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علی رمضانیان

رویتــرز در روز 19 مــرداد امســال خبــرداد کــه ایــران 
جهــت دور زدن تحریم هــای امریــکا اقــدام بــه ثبــت 
ســفارش 10 میلیــون دالر کاالی وارداتــی  بــا ارزهــای 

دیجیتال کرده است. 
منشــاء ایــن خبــر، توییــت رییــس کل ســازمان 
توســعه تجــارت بود که اعالم کــرد: »این هفته اولین 
ثبــت ســفارش رســمی واردات با رمــزارز بــه ارزش 10 
میلیــون دالر بــا موفقیــت صــورت پذیرفــت. تــا پایــان 
قراردادهــای  و  رمزارزهــا  از  اســتفاده  مــاه  شــهریور 
هوشــمند به صــورت گســترده در تجــارت خارجــی بــا 

کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.«
ایــن توییــت علیرضــا پاک پیمان بــا واکنش های 
گســترده ای روبــه رو شــد. برخــی از کارشناســان ایــن 
رخــداد را در پــی تحریم هــای امریــکا منطقــی و قابــل 
پیش بینــی می دانســتند. ایــن کارشناســان می گوینــد 
کــه بــه دلیل اینکه ایــران متحمل تحریم هــای زیادی 
اســت؛ فعالیت در بالک چین کاری عاقالنه است چرا 
کــه در ایــن بســتر، تراکنش ها قبل رد گیــری نبوده و 

فعالیت ها در این حوزه به نفع ایران است. 
امــا در مقابــل برخــی از کارشناســان معتقدنــد 
کــه بــه دلیل ریســک هایی که در رمزارزهــا وجود دارد 
این کار در بلند مدت می تواند ســبب مشــکالتی برای 
ایران، تجار و طرفین معامالت تجاری شده و این کار 
به صورت دائمی پاســخگوی مشــکالت کشــور باشــد. 
البتــه پیش فــرض چنیــن ارزیابــی مبتنی بــر وضعیت 

فعلی حاکم بر نوسانات رمز ارزها است.
رویتــرز در گزارش خــود درباره ایران تاکید کرده 
بــود کــه رمزارزهایــی ماننــد بیــت کویــن کــه از ســال 
2008 برای فرار از سیستم های نظارت مالی دولت ها 
و بانک هــا در مبــادالت مالــی ایجــاد شــده، بســیار 
ناپایدارنــد و اســتفاده از آنهــا بــرای پرداخت هایــی در 
مقیاس بزرگ عملی نیست. در این گزارش همچنین 
آمــده که جمهــوری آفریقای مرکزی )CAR( که یکی از 
فقیرترین کشورهای جهان است، استفاده از رمزارزها 
برای تبادالت را پذیرفته است. این کشور اولین ایالت 
آفریقایی بود که بیت کوین را در ماه آوریل به صورت 
قانونی مناقصه کرد و ماه گذشته سکه دیجیتال خود 
را راه انــدازی کرد. الســالوادور ســال گذشــته نیز بیت 
کویــن را بــه عنــوان پــول قانونی پذیرفتــه، اگرچه این 
پروژه در کشــاکش ریزش قیمت کریپتوها با بدبینی 
عمومی مواجه شــده اســت.   اما از دیگر دالیل طرح 
شــده از ســوی منتقدیــن ایــن اقــدام، عــدم اســتقبال 
کشورهای بزرگ و توسعه یافته برای انجام دادوستد 
در بســتر بــالک چین اســت. اگــر فعالیت  تجــاری در 
این حوزه؛ امری بدون ریسک و با کارآیی باال ارزیابی 
می شد به طور قطع کشورهای دیگر نیز به این مساله 
ورود می کردند اما فقط کشورهایی مانند السالوادور 
و یکــی دوکشــور دیگــر افریقایی فقیــر وارد این حوزه 
شــدند که آن هم با هدف ایجاد راه فراری برای اتباع 
این کشورهاست که در خارج کار می کنند تا از طریق 
رمز ارزها بتوانند با دور زدن قوانین کشورهایی که در 
آن مشغول کارند )با هزینه کمتر(، به کشور خود پول 
حواله کنند و دولت های فقیر آنها نیز با این کارگران 

همکاری می کنند. 

تداوم 
رتبه 

چهارم ایران 
در استخراج رمز ارز

از طــرف دیگر ایران یکی از بزرگترین 
ارز  رمــز  کننــده  اســتخراج  کشــور 
گزارشــی  اســاس  بــر  اســت.  جهــان 
که  دانشــگاه کمبریج بصورت منظم 
منتشــر مــی کنــد، ایــران همــواره در 
چهــار کشــور برتــر در اســتخراج رمــز 
ارز اســت. بر اســاس آخریــن گزارش 
این دانشــگاه، ایران چهارمین کشــور 

جهانــی در اســتخراج یــا همــان مایــن کــردن رمــز ارز 
بــوده و 4.6 درصــد از ماینیــگ جهــان در اختیار ایران 
اســت. هرچنــد در ایــن نقطــه ذکر این نکتــه ضروری 
اســت که بر اســاس برآورد دانشــگاه کمبریج، میزان 
مصــرف ســاالنه بــرق در بخــش اســتخراج بیت کوین 
جهان حدود 70 تراوات ساعت است. مقامات وزارت 
نیروی ایران در ســال گذشــته  مصرف برق بیت کوین 
در ایــران بــا 188 هزار دســتگاه ماین غیرمجاز، حدود 
دو هــزار مــگاوات )معــادل 10 تراوات ســاعت( اســت، 
اما برآورد دانشگاه کمبریج نشان می دهد که مصرف 
برق مزارع استخراج رمز ارز ایران حدود 600 مگاوات، 
معادل کمی بیش از یک درصد از برق تولیدی کشور 

است. 

 ریسک مرگبار رمزارزها برای تجارت 
دو  نکته مهمی که از روز اول معرفی رمز ارزها بر آن 
تاکید شده بود، شفافیت و ریسک بود. در خصوص 
شــفافیت تردیــدی نیســت کــه یکــی از بســته ترین 
سیســتم ممکــن را ارائه می کند چرا کــه ذاتا برای دور 
زدن قوانین مالی و بانکی طراحی شده است. اما در 
خصوص ریسک می توان گفت که تجربه نشان داده 
کــه رمــز ارزها یکــی از پرریســک ترین ابزارهــای مالی 
بــوده و حتــی احتمال از بین رفتن دارایی افراد نیز در 
بستر بالک چین وجود دارد، به همین دلیل همه به 
سراغ این سیستم نرفته و دولت ها از فعالیت در این 
حــوزه پرهیــز کــرده و در تالش هســتند تا بالک چین 

نظارت پذیر کنند. 
در همین رابطه، علی اکبر موســوی کارشــناس 
اقتصادی و پژوهشــگر حوزه رمز ارز در گفت و گو با 
عصر اقتصاد گفت: در خصوص معامالت با رمزارزها 
یا به اصطالح »کریپتوکارنســی« ها چندین ریســک 
بــزرگ و چنــد فرصــت کوچــک وجــود دارد. مهمتریــن 

آن  ریســک های 
در  شــفافیت  نبــود 
رمزارزهــا  تراکنش هــای 
و مجهــول الهویــه بــودن طرفیــن 
معامالت است که برای سیستم های 
مالی امری مهم تلقی می شود. چرا که 
بر اساس همین عدم شفافیت است 
که ریســک پولشــویی، رشــوه و سایر 
مفاسد اقتصادی، امکان فاکتورسازی، 
مالــی  صورت هــای  و  حساب ســازی 
جعلی، دور زدن و سرپیچی از قوانین 
گمرکــی، مالیــات و عوارض، ســهولت 
در فــرار ســرمایه و ایجــاد ناتــرازی در 
 Balance( حســاب ســرمایه ملــی و تــراز پرداخت هــا
of payments( رخ می دهــد و کســی قــادر بــه کنترل 
آن نبوده و ممکن اســت که کشــورها را با بحران های 
بزرگــی مواجــه کنــد. در حقیقــت، همین ســهولت در 
قانون گریزی اســت که زمینه ساز فساد سیستماتیک 
می شــود و نبــود نظــارت بــر زنجیــره تامیــن و ســاز و 
کارهای اقتصاد، موجب اجرایی نشــدن سیاست های 

پولی مالی و تنظیم بازار خواهد شد.
 او افزود: از طرف دیگر به دلیل پایین تر بودن 
نــرخ ارز از قیمــت تعادلــی، واردات در ايــران بســیار 
بــه صرفه اســت. البته فرآیند ســرکوب قیمــت ارز در 
بلنــد مــدت موجب ســهولت در واردات و کاهش تراز 
تجــاری شــده و در دراز مــدت منجــر بــه کاهــش نــرخ 
تشــکیل ســرمایه و کاهــش GDP مــی شــود. امــا باید 
دادوســتدهای خارجــی بــا ارزهــای رســمی و شــفاف 
در  رمزارزهــا  بــا  تجــاری  معامــالت  گیــرد.   صــورت 
درازمــدت پایــداری نخواهــد داشــت و "عــدم پایداری" 
منجــر بــه افزایــش ریســک تجــاری و ریســک تولید و 
زنجیــره تامیــن خواهــد شــد. اگــر در این معامــالت از 
کوین یا توکن های با قیمت داینامیک استفاده شود، 
عدم پیش بینی پذیری و نوســانات قیمت زیان جبران 
ناپذیــری بــه واردکننــدگان و صادرکننــدگان تحمیــل 

می کند.
 موســوی در ادامــه عنــوان کــرد: بــه دلیــل کــم 
عمــق بــودن بــازار کریپتوکارنســی امــکان دســتکاری 
در بــازار وجــود دارد )Manipulation( و ایــن موضــوع 
مدیریت ریسک سرمایه گذاری را غیر ممکن می کند. 
از جمله کشــورهای جهان ســومی که ســرمایه گذاری 
در رمزارزها کرده کشــور الســالوادور اســت که ذخیره 
کننــده 2301 بیــت کویــن بــا میانگین قیمــت 46000 
دالر بــوده و طــی ریــزش اخیر قیمــت بیت کوین طبق 
محاســبات و برآورد انجام شــده، این کشــور بیش از 

60 میلیون دالر زیان متحمل شده است. 
ایــن کارشــناس رمــز ارزها و اقتصــاد بالک چین 
گفت: در کریپتوکارنسی، ارزهای با قیمت ثابت وجود 
دارد که  داد و ســتد را به ظاهر آســان می کند. اما در 
این حوزه نیز ریســک هایی وجود دارد. چرا که ممکن 
است که این ارزهای با قیمت ثابت یا همان پروژه های 
اســتِیبِل کوین نیز با شکســت مواجه شــده و دارایی 
افراد به صفر تبدیل شــود. مانند پروژه TerraUSD با 
نماد )UST( که در ظاهر یک اســتِیبِل کوین با قیمت 
 TerraUSD ثابت و امن بود ولی با شکست پروژه پِگ
شکســته شــد و ارزش هــر UST از یــک دالر بــه 0.03 
دالر ســقوط کــرده و دارنــدگان آن را ورشکســته کــرد. 
همچنیــن بــر اســاس همین موارد اســت کــه در هیچ 
کشــور توســعه یافتــه ای مــدل اقتصــادی بــرای انجــام 
تجارت بین الملل با کریپتوکارنسی ها وجود ندارد. از 
همه مهمتر اینکه اصلی ترین عامل استفاده  نکردن 
از کریپتوکارنسی ها، اعمال مجرمانه  از جمله قاچاق 
اســلحه، مــواد مخــدر و انســان اســت و در دارک وب 
)Dark web( بــه عنــوان یک ابزار پولشــویی اســتفاده 

می شود. 

در صورت بروز اختالف، کدام 
سیستم قضایی پاسخگوست؟

بردیــا برابــادی یکــی از کارشناســان حــوزه رمــز ارز 
معتقــد اســت کــه امنیــت تراکنــش در سیســتم 
بالک چین وجود داشــته و درواقع، درون سیســتم  
بالک چین هیچ مشــکلی وجــود ندارد بلکه هرچه 
اســت در بیــرون از ایــن سیســتم قــرار دارد و حتی  
نوســانات قیمتــی هــم موضــوع چندان بــا اهمیتی 
نیســت، چــرا کــه ممکن اســت که معامله گــران با 
رمزارزهــای بــا قیمــت ثابت در معامــالت خود بهره 
ببرند و از نوســانات دوری کنند، اما مشــکل زمانی 
آغاز می شــود که داد و ســتد با مشــکالت حقوقی 
مواجه شود. مثال یکی از طرفین به تعهدات کاالیی 
خود عمل نکند خریدار کاال به کدام مرجع قضایی 
می توانــد شــکایت کنــد؟ بــا کدام سیســتم قضایی 
کننــد.  پی گیــری  را  موضــوع  می خواهنــد  طرفیــن 
ممکــن اســت کــه در آینــده بــرای سیســتم قضایی 
بــالک چیــن هــم تدبیری اندیشــیده شــود. مثال در 
گذشــته مشــکالت اینترنتــی در دادگاه هــای قابــل 
پیگیــری بــود اما سیســتم قضایی کشــورها خود را 
به روز کردند تاجایی که در گذشته ارائه ایمیل به 
دادگاه های امریکا و کانادا امکان پذیر نبود ، ولی 

امروزه قابل استناد است. 
ایــن تحلیل گــر ارشــد کریپتوکارنســی در ادامــه 
تاکیــد کــرد: یکــی از دالیلی کــه دولت هــا و بنگاه های 
اقتصادی بزرگ به سمت داد و ستد با کریپتوکارنسی 
نمی رونــد همیــن موضــوع امنیــت قضایی اســت. هر 
طرف معامله باید این اطمینان خاطر را داشته باشد 
تا در صورت بروز اختالف از ســوی یک مرجع قضایی 
مورد حفاظت حقوقی قرار می گیرد اما برای معامالت 
با کریپتوکارنســی، طرفین چه مدرکی را می خواهند 
به دادگاه های بین المللی ارائه کنند تا بتوانند به حق 
و حقوق خود دســت یابند؟ به همین دلیل دولت ها 

وارد این گونه تجارت نمی شوند. 

مسائل قانونی مربوط به میکسرهای ارزهای دیجیتال
امیرعباس امامی

رئیس هیئت مدیره فینوپیا

 از آنجــا کــه قوانیــن و مقــررات همیشــه یــک قدم 
عقب تر از پیشرفت های فناوری هستند، دولت ها 
به تازگی تصمیم گرفته اند که به چالش های مربوط 
بــه صنعــت بالک چیــن و ارزهای دیجیتــال واکنش 
نشــان دهنــد. در عیــن حــال، اســتفاده از ارزهــای 
به ســرعت  اتریــوم  و  بیت کویــن  مثــل  دیجیتالــی 
در حــال رشــد اســت. از طرفــی، یکــی از مهم تریــن 
آن  غیرمتمرکــز  ســاختار  بالک چیــن،  ویژگی هــای 
اســت کــه باعــث می شــود از هرگونــه نفــوذ دولتی 

دور باشد.
انجــام  بالک چین هــا  در  کــه  تراکنش هایــی 
تاحــدودی  و  کم هزینــه  آســان،  نســبتاً  می شــود، 
ناشــناس اســت. ناشــناس بودن این تراکنش ها از 
همان ابتدا نگرانی زیادی در بین قانون گذاران ایجاد 
کــرد، اما با گذشــت زمــان و افزایــش اطالعات، آنها 
دریافتنــد کــه امکان رهگیری تراکنش ها با توجه به 
اطالعات ذخیره شده در دفاتر کل وجود دارد. با این 
حال، توسعه دهندگان صنعت ارزهای دیجیتال نیز 
پس از مدتی ابزارهایی به نام میکسر ارز دیجیتال 

)Mixer( را توســعه دادنــد که امکان 
انجام شــده  تراکنش هــای  رهگیــری 
نگرانی هــای  و  می کنــد  دشــوارتر  را 

قانونی را افزایش می دهد.
پروتکل هایــی  میکســرها 
هســتند که خدمات ترکیــب ارزهای 
دیجیتــال را در ازای دریافــت کارمزد 
معامله گــران  می کننــد.  ارائــه  خــود 
بــازار ارزهــای دیجیتــال بــا اســتفاده 

مقصــد  و  مبــدأ  می تواننــد  مذکــور  پلتفرم هــای  از 
تراکنش هــای خــود را تــا حــد باالیــی پنهــان نمایند. 
از طرفــی بــرای مجریان قانون، میکســرهای ارزهای 
دیجیتــال ریســک باالیی دارنــد؛ چراکه فعالیت های 

مجرمانه ای مثل پول شویی را تسهیل می کنند.
از نظــر فنــی، تنهــا کاری کــه یــک میکســر ارز 
دیجیتــال انجــام می دهد، این اســت که جریان های 
مختلــف آنها را مخلوط می کنــد. در این پروتکل ها، 
ماننــد  دیجیتالــی  ارزهــای  صاحبــان  مثــال  بــرای 
بیت کوین، تراکنش خود را از کیف پولشــان به یک 
میکســر منتقل می کنند. ســپس سرویس میکسر، 
بیت کوین هــای تراکنــش هــای مذکــور را بــا یکدیگر 

در  و  می کننــد  ترکیــب  یــا  مخلــوط 
ترکیب شــده  بیتکویــن  نیــز  نهایــت 
بــه آدرس هــای مربوطــه منتقــل  را 
می نماینــد بــا ایــن هــدف کــه هیــچ 
ارتباطی بین بیت کوین های اصلی و 

