
فرزانه طهرانی

طرح جامع نظام حسابداری »نهادناظر حرفه حسابرسی« 
در مجلــس ارائــه و در کمیســیون اقتصــاد روزهــای آخــر 

بررســی خودرا طی می کند، هرگونه ســهل انگاری در 
اصــاح و تصویــب این طرح می توانــد، نظارت بر 
شــرکت های دولتــی را سســت تر کــرده و زمینــه 

بروز فساد بیشتر را فراهم کند.
دولــت  و حسابرســی  مالــی  نظــارت  تــداوم 

بــر خــود از طریــق ســازمان حسابرســی دولتــی زیــر 
مجموعــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در عمــل منجر 
به ایجاد حیاط خلوتی به ابعاد مساحت کشور در اقصی 

نقاط مختلف شده که حتی آمار و مختصات این حیاط 
خلــوت تــا همیــن امــروز بــرای مجلــس هم روشــن 

نیســت و مشــخص نیســت تعــداد شــرکت های 
دولتــی و عمومــی و اعضــای مدیــران و حقــوق و 

مزایای آنها چقدر است.

ناظر 112 ساله
اصــول» 94 تــا 102 « متمم قانون اساســی حوزه مالیات 

ســتانی یــا رابطــه مالی ملت و دولــت و تعیین اعضای 
محاســبات  دیــوان  صالحیــت  و  محاســبات  دیــوان 
را تبییــن کــرده بــود. پیــرو آن اولیــن قانــون دیــوان 
محاســبات در 23 صفــر 1289 هجــری در 141 ماده 

بــه تصویــب مجلــس رســید امــا از همــان دوران 
طبیعی بود که دولت های متخاصم مردم حاضر 
بــه تمکیــن از دیــوان محاســبات، و بــه تعبیــری 

مجلــس مــردم نبودنــد. فرآینــد بعــدی قانونگذاری 
درباره دیوان محاســبات و قانون محاســبات کشــور 

نشان می دهد که به تدریج »چشم ناظر ملت« را از 
حساب های دولتی دور کردند بطوری که دیوان محاسبات 

عمــال جزئــی از قوه مجریه و وابســته بــه وزارت امور اقتصادی 
و داریــی درآمــد. مضافــا دولــت در ســال 1351 بــا تشــکیل 
شــرکت ســهامی به حسابرسی دولتی عمال اختیار حسابرسی 
شرکت های دولتی را از دیوان محاسبات خود بدست گرفت.

 در حسابرسی شرکت های دولتی
دولت جایگزین ملت شد

اگــر چــه درقانــون اساســی جمهــوری اســالمی دیــوان محاســبات 
دوبــاره زیــر نظــر مجلــس بــه عنــوان چشــم ناظــر و بیــدار ملــت 
قــرار گرفــت امــا مجددا با پیشــنهاد دولت در ســال 1362، قانون 
تشــکیل ســازمان حسابرســی »متشــکل از بازمانــدگان شــرکت 
ســهامی حسابرســی قبل انقالب و موسســات حسابرسی دولتی 
و عمومــی تشــکیل شــده بعــد از انقــالب « را بــا هــدف » انجــام 
وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی ساالنه موسسات و شرکت 
های دولتی و بانک ها و ســایر دســتگاه های عمومی و ســازمان 
های وابســته به دســتگاه های مذکور مانند بنیاد مســتضعفان، 
بنیاد شــهید و شــرکت ها و موسســات تحت پوشــش دولت و . . 
.  به تصویب رســید و متعاقبا در ســال 1366 اساســنامه سازمان 
یادشــده تصویــب و عمــال دولــت جایگزیــن ملــت در رســیدگی و 
حسابرسی شرکت های دولتی و بانک ها و سرمایه کذاری های 
بانکها در قالب شــرکت های ســرمایه گذاری و سایر دستگاههای 

عمومی شد.
آنچه در این میان به عقیده غالمحسین دوانی عضو جامعه 
حســابداران رســمی ایــران، حیــرت آور اســت مشــابهت اقدامات 
دولــت ســال 1351 و دولــت ســنوات 1362 و 1366 در ایــن مــورد 
خاص بوده اســت. به گفته دوانی »بررســی اجمالی هر دو مورد 
نشــان مــی دهــد که هدف هــر دو دولــت، دور زدن مجلس برای 
رهایــی از نظــارت و حسابرســی مجلــس بــوده اســت. بازخوانــی 
مذاکرات مجلس در هر دو دوره مذکور نشان می دهد که ظاهرا 
نمایندگان مجلس هیچگونه مخالفتی در انتقال وظایف خود به 
دولت نداشــته و هیچ نماینده ای دغدغه دیوان محاســبات را در 

این مورد بیان نکرده است.«
بــا نگاهــی بــه ســابقه تصویــب مــاده واحــده اســتفاده از 
خدمــات تخصصــی حسابرســان ذی صــالح بــه عنــوان حســابدار 
رســمی مصوب 1372 ، مشــخص می شــود که دولت ناچار بوده 
در مقابــل تاکیــدات محافــل بیــن المللــی مالــی مبنی بــر فقدان 
حســابرس مســتقل در ایــران بــه منظــور اعمال نظارت بــر وام ها 
بین المللی، ماده واحده فوق برای توســعه و تقویت حسابرســی 
بخش خصوصی را تصویب کند. در این ماده واحده مقرر شــده 
بود با فرآیند خصوصی ســازی و الزامات اجرای اصل 44 موجب 
کاهــش حــوزه تصــدی گــری ســازمان حسابرســی به عنــوان تنها 
موسسه حسابرسی دولتی بدلیل واگذاری شرکت های دولتی به 
بخش خصوصی یا خصولتی، شود و عمال دیوان محاسبات نقش 
بازآفرینی شــده خود را در حسابرســی و نظارت بر دســتگاه ها و 

موسسات و شرکت های دولتی ایفاء کند. 

عجز دیوان در کشف فساد
دوانــی در ادامــه گفــت: »علی رغم تاکید مســئوالن درعمل مبنی 
بر توسعه شفاف سازی از طریق گسترش حسابرسی خصوصی، 
عالئــم و نشــانه های زیــادی وجــود دارد کــه دولــت و حتــی برخی 
دیــوان محاســبات در  فعــال  بــه حضــور  مجلســیان عالقه منــد 
حسابرســی شــرکت های دولتــی نبــوده و دیــوان محاســبات نیــز 
در عمل از کشــف فســاد و تقلب در شــاکله بخش دولتی عاجز 
مانده بود و نمایندگان مجلس هم فارغ از هیاهوهای تبلیغاتی 
و ســروصدای مبــارزه بــا فســاد و تقلــب در همــه ادوار نمایندگی 
بیشــتر بــه رتــق و فتــق امــور خود مشــغول بودنــد تا پاســداری از 
منافــع ملــی و حاکمیــت مجلس بــر نظارت و حسابرســی دولت. 
به طوری کــه برخــی نمایندگان هم زمان با تصدی نمایندگی عملی 
عضویــت هیئت مدیــره یــا مشــاور در شــرکت های دولتــی را نیــز 
عهده دار شدند که به نوعی مصداق اساسی تضاد منافع است.«

او تاکیــد کرد: 
»بــا ایــن ترفند دولت های مســتقر نیز دارای نفوذ 
در مجلــس به منظور عدم ورود دیوان محاســبات 
به حسابرسی شرکت های دولتی بوده اند. پس از 
همه این ماجراها چند سالی نیز موضوع جدیدی 
چــه در مجلــس و چــه در دولــت نضــج گرفتــه که 
نهادینه شــده  فســادهای  مســئول  و  بانــی  گویــا 
در دولــت، فقــدان حسابرســان مســتقل بخــش 
خصوصی و یا عدم فعال بودن حسابرسان بخش 

خصوصی در کشــف و افشــای فســاد و تقلبات انجام شده است. 
این موضوع که توســط تنها ســازمان حسابرسی انحصاری دولتی 
هــم دامــن زده می شــد موجب شــد برخی نماینــدگان مجلس به 
ارائه طرح های مختلفی پیرامون تشدید نظارت و کاهش محدود 
رســیدگی حسابرســان بخــش خصوصــی برآینــد. بررســی نقــش 
تنهــا ســازمان حسابرســی انحصــاری دولتــی در این ماجرا نشــان 
می دهد که اتفاقاً بزرگ ترین تقلبات و فسادها در مجموعه هایی 
صورت گرفته که از طریق آن ســازمان حسابرســی شــده بودند از 
جملــه وزارت نفــت، پتروشــیمی ها و بانک هــای دولتــی. لــذا ایــن 
فرافکنی هــا نوعــی فــرار رو به جلو بــوده که باعث گمراهی برخی 
نماینــدگان از طریــق ارائــه اطالعــات و فریب کاری بوده اســت. در 
وب سایت خبرگزاری دانشجویان ایران »ایسنا« مورخ 28 بهمن 
ماه 1396 لیســت فســادهای کشــف شده کشــور قابل مشاهده 
اســت. هیــچ یــک از فســادهای ذکــر شــده ایــن لیســت مرتبط با 

حسابرسان بخش خصوصی نبوده است.«
امــا فــارغ از ایــن مســئله، نــوع نگــرش برخی نماینــدگان با 
حرفه حسابرســی خصوصــی در چارچوب قلمرو حاکمیت دولتی 
محــض و تلقــی از این کــه گویــا هرچــه دســتگاه نظارتی_کنترلــی 
بیشــتر شــود، بهتر است، می باشــد. این نمایند گان ظاهرا توجه 
ندارنــد کــه تعــدد ســازمان ها و نهادهــای نظارتــی در سیاســت و 
اقتصــاد ایــران باآســتانه 200 تــا حداکثر 400 میلیــارد دالر تولید 
ناخالــص داخلــی، در جهان رتبه نخســت را داراســت ولی برآیند 
فعالیــت نظارتــی آن هــا در نیم قرن اخیر متأســفانه مثبت نبوده 
و حتــی برخــی از دســتگاه های نظارتی نیز آلوده فســاد شــده اند. 
لذا اتفاقاً جهت حسابرســی و نظارت فعال راهکاری مگر تقویت 
حسابرســی بخــش خصوصــی اســت کــه وابســته بــه دولــت و 

نهادهای قدرت نباشند.

طرح سئوال بر انگیز اصاحیه 
طرح اصالح ماده واحده اســتفاده از خدمات حســابداران رسمی 
و پیش بینی نظارت بر حرفه حسابرســی خصوصی توســط هیأت 
عالــی نظارت ســازمان حسابرســی دولتــی که تاکنــون نظارت آن 
بر ســازمان تابعه خود نیز نتوانســته در کشــف تقلبات بر فســاد 
دولتــی موفــق شــود جــای تامــل و ابهــام بســیار دارد. چگونــه در 
ســاختار حاکمیــت اقتصاد ایران کــه فعالیت بخش خصوصی در 
سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و تبیین شده قرار 
است نظارت بر فعالیت حرفه حسابرسی خصوصی آن به هیات 
عالــی نظــارت یــک ســازمان حسابرســی رقیــب بخــش خصوصی 
واگــذار شــود کــه در انجام وظایف ماهــوی و ذاتی خود نیز موفق 
نبــوده اســت. درحالی که جامعه حســابداران رســمی خــود دارای 
هیــات عالــی نظــارت و هیــات عالــی انتظامی اســت کــه آنان نیز 
منصوب دولت هستند. یا شاید هم قرارست در تعریف ساختار 
حاکمیــت در ایــران فصلی به نام نظــارت دولت بر ناظران دولتی 
در بخــش خصوصــی تعییــن و بازتعریف شــود. به نظر می رســد 
نماینــدگان مجلــس حتــی گزارشــات مرکز پژوهش هــای مجلس 

را هــم مطالعــه نمی کننــد؛ زیــرا در 
گزارش منتشره تحت عنوان »حسابرسی و نظارت 
مالی در بخش عمومی و نقش پارلمان ها«، تاکید 
شده که دولت تنها یک پایه توسعه انسانی تلقی 
و دوعامل دیگر بخش خصوصی و نهادهای مدنی 
هستند و دولت مامورایجاد یک محیط حقوقی – 
سیاسی باروراست. در همین گزارش تاکید شده 
کــه فســاد سوءاســتفاده از منصــب عمومــی برای 
منافع شــخصی یا منافع گروهی اســت که فرد به 

آن تعلق خاطر دارد. 
این بدان معنی است که برای یافتن فساد، دنبال ریشه آن 
در بخش دولتی و عمومی باشــید و حسابرســی بخش خصوصی 
را موجد فســاد ندانید. همین گزارش در جمع بندی باین نتیجه 
رســیده اســت کــه: در وضعیــت آرمانــی رابطــه بیــن مرجــع ملــی 
حسابرســی )بخوانید دیوان محاســبات کشور(و پارلمان رابطه ای 
اســت تکمیلــی، یعنــی ایــن دو نهــاد مجــزا نقش هــای تکمیلــی و 
حمایتــی متقابــل در تضمیــن اســتقرار یــک دولــت کارآمــد ایفــا 
می کننــد و پارلمــان بــا اســتفاده و تکیــه بر گزارشــات مرجع ملی 
حسابرسی )دیوان محاسبات(، نقش های نظارتی خودرا بهتر و 
موثرتر ایفا می کند. نکته جالب آنکه در بیشــتر دموکراســی های 
پایــدار رئیــس دیــوان محاســبات که وظیفه نظارت و حسابرســی 
بــر دولــت و شــرکت های دولتــی را عهــده دار اســت بــه پیشــنهاد 
نمایندگان حزب اقلیت مجلس انتخاب می شود تا شائبه زدوبند 

ملس و دولت از بین برود.
 اساســنامه جامعه حســابداران رســمی ایران فارغ از برخی 
اشــکاالت و ایراداتــش، ایــن جامعــه را یــک نهــاد نظارتــی دولتــی 
معرفی می کند؛ لذا دولت و مجلس می توانند با کمترین آسیب 
و رعایــت اصــل هزینه -منفعت و جلوگیری از راهکارهای آزمون-
خطــا کــه در چهــل ســال گذشــته بــه کار رفتــه اســت، بــا اصــالح 
اساســنامه جامعه حســابداران رســمی، انتظارات نظارتی خود را 

تکمیل و تقویت کنند.
 اعضــای جامعــه حســابداران رســمی ایــران بــا 2800 نفــر 
حسابدار رسمی با حداقل تحصیالت لیسانس و حداقل 15 سال 
ســابقه کار بالــغ مــی شــود که معــادل 32 هزار ســال- نفر دارای 

پشتوانه تجربی هستند. 
دوانــی، عضــو جامعه حســابداران رســمی ایران اظهــار کرد: 
»دولت حاصل فعالیت آنان را به عنوان شاهکار خدمات مالیاتی 
خــود برشــمرده زیــرا 80 درصــد مالیــات کشــور را  تنهــا 20 درصد 
مؤدیانــی پرداخــت می کننــد که بیش از 95 درصــد این 20 درصد 
توســط مؤسسات حسابرســی خصوصی، حسابرسی  و گزارشات 
حسابرســی آن هــا پایه تشــخیص مالیات به عنــوان درآمد اصلی 

دولت در سنوات اخیر و تحریم قرار گرفته است.«

مصادره سفره حسابرسی بخش خصوصی 
او متذکــر شــد: »کشــور دربرهــه خــاص سیاســی_اقتصادی قرار 
دارد و زندگی و معیشت مردم بسیار سخت و سفره اقتصاد هر 
روز کوچک تــر می شــود. دولــت و مجلس وظیفــه دارند چگونگی 
توسعه زندگی مردم را برنامه ریزی و عملی کنند، نه این که سفره 
حسابرســی بخش خصوصی را به نفع حسابرســی بخش دولتی 
چــه بــا قانــون و چــه بی قانــون مصادره کننــد. برخورد و کشــف و 
فســاد و تقلــب نهادینه شــده صرفــاً از طریــق حسابرســی محض 
امکان پذیر نیســت بلکه حسابرســی یکی از ابزارهای مهم در این 
دغدغــه اســت.ارائه هــر گونــه طــرح و الیحــه در مورد هــر نهاد و 
مؤسســه وهــر حــوزه اقتصادی بــدون اخذ نظر ذی نفعــان آن راه 

به جایی نخواهد برد.«
نظــارت و حسابرســی مجلــس از طریــق دیــوان محاســبات 
در حــوزه شــرکت های موضــوع ماده )4( قانــون خدمات مدیریت 
کشــوری بدون همکاری حسابرســی بخش خصوصی امکان پذیر 
نیســت؛ لــذا اســتفاده از توانمنــدی مؤسســات حسابرســی عضو 
جامعه حسابداران رسمی موجبات شفافیت حسابرسی حساب 
دهی و کاهش هزینه مبادالت اقتصادی کشور را فراهم خواهد 

کرد. 
بــا توجــه بــه آن کــه مدتهاســت طــرح جامــع نظــام 
حســابداری نهــاد ناظــر حرفــه حسابرســی در مجلــس 
ارائه و در کمیسیون اقتصاد هم روزهای آخر بررسی 
خــودرا طــی مــی کنــد، نماینــدگان مجلس از بررســی 
شتاب زده هرگونه طرح یا الیحه دیگر اجتناب و آن را 
معطل و همه نیروی خود را در اصالح و بازآفرینی طرح 

جامع حسابداری مصروف کنند.
دوانی در ادامه پیشنهاداتی برای طرح اصالحیه مجلس ارائه 
داد و گفت: »نمایندگان می توانند جامعه حســابداران رســمی به 
یــک نهــاد نظارتــی مطابــق خواســته نماینــدگان تبدیل کننــد. برای 
این منظور بازنگری جدی در اساسنامه و پیشنهاد یک اساسنامه 
مبتنی بر واقعیت محیطی و متضمن برآیند اقتصاد آتی کشــوربه 
طریقــی کــه نمایندگان نهادهای اصلی اســتفاده کننده از خدمات 
حسابرسی در شورایعالی جامعه حسابداران رسمی حضور داشته 
باشند؛ ضروری است.این تغییر می تواند بطریقی صورت گیرد که 
از 11 نفــر اعضــای شــورایعالی جامعه حداکثــر چهارنفر با انتخاب 
خــود اعضــای جامعه و مابقی نمایندگان نهادهای نظارتی مشــابه 
امــور اقتصــادی و دارائــی، شــورایعالی بــورس، رئیــس کل بانــک 
مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی، وزیر دادگستری و سازمان بازرسی 
کل کشــورو اتــاق بازرگانــی باشــند. همچنیــن گســترش منطقه ای 
تشــکل حرفه ای حســابداران رسمی مشابه سایر کشورهای جهان 
)تأسیس شعبات استانی و یا منطقه ای کردن حسابداران رسمی( 
و اصالح اساسنامه به طریقی که ترکیب شورایعالی آن شامل یک 

نفر از هر استانی با بیش از یکصد نفر حسابدار رسمی باشد.
مبتنــی  حســابداران  جامعــه  اعضــای  طبقه بنــدی  تغییــر 
بــر عضــو شــاغل حســابدار رســمی فعــال در حرفه، حســابدار 
غیرشــاغل دارای مجوز حسابرســی اما غیرشــاغل و غیرفعال، 
عضو افتخاری یعنی کســانی که خدماتی به حرفه حســابداری 
و حسابرســی انجــام داده باشــند، عضــو دانشــگاهی و فــارغ  
التحصیــالن دورۀ دکتــرای حســابداری و رشــته های مالــی، عضــو 
دانشــجو و فــارغ التحصیــالن واجــد شــرایط امتحانات حســابدار 
رســمی قبــل از گذرانــدن امتحانــات و قبل از اتمــام حداقل دورۀ 

کارآموزی حسابرسی باشد.«
عضــو جامعــه حســابداران رســمی ایــران خاطرنشــان کــرد: 
»تغییر ترکیب و جایگاه هیأت تشــخیص صالحیت حســابداران 
رســمی مرکــب از 7 نفــر حســابدار رســمی بطریقــی کــه 4 نفر از 
طــرف اعضــای جامعــه حســابداران در مجمع ســاالنه بــرای مدت 
دو ســال تعییــن و ســه نفــر دیگــر هــر یک بــه انتخاب وزیــر امور 
اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و شورایعالی سازمان 
بــورس و اوراق بهاداربــوده و هیــات مذکــور زیــر نظر شــورایعالی 
جامعــه قرارگیــرد. همچنیــن تعییــن مرجــع انتخاب هیــأت عالی 
انتظامی به گونه ای باشد که نمایندگان هیأت عالی انتظامی سه 
جانبه از ســوی وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر دادگســتری و 
دیوان محاســبات کشــور باشــند. از سوی دیگر سه نفر حسابدار 
رســمی غیرشــاغل بعنوان هیأت عالی نظارت جامعه به انتخاب 
وزیر امور اقتصادی و دارائی، شورایعالی سازمان بورس و دیوان 

محاسبات کشور می تواند تعیین شوند.«
دوانی با تاکید بر اصل نظارت گفت: »نظارت فعال بر حرفه 
و موسســات حسابرســی بایــد انجــام شــود تــا کیفیت گزارشــات 
مناســب بــا اهــداف اطمینان بخشــی جامعــه و ذی نفعان صورت 
گیرد و بخش تصدی گری حسابرسی دولتی به دیوان محاسبات 
ملحق و ســازمان حسابرســی می تواند صرفا بعنوان نهاد مرجع 

استاندارد گذار حسابداری و حسابرسی کشور باقی بماند.

 تبدیل جامعه حسابداران رسمی
به یک نهاد حرفه ای

دوانــی بــا تاکیــد بــر اینکه، چنانچــه نتــوان نماینــدگان را قانع به 
کــرد،  حســابداران  جامعــه  اساســنامه  درون  اصالحــات  تغییــر 
می تــوان جامعــه حســابداران رســمی را بــه یــک نهاد حرفــه ای از 
طریــق اصــالح طــرح نظــام جامــع حســابداری تبدیــل کرد یــادآور 
شد: »طرح نظام جامع حسابداری به طریقی که ترکیب شورای 
»Governance Board« آن حداکثــر بیــن 5 تــا 7 نفر نمایندگان 
نهــاد هــای نطارتــی نظیــر وزارت اموراقتصــادی و دارائــی ، بانــک 
مرکزی ، بیمه مرکزی ، شورای بورس ، یکنفر بانتخاب کمیسیون 
اقتصاد مجلس ، یکنفر نماینده شــورایعالی جامعه حســابداران 
رســمی ، یکنفرنماینده دیوان محاســبات اصالح شــود. همچنین 
در طــرح تاکیــد شــود اساســنامه جامعــه حســابداران رســمی بــه 
طریقــی تغییــر پیــدا کنــد کــه ان را به یــک جامعه حرفــه ای و نه 
نظارتی  تبدیل کند. از سوی دیگر اساسنامه سازمان حسابرسی 
بــه طریقــی تغییــر پیــدا کنــد که بخش حسابرســی آن بــه دیوان 
محاسات کشور ملحق و بخش استانداردگذاری آن به نهاد ناظر 

ملحق شود و عمال سازمان حسابرسی منحل شود.«
او اضافــه کــرد: »درطــرح تاکیــد شــود مســئولیت وظیفــه 
مــاده »4«  بازرســی کلیــه شــرکت های موضــوع  حسابرســی و 
خدمــات مدیریــت کشــوری بــر عهــده دیــوان محاســبات کشــور 
و مابقــی شــرکت ها و نهادهــای عمومــی بــر عهــده موسســات 
حسابرســی عضو جامعه حســابداران رســمی است. بدین ترتیب 
در طرح وظیفه تشخیص صالحیت حرفه ای جامعه حسابداران 
رسمی برعهده جامعه حسابداران رسمی قرار گیرد. حوزه نظارتی 
نهادناظر صرفا شــرکت های بورســی و شــرکت های سهامی عام و 
نهادهای عمومی غیردولتی بوده ونظارت بر شرکت های موضوع 
گروه دوم و ســوم موضوع آئین نامه ماده 95 قانون مالیات های 

مستقیم بر عهده جامعه حسابداران رسمی ایران قرار دارد .«

در انتظار
پایان بیت کوین

 جزئیات پرداخت تسهیالت و وام
 به سیل زدگان 
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سرمایه گذاری »بیل گِیتس« در فناوری تهویه مطبوع کم مصرف

سبقت »دیزنی+ 
از نِتفلیکس«

»دیزنــی +« از» نِتفلیکــس« ســبقت می گیــرد اما 
باید خود را برای مواجهه به یک بازار اشــباع شــده 
آمــاده کنــد. ایــن غــول ارتباطــات بــا ارائــه خدمات 
نویــن در تولیــد و پخــش فیلمهــا و ســریالهای خود 
مخاطبــان خــود و شــبکه های تلویزیونــی را متحیر 
کــرد. میان دو شــرکت »دیزنــی+« و »نِتفلیکس« 
رقابت تنگاتنگی در جلب مشتری در جریان است.

طــی مــاه گذشــته تعــداد مشــترکین »دیزنــی 
+« بــه 221 میلیــون نفــر رســید در حالیکه این رقم 
بــرای » نِتفلیکــس« 220 میلیــون و 700 هــزار نفر 
بــود. »دیزنــی +« ظــرف پنج ســال می تواند به طور 
کامــل گــوی ســبقت را از »نِتفلیکس« برباید. البته 
»دیزنــی +« بــرای رســیدن بــه ایــن موفقیــت برخی 
تعرفه هــای خــود را کاهــش داده و از دســتیابی بــه 

منافع آنها صرف نظر کرده  اســت.
مدیریــت ایــن شــرکت توانســت بــه خوبــی بــه 
اهــداف از قبــل اعــالم شــده در ســال 2017)1396( 
و  فیلمهــا  بــه  بیشــتر  مشــتریان  جلــب  بــر  مبنــی 
ســریالهای تلویزیونــی خــود برســد. »دیزنــی +« بــا 
اتخــاذ سیاســتهای جدید توزیع توانســت بــا  تهدید 
بزرگ »نِتفلیکس« که از شــیوه های رایج و ســنتی 
توزیع اســتفاده می کند مقابله کند. توفیق »دیزنی 
+« در ســه ماهــه دوم ســال میــالدی در جــذب 14 
میلیــون و 400 هــزار مشــترک بســیار فراتــر از حــد 

انتظار کارشناسان بود.
در عیــن حــال ایــن نکتــه  را هــم بایــد در نظــر 
ایــن  تولیــدات  توزیــع  نظــام  جدیــد  روش  داشــت 
شــرکت هنوز به ســوددهی نرســیده و بکارگیری آن 
در ایــن بــازه زمانــی منجــر بــه هزینه ای بالــغ بر یک 

میلیارد و یکصدمیلیون دالر برای آن شده است.
میــزان  زمانــی  بــازه  در چنیــن  ســال گذشــته 
هزینــه  ایــن شــرکت در ایــن خصــوص صرفــا 293 
ایــن  مدیــران  اعــالم  براســاس  بــود.  دالر  میلیــون 
شــرکت در گــزارش مربــوط بــه مــاه آوریــل تــا ژوئن 
)فروردیــن تــا خــرداد( روش جدیــد در ســال 2024 
به ســود دهی می رســد. درست مانند »نِتفلیکس« 
تقاضای بیشــتر فیلمهای این شــرکت نیز در ســطح 
بین المللی است. نشانه های اشباع شدن بازارهای 
آمریــکای شــمالی بــه صــورت روزافزونــی مشــاهده 
می شــوند. دیگــر فعــاالن ایــن عرصــه در آمریــکا نیز 
به دنبــال »دیزنــی +« برای جلب مشــتریان بیشــتر 
ناچــار بــه اعمــال نظام جدیــد توزیع محصوالتشــان 

شدند اما این کار را با تأخیر شروع کردند.
»دیزنــی +« همچنیــن بــه تولیــد محصــوالت 
جدید فرهنگی نظیر »جنگ ستارگان«  برای محقق 
ســاختن امپراطــوری رســانه ای خــود می اندیشــد. 
بــه دســت آوردن ایــن موفقیــت و تســخیر بازارهــا 
مســتلزم صــرف هزینه هــای گزافی برای آنســت که 
می طلبــد.  را  پیچیــده ای  راهبردهــای  کارگیــری  بــه 
چــه بســا مقامــات مالــی این شــرکت مجبور شــوند 
ارائــه  در  خــود  تعرفــه ای  کاهــش  سیاســتهای  در 

محصوالت تجدیدنظر کنند.
رسیدن به جلب 215 تا 245 میلیون مشترک 
تــا سپتامبر2024شــهریور)1403(  از اهــداف مهــم 
ایــن شــرکت اســت. قبــال ایــن میــزان 230 تــا 260 
میلیــون مشــترک پیش بینــی مــی شــد که بــه دلیل 
هزینه هــای بســیار درآن بازنگــری کردنــد. یکــی از 
دالیل این امر از دســت دادن حق پخش مســابقات 
کریکــت در بــازار هند اســت. این شــرکت همچنین 
در نظر دارد تالش کند هزینه های شیوه نوین خود 
را در ســال 2022)1401( از 32 میلیــارد دالر بــه 30 

میلیارد دالرکاهش دهد.
امــا از طــرف دیگــر بــاال رفتــن تــورم در آمریــکا 
در  بازنگــری  بــه  مجبــور  را  مشــترکین  از  بســیاری 
بودجــه اختصاصــی بــه بخش تفریحات و ســرگرمی 
خــود کــرده، از اینــرو »دیزنــی +« دراعمــال تعرفــه 

هایش باید این امر را نیز لحاظ کند.
در دســامبر 2022 )آذر1401( هزینــه اشــتراک 
نظــام جدیــد توزیع »دیزنــی +« بــدون تبلیغات38 
درصــد افزایش می یابد. این مقدار در آمریکا حدود 
11 دالر در مــاه می شــود کــه همچنــان از تعرفه های 

»نِتفلیکس« کمتر خواهد بود.
»دیزنــی +« در نظــر دارد بــرای جلــب رضایــت 
مشــتریان کمتــر برخــوردار خود هزینه اشــترک آنها 
را با گرفتن تبلیغات تا 8 دالر در ماه کاهش دهد. 
»نِتفلیکــس« نیزقصــد دارد بــا گرفتــن تبلیغــات از 
شــیوه های نویــن توزیــع محصوالتش بــا تعرفه های 

کمتر استفاده کند. 
مزیــت دیگــر بــرای »دیزنــی +« در جهان فائق 
آمدن نســبی بر بحران کروناســت که منجربه اقبال 
بیشــتر مــردم بــه پارکهــای ایــن شــرکت در سراســر 
جهان و استفاده از مصوالت آن شده است. گردش 
مالی  ســه ماهه پارکهای دیزنی لند 26 درصد رشــد 
کرده و به رقم21/5 میلیارد دالر رسیده است. سود 
حاصــل از ایــن پارکهــا بــا رشــد 50 درصــدی به 3/6 
میلیــارد دالر رســید. ابتکارات »بــاب چاپِک« رئیس 
کنونی این شــرکت منجر بــه توفیقات روزافزون آن 

در این زمینه شده است.
منبع: فیگارو

ترجمه: محمود نواب مطلق

»بیل گِیتس«سرمایه دار آمریکایی به تازگی مبلغ 2۰ میلیون 
دالر در فناوری پیشــرفته به کار گرفته شــده در شــرکت » بلو 
فرونتیه« سرمایه گذاری کرده است. بازار این فناوری در حال 
رشد است و او نمی تواند به سادگی از کنار آن بگذرد. شرکت 
» بلــو فرونتیــه« بــا اســتفاده از فناوریهــای نویــن و پیشــرفته 
در زمینــه تولیــد دســتگاه های تهویه مطبوع به دنبال اســتفاده 

هرچه کمتر از انرژیست. 
بنیانگذار مایکروســافت نیز که معموال در پی ســرمایه گذاری در 

فناوری هــای نوین اســت این شــرکت را انتخاب 
کرده تا در اقدامات مبارزه با تغییرات اقلیمی و 
رسیدن به هوای سالمتر نقش خود را ایفا کند. 
براســاس آمــار آژانــس بین المللــی انــرژی 
در حــال حاضــر حــدود 2میلیارد دســتگاه تهویه 
مطبــوع در جهــان وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه 
روند گرمتر شــدن کره زمین انتظار می رود طی 
ســالهای آینده  تعداد آنها 50 درصد رشــد کند. 

