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دنیای غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال
آرمان رحیمی

 معاون توسعه بازار فینوپیا

 فعــاالن و معامله گــران بــازار ارزهــای دیجیتــال در 
چند ســال گذشته گروه های زیادی ایجاد کرده اند و 
مــدام بــا هم بحث می کنند. انتقــاد رایجی که برخی 
از افراد اغلب در شبکه های اجتماعی از آن استفاده 
می کننــد، متمرکز بودن تعــدادی از ارزهای دیجیتال 
است. بسیاری از سرمایه گذاران مبتدی این صنعت 
به اشتباه تصور می کنند که تمام ارزهای دیجیتال و 

بالک چین های موجود به طور پیش فرض غیرمتمرکز هستند. 
بــا ایــن حــال، حقیقت این اســت کــه تمرکززدایــی پلتفرم های 
بالک چیــن یــک طیــف اســت و برخــی از آنهــا غیرمتمرکزتــر از بقیــه 
بالک چین ها محسوب می شوند. به طور کلی، یک کاال یا خدمت در 
صورتی غیرمتمرکز است که توسط تعدادی از افراد و با استفاده از 
قانون اکثریت اداره گردد. برای مثال اکثر مشــخصه های بالک چین 
بیت کوین توسط کاربران آن تعیین می شود و میزان توزیع ثروت در 

آن تا حد زیادی عادالنه است. 
سیســتم های متمرکــز یــا سیســتم هایی کــه یــک نهــاد کنتــرل 
کامل آنها را در دســت دارد، اغلب قربانی تضاد منافع می شــوند و 
مقامات موجود از قدرت خود سوءاستفاده می کنند. این سیستم ها 
همچنین یک نقطٔه تکی شکست دارند که در صورت عدم موفقیت 

آن، کل سامانه از کار می افتد.
سیســتم های غیرمتمرکز هیچ نقطه شکست واحدی ندارند و 
نمی تواننــد تغییراتــی را اعمــال کنند؛ مگر اینکــه اکثریت طرف های 
شــرکت کننده درمــورد آن بــه توافــق برســند. همین ســازوکار باعث 
می شود تا امکان حمله هکرها و فساد به میزان قابل توجهی کاهش 

یابد. 
در دنیــای خــارج از اینترنت کــه ارائه دهندگان خدمات متمرکز 
هســتند، بیت کویــن اولیــن نمونــه واقعــی محســوب می شــود کــه 
غیرمتمرکز است و در سیستم آن، هیچ قدرت مرکزی وجود ندارد. 
این ارز دیجیتال از درون بحران مالی سال 2008 متولد شد؛ یعنی 
درســت زمانــی کــه بانک ها به لطف کمک های دولتــی از یک بحران 
بــزرگ نجــات یافتــه بودنــد و بانک مرکزی آمریکا هــم تالش می کرد 

رکود را کاهش دهد.
طــرف داران بیت کویــن بــاور داشــتند کــه اســتراتژی های بانــک 

مرکزی آمریکا کامالً ناعادالنه اســت و این ســؤال را 
مطرح کردند که آیا درست است یک نهاد و مدیران 
آن قــدرت کاهــش یــا افزایش عرضه پول را داشــته 
باشند یا نه. آنها احساس می کردند که سیستم های 
پولی موجود باعث می شود گروهی از شهروندان از 

حق خود محروم شوند. 
هدف سازنده )سازندگان( بیت کوین ایجاد یک 
شبکه پولی جهانی بود که توسط مردم و برای مردم 
اداره می شــد و هیچ محدودیتی نداشــت. به همین 
خاطر است که بسیاری از سرمایه گذاران باور دارند ارزهای دیجیتالی 
که تا حدودی متمرکز هستند، بیشتر شبیه به ارزهایی هستند که 
شــرکت ها ســاخته اند. عالوه بر این، اعضای این گروه فکر می کنند 
ارزهــای دیجیتالی کــه از تمرکززدایی صرف نظر کرده اند، کامالً هدف 
اولیه خود را از دست داده اند. به همین دلیل است که عالقه مندان 
بــه بــازار ارزهــای دیجیتــال، اغلــب ارزهــای دیجیتــال غیرمتمرکــز را 

می پرستند و آنهایی را که متمرکزتر هستند، سرزنش می کنند.
از طرفــی میــزان غیرمتمرکــز بــودن بالک چین هــای مختلــف را 
می تــوان تــا حــدودی بــا توجه بــه عوامل مختلــف تعیین کــرد. برای 
مثال میزان متمرکز بودن بالک چین های اجماع اثبات کار را می توان 
بــا اســتفاده از هــش ریــت تجمعــی آنهــا اندازه گیــری کــرد. میــزان 
غیرمتمرکز بودن بالک چین های اثبات سهام هم با درصد توکن های 
در حال گردش آنها مشخص می شود. عالوه بر این، چگونگی توزیع 
حجــم در گــردش یــک ارز دیجیتــال در میــان اعتبارســنج های آن و 
میزان در دســترس بودن آن هم می تواند نقش تعیین کننده ای در 

تشخیص میزان تمرکزگرایی دارد. 
طراحــی اولیــه بیت کوین به گونه ای بود که همه می توانســتند 
با رایانه های خانگی خود به اســتخراج آن بپردازند. زمانی همه چیز 
تغییر کرد که الزلو هانیچ )Laszlo Hanyecz(، موفق شد بیت کوین 
را با استفاده از پردازشگری قوی تر از تراشه های کامپیوتری معمولی 
استخراج کند. از آن به بعد، استخراج بیت کوین به یک بازار بسیار 
رقابتی تبدیل شد که در آن استخراج کنندگان برای ایجاد بلوک های 
بیشتر، از سریع ترین پردازنده های گرافیکی استفاده می کردند. در 
نهایــت هم شــرکت هایی برای توســعه تراشــه های جدیــد مربوط به 
اســتخراج بیت کویــن تشــکیل شــدند. هرچند که ایــن اتفاق امنیت 
شــبکه بیت کویــن را تقویــت کــرد، دسترســی مردم به این شــبکه را 

کاهش داد. در حال حاضر، میزان تمرکز این شبکه نسبت به ابتدای 
آن افزایش یافته اســت و رؤیای اســتخراج آن برای افراد معمولی تا 

حدودی غیرممکن به نظر می رسد.
مقــدار تمرکــز یــک ارز دیجیتــال را تنهــا بــا مشــخصه های فنی 
نمی توان اندازه گیری کرد. دنیای ارزهای دیجیتال تا حدودی آشفته 
و گیج کننــده اســت و برخــی از ســرمایه گذاران تنهــا درک اولیــه از 
ســرمایه گذاری های خــود دارنــد. به همین خاطر اســت که به برخی 
از بنیان گــذاران ارزهــای دیجیتــال اجــازه می دهنــد تا بیــش از آنچه 
کــه بایــد، در بالک چین ها تأثیرگذار باشــند. برای مثــال، هرچند که 
ساتوشــی ناکاموتو هیچ کنترلی بر مســیر بیت کوین نداشته است، 

برخی از سرمایه گذاران بیت کوین او را مانند خدا می پرستند.
بــا اینکه اکثر توســعه دهندگان ارزهــای دیجیتال تنها به دنبال 
رشد و توسعه اکوسیستمی هستند که به ایجاد آن کمک کرده اند، 
سرمایه گذاران همچنان باید مراقب نفوذ آنها باشند. صنعت ارزهای 
دیجیتــال پر اســت از توســعه دهندگان مشــهوری که پــس از مدتی 
تصمیــم گرفتنــد از پــروژه خــود خارج شــوند و ناخواســته به عاملی 
بــرای کاهــش ارزش پروژ ه های خود تبدیل شــدند. ویتالیک بوترین 
در بالک چیــن اتریــوم، چارلــز هاسکینســون در بالک چیــن کاردانــو، 
گاوین وود در بالک چین پولکادوت و آناتولی یاکاونکو در بالک چین 
ســوالنا، از جملــه نمونه هایی هســتند که در این زمینــه می توان به 

آنها اشاره کرد.
یکی از مشهورترین ارزهای دیجیتالی که سرمایه گذاران مدام 
دربــاره متمرکــز یــا غیرمتمرکز بودن آن بحث می کنند، ریپل اســت. 
این ارز دیجیتال با قیمت 0.3 دالر و ارزش بازاری 18 میلیارد دالر، 
ششمین ارز دیجیتال برتر بازار محسوب می شود. از آنجا که شرکت 
ریپــل دسترســی کامل به گره های بالک چین ایــن ارز دیجیتال دارد 
و بخــش قابل توجهــی از موجــودی آن را در اختیــار دارد، بســیاری 
غیرمتمرکــز بــودن آن را زیــر ســؤال برده اند. از طرفــی، بنیان گذاران 
این ارز دیجیتال در واکنش به انتقادهای موجود اعالم کرده اند که 
نقــش آنهــا تنها مثل نهنگ های بیت کوین اســت و هیــچ تأثیری در 

کاهش یا افزایش قیمت ریپل ندارند.
در هــر حــال، صنعــت ارزهــای دیجیتــال هنــوز فاصلــه زیــادی 
تــا اجــرای رؤیــای غیرمتمرکزســازی دارد و زمــان زیــادی مانده اســت 
تــا نظریه هــای موجــود بــا واقعیــت تطابــق پیــدا کنــد. حتــی برترین 
ارزهــای دیجیتــال بازار، یعنی بیت کوین و اتریوم، هم به طور کامل 
غیرمتمرکز نیستند. با وجود این، توسعه دهندگان فعال در صنعت 
بالک چیــن به خوبــی از ایــن مشــکل آگاه انــد و در تالش انــد تــا آن را 

رفع کنند. 
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پنج شــرکت بــزرگ چینی ضمــن امتناع 
از پذیــرش قوانیــن حسابرســی بــورس 
در  شــدند.  خــارج  آن  از  نیویــورک 
قانــون  براســاس   )۱3۹۹(2020 ســال 
مصــوب کنگره آمریکا، شــرکتهای فعال 
شــدند  موظــف  نیویــورک  بــورس  در 
شــرکت  یــک  حسابرســی  نظــام  تحــت 
خــود  فعالیتهــای  و  درآینــد  آمریکایــی 
ایــن  حســابداری  قوانیــن  براســاس  را 

شــرکت آمریکایی انجام دهند. چندین شــرکت چینی 
از جمله شــرکتهای »ســینوپِک، پِتروچاینا، چاینا الیف 
اینشورِنس« مستقردر آمریکا و همچنین  شرکتهایی 
از  و  امتناع کــرده  امــر  ایــن  از  از چیــن و هنگ کنــگ 

وال استریت خارج شده اند.
چندین شرکت از چین و هنگ کنگ در این زمینه 
پیشتاز بودند؛ دو شرکت مهم نفتی چین و یک شرکت 
مهم بیمه از این کشور از جمله خارج شدگان از بورس 
نیویــورک هســتند. یــک شــرکت معظم فعــال در تولید 
آلومینیوم چینی نیز اقدامی مشــابه انجام داده اســت. 
توجیه اصلی این شرکتها برای خروج از بورس نیویورک 
هزینه هــای زیــاد رعایــت قوانین حسابرســی آمریکایی 
بــه وســیله آنهــا عنــوان  و رعایــت مالحظــات تجــاری 
شده اســت. اما دلیل اصلی آنســت که این شــرکتها به 
هیــچ هنــوان تمایل ندارند تحت نظام حسابرســی یک 

شرکت آمریکایی فعالیت کنند.
بــه  چینــی  شــرکتهای  طوالنــی  مدت هــای 
ســرمایه گذاری در بــورس آمریــکا و تأمیــن مالــی خــود 

از ایــن طریــق تشــویق می شــدند. »علی 
بابا« شــرکت معظم تجارت الکترونیکی 
چینی در ســال 20 1۴ )13۹3( توانســت 
بــا ورود بــه بــورس نیویــورک مبلــغ 2۵ 
ایــن  کنــد.  کســب  دالردرآمــد  میلیــارد 
بیشــترین میزان کســب درآمد از بورس 
نیویــورک در آن زمــان بــود. امــا به دلیل 
تنگاتنــگ  و  افــزون  روز  رقابتهــای  بــروز 
میان پکن و واشنگتن در اغلب زمینه ها 
در سالهای اخیر چین به فعاالن اقتصادی خود توصیه 
می کنــد در ســرزمین چیــن و هنگ کنگ ســرمایه گذاری 

کرده و به فکر سایر کشورها نباشند.
ِــدوُ« و »علی بابــا« به دنبال  شــرکتهایی چــون» ب
وضــع ایــن محدودیتها در آمریکا به ســرمایه گذاری در 
چیــن و هنگ کنــگ روی آورده اند. از ســوی دیگر برخی 
شــرکتهای چینــی مانند »دیدی« فعــال در زمینه اجاره 
خــودرو بــا راننــده در چیــن که توانســته بــود در بورس 
دالر  میلیــارد   ۴/۴  )1۴00(2021 ســال  طــی  نیویــورک 
درآمد کسب کند، حاضر نشدند از بورس آمریکا خارج 
شــوند و ایــن امر موجبــات نارضایتی دولــت چین را به 
دلیل نگرانی از انتشــار داده های شــهروندان چینی در 
آمریــکا برانگیخت. مقامات پکن نیزتحقیقات وســیعی 
از ایــن شــرکت آغــاز کردنــد و در نهایــت »دیــدی« بــه 
شــد؛  محکــوم  جریمــه  دالر  میلیــارد   1/2 پرداخــت  
تصاحب داده های این شرکت به وسیله مقامات چینی 

به منظور انجام تحقیقات منجر به ضرر آن شد.
منبع: روزنامه تریبیون

سامســونگ  رئیــس  یانــگ«  ِجــی  »لــی 
کــه بــه دلیــل فســاد مالی و اختــالس در 
شــده  محکــوم  2022)دی۱۴00(  ژانویــه 
بود به منظور ایفای نقش خود در نجات 
اقتصاد کره جنوبی مورد عفو قرارگرفت. 
ســابقه  کره جنوبــی  در  امــر  ایــن  البتــه 
طوالنی دارد. در گذشــته نیز بســیاری از 
مدیــران شــرکتهای تجــاری کــه دادگاهی 
شــده بودنــد مــورد نرمــش نظــام قضایی 

واقع شده اند.
در کــره جنوبــی بــروز بحــران اقتصــادی وســیله ای 
بــرای توجیــه نرمــش در مقابل مدیران فاســد شــرکتهای 
تجاری اســت. اخیرا »لی ِجی یانگ« رئیس سامســونگ 
در همین چارچوب مورد عفو رئیس جمهور قرار گرفت. 
او عالوه بر فساد مالی و اختالس به ارتشاء نیز محکوم 
شــده بود. عفو او با وســاطت وزیردادگستری کره جنوبی 

انجام شد.
توجیــه وی بــروز بحــران اقتصــادی و لــزوم ایفــای 
نقــش رئیــس سامســونگ در بــرون رفــت از آن اســت. 
وی کــه 2۷8 امیــن فــرد ثروتمنــد جهــان اســت پــس از 
گذرانــدن 18 مــاه زنــدان درمــاه اوت2021 )مــرداد1۴00( 
آزاد شد؛ البته او به پنج سال انفصال از کار نیز محکوم 
شــده بود کــه بــا برخــورداری از عفو ریاســت جمهوری در 
روز جمعــه12 اوت)21 مــرداد( انفصــال از کاراو نیــز لغــو 

شد و او می تواند کامال فعالیتهای خود را از سر گیرد.
وزیردادگســتری کره جنوبــی در بیانیه ای اعالم کرد: 
»بــروز بحــران اقتصــادی در جهــان پویایــی و ســرزندگی 
اقتصــادی در کره جنوبــی را بــه مخاطــره انداختــه و بیــم 
آن مــی رود که رکــود اقتصادی طوالنی گریبانگیر اقتصاد  
کشــور شــود. »لی ِجی یانگ« رئیس سامســونگ وعده 
داده با ایجاد اشــتغال و ســرمایه گذاریهای مستمر سهم 
خوبــی درخــروج از ایــن وضعیــت بــد اقتصــادی برعهــده 
گیرد.« او به دلیل فساد گسترده مالی زندانی شده بود 
و عملکــرد او منجــر به ســرنگونی خانم»پارک گون هی« 

رئیــس جمهورســابق کره جنوبی به عنوان 
اولیــن ســازنده تلفنهای همراه هوشــمند 

در جهان شد.
این نوع نرمش در مقابل مفســدان 
تقریبــا  کره جنوبــی  در  واقتصــادی  مالــی 
به شــکل یک ُســنَت درآمده اســت. »لی 
ِجی یانگ« به همراه سه فعال اقتصادی 
دیگر مشــمول این عفو شــده اند. درمیان 
آنهــا »شــین دونــگ بین« رئیس شــرکت 
ُــت« فعــال در زمینه هــای: »تولیــد شــیرینی،  معظــم »ل
نوشــیدنی و غذاهــای فــوری، ارائــه خدمــات هتلــداری، 
فنــاوری اطالعــات، خدمــات مالــی و بیمــه، تجــارت کاال، 
و  امــالک  توســعه  و  ساخت وســاز  شــیمیایی،  صنایــع 
مســتغالت« نیــز بــه چشــم می خــورد. او در ســال 2018 
)13۹۷( به جرم فساد اقتصادی به دو سال و نیم حبس 

تعلیقی محکوم شده بود.
از ایــن قبیــل مــوارد در کره جنوبــی زیــاد مشــاهده 
می شــود. فعــاالن اقتصــادی فراوانــی وجــود دارنــد کــه 
بــه مــوارد فســاد اقتصــادی محکــوم می شــوند و ســپس 
محکومیتهایشــان کاهش می یابد. بنا برادعای مقامات، 
هدف دولت نجات اقتصاد بحرانی این کشوراســت. اما 
کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد این نــوع نگرش منجر 
شــده تا فعــاالن اقتصادی کره جنوبی هیــچ مانع قانونی 

در مقابل خود احساس نکنند. 
موارد فســاد اقتصادی دیگــری نیز متوجه »لی ِجی 
یانــگ« رئیــس سامســونگ اســت. وی در ســال 201۵ 
)13۹۴( در جریــان ادغــام دو شــرکت تابعــه سامســونگ 
مرتکــب تخلفــات حســابداری شــده و بــه همیــن دلیــل 
محاکمــه شــده بــود؛ امــا هنــگام ســفر اخیــر »بایــدن« 
از  بازدیــدش  و  کره جنوبــی  بــه  آمریــکا  جمهــور  رئیــس 
کارخانه تولید تراشــه های الکترونیکی سامســونگ وی از 
حضور در جلســه دادگاه معاف و به مراســم اســتقبال از 
»بایدن« به همراه »یون« رئیس جمهور کره دعوت شد.
منبع: روزنامه لیبراسیون

صــورت  درحالــی  تلــخ  پیش بینــی  ایــن 
بــا بدتریــن بحــران  اروپــا  کــه  می گیــرد 

انرژی در دهه های اخیر مواجه است.
بینــی  پیــش  آخریــن  اســاس  بــر 
انــرژی  مشــاور  توســط  شــده  منتشــر 
مــی رود  انتظــار   ،Auxilione مســتقل 
میانگین قبض انرژی ســاالنه در بریتانیا 
پونــد  بــاالی ۵000  بــه  در ســال 2023 
)نزدیــک بــه 6100 دالر( برســد. افزایــش 

ســقف قیمــت انــرژی در بریتانیــا، بــه عنوان یــک نقطه 
مرجــع رســمی، بــه ایــن معنــی اســت کــه خانوارهــای 
متوســط احتمــاالً هــر مــاه حــدود ۵۷1 پوند بــرای انرژی 
هزینــه مــی کنند. هفته گذشــته، تنظیم کننده صنعت 
انــرژی ایــن کشــور یعنــی Ofgem گفــت، کــه بــه دلیــل 
نوســانات زیاد در بازارهای انرژی، تعیین ســقف هزینه 
انرژی به جای تغییر معمول شــش ماهه، هر ســه ماه 

یکبار تعیین می شود.
 Ofgem بــه گفتــه تحلیلگــران، انتظار مــی رود که
بــه عنــوان مشــاور انرژی مســتقر در بریتانیــا زمانی که 
نتایــج بررســی بعــدی خــود را در 26 آگوســت )مــرداد( 
اعــالم مــی کنــد ســقف قیمــت را روی "بیــش از 3600 

پوند" تعیین کند.
آخریــن هشــدار ســه روز پــس از آن منتشــر شــد 

 Cornwall Insight کــه شــرکت مشــاوره
پونــد   ۴266 را  ژانویــه  قیمــت  ســقف 
پیش بینــی کــرد کــه بــه دنبــال افزایــش 
شــدید قیمت عمده فروشــی گاز بریتانیا 

در این هفته صورت گرفت.
روز پنج شــنبه، تامین کنندگان برق 
با وزرا در داونینگ استریت دیدار کردند 
تــا راه حل هــای بحــران کنونــی را کــه بــا 
تحریم های ضد روســیه و کاهش عرضه 
گاز طبیعی روســیه به اروپا تشــدید شــده اســت، مورد 

بحث و بررسی قرار دهند.
بــه گاز روســیه  در حالــی کــه بریتانیــا مســتقیماً 
وابســته نیســت، اما از افزایش قیمت انرژی و افزایش 
هزینــه هــای زندگــی رنــج مــی بــرد. ایــن کشــور پس از 
اعالم محدودیت های احتمالی در صادرات برق از نروژ 

با کمبود انرژی مواجه است.
بریتانیــا  دولــت  "امــروز  گفــت:  آکســیلیون 
شــرکت های انــرژی را فراخوانده اســت تــا راهی را برای 
کاهــش قیمت هــا بیابند." وی افزود: "به نظر می رســد 
درک کمی وجود دارد که این کار چقدر غیرممکن است 
و هیــچ کنترلــی روی آن در چنیــن بــازاری کــه متاثــر از 

کشورهای مختلف جهان است وجود ندارد."
منبع: راشاتودی

نیلوفر جمالی

حــوزه معــدن، بخشــی اســت کــه کمتــر از ســایر حوزه هــا بــه آن 
توجــه شــده اســت و بــه گفته بســیاری از فعــاالن این حــوزه افراد 
کــه  هســتند  آن  دربــاره  تصمیم گیــری  حــال  در  غیرمتخصــص 

چالش های بسیاری را برای آن به همراه دارد.
براساس قانون در سراسر دنیا اشخاص حقیقی و حقوقی که 
به نوعی از منابع ملی و طبیعی یک کشــور بهره مند می شــوند باید 
درصــدی را بــا عنــوان منابع دولتی به کشــور بازگرداننــد؛ چراکه این 
یک ثروت ملی است و بر اساس قانون آمایش در دنیا، همه مردم 
بایــد از آن منتفــع شــوند. همچنین دولــت، بودجه ای برای توســعه 
زیرســاخت های معدنــی از جملــه جاده هــا، منابــع انرژِی، ریــل و ... 

صرف می کنند که به عنوان حقوق دولتی مرسوم است.  
در واقع تمام کشورهای دنیا از دارندگان پروانه های بهره برداری 
از معادن درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز و در چارچوب 

موارد مصوب، تحت عنوان حقوق دولتی دریافت می کنند.
همچنیــن از آنجــا کــه فعالیت های معدنی به محیط زیســت، 
منابع طبیعی و... آسیب هایی وارد می کند و باید جبران شود؛ از این 
رو معــادن بــرای جبران خســارت ها در کنار مالیات بــر ارزش افزوده 

باید سهمی را برای دولت در نظر بگیرند.
اما مدتی است که مسئوالن مختلف در راستای بهره مندی از 
درصد پرداختی معادن بدون ذکر حقوق دولتی در رسانه ها از لزوم 
پرداخــت درصــدی از فــروش معادن برای توســعه راه ها، روســتاها، 
مناطــق محــروم و ... دم می زننــد که باعث شــده حتی معدن کارها 
نیــز بــه شــبهه بیفتنــد که آیــا این مــوارد همان حقوق دولتی اســت 
یــا قرار اســت مجــدد درصدی از معادن دریافت شــود؛ چراکه بنا به 

توضیحات قانونی این موارد در همان حقوق دولتی است.
متاســفانه مســئوالن بارهــا دربــاره دریافت حقــوق مختلف از 
معدن کارها به بهانه توسعه زیرساخت ها صحبت کرده اند و این نوع 
اظهارنظرها باعث می شــود سوءتفاهم هایی حتی برای معدن کارها 
بــه ویــژه بخــش خصوصــی ایجاد شــود، در نتیجه ایــن اظهار نظرها 

شفافیت الزم را ندارد.

چالش های محاسبات حقوق دولتی معدنی
دولت ایران طی سال ها با روش های متعددی اقدام به محاسبه 
حقوق دولتی کرد که تاثیرات منفی آن در فعالیت معدن کاران دیده 
می شود. دولت ها عموما درصدی از ارزش ماده معدنی را به عنوان 
حقوق دولتی در نظر گرفتند؛ اما در همه روش های محاسبه حقوق 
دولتــی فقــط بحث ارزش ماده معدنی تولید شــده به عنوان هزینه 
قابل قبول در حقوق دولتی در نظر گرفته شده است؛ در حالی که 

برخی موارد دیگر مانند داشتن زیر ساخت ها، عمق ماده معدنی و 
... باید دقیقا در بحث حقوق دولتی محاسبه شود.

از آنجــا کــه در قانــون همــه مــوارد یــاد شــده پیش بینــی و در 
آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز دیده شده است پس ارزش ماده 
معدنی نباید تنها موردی باشد که بر اساس آن حقوق دولتی تعیین 
می شــود. تمــام معــدن کاران بخــش خصوصی اعتقــاد دارند که باید 
حقوق دولتی را پرداخت کنند؛ اما دولت باید 1۵درصد سهم مناطق 
معدن کاری شده را در نظر بگیرد. اگر دولت به وظیفه قانونی خود 
مبنی بر اختصاص 1۵درصد از حقوق دولتی به مناطق معدنی عمل 
نمی کنــد، نمی توانــد معــدن کار را مجبــور به پرداخت حقــوق دولتی 

بیشتر کند.
در واقع باید بر اساس یک روش ترکیبی حقوق دولتی محاسبه 
شــود کــه تمــام مــوارد ذکــر شــده را در بر بگیــرد. بنابرایــن پرداخت 
حقوقــی غیــر از حقــوق دولتی از جمله ســهم راه ها و زیرســاخت ها 
و... کامال خالف قانون است؛ چراکه تمام موارد بیان شده در حقوق 

دولتی در نظر گرفته شده است.

بالتکلیفی در پرداخت حقوق دولتی 
در این راستا، شهرام شریعتی، عضو هیات رئیسه کمیسیون 
معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران با اشــاره به اخبار منتشــر 
شــده از ســوی مســئوالن افــزود: بارها از مســئوالن اعــداد و ارقام و 
درصدهایــی بدون پشــتوانه منطقی شــنیده ایم کــه در آن اذعان به 
حقوق دولتی بودن نیز نشده است؛ از این رو ذهنیت بر این خواهد 
شد که درصدی عالوه بر حقوق دولتی برای آنها اعمال می شود که 

چالش هایی را به همراه دارد.
بــه گفته شــریعتی، در ســال های گذشــته فعالیــت معدنی در 
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با تخفیف 20 درصدی در حقوق 
دولتی همراه بود که این تخفیف اکنون از سیستم دریافت حقوق 
دولتــی حــذف شــده اســت در حالی کــه فعالیت در مناطــق محروم 
بــدون در اختیــار داشــتن امکانــات و زیرســاخت های الزم بســیار 
سخت تر از فعالیت در معادنی است که این زیرساخت ها برایشان 

فراهم است.
او اظهــار کــرد: تخفیف فعالیت در مناطق محروم در فضاهای 
غیرتخصصــی ماننــد مجلــس شــورای اســالمی بدون حضــور بخش 
خصوصــی بررســی می شــود؛ در حالــی کــه برای چنیــن تصمیم های 
تخصصــی بایــد بخــش خصوصی که با حقــوق دولتی درگیر اســت، 

حضور داشته باشد.
عضــو هیات رئیســه کمیســیون معــدن و صنایــع معدنی خانه 
صمــت ایــران با بیان اینکه بر اســاس قانــون معادن بزرگ به بخش 

خصوصــی تعلــق نمی گیرد، تاکید کرد: معادن کوچک و متوســط در 
اختیــار بخــش خصوصــی اســت؛ بنابرایــن نوع حقــوق دولتــی برای 

معادن بزرگ و کوچک باید متفاوت باشد.
او به نرم افزار محاسبه حقوق دولتی که در سال ۹8 رونمایی 
شد اشاره و اظهار کرد: این نرم افزار موارد بسیاری را برای محاسبه 
قیمت پایه حقوق دولتی در نظر می گرفت که متاسفانه مورد اقبال 

قرار نگرفت.
شــریعتی می گویــد که آیا نحوه محاســبه حقــوق دولتی واقعا 
باید بخشی از فروش محصول باشد؟ این نوع محاسبه برای برخی 
معــادن کــه می تواننــد رانــت ایجــاد کنند بــا واقعیت یکی اســت؟ یا 
حقــوق معــادن در فضاهای توســعه یافته و کمترتوســعه یافته باید 
یکی باشد؟ این موارد در نرم افزار یاد شده دیده بودند که متاسفانه 

به نوعی رها شده است.