مقصد نهایی آنها باقی نماند.
اســت  ممکــن  مختلــف  افــراد 
از ایــن ابزارهــا بــا اهــداف متفاوتــی 
مثــال،  بــرای  کننــد.  اســتفاده 
فروشــگاه های آنالین، شــرکت ها و کاربران مختلف 
روشــی  به عنــوان  فناوری هــا  ایــن  از  می تواننــد 
ســریع و قابــل اعتمــاد بــرای حفظ حریــم خصوصی 
خریدوفروش کاالها و خدمات خود ســود ببرند. به 
همین خاطر است که میکسرهای ارزهای دیجیتال 
خود را »ارائه دهنده خدمات حفظ حریم خصوصی« 
می دانند و باور دارند که آن را تنها به افرادی ارائه 
می کننــد کــه تابع قوانیــن و مراقب مســائل امنیتی 
احتمــال  ایــن  همیشــه  دیگــر،  طــرف  از  هســتند. 
وجــود دارد کــه مجرمــان هــم، از نام هــای مســتعار 
از میکســرها اســتفاده کننــد و ارزهــای دیجیتــال را 
به عنــوان ابــزاری بــرای پول شــویی در فعالیت هــای 

غیرقانونی خود مورد استفاده قرار دهند. 
چالش هــا  و  نگرانی هــا  مســئله،  همیــن 
بــرای  اســت.  کــرده  ایجــاد  را  مختلفــی  حقوقــی 
مثــال، در حــوزه حقوق عمومــی موضوعات مربوط 
بــه قوانیــن نظارتــی و مالیاتــی نقــش مهمــی ایفــا 
می کننــد. جرایمــی مانند پول شــویی، باج خواهی، 
ســرقت یــا جرایــم مرتبط بــا داده ها نیــز در حقوق 
کیفــری اهمیت زیادی دارد. اگر تاجران از ارزهای 
خــود  تجــارت  در  آنهــا  میکســرهای  و  دیجیتــال 
اســتفاده کننــد، حــل چالش هــای قانونــی مربــوط 
به آنها بســیار ضروری می شــود. عالوه بر این، از 
آنجــا کــه نــه قانون جــزا و نــه قانون مدنــی عادت 
بــه پرداختــن بــه ماهیــت هــای مجــازی ندارنــد، 

چالش های موجود دشوارتر می گردد.
حقــوق عمومی معموالً قوانینــی را برای روابط 
بیــن دولــت و شــهروندانش تعیین می کنــد. از آنجا 
کــه ارزهــای دیجیتــال به عنــوان یــک ارز جایگزیــن 
عمل می کنند و در حال فراگیر شــدن هم هســتند، 
ســواالت مهمــی علی الخصــوص در زمینــه  مســائل 
مالیاتــی مطــرح شــده اســت. موضــوع پول شــویی و 
انتقال پول بدون مجوز از جمله اتهاماتی اســت که 
بــه توســعه دهندگان میکســرهای ارزهــای دیجیتال 

نسبت داده می شود. 
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در صفحه اینستاگرام دنبال کنید:

آلمان، زودتر از موعد مقرر به 75 درصد 
ذخایر گاز رسیده است

ترجمه: سلیم حیدری

اولین کشتی حامل غالت سازمان ملل
آماده عزیمت از اوکراین

ترجمه: محمود نواب مطلق

سود نجومی 4۸/4 میلیارد دالری آرامکو 
غول نفتی عربستان

داده هــای گــروه اپراتورهــای اروپایــی 
GIE در روز یکشــنبه نشــان داد کــه 
آلمــان  گاز  ذخیره ســازی  تأسیســات 
جمعه گذشته کمی بیش از 75 درصد 
پر بوده است. این اتفاق درست چند 
هفته جلوتر از هدفگذاری این کشور 

به وقوع پیوسته است.
آلمــان 23.3 میلیارد متر مکعب 
گاز  ذخیــره  مکعــب(  متــر  )میلیــارد 

زیرزمینــی دارد کــه کمــی بیــش از یــک پنجــم از 100 
میلیارد متر مکعب گاز مصرفی در ســال 2021 اســت. 
داده های GIE نشــان می دهد که واحد ذخیره ســازی 
Rehden، کــه دارای 4 میلیــارد متــر مکعــب ظرفیــت 

ذخیره سازی است، 54 درصد پر بوده است.
آلمــان در فــاز دوم دارای یــک طــرح اضطــراری 
ســه مرحله ای اســت کــه پس از کاهش جریــان گاز از 
روسیه )تامین کننده اصلی گاز این کشور( تدوین شده 
است. قطع گاز از روسیه باعث دردسرهای جدی برای 
صنعت آلمان می شود؛ زیرا یک چهارم تقاضای گاز این 

کشور را تشکیل می دهد.
روســیه از اواســط ژوئن به شــدت جریان خود را 
به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم 1 کاهش داده 

اســت و در حال حاضــر تنها 20 درصد 
از حجم مورد توافق را تامین می کند و 
علــت آن تجهیزات معیوب و تاخیر در 
تامین آن اســت. این در حالیســت که 
اروپــا مــی گوید این اقــدام انگیزه های 

سیاسی داشته است.
دولت آلمان ســطح ذخیره سازی 
تــا  کــه  بــود  کــرده  را هدفگــذاری  گاز 
اول ســپتامبر )شــهریور( به 75 درصد 
برســد. اهداف بعدی 85 درصد تا 1 اکتبر )مهر( و 95 
درصــد تــا اول نوامبر )آبان( اســت کــه در کنار تعدادی 
مقررات با هدف کمک به آلمان برای اجتناب از بحران 

گاز در زمستان 23/2022 گنجانده شده است.
ایــن مقــررات شــامل واردات بیشــتر گاز طبیعی 
مایع )LNG( و مشوق هایی برای کاهش مصرف انرژی 

است.
به طور جداگانه، اپراتور بازار گاز آلمان THE قرار 
است در 15 اوت )مرداد( میزان مالیات بر قیمت گاز را 
 Uniper برای مصرف کنندگان اعالم کند تا به شــرکت
و سایر واردکنندگان برای مقابله با افزایش قیمت ها 

کمک کند.
منبع: رویترز

کشــتی ســازمان ملل حاوی 2۳هزار 
تــن گندم آمــاده عزیمــت از اوکراین 
بــه مقصــد جیبوتــی بــرای تحویل آن 
به اتیوپی اســت. این اولین محموله 
غالت اســت کــه از اوکراین به خارج 

صادر می شود.
در22 جوالی )31تیر( براســاس 
توافقنامه ای سه جانبه میان روسیه، 
اوکرایــن و ترکیــه  صــادرات غــالت از 

اوکراین تحت نظارت سازمان ملل نهایی شد؛ اولین 
کشــتی کمک های بشردوســتانه تحت اجاره سازمان 
ملــل یکشــنبه14اوت )23مــرداد( حــاوی 23هزار تن 
گنــدم اوکرایــن در همین چارچوب آمــاده عزیمت از 

اوکراین و انتقال غالت آن به سمت آفریقا شد.
ایــن  کــرد  اعــالم  اوکرایــن  وزیــر زیرســاختهای 
کشــتی آماده اســت راهی دریا شود. وی اعالم کرد: 
»این کشتی به مقصد آفریقا راهی جیبوتی می شود 
تا محموله خود را به اتیوپی تحویل دهد. این اولین 
کشتی حامل کمک های غذایی بشردوستانه سازمان 
ملل است و ما امیدواریم به تدریج سایر کشتیها نیز 
در بنــادر مــا پهلو بگیرند و ایــن کمک ها به جهان در 
چارچوب برنامه جهانی غذا و ارسال کمکهای غذایی 

بشردوستانه سازمان ملل عملیاتی شود.«
صــادرات غالت اوکراین از آغاز جنگ میان این 
کشور و روسیه متوقف شده بود و این اولین کشتی 
اســت که پس از توافقنامه ســه جانبه تحت نظارت 
ســازمان ملــل از اوکرایــن حرکــت می کند. دو کشــور 
روســیه و اوکرایــن بزرگتریــن تولیــد و صادرکننــده 
جهانی غالت هستند. از آغاز جنگ قیمت غالت نیز 

به نحو چشمگیری افزایش یافت.
»برنامــه  برآوردهــای  براســاس 
جهانی غذایی« سازمان ملل در حال 
حاضر345میلیون نفر در 82 کشــور 
جهــان بــا خطر نا امنی حــاد غذایی و 
50 میلیــون نفــر در45 کشــور جهان 
درصورت نرسیدن این کمکها با خطر 

گرسنگی مواجه هستند.
اول  تجــاری  محمولــه  اولیــن 
اوت )8مــرداد( اوکرایــن را به مقصد لبنان ترک کرد. 
درمجمــوع از آغاز بــه اجرا درآمدن این توافقنامه 16 
کشتی بنادر اوکراین را به مقصد خارج از این کشور 
تــرک کرده انــد. البتــه تمامــی مشــکالت بــه صــورت 
کامــل برطــرف نشــده و ایــن کشــتی ها همچنــان به 
زحمــت راهی دریا می شــوند. به عنوان مثال کشــتی 
»رازونــی« کــه اولین محموله تجاری در اول اوت )8 
مــرداد( اوکرایــن را بــه مقصــد لبنــان ترک کــرد دچار 
سرگردانی بسیار شد. خریدار لبنانی محموله غالت 
آن را بــه دلیــل کیفیت پائیــن آن نخرید و در نهایت 
یــک مشــتری تــرک صرفــا 5درصــد از آن را خریــد. 
مشــکالت بــر ســرراه ایــن کشــتی خود مؤید آنســت 
که از ســرگیری صادرات از اوکراین به روال گذشــته 
مشکالت فراوانی پیش روی خود دارد. کشتیها برای 
ورود به دریا ناچارند از مسیرهای دریایی فوق العاده 
نظامی اوکراین و کریمه عبور کنند. در این مسیرها 
نیروی دریایی روســیه مستقراســت. مینهای دریایی 
کارگــذاری شــده بوســیله اوکراین نیــز دراین منطقه 

فراوان است.
منبع: روزنامه تریبیون

48/4 میلیــارد دالر ســود، ایــن رقــم 
نجومی باالترین میزان ســود در ســه 
ماهه دوم ســال برای شــرکت آرامکو 
از آغــاز ورودش بــه بــورس از ســال 
می شــود.  محســوب   )1۳98(2019
هماننــد بســیاری دیگــر از شــرکتهای 
نفتی ، آرامکو نیز سود 48/4 میلیارد 
دالری خــود را مدیون افزایش شــدید 
جنــگ  آغــاز  پــی  در  انــرژی  قیمــت 

روســیه و اوکراین و همچنین از ســرگیری فعالیتهای 
اقتصادی پساکرونایی است.

ســود  بــرای  اقتصــادی  تحلیلگــران  پیش بینــی 
ایــن غــول نفتــی رقــم 46/2 میلیــارد دالر بــود؛ بدیــن 
توانســت  جهــان  نفــت  تولید کننــده  اولیــن  ترتیــب 
رشــد90درصدی در ســودخالص ســاالنه خــود را بــه 
ثبت برساند. آرامکو همچنین برای دومین بار متوالی 
توانســت در ســه ماهــه دوم ســال، رکــود افزایــش 
ســود خــود را بشــکند. در ســه ماهــه اول ژانویــه تــا 
مــارس2022) دی تا اســفند1400( این شــرکت موفق 
شــد ســودی معــادل39/5 میلیــارد دالر را بــرای خود 
رقم زند. »امین ناصر« رئیس آرامکو در این خصوص 
می گوید: »حوادث ســه ماهه اول ســال میالدی مؤید 
آنســت که به رغم وجود تنشــهای سیاســی در جهان 
و بــروز نوســانات اقتصــادی؛ سیاســت مــا مبنــی بــر 
گســترش ســرمایه گذاری در صنعــت نفت بــه منظور 
تأمیــن امنیــت بــازار انــرژی؛ سیاســتی معقــول و بــه 
هنــگام بوده اســت. ایــن امــر خــود به تســهیل انتقال 
انرژی کمک شایانی می کند. باور ما آنست که به رغم 
پیــش بینی های کوتاه مدت مبنــی بر کاهش تقاضای 
نفــت به دلیل فشــارهای اقتصادی تــا پایان این دهه 

تقاضای نفت همچنان افزایش خواهد یافت.«
پنــج غــول نفتی بخش خصوصــی در جهان طی 

ســه ماهــه دوم ســال ســودی معــادل 
خــود  نصیــب  دالر  62/46میلیــارد 
کرده انــد: )توتــال انــرژی،5/7 میلیارد 
دالر، بریتیــش پترولیوم9/26 میلیارد 
دالر،  میلیــارد   11/6 ِشــورون  دالر، 
دالر  میلیــارد   17/9 موبایــل  اِکســون 
رقــم   ایــن  دالر.(  میلیــارد   18 ِشــل  و 
تقریبــا معادل تولیــد ناخالص داخلی 
 )1399  (2020 ســال  در  بلغارســتان 

است.
قیمــت یک بشــکه نفــت خــام در ســه ماهه دوم 
ســال در نیویــورک بیــن 95 تــا 120 دالر بــوده اســت. 
قیمت این فراورده بیش از یکسال است که به صورت 
مســتمر درحــال افزایــش اســت. دلیــل آن در ابتــدا 
بــاال رفتــن تقاضــای نفــت ناشــی از آغاز بــه کار مجدد 
فعالیتهای اقتصادی دوران پساکرونایی  و سپس بروز 
جنــگ میــان روســیه و اوکرایــن در 24 فوریــه 2022 
)5اســفند1400( اســت. ایــن افزایــش از ســال 2008) 
1387( تا بهار2022 )1401( به دنبال اعمال تحریمهای 

غرب ضد روسیه بی سابقه بوده است. 
قیمــت گاز نیــز بــه نوبــه خــود در پــی کاهــش 
تحویــل آن از ســوی روســیه بــه کشــورهای اتحادیــه 
اروپا افزایش یافت. در واقع این جنگ منجر به بروز 
تنشــهای مهم انرژی میان غرب و روســیه شد. مسکو 
از انــرژی بــه عنــوان ســالحی ژئوپلیتیکــی اســتفاده 
می کنــد. تحویــل گاز بــه بســیاری ازکشــورها از جمله 
لهســتان، بلغارســتان و لِتونــی بســیار کاهــش یافتــه 
اگرچه هنوز قطع نشده  است. افزایش قیمت انرژی 
نیز منجر به افزایش نرخ تورم شــده  اســت. قاره پیر 
اروپــا و آمریــکا باالترین نرخ تورم خود را از چند دهه 

پیش تاکنون شاهد بوده اند.
منبع: روزنامه تریبیون

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بیمه های تکمیلی به طرح نسخه نویسی 
الکترونیک می پیوندند
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ترتیبات ابالغ الکترونیکی 
اوراق مالیاتی اعالم شد

براساساینابالغیهکهازسویسازمانامورمالیاتی
صــادرشــدهاســت،تمامیمودیــاندارایثبــتنامدر
نظــاممالیاتــیکــهدرخواســتخدمــاتالکترونیکــی
راتاییــدوارســالکردهانــد،مشــمولخدمــاتابــالغ

الکترونیکیاوراقمالیاتیمیشوند.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق اصناف ایران، 
بــرای ایــن دســته از مودیــان اوراق مالیاتــی، )بالفاصلــه 
حســاب  در  مالیاتــی(  ســامانه های  در  صــدور  از  پــس 
کاربــری مودی بارگذاری و همزمان پیامک اطالع رســانی 
برای وی ارسال می شود. حسب واکنش مودی به اوراق 
بارگــذاری شــده، ابالغ الکترونیکی بــه نحو زیر محقق و 
ضمن ارســال پیامک اطالع رســانی مناســب برای مودی، 

تاریخ ابالغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود:
– چنانچه مودی ظرف ۱۰ روز )شامل روز بارگذاری 
برگــه( بــا مراجعــه بــه حســاب کاربــری خــود نســبت بــه 
رویــت اوراق بارگذاری شــده اقــدام کند، ابالغ واقعی به 
شــخص مودی محســوب شــده و تاریخ رویت به عنوان 

تاریخ ابالغ به شخص مودی در نظر گرفته می شود.
– چنانجــه مــودی ظــرف ۱۰ روز به حســاب کاربری 
خــود مراجعــه نکنــد، روز یازدهــم به عنــوان تاریخ ابالغ 
قانونــی موضــوع تبصــره )۱( مــاده ۲۰۳ ق. م.م در نظــر 
گرفتــه می شــود. در صورتــی که روز یازدهــم با تعطیل/ 
تعطیــالت رســمی یــا عمومی مصــادف شــود، اولین روز 
پــس از تعطیلــی/ تعطیــالت مزبــور به عنــوان روز ابالغ 

قانونی محسوب می شود.