براســاس آمارهای نگران کننده مؤسســات پژوهشــی در آمریکا 

دســتگاههای تهویــه مطبــوع بــه میــزان 4درصد در 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای در جهــان نقــش ایفــا 
مــی کننــد. مهندســان شــرکت »بلــو فرونتیــه« در 
ابتــکاری نــو در نظــام خنک کنندگــی دســتگاههای 
تهویــه مطبــوع بــه جــای مایعــات معمول کــه برای 
الیــه ازن مضــر هســتند از رطوبــت موجــود در هوا 

برای سرماسازی استفاده می کنند.
آنهــا به جز گاز کلروفلئوروکربن که بســیاری 
از کشــورها بکارگیــری آنــرا ممنــوع کرده انــد از ســایر گازهــای 

سرماســاز بــه میــزان بســیار کم اســتفاده می کنند. بــا بکارگیری 
فناوری نوین میزان مصرف برق به ویژه در ساعتهای اوج به نحو 
قابــل مالحظــه ای کاهــش می یابــد. مقامــات این شــرکت اظهار 
امیــدواری کرده انــد هر دســتگاه تهویــه مطبوع با فنــاوری  جدید 
آنها بتواند در سال بین 3 تا 5 تن کمتر گاز کربنیک تولید کند. 
عــالوه بــر ایــن اســتفاده کمتــر از بــرق و مایعــات معمــول 
سرماســاز در  فنــاوری جدیــد بــه نوبه خــود در کاهش تولید گاز 
کربنیک مؤثر است. دستگاههای تهویه مطبوع جدید تا سالهای 
2023 و 2024)1401 و 1403( بــه صــورت محــدود و ســپس در 
ســال 2025)1404( بــه صــورت گســترده وارد بازار می شــوند. با 
استفاده از این دستگاههای تهویه مطبوع دیگر نیازی به رعایت 

بیشتر صرفه جویی نخواهد بود.
منبع: لوموند
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برنامه ریزی؛ کلید بهبود 
بنگاه های اقتصاد

دکتر سید محمد رضا حسینی علی آباد
مولف و مدرس دانشگاه

در قــرن حاضــر و در شــرایط خــاص اقتصــاد جهــان، 
نمی توانــد  برنامه ریــزی  بــدون  کاری  و  کســب  هیــچ 
یابــد.  دســت  مســتمر  و  چشــمگیر  موفقیت هــای  بــه 
برنامه ریزی ســازمانی یکی از مهمترین اقداماتی اســت 
کــه مدیران ســازمان بایــد بدان توجه کننــد و با تدوین 
و طرح ریزی مناســب بتوانند آینده مبهم، نا شــناخته و 
پــر تغییــر فضــای کســب و کار و اقتصاد را بــرای خود و 

پرسنل زیردست هموار کنند. 
تعاریف زیادی درباره برنامه ریزی ارائه شده است 
کــه مهمتریــن آن برنامه ريزی برای فرآينــد تصميم گيری 
آگاهانــه و سيســتماتيک در مورد اهداف و فعاليت  های 
آينده ســازمان تعریف کرده است. برنامه ریزی مستلزم 
پیش بینــی  و  آتــی  تهدیدهــای  و  فرصت هــا  از  آگاهــی 
شیوه مواجهه با آن هاست. مدیران سازمانی با گذشت 
زمان و با حرکت در مســیر توســعه و تکامل سازمان ها، 
بــه تدریــج بــر ضــرورت برنامه ریــزی در زندگــی بیــش از 
گذشــته پــی بردنــد و آن را بــه منزلــه ابــزاری مدیریتــی 
همواره مورد تاکید و توجه قرار دادند. پیچیدگی فضای 
کســب و کارها و وجود رقبای پر قدرت ســبب شــده که 
برنامه ریزی هــای دقیــق و کارشناســانه،  بــدون تدویــن 
امــکان ادامــه حیــات ســازمانی وجود نداشــته باشــد. از 
معروف ترین برنامه ها می توان به برنامه عملیاتی اشاره 
کــرد کــه هدف از آن، اجرا و کنتــرل موثرتر فعالیت های 

سازمانی است. 
در راســتای رفــع مشــکالت موجــود در برنامه ریزی 
گرفــت.  شــکل  زمانــی  برنامه ریــزی  عملیاتــی، 
برنامه ریزی هــای کوتــاه مــدت، میــان و بلنــد مــدت بــر 
مولفــه زمــان تاکیــد دارنــد. نــوع دیگــری از برنامــه بــه 
برنامــه غلتــان معــروف اســت. در توضیــح بایــد اذعــان 
شــود کــه حرکــت از محیط ایســتا به ســمت محیــط پویا 
از دســت رفتــن اعتبــار برنامه ریــزی  و پیچیــده ســبب 
ایســتا می شــود، لذا توجه به عوامل تاثیرگذار داخلی و 
خارجی، زمینه های بازنگری و شــناور شــدن در برنامه را 
مهیا می کند. بنابراین می توان بیان کرد برنامه هایی که 
بــه طــور دوره ای مورد بازنگری قــرار می گیرند، به عنوان 
برنامه ریــزی غلتــان نامیــده می شــوند. از ســوی دیگــر 
اقتصــادی  بنگاه هــای  SUB در ســطح  برنامه ریزی هــای 
تعریف خواهند شــد. دلیل پیدایش این نوع برنامه ها، 
کنــدی فرآیندهــای تصميم  گيــري، پيچيدگــی فرآیندهای 
هماهنگی و کم بودن كارايي سازمان است که به منظور 
رفع این مشــکالت ســازمان ها به شرکت های کوچکتری 
شکســته می شــوند و همچنیــن ایــن نــوع برنامه ریــزی 
بــا هــدف ايجــاد هم گرايــی بيــن اهــداف و عملكردهــا و 
دســتيابی بــه هم افزايی نیروهای موجــود در بنگاه مورد 
اســتفاده قــرار می گیرد. اما نــوع دیگر برنامه ریزی تحت 
عنــوان برنامه ریــزی مشــارکتی، بــه موضوعاتــی از قبیل 
مشــارکت بیــن اعضای ســازمان، بررســی مســتمر نتایج 
مورد انتظار، اقدامات اصالحی و هماهنگی بین واحدها 

اشاره دارد.
در واقع نیاز به برنامه ریزی از این موضوع نشــات 
می گیرد که اکثر سازمان ها با فعالیت در محیطی پویا، 
درصــدد هســتند منابــع محــدود ســازمانی را بــرای رفــع 
نیازهــای متنــوع و رو بــه افزایــش بازارهــا صــرف کننــد 
و از اتالف هــا، دوباره کاری هــا، کنــدی در فرآیندهــا و... 
بپرهیزنــد. تغییــرات مــداوم، افزایــش ســطح انتظــارات 
مشتریان، پویایی محیط و پیچیدگی فضای کسب و کار 
امــروز، بر ضــرورت انکار ناپذیر تدوین برنامه می افزاید، 
تــا حــدی کــه تحقــق اهــداف فردی و ســازمانی مســتلزم 
برنامه ریــزی  حــوزه  کارشناســان  اســت.  جامــع  برنامــه 
گام هــای  بــرای  زیــادی  اظهــارات  و  نظــرات  ســازمانی 
برنامه ریزی سازمانی ارائه کرده اند که از عام ترین آن ها 
می تــوان بــه گام هــای تدویــن، طراحــی، اجــرا و ارزیابــی 
اشاره کرد که بنا به نوع فعالیت سازمان یعنی خدماتی 
یــا تولیــدی بــودن، دولتــی و خصوصــی بــودن، فعالیــت 
در ســطح ملــی یــا بین المللــی و... می توانــد بــا یکدیگــر 
متفاوت باشد. اما آنچه که در اکثر گام های برنامه ریزی 
مشــترک اســت شناسایی مقتضیات موجود است که از 

مهمترین قسمت های برنامه محسوب می شود.

دیدگاه

در پــی اعــام ضمنی نرخ شــش میلیــون تومانی 
بلیت هواپیما در ایام اربعین از سوی وزیر راه و 
شهرســازی، دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی 
اعــام کــرد کــه هیــچ هماهنگــی بابــت ایــن نرخ 
صــورت نگرفتــه و تعهــدات دولــت بابــت اربعین 

پارسال هنوز پرداخت نشده است.
انجمــن  دبیــر  ســامانی،  اســعدی  مقصــود 
ایســنا  بــا  شــرکت های هواپیمایــی در گفت وگــو 
میلیــون  شــش  بلیــت  نــرخ  اعــالم  کــرد:  اظهــار 
تومانــی بــرای پروازهــای اربعین بــدون هماهنگی 
بــا ایرالین هــا و فعاالن صنعــت هوانوردی صورت 

گرفته است.
وی اظهــار کــرد: بــا وجــود این کــه پروازهــای 
براســاس  و  نبــوده  تکلیفــی  نــرخ  تابــع  خارجــی 
عرضــه و تقاضــا تعییــن می شــود، از ســال ۱۳۹۴ 
نــرخ بلیــت پروازهــای اربعین از ســوی وزارت راه 
بــا  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  و شهرســازی، 
هماهنگــی و پیشــگامی شــرکت های هواپیمایــی 

تعیین و اعالم می شد تا به زائران اجحافی نشود 
و این نرخ ها از حدود یک هفته قبل از اربعین تا 

چند روز پس از آن اعمال می شد.
دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایــی ادامــه داد: 
تصمیمــی کــه بابت تعییــن قیمت بلیــت هواپیما 
گرفته شد بدون توجه به سوابق آن در سال های 
گذشــته بــود؛ چــرا کــه ســابق بــر ایــن براســاس 
کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  بــا  کــه  توافقــی 
داشــتیم نــرخ را تعییــن می کردیــم و امســال هــم 
ایــن آمادگــی در ایرالین ها وجود داشــت اما وزیر 
راه و شهرسازی بدون هماهنگی ما و مشورت با 
فعاالن این صنعت نرخ شــش میلیون تومانی را 

بابت پروازهای اربعین اعالم کرد.
وی بــا اشــاره بــه تعییــن نــرخ پنــج میلیــون 
در ســال های  اربعیــن  پروازهــای  بلیــت  تومانــی 
گذشته اظهار کرد: در آن زمان قرار بود برای هر 
مسافر یک میلیون تومان تخفیف در هزینه های 
فرودگاهی در نظر گرفته شــود؛ همچنین هزینه 

فرودگاه نجف را نیز سازمان هواپیمایی در سال 
گذشــته تقبــل کــرد کــه جبــران کنــد امــا در طول 
یکســال گذشــته هیــچ اقدامی در زمینــه عمل به 

این وعده ها صورت نگرفته است.
اســعدی ســامانی اضافه کرد: زمانی که پروازهای 
برنامه ریزی شده برای کشوری مانند عراق از قبل 
مــورد توافــق مســئوالن قــرار می گیــرد و در حیــن 
انجــام پروازهــا تعــداد آنها افزایش پیــدا می کند، 
فــرودگاه مقصــد )نجــف( هزینــه مــازادی را بابت 
هــر پرواز اضافه شــده به عنــوان هزینه رویالیتی 
فــرودگاه دریافــت می کنــد کــه در ســال گذشــته 
۹۱۶ هــزار دالر هزینــه رویالیتــی فــرودگاه نجــف 
و ۷۰ میلیــارد تومــان تخفیــف فرودگاهی در نظر 
گرفتــه شــده برای ایرالین ها بــود که تاکنون هیچ 
اتفاقــی در ایــن زمینــه نیفتــاده و ایــن هزینــه بــه 
دوش ایرالین ها قرار داشــته اســت و اگر امســال 
هم قرار باشــد قیمتی تعیین شــود باید در وهله 

نخست وعده های سال گذشته را عملی کنند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان این که 
تــا  مقطــع زمانــی اربعیــن امســال تقریبــا از 2۰ 
سی ام  شهریور است گفت: در این بازه زمانی که 
اوج پروازهــای داخلــی اســت به دلیــل محدودیت 
در تعــداد نــاوگان، جابه جایــی ۶۰ هــزار مســافر 
پیش بینی شده به عراق کار بسیار دشواری است 
و بــا توافقــات صــورت گرفتــه بــا مســئوالن عراقی 
نمی خوانــد؛ چــرا که روزانه بایــد حداقل ۵۰ تا ۶۰ 
پــرواز بــه مقصد نجف انجام شــود. ایــن در حالی 
است که براساس موافقت نامه صورت گرفته بین 
ایران و عراق مقرر شده تا به صورت هفتگی ۱2۰ 
پــرواز انجام شــود و برای مــازاد آن فرودگاه نجف 
رویالیتــی دریافــت می کنــد کــه بــرای هواپیماهای 
بــزرگ  هواپیماهــای  بــرای  و  دالر   2۰۰۰ کوچــک 

۴۰۰۰ دالر است.
اســعدی ســامانی ادامه داد: حداقل در ایام 
اربعیــن بایــد ۳۰۰ پــرواز انجــام شــود کــه بــرای 
حدود ۱۸۰ پرواز باید هزینه رویالیتی به فرودگاه 

نجــف پرداخت شــود که اینهــا هزینه های اضافی 
اســت کــه بــر دوش ایرالین هــا تحمیل می شــود. 
در واقــع بایــد گفــت کــه شــرکت های هواپیمایــی 
در پروازهــای اربعیــن بــه دنبــال ســود نیســتند و 
همــه می خواهند حداکثر تــوان را به کار گیرند تا 
زائــران راحت تریــن پــرواز را تجربــه کننــد اما قبل 
از اعــالم نــرخ پروازهای اربعیــن باید با ایرالین ها 

هماهنگی های الزم صورت می گرفت.
هفتــه گذشــته رســتم قاســمی، وزیــر راه و 
شهرســازی در جلســه ســتاد اربعین با اشــاره به 
پیش بینــی جمعیــت پنج میلیون نفری مســافران 
اربعیــن و همزمانــی آن بــا ســفرهای تابســتانی، 
اظهــار کــرد: در حــال آماده ســازی شــرایط مرزها 
بــرای زائرانــی کــه بــا خودروهــای شــخصی ســفر 

می کنند هستیم.
وی افزود: در حوزه حمل و نقل ریلی حدود 
۳۰۰ هــزار نفــر، در بخش هوایــی حدود ۶۰ هزار 
نفر و در بخش جاده ای نیز بیشترین حجم یعنی 
حــدود ۴ میلیــون و ۶۵۰ هــزار مســافر جابــه جــا 

خواهند شد.
شــقوق  در  بلیت هــا  نــرخ  دربــاره  قاســمی 
مختلــف حمــل و نقــل بــرای ایــام اربعیــن گفــت: 
فعــال نرخ مصــوب برای پروازهــای عتبات عالیات 

شش میلیون تومان است.
بــرای  داد:  ادامــه  شهرســازی   و  راه  وزیــر 
قیمت گــذاری نــرخ بلیت اتوبوس نیز جلســات با 
اصنــاف ادامــه دارد و نتیجــه آن بــه زودی اعــالم 
می شــود امــا اجــازه نمی دهیــم در هیــچ حــوزه ای 
اعــم از حمــل و نقل زمینی، هوایی و ریلی قیمت 

بلیت طی ایام اربعین سال جاری افزایش یابد.
قاســمی بــر ممنوعیــت فــروش چارتــر بلیت 
هواپیمــا بــرای ســفر بــه عتبــات عالیــات در ایــام 
اربعین تاکید کرد و گفت: به سازمان هواپیمایی 
کشوری دستور داده شد که به هیج عنوان بلیت 
چارتری در ایام اربعین به فروش نرسد، بنابراین 
تقاضــا می کنــم هیچکــس بلیــت چارتــری نخرد و 
ایرالین ها نیز بلیت چارتری نفروشــند. همچنین 
آژانس هــای هواپیمایی که اقدام به فروش بلیت 
جارتــری می کننــد مطمئن باشــند که اجــازه پرواز 
اگــر شــخصا در  نخواهیــم داد. همچنیــن حتــی 
فــرودگاه مســتقر شــوم اجــازه تغییــر قیمت ها را 
نخواهــم داد تــا آشــفتگی های ســال گذشــته در 

فروش بلیت تکرار نشود.

به دنبال حذف مشوق بیمه راهنمایان گردشگری 
و اعــام اعتراض نســبت به آن، معــاون نظارت و 
ارزیابــی خدمــات گردشــگری کشــور از پیگیــری و 
رایزنی وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی بــا معــاون اول رئیس جمهــوری بــرای حــل 
این مســأله خبر داد و گفت که وزارت گردشــگری 
بــه وعده هــا پایبنــد اســت و اجــازه حــذف بیمــه 

راهنمایان را نخواهد داد.
بــه گزارش ایســنا، در تیــر ۱۴۰۱ مدیرکل امور 
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از قطع بیمه 
راهنمایان گردشــگری و فعاالن صنایع دســتی خبر 
داد. مشکل اصلی ابهام در محل هزینه کرد بودجۀ 
در نظــر گرفتــه شــده بــرای بیمه این قشــر بود. به 
گفته مهدی شکوری، برای سال ۱۴۰۱ حدود ۴۱۵۰ 
نفــر مشــمول بیمــه بودنــد که بــرای اســتمرار بیمه 
آن هــا بــه رقمــی بالغ بــر ۴۴ میلیارد تومــان اعتبار 

نیاز است.
مدیــرکل امــور بیمه شــدگان ســازمان تامیــن 
اجتماعــی همچنیــن از بدهی دولــت برای پرداخت 
2۰ درصد حق کارفرما تا پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ 
بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان خبر داده و گفته بود 
کــه طبــق قانــون، از جملــه مــاده ۷۱ قانــون احکام 
دائمی توســعه، اگر قرار باشد سرویس و خدماتی 
بــه بیمه شــدگان ارائــه شــود کــه دولــت بخشــی از 
ســهم حــق بیمــه را  تقبــل کرده باشــد، بایــد حتما 
بودجــه الزم بــرای آن در قوانیــن بودجــه ســنواتی 
درنظــر گرفتــه شــود. بــر ایــن اســاس تــا بــار مالــی 
تامین نشــود اجرا برای صندوق های بازنشســتگی، 

ممنوع است.
بنــا بر توضیحــات مدیرکل امور بیمه شــدگان 
ســازمان تامیــن اجتماعــی، در حــال حاضــر محــل 
ردیــف و مصــرف بودجــه ایــن بیمــه، مــورد بحث و 
ابهــام اســت کــه قــرار بــود در ســازمان برنامــه و 

بودجه، تعیین تکلیف شود.
عالوه بــر ایــن، تعییــن آزمــون وســع کــه یکی 
از شــروط بیمــه راهنمایــان گردشــگری و همچنین 
فعاالن صنایع دســتی تعیین شــده، محل اعتراض 
راهنمایــان گردشــگری قرار گرفته اســت. از همین 
ارزیابــی  و  نظــارت  معــاون  بــرات،  اســماعیل  رو، 

خدمات گردشــگری ـ در این باره با ایســنا گفت وگو 
کــرد و گفــت: خوشــبختانه پیگیری هــای خوبــی از 
ســوی وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دستی صورت گرفته و جای نگرانی نیست. وزارت 
گردشگری حمایت از همه اقشار و فعاالن صنعت 
گردشــگری را وظیفــه خود می دانــد و به وعده های 

خود پایبند است.
گردشــگری  راهنمایــان  تعــداد  افــزود:  او 
در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۱۴هــزار نفــر در ســطح 
کشــور بــوده کــه بــر اســاس شــاخص های احصــا 
شــده از ســوی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی، در حــدود دو هــزار نفــر از آن هــا 
شــدیداً نیازمنــد بهره مندی مزایا و مشــوق حمایتی 
بیمــه از طــرف دولــت هســتند که ایــن موضوع در 
قانون بودجه به تصویب مجلس شــورای اســالمی 
رســیده اســت؛ لــذا وزارت گردشــگری با بررســی و 
بــه  دریافــت نظــرات تشــکل راهنمایــان، نســبت 
احصاء و ابالغ شــاخص های اختصاصی اقدام کرد 
و فهرســت راهنمایــان واجد شــرایط را به ســازمان 

تأمین اجتماعی ارسال کرد.
معــاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشــگری 
بــا اشــاره بــه پیگیری هــای انجــام گرفتــه از ســوی 
وزارتخانــه، گفــت: موضوع بیمه راهنمایان همواره 
بــا مســائل و فــراز و نشــیب های فــراوان رو بــه رو 
فرآینــد  حقوقــی،  بررســی های  از  اســت؛  بــوده 
تصویب مجلس شــورای اســالمی در قانون بودجه 
تــا مشــخص شــدن درصــد ســهم دولــت، دریافــت 
استفســاریه و نظریه مشــورتی، تخصیص اعتبار و 
واریزی وجوه به حســاب سازمان تأمین اجتماعی، 
مشکالت ناشی از برداشت های مختلف از محل و 
ردیــف بودجه هــای واریزی و... همه و همه موجب 
شــد کــه وزارت گردشــگری بــه طــور مکــرر موضوع 
را از طریــق ســازمان برنامــه و بودجــه، وزارت کار، 
تأمیــن  ســازمان  و  یارانه هــا  هدفمنــدی  ســازمان 
اجتماعــی مــورد پیگیری قــرار دهد و با انجام ده ها 
مکاتبه با دستگاه های متولی و برگزاری نشست و 
جلســات متعدد در ســطوح مختلف مدیریتی برای 

تحقق این امر تالش کند.
بــرات ادامــه داد: وزیــر میــراث فرهنگــی بــر 

اســتمرار حمایــت بیمــه ای راهنمایــان تاکیــد ویــژه 
داشــته و اخیــرا در آخریــن جلســه ای کــه )حــدود 
یــک هفتــه پیــش( وزیــر گردشــگری با معــاون اول 
کار  تعــاون،  وزارت  سرپرســت  و  رئیس جمهــوری 
فهرســت  شــد  مقــرر  داشــتند،  اجتماعــی  رفــاه  و 
راهنمایانــی کــه از ســوی وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی بر اساس شاخص های 
تخصصــی احصا شــده، همچنان مشــمول مشــوق 

بیمه باشند و از این حیث جای نگرانی نیست.
او تاکید کرد: وزارت گردشگری این موضوع را در 
دســتور کار داشــته و بــا پیگیــری مســتمر، در حد 
توان اجازه حذف بیمه راهنمایان را نخواهد داد.

معــاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشــگری 
بــا اشــاره بــه آئین نامــه »آزمون وســع« گفــت: در 
آئین نامــه مزبــور مــالک و شــاخص مناســبی بــرای 
ارزیابــی وســع راهنمایــان در نظــر گرفتــه نشــده 
است، به نحوی که اگر این آئین نامه را مالک قرار 
دهیــم، تعــداد محــدودی از راهنمایــان گردشــگری 
مشــمول حمایــت بیمــه ای می شــوند. ایــن درحالی 
اســت که راهنمایان بر اســاس شــغل خاص خود، 
مدام در ســفر بوده و بررســی میزان وســع ایشان، 
از ســایر اشــخاص بســیار متفاوت بوده و مبناهای 
در نظر گرفته شــده نمی تواند مالک مناســبی برای 
ارزیابــی ایــن گــروه زحمتکــش باشــد؛ لذا بــا توجه 
بــه رایزنی هــای وزیــر میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی بــا معــاون اول رئیس جمهــوری و 
سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در 
خصــوص بیمــه راهنمایان گردشــگری بدون آزمون 
وسع، امیدواریم با توافقی که با وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی انجام شــده اســت، حمایت دولت 

از این گروه از فعاالن گردشگری استمرار یابد.
بــرات بــا تاکید بــر اهمیت جایــگاه راهنمایان 
گردشگری یادآور شد: در میان نیروهای انسانی و 
فعاالن بخش گردشــگری، راهنمایان دارای نقشی 
متمایــز و مؤثــر هســتند. گردشــگران چــه داخلی و 
چه خارجی با ورود به مقصد نیازمند کسب اطالع 
از ابعاد گوناگون مقصد نظیر جاذبه ها، مســیرها، 
فرهنــگ و تاریــخ و... هســتند. در ایــن بیــن نقش 
مؤثــر و اساســیِ راهنمایــان گردشــگری انکارناپذیر 

اســت؛ زیرا با گردشــگران در ارتباط مستقیم بوده 
و بیشترین زمان را نسبت به سایر فعاالن با آن ها 
بسر می برند. لیکن با وجود نقش مؤثر و بی بدیل، 
راهنمایان گردشــگری یکی از اقشار بسیار ضعیف 
در حوزه گردشــگری بوده و نیازمند حمایت دولت 

هستند.
بــر همین اســاس، معــاون گردشــگری وزارت 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی در 
نامــه ای بــه علی محمــد فالح زاده، دبیر کمیســیون 
مدیریــت امــور عمومــی و ســرمایه انســانی دفتــر 
هیأت دولت ایرادهای »آئین نامه اجرایی بند »ز« 
تبصــره )۱۷( مــاده واحده قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ 
کل کشــور، بــا موضوع نحــوه معافیت های بیمه ای 
تامیــن  ســازمان  در  کارفرمــا  بــدون  بیمه شــدگان 
در  را  درآمــدی«  دهک هــای  براســاس  اجتماعــی 
شش بند متذکر شده و پیشنهاد کرده است متن 
ایــن آئین نامــه بــه کمیســیون فرعــی برای بررســی 

بیشتر و اصالح ارجاع شود.
علی اصغــر شــالبافیان در آن نامــه بــه تاریــخ 
اول مــرداد ۱۴۰۱، متذکــر شــده اســت: »براســاس 
بررســی صــورت گرفتــه در پیش نویــس آئین نامــه 
مربوطــه، مالک و شــاخص مناســبی بــرای ارزیابی 
وســع راهنمایــان در نظــر گرفتــه نشــده اســت، به 
نحوی که براساس محاسبات وزارت تعاون، تعداد 
بســیار محــدودی بیــن دهــک ۱ تــا ۴ در نظر گرفته 
شــده اســت. این یک خطای محاســباتی برآمده از 
شــاخصه های تعریــف شــده در وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی از جملــه ســفر خــارج از کشــور، 
بررســی حســاب بانکی، نوع وسیله نقلیه و تمکن 

مالی سرپرست خانوار است.«
کــه  شــده  یــادآور  نکتــه  ایــن  ادامــه،  در 
»راهنمایــان براســاس ماهیــت شــغلی خــود مدام 
در ســفر بــوده و هزینه هــای مربــوط بــه برگــزاری 
تور به عنوان تنخواه از ســوی آژانس های خدمات 
مسافرتی به حساب آن ها واریز شده و در مقصد 
اخــذ و هزینــه می شــود. همچنین آن هــا به عنوان 
راهنمــاـ  راننــده باالجبار نســبت به خرید خودروی 
گران قیمت و مناسب نقل و انتقال گردشگر اقدام 
کرده انــد و خــودروی آن هــا وســیله کار محســوب 

می شــود. از ســویی درآمــد آن هــا فصلــی اســت و 
گاهی درآمد حاصله در یک ماه برای تامین معاش 
شــش ماه اســت. دیگر موضوع فعالت افراد مجرد 
در عین حال مستقل در این شغل است که مالک 
تشخیص وسع مالی والدین آن ها بوده است؛ لذا 
بررســی میزان وســع ایشــان، از سایر اقشار خاص 
بســیار متفاوت بوده و شــاخصه های ذکر شــده به 
هیچ عنوان نمی تواند مالک مناســبی برای ارزیابی 

این گروه زحمتکش باشد.«
معاون گردشگری همچنین خاطرنشان کرده 
اســت: »راهنمایــان را عمدتــا جوانــان تحصیلکرده 
و مســلط بــه حداقــل یــک زبــان خارجــی تشــکیل 
می دهند، اما به واسطه مواجهه صنعت گردشگری 
کشور با بحران های سیاسی، اجتماعی، منطقه ای 
نگــران  همیشــه  غــرب،  ظالمانــه  تحریم هــای  و 
امنیــت شــغلی خــود بــوده و در نتیجــه بــه دنبــال 
مشاغلی با امنیت شغلی باالتر و چه بسا مهاجرت 
بــه کشــورهای دیگــر هســتند. آن هــا بــه واســطه 
خویش فرمــا بــودن و عــدم رابطــه مزدبگیری با یک 
کارفرمــای ثابــت از دریافت حقــوق ایام بیکاری نیز 
بی بهره مانده اند و در گروه به شــدت آســیب دیده 
در بین مشــاغل و به شــدت آسیب دیده به واسطه 
بحران هــای منطقه ای و اجتماعی و بهداشــتی قرار 

می گیرند.«
معــاون وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی سپس پیشنهاد کرده است »با توجه 
بــه تعداد بســیار محدود راهنمایان در مقایســه با 
گروه ها و اقشار دیگر، راهنمایان گردشگری صرفا 
بــر مبنــای شــاخص های وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی از آزمون وســع معاف 
شــوند و شــاخص های ارزیابــی وســع در خصــوص 
راهنمایان گردشــگری مورد تجدید نظر قرار گرفته 
و با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی شاخص جدید تعریف شود.«
شالبافیان به صراحت تاکید کرده است: »در 
صــورت تحقــق پیــدا نکــردن بندها و پیشــنهادهای 
مطرح شــده، وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی با ایــن آئین نامه به شــدت مخالف 

است.«

قیمت طا روزگذشته )جمعه( ثابت ماند و به 
چهارمیــن افزایش هفتگی متوالی خود رســید 
زیــرا ضعــف گســترده تر دالر بــا فشــار ناشــی 
از افزایــش بازدهــی خزانــه داری و چشــم انداز 

افزایش نرخ بهره آمریکا مقابله کرد.
بــه گزارش ایســنا، بهای هــر اونس طال تا 
ســاعت ۱۱ و ۵2 دقیقــه صبــح بــه وقت شــرقی 
بــا ۳.۵ درصــد افزایــش بــه ۱۷۹۳ دالر و ۵۰ 
ســنت رســید و این هفته نزدیک به یک درصد 
افزایــش داشــته اســت. قیمــت طــال در بــازار 
معامــالت آمریــکا نیز با ۰.2 درصــد افزایش به 

۱۷۹۴ دالر و ۵۰ سنت رسید.
در  ارزی  استراتژیســت  اســپیواک،  ایلیــا 
بــا  اینجــا  در  طــال  اساســا  DailyFX می گویــد: 
عوامــل متضــادی مواجــه اســت. از یــک طــرف، 
دالر آمریــکا ضعیف تــر اســت امــا طــرف دیگــر 
معادلــه البتــه افزایــش بــازده اســت. دالر برای 
ســومین کاهــش هفتگی خــود در چهــار هفته 

گذشــته تعییــن شــد کــه باعــث کاهــش قیمت 
طال برای سایر دارندگان ارز شد.