راهکارهای محاسبه حقوق دولتی
شریعتی با پیشنهاد اصالح ساختار تعیین حقوق دولتی گفت: 
برخــی مــواد قانــون معادن بایــد در این باره اصالح شــود و همچنین 
اســتفاده از نرم افــزار یــاد شــده در دســتور کار قــرار گیــرد؛ چراکــه 
محاســبات آن بــر اســاس شــاخص ذخایــر مختلف، نوع اســتخراج، 

درجه محرومیت، فاصله از بنادر صادراتی و ... صورت می گرفت.
عضــو هیات رئیســه کمیســیون معــدن و صنایــع معدنی خانه 
صمت ایران به هوشمندسازی محاسبات حقوق دولتی اشاره و اعالم 
کرد: حقوق دولتی باید به صورت ساالنه بر مبنای میزان استخراج 
واقعی در معادن ابالغ شود؛ چراکه نباید حقوق دولتی معدنی که 
به واســطه معارضان محلی با توقف عملیات مواجه شــده اســت با 
معدنی که چند برابر ظرفیت اســتخراج کرده اســت، برابر باشــد. او 
ادامه داد: اکنون ســامانه جامع تجارت، بهین یاب، ســامانه انبارها، 
ســامانه حمل و نقل در کشــور راه اندازی شــده است؛ اما سامانه ای 
بــرای محاســبه حقوق معادن وجــود ندارد؛ چراکه تخصــص الزم در 
ســازمان های مختلف وجود ندارد. وی در راســتای تصمیم گیری های 
صحیح تاکید کرد: بهترین رویکرد این است که افراد تصمیم گیر در 
دولــت و مجلس از بخش خصوصی اســتعالم اعــداد و ارقام واقعی 
را دریافــت کننــد و ایــن موضوع می توانــد در تصمیم گیری آنها تاثیر 

مثبتی به همراه داشته باشد. 
به نظر می رسد، معادنی که در اختیار بخش خصوصی کشور 
است با چالش هایی روبروست که توان فعالیت خود را به درستی 
از دســت داده اســت و اگــر دولــت نیــز فشــاری بیش از حــد به این 
معادن وارد کند در فاز جدید باید منتظر تعطیلی معادن کوچک و 

متوسط کشور باشیم.

مانع ارزی برداشته شد؛ ۸00 هزار قوطی 
شیرخشک رژیمی آماده ترخیص

در سایت روزنامه بخوانید:
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 ثبات نسبی در قیمت
 تمام کاالهای اساسی

به جز گوشت
بررســیوضعقیمتکاالهایاساســیدرهفتهچهارم
مردادحاکیازثباتنسبتیقیمتاکثرکاالهانسبت
بــههفتهگذشــتهاســتاماقیمتگوشــتبــاافزایش

همراهبودهاست.
بــه گــزارش مهــر، بررســی وضــع قیمــت کاالهــای 
اساســی در هفتــه چهــارم مــرداد حاکی از ثبات نســبتی 
قیمــت اکثــر کاالهــا نســبت به هفته گذشــته اســت. با 
اینحال قیمت گوشــت قرمز نســبت به هفته گذشــته با 
افزایــش همــراه بــوده به طــوری که قیمت هــر کیلوگرم 
ران گوســفندی حدود ۲۰ هزار تومان و ران گوســاله نیز 

بیش از ۲۵ هزار تومان افزایش داشته است.

سرپرست هواپیمایی: 
ایران ایر ۹ هزار میلیارد 

تومان بدهی دارد
سرپرســتهواپیماییجمهوریاســامیایرانبااشاره
بــهبدهیهــایانباشــتهایرانایــر،گفــتکــهدرزمــان

حاضرهماحدود۹هزارمیلیاردتومانبدهیدارد.
شــمس الدین فرزادی پور در گفت وگو با تسنیم در 
پاســخ بــه این پرســش کــه آیا دخــل و خــرج هواپیمایی 
جمهــوری اســامی ایــران بــه اصطــاح با هــم می خواند، 
اظهــار کــرد: ایران ایــر یک ســری بدهــی انباشــته از قبل 

دارد که سررسید خیلی از اینها رسیده است.
وی بــا  اشــاره بــه بدهــی حــدود 9 هــزار میلیــارد 
درآمدهــای  حاضــر  زمــان  داد:در  ادامــه  همــا،  تومانــی 

ایران ایر، مشکات جاری را حل می کند.
وی افــزود: هواپیماهــای ATR زمینگیر شــده طی 
یک فرآیند به مرور وارد ناوگان ایران ایر خواهد شد. 
البتــه فعــا اولویــت مــا هواپیماهــای ای تــی آر نیســت 
جمهــوری  هواپیمایــی  مشــکات  پاســخگوی  چراکــه 

اسامی ایران نیست.
سرپرســت ایران ایر تاکید کرد: به دنبال راهکارهای 
دیگــر هســتیم و پــس از آن ایــن هواپیماهــا حتمــا بایــد 

سرخط بیایند.

اخبـــــــــــــــــار

سامانه تشکل های حرفه ای 
گردشگری راه اندازی شد

معــاوننظــارتوارزیابــیخدمــاتگردشــگریکشــور
ازراهانــدازیســامانهالکترونیکیتشــکلهایحرفهای

گردشگریکشورخبرداد.
اسماعیل برات در گفت وگو با ایسنا درباره این سامانه 
کــه در آســتانه »روز ملــی تشــکل ها و مشــارکت های 
اجتماعی )۲۲ مردادماه(« راه اندازی شــده اســت، اظهار 
کــرد: تاکنــون ســامانه ای بــرای دریافت اطاعــات و آمار 
تشــکل ها وجــود نداشــت و ایــن موضــوع بهره منــدی از 
ظرفیــت تشــکل ها را بــا دشــواری روبــه رو کــرده بــود، از 
همیــن رو بــا تاش هــا و پیگیری هــای مســتمر معاونــت 
اخیــر، خوشــبختانه ســامانه  مــاه  در چنــد  گردشــگری 
ثبــت اطاعــات تشــکل های حرفــه ای در ذیــل ســامانه 
»جانــا« راه انــدازی شــده و زمینــه اســتفاده از ظرفیــت 
این گونــه تشــکل ها فراهــم اســت، به نحوی کــه پس از 
انجــام خوداظهاری در ســامانه، دسترســی تشــکل ها به 
سامانه های وزارت و همچنین امضاء و تائید پروانه های 

بهره برداری در چارچوب مقررات فراهم می شود.
او بــا اشــاره بــه شــکل گیری تشــکل های حرفــه ای، 
گفــت: تبلــور ایــن حق بر اســاس اهداف هر تشــکل در 
قوانیــن موضوعــه و ســایر مقــررات بــه انحــاء گوناگــون 
ظهور یافته است. بعضی از آن ها بر اساس قوانین کار، 
برخی مطابق با قانون نظام صنفی و برخی دیگر نیز در 
چارچوب آئین نامه تشکل های مردم نهاد )NGO( وزارت 
کشــور تاســیس و فعالیــت می کننــد، لیکن تشــکل های 
حرفــه ای گردشــگری، در زمــره تشــکل های حرفــه ای و 
تخصصی هستند که مستند به قوانین و آیین نامه های 
باالدســتی و در چارچــوب دســتورالعمل اجرایــی وزارت 
گردشــگری بــا هــدف دفــاع از منافــع مشــروع و قانونــی 
اعضــاء، پذیرفتــن امــور تصدی گــری، کمــک و تعامــل بــا 
وزارتخانه برای توسعه صنعت گردشگری تأسیس شده 

و فعالیت می کنند.
دربــاره  گردشــگری  خدمــات  ارزیابــی  و  نظــارت  معــاون 
اهداف اولیه شــکل گیری تشــکل های حرفه ای گردشگری 
نیز توضیح داد: ما به دنبال شکل گیری تشکل های قوی 
هســتیم. تشــکل های حرفــه ای و فعــال با مشــارکت باال، 
پیگیــر و مطالبه گــر، مســتقل و در عیــن حــال همــراه و 
مصلــح کــه با کمک به بخش دولتی، ســازندگی و پویایی 
را به دنبال داشــته باشــد. ما از هر انتقاد عادالنه و نقد 
سازنده ای استقبال می کنیم؛ زیرا معتقدیم انتقاد بخش 
خصوصی موجب می شود در مسیر صحیح گام برداریم.  

خرید و فروش برنج متوقف 
شده است

بــهگفتــهرئیــساتحادیهبرنجفروشــانبابــل،خریدو
فروشبرنجمتوقفشــدهاســتوحتیفروشگاههای
زنجیــرهاینیــزبرایخریدودپــومحصولورودنکردند
قیمتهــا کــه اســت گرفتــه بــاورشــکل ایــن چراکــه
باالســت،بایــدریــزشکنــدوبهزیــرکیلویــی80هزار

تومانبرسد.
حســن تقی زاده در گفت وگو با ایلنا، در پاســخ به 
ایــن ادعای مطرح شــده کــه برخی از فروشــندگان برنج 
آرد برنج هــای طــارم را در برنج هایــی ماننــد شــیرودی 
می ریزنــد و آنهــا را بــا نرخ باال عرضــه می کنند آیا چنین 
ادعایــی بــا واقعیــت همخوانــی دارد؟ گفــت: 9۰ درصــد 
مردم توانایی تشــخیص نوع برنج را ندارند اما پاشــیدن 
آرد برنج موضوعی است که برای من تازگی دارد و تا به 

امروز ندیده ایم شخصی اقدام به این کار کند.
بــه گفتــه وی؛ آرد برنــج، باعــث کاهــش کیفیــت 
برنــج می شــود. وی ادامه داد: مخلــوط کردن ارقام برنج 
اتفــاق تــازه ای نیســت و سال هاســت کــه ایــن تخلــف از 
ســوی برخــی فروشــندگان ســودجو انجــام می شــود از 
ایــن رو همــواره بــه مــردم توصیه می شــود که برنــج را از 

واحدهایی شناخته شده خریداری کنند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه برنج خارجی را با 
نــام برنــج ایرانی در بازار عرضه می کننــد، افزود: قیمت 
برنــج خارجــی کیلویــی 3۰ هزار تومان و برنــج طارم نیز 
11۰ هــزار تومان اســت این فروشــندگان بعــد از مخلوط 
کــردن برنــج داخلی و خارجی و ریختــن برنج خارجی در 
گونی طارم آنها را باقیمتی مابین این دو نرخ به عنوان 

مثال کیلویی 6۰ هزار تومان بفروش می رسانند.

رئیــس اتحادیــه برنج فروشــان بابــل بــا اشــاره بــه 
نــرخ انــواع برنــج در بنکــداری شــهرهای شــمالی، اذعان 
کرد: طارم و هاشمی کیلویی 97 هزار تومان، شیرودی 
کیلویــی ۵۵ هــزار تومان، ندا کیلویــی ۵۰ هزار تومان و 
فجر کیلویی 6۰ هزار تومان بفروش می رسد.این نرخ ها 
در بنکــداری شــهرهای شــمالی اســت و بنکــداری تهران 

می تواند بر این قیمت ها 3 درصد سود در نظر بگیرد.
وی بــا بیــان اینکــه بــازار برنج در شــرایط رکود قرار 
گرفتــه اســت، ادامــه داد: خریــد و فروش برنــج متوقف 
شــده اســت و حتــی فروشــگاه های زنجیــره ای نیــز برای 
خرید و دپو محصول ورود نکردند چراکه این باور شکل 
گرفته است که قیمت ها باالست، باید ریزش کند و به 

زیر کیلویی 8۰ هزار تومان برسد.
تقــی زاده کیفیــت و کمیــت برنــج در ســال زراعــی 
14۰1 را قابــل توجــه عنــوان کــرد و افــزود: دولــت قیمت 
دســتوری بــرای برنــج اعــام نکــرد اما به طــور ضمنی به 
فروشــگاه ها اعــام کــرد کــه برنــج باالتــر از کیلویــی 8۵ 
هــزار تومــان نبایــد عرضــه شــود از ایــن رو فروشــگاه ها 
رغبتی برای خرید برنج سال زراعی جدید از خود نشان 
نداده انــد. بــه نظر می رســد اگر در ۲ هفتــه آینده اقدام 
بــه خریــد برنج نکننــد قیمت این محصول در شــهرهای 
شمالی افت می کند. وی تاکید کرد: برنج ها در کارخانه 
دپو شده و در دست کشاورزان است و هیچ واسطه گر 

و داللی برای خرید برنج ورود نکرده است.

اخبـــــــــــــــــار

ســتاد برکــت بنیــاد مشــارکت و همــکاری بــا
اجرایــیفرمــانامامعاوهبراحیایزیســتبوم
نوشــتافزارایرانی،صادراتاینمحصوالتنیز

آغازشدهاست.
مشــارکت های  و  نهاده هــا  تامیــن  معــاون 
اقتصــادی بنیــاد برکــت ضمــن بیــان ایــن مطلــب 
بــه  اجتماعــی  کارآفرینــی  شــتاب دهنده  افــزود: 
عنــوان یکــی از واحدهــای مشــارکتی بنیــاد برکت 
تولیدکننــدگان  از  حمایــت  بــا  اســت  توانســته 
زیســت بوم  احیــای  بــر  عــاوه  لوازم التحریــر، 
نوشــت افزار ایرانــی، صــادرات محصــوالت را بــه 

کشورهای دیگر آغاز کند.
کــرد: ســوریه  هــادی جوهــری خاطرنشــان 
بــه عنــوان اولیــن مقصــد نوشــت افزارهای ایرانی 

انتخاب و صادرات به این کشور آغاز شده است.
کارآفرینــی  شــتاب دهنده  کــرد:  تاکیــد  وی 
اجتماعــی بــا مشــارکت بنیــاد برکــت و بــا هــدف 
صنایــع  حــوزه  در  توســعه گری  و  تســهیل گری 
فرهنگی و به ویژه نوشــت افزار ایرانی آغاز به کار 
کــرده و عــاوه بــر اشــتغال زایی در ایــن حــوزه، 
بــر تولیــد محصوالتــی کــه پیــش از ایــن امــکان 
نداشــته،  وجــود  کشــور  داخــل  در  ساخته شــان 

تمرکز کرده است.
بنیــاد  اقتصــادی  مشــارکت های  معــاون 
برکــت ادامــه داد: بــا بهره گیــری از شــرکت های 
دانش بنیــان، تولیــد محصوالتــی همچــون مــداد 
اتود و ماژیک نشانه زن )هایایت( برای اولین بار 

در کشور آغاز شده است. 

دیگــر  اقدامــات  تشــریح  در  جوهــری 
شــتاب دهنده کارآفرینــی اجتماعــی گفــت: ایــن 
شتاب دهنده با هدف ایجاد اشتغال در حوزه های 
خانگی و کارگاهی، 1۵۰ کارگاه تولید نوشت افزار 
ایرانی را مورد حمایت قرار داده و باعث احیا و به 
چرخه تولید بازگشتن این کارگاه ها شده است.

وی تصریــح کــرد: شــتاب دهنده کارآفرینــی 
و  نوشــت افزار  تولیــد  بــر  عــاوه  اجتماعــی 
لوازم التحریــر ایرانــی، بر صــادرات محصوالت نیز 
تمرکــز جــدی داشــته و کشــور ســوریه بــه عنــوان 

اولین هدف انتخاب شده است.
واحــد  ایــن  عملکــرد  کــرد:  تاکیــد  جوهــری 
صــادرات  حــوزه  در  برکــت  بنیــاد  مشــارکتی 
بــه ســوریه  ایرانــی  نوشــت افزار و لوازم التحریــر 

شــرکت های  برتریــن  میــان  در  تــا  شــد  باعــث 
صادراتــی ســتاد اجرایــی فرمان حضــرت امام)ره( 

قرار بگیرد.
بــه گفتــه معــاون مشــارکت های اقتصــادی 
بنیــاد برکت، عاوه بر ســوریه کشــورهای دیگری 
از جملــه عــراق، افغانســتان، عمان و روســیه نیز 
بــه عنــوان مقاصــد صادراتی لوازم التحریــر ایرانی 

هدف گذاری شده اند. 
وی با اشاره به مشکات و موانع بر سر راه 
صادرات نوشــت افزار ایرانی اظهار داشــت: وجود 
رقبای جدی در این حوزه از جمله چین و هند که 
قطــب تولیــد لوازم التحریــر در دنیــا هســتند و به 
کشورهای مختلف از جمله ایران صادرات دارند، 
حضــور و رقابــت در ایــن عرصــه را بســیار دشــوار 

کرده است.
مشــکات  از  یکــی  شــد:  یــادآور  جوهــری 
بــر ســر راه صنایــع فرهنگــی و بــه طور مشــخص 
نوشــت افزار ایرانــی خا سیســتم توزیع مناســب 
اســت و شــتاب دهنده کارآفرینی اجتماعی عاوه 
بــر ســرمایه گذاری، تامیــن مالی و اخذ تســهیات 
برای کسب و کارهای فعال در این حوزه، در زمینه 
توزیــع و صــادرات محصوالت نیز مشــارکت جدی 

داشته است.
معــاون مشــارکت های اقتصادی بنیاد برکت 
در پایــان تاکیــد کــرد: شــتاب دهنده کارآفرینــی 
اجتماعــی بــه شــکل مســتقیم در فرآینــد تولیــد 
بــر  و  نمی کنــد  مشــارکت  ایرانــی  نوشــت افزار 

تسهیل گری در این حوزه متمرکز است.

آییــنامضــایتفاهمنامــههمــکاریمشــترک
میــانســازمانثبــتاســنادوامــاککشــور
ووزارتراهوشهرســازیبــاحضــوررئیــس
ســازمانثبــتاســنادواماککشــورووزیر

راهوشهرسازیبرگزارشد.
به گزارش ایســنا، روزگذشته )شنبه ۲۲ 
مــرداد 14۰1( آییــن امضــا تفاهم نامه همکاری 
مشــترک میــان حســن بابایی رئیس ســازمان 
ثبت اســناد و اماک کشــور و رســتم قاســمی 
وزیر راه و شهرسازی با محوریت قانون جامع 

حدنگار ) کاداستر( برگزار شد.
حســن بابایی در این مراســم اظهار کرد: 
طرح نهضت ملی مسکن از راهبردهای کان 
دولت مردمی اســت و از اقدام ســازمان ثبت 
اسناد و اماک کشور تسهیل و تسریع صدور 
اســناد بــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن در 
امتــداد نهضــت خدمت رســانی دوران تحول و 

تعالی قوه قضائیه است.
وی افزود: ســازمان ثبت اســناد و اماک 
کشــور به منظور تکمیل بانک اطاعات زمین 

و تحقــق طــرح نهضت ملی مســکن به وزارت 
توجــه  بــا  می کنــد؛  کمــک  شهرســازی  و  راه 
بــه اینکــه عمــده مدیریــت زمیــن در اختیــار 

وزارتخانه راه است.
امــاک  و  اســناد  ثبــت  رئیــس ســازمان 
کشــور به ســازمان های ثبت اســناد در تمامی 
اســتان ها دســتور داد که به تبصره 1 ماده 1۰ 

قانون جهش تولید مسکن عمل کند.
تبصــره ی 1 مــاده 1۰: )چنانچــه دســتگاه های 
تاریــخ  از  مــاه   ۲ ظــرف  مــاده  ایــن  موضــوع 
نســبت  شهرســازی  و  راه  وزارت  درخواســت 
بــه واگــذاری و تحویــل زمین و تســلیم اســناد 
و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اســناد 
و امــاک موظفنــد بــه درخواســت وزارت راه و 
شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یاد شده، 
اقــدام و ســند مالکیــت جدید را بــه نام دولت 
بــا نمایندگــی وزارت راه و شهرســازی صــادر 

نمایند.(
و  اســناد  ثبــت  ســازمان  گفــت:  بابایــی 
اماک کشور با توجه به اجرای ماده 9 قانون 

جامع حدنگار مکلف اســت به وظایف قانونی 
خود عمل کرده و در اولین فرصت نسبت به 

صدور سند اقدام کند.
امــاک  و  اســناد  ثبــت  رئیــس ســازمان 
کشور بیان کرد: تعویض اسناد دفترچه ای به 
حدنــگار از مباحثــی اســت کــه در تفاهم نامــه 

مطرح شده است.
بابایی افزود: در اســرع وقت نســبت به 

مستندسازی و صدور سند باید اقدام کنیم.
امضــای  بــا  امیدواریــم  گفــت:  وی 
تفاهم نامــه همــکاری مشــترک میان ســازمان 
ثبــت اســناد و امــاک کشــور و وزارت راه و 
شهرســازی در بســیاری از حوزه هــا کــه هنــوز 
سند حدنگار صادر نشده یا تثبیت برای صدور 
ســند انجام نشــده اســت؛ به تثبیت ســازی و 
صــدور اســناد مالکیــت بــه نــام دولــت اقــدام 
کنیــم و بــه محض اینکه مســتندات از ســمت 

وزارت راه ارائه شد اقدام خواهیم کرد.
امــاک  و  اســناد  ثبــت  رئیــس ســازمان 
کشــور اظهــار کــرد: در بســیاری از اراضــی کــه 

جــزو بافــت شــهری قــرار گرفته اند ولــی هنوز 
ســندی بــرای آن هــا صــادر نشــده اســت الزم 
اســت کــه در اســرع وقــت نســبت بــه صــدور 

سند اقدام شود.
بابایی بیان کرد: ســازمان ثبت اســناد و 
امــاک کشــور نســبت بــه بافت های فرســوده 
مکلــف اســت اســناد را بــه نــام وزارت راه و 

شهرسازی منتقل کند.
وی در ادامــه گفــت: صــدور ســند بــرای 
تمامــی فرودگاه هــای کشــور را در دســتور کار 
قرار می دهیم و در تفاهم نامه  نیز این مساله 
را قیــد می کنیــم؛ همچنیــن در خصوص بحث 
زمین خــواری و جرایمــی کــه در مــورد زمیــن 
انجام می شــود، ســازمان ثبت اسناد و اماک 
کشــور مکلف است که با همکاری دستگاه ها 
نسبت به مستندسازی صدور سند مخصوصاً 

اراضی دولتی اقدام کند.
کــه  امیدواریــم  کــرد:  اظهــار  بابایــی 
انعقــاد ایــن تفاهم نامــه گام بلند در راســتای 
تثبیــت و مستندســازی اراضــی دولتــی باشــد 
همچنیــن جلســات به صورت فصلی تشــکیل 

و گزارش هایی ارائه شود.
وی در ادامــه گفــت: امیدواریم در آینده 
نزدیــک نســبت به صــدور 4۰۰ هزار ملکی که 
ســندی برای آن صادر نشــده اســت، اقدامات 

صورت بگیرد.
کــرد:  اظهــار  مراســم  ایــن  در  قاســمی 
پرونده هــای ســنگینی در زمینــه زمیــن وجــود 
دارد که باید حل شــود به طوری  که 46 هزار 
پرونده در دادگاه های کشور مرتبط با اختاف 
ملکی است، لذا خواستاریم که سازمان ثبت 
اســناد و امــاک کشــور در خصــوص نهضــت 
ملی مســکن به وزارت راه و شهرســازی کمک 
ویــژه ای کنــد. وزیــر راه و شهرســازی افــزود: 
تفاهــم نامه همکاری مشــترک میان ســازمان 
ثبــت اســناد و امــاک کشــور و وزارت راه و 
شهرســازی، بحث حدنگار کــه جزو ضروریات 
کشور است را به دنبال دارد همچنین نهضت 
ملــی مســکن نیــز در ایــن تفاهم نامــه مطرح 
شــده تا زمین های مورد نیاز در اختیار وزارت 

راه و شهرسازی قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: امیدوارم 
با کمک ســازمان ثبت اســناد و اماک کشــور 
و  راه  بــه  متعلــق  زمین هــای  وضــع  بتوانیــم 

شهرسازی را مشخص کنیم.
قاسمی در پایان از قوه قضائیه به دلیل 

همکاری در حوزه زمین نیز تشکر کرد.

سالهاســت بهنظــر کــه مســکونی خانههــای
محلاســتقراربســیاریازناشــرانهســتند،در
ســالهایاخیــربهدلیلبرخــیناهماهنگیهای
قانونیموجبشــدهاندتاکاربعضیازناشــران
پــساز۳0ســالبــهپلمــپبکشــدوتیــرِشــروعِ
کارِبرخــیدیگــرنیزدرهمانآغازراهبهســنگ
بخــوردتــاجایــیکهبهقولیبدیــنترتیب:»۹0

درصدناشرانبایدتعطیلکنند!«
»با دریافت مجوز انتشارات از وزارت ارشاد 
آیــا می تــوان در محل مســکونی فعالیــت کرد؟«؛ 
پرسشــی که به نظر می رسید به تازگی پاسخ خود 
را یافته بود اما برخی گایه ها حاکی از این است 
که هنوز هم انگار پاســخ مشــخصی نمی توان به 
آن داد؛ یا دست کم برخی چون و چراها موجب 
اقداماتــی می شــود کــه گایه و بعضــاً بی انگیزگی 

اهالی نشر را به همراه دارد. 
انتشــارات  کــه مدیــر  بــود  پیــش  چنــد روز 
مارلیک خطاب به معاون فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی نوشــت: »در شــرایطی که خبر 
قانون تاســیس کتاب فروشــی در مکان مسکونی 
در یک قدمی اجرا از سوی آن مقام محترم اعام 
گردید، 1۲ مرداد 14۰1 از ســوی شهرداری منطقه 
8 تهران اقدام به پلمب انتشــارات مارلیک با 3۰ 
ســال سابقه نمودند، خواهشمند است رسیدگی 

فرمایید.«
حســین محســنی، مدیر این نشــر به ایســنا 
می گویــد ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه: نزدیــک 
3۰ ســال اســت کــه فعالیــت می کنیــم و در طــی 
ســکونت  اداری  مکانــی  در  هرگــز  ســال ها  ایــن 
نداشــتیم و از ملک مسکونی استفاده کرده ایم و 
مشکلی هم نداشتیم. با نقل مکان از انقاب به 
نارمــک، در یک ســاختمان 16واحــدی، چهار واحد 
را خریــداری کردیــم کــه یــک واحــد آن را بــه یــک 
آموزشــگاه نقاشــی و واحــد دیگــر را به یــک دفتر 
قضایــی دادیــم کــه مراجعــان زیــادی هــم دارند و 
دو واحــد را هــم به انتشــارات مارلیــک اختصاص 
دادیم. هفته پیش این دو واحد را پلمپ کردند.

او که پیش تر در نامه ای گایه و درخواست 
خود در این زمینه را به شهردار منطقۀ 8 مطرح 

پیگیری هــای  دربــاره  بیشــتر  توضیــح  در  کــرده، 
خــود می افزایــد: روز سه شــنبه )18مــرداد 14۰1( 
با شــهردار ناحیه و مســئول اجرای احکام منطقۀ 
8 صحبــت کــردم. آن هــا میــان همــۀ قوانین روی 
ایــن مســاله دســت گذاشــتند کــه محل تاســیس 
دفاتــر بایــد واحدهای مســکونی مســتقل باشــد؛ 
یعنــی همــۀ 16 واحــد بایــد مربــوط بــه مــن باشــد 
کــه بتوانــم بــه عنوان ناشــر در دو واحــد از آن ها 
فعالیــت کنــم. یا خانۀ ویایی بگیرم که مســتقل 
باشــد. در صورتــی کــه در حــال حاضــر، از میــان 
محل استقرار ۲۰ هزار ناشر به ندرت و به صورت 
انگشت شــمار به صورت مســتقل و به این حالت 

است که می گویند.
محســنی همچنیــن می گویــد کــه انتشــارات 
در  کســی  بــرای  مزاحمتــی  تاکنــون  مارلیــک 
ســاختمان ایجاد نکرده اســت و بیــان می کند: به 
ایــن شــکل، پــا روی گلوی مــا گذاشــته اند و دیگر 
انگیــزه ای بــرای مــا نمی ماند. این در حالی اســت 
که معاونت امور فرهنگی شهرداری هزینه  زیادی 
بــرای حوزۀ کتــاب و کتابخوانی انجــام می دهد تا 
از آن  حمایت کند اما درباره ناشــری که 3۰ســال 
اســت فعالیت می کند، اقدامی این چنینی انجام 

می دهند.
می رســد  به نظــر  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
مســاله فعالیت موسســات نشــر، کتابفروشی ها 
کاربری هــای  در  کتــاب  پخــش  شــرکت های  و 
مســکونی بایــد ســال ها پیــش حــل شــده باشــد. 
کمااین که در اردیبهشت  1387 با تصویب طرحی 
در جلســۀ شورای شــهر فعالیت موسسات نشر، 
در  کتــاب  پخــش  و شــرکت های  کتابفروشــی ها 

کاربری های مسکونی قانونی شد. 
خســرو دانشــجو، ســخنگوی وقــت شــورای 
شــهر با حضور در جمع خبرنگاران گفته بود که: 
بر اساس این مصوبه ناشران بدون تبدیل کردن 
کاربــری واحــد مســکونی بــه انبــار یــا... می توانند 
از طریــق نرم افــزاری و ســخت افزاری نســبت بــه 
توزیع و پخش کتاب اقدام کنند و بر اساس این 
مصوبه، شــهرداری ملزم شد تا جهت ساماندهی 
وضعیت ناشــران و کتابفروشــان الیحه ای را ارائه 

کنــد کــه در ایــن الیحــه نحــوه فعالیــت ناشــران 
آن هــا  تشــویق  جهــت  شــهرداری  تســهیات  و 

پیش بینی می شود.
براساس این مصوبه، ناشران و کتابفروشان 
نباید منازل مسکونی را به انبار و فروشگاه کتاب 
تبدیــل کننــد و در غیــر این صــورت، مطابق قانون 

شهرداری ها با آن ها برخورد خواهد شد.
هــر  بــا  مصوبــات  دســت  ایــن  ظاهــراَ  امــا 

رفت وآمدی تحت تاثیر قرار می گیرد. 
چراکــه هومــان حســن پور، رئیــس اتحادیــۀ 
موضــع  دربــارۀ  تهــران  کتابفروشــان  و  ناشــران 
ایــن صنــف نســبت بــه شــرایط پیش آمــده بــرای 
نشــر مارلیــک و مــوارد مشــابه می گویــد: مــا یــک 
تفاهم نامــه بــا شــورای شــهر داشــتیم کــه حــدود 
1۲ ســال پیــش بســته شــده بــود و بــا توجــه بــه، 
بــه پایان رســیدن اعتبار این تفاهم نامه در ســال 
1399 )یا 14۰۰( برای به روز کردن آن اقدام شــد 
و به تصویب کمیسیون فرهنگی شورای شهر نیز 
رســید. االن منتظریم تا به صحن شــورا برســد و 

تصویب شود.
ایــن  اعتبــار  اتمــام  از  پــس  می افزایــد:  او 
تفاهم نامــه، وقتــی شــورای شــهر جدیــد روی کار 
آمــد، خواســتند تــا آن را بازبینــی و تکمیــل کننــد 
و این مســاله زمان بر شــد. با این حال، دوســتان 
شــورای شــهر گفتنــد اگــر در ایــن مــدت مــوردی 
پیــش آمــد، منعکــس کنیم تا مشــکل رفع شــود. 
االن هــم مــوارد پیش آمــده را اعــام می کنیم، اما 
اینکــه چگونــه بــا آن ها برخــورد می شــود، مبحث 