گرما، ساعات کاری جهان را 
کاهش می دهد

کشــورهایسراســرجهــاندرســال۲۰۲۲شــاهد
دمایباالیبیســابقهبودهاندودانشــمندانعلوم
آبوهواانتظاردارندامواجگرمایبیسابقهادامه
یابــد.بیــنســالهای۱۹۹۸تــا۲۰۱۷،بیــشاز۱۶۶
هــزارنفــردراثــرامواجگرماجانخودراازدســت
دادنــدامــاگرمــایشــدیدبــراقتصادهــانیــزتأثیــر
میگذاردزیرابینســالهای۱۹۸۰تا۲۰۰۰،امواج
گرمادر۳۲کشــوراروپاییبالغبر۷۱میلیارددالر

هزینهداشت.
پیش بینــی  کارشناســان  ایســنا،  گــزارش  بــه 
می کننــد کــه تغییــرات آب وهوایــی، فراوانــی و شــدت 
هــوای گــرم شــدید را افزایــش می دهــد. دانشــمندان 
علــوم اقلیمی انتظار دارند امواج گرما »عادی جدید« 
باشــد، بــه طوری که ســازمان آب وهــوای جهانی اخیرا 
اعالم کرده اســت که تغییرات آب وهوایی باعث شده 
اســت که گرمای طوالنی مدت و ویرانگر اولیه امســال 

در هند و پاکســتان ۳۰ برابر بیشتر شود.
ان بی ســی نیــوز اشــاره می کنــد کــه امــواج گرمــا 
ســالمتی،  بــرای  شــرایط خطرنــاک  ایجــاد  بــر  عــالوه 
را  جنگلــی  آتش ســوزی های  و  خشکســالی  احتمــال 
افزایــش می دهــد که هــم حیوانات و هم انســان ها را 

تحت تأثیر قرار می دهد.
امــواج گرما می تواند اقتصــاد و همچنین مردم و 
حیات وحش را تحت تاثیر قرار دهد و فراتر از تهدید 
فــوری بــرای زندگی، دمای باال می توانــد اقتصاد را نیز 
تحت تاثیــر قــرار دهــد. دوران طوالنــی گرمــای شــدید 
می توانــد منجــر بــه افزایــش بیمــاران در بیمارســتان، 
کاهش شــدید بهره وری در ساخت وســاز و کشاورزی، 
کاهش محصول کشاورزی و حتی آسیب مستقیم به 

زیرساخت ها شود.
نتایــج حاکی از آن اســت کــه کارمندان در هوای 
گرم اگر دورکاری هم داشته باشند، بهره وری کمتری 
خواهنــد داشــت و کودکانــی کــه در گرمــای زیــاد برای 
یادگیــری فعالیــت دارنــد، درآمد کمتــری در طول عمر 
دارنــد کــه به نوبه خود به رشــد اقتصادی آینده لطمه 
می زنــد. در واقــع، یــک مطالعه در ســال ۲۰۱۸ نشــان 
طــول  در  ایاالت متحــده  ایالت هــای  اقتصــاد  کــه  داد 

تابســتان های گرم با سرعت کمتری رشد می کند.
البتــه ممکــن اســت کــه بگوییــم تهویــه مطبــوع 
می توانــد یــک راه حــل ســاده باشــد. برای برخــی، این 
فنــاوری یــا عملــی نیســت، یــا از نظــر مالــی دســت 
نیافتنــی اســت و بــرای افــرادی کــه تهویــه مطبوع یک 
گزینــه اســت، عواقــب بعدی وجــود دارد. یک مطالعه 
پیش بینی می کند که تا ســال ۲۱۰۰، اســتفاده بیشتر 
از تهویه مطبوع می تواند مصرف انرژی مسکونی را تا 

۸۳ درصد در سطح جهان افزایش دهد.
دقیق تــر  بررســی  ویفــروم،  گــزارش  اســاس  بــر 
بســیار  آمــار  اقتصــاد،  بــر  گــرم  بســیار  هــوای  تأثیــر 
نگران کننده ای را نشــان می دهد. ســازمان بین المللی 
کار )ILO( پیش بینی می کند که تا سال ۲۰۳۰، امواج 
گرمــا می توانــد تعــداد ســاعات کار در ســطح جهان را 
بیــش از دو درصــد کاهــش دهــد و ایــن معــادل ۸۰ 
میلیــون شــغل تمام وقت و هزینــه ۲.۴ تریلیون دالر 

است.
تغییــرات  دولتــی  بیــن  هیئــت  گــزارش  طبــق 
آب وهوایــی، اثــرات منفی تغییرات آب وهوایی بســیار 
دهــه  یــک  از  کمتــر  دانشــمندان  آنچــه  از  ســریع تر 
پیــش پیش بینــی می کردنــد، در حــال افزایش اســت. 
هشــدارها وحشــتناک هستند، به ویژه مبنی بر اینکه 
افزایــش دمــای جهانی بیش از ۱.۵ درجه ســانتی گراد 
باالتر از ســطوح پیش از صنعتی شــدن ممکن اســت 
منجــر بــه تغییرات دائمی و بالقوه فاجعه بار در جهان 

ما شود.
دانشــمندان اظهار کردند: تغییر ســریع به منابع 
انــرژی پــاک حیاتــی اســت. در ایــن بیــن کارشناســان 
می گویند آمادگی برای مقابله با موج گرما هم از نظر 
فیزیکــی و هــم از نظــر اقتصادی امکان پذیر اســت. از 
جملــه توصیه های آنان برای کســب وکارها این اســت 
که »نیاز دارند ســاختمان ها، زیرســاخت ها و ساعات 

کاری خود را با دمای باالتر تطبیق دهند«.
همچنیــن مزایایــی برای به اصطالح »سبزســازی 
و  بیشــتر  درختــان  آن  در  کــه  دارد  وجــود  شــهری« 
ســایر گیاهان می توانند به خنک شــدن شــهرها کمک 
کننــد. در ســطح فردی، حفــظ جریان هوا در اتاق ها و 

ساختمان ها و همچنین هیدراته ماندن مهم است.

اخبـــــــــــــــــار

واگذاری خارج از مزایده 
 زمین به دانش بنیان ها
در شهرک های صنعتی

مدیرعاملشــرکتشهرکهایصنعتیاستانتهراناز
واگذاریخارجازمزایدهزمیندرشــهرکهایصنعتی

استانتهرانبهشرکتهایدانشبنیانخبرداد.
بــه گــزارش مهــر، ســعید صادقــی بــا بیــان اینکه با 
توجــه بــه شــعار ســال، ســازمان شــهرک های صنعتــی 
در  دانش بنیان هــا  اســتقرار  بــرای  ویــژه ای  تمهیــدات 
شــهرک های صنعتــی در نظــر گرفته اســت، اظهــار کرد: 
واگــذاری زمیــن بــا حداقــل بخــش نقــدی که معــادل ۱۰ 
درصد است، انجام خواهد شد و شش ماه تنفس برای 
شــروع اقســاط این شــرکت ها در نظر گرفته شده است 

و بازپرداخت در ۱۶ قسط سه ماهه صورت می گیرد.
اســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
تهران افزود: اگر شــرکت ها بر اســاس برنامه زمان بندی 
قرارداد به بهره برداری برسند، ۳۰ درصد از اقساط باقی 

مانده آن ها نیز شامل بخشودگی می شود.
صادقــی بــا اشــاره بــه ســهم ۵۷ درصــدی اســتان 
تهــران از مجمــوع شــرکت های دانش بنیــان در کشــور 
گفت: شرکت شهرک های صنعتی استان تهران تا پایان 
ســال ۱۳۹۲، ۳۳ قــرارداد بــا شــرکت های دانــش بنیــان 
منعقــد کــرده و در ســال ۱۴۰۰ نیــز قــرارداد جدیــد برای 
اســتقرار ۴۳ شــرکت دانش بنیان دیگر به امضا رســیده 

است که در مجموع ۷۶ شرکت را شامل می شود.
مســتقر  واحدهــای  مجمــوع  از  داد:  ادامــه  وی 
در شــهرک های صنعتــی نیــز، ۲۹ شــرکت کــه مســتعد 
شــرکت های  بــه  نیــز  داشــتند  را  شــدن  دانش بنیــان 
اضافــه  صنعتــی  شــهرک های  در  مســتقر  دانش بنیــان 

شدند.
تهــران  اســتان  صنعتــی  شــهرک های  مدیرعامــل 
اضافــه کــرد: در حــال حاضــر، تعــداد ۶۵ واحــد فعــال 
مســتقر در شــهرک های صنعتی دانش بنیان هســتند و 
۴۰ شــرکت دانــش بنیــان دیگر نیــز مراحــل بهره برداری 

را طی می کنند.

آمادگی ۳۸ فرودگاه کشور 
برای عملیات اربعین

مســئولعملیاتاربعینشــرکتفرودگاههاازآمادگی
فرودگاههایکشوربرایاعزامزائراناربعینخبرداد.
غالمرضــا  شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
رســتمیان مدیرعامل و مســئول عملیات اربعین شــرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از آمادگی فرودگاه های 
کشور برای اعزام زائران حسینی در اربعین امسال خبر 
داد و گفــت کــه ۹ فــرودگاه بین المللــی و ۲۹ فــرودگاه 
دارای مرز هوایی بوده و قابلیت اعزام زائران به عتبات 

عالیات را دارند.

اعــزام و پذیــرش  از  پــس  کــرد:  اظهــار  رســتمیان 
مطلوب زائران خانه خدا در عملیات حج تمتع ۱۴۰۱ در 
حــال برنامه ریــزی برای اعــزام زائران حضــرت اباعبدهللا 

)ع( به عملیات اربعین هستیم.
وی با اشــاره به تاکید ویژه مقام عالی وزارت راه و 
شهرســازی دربــاره برگزاری هرچه بهتــر عملیات اربعین 
گفــت: تاکنــون جلســات متعــددی در خصــوص اعــزام 
زائران اربعین برگزار شــده و نماینده وزیر در این حوزه 

پیگیر امور مرتبط با اعزام زائران است.
مســئول عملیــات اربعیــن شــرکت فرودگاه هــا در 
خصوص زمان اعزام زائران به کشور عراق گفت: وزارت 
راه و شهرسازی تا این لحظه تاریخ ۱۵ تا ۳۰ شهریور را 
برای عملیات اربعین در نظر گرفته و تمامی شرکت های 
وابسته به وزارتخانه برای برگزاری مطلوب این عملیات 

بسیج شده اند.
رســتمیان دربــاره اقــدام فرهنگــی مذهبی شــرکت 
فرودگاه هــا در عملیــات اربعین عنوان کــرد: موکب های 
اربعین در فرودگاه هایی که آمادگی پذیرایی از زائران را 

داشته باشند، برپا خواهد شد.
بــه گــزارش شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی 
شــرکت  بهداشــتی  اقدامــات  خصــوص  در  وی  ایــران؛ 
فرودگاه ها در مقابله با کرونا گفت: در عملیات اربعین 
پیــش  بهداشــت  وزارت  دســتورات  آخریــن  بــا  مطابــق 
خواهیم رفت و با برگزاری جلســات به صورت دو هفته 
یــک بــار بــه دنبــال برگــزاری هرچــه باشــکوه تر عملیــات 

اربعین در سال جاری هستیم.
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یــکعضوکمیســیونعمرانمجلسشــورای
و راه وزیــر اینکــه بــر تاکیــد بــا اســالمی،
ســاماندهی بــرای شــخصا بایــد شهرســازی
وضــعایرالینهــاورودکنــد،گفــتکــهعمــال
یــکنظــارتنمایشــیوچــراغســبزســازمان
هواپیمایــیکشــوربــرایافزایــشقیمتهــا

وجوددارد.
بــا  گفت وگــو  در  پــور  حســین  کمــال 
ایســنا، بــا تاکیــد بر ضــرورت ممانعت از گران 
فروشــی ایرالین ها در ایام اربعین، بیان کرد: 
متاســفانه ایــن روزهــا صنعــت هوایی کشــور 
بــا رهاشــدگی و بازگشــت بــه عقــب و افــت و 
نزول شدید دست و پنجه نرم می کند. تعداد 

پروازهــا هــر روز کــم و کمتــر شــده و تاخیــر و 
نقص فنی هواپیماها بیشتر شده است.

وزیرراهوشهرسازیمسئول
وضعنابسامانایرالینها

است
وی در ادامــه اظهــار کــرد: از ســوی دیگر 
علی رغــم افــت شــدید در خدمــات ایرالین هــا 
قیمت هــا هــم ســر بــه فلــک کشــیده اســت. 
وزیر راه و شهرسازی مسئول وضع نابسامان 
موجــود در ایــن حــوزه اســت. ایرالین ها وقتی 
می بیننــد نظــارت دقیقی وجود نــدارد و مردم 

هــم مجبــور هســتند از خدمــات حداقلی آنها 
اســتفاده کننــد، بــا هماهنگــی بــا یکدیگر، به 

سمت افزایش قیمت سوق پیدا می کنند.

سازمانهواپیماییدرگرانی
بلیتپروازهامنفعلاست

نماینــده مردم سردشــت و پیرانشــهر در 
مجلس شــورای اســالمی، تصریح کــرد: وقتی 
عرضــه کــم و تقاضــا بــرای دریافــت خدمــات 
شــبه  فضــای  یــک  در  باشــد  زیــاد  پــروازی 
انحصــاری، ایرالیــن هــا هــر  کاری کــه اراده 
کننــد، انجــام می دهــد مخصوصا اگــر نظارتی 

هم وجود نداشــته باشــد. سازمان هواپیمایی 
کشــوری بــه عنــوان نماینــده دولــت و ناظر بر 
عملکرد ایرالین ها در موضوع گرانی ها بسیار 

منفعل است.
کــرد: عمــال شــاهد  تاکیــد  پــور  حســین 
یــک نظــارت نمایشــی و چــراغ ســبز ســازمان 
قیمت هــا  افزایــش  بــرای  کشــور  هواپیمایــی 
هســتیم. وزیــر راه و شهرســازی بایــد شــخصا 
بــه ایــن موضــوع ورود کند و مانــع از افزایش 
قیمت هــا شــود. مجلس هم مخالــف هرگونه 
افزایــش قیمــت چــه در ایام اربعیــن و چه در 
ســایر ایام اســت و حتما به این موضوع ورود 

می کند.

انتشاراخبارمثبتازنزدیکشدنبهتوافق
احتمالــیبرجام،بســیاریرادربــازارخودرو
فروشــندهکــردوقیمتهــادریکــیدوروز

گذشتهسیرنزولیبهخودگرفتهاست.
بــه گــزارش ایرنــا، هرچنــد در حــدود ۸۰ 
روز گذشــته ثبــات قیمت هــا را در بــازار راکــد 
امــا در یکــی دو روز  خــودرو شــاهد بودیــم، 
آهنــگ  داخلــی  خودروهــای  قیمــت  گذشــته 

کاهشی به خود گرفته است.
بیشــترین کاهــش قیمــت در پــژو ۲۰۷ 
اتوماتیــک مــدل ۱۴۰۱ دو رنــگ اتفــاق افتــاد، 
به طــوری کــه از محدوده قیمتــی ۵۶۰ میلیون 
تومانــی در بیســتم تیرمــاه، امــروز بــه حــدود 

۴۸۵ میلیون تومان رسیده است.
همچنین به گفته کارشناســان، با توجه 
بــه اینکــه عرضــه ســایپا در هفته هــای اخیــر 
خــوب بوده شــاهد کاهش قیمت هــای بازاری 

محصــوالت آن هســتیم. به طوری که کوئیک، 
ساینا و تیبا هر یک بین ۳ تا ۷ میلیون تومان 

افت قیمت داشته اند.
در گــروه صنعتــی ایران خــودرو نیــز از ابتــدای 
هفتــه تاکنــون شــاهد افــت ۲ میلیــون تومانــی 
پــژو ۲۰۶ تیــپ دو، کاهش ســه تا چهار میلیون 
افــت چهــار میلیــون  و  قیمــت ســمند  تومانــی 
تومانی پژو پارس بوده ایم. در عین حال، قیمت 
خودروهــای مونتــاژی و خارجــی تغییــر چندانــی 
نسبت به یکی دو ماه گذشته نشان نمی دهد.

اتحادیــه  رئیــس  موتمنــی،  ســعید 
ایــن  در  پایتخــت  خــودروی  نمایشــگاه داران 
و  پالس هــا  دریافــت  بــا  می گویــد:  زمینــه 
ســیگنال های مثبــت از احتمــال امضــا شــدن 
برجام و در کنار آن پایین آمدن نرخ ارز، افت 
قیمت ها را در روزهای گذشته شاهد بودیم.

وی گفت: این روزها بازار دوباره دچار ســکون 

مطلق شده و افراد دست از معامله کشیده اند 
تا ببینند نتیجه مذاکرات چه می شود؟

 ۷۵ حــدود  کاهــش  دلیــل  موتمنــی، 
پــژو ۲۰۷ را عرضــه  میلیــون تومانــی قیمــت 
خــوب آن از ســوی خودروســاز عنــوان کــرد و 
افــزود:  هــر خودرویــی کــه بــا کاهــش عرضــه 

مواجه شود، افزایش قیمت خواهد داشت.
اگــر  اســت:  معتقــد  برجــام  خصــوص  در  وی 
مذاکرات به نتیجه برســد، اثر روانی آن ســبب 
می شــود حداقــل در هفته های ابتدایی شــوک 
شــدیدی در بــازار شــاهد باشــیم. ایــن مقــام 
صنفی بیان داشت: در عین حال نحوه و میزان 
عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی نیز 

می تواند بر قیمت ها تاثیرگذار باشد.
بررســی ســایت های خودرویــی و فضــای 
مجازی در روز جاری حاکی است هر دستگاه 
پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ صفر کیلومتر ۲۰۲ میلیون 

تومــان، پراید ۱۳۱ حــدود ۱۸۳ میلیون تومان، 
کوئیــک دنــده ای ۲۰۱ میلیــون تومــان، کوئیک 
تومــان، کوئیــک  رنــگ( ۲۰۸ میلیــون  آر )دو 
دنــده اتوماتیــک ۳۱۰ میلیــون تومــان، ســاینا 
۲۰۳ میلیون تومان و ساینا اس ۲۱۶ میلیون 

تومان قیمت گذاری شد.
هــر  ایران خــودرو،  گــروه  در  همچنیــن 
دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ دو ۳۰۰ میلیون تومان، 
پــژو پارس معمولــی ۳۱۲ میلیون تومان و پژو 
۲۰۷ دنــده ای ســقف شیشــه ای ۴۰۴ میلیــون 

تومان ارزشگذاری شد.
در دســته مونتاژی هــا نیــز هــر دســتگاه 
جــک اس ۵ کرمان موتــور یــک میلیــارد و ۵۰ 
میلیون تومان، هایما اس۷ ایران خودرو ۹۶۵ 
میلیون تومان و پژو ۲۰۰۸ ایران خودرو )مدل 
۱۳۹۹( یــک میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون تومــان 

قیمت دارند.