داده هــای روز پنجشــنبه نشــان داد کــه 
قیمت هــای تولیدکننــده ایاالت متحــده در مــاه 
جــوالی بــه طــور غیرمنتظــره ای کاهــش یافــت. 
ایــن یــک روز پــس از انتشــار اخبــاری مبنــی بر 
تغییر قیمت مصرف کننده )CPI( در ماه جوالی 

به دلیل کاهش قیمت بنزین منتشر شد.
مــت سیمپســون، تحلیلگر ارشــد بازار در 
ایــن بــاره می گوید: در حالی کــه داده های تورم 
ایاالت متحده در حال حاضر پشــت سر ما قرار 
دارد، تقریبا مانند آرامش پس از طوفان است 
و ایــن باعــث شــده اســت که پس از یــک دوره 
نوســانات چند روز پیش، محدوده های ارزها و 

کاالها محدود شود.
رزرو  فــدرال  بانــک  رئیــس  دالــی،  مــری 
سانفرانسیسکو گفت که در حالی که افزایش 
نیم درصدی نرخ بهره در ماه ســپتامبر معقول 

است اما احتمال افزایش بیشتر برای مبارزه با 
تورم بسیار باال وجود دارد.

قراردادهــای آتی صندوق های فدرال رزرو 
افزایــش ۵۰  احتمــال ۶۱.۵ درصــد  بــا  اکنــون 
واحدی در ماه سپتامبر و ۳۸.۵ درصد احتمال 

افزایش ۷۵ واحدی قیمت گذاری می کنند.
طــال نســبت بــه افزایــش نرخ هــای بهــره 
ایاالت متحــده بســیار حســاس اســت زیــرا این 
بــدون  امــر هزینــه فرصــت نگهــداری شــمش 
بــازده را افزایــش می دهــد. بــا افزایــش هزینــه 
فرصــت بــر طال، بازدهــی ۱۰ ســاله خزانه داری 
ایاالت متحــده نزدیــک به باالتریــن حد خود در 

سه هفته گذشته بود.
در بازار ســایر فلزات ارزشــمند، بهای هر اونس 
نقــره بــا ۰.2 درصــد افزایــش بــه 2۰.۳۴ دالر 
رســید، پالتیــن ۰.۱ درصــد کاهــش یافــت و بــه 
۹۵۴ دالر و ۷۴ ســنت رســید و پاالدیوم با ۰.2 
درصد کاهش به 22۷۱ دالر و ۹۵ سنت رسید.

بیــان  بــا  مجلــس  عمــران  کمیســیون  رئیــس 
اینکــه« از افزایــش ۳۰ درصــدی قیمــت بلیــت 
پروازهــای داخلــی جلوگیــری کرده ایم« گفت که 
برخــی ایرالین هــا عمــدا در حــال زمین گیر کردن 

هواپیماها هستند.
محمدرضــا رضایــی کوچــی در گفت وگــو بــا 
تســنیم ، با اشــاره به مصوبه ســه ماه پیش برای 
پروازهــای  بلیــت  قیمــت  درصــدی   ۳۰ افزایــش 
داخلــی از ســوی شــورای عالی هواپیمایــی، اظهار 
کرد: سه ماه است که این کار را متوقف کرده ایم.
وی ادامه داد: در این بین برخی شرکت  های 
هواپیمایــی به طور غیرمســتقیم هواپیماهای خود 

را زمین گیر می کنند.
وی در این باره توضیح داد: به همین دلیل 
نیــز بلیــت پــرواز بــه ســختی تهیــه می شــود. در 
زمان حاضر حدود ۱۱۵ فروند از ناوگان مســافری 
کشور فعال است. این در حالی است که ناوگان 

هوایی مسافربری کشور دارای حدود ۴۰۰ فروند 
هواپیماست.

در  مجلــس  عمــران  کمیســیون  رئیــس 
پاســخ بــه این پرســش کــه آیا برخی شــرکت های 
هواپیمایــی عمــدا در حال زمین گیــر کردن ناوگان 
خود برای فشار جهت افزایش قیمت ها هستند، 
گفت: دلیل زمین گیر شــدن هواپیماها ترکیبی از 
اقدامات عمدی و غیرعمدی است. به عبارت دیگر 
ایرالین هــا از یــک طرف می گوینــد قطعه نداریم و 
قطعات معیوب شــده است. هم این که  به دنبال 

افزایش قیمت بلیت پروازها هستند.
رضایــی کوچی در پاســخ به این پرســش که 
مجلــس تــا چــه زمانــی می تواند در برابــر افزایش 
اضافــه  کننــد،  مقاومــت  پروازهــا  بلیــت  قیمــت 
کــرد: ایــن افزایــش ۳۰ درصــدی در شــورای عالی 
هواپیمایــی تصویــب شــده و ایرالین هــا در انتظار 

ابالغ آن هستند.

طا روی دالر را کم کرد مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما 
متوقف شد

وزارت گردشگری: اجازه حذف بیمه راهنمایان را نمی دهیم

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی مطرح کرد: 
تعیین قیمت بلیت اربعین بدون نظر ایرالین ها

خدمــــــــــات و توزیـــــــــــع

فروش میوه ۵۰ درصد 
کاهش یافت

بنابــر اعــام رئیــس اتحادیه بارفروشــان، تقاضــای خرید و 
مصرف میوه و صیفی ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.
مصطفــی دارایی نــژاد در گفت وگو با ایســنا با بیان 
اینکه تقاضای خرید میوه و صیفی کاهش یافته اســت، 
گفت: امســال تولید محصوالت کشــاورزی ما ۱.۵ برابر 
نســبت بــه ســال قبــل بیشــتر شــده ولــی از آن طــرف 
تقاضــای خریــد و مصرف میوه و صیفی ۵۰ تا ۶۰ درصد 
کاهش یافته اســت و همین موضوع نیز باعث شــده با 

افت قیمت مواجه شویم.
وی علــت کاهــش تقاضــای خریــد را کاهش قدرت 
خریــد مــردم، گرمــای هوا و کاهش تقاضــا در ماه محرم 

دانست.
رئیــس اتحادیــه بارفروشــان در بخــش دیگــری از 
صحبت هایــش بــه افزایش هزینه های تولید اشــاره کرد 
و گفــت : افزایــش کرایــه حمل ونقل، ســبد، پالســتیک، 
دستمزد کارگر را متضرر کرده و از آنطرف صادرات هم 
نسبت به قبل نصف شده است، زیرا عراق محصوالتش 
به دست آمده و واردات ندارد و به روسیه، ازبکستان، 
قزاقستان، قطر و امارات نیز میوه کمی صادر می شود.
وی در رابطــه بــا ایــن کــه بســیاری از کشــاورزان از 
قیمــت پاییــن صیفی جــات از جمله بادمجان ســرمزرعه 
گالیــه دارنــد، گفــت: در میــدان مرکــزی میوه وتــره بــار 
قیمــت عمده فروشــی هــر کیلــو بادمجــان ۵۰۰۰ تومــان 
اســت کــه بــا احتســاب کرایــه حمــل و نقــل در نهایــت 
چیــزی دســت کشــاورز را نمی گیــرد و تولیــد بــرای آنهــا 

صرفه اقتصادی ندارد.
هــم  مصــرف  چــون  گفــت:  پایــان  در  دارایی نــژاد 
کاهــش یافتــه اکثــر بارها روی دســت کشــاورزان مانده 

و خریداری ندارد.
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ساداتی نژاد: تولید 
محصوالت کشاورزی باید 

صادرات محور باشد
تولیــد محصــوالت  وزیــر جهــاد کشــاورزی،  گفتــه  بــه 
کشاورزی باید صادرات محور و منطبق بر استانداردهای 

بهداشتی روز دنیا باشد.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، ســید جــواد 
ســاداتی نژاد وزیــر جهــاد کشــاورزی در جلســه قــرارگاه 
دیپلماسی غذایی بر اهمیت توسعه کشت فراسرزمینی 
تاکیــد کــرد. وی افــزود: باید زراعت چــوب، تولید غالت، 
کشــت  محــل  از   … و  بــر  آب  کشــاورزی  محصــوالت 

فراسرزمینی پیگیری شود.
وزیــر جهاد کشــاورزی در ادامه تصریح کرد: ســال 
گذشــته در زمینه توســعه مراودات تجاری و بازرگانی با 
کشورهای منطقه و جهان اقدامات خوبی صورت گرفت 
بهداشــتی،  حوزه هــای  در  مختلفــی  تفاهم نامه هــای  و 
قرنطینــه ای، قوانیــن گمرکــی، تعرفــه ای و … بــه امضــا 
رســید. ســاداتی نژاد بــا اشــاره بــه صــادرات محصــوالت 
کشــاورزی در ســال گذشــته، گفت: در ســال گذشته به 
واســطه اقدامــات صــورت گرفتــه ۴.۵ میلیون تــن انواع 
محصوالت ســبزی و صیفی صادر شــده که این موضوع 
ارزآوری ۱.۳ میلیارد دالری را نیز به دنبال داشته است.
وزیر جهاد کشــاورزی تاکید کرد: تولید محصوالت 
کشاورزی باید صادرات محور و منطبق بر استانداردهای 

بهداشتی روز دنیا باشد.
ساداتی نژاد در پایان تصریح کرد: در حوزه صادرات 
محصوالت کشاورزی به دنبال پیش بینی پذیری هستیم 
و بــا محدودیت هــای لحظــه ای، روزانــه و ماهانــه حــوزه 
صــادرات و واردات مخالــف هســتیم؛ در همیــن راســتا 
بــه دنبــال آن هســتیم به صادرکننــدگان و واردکنندگان 

بخش کشاورزی برنامه بلندمدت بازرگانی ارائه شود.

دبیر انجمن واردکنندگان 
تلفن همراه خبر داد: ثبت 
سفارش ۸ میلیارد دالری 

برای واردات تلفن همراه
دبیــر انجمــن واردکننــدگان تلفــن همراه با بیــان اینکه 
اکنــون حــدود ۲ میلیــون و ۳۰۰ هــزار دســتگاه تلفــن 
همراه روشــن نشــده در بازار وجود دارد، گفت که در 
ابتدای ســال جاری هشــت میلیارد دالر ثبت ســفارش 
واردات تلفــن همــراه وجــود داشــت کــه در چهــار مــاه 
نخســت امسال، چهار میلیون تلفن همراه وارد کشور 

شده است.
امیــر اســحاقی، دبیــر انجمــن واردکننــدگان تلفــن 
همــراه در گفت وگــو بــا ایرنــا دربــاره وضعیــت واردات 
تلفن همراه به کشــور اظهار کرد: در چهار ماه نخســت 
ســال گذشــته تعداد ۶ میلیون دســتگاه تلفن همراه به 
ارزش ۱.۲ میلیــارد دالر وارد کشــور شــد. در بــازه زمانی 
مشــابه در ســال جاری، چهار میلیون دســتگاه به ارزش 
۹۷۰ میلیون دالر وارد کشــور شــده که نشان از کاهش 
واردات دارد کــه در ایــن بیــن حــدود ۲۴۰ تــا ۲۶۰ هــزار 

دستگاه باالی ۶۰۰ دالر قیمت داشته اند.
اســحاقی درباره وضع دســتگاه های روشــن نشــده 
در کشــور، خاطرنشــان کــرد: اکنــون حــدود ۲ میلیون و 
۳۰۰ هزار تلفن همراه روشــن نشــده در بازار داریم که  
۳۰ درصد آن ها گوشی های دکمه ای )فیچر فون( است. 
این گوشی ها حجم زیادی از بازار را در دست دارند، اما 

از نظر مالی، ارزش شان اندک است.
تغییــر  بــا  امســال  ابتــدای  از  کــرد:  تصریــح  وی 
بــرای  ابتــدا  کشــور،  ارزی  و  تجــاری  سیاســت های 
دســتگاه های تلفــن همــراه بــاالی ۶۰۰ دالر، منشــأ ارز 
حاصل از صادرات خشکبار را در نظر گرفتند. در مرحله 
بعــدی تــاالر دوم نیمــا برای مــدت کوتاهی باز و ســپس 
بــرای  ارزی  اردیبهشــت  از ۲۷  بســته شــد و درنهایــت 
واردات تلفــن همــراه تخصیــص داده نشــد و تلفن هــای 
همراهی که وارد کشــور می شــوند از ثبت ســفارش های 

صورت گرفته در ابتدای سال هستند.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان تلفن همــراه گفت: در 
ابتدای امســال حدود هشــت میلیارد دالر ثبت سفارش 
واردات تلفــن همــراه داشــتیم که به ۲ میلیــارد دالر آن 
تخصیــص ارز تعلــق گرفــت. از این مقــدار ارز حدود ۵۰ 
درصــد تأمین شــد و بــه مرحله خرید رســید. تلفن هایی 
کــه اکنــون در بــازار وجــود دارنــد و مصــرف می شــوند، 

متعلق به همان زمان هستند.

اخبـــــــــــــــــار

گمــرک ایــران بــا اعــام اینکــه بــا لغو توافــق بین 
گمرک و ســازمان راهداری در مورد ارائه گواهی 
اســقاط بعد از ترخیص و قبل از شــماره گذاری، 
هیچ یک از کامیون هایی که قبا ترخیص شــده 
بــود به گمرک بازگردانده نشــده اســت، متروکه 
شــدن این کامیون های در جریان تعیین تکلیف 

را از عواقب این اقدام دانست.
علــی وکیلــی، مدیــرکل دفتــر واردات گمرک 
ایــران در گفت وگو با ایســنا، دربــاره مکاتبه اخیر 
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با گمرک و 
درخواســت ارائه گواهی اســقاط قبــل از ترخیص 

کشنده های وارداتی توضیح داد.

موافقت پس گرفته شد
وی بــا اشــاره به جریــان مکاتبه ای در ســال 
گذشــته گفــت: در ایــن مکاتبــه، گمرک ایــران به 
منظــور تســریع در ترخیــص کامیون های وارداتی 
به وزارت راه و شهرســازی چند پیشــنهاد ارائه و 
اعالم کرد: با توجه به اینکه فرایند صدور گواهی 
مــواردی،   در  و  اســت  طوالنــی  بســیار  اســقاط 
تشریفات گمرکی این کامیون ها تمام شده، ولی 

معطل گواهی اسقاط مانده اند، ارائه این گواهی 
به بعد از ترخیص و قبل از شماره گذاری موکول 
شــود. ایــن درخواســت مــورد موافقــت وزارت راه 
و شهرســازی قــرار گرفــت و بــه گمــرکات اجرایــی 
ابــالغ کردیــم. امــا اخیــرا، وزارت راه طــی نامــه ای 
به دفتر واردات گمرک درخواســت کرده، گواهی 
گمــرک  از  کامیون هــا  ترخیــص  از  قبــل  اســقاط 

دریافت شود.

امکان ویرایش سفارش 
کامیون ها

بــا  ایــران  گمــرک  واردات  دفتــر  مدیــرکل 
اشــاره بــه جزئیــات مکاتبــه ســتاد حمــل و نقــل 
و ســوخت توضیــح داد: یــک مــورد بــه ویرایــش 
ثبت ســفارش بــر می گــردد کــه بــه گمــرک اعالم 
بــه  نیــاز  ثبــت ســفارش ها  برخــی  اســت  شــده 
برخــی  نشــود،  اقــدام   اگــر  و  دارد  ویرایــش 
شــرکت های حمل و نقــل نمی تواننــد کامیون ها 
را ترخیــص کنند و ممکن اســت متروکه شــوند، 
از ایــن جهت خواســته شــده که امــکان ویرایش 
وجــود داشــته باشــد. گمــرک نیــز مخالفتــی بــا 

ویرایش ثبت ســفارش ندارد، چون تاکید داریم 
اگــر نیــاز بــه ویرایــش دارد باید انجام تــا امکان 
اظهــار و ترخیــص آن میســر شــود و بالتکلیــف 

نمانند. باقی 

دریافت اسقاط قبل از ترخیص 
اباغ شد

وی ادامــه داد: امــا در بخــش دیگــر نامــه، 
از  قبــل  اســقاط  گواهــی  کــه  شــده  پیشــنهاد 
ترخیــص کامیــون دریافــت شــود و بــه عبارتــی 
روال قبلــی کــه از ســال گذشــته بیــن گمــرک و 
وزارت راه توافــق شــده بــود، تغییــر کند. بر این 
اســاس با توجه به اینکه گمرک دســتگاه مجری 
اســت، نامه را به صورت سیســتمی به گمرکاتی 
که کامیون، ترخیص می کنند ارجاع دادیم و در 
حــال اجرا اســت و ابالغ به صــورت کتبی نیز در 

دست اقدام است.

نگفتیم کامیونی به گمرک 
برگردد

وکیلــی در رابطــه بــه اینکــه گفته شــده در 

چنــد روز اخیــر تعــدادی از کشــنده های ترخیص 
شــده بــه دلیــل ارائــه نشــدن گواهی اســقاط به 
گمرک برگشت داده شده است، گفت: این گونه 
نیســت؛ گمــرک ایــران بــه هیــچ یــک از گمرکات 
اعــالم نکــرده کامیون هایــی کــه قبــل از ابالغیه، 
در  بایــد  آن  اســقاط  گواهــی  و  ترخیــص شــده 
مرحلــه شــماره گذاری ارائه شــود، برگــردد. اصال 
نیازی به این کار نیست و هر کامیونی که پیش 
از این با شــرایط قبلی ترخیص شــده اســت، به 
همــان روال خواهــد بود. امــا از تاریخ ابالغ نامه 
بــه بعــد، هــر کامیونــی کــه قــرار اســت از گمرک 
ترخیــص شــود نیــاز بــه ارائــه گواهی اســقاط در 

مرحله ترخیص دارد.

اگر مرجع تحویل گیرنده گزارش 
متروکه دهد، باید اقدام شود 

ولی موضوع به طور خاص 
بررسی خواهد شد

این مقام مســئول در گمرک ایران در پاســخ 
به اینکه با توجه به تعیین تکلیف نشدن اسقاط 

و موانــع پیــش روی آن، آیــا الــزام ارائــه آن قبــل 
از ترخیــص موجــب طوالنــی شــدن زمــان مانــدن 
ایــن کشــنده ها و متروکــه شــدن آنها نمی شــود؟ 
بیان کرد: به هر صورت این از عواقب این اقدام 
است و اگر مرجع تحویل گیرنده به گمرک اعالم 
متروکــه کنــد مــا نیز باید بر اســاس قانــون اقدام 
و کامیون هــا را بــرای تعییــن تکلیــف در اختیــار  
ســازمان امــوال تملیکــی قــرار دهیــم، ولــی فعــال 
اینکــه گمــرک چه تصمیمی در ایــن رابطه خواهد 

گرفت باید به طور خاص بررسی شود.

 پیشنهاد پرداخت نقدی فعا
در حال بررسی است

وضــع  آخریــن  مــورد  در  همچنیــن  وکیلــی 
پیشــنهاد پرداخــت نقــدی بــه جــای ارائــه گواهــی 
اســقاط اعالم کرد که این پیشــنهاد فعال در حال 

بررسی در کمیسیون های دولت است.
مصوبــه  بــه  وارداتــی  کامیون هــای  واردات 
نوســازی نــاوگان حمــل و نقل عمومی بر اســاس 
ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توســعه 
برمی گردد و بر همین اســاس در دو ســال اخیر، 
ایــن کامیون هــا از ســوی وزارت  شــرایط واردات 
راه و شهرســازی بــه گمــرک اعــالم شــد و بعــد از 
آن ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای و 
وزارت صمت طی ابالغیه هایی شــرایط واردات از 
جملــه ردیــف تعرفــه کامیون های وارداتــی، نحوه 
واردات، کامیون های اسقاطی، مجوزهای قانونی 
و مقرراتی و همچنین تائید منشأ این کامیون ها 
را مشــخص و ابــالغ کردنــد،  ولــی واردات ایــن 
کامیون هــا بــا موانعــی مواجــه و در گمــرک دپــو 
باقی ماند تا اینکه در شهریور پارسال طی بازدید 
معاونان دادســتان تهران از گمرک، دستورالعمل 
تعییــن تکلیــف و ترخیص آنها صادر شــد ، با این 
حــال در عمــل بــا موانعــی از جملــه هزینــه چنــد 

میلیاردی اسقاط مواجه شده است.
طبــق اعالم اخیر معاون امور گمرکی گمرک 
ایران، از حدود ۱۱ هزار دســتگاه کامیون، نزدیک 
بــه ۵۰۰۰ دســتگاه در گمــرک باقــی مانــده اســت 
ترخیــص  کامیون هــای  از  بخشــی  کنــار  در  کــه 
شــده، بــا مشــکل اســقاط مواجــه بــوده و امــکان 
شــماره گذاری ندارند. عســگری گفته بود آنچه به 
دولــت پیشــنهاد و قــرار بــر تســهیل شــرایط برای 
تعییــن تکلیــف ایــن کامیون هــا اســت، پرداخــت 
مبلــغ نقــدی حدود ۷۵۰ میلیــون تومانی به جای 

ارائه گواهی اسقاط است.
بــا ایــن حــال هنــوز ایــن پیشــنهاد مصــوب 
و ابــالغ نشــده و ظاهــرا قــرار اســت در شــورای 
هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا مطــرح و نهایــی 
شــود، ولــی اینکــه بــه چــه نحــوی اجــرا و کــدام 
کشنده ها را شامل خواهد شد، مشخص نیست.

پلیــس  جانشــین  اخیــر  اظهــارات  دنبــال  بــه 
اینکــه  بــر  مبنــی  فراجــا  رانندگــی  و  راهنمایــی 
تفاوتــی  هیــچ  داخلــی  خودروهــای  کیفیــت 
وزارت  ســخنگوی  اســت،  نکــرده  گذشــته  بــا 
صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( تاکید کرده 
که هدف گذاری سطح کیفی خودروها در سال 
۱۴۰۱ پنج درصد نســبت به ســال گذشــته ارتقا 

یافته است.
امیــد قالیبــاف در گفت وگو با ایســنا، ضمن 
اشــاره به عملکرد شــاخص های کیفــی خودرو در 
ســال ۱۴۰۰، اظهــار کــرد: هــر چنــد هدف گــذاری 
شــاخص ســطح کیفی خودرو محقق شــده است 
امــا تنها ۹.۱ درصد از مدل خودروها توانســته اند 
در شاخص میانگین رضایت مشتریان از کیفیت 
اولیــه محصــول به میــزان هدف گذاری شــده )۷۱ 
درصــد( دســت پیــدا کننــد کــه وضعیــت خوبــی 

نیست.
سخنگوی وزارت صمت در رابطه با شاخص 
از  گفــت:  نیــز  کیفیــت محصــوالت  دوام  تــداوم 
منظــر بین المللــی، افــت رضایــت از کیفیت دوام 
محصــول نســبت بــه کیفیت اولیه بایســتی کمتر 
از ســه درصد باشــد که هدف گذاری سال گذشته 
کمتر از ۴ درصد بوده است اما تنها ۲۵.۷ درصد 
مــدل خودروهــا موفق به کســب این هدف شــده 
بودند؛ بنابراین خودروسازان در این شاخص نیز 

ضعیف عمل کرده اند.

رفع نقاط ضعف کیفیت خودروها یک شبه 
مرتفع نمی شود

وی تاکیــد کــرد: ارتقــای کیفیــت خودروهای 
و  اســت  مــردم  به حــق  مطالبــه   داخــل  ســاخت 
وزارت صمــت نیــز در موضــوع کیفیــت در برابــر 
خودروســازان کوتــاه نمی آیــد؛ امــا در عیــن حــال 
بایــد درک کــرد کیفیــت یک فرآیند زمان بر اســت 
و تــا ســاختارها در صنعــت خودرو اصالح نشــود، 
کســی نمی توانــد بــا فشــردن یک کلید، یک شــبه 

ضعف های کیفیت خودروها را برطرف کند.
انتقادهای مکرر خودروسازان را دلسرد می کند

وزارت  در  مســئول  مقــام  ایــن  اعتقــاد  بــه 
صمت، کیفیت خودرو قابل نقد اســت، اما تکرار 
روزانــه انتقــاد آن هــم بــدون اســتدالل درســت، 
منفــی  تاثیــر  و عالوه بــر  داشــته  تخریــب  جنبــه 
بــر صــادرات قطعــه و خــودرو، موجــب دلســردی 

خودروسازان و قطعه سازان نیز می شود.
و  ذاتــی  کیفیــت  تفکیــک  ضمــن  قالیبــاف 
کیفیــت مهندســی در حــوزه خودرو، خاطرنشــان 
کرد: در کیفیت ذاتی خودرو، به دلیل نوع پلتفرم 
قابلیــت  تــا حــد مشــخصی  ذاتــا  آن،  و طراحــی 
افزایــش کیفیــت وجود دارد و از ســطحی به بعد 
کیفیــت قابــل افزایــش نیســت  امــا در کیفیــت 
مهندســی، تــالش می شــود خــودرو بــا کمتریــن 

اشکال ممکن تحویل مشتری شود.
اینکــه  بیــان  بــا  صمــت  وزارت  ســخنگوی 

اقدامــات مهمــی  وزارت صمــت  در ســال جــاری 
در جهــت افزایــش کیفیــت خــودرو برنامه ریــزی 
کــرده اســت گفت: بطــور مثال می تــوان از توقف 
تولیــد خودروهــای تیبــا، ســمند و ســاینا به دلیــل 
پلتفــرم قدیمی و اشــکال های کیفــی پرتکرار و در 
مقابــل برنامه ریزی بــرای ایجاد پلتفرم های جدید 
)پوســت اندازی پلتفرمــی( و تولیــد خودروهایی با 
کیفیــت ذاتــی باالتر نام بــرد. همچنین در بخش 
دســتور  اجــرای  نیــز  مهندســی  کیفیــت  ارتقــای 
وزیــر صمــت بــرای بــه صفــر رســاندن ایرادهــای 
خــودرو در زمــان تحویــل و تدویــن شــاخص های 
ســخت گیرانه تر کیفــی جهــت ارزیابی ســال ۱۴۰۱ 

نیز پیگیری می شود.
بهبــود  اقدام هــا  ایــن  نتیجــه  افــزود:  وی 
شــاخص های کیفــی خودرو تا تیــر ماه ۱۴۰۱ بوده 
است؛ بطوریکه براساس گزارش شرکت بازرسی 
کیفیــت و اســتاندارد ایــران شــاخص ارزشــیابی 
کیفی )که امتیاز منفی اســت و باید کمتر شــود( 
از رقــم ۴/۱۰۳ در فروردیــن بــه ۴/۹۴ در تیــر ماه 
۱۴۰۱ کاهش یافته که ۸.۸ درصد بهبود را نشان 
شــاخص  بــا  رابطــه  در  خودروســازان  می دهــد. 
تحویــل خــودرو بدون ایراد نیــز از ۹۱.۷ درصد در 
فروردین به ۹۳.۵ درصد در مرداد امســال رشــد 
داشــته اند؛ بنابراین این شــاخص نیز  ۱.۸ درصد 

بهبود یافته است.
ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی؛ راه حل 

ارتقای کیفیت خودروهای داخلی 
ایــن مقــام مســئول وزارت صمــت راه حــل 
اساســی افزایــش کیفیــت خــودرو را ایجاد رقابت 
در صنعــت خودروســازی دانســت و گفت: روش 
دیگــری کــه در وزارت صمــت بــرای کیفی ســازی 
دنبال می شود، جایگزینی سیاست تامین مبتنی 
بــر اســتفاده از چنــد منبــع بــا سیاســت تامین از 
یــک یــا دو منبــع در یــک پلتفــرم اســت تــا عــالوه 
بــر دســتیابی به مقیــاس اقتصادی تولیــد، امکان 
بــه  تولیــد  فرآیندهــای متعــدد  از  ناشــی  عیــوب 

حداقل برسد.
ســخنگوی وزارت صمت در پایان رشــد ۲۷۱ 
درصــدی تولیــد کامــل خــودرو تا پایان خــرداد ماه 
را ناشــی از سیاســت گذاری درســت وزارت صمت 
در ســال جــاری دانســت کــه ســبب شــده تولیــد 
خودروهــای ناقــص و تکمیــل کاری آن خــارج از 
فرآینــد اصلــی خــط تولید به حدود صفر برســد و 

منجر به بهبود شاخص های کیفی شود.
چند روز گذشــته، سردار حسینی، جانشین 
رئیــس پلیــس راهنمایی و رانندگــی فراجا، ضمن 
تاکیــد براینکــه کیفیــت خودروهــای تولیــد داخل 
هیــچ تفاوتــی بــا گذشــته نکــرده و از نظــر پلیس 
کمــاکان مشــکل کیفیــت وجــود دارد، ادعاهــای 
خودرویــی وزارت صمــت را رد شــده دانســت و 
اعالم کرد: اگر وزارت صنعت مدعی است که در 
حــال افزایش کیفیت خودرو اســت، این  موضوع 

ادعایــی بیــش نیســت و هیــچ اتفاقــی در ارتقــای 
کیفیــت رخ نــداده و کیفیــت خودروهــای داخلــی 

هیچ تفاوتی با گذشته نکرده است.
شــایان ذکر اســت که پس از حادثه بهبهان 
و تصــادف زنجیــره ای، از دی مــاه ســال گذشــته 
کــه  خودروهــا  کیفــی  ارزیابــی  گــزارش  تاکنــون 
و  کیفیــت  بازرســی  شــرکت  ســوی  از  ماه به مــاه 
معاونــت  همچنیــن  و   )ISQI( ایــران  اســتاندارد 
صنایــع نیرومحرکــه وزارت صمــت ارائــه می شــد، 
منتشــر نشــده اســت. بــر این اســاس هفــت ماه 
اســت کــه وضعیت خودروهــای تولیــدی طی این 

مدت  مشخص و قابل بررسی نبوده است.
رئیــس  کــه  می شــود  یــادآوری  همچنیــن 
جمهــوری در بنــد ۷ از دســتورات خــود )فرمــان 
هشــت بنــدی رئییس جمهوری در حــوزه خودرو( 
در سال جاری به بحث ارتقا و افزایش کیفیت و 
ایمنی خودروهای تولید داخل تاکید کرده است. 
براساس این فرمان، هرگونه استفاده از قطعات 
با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای ســال 
۱۴۰۱ مطلقا ممنوع اســت و دستگاه های مسئول 
موظفنــد با عرضه قطعــات یدکی تقلبی و قاچاق 
به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو 
نیــز مقابلــه کننــد. همچنیــن خودروهــای عرضــه 
شــده بــه بــازار از ابتدای ســال ۱۴۰۱، می بایســت 
حداقل با سه سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، 

ضمانت شوند.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی
 شماره 53-1401/5 ت )نوبت اول(