دیگری ست.
حســن پور به توجه به این که اغلب ناشــران 
در واحدهــای مســکونی فعالیــت می کننــد اشــاره 
دارد و بــا توجــه به وضع موجود می گوید که »9۰ 

درصد ناشران باید تعطیل کنند!«
البته مدیر نشر مارلیک می گوید که تا وقتی 
در منطقه انقاب سکونت داشتند، کار به پلمپ 
نکشــیده بــود و اگــر هــم گاهــی مســائلی از ایــن 

دست پیش می آمد، با نامه نگاری حل می شد. 
او در عین حال دربارۀ محل سکونت جدید 
ایــن نشــر نیــز توضیــح می دهــد: ســال گذشــته، 

شــهرداری  بــرای  ارشــاد  فرهنگــی  معاونــت  از 
نامــه گرفتیــم کــه بناســت در این مــکان )نارمک( 

فعالیت مان را ادامه دهیم.
حسین محسنی آن چه را برای نشر مارلیک 
رخ داده اســت، یــک توهیــن بــزرگ بــه یک مکان 
فرهنگــی می دانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه در 

منطقۀ 8 با این مشکات مواجه شده اند.
بــا این حــال، هومــان حســن پور درخصوص 
ایــن مســاله می گویــد: در محــدودۀ انقــاب هــم 
بعضــاً این موارد دیده می شــود. اخیــراً هم اتفاق 
افتاده و ما نامه نگاری و با شــورای شــهر صحبت 

کرده ایم.
پلمــپ  از  قبــل  پیــش،  روز  چنــد  قضــا  از 
معــاون  یاســراحمدوند،  مارلیــک،  انتشــارات 
دربــارۀ  گفت وگویــی  در  ارشــاد،  وزیــر  فرهنگــی 
اقدامــات معاونــت امــور فرهنگــی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی بــرای تحقــق بنــدج مــاده 9۲ 
قانون ششــم توسعه با موضوع »تعرفه فرهنگی 
و کاربــردی فرهنگــی« بــرای فعــاالن حــوزه نشــر 
و کتــاب  فروشــی، از تشــکیل ســتاد ویــژه در ایــن 
معاونــت خبــر داده بــود و گفته بود کــه فراخوان 
ثبت نام در این سامانه به زودی اعام خواهد شد 
تا ذی نفعان و مشموالن با ثبت نام از مزایای این 

مصوبه قانونی بهره مند شوند.
بــه گفتــۀ او، آئین نامــۀ اجرایــی بنــدج مــاده 
ســال  خــرداد   3۰ توســعه،  ششــم  قانــون   9۲
14۰۰ تصویــب و 1 تیرمــاه همان ســال اباغ شــده 
اســت. آئین نامــه این بند قانونــی درجریان تغییر 
دولت، مصوب شد؛ بنابراین فرصت اجرایی پیدا 
نکــرد. وزارت فرهنــگ و ارشــاد دولــت ســیزدهم 
بــه طراحــی یــک ســامانه مکلــف شــده اســت تــا 
ثبت نــام  بــه  بهره بــرداران  و  ذی نفعــان  فعــاالن، 
اقدام کنند؛ به همین منظور ستادی در معاونت 
امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، 
تشکیل شده است؛ به زودی این سامانه طراحی 

و در دسترس قرار خواهد گرفت. 
البتــه رئیــس اتحادیــه ناشــران اظهــار نظــر 
متفــاوت و دیگــری هــم دربارۀ مشــکاتی از این 
دست دارد و می گوید: فعالیت ناشران تا وقتی 

مثــاً  نیســت.  قانــون  خــاف  نباشــد،  معــارض 
ناشــر  واحدهــا  همــۀ  ســاختمان ها،  بعضــی  در 
هســتند. به طور کلی، تا وقتی معارض نداشــته 
باشــند، کســی کاری نــدارد. قبا هــم همین طور 
بــوده، اگــر یکــی از ایــن طبقــات معــارض بــود، 
می توانســت مساله ساز شــود. اما درباره این که 
همــۀ واحدهــا بایــد متعلــق به یک نفــر یا صنف 
باشد، دارد اشتباه صورت می گیرد، چون برخی 
ناشــران در بافــت مرکــزی وجــود ندارنــد، ولــی 
فعالیــت بســیاری می کننــد و دلیل نــدارد این ها 
را تعطیــل کنیــم و بگوییم چون همۀ ســاختمان 

برای آن ها نیست.
تعــداد  می گویــد  او  شــرایطی،  چنیــن  در 
کــه در چنیــن واحدهــای مســکونی ای  ناشــرانی 
فعالیت دارند به قدری زیاد است که آمار دقیقی 

از آن ها ندارد.
به نظــر می رســد  کــه  اســت  ایــن در حالــی 
شــهرداری حتــی بعضــا نســبت بــه جلوگیــری از 
فعالیــت تجــاری در مــکان مســکونی، حســاس تر 
از موارد دیگری که موجب گایۀ ناشــران اســت، 
رنجبریــان،  مســعود  چنان کــه  می کنــد.  عمــل 
از  پــس  شــهردار منطقــه 6 تهــران در نشســتی 
برنامــه »کتاب گردی« در آبان ماه ســال گذشــته، 
ناشــران،  انجام شــدۀ  اظهــارات  بــه  واکنــش  در 
گفتــه بــود: مامــوران مــا وقتــی بــا کســانی مواجه 
می شوند که در مکان مسکونی کار تجاری انجام 
می دهنــد، موظفنــد آن را بــه ماده 1۰۰ بفرســتند 
و آن مــکان را ببندنــد. یــا ســد معبر جــزء وظایف 
شهرداری است که اجازه ندهد فعالیت کنند. اما 
وقتی بعضی کتاب هایی که با دین ما در تناقض 
اســت، منتشــر می شــود، ما در شــهرداری ضابط 
قضایی نیســتیم اما می توانیم کارگروهی تشکیل 
دهیم. اتحادیه می تواند چشم و گوش ما شود. 
و پیــدا نیســت با وجــود شــرایط پیش آمده، 
فردا یا روزهای دیگر کدام ناشران باید در انتظار 
پلمپ شــدن مکان فعالیت شان_ که سال هاست 
در یــک واحــد مســکونی ســکونت یافته _ باشــند 
و کماکان با پاســخی مواجه باشــند که قانع شــان 

نمی کند.

۹0درصدناشرانبایدتعطیلکنند

بازگشت۱۵0کارگاهتولیدنوشتافزارایرانیبهچرخهتولید

فرودگاههایکشور
سنددارمیشوند
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لوکس ها از ارزش افتادند
طبــق اعــام مدیرعامــل ســازمان امــوال تملیکــی، طــی 
بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از بندر بوشهر، دستور 
تعیین  تکلیف فوری خودروهای دپو شــده صادر شــده 
مشــخص  آنهــا  وضعیــت  زودی  بــه  احتمــاال  و  اســت 
خواهــد شــد؛ ایــن خودروهــا بنا به شــرایطی کــه دارند 
ممکن اســت به ضبط دولت درآمده و یا ترخیص و به 

صاحبان کاال تحویل داده شود.
عبدالمجیــد اجتهــادی، مدیرعامــل ســازمان امــوال 
تملیکــی در گفت وگــو بــا ایســنا، در رابطــه بــا اینکــه در 
جریان ســفر اخیر رئیس قوه قضائیه به بوشــهر، درباره 
خودروهای وارداتی که از سال ها پیش در گمرک مانده 
و تعیین تکلیف نشــده چه مســایلی مطرح و مورد توجه 

قرار گرفت، توضیح داد.

خودروها بخشی از ارزش خود را از 
دست داده اند

وی گفــت: یکی از مســایلی که مــورد انتقاد رئیس 
قــوه قضائیــه قــرار گرفت این بود که حدود پنج ســال از 
توقیــف و نگهــداری این خودروها گذشــته ولی همچنان 
در شــرایط آب و هوایــی نامناســبی قــرار دارد و بخشــی 
از ارزش خــود را از دســت داده و تعییــن تکلیف نشــده 
اســت، از ایــن رو دســتور بررســی فوری وضــع خودروها 

صادر شد.

امکان برگشت خودروهای دارای 
پرونده قضایی به صاحب کاال

ایــن مقــام مســئول در ســازمان امــوال تملیکی در 
مــورد وضــع خودروهــای دپو شــده نیز گفت: بخشــی از 
این خودروها دارای پرونده قضایی اســت که امیدواریم 
رای،  صــدور  بــا  و  برســد  ســرانجام  بــه  زودی  بــه  کــه 
تعیین تکلیف شــود. ممکن اســت با رای صادره، خودرو 
بــه ضبــط دولــت درآیــد و یا اینکه رای برائــت صادر و به 

صاحب خودرو استرداد شود.

فاقد ثبت سفارش ها در دستور کار 
قرار دارند

معــاون وزیــر اقتصــاد ایــن را هم گفت که بخشــی 
از ایــن خودروهــا فاقد ثبت ســفارش هســتند که امکان 
ترخیص نداشــته اند، با این حال با دســتور اخیر رئیس 
قوه قضائیه، احتماال به زودی نیز تعیین تکلیف شوند.
ایــن اولیــن بار نیســت کــه مقام مســئولی از وضع 
خودروهای دپو شده بازدید و دستور تعیین تکلیف آنها 
را صادر کرده است ولی برای این حدود ۲۲۴۹ دستگاه 
باقــی مانــده در نهایــت بــه نتیجه مشــخصی نرســیده و 

همچنان در گمرک خاک می خورند.
از سال ها پیش و قبل از ممنوعیت واردات خودرو 
در سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۲ هزار خودرو وارد و در گمرک 
دپــو شــده که با اعمــال ممنوعیت فرصــت ترخیص پیدا 
نکــرد و در نهایــت بــا چند مصوبه و تمدیــد زمان، از دی 
۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۹ تعداد زیادی از آن ترخیص شد 
ولــی حدود ۲۲۴۹ دســتگاه به دالیــل مختلف، ترخیص 

نشده و مدت هاست در گمرک مانده است.
بخشــی از خودروهــا دارای پرونــده قضایــی اســت 
کــه طبق مصوبــه قبلی هیات دولت برای تعیین تکلیف 
ایــن خودروهــا، بــرای آنهایــی کــه دارای پرونــده قضایــی 
هســتند، قیــد زمانــی مطــرح نیســت و هر زمــان که رای 
مرجع قضایی صادر شود امکان برگشت به صاحب کاال 

را خواهند داشت.
حــدود ۱۰۰۰ دســتگاه فاقــد ثبت ســفارش هســتند 
کــه حتــی اگر مهلتــی بــرای تعیین تکلیف آنها مشــخص 
شــود ولــی ســامانه ثبــت ســفارش را وزارت صمــت بــاز 
نکنــد ، امــکان ترخیــص ندارند. همچنین بخشــی از این 
خودروها، آمریکایی و یا ساخت آمریکا است که امکان 

ورود به کشور را نداشته و باید مرجوع یا امحا شود.

رئیس سازمان توسعه 
تجارت: از پایان شهریور با 

رمزارزهای خود کاال وارد کنید 
بنابــر اعــام رئیــس ســازمان توســعه تجــارت، واردات 
در ازای رمزارزهایــی کــه در داخــل بــه صــورت قانونــی 
اســتخراج شــده، آزاد اســت. بــه عبارتــی هر کســی که 
رمزارز رســمی اســتخراج شــده دارد، از پایان شــهریور 
می توانــد بــا رمــزارز خــود واردات انجــام دهد امــا فعاً 

بحث صادرات مطرح نیست.
علیرضــا پیمــان پاک دربــاره ثبت ســفارش واردات 
خودرو به میزان ۱۰ میلیون دالر از طریق رمز ارز گفت: 
طبق موافقتنامه ای که میان رئیس بانک مرکزی و وزیر 
صمت منعقد شــد، اســتفاده از رمز ارز ها به عنوان یک 
ابزار توسعه تجارت مطرح شد. پیمان پاک با بیان اینکه 
بانک مرکزی کشــور ها رمز ارز را به رســمیت شــناختند، 
امــا اعالم رســمی نمی کنند، گفــت: مقاومت ها به زودی 
از بیــن مــی رود و بــه همین علــت مــا برنامه ریزی جهت 

استفاده از این ظرفیت را انجام دادیم.
رئیس ســازمان توســعه تجارت تاکید کرد: واردات 
در ازای رمــز ارز هایــی کــه در داخــل بــه صــورت قانونــی 
اســتخراج شــده اند آزاد اســت. به عبارتی هر کســی که 
رمــز ارز رســمی اســتخراج شــده دارد، از پایــان شــهریور 
می تواند با رمز ارز خود واردات انجام دهد و فعال بحث 

صادرات را نداریم.
بالکچیــن  اســاس  بــر  کــرد:  اعــالم  وی همچنیــن 
در خــارج از مرز هــا بســتری فراهــم کردیــم کــه تاجــر ما 
می تواند رمز ارز بگیرد و در ازای آن واردات انجام دهد.
رئیس ســازمان توسعه تجارت در خصوص آخرین 
مصوبــات در جهــت تســهیل تجــارت خارجــی گفت: رفع 
تعهــد ارزی کلیــه صادرکننــدگان به کشــور های اورآســیا 
)روسیه بالروس قزاقزستان قرقیزستان و ارمنستان( از 
طریــق واگــذاری کوتــاژ به واردادکنندگان کاال از روســیه 
امکان پذیر شــد. علیرضا پیمان پاک اظهار کرد: با توجه 
بــه برنامه هــای متنــوع دولت ســیزدهم در ایجــاد زمینه 
مناســب برای افزایش ســطح تعامالت تجاری کشورمان 
ارتقــای  راســتای  بین المللــی، مصوبــه ای در  در عرصــه 
روابــط تجاری با روســیه به امضــای اعضای کمیته اقدام 

ارزی رسید.

اخبـــــــــــــــــار

ناعمه شاهوردیلو
دبیــر کل انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی بــا بیــان 
اینکــه قیمت گــذاری دســتوری هیچ ســودی برای 
تولیدکننــده و مصرف کننــده نــدارد، خاطرنشــان 
دســتورات  اینگونــه  مخــرب  نتایــج  از  کــه  کــرد 
کاهــش تولیــد و کیفیــت قطعــات و محصــوالت 

و در نهایت افزایش قاچاق در کشور می شود.
عبــاس هاشــمی دیــروز در نشســت خبــری 
ایــن انجمــن ادامــه داد: بــه دلیــل اجبــاری کــه از 
ســوی قانون گــذار در ایــن بــاره صــورت می گیــرد، 
برخــی از واحدهــای تولیدی از قطعات کم کیفیت 

برای تولید محصول استفاده می کنند.
او بــا بیــان اینکــه انجمن بارهــا این موضوع 
و  حمایــت  ســازمان  بــازار،  تنظیــم  ســتاد  بــه  را 
وزارت صمــت منعکــس کــرده اســت، گفت: یکی 
از راه حل هــای انجمــن بــرای خــروج از ایــن وضــع 
اجرایــی کــردن شــیوه های آزموده شــده در جهان 
اســت، همچنیــن بایــد از نظــارت پســینی کــه در 

آن ســتاد تنظیــم بــازار بــا توجــه بــه اطالعــات 
ســامانه های  در  ثبت شــده  قیمت هــای  و 
مربوطــه امــکان بررســی و برخــورد هرگونــه 

تخلفی را دارد، استفاده کرد.
لــوازم  صنایــع  انجمــن  کل  دبیــر 
خانگــی ایــران بــا بیان اینکه جدا از مشــکل 

دســتوری  قیمت گــذاری 
و قاچــاق بــا فــروش 
در  مــدت دار 
روبــه رو  نیــز  بــازار 
ادامــه  هســتیم؛ 
داد: بعضــی واحدها 

کــه  تولیدکننــدگان  و 

از اعضــای ایــن انجمــن نیســتند، بــرای فــروش 
برخی کاالها از این روش استفاده می کنند. به 
ایــن صــورت کــه هزینه را نقد دریافــت می کنند 
و چنــد مــاه بعــد کاال را تحویــل می دهنــد، نیــاز 
اســت نــام ایــن کاالهــا و شــرکت ها بــه وضــوح 
گفتــه شــود تــا این اقــدام به کل انجمــن تعمیم 

داده نشود.
خانگــی  لــوازم  نمایشــگاه  دربــاره  هاشــمی 
خاطرنشــان کــرد: انجمــن طــی ۲۱ ســال مــداوم 
لــوازم خانگــی  نمایشــگاه بین المللــی تخصصــی 

را برگــزار کــرده اســت و 
سال گذشــته ۴۱۸ واحد 
نمایشــگاه  در  صنعتــی 
کــه  داشــتند  مشــارکت 
۴۱۱ شــرکت داخلــی و ۷ 

خارجی بودند.

او اعالم کرد: مجوز برگزاری نمایشگاه امسال از 
تاریخ ۲۹ آذر تا ۲ دی اخذ شده است.

دبیــر کل انجمن صنایــع لوازم خانگی ایران 
همچنیــن تاکیــد کــرد کــه انجمن موافــق افزایش 
قیمــت نیســت و افــزود:  بــه دلیــل شــرایط رکود 
ایــن  از  ســودی  نمی تواننــد  هــم  تولیدکننــدگان 
شــرایط ببرنــد. حتــی اگــر دولــت اجــازه افزایــش 
قیمت ۴۰ درصدی بدهد تولیدکننده آن را اعمال 

نمی کند. 

هاشــمی بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت بــر 
اســاس قیمــت نهاده هــا، در شــرایطی بــرای بقــا 
مجبور به افزایش قیمت شویم، خاطرنشان کرد: 
بایــد اجــازه داد، تولیدکننده همــگام با تورم برای 

افزایش قیمت ها تصمیم بگیرد.
او در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا انتقاد 
از صــادرات مقطعــی اظهــار کــرد: صــادرات پایدار  
زمانــی صــورت می گیــرد کــه قانون گــذاری صحیح 
اعمــال شــود و در داخــل بــازار خــوب  بــا فضــای 
رقابتــی ســالم و کاالی باکیفیــت وجــود داشــته 
باشد. اکنون ممکن است طی یک اتفاق به عراق 
و افغانســتان صادرات داشــته باشــیم و دوباره با 

یک اتفاق این صادرات متوقف می شود.
محمــود قهــاری، ســخنگوی انجمــن صنایــع 
لوازم خانگی ایران نیز تاکید کرد: زیرساخت های 
صــادرات در کشــور مــا درســت نیســت، تجــار ما 
خودشــان بــه دنبــال شــرکت های خارجــی بــرای 
صــادرات محصوالتشــان می رونــد در حالــی کــه 
در کشــورهایی بــا پایــه تجــاری و صادراتــی قــوی 

اینگونه نیست.
دبیــر کل انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران 
افــزود: میــزان صادرات لوازم خانگی در ســال به 
صورت میانگین ۳۰۰ میلیون دالر اســت که رقم 
بسیار کمی ارزیابی می شود و باید در این زمینه 

تدبیری اندیشیده شود.
هاشمی خاظرنشان کرد: تا زمانی که مانند 
یــک جزیره بــدون تعامل بــا دنیای 
اطراف باشــیم اوضاع صادرات به 

همین شکل ادامه پیدا می کند.
او در پایــان افــزود: ارزبــری 
صنعــت لــوازم خانگــی بر اســاس 
تولیــد ســال ۱۴۰۰ را معــادل ۱.۳ 
میلیارد دالر بود.

ورود بدون ثبت ســفارش کاال به گمرک و بنادر، 
مســئوالن  بارهــا  کــه  ایــران  تجــاری  چرخــه  در 
مربوطــه بــه روال معیــوب آن اذعان داشــته اند، 
از اهم عوامل رســوب میلیون ها تن کاال اســت؛ 
ایــن کــه دســتورالعملی دیگر در راســتای اصاح 
فراینــد تجــاری و ایــن معضــل ثبــت ســفارش در 
حــال تدوین و اباغ اســت، بــه تنهایی نمی تواند 
ضمانتــی بــرای اصــاح ایــن روال باشــد، چراکــه 
ممنوعیــت ورود کاالی فاقــد ثبــت ســفارش بــه 
بــه همــراه بســیاری از دســتورالعمل ها  بنــادر، 
بــرای ممانعــت از رســوب کاال، سالهاســت کــه 
مصــوب و الزم االجــرا بــوده ولــی در عمــل چنین 

نشده است.
بــه گــزارش ایســنا، ســاالنه حجــم باالیــی از 
کاال وارد گمرک و بنادر شده و بخشی از آن بعد 
از طــی تشــریفات گمرکــی، ترخیــص و وارد ایران 
می شــود. تجــارت خارجی ایران در ســال گذشــته 
میلیــارد   ۱۰۱.۶ ارزش  بــه  تــن  میلیــون   ۱۶۳.۹
دالر بــوده کــه از ایــن میــزان ۴۱.۱ میلیــون تن به 
ارزش ۵۳ میلیــارد دالر واردات اســت. در کنــار 
کاالهــای ترخیــص شــده، همــواره میلیون هــا تــن 
از اقــالم، پشــت درهــای خــروج قرار دارنــد که به 
دالیل مختلف یا امکان ترخیص ندارند و یا اینکه 
صاحــب کاال نســبت بــه طــی تشــریفات گمرکــی 
اقدام نکرده و درنهایت به مرحله اظهار به گمرک 

هم نرسیده و به رسوب منتهی می شود.

ســال ها  ایــن  در  تجــارت  حــوزه  در  آنچــه 
در  مختلفــی  عوامــل  کــه  داده  نشــان  گذشــته، 
رســوب کاال دخیــل بوده انــد کــه در کنــار جریــان 
تامیــن ارز و طوالنــی بــودن فرایند صدور مجوزها 
و البته ناهماهنگی دستگاه های مربوطه، بخشی 
به شرایط قبل از اظهار کاال برمی گردد که مربوط 
بــه ثبــت ســفارش بــه عنــوان مجــوز اولیــه ورود 
کاال بــه کشــور اســت و تــا زمانی که صادر نشــده 
باشد، صاحب کاال امکان اظهار به گمرک و ادامه 

مراحل ترخیص را ندارد.

دولت به دنبال آن است که کاال 
بدون ثبت سفارش وارد نشود

اخیــرا وزیر اقتصاد از تدوین دســتورالعملی 
جهت اصالح فرایند تجاری و ورود کاال خبر داده 
کــه بــر اســاس آن از ایجــاد رســوب در گمــرک و 
بنادر ممانعت خواهد شد. طبق گفته خاندوزی، 
بخش عمده کاالهای رسوبی، کاالهایی است که 
هنــوز بــه مرحله اظهار نرســیده و فرایند ترخیص 
آنها آغاز نشــده اســت؛ دولت به دنبال آن است 
تا با الزام ثبت ســفارش برای ورود کاال به گمرک 

و بنادر، اصالح اساسی در تجارت انجام دهد.
اکنــون هــم ورود کاالی فاقــد ثبت ســفارش 

ممنوع است اما...
ایــن در حالــی اســت که ثبت ســفارش برای 

ورود کاال قبــل از آنکــه بــه گمــرک و بنــادر وارد 
شــود، سال هاســت کــه از الزامــات قانونــی حوزه 
تجــارت بوده ولی اجرایی نشــده اســت؛ به طوری 
واردات  و  صــادرات  مقــررات  قانــون  طبــق  کــه 
»واردکننــدگان کاالهــای مختلــف اعم از دولتی و 
غیــر دولتــی جهــت اخــذ مجــوز ورود کاال و ثبــت 
سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و 

تجارت مراجعه کنند. »
همچنیــن در ســال ۱۳۹۷ بــود کــه طبــق مصوبــه 
هیات وزیران اعالم شد: »واردات کلیه کاالها به 
صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری 
- صنعتی و ویژه اقتصادی و ســایر مبادی ورودی 

بدون ثبت سفارش ممنوع است.«
بــه دنبــال آن در ســال ۱۳۹۸، علــی الریجانــی، 
طــی  اســالمی  شــورای  مجلــس  وقــت  رئیــس 
دولــت  رئیــس  روحانــی،  حســن  بــا  مکاتبــه ای 
دوازدهــم بر موضوع الزام ثبت ســفارش تاکید و 
اعــالم کــرد کــه »مطابق ماده )۸( قانــون مقررات 
صادرات و واردات، واردکنندگان کاالهای مختلف 
اعلم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود 
و ثبــت ســفارش بایــد منحصــرا بــه وزارت صمــت 
مراجعه کنند. بر این اســاس باید قبل از واردات 
کاال، ثبــت ســفارش انجــام شــود و بــدون ثبــت 
ســفارش قبلی، نمی توان برای واردات کاال اقدام 
کــرد. »وی اقدامــی خــارج از ایــن روال را مغایرت 

قانونی اعالم کرده بود.

همچنیــن می توان اشــاره کرد به بخشــنامه 
اردیبهشــت  امســال بانــک مرکــزی که به اســتناد 
مصوبــه ســتاد مقابلــه بــا تحریــم شــورای عالــی 
امنیــت ملــی اعــالم کــرد »واردات کلیــه کاالهــا 
بــه صــورت تجــاری به کشــور، اعــم از مناطق آزاد 
تجــاری - صنعتــی و ویژه اقتصادی و ســایر مبادی 
ورودی بــدون ثبت ســفارش و تعییــن منشــأ ارز 

بانک مرکزی ممنوع است«.
بــا این حال آنچــه در عمل اتفاق افتاده این 
است که در بسیاری از موارد، صاحبان کاال بدون 
توجــه بــه اهمیــت ثبت ســفارش قبــل از ورود به 
کشــور، کاال را خریــداری کرده، بــه گمرک و بنادر 
آورده و پــس از آن بــه دنبــال دریافت مجوز ثبت 
و  می رونــد  الزم  مجوزهــای  مابقــی  و  ســفارش 
دســتگاه های مربوطــه و تحویــل گیرنــده کاال نیــز 
چنیــن الزامــی بــرای واردکننــده ایجــاد نکرده انــد. 
تنهــا در مرزهــای زمینی اســت که از ســال ۱۳۹۷ 
الــزام دریافــت ثبــت ســفارش بــرای ورود مــورد 
تاکید بوده اســت که این مهم نیز از مدتی پیش 

تحت الشعاع قرار گرفت.
از  کــه  واردات  در جریــان  نابســامانی  ایــن 
قبــل نیــز مــورد انتقــاد مســئوالن حوزه تجــارت و 
البتــه قضایی قرار داشــته، هیــچ گاه حل و فصل 
نشــده اســت و همچنان جریان ورود بدون ثبت 
ســفارش کاال بــه اماکــن گمرکــی و بنــادر ادامــه 
دارد و خود به یکی از دالیل انباشــت کاال تبدیل 

شــده اســت  و گزارش هــای متفاوتــی از آن نیــز 
وجــود دارد؛ از خودروهــای دپــو شــده در گمــرک 
کــه سال هاســت حداقــل ۱۰۰۰ دســتگاه به دلیل 
نداشــتن ثبت سفارش و بســته بودن سامانه در 
زمان ممنوعیت واردات خودرو نتوانسته ترخیص 
شود و یا ماجرای اخیر ۳۰ کانتینری که ۱۳ سال 
در بنــدر بوشــهر مانــده و بــه گمــرک اظهــار هــم 
نشــده و حتــی کاالهــای آن تخلیــه و خارج شــده 
اســت، در حالــی که ثبت سفارشــی هــم برای آن 
نمی توانــد وجــود داشــته باشــد. همچنیــن حجــم 
باالیــی از کاالهــای بــدون ثبــت سفارشــی کــه بــا 
ممنوعیت گروه کاالیی مواجه شده و دیگر امکان 

ترخیص پیدا نکرد و فاسد شد.
و  مصوبــه  دیگــر  بــار  دولــت  اینکــه 
واردات  ممنوعیــت  بــرای  جدیــد  دســتورالعملی 
داشــته  گمــرک  بــه  ســفارش  ثبــت  فاقــد  کاالی 
باشد، به تنهایی نمی تواند پایان دهنده ایرادهای 
موجود در تجارت خارجی و معضل رســوب باشــد 
چراکه چنین ممنوعیتی در حال حاضر نیز وجود 
دارد و جهــت ممانعــت از رســوب هــم بــه وفــور، 
دســتوراالعمل صادر و در دســتور کار قرار گرفته 
اســت؛ ولی یکی از مســائل مورد توجه این است 
کــه بایــد از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشــد 
و سازمان ها و دستگاه های مربوطه، هماهنگی و 
همراهی الزم برای اصالح چرخه تجاری را داشته  

باشند.

به گفته مشــاور حقوقی انجمن صنایع نســاجی 
کشــور، فــرش دســتبافت، از دیر بــاز در ممالك 
جهــان و در بیــن همه فرهنگ هــا، به عنوان یك 
صنعت، ابزار تجارت و به عنوان وســیله تزئینی 

و الكچری زندگی بشر مرسوم بوده است.
بــا  گفت وگــو  در  مهردوســت  صــادق 
عصراقتصــاد با بیان اینکــه قدمت فرش در ایران 
به بیش از ۲۰۰۰ ســال می رســد اظهار کرد:  اوج 
دوران شکوه صنعت فرش ایران به دوره صفویه 
و رکــود آن بــه دوره قاجاریــه بــاز می گــردد، امــا 
متأسفانه با ورود شرکت های چند ملیتی و ورود 
فرش هــای بی کیفیت و کپی خارجی، این صنعت 

سودآور، با رکود مواجه شده است.
دارای طرح هــای  ایــران  فــرش  افــزود:  وی 
مختلفــی اســت بــه طوریکــه می تــوان گفــت بــه 
تعــداد مناطــق قالیبافــی در ایران طرح و نقشــه 
زیبــا و جــذاب فرش وجود دارد کــه اکثر آنها به 
نــام محــل بافت اولیه شــان شــهرت یافته اند که 
از جملــه مهمتریــن آنهــا می تــوان بــه طرح هــای 
طرح هــای  اســالمی،  ابنیــه  و  باســتانی  آثــار 
عبــاس،  شــاه  اســلیمی،  هندســی،  ترکمــن، 
و  بتــه ای، هریــس، ســتارگاه  قاجــار،  محرابــی، 

غیره اشاره کرد.
 مهردوســت با بیان اینکه ظرافت طرح های 
ایرانی موجب شــده که این طرح ها از ســوی اکثر 
کشــورهای صادرکننــده فــرش نظیــر هنــد، چین، 
پاکســتان، مصــر و... مورد تقلیــد غیرقانونی قرار 
گیرنــد گفت: بســیاری از این کشــورها فرش های 
خــود را بــا نام طرح های ایرانی وارد بازار می کنند 

و متولیان حوزه صنعت فرش کشور، باید جلوی 
این سوءاستفاده ها را بگیرند.