بــهگفتــهوزیــرمیــراثفرهنگــی،گردشــگریو
صنایعدســتی،بایدحریمآثارتاریخیعلمیتر

ودقیقترانتخابومشخصشوند.
و  عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
اطالع رســانی، مهنــدس ســیدعزت هللا ضرغامــی 
نشســت  حاشــیه  در  فرهنگــی  میــراث  وزیــر 
روزگذشــته کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت: 
»امــروز بــرای پاســخ گویی بــه ســواالت تخصصی 
نماینــدگان محتــرم میهمــان کمیســیون فرهنگــی 

بودیم.«
از  تشــکر  ضمــن  ضرغامــی  مهنــدس 
نمایندگانی که طرح سوال کردند گفت: »تمامی 
نمایندگانی که طرح ســوال کرده بودند یا تقریبا 
قانــع شــدند یــا زمــان دیگــری بــرای پاســخگویی 
ســواالت  تقریبــا  و  شــد  مشــخص  تفصیلــی 

نمایندگان به صفر رسید و نیازی به مطرح شدن 
ســواالت در صحــن نیســت و البتــه ایــن موضــوع 

وظیفه من را سنگین تر می کند.«
وزیــر میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی در ادامــه بــا بیــان این که ما در ســال های 
گذشــته در حــوزه میــراث فرهنگــی گرفتار غفلت 
بودیم تاکید کرد: »کارهای زیادی که در این یک 
ســال در حوزه زیرســاخت ها انجام داده ایم، نیاز 

به زمان دارد تا اثرات خود را نشان دهد.«
او بــا بیــان اینکــه امــروز گــزارش عملکــرد 
ســعی  و  دادم  ارائــه  را  وزارتخانــه  یک ســاله 
کــردم اقداماتــم در راســتای وعده هایــی که در 
زمــان رای اعتمــاد داده بــودم را توضیــح دهــم 
تصریــح کــرد: »یکــی از مهم تریــن مشــکالت ما 
در حــوزه میــراث فرهنگــی، مســئله بافت هــا و 

بناهای تاریخی اســت.«
ضرغامــی در ادامــه افــزود: »ضمــن اینکــه 
مــا  و  باالســت  بســیار  تاریخــی  بناهــای  ارزش 
وظیفه داریم میراث فرهنگی را حفظ کنیم، اما 
متقابــال در حــوزه تملک، باید پول ابنیه تاریخی 
صاحبانــش  بــه  را  می شــود  وزارت  ثبــت  کــه 
پرداخت کنیم و این اعتبار در سال های گذشته 
در نظــر گرفتــه نشــده اســت. لــذا همیــن االن 
صاحبان بناهای زیادی منتظر دریافت پولشــان 
هســتند. البتــه بــه دنبــال راهــکار مشــترکی بــا 
کمیســیون هســتیم تــا خــدای نکــرده ظلمــی در 

حق کســی صورت نگیرد.«
او در ادامــه بــا اشــاره بــه بحــث حریم هــای 
تاریخــی  بناهــای  بــرای  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
گفــت: »ایــن حریم هــا بــرای مــردم در شــهرهای 

آقــای  اســت.  کــرده  ایجــاد  مشــکالتی  مختلــف 
رئیــس جمهــور هــم در ســفرهای اســتانی بــا این 
مشــکالت مواجهند. بعضی از نمایندگان مجلس 
کــه به عنــوان ســوال کننــده آمــده بودنــد بــه طور 
جــدی در مــورد این حریم ها معترض بودند و من 

توضیح دادم که ما حریم های مختلفی داریم.«
او افــزود: »یکــی از وظایف ما این اســت که 
حریم هــا را درســت روشــن کنیــم چرا کــه بعضی 
حریم ها در سال های گذشته بصورت کارشناسی 

تنظیم نشده است.«
عــزت هللا ضرغامــی در ادامــه تصریــح کــرد: 
»در یک سری حوزه هایی که مشکل بافت داریم 
بــا همیــن نگاهــی کــه بــه تعییــن حریم هــا داریم 
مسئله نمایندگان حل شد اما در مورد بافت های 
تاریخی که اصوال نمی شــود دستکاری کرد تالش 

داریــم تــا برای هر اســتان با توجه بــه ویژگی های 
خاص آنجا نسخه مخصوصی بپیچیم.«

او افــزود: »مثــال در جایــی مثل یزد یا میبد، 
آن بافت باید حفظ شود و خود مردم هم این را 
می خواهند و ما باید با اعطای وام و تسهیالت به 
مــردم بــه آن ها کمک کنیم تا خودشــان در حفظ 
بنــا مشــارکت کننــد و در عین حال مشکالتشــان 

نیز حل شود.«
در  اینکــه  بیــان  بــا  فرهنگــی  میــراث  وزیــر 
بســیاری جاها مشــکل جدی نداریم و با استفاده 
از ظرفیت محلی می توانیم مشکالت را حل کنیم 
تصریــح کــرد: قوانیــن میــراث فرهنگــی بــه نوعی 
شــاغول مــا هســتند و معتقــدم ضمــن اینکه این 
شــاغول همیشــه بایــد برقــرار باشــد، مشــکالت 

مردم را نیز باید رفع کنیم.

فروشــگاههای تعویــق از تولیدکننــده یــک
زنجیرهایدرپرداختمطالباتتولیدکنندگان
خبردادوگفتکهبیشترتامینکنندگاندر
حالحاضربااینمشــکلدســتوپنجهنرم

میکنندوتواناییشکایتهمندارند.
سال گذشته چند تولیدکننده در تماس 
بــا ایســنا، از هزینه هــای سرســام آوری کــه 
دریافــت  آن هــا  از  زنجیــره ای  فروشــگاه های 
می کننــد،   انتقــاد کردنــد. تــا جایــی کــه طبــق 
گفتــه برخی از آنها، فقط می توانند ۴۰ درصد 
از قیمت درج شده روی کاال را از فروشگاه ها 
دریافــت کننــد و مابقی صــرف هزینه ورود به 
و  بازاریابــی  زنجیــره ای، خســارت،  فروشــگاه 
غیره می شود که همان مبلغ را هم قسطی و 

با دیرکرد پرداخت می کنند.
فروشــگاه های  اتحایــه  از  موضــوع  ایــن 
زنجیــره ای هــم پیگیری شــد و یکــی از اعضای 
ایــن اتحادیــه تلویحــا دریافــت هزینه های یاد 
شده از تولیدکنندگان را تایید کرد و با اشاره 
بــه هزینه های چنــد صد میلیونی بیلبوردهای 
تبلیغاتــی گفــت کــه حضــور در یک فروشــگاه 
اثرگذارتریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  زنجیــره ای 
برنامه ریــزی  بــه  نیــاز  تبلیغاتــی،  کانال هــای 
بــرای بهره بــرداری هــر چــه بیشــتر از حضــور 
در شــلف فروشــگاه دارد. در نهایــت معاونت 
بازرســی اتــاق اصنــاف در ایــن رابطه گفت که 
در صــورت شــکایت رســمی، امــکان پیگیــری 
ماجرا در ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان کــه زیرمجموعــه وزارت صمت 
اســت و همچنیــن معاونت نظارت و بازرســی 

اتاق اصناف، وجود دارد.
اختالفــات  می رســد  نظــر  بــه  امــا 
زنجیــره ای  فروشــگاه های  بــا  تولیدکننــدگان 
تمــام نشــده اســت. چرا کــه در روزهــای اخیر 
در  بســته بندی  بخــش  در  تولیدکننــده  یــک 
فروشــگاه های  تعویــق  از  ایســنا  بــا  تمــاس 
زنجیره ای در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان 

خبر می دهد.
بــه گفتــه وی فروشــگاه های زنجیــره ای 
بــا تولیدکننــدگان قرارداد دو ماهــه دارند، اما 
پنــج ماه اســت که پــول محصوالتی که از این 
تولیدکننــده خریده انــد، پرداخــت نکرده انــد. 

ایــن وضعیت بــه تولیدکنندگان آســیب جدی 
وارد می کنــد، چرا کــه آن ها باید بابت دیرکرد 
اقســاط خــود بــه بانک هــا، جریمه هــای کالن 

بپردازند.
می گویــد  همچنیــن  تولیدکننــده  ایــن 
پول هــای  بــا  زنجیــره ای  فروشــگاه های  کــه 
متفــاوت  اقتصــادی  کارهــای  تولیدکننــدگان 
و طرح هــای توســعه ای اجــرا می کننــد و ســود 
پرداخــت  را  خــود  بدهی هــای  یــا  می برنــد 
می کننــد: فروشــگاه های زنجیــره ای بــه نوعــی 
مــا را گــروگان گرفته انــد و حتــی نمی توانیم از 
آن هــا شــکایت یــا با آن هــا برخورد تنــد کنیم. 
چــرا کــه بــا کوچک تریــن اتفاقی، فروشــگاه ها 
اختالف حساب یک طرفه می زنند و می گویند 

بایــد این اختالف حســاب را حــل کنید. یعنی 
تولیدکننــده طلبــکار اســت، امــا فروشــگاه ها 
پول هایــی که تاکنــون پرداخت کرده را منظور 
می کننــد، اما رســید بــار جدیــد تولیدکننده را 
نمی زننــد و در نهایــت می گویند شــما بدهکار 
بایــد  تولیدکننــده  شــرایط  ایــن  در  هســتید. 
دو مــاه دوندگــی کنــد تــا اختــالف حســاب را 
حــل کنــد و بنابرایــن دو مــاه دیگــر هــم عقب 

می افتد.
او از بدهــی شــش میلیارد تومانی خود 
از فروشــگاه هــای زنجیــره ای خبــر می دهــد: 
بیشــتر تامیــن کننــدگان در حــال حاضــر بــا 
ایــن  مشــکل دســت و پنجــه نــرم می کننــد. 
کاالی  میــزان  ســایت  یــک  در  فروشــگاه ها 

فروختــه شــده خــود را اعــالم می کننــد کــه 
امــا  فروخته انــد،  را  کاالهــا  نشــان می دهــد 
پــول تولیدکننــده را در موعــد مقرر پرداخت 
بــه  زیــادی  ایــن وضعیــت فشــار  نمی کننــد. 

بخش تولید کشــور وارد می کند.
با توجه به این صحبت ها و گزارش های 
بــه  تولیدکننــدگان  می ســد  نظــر  بــه  قبلــی، 
دلیــل تــرس از اینکــه نتواننــد بدهــی خــود را 
دریافــت کننــد، توان شــکایت از فروشــگاه ها 
را ندارنــد. بنابرایــن بــه نظــر می رســد وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت یــا بــه طــور ویــژه 
ســازمان حمایــت بایــد یــک بار به این مســاله 
ورود و با اعمال قوانین حمایتی به مشــکالت 

تولیدکنندگان رسیدگی کنند.

حریمآثارتاریخیبایددقیقوعلمیانتخابشوند

قیمتهادربازارخودروکاهشیشد

چراغسبزسازمانهواپیماییکشوربرایافزایشقیمتپروازها

فروشگاههایزنجیرهای،تولیدکنندگان
راگروگانگرفتهاند
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توقف ۴۰ درصدی خط تولید شیرخشک نوزاد
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان شیرخشــک نــوزاد 
خاطــر نشــان کــرد: اگــر رونــد توقــف تولیــد ادامه 
متهــم  تولیدکننــدگان  نهایــت  در  باشــد  داشــته 
خواهنــد شــد که چــرا تولید نمی کننــد و در نهایت 
دولــت اقــدام به واردات می کند این در حالیســت 
 95 تولیــد  توانایــی  داخلــی،  تولیدکننــدگان  کــه 

درصد از نیاز کشور را دارند.
هانــی تحویــل زاده در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا 
اشاره به توقف 40 درصدی خط تولید شیر خشک 
نوزاد در کشور، گفت: بعد از نیمایی شدن عوارض 
گمرکــی، هزینه هــای تولیــد به ویــژه هزینــه گمــرک 
افزایــش چشــم گیری کرد؛ به عبــارت دیگر در حال 
حاضر هزینه ترخیص مواد اولیه از گمرک با هزینه 

خرید مواد اولیه برابری می کند.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا اشــاره بــه اصالح نشــدن 
تولیــد  کــرد:  بیــان  خشــک،  شــیر  قیمت گــذاری 
شیرخشک نوزاد در کشور با مشکل جدی مواجه 
شــده اســت چراکــه هنوز قیمــت ایــن محصول از 
ســوی دســتگاه های مربوطــه اعالم نشــده اســت؛ 
ایــن  متولــی  عنــوان  بــه  دارو  و  غــذا  ســازمان 
مهــم تاکنــون اقدامــی در راســتای اعــالم و ابــالغ 
قیمت هــای جدیــد نکــرده و نمی دانیــم کــه بــا چــه 
خــودداری  جدیــد  قیمت هــای  اعــالم  از  منطقــی 

می کند.
شیرخشــک  تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
کمیســیون  حمایــت  ســازمان  داد:  ادامــه  نــوزاد 
قیمت گــذاری را تشــکیل و قیمت هــا را تعیین کرد؛ 
ابــالغ نمی شــود  بــه تولیدکننــدگان قیمت هــا  امــا 
چراکه ستاد تنظیم بازار نیز می خواهد بر قیمت ها 

نظارت کند.
دارو  و  غــذا  ســازمان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تولیدکننــدگان را بــه نظــر نهایی ســتاد تنظیم بازار 
ارجاع می دهد، تصریح کرد: شیرخشــک در دســته 
داروهــا قرار دارد از این رو قیمت آن در کمیســیون 
قیمت گــذاری ســازمان غــذا و دارو تعییــن می شــود 
اینجــا  نــدارد؛  بــازار  تنظیــم  ســتاد  بــه  ارتباطــی  و 
ایــن پرســش مطــرح اســت کــه چنــد ارگان بایــد در 

قیمت های اعمال نظر کنند؟
تحویــل زاده تولیــد را زیــان ده عنــوان کــرد و 
افــزود: اگــر رونــد توقــف تولید ادامه داشــته باشــد 
در نهایت تولیدکنندگان متهم خواهند شد که چرا 
تولید نمی کنند و در نهایت دولت اقدام به واردات 

می کند این در حالیســت که تولیدکنندگان داخلی 
توانایی تولید 95 درصد از نیاز کشور را دارند.

بــه گفتــه وی؛ بــرای مســئوالن اهمیتــی ندارد 
که خط تولید شــیر خشــک نوزاد در کشــور متوقف 

شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد 
مشــکل تامیــن شیرخشــک های رژیمــی در کشــور 
را بــه قیمت گذاری نشــدن در کشــور نســبت داد و 
افزود: در 15 سال اخیر مشکل شیر خشک رژیمی 
نداشــتیم اما ســخت گیری های اخیر باعث شــد که 
تولیدکنندگان نتوانند مواد اولیه وارد کنند و تولید 

صرفه اقتصادی ندارد.
به گفته این فعال اقتصادی؛ قیمت شــیرهای 
و  اســت  تومــان  هــزار   60 تــا   46 حــدود  رگــوالر 
درخواســت شــرکت های تولیــدی ایــن اســت کــه بــا 
توجه به افزایش هزینه تولید، قیمت محصول نیز 

افزایش پیدا کند.
تحویــل زاده بــا بیان اینکه ســال گذشــته نیاز 
بــازار داخلی را تامین کردیم، افزود: ســال گذشــته 
حتــی موفــق بــه صــادرات شــیر خشــک شــدیم امــا 
در ســال جــاری بــدون تردیــد بــرای تامیــن نیــاز بــا 

چالش های جدی مواجه خواهیم شد.
وی با اشــاره به تاثیر جنگ روســیه و اوکراین 
در تامیــن مــواد اولیه، گفــت: قیمت مواد اولیه باال 
رفتــه اســت و ایــن مســئله در قیمــت شیرخشــک 
اطفــال نیــز تاثیــر گذاشــته اســت امــا کمبــودی در 
ایــن زمینــه در بازارهــای جهانــی وجــود نــدارد و مــا 
فرصــت خریــد داشــتیم امــا زمانی کــه قیمت ها باال 
مــی رود و کمبــود وجــود دارد رقابت هــا بــرای خرید 
نیــز دوچنــدان می شــود این در حالیســت که ما در 
کشــور بــرای تخصیــص ارز مســئله داریــم و فرآیند 
تامیــن ارز 3 تــا 4 مــاه طــول می کشــد اما از ســوی 
دیگر فروشــنده کاال منتظر ما نمی ماند و کاال خود 

را می فروشد.
رئیــس انجمــن تولیدکنندگان شیرخشــک نــوزاد با 
بیــان اینکــه ارزبــری تولیــد از واردات کمتــر اســت، 
ارزبــری دارد  یــورو  تــا 4  واردات 3  کــرد:  تصریــح 
ایــن در حالیســت کــه تولیــد 2 تا 2.5 یــورو هزینه 
می برد در حال حاضر شیرخشــک تولیدی در ایران 
باالتریــن کیفیــت را در دنیا دارد و کســی نمی تواند 
ادعــا کنــد کــه بهتــر از تولیدکننــدگان ایرانــی تولید 

می کند.