آهک  "فروش سنگ  مزایده عمومی  دارد  نظر  در  ایران  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت 
دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهک پیربکران در 9 پارتی جداگانه" را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 1001001028000018 و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره 1101001028000051 به 
مبلغ 4.400.000.000 ریال )چهار میلیارد و چهارصد میلیون( ریال، برای پارتی دوم به شماره 
1101001028000052 به مبلغ 2.200.000.000 ریال )دو میلیارد و دویست میلیون( ریال، برای 
پارتی سوم به شماره 1101001028000053 به مبلغ 220.000.000 ریال )دویست و بیست 
میلیون( ریال، برای پارتی چهارم به شماره 1101001028000054 به مبلغ 4.700.000.000 
ریال )چهار میلیارد و هفتصد میلیون( ریال، برای پارتی پنجم به شماره 1101001028000055 
به مبلغ 2.350.000.000 ریال )دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون( ریال، برای پارتی ششم 
به شماره 1101001028000056 به مبلغ 235.000.000 ریال )دویست و سی و پنج میلیون( 
ریال، برای پارتی هفتم به شماره 1101001028000057 به مبلغ 6.400.000.000 ریال )شش 
به   1101001028000058 شماره  به  هشتم  پارتی  برای  ریال،  میلیون(  چهارصد  و  میلیارد 
مبلغ 3.200.000.00 ریال )سه میلیارد و دویست میلیون( ریال، برای پارتی نهم به شماره 
برگزار  ریال،  و بیست میلیون(  ریال )سیصد  به مبلغ 320.000.000   1101001028000059
انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 1401/05/18 و مهلت زمانی  تاریخ  نماید. 
دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت 17 مورخ 1401/05/26 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات 
حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1401/06/05 می باشد. عالقمندان شرکت در مزایده 
می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
با شماره 1456 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 برگزار می گردد. 
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دانــش،  کانــون  هماهنگــی  هیات مدیــره  رئیــس 
بــازار عســل در مــورد وظایــف ســتاد  صنعــت و 
گرده افشــانی که بیش از ۲۰ ســال است تشکیل 
گرده افشــانی  ســتاد  داد:  توضیــح  اســت  شــده 
بــا  ولــی  داد  ارائــه  مــدون  برنامــه ای  شــروع  در 
بیــش  طــول  در  کشــاورزی  جهــاد  وزرای  تغییــر 
از بیســت ســال هنــوز اقداماتــی کــه در راســتای 
آن باشــد را اجــرا نکــرده اســت مثــا در موضــوع 
تولیــد دانــه روغنی کلزا را پایلــوت قرار دادند که 
میــزان افزایــش کلــزا با قــرار دادن چندیــن کلنی 
زنبور عســل در کنار مزرعه امکان پذیر اســت اما 
بودجــه ای کــه در نظــر گرفته شــد ناچیز و آن هم 
در اختیار جهاد اســتان و شهرســتان قرار گرفت. 
این مسائل نشان می دهد که موضوع خودکفایی 
و استقال در تولید شعار است و در این سال ها 
هیــچ اتفــاق خاصی نیفتاده اســت؛ چون ســودی 

که در واردات است در تولید نیست.
عفــت رئیســی ادامه داد: درســت اســت که 
قــرار دادن زنبــور عســل در کنــار مــزارع دانه های 
روغنــی باعــث افزایش دانه های روغنی می شــود 

دانه هــای  روی  گرده افشــانی  امــا 
روغنــی مانند آفتاب گــردان، کلزا، 
کرجــک و گلرنــگ باعــث کاهــش 
بســیار زیــاد جمعیت زنبور عســل 
بســیار  زنبــور  تلفــات  و  می شــود 
از  و عســل حاصــل  مــی رود  بــاال 
بــه  کم تــری  بســیار  قیمــت  آن 
سایر عســل ها دارد چون زودرس 
می کند و مشتری پســند نیســت و 

بــه همیــن دلیــل زنبــورداران رغبتی ندارنــد و این 
نیــاز بــه مشــوق هایی دارد کــه انجــام  نمی شــود، 
ولــی بایــد توجــه کنیم تا کی قرار اســت این روند 

ادامه یابد؟
کانــون  هماهنگــی  هیات مدیــره  رئیــس 
دانــش، صنعــت و بــازار عســل در مــورد حمایــت 
از زنبــورداران بــرای قــرار دادن کندوهــای خود در 
کنــار مــزارع دانه هــای روغنــی گفــت: بیشــترین 
نیــاز بــه روغــن کــه مــاده خوراکــی پرمصــرف در 
کشــور اســت بــا برنامه ریــزی مــدون و حمایــت از 
زنبــورداران می تــوان تولیــد دانه هــای روغنــی را 
حداقل تا ۴۵درصد افزایش داد. با دادن مشــوق 

به زنبورداران آنها را باید به ســوی 
همــکاری با مزارع دانه های روغنی 
تولیــد  و  واردات  چالــش  و  ســوق 
روغــن را در کشــور کاهــش داد و 
ایــن مشــکل اســتراتژیک را تــا حــد 

زیادی مهار کرد.
رئیســی دربــاره مشــکالت و موانــع 
ایجــاد شــده در ارائــه کــد یکتــا در 
کــوچ زنبــورداران گفــت: ایــن طــرح 
مشــکالت بســیاری ایجاد کرده اســت. زنبورداران 
و  باشــد  عــادی  شــرایط  اگــر  ســالیانه  حداقــل 
خشکســالی، ســرمازدگی و سم پاشی نباشد چهار 
بــار کــوچ می کننــد کــه در خــارج از اســتان محــل 
سکونتشــان اســت. بــا کدام امــکان انتظــار داریم 
کــه زنبــوردار دور از شــهر و روســتا در بیابــان بــه 
کافی نــت برود و درخواســت کد یکتــا کند؟ با این 
بوروکراســی چندیــن بار زنبورداران بــه علت نبود 
کامیــون کــددار کلنی هایشــان بــه گرمــا خــورده و 
 تلفاتی داشتند. با کدام زیرساخت ترابری اینگونه 
اتاق هــای  در  کــه  افــرادی  مــن درآوردی  مقــررات 
دربســته بــا فنجانــی قهــوه در دســت نشســته اند 

وضــع می شــود؟ ایــن گونه وضع مقــررات مصداق 
بــارز مزاحمــت بــرای کســب وکار اســت و حال در 

جلسات دنبال رفع موانع تولید می گردند!
چون دوست دشمن است شکایت کجا برم!

رئیســی در مــورد ســرانجام تــالش چندیــن 
ســاله بــرای دریافــت اســتاندارد عســل گفت: در 
شــورای عالی استاندارد از وزارت جهاد کشاورزی 
بــه عنــوان دســتگاه مرتبط بــا زنبــورداران و تولید 
عســل مشــورت خواســتند که آقای وزیر وقت بنا 
به پیشــنهاد ســازمان دامپزشــکی که اظهــار کرد: 
زیرســاخت اســتاندارد عســل در کشــور موجــود 
نیست ایشان هم  بدون تحقیق مخالفت خود را 
با استاندارد عسل نوشت و امضا زد در حالی که 
همه اعضا شــورای عالی استاندارد موافق بودند. 
مگر می شــود وزیر امنیت غذایی جهاد کشاورزی 
مخالــف بهبــود خــوراک مــردم از طریــق الــزام بــه 
استانداردســازی محصــوالت غذایــی باشــد؟ ایــن 
مطالبــه بــه حــق مــردم اســت کــه از محصــوالت 
اســتاندارد شده اســتفاده کنند و اســتاندارد کف 

کیفیت است. 
گزارش کامل را در سایت بخوانید.

زنبورداری، صنعتی پرفایده و رهاشده در چالش های بی شمار
در سایت روزنامه بخوانید:

وضع کیفی خودروهای داخلی از زبان سخنگوی وزیر

تبعات برهم زدن یک توافق
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تشریح کاربردهای ماهواره 
ایرانی »خیام« 

ســازمانفضایــیایــرانکاربردهــایماهــواره»خیــام«
درحــوزهکشــاورزی،بالیایطبیعی،تغییراتشــهری،

اکتشافاتمعدنیوپایشمنابعآبیراتشریحکرد.
به گزارش ایرنا، سه شنبه گذشته ساعت ۱۰ و ۲۲ 
دقیقــه صبــح، ماهــواره ایرانــی »خیام« کــه مالکیت آن 
در اختیار سازمان فضایی ایران است به وسیله پرتابگر 
سایوز از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان به مدار ۵۰۰ 

کیلومتری پرتاب شد.
ایــن پرتاب موفقیت آمیز که توانســت این ماهواره 
سنجشی را به شکل موفق در مدار تزریق کند، حدود ۲ 
ساعت پس از پرواز، اولین داده های تله متری خود را به 
ایستگاه فضایی ماهدشت ارسال کرد. تا کاربردی شدن 
کامــل ماهــواره خیــام، حــدود ۴ مــاه زمــان نیاز اســت تا 
پس از آن بتوان تصاویر را با رعایت پیش شرط هایی که 
وجــود دارد در یــک بــازار رقابتی در حوزه خدمت رســانی 

به مردم استفاده کرد.

ماهواره۶۰۰کیلوگرمیدرمدار
خورشیدآهنگ

ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور است با 
وزنی حدود ۶۰۰ کیلوگرم که در مدار خورشید آهنگ با 
ارتفاع تقریبی ۵۰۰ کیلومتر از سطح زمین قرار گرفت.
در  اپتیکــی  ســنجنده های  دارای  ماهــواره،  ایــن 
طیف هــای مختلــف بــا قــدرت تفکیــک تصویــر یــک متــر 
دارد کــه بــا هــدف ارتقــا مدیریت بهینه منابع کشــور در 

حوزه های مختلف طراحی و ساخته شده است.

تخمینمیزانمحصول
پیشازبرداشت

داده هــای ماهــواره »خیــام« در حوزه هایــی ماننــد 
کشــاورزی، محیــط زیســت، بالیــای طبیعــی، تغییــرات 
شــهری، اکتشــافات معدنی و منابع آبی کاربرد دارد. از 
کاربردهــای آن در حــوزه کشــاورزی می تــوان به مطالعه 
رطوبــت خــاک و گیــاه، مدیریــت مصــرف بهینــه آب در 

مــزارع کشــاورزی، پایــش محــدوده و ســطح زیر کشــت 
در مناطــق مختلــف، تخمیــن میــزان محصــول پیــش از 
برداشــت، تشــخیص و تعییــن گونه هــای مــورد کشــت، 
بررســی ســالمت محصــول و تشــخیص آفــات و پایــش 

تغییرات دوره ای رشد گیاه اشاره کرد.

شناساییکانونهایگردوغبار
پایــش و بررســی تغییــرات دوره ای ســطح زمیــن، 
پایــش و بررســی رونــد حرکت و جابجایــی آلودگی ها در 
آب، خــاک و هــوا، بررســی تغییــرات پوشــش گیاهــی و 
جنگل هــا، شناســایی کانون هــای گردوغبــار، ارزیابــی و 
تخریــب زمیــن و بیابان زایــی و پایــش میــزان فرســایش 
خاک و وضعیت کویر و بیابان نیز از کاربردهای ماهواره 

خیام در حوزه محیط زیست است.

پایشمناطقخسارتدیده
دربالیایطبیعی

یکــی از کاربردهــای مهــم ماهواره هــای سنجشــی، 
ویژگی هایــی اســت کــه آنهــا دارا هســتند و بــه کمــک 
محیط زیســت می آید. کاربردهای ماهواره خیام در این 
حوزه به مدل ســازی ریســک و تهیه نقشــه خطر، پایش 
مناطــق خســارت دیده، شناســایی مناطق اســکان مجدد 
و ارزیابــی خســارت مربــوط اســت. عــالوه بــر آن پایــش 
تغییــرات شــهری نیز از جمله ویژگی هــای ماهواره خیام 
است که به پایش و بررسی پراکندگی شهرها و مناطق 
جمعیتــی، تغییــرات کاربــری اراضــی، تهیــه نقشــه های 
توســعه شــهری و روســتایی و پایش ســاخت و سازهای 

غیرمجاز می پردازد.
معــادن،  و  صنایــع  پراکندگــی  بررســی  و  پایــش 
پایــش تغییــرات مــرز ســاحلی، پایــش مســاحت ســطح 
آب دریاچه هــا و تاالب هــا و ذخایــر آب ســدها از دیگــر 

ویژگی های این ماهواره ایرانی است.

هوشمندسازی بررسی 
عملکرد شرکت های دولتی؛ 

 اولویت دیوان محاسبات
در ۱۴۰۱ 

رئیــسکلدیــوانمحاســباتکشــورگفتکــهاولویت
دیــوانمحاســباتدر۱۴۰۱هوشمندســازینظــارتو

ورودبهبررسیعملکردشرکتهایدولتیاست.
بــه گــزارش ایســنا، مهــرداد بذرپــاش در اجتمــاع 
در  از سراســر کشــور  کــه  دیــوان محاســبات  کارکنــان 
مشــهد مقــدس گردهــم آمــده بودنــد، گفــت: اولویــت 
دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۱ ورود به بررسی عملکرد 
نهادهــای  و  بــه دولــت  وابســته  و  شــرکت های دولتــی 

عمومی و هوشمندسازی نظارت و رسیدگی هاست.
او افــزود: ارائــه تفریــغ بودجــه ۱۴۰۰ شــش مــاه 
زودتــر از موعــد مقــرر قانونــی، بــا همــت شــبانه روزی 
همــکاران در سراســر کشــور و همراهــی دســتگاه های 

اجرایی میسر شد.
رئیس کل دیوان محاســبات کشــور در خاتمه بیان 
کرد: تقدیر ســه باره نمایندگان محترم مجلس شــورای 
اســالمی از عملکرد این نهــاد نظارتی، تنها با تالش های 
شــما عزیزان به دســت آمده است که شایسته است از 

حمایت های مجلس محترم تشکر کنم.

اخبـــــــــــــــــار

 ضرورت حمایت
از شرکت های دانش بنیان 

در اقتصاد پایدار
ملیکاملکآرا

مولف و مشاور سازمانی

تحقیــق و پژوهــش از الزامــات اصلــی کارآفرینی و 
اشــتغال زایی به شــمار می رود که رشــد و توســعه بدون 
توجــه بــه آن ناممکــن اســت. امــروزه واحدهــای تحقیق 
و توســعه نقــش مهمــی در دســتیابی بــه اهــداف دارنــد 
زیرا که از طریق راهکارهای دانشــی آن ها شــاهد بهبود 
کیفیت، کاهش هزینه ها و رقابت پذیری محصوالت در 

عرصه های مختلف هستیم.
در همین راســتا شــرکت های دانش بنیان، با توجه 
بــه ویژگی هــای منحصــر به فــرد خــود از جملــه منعطــف 
بــودن و پویایــی، ظرفیــت مناســبی بــرای حرکــت علمــی 
ســطخ  در  علمــی  پیشــرفت های  راســتای  در  کشــور 

بین المللی دارند.
همیــن موضــوع ســبب شــد کــه در ســال ۱۳۸۹ 
قانــون »حمایــت از شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان 
تصویــب  بــه  اختراعــات«  و  نوآوری هــا  تجاری ســازی  و 
رســد که مطابق با آن حمایت از شــرکت ها و مؤسسات 
شــرکت های  ارزیابــی  کارگــروه  تشــکیل  دانش بنیــان، 
دانش بنیــان، تشــکیل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و 
ارائــه معافیت هــای مالیاتــی و گمرکــی بــه شــرکت های 

دانش بنیان در دستور کار دولت ها قرار گرفت.
اکنون ۷۰۰۴ شرکت دانش بنیان در کشور موجود 
حــال  در  مختلفــی  فنــاوری  دســته های  در  کــه  اســت 
فعالیت هســتند که از این تعداد در حوزه »کشــاورزی، 
فنــاوری زیســتی و صنایــع غذایــی ۳۰۰ شــرکت«، در 
حــوزه »دارو و فرآورده هــای پیشــرفته حــوزه تشــخیص 
پیشــرفته  »مــواد  حــوزه  در  شــرکت«،   ۴۲۷ درمــان  و 
بــر فناوری هــای شــیمیایی ۱۰۰۰  و محصــوالت مبتنــی 
شــرکت«، در حوزه »ماشــین آالت و تجهیزات پیشــرفته 
۱۵۱۹ شرکت«، در حوزه »وسایل، ملزومات و تجهیزات 
پزشــکی ۲۶۷ شرکت«، در حوزه »سخت افزارهای برق 
و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۵۵۳ شرکت«، در حوزه 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و نرم افزارهــای رایانــه ای 
۱۵۷۱ شــرکت«، در حــوزه »خدمــات تجاری ســازی ۳۴۹ 
شــرکت«، در حــوزه »صنایــع فرهنگــی، خــالق و علــوم 
فعالیــت  حــال  در  شــرکت«   ۱۸ اجتماعــی  و  انســانی 

هستند.
شــرکت های  از  کــه  حمایت هایــی  خصــوص  در 
دانش بنیان می شود نیز باید اذعان تعداد ۲۵۰۰ نفر از 
نظام وظیفه تخصصی، ۱۳۵۹۲ مورد معافیت مالیاتی، 
۳۱۵۰ مورد معافیت و تسهیل تشریفات گمرکی، ۳۰۰۶ 
مــور معافیــت حــق بیمــه قــرارداد، ۳۷۵ مــورد اســتقرار 
در کاربــری مســکونی، ۱۰۴۸ مــورد پروانــه بهــره برداری 
و جــواز تاســیس، ۲۰۰۰۰ مــورد توانمندســازی ، تجــاری 

سازی و مشاوره به ثبت رسیده است.
از موضوعــات مهمــی کــه زمینــه تولیــد محصــوالت 
دانش بنیــان را در کشــور مســاعد می نمایــد، موضــوع 
ایجــاد و تامیــن زیرســاخت ها و ایاجــد فضایی به منظور 
تامیــن مواد اولیه اســت که موجــب کاهش هزینه تمام 
شــده و فروش محصوالت شرکت ها می شود، زیرا طبق 
تئوری تجارت بین الملل، هر کشور در صورتی می تواند 
کاالیــی را ارزان تــر تولیــد کند که تولید آن کاال، بیشــتر 
بــه نهاده هایی نیاز داشــته باشــد کــه آن نهاده ها در آن 

منطقه از وفور نسبی بیشتری برخوردار باشند.
بــا توجــه بــه اینکــه تولیــدات دانش بنیــان برخالف 
تولیــدات ســنتی، بــر عنصــر خالقیــت و نــوآوری تاکیــد 
دارنــد، لــذا وجــود نیــروی انســانی نخبــه و کارشــناس 
در ســطوح مختلــف، دارای نقشــی کلیــدی بــه موفقیت 
رســاندن ایــن شــرکت ها دارنــد کــه اثــرات مثبــت آن بــر 

چرخه اقتصاد نیز عیان است.
اقتصــاد پایــدار اقتصادهایــی هســتند کــه کمترین 
آســیب و ضــرر را از تغییــرات و محیط پیرامون می بینند 
لــذا دانــش محــور بودن در دنیــای ابر رقابتــی امروز می 
تواند بر تعداد چنین شــرکت هایی در استان ها مختلف 

کشور با توجه به پتانسیل هر استان بیفزاید.
از ســوی دیگــر بــا توجه بــه اینکه موضوع اشــتغال 
خصوصا اشــتغال نیروهای انســانی خبره از دغدغه های 
شــرکت های  لــذا  می شــود،  محســوب  کشــور  جــدی 
بــا  کــه  هســتند  پتانســیل  ایــن  دارای  دانش بنیــان 
برنامه ریزی هــای کارامــد نســبت بــه رفــع ایــن دغدغــه 
نیــز گام هــای مثبتی بردارند. امید اســت بــا حمایت های 
همه جانبه از چنین شــرکت هایی شــاهد رشد اقتصادی 
هرچــه بیشــتر کشــور در عرصه هــای مختلــف ملــی و 

بین المللی باشیم.

یادداشت

رئیسکمیســیونکشــاورزیمجلــسبابیان
مشــکالت کشــور فعلــی شــرایط در اینکــه
فراوانــیدرتوزیــعاعتبــاراتحاکــماســت،
خاطرنشــانکــردکهدولتســیزدهمماهانه
بــهطورمیانگیندرحــدود۱۰۰هزارمیلیارد

ریالبدهیدولتیراتسویهمیکند.
بــه گزارش  دفتــر نماینده مردم داراب و 
زرین دشــت، محمدجواد عســکری در جلســه 
شهرســتان  توســعه  و  برنامه ریــزی  کمیتــه 
اختصــاص  نحــوه  بــا  رابطــه  در  زرین دشــت 
اعتبــارات  کــرد:  اظهــار  اســتانی،  اعتبــارات 
اســتانی مربــوط بــه تــوازن بــا هــدف تامیــن 
مالی نیاز دســتگاه های اجرایــی و اعتبار نفت 
و گاز  بــا هــدف محرومیت زدایــی در ســطح 

شهرستان ها توزیع می شود.
او با بیان اینکه در شــرایط فعلی کشــور 
مشــکالت فراوانــی در توزیــع اعتبــارات حاکم 
اســت، افزود: دولت سیزدهم ماهانه به طور 
میانگیــن در حــدود ۱۰۰ هــزار میلیــارد ریــال 

بدهی دولتی را تسویه می کند.
و  فعــل  تــرک  رابطــه  در  مســئول  ایــن 
کم کاری برخی از مدیران دستگاه های اجرایی، 
گفت: کشــور گرفتار مشــکالت فراوانی اســت 
و مــردم گله منــد وضعیــت مدیریتــی موجــود 
هســتند کــه در ایــن راســتا مدیــران ضعیــف 
تــا  بــه دســتگاه  قضایــی معرفــی کرده ایــم  را 
پاســخگوی عملکــرد خود باشــند و اگر مدیری 
پاســخ یــا توان کار کــردن و اداره امور را ندارد 
از اســتاندار و فرماندار خواهشــمندیم نسبت 

به تغییر وی اقدام کنند.
نماینده داراب و زرین دشــت با اشاره به 
اینکه در شــرایط فعلی کشور نیازمند مدیران 
جهــادی و انقالبــی هســتیم، اظهــار کــرد: بــا 
توجــه وضعیت فعلی کشــور از برخی مدیران 
دســتگاه های اجرایی به شــدت گالیه مندیم و 
رئیس جمهــور هم بــدون تعارف اعــالم کردیم 
و تاکنــون در مجلــس یازدهــم بــه ســه وزیــر 
دولــت ســیزدهم کارت زرد داده ایــم و برخــی 

از وزرا هــم در آســتانه اســتیضاح یــا ســوال 
نماینــدگان مجلــس قــرار دارنــد کــه البتــه بــه 
تدابیر مقام معظم رهبری نســبت به پیشبرد 

امور امیدواریم.
رســول بهمنی نیز در این جلســه با بیان 
اینکه اعتبارات استانی باید به صورت عادالنه 
و بر اساس اولویت ها به دستگاه های اجرایی 
توزیــع شــود، عنوان کــرد: بــا برنامه ریزی های 
بــه  بــر اســاس مفــاد قانــون  انجــام شــده و 
اعتبــارات  اســاس  بــر  اجرایــی  دســتگاه های 
موجــود مربــوط بــه تــوازن و همچنیــن نفت و 
گاز اســتانی منابــع مالــی مورد نیــاز تخصیص 

داده شده است.
او با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی 
بــه طــور  بایــد خدمــات دولتــی را  و مدیــران 
مناســبی بــه مــردم اعالم کنند، اظهــار کرد: از 
مدیران خواســتاریم تا خدمات در حال انجام 
دولــت را بــه نحــو مطلوبــی بــه عمــوم مــردم 

اطالع رسانی کنند.

بهمنــی گفت: اکنون پروژه های متعدد و 
قابل توجهی در ســطح شهرســتان با اعتباری 
بالــغ بــر ۷۰۰۰ هــزار میلیــارد ریــال در دســت 

انجام است.
رئیس امور زیربنایی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی فارس هم در این جلســه با بیان 
اینکــه در توزیــع اعتبارات بایــد فرصت آفرینی 
بــا  از مشــکالت  بخشــی  رفــع  گفــت:  شــود، 
توزیع مناســب اعتبارات استانی که در حدود 
۱۵ درصــد بودجــه فعلــی محســوب می شــود، 

امکان پذیر است.
اضافــه  راســتا  همیــن  در  دادور  بهــاره 
کــرد: مدیران دســتگاه های اجرایی این امکان 
و فرصــت را دارنــد تــا با جذب ســایر اعتبارات 
ملــی و متفرقــه که به میزان ۸۵ درصد اســت 
نســبت بــه تامیــن اعتبــارات الزم بــه جهــت 
تکمیل پروژه های تعریف شده در دست اجرا 

اقدام کنند.
او در ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
فارس با اشاره به اهمیت رشد اقتصادی تمام 
شهرســتان ها، تصریــح کرد: دولت بر اســاس 
روســتاهایی  در  تعریــف شــده  شــاخص های 
کــه نســبت به متوســط آمــار کشــوری اوضاع 
مناســبی ندارنــد وظیفــه تامیــن اعتبــار الزم 
را در راســتای محرومیت زدایــی جهــت ارتقــاء 

شهرستان های کمتر توسعه یافته دارند.  
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  مســئول   ایــن 
بــر  شــهرداری ها  بــه  اعتبــارات  تخصیــص 
اساس دســتورالعمل اخیر دولت امکان پذیر 
نیســت، بیــان کرد: بر اســاس دســتورالعمل 
اجرایــی دولــت هیچگونــه اعتبــاری بــه غیــر 
از ســاماندهی رودخانه هــا بــه منظــور کمــک 
و  بودجــه  و  نیســت  بــه شــهرداری ها مجــاز 
تخصیــص  امــکان  فقــط  اســتانی  اعتبــارات 
و  اجرایــی  دســتگاه های  نیــاز  زمینــه  در 

دارد. محرومیت زدایی 

در میدهــد، نشــان میدانــی پیگیریهــای
منطقــه در بالتکلیــف کانتینــر ۳۰ ماجــرای
ویــژهاقتصــادیبوشــهرکــهدرســفررئیــس
قوهقضائیهبهاســتانبوشــهررسانهایشد
جزئیاتتازهایمطرحشدهکهحائزاهمیت

است.
کل  اداره  اقتصــاد،  وزارت  گــزارش  بــه 
بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر بــه منظور 
انطباق هــای  عــدم  احصــاء  و  ســاماندهی 
بــه  اقــدام   ۱۴۰۰ ســال  اواخــر  از  احتمالــی، 
انبارگردانی از ترمینال کانتینری نموده است. 
در انجــام ایــن فرآینــد، عــالوه بــر انبارگردانی 
سیســتمی از ســامانه کانتینــری، نســبت بــه 
بازدیــد تک تــک کانتینرها به صــورت فیزیکی 

اقــدام گردید که در این بررســی ها ۳۰ باکس 
در  اســناد  و  اطالعــات  هیــچ  بــدون  کانتینــر 

سامانه ها و اسناد فیزیکی احصاء شد.
 الزم بــه ذکــر اســت،  بــا توجه بــه اینکه 
فعالیت هــای  همــه   ۱۳۸۹ ســال  از  قبــل 
ســنتی  بصــورت  بوشــهر  بنــدر  در  کانتینــری 
و دســتی انجــام مــی گرفتــه بنظــر مــی رســد 
انتقــال  انجــام  و  اســتقرار ســامانه  زمــان  در 
اطالعــات کانتینرهای موجود از روش دســتی 
بــه ســامانه، ایــن کانتینرهــا از قلــم افتــاده و 
صاحبــان کاالی آنهــا نیــز هیچ مراجعــه ای به 
بندر و گمرک جهت تحویل گرفتن کاالی خود 

نکرده اند.
از طرف دیگر طبق قانون، گمرک هیچ نقشی 

در تخلیه، بارگیری، انبارداری و نگهداری کاال 
بر عهده نداشته  و همه این وظایف بر عهده 

مرجع تحویل گیرنده کاال می باشد.
وظیفــه   و   مســئولیت  اســت،  گفتنــی 
گمرک برای انجام تشــریفات گمرکی از زمانی 
آغــاز می شــود کــه صاحــب کاال ، کاالی خــود 
را بــه گمــرک اظهــار نمایــد و یا  مرجــع تحویل 
گیرنــده کاال ، قبــض انبــار مربوطــه  را جهــت 
مهلــت  کاالهــای  گمرکــی  تشــریفات  انجــام 
منقضــی شــده )متروکــه( را در اختیــار گمرک 
قرار دهد، این درحالی اســت که در خصوص 
۳۰ کانتینــر مورد بحث، مرجع تحویل گیرنده 
یــا صاحــب کاال هیچگونــه اظهارنامــه یا قبض 

انباری به گمرک ارائه نداده است.

بــا پیگیری هــای انجــام شــده در دولــت 
ســیزدهم طــی ماههــای  اخیــر گمــرک ایــران 
کاالهــای  تکلیــف  تعییــن  در  ســعی  همــواره 
رســوبی و متروکــه موجــود در انبارها و اماکن 

گمرکی را داشته است.
اســتان  گمــرکات  در  راســتا  همیــن  در 
بوشــهر به ویژه گمرک بوشــهر تالش کرده که 
کلیــه تشــریفات گمرکــی مربــوط بــه کاالهــای 
مهلت منقضی شده و متروکه در اسرع وقت 
و کمتریــن زمــان ممکــن انجــام شــود. بــر این 
اســاس ســایر ارگانهــای همجــوار ذی ربط  نیر 
اهتمام و توجه ویژه ای به این موضوع داشته 
دســتگاه های  بــا  را  الزم  همــکاری  و  باشــند 
حاکمیتی از جمله گمرک ایران صورت دهند.

مدیرعاملشــرکتراهآهنجمهوریاسالمی
در کیلومتــراژ آییننامــه اصــالح از ایــران
راســتایرعایتعدالتوسیاستهایجدید

اینشرکتخبرداد.
شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
ســیدمیعاد صالحــی، در دیــدار بــا همــکاران 
مانورچــی،  و  قطــار  رؤســای  لوکوموتیــوران، 
اعضــای هیــأت مدیــره، معاونــان و برخــی از 
مدیــران راه آهــن، اظهار کرد: پس از برگزاری 
۱۴ جلسه هیأت مدیره، اقداماتی در خصوص 

اصــالح آئین نامــه کیلومتراژ و نظام انگیزشــی 
موضــوع  اینکــه  بیــان  بــا  او  گرفــت.  صــورت 
کیلومتراژ صرفاً یک عدد نیســت بلکه تحولی 
اساســی در مســیر کاری نیروهــای عملیاتــی 
است، عنوان کرد: درخواست های به حقی از 
ســوی لوکوموتیورانــان و رؤســای قطار و کادر 
مانور در خصوص اصالح آئین نامه کیلومتراژ 
وجود داشــت، مســاله مهم این اســت که هم 
عدالت رعایت شــود و هم تا جایی که مقدور 
است، تبعیض بین نیروهای عملیاتی از میان 

برداشته شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر 
اینکه موضوع کیلومتراژ باید یکپارچه شده و 
پرداختی هــا بــر مبنای آن صــورت گیرد، اظهار 
کــرد: تحــول اساســی در آئین نامــه کیلومتراژ 
اتفاق افتاده و سرعت سیر و سرعت سفر در 

آئین نامه جدید، لحاظ شده است.
صالحــی تصریــح کــرد: آئین نامــه جدید 
کیلومتــراژ، ناظــر بــه یــک ریــل گــذاری جدیــد 
و  و سیاســت ها  انصــاف،  عــدل،  بــر  مبتنــی 

هــر  و  اســت  آهــن  راه  شــرکت  راهبردهــای 
شــخصی کــه با رعایت ایمنی، ســیر بیشــتری 
انجام دهد دریافتی بیشتری خواهد داشت.

ایــن مســئول با یــادآوری اینکه بایســتی 
کاهــش  کار  در  مدیریتــی  ســلیقه  اعمــال 
یابــد، گفــت: طبق آئین نامــه جدید، پرداخت 
کیلومتــراژ از وضعیــت ایســتا بــه پویــا تغییــر 
خواهــد کــرد. از ایــن طریق و با روزآمدســازی 
ســاختار و فضــای ســنتی راه آهــن، می توانیــم 

نظام کنترلی دقیقی داشته باشیم.

رئیسجمهوریاعالمکردکهمسالهاستانشدن
جنوبکرماندردستورکاردولتاست.