نســاجی  صنایــع  انجمــن  حقوقــی  مشــاور 
شــده،  انجــام  تحقیقــات  طبــق  افــزود:  کشــور 
تولیدكننــدگان چینــی با اســتفاده از نقشــه های 
كــه  هریــس  فــرش  نقشــه  مرســوم  و  متــداول 
در نــوع خــود بی نظیــر و منحصــر بــه فرد اســت 
ظاهــر  در  دقیقــاً  تقلبــی  و  جعلــی  نقشــه های 
مشــابه همــان نقشــه، ولــی بــا الیــاف مصنوعی 
بــه  و  تولیــد  پائین تــر  خیلــی  قیمت هــای  بــا  و 
كشــورهای  خصــوص  بــه  جهانــی  بازارهــای 
حاشــیه خلیــج فــارس كــه روزی از واردكنندگان 
و مصرف كننــدگان عمــده فــرش دســتباف ایران 

بودند، روانه كرده اســت.
صــادق مهردوســت ادامــه داد: فــرش ایــران 
جــدا از آنکــه معــرف فرهنــگ و تمــدن و تاریــخ 
ماســت دارای اهمیــت فراوانــی از بعــد اقتصــادی 
اســت امــا متاســفانه در ســال های اخیــر بخاطــر 
حمایــت نشــدن از تولیدكننــده و نداشــتن توجــه 
خــاص بــه ایــن صنعــت هماننــد ســایر تولیــدات 
نســاجی كشــور كه از صنایع مولد و در عین حال 
مظلومتریــن صنایع كشــور هســتند، ایــن رقم به 

شدت كاهشی بوده است.
وی گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی 
رئیــس مرکــز ملــی فرش ایران، در ســال گذشــته 
بیــش از ۶۴ میلیــون دالر، فــرش دســتبافت کــه 
در اکثــر نقــاط کشــور به خصوص در اســتان های 
آذربایجــان، خراســان، زنجــان، قــم، سیســتان و 
بلوچســتان، کرمــان تولیــد می شــود، صادر شــده 

اســت كه این رقم مبین ارزش و پتانســیل عظیم 
حوزه صنعت فرش دستبافت است.

 مهردوســت در ادامه افزود : صنعت فرش 
دســتباف كــه عمدتــا از ســوی اشــخاص حقیقــی 
بــا  تولیــد می شــود، همیشــه  و بصــورت ســنتی 
ســردرگمی و تضــرر تولیدكننــدگان كــه از صنایــع 
خانگــی كوچــك محســوب می شــوند روبرو شــده 
و آفت هــای اقتصــادی و اجتماعــی عظیمی به بار 

می آورد.
نســاجی  صنایــع  انجمــن  حقوقــی  مشــاور 
کشــور اضافــه کــرد: عالوه بر نبــود متولی جدی و 
بــا انگیــزه و مصمــم در مدیریت تولیــد و صادرات 
فــرش دســتبافت، متاســفانه علیرغــم تاكیــدات 
رهبــر انقــالب مبنــی بــر زدودن موانــع از ســر راه 
تولیدكننــدگان و بــا وجــود تصویــب »قانــون رفع 
موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی 
آن،  بعــدی  اصالحــات  و   ۹۴ ســال  در  كشــور« 
تاكنــون عــزم جــدی در برداشــتن موانــع از ســر 
راه تولیــد محصــوالت و صنایــع كوچك مشــاهده 
نمی شــود كــه متاســفانه و صــد افســوس صنعت 
خانگــی فــرش دســت باف كــه از صنایع ســنتی و 
دیربــاز ایــن مــرز و بوم بــوده از ایــن نامهربانی ها 
بی نصیــب نمانــده و روز بــه روز بــه افــول رفتــه و 
موانعی از ســر راه تولید این محصول كه حداقل 
بــدون هیــچ هزینه ای برای دولت و كشــور امكان 
و  زنــان  علی الخصــوص  نفــر  هــزاران  اشــتغال 
دختــران ایــن مــرز و بــوم را در پی دارد، برداشــته 

نشده است. 
وی افــزود: بــه عنوان مصداق و نمونه عینی 

در شهرســتان هریــس صنعــت فــرش دســتباف 
عــالوه بــر ایجــاد اشــتغال برای حداقــل ۶۰ درصد 
از مردم منطقه، امروزه به دلیل ركود كشــاورزی 
و دامپــروری كــه در اثــر خشكســالی های چندیــن 
ســال اخیــر و بی برنامگــی در مدیریــت كســب و 
كارها اتفاق افتاده فرش دستباف تنهاترین منبع 
درآمــد و امــرار معــاش مردم منطقه بوده اســت. 
كــه آن هــم بــه دلیل وجــود موانع متعدد بر ســر 
راه تولید و توزیع و صادرات آن موجبات ناامیدی 
تولیدكنندگان و فعاالن این عرصه را فراهم کرده 

است. 
موانــع  اینکــه  بیــان  بــا  مهردوســت  صــادق 
و  تجــار  ســرراه  در  كــه  مختلفــی  مشــكالت  و 
تولیدکننــدگان فــرش قرار دارد گفــت: این موانع 
باعث افول صادرات فرش كه باالترین رقم را در 
بیــن صــادرات غیر نفتی کشــور داراســت، بوجود 
آورده اســت. لیکــن بی توجهــی بــه ایــن صنعــت 
از ابعــاد مختلــف اقتصــادی، حقوقــی و مدیریتی 
موجــب رکــود ایــن صنعــت و نقــش کشــور ما در 
بازارهــای جهانــی شــده بــه نحوی که ســهم ایران 
از ۴۱% در ســال۱۹۷۶م. بــه۳۱% در ســال ۱۹۹۶ 
کاهــش پیــدا کــرده و در ســال ۲۰۲۱ اگر صادرات 
۳۸ میلیارد تومانی را مالك قرار دهیم این سهم 

به مراتب كمتر شده است.
بــا  افــزود:  کشــور  برجســته  حقوقــدان    
رجــوع بــه قوانیــن داخلــی ایــران می بینیــم کــه 
قانونگــذار مــا در بنــد ۹ مــاده ۲ قانــون حمایــت 
مصــوب  هنرمنــدان  و  مصنفــان  مؤلفــان،  از 
۱۳۶۸بــه طــور اجمالــی و مختصــر نقشــه قالی و 

گلیم را مورد اشــاره قرار داداه اســت، گویا اینکه 
بی اهمیت تریــن جــزء حقــوق مالکیــت فکــری را 
معرفــی می کنــد از طــرف دیگــر ایــن مــاده دامنه 
گســترده ای را تحت پوشــش خود قرار می دهد و 
گذشــت زمان نشان داده که نظام مناسبی برای 
حمایــت از تمــام عناوینــی کــه در ذیــل آن آمــده 
نیســت، چنانچــه در ابتــدا نرم افزارهــای رایانه ای 
تابــع بنــد ۱۱ مــاده ۲ قانــون مذکــور بــود؛ لیکــن 
مقنن در سال ۱۳۷۹ قانون خاصی را در حمایت 

از نرم افزارها وضع کرد.
از طرفــی دیگــر حمایت مبتنــی بر نظام حق 
مؤلف در ایران بدون نیاز به ثبت، از اثر حمایت 
می کند و حال آنکه مشکالت ناشی از ارائه دلیل 
از ســوی خواهــان در ایــن نظــام حمایتــی موجب 
شده بسیاری از هنرمندانی که آثارشان تابع این 
نظام اســت با اســتفاده ازمؤسســات غیــر دولتی 
مثــل CISAC یا FIM کــه در زمینه جمع آوری آثار 
هنــری و موســیقی فعالیــت می کننــد بــه دنبــال 

احقاق حقوق خود بر می آیند.
بــا  گفــت:  خاتمــه  در  مهردوســت  صــادق 
حمایت دقیق و قاطع از كلیه آثار مادی و معنوی 
و طرح ها و ابداعات، صنعت فرش را نیز می توان 
در ایــن مقولــه گنجانــده و ضمن حمایــت قانونی 
موثــر راهكارهــای عملی مثل آزادســازی صادرات 
چمدانی و شــخصی و ایجاد بســتر مناســب برای 
تبلیــغ و ترویــج فرش هــای ایرانــی از طریق ایجاد 
در  دولــت  حمایــت  بــا  و  مردمــی  ســندیكاهای 
بازارهــای جهانــی علی الخصوص بازار كشــورهای 

حاشیه خلیج فارس و كانادا و... فرآهم آورد.

 واردات فرش های کپی و بی کیفیت خارجی؛ مهم ترین معضل تولیدکنندگان
و بافندگان داخلی

ازدحام ممنوعه ها در رسوب میلیونی

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی مطرح کرد: کاهش 
کیفیت لوازم خانگی نتیجه قیمت گذاری دستوری 
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 جلوگیری از انحراف
 روزانه 8 هزار تنی آرد

با هوشمندسازی یارانه نان
مشــاوروزیــراقتصــادودارایــیاعــامکــردکــهمــابــه
طــورمتوســطبیننانواییهایکشــورروزانــه۲۴هزار
بــاوجــودســامانه اکنــون توزیــعمیکردیــم، آرد تــن
هوشمندســازییــارانآردونــان،با۱۶تــا۱۸هزارتن،

نیازآردکلکشورتأمینمیشود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، محمد جالل با بیان 
اینکــه بنــای مــا این بــود قیمت نــان تغییر نکنــد، گفت: 
از ابتدای شــروع طرح هوشمندســازی یارانه نان، چون 
دولــت مایــل بــود تــا افرایــش قیمت اتفــاق نیفتــد، باید 
ایــن جبــران را بــرای نانوایــان انجــام دهــد. یــک مبلغــی 
را بــه عنــوان کمــک هزینه بــه نانوایان پرداخــت کردیم. 
ایــن تصمیــم باعــث کمــک به جبــران هزینه هــای نانوا و 
اقتصادی ماندن فعالیت نانوایی می شد و دولت از ابتدا 

با منطق جبران هزینه های نانوا همراه بود.
اثــری کــه جبــران 15 درصــدی  افــزود: دومیــن  او 
داشــت ایــن بود که اســتقرار زیرســاخت هــا، کارتخوان 
هوشــمند را از قالــب نمایشــی خــارج کــرد و بــه کارکــرد 
واقعــی رســاند. روزانــه حــدود 9/7 میلیــون تراکنش در 
ایــن 90 روز، فــروش 1/4  ســامانه ثبــت می شــود. در 
میلیــارد قــرص نــان در ایــن ســامانه ثبــت شــده اســت. 
اســتقرار کارتخوان هــای هوشــمند باعث مشــاهده پذیر 
شــدن فعالیت های نانوا شــد. نگاهمان این بود تا نانوا 
باید وارد زمین بازی شود و استقرار کارتخوان هوشمند 

به صورت نمایشی نباشد.
مشــاور وزیــر اقتصــاد بیان کــرد: 74 هــزار نانوایی 
در ســطح کشــور قابلیــت اســتقرار کارتخــوان هوشــمند 
را دارنــد. مــا بــه طــور متوســط بیــن نانوایی هــای کشــور 
روزانــه بیــن 24 هزار تن آرد توزیــع می کردیم، اکنون با 
وجــود ســامانه، بــا 16 تــا 18 هزار تن آرد کل نیاز کشــور 
تامین می شود. نان سنگک فقط 10 درصد آرد را مصرف 
می کنــد و کمتریــن مصــرف آرد مربــوط بــه همیــن نــان 
اســت. در گذشــته تقلب هایــی از طــرف نانوایــان اتفــاق 
می افتــاد، مثــال مبلــغ تراکنــش را افزایــش می دادنــد. 3 
درصــد نانوایــان در ســطح کشــور تراکنــش غیرواقعــی 

داشتند که 12 درصد کمک هزینه را دریافت کردند.
مــاه  در  الزم  دســتورالعمل های  افــزود:  جــالل  
جــاری بــه نانوایــان ابــالغ می شــود. پیچیدگــی ســامانه 
اشــکالی نــدارد، اما قائــده و قانون نباید پیچیده باشــد. 
دولــت الکترونیــک یعنی ســاخت امکان بــرای حکمرانی 
بهتــر. یعنــی شــما بــه موجــب خدماتــی، داده هایــی را 
تولیــد می کنیــد و مــا می توانیــم بــه ایــن داده هــای اتــکا 
کنیــم. وقتــی دولــت الکترونیک را توســعه دهیم، دایره 
امکانــات حکمرانــی بهتــر را توســعه می دهیــم. امروز به 
این رســیدیم که زیرســاخت نان و آرد کشــور در سیطره 

جمهوری اسالمی است.
او در پایــان ســخنان خود اظهــار کرد: در فاز بعدی 
موضــوع آرد و نظــام توزیــع آرد در دســتور کار اســت. 
مقولــه ســهمیه آرد نانــوا ام الفســاد در مســاله  توزیــع 
آرد کشــور بــوده و می خواهیــم پایه هــای ایــن فســاد را 
متزلــزل کنیــم. چالــش ســهمیه بنــدی آرد باعــث شــده 
بــود کــه قیمت مجــوز نانوایی در تهران به طور متوســط 
5 میلیــارد تومــان باشــد و در مناطــق گــران قیمت به 9 

میلیارد تومان برسد.

پایان لوله گذاری دریایی 
نخستین سکوی فاز ۱۱ 

پارس جنوبی
عملیــاتلولهگــذاریدریایــیخطانتقالگازنخســتین
ســکویفــاز۱۱پــارسجنوبــیدرخلیجفــارسبهپایان

رسید.
بــه گــزارش شــرکت نفــت و گاز پــارس، عملیــات 
 11B لوله گذاری خط انتقال گاز موقعیت دریایی ســکوی
از فــاز 11 پــارس جنوبــی که با اســتقرار شــناور لوله گذار 
روز  بــود،  شــده  آغــاز  مردادمــاه  از ششــم  سی مســتر 

گذشته )جمعه، 21 مرداد 1401( به پایان رسید.
ایــن عملیات شــامل یک رشــته خط لولــه 32 اینچ 
دریایی گاز ترش و یک رشته خط لوله 4.5 اینچ تزریق 
منواتیلن گالیکول به طول تقریبی 15 کیلومتر است که 
از طریق اتصال در کیلومتر 18 خط لوله دریایی سکوی 
دریایــی 12C از فــاز 12 پارس جنوبی، وظیفه انتقال گاز 
ترش سکوی 11B را به پاالیشگاه خشکی بر عهده دارد.
هــدف از اجــرای ایــن خط لولــه، انتقــال روزانه 28 
میلیون مترمکعب گاز تولیدی سکوی 11B پارس جنوبی 
به پاالیشــگاه خشــکی فاز 12 در منطقه پارس 2 کنگان 

خواهد بود.

بر اســاس این گزارش، عالوه بر بخش لوله گذاری 
دریایــی، شــرح کار مرحلــه نخســت طرح توســعه فاز 11 
پــارس جنوبــی، نصــب جکــت، انتقــال و نصــب عرشــه 
ســکوی 12C به موقعیت 11B، حفاری و تکمیل 4 حلقه 
چــاه اســت که با اجــرای آن ظرفیت تولیــد گاز از میدان 
مشــترک پــارس جنوبــی بــه میــزان روزانــه 28 میلیــون 

مترمکعب افزایش می یابد.

اخبـــــــــــــــــار

تمرکز دولت بر واردات 
خودروهای کمتر از ۱0 هزار دالر 
شــورای مجلــس معــادن و صنایــع کمیســیون عضــو
اسامیبیانکردکهتمرکزآییننامهتدوینیازسوی
وزارتصنعــتبــروارداتخودروهایزیر۱۰هزاردالر
بــودهاســت،یعنیبــهنظرمیرســددروارداتخودرو

کیفیتفدایکمیتشدهاست.
لطف هللا سیاهکلی در گفت وگو با تسنیم، درباره 
اظهــار نظــر اخیــر رئیس جمهوری مبنی بــر اینکه واردات 
خودرو باید مشــروط به انتقال تکنولوژی باشــد، گفت:  
به طور کلی این حرف رئیس جمهور کامال درست است 
منتها در زمان اضطرار واردات صرفا تنظیم بازار می کند 
و زمانی که عرضه و تقاضا باهم هماهنگ نباشد اجباراً 

هر دولتی واردات می کند تا بازار را تنظیم کند.
او افــزود: هوشــمندی در واردات بــا در نظر گرفتن 
آینــده نگری این اســت که واردات بایــد همراه با انتقال 
تکنولــوژی باشــد و اگــر نــه صــرف واردات مســکن بــوده 
و صرفــا بــازار را تنظیــم می کنــد اما اگر همــراه با انتقال 
تکنولــوژی باشــد در میان مدت منجر بــه افزایش تولید 
در داخــل کشــور خواهــد شــد کــه می توانــد بــه شــکل 
مســتمر نیاز داخلی کشــور به خودرو را تاحدودی تامین 

کند.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس ادامــه 
داد:هــر چــه از یــک محصــول وارداتــی در داخــل کشــور 
تولید شود معنای آن پایداری در بازار،  استقالل و ایجاد 

اشتغال است.
ســیاه کلی اظهــار کــرد: در مــورد واردات خودرو نیز 
همانگونــه اســت و در قانــون ســاماندهی بــازار خــودرو 
تصریــح شــده اســت کــه واردات خــودرو بایــد منجــر بــه 
انتقال تکنولوژی هم شود لذا باید بخشی از خودروهای 
وارداتی با پیوست انتقال تکنولوژی وارد کشور شوند تا 
بتواننــد در میان مــدت عالوه بر تامیــن نیاز های داخلی، 

منجر به تولید اشتغال در کشور نیز شود.
او افــزود: البتــه نظــر مســئوالن وزارت »صمــت« 
ایــن اســت کــه مــا در کشــور نیازمنــد ایــن هســتیم کــه 
خودروهای اقتصادی برای اقشــار کم درآمد تولید کنیم 
و هدف این است که این خودروها با انتقال تکنولوژی 
بــه خودروهایــی تبدیــل شــود کــه اقشــار کــم درآمــد را 
صاحب خودرو کند اما از نظر مجلس این تقسیم بندی 
باید به گونه ای دیگر باشد. به طور مثال باید 70 درصد 
از خودروهــای وارداتــی زیــر 25 هــزار دالر و حــدود 30 

درصد هم باالی 25 هزار دالر باشد.
نماینــده قزویــن در مجلــس ادامــه داد: البتــه باید 
گفت که با قیمت کمتر از 10 هزار دالر خودروی چندان 
مناســبی در بــازار وجــود نــدارد ولــی قیمت کمتــر از 25 

هزار دالر مردم می توانند خودرو خوبی سوار شوند.
سیاهکلی در پاسخ به این پرسش که آیا در آیین نامه 
بحثی درباره کاهش حقوق گمرکی شــده اســت؟گفت: 
مــا بایــد در موضــوع حقــوق گمرکی به ایــن صورت عمل 
کنیــم کــه مثــال به خودروهای تا 25 هــزار دالر 10 تا 30 
درصــد گمــرک اضافــه شــود و مابقی که بــاالی 25 هزار 

دالر قیمت دارد عوارض را افزایش دهیم.
او بــا بیــان اینکــه آیین نامــه وارد خــودرو بیشــتر 
واردات خودروهــای زیــر 10 هــزار دالر را مالک قرار داده 
اســت، گفت:ما نباید در واردات خودرو صرفا به تنظیم 
بازار توجه کنیم بلکه مسئوالن باید به خواست جامعه 

برای واردات خودروهای قابل قبول، پاسخ دهند.
نماینــده قزویــن دربــاره آخرین وضعیــت آیین نامه 
واردات خودرو، اظهار کرد: این آیین نامه هنوز در دولت 
مصــوب نشــده، مــا در حــال بحث در این باره هســتیم، 
آخرین صحبتی که بنده داشــتم این اســت که در هفته 
آینده یک بررسی مجددی دراین خصوص صورت گیرد.

خبـــــــــــــــــر

معــاوندرآمــدســازمانامــورمالیاتــیدســتور
افــزوده ارزش عــوارض و مالیــات تــا داد
صادرکنندگانظرفیکماهازتاریخدرخواست

صادرکنندگان،بهآنهامستردشود.
بــه گــزارش مهــر، محمدتقــی پاکدامــن 

معــاون درآمدهــای ســازمان امــور مالیاتی در 
مالیاتــی  امــور  بــه مدیــران کل  بخشــنامه ای 
دستور داد تا در راستای اجرای ماده 8 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ماده 12 ضوابط 
اجرایی سیاســت های ارزی مصوب مهر 1400 

ابالغــی معــاون اقتصــادی ریاســت جمهوری و 
تکریــم صادرکننــدگان، ظرف یک ماه نســبت 
به بررسی و در صورت تأیید، استرداد مالیات 
و عــوارض ارزش افــزوده صادرکنندگان اقدام 

کنند.

مدیــرکلبنــادرودریانــوردیبوشــهردرباره
آخریــنوضعیــت۳۰کانتینــررهــاشــدهدر
بنــدربوشــهراعــامکــردکــهبــاصــدورحکم
ازســویدادســتانیبــهفکپلمــپکانتینرها
اقــدامشــدوبــاصــدورحکمازســویقاضی
اصــل۴۹،نســبتبهخــروجکاالهاازبندرو
فروشآنازسویستاداجراییفرمانامام

خمینی)ره(مبادرتمیشود.
به گزارش ســازمان بنادر و دریانوردی، 
»محمــد شــکیبی  نســب« خاطرنشــان کــرد: 

از ســال 1382 فعالیــت کانتینــری در بنــدر 
بوشــهر آغاز شــد و تا سال 1389 فعالیت ها 
بــه صــورت دســتی ثبــت می شــد و از ســال 
ســامانه های  ایجــاد  شــاهد  بعــد  بــه   89
الکترونیکــی و مکانیــزه بودیــم و فرایند ثبت 

داده ها تغییر کرد.
 2 تاکنــون،   1382 ســال  از  افــزود:  او 
میلیــون و 110 هــزار کانتینــر در بنــدر بوشــهر 
تخلیه وبارگیری شــده اســت و از اسفند 1400 
شــمارش تــک تــک کانتینرهــا و تطبیــق آن ها 

بــا ســامانه  کانتینری آغاز شــد و تــا نیمه دوم 
اردیبهشــت به طول انجامید و مشــخص شــد 
اطالعــات 30 کانتینــر در ســامانه وجود ندارد 
در حالی که کانتینرها در بندر موجود است.

بوشــهر  دریانــوردی  و  بنــادر  کل  مدیــر 
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اتفــاق ممکــن اســت 
بــه دلیــل خطــای انســانی یــا از دســت رفتــن 
صــورت  ســایبری  حملــه  از  ناشــی  اطالعــات 
گرفته در سال 99 باشد، عنوان کرد: در عین 
مکاتبه با شــرکت های کشــتیرانی در خصوص 

دریافت اســناد مرتبط و تعیین صاحب کاالی 
30 کانتینــر مربوطــه، اما متاســفانه اطالعات 
خاصی در این زمینه به دست نیامد و صاحب 

یا صاحبان کاال مشخص نشدند.
شکیبی نســب با اشــاره به اینکه گزارش 
مربــوط بــه 30 کانتینر رها شــده بــه نهادهای 
نظارتــی و بازرســی ارائــه شــده اســت، اظهــار 
نســبت  دادســتان  معــاون  دســتور  بــا  کــرد: 
بــه فــک پلمــپ کانتینرهــا اقــدام و شــمارش 

محتوای کانتینرها آغاز شده است.

مدیرعامــلســازمانبنــادرودریانــوردیاز
توقیــف نفــت بازگردانــدن عملیــات آغــاز
شــدهکشــتی»النــا«تحتپرچــمجمهوری
اسامیدریونانازشبگذشتهخبرداد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی سازمان 
صفایــی«  »علی اکبــر  دریانــوردی،  و   بنــادر 
بــا بیــان اینکــه کشــتی »النــا« تحــت پرچــم 
جمهوری اســالمی ایــران نفت متعلق به یک 
شــرکت خصوصــی جمهــوری اســالمی ایــران 
بــود، اظهــار داشــت: ایــن کشــتی کــه دچــار 
یونــان  بــود در ســواحل  فنــی شــده  نقــص 

دادگاه  درخواســت  بــه  آن  بــار  و  متوقــف 
آمریکایی، توسط دولت یونان توقیف شد.

به گفته او، پس از انجام اقدامات الزم 
توسط جمهوری اسالمی ایران و پیگیری های 
مجدانه صورت گرفته توسط تمام ارگان های 
بــه  نســبت  یونانــی  دادگاه  کشــور،  مرتبــط 
صــدور حکــم، جهــت بازگردانــدن نفــت بــه 

مالک ایرانی، اقدام کرد.
مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانوردی 
انجــام  از  پــس  نهایــت  در  اینکــه  بیــان  بــا 
اقدامات فنی صورت گرفته در مورد کشــتی 

شــب  از  مربوطــه  تعمیــرات  انجــام  و  النــا 
گذشــته عملیــات بازگردانــدن بخشــی از بــار 
کشــتی آغــاز شــد، افــزود: بازگردانــدن ایــن 
بخــش از بار کشــتی که بــه تانکری در اجاره 
آمریکایی هــا منتقــل شــده بــود، آغــاز شــده 

است.
گفتنــی اســت، دولــت یونــان 25 مــاه 

مــه ســال جــاری بــه درخواســت یــک دادگاه 
آمریکایــی، محمولــه نفتکــش النــا را توقیف 
کــرد و تانکــر مذکــور را کــه بــه دلیــل نقــص 
فنــی بــه ســواحل یونــان منتقــل شــده بود ، 
متوقــف کــرد و دولــت یونــان اذعــان کرد که 
ایــن محمولــه نفتــی را به درخواســت وزارت 

دارایی آمریکا توقیف کرده است!

عضوکمیسیونانرژیمجلسگفت:درصورتی
کهبخواهیمبهیکنقطهامنیدرتأمینانرژی
در را مصــرف بایــد برســیم، کشــور زمســتانی

حوزههایاصلیبهینهکنیم.
بــه گــزارش مهــر، کمبــود عرضــه گاز برابــر 
و  پاییــز  یعنــی  مصــرف،  پیــک  در  آن  تقاضــای 
زمســتان، کشــور را در آینــده نزدیــک مجبــور بــه 
واردات گاز خواهــد کــرد. ایــن امــر موجــب ایجــاد 
وابســتگی ایــران در یکــی از مهم تریــن نیازهــای 
خود به خارج خواهد شد که به طور قطع زیبنده 

دومین دارنده منابع گازی جهان نیست.
به گفته وزیر نفت در شهریور سال گذشته، 
کســری تراز گاز کشــور در زمســتان ســال 1399 
در برخــی روزهــا 150 تــا 160 میلیــون مترمکعــب 
در روز نیز رســیده بود و برای زمســتان 1400 نیز 
مقدار 200 میلیون متر مکعب کســری ثبت شد. 
با ادامه این روند، در سال 1401 مصرف بیشتر و 
بحران قطعی گاز نیروگاه ها و صنایع گســترده تر 

می شود.
در ایــن زمینــه بــا هــادی بیگــی نــژاد، عضــو 
کمیسیون انرژی مجلس گفتگویی انجام شد که 

مشروح آن به شرح ذیل است.
و  دارد؟  ابعــادی  چــه  گاز  کســری  معضــل 
دولــت تاکنــون چگونــه ایــن کســری را مدیریــت 

کرده است؟
اولیــن اثر کســری گاز، تصمیــم گیری دولت 
در راســتای تخصیص عرضه محدود خود نســبت 
همــواره  دولت هــا  اســت.  بیشــتر  تقاضــای  بــه 
مــردم را در اولویــت گازرســانی قــرار می دهنــد و 
تــالش دارند ســایر بخش ها را بــه نوعی مدیریت 
کننــد. ایــن رویکــرد، رویکــرد مردم گرایانــه و قابل 
تقدیــری اســت، امــا دو بخــش نیــروگاه و صنایــع 
عمــده، بخش هایــی هســتند که تحــت تأثیر قرار 
می گیرنــد. دولــت در مواجهه بــا نیروگاه ها، عدم 
تخصیــص گاز بــه آنهــا و ارائــه ســوخت های مایع 
جایگزین است. یعنی گازوئیل و مازوت. در سال 
1399، مجموعــاً حدود 6.5 میلیارد لیتر گازوئیل 
و 3.5 میلیــارد لیتــر مــازوت در فصــل ســرد بــه 

نیروگاه های تحویل داده شده است.
آیــا بــرآوردی از میــزان خســارت جایگزینــی 

سوخت های مایع به جای گاز وجود دارد؟
ســوزاندن ســوخت مایــع بــه جــای گاز یعنی 
زیان خالص. توجه کنید که نسبت سوخت مایع 
و گاز طبیعــی تقریبــاً یــک به یک اســت. یعنی به 
ازای کســری هــر یک مترمکعــب گاز طبیعی، نیاز 
بــه ارائــه یــک لیتــر گازوئیــل خواهد بــود. این در 
حالــی اســت کــه قیمــت گازوئیــل، بــدون دخالت 
دادن رشــدهای قیمــت نفــت کنونــی حاصــل از 

قیمــت  از  بیشــتر  برابــر  دو  اوکرایــن،  در  جنــگ 
گاز طبیعــی اســت. از ایــن رو به ازای کســری هر 
مترمکعب گاز، انگار به همان اندازه زیان خالص 
درآمدی به کشــور وارد می گردد. بدین ترتیب، با 
فــرض گازوئیــل 0.5 دالری بــه ازای هــر لیتــر، در 
ایــن ســال بیــش از 1.5 میلیــارد دالر تنهــا از ایــن 
محــل به کشــور زیــان خالص درآمدی وارد شــده 

است.
سوزاندن مازوت هم طبعاً مشکالت زیست 
محیطــی بــه وجود می آورد و ســالمت افــراد را به 
مخاطره می اندازد. انتشــار گازهای ســمی و مواد 
ســنگین تر از هــوا، ایجــاد آئروســل هــای حــاوی 
سولفات ها و نیترات ها و ایجاد باران های اسیدی 
از تبعات محتمل اســتفاده گسترده از مازوت در 

نیروگاه هاست.
بــه صنایــع عمــده  نوبــت  نیــروگاه  از  پــس 
می رســد. رویکــرد دولــت در قبال ایــن صنایع نیز 
قطــع گاز اســت. حــال انکــه اگــر صنایــع مذکــور 
از  اســتفاده  زیرســاختی  و  فراینــدی  قابلیــت 
ســوخت های مایــع جایگزیــن را نداشــته باشــند، 
عمــالً منجــر به توقف عملیات تولیدی آن صنعت 
می گــردد. نمونــه بــارز ایــن مســاله  را می توان در 
صنعــت پتروشــیمی مشــاهده کــرد. ایــن صنعت 
گاز طبیعــی را بــه عنــوان خــوراک و ســوخت خود 

مصرف می کند.
رقمی از میزان ضرر این صنایع در دسترس 

است؟
طبق برآورد به عمل آمده، در ســال 1399، 
صنایــع  اســفندماه،  تــا  آذرمــاه  حدفاصــل  در 
پتروشــیمی کشــور حــدوداً بــا کســری عرضه 900 
میلیــون مترمکعــب گاز مواجــه بوده انــد کــه بــه 
واســطه کاهــش تولیــد ایــن صنایــع، زیــان بیــش 
از 300 میلیــون دالری بــه این صنعت وارد شــده 
است. به عبارتی دیگر به ازای هر یک روز قطعی 
گاز صنعت پتروشــیمی زیانی برابر با 20 میلیون 
دالر به این صنعت وارد می گردد. در ســال 1400 
نیــز حــدوداً 700 میلیــون دالر بــه بخش صادرات 
فراورده هــای پتروشــیمی زیــان وارد شــده اســت. 
خــب اینهــا رقم های بســیار بــزرگ و قابل توجهی 

است.