رشد ۲۲ درصدی صادرات به کشورهای همسایه
ســخنگوی گمــرک از تجــارت غیرنفتــی ۲۷ میلیون 
تنــی ایــران بــا ۱5 کشــور همســایه بــه ارزش ۱۶.9 
میلیارد دالر، در چهار ماهه نخســت امســال خبر 
داد و گفــت کــه ســهم صــادرات کاالی ایرانــی در 
تجــارت بــا همســایگان ۲۰ میلیــون و ۷۱۱ هزار تن 
کاال به ارزش هشــت میلیارد و ۸۷۱ میلیون هزار 

دالر بوده که رشد ۲۲ درصدی را داشته است.
بــه گــزارش گمــرک، ســید روح الــه لطیفی در 
نشســت دوره ای بــا وزارتخانه هــای فعــال در حــوزه 
تجــارت خارجــی با علیرضا رضازاده، مشــاور وزیر و 
رئیــس مرکــز روابط عمومی وزارت جهاد کشــاورزی 
در خصــوص تجــارت غیرنفتــی چهار ماهــه ایران با 
کشــورهای همســایه اظهــار کرد: از ابتدای ســال تا 
پایان تیر، 2۷ میلیون و 35 هزار تن کاال به ارزش 
16 میلیارد و ۸۷1 میلیون و ۸۷3 هزار و ۷92 دالر 
کاال بیــن ایــران و کشــورهای همســایه تبــادل شــد 
که نســبت به مدت مشــابه 1۸ درصد رشــد داشــته 

است.
رشد ۲۲ درصدی صادرات کاالی ایرانی به 

کشورهای همسایه
وی افــزود: ســهم صــادرات کاالی ایرانــی در 
بــا همســایگان، 20 میلیــون و ۷11 هــزار  تجــارت 
و 65۷ تــن کاال بــه ارزش هشــت میلیــارد و ۸۷1 
میلیــون و ۷33 هــزار و 655 دالر بوده که با رشــد 
22 درصــدی نســبت بــه مدت مشــابه همــراه بوده 

است.
از  واردات  میــزان  خصــوص  در  لطیفــی 
کشــورهای همســایه گفــت: در چهــار مــاه نخســت 
امسال، 6 میلیون و 323 هزار و 540 تن کاال نیز 
به ارزش هشت میلیارد و 140 هزار و 13۷ دالر، از 
15 کشور همسایه واردات به ایران داشتیم که 13 

درصد بیشتر از مدت مشابه بوده است.
تراز مثبت ۸۷۱.5 میلیون دالری ایران با 

همسایگان
وی تاکید کرد: با پیشــتازی صادرات غیرنفتی 
ایران به کشــورهای همســایه نســبت به واردات از 
ایــن کشــورها، تــراز تجــاری ایران با همســایگان در 
چهــار مــاه نخســت امســال مثبــت ۸۷1 میلیــون و 

593 هزار و 51۸ دالر شد. 
ســخنگوی گمرک با تشــریح جزئیات صادرات 
بــه کشــورهای همســایه تاکیــد کرد: عــراق با خرید 
6.9 میلیــون تــن کاال بــه ارزش 2.4 میلیــارد دالر 
و کاهــش 15 درصــدی، امارات با چهــار میلیون تن 
بــه ارزش 2.3 میلیــارد دالر بــا رشــد 39 درصــدی، 
ترکیــه بــا 3.4 میلیــون تــن بــه ارزش 2 میلیــارد و 
60 میلیــون دالر و رشــد 123 درصدی، افغانســتان 
بــا 93۸ هــزار تــن بــه ارزش 49۷ میلیــون دالر و 
کاهــش 32 درصــدی، عمــان بــا 1.1 میلیــون تــن به 
135درصــدی،  رشــد  و  دالر  میلیــون   415 ارزش 
پاکســتان بــا ۸55 هزار تــن به ارزش 3۷۷ میلیون 
دالر و رشــد 10 درصدی و روســیه با 42۷ هزار تن 
خریــد کاالی ایرانــی بــه ارزش 232 میلیــون دالر و 
رشــد 25 درصــدی نســبت بــه مدت مشــابه، هفت 
بیــن  در  ایرانــی  کاالی  صــادرات  نخســت  کشــور 

همسایگان بودند.
وی ادامــه داد: جمهــوری آذربایجــان بــا خریــد 
250 هــزار و 500 تــن کاالی ایرانــی به ارزش 232 
میلیــون دالر و رشــد ۷۸ درصــدی، ترکمنســتان بــا 
439 هــزار تــن بــه ارزش 132 میلیون دالر و رشــد 
3۷ درصدی، ارمنســتان با 2۷9 هزار تن به ارزش 
113.4 میلیــون دالر و رشــد 36 درصــدی، کویــت با 
یــک میلیــون و 660 هزار تن بــه ارزش 5۸ میلیون 
دالر و رشــد 35 درصــدی، قزاقســتان بــا 20۷ هزار 

بــه ارزش 49.4 میلیــون دالر و کاهــش  تــن کاال 
هفت درصدی، قطر با 2۸۷ هزار تن کاال به ارزش 
40 میلیــون دالر و کاهــش 12 درصــدی، بحریــن با 
سه هزار و ۸40 تن کاال به ارزش سه میلیون دالر 
و رشد 43 درصدی و عربستان با خرید 121 تن کاال 
از ایــران بــه ارزش 15 هــزار و 6۸۸ دالر و کاهــش 
52 درصــدی، بــه ترتیــب هشــتمین تــا پانزدهمیــن 
مقاصــد کاالهــای ایرانــی در بین همســایگان ایران 

بودند.
جزئیات واردات ایران از ۱5 کشور همسایه

ســخنگوی گمــرک دربــاره جزییــات واردات از 
15 کشــور همســایه تصریح کرد: امــارات با فروش 
3.6 میلیــون تــن کاال بــه ارزش 4.9 میلیــارد دالر 
و رشــد چهــار درصــدی، ترکیــه با 9۸3 هــزار تن به 
ارزش 1.۸ میلیارد دالر و رشــد 1۸ درصدی، روسیه 
با 930 هزار تن به ارزش 599 میلیون دالر و رشد 
39 درصــدی، پاکســتان بــا 300 هزار تــن به ارزش 
324.5 میلیون دالر و رشد 29۸ درصدی، عمان با 
262 هزار تن به ارزش 323.3 میلیون دالر و رشد 
32 درصــدی، قزاقســتان بــا 1۷3 هزار تن به ارزش 
۷6.2 میلیــون دالر و رشــد 16۷ درصــدی و عــراق با 
فــروش 39 هــزار تن بــه ارزش  54.۷ میلیون دالر 
و کاهــش 61 درصــدی هفــت تامین کننــده کاالهای 
مــورد نیاز کشــور در بیــن همســایگان در چهار ماه 

نخست امسال بودند.
لطیفی بیان کرد: قطر با فروش ۷02 تن کاال 
بــه ارزش 13.۸ میلیون دالر و رشــد 20۸ درصدی، 
جمهوری آذربایجان با ۸.6 هزار تن به ارزش 13.5 
میلیــون دالر و رشــد 25 درصــدی، ترکمنســتان بــا 
و  دالر  میلیــون   10.6 ارزش  بــه  تــن  هــزار   1۸.2
کاهش 23 درصدی، افغانستان با 6.4 هزار تن به 
ارزش هفت میلیون و 326 هزار دالر و رشد 135 
درصــدی، کویــت با 1.3 هزار تن کاال به ارزش ســه 
میلیــون دالر و کاهــش 26 درصــدی، ارمنســتان بــا 
1.5 هــزار تــن بــه ارزش 2.۸ میلیون دالر و کاهش 
۷1 درصدی و عمان با فروش 2۸ تن کاال به ارزش 
513 هــزار دالر و رشــد هشــت درصــدی نســبت به 
چهــار ماهه نخســت ســال قبــل در رتبه های بعدی 

تامین کاال در بین همسایگان ایران قرار دارند.
مشکلی در تامین کاالهای اساسی نداشتیم

در این نشســت مشــاور وزیر جهاد کشاورزی 
گفــت:  بــا همســایگان،  تجــارت  بــر  تاکیــد  ضمــن 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان مســئول امنیت 
غذایــی کشــور ضمن الــزام خود به کنترل ســالمت 
در  واردات کاالهــای کشــاورزی، دامــی و شــیالتی 
و اســتقرار در مبادی ورودی کشــور، تالش می کند 
تــا ضمــن دقــت الزم در این زمینــه و اعمال نظارت 
دقیق با سرعت بخشیدن به فرایند نمونه برداری و 
قرنطینه، نهایتاً ورود کاالهای اساسی  را به کشور 

تسهیل کند.
ســازمان  و  دامپزشــکی  ســازمان  افــزود:  وی 
بــه وزارت  حفــظ نباتــات از ســازمان های وابســته 
بــا  جهــاد  هــم در ورود کاال و نهاده هــای مرتبــط 
ســالمت و هــم در خــروج کاالهــای نباتــی، گیاهی، 
ذخایــر ژنتیکــی، کشــاورزی، شــیالتی و دامــی در 
مبادی رســمی کشــور و در کنار مرزبانان اقتصادی 
در گمرک فعال هســتند و ضمن توجه به ســالمت 
کاال بــرای هموطنــان، کاالهــای صادراتــی را هــم بر 
اســاس اســتانداردهای بین المللی کنتــرل می کنند 
تــا زحمــات تجــار و تولیدکنندگان بــه دالیل رعایت 
نکردن اســتاندارد کشــور مقصد پایمال نشــود و در 
چارچوب وظایف بین المللی سالمت کاال هم عمل 

می کند. 

اخبـــــــــــــــــار

زینب غضنفری
در بهار ســال جاری آمارهای منتشــر شــده گویای 
صفــر  خودروهــای  خریــداران  مراجعــه  کاهــش 
کیلومتــر بــه نمایندگی هــای ایــران خــودرو بــود. 
اتفاقــی کــه به نظــر نشــان از تاثیر سیاســت های 
اتخــاذی در جلوگیــری از عرضه خــودرو با کیفیت 
پاییــن بــه بــازار خــودرو بــوده اســت، امــا بــه نظر 
می رسد این اتفاق در فضای شبکه های اجتماعی 
کمتــر مــورد توجــه قرار گرفتــه و رویکــرد انتقادی 

همچنان مورد توجه محصوالت ایرانی است.
وزارت  ســخنگوی  البتــه  شــرایط  همیــن  در 
کیفیــت  بهبــود  بــه  ضمنــی  تاییــد  در  صمــت 
خودروهای راهی بازار شده اشاره می کند و تاکید 
دارد کــه انتقادهــای مــداوم بیــش از آن کــه موثــر 
واقع شود، انگیزه را از صنعت خودرو برای بهبود 

مستمر می گیرد.
خودروهــای  عرضــه  در  کــه  کاهشــی  رونــد 
ناقــص در پیــش گرفتــه شــده بــه خوبــی نشــان 
می دهــد کــه بــازار بــا افزایش عرضه مواجه اســت 

و ایــن اتفــاق با کاهش مراجعه به نمایندگی ها به 
خوبی گویای تغییر در وضع خودروهای ارائه شده 
است. اگر چه برخی از رسانه ها این روند را ناشی 
از هزینه هــای بــاال و نارضایتی صاحبــان خودرو از 
ســاز و کار ارائه خدمــات در نمایندگی ها می دانند 
ولــی نکتــه اینجاســت کــه در دوره گارانتی معموال 
کمتر صاحب خودرویی حاضر به چشــم پوشــی از 
مزایای این دوره برای خودروی سفر کیلومتر خود 
اســت و با توجه به آنکه بســیاری از تعمیرگاه های 
فاقــد پروانــه در عمل به جای ارایــه خدمات اقدام 
به تعویض قطعه سالم کرده و به جای آن استوک 
بر روی خودروی مراجعه کننده می بندند و یا جای 
بــه بهانه هــای واهــی قطعــات الزم برای خــودرو را 
از خــودرو بــاز کــرده و ضمن غیر اســتاندارد کردن 
خــودرو قطعــه را بــا قیمت هــای گزاف به مشــتری 
دیگــر می فروشــند، در چنیــن بــازاری اعتمــاد بــه 
نمایندگی هــای رســمی کــه حداقــل مرجعــی بــرای 

شکایت از آنها وجود دارد قطعی است.
بــه هــر شــکل فضای آشــفته صنعــت خودرو 

و بازار وســیع آن همیشــه برای مردم جذاب بوده 
اســت و در چنیــن فضایــی کوچکتریــن نقــص یــا 
ضعفی به ســرعت در فضای رســانه ای که بسامد 
آن بــا شــبکه های اجتماعــی تقویت شــده بازخورد 
پیــدا می کنــد و هــر انتقــاد وارد و نــاواردی فرصــت 

تبدیل شدن به یک بمب خبری را پیدا می کند.
نباید انتظار داشــته باشــیم صنعت خودروی 

بیمــار مــا طــی یــک دوره چندماهــه اصــالح شــود، 
بــه  بــا  باشــیم  داشــته  انتظــار  نمی توانیــم  حتــی 
کارگیــری ابزارهــای قانونی یا امنیتی مفاســدی که 
سال هاســت صنعت خودروی کشــور را از بازدهی 
مناسب بازداشته است ظرف چندماه اصالح شود 
و از ســوی دیگــر نبایــد انتقــام خــود را از ایــن بازار 

آشفته با نقدهای غیر منطقی بگیریم.
معنــی درســت کاهــش مراجعــه خودروهــای 
تازه تحویل شده به نمایندگی ها کاهش مشکالت 
خودروهایــی اســت کــه به بــازار عرضه می شــوند، 
یادمــان نرفتــه تــا چنــد مــاه پیــش خودروهایی که 
بــه  بودنــد  از درب کارخانــه خــارج نشــده  هنــوز 
دلیــل نقــص فنــی بــا خــودرو بــر بــه تعمیرگاه ها و 
نمایندگی هــا هدایــت می شــدند، بنابراین کاهش 
ایــن تعــداد کــه در آمــار منعکــس شــده را باید به 
فال نیک گرفت و انتقاداتی که متوجه قیمت های 
نجومی و یا سفته بازی در بازار خودرو است را به 
ایــن بخش نســبت نــداد و انتقــام آن را از کیفیت 

خودروها نگرفت.

گــزارش گمرک ایران نشــان می دهد که موجودی 
کاالهای اساسی در گمرک و بنادر با افزایش یک 
میلیــون تنــی در کمتر از دو ماه اخیر، به بیش از 

5.۲ میلیون تن رسیده است.
آن طور که فرود عسگری، معاون امور گمرکی 
گمــرک ایــران طــی گزارشــی آخرین وضــع موجودی 
کاالهــای اساســی در بنــادر را به ایســنا اعــالم کرده 
اســت، تــا 23 مردادمــاه، مجموع کاالهای اساســی 
شامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به 
بیش از پنج میلیون و 243 هزار و 165 تن رسیده 
است؛ از این میزان حدود 3.5 میلیون تن مربوط به 
موجــودی گمــرکات و حدود 1.۷ میلیون تن کاالهای 
شــناورهای کنار اســکله و در شــناورهای منتظر در 

لنگرگاه قرار دارد.
حجــم  باالتریــن  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
کاالهــای اساســی موجود در بنــادر به ذرت با بالغ 
بــر یــک میلیــون و 350 هــزار تن اختصــاص دارد. 
بعــد از آن دانه هــای روغنــی بــا 514.4 هــزار تــن، 
روغن خــام 462.2 هــزار تــن اســت. ســایر اقــالم 
اساسی نیز شامل 331.2 هزار تن گندم، 1۷۸.5 
هــزار تــن جــو، 245.5 هزار تن ســویا و 13.1 هزار 

تن برنج است.
همچنین تا 23 مرداد، در مجموع 53 شناور 
حــاوی کاالی اساســی در بنــادر قرار داشــته اند که 
20 شناور کنار اسکله  حاوی 316.4 هزار تن کاال 
شــامل گنــدم، ذرت، جــو، ســویا، شــکر، دانه هــای 
روغنی است.  33 شناور دیگر حاوی 1.4 میلیون 
تن کاال منتظر تخلیه در لنگرگاه اســت که روغن، 
گندم، ذرت، جو، سویا، دانه های روغنی و برنج را 

با خود حمل می کنند.

ترخیص درصدی متوقف نشده است
در حالــی ایــن گــزارش گمــرک نشــان دهنده 
افزایــش میلیونــی کاالهــای دپــو در گمــرک اســت 
کــه معــاون امور گمرکی گمرک ایران در این رابطه 
می گویــد کــه موجــودی در گمــرک تغییــر چندانــی 
نداشــته است، ورودی کشتی کاالهای اساسی در 
کشــور و لنگرگاه حدود یک میلیون تن رشــد دارد 
که کشتی های در اسکله تقریبا به دو میلیون تن 
می رســد، وی، انتظار این میزان کاالی اساســی در 

لنگرگاه را خوب ارزیابی کرده است.
امــا در مــورد اینکــه آیــا مانعــی در ترخیــص 

کاالهــا وجــود دارد و ترخیــص درصــدی با مشــکل 
مواجه اســت که این افزایش اتفاق افتاده اســت، 
عســگری گفــت کــه ایــن طــور نیســت و ترخیــص 
کــه  به طــوری  اســت؛  انجــام  حــال  در  درصــدی 
گمــرکات بنــدر خدمات گمرکی را تــا خروج آخرین 
کامیون های حامل کاالهای اساســی ارائه می دهد 
و عــالوه بــر ایــن تســهیالت،  تودیــع ضمانت نامــه 

بانکی و ترخیص نیز انجام می شود.

از ۷ تیر تا ۲۳ مرداد چه اتفاقی افتاد
ایــن در حالــی اســت که در مقایســه با اوایل 
ماه گذشته، حجم دپوی کاالی اساسی حدود یک 
میلیــون تــن افزایــش داشــته اســت؛ به طــوری که 
طبــق گــزارش هفتــم تیرماه ســال جــاری، مجموع 
کاالهــای اساســی شــامل موجــودی، پای اســکله و 
منتظــر در لنگــرگاه حدود 4.2 میلیــون تن بود که 
ســه میلیــون تــن آن موجــود در گمــرک و 3۸6.2 
هــزار تــن در شــناورهای کنــار اســکله و 900 هزار 

تن در شناورهای منتظر در لنگرگاه قرار داشت.
بــر ایــن اســاس حجــم کاالهــای موجــود در 
گمرکات نســبت به دوره مورد بررســی حدود 500 

هــزار تــن و کاالهــای موجود در شــناورها نیز 500 
هزار تن دیگر اضافه شده است.