به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی دیروز 
در جمع مردم جیرفت، درباره استان شدن جنوب 
کرمــان گفــت:  ان شــاءهللا ایــن موضــوع پیگیــری 
خواهــد شــد. اجــرای آن بــا تاخیــری مواجه شــده، 
اما در مجموع استان جنوبی کرمان حتما تشکیل 

خواهد شد.
او بــا اشــاره بــه ســفر خــود بــه جازموریــان، 
عنوان کرد: در دولت شهرستان شدن جازموریان 

مطرح است.
رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه بــرای مصوبه 
ایجادمنطقــه ویــژه اقتصادی جازموریان بعد از ۱۵ 
ســال هیــچ اقدامــی تاکنون صورت نگرفته اســت، 
مــی  اقتصــادی  ویــژه  ایــن منطقــه  افــزود: وجــود 
توانــد تولید و اشــتغال را در ایــن خطه رونق دهد 
و بیــکاری منطقــه جازموریــان کــه خیلی هــا را رنج 

می دهد، رفع کند.
رئیســی بــا بیــان اینکه مردم متدیــن جیرفت 
در روزهــای پیــروزی انقــالب اســالمی و در دوران 
دفاع مقدس خوش درخشیدند، اظهار کرد: مردم 
این منطقه مردمی صادق در اعتقادات و باورهای 
خودشــان هســتند و دلیــل ایــن مدعا نیز شــهدای 

بزرگــوار، جانبــازان و ایثارگرانــی اســت کــه تقدیــم 
انقالب شــده و زنان و مردانی که همواره نســبت 
بــه ارزش هــا و انقــالب و پیام ها و ســخنان امام و 

رهبری پایبند بوده اند.
او بیــان کــرد: مــردم کرمــان و اســتان کرمــان 
و بــه ویــژه جنــوب وضعیــت ویژه ای دارند. شــهید 
ســلیمانی هر زمان که در آســتان قدس با ایشــان 
نــگاه  بــه جنــوب کرمــان  دیــدار داشــتم، نســبت 
متفــاوت و ویــژه ای داشــتند. مردم جنــوب کرمان 
مردمی صادق، وفادار به انقالب اســالمی و پایبند 
به خون شهیدان هستند و در عرصه های مختلف 

بصیرت این مردم را دیده ایم.
رئیس جمهــوری در ادامــه بــا بیــان اینکــه وقتی در 
اجتماعی مردمی هســتم اصال احســاس خســتگی 
نمی کنــم، اظهــار کــرد: لــذت بخش تریــن لحظات 
زندگی من گشایش گره های زندگی مردم است و 

با مردم بودن برای من لذت بخش است.
رئیســی بــا بیــان اینکــه شهرســتان جیرفــت 
و همراهــی  بصیــرت  دانــش،  داشــتن  بــر  عــالوه 
بــا انقــالب و نظــام در همــه ایــن ۴۳ ســال، در 
تولیــد  مردمانــی  کشــاورزی  و  تولیــد  عرصه هــای 
کننده و در اســتقالل کشــور نقش آفرین بوده اند 
افــزود: مــردم اســتان کرمــان خســتگی ناپذیــر و 

تولید کننده هســتند و کشــاورزی محور اقتصادی 
جنــوب اســتان کرمان اســت که باید ایــن مهم نیز 

در استان تقویت شود.
محصــوالت  تولیــد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  او 
کشــاورزی بســیار اهمیت دارد و بایــد حتما موانع 
ایــن مهــم برطــرف شــود،افزود: همچنیــن الگــوی 
کشت باید به گونه ای باشد که استقالل کشور را 
در کنــار تامیــن نیازهای مالی کشــاورز  تامین کند 
کــه در ایــن راســتا منطقــه مــی تواند گام اساســی 
در اســتقالل مــا در خودکفایــی کشــور در کاالهای 

اساسی بردارد.
رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه نقــش تولیــد 
امــروز در اســتقالل کشــور بســیار اهمیــت دارد و 
مقــام معظــم رهبری فرمودند »تولید را در کشــور 
رونــق بدهیــد«، ادامــه داد: حتمــاً موانعــی کــه در 
بایــد  دارد  تولیــدات کشــاورزی وجــود  بــا  ارتبــاط 

برطرف شود.
رئیســی با تاکیــد بر اینکه شــرکت های بزرگ 
معدنــی اســتان کرمــان بایــد براســاس مســئولیت 
اجتماعــی خــود بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا کنند، 
افزود: ظرفیت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این 
خطــه بایــد صــورت گیــرد و مطلبی که ۱۵ ســال با 

تاخیر روبرو شده باید سریعا انجام شود.

او با اشــاره به وضعیت محورهای مواصالتی 
جنــوب اســتان و موقعیــت اســتراتژیک و ترانزیتی 
ایــن منطقــه نیــز گفــت: جاده هــای مواصالتــی در 
جنــوب اســتان از نکاتــی اســت که بســیار اهمیت 
دارد و بایــد جاده هــا امن باشــد و این موضوع نیز 
مورد تاکید قرار خواهد گرفت و در مصوبات سفر 

نیز دیده شده است.
بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  رئیس جمهــوری 
اســتقبال مــردم جیرفــت از وی، عنــوان کــرد: ابراز 
محبت شما مربوط به نظام و انقالب است و بنده 
ســرباز و خدمتگــذار ایــن انقالب هســتم و به این 

خدمتگذاری افتخار می کنم.
رئیســی دربــاره وضعیــت معــادن اســتان نیز 
گفت: خلع ید شــرکت معادن فاریاب انجام شــده 
و بــه زودی ایــن معــادن بــه افــراد اهــل واگــذار و 

نگرانی مردم آن منطقه مرتفع خواهد شد.
بهشــت  کرمــان  اســتان  این کــه  بیــان  بــا  او 
معــادن ایــران اســت، تاکیــد کــرد: بایــد یــک کار 
انقالبــی و تحولــی در معــادن کرمــان انجام شــود. 
باید مســئوالن در این حوزه تالش بیشــتری کنند 
و امروز در جلسه شورای اداری اعالم می کنم که 
بایــد معادن دچار تحول شــوند، زیــرا اداره معادن 

را اینگونه نمی پسندیم.

دولت،ماهانهحدود۱۰۰هزارمیلیاردریال
بدهیراتسویهمیکند

استانشدنجنوبکرماندردستورکاردولت

اصالحآییننامهکیلومتراژشرکتراهآهن

جزئیاتتازهدرخصوصماجرای۳۰کانتینرمخفی
درگمرکبوشهر
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 تفاهم بانک تجارت
و وزارت علوم 

بانــک تجــارت و وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
راستای همکاری های مشترک و ارایه خدمات بانکی به 
جامعــه دانشــگاهی کشــور، تفاهم نامه همــکاری امضا 

خواهند کرد.
بــه گــزارش روابــط 
عمومــی بانــک تجــارت، 
وزیــر علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری در جلســه ای 
بــا دکتــر اخالقــی فیــض 
آثــار مدیــر عامــل بانــک 
برنامه هــای  از  تجــارت 
وزارتخانــه متبــوع خــود 

برای توسعه همکاری با این بانک خبر داد.
محمدعلی زلفی گل در این جلسه از بانک تجارت 
بــه عنــوان بانکــی پیشــرو در تعامــل و همــکاری بــا ایــن 
وزارتخانه و جامعه دانشــگاهی کشــور یاد کرد و گفت: 
ســابقه اســتقرار شــهرک های بانکــداری الکترونیــک در 
تعــداد زیادی از دانشــگاه های مهم کشــور توســط بانک 
تجارت طی دو دهه گذشــته، بیانگر نگاه بلندمدت این 
بانک به دانشــجویانی اســت که هر یک می توانند آینده 
ســازان کشــور باشــند. ایــن همــکاری از منظــری دیگر با 
اســاتید، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشــگاه ها نیز 

پایه گذاری شده و همچنان ادامه دارد.

افزایش سقف تسهیالت 
اشتغال در پست بانک

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران بخشنامه افزایش 
ســقف فــردی تســهیالت قــرض الحســنه اشــتغال زایی 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( را بــه شــعب بانــک در 

سراسر کشور ابالغ کرد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی پســت بانــک 
ایــران، بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران با ارســال 

 ۱۰۶۲۹۰/۰۱ بخشــنامه 
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ مــورخ 
فــردی  ســقف  افزایــش 
تسهیالت قرض الحسنه 
کمیتــه  زایــی  اشــتغال 
امــداد امــام خمینی)ره( 
بــه بانک هــای عامــل  را 

ابالغ کرد.
ایــن  اســاس  بــر 

بخشــنامه، حداکثــر ســقف فــردی تســهیالت در طــرح 
اشــتغال در رســته های شــغلی اعالمی سه میلیارد ریال 
تعییــن و حداکثــر مبلــغ ٥٠،٠٠٠ میلیــارد ریــال از منابع 
تخصیصــی بــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( حســب 
قانــون بودجــه ســال ١٤٠١ کل کشــور به این رســته های 

شغلی اختصاص یابد.

بیمه تجارت نو در مسیر 
کسب جایگاه بین المللی

نــام بیمــه تجارت نــو در میــان شــرکت های راه یافته به 
)Digital Insurer( مسابقه بین المللی دیجیتال اینشورر 

می درخشد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  عمومــی  روابــط 
دیجیتــال  تجارت نــو؛ 
فهرســت  اینشـــــــورر 
ن  گــــا کت کننــــد شــــــر
مســابقه را منتشر کرد. 
شــرکت های  میــان  در 
المللــی  بیــن  و  بــزرگ 

بیمه در جهان مانند آلیانز و آکســا، فقط دو نام ایرانی 
به چشــم میخورد که شــرکت بیمه تجارت نو یکی از این 

دو شرکت بیمه ای ایرانی است.
روز  نهایــی  مرحلــه  بــه  یافتــگان  راه  فهرســت 
 دوشــنبه ۱۵ آگوســت برابــر بــا ۲۴ مرداد ماه در ســایت
شــد  منتشــر خواهــد   www.the-digital-insurer.com
کــه راه یافتــگان بایــد در تاریــخ ۱۵ ســپتامبر برابر با ۲۴ 
شهریور ماه در حضور داوران ارائه خود را انجام دهند. 
امتیاز دهی نیز به صورت همزمان است. بیمه تجارت نو 
بــا موبایــل اپلیکیشــن بنــو در حــوزه ارائه ســرویس های 

دیجیتال در این مسابقه حضور دارد.

 بانک سپه در صدر
جدول پرداخت تسهیالت 

بدون ضامن 
براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک 
ســپه بــا کســب ســهم از کل 33.7 درصــد از پرداخــت 
تســهیالت بــدون ضامن در کشــور، رتبه نخســت نظام 

بانکی را کسب کرد. 
رســانی  اطــالع  پایــگاه 
براســاس  ســپه:  بانــک 
امــور  وزارت  گــزارش 
دارایــی،  و  اقتصــادی 
کســب  بــا  ســپه  بانــک 
 33.7 کل  از  ســهم 
پرداخــت  از  درصــد 
تســهیالت بــدون ضامن 

در کشور، رتبه نخست نظام بانکی را کسب کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بانک ســپه و به 
نقــل از شــبکه اخبــار اقتصــادی و دارایــی )شــادا(، دکتر 
»ســید احســان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی 
از اواخــر دی مــاه بانک هــای دولتــی را موظــف کــرد در 
پرداخــت تســهیالت کمتــر از ۱۰۰ میلیــون تومــان صرفــاً 
اعتبارســنجی را مــالک پرداخــت قــرار دهنــد و از روش 

سنتی درخواست ضامن دست بکشند.

کوتاه از بانک و بیمه

 حمایت بانک رفاه کارگران
از تولید و اشتغال در کشور

مدیــر عامــل بانــک رفــاه کارگــران از آمادگی ایــن بانک 
بــرای توســعه همــکاری بــا شــرکت ســهامی ذوب آهــن 

اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر 
اسماعیل لـله گانی طی 
نشســت  در  ســخنانی 
مهنــدس  بــا  مشــترک 
عامــل  مدیــر  رخصتــی 
ذوب آهــن اصفهــان که 
شــرکت  ایــن  محــل  در 
برگزار شــد با برشمردن 
طرح هــای  و  خدمــات 
زمینه هــای  در  بانــک 
مختلــف، گفت: بانک رفاه کارگران از بانک های پیشــرو 
در حــوزه خدمات ارزی به شــمار مــی رود و این ظرفیت 
وجــود دارد کــه بــا ارائــه تخفیــف در کارمــزد و متناســب 
بــا قوانیــن و مقــررات بانــک مرکــزی، حواله هــای ارزی 

مربوطه را برای شرکت ذوب آهن اصفهان صادر کند.
وی از امــکان ســرمایه گــذاری مشــترک این بانک و 
شــرکت ذوب آهــن اصفهــان در پروژه هــای صنعتی خبر 
داد و گفــت: ایــن مشــارکت می تواند مســتقیماً توســط 

بانک رفاه و یا شرکت های تابعه بانک انجام شود.
لـــله گانی با اشــاره به شعار ســال » تولید، دانش 
بنیــان و اشــتغال آفریــن«، خاطــر نشــان کــرد: بانــک 
رفــاه کارگــران در راســتای تحقــق اهداف شــعار ســال از 
برنامه های توسعه ای واحد های تولیدی از جمله شرکت 
ذوب آهن اصفهان که با به کارگیری ظرفیت های دانش 
بنیان و نو آورانه توانســته اســت به توانمندی های قابل 

توجهی دست پیدا کند، حمایت می کند.

پرداخت خسارت سیل زدگان 
روستاهای ناریان و دیزان 

طبیعــی نــژاد مدیــر کل بیمــه ایران اســتان البــرز اعالم 
زدگان  ســیل  بــه  رســانی  خدمــت  راســتای  در  کــرد، 
و  ناریــان  روســتاهای 
شهرســتان  در  دیــزان 
البــرز،  اســتان  طالقــان 
طــی ســه روز متوالی با 
حضــور در محل حادثه، 
خســارت بیمــه گزارانــی 
نامــه  بیمــه  دارای  کــه 
بدنه اتومبیل با پوشش 
بالیــای طبیعــی و بیمــه 
نامه آتش سوزی با پوشش سیل بودند، پرداخت شد.
بــه گزارش روابــط عمومی بیمه ایران، طبیعی نژاد 
در ادامــه افــزود: بیمــه ایران برای کمک به ســیل زدگان 
اســتان البرز، مدیــر کل، معاونان و کارشناســان ادارات 
خســارت اتومبیــل و ســایر رشــته ها را بــه روســتاهای 
ســیل زده ناریــان و دیــزان در شهرســتان طالقــان اعــزام 
نمــود و ایــن تیــم ضمــن بازدیــد از مناطــق ســیل زده و 
نیــز  شناســایی زیان دیــدگان در جلســه ســتاد بحــران 

شرکت کردند.

حمایت بانک توسعه تعاون 
از صنایع کوچک و متوسط

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با گرامی داشت 
روز حمایــت از صنایــع کوچک، بــه تبیین عملکرد بانک 

در بخش صنعت پرداخت.
بانــک  هیات مدیــره  رییــس  فتاحــی،  باقــر  ســید 
توســعه تعــاون بــا تبریــک روز حمایــت از صنایع کوچک 
دولــت  داشــت:  اظهــار 
متعــددی  برنامه هــای 
بــرای حمایــت از صنایع 
را به اجرا درآورده است 
نظــام  آن  کنــار  در  و 
و  وظایــف  نیــز  بانکــی 
تامیــن  بــرای  تکالیفــی 
مالــی صنایــع بــر عهــده 

دارد.
وی افزود: بســیاری از بنگاه های کوچک و متوســط 
کــه بــه حالــت تعطیــل و نیمه تعطیــل درآمــده بودند، با 
دســتور رییــس جمهــور در ســفرهای اســتانی بــه چرخه 
تولیــد برگشــته اند و بــا فعالیــت ایــن واحدهــا جوانــان 

بالتکلیف مجدداً به اشتغال خود بازگشته اند.

فتاحــی خاطــر نشــان کــرد: بانــک توســعه تعــاون 
در طرح هــای ملــی بــه ویــژه بنــد الــف تبصــره ۱8 قانون 
بودجــه بــا وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد همکاری 
شــده و با انعقاد و پیشــبرد قرارداد و تفاهم نامه، تعداد 
زیــادی از طرح هــا و پروژه های مربوط به صنایع کوچک، 
در ســطح کشــور از تســهیالت ترجیحــی بانــک توســعه 
بانــک  رییــس هیات مدیــره  بهره منــد شــده اند.  تعــاون 
توســعه تعــاون گفــت: بیــش از ۱۴۴ هزار میلیــارد ریال 
تســهیالت در ســال ۱۴۰۰ و بیــش از ۱۲۴ هــزار میلیــارد 
ریال تســهیالت در ســال ۹۹ توسط بانک توسعه تعاون 
بــه بخــش صنعــت و معــدن پرداخــت گردیده اســت که 
ســهمی معــادل ۵۴ تــا ۵۶ درصــدی از ســبد تســهیالت 
بانــک را شــامل گردیــده اســت کــه صنایــع کوچــک خود 

سهم مهمی در این پرداختی ها داشته 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:

نــرخ ســود بــازار بیــن بانکــی در مقایســه بــا 
پایــان هفتــه دوم مــرداد مــاه امســال باز هم 

کاهشی بود و به نرخ ۲۰.۵۹ درصد رسید.
بــه گزارش مهر، ســود بازار بیــن بانکی 
ســوی  از  مردادمــاه   ۱۹ چهارشــنبه  روز  در 
بانــک مرکــزی بــه نــرخ ۲۰.۵۹ درصــد اعــالم 
شــد کــه در مقایســه بــا آخریــن نــرخ ســود 
 ۰.۰۵ کاهــش  بــا  بــازار  ایــن  از  دریافتــی 

درصدی مواجه است.

بــر اســاس ایــن گــزارش نــرخ ســود بازار 
بیــن بانکــی بــرای هفتــه منتهــی بــه ۱3 مرداد 
مــاه ۱۴۰۱ بــه ۲۰.۶۴ درصــد رســیده بود که از 

کاهش محسوسی حکایت داشت.
حداقــل نــرخ توافــق بــاز خریــد یا بــه اصطالح 
 )Repurchase Agreement( رپــو  عملیــات 
پایــان  در  نیــز  بانک هــا  بــرای  بهــادار  اوراق 
هفتــه ای که گذشــت همچنان بــدون تغییر با 

نرخ ۲۰ درصد اعالم شده است.
نــرخ اعتبــار گیــری قاعــده منــد از ســوی 

بانک مرکزی نیز در پایان هفته منتهی به ۱۹ 
مرداد امسال همچنان ثابت بود و با نرخ ۲۲ 
درصــد درج شــده اســت. نــرخ ســپرده گذاری 
قاعــده منــد نیــز در این دوره زمانــی همچنان 

۱۴ درصد است.
در ســپرده گذاری قاعده منــد بانک هــا و 
مؤسســات اعتباری غیربانکی می توانند منابع 
مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری و 
نرخ سود کف داالن بازار بین بانکی را دریافت 
کنند. از طرف دیگر، اعتبارگیری قاعده مند به 

بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی امکان 
می دهد کسری های کوتاه مدت خود را با ارائه 
وثیقــه و در نــرخ ســود ســقف داالن از بانــک 

مرکزی تأمین کنند.
بــه گــزارش مهــر، نــرخ ســود بیــن بانکی 
در رونــدی افزایشــی از ابتدای ســال جاری در 
حالی در باالترین حد به ۲۱.3۱ درصد در 3۰ 
تیرماه امسال رسید که در ادامه سیاست های 
نظارتــی بانــک مرکــزی این نرخ هــم اکنون در 

روندی کاهشی قرار گرفته است.

حمیدرضا هنرکار
نایب رئیس هیئت مدیره فینوپیا

زمانی که ساتوشــی ناکاموتو بیت کوین را ایجاد 
کــرد )کردنــد(، محدودیت شــدیدی بــرای عرضه 
ایــن ارز دیجیتــال تعییــن کــرد. بنــا بــر قوانینــی 
کــه او وضــع کرده اســت، تعــداد بیت کوین های 
موجــود هرگــز نمی توانــد بیشــتر از ۲1 میلیــون 
عدد باشد. این محدودیت که تحت عنوان هارد 
کپ )Hard Cap( شناخته می شود، در کد منبع 
بیت کوین کدگذاری شــده اســت و توســط تمام 
گره های شبکه این ارز دیجیتال اعمال می شود. 
ایــن خصوصیــت بیت کویــن بــرای ارزش گــذاری 
به عنــوان  و هــم  پــول  یــک  به عنــوان  آن، هــم 
منبعی برای ســرمایه گذاری، بســیار مهم است. 
محدودیــت عرضــه بیت کویــن باعث می شــود تا 
بتوانــد ماننــد طــال و امالک و مســتغالت ابزاری 
بــرای ذخیــره ارزش باشــد. عــالوه بــر ایــن، بــه 
لطــف فرایند هاوینــگ )Halving( کــه هــر چهــار 
ســال یک بــار اعمــال می شــود و طــی آن پاداش 
 ۵۰ بیت کویــن  اســتخراج کنندگان  بــه  اهدایــی 
ارز  ایــن  اســتخراج  می یابــد،  کاهــش  درصــد 
دیجیتــال آن قــدر دشــوار می شــود تــا در نهایت 

غیرممکن گردد.
طرفــداران صنعت ارزهای دیجیتال ادعا 
می کننــد کــه عرضه محــدود بیت کویــن باعث 
کمیــاب شــدن آن می شــود. در نتیجــه بنــا بــر 
قوانیــن اقتصــادی، بــا رشــد تقاضــای ایــن ارز 
افزایــش می یابــد.  هــم  آن  قیمــت  دیجیتــال 
عرضــه  بــودن  محــدود  کــه  دارنــد  بــاور  آنهــا 
بزرگ تریــن ارز دیجیتــال جهــان آن را از تمــام 
ارزهــای فیــات جهــان متمایــز می کنــد؛ چراکه 
برخالف بیت کوین عرضه ارزهای فیات توسط 
بانک هــای مرکزی افزایــش و در نهایت ارزش 

آن کاهش می یابد. 
بــا ایــن حال، بعــد از اینکه نــرخ پذیرش 
بیت کوین در ســال گذشــته به شــدت افزایش 
یافــت، برخــی از منتقــدان آن ادعــا کردند که 

عرضه محدود این ارز دیجیتال 
باعث می شــود تا مردم نتوانند 
یــک  به عنــوان  بیت کویــن  از 
بــه آن  و  اســتفاده کننــد  پــول 
بــرای  منبعــی  به عنــوان  تنهــا 
می کننــد.  نــگاه  ســرمایه گذاری 
عــالوه بــر ایــن، آنها بــاور دارند 
بــا  تنهــا  مصرف کننــدگان  کــه 
ارزش  کاهــش  و  تــورم  وجــود 

یــک پــول حاضــر می شــوند بــا اســتفاده از آن 
چراکــه  کننــد؛  پرداخــت  را  هزینه هایشــان 
هرچــه پــول بیشــتری در کیــف پول هایشــان 
باقــی بمانــد، قــدرت خریــد کمتــری خواهنــد 
داشــت. از طرفی، اگر مصرف کنندگان دســت 
بــه خریــد نزننــد، تولیدکننــدگان هــم دلیلــی 

برای تداوم تولید خود نخواهند داشت. 
گفتنی است که تاکنون حدود ۱۹ میلیون 
بیت کوین اســتخراج شــده اســت و این مقدار 
با استخراج یک بالک در هر ده دقیقه یک بار 
تغییــر می کنــد. البته همچنان زمــان زیادی تا 
اســتخراج تمام بیت کوین ها وجود دارد و این 
فراینــد احتمــاالً تــا ســال ۲۱۴۰ ادامــه خواهــد 
داشــت. زمانــی کــه ایــن اتفــاق بیفتــد، دیگــر 
نیــازی نیســت اســتخراج کنندگان بیت کویــن 
دســتگاه های پیشــرفته خــود را بــه اســتخراج 
ایــن ارز دیجیتــال اختصاص دهنــد. ناکاموتو، 
خــود پیش بینــی کــرده بود که بعد از رســیدن 
مســئولیت های  ســطح،  ایــن  بــه  بیت کویــن 
پــاداش بلــوک بــه کارمــزد تراکنش هــا تغییــر 
بالک چیــن  تراکنش هــای  چراکــه  می کنــد؛ 
بیت کویــن همچنان باید اعتبارســنجی شــوند 
و ایــن امــر ممکــن اســت میــزان کارمزدهــا را 
افزایــش دهد. در نتیجه، تمرکــز معامله گران 
اســتخراج  از  احتمــاالً  اســتخراج کنندگان  و 
تغییــر  تراکنش هــا  تســهیل  بــه  بیت کویــن 
می کند، اما بالک چین بیت کوین به عنوان یک 

موجودیت کلی آسیب نخواهد دید.
از آنجــا که تعــداد بیت کوین ها همچنان 

ثابــت می ماند و قیمت کاالها 
کاهــش  مختلــف  خدمــات  و 
می یابد، تقسیم پذیری عاملی 
ایــن  بــرای  مهمــی  و  حیاتــی 
بــود.  خواهــد  دیجیتــال  ارز 
بنــا بــر تقســیم پذیری، قیمــت 
رقــم  هشــت  بــا  بیت کویــن 
اعشــار مشــخص می شــود تــا 
همان طــور کــه ناکاموتــو گفته 
مصرف کننــدگان  کوچــک  خریدهــای  اســت، 
همچنــان ادامــه یابــد. عــالوه بــر بیت کویــن، 
ارزهــای دیجیتال دیگری مثل اتریوم که حتی 
عرضــه محــدود هم ندارنــد، از تقســیم  پذیری 
اســتفاده کرده اند. قیمت هر اتریوم با هجده 
رقــم اعشــار مشــخص می شــود تــا به راحتــی 
بتــوان از آن بــرای خریــد دارایی هــا یــا ارزهای 

فیات دیگر استفاده کرد. 
شایان ذکر است که تمام این ۲۱ میلیون 
بیت کویــن وارد گــردش نخواهــد شــد. دلیــل 
آن هــم ایــن اســت بخشــی از بیت کوین هــای 
موجــود دزدیــده شــده اند و بخــش زیــادی از 
معامله گــران هــم رمزهــای خــود را فرامــوش 
کرده انــد و بــه بیت کوین هایشــان دسترســی 
ندارنــد. بــرای مثــال کیــف پــول ناکاموتــو ۱.۱ 
میلیــون دارد کــه هرگز تراکنشــی با اســتفاده 
از آن انجام نداده اســت. از بین مشــهورترین 
افــرادی کــه رمــز کیــف پــول خــود را فرامــوش 
و  تومــاس  اســتفان  بــه  می تــوان  کرده انــد، 
جیمز هاولــز اشــاره کــرد کــه به ترتیــب حــدود 
7,۰۰۱ و 7,۵۰۰ بیت کویــن را از ایــن طــرق از 
دســت دادنــد. بنا بــر آمارهای موجــود، حدود 
۴ میلیــون بیت کویــن تاکنــون از دســت رفتــه 
است و هیچ کسی نمی تواند به آنها دسترسی 
داشته باشد. بیت کوین های از دست رفته به 
هیــچ طریقی قابل بازگشــت نیســتند و ارزش 
کمــی  را  شــبکه  در  موجــود  بیت کوین هــای 

افزایش می دهند.
یکی از نگرانی های موجود این است که 

برخی از اســتخراج کنندگان این ارز دیجیتال، 
از روی خودخواهــی بالفاصلــه پــس از یافتــن 
بلوک هــا آنهــا را آزاد نکننــد. تأثیر این دســته 
از اســتخراج کنندگان در مدلــی کــه بیت کوین 
از کارمــزد تراکنش هــا فعالیــت  بــا اســتفاده 
می کند، بیشــتر اســت؛ چراکه در مدل فعلی، 
ارزش همــه بلوک هــا یکســان اســت، امــا در 
مــدل کارمــزد تراکنــش، یــک اســتخراج کننده 
بــرای  را  خــود  بلــوک  می توانــد  خودخــواه 
مــدت طوالنی تــری نگــه دارد و بــا فــروش آن 
بیــاورد.  بــه دســت  پــول بیشــتری  آینــده  در 
به عبــارت دیگــر، اگــر کارمــزد تراکنش هــا تنها 
مشــوق استخراج کنندگان بیت کوین در آینده 
باشــد، چنیــن اســتخراج کنندگانی نســبت به 
اســتخراج کننده هایی کــه بــه نفــع شــبکه کار 

می کنند، درآمد بیشتری خواهد داشت.
کــه  اســت  ایــن  بعــدی  نگرانــی 
استخراج کنندگان جدید تصمیم بگیرند به جای 
توســعه زنجیــره قبلــی و دریافت پاداش خود، 
آن را فــورک کننــد و پــاداش بیشــتری بگیرند. 
اگــر اســتخراج کنندگان زیــادی بــه ایــن روش 
روی بیاورنــد، احتمــال اینکه شــبکه بیت کوین 
با حمله ۵۱ درصدی مواجه شــود، زیاد اســت. 
در  متعــددی  فورک هــای  کــه  بالک چینــی  در 
آن اتفــاق افتــاده اســت و اســتخراج کنندگان 
یکپارچــه نیســتند، قــدرت اســتخراج هکرهــا 
می توانــد از قــدرت اســتخراج کنندگان بیشــتر 

شود و  به ۵۱ درصد برسد. 
در  کــه  افــرادی  احتمــاالً  حــال،  هــر  در 
حــال مطالعه ایــن مقاله هســتند، نمی توانند 
شاهد اتمام استخراج بیت کوین باشند و تنها 
معامله گــران و فعــاالن آینده صنعــت ارزهای 
دیجیتــال، تأثیــرات آن را احســاس خواهنــد 
کــرد. شــایان ذکر اســت کــه عوامــل مختلفی 
همچون شــرایط بازار ارزهای دیجیتال، نحوه 
قانون گــذاری ایــن صنعــت، شــرایط اقتصادی 
جهــان و میــزان پذیــرش بیت کویــن در بیــن 

مردم، نیز در این امر مؤثر خواهد بود.

احمد یزدان پناه
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)س(

واژه اصطالحی "سود تقسیمی هر سهم 
)DPS(” عبــارت اســت از کل ســود پرداختــی 
یــک شــرکت بورســی )بــرای یــک دوره زمانــی 
که معموالً ســالیانه یا فصلی اســت( تقســیم 
شــرکت.  آن  منتشــره  ســهام  تعــداد  کل  بــر 
شــرکت ها ســود حاصــل از فعالیــت ســاالنه 
خود را با این محاســبه بین ســهامداران خود 
تقســیم می کننــد. DPS مبییــن آن اســت کــه 
یک شــرکت ســودده یک دوره مالی را چگونه 
گذرانــده و مــی توانــد به یک ســرمایه گذار آن 
شــرکت بگویــد کــه صحت و ســالمت گذشــته 
مالــی شــرکت چگونــه بــوده و آیــا شــرکت از 

ثبات مالی در حال حاضر برخوردار است.
نکات کلیدی بحث :

از  یکــی  ســهم  هــر  تقســیمی  •ســود 
و  درک  بــرای  مالــی  نســبت های  مهمتریــن 
شــناخت ســالمت مالی و رشد بلند مدت یک 

شرکت است.
پرداخــت ســود  پایــدار  و  مــداوم  •رشــد 
تقســیمی گویای ارائه سیگنال و عالمتی برای 

ثبات و رشد شرکت است.
•کاهــش DPS ممکــن اســت بــه دلیــل 
یــا  و  شــرکت  ســود  مجــدد  گــذاری  ســرمایه 
کاهــش بدهی های آن باشــد، ولی به هرحال 
مــی توانــد بیانگــر عایــدی )Earning( یا ســود 
ضعیــف و ناتــوان و یــک تابلــو هشــداردهنده 
مثــل نصــب "پرچــم قرمــز" در ســاحل وقتــی 
دریا اوضاع و احوال مساعدی برای شنا ندارد 
باشد، یعنی هشداری برای وجود مشکالت و 

سختی های مالی در شرکت باشد.