آیــا تبعــات قطعــی گاز فقــط نیروگاه هــا و 
صنایــع را تحــت تأثیر قرار می دهــد؟ یا اینکه این 
ضــرر بــه ســایر بخش هــای اقتصــاد هــم ســرایت 

می کند؟
وقتی چنین زیانی به صنعت وارد می شود، 
در وهلــه اول منجــر به کاهش درآمد آن صنعت 
و عــدم تمکــن مناســب مالی در راســتای ســرمایه 
گذاری برای ســال های آتی می گردد و عمالً رشــد 
صنعــت و رشــد اقتصــادی کشــور مانع می ســازد. 
مســاله  دوم کاهــش درآمدهــای دولــت اســت. 
پتروشــیمی،  صنعــت  درآمدهــای  کاهــش  بــا 
مالیــات  عنــوان  تحــت  دولــت  کــه  درآمدهایــی 
می توانســت اخــذ کنــد نیــز کاهش یافتــه و عمالً 

زیان مالی به خود دولت نیز وارد می شود
مســاله  ســوم نیــز اثرگــذاری روی وضعیــت 
بورســی شــرکت های مدنظر اســت. بدیــن ترتیب 
کــه ایــن توقــف در تولیــد، و زیــان انتظــاری در 
آینــده، منجــر به پایین آمدن ســهام شــرکت های 
عــادی  مــردم  مســتقیم  کــردن  زیــان  و  متضــرر 
می گــردد. درواقــع بــه صــورت غیر مســتقیم و در 
انتهای سلسله پیامدهایی، زیان تحمیل شده بر 
صنعت پتروشــیمی به دوش مــردم عادی منتقل 

می گردد.
پــس عــالوه بر ضــرر هنگفت صنایــع، مردم 

هم خسارت می بینند؟
بله. اگر نگاهی به سبد سهامداری بسیاری 
از پتروشــیمی ها بیندازیــد، می بینیــد عــالوه بــر 
مردم عادی، ســهم نهادهای مردمی مثل صندوق 
بازنشســتگی کشــوری نیــز در آنها بســیار پررنگ 
اســت. بــه بیــان دیگــر زیــان پتروشــیمی ها منجر 
به زیان این صندوق ها شــده و بدین واســطه باز 
هــم زیــان به مردم و قشــر ضعیف بازنشســتگان 

منتقل می گردد.
عــالوه بــر مــوارد فــوق الذکــر، در واحدهــای 
پتروشــیمی، این زیان می تواند خود را در تعدیل 
و  غیرمســتقیم  شــغل های  در  خصوصــاً  نیــرو، 
مســتقیم غیررســمی در صنعــت پتروشــیمی، و 
یــا کاهــش مزایــای کارگران فعــال در این صنعت 
ناشــی از تعطیلــی واحدهــا نیــز نشــان دهــد، که 
بــاز وارد آمــدن فشــار بــه مــردم عــادی قلمــداد 

می شود. بررسی ها نشان می دهد در 28 شرکت 
مجموعــاً  ســرمایه،  بــازار  در  فعــال  پتروشــیمی 
حــدود 25 هــزار نیــروی کار وجــود دارد، کــه از 
ایــن مقــدار 5 هــزار نفــر رســمی و 20 هــزار نفــر 
درقالب قراردادهای موقت، مدت موقت، پیمانی 
یــا شــرکتی مشــغول بــه کار هســتند. ایــن تعداد 
را بایــد بــا هزاران شــغل غیرمســتقیم و شــاغلین 
در زنجیره های پایین دست پتروشیمی جمع کرد 
کــه ایــن مهم امــکان اثرگذاری بر تعــداد زیادی از 
کارگــران فعــال در این صنایع را به خوبی روشــن 

می سازد.
بــه نظــر شــما راه حــل چیســت؟ آیــا راهــی 
وجــود دارد کــه هم گاز خانگی قطع نشــود و هم 

اینکه این ضرر هنگفت به صنایع وارد نشود؟
در صورتــی کــه بخواهیم واقعاً به یک نقطه 
امنــی در تأمیــن انرژی زمســتانی کشــور برســیم، 
بایــد مصــرف را در حوزه های اصلی مصرف بهینه 
کنیــم، و بــرای ایــن مهــم بایــد از همیــن اآلن بــه 
فکــر زمســتان باشــیم. مطالعه ی رســمی شــورای 
عالــی انــرژی حول تراز گاز نشــان می دهد که اگر 
بخواهیــم در فصــل زمســتان بــه حداقــل کســری 
ممکــن برســیم، بایــد در کنار ســرمایه گــذاری در 
تولیــد، بــه بهســازی و کاهــش مصــرف گاز نیــز 
توجــه ویــژه کنیــم. در حقیقــت تمرکز بــه تنهایی 
بر تولید نمی تواند کشور را در حاشیه امنیتی در 
حــوزه تأمیــن انرژی قرار دهد. از این منظر تمرکز 
بــر حوزه هــای اصلــی مصــرف گاز در کشــور امری 

ضروری خواهد بود.
در  طبیعــی  گاز  کننــده  مصــرف  بزرگتریــن 
زمســتان، بخــش خانگــی اســت؛ و پــس از آن، 
دارنــد.  قــرار  صنعــت  و  نیروگاهــی  بخش هــای 
ســوال مهم اینجاســت که وزارت نفت و شــرکت 
ملــی گاز بــرای افزایــش تولید گاز و بهینه ســازی 
مصــرف آن در هــر بخش چه برنامه هایی دارند و 
پیش بینی ایشــان از موقعیت کشور در زمستان 
امســال و ســالهای آتی چگونه اســت؟ در صورتی 
که تمامی ارکان مرتبط با مساله  انرژی در کشور 
بــا همــکاری اقــدام به تدویــن برنامــه ای اجرایی و 
معقول ننمایند، باید منتظر عواقب بحران انرژی 

در کشور باشیم.

زیان۱.۵میلیارددالریدراثرقطعیگازنیروگاهها

آغازانتقالنفت
توقیفشدهایراندریونان

بهنفتکشایرانی

خروج۳۰کانتینررهاشدهازبندربوشهر

بازگشت یک ماهه 
 مالیات ارزش افزوده

به صادرکنندگان 
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برخورد بانک مرکزی با 
وام دهی بانک ها به خودی ها 
بانــک مرکــزی اعالم کرد: با بانک هایی که طی ســالیان 
گذشــته در موضــوع بدهــکاران کالن بیــش  از حــد بــه 

افراد وام داده اند، برخورد می کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک مرکــزی، ایــن بانــک از 

معرفی بانک ها و افرادی 
که در ســال های گذشته 
بــه کرات به افراد مرتبط 
بــا خــود وام داده اند، به 
هیــات انتظامــی بانک ها 
بــر  می کنــد.   معرفــی 
اســاس تعاریفــی کــه در 
بانــک  ســمات  ســامانه 
شــده  انجــام  مرکــزی 

افــراد متخلــف )بدهــکاران کالن( نیــز دیگــر نمی تواننــد 
تســهیالت جدیــدی دریافــت کننــد و تســهیالت قبلــی را 
هم باید در یک برنامه زمانی مشــخص تســویه کنند. بر 
اســاس ایــن گــزارش بانــک مرکزی بــرای نخســتین  بار در 
۳۱ فروردین ماه لیســت ابر بدهکاران بانک های دولتی و 
خصوصی را منتشر کرد.  رئیس کل بانک مرکزی پیش از 
این نیز اعالم کرد که از این پس لیست بدهکاران بانکی 

در پایان هر فصل به روزرسانی می شود.

 آمادگی کانون صرافان
 برای استفاده از رمزارز

در زمینه واردات
مطابق هماهنگی های انجام شــده میان بانک مرکزی و 
وزارت صمت از رمزارزها می توان برای واردات استفاده 

آن  آیین نامــه  کــه  کــرد 
اعــالم  آینــده  هفتــه 

خواهد شد.
ایرنــا،  گــزارش  بــه 
»کامران سلطانی زاده« 
دبیــرکل کانــون صرافان 
اعــالم  مطابــق  گفــت: 
بانــک مرکــزی مبادلــه و 
خرید و فروش رمزارزها 

بــه عنــوان ســرمایه گذاری ممنــوع اســت امــا افــرادی که 
مجــوز قانونــی امــکان اســتخراج رمــزارز از وزارت صمت 
ارز اســتخراج  از رمــز  نیــرو دارنــد، می تواننــد  و وزارت 
شــده بــرای واردات اســتفاده کننــد. وی افــزود: مطابــق 
هماهنگی هــای انجام شــده میان بانــک مرکزی و وزارت 
صمــت از رمزارزهــا می تــوان بــرای واردات اســتفاده کرد 
کــه آیین نامــه آن هفته آینده اعالم خواهد شــد. کانون 
صرافان و شــبکه صرافی کشــور به عنوان بازوی اجرایی 
بانک مرکزی آمادگی دارد از رمز ارزهای استخراج شده 

جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند.

رشد درآمد عملیاتی "وپاسار" 
در گزارش تیرماه1401

 
بانک پاسارگاد با نماد "وپاسار" از گروه بانک ها و موسسات 

اعتبــاری با ســرمایه ثبت 
شــده 131 هــزار میلیــارد 
تهــران  بــورس  در  ریــال 
را  تیرمــاه 1401  توانســت 
با ترازی مثبت از مجموع 
درآمد عملیاتی به دســت 
از  کــه  به طــوری  آورد 
تسهیالت اعطایی، درآمد 
بــه  نســبت  28درصــدی 

سه ماهه سال جاری کسب نموده است.
در  پاســارگاد  بانــک  بــورس،  نبــض  گــزارش  بــه 
گــزارش منتشرشــده خــود در کدال، در تاریــخ 5  اَمرداد 
مجمــوع  از  حاصــل  خــود  شــده  محقــق  درآمــد   ،۱40۱
ســپرده گذاری ها، تســهیالت اعطایی، درآمد کارمزدها و 
اوراق بدهی را اعالم کرد که ارقام گزارش شده نشان از 
درآمدی مثبت در بازده زمانی تیرماه را نشان می دهد.

گزارش منتشــر شــده، درآمد تســهیالت اعطایی تا پایان 
تیرمــاه ۱40۱ در مقایســه بــا پایــان ســه ماهــه امســال، 
رشــدی 28درصدی دارد و درآمد ســه ماهه رقمی معادل 
۱2.۳55 میلیــارد تومــان اعــالم مــی شــود. بــا ایــن ارقام 
اعالمی، مجموع درآمد پاسارگاد از تسهیالت اعطایی در 

4 ماهه ۱40۱ نزدیک به ۱5.8۳۱ میلیارد تومان است.

کوتاه از بانک و بیمه

 پاسخ به نیاز بیمه گذار
هدف اصلی بیمه رازی

مدیرعامل بیمه رازی درک نیاز مشتریان را بسیار مهم 
دانســت و خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بیمه گذاران 
به دنبال افزایش ســرعت در صدور و ارائه خدمات بر 
بســتر فناوری هســتند و بیمه رازی باید در ســال 1401 
با تسهیل گری در ارائه خدمات و بهبود روش ها پاسخ 

مناسبی به نیاز مشتریان ارائه کند.
بــه گــزارش روابــط عمومی و امور بین الملــل بیمه رازی، 
در  جبــاری  علــی  دکتــر 
جلســه هــم اندیشــی با 
بیمــه  اســتانی  مدیــران 
صــورت  بــه  کــه  رازی 
حضــور  بــا  و  برخــط 
مدیــران  و  معاونــان 
بیمــه  شــرکت  ارشــد 
رازی برگزار شــد، گفت: 
بیمه گــذاران در شــرایط 
فعلــی و بــا توجــه بــه ســبک زندگــی امــروزی بــه دنبــال 
دریافت خدمات با کیفیت در مدت زمان کوتاه هستند.
مدیرعامل بیمه رازی تصریح کرد: با توجه به تفکر 
حاکم بر جامعه در زمینه دریافت خدمات، شرکت بیمه 
رازی بایــد برنامــه ریزی و اهداف خود را با توجه به نیاز 
مشــتری مبنــی بــر صــدور و پرداخــت خســارت در اندک 

زمان ممکن طراحی و اجرایی کند.
جباری گفت: در صنعت فعلی بیمه کشور، رقابت 
و حضــور بســیار ســخت اســت و در تمــام مراحــل بایــد 
بــا تاکیــد بر احســاس مســئولیت رونــد نویــن و به روزی 

طراحی و اجرایی کرد.

افزایش حمایت های بانک 
 تجارت از پتروشیمی ارومیه

مدیرعامــل بانــک تجــارت در جلســه ای بــا مدیرعامــل 
شــرکت پتروشــیمی ارومیه، بر آمادگی این بانک برای 

حمایت و همراهی بیشتر با این شرکت تاکید کرد.
پتروشــیمی  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اخالقــی  ارومیه، هــادی 
بانــک  مدیرعامــل 
از  بازدیــد  در  تجــارت 
پتروشــیمی  شــرکت 
نقــش  بــه  ارومیــه 
صنعــت پتروشــیمی در 
حســاس  مقطــع  ایــن 
از تاریــخ کشــور اشــاره 
گفــت:  و  داشــت 
صنعــت  در  شــده  انجــام  کالن  ســرمایه گذاری های 
پتروشــیمی، اکنون به مرحله ای رســیده که کشــور باید 
از ثمرات آن بهره مند شــود. بانک تجارت به عنوان یک 
بنــگاه مالــی افتخــار دارد کــه از ســال های دور در قالــب 
تأمیــن مالــی و حمایــت از پروژه های مختلــف، همکاری 
نزدیک، تخصصی و اثر بخشــی را با صنعت پتروشــیمی 

داشته است.
وی یــادآور شــد: به رغــم تحریم هــای موجود هنوز 
ظرفیــت و پتانســیل های زیــادی در بانــک تجــارت بــرای 
گســترش تعامــل و همراهی با شــرکت های پتروشــیمی 
شــرکتهای  در  بانــک  مدیــران  حضــور  و  دارد  وجــود 
پتروشــیمی فعــال در منطقــه شــمالغرب نشــان دهنده 
عــزم بلنــد بانــک تجــارت بــرای تــداوم همراهــی بــا ایــن 

شرکتهاست.
در ادامه مهندس پژمان اســدی مدیرعامل شــرکت 
پتروشــیمی ارومیه نیز همکاری با بانک تجارت را نقطه 
عطفــی در تعامــل شــرکت و نظام بانکــی عنوان و تأکید 
کــرد: بانــک تجــارت بــرای صنعــت پتروشــیمی شــناخته 
شده است و کمتر پروژه ای در این زمینه وجود دارد که 

از حمایت های بانک تجارت برخوردار نباشد.
گفتنی اســت شرکت پتروشــیمی ارومیه بزرگترین 
تولیــد کننــده ســولفات آمونیــوم و ســولفات پتاســیم و 

اولین تولید کننده کریستال مالمین در ایران است.

آمادگی بیمه تعاون جهت 
پوشش تمام ریسک های 

صنعت ساختمان
مدیــر عامــل بیمه تعاون گفت: صنعت ســاختمان یکی 
از صنایعی است که بسیار دیگری از صنایع را به خود 
وصــل کــرده و با آنها ارتباط برقرار می کند که از جمله 
آن صنعــت بیمه اســت کــه ارتباط تنگاتنگــی با صنعت 

ساختمان که البته صنعت احداث است را دارد.
بــه گــزارش الفباخبــر، یونــس مظلومــی، مدیــر عامــل 
بیمــه تعاون در حاشــیه 
دومیــن  و  بیســت 
نمایشــگاه بیــن المللــی 
ســاختمان  صنعــت 
محمــد  حضــور  بــا  کــه 
اول  معــاون  مخبــر، 
رییــس جمهــور، رئیــس 
ایــران  تعــاون  اتــاق 
مجلــس  ونماینــدگان 
افتتــاح شــد گفــت: صنعــت ســاختمان یکــی از صنایعی 
اســت که بســیار دیگری از صنایع را به خود وصل کرده 
و بــا آنهــا ارتبــاط برقرار می کند کــه از جمله آن صنعت 
بیمه اســت که ارتباط تنگاتنگی با صنعت ساختمان که 

البته صنعت احداث است را دارد.
بیمــه تعاون بــرای تمام ریســک ها درحوزه صنعت 
ســاختمان بیمــه نامــه ای با کیفیت طراحی کرده اســت 
که باقیمت مناسب و خدمات عالی هم در زمان صدور 
و هــم در زمــان پرداخــت خســارت بــه بیمه گــذاران این 

صنعت ارائه می کند.

کوتاه از بانک و بیمه
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آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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ایــران،  صــادرات  بانــک  هیئت مدیــره  عضــو 
»اعتبار« را حلقه مفقوده نظام تأمین مالی 
دانســت و تصریــح کــرد: »زنجیــره تأمیــن« 
یکی از راهکار های اصلی احیای مجدد اعتبار 

در نظام بانکی است.
امیر یوسفیان؛ نایب رئیس هیئت مدیره 
بانک صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا؛ 
درباره سیاســت دولت سیزدهم برای هدایت 
اعتبارات بانکی به سمت تولید در قالب طرح 
تأمیــن مالــی زنجیــره ای کــه با همــکاری نظام 
بانکــی و صنایــع بزرگ آغاز شــده اظهــار کرد: 
یکی از مشــکالت بزرگ کشــور این اســت که 
برای اســتمرار وضع فعلی، توان امکان تأمین 
هزینه هــای واحد هــای مختلــف اقتصادی تنها 

با منابع ریالی وجود ندارد.
وی توضیــح داد: مثــالً یــک بنگاه تولیدی 
بــه بانــک مراجعــه می کنــد و می گویــد بــرای 
کاری کــه ســال گذشــته بــا ۱00 واحــد ریــال 
انجــام مــی داده امســال نیــاز بــه 200 واحــد 
ریــال دارد، یعنــی نیــاز بنگاه ها دوبرابر شــده 
درحالی که رشــد منابــع بانکی حتی 50 درصد 
هم نبوده اســت؛ بنابراین اگر نظام بانکی به 
ایــن کارخانــه ریــال بدهــد بــاز هــم 50 درصد 

کاهش تولید خواهیم داشت.

»اعتبار«؛ حلقه مفقوده 
تأمین مالی

در  مفقــوده  حلقــه  کــرد:  تأکیــد  وی 
ایــن زمینــه موضــوع »اعتبــار« اســت. مــا در 
کشــور مشــکل اعتبــار داریــم کــه دو علــت 
دارد؛ یکــی موضــوع تحریــم اســت کــه باعث 
می شود نتوانیم از اعتبارات خارجی استفاده 
کنیــم. مشــکل دوم تــورم اســت، چــرا که در 
ایــن شــرایط هیــچ کــس نســیه نمی فروشــد. 
شــما اگــر نســیه را حتــی بــا 40 درصــد ســود 
هــم بفروشــید بــاز هــم در پایــان ســال ضرر 
کرده ایــد، چــون ممکــن اســت تــورم بیــش از 
آن باشــد؛ بنابرایــن بــه دالیــل گفتــه شــده 
فعالیــت اعتباری در کشــور رونق نمی گیرد و 

با محدودیت مواجه است.
بانــک  از  یــادآور شــد: همــه  یوســفیان 
ریــال می خواهنــد و کســی اعتبار درخواســت 
نمی کنــد. حــال در ایــن بیــن زنجیــره تأمیــن 
می توانــد اعتبــار را بازگردانــد. بــه این صورت 
کــه مــن به اعتبار یک ســند تعهد آور از شــما 
کاال خریــداری می کنــم و شــما بــه پشــتوانه 

و  می خریــد  کاال  دیگــری  فــرد  از  ســند  ایــن 
نفــر آخــر این ســند را به پــول تبدیل می کند. 
به این ترتیــب بــا یــک واحد پول به اندازه ســه 
واحــد پــول کار انجــام شــده و هــدف زنجیــره 

تأمین همین است.
وی ادامــه داد بانــک صــادرات ایــران در 
قالــب »طرح طــراوت« و »طراوت توســعه«، 
ســال گذشــته زنجیره تأمین را عملیاتی کرده 
و ۷80 هــزار میلیــارد ریــال اعتبارات اســنادی 
ریالی صادر کرده است. این اعتبارات اسنادی 
ریالــی بــه معنی خرید اعتباری هســتند، حال 
اگــر این اعتبارات توســط نفر دوم نقد نشــود 
و بــا ایــن ال ســی ها کاالی دیگــری را بخریــم، 
گام اول زنجیره برداشته می شود و به همین 
ترتیب زنجیره های بعدی نیز تشکیل می شود 
و کار بــه جایــی می رســد کــه هیــچ کــس پــول 
دریافــت نکنــد؛ بنابرایــن مــا بــدون اینکــه بــه 
پول نیاز داشته باشیم و به تورم دامن بزنیم 

تأمین مالی را صورت می دهیم.

 راهکار اساسی
 خروج از شرایط موجود

عضــو هیئت مدیــره بانک صــادرات ایران 
تصریــح کــرد: زنجیــره تأمیــن شــاهراه خــروج 
از وضعیــت موجــود اســت که مــا آن را تجربه 
کرده ایــم. به عنوان مثــال بانک صادرات برای 
یــک خودروســاز که درخواســت هــزار میلیارد 
تومــان تســهیالت داشــت ال ســی صــادر کــرد 
و خودروســاز هم آن را به شــرکت فوالدســاز 
کــه شــرکت فوالدســاز  نمــود. وقتــی  واگــذار 
مراجعــه کرد بدون هیچ گونــه ضامن یا وثیقه 
دیگــری تنهــا بــه اعتبــار همیــن ال ســی بــرای 

خریــدار مــواد اولیــه ال ســی صــادر کردیم. در 
گام بعــدی بــه ســراغ تولیدکننــده مــواد اولیه 
بــه پشــتوانه همیــن ال ســی  رفتــه و دوبــاره 
و بــدون ضامــن و وثیقــه بــرای پیمانکار هــای 
شــرکت هم ال ســی صادر کردیــم و در نهایت 
نفــر چهــارم یعنی پیمانکار مراجعه کرد و پول 
را دریافــت نمــود؛ بنابرایــن بــا یــک واحد پول 
بــه انــدازه 4 واحــد پــول کار صــورت گرفــت. 
براین اســاس تأکید می کنم کــه زنجیره تأمین 

راه نجات از این وضعیت است.

مزایای خرید دِین توسط 
بانک ها

وی در ادامــه در پاســخ بــه پرسشــی در 
مــورد قانــون جدید چک و بازگشــت اعتبار به 
معامــالت نســیه توضیــح داد: تغییــرات اخیــر 
در مــورد چــک به اعتبار آن افزوده اســت، اما 
برخی مشــتریان اظهار می کنند که با دریافت 
چک هــای جدیــد در خریدوفــروش نســیه بــه 
مشــکل برمی خورنــد. بانــک در اینجــا بایــد به 
کمــک مشــتری بیایــد، بــه این صــورت که اگر 
بانک برای مشــتری خرید دین را انجام دهد، 
او هم راغب به استفاده از آن می شود ضمن 
اینکــه بانــک در جریــان خریــد دیــن و تنزیــل 
اعتبارات اسنادی با کاهش ریسک و افزایش 
برخــوردار  مناســبی  منفعــت  از  ســودآوری 

می شود.
وی تصریح کرد: ال سی خیلی مطلوب تر 
از چــک اســت، چــرا کــه چک می توانــد صوری 
اســنادی  اعتبــارات  امــا در چارچــوب  باشــد، 
بایــد حتماً کاال جابه جا شــود. با این حال چک 
می توانــد بــازار دوم باشــد کــه منافــع بســیار 

زیــادی بــرای نظام بانکی در پــی دارد، چرا که 
وقتــی به عنوان مثــال ۱00 میلیــارد تومــان وام 
ارائــه شــود، بــا چک هــای خــرد هــزار مشــتری 
پشتیبانی می شود و مانند این است که هزار 
ضامن گرفته باشــیم؛ بنابراین ریســک بسیار 

پایین می آید.
یوســفیان اعــالم کــرد: هــم اکنــون بانک 
ریــال  میلیــارد  هــزار   400 حــدود  صــادرات 
تســهیالت خرید دین دارد که ریســک آن تنها 

0.۷ درصد است.

 اضافه برداشت
از بانک مرکزی

صــادرات  بانــک  هیئت مدیــره  عضــو 
ایــران دربــاره آثــار قانون جدیدی که از ســوی 
بانــک مرکــزی بــه شــبکه بانکــی ابالغ شــده و 
اضافــه برداشــت بانک هــا را منــوط بــه تودیــع 
وثیقــه کــرده توضیــح داد: نظــام بانکــی بعضاً 
دارایی هایــی دارد کــه به اجبار از ســوی دولت 
آن  نمی توانــد  و  اســت  شــده  منتقــل  او  بــه 
نیــز  دارایی هــا  از  دیگــر  برخــی  بفروشــد.  را 
قابل فــروش اســت، امــا بانــک اجــازه فــروش 

آن ها را ندارد، مانند سهام.
بــه گفتــه ایــن فعــال بانکــی، روشــی که 
بانــک مرکــزی در پیــش گرفتــه روش بســیار 
خوبــی اســت، چــرا کــه بانــک می تواند ســهام 
نــزد بانــک مرکــزی وثیقــه  ارزشــمند خــود را 
بگــذارد، از او پــول بگیــرد و یــک واحد تولیدی 
را راه بینــدازد. بــه ایــن صــورت بــازار بــورس 
آســیب نمی بینــد و از طرفــی مشــکل تأمیــن 
مالی نیز حل می شود. همچنین در چارچوب 
جدید، یک بانک دیگر قادر نیست پول اضافه 
دریافــت نمــوده و در بــازار خــرج کنــد چرا که 

پول اضافه به معنی تورم است.
وی خاطرنشــان کرد: این ابزار های بانک 
مرکزی ابزار های مناســبی است، اما در برخی 
تســهیالت  پرداخــت  در  بانــک  وقتــی  مــوارد 
تکلیفی که از منابع بانک ها است، به صورت 
کامــل اقدام و همــکاری می کند. بانک مرکزی 
نیــز بایــد در این صــورت همــکاری و همراهی 

الزم را با بانک داشته باشد.
در پایــان بایــد یــادآور شــوم کمتــر پروژه 
تولیــدی در کشــور وجــود دارد که نظام بانکی 
در تأمین مالی آن مشــارکت نکرده باشــد. اما 
متاســفانه ایــن امــر مهــم کمتر دیــده و به آن 

پرداخته می شود.

سودســازی  ارزش  درصــدی   68 افزایــش 
صنعــت بیمــه صنعت بیمه در بازار ســهام با 
بیــش از 24 نمــاد فعــال و ارزش بازاری 200 
هــزار میلیارد تومان، در حدود 2.۵ درصد از 
بــازار ســهام را بــه خــود اختصاص مــی دهد. 
این صنعت با نسبت P/E حدود عدد 23، از 
جملــه صنایعی اســت که از میانگین نســبت 
قیمــت بــه درآمــد بــازار باالتر اســت و از این 
نظر سهام آن با ارزندگی کمتری روبروست.
نقــل  بــه  آنالیــن  چابــک  گــزارش  بــه 
کــه  داشــت  توجــه  بایــد  ایــران،  روزنامــه  از 
در   )P/E( درآمــد  بــه  قیمــت  نســبت های 
ایــن صنعــت بســیار  شــرکت های  فعــال در 
جــدول،  اســاس  بــر  و  اســت  نامتقــارن 
شــرکت های بیمه ای، با اعداد متنوعی در این 

شاخص روبرو هستند.

 ارزش سهام این صنعت
در یک سال گذشته 6 درصد 

افزایش داشته است
ســهام  معامــالت  بــه  مربــوط  آمارهــای 
صنعت بیمه نشان می دهد که دربازه زمانی 
یــک ســاله ارزش بازاری ایــن صنعت درحدود 
6 درصد رشــد داشــته اســت، این رقم در بازه 
6 ماهه در حدود ۱۷.2۷ درصد و در بازه یک 

ماهه درحدود عدد صفر بوده است.
بــا این وجود آمارهــای هفتگی معامالت 
نشــان می دهد که ارزش سهام صنعت بیمه 
بــا رشــد بیــش از ۷.5 درصــدی روبرو شــده و 
بــر ایــن اســاس بیشــترین بازدهــی هفتگی را 
در میــان صنایــع بــزرگ بــازار ســهام بــه خــود 

اختصاص داده است.
خریــد  بــه  مربــوط  آمارهــای  همچنیــن 
و فــروش ســهام در بــازه یــک ســاله، نشــان 
می دهد که در این مدت ســهامداران حقوقی 
ایــن  ســهام  تقاضاکننــده  نقــش  در  همــواره 
صنعــت ظاهــر شــده اند و بیــش از ۷ میلیــارد 
و 200 میلیــون بــرگ ســهم را از ســهامداران 

حقیقی خریداری کرده اند.
وجــود ریســک های عملیاتــی باال، حبس 
ریســک در داخــل کشــور و ناتوانــی در انتقال 
آن به خارج، ضعف در مدیریت دارایی، عدم 
ثبات مدیریتی، بیمه گری براساس قیمت های 
غیرفنــی )دامپینــگ( و همچنیــن درصد پایین 
نســبت پرداخت سود ساالنه در این صنعت، 
از جمله مواردی است که  جذابیت سهام این 
صنعــت بــرای ســهامداران حقیقــی  را کاهش 

می دهد.