از دو ســال اخیــر جهــت تســریع در ترخیــص 
کاالهای اساســی، به اســتناد مصوبه شورای عالی 
امنیــت ملــی،  جریان ترخیص درصدی کاال مطرح 
بــوده کــه واردکننــدگان می تواننــد 90 درصــد کاال 
را قبــل از صــدور کــد رهگیــری بانک جهــت تامین 
ارز، ترخیــص کــرده و مابقــی را بعــد از تامیــن ارز 
خــارج کننــد. اگرچــه برای اجرای همیــن نیز برخی 
واردکننــدگان بــه دلیــل تامین به موقــع ارز، مردد 
بودنــد ولــی در هــر حــال اقدامی جهــت ترخیص و 

ممانعت از دپوی بیشتر اقالم اساسی بود.
در مــدت اخیــر و بــا توجــه بــه اجــرای قانــون 
اصــالح قانــون  مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و البته 
بخشــنامه بانــک مرکــزی در ســال جــاری کــه ورود 
کاال قبــل از تائیــد منشــأ ارز و ثبــت ســفارش را 
ممنوع اعالم کرده بود، بحث هایی در مورد توقف 
ترخیص درصد و عدم اجرای آن مطرح بوده است 
کــه در ایــن حالــت در کنــار ســایر مســایل، حجــم 
دپــوی کاالی اساســی در گمــرک و بنــادر افزایــش 

خواهد یافت.

اعالم برخی واردکنندگان و البته تایید مســئوالن 
مربوطــه از بــه ســرقت رفتن قطعــات خودروهای 
وارداتــی کــه در گمرک و بنــادر قرار دارد، حکایت 
دارد؛ آن طــور کــه مدیــر عامــل ســازمان امــوال 
خــودروی  زیــادی  تعــداد  اکنــون  گفتــه  تملیکــی 
وارداتــی دپــو شــده وجــود دارد کــه بســیاری از 

قطعات آنها به سرقت رفته است.
چنــدی پیــش و در جریــان امحــای فنــی ســه 
دســتگاه خودروی آمریکایی که در اختیار سازمان 
اموال تملیکی قرار داشت، مدیرعامل این سازمان 
در بخشــی از اظهاراتــش در مــورد چرایــی عدم باز 
صــادرات ایــن خودروهــا بــه موضــوع قابــل تاملــی 
اشــاره کــرد و گفــت که برخی قطعــات  آنها در این 
ســال ها بــه ســرقت رفتــه و یا در هنــگام جابجایی 

آسیب دیده است.
واردات خــودرو از ســال 139۷ ممنوع اســت 
ولی همچنان چند هزار خودرو که قبل ممنوعیت 
وارد شده، در گمرک و بنادر بالتکلیف باقی مانده 
اســت، در این بین ممکن اســت خودروهایی برای 
مصــارف خــاص وارد کشــور شــود. ایــن در حالــی 
اســت کــه جریــان ســرقت از خودروهــای وارداتــی 
نیــز  واردکننــدگان  برخــی  از  ورودی،  مبــادی  در 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و عنــوان شــد که پیش 
آمده، خودرویی وارد گمرک شده بود و در فاصله 
ترخیص، برخی قطعات جانبی آن به سرقت رفته 

است.

قطعات خودروهای موجود در 
بندر انزلی به سرقت رفته است

این موضوع از مسئوالن مربوطه نیز پیگیری 
مدیرعامــل  اجتهــادی-  رابطــه  همیــن  در  و  شــد 

ســازمان اموال تملیکی ضمن تائید این جریان به 
ایســنا، گفــت: یکــی از دغدغه های فعلی ســازمان 
اموال تملیکی این اســت که در حال حاضر تعداد 
زیادی خودرو در بندر انزلی قرار دارد که بسیاری 
از قطعــات آنهــا در ســال های گذشــته بــه ســرقت 
رفته اســت. اینکه در محوطه سازمان منطقه آزاد 
انزلــی اســت و یــا گمــرک را مطمئــن نیســتم ولــی 
مســئولیت بــر عهــده نهاد و یا ســازمانی اســت که 
خودروهــا در محوطــه آن پــارک شــده و در اختیــار 

دارد.

اموال تملیکی: مسئولیت بر 
عهده مرجع نگهدارنده است و 

باید شکایت شود
وی در ایــن رابطــه توضیحــات بیشــتری ارائه 
ســرقت هایی  چنیــن  مســئولیت  افــزود:  و  کــرد 
بنــا بــه اینکــه کاال در اختیــار کــدام ســازمان بــرای 
نگهــداری قــرار گرفتــه، متفاوت اســت، زمانی کاال 
در اختیار بندر، شــرکت انبارهایی عمومی و یا در 
اختیــار گمــرک و امــوال تملیکی اســت کــه طبیعتا 
مســئولیت حفاظــت نیــز بــر عهده همان ســازمان 

خواهد بود.
امــوال  ســازمان  در  مســئول  مقــام  ایــن 
تملیکــی در مــورد اینکــه در ســرقت هایی کــه از 
آیــا  می گیــرد،  صــورت  ورودی  مبــادی  در  کاال 
ســازمانی علیــه دیگــری اعــالم جــرم خواهــد کرد 
و یــا صاحــب کاال بایــد اقــدام بــه شــکایت کنــد؟ 
گفــت: اگــر کاال قاچــاق باشــد و رای قطعــی بــه 
نفــع دولــت صــادر شــود کــه صاحــب آن دولــت 
صاحــب  بــه  کــه  باشــد  برائــت  رای  اگــر  اســت؛ 
ممکــن  کاال  همچنیــن  می شــود.  اســترداد  کاال 

اســت امانــی باشــد، بــر ایــن اســاس اگر شــرایط 
نگهداری نامناســب باعث ضرر شده باشد، قابل 
جبران اســت. ما به عنوان نماینده دولت مکلف 
هســتیم علیــه اشــخاصی کــه بــه امــوال دولــت و 
یــا امــوال امانــی مــردم در انبارهــا آســیبی وارد 
کرده انــد و یــا بــه جهــت عــدم  توجــه مســئوالن 
مربوطه و عدم حفاظت الزم، آســیبی وارد شــده 
باشد، شکایت کنیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

گمرک: اگر کاال بدون تشریفات 
گمرکی خارج شود قاچاق است

امــا موضــوع ســرقت و آســیب کاالی وارداتی 
از گمــرک نیــز مــورد ســوال قــرار گرفــت و در ایــن 
بــاره خدرویســی، مدیــرکل دفتــر بازرســی گمــرک 
ایــران گفــت کــه اگــر کاالیــی در محوطــه اماکــن 
گمرکــی باشــد و بدون تشــریفات گمرکی، خارجی 
شــود که قطعا شــامل مقررات قاچاق اســت و در 
مورد ســرقت و خســارت کاال نیز قانون شــرایط را 

مشخص کرده است.

 مسئولیت حفاظت از کاال
را قانون مشخص کرده است

 وی بــا اشــاره بــه مســئولیت آســیب دیــدن 
کاالی وارداتــی، قبــل از ترخیــص توضیــح داد: تــا 
امــور گمرکــی مصــوب 1390، در  قانــون  از  قبــل 
قانــون مصوبــه 1350،  قانون گــذار در ایــن بــاره 
تصریــح نکرده بود و گمرک طبق آیین نامه اجرایی 
و توافقنامه ای که بر اساس ماده 5۸ قانون سابق 
بــود، بحث تخلیه، نگهــداری، بارگیری و انبارداری 
را بــه شــرکت انبارهــای عمومی و خدمــات گمرکی 
واگــذار کــرده بــود. امــا در قانــون جدیــد در مــاده 

25 و 26،  تکلیف روشــن شــد و  مســئولیت های 
مربــوط بــه کاال بــر عهده مرجع تحویــل گیرنده که 
در بنــد )ک( مــاده یک قانون امــور گمرکی تعریف 
شــده، قــرار گرفتــه اســت. بنابراین مســئولیت در 
اماکــن بنــدری بــا ســازمان بنــادر، مناطــق ویــژه بر 
عهده مناطق و در گمرکات زمینی بر عهده شرکت 
انبارهــای عمومــی به عنوان مرجــع تحویل گیرنده 

است.  

در مورد اعالم جرم اختالف نظر 
است ولی در نهایت باید به 

مرجع قضایی اعالم شود
مدیرکل دفتر بازرســی گمرک ایران با اشــاره 
بــه اینکــه اغلــب خودروهــای دپــو شــده در اختیار 
سازمان اموال تملیکی قرار دارد، اما اگر در اماکن 
گمرکی هم باشد، گمرک انبارداری  نمی کند و آن 
را واگذار کرده اســت، یادآور شــد: بر اساس ماده 
۷2 قانــون آئیــن دادرســی کیفری، هــر گاه یکی از 
جرایم در حوزه کاری مدیر دولتی اتفاق افتد، مثال  
در حــوزه بازرســی گمــرک باشــد، بایــد اعــالم جرم 
کنیــم؛ امــا در بحــث اعــالم جــرم نیز اختــالف نظر 
وجــود دارد و برخی معتقدند اگر شــخص حقیقی 
دچــار خســارت شــود می توانــد شــکایت کنــد ولی 
ســازمان دولتــی بایــد بــه مرجــع قضایــی، گــزارش 
کنــد. بنابرایــن در مــورد اقــالم در اختیــار ســازمان 
امــوال تملیکــی، تکلیــف آن مشــخص اســت ولــی 
در اماکــن گمرکــی نیــز بایــد مرجع تحویــل گیرنده 
پاســخگو باشــد و گزارش جرم را به مرجع قضایی 
اعــالم کنــد. اگــر هــم بــه گمــرک اعــالم شــود، این 
ســازمان گــزارش را بــه مرجــع قضایــی منعکــس 

خواهد کرد.

مسئوالن تایید کردند: سرقت از خودروهای وارداتی در گمرک و بنادر

ضرورت نقد کیفیت خودروها براساس مستندات

افزایش یک میلیون تنی دپوی کاالهای اساسی
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شرط ایران برای توافق در وین
ســخنگویوزارتامورخارجهایرانبابیاناینکهایران
درمذاکراتبرجامپیشــرفتداشــتهاســت،تاکیدکرد
کهبرایرسیدنبهتوافقبایدانتظاراتایرانبرآورده

شود.
به گزارش ایســنا، ناصر کنعانی در نشست خبری 
خــود ادامــه داد: منافــع اساســی ایــران کــه بــر آن تاکید 
داریــم محقــق و تامیــن شــود و در صــورت تحقــق چنین 
موضوعی حتما زمینه برای انجام توافق در آینده نزدیک 

وجود دارد.
او ادامه داد: این دور از گفت وگوها، گفت وگوهای 
سنگین و حساسی بود، به صورت عام پیشرفت نسبی 
و قابل توجهی داشــتیم، حرکت به ســمت جلو بود. در 
برخی از زمینه های مورد مطالبه ما پیشرفت های نسبی 

حاصل شد و بخش هایی از انتظارات ما تامین شد.
تیــم  داد:  ادامــه  ارشــد کشــورمان  ایــن دیپلمــات 
مذاکره کننده به صورت جدی و با حداکثر تالش ظاهر 
شــد و در این مســیر حرکت کرد که توقعات، انتظارات 
و مطالبــات ایــران را منتقــل کنــد. همانطــور کــه گفتــم 
پیشرفت های نسبی حاصل شده اما این پیشرفت ها به 
صورت کامل تامین کننده مطالبات قانون ایران نیست. 
مــا انتظــارات دیگری از طــرف مقابل داریم که معتقدیم 

باید تامین شود.
کنعانــی بــا بیان اینکه از ماحصــل این گفت وگوها 
مذاکــره کننده های اروپایی یک جمع بندی به طرف های 
بررســی  بــرای  کــه  کــرد  ارائــه  حاضــر  کننــده  مذاکــره 
مذاکــره  تیم هــای  الزم  مشــورت های  انجــام  و  بیشــتر 
کننــده به پایتخت هایشــان برگشــتند، گفــت: تیم ها به 
پایتخت هایشــان برگشــتند تــا در مــورد ایــن جمع بندی 
و مطالــب مطــرح شــده بررســی ها انجام شــود و نظرات 
تکمیلــی ارائــه شــود. مشــورت های جــدی در عالیتریــن 
ســطوح در ایــن زمینــه در کشــور انجــام شــده و در حال 

انجام است.
او همچنیــن در پاســخ بــه ســوال دیگــری در مــورد 
همکاری های ایران و روسیه در حوزه فناوری و ادعاهای 
برخــی از مقامــات آمریکایــی در مــورد ایــن همکاری هــا، 
در  روســیه  و  ایــران  همکاری هــای  کــرد:  خاطرنشــان 
در  مــا  اســت.  متعــدد  و  متنــوع  مختلــف  حوزه هــای 
حوزه های فناورانه همکاری های خوب و جدی داریم که 

نمونه اخیر آن پرتاب ماهواره خیام به فضا بود.
ســخنگوی وزارت خارجــه تاکید کــرد: همکاری های 
مــا بــا روســیه در حوزه هــای مختلف از جملــه حوزه های 
در منطقــه  کــه  تحــوالت جدیــدی  بــه  ربطــی  فناورانــه 
رخ داده نــدارد و ادعاهــای آمریکایی هــا در ایــن زمینــه 

سیاسی و ناظر بر اهداف سیاسی است.
او ادامــه داد: انتظــار داریــم آمریــکا بــه جــای طرح 
این مســائل سیاســی به تعهدات خود برای ایجاد صلح 
و ثبــات در منطقــه و عرصــه بین المللــی عمــل کند و در 
حــوزه روابــط دو جانبه دیگر کشــورها با یکدیگر دخالت 

نکند.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن در پاســخ بــه 
ســوالی در مــورد آخریــن پیگیری هــا در ارتبــاط بــا آزادی 
پول های بلوکه شــدن ایران در کره جنوبی تصریح کرد: 
پیگیری هــا در ایــن زمینــه بــا طــرف کــره ای ادامــه دارد. 
آزادی این دارایی های بلوکه شده جزو مطالبات به حق 
ایــران اســت. کره ای ها بایــد دارایی های ایــران را هر چه 
زودتــر و بــدون گــره زدن بــه هیــچ موضــوع دیگــری آزاد 
کننــد و بــه ایــران برگرداننــد. اقــدام توام با حســن نیت 
کــره جنوبــی در ارتبــاط با این موضــوع می تواند زمینه را 
برای بازگشــت روابط دو کشــور به حالت طبیعی فراهم 
کنــد. همانطور که اشــاره کردم گفت وگوهــا و ارتباطات 
بــا طــرف  کــره ای در این زمینــه ادامــه دارد. چندی پیش 
آقای باقری با همتای کره ای خود در این زمینه صحبت 
و بــر آزادی هر چه ســریع تر ایــن دارایی ها تاکید کردند. 
امیدواریــم طــرف کــره ای مبتنــی بــر منافــع و مصالح دو 
کشور و بدون ارتباط دادن این موضوع به مسائل دیگر 
هر چه زودتر به تعهدات خود در این زمینه عمل کند و 

این پول های بلوکه شده را فراهم کند.

تعیین تکلیف قیر حواله ای 
سال ۱۴۰۱ 

نایــبرئیــسمجلــسشــورایاســامیدرنشســتبــا
مســئوالنوزارتنفــتازتعییــنتکلیــفموضــوعقیــر

حوالهایبرایسال۱۴۰۱خبرداد.

بــه گــزارش ایرنــا، علی نیــک زادثمریــن در توضیح 
نشســت دیــروز با مســئوالن وزارت نفت بــه خبرنگاران 
گفــت: بــرای تعییــن تکلیــف قیــر حوالــه ای جلســه ای با 
حضــور وزیــر نفــت و معاونــان وی، رئیــس کمیســیون 
عمــران مجلــس و تعــدادی از نماینــدگان انجام شــد که 
بر اساس نامه ای که از دیوان محاسبات به وزارت نفت 
ارسال شده بود، باید این موضوع تعیین تکلیف شود.

او افــزود: بــر ایــن اســاس بایــد تا شــهریور ۱۴۰۱به 
میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان وکیوم باتومی طبق قانون 
برای دســتگاه های اجرایی ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
داده می شــد. در این جلســه مقرر شــد تا شهریور سال 
جــاری، مانــده قیرهــای حوالــه ای که صادر شــده توســط 

وزارت نفت اقدام شود.
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی خاطرنشــان 
کــرد: انتظــار مــی رود دســتگاه های اجرایــی ذیــل قانــون 
راه و شهرســازی،  بودجــه ســال ۱۴۰۱ همچــون وزارت 
ســازمان راهداری، حمل ونقل جاده ای کشــور و سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــا و ســایر دســتگاه های اجرایی 
بــرای ایــن امــر یــک وقــت ویــژه ای در نظــر بگیرنــد و قیر 
حوالــه ای را قبــل از پایــان فصــل کاری بــه آســفالت در 

محلی که وظیفه سازمانی دارند تبدیل کنند.