DPS برای شما چه پیامی 
دارد؟

“سود تقسیمی هر سهم" برای سرمایه گذاران 
مــالک و عیــار مهمــی بحســاب مــی آیــد ، زیرا 
پرداختــی ســود بــه طــور مســتقیم بخشــی از 
 DPS درآمد ســهامداران را تشــکیل می دهد و
یکی از سرراســت ترین نســبت هایی است که 
یــک ســرمایه گــذار )خریــدار( ســهام از ســود 
ناشــی از مالکیــت ســهام خــود در طــول زمان 
DPS در  آورد. در ضمــن رشــد  مــی  بدســت 
طول زمان می تواند عالمتی بر این باشــد که 
مدیریت شــرکت باور دارد که رشد سوددهی 

شرکت با پایداری همراه است.
بــرای مثال، فرض کنید شــرکت بورســی 
یــک DPS ۴۵ تومانــی ســال گذشــته داشــته 
، ولــی امســال ســودی بیــن ســهامداران خــود 
تقســیم نمــی کنــد. ایــن امــر عالمــت و پیامی 
فرســتد  مــی  شــرکت  آن  ســهامداران  بــرای 
کــه به هــوش باشــید؛ ســالمت مالــی شــرکت 
ضعیــف شــده، شــرکت بنیــه مالــی خــود را از 
دســت داده و تــاب تحمل شــرایط فعلی بازار 
را ندارد. یک کاهش در DPS می تواند باعث 
آن شــود که سرمایه گذاران آن شرکت سهام 
خود را بفروشند و این موجب شود که ارزش 

بازار شرکت X بیش از پیش افت کند.
بــا وجــود اینهــا، کاهش ســود تقســیمی 
هر سهم را همیشه نباید عالمتی دانست که 
شــرکت مزبور از ثبات مالی برخوردار نیست. 
 X بــرای مثــال فــرض کنیــد شــرکت بورســی
ســود تقســیمی به ســهامداران خود نپرداخته 
اســت ، زیــرا ســود حاصــل از فعالیــت خود را 
مــی خواهــد صرف "ســرمایه گــذاری مجدد" و 
برای تولید و عرضه محصولی جدید کند. این 
ســرمایه گــذاری مجــدد بــرای رشــد و توســعه 
آن کســب و کار بــه طــور بالقوه موجب ســود 

تقســیمی بیشــتر آن شــرکت در بلنــد مــدت 
می شود.

DPS را چگونه محاسبه کنیم؟
همانطور که اشاره شد، DPS از تقسیم 
کل سود تقسیمی پرداخت شده شرکت برای 
یــک دوره مالــی بــه فــرض یکســاله بــر تعــداد 
ســهام در دســت مردم آن شــرکت به دســت 
مــی آیــد. اغلــب بر DPS یک شــرکت از ســود 
تقســیمی پرداخت شــده ســال قبل )یا فصل 

قبل( کمک می گیرند.
فرض کنید شــرکت بورســی Y یک ســود 
تقســیمی ۴۵ تومانــی پرداختــه و ســال بعــد 
ســود تقســیمی هر سهم خود را به ۶۶ تومان 
افزایش داده اســت. این امر گویای آن اســت 
کــه شــرکت مزبــور از ثبــات مالــی برخــوردار 
بــوده و عملکــرد خوبی در شــرایط کنونی بازار 
از خــود نشــان داده اســت. همچنیــن رونــد 
افزایشــی DPS این ســیگنال را به سهامداران 
و ذینفعــان و تیــم مدیریــت شــرکت مــی دهد 
که به ســود دهی آتی شــرکت امیدوارتر بوده 

و بیشتر اعتماد داشته باشند.
منبع: ایبِنا

از ابتــدای ســال تا نیمه تابســتان 1۴۰1 
بیش از ۲۰ میلیون ســهامدار بدون مراجعه 
را  خــود  ســود  ســجام  طریــق  از  بانــک  بــه 

دریافت کرده اند.
ســپرده گذاری  شــرکت  اعــالم  بنابــر 
 ۲۰  ،۱۴۰۱ مــرداد   ۱۲ تــا  )ســمات(  مرکــزی 
میلیون و 3۱۵ هزار و 3۵۵ سهامدار، بدون 

مراجعــه بــه بانــک، از طریــق ســجام بیش از 
۱۰.۴ همت )۱۰۴.3۲7.۶۰8.۰۹8.۱۵۴ ریال( 

به حسابشان واریز شده است.
اطالعــات  تازه تریــن  در  همچنیــن 
پرداخــت مطالبــات از ســوی ســمات، تــا ۱۲ 
مــرداد ۱۴۰۱، ۱۰3 شــرکت، ســود ســنواتی ۴ 
میلیــون و ۲3۱ هــزار و 77 نفــر را بــه مبلــغ 
۱.۱ همت )۱۱.۲78.۶7۰.838.۲۹۶ ریال( به 

حساب سهامداران واریز کرده اند.
مهمــی  بخــش  گذشــته،  ســال های  در 
از ایــن ســودها در حســاب شــرکت ها باقــی 
را  خــود  ســودهای  ســهامداران  و  می مانــد 
دریافــت نمی کردند اما با پیگیری های رئیس 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ایــن موضــوع 
روی ریــل افتــاد و پیگیری هــا بــرای پرداخــت 

سودهای سنواتی همچنان ادامه دارد.

کاهش ۰/۰۵ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی

 سجام، سود و مطالبات
 ۲۴ میلیون سهامدار
را به دستشان رساند

نکاتی از بازار سرمایه
سیگنال »سود تقسیمی « به سهامداران بورسی

در انتظار
پایان بیت کوین

در سایت روزنامه بخوانید:



  . شنبه 22 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4965 . شـــــــــــرکتها

انتشار نوبت اول : 1401/05/22 نوبت دوم : 1401/05/23 

ت اول(
 نوب

(

روابط عمومی

شـرکت پژوهـش و فنـاوری پتروشـیمی در نظـر دارد نسـبت بـه خریـد ترانسـفورماتور توزیـع خشـک رزینـی  از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت اقـدام نمایـد. )شـماره ثبـت مناقصه در سـامانه 
سـتاد: 2001090260000033( کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( 

بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد. بـه پیشـنهادهای واصلـه خـارج از سـامانه سـتاد ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد. 
نحوه دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند از ساعت 8:00 صبح روز  شنبه تاریخ 1401/05/22 تا ساعت 19:00 روز  شنبه تاریخ 1401/05/29 با واریز مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 
IR 960100004001045404016095 بـا شناسـه واریـز 365105374295110860000000000134 نـزد بانـک مرکـزی بـه نـام شـرکت پژوهـش و فنـاوری پتروشـیمی، منحصـراً از طریـق سـامانه تـدارکات 

الکترونیکی دولت )سـتاد( برای دانلود اسـناد اقدام نمایند. 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1401/06/12

زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی: از ساعت 8:00 صبح روز یک شنبه تاریخ 1401/06/13
زمان و محل بازگشایی پاکت های الف و ب: ساعت 08:30 روز یک   شنبه تاریخ 1401/06/27- تهران- نشانی مناقصه گزار

مبلغ برآورد: 40.000.000.000 ریال
نوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: 2.000.000.000 ریال )این ضمانت نامه از تاریخ صدور باید به مدت سـه ماه اعتبار داشـته باشـد و بنا به درخواسـت کتبی دسـتگاه مناقصه گزار باید به مدت 

سـه ماه دیگر قابل تمدید باشـد.(
توضیحات: 

- زمان بازگشایی پاکات ج، روز جلسه بازگشایی پاکات الف و ب اعالم خواهد شد.
- پیشـنهاد قیمت بصورت ریالی اخذ خواهد شـد. پرداخت مبالغ قرارداد بصورت ریالی و بر مبنای ارزش یورو در زمان پرداخت و به نرخ لحظه ای خرید حواله یورو اعالم شـده در سـامانه نیما بانک 

مرکـزی خواهد بود.
- جزئیات مشخصات فنی و نمونه فرم ارزیابی کیفی بر روی سایت شرکت به آدرس www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 

- پاکت پیشنهادی مناقصه گری گشوده خواهد شد که حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی )55 امتیاز( را کسب نماید.
- الزم اسـت مناقصه گـران اصـل مـدارک پاکـت الـف )تضمیـن فرآینـد ارجـاع کار( خـود را تـا قبـل از جلسـه بازگشـایی پـاکات ارزیابـی کیفـی بـه آدرس تهـران- میـدان ونـک- خیابـان مالصـدرا- خیابـان 

شـیرازجنوبی- کوچـه سـرو- پـالک 27- دبیرخانـه کمیسـیون مناقصـات ارسـال نماینـد. )تلفـن تمـاس: 021-88607074(
- مدت اعتبار پیشنهادات 60 روز می باشد.

- چنانچـه قبـالً عضـو سـامانه سـتاد نشـده اید، جهـت انجـام مراحـل عضویـت بـا شـماره های: مرکـز تمـاس: 1456-021، دفتـر  ثبت نـام: 88969737 و 85193768 تمـاس حاصـل فرماییـد و یـا بـه آدرس 
اینترنتی سـامانه مراجعه نمایید.

شناسه : 1359175

آگهیتجدیدمناقصهعمومیدومرحلهایهمراهباارزیابیکیفیمناقصهگران
کد فراخوان پایگاه اطالع رسانی مناقصات: 53.124.184 شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
)سهامی خاص(

کاهش دپو فوالد گروه سایپا 
در فوالد مبارکه اصفهان

میــزان ورق هــای موجود سایپالجســتیک در انبار فوالد 
مبارکــه بــه کمتریــن میــزان خــود در ده ســال گذشــته 

رسید.
به گزارش سایپانیوز، با رهنمودها و استراتژی های 
ارائه شــده از ســوی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 
و  مســاعدت مدیریــت ارشــد سایپالجســتیک در کنــار 
تــاش بی وقفــه کارکنــان واحدهای عملیات لجســتیک 
مــواد و قطعــات، برنامــه ریــزی و کنتــرل سفارشــات و 
حمایــت واحدهــای پشــتیبان شــرکت سایپالجســتیک، 
میزان ورق های موجود در انبار فوالد مبارکه اصفهان به 

کمترین میزان خود در ده سال گذشته رسید.
شــرکت سایپالجســتیک وظیفــه حمــل و جابجایی 
تمامی فوالدهای مورد نیاز گروه ســایپا را بر عهده دارد 
و بــه صــورت ماهیانــه 40 هــزار تن فوالد مــورد نیاز این 
گــروه خودروســاز را حمــل و به ســایر شــرکت های گروه 

توزیع می کند.
بر اساس قرارداد در سالیان گذشته، شرکت فوالد 
مبارکــه حــدود 10 درصــد این میــزان را در انبارهای خود 
دپو می کرد و بر اســاس توان شــرکت ســایپا لجســتیک 
به مرور این میزان  به شــرکت ســایپا لجســتیک حمل و 

در شرکت های گروه سایپا توزیع می شد.
در ســال های گذشته به دلیل مشکات موجود در 
حوزه حمل و نقل همواره مقادیر بیشــتری از میزان 10 
درصــد در شــرکت فــوالد مبارکــه  اصفهــان دپو می شــد 
کــه ایــن میــزان در برخی مقاطع زمانی تا 35 درصد هم 

می رسید.
بر اساس برنامه ریزی انجام شده سایپا لجستیک 
با برنامه ریزی دقیق، عملیات حمل موفق و بهره گیری 
از ظرفیت های کامل ناوگان حمل ریلی، توانسته میزان 
ورق هــای موجود در انبار شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان 
بــه کمتریــن میــزان خود یعنی با تناژ 2 هزار 600 تن در 
ده ســال گذشــته برســاند و به رکوردی کم نظیر دســت 

یابد.
گفتنی است انتقال فوالد مورد نیاز گروه سایپا به 
صــورت 70 درصــد ریلــی و 30 درصد خودرویی اســت و 
کســب این رکورد بر اســاس برنامه ریزی انجام شــده با 
کاهــش مــدت زمان رفت و برگشــت واگن هــای حمل از 
14 روز بــه 8 روز بــوده اســت که بیانگر انتقال ســریع و 

به هنگام ورق به چرخه تولید است.
بر این اســاس در نظر اســت که این روند کاهشی 
همچنــان دنبــال شــود و تا پایان ســال مــدت زمان رفت 
و برگشــت واگن های بارگیری به 7 روز برســد که قطعا 
ایــن رونــد باعث افزایــش میزان انتقال فــوالد به چرخه 
تولیــد و کاهــش میــزان دپو آن در شــرکت فوالد مبارکه 

اصفهان خواهد شد.

افزایش ۴ درصدی تولید 
کنسانتره سرب نخلک

میــزان تولیــد کنســانتره مجتمــع ســرب نخلــک، طی ۳ 
ماهه نخست امسال، ۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنــی ایران، مجتمع ســرب نخلــک از ابتدای فروردین 
تــا پایــان خرداد، 2۹42 تن کنســانتره ســرب تولید کرد. 
این رقم در مدت مشــابه ســال گذشــته، 2828 تن بود. 
میزان کنســانتره تولیدی نســبت به برنامه تولید )1۹18 

تن(، 53 درصد رشد داشت.
افــزون بــر این، مجتمع ســرب نخلــک طی 3 ماهه 
نخســت امســال، 5۹ هــزار و 706 تــن مــاده معدنــی 
اســتخراج کــرد کــه نســبت بــه رقــم مدت مشــابه ســال 
گذشته )32 هزار و 275 تن(، 85 درصد افزایش یافت. 
شــرکت نخلک در بهار امســال، 2032 تن کنســانتره به 
شرکت ها ارسال کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه 

سال گذشته )2۹۹7 تن(، 32 درصد کاهش یافت.
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مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان: شرکت تارابگین 

پتانسیل تولید محصوالت 
متنوع را دارد

تارابگیــن  شــرکت  اصفهــان،  آهــن  ذوب  مدیرعامــل 
و  اســتانداردها  بــودن  دارا  بــا  اصفهــان  آهــن  ذوب 
محصــوالت  تولیــد  مختلف،پتانســیل  گواهینامه هــای 
متنوع برای استفاده در صنایع مختلف به ویژه صنعت 

ساختمان را دارد.  
در صنعــت  انــرژی  داد: هدررفــت  ادامــه  ایــرج رخصتــی 
ســاختمان بــه ایــن دلیل اســت که با توجه بــه مباحث 22 
مقررات ملی ساختمان، از عایق های تولیدی شرکت هایی 
ماننــد تارابگیــن در دیوارهــا اســتفاده نمی شــود، در ایــن 
زمینه این شــرکت با مرکز تحقیقات مســکن  وزارت راه و 
شهرسازی، تعامل اثربخش در گذشته داشته است و الزم 
اســت، اطاع رسانی مســتمر را در خصوص توانمندی های 

شرکت و محصوالت استاندارد آن انجام دهد.
بــا  تارابگیــن  شــرکت  اســتراتژی های  افــزود:  او 
تولیــد عایــق در کشــور شــکل گرفتــه اســت و بــه عنــوان 
یــک مجموعــه بــا تکنولــوژی روز،انتظــار مــی رود مبحث 
بگیــرد  را در کشــور در دســت  مقــررات ســاختمان   1۹
زیــرا محصــوالت این شــرکت کیفــی ترین عایــق صوت و 
انــرژی بــه شــمار مــی روند. این مســئول گفــت : احداث 
ســاختمان ها و بلندمرتبه هــای اســتاندارد و منطقــی در 
ســطح کشور مستلزم استفاده از سبد کامل محصوالت 
ذوب آهن اصفهان است که با عشق و اخاص تاشگران 
این کارخانه عظیم با بهترین شــیوه تولید فوالد در دنیا 

که همان کوره بلند است،محقق می شود.

در ادامــه مدیرعامــل شــرکت تارابگیــن ذوب آهــن 
نیــز گفــت : بــا حمایت هــای مدیرعامــل محتــرم شــرکت 
ذوب آهــن اصفهان،اعضــای هیــات مدیــره ایــن شــرکت 
و کارکنــان تارابگین،زیــر ســاخت های الزم بــرای ارتقــاء 
تولید کمی و کیفی در شــرکت ایجاد شــده اســت و این 
موضوع سبب شده،رشد  سود 1500 درصدی نسبت به 

سال های قبل را محقق نماید.
جــال ابوترابــی افــزود : در ایــن راســتا بــا توجــه 
در  اتکایــی  خــود  بــرای  شــده  انجــام  تاش هــای  بــه 
پروژه های حمل ســرباره – گود و غیره  گام های موثری 
برداشــته شــده اســت و شــرکت تارابگیــن توانســته بــا 
افزایــش مکانیــزم و در دســت گرفتــن اجــرای پروژه های 

شرکت،روند رو به رشدی را در پیش بگیرد.  
شایان ذکر است، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با حضور 
در شــرکت تارابگیــن بــا مدیرعامل و اعضــای هیات مدیره 
ایــن شــرکت دیدار و گفت وگو کــرد و از نزدیک در جریان 

وضعیت پروژه های این شرکت قرار گرفت.
اعضــای هیــات مدیره شــرکت تارابگیــن نیز در این 
جلســه به بیان دیدگاههای خود در خصوص پروژه های 

مختلف شرکت پرداختند.

خودروهای ناقص سایت 
مرکزی ایران خودرو به کم تر 

از ۲۰۰ دستگاه رسید
تــاش شــبانه روزی  و  گرفتــه  برنامه ریــزی صــورت  بــا 
کارکنــان گروه صنعتی ایران خودرو، خودروهای ناقص 
در ســایت مرکــزی بــه کم تــر از ۲۰۰ دســتگاه رســید و 
ســایت تبریز به عنوان آخرین ســایت، در حال تکمیل 

و جمع آوری خودروهای ناقص است.
ایکوپــرس- بــا پایــان یافتــن خودروهــای ناقــص در 
سایت های خزر، فارس، کرمانشاه و فارس ایران خودرو، 
خودروهای ناقص در تهران نیز به کم تر از 200 دستگاه 
رســید و بــه ایــن ترتیــب صرفــا حــدود 10 هــزار دســتگاه 
خــودرو ســورن تولیــدی ســایت تبریــز در حــال تکمیل و 
تجاری ســازی اســت کــه به زودی این ســایت نیــز خودرو 
ناقصــی نخواهــد داشــت. رســیدن خودروهــای ناقــص 
بــه کانــال 10 هــزار دســتگاه و برابــر بــا تولید تنهــا چهار 
روزه ایران خــودرو بــا نظارت های دقیــق کیفی در فرآیند 
تکمیــل کاری، در حالــی رقم خورده که پیش از این و در 
سال گذشته عدد خودرو ناقص در این گروه صنعتی از 

۹۹ هزار دستگاه نیز تجاوز کرده است.
تعــداد کل خودروهــای ناقــص ســایت تبریز که در 
ســال گذشــته حــدود 22 هــزار دســتگاه را نیــز بــه خــود 
دیده بود، از ابتدای امســال تا کنون از رقم 18.۹64 به 
کانال 10 هزار دستگاه رسیده و با تامین قطعه، به زودی 
پایان خودرو ناقص در گروه صنعتی ایران خودرو محقق 
خواهد شد. بر پایه این گزارش، در سال گذشته تعداد 
خودروهای ناقص به عدد ۹۹.337 دستگاه نیز رسیده 
بــود و در ســایت تهــران نیــز ایــن عدد بیــش از 44 هزار 

دستگاه بوده است.
گــروه  عــزم کارکنــان  و  بــا همــت  از ســوی دیگــر 
صنعتی ایران خودرو، تعداد تولید کامل از ابتدای ســال 
تا 21 مردادماه به 218.078 دســتگاه رســیده و رشــد 41 
درصدی را نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته تجربه 
کرده است. این عدد در بازه زمانی مشابه سال گذشته 
155.203 دســتگاه بوده اســت.  این گزارش می افزاید، 
تعداد اســناد صادر شــده از ابتدای ســال تا 21 مردادماه 
210.315 دستگاه، افزایش 57 هزار دستگاهی و بیش 
از 36 درصدی را نســبت به زمان مشــابه ســال گذشــته 
تجربــه کــرده اســت. در همین بازه زمانــی تعداد تحویل 
خــودرو بــه مشــتریان نیــز افزایــش 26 درصــدی را بــه 
ثبــت رســانده اســت. از ابتدای امســال تا پایــان روز 20 
مردادماه 215.427 دستگاه خودرو به مشتریان تحویل 
شــده اســت که نســبت به مدت مشابه سال گذشته به 

تعداد 45 هزار دستگاه افزایش داشته است.
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مدیرعامل شــرکت طراحی مهندسی و تامین 
قطعــات ایــران خــودرو )ســاپکو( در خصوص 
بحــران قطعات الکترونیکی اعام کرد که در 
صنعــت قطعــات الکترونیکــی عقب هســتیم 
و اگــر بیــن چیــن و تایــوان بحرانــی بــه وجود 
آیــد، همــه صنایــع در جهــان دچار مشــکات 
بسیاری می شوند، زیرا این دو کشور تامین 
کننــدگان بزرگ قطعات الکترونیکی هســتند 
و در شرایطی که تحریم های اخیر غرب علیه 
صنعت خودرو روسیه این کشور را زمین گیر 
کرده اســت، ما در شــرایط تحریم و با تاش 

صنعتگران کشور به تولید ادامه دادیم.
عــادل  اقتصــاد،  عصــر  گــزارش  بــه 
اصحــاب  بــا  در نشســت خبــری  پیرمحمــدی 
رســانه گفــت: قیمــت دســتوری موجب شــده 
تا ایران خودرو برای تولید هر دســتگاه خودرو 
٢٠6 تیــپ دو دســت کــم 45 میلیــون تومــان 
زیــان متحمــل شــود، ایــن در حالی اســت که 
اگــر اجــازه می دادنــد ایــن خــودرو را بــا قیمت 
تمام شــده واقعی عرضــه کنیم این امر باعث 
افزایــش تولیــد، عرضــه و کاهــش قیمــت این 
خــودرو در بــازار شــده و نــه خودروســاز و نــه 

مشتری ضرر نمی کردند.
او درخصوص وضعیت تولید خودروهای 
اقتصادی در کشــورمان گفــت: اکنون بهترین 
خــودرو اقتصــادی کشــور پژو ٢٠6 اســت، چرا 
کــه ایــن خــودرو بــا قیمــت تمــام شــده پاییــن 
کاما رقابتی اســت و می تواند اســتانداردهای 

تعیین شده را پاس کند
مدیرعامــل شــرکت طراحــی مهندســی و 
تامیــن قطعــات ایران خودرو )ســاپکو ( افزود: 
در سال ١٤٠٠ قیمت تمام شده پژو ٢٠٦ تیپ 
دو بدون احتســاب مالیات بر ارزش افزوده و 
ســود، ١٦٩ میلیــون تومــان بوده اســت که ١٢ 
برابر قیمت مصوب ســال ٩٠، اما قیمت بازار 
ایــن خــودرو ٢٤٠ میلیــون تومــان و ١٩ برابــر 

سال ٩٠ بوده است. 
ســال  شــهریور  در  افــزود:  پیرمحمــدی 

پــژو ٢٠٦ تیــپ دو حــدود ١٣ میلیــون و   ٩٠
٧٠٠ هزارتومــان قیمت داشــت کــه به صورت 
اقســاطی هــم بــه فــروش می رســید و در این 
زمان قیمت دالر ١١٠٠ تومان بوده است، این 
در حالی اســت که در شــهریور سال قبل نرخ 

دالر ٢٦ هزار تومان بوده است.
او بــا بیــان ایــن کــه قیمــت مــواد اولیــه 
صنعــت  نیــاز  مــورد  فلــزات  و  پتروشــیمی 
خــودرو در بــورس بــر مبنــای قیمــت بــورس 
فلــزات لنــدن تعییــن مــی شــود و قیمــت هــر 
کیلوگــرم ورق فــوالدی از ٥٠٠ تــا ٧٠٠  تومان 
در ســال 13۹0 بــا رشــد 30 برابــری در ســال 
١٤٠٠  مواجــه بــوده، گفــت: بــرای تولید چهار 
عــدد رینــگ آلومینیومــی خــودرو حــدود ٤٤ 
کــه قیمــت  اســت  نیــاز  آلومینیــوم  کیلوگــرم 
آن از هــر کیلوگــرم  ٨٥ هــزار تومــان بــه  3 
میلیــون و ٧٤٠ هــزار تومــان افزایــش یافته و 
بــا احتســاب هزینه هــای ذوب و ریختــه گــری 
و ... ایــن قیمــت به حــدود پنج میلیون تومان 
افزایــش مــی یابــد و بــا در نظر گرفتــن قیمت 
چهار حلقه الســتیک، قیمت تمام شــده چهار 
چــرخ خــودرو به حدود ٨ میلیون و ٥٠٠ هزار 

تومان می رسد.
این مســئول با بیان این که تاثیر قیمت 
مــواد اولیــه در تولید خودرو حــدود ٧٠ درصد 
اســت، گفت: کدام صنعت را می توان ســراغ 
گرفت که قیمت نهاده های تولید آن ٣٠ برابر 
افزایــش داشــته، امــا قیمت مصــوب محصول 
نهایی ١٢ برابر شده باشد این در حالی است 
که همین خودرو ٢٠٦ تیپ دو در مقایســه با 
سال ٩٠، ارتقا ایمنی و امکانات داشته است.

نبــودن  ملمــوس  بــه  پاســخ  در  پیرمحمــدی 
رشــد کیفــی محصــوالت ایــران خــودرو گفت: 
برنامه هــای کیفــی کاما در جریان اســت، اما 
تــا بــرای مردم ملموس شــود قــدری طول می 
کشــد و بایــد مــردم در ایــن خصــوص قضاوت 

کنند.
او تصریــح کــرد: ماک ســنجش کیفیت 

محصــوالت ایران خودرو  شــاخص های کیفی 
اعــام شــده توســط موسســات غیــر دولتــی 

مانند ISQI است. 
مدیرعامل ســاپکو در خصوص رتبه بندی 
کیفــی ســازندگان قطعــات نیــز افــزود: قبــا 
قطعــات در رتبــه A-B-C-D تولیــد می شــد کــه 
اکنون رتبه D قطعات را حذف کرده و در نظر 
داریــم تــا قطعات تنها در گریــد A  و B تامین 

شود.
در  کــه  شــرایطی  در  کــرد:  تصریــح  وی 
تولیــد برخــی خودروهــا تــا 70 میلیــون تومان 
زیان می دهیم مباحث ارتقای کیفیت و بهره 
نیــز در دســتورکار داریــم، در بهمــن  وری را 
مــاه گذشــته ایــران خــودرو بیــش از 80 هــزار 
خــودرو ناقــص داشــت، امــا بــا تــاش شــبانه 
روزی کارکنــان و یاری تامیــن کنندگان، امروز 
در حــال صفــر کــردن خودروهــای ناقــص در 

سایت های سراسر کشور هستیم.  
مدیرعامــل ســاپکو بــا اشــاره بــه تولیــد 
خــودرو بــه صــورت کامــل و عبــور مســتقیم 
از ابتــدای خــرداد، اظهــار کــرد: اکنــون تعــداد 
ســایت های  تمامــی  در  ناقــص  خودروهــای 
تولیــدی ایــران خــودرو بــه 11 هــزار دســتگاه 
رســیده و تــا پایــان مردادمــاه نیــز بــه پایــان 

خواهد رسید. 
پیرمحمــدی بــا بیــان ایــن کــه تحریم هــا 
موجــب رشــد و بالندگــی صنعــت خــودرو در 
زمینه طراحی و توسعه محصول شده، افزود: 
ایــن در حالــی اســت که تا زمانــی که خودمان 
طــراح خــودرو نباشــیم، نمــی توانیــم عیــوب 
کیفــی آن را مرتفــع کنیم، اما یکی از دردهای 
صنعت خودرو در گذشته آن بوده که توسعه 

محصول نداشته است.
او افزود: ایجاد ارزش افزوده در صنعت 
خــودرو بــا توســعه محصــول و نه مونتــاژکاری 
محقــق مــی شــود و بــا توســعه محصولــی که 
در دور دوم تحریم هــا اتفــاق افتاده طرح های 
بهبــود کیفیــت در خودروهایــی ماننــد تــارا و 

ری را به ثمر نشسته است.
مدیرعامل ساپکو با بیان این که مخالف 
همــکاری بــا شــرکای خارجــی نیســتیم، بلکــه 
مونتــاژکار صــرف محصــوالت  نمــی خواهیــم 
آن ها باشــیم، افزود: توقف تولید خودروهای 
ناقص موجب کاهش زیان دهی ایران خودرو 
شــده و تولیــد روزانــه ایــران خــودرو در حالــی 
افزایــش یافتــه که برای تامیــن برخی قطعات 
بــا  تولیــد  خطــوط  بازســازی  و  الکترونیکــی 
مواجــه  قطعــه  تامیــن  و  تحریــم  مشــکات 

هستیم.
پیرمحمــدی تصریــح کرد: تا زمانی که در 
کشور از محصول نهایی حمایت نشود و خام 
فروشــی در اولویت باشــد شرایط تولید بهبود 
نمــی یابــد، مثا مــواد اولیــه با قیمــت جهانی 
در بــورس عرضه می شــود به جــای این که با 
قیمت مناســب و آســان به دست تولیدکننده 
برســد تــا محصــول نهایــی بــا هزینــه کــم تر و 
قیمــت پایین تر تولید شــود، اما گاهی قیمت 
مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو در بورس 

کاال حتی از قیمت جهانی هم باالتر است.
او بــا اشــاره بــه نقــش پراهمیــت قطعــه 
ســازان در تحقــق تولید کامــل و اهداف تولید 
امســال ایــران خــودرو، به اقدامات ســاپکو در 
زمینــه داخلــی ســازی و کاهش ارزبــری تولید 
اشــاره کرد و گفت: 105 میلیون یورو کاهش 

ارزبری در سال گذشته رقم خورده است.
مدیرعامــل ســاپکو تنها تامین یک ســوم 
از مجموعه و قطعات وارداتی خودرو را مرتبط 
با صنعت خودرو دانســت و گفت: 33 درصد 
از ارزبــری هــر خودرو مربوط به قطعه ســاز و 
خودروســاز، 30 درصــد در حــوزه تولیدکننــده 
قطعات الکترونیکی و بخش اصلی آن شامل 
37 درصــد نیــز در حــوزه تامیــن مــواد اولیــه 

است. 
گفتنــی اســت، در پایــان این نشســت از 
بــزرگ تریــن انبــار مکانیــزه کشــور در شــرکت 

ساپکو بازدید به عمل آمد.