 ریسک های صنعت بیمه
کدام است؟

صنعــت بیمــه در جهــان امــروزی یکی از 
بخش های پیشــرو در بازار ســرمایه محسوب 
مــی شــود و بــه عنــوان ابــزار کارای مدیریــت 
ریســک و تأمیــن امنیــت و آرامــش کــه از یک 
ســو سبب گســترش رفاه اجتماعی و از سوی 
دیگــر باعث رشــد ســرمایه گــذاری می شــود، 

مورد توجه قرار می گیرد.
گســترش صنعــت بیمــه بــه عنــوان یکی 
از ارکان توســعه ای کشــور در تأمین ســالمت 
افــراد جامعــه و افزایــش پــس اندازهــا و در 
نتیجــه رشــد بــازار ســرمایه و ارتقــای امنیــت 

اقتصــادی و حفــظ و نگهــداری ثــروت ملــی را 
نتیجه خواهد داد.

در ایــران، ســاختار بــازار پولــی و مالــی و 
محدودیت هایــی کــه در ســرمایه گذاری وجود 
تحــت  را  بیمــه  صنعــت  رشــد  فضــای  دارد 
تأثیــر قرار داده اســت .آنچه مشــخص اســت 
حاصــل  درآمدهــای  بــه  صنعــت  ایــن  اتــکای 
و  تنهایــی نمی توانــد رشــد  بــه  بیمــه  از حــق 
تعالــی آن را بــه ارمغان آورد و این شــرکت ها 
از طریــق حــق بیمــه دریافتــی بایــد بتواننــد با 
سرمایه گذاری های ثانویه اقدام به درآمدزایی 

کنند. 
کشــورهای  اکثــر  در  کــه  موضــوع  ایــن 
توسعه یافته جهان مرسوم است باعث شده 
تا شرکت ها از طریق درآمدهای بیمه ای سود 
اندکی را شناســایی کنند و بخش عمده ســود 
سازی آنها به سرمایه گذاری های ثانویه مبالغ 

حاصل از عملیات بیمه گری باز می گردد.
ســر  بــر  کــه  ریســک هایی  جملــه  از 
دارد،  وجــود  صنعــت  ایــن  فعالیت هــای  راه 
نوسانات نرخ سود بانکی و نوسانات نرخ ارز 
اســت. در واقــع با توجه بــه میزان قابل توجه 
ســپرده های بانکی در این صنعت و همچنین 
دارایی های ارزی برخی از شرکت ها، نوسانات 
در این دو حوزه می تواند بر درآمدســازی آنها 

مؤثر باشد.
بــرای  بیمــه ای  شــرکت های  همچنیــن 
یــا  از بیمه گــری   اعــم  انجــام عملیــات خــود 
ریســک  پذیــرش  مســتلزم  ســرمایه گذاری 
هســتند. بــر ایــن اســاس ایــن شــرکت ها بــا 
ریســک هایی چون ریســک بیمه گری، ریسک 
بازار، ریســک اعتبار و ریسک نقدینگی روبرو 

هســتند کــه ایــن مــوارد در نســبت توانگــری 
مالی صنعت بیمه تأثیر باالیی دارند.

از دیگــر عواملی کــه می تواند بر عملکرد 
شــرکت های بیمــه ای اثرگــذار باشــد مصوبــات 
شــورای عالــی بیمــه اســت کــه از آن جملــه 
خصــوص  در   9۳ نامــه  آییــن  بــه  می تــوان 

حاکمیت شرکتی اشاره کرد.
براســاس ایــن آییــن نامــه هیــأت مدیره 
موظف است در ساختارهای سازمانی شرکت 
مدیریــت  حسابرســی،  جهــت  واحدهایــی 
ریسک و تطبیق مقررات ایجاد کند. همچنین 
طبق قانون برنامه ششم توسعه میزان درصد 
واگــذاری اتکایــی اجبــاری از ۱0 بــه 9 درصــد و 
در رشــته زندگی از 20 به ۱۷ درصد در ســال 
جاری کاهش یافته که این تغییرات در ســود 

عملیاتی صنعت مؤثر خواهد بود.

توانگری مالی شرکت های 
بیمه ای بهبود یافت

از نســبت ســرمایه  توانگــری مالــی کــه 
موجود به ســرمایه مورد نیاز به دست می آید 
نشــان می دهد که شــرکت های بیمه ای برای 
پرداخــت تعهــدات خود تــا چه میــزان توانایی 

دارند.
بــا  بــازه 5 ســاله  ایــن شــاخص کــه در 
کاهــش قابــل توجهــی روبــرو شــده بــود، در 
ســال ۱400 و ۱40۱ توانســت تا حدودی بهبود 
یابد و بر اســاس آمارهای موجود شرکت های 
گــزارش  ایــن  در  شــده  بررســی  بیمــه ای 
توانســته اند ســطح توانگــری مالــی خــود را به 

سطح یک )باالتر از ۱00 درصد( برسانند.

تامین مالی غیرتورمی  تولید 
در دستور کار بانک مرکزی

بانــک مرکــزی از شــتاب انتشــار اوراق گام در یــک مــاه 
گذشته خبر داد و اعالم کرد: انتشار اوراق گام در این 

مدت به 7 هزار و ۵60 میلیارد تومان رسید.
بــه گــزارش ایرنــا، مدیــرکل روابــط عمومــی بانــک مرکزی در 
حســاب کاربــری خــود در توییتــر نوشــت: درحالی کــه میزان 
انتشار اوراق گام به عنوان ابزار تامین مالی از بهمن ۱۳99 
تــا ۱5 تیــر ۱40۱ در مجمــوع هشــت هــزار و 800 میلیــارد 
تومــان بوده، میزان انتشــار ایــن اوراق تنها در یک ماه اخیر 
با اصالحات دســتورالعمل قبلی در بانک مرکزی به ۷ هزار 
و 560 میلیارد تومان رســید. وی افزود: اوراق گام یک ابزار 
تامیــن مالــی زنجیــره ای و اعتبــاری اســت کــه بــا ســهولت و 
ریســک پایین، امکان تامین مالی غیرتورمی تولید را فراهم 
می کنــد. بــه گزارش ایرنا، بر اســاس آخرین داده های بانک 
ابتــدای راه انــدازی اوراق گام )بهمن مــاه  ســال  از  مرکــزی 
۱۳99( تــا ۱8 مردادمــاه، در مجمــوع ۱64 هزار میلیارد ریال 
اوراق گام توســط بانک هــای عامــل صادر شــده اســت که از 
کل اوراق صــادر شــده، حــدود 88.4 هــزار میلیــارد ریــال بر 
اساس دستورالعمل قبلی و حدود ۷5.6 هزار میلیارد ریال 
طی چند هفته اخیر و از زمان عملیاتی شدن دستورالعمل 

و سامانه جدید اوراق گام )نیمه دوم تیرماه( بوده است.

»زنجیره تأمین« کلید احیای اعتبار در نظام بانکی کشور

 افزایش 68 درصدی
 ارزش سودسازی
صنعت بیمه
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شناسه : 1360595

   فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 واگذاری امور آشپزخانه )طبخ و توزیع نان و غذا(

اداره کل زندانهای استان قم درنظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور آشپزخانه را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.Setadiran.ir  انجام خواهد شد و می بایست 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مرکزی    بانک  شبا  حساب  به  نقد  وجه  یا  بانکی  ضمانتنامه  بصورت  ریال(   میلیون  دویست  و  میلیارد  )یک   1/200/000/000 مبلغ    : مناقصه  در  شرکت  تضمین 

390100004076013107895090 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای قم .
مبلغ برآورد :   24/000/000/000  )بیست و چهار میلیارد ریال (  

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/05/23 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :  ساعت 14:30 روز پنجشنبه  تاریخ 1401/05/27 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت  14:30 روز یک شنبه تاریخ 1401/06/06 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 روز دو شنبه تاریخ 1401/06/07

-اطالعات تماس و آدرس: قم – خیابان ساحلی – جنب دادگاه انقالب – اداره کل زندانهای استان قم    09191710175 )فهیمی(

انتشار نوبت اول : 1401/05/23   انتشار نوبت دوم : 1401/05/24

شرکت سهامی برق منطقه ای باختر درنظر دارد نسبت به خرید core switch   از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکتهای واجد صالحیت 
اقدام نماید:

1- موضوع تجدید مناقصه : خرید core switch  ، ماژول و کابل های مرتبط .
2- مدت تحویل تجهیزات : دو  ) 2 ( ماه شمسی .

 3-  محل تحویل تجهیزات : شرکت سهامی برق منطقه ای باختر – استان مرکزی – اراک – میدان امام خمینی)ره(- بزرگراه امام علی)ع(- جنب 
پل راه آهن .

4- مبلغ برآورد :-/  000 000 000 12 ریال  . 
5- سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار  به مبلغ  000 000 600 ریال بصورت یکی از تضامین قابل قبول ذکر شده در فرآیند ارجاع کار ،  مطابق 

آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت/50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت وزیران  .
6- محل تحویل پاکت تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار فوق به  نشانی اراک – میدان امام خمینی )ره(– بزرگراه امام علی)ع( -  جنب پل راه 

آهن –  دبیرخانه  شرکت برق منطقه ای باختر .
7-اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه به شماره تلفن: 33245248-086 و مرکز راهبری و 

پشتیبانی به شماره تلفن : 27313131 -021 
- کلیه شرکتهای واجد شرایط  متقاضی شرکت در مناقصه فوق می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1401/05/23 لغایت  1401/05/29 
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند ، الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی در 
سامانه ، مراحل ثبت نام درسامانه ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی راجهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه محقق سازند . مهلت  بارگذاری  
پیشنهادات  تا ساعت 12 روز یکشنبه  مورخ  1401/06/13   به نشانی فوق می باشد ، ضمنا" پیشنهادات  بارگذاری شده در ساعت 10:30 صبح 
روز دوشنبه مورخ  1401/06/14 در محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهامی برق منطقه ای باختر به نشانی باال به ترتیب قید شده در 
اسناد مناقصه بازگشایی می گردد ، به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت  قید شده فوق الذکر، فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش  ترتیب اثر 

داده نخواهد شد  و شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
- آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی شرکت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir قابل رویت می باشد.  

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1400/43
ت اول(

 نوب
(

شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

شناسه : 1363708

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

 دوم(
 نوبت

(

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(

م الف : 497

آگهی نوبت مزایده عمومی شماره 6075/5/90/401-10
صنایع شهدای مهام یزد در نظر دارد اقالم مازاد ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند از انتشار آگهی 
تا تاریخ 1401/6/12 جهت دریافت اسناد با همراه داشتن فیش نقدی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب 1392800400067 سپه شعبه 
شهرک صنعتی کد 1392، به نشانی ذیل مراجعه نمایند. تاریخ بازگشایی 1401/6/13 و هزینه چاپ آگهی و کارشناس رسمی بعهده برنده 

مزایده می باشد. 
انواع نخ نسوز   -3 اتیلن آسیاب شده حدود 12 تن  ABS و پلی  2- مواد پلی کربنات،  انواع بشکه آهنی ضایعاتی حدود 150 عدد   -1
)گرافیتی( 2 تن 4- ذوب پخش کن مستعمل حدود 12 تن 5- دستگاه فرز TOS 1 عدد 6- ماشین پیچش کابل هفت الیی 1 دستگاه 7- 

دستگاه سنگ محور فریزورنر 1 عدد 
نشانی: یزد – شهرک صنعتی خصرآباد – روبروی صنایع الستیک – صنایع شهدای مهام یزد – معاونت بازرگانی 

تلفن 37273243-035   دورنگار 035-37272471

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

کوه دماوند؛ نیازمند بودجه، 
مدیریت یکپارچه و نیروی 

انسانی متخصص 
و  زمین شناســی  مخاطــرات  بررســی  دفتــر  معــاون 
زیســت محیطی بــا تاکیــد بر تالش ســازمان متبوع خود 
از بیست سال تالش برای یک ایستگاه مطالعاتی برای 
کــوه دماونــد بــر ضــرورت پایــش مســتمر ایــن مخــروط 
آتشفشانیِ فعال سربه مهر خاطرنشان کرد که 20 سال 
اســت سازمان زمین شناســی و اکتشافات معدنی کشور 
تــالش می کنــد تا ایســتگاه های پایش ثابتــی در دماوند 

راه اندازی کنند اما به دالیل متعدد موفق نمی شوند.
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان زمین شناســی و 
اکتشــافات معدنی کشــور، فرهــاد انصــاری گفــت: اینکــه 
ما ایســتگاه های پایش ثابت نداریم به این معنا نیســت 
هیچ اقدام مطالعاتی در مورد دماوند انجام نشده است 
بلکه مســاله در این اســت که دانســته های ما از دماوند 

در برابر نادانسته هایمان اندک است. 
او بــا بیــان این کــه طــی ایــن ســال ها نقشــه هایی 
از محــدوده تهیــه کرده ایــم،  در مقیاس هــای گوناگــون 
خاطرنشــان کــرد: همچنیــن چشــمه ها را پایش می کنیم 
و تــاش داریــم تــا تحــرکات احتمالی قلــه را پایش کرده 
و حتــی مســیرهای احتمالی گدازه هــا در صورت فوران را 

شناسایی کنیم. 
این کارشــناس زمین شناســی؛ با بیان این که این را 
می دانیــم کــه برای رصــد دقیق تر نیاز به پایش مســتمر، 
ابزارهای دقیق و به روز و ایســتگاه های ثابت نیاز داریم، 
تصریح کرد: یکی از اصلی ترین مســائل و مخاطراتی که 
ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشور بر آن 

تمرکز دارد، یخچال های دایمی قله است.
انصــاری افــزود: مشــخص اســت اگــر تغییــر ناگهانی در 
دمای قله داشته باشیم سیاب های عظیمی به واسطه 
ذوب شدن یک باره این یخچال ها جاری خواهد شد که 
شاهدی بر این موضوع همین سیاب های گزنه است.

ســازمان  چــرا  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 
زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور به عنوان یک 
ســازمان تخصصــی با علم به مخاطــرات پیش رو اقدامی 
در راســتای احداث ایســتگاه های ثابت نمی کند، توضیح 
داد: موضوع دماوند موضوع پیچیده ای است چون ابعاد 
گســترده ای دارد که یکی از نخســتین چالش ها که مانع 
از احــداث ایــن ایستگاه هاســت مســئله بودجــه و قیمت 
زمیــن در دماونــد اســت.  بــه گفتــه معاون دفتر بررســی 
ســازمان  زیســت محیطی  و  زمین شناســی  مخاطــرات 
زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور، مــا نشســت 
برگزار کردیم و جلســات متعددی با دســتگاه های مرتبط 
داشــتیم. از ســوی دولــت اعــام آمادگــی شــد در مناطق 
مــورد نیــاز ما زمین فراهم شــود. مــا از محل بودجه های 
عمومــی مخاطــرات دماونــد را مطالعه می کنیــم بنابراین 
اصــا اعتبــاری بــرای خریــد زمیــن آن هــم در آن مناطــق 

گران قیمت که بیشــتر توریستی هستند نداریم.
انصــاری در ادامــه افــزود:  نکتــه دوم نبود مدیریت 
یکپارچــه در دماونــد اســت کــه امکان اخــذ تصمیم واحد 
اهمیــت  بســیار  کــه  ســوم  مــورد  و   می کنــد  ســلب  را 
نیــروی متخصــص در ســازمان  دارد محدودیــت تعــداد 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور است.

خبـــــــــــــــــر

اولویــت ســایپا درخصــوص محصــول کوییــک.
اس  بــر اتمــام خودروهای ناقص کوییک.اس و 

افزایش تولید این محصول قرار گرفته است.
بــه گزارش ســایپانیوز، گروه خودروســازی 
از  شــده  انجــام  هدف گــذاری  بــر  بنــا  ســایپا 
اواخــر ســال گذشــته، مبنــی بــر تکمیــل تمامــی 
خودروهــای ناقــص و ادامــه ایــن رونــد درســال 
جاری، اولویت اولیه خود را درخصوص محصول 

 کوییــک.اس  بــا پیــروی از همیــن هدف گــذاری،
بر اتمام خودروهای ناقص کوییک.اس گذاشته 
و قبل از  تعطیات تابستانی به این مهم دست 

یافت.
بــا وجــود  کــه ســایپا  اســت  ایــن درحالــی 
مشکات عدم تامین بعضی از قطعات، خصوصا 
ECU  از ســوی شــركت داخلــی طــرف قــرارداد با 
مگاموتــور، توانســت در ســال جــاری عــاوه بــر 

تکمیــل همه خودروهــای ناقص کوییک.اس، به 
مــوازات بــا تیراژ محدود، تولید کند كه پیامد آن 
تحویل بیش از ٣٥٠٠ دستگاه خودروی كوییك.
اس از ابتدای سال به مشتریان محترم است.

خاطرنشــان می شــود، برنامــه بعدی ســایپا 
افزایــش تولیــد ایــن محصول اســتراتژیک با یک 
برنامه افزایشی بوده که در ادامه با بهبود روند 
تامیــن، تیــراژ روزانــه تولید و تحویل به مشــتری 

افزایش خواهد یافت.
قابــل ذکر اســت، بــه منظــور رضایت مندی 
مشــتریان محتــرم، بــرای آن دســته از تعهــدات 
خــودروی کوییــک.اس کــه موعد تحویــل خودرو 
بــا تاخیــر مواجــه بــوده اســت، خــودروی کوییک 
پیشــنهاد شــده تــا در صــورت تمایــل بــه اجــرای 
مشــتری  خــودروی  بافاصلــه  و  اقــدام  تبدیــل 

تخصیص شود.

نایــب رئیــس هیــات مدیــره کانــون کارافرینــی 
مالیاتــی، تســریع  نظــام  اصــالح  تهــران  اســتان 
فرایندهــای اداری ماننــد ثبــت شــرکت، دریافت 
شناسنامه کارگاه، تسهیل سازو کارها و مقررات 
واردات  و صــادرات، حــذف رانت هــا و امضاهــای 
طالیــی بــه منظــور ایجــاد فضــای ســالم رقابتی و 
کمــک بــه مدرنیــزه کــردن   و اصالح ســاختار را از 
مطالبــات صنایــع کوچــک و متوســط از حاکمیت 

دانست.
بهروز حبیبی با اشــاره به تحوالت بزرگ در 
3 دهــه اخیــر در مهارت هــای مدیریتــی، فناوری، 
تکنولــوژی و ارتباطــات افــزود:  غالب نوآوری ها و 

پیشــرفت های تکنولوژیکی در شــرکت های بزرگ 
اتفــاق نمــی افتــد و راه توســعه صنعتــی را بایــد 
در شــرکت های کوچــک و متوســط جســتجو کرد، 
بنابراین راهبرد، توسعه صنایع، در قالب خوشه 
های صنعتی، تقویت صنایع مکمل، ایجاد طیفی 
گسترده از نیروهای  ماهر و نیمه ماهر، مدرنیزه 
کردن  و بروز آوری ماشــین آالت، ســرریز دانش 
فنــی   و تکنولــوژی به واحدهــای صنعتی، نوآوری، 
چابکــی و پویایــی، پیش نیاز توســعه کســب وکار، 
کارافرینی و ایجاد فرصت های شــغلی اســت که 
بایــد مــد نظر سیاســت گــذاران و تصمیم ســازان 

کشورها قرار گیرد.

او شــرکت های کوچک و متوسط را  به مثابه 
ســتون فقــرات صنعــت کشــور دانســت و گفــت: 
بدون وجود آنها، شــرکت های بزرگ شــکل گرفت  
و موجبــات کارافرینی، اشــتغال، ســودآوری خلق 

ثروت و توسعه پایدار فراهم نخواهد شد.
نایــب رئیس هیات مدیــره کانون کارافرینی 
ســاختاری،  موانــع  بــه  اشــاره  بــا  تهــران  اســتان 
راه  ســر  بــر  انســانی  منابــع  و  مالی،فرهنگــی 
شــکل گیری، اداره و توســعه شــرکت های کوچک 
و متوســط  گفــت: یارانــه و سوبســیدهای ویــژه 
شــرکت های دولتی، رانت خواری، نبود بانک های 
تخصصــی بــه منظــور ارائــه تســهیات مالــی بــه 

شــرکت های کوچــک عمــا فرصــت ورود و رقابت 
صنایع کوچک و متوسط را سلب می کند.

حبیبــی، مشــکات در ارائــه ضمانــت نامه و  
وثایق  بانکی، تاخیر در دریافت درآمدهای ناشی 
از فــروش و ضعــف جریــان مالــی، انتقــال فشــار 
ناشــی از سیاســت هــای انقباضی دولــت ها را از 

دیگر چالش های پیش روی صنایع دانست. 
او اظهــار کرد: عدم دســتیابی بــه امکانات و 
جریــان اطاعــات فنــی و تکنولــوژی، بازاریابــی و 
فروش، مدیریت مالی صحیح، شناســایی نشدن 
دیگــر  از  مشــتریان  و  کننــدگان  تامیــن  زنجیــره 
موانــع حرکــت چرخ صنایــع اســت؛ امیدواریم در 

کانــون کارافرینــی اســتان تهــران، با شبکه ســازی 
و اطاع رســانی مناســب، اراده و سیاســت هــای 
حمایتــی حاکمیت از بخــش خصوصی در اقتصاد 
را افزایــش دهیــم و ســهمی هــر چنــد انــدک در 
دســتیابی بــه اهــداف توســعه ای کشــور داشــته 

باشیم.

با توجه به پتانســیل و حجم ســرمایه گذاری های 
انجام شــده در زمینــه اســتحصال فلزاتــی نظیــر 
مــس و ســنگ آهن، اکنــون بــا کمک دانــش فنی 
جدیــد و تجربــه موفقیت آمیــز در زمینــه فــرآوری 
فلز طال فرصتی ویژه برای ســرمایه گذاران بخش 
خصوصــی به منظــور خریــد و ســرمایه گذاری در 
ایــن حــوزه فراهــم شــده اســت که مــورد حمایت 

سازمان های دولتی ذیربط نیز قرار دارد.
براســاس آمارهــای بخــش معدنــی کشــور، 
تاکنــون در ایــران به طــور متوســط 3۵۰میلیــون 
تــن ذخیــره خــاک معدنــی دارای طــا شناســایی 
شــده اســت کــه با احتســاب عیار ۲گرم بــر تن با 
راندمان۸۵ درصد، پتانسیل تولید حداقل ۶۰۰تن 
طــا در کشــور وجــود دارد. بــه طور کلــی با توجه 
بــه تیــپ و نوع معادن طا، معمــوال در معادن با 
خاک های اکســیده تا ســولفوره، برحسب فواصل 
حمــل، عیــار خــاک 3/ ۰ تــا ۵/ ۱گــرم بر تــن برای 
استحصال توجیه اقتصادی دارد. ضمن اینکه هر 
چقــدر محل احــداث کارخانه به معــدن نزدیک تر 
باشــد، صرفه اقتصادی بیشــتری خواهد داشــت. 
کنــار  در  فــرآوری  کارخانــه  احــداث  از  بنابرایــن 
ایــن معادن، ســود اقتصــادی قابل توجهی حاصل 
می شــود. در ایــن راســتا مجموعه هــای معدنــی و 

صنعتــی کشــور، به خصــوص ســازمان گســترش 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و شرکت 
تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران )ایمپاســکو( 
فعالیت های چشمگیری با روند رو به رشد دارند. 
ســود عایــد از احــداث کارخانــه و انجــام فرآینــد 
استحصال طا توسط بهره بردار، بسیار بیشتر از 
فــروش خاک همــان معدن خواهد بــود. بنابراین 

در این موارد خام فروشی توصیه نمی شود.
بهره بــرداری از طــرح جامع طــا تدوین طرح 
جامع طا در ســطح کشــور در راستای تهیه بانک 
اطاعاتــی جامــع از وضعیــت منابــع معدنی طای 
کشــور در شــهریورماه ۱3۹۹ بــا نظــارت مجتمــع 
طــای موتــه آغاز شــده و پس از انجــام مطالعات 
در چهــار فــاز بــا پیشــرفت ۱۰۰ درصــد اکنــون ایــن 
طــرح بــه اتمــام رســیده اســت. عــاوه بر گــزارش 
نهایی تهیه شــده، ســامانه تحت وب نیز به منظور 
دسترســی ذی نفعــان صنعــت طــا طراحــی شــده 
است که تا پایان مردادماه سال جاری بهره برداری 

از آن امکان پذیر خواهد بود.

مدیــر اقتصــادی شــرکت تهیــه و تولیــد مواد 
معدنــی ایــران در گفت وگــو بــا »دنیای اقتصــاد« 
اظهــار کــرد: بهره بــرداری از معــادن فلــزی طــا، 
مس و ســنگ آهن در ســطح کشــور دارای توجیه 
اقتصــادی زیــادی )IRR ( باالســت کــه بــا توجه به 
فلــزی  به نــدرت می تــوان معــدن  شــرایط کنونــی 
مس یا ســنگ آهن غیرفعال مشاهده کرد؛ اما در 
حــوزه معــادن طا با توجه به اینکه پتانســیل های 
زیــادی در ایــن زمینــه وجــود دارد، می تــوان عاوه 
ســطح  در  اکتشــافی  فعالیت هــای  توســعه  بــر 
کشور، نسبت به توسعه سرمایه گذاری در زمینه 
استخراج و استحصال طا با عملیات آماده سازی 
از ســوی  تولیــدی  ایجــاد کارخانه هــای  و  معــادن 

بخش  خصوصی اقدام کرد.
راســتا  ایــن  در  افــزود:  کریمــی  محمدرضــا 
عــاوه بــر واحدهایــی ماننــد طــای موتــه و طای 
زرشوران با برنامه ریزی های ایمپاسکو و مشارکت 
سرمایه گذار خصوصی، از سال ۱3۹۸ واحد جدید 
دیگری به نام طای هیرد با ظرفیت تولید ساالنه 

حدود ۲۰۰کیلوگرم در استان خراسان جنوبی آغاز 
شــده و در اردیبهشــت ســال جاری به بهره برداری 
رســیده اســت کــه عــاوه بــر رونق بخشــیدن بــه 
اشــتغال زایی در منطقــه، نقــش چشــمگیری در 
چرخــه اقتصــادی کشــور ایفــا خواهد کــرد. ضمن 
ماننــد  اســتان هایی  در  در ســطح کشــور  اینکــه 
کردســتان،  آذربایجان غربــی،  آذربایجان شــرقی، 
و  سیستان وبلوچســتان  اصفهــان،  مرکــزی، 
خراســان جنوبی ذخایــر خوبــی شناســایی شــده 
اســت که با برنامه ریزی های ایمیدرو و ایمپاســکو 
و نیز مشــارکت ســرمایه گذاران این حوزه، شاهد 
افزایش استخراج و تولید این فلز استراتژیک در 
سطح کشور خواهیم بود. مجموعه این اقدامات 
نهایتا به کاهش ریسک دولت و بخش خصوصی 
منجــر  طــا  تولیــد  بــرای  ســرمایه گذاری  امــر  در 
می شــود. به عنــوان نمونــه، طــای موتــه اصفهان 
تحت نظر ایمپاســکو طبق بهترین استانداردهای 
و  ۵۰۰گرمــی  شــمش های   )۱۷۰۵( بین المللــی 
یک کیلوگرمــی ۲۴عیــار تولید می کنــد و به صورت 

و  بــورس کاال عرضــه  فیزیکــی  بــازار  در  هفتگــی 
فروخته می شود.

ســرمایه گذاری شــرکت های بــزرگ دولتی در 
معادن طامدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران در ادامه بیان کرد: عاوه بر معادن 
یادشــده در اســتان هایی ماننــد آذربایجان غربــی، 
آذربایجان شــرقی و همچنیــن کرمــان کــه معــادن 
دو  دارنــد،  فعالــی  ســنگ آهن(  و  )مــس  فلــزی 
سیستان وبلوچســتان  و  خراســان جنوبی  اســتان 
پتانســیل معدنی )طا( عظیمــی دارند که مغفول 
شــرکت های  ســرمایه گذاری  نیازمنــد  و  مانده انــد 
بــزرگ دولتی و خصوصی در این معادن هســتند. 
وی افــزود: یکــی از معــادن یادشــده، معدن طای 
هیرد است که بزرگ ترین محدوده  طا در استان 
خراســان جنوبی بــه حســاب می آیــد و عــاوه بــر 
واحــد تولیــدی ایجادشــده، در بخــش دیگــری از 
این محدوده، عملیات اکتشاف تکمیلی و توسعه 
در حــال اجراســت. از دیگــر معــادن طــای شــرق 
کشــور، معدن طای خونیک اســت کــه هم اکنون 
عملیــات اکتشــاف تکمیلــی آن در حــال اجراســت 
و ســرمایه گذاری آن از ســوی هلدینــگ ســدید بــا 
احــداث کارخانه ۲۰۰کیلوگرم شــمش طا تعریف 

شده است.

فرصت طالیی برای سرمایه گذاری در حوزه طال

نیاز به بازتعریف نظام مالیاتی در مقررات واردات  و صادرات 
برای صنایع کوچک و متوسط

پایان خودروهای ناقص کوییك.اس 



اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . یکشنبه 23 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4966 . 