اخبـــــــــــــــــار

نکات طالیی قوانین 
آپارتمان نشینی

زهراایرجزاده
کارشناس حقوقی

آپارتماننشــینی،یکیازدرگیریهایزندگیامروزیدر
شهرهایبزرگوصنعتیاست.اینمشکاتاززمانی
آغازشــدکهخانوادهها
یکبارهاززندگیسنتی
خوددرخانههایبزرگ
و هشــتی و حیــاط بــا
ایــوان،فاصلهگرفتندو
بهزندگیدرآپارتمانها

رویآوردند.
وکیــل  ایــرج زاده،  زهــرا 
دادگســتری  یــک  پایــه 
و مــدرس دانشــگاه بــا اعــالم مطلب فــوق افــزود: امروزه 
بــه دنبــال ازدیــاد جمعیــت و گســترش شــهرها، ضرورت 
آپارتمــان نشــینی بــه امــری بدیهــی تبدیــل شــده و کــم 
کــم جملــه معــروف »چهاردیــواری اختیــاری« کــه خــاص 
خانه هــای ویالیــی و مســتقل بــود، جای خــود را به نوعی 
نظــم پذیــری در یــک خانــواده بزرگتر به نــام مجتمع های 

مسکونی داده است. 
او تصریــح کــرد: گرچــه مالکیــت حقــی اســت کــه 
قانون به رســمیت شــناخته و مالک حق استفاده مطلق، 
دائمــی وانحصــاری از ملــک خــود را دارد، ولــی در کلیــه 
تجــاری،  و  از مســکونی  اعــم  مجموعه هــای ســاختمانی 
چگونگی تصرف مالک باید به گونه ای باشد که به حقوق 
همســایگان آســیبی نرســاند. بــر ایــن اســاس ؛ کســب 
آگاهی و رعایت نکات ذیل کمک شایانی به حفظ حقوق 

و آرامش می کند.
۱-تعهــدات مربــوط بــه مالــک یــا مســتاجر در اداره 
ســاختمان های مشــمول قانون تملک آپارتمان ها یکسان 
است و استفاده کننده قانونی خواه مالک یا مستاجر در 

این باره متعهد است.
آپارتمانــی  مجتمع هــای  مشــترک  قســمت های   -2
شامل زمین، تاسیسات مشترک مانند سیستم گرمایش 
مشــترک،  بــرق  انشــعاب  چــاه،  مشــترک،  ســرمایش  و 
باالبــر، فاضــالب، انشــعاب آب مشــترک، انبار مشــترک، 
لوله ها و ســیم های برق، اســکلت ســاختمان، بام، راهرو 
و راه پله هــا، درب و پنجره هــا در قســمت های عمومــی، 
رختشــوی خانــه، حیــات، محوطــه ســاختمان که بخشــی 
نمــای  ســرایدار،  اتــاق  خلــوت،  حیــات  اســت،  ملــک  از 
ســاختمان، انبــار عمومــی و تلفــن مرکــزی و بــه اصطــالح 
مشــاعات ســاختمان اســت. هــر آنچه کــه مطابق صورت 
جلســه تفکیک آپارتمان ها اختصاص به آپارتمان خاصی 
ندارد مشــترک و مورد اســتفاده همه مالکان و متصرفان 
قانونــی اســت. ایــن قســمت ها غیرقابــل انتقــال اســت و 
هــر مالکــی یــا قائــم مقــام او با توجــه به مالکیــت خود و 
مســاحت آپارتمانش در آن به صورت مشترک و مشاعی 

سهیم است.
3-قســمت های اختصاصــی هــر ســاختمان شــامل 
قســمت هایی اســت کــه برای آن ســند مالکیــت جداگانه 
با تعیین مالک صادر شــده یا به صورت عرفی اختصاص 
بــه یکــی از مالکان دارد. پارکینــگ و انباری اگر به صورت 
رســمی یا عرفی متعلق به یک آپارتمان باشــد متعلق به 
آن و مالکــش اســت و در غیر ایــن صورت باید به صورت 

مشترک با توافق مالکان دیگر بهره برداری شود.
۴-هزینه هــای مشــترک، هزینه هایی اســت که برای 
اســتفاده، حفظ و نگهداری عادی ســاختمان و تاسیســات 
و تجهیــزات و هچنیــن هزینه هــای اداری و حــق الزحمــه 
مدیر یا مدیران ساختمان پرداخت می شود. این هزینه ها 
شــامل مــواردی همچون رنــگ آمیزی دیوارهــا و نرده های 
مشــترک و ســرایدار در صــورت اســتفاده و دیگــر مــوارد 
هزینه های مربوط به بخش های مشــترک می شــود. سهم 
هر یک از مالکین از مخارج با نسبت مساحت اختصاصی 
هــر آپارتمــان به کل بخش های اختصاصی دیگران تعیین 
و از هــر آپارتمــان دریافــت می شــود. هزینه های مشــترک 

هم با تساوی از همگان دریافت می شود. 
بدیهــی اســت اگر بر مبنای قانون و عرف قســمتی 
از بخش های عمومی مشترک مورد استقاده اختصاصی 
کســی یا کســانی اســت، باید هزینه های آن را استفاده 
کننــده بپــردازد. در ایــن حــال امــکان قانونــی هــم بــرای 
تنظیم قرارداد بین مالکین برای چگونگی محاسبه سهم 
هــر مالــک در هزینه هــا وجــود دارد. همچنیــن مالکیــن 
می تواننــد توافــق کننــد کــه برخــی از آن هــا هزینه هــای 
بخشی از ساختمان را به صورت انحصاری تقبل کنند.

۵- نمای ساختمان بخش مشترک آن و متعلق به 
همه مالکین هستند. آن بخش از ورودی آپارتمان ها و 
ســردرب آن هــا کــه در ظاهر و زیبایی موثر و پیداســت، 
جــزء مشــاعات و بخــش مشــترک محســوب می شــود. 
بنابراین هیچ تغییر و اصالحی در این موارد نباید بدون 

موافقت دیگر مالکین انجام شود.
تملــک  قانــون  مشــمول  ســاختمان  هــر  در   -6
آپارتمان ها که مالکین بیش از سه نفر باشند، باید مدیر 
یــا مدیرانی توســط مجمع عمومی مالکین انتخاب شــود. 
اداره و حفــظ ســاختمان، دریافــت و پرداخــت هزینه هــا، 
بیمه آتش سوزی ساختمان، تعیین سهم هر آپارتمان در 
هزینه ها و اعالم آن، خودداری از ارائه خدمات مشــترک 
به بدهکاران، مطالبه طلب از بدهکاران از جمله با طرح 

دعوی در دادگستری و مراجعه به اداره ثبت.
7- پرداخــت نکــردن هزینه هــای مشــترک از جملــه 
مشــکالت مهمی اســت که مالکین و مدیریت ســاختمان 
بــا آن مواجــه می شــود. بــه طور معمــول با ابــالغ نامه یا 
نصب فهرست بدهی ها در ساختمان از بدهکار خواسته 
می شــود که بدهی خود را بدهد. اما قانون به مدیر این 
اختیار را داده است که با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه 
به دادگاه این طلب را دریافت کند. در صورت خودداری 
مالــک یــا اســتفاده کننــده آپارتمــان از پرداخــت بدهــی، 
مدیر می تواند دسترســی بدهکار را به خدمات مشــترک 
ماننــد برخــورداری از ســرمایش، گرمایــش و بــرق و آب 
مشترک را ناممکن کند. همچنین در صورت عدم امکان 
قطــع دسترســی بدهــکار، مدیر مــی تواند بــا مراجعه به 
دادگاه و رســیدگی خارج از نوبت، درخواســت عدم ارائه 
خدمــات مشــترک به بدهــکار کند. در عین حــال نه تنها 
مدیــر مــی توانــد با مراجعه به اداره ثبت اســناد و امالک 
کشور درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار 
– هم مالک و هم استفاده کننده – را بدهد بلکه امکان 

دریافت خســارت تاخیر پرداخت بدهی را دارد.

یادداشت

درسایتروزنامهبخوانید:

در رئیسجمهــوری حقوقــی معــاون
بخشــنامهایبهدستگاههایاجرایی۴محور
اقتصــادی امنیــت افزایــش خصــوص در را
براســاس کــه کــرد اعــام ســرمایهگذاری و
بنــداولآنازایــنپــسدســتگاههابایــداز
تغییرناگهانیوبدوناطاعرسانیقبلیدر

رویههایاقتصادیخودداریکنند.
اخیــرا  دهقــان  محمــد  تســنیم،  گــزارش  بــه 
وزارتخانه هــا،  تمامــی  بــه  بخشــنامه ای  در 
دســتگاه های اجرایــی اعــالم کــرده اســت،  در 
اجــرای مــواد 2۴ و 3۰ قانــون بهبــود مســتمر 

 ۱39۰.۱۱.۱6 مصــوب  کار  و  کســب  محیــط 
مجلس شــورای اســالمی با الحاقات بعدی آن 
مبنی بر ضرورت افزایش سود امنیت اقتصادی 
و ســرمایه گذاری و همچنین اطالع رسانی موثر 
کلیــه  بــا محیــط کســب وکار  مقــررات مرتبــط 

دستگاه های اجرایی مکلف اند:
۱. از تغییر ناگهانی و بدون اطالع رسانی 
قبلــی و رویه هــای اقتصــادی، بــدون ماده 3۴ 

قانون مذکور خودداری نمایند.
2. هرگونــه تغییــر سیاســتها مقــررات و 
رویه هــای اقتصــادی را در زمــان مقتضــی قبل 

از اجرا به صورت شــفاف از طریق رســانه های 
گروهــی و تشــکل های اقتصــادی ذیربــط بــه 

اطالع عموم برسانند.
گمرک جمهوری اســالمی ایران , سازمان 

توسعه تجارت , وزارت صنعت ,
3. پیش نویس آیین نامه دســتورالعمل 
یــا بخشــنامه خود را یک هفتــه قبل از صدور 
از طریــق بارگــذاری در تارنمــای خود به اطالع 
عمــوم و فعــاالن اقتصادی برســانند تا فرصت 
فعــاالن  بــا  عمــوم  نظــرات  اعــالم  بــرای  الزم 

اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.

و  بخشــنامه  آیین نامــه،  هرگونــه   .۴
دســتورالعمل بــا مقــرره خود مرتبــط با محیط 
کســب و کار را بالفاصلــه در پایــگاه اطالعــات 
قوانین و قوانین مرتبط با محیط کسب و کار 
معاونــت حقوقــی رییس جمهور ثبت نمایند و 
بــه اطــالع عمــوم برســانند و بــا توجــه به ذیل  
مــاده 2۰ قانــون فــوق الذکــر  کــه در تاریــخ 
۱۴۰۱.3.28 الزم االجــرا شــده اســت مقررات 
مربوط به محیط کسب و کار پس از یک سال 
از  تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه 

موضوع این ماده می شود.
براســاس بررســی ها انجام شــده طی سال های 
بخشــنامه   ۱2۱۰ ســال ۱399،  بهــار  تــا   ۱39۵
ایــن  اســت.  شــده  صــادر  گمرکــی  حــوزه  در 
بخشنامه های گاه و بی گاه که از سوی نهادهای 
مختلــف صــادر می شــود، بعضــا دچــار تناقــض 

هستند و تمامی جوانب را در نظر نمی گیرند.
در حقیقــت هــر یــک از دســتگاه ها بــه 
و  می کننــد  تصمیم گیــری  بخشــی  صــورت 
هماهنگی مشــخصی با یکدیگر ندارند همین 
مساله موجب انحراف از مسیر درست تولید 
و تجــارت شــده اســت. در بیــن دســتگاه های 
دولتــی، دفتــر تنظیم مقــررات، گمــرک ایران، 
تجــارت  توســعه  ســازمان  و  مرکــزی  بانــک 
بیشترین دستورالعمل ها و بخشنامه ها را در 

حوزه تجارت خارجی صادر می کنند.
بــا توجــه بــه بخشــنامه اخیــر معاونــت 
پــس  ایــن  از  رئیس جمهــوری،  حقوقــی 
دستگاه ها  با ضوابط مشخص و با محدودیت 
بیشــتری مواجه خواهند شــد که این موضوع 
می تواند به افزایش ثبات در حوزه پرچالشــی 
مثل تجارت خارجی کمک کند. البته توجه به 
صــرف قاعده گذاری در ایــن حوزه کافی نبوده 
و بایــد ضوابطــی بــرای جزییــات محتوایی این 

بخشنامه ها نیز در نظر گرفته شود.

سرپرســتمعاونتاماکوحقوقیسازمان
ملــیزمیــنومســکناعــامکــردکــهبــرای
شناســاییاراضــیکــهتاکنــونبــهمــااعــام
نشدهدرنامهایبهرئیسجمهوردرخواست
کردیــمکهازطریقادارهکلاموالدولتییا
ســامانهســادایوزارتاموراقتصادودارایی
بتوانیمایناراضیراشناساییوبهسازمان

ثبتاسنادواماککشورمعرفیکنیم.
به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، 
تقــی رضایــی گفت: در برخی اســتان ها مانند 
بــه  اســتان های شــمال کشــور  یــا  کردســتان 
نــوع  و  منطقــه  توپوگرافــی  وضعیــت  دلیــل 
زمین هــا بایــد از سیاســت های دیگــری مثــل 

شهرک سازی استفاده کنیم.
او در توضیــح این سیاســت بــرای تامین 
زمین هــای طــرح نهضــت ملــی مســکن ادامــه 
داد: در چنین شهرهایی باید مکان هایی را در 
خــارج از محــدوده و حریم شــهرها پیش بینی 
کنیــم تــا موضــوع تامین زمین در این شــهرها 

هم به طور کامل به اتمام برسد.
تاریــخ  خصــوص  در  مســئول  ایــن 
تحویــل پروژه هــای طــرح نهضت ملــی، گفت: 

دو  اســتان ها  در  پروژه هــا  ایــن  قراردادهــای 
ســاله اســت و پس از گذشت دو سال از آغاز 
عملیات اجرایی واحدها به متقاضیان تحویل 

داده خواهد شد.
رضایی در خصوص همکاری دســتگاه ها 
بــا ســازمان ملی زمین و مســکن بــرای انتقال 
جهــاد  وزارت  کــرد:  تاکیــد  مــازاد  زمین هــای 
کشــاورزی بــر اســاس مــاده 9 قانــون جهــش 
تولید مســکن بیشــترین همکاری را در زمینه 
معرفــی اراضی ملی واقع در حریم و محدوده 
مســکن  و  زمیــن  ملــی  ســازمان  بــه  شــهرها 

داشته است.
او در خصــوص معرفــی زمین هــای مازاد 
به استناد ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن 
نیــز گفــت: در خصــوص ســایر دســتگاه های 
اجرایــی تــا بــه امروز بحــث معرفــی زمین های 
پیــش  مطلــوب  چنــدان  ســازمان  بــه  مــازاد 
نرفتــه امــا بــا توجه به رویکرد و سیاســت های 
دولــت در تامین مســکن برای اقشــار مختلف 
امیدواریــم ایــن همــکاری بــه زودی بــه نتیجــه 

برسد.
حقوقــی  و  امــالک  معاونــت  سرپرســت 

ســازمان ملــی زمیــن و مســکن در خصــوص 
نیــز  دســتگاه ها  مــازاد  زمین هــای  شناســایی 
اظهار کرد: بضاعت داخلی ما برای شناســایی 
ایــن اراضــی تحقیقــات و بازدیدهــای میدانــی 
کــه  اســت  هوایــی  عکس هــای  همچنیــن  و 
توانســته ایم در  تاکنــون  بــا همیــن روش هــا 
حــدود 6 هــزار و 6۰۰ هکتــار زمین های داخل 

محدوده شهرها شناسایی کنیم.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رضایــی  تقــی 
انتقــال  خصــوص  در  رئیس جمهــور  دســتور 
زمین هــای مازاد به طرح نهضت ملی مســکن 
دولتــی  دســتگاه های  عمــل  فصل الخطــاب 
اســت، اضافــه کــرد: بــرای شناســایی مابقــی 
اراضــی کــه تاکنــون بــه مــا اعــالم نشــده در 
نامه ای به رئیس جمهوری درخواست کرده ایم 

که از طریق اداره کل اموال دولتی یا ســامانه 
ســادای وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی بتوانیم 
بــه اطالعــات ایــن اراضــی دسترســی داشــته 
باشیم و این اراضی را شناسایی و به سازمان 

ثبت اسناد و امالک کشور معرفی کنیم.
او درباره امکان ساخت خانه های ویالیی 
چنیــن  هــم  مســکن  ملــی  نهضــت  طــرح  در 
توضیــح داد: عمومــاً ساخت وســاز در شــهرها 
تابع طرح تفصیلی آن شهر بوده و در صورتی 
که طرح های جامع و تفصیلی شهرســتان این 
امــکان را بــه ادارات راه و شهرســازی بدهنــد، 
محدودیتی از این نظر وجود نخواهد داشت؛ 
هرچنــد در ایــن مــورد باید شــرایط فرهنگی و 
بضاعت دولت در تامین زمین هم مورد توجه 

قرار گیرد.

شــورای مجلــس در تهــران مــردم نماینــده
اســامیتاکیــدکــردکــهدربررســیعملکــرد
قانونبرنامهششمتوسعهاهدافقانونگذار
در۳۰درصــداحــکاممحقــق،در۴۸درصــد
احــکامبخشــیازاهــدافمحقــقشــدهودر
۲۲درصــداحــکاماهــدافقانونگــذارمحقــق

نشدهاست.
به گزارش ایسنا، محسن پیرهادی بیان 
کــرد: نبــود مطالعــات آمــاری متقن و بــه روز، 
مالــی  منابــع  فقــدان  نادرســت،  برنامه ریــزی 
الزم و متناســب، ناهماهنگــی بیــن بخشــی و 
تصویب نشــدن آیین نامه ها، دســتورالعمل ها 
احــکام  بــا  مرتبــط  قانونــی  مقــررات  ســایر  و 
یادشــده، نــگاه سیاســتی کلی بــه موضوع به 
جــای تدویــن مــواد عمــل گرایانــه، وجــود یــک 
نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم های 
بین المللــی و توجــه نداشــتن بــه ظرفیت های 
مشــارکتی مردم و ســازمان های مــردم نهاد از 
جملــه دالیل این فاصله قابل توجه با اهداف 

تعیین شده است.
او در ادامــه خاطرنشــان کــرد: بــه عنوان 
دســترس  در  و  رســمی  آمــار  بررســی  مثــال 
عملکــرد اقتصــاد ایــران در بــازه برنامه ششــم 
و انحــراف آنها از اهداف کالن برنامه ششــم، 
نشان می دهد که عالوه بر پایین بودن معدل 
عملکــرد متغیرهــای کلیــدی، اقتصــاد ایران از 
بــه طــور  نوســانات باالیــی برخــوردار اســت. 