مصالــح نویــن و به کارگیری آنها در صنعت 
ســاختمان مــی توانــد مزایای بســیاری برای 
صنعت ســاختمان کشــور به دنبال داشــته 
باشــد بــه خصــوص در شــرایطی کــه دولت 
طرح نهضت ملی مسکن را کلید زده و قرار 
اســت بیش از یک میلیون واحد مســکونی 

از این طریق به بازار عرضه شود. 
از سوی دیگر مهار هزینه های ساخت 
می تواند در به اتمام رســیدن نهضت ملی 
مســکن بسیار موثر باشد. شرکت بهینانما 
مصالــح  بــرای  جایگزینــی  ســبک  مصالــح 
معمــول نمــای ســاختمان معرفی کــرده که 
می تواند با سرعت باال و هزینه پایین اجرا 
انقابــی در فراینــد نهضــت ملــی مســکن 
ایــن زمینــه  باشــد، در  بــه دنبــال داشــته 
مهرابیــان  مــاکان  مهنــدس  بــا  گفتگویــی 
مدیرعامل بهینا نما، تولیدکننده نمای فوق 
ســبک انجــام داده ایــم کــه در آن با اشــاره 
بــه مشــکات صــدور مجوزهــا بــه تشــریح 
مزیت هــای این نمــای فوق ســبک پرداخته 

است.
مدیرعامــل بهینــا نمــا در مــورد تاثیــر 
بــه  انــرژی  مصــرف  کاهــش  بــر  نمــا  ایــن 
عصراقتصــاد گفــت: ایــن نــوع نمــا تــا 60 
درصــد مقابل صوت و حرارت عایق اســت، 
از ســال 1۹73 اروپــای مرکــزی این نوع نما 

را آغــاز به تولید کردند، این 
نمــا بــه جــای کاربرد ســنگ، 
آجــر و یــا مصالح مرســوم از 
فوم ســاخته می شــود که با 
الیه ای از رزین  و ســیلیس 
بســیار  شــده،  پوشــیده 
تغییــرات  برابــر  در  مقــاوم 
آب  هوایــی در مناطق حتی 
مرطوب اســت و عمر بسیار 

بــاال، قیمــت ارزان و هزینــه نصب پایین از 
مزایــای ویــژه ایــن نــوع محصــول اســت در 
مقایســه بــا دیگــر مصالحی که بــرای نمای 

ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند.
مــاکان مهرابیــان در تشــریح مزایــای 
نصــب ایــن نــوع نمــای فــوق ســبک گفــت: 
بــرای نصــب ایــن نــوع نمــا زیرســازی نیــاز 
ســیمانی  ســطح  یــک  بــا  تنهــا  و  نیســت 
شــاقول بــه ســرعت مــی تــوان ایــن نمــا رو 
تنهــا با بکارگیری چســب های پایه ســیمان 
مــورد نظــر نصــب  بــر ســطوح  مخصــوص 
ماننــد  فرایندهایــی  و  آهــن  حــذف  کــرد. 
جوشــکاری کــه بســیار پر هزینــه و زمان بر 
هســتند، ضمن کاهش هزینه ها، ســرعت 
اجــرای عملیات ســاختمانی را نیــز افزایش 

می دهد.
ایــن  مقاومــت  مــورد  در  افــزود:  او  
نمــا در مقابــل تغییــرات جــوی، تغییر دما، 
رطوبــت و حتی نــور آفتاب، می توان گفت 
کــه نمای بســیار مقاومی اســت، در مقابل 
نــور آفتــاب ایــن نمــا صد درصد ضد اشــعه 
فرابنفش )anti UV( اســت، آنهم به دلیل 
ســیلیس بــه کار رفتــه در رزیــن پوششــی 
این نما است و این نما کاما قابل شست 
وشــو هســت که بــه خــودی خود نشــان از 
مقاومت آن در برابر رطوبت هم محسوب 

می شود. 
براساس مقررات ملی ساختمان برای عایق 
ســازی دیوارها اســتفاده از یک الیه فوم در 

 آمادگی سازنده اولین نمای فوق سبک تمام ایرانی
برای کمک به نهضت ملی مسکن

داخل سفالهای دیوار تاکید شده 
در حالی که اگر  از نمای تولیدی 
ما در ساختمان به کار برده شود 
نیــازی بــه اســتفاده از عایق فوم 
در داخل دیوار نیست. همچنین 
فــوم بــه کار رفتــه در محصول ما 
از نوع فوم کندســوز تولید است 
عایــق  آتــش  مقابــل  در  خــود  و 

محسوب می شود. 
او گفــت: عمــر ایــن نمــا هــم بــه انــدازه عمر 
ســاختمان اســت. هــر متــر مربــع ســطح کار ایــن 

نمــا حــدود 7کیلوگــرم اســت یعنی هیچ بــاری به 
سازه شما با این نما تحمیل نمی کنید. در حالی 
کــه اگــر بخواهید نمای ســاختمان را با ســنگ کار 
کنیــد، حدقــل هــر متــر مربــع 70 تــا 80 کیلوگرم 

وزن به سازه شما اضافه می کند.
مدیرعامــل بهینــا نما تاکید کرد: الزم به ذکر 
اســت که حدود 5 ســال اســت این خط تولید راه 
اندازی شده و ماهانه توان 8 تا 10 هزار متر مربع 

تولید را می توانیم داشته باشیم.
QR code مشروح این گفتگوی ویدئویی با را اسکن 
در سایت روزنامه ببینید

در سایت روزنامه ببینید:

مدیرعامل ساپکو: در صنعت قطعات 
الکترونیکی عقب هستیم
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

برابـر رای شـماره 1396 تاریـخ 1401/02/17 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر 
بـه  نسـبت  آقاجـان  فرزنـد  تقـوی  مرضیـه  خانـم  متقاضـی  معـارض  بـا  مالکانـه  تصرفـات 
ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مسـاحت 517،48 مترمربع قسـمتی از پاک 
19-اصلی به شماره کاسه 1400/662 واقع در اراضی قریه جوربند بخش 25 ثبت بهشهر 
محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 14 روز آگهی 
میشـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/05/08   تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/05/22

شناسه : 1354773 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر- محمد مهدی قلیان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قائمشهر

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصـوب 1390/9/20 ، امـاک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانون مذکور مسـتقر 
در واحـد ثبتـی قائـم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بامعـارض آنـان محـرز و رای الزم 

صـادر گردیـده جهـت اطـاع عمـوم به شـرح ذیل آگهـی می گردد:
اماک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکا پاک 25 اصلی بخش 16

18182 فرعی بنام آقای باباعلی قربانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت 620.63 متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای مسلم خوران مالک رسمی.

-لـذا بـه موجـب مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عاوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع 
ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد. معتـرض بایـد ظـرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت 
بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبت 
محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و 
در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض گواهی تقدیم دادخواسـت به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قسـمتی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود، مراتـب را در اولیـن آگهی نوبتی و تحدید حـدود به صورت 
همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 

واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشـر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/05

شناسه : 1362747

آگهی مفقودی
درخصوص مفقود شدن اسناد فروش ومالکیت وانت بارکش آریسان به رنگ سفید 
 NAAB66PE9GV656537 118 شماره شاسیJ0021848 مدل  1395 شماره موتور
شـماره پـاک ایـران 59-547 ب62 بنـام بیمـه گـذار بازرگانـی و تولیـدی مرجانـکار کـد 
لـذا سـند کمپانـی وبـرگ سـبز  19470735 کدملی/کداقتصـادی 411183351637 
)فاکتورفـروش کارخانـه وسـند مالکیـت( وکارت مشـخصات وانـت بارکـش آریسـان 

فـوق الذکـر مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.
415-استان گلستان-گرگان

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش ومالکیـت خـودروی سـواری پـژو پـارس بـه 
رنـگ خاکسـتری متالیـک مـدل1389 شـماره موتـور 12489130525 شـماره شاسـی 
غالمـی  مهـرداد  بنـام  ایـران 82-325د71  پـالک  شـماره   NAAN01CA9AK472153
کدملـی 2141239151 لـذا سـند کمپانـی وبـرگ سـبز )فاکتـور فـروش کارخانـه وسـند 

مالکیـت( خـودروی فـوق مفقـود شـده وازدرجـه اعتبارسـاقط می باشـد.
   423-استان گلستان-گرگان

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

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

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

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

آگهی درخواسـت حصر وراثت
آقای یاسر ناروئی فرزند محمد بشرح درخواستی که به اندیکاتور109-این شورا ثبت گردیده 
درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که جان بی بی سارانی فرزند 
خـان محمـد بشـماره ملی3670984194صـادره اززابـل درتاریـخ27 /1400/09دراقامتـگاه 
دائمـی خـود شهرسـتان فاضـل آبـاد فـوت نمـوده وورثـه/وراث حیـن الفـوت وی عبارتنـد از/
عبارتست از1-یاسر ناروئی ف محمد ش م2260064086ت ت1370/05/30فرزندمتوفی2-
1344/7/1فرزندمتوفـی3- ت  م3671147539ت  ش  محمـد  ف  ناروئـی  الـه  نعمـت 
/1352/4فرزندمتوفـی4- ت1  م2268868540ت  ش  محمـد  ف  ناروئـی  محمدعلـی 
حسـن ناروئـی ف محمـد ش م2269001826ت ت1 /1356/7فرزندمتوفی5-رحمـت الـه 
ناروئـی  /1366/7فرزندمتوفی6-شـهناز  ت1  م2269894944ت  ش  محمـد  ف  ناروئـی 
ناروئـی ف  بـی  /1354/7فرزندمتوفی7-نوربـی  ف محمـد ش م22688788120ت ت1 
محمـد ش م2120250421ت ت 1350/2/16فرزندمتوفـی 8-فـرح نـاز ناروئـی ف محمـد 
ناروئـی ف محمـد ش  بـی  بـی  ش م2269894936ت ت1365/2/1فرزندمتوفی9-مـاه 
م2120250405 ت ت1348/5/2فرزندمتوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات 
مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی دارد ویاوصیت 
نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه 

وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
416-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواسـت حصر وراثت
بکالسـه  کـه  درخواسـتی  بشـرح  درویـش  فرزنـد  پلنـگ  اسـفندیاری  امنـه  خانـم 
اندیکاتـور114- ایـن شـورا ثبـت گردیـده درخواسـت صدورگواهـی انحصاروراثـت نمـوده 
واعالم داشته که فاطمه میش کار فرزند عباسعلی بشماره ملی2269888601صادره 
ازعلـی آبـاد درتاریخ1399/9/21دراقامتـگاه دائمـی خـود شهرسـتان فاضـل آبـاد فـوت 
نمـوده وورثـه/ وراث حیـن الفـوت وی عبارتنداز/عبارتسـت از1-امنـه اسـفندیاری پلنـگ 
میـش  ت1344/3/10مادرمتوفی2-عباسـعلی  م2268979350ت  ش  درویـش  ف 
لـک  تع1343/4/1پدرمتوفی3-عباسـعلی  م4879382787ت  ش  ابراهیـم  ف  کار 
زائـی ف  لـک  4979835661ت ت1362همسـرمتوفی4-زهره  زایـی ف حیـدر ش م 
عباسـعلی ش م4890601643ت ت1384فرزندمتوفی5-زهرا لک زائی ف عباسـعلی 
ش  عباسـعلی  ف  زائـی  لـک  ت1388فرزندمتوفی6-رقیـه  م2260479472ت  ش 
م4970756848ت ت1394فرزنـد متوفـی والغیراینـک شـورا پـس ازانجـام تشـریفات 
دارد  اعتراضـی  تاهرکـس  مینمایـد  آگهـی  یکنوبـت  مزبـوررا  درخواسـت  مقدماتـی 
ویاوصیـت نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن 

شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
417-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواسـت حصر وراثت
خانم کنیز گزمه فرزند عیسی بشرح درخواستی که به اندیکاتور105-این شورا ثبت گردیده 
درخواسـت صدورگواهـی انحصـار وراثـت نمـوده واعـام داشـته کـه علـی جهانتیغـی فرزند 
غـام بشـماره ملی5339339114صـادره اززهـک در تاریخ1401/02/29دراقامتـگاه دائمی 
خود شهرستان فاضل آباد فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست 
از1-نورمحمـد جهـان تیغـی ف علـی ش م3610754834ت ت1369/01/01فرزندمتوفـی2-
محمدجهـان تیغـی ف علـی ش م2110595337ت ت1372/04/02فرزندمتوفی3-احمـد 
علـی جهـان تیغـی ف علـی ش م3610823933ت ت1373/10/19فرزندمتوفی4-مهـدی 
ت1370/01/6فرزندمتوفی5-معصومـه  م2110595361ت  ش  علـی  ف  تیغـی  جهـان 
جهـان تیغـی ف علـی ش م3610997079ت ت1373/11/24فرزنـد متوفـی 6-زهـرا جهـان 
جهـان  ت1388/12/27فرزندمتوفی7-کلثـوم  م2260501826ت  ش  علـی  ف  تیغـی 
تیغـی ف علـی ش م3610754826ت ت1/1/ 1369فرزندمتوفی8-فاطمـه جهـان تیغـی 
ف علـی ش م3660802816ت ت1375/12/20فرزندمتوفی9-کنیزگزمـه ف عیسـی ش 
م3671234598ت ت1351/9/3همسرمتوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات 
مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی دارد ویاوصیت 
نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه 

وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
418-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواسـت حصر وراثت
اندیکاتور109-ایـن  بـه  کـه  درخواسـتی  بشـرح  مجیـد  فرزنـد  معرفـت  مریـم  خانـم 
شـورا ثبـت گردیـده درخواسـت صدورگواهـی انحصـار وراثـت نمـوده واعـام داشـته 
ازشـاهرود  ملی4591591654صـادره  اصغربشـماره  فرزنـد  محمـدی  فاطمـه  کـه 
نمـوده  فـوت  آبـاد  فاضـل  دائمـی خـود شهرسـتان  اقامتـگاه  در  درتاریـخ1400/05/3 
ف  معرفـت  از1-محمدعلـی  از/عبارتسـت  عبارتنـد  وی  الفـوت  حیـن  وورثـه/وراث 
ف  معرفـت  1361/6/30فرزندمتوفی2-مریـم  ت  م2269779444ت  ش  مجیـد 
مجیـد  ف  معرفـت  /1355/6فرزندمتوفـی3-اذر  ت31  م2269100816ت  ش  مجیـد 
مجیـد  ف  معرفـت  فرزندمتوفی4-اعظـم  ت1349/1/1  م2269698428ت  ش 
مجیـد  ف  معرفـت  فرزندمتوفی5-معصومـه  ت1351/1/1  م2269720814ت  ش 
ش  مجیـد  ف  معرفـت  ت1353/1/1فرزندمتوفی6-مینـا  م2268866017ت  ش 
ازانجـام  پـس  شـورا  والغیراینـک  متوفـی  1359فرزنـد  ت1/1/  م2269447476ت 
تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی 
دارد ویاوصیـت نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه 

شـد.  خواهـد  صـادر  گواهـی  واال  نمایـد  وتقدیـم  مراجعـه  شـورا  ایـن 
419-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواسـت حصر وراثت
اندیکاتـور115- خانـم فاطمـه نورزائـی فرزنـد موسـی بشـرح درخواسـتی کـه بکالسـه 
ایـن شـورا ثبـت گردیـده درخواسـت صدورگواهـی انحصاروراثـت نمـوده واعـالم داشـته 
کـه ماهـرخ سـنچولی رضائـی فرزنـد رضـا بشـماره ملـی3671279923 صـادره اززابـل 
نمـوده  فـوت  آبـاد  فاضـل  شهرسـتان  خـود  دائمـی  /1401/3دراقامتـگاه  درتاریـخ26 
پودینـه ف رحیـم ش  از1-فضـه  عبارتنداز/عبارتسـت  الفـوت وی  وراث حیـن  وورثـه/ 
ش  موسـی  ف  نورزائـی  ت1300/2/16مادرمتوفی2-سـکینه  م3673069993ت 
ش  موسـی  ف  پودینـه  ت1359/1/1فرزندمتوفی3-معصومـه  م2269461584ت 
ش  موسـی  ف  نورزائـی  متوفی4-فاطمـه  ت1354/7/1فرزنـد  م2269078721ت 
ش  موسـی  ف  نورزائـی  ت1353/1/1فرزندمتوفی5-زینـب  م2269078713ت 
ازانجـام  پـس  شـورا  والغیراینـک  متوفـی  ت1350/9/1فرزنـد  م2120494355ت 
تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی 
دارد ویاوصیـت نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه 

ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 
420-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
آقـای ذکریـا نظـری فرزنـد امیـن محمـد بشـرح درخواسـتی کـه بـخ اندیکاتور106-ایـن 
شـورا ثبـت گردیـده درخواسـت صـدور گواهـی انحصاروراثـت نمـوده واعـام داشـته 
ملی2269624408صـادره  بشـماره  مشـگلدی   فرزنـد  نظـری  محمـد  امیـن  کـه 
آبـاد  علـی  شهرسـتان  خـود  دائمـی  دراقامتـگاه  درتاریـخ1401/04/03  آبـاد  ازعلـی 
امیـن  ف  نظـری  از1-حسـن  عبارتنـد  وی  الفـوت  حیـن  ووراث  نمـوده  فـوت  کتـول 
امیـن  ف  نظـری  ت1367فرزندمتوفی2-ذکریـا  ملـی2110070171ت  کـد  محمـد 
امیـن  ف  نظـری  ت1368فرزندمتوفی3-نصیـر  کدملـی2260083323ت  محمـد 
امیـن محمـد  نظـری ف  محمـد کدملـی2260220010ت ت1376فرزنـد متوفی4-ثنیـا 
محمـد  امیـن  ف  نظـری  متوفی5-شـهین  ت1370فرزنـد  کدملـی2260084222ت 
عبدالرحیـم  کـرف  تـاج  ت1371فرزندمتوفی6-بایـرام  ملـی2260156312ت  کـد 
ازانجـام  پـس  شـورا  والغیراینـک  متوفـی  ت1401همسـر  کدملـی2269622049ت 
تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی 
دارد ویاوصیـت نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه 

شـد.  خواهـد  صـادر  گواهـی  واال  نمایـد  وتقدیـم  مراجعـه  شـورا  ایـن 
421-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
اندیکاتور110-ایـن  بـه  کـه  درخواسـتی  بشـرح  خدانظـر  فرزنـد  گلنازمزارزاعـی  خانـم 
شـورا ثبـت گردیـده درخواسـت صـدور گواهـی انحصاروراثـت نمـوده واعـام داشـته 
صـادره   2120305331 ملـی  بشـماره  حسـین  فرزنـد  خـواه  مزارزاعـی  خدانظـر  کـه 
ازگـرگان درتاریـخ 1400/03/21دراقامتـگاه دائمـی خـود شهرسـتان فاضـل آبـاد فـوت 
نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتسـت از1-مریم مزارزاعی خواه ف 
خدانظر ش م2260825508 ت ت12/20/ 1374 فرزندمتوفی2-گلنازمزارزاعی خواه 
ف خدانظـرش م2260705405ت ت1385/2/23فرزندمتوفی3-ابوالفضـل مزارزاعی 
خـواه ف خدانظـرش م 2260705391ت ت 1383/2/23فرزندمتوفـی 4-امیـر عبـاس 
مزارزاعـی خـواه ف خدانـظ ش م2260585604ت ت1392/1/18فرزندمتوفـی والغیـر 
آگهـی  یکنوبـت  مزبـوررا  درخواسـت  مقدماتـی  تشـریفات  ازانجـام  پـس  شـورا  اینـک 
مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی دارد ویاوصیـت نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ 
انتشـار آگهی ظرف1ماه به این شـورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد 

شد. 
422-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

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

وقتیرئیسجمهوریوعدههایانتخاباتیخودرازیرپامیگذارد
ریحانه خوشحال

کاش رئیس جمهــوری ایــران آنقــدری که در تالش 
اســت تــا وعده هــای داده شــده خــود و تمــام قول هایی 
را کــه قبــل از انتخابــات بــرای گرفتــن رای از مردم داده 
اســت، زیــر پــا بگذارد، همــان قدر هم تــالش می کرد تا 
شــکم گرســنه مردم را ســیر کند و شــاخص فالکت را تا 

این اندازه باال نبرد.
جنــاب  گذشــته  یک ســال  طــول  در  اینکــه 
تــورم  بــرای کاهــش  رئیس جمهــوری دقیقــا چــه کاری 
انجام دادند و چقدر موفق بوده اند تا شــاخص فالکت 
را پایین بیاوردند ســوالی اســت که از مردم بپرســید با 
نارضایتــی تمــام گله خــود را اعالم می دارد به جز قشــر 

مرفه...
حــل  مــردم،  توقعــات  بیشــترین  و  تریــن  بــزرگ 
مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی بــوده و داشــتن یــک 
اقتصاد خوب و وضعیت معیشــتی مناســب اشــتغال و 
حل مشکالت مسکن جزء اساسی ترین مطالبات مردم  
و از جملــه وظایــف مهــم دولــت اســت کــه متاســفانه 
ایــن مهــم  تحقق نیافته اســت دولت وظیفــه مهمی در 
امیدبخشــی دارد امــا بــا اقــدام بــه یکســری تصمیمــات 

مردم را ناامید کرده است .
دولت سیدابراهیم رئیسی با جراحی اقتصادی که 
معیشــت مردم به آن گره خورده فشــار مضاعفی را به 
مردم تحمیل کرده اســت. گرانی 4 قلم کاالی اساســی 
کــه قــرار نبــود گرانــی کاالهــای دیگــر را در پــی داشــته 
باشــد، اما متاســفانه گرانی 100ها قلم  کاال و خدمات 
را در برگرفــت کــه حداقــل زندگــی معیشــتی نیز در این 
جراحی اقتصادی از مردم گرفته شد و سفره های مردم 

هر روز کوچک تر از دیروز می شود .
با توجه به قانون شرطی حذف ارز 4200 تومانی، 
قــرار بــود  دولــت و مجلــس در قبــال حــذف ارز 4200 
تومانــی، قیمت هــا را بــه شــهریور 1400 برگرداند اما نه 
تنهــا قیمتهــا بــه ســال 1400برنگشــت بلکــه ارز 4200 

تومانی هم برداشته شد .
در دولت ســید ابراهیم رئیســی با تصمیمات خلق 
الســاعه ضربه بســیار ســهمگینی به اقتصاد کشــور زده 
شــد و کســانی کــه این ضربــه را به اقتصاد کشــور زدند 
بایــد پاســخگو باشــند. حتــی امــروز قدرت خریــد طبقه 
متوســط نیــز پاییــن آمده و ســالمت و آینــده جامعه در 

خطر است. 
مسئوالنی که از نظرشان حفظ قدرت سفره مردم 
در کاالهــای ضروری معیشــتی ،اصــل اول بود و اعتقاد 
داشــتند مــردم بایــد آرامــش معیشــتی صــد درصــدی 
داشــته باشــند، اکنون مشــخص نیســت، چــرا در قبال 
جراحی نافرجامشــان و کوچکتر شــدن سفره های مردم 
ســکوت کرده اند و جز ســخنرانی و ارائه آمار و ارقام در 

سفره مردم خبری از رفاه معیشتی نیست.

جراحــی اقتصــادی دولــت ســیزدهم نــه تنهــا صبر 
مردم بلکه صبر حامیان دولت را نیز لبریز کرده است.

ســیدابراهیم رئیســی هرچقــدر در ســمت رئیــس 
قــوه قضاییــه خوش درخشــید و رضایتمندی آحاد مردم 
را با خود داشت اما در سمت جدید خود یعنی ریاست 
جمهوری همراهان خود را از دســت داد زیرا مردم  هر 
روز ناامید تر از دیروز میشــوند و ایشــان نتوانســتند به 

وعده های خود جامه عمل بپوشانند.
او که در شــعارهای انتخاباتی خود اهرم فشــار بر 
روی فضــای مجــازی و سرســختی در حجــاب را رد کرده 
بــود امــا اکنــون نــه تنهــا بر عهد خــود وفا نکرده اســت،  

بلکه عرصه را بر مردم  روز به روز تنگ تر میکند.
بســیاری از نماینــدگان مجلــس هــم روزه ســکوت 
گرفته اند و مشخص نیست بر قانونی که خود تصویب 
کــرده انــد و قرار بود قیمت ها به شــهریور 1400 برگردد 

چه نظارتی دارند؟؟!!
معلوم نیست که این نمایندگان انتخاب شده اند 
تــا از حقــوق مــردم دفــاع نماینــد و در جهت رفــاه مردم 

قاانون تصویب  کنند یا دردفاع از دولتها...!!!  
دولــت هــم بــدون توجــه بــه هشــدار کارشناســان 
نســبت بــه پیامدهــای جراحــی اقتصــادی بــدون ایجــاد 
زیرســاختارها کار خــود را کــرد و مــوج  گرانی هایــی کــه 
در طــول بیــش از 40 ســال پــس از انقــالب  اســالمی 
بــی ســابقه بــوده را بــه مــردم تحمیــل کــرده اســت کــه 
چــوب ایــن ندانــم کاریهــا را مــردم خوردنــد و تاوانش را 
بــا ســفره های خالیشــان میدهنــد.در واقع ایــن جراحی 
همچون جراحی نافرجام  پزشکیست که تیغ جراحیش 

را در شکم بیمار جا گذاشته است و ...
در ایــن اوضــاع نابســامان ،مــردم نســبت بــه حال 
خــود نگــران هســتند چــه برســد بــه آینــده ... و آنــگاه 
مســولین گرانقــدر بــا دعــا بــه دنبــال آرامش معیشــتی 
بــرای مــردم هســتند.آیا بــدون همت و تصمیم درســت 
و کارشناســانه ،دعــا کارســاز اســت ؟! اگــر قــرار اســت 
بــا دعــا بــر مشــکالت کشــور فایــق آییــم و اقتصــاد را بــا 
دعــا بچرخانیــم پس حضور مســئوالن در کشــور الزامی 
نــدارد... مــردم بــا دعــا مشــکالت را حــل خواهنــد کــرد 
لزومــی هــم بــه دریافــت حقوقهــای نجومــی از ســوی 
مســوالن گرانقدر نیست؛ چراکه با ذخیره همان پول و 
برگرداندش به دســت مردم هم مشــکالت حل میشــود 

هم با آرامش بیشتری به دعا میپردازند...
امیــد اســت تــا دیــر نشــده و ســونامی تــورم راه 
نیفتــاده  و رئیس جمهــوری بیــش از ایــن حامیــان خــود 
را از دســت نــداده، در تصمیمــات خود تجدید نظر و به 
قوانیــن تصویــب شــده پایبنــد باشــد و دســت از اجرای 
قوانیــن نانوشــته بــردارد و وعده هــای انتخاباتی خود را 

به تحقق برساند.
جناب رئیس جمهوری، الوعده وفاااااا

دیدگاه

آسفالتوروکش
۱۰۰کیلومترراهروستایی

درخراسانشمالیطیامسال

مدیــر کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای خراســان شــمالی اعالم کرد 
که از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی و فرعی، احداث، 

آسفالت و روکش شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایــن اداره کل راهــداری و حمل ونقــل 
جــاده ای ، جعفــر شــهامت بــا اشــاره به افزایــش ۷0 درصــدی احداث و 
آسفالت راه های روستایی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
گفت: در این بازه زمانی ۵0 کیلومتر راه روســتایی با صرف هزینه ۷0 
میلیــارد تومانــی احــداث و آســفالت و همچنین ۵0 کیلومتــر راه فرعی 
روکش شــده اســت. او افزود: تعداد روستای باالی 20 خانوار خراسان 
شــمالی ۷22 مــورد اســت کــه ۵2۶ عــدد آن از راه آســفالت بهــره مند 

هستند.
شــهامت گفــت: بــا اقدامــات انجــام شــده در حــوزه راه روســتایی 

۷2.۸ درصد روستاهای باالی 20 خانوار استان آسفالت شده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه اجرای پروژه های حوزه برق 
اســتان کرمان در طول یک ســال گذشــته ســرعت 
گرفتــه اســت، تاکیــد کــرد کــه هــدف از این ســفر، 
پیگیری وضع طرح های صنعت آب و برق اســتان، 
به ویژه تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام برای 

تامین آب پایدار مردم استان است.

حاشــیه  در  دیــروز  محرابیــان  اکبــر  علــی 
بازدیــد از ایســتگاه پمپــاژ خــط انتقــال  آب ســد 
نســا به شــهر بم، با اشــاره به آخرین ســفر دور 
اول دولــت مردمــی، اظهار کــرد: هدف حضور ما 
بررســی طرح های آبی و برقی کل اســتان اســت 
که در حوزه برق پروژه های بسیار خوبی در حال 

اجــرا بــوده و در طول یک ســال گذشــته ســرعت 
خوبی گرفته است.

او افــزود: در ماه هــای گذشــته شــاهد بــه مــدار 
آمدن دو واحد گازی نیروگاه زرند کرمان بودیم.
وزیــر نیــرو همچنیــن در ادامه از ســنکرون 

نیروگاه بوتیا طی روزهای آینده خبر داد.

محرابیــان بــا بیــان اینکه در حــوزه آب باید 
اقدامــات گســترده بــرای اســتان کرمــان انجــام 
شــود، ادامــه داد: بــرای تامیــن آب پایــدار مــردم 
این اســتان ابتدا باید پروژه های نیمه تمام را هر 

چه سریعتر به نتیجه برسانیم.
او بــا اشــاره بــه افتتــاح ســد نســا در اواخر 
دولــت دهــم، یــادآور شــد: ســامانه انتقــال آب 
از ایــن ســد بــه شــهر بــم درصــد قابــل توجهــی 
پیشــرفت داشــته و تالش خواهیــم کرد عملیات 
باقیمانده در ایســتگاه پمپاژ و تصفیه خانه را به 

اتمام برسانیم.
خــط  پــروژه  از همیــن  افــزود:  نیــرو  وزیــر 
انتقال آب ســد نســا بــرای شهرســتان های دیگر 
ماننــد ریــگان، فهرج و غیره پیش بینی شــده که 
در همین ســفر درخصــوص عملیات اجرایی این 

خط انتقال تصمیم گیری خواهد شد.
محرابیــان ادامــه داد: برای ایــن پروژه ۵٠٠ 
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

او از پیشــرفت ٨٠ درصــدی پــروژه انتقــال 
آب به شهر بم خبر داد و گفت: تالش مجموعه 
این خواهد بود که قبل از تابســتان سال آینده، 

آب سد نسا به شهر بم برسد.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه بــرای مدیریــت 
چاه های کشــاورزی اختیارات کافی به اســتان ها 
داده شــده، خاطرنشــان کــرد: در اســتان کرمــان 
متناسب با نیاز آبی اختیارات الزم داده شده تا 

تصمیم گیری های مورد نیاز انجام شود.