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

برابر رای شماره 139760301079001467 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تهرانپـارس تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضی آقای سـیدولی اله صالحی موگویی به شناسـنامه شـماره 203 کد 
ملـی 1128934752 صـادره از  فریدونشـهر فرزنـد سـیدعلی در ششـدانگ 
از  بـه مسـاحت 73/25 مترمربـع  بنـای احداثـی در آن  بـا  یکقطعـه زمیـن 
پـالک شـماره 793 فرعـی از 92 اصلـی واقـع در تهـران خریـداری در ازای 
هـر سـهم مشـاعی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب 
در دو نویـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
ایـن  بـه  را  اعتـراض خـود  مـاه  بـه مـدت دو  اولیـن آگهـی  انتشـار  تاریـخ  از 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
رضا النچری – رئیس ثبت اسناد و امالک تهرانپارس

م الف 11961 / شناسه آگهی 1356493
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه خانـم زهـرا شـرفی بـا اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضـا شـده منضـم 
بـه تقاضـای کتبـی بـه شـماره 1020209 مـورخ 1401/5/13 دریافـت سـند مالکیـت المثنـی 
نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی اسـت سـند مالکیـت تـک بـرگ به شـماره  842294 
تحـت پـاک 0 فرعـی از 37 اصلـی واقـع در بخـش دو متعلـق بـه وی می باشـد کـه بـه علـت 
نامعلـوم مفقـود گردیـده اسـت بـا بررسـی دفتـر معلـوم شـد سـند مالکیـت اولیـه بـه شـماره 
دفتـر الکترونیکـی 139720325001004640 بنـام زهـرا شـرفی بـه مقـدار هجده هزارم سـهم 
مشـاع از 70 سـهم عرصـه و اعیـان بـه اسـتثنای بهـاء ثمنیـه عرصـه و اعیـان سیزده_هشـتادم 
سهم مشاع از شش_سی ام سهم مشاع از دو_سوم سهم مشاع از هفتاد سهم ششدانگ 
ثبت و صادر گردید دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد لذا باستناد تبصره یک ماده 120 
آیین نامه اصاحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت 
بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد 
بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ای بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت عـدم 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله  رسمی 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم آن بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد.   
صید آقا نجفوند دریکوندی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای عزت اله موحدی مدیرعامل شرکت فانوس طیور یگانه با استناد دو برگ 
استشـهادیه گواهـی امضـا شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی بـه شـماره 9031 مـورخ 1401/3/9 
دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعی اسـت سـند مالکیت 
دفترچه ای به شماره  646970 تحت پالک 20 فرعی از 16 اصلی واقع در بخش پنج متعلق 
به شرکت فانوس طیور یگانه می باشد که به علت جابجایی مفقود گردیده است با بررسی 
دفتـر معلـوم شـد سـند مالکیـت اولیـه ذیـل ثبـت 9308 صفحـه 1 جلـد 33 بـه نـام عزت الـه 
موحدی ثبت و صادر و تسـلیم شـده اسـت که برابر سـند قطعی 48671 مورخ 1390/4/19 
دفترخانـه 11 خرم آبـاد بنـام شـرکت تعاونـی 6139  فانـوس طیـور یگانـه ثبـت گردیـده اسـت و 
دفتـر امـالک بیـش از ایـن حکایتـی ندارد لذا باسـتناد تبصره یک مـاده 120 آیین نامه اصالحی 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی و متذکـر می گـردد هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد 
آگهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد بایسـتی ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله  رسـمی نسـبت به صدور 

سـند مالکیت المثنی و تسـلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شـد.
صید آقا نجفوند دریکوندی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای قـدرت مهرجویـان و خانـم پـری خطیبی با اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی 
امضا شـده منضم به تقاضای کتبی به شـماره 1020250 مورخ 1401/5/11 دریافت سـند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت تک برگ به شماره  662516 
تحـت پـاک 17841 فرعـی از 2091 اصلـی واقـع در بخـش یـک متعلـق بـه آن هـا می باشـد کـه بـه 
علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده اسـت بـا بررسـی دفتـر معلـوم شـد سـند مالکیـت اولیـه بـه شـماره 
دفتر الکترونیکی 139620325001009510بنام زهرا رسـتمی ثبت و صادر و تسـلیم شـده اسـت 
کـه برابـر سـند قطعـی 45652 مـورخ 1401/4/5 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 21 خرم آبـاد بـه 
خانـم پـری خطیبـی و قـدرت مهرجویـان هـر کـدام بـه میـزان سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ واگذار 
گردید گه برابر سند رهنی 45653 مورخ 1401/4/5 دفترخانه 21 خرم آباد در رهن بانک مسکن 
می باشـد دفتـر امـاک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد لـذا باسـتناد تبصـره یـک مـاده 120 آیین نامـه 
اصاحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد بایسـتی ظرف مدت 
10 روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند 
معاملـه ای بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت عـدم اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا 
وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله  رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی و تسـلیم آن بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد.
صید آقا نجفوند دریکوندی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد
آگهی فقدان سند مالکیت

نظـر بـه اینکـه آقـای هوشـنگ سـپهوند بـا اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضا شـده 
منضم به تقاضای کتبی به شماره 1018202 مورخ 1401/5/2 دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت تک برگ به شماره  113247 
تحـت پـاک 18866 فرعـی از 2091 اصلـی واقـع در بخـش یـک متعلـق بـه وی می باشـد کـه 
به علت جابجایی مفقود گردیده است با بررسی دفتر معلوم شد سند مالکیت اولیه به 
شـماره دفتـر الکترونیکـی 139820325001000013 بنـام هوشـنگ سـپهوند ثبـت و صـادر 
و تسـلیم شـده اسـت کـه برابـر سـند رهنـی  27113  مـورخ 1399/9/19 دفترخانـه اسـناد 
رسـمی شـماره 20 شـهر خرم آباد در رهن بانک مسـکن می باشـد دفتر اماک بیش از این 
حکایتـی نـدارد لـذا باسـتناد تبصـره یـک ماده 120 آیین نامه اصاحی قانـون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد بایسـتی ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای 
به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله  رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
صید آقا نجفوند دریکوندی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهی مفقودی
کارت هوشـمند راننده به شـماره 1295085 و کارت هوشـمند ماشـین کامیون 
کشـنده مـاک بـه شـماره هوشـمند 2915491 و شـماره پـاک 641 ع 47 ایـران 
18 و شـماره موتور 002865 و شـماره شاسـی 002933 بنام کیومرث صفدری 

وارسـته مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 

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
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

 آغاز طرح توسعه شبکه آبرسانی در مناطق
روستایی آبادان 

 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان 
از اجرایــی شــدن طــرح توســعه شــبکه آبرســانی 
در مناطــق روســتایی آبــادان با آغــاز عملیات در 
دهستان نصار و شهر اروندکنار با کمک قرارگاه 

محرومیت زدایی کربا خبر داد.
بــه گــزارش ایرنا محمدرضــا کرمی نژاد دیروز 
ایــن طرح هــای  آغــاز عملیــات اجرایــی  آییــن  در 
آبرســانی گفــت: طــرح توســعه شــبکه آبرســانی 
روســتاهای آبادان با همــکاری قرارگاه محرومیت 
زدایــی کربــا و آغــاز عملیات اجرایــی لوله گذاری 
در روســتای کوت و دهســتان نصار از امروز وارد 

فاز اجرایی شد.
او افــزود: عملیــات لولــه گذاری بــه طول ۱۴ 
کیلومتر در شهر اروندکنار نیز به پایان رسیده و 
بــه زودی کار ترمیــم و اتصال به شــبکه آبرســانی 

آغاز می شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب خوزســتان 
اظهار کرد: در راستای رفع مشکل کم آبی منطقه 
اروندکنــار بــا تامیــن لوله و اتصاالت مــورد نیاز از 
امروز عملیات اجرایی لوله گذاری توســط قرارگاه 

محرومیت زدایی کربا آغاز شد.
کرمی نــژاد بــا بیــان اینکــه قــرارگاه کربــا بــه 
عنوان پیمانکار اول طرح توســعه شبکه آبرسانی 
بــه روســتاهای کــوت و دهســتان نصــار انتخــاب 

شده است گفت: در مجموع پنج کیلومتر از این 
مناطق با اســتفاده از لوله پلی اتیلن لوله گذاری 

می شود.
شــهر  در  طــرح  ایــن  پیمانــکار  بــه  اشــاره  بــا  او 
اروندکنــار گفــت: پیمانکار دوم نیــز وظیفه اجرای 
طرح توســعه شــبکه آبرســانی به روســتاهای نهر 
ابوچمبه، ابودگل، ابوطرف و دایر را بر عهده دارد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب خوزســتان 
بــه  آبرســانی  ایــن طــرح  از  افــزود: ۱۴ کیلومتــر 
روســتاهای مذکــور لولــه گذاری شــده و به زودی 
عملیــات ترمیم شــبکه آبرســانی و اتصــال خط به 

شبکه انتقال آب انجام خواهد شد.
کرمی نــژاد بــا اشــاره بــه پیشــرفت طرح های 
آبــادان و خرمشــهر از محــل مــاده  فاضــاب در 
در  فاضــاب  شــبکه  تکمیــل  و  فاینانــس   ۵۶
برنامــه توســعه خرمشــهر و آبــادان کــه از ســوی 
تصویــب  بــه  امســال  اوایــل  در  رئیس جمهــوری 
رســید گفت: قرارگاه خاتــم االنبیا باقیمانده طرح 
فاضــاب خرمشــهر و آبــادان را از طریــق تهاتــر 
نفت تا ســقف ۲ هزار میلیارد تومان شــامل ۸۰۰ 
میلیــارد تومــان برای خرمشــهر و یــک هزار و ۲۰۰ 

میلیاردتومان برای آبادان اجرا می کند.
اروندکنــار در ۴۵ کیلومتــری جنــوب آبــادان 

قرار دارد.

 رشد ۱۷ درصدی اعتبارات محرومیت زدایی
در خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی اعام کرد که اعتبارات 
محرومیت زدایی که ۵۱۷ میلیارد تومان در سال 
۱۴۰۰ بوده با رشد ۱۷ درصدی در سال جاری به 

۶۰۳ میلیارد تومان رسیده است.
ایرنــا جــواد قناعــت دیــروز در  گــزارش  بــه 
نشســت شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان 
خراســان جنوبــی افــزود: ایــن اعتبــار بــرای رفــع 
محرومیت و پیشــرفت و آبادانی کشــور است که 
بــر پروژه هــای عمرانی و زیربنایی متمرکز شــده و 
مدیــران بایــد همراهــی الزم را در تحقــق هرچــه 

بهتر اعتبارات این حوزه داشته باشند.
او بــا بیــان اینکــه عدالــت در توزیع یکســان 
اعتبــار نیســت گفــت: رعایــت تــوازن منطقــه ای، 
شاخص ها و مناطق محروم در تعریف پروژه ها و 
توزیع اعتبار مورد توجه باشد تا عدالت در توزیع 

اعتبارات به خوبی محقق شود.
کــرد:  تاکیــد  جنوبــی  خراســان  اســتاندار 
بــر  تمرکــز  بایــد  اعتبــار  تخصیــص  درخصــوص 
پروژه هــای نیمه تمــام و مواردی باشــد که تا پایان 
ســال مالی ۱۴۰۱ به اتمام می رســد و مردم هرچه 

زودتر از آنها منتفع شوند.
قناعــت اظهــار کــرد: طــرح محرومیت زدایــی 
کار جدیدی در دولت ســیزدهم اســت هرچند در 
ســال جاری پروژه ها به صورت ملی تعریف شده، 
اما چون استانی اقدام می شود توجه ویژه به این 

موضوع ضروری است.
او گفــت: هــر گونــه توافقــی بیــن دســتگاه 
اجرایی و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
باید به توافق ملی هم رســیده باشــد تا در ادامه 

با مشکل مواجه نشویم.
اســتاندار خراسان جنوبی افزود: دستگاه ها 
پیشــنهادات خــود در تعریــف پروژه هــا را تــا ۳۱ 
مرداد ماه اعام کنند و از آنجایی که مســوولیت 
برنامه ریــزی  و  بــا ســازمان مدیریــت  هماهنگــی 
اســت هماهنگی هــای الزم بــا معاونت هماهنگی 

امور عمرانی استانداری نیز صورت گیرد.
قناعــت همچنیــن بــا اختصــاص ۱۰ میلیــارد 
بخــش  از  حمایــت  صنــدوق  بــه  اعتبــار  تومــان 
بــا رای موافــق مدیــران دســتگاه های  کشــاورزی 
از  کشــاورزی  گفــت:  و  کــرد  موافقــت  اجرایــی 

موضوعات راهبردی استان و کشور است که باید 
مورد حمایت قرار گیرد.

او بیــان کــرد: بــا توجــه بــه خشکســالی های 
پیاپی بسیاری از درخواست های مردمی در زمینه 
کشــاورزی اســت و ایــن اقدامــات می توانــد کمک 

شایانی به این حوزه داشته باشد.
داد:  ادامــه  جنوبــی  خراســان  اســتاندار 
از مهمتریــن  تحــوالت و شــاخص های جمعیتــی 
مولفه های توســعه و مورد تاکید دولت ســیزدهم 
اســت کــه باید بــه عنــوان اولویت راهبــردی مورد 

توجه قرار گیرد.
قناعت گفت: پنجره جمعیتی در هر استان 
کــه  می دهــد  نشــان  را  جمعیــت  طایــی  دوران 
اقتصاددانــان بــه عنــوان موهبــت جمعیتــی از آن 

نام می برند.
او اظهار کرد: سنین ۱۵ تا ۶۴ سال مهمترین 
شــاخص پنجره جمعیتی اســت که هرقدر بر این 
تعــداد افــزوده شــود فرصتــی طایــی بــرای رشــد 
جمعیتی است و  برای تحقق این هدف مهم باید 
نــگاه خــاص بــه افزایــش جمعیــت و نرخ بــاروری 

داشت.

اخبـــــــــــــــــار

نشســت تخصصی شبکه سازی شرکت های فناور، 
دانش بنیــان و خــاق با رویکرد توســعه صادرات و 
حضــور در بازارهــای جهانی با موضوع »ســامت، 
بازرگانــی  اتــاق  در  پزشــکی«  تجهیــزات  و  دارو 
اکوسیســتم های  تقویــت  بــر  و  برگــزار  اصفهــان 
شــش گانه مرتبــط بــا اقتصــاد مبتنــی بر فنــاوری و 
نــوآوری از جملــه تجــارت خارجی و تأمیــن مالی و 

سرمایه گذاری تأکید شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی اتــاق بازرگانــی اصفهان، 
غامرضــا اخــوان فریــد، رئیــس کمیســیون بهبــود 
محیــط کســب وکار و توســعه اقتصــاد دانــش بنیان 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان در ایــن نشســت بــا اشــاره 
بــه ابــاغ قانون حمایت از شــرکت های دانش بنیان 
اظهــار کــرد: اگــر در ایــن حــوزه شــاهد همــت جدی 
و عزم راســخ باشــیم می تــوان گام هــای مطلوبی در 
راســتای صــادرات حــوزه ســامت، دارو و تجهیــزات 
پزشکی و تبدیل علم و فناوری به ثروت برداشت و 
زمینه اشتغال و توسعه کسب وکار دانش آموختگان 

و پژوهشگران حوزه سامت را فراهم کرد.
حمایــت  قانــون  بندهــای  از  یکــی  افــزود:  او 
صــادرات،  حــوزه  در  دانش بنیــان  شــرکت های  از 
وزارتخانه هــای گوناگــون را موظــف به همــکاری در 
ایــن خصــوص کــرده و وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی نیــز موظــف شــده ظــرف چند ماه 
آینــده آیین نامه هایــی را تدویــن و بــه دســتگاه های 

اجرایی اباغ کند.
اتــاق  کمیســیون های  امــور  مدیــر  همچنیــن 
بازرگانی اصفهان و دبیر منطقه ویژه علم و فناوری 
استان تأکید کرد در سال های اخیر رویکردها از کاال 
و شرکت دانش بنیان به سوی اقتصاد دانش بنیان 
حرکــت کــرده کــه کاالی دانش بنیان یکــی از اجزای 
آن است و اکوسیستم های شش گانه ای باید با هم 
مرتبــط شــوند تــا بــه شــکل  گیری اقتصــاد مبتنی بر 

فناوری و نوآوری منجر شود.
روح هللا میرزاامیری با برشــمردن این اکوسیستم ها 
افــزود: بــه نظــر می رســد اکوسیســتم های »علمــی، 
خاقیــت«،  »نــوآوری،  »فنــاوری«،  تحقیقاتــی«، 
»تولیــدی، صنعتــی«، وضعیــت بهتــری در اســتان 
دارند اما در دو اکوسیستم بازرگانی و تأمین مالی و 
سرمایه گذاری ضعیف هستیم که باید تقویت شود.
حسین سلمانی، مديرعامل صندوق پژوهش 
مرکــز  و  پزشــکی  تجهیــزات  غیردولتــی  فنــاوری  و 
توسعه صادرات سامت ایران نیز اعطای تسهیات 
کم بهــره و صــدور ضمانت نامــه بــه شــرکت ها را از 

جمله خدمات این صندوق دانســت گفت: برگزاری 
دوره هــای آموزشــی، ارائــه تســهیات به شــرکت ها 
برای تأمین ســرمایه در گردش در راستای صادرات 
پزشــکی،  تجهیــزات  و  دارو  ســامت،  محصــوالت 
نشســت های  و  صادراتــی  پاویون هــای  برگــزاری 

تخصصی از دیگر خدمات این صندوق است.
او با اشــاره به تشــکیل مرکز توســعه صادرات 
ســامت ایــران ذیــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری 
غیردولتــی تجهیــزات پزشــکی بــا ارائــه ۲۲ خدمــت 
تصریح کرد: حضور فعال شــرکت های دانش بنیان 
از  یکــی  صادراتــی  بازارهــای  در  ســامت  حــوزه 
اهداف این مرکز اســت. البته هر کشــور برای ورود 
ایــن مرکــز  تجهیــزات پزشــکی قوانینــی دارد و در 
تاش داریم شرکت های صادرات تجهیزات پزشکی 
کشور را با ادبیات صادرات آشنا کنیم. همچنین با 
بررســی بازارهای صادراتی، کشــورهایی که داروها 
و تجهیزات پزشکی ایران در آنها طرفدار دارد را به 

این شرکت ها معرفی کردیم.

رویکردهای حمایتی سازمان 
توسعه تجارت از صادرات حوزه 
سامت، دارو و تجهیزات پزشکی

دفتــر  مدیــرکل  منتظــری  محســن  ادامــه  در 
خدمــات  و  دانش بنیــان  کســب وکارهای  ارتقــای 
فنــی  مهندســی ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره 
بــه تدویــن بســته حمایــت از صــادرات بــا اولویــت 
شرکت های دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی 
اظهار کرد: در سال های گذشته با پرداخت حداکثر 
۵۰ درصد هزینه اجازه غرفه تا سقف ۱۵۰ میلیون 
تومان از حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه ها 
حمایــت می کردیــم. در ســال جــاری تصمیــم داریم 
بودجــه حــوزه  برداشــتن ســقف حمایتــی، کل  بــا 
نمایشــگاهی خــود را بــر حمایــت از حضــور در چند 

نمایشگاه دارای اولویت بیشتر متمرکز کنیم.
او با اشــاره به پرداخت کمک ســود تســهیات 
بانکی به شرکت های صادراتی اضافه کرد: حمایت 
مالی از شــرکت های دانش بنیان در حوزه سامت، 
دارو و تجهیزات پزشــکی برای اخذ گواهی نامه های 
استاندارد بین المللی و برندسازی را در دستور کار 
قــرار داده ایــم. همچنیــن بــه ایجــاد نمایشــگاه های 
دائمی و ساخت یا اجاره مراکز تجاری در کشورهای 
هدف توجه ویژه داریم و هم اکنون برای حدود ۴۶ 

مرکز تجاری موافقت اصولی اخذ شده است.

منتظــری حمایــت از شــرکت ها در حــوزه تبلیغــات 
و بازاریابــی و حمل ونقــل دریایــی و هوایــی را دیگــر 
تجــارت  توســعه  ســازمان  حمایتــی  ســرفصل های 

دانست.
شــتابدهنده  علمــی  دبیــر  الحاجــی،  امیــر 
صــادرات بــردار اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشــاره 
بــه مراحل آمادگی صادراتــی تامین کنندگان گفت: 
رویکــرد فعــال صادراتــی بــه معنــای در نظــر گرفتن 
هزینه فایــده در یــک بنــگاه اقتصادی برای رســیدن 
بــه صــادرات پایدار اســت. آمادگی بنگاه و شــرکت 
آمادگــی  بعــد  دو  محصــول  آمادگــی  و  تولیــدی 
صادراتی اســت که متاســفانه در کشــورمان بیشتر 

بر آمادگی محصول تمرکز می شود.
او تعهــد مدیریــت بنــگاه بــه صــادرات، منابــع 
را  تولیــد  و  تهیــه  ظرفیــت  و  فنــی  دانــش  مالــی، 
تامین کننــدگان  صادراتــی  آمادگــی  پیش نیازهــای 
دانســت و افــزود: برخــورداری از دانــش بازاریابــی 
و مهــارت تجــارت جهانی نیــز پیش نیازهای آمادگی 

صادراتی در شرکت های مدیریت صادرات است.
سرپرســت  عامــه  ســیدصادق  همچنیــن 
کمیســیون  دبیــر  و  بــردار  صــادرات  شــتابدهنده 
تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان 
میانگیــن  طــور  بــه  ثانیــه  هــر  در  اینکــه  بیــان  بــا 
جهــان  کشــورهای  میــان  تجــارت  دالر  هــزار   ۶۰۰
انجــام می شــود، ادامــه داد: در ایــن بــازار بــا رقبای 
قدرتمندی مواجه هســتیم. هم اکنون شــاید تعرفه 
صادرات به برخی کشــورها صفر شــده باشــد اما با 
معیارهای غیرتعرفه ای روبه رو هســتیم که پیش از 
اعمــال، از طریــق ســامانه  ها و پلت فرم هایــی اعام 
می شــود و صادرکننــدگان کشــورمان بایــد عاوه بر 
دقت به آنها، ســایر ابزارهای تحقیقات بازار را نیز 

به طور عمیق بررسی کنند.
ایــران  اقتصــادی  ســابق  رایــزن  چمنــی  فــراز 
در ترکیــه نیــز بــا بیــان اینکــه کشــور ترکیــه بــا ۸۳ 
میلیــون نفــر جمعیــت بــازار بــزرگ و خوبــی بــرای 
محصوالت ایرانی محسوب می شود، گفت: در این 

کشــور ســالیانه بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دالر دارو و 
تجهیزات پزشــکی استفاده می شود که ۴.۵ درصد 
تولید ناخالص ملی این کشــور را تشکیل می دهد. 
ایــن در حالــی اســت کــه ترکیــه ۸۵ درصــد دارو و 
تجهیزات پزشکی موردنیاز خود را وارد می کند و به 
همیــن دلیل بازار قابل ماحظه ای برای کشــورمان 

محسوب می شود.
او با بیان اینکه حضور در بازار سامت ترکیه نیاز به 
دانــش و تکنیک هــا و ابتکارات خاصــی دارد، افزود: 
داشتن گواهی کیفیت CE شرط ورود به بازار ترکیه 
اســت و اســتانداردهای این کشور با استانداردهای 
اتحادیــه اروپــا منطبــق اســت. خوشــبختانه زمینــه 
دریافــت ایــن گواهــی در کشــورمان فراهــم شــده 
اســت. همچنیــن برندهــای کشــورمان بایــد در ایــن 
کشــور شــناخته شــوند و حضــور برندهــای اروپایــی 
حضــور شــرکت های ایرانــی را مشــکل می کنــد و راه 

پرچالش و طوالنی را در پیش داریم.
چمنی با بیان اینکه حضور در نمایشــگاه های 
خارجــی الزم اســت امــا اصــاً کافــی نیســت، اظهار 
کرد: برای حضور در بازار ترکیه نیاز به استراتژی و 
راهبرد داریم. همچنین تأسیس یک بیمارستان با 
تجهیزات پزشکی ایران از سوی کشورمان در ترکیه 

می تواند نتیجه بسیار خوبی داشته باشد.
در ادامه این نشست مجریان ایرانی و خارجی 
کشــورهای  در  ایــران  تخصصــی  نمایشــگاه های 
بــه بیــان توضیحاتــی  پاکســتان، ســوریه و ترکیــه 

درباره برگزاری این نمایشگاه ها پرداختند.
همچنین نمایندگانی از شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان جزئیات برگزاری پاویون 
ایران در هفدهمین نمایشگاه بین المللی بازسازی 

سوریه را تشریح کردند.
دانش بنیــان  شــرکت های  انجمــن  نماینــده 
استان اصفهان نیز با اشاره به عضویت ۳۰ شرکت 
حــوزه ســامت در ایــن انجمــن بــه بیــان اقدامــات 
توســعه  بــرای  دانش بنیــان  شــرکت های  انجمــن 

صادرات پرداخت.

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی سیســتان 
و بلوچســتان اعــام کــرد کــه اعتبــارات اســتانی 
موافقت نامه های اباغ شــده شــرکت شــهرک های 
صنعتــی سیســتان و بلوچســتان نســبت بــه ســال 

گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.
علیرضــا راشــکی در گفت وگو با ایســنا افزود: 
بــر اســاس برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه، با این 
می شــود،  پیش بینــی  اســتانی  اعتبــارات  افزایــش 
می تــوان زیرســاخت های خوبی برای شــهرک های و 

نواحی صنعتی استان اجرا کرد.
او افــزود: ســال گذشــته اعتبــارات اســتانی 
 ۱97 اســتانی  شــرکت  ایــن  بــه  یافتــه  تخصیــص 
میلیــارد ریــال بــود کــه صــرف هزینه هایــی بــرای 
و  شــهرک ها  در  ســاخت  زیــر  طرح هــای  اجــرای 

نواحی صنعتی شــد.
شــهرک های  شــرکت  مدیــره  هیــات  رئیــس 
از  کــرد:  تاکیــد  بلوچســتان  و  سیســتان  صنعتــی 
جمله این طرح ها می توان به طرح های آســفالت، 
محوطه ســازی، شــبکه بــرق، جدول  گــذاری، شــبکه 
گاز، منبــع بتنــی آب ، زیرســازی و ترمیم آســفالت 
برای شــهرک ها نواحــی صنعتی ایرانشــهر، چابهار، 
کارگاهــی،  زاهــدان  میرجــاوه،  زاهــدان  خــاش، 
،نگور،پسابندر،دوســت  کنــارک  رامشار،ســراوان، 

محمد، سوران و زابلی اشاره کرد.
راشــکی یــاد آور شــد: امســال نیــز بــر اســاس 
برنامــه ریزی های صــورت گرفتــه ،طرح های تکمیل 
صنعتــی  نواحــی  و  شــهرک ها  بــرای  ســاخت  زیــر 
میرجــاوه،  زاهــدان  کارگاهــی،  زاهــدان  ســراوان، 

زاهدان کامبوزیا ، چابهار، ایرانشهر، کنارک ، زابل 
محمد آباد ، رامشــار، مهرســتان، ســیب و ســوران، 
نصرتآباد، دوســت محمد، ادیمی ، میرجاوه ، نوک 
آبــاد ، زر آبــاد و بمپور بــرای این ۴۳۰ میلیارد ریال 

اعتبار اباغ شده در نظر گرفته شده است.
او خاطر نشان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی 
سیســتان و بلوچستان برای انجام زیر ساخت های 
خود در شــهرک های و نواحی صنعتی اســتان از ۳ 

ردیف اعبارات بودجه ای استفاده می کند .
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
سیســتان و بلوچســتان اضافه کرد: این ســه ردیف 
شــامل اعتبارات ملی که به وســیله سازمان صنایع 
کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران تامیــن مــی 
شــود، اعتبــارات اســتانی کــه طــی مبادلــه موافقت 
نامــه بــا ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان  
اختصــاص پیــدا مــی کند و اعتبــارات داخلــی که از 
محــل واگــذاری حقــوق انتفــاع  زمیــن صنعتــی  بــه 

سرمایه گذاران و کارآفرینان تامین می شود.

افزایش ۱۰۰ درصدی موافقت نامه های اباغ شده در شهرک های 
صنعتی سیستان و بلوچستان

لزوم کاهش ریسک صادرات حوزه سامت، دارو 
و تجهیزات پزشکی
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ما به شما حق مدیر بودن 
می دهیم

راضیه حسینی

عضو شورای عالی کار: »دولت مصوبه حق مسکن 
۶۵۰ هزار تومانی کارگران را هنوز ابالغ نکرده است.«

چشم روی هم بگذارید 
ســال تمــام شــده. چنــد 
کنیــد  صبــر  دیگــر  مــاه 
بعــد  ســال  یک هــو  و 
منحــل  کالً  را  مصوبــه 
فقــط  بایــد  چــرا  کنیــد. 
مســکن  حــق  بــرای 
پــول  کارگرهــا این همــه 
خــرج کنیــد؟ آن هم در 
حالی که مســئوالن و نمایندگان مجلس با نصف همین 
مقــدار خانه اجــاره کرده اند. با نصفِ نصف همین مبلغ 
ماشــین خریده انــد. با یــک دهم این پول برای نوه شــان 

سیسمونی تماماً داخلی خریده اند.
همــه اش تقصیــر مســئوالن اســت کــه کارگــران را 
بدعات می کنند. چه خبر اســت؟ ششــصد و پنجاه هزار 
تومان فقط برای حق مســکن؟ مگر خود مســکن چقدر 

ارزش دارد که این قدر پول حقش شود؟ 
مســئوالن ما حتی فرش زیر پای شــان در جلســات 
دولــت را فروختنــد و جایــش زیلــو انداختنــد. فقط برای 
این که پول کارمند و کارگر عقب نیفتد. در این شــرایط 
توقــع  زیــاد  این قــدر  درخواســت حــق مســکن، آن هــم 
بی جایی اســت. لطفاً بیشــتر از این ما مردم را شــرمنده 
نکنید. این مصوبه را کالً لغو کنید. کمی هم به خودتان 
برســید. تــا کــی کار و زحمت. یعنی حق شــما یک فرش 

ساده هم نیست؟ بعد حق کارگر، مسکن است؟ 
مــا مــردم بــا ایــن همــه پــول می خواهیــم چــه کار 
کنیــم؟ هــر مــاه کلی اضافــه می آید و باعث دردســرمان 
می شــود. اصــالً عــوض حق مســکن اجــازه بدهیــد ما به 
شــما هــر ماه حــق مدیر بودن بدهیم. ششــصد و پنجاه 
هــم نــه. هفتصــد تومــان می دهیــم. مصوبــه و اجرا هم 
نمی خواهــد. شــماره کارت بدهیــد از همیــن مــاه دیگــر 

برای تان واریز می کنیم. 
فقــط ســرجدتان دیگــر حــرف ایــن ۶۵۰ تومــان را 
نزنید. اگر خواستید برای تان گلریزان می کنیم. پول یک 

فرش دوازده متری هم  جور شود خوب است. 
خواهــش می کنیــم تعارف نکنیــد اگر باز هم جایی 

پول الزم داشتید به ما بگویید. ما و شما نداریم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

معاون پرســتاری وزارت بهداشت ضمن 
تشــریح آخریــن اخبــار از نحوه اجــرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری، در عین حال 
توضیحاتی درخصوص به کارگیری پرســتاران 
۸۹ روزه کــه پیــش از ایــن تعدیل نیرو شــده 

بودند ارائه کرد.
دکتــر عبــاس عبــادی در گفت وگــو بــا ایســنا،  
و  بهداشــت  وزارت  تفاهــم   جزئیــات  دربــاره 
سازمان بیمه سالمت برای اجرای تعرفه گذاری 
خدمــات پرســتاری، گفــت: پرداخــت تعرفه ها 
در حوزه پزشــکی به این ترتیب اســت که یک 
موسســه ارائــه کننــده خدمت و یک موسســه 
خریــدار خدمــت اســت. ارائه کننــده خدمــت، 
بیمارســتان ها و مراکز تابعه و خریدار خدمت 
نیــز شــرکت های بیمه هســتند. چون امســال 
خدمــات  تعرفه گــذاری  اجــرای  ســال  اولیــن 
پرســتاری اســت ردیــف بودجه مربــوط به این 
اعتبــارات  در  تومــان(  میلیــارد   ۵۰۰۰  ( امــر 

وزارت بهداشت گنجانده شد.
وی افــزود: بــر ایــن اســاس بــرای اینکــه 
قاعــده فروشــنده و خریــدار خدمــت را رعایت 
کنیــم تفاهم نامــه ای میــان وزارت بهداشــت و 
بیمــه ســالمت بــه امضــا رســید و یــک نســخه 
ارســال  برنامــه و بودجــه  بــه ســازمان  از آن 
شــد تــا به جــای اینکــه پول از ســوی ســازمان 

برنامه و بودجه به وزارت بهداشــت بیاید، به 
سازمان بیمه گر برود و آنها به عنوان خریدار 
خدمت بر اساس رسیدگی به اسناد در قالب 
تعرفه گــذاری خدمات پرســتاری محاســبات را 
انجام داده و وجه از طریق بیمه توزیع شود. 
مسیر دریافت سایر بیمه ها هم از این طریق 

خواهد بود.
قانــون در  اجــرای  رونــد  عبــادی دربــاره 
بیمــه تامیــن اجتماعــی و نیروهای مســلح نیز 
گفــت: بــه بیمه ســالمت بــه عنوان یــک بیمه 
پایــه نــگاه شــود و توزیــع منابــع از آن طریــق 
صــورت خواهــد گرفت و ســایر بیمه هــای پایه 
مســیر رســیدگی به اسناد و دریافت هزینه را 

از بیمه سالمت دنبال خواهند کرد.
او دربــاره بودجــه در نظــر گرفتــه شــده 
خدمــات  تعرفه گــذاری  قانــون  اجــرای  بــرای 
پرســتاری در ســال ۱۴۰۱، تصریــح کرد: ۵۰۰۰ 
میلیــارد تومــان در ایــن زمینــه در نظــر گرفتــه 
شــده اســت کــه ایــن مبلــغ بــه عــالوه  مبلغی 
اســت کــه بــه عنــوان کارانــه تــا پیــش از ایــن 
بــه همــکاران پرداخــت می شــد کــه تقریبا ۱.۶ 
هــزار میلیــارد بــود. در واقع مجمــوع رقم ۶.۶ 

هزارمیلیارد تومان خواهد شد.
معاون پرســتاری وزارت بهداشت درباره 
تعرفه گــذاری  قانــون  زمــان  اجــرای  مبنــای 

 ۶.۶ مبلــغ  داد:  توضیــح  پرســتاری،  خدمــات 
هــزار میلیــارد کــه توضیحــات آن ارائه شــد از 
اول فروردیــن مــاه ۱۴۰۱  اجرایی خواهد شــد؛ 
ولــی تفاهمــی کــه با معاونت اجرایی ریاســت 
جمهوری داشــتیم مقرر کرده است که از اول 
دی مــاه ۱۴۰۰ بــه ازای هــر مــاه ۳۷۵ میلیــارد 

تومان پرداختی به پرستاران صورت گیرد.
پرداختــی  هیــچ  هنــوز  کــرد:  تاکیــد  او 
در ایــن زمینــه و بــا ایــن مــدل جدیــد صــورت 
پــول، ســند  احصــاء  از  پــس  اســت.  نگرفتــه 
بازتوزیــع ابالغ خواهد شــد و همــکاران اولین 
دریافتی هــا بــا ایــن شــیوه جدیــد را خواهنــد 
داشت. فعال پرستاران با مدل قدیم، حقوق و 
کارانــه دریافت می کنند و این ارقام به عنوان 
معوقــه در پرداختی هــای بعــدی انجام خواهد 
شــد. امیدواریــم تــا پایــان شــهریور همــکاران 
پرستار اولین دریافتی با مدل جدید را داشته 
باشــند کــه البته این منــوط به انجام به موقع 

تعهدات سایر طرف های قرارداد است.
یــک عقب ماندگــی  افــزود: همــواره  وی 
در پرداخــت کارانه هــا داریــم کــه میانگین کل 
کشــور شــش ماه اســت؛ هرچند که تاکید ما 
ســعی بــر ایــن اســت کــه پرداخت هــا بــه روز 
کارکنــان در حــال  اکنــون عمــده  امــا  باشــد؛ 
دریافــت کارانه ســال ۱۴۰۰ هســتند. در مدل 

پرداختــی جدیــد مبلغ در نظر گرفته شــده به 
کارانه پرستاران اضافه می شود.

دریافتــی  افزایــش  کــرد:  بیــان  عبــادی 
جدیــد  پرداختــی  مــدل  اجــرای  بــا  پرســتاران 
وابســته به نوع عملکرد آنها است. اگر تعداد 
موارد بســتری بیمارستان پایین باشد طبیعتا 
کارانــه هــم پاییــن خواهــد بــود. بــا افزایــش 
ضریــب اشــغال تخــت، میــزان پرداختــی هــم 

افزایش می یابد.
او درباره به کارگیری پرستاران ۸۹ روزه 
کــه پیــش از این تعدیل نیرو شــده بودند نیز 
تصریح کرد: با پیگیری معاون توســعه وزارت 
بهداشــت با ســازمان امور استخدامی در حال 
رســیدن بــه تفاهــم خوبــی هســتیم امــا چون 
عــدد اســتخدامی هنــوز قطعی نشــده اســت، 
نمی تــوان فعــال عــددی اعــالم کــرد؛ امــا طــی 
هفته هــای آتــی در ایــن زمینــه هــم خبرهــای 
خوبــی خواهیــم داشــت. ایــن رونــد از مســیر 
آزمــون اســتخدامی طــی خواهــد شــد. عــددی 
مجــوز  بــرای  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  کــه 
نظــام  کل  بــرای  می کنــد  اعــالم  اســتخدامی 
سالمت است که همکاران پرستار هم بخشی 
از این جمعیت هســتند. به طور متوســط بین 
۴۰ تا ۵۰ درصد جذب وزارت بهداشت در هر 

نوبت به گروه پرستاری اختصاص دارد.

مــردم  درمانــی  هزینه هــای  کــه  حالــی  در 
تامــل  اقدامــی  در  اســت  کــرده  پیــدا  افزایــش 
برانگیز بیمارستان های خصوصی چشم پزشکی، 
قرارداد خود با بیمه های تکمیلی را لغو کرده اند.
هزینه هــای بســتری و خدمــات ســرپایی بــه 
گــواه بســیاری از کارشناســان بــه دلیــل افزایــش 
قیمــت دارو، تجهیــزات و اقالم مصرفی پزشــکی، 
قیمــت  ماننــد  جانبــی  هزینه هــای  افزایــش 
اقــالم خوراکــی مصرفــی، مــواد شــوینده و ضــد 
عفونی کننــده افزایــش زیــادی داشــته اســت. در 
ایــن میــان بخــش زیــادی از مــردم تحت پوشــش 
بیمه هــای پایه نظیر بیمه تأمین اجتماعی و بیمه 
ســالمت هســتند که زمان بســتری بین ۷۰ تا ۹۰ 
درصد هزینه ها را در مراکز دولتی و طرف قرارداد 

پوشش می دهند.
حجــم مراجعیــن بســیار زیــاد و نوبت هــای 
چندماهه، بسیاری از بیماران را به مراکز درمانی 
خصوصــی ســوق می دهــد کــه بیمه های پایــه اگر 
قراردادی با آنها داشته باشند، تنها بخش اندکی 
از هزینه هــا را بــرای آنهــا پوشــش خواهــد داد و 
فرانشــیز، هتلینــگ و .. از جیــب بیمــار پرداخــت 
خواهد شد. این موضوع موجب شده تا بسیاری 
از مــردم بــرای پوشــش ایــن هزینه هــا بــه ســراغ 
بیمه هــای تکمیلــی بروند و بــا پرداخت حق بیمه، 
انتظــار حمایــت از آنهــا در زمان بیمــاری را دارند.  
بــا ایــن حــال روابــط مراکــز درمانــی بــا بیمه ها به 
ویژه بیمه های تکمیلی همیشه دارای چالش های 
مختلفــی بــوده و دود ایــن چالــش نیــز به چشــم 
بیمــاران بــرود. اخیــرا هــم بیــن مراکــز خصوصــی 
بیمــه  و  بیمه  گــران  چشــم پزشــکی و ســندیکای 

آتیه ســازان چالشــی بــه وجــود آمــده کــه موجــب 
شــده تــا ایــن مراکــز درمانــی قــرارداد خــود را بــا 

بیمه های تکمیلی تمدید نکنند.
 بــر اســاس نامه هایــی کــه ایــن مراکــز بــه 
پرداخــت  موضــوع  دو  کرده انــد  ارســال  بیمه هــا 
بدهی هــا و عدم رعایت تعرفه های پزشــکی دلیل 
اصلــی اختالفــات بیــن بیمه  هــا و مراکــز درمانــی 

چشم پزشکی خصوصی است.

عدم پایبندی به تعرفه های مصوب
فرهاد رضوان، مدیر عامل بیمارستان چشم 
پزشــکی نــور در گفت وگــو بــا ایلنا، با بیــان اینکه 
بنابر روال هر سال اول تیر سررسید قراردادهای 
مــا بــا بیمه هاســت و از اول خــرداد بــه مذاکره در 
رابطــه بــا تمدیــد قراردادهــا می پردازیــم، گفــت: 
بیمه هــای تکمیلــی عضــو در ســندیکای بیمه ها و 
بیمه آتیه سازان حافط حاضر به قبول تعرفه های 
مصــوب دولــت نیســتند، ایــن در حالی اســت که 
ایــن تعرفه هــا بســیار کمتــر از قیمــت تمام شــده 
خدمــات بــوده، اما با توجه به اینکه قانون اســت 
مــا هــم بــه آن عمــل می کنیــم بــا ایــن حــال ایــن 
بیمه هــا می خواهنــد با رقمی زیــر این تعرفه ها با 

مراکز چشم پزشکی خصوصی قرارداد ببندند.
بــرای  اقتصــادی  شــرایط  افــزود:  وی 
مجموعه هــای درمانــی چنان ســخت شــده اســت 
کــه بــه هیچ عنــوان نمی توان فــروش خدمت زیر 
تعرفــه دولتــی را پذیرفــت. الــزام قانونــی مــا هــم 
دقیقا تعرفه دولتی اســت. با این حال ما حســن 
نیــت نشــان دادیــم و بــه بیمــاران تحــت پوشــش 
ایــن بیمه هــا خدمــات خــود را ارائــه دادیــم و اگــر 

امــروز هــم بیمه ها تعرفه های دولتــی را بپذیرند، 
ما آماده همکاری با آنها هستیم.

رضــوان بــا بیان اینکه عدم قــرارداد این بیمه های 
بــه  مراجعه کننــدگان  کاهــش  موجــب  تکمیلــی 
بیمارستان های چشم پزشکی شده است، گفت: 
بیمــاران توقع دارند که بیمه های آنها به تعهدات 
خــود عمــل کــرده و از آنهــا حمایــت کننــد اما این 

موضوع نارضایتی آنها را فراهم آورده است.
مراکــز  مطالبــات  مــورد  در  همچنیــن  وی 
درمانــی از بیمه هــا نیــز گفــت: یکــی از بیمه هــای 
تکمیلــی مطالبــات خــود را با تأخیر بســیار زیادی 
بــه بیمارســتان ها پرداخــت می کند. ایــن موضوع 
موجــب می شــود تــا مشــکالتی در تأمیــن دارو و 
تجهیــزات پزشــکی بــرای مراکــز درمانی بــه وجود 
آیــد. ســایر بیمه هــا نیــز پرداخت بــه روزی ندارند 
با این حال بر اســاس تعهد و قراردادی که دارند 

پرداخت خود را انجام می دهند.
بیمارســتان  مدیرعامــل  نــادری،  مصطفــی 
بینــا نیــز بــا بیــان اینکــه بیمه هــای تکمیلــی بــه 
در  جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون  دســتورالعمل 
مــورد عمــل بــه تعرفه هــای درمانــی پایبنــد نبوده 
و همیــن موضــوع موجــب شــده تــا وارد قــرارداد 
با بیمارســتان ها نشــوند، گفت: از یک ســو مردم 
بــا پرداخــت حــق بیمــه خــود انتظــار دارنــد کــه از 
حمایــت ایــن بیمه هــا در زمــان مراجعه بــه مراکز 
درمانــی برخــوردار باشــند امــا به دلیل عــدم قرار 
داد باید به صورت نقدی با مراکز درمانی حساب 
کنند. این موضوع موجب وارد شــدن رنج بســیار 

به بیمار می شود.
وی بیــان کــرد: در حــال حاضر تعداد بســیار 

زیادی از بیماران به دلیل این مشــکالت دیگر به 
بیمارستان ها مراجعه نمی کنند.

نادری یادآور شد: برخی از بیمه های تکمیلی 
از مهــر ســال گذشــته تا امــروز هیــچ پرداختی به 
بیمارســتان ها نداشته است. این موضوع موجب 
شــده تا قدرت خرید بیمارســتان ها کم شده و در 
نتیجــه از کیفیــت ارائــه خدمــت بــه بیمــاران هــم 

کاسته شود. 

 کاهش بیماران مراجعه کننده
به دلیل همراهی نکردن بیمه ها

ســید عباس موسوی، مدیرعامل بیمارستان 
چشــم پزشــکی نگاه نیز با اشــاره به پایبندنبودن 
پزشــکی  تعرفه هــای  بــه  تکمیلــی  بیمه هــای 
گفــت: دولــت علی رغــم اعتــراض جامعه پزشــکی 
تعرفه هــای درمانــی را مصــوب و ابــالغ کــرد. ایــن 
در حالی بود که هزینه های بیمارستان ها از تهیه 
مواد غذایی، تجهیزات، حقوق پرســنل، نگهداری 
و .. نیــز افزایــش یافتــه و ایــن موضوع شــرایط را 
بــرای ادامــه حیــات ایــن مراکــز خصوصی ســخت 
کــرده اســت. با این حال ما بایــد به این تعرفه ها 
عمــل کنیم. امــا بیمه های تکمیلی کــه عمده آنها 
دولتــی هســتند زیربــار ایــن تعرفه هــا کــه خــود 

دولت ابالغ کرده است، نمی روند.
وی افــزود: بیمارســتان های خصوصــی هــم 
نمی توانند زیر تعرفه دولتی خدمات ارائه دهند. 
ایــن تعرفه هــا در واقع کفی اســت که به وســیله 
آن مــا بتوانیــم کار کنیــم. از ســوی دیگــر بیمه ها 
پرداخت هــای شــش ماهــه و ســه ماهــه دارند که 

این موضوع نیز در این شــرایط ســخت اقتصادی 
فعالیت بیمارســتان های خصوصی و اخذ خدمت 

توسط مردم را با چالش مواجه کرده است.
از  درصــد   2۰ حــدود  داد:  ادامــه  موســوی 
بیماران ما کاهش پیدا کرده است. سایر بیماران 
خــود  بیمه هــای  از  و می رونــد  اســناد می گیرنــد 

هزینه هایشان را دریافت می کنند.
وی بیــان کــرد: یــک عمل ماننــد جراحی آب 
مرواریــد ۸ میلیــون تومــان اســت و هزینه هــای 
کالن نداریــم. ایــن البتــه بــا تعرفــه ای اســت کــه 

دولت ابالغ کرده است.
موســوی همچنیــن با اشــاره به گران شــدن 
اقالم مورد نیاز در چشم پزشکی، گفت: لنزی که 
بیماران آب مروارید استفاده می کنند االن حدود 
2۰۰ هــزار تومــان اســت. از ســوی دیگــر قبال ژلی 
که برای تزریق در شبکیه مورد استفاده قرار می 
گرفــت، حــدود 2۰ هزار تومان بود اما االن قیمت 
آن ۳2۰ هــزار تومان شــده اســت، یــا آمپولی که 
برای تزریق استفاده می شد ۳۰۰ هزار تومان بود 
و االن به حدود ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. در 
این شــرایط گرداندن بیمارســتان ها بسیار سخت 
شده است. این را باید به مواد خوراکی که مورد 
استفاده پرسنل قرار می گیرد و ۱۰ درصد مالیاتی 

که پرداخت می کنیم اضافه کنیم.
وی تأکیــد کــرد: علی رغــم ایــن موضــوع مــا 
تعرفــه دولــت را قبــول کرده ایــم، امــا متأســفانه 
مجموعه هــای دولتــی ماننــد بیمه هــای تکمیلــی 
زیربــار ایــن موضــوع نمی رونــد و همیــن موضــوع 
موجــب شــده اســت تــا قــراردادی بــا بیمه هــای 

تکمیلی بسته نشود. 

ایــران،  گمــرک  ســخنگوی  اعــام  طبــق 
مشــکل ارزی واردات شیرخشــک های رژیمی 
دپــو در گمــرک حل شــده و اکنــون ۸۰۰ هزار 
قوطی آماده ترخیص و عرضه در بازار است.
بــه گزارش ایســنا، اوایل مرداد امســال، 
پیگیــری  از گمــرک ایــران در رابطــه بــا آخریــن 
وضــع ترخیــص شیرخشــک های رژیمــی که از 
مدتی قبل با موانعی مواجه بود، با این اعالم 
همــراه بــود کــه بــا ورود محموله هــای جدیــد، 
بیــش از یــک میلیــون شیرخشــک رژیمــی در 

گمــرک دپــو شــده کــه دلیــل آن مســائل ارزی 
اســت؛ بــا ایــن توضیــح کــه اگرچــه صاحــب 
کاالی اساســی )شیرخشــک( می توانــد قبل از 
صــدور کد رهگیــری بانک نســبت به ترخیص 
۹۰ درصــد آن اقــدام کنــد امــا واردکننــدگان 
بــا  کــه  بودنــد  نگــران  ایــن  از  شیرخشــک ها 
توجــه بــه تغییرات ارزی و حــذف ارز ترجیحی 
از واردات کاالی اساســی، ممکــن اســت بعــد 
آنهــا طبــق  ارز  تامیــن  ترخیــص درصــدی،  از 
ثبت ســفارش بــا ارز ترجیحــی انجام نشــده و 

مشمول ارز نیمایی شوند، از این رو خواستار 
کاال  کامــل  ترخیــص  و  ارز   تکلیــف  تعییــن 

بودند.
امــا تازه تریــن اعــالم لطیفــی، ســخنگوی 
گمــرک ایــران بــه ایســنا، از ایــن حکایــت دارد 
کــه بعــد از طــرح این موضوع، ســازمان غذا و 
دارو از گمرک بازدید داشــته و با همکاری که 
صورت گرفته مشکل ارزی ترخیص این اقالم 
حل و فصل شــده اســت. بر این اســاس، طی 
هماهنگــی با بانک مرکزی، کد رهگیری  برای 

ترخیص کامل شیرخشــک های رژیمی موجود 
بر مبنای ارز ۴2۰۰ تومانی صادر شده است.
وی افــزود: بیــش از ایــن، یــک میلیــون قوطی 
شیرخشــک رژیمــی در گمــرک موجــود بود که 
2۰۰ هزار قوطی آن قبال ترخیص شده و ۸۰۰ 

هزار قوطی دیگر آماده ترخیص است.
بــه گفته ســخنگوی گمــرک ایران، هــر زمان که 
صاحب کاال برای خروج شیرخشک های رژیمی 
اقــدام کنــد، گمــرک کاال را ترخیــص و تحویــل 

خواهد داد تا بتواند در بازار عرضه کند.

سهم ناچیز معلمان 
غیرانتفاعی از شهریه های 

نجومی
گفته می شــود در شرایطی این روزها شهریه های 
دریافتــی ســهم  کمتریــن  کــه  نجومــی شــده  مــدارس 
معلمان غیرانتفاعی اســت. معلمان این مدارس گایه 
دارند و می گویند میزان حقوق معلم در سامانه وزارت 
آمــوزش و پــرورش بــرای رتبه بنــدی مدرســه، چیزی که 

وارد می شود با حقوقی که می گیرند، مغایرت دارد.
بــرای مثــال معلم دریافتی اش ســه میلیــون تومان 
اســت، امــا مدیــر در ســامانه میــزان دریافتــی معلــم را 
شــش میلیــون تومــان وارد می کند، تا بر همین اســاس 
امتیــاز عملکــردی مدرســه ارتقا پیدا کنــد و مجوزی برای 
افزایش شــهریه مصوب برای ســال آینده شود، معلمان 
نیز برای آنکه سابقه شان از سامانه حذف نکنند با این 

شرایط کنار می آیند. 
طرحی برای ساماندهی شرایط معلمان در دست 

بررسی است
مــدارس  اداره  رئیــس  مالکــی،  مهــدی  محمــد 
غیردولتــی و مشــارکت های مردمــی اداره کل آمــوزش و 
پــرورش اســتان بوشــهر ضمــن اشــاره به گالیــه معلمان 
غیــر انتفاعــی به خاطــر حقــوق پایین شــان عنــوان کــرد: 
طرحی برای ســاماندهی شرایط معلمان در مدارس غیر 
انتفاعــی در حــال بررســی اســت کــه اگــر تصویب شــود 

شرایط معیشتی معلمان ارتقا پیدا می کند.
پرداخت حقوق اداره کار و بیمه کامل به مدرسان 

غیرانتفاعی
وی در زمینــه ایــن طــرح گفــت: همــه مــدارس غیر 
دولتی کشــور در ســال تحصیلی جدید هم حقوق شــان 
حقوقشــان  یعنــی  می کنــد  تغییــر  آن هــا  بیمــه  هــم  و 
حقوق اداره کار می شــود و بیمه هم ســی روزه پرداخت 
می شــود و ایــن چیزی اســت کــه مصوبه وزارت اســت و 
برای تصویب به مجلس رفته است، در صورت تصویب، 
قطع به یقین اجرا می شود؛ و اینکه در سامانه مدارس، 
ایــن  از  اعــالم می کننــد و غافــل  مؤسســین رقم هایــی 
هســتند کــه حقــوق بایــد از طریق همین ســامانه جدید 
پرداخــت شــود؛ بنابراین مؤسســان مــدارس نمی توانند 

کمتر پرداخت کنند.
هنوز مهر نیامده همکاران ما نمی توانند قضاوت کنند 
مالکی افزود: باید صبر کرد تا مهرماه بیاید و هنوز 
مهرمــاه نیامــده همکاران ما نمی توانند قضاوت کنند که 
آیا مؤسســان می خواهند پرداخت کنند یا خیر؟ یا اصال 
می تواننــد پرداخــت نکننــد؟ ایــن طــرح چیزی اســت که 
مصــوب اســت و وقتــی بخشــنامه ای اجرا می شــود هیچ 

مؤسسی نمی تواند از آن فرار کند یا انجام ندهد. 
وی خاطرنشــان کــرد: مــا بــه مدرســین و معلمیــن 
ایــن نــوع مــدارس هــم گفتیــم کــه یــه کــم صبــر کنند تا 
پایــان مهرمــاه موقع پرداخت حقوق همه چیز مشــخص 
می شــود و مــا، هــم مدافــع حقــوق معلمــان هســتیم، 
هــم حقوق مؤســس هســتیم و هــم حقوق مــردم یعنی 
دانش آمــوز و اولیــاء؛ و هدفمــان ایــن اســت کــه ایــن 

بخشنامه ها به نحو احسن در مدارس اجرا شود.

لغو قرارداد بیمارستان های خصوصی چشم پزشکی با بیمه های تکمیلی و کاهش 
مراجعه بیماران

نحوه بکارگیری پرستاران تعدیل شده اعام شد

کاهش شهرهای قرمز کرونایی
بنابــر اعــام مرکــز روابــط عمومی و اطاع رســانی 
وزارت بهداشــت در حــال حاضــر ۷۸ شــهر در وضعیت 
قرمــز، ۱۸۴ شــهر در وضعیــت نارنجــی، ۱۷۴ شــهر در 

وضعیت زرد و ۱۲ شهر در وضعیت آبی قرار دارند. 
بــه گــزارش ایســنا، بر اســاس آخریــن به روزرســانی ها، 
تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۳۰ به ۷۸ و تعداد 
شــهرهای بــا وضعیــت نارنجــی از ۱2۹ بــه ۱۸۴ رســید. 
 همچنیــن تعــداد شــهرهای بــا وضعیــت زرد از ۱۵۴ بــه
از آبــی  بــا وضعیــت  تعــداد شــهرهای  افزایــش و   ۱۷۴ 

۳۵ به ۱2 کاهش یافت.
بر این اساس در حال حاضر ۷۸ شهر در وضعیت 
قرمــز، ۱۸۴ شــهر در وضعیــت نارنجــی، ۱۷۴ شــهر در 

وضعیت زرد و ۱2 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

ساماندهی ۶۸ اردوگاه 
دانش آموزی

سرپرست اداره کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش وپرورش 
خبــر  دانش آمــوزی  اردوگاه هــای  تحولــی  طــرح  اجــرای  از 
داد و گفــت کــه در فــاز نخســت، ۶۸ اردوگاه دانش آمــوزی 
ادغــام  یــا  و  تعطیلــی  بــر  بنایــی  و  می شــوند  ســاماندهی 

اردوگاه ها در قالب طرح ساماندهی نداریم.
عبــاس مهاجــر در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه 
برنامه وزارت آموزش وپرورش برای ساماندهی اردوگاه های 
دانش آمــوزی اظهــار کــرد: در همیــن زمینــه اجــرای طــرح 
تحولــی اردوگاه هــا را مدنظر داریم و در فاز اول ۶۸ اردوگاه 

را برای این منظور انتخاب کردیم.
وی افــزود: در هفتــه پایانی مرداد میزبان مدیران این 
۶۸ اردوگاه هســتیم و قصــد داریــم از ظرفیت ســازمان های 
مــردم نهــاد کــه در حــوزه اردو تجربیاتــی دارنــد و همینطور 
بخــش خصوصــی که می تواننــد ورود کنند اســتفاده کنیم. 
این ظرفیت ها را کنار همدیگر قرار می دهیم و طرح تحولی 
اردوگاه هــا را اجــرا می کنیــم. سرپرســت اداره کل فرهنگــی 
و هنــری وزارت آموزش وپــرورش بــا بیــان اینکــه از ایــن ۶۸ 
اردوگاه، چهار اردوگاه کشوری و ۶۴ اردوگاه استانی هستند 
گفت: طراحی المان های گردشگریِ کوتاه مدت، المان های 
بازی و  المان های هنری به طور جدی مدنظر است تا وقتی 
دانش آموزان وارد فضای اردوگاه می شوند بتوانند متناسب 
با ذائقه و عالقه خودشان یکی از فعالیت ها را انتخاب و از 

آن ظرفیت استفاده کنند.
مهاجــر ادامــه داد: از جملــه محورهــای پنج گانــه طرح 
منابــع  هوشمندســازی،  بــه  می تــوان  اردوگاه هــا  تحولــی 
انســانی و تجهیــزات اشــاره کرد. وی در پاســخ بــه اینکه آیا 
تعطیلــی و ادغام برخی اردوگاه هــای دانش آموزی در قالب 
طرح ســاماندهی در دســتورکار قرار می گیــرد؟ گفت: خیر، 
بنایــی بــر ادغــام و تعطیلی اردوگاه هــا نداریم. طرح تحولی 
بر استفاده از ظرفیت اردوگاه ها برای فعال کردن اردوهای 
دانش آموزی تاکید دارد. در زمینه اســتفاده از ظرفیت های 

اردوگاهی، غفلت شده است.
وزارت  هنــری  و  فرهنگــی  کل  اداره  سرپرســت 
آموزش وپــرورش افزود: عالوه بر این، در زمینه نگه داشــت 
اردوگاه هــا نیــز فعــال شــده ایم و معتقدیــم بایــد بتوانیــم 

اردوگاه ها را تقویت کنیم.
مهاجر در توضیح علت توقف فعالیت سامانه کنترل 
اردویــی در هفته هــای گذشــته نیز اظهار کــرد: اطالعات در 
ســامانه در حــال انتقــال اســت و قطعی هایــی داشــتیم؛ به 
همین علت از همکاران خواستیم برای جلوگیری از قطعی 
و تعطیلی اردوها، اطالعات را در منطقه و به صورت دستی 
ثبت کنند که اردوهای دانش آموزی تعطیل نشود. مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد.

اخبـــــــــــــــــار

مانع ارزی برداشته شد؛ ۸۰۰ هزار قوطی 
شیرخشک رژیمی آماده ترخیص