شــهردار اردبیــل از اجــرای ۲۷۰ پــروژه عمرانــی 
در مناطــق مختلــف شــهر بــا تامیــن اعتبــار الزم 

خبر داد.
محمود صفری با حضور در خبرگزاری ایرنا 
بــه مناســبت گرامیداشــت روز خبرنــگار افــزود: 
بــا تکمیــل ایــن طرح ها، تحــول بزرگــی در داخل 
شــهر در  ارتبــاط بــا ترمیــم آســفالت خیابان هــا، 
جدول گــذاری و توســعه فضــای ســبز در اردبیــل 

ایجاد می شود.
او گفــت: یکــی از راهکارهای درآمدزا بودن 
شــهرداری ها اجــرای پروژه های مشــارکتی اســت 
و هــر چــه ســرمایه گذاری  بخــش خصوصــی در 
اجــرای طرح هــا افزایش یابد درآمد شــهرداری ها 

هم افزایش خواهد یافت.
شــهردار اردبیــل بــا بیــان اینکــه شــهرداری 
اردبیــل از توســعه طرح هــا و ســرمایه گــذاری در 
پروژه های مشــارکتی اســتقبال می کند افزود: از 

یک سال گذشته همه پروژه ها و طرح های راکد 
شــهرداری فعال شده, مراحل اجرا و تکمیل آنها 

با جدیت پیگیری می شود.  
صفــری توســعه و تجهیــز نــاوگان شــهری 
بــه  یــادآور شــد و گفــت:  اردبیــل را  شــهرداری 
تناســب تامین ماشــین آالت الزم، ســهم اردبیل 
نیز در تجهیز ناوگان شهری پیگیری خواهد شد. 
او با بیان اینکه شــهرداری های داخل شــهر 
درآمدزا هستند افزود: اردبیل دارای پنج منطقه 
شــهرداری اســت که سه مورد آن در داخل شهر 
و 2 مورد دیگر نیز در حاشــیه شــهر واقع شــده 
بــرای شــهرداری ها و  و از منابــع درآمــدی آنهــا 
نیــز  شــهر  حاشــیه  شــهری  عمــران  برنامه هــای 

هزینه می شود.
پرداخــت  بــه  اشــاره  بــا  اردبیــل  شــهردار 
مطالبات و حقوق کارکنان و کار گران شهرداری 
افــزود: هرگــز حقــوق  و دریافتی هــای کارکنــان 

شــهرداری بــه تعویــق نیفتــاده و تمــام مطالبــات 
و حقــوق کارکنــان و کارگــران شــهرداری بموقــع 

پرداخت شده است.
صفــری بــه افتتــاح چندیــن طــرح و پــروژه مهــم تــا 
اردبیــل  شــهر  ســطح  در  ســال جاری  شــهریورماه 
اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود پل قدس، 
پل نیایش و کارخانه ساخت پازل و سنگ فرش تا 

شهریورماه امسال به بهره برداری برسد.
او اضافــه کــرد: در راســتای ســامان دهی نــاوگان 
اتوبــوس  دســتگاه   ۶0 نیــز،  شــهری  حمل ونقــل 
اســکانیا، از ســهمیه کالنشــهرها خریــداری شــده 
اســت کــه تا شــهریورماه بــه ناوگان شــهری اضافه 
خواهد شد و اتوبوس های جدید برای خدمات دهی 

بهتر به مردم، مجهز و به روز هستند.

۲۷۰ پروژه عمرانی در شهرداری اردبیل در دست اجراست

تکمیل پروژه انتقال آب سد از نساء 
به بم تا قبل از تابستان سال آینده
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نگران نباشید هنوز همه 
زندگی ته نکشیده
راضیه حسینی

نماینــده مجلــس: »مردم نگران اینکــه وضعیت از 
این که هست، بدتر شود، نباشند. 

کســی انتظار ندارد قیمت ها به شــهریور ســال گذشــته 
برگردد.«

شاید بگویید مگر از این 
بدتر هم می شــود؟ مثالً 
»برخــی  خبــر  از  بدتــر 
خاطــر  بــه  خانوارهــا 
گرانــی میــوه، ضایعــات 
را  میــوه  دورریــز  و 

می خرند« چیست؟
 بایــد بــه این فکــر کنیم 
کــه اگــر همین دورریز نبود چــه؟ اگر ضایعات میوه هم 
دســت نیافتنی می شــد، آن وقت همیــن روزگار برای مان 
یــاد می آوردیــم و  بــه  را  بــود. جمــالت مســئوالن  آرزو 
می گفتیم چقدر آنها خردمند بودند. کاش همان روزگار 
ارزانــی ضایعــات میوه، نگرانی ها را کنار می گذاشــتیم و 
از زندگی لذت می بردیم. کاش هیچ وقت قیمت ها را با 
گذشــته مقایســه نمی کردیم. مگر چه کم داشــتیم؟ نان 
و آب مــان بــه راه نبــود، کــه بــود. حاال گوشــت نبــود، به 
درک، فدای ســر مســئوالن کشــور. خانه و ســقف باالی 

سر نبود که نبود.
باید با داشــته های مان خوش بودیم. با قســط های 
زیــاد، جیــب خالی، شــکم گرســنه و مســئوالن خردمند. 
اصــالً نگرانــی معنــی نــدارد وقتــی کلــی آدم باهــوش و 
کاربلــد مســئولیت دارنــد. حواس شــان بــه همــه چیــز 
هســت. درســت اســت کــه بــه مــو می رســد ولــی اصــالً 
نمی گذارنــد پاره شــود. هیچ وقــت نمی گذارنــد قیمت ها 
طوری گران شــود که دســت مردم به ضایعات میوه هم 
نرســد. هیچ وقت نمی گذارند کســی از گرســنگی بمیرد. 
نگــران نباشــید. هنــوز ضایعات گوشــت و مرغ هســت. 
دارد. هنــوز  وجــود  اجــاره  بــرای  اصطبــل  خالــی  هنــوز 
می شود نخ و سوزن خرید برای دوختن لباس های پاره. 
هنــوز همــه زندگــی ته نکشــیده. یک چیزهایــی مانده و 
همیــن کافی اســت. چرا باید بی خود نگــران آینده بود؟ 
مسئوالن حتماً یک چیزی می دانند که می گویند حال را 

دریابید و نگران بدتر شدن نباشید.
فقط اگر جســارت نباشــد یک پیشنهاد داریم برای 

نمایندگان مجلس و مسئوالن دولت. 
و  مــوز  عــوض  خودتــان  جلســات  ســر  بــار  یــک 
میوه هــای بــراق و زیبــا، ضایعــات میــوه بگذارید. عوض 
ناهار گوشتی، آب دوغ بدون خیار بخورید. عوض سوار 
شــدن در ماشــین های ایربگ  و کولردار، پیکان تاکســی 

مدل شصت و دو را سوار شوید. 
ان وقــت از بدتــر شــدن و آرامــش دادن بــه مــردم 
بگوییــد. البتــه همیــن کــه بــه فکــر مــا هســتید و ازمــا 
می گوییــد جــای تشــکر دارد. اوضــاع می توانســت از این 

هم بدتر شود. 
ممنونیــم کــه کالً یادتــان نرفتــه مردمی هــم وجود 

دارند. واقعاً ممنونیم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور با 
ارائــه توضیحاتــی دربــاره پرداخــت تســهیالت به 
ســیل زدگان گفت که مبالغی به صورت تنخواه 
کار  ســریعتر  تــا  شــده  پرداخــت  اســتان ها  بــه 

الیروبی قنوات، کانال ها و ... آغاز شود.
محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت 
بحــران کشــور در گفت وگــو با ایلنا دربــاره میزان 
خسارت برآورد شده در پی وقوع سیل های اخیر 
در ۲۴ استان کشور گفت: برآورد خسارات هنوز 
تکمیــل نشــده و حــدود یک هفته دیگــر نیز زمان 
می بــرد تا خســارت ها برآورد شــود چراکه به طور 
مثال برای برآورد خسارت در زمین های کشاورزی 
و باغــات اســتخرهای پــرورش ماهــی، کندوهــای 
عســل، احشام کارشناســان جهاد کشاورزی باید 
بررســی دقیــق داشــته باشــند، زمانــی که بــرآورد 
خسارت صورت گرفت و به ما اعالم شد از طریق 
تصاویر ماهواره ای خسارات اعالم شده را کنترل 

می کنیم.

برآورد دقیق خسارت های ناشی 
از سیل هفته جاری مشخص 

می شود 
وی ادامــه داد: بایــد بــرآورد دقیــق باشــد در 
خصــوص منــازل مســکونی نیــز به همیــن صورت 
اینکــه کارشناســان بنیــاد مســکن  اســت ضمــن 
از میــزان تخریب هــا و خســارت هایی کــه  ایجــاد 
شــده اســت بــه ما بــرآورد ارائه می دهنــد، ما این 
خســارات اعالم شده را از طریق سامانه هایی که 

داریم این میزان را دوباره بررسی می کنیم.
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور بــا 
بیان اینکه در نهایت پس از تعیین خسارات یک 
ســری کمک های بالعوض و یک ســری تســهیالت 

به افراد آســیب دیده در ســیل پرداخت می شــود، 
خاطرنشــان کــرد: برخــی برآوردهــا نیــاز دارد کــه 
ســازمان  کارشناســان  و  شــود  بررســی  دوبــاره 
و  کــرده  بررســی  را  برآوردهــا  بحــران  مدیریــت 
کمــک  اعطــای  دربــاره  را  پیشــنهادات مان  بعــد 
و پرداخــت تســهیالت بــه افــراد آســیب دیده بــه 
دولــت اعــالم می کنیــم. البتــه مبالغی بــه صورت 
تنخــواه به اســتان هایی که درگیر ســیل شــده اند 
پرداخــت شــده اســت و یــک نوبــت دیگــر نیز این 
کمک هــا بــه اســتان های درگیــر در هفتــه جــاری 
پرداخــت می شــود. میزان این تنخــواه نیز باتوجه 
به خســارت هایی که اســتان ها دیده اند، متفاوت 

است.
نامــی بــا بیــان اینکه با پرداخــت این تنخواه 
بــه اســتان ها بــرای انجــام اقدامات اولیــه خواهد 
بــود، تصریــح کــرد: قنــوات و کانال هــا نیاز اســت 
کــه به ســرعت الیروبی شــوند و ایــن کار در حال 
انجام اســت و باتوجه به حجم گل و الیی که در 
باغات و مزارع وجود دارد باید به سرعت الیروبی 
انجام شود تا آب به درختان و مزارع برسد. البته 
ســطح ایــن باغات در اســتان کرمــان، بختگان در 
اســتان فــارس و ... وســیع بــوده و رســوبات پــای 
درختــان را گرفتــه اســت و بایــد بــه باغــدار کمک 
شــود تا ســریعتر رســوبات از دور درختان تخلیه 
شــود و آب به درختان برســد تا خسارت بیشتری 

به باغدار و مزرعه دار وارد نشود.

در گذشته ساخت و سازها در 
مسیر رودخانه انجام شده 

رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور بــا 
اشــاره بــه ســیل روز پنجشــنبه در دماونــد گفت: 
بــر جــای  زیــادی  ســیل روز پنجشــنبه خســارت 
نگذاشــته اســت. البته یک اشــکال در ســاخت و 

ســازهای گذشــته وجــود داشــته اســت و آن ایــن 
اســت که ســاخت و ساز در مســیر رودخانه واقع 
شــده اســت. در یکی از شهرســتان هایی که چند 
روز گذشــته بــه آنجا رفته بودیــم همه خانه هایی 
که آســیب دیده بودند در مســیر رودخانه بودند. 

ما باید بخشی از این روستا را جابجا کنیم.
نامــی بــا اشــاره بــه تــوده مونســون گفــت: 
بارشــی  توده هــای  همــه  از  متفــاوت  تــوده  ایــن 
بــود و هــر ۴۵ تــا ۵۰ ســال تکــرار می شــود. یکــی 
از خصوصیــات ایــن تــوده اســت کــه بــه صــورت 
نقطــه ای و در مــدت زمان بســیار کــم بیش از ۶۰ 
تــا ۸۰ میلیمتــر بــارش داشــت. در منطقــه زریــن 
دشــت یــا حبله رود حــدود ۱۳ روســتا وجود دارد 
که در نزدیک رودخانه است اما روستای مزداران 
در دامنه کوه بوده و در نزدیکی هیچ رودخانه ای 
قــرار نداشــت امــا به یکبــاره در ارتفاعــات باال که 
ســطح وســیعی هم نداشت حجم زیادی از آب و 
ســنگ خانه هایــی را کــه در دامنــه بودند تخریب 

کرد.

در بسیاری از شهرها، رودخانه ها 
به بزرگراه تبدیل شده اند 

در  اســت  ممکــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دوره هــای دیگــر نیــز بارش های شــدید در کشــور 
داشــته باشــیم، گفــت: البته توده های بارشــی از 
تــوده مونســون متفــاوت اســت. بایــد مهندســی 
شهرســازی ما به گونه ای باشــد که مسیرهای آب 
و ســطح تــراز را در نظــر بگیریــم. در بســیاری از 
شهرها رودخانه ها به بزرگراه تبدیل شده است. 
بایــد راهــی بــرای عبــور آب ایجــاد شــود و یــا از 
تونل های زیرزمینی برای عبور آب استفاده شود. 
البته شــهرداری تهران در ســه قسمت قرار است 
این کار را انجام دهد ســایر شــهرهایی که چنین 

وضعی دارند، نیز باید این کار را انجام دهند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان 
اینکه قنوات سرمایه ملی هستند و وقتی رسوب 
می گیــرد بایــد الیروبی شــوند و ما بایــد به این ها 
بپردازیــم، تصریــح کرد: همچنیــن آبخیزداری نیز 
بایــد توســعه پیــدا کند و هنوز ســطح وســیعی از 
زمین های کشــور باید آبخیزداری در باالدســت و 
آبخوان داری برای آنها انجام شــود همچنین چاه 
نیمه هــا بــرای انتقــال آب بیشــتر بــه ســفره های 

زیرزمینی انجام شود.

لزوم مدیریت جهادی برای انجام 
آبخیزداری در کشور

نامــی تاکیــد کــرد: البتــه ایــن اقدامــات در 
طــول یکســال انجام پذیر نیســت و نیازمند زمان 
در این بــاره هســتیم در حــال حاضــر چیزی حدود 
۴۵ الــی ۴۶ میلیــون آبخیــزداری صــورت گرفتــه 
اســت امــا حــدود ۹۲ الــی ۹۳ میلیــون هکتــار از 
عرصه هــای کشــور نیازمنــد آبخیــزداری اســت که 
هزینــه زیــادی را نیاز دارد. وزیر کشــور معتقدند 
کــه درایــن زمینــه مدیریــت جهــادی الزم اســت تا 
ایــن اقــدام در ظــرف دو ســال اگــر قــرار باشــد به 
روش قبلی پیش برویم ســال ها طول می کشــد و 
نمی توان از بروز ســیل ها از این طریق جلوگیری 

کرد.
وی تصریــح کــرد: قرار اســت یک اســتان به 
صــورت پایلــوت ایــن کار انجام شــود و هزینه آن 
را بــرآورد کــرده و بــه تمام کشــور تعمیم دهیم و 
در زمین هایــی که بحث آبخیزداری در آنها انجام 
نشــده، صورت گیرد. ارزش خاک بســیار باالست 

و ما باید از این طریق خاک را نیز حذف کنیم.
کشــور  بحــران  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: توده مونســون از کشــور خارج 

شــده اســت و دوره تکرار آن نیز ۴۵ ســال تا ۵۰ 
ســال است و بازگشــتی ندارد البته باید اقدامات 
ما در راستای پیشگیری از خسارات ناشی از این 

پدیده ها انجام شود.
اخیــر  ســیل های  در  کــرد:  تاکیــد  نامــی 
مدیریــت خوبــی صــورت گرفــت از ده روز قبــل 
همه استان ها، فرمانداری ها، بخشداری ها آماده 
بوده اند و در استانی مانند چهارمحال و بختیاری 
۶ و نیــم میلیــون پیامــک بــرای مردم ارســال شــد 
همچنیــن در اســتان کهکیلویــه و بویــر احمــد ۷ 
و نیــم میلیــون پیامــک بــرای مــردم ارســال شــد. 
برخــی از افــراد را از محل شــان خــارج کردیــم اگر 
در ایــن ۲۴ اســتان کــه عموما درگیر ســیل بودند 
ایــن اقدامات را انجام نمی دادیم میزان تلفات ما 
بســیار افزایش پیدا می کرد. این ســیل اخیر را با 
بارش هایی که چند ماه قبل در غرب اروپا اتفاق 
افتاد مقایسه کنیم می بینیم که در آنجا ۸۴ نفر 
کشــته شــدند و بیش از هزار نفر مفقود شــدند، 
افراد مفقود شده در سیل نیز تکلیف شان کامال 
مشــخص اســت. در حالی که میــزان بارش ها در 

سیالب اخیر بسیار بیشتر بود.
وی بــا اشــاره بــه همکاری ســایر دســتگاه ها 
در ســیل اخیر در کشــور گفت: ســایر دستگاه ها 
مانند قوه قضائیه نیز در این سیل عملکرد خوبی 
داشــتند و روســای دادگســتری و دادســتان ها در 
تشخیص هویت افراد یا برخی موارد دیگر بسیار 
ســرعت عمــل داشــته و کمــک خوبــی داشــتند و 
پــای کار بودنــد. با معاون پیشــگیری قوه قضائیه 
نیــز برنامــه مشــترکی داریم تــا پیگیری ها حتما با 
نظــارت قــوه قضائیه انجام شــود تا جایی که الزم 
اســت از قانــون بــرای تغییــرات و جابجایی برخی 
مکان هــا اســتفاده شــود و قــوه قضائیــه در ایــن 

زمینه همراه هستند.

بنابــر اعــالم وزیــر آموزش و پــرورش، ایراد 
آیین نامــه رتبه بندی معلمان رفع و فرایند اجرای 
طرح نظام رتبه بندی معلمان شروع شده است.
یوســف نوری در در جلســه شــورای آموزش 
و پــرورش شهرســتان های شــرقی اســتان کرمــان 
)بــم، ریــگان، نرماشــیر و فهــرج( بــا گرامیداشــت 
یــاد و خاطــره شــهدا بــه ویــژه شــهدای فرهنگی و 
دانش آمــوز و درگذشــتگان زلزله بم خاطر نشــان 
کرد: جای بسی خوشحالی است که بم به برکت 
انقــالب اســالمی و صبــوری و اســتقامت مردمان 
این ســرزمین برگشــته و عمران و آبادانی بعد از 

زلزله در بم محقق شده است.
وی بــا اشــاره به کســب مدال هــای رنگارنگ 
المپیادهای علمی و جشــنواره خوارزمی از ســوی 
دانش آمــوزان کرمانــی بیان کرد: خوشــبختانه در 

چنــد مــاه اخیر اقدامات موثــری در حوزه آموزش 
و پــرورش اســتان صــورت گرفته کــه نتایج آن در 

حوزه های مختلف مشهود است.
نــوری از اختصــاص اعتبــار ویژه بــرای حذف 
مــدارس کانکســی در کشــور خبــر داد و افــزود: 
اختصــاص اعتبــار جهــت تکمیــل مــدارس خیــری 
از  دانش آمــوزی  شــنای  اســتخرهای  تکمیــل  و 
ریاســت  ســفر  اعتبــارات  مصوبــات  مهمتریــن 

جمهوری به استان کرمان است.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه بــا 
مدیریــت جهــادی دولت انقالبــی، اتفاقات خوبی 
دولــت  گفــت:  اســت  گرفتــه  صــورت  کشــور  در 
بــا اقتــدار پــای میــز مذاکــره نشســته و خواســتار 
درخواست خود با صالبت و اقتدار خاصی است.

 نــوری افــزود: بــا اقتــدار در نظــام جمهــوری 

اسالمی ایران به الگوهای ارزنده ای رسیدیم و به 
جهان صادر کرده ایم اما نارسایی هایی هم وجود 
دارد که باید با تالش و پشتکار شبانه روزی برای 

رفع این نارسایی ها تالش کنیم.
ســیزدهم،  دولــت  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
دولت مردمی و در کنار مردم و برای مردم  است 
و خدمــت بــه مــردم بــه ویــژه مــردم مناطــق دور 

دست افتخار دولت انقالبی است.
نوری با اشاره به نقش موثر تعلیم و تربیت 
در توســعه و پیشــرفت کشــور گفــت: اگــر نظــام 
تعلیــم و تربیــت کار خــودش را بــه خوبــی انجــام 
دهــد مســائل و مشــکالت کشــور در حوزه هــای 
مختلــف به ویژه آســیب های اجتماعی به حداقل 

می رسد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه راهبرد 

اصلی ما ریل گذاری آموزش و پرورش به سمت 
کار صحیــح و بــا کیفیت اســت خاطر نشــان کرد: 
معلمــان در دورتریــن نقــاط کشــور بــا کمتریــن 
امکانــات جلوه هــای ویــژه ای از ایثــار و فداکاری را 

به نمایش می گذارند.
نــوری با تاکید بر اینکه دانشــگاه فرهنگیان 
گفــت:  اســت  پــرورش  و  آمــوزش  ثقــل  مرکــز 
مدرســه ای  بــه  فرهنگیــان  دانشــگاه  متاســفانه 
کوچــک تبدیــل شــده بــود کــه بایــد بــه دانشــگاه 

جامع تبدیل شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ایراد آیین نامه 
رتبه بنــدی معلمــان رفع و فراینــد اجرای طرح نظام 
گفــت:  اســت  شــده  شــروع  معلمــان  رتبه بنــدی 
معلمــان بایــد از قانــون رتبه بنــدی بــرای ارتقا نظام 
تعلیم و تربیت و ارتقا شغلی خود استفاده کنند.

تحصیلــی  ســال  در  مــدارس  گفــت:  نــوری 
آینــده حضــوری هســتند و تدابیــر الزم را بــرای 
برگــزاری کالس هــا به صورت حضوری با همکاری 

ستاد ملی کرونا اندیشیده شده است.
وی از اختصاص بودجه ویژه جهت ســاخت 
۲۱۰۰ فضای ورزشــی درون مدرســه ای خبر داد و 
افــزود: فضــای ورزشــی درون مدرســه ای مصــداق 
عینــی عدالت تربیتی اســت که اقــدام بی نظیری 

در تاریخ آموزش و پرورش کشور است.
اینکــه  بیــان  بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
معلمــان پرچمــداران اصلی نظــام تعلیم و تربیت 
هستند گفت: در راستای ایجاد نشاط و شادابی 
ویــژه  ورزشــی  مســابقات  فرهنگیــان  بیــن  در 
فرهنگیان سراســر کشــور با حضور بیش از ســه 

هزار فرهنگی برگزار شد.

کاهش تعداد آسیب های شغلی در سال گذشته
کــه  می دهــد  نشــان  پژوهــش  یــک  نتایــج 
تعداد آســیب های شــغلی مشــموالن قانــون کار 
در ســال گذشــته کاهــش یافته و مردان بیشــتر 

در معرض آسیب شغلی قرار داشتند.
یــا  شــغلی  آســیب  ایســنا،  گــزارش  بــه 
از  بــه هرگونــه پیامــد ناشــی  مصدومیــت کاری، 
حادثــه شــغلی ماننــد جراحــت، صدمــه، بیمــاری 
شغلی مرگبار و یا غیرمرگبار گفته می شود که از 
آســیب فیزیکــی به بافت های بدن بــه دلیل بروز 
یک حادثه شغلی یا مواجهه با عوامل استرس زا 

در محیط کار را شامل می شود.
اثــر  در  می تواننــد  شــغلی  آســیب های 
خطــرات شــغلی ناشــی از کار اعــم از فیزیکــی، 
مــواد شــیمیایی یــا زیست شناســی از قبیــل دمــا، 
گزش حشــرات، مواد شــیمیایی خطرنــاک، پرتو و 

فرسودگی شغلی به وجود آیند.
برآوردهــای جهانــی حاکــی از آن اســت کــه 
ســاالنه بیــش از ۳۵۰ هــزار مرگ و میــر در محل 
کار و بیــش از ۲۷۰ میلیــون آســیب در محــل کار 

رخ می دهد.
مرکــز برنامه ریــزی و اطالعات راهبردی وزارت کار 
در گزارشــی به بررســی تعداد آســیب های شغلی 

طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ پرداخته است.
بــه موجــب ایــن گــزارش، تعداد آســیب های 

شــغلی در ایــن مــدت از رونــد کاهشــی برخوردار 
بــوده اســت بــه نحــوی کــه در ســال ۱۴۰۰ تعــداد 
آسیب های شغلی برابر ۸۹۳۱ نفـر حادثه گزارش 
شــده کــه ســهم مــردان ۹۶.۷ درصــد و تنهــا ۳.۳ 

درصد سهم زنان بوده است.
بررســی آمــار آســیب های شــغلی طــی ایــن 
مدت نشان می دهد که تعداد آسیب های شغلی 
مشــموالن قانون کار در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 
به ترتیب ۱۲ هزار و ۸۴۷ نفرـ  حادثه و ۱۲ هزار و 
۵۹۰ نفرـ  حادثه بوده اســت اما در ســال گذشته 

به ۸۹۳۱ نفر ـ حادثه کاهش یافته است.
آســیب های شــغلی ســال  تعــداد   بررســی 
آن  از  حاکــی  نیــز  اســتان ها  ســطح  در   ۱۴۰۰
اســت که ســه اســتان تهران، اصفهان و خراســان 
رضوی بیشــترین تعداد آســیب شــغلی را به خود 

اختصاص داده اند.
قانون کار در ماده ۹۱، کارفرمایان را موظف 
کــرده بــرای تامیــن حفاظــت و ســالمت کارگــران 
در محیــط کار، وســایل و امکانــات الزم ایمنــی را 
تهیــه کــرده و در اختیــار آنها قرار دهنــد. کارگران 
بــه اســتفاده و نگهــداری مناســب از  نیــز ملــزم 
تجهیــزات محافظتــی و بهداشــت فــردی و رعایت 
دســتورالعمل های مربوطــه در محیــط کاری خــود 

هستند.

معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت 
بهداشــت، در ارتبــاط بــا نحــوه بلیت فروشــی 
دیدارهای لیگ برتر بر اســاس مصوبات ستاد 

ملی کرونا، توضیحاتی ارائه داد.
محســن فرهــادی، در گفت وگــو بــا مهــر 
گفــت: بــر اســاس تصمیــم ســتاد ملــی کرونــا، 
درصــد   ۳۰ بــا  ورزشــگاه ها  فروشــی  بلیــت 
ظرفیت انجام می شود که البته تهیه بلیت نیز 

شرایطی دارد.
وی افــزود: بــر اســاس مصوبه ســتاد ملی 
مقابلــه بــا کرونــا، بــرای تهیه بلیت می بایســت 
دوز یادآور واکســن کرونا تزریق شــده باشــد و 

فرد، عالئم بیماری نداشته باشد.
فرهــادی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیا 
احتمــال افزایــش ظرفیــت ورزشــگاه ها وجــود 
دارد یا خیر، گفت: قرار شد فدراسیون فوتبال 
یــا وزارت ورزش، در این بــاره بــه طــور رســمی 
بــه ســتاد ملــی کرونا درخواســت کنند تــا مورد 
بررســی قــرار گیرد. امــا، فعالً بر اســاس همان 
۳۰ درصــد ظرفیــت، ورزشــگاه ها اجــازه بلیــت 

فروشی دارند.
معــاون فنــی مرکــز ســالمت محیــط و کار 
ایــن مطلــب کــه  بــا عنــوان  وزارت بهداشــت، 

تعدادی از ورزشــگاه ها به سامانه »ایران من« 
متصــل هســتند و ســامانه مــن هــم به ســایت 
افــزود: بلیــت  وزارت بهداشــت وصــل اســت، 
فروشــی ورزشــگاه ها از طریــق ســایت انجــام 
می شود و از همین طریق امکان کنترل افرادی 
که دوز یادآور واکسن کرونا را تزریق نکرده اند، 
وجــود دارد. بــه طوری کــه فرد با وارد کردن کد 
ملی برای خرید بلیت، مجاز بودن او بر اساس 

تزریق دوز یادآور امکان پذیر می شود.
فرهــادی ادامــه داد: دوز یــادآور، یعنــی ۶ 
مــاه از آخریــن تزریــق واکســن کرونــا گذشــته 

باشد و شامل دوز دوم یا سوم نمی شود.
از  یکــی  آزادی،  ورزشــگاه  گفــت:  وی 
ورزشــگاه هایی اســت کــه به ســامانه ایران من 
متصل است و افراد برای تهیه بلیت دیدارهای 
فوتبال، باید حتماً دوز یادآور واکســن کرونا را 
تزریق کرده باشــند. معاون فنی مرکز ســالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت تاکید کرد: کنترل 
فیزیکی تماشــاگران، قدری ســخت اســت و ما 
انتظــار داریــم مســئوالن ورزشــگاه ها نســبت 
بــه کنتــرل افراد بــرای ورود به ورزشــگاه، حتماً 

پروتکل ها را رعایت کنند.

نارنجی و قرمز، رنگ غالب 
نقشه کرونایی کشور 

شــیراوژن بــه وضع شهرســتان های کشــور اشــاره 
کــرد و گفــت کــه نقشــه کشــور بیشــتر به رنــگ قرمز و 
نارنجــی درآمــده اســت؛ اگرچــه بــر تعــداد مبتالیان به 
کرونا هفته به هفته افزوده می شــود ولی امید اســت 
درقلــه مــوج بــوده و بــا رعایــت کــردن مــردم بــه زودی 

شیب نزولی موج هفتم شروع شود.
وضــع  بــه  شــیراوژن  عبــاس  ایســنا،  گــزارش  بــه 
شهرستان های کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
هفتــه بــه هفتــه هم در تعــداد مراجعان ســرپایی و هم 
بیماران بســتری و اخیرا فوتی شــاهد افزایش هســتیم. 
تعداد شهرســتان های قرمز به حد باالیی رســیده اســت 
و نقشــه کشــور بیشــتر به رنــگ قرمز و نارنجــی درآمده 

است.
وی افزود: اگرچه بر تعداد مبتالیان به کرونا هفته 
بــه هفتــه افزوده می شــود ولــی امیدواریــم در قله موج 
باشــیم و بــا رعایــت کــردن و همراهــی مــردم بــه زودی 

شاهد شیب نزولی موج هفتم باشیم.
ســخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره چرایی 
ایجــاد مــوج هفتم در کشــور اظهــار کــرد: مجموعه ای از 
عوامــل در ایــن امــر دخیــل هســتند؛ یکــی از مــوارد این 
اســت کــه ســطح ایمنــی جامعــه به دلیــل اینکــه فاصله 
زمانــی از واکسیناســیون گذشــته، پاییــن آمــده اســت. 
باالیــی  انتشــار  قــدرت  کــه  جدیــدی  ســویه  همچنیــن 
دارد، وارد کشــور شــده اســت، اصــل ابتــال بــه خاطــر 
سرایت پذیری باالیی است که این ویروس دارد. ولیکن 
کاهش اســتفاده از ماســک و شــیوه نامه های بهداشتی 

باعث شده سرعت و میزان ابتال افزایش یابد.
وی افــزود: در بخشــی از مــردم بــه دلیل اســتفاده 
نکــردن از واکســن، شــدت بیمــاری ممکــن اســت منجــر 
بــا  را  مســئله  ایــن  بایــد  و  شــود  فــوت  و  بســتری  بــه 

واکسیناسیون کنترل کنیم.
شــیراوژن متذکــر شــد: هرچــه جلوتــر می رویم زیر 
سویه های جدید و جهش های جدیدی در ویروس کرونا 
اتفــاق می افتــد و بایــد ســطح ایمنی مــان را بــرای مقابله 
بــاال نگــه داریــم. در تــداوم این ویروس، تزریق واکســن 
هماننــد واکســن آنفوآنــزا بــرای افــرادی کــه ســن باالیی 

دارند و یا بیماری های زمینه ای دارند، ضروری است.
وی به موج هفتم کرونا اشاره کرد و گفت: در این 
موج تعداد بیماران ســرپایی بیشــتر است و بخش کمی 
بــه ســمت بســتری شــدن و بخــش کمتــری از آن هــا بــه 

سمت مراقبت های ویژه حرکت می کنند. 

جزئیات مصوبه ستاد ملی کرونا برای بلیت فروشی لیگ برتر

آغاز عملیات اجرایی طرح نظام رتبه بندی معلمان

جزئیات پرداخت تسهیالت و وام به سیل زدگان 


	PAGE01
	PAGE02
	PAGE03
	PAGE04
	PAGE05
	PAGE06
	PAGE07
	PAGE08