کلــی اقتصــاد ایــران بــا چالش هــای مختلفــی 
حــول نارســائی های نهادی، ابــزاری و مقرراتی 
و نیــز وضعیــت رکــود تورمــی، بازدهــی باالتــر 
بــازار دارائی هــا نســبت به بازار پــول، بازدهی 
به مقیاس باالی بســیاری از بخش های شــبه 
انحصــاری، ســاختاررانتی مواجــه بــوده اســت 
ایــن درحالــی اســت کــه کشــور ایــران از یــک 
ســو دارای منابــع انســانی و غیرانســانی قابل 
توجه همراه با موقعیت جغرافیایی و سیاسی 
استراتژیک است. این چالش ها در بلندمدت 
اقتصاد را از مسیر توسعه خارج کرده و منجر 

بــه عــدم تحقــق اهــداف سیاســت های کلــی 
برنامه شده است.

این عضو کمیســیون امور داخلی کشــور 
و شــوراها در ادامه در پاســخ به این پرســش 
که اشاره کردید که بی توجهی به ظرفیت های 
مشــارکتی مردم و ســازمان های مــردم نهاد از 
جملــه دالیــل این عــدم توفیــق و فاصله قابل 
توجــه بــا اهــداف برنامه ششــم توســعه بوده 
است، این خال به نظرتان چگونه قابل جبران 
اســت، بیان کرد: متاســفانه در برنامه ششــم 
در هیــچ یــک از احــکام کــه نیــاز به مشــارکت 
بخــش خصوصــی بوده عمــال توفیقــی حاصل 
نشــده اســت، در نظرگرفتــن  امنیــت حقــوق 
مالکیت  یک اصل غیر قابل اغماض در شکل 
گیــری اقتصــاد پویــا و رونــق اقتصــادی اســت. 
ناگفتــه پیداســت که اگــر کارآفرینان به حفظ 
امنیــت  خــود حــس  بازدهــی ســرمایه های  و 
نداشــته باشــد تمایلــی بــه ســرمایه گذاری در 
فعالیت هــای اقتصــادی ندارد بــه همین دلیل 
بــرای رفــع ایــن کاســتی و ترغیــب مــردم بــه 
حضــور و مشــارکت در عرصــه اقتصــادی یایــد 
حقــوق مالکان را تصمین کرد و ســرمایه گذار 
خصوصــی را از رعایــت حقوقش مطمئن کرد. 
اگــر فعــال یــا کارآفریــن اقتصــادی  احســاس 
اعتمــاد اطمینان در رعایت حقوقش نداشــته 
باشــد حتی نســبت به استفاده از منابع مالی 

بانکی نیز رغبتی نشان نخواهند داد.

نابســامانی  و  بانکــی  بخــش  ناتــرازی 
صندوق هــای بازنشســتگی موتورهای تشــدید 

تورم هستند
پیرهــادی افــزود: بنا بر اعــالم مرکز آمار 
ایــران، نــرخ تورم در پایان ســال ۱۴۰۰ برابر با  
چهــل و دو دهــم درصــد بــوده اســت. با توجه 
بــه کســری حــدوداً 29۰ هزار میلیــارد تومانی 
دولت در بودجه ســال ۱۴۰۰، افزایش شــدید 
حداقــل دســتمزدها در ســال ۱۴۰۱ برابــر بــا 
۵7 درصــد کــه پیش بینــی می شــود، تخلیــه 
آثــار آن در ســال های پیشــرو نیــز بــه طــول 
بیانجامــد و ناتــرازی بخــش بانکــی کشــور بــه 
عنوان موتورهای ایجاد تورم، به نظر می رسد 
مــا همچنــان شــاهد تورم هــای دو رقمــی در 
همچنیــن،  بــود.  خواهیــم  آینــده  ســال های 
وضعیــت نابســامان صندوقهای بازنشســتگی 
و وابســتگی مالــی آنهــا به دولــت نیز بر حجم 
ناترازیهــای تشــدیدکننده تــورم خواهد افزود؛ 
بــه نحــوی کــه در ســال ۱۴۰۱ پرداخــت حقوق 
صنــدوق   ۴ بازنشســته  کارکنــان  مزایــای  و 
لشــگری، کشــوری، فوالد و اطالعــات نیازمند 
بیــش از 2۱7۰۰۰ میلیــارد تومان کمک دولت 
اســت. صنــدوق تأمیــن اجتماعی نیــز نیازمند 
دریافــت 9۰ هــزار میلیارد تومــان از دولت به 
دلیــل بدهی هــای قبلــی اســت کــه مجموعــه 
آن هــا کســری تــراز عملیاتی دولــت را احتماال 

بیش از سال ۱۴۰۰ خواهد کرد.

شکست۷۰درصدیدرتحققاهدافبرنامهششمتوسعه

شناساییاراضیاحتکار
شدهدستگاههاازطریق

سامانه»سادا«

بخشنامه۴بندیدولتبهدستگاههایاجرایی
برایافزایشامنیتاقتصادی
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“بانک پاسارگاد" 
محبوب ترین برند بانکی 

ایران شد
 

در  محبــوب مصرف کننــدگان  برنــد  نهمیــن جشــنوارۀ 
تاریــخ 11اَمــرداد1401 بــا درخشــش بانــک پاســارگاد بــه 

کار خود خاتمه داد. در 
ایــن  اختتامیــه  مراســم 
جشــنواره کــه در محــل 
همایش هــای  ســالن 
صداوســیما و بــا حضور 
برندهــای  نماینــدگان 
محبــوب کشــور برگــزار 
پاســارگاد  بانــک  شــد، 
گروه هــای  تمامــی  در 

خدمــات بانکــی موفــق بــه کســب رتبــه نخســت شــد و 
به عنــوان محبوب ترین نام تجاری )برند( بانکی معرفی 

شد.
به گــزارش روابــط عمومــی بانــک پاســارگاد، نهمین 
دوره ایــن نظرســنجی مردمــی از تاریــخ 5اردیبهشــت تــا 
۱5تیــر۱۴۰۱ بــا حضور ۱5۰۰ نام تجاری معتبر کشــور در 
۱۰2 گــروه کاال و خدمــات، با ثبــت 832۰۰۱ رأی مردمی 
برگزار شــد و شــرکت کنندگان بر اســاس تجربه خود در 
بهره منــدی از کاالهــا و خدمات نســبت بــه انتخاب برند 

محبوب خود اقدام کردند.
راحلــه شــهرابی، مدیــر امور حوزه راهبــری و روابط 
عمومــی بانــک پاســارگاد با بیــان اینکه این بانــک با اتکا 
بر فرهنگ غنی پاسارگادی و توجه مستمر بر شناسایی 
و رفــع نیــاز مشــتریان نظــام بانکــی و بــا تکیه بــر دانش 
جوانان کشــورمان، همواره در راســتای کمک به توسعه 
تولیــدی،  اقتصــادی،  مختلــف  بخش هــای  در  کشــور 
آموزشــی و... اقدامــات ارزنــده ای را انجــام داده اســت، 
گفت: بانک پاسارگاد همواره به عنوان بانکی پیشرو در 
ارائــه و توســعه خدمات بانکی اقدامــات ارزنده ای انجام 
داده و در عرصــه بیــن المللــی نیــز بســیار موفــق عمــل 

کرده است.

 مشارکت بانک پارسیان
 در ساخت پاالیشگاه

"مروارید مکران”
تفاهم نامــه مشــارکت و تأمین مالی احداث پاالیشــگاه 
»مروارید مکران« با ظرفیت پاالیش روزانه 300 هزار 
بشــکه نفــت خــام ســنگین و فــوق ســنگین در جاســک 

میلیــارد   7 بــرآورد  بــا 
ســرمایه گذاری  دالر 
دوشــنبه، 10 مردادمــاه 
با حضــور ســیدابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری 
وزیــر  اوجــی،  جــواد  و 
وزارت  میــان  نفــت، 
نفــت، گــروه اقتصــادی 
ملــت،  بانــک  مفیــد، 

بانک ملی، بانک تجارت و بانک پارسیان امضا شد.
پارســیان،  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تفاهم نامــه مشــارکت و تأمیــن مالــی احداث پاالیشــگاه 
»مرواریــد مکــران« با ظرفیــت پاالیش روزانه 3۰۰ هزار 
بشــکه نفــت خــام ســنگین و فــوق ســنگین در جاســک 
بــا بــرآورد 7 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری دوشــنبه، ۱۰ 
مردادماه با حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
و جــواد اوجــی، وزیــر نفــت، میــان وزارت نفــت، گــروه 
اقتصــادی مفیــد، بانک ملت، بانک ملی، بانک تجارت و 

بانک پارسیان امضا شد.
محــل احــداث این طــرح در بندر جاســک در کرانه 
از  حداکثــری  اســتفاده  و  بــود  خواهــد  عمــان  دریــای 
تجهیــزات ســاخت داخــل و بهره منــدی از قانــون تنفس 
خــوراک از جملــه ویژگی هــای ایــن طــرح اســت کــه بــا 
هــدف ایجــاد ارزش افــزوده و جلوگیــری از خام فروشــی 
پیش بینــی  و  دولــت  نــگاه  بــا  هم ســویی  جهــت  در 
بــه کشــور،  ســند تحــول، جلوگیــری از واردات بنزیــن 
افزایــش ظرفیــت پاالیشــی و تولیــد فــرآورده در کشــور، 
اشــتغال زایی و به کارگیری توانایی شــرکت های داخلی و 
ظرفیــت دانش بنیان هــا، مقابلــه فعاالنــه بــا تحریم ها و 
جلوگیری از تحریم پذیری و هدایت نقدینگی به ســمت 

سرمایه گذاری مولد طراحی و اجرایی خواهد شد.

زمینه سازی بانک دی و مترو 
تهران برای توسعه همکاری 

مدیرعامــل بانــک دی و مدیرعامــل شــرکت بهره برداری 
مترو تهران و حومه طی دیداری بر توسعه همکاری های 

مشترک تاکید کردند.
علیرضــا  دی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
قیطاســی مدیرعامــل بانــک دی در ایــن دیــدار بــا اشــاره 

قابــل  ظرفیت هــای  بــه 
توجــه ایــن بانــک بــرای 
ارائــه خدمــات مختلــف 
گفــت:  مشــتریان  بــه 
در  دی  بانــک  امکانــات 
زمینه خدمات مستقیم 
بــه مســافران و کارکنان 
کامــل  طــور  بــه  متــرو 

فراهم است.
وی افزود: باید کارگروه مشترکی به منظور بررسی 
جوانــب همــکاری دوجانبــه تشــکیل و دربــاره مســائل 

مرتبط در آن تصمیم گیری شود.
طی این دیدار که در محل بانک دی برگزار شــد، 
مهــدی شایســته اصل مدیرعامل شــرکت بهــره برداری 
متــرو تهــران و حومــه نیــز بــا ابــراز خرســندی از ایجــاد 
زمینه مشترک همکاری با بانک دی، تاکید کرد که این 
شرکت، زمینه های الزم برای استفاده از خدمات بانک 
دی و توســعه خدمــت رســانی بــه مســافران را فراهــم 

کرده است. 

کوتاه از بانک و بیمه

کارآفرین ضامن صکوک 
رازی شد

بانــک کارآفرین ضامن صکوک مرابحه شــرکت شیشــه 
دارویی رازی شد.

کارآفریــن،  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بانــک  ضمانــت  بــا 
 ۶،۰۰۰ کارآفریــن، 
صکــوک  ریــال  میلیــارد 
مرابحه شــرکت شیشــه 
نمــاد  در  رازی  دارویــی 
روز   "  5۰5 "صــرازی 
 ۱۴۰۱/۰5/22 شــنبه 

پذیره نویسی شد.
اطالعیــه  پیــرو 
شــرکت   ۱۴۰۱/۰5/۱۱ مــورخ   ۱22/۱۰۹۶۱۱ شــماره 
بــورس اوراق بهــادار تهــران ایــن اوراق بــه منظــور خریــد 
ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز طرح افزایش ظرفیت 
تولیــد ایــن شــرکت، صــادر شــده و بازارگردانــی و تعهــد 
پذیره نویســی آن بر عهده شــرکت تامین ســرمایه بانک 
ملت است و با ضمانت بانک کارآفرین به مدت ۴ سال 

با نرخ ۱8 درصد و اقساط 3 ماهه منتشر شده است.
همچنیــن عامــل فــروش و عامــل پرداخــت اوراق 
بــه ترتیــب شــرکت کارگــزاری بانــک کارآفرین و شــرکت 
وجــوه  تســویه  و  بهــادار  اوراق  مرکــزی  ســپرده گذاری 

خواهند بود.
بــه  ایــن اوراق از روز شــنبه مــورخ  ۱۴۰۱/۰5/22  
مــدت ســه روز کاری از طریق بــورس اوراق بهادار تهران 
بــه روش حــراج مورد پذیره نویســی قرار گرفته اســت و 

سپس معامالت ثانویه آن آغاز می شود.

افزایش وام مسکن نخبگان 
و استعدادهای برتر

معــاون مدیرعامــل در امــور اعتبــاری بانــک مســکن، از 
افزایش سقف فردی تسهیالت خرید و ساخت مسکن 

نخبگان و استعدادهای برتر خبر داد.
ســید محســن فاضلیــان در گفــت و گو بــا خبرنگار 
بانــک  خبــری  پایــگاه 
مسکن ، گفت: با توجه 
بــه تعییــن شــعار ســال 
معظــم  رهبــر  ســوی  از 
انقــالب اســالمی مبنــی 
بر »تولید، دانش بنیان، 
بانــک  اشــتغال آفرین« 
مســکن خــود را موظــف 
می دانــد تــا در راســتای 
تحقــق منویــات رهبــر انقــالب گام بــردارد کــه در همین 
راســتا، حمایت از جوانان نخبه و با اســتعداد کشــور را 

در دستور کار قرار دارد.
وی ادامــه داد: از ســویی دیگــر باتوجــه بــه نقــش 
مســکن در ایجــاد آرامــش خانوار و تأکید مدیران ارشــد 
تهیــه مســکن،  از موضــوع  بانــک درخصــوص حمایــت 
ســقف فردی تســهیالت خرید و ساخت مسکن نخبگان 

و استعدادهای برتر به ۶ میلیارد ریال افزایش یافت.
معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک تاکید کرد: 
بر اساس مصوبه هیات مدیره بانک مسکن، به منظور 
حمایت بیشتر از فرآیند خرید و ساخت مسکن نخبگان 
و استعدادهای برتر، مدت بازپرداخت تسهیالت نیز 2۰ 

سال تعیین شد.

موافقت مجلس با انتقال 
حق بیمه بین صندوق های 

بازنشستگی
نماینــدگان مجلــس در ادامه رســیدگی بــه طرح نقل و 
انتقــال ســوابق بیمه یا بازنشســتگی بیــن صندوق های 
بازنشســتگی و تجمیــع ســوابق بیمــه ای اشــخاص را به 

تصویب رساندند.

بــه گــزارش الفباخبــر، نقــل و انتقال حق بیمه یا کســور 
کشــاورزان،  اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  از  بازنشســتگی 
روســتاییان و عشــایر به سایر ســازمان ها و صندوق های 
بازنشســتگی و یا بالعکس، در چارچوب ضوابط قانونی 
مابــه  و  بــوده  امکان پذیــر  مقصــد،  بــر صنــدوق  حاکــم 
التفــاوت وجــوه حــق بیمــه یــا کســور بازنشســتگی ایــن 
افــراد مطابــق ایــن قانــون محاســبه و از متقاضی وصول 

می گردد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

دبیــر کل کانــون صرافان کشــور  خبر داد در 
این روزها مردم بیشتر فروشنده ارز هستند 
 و ایــن رونــد باعــث کاهشــی شــدن نرخ هــا

شده است.
کامــران ســلطانی زاده، دبیــر کل کانــون 
صرافــان کشــور در گفتگــو با ایبِنا با اشــاره به 
روند کاهشــی نرخ ارز در روز های اخیر اظهار 
داشــت: وضعیــت بــازار ارز طبــق پیــش بینی 
هقته هــای گذشــته و بــا توجــه بــه خبر هــای 
مثبــت برجامی و سیاســت های اثرگــذار بانک 
مرکــزی، همچنــان بــا کاهــش نــرخ انــواع ارز 

همراه است.
وی بــا تاکیــد بر پیشــی گرفتن عرضه ارز 
بــر تقاضا افزود: در این شــرایط مردم بیشــتر 
باعــث  رونــد  ایــن  و  هســتند  ارز  فروشــنده 

کاهشی شدن نرخ ها شده است.
به گفته سلطانی زاده با ادامه جو مثبت 
روانــی در جامعــه و اخبار مثبت بین المللی و 
سیاسی و همچنین کاهش انتظارات تورمی، 
رونــد  تــداوم  شــاهد  می شــود  بینــی  پیــش 

کاهشی قیمت ارز در روز های آتی باشیم.
دبیــر کل کانــون صرافــان بــا اشــاره بــه 
بــرای  مرکــزی  بانــک  تصمیمــات  و  اقدامــات 
مدیریــت بــازار ارز در اواخــر خردادمــاه اظهــار 
داشت: بانک مرکزی، پایه و اساس درست در 
خصوص سیستم عرضه و تقاضا را پایه ریزی 
نمود که در نتیجه این اقدامات، شاهد اثرات 
درست و مثبت آن در اتفاقات بازار هستیم.

رویکــرد مذکــور، شــاهد  بــا  افــزود:  وی 
سیســتم  شــدن  اثر گــذار  در  اعتمــاد  ایجــاد 
درســت عرضــه و تقاضــا و ایجــاد جــو اعتمــاد 
بــه نرخ های معامالتی در صرافی های رســمی 

سراســر کشــور هســتیم. همچنین دسترســی 
هموطنــان در هــر نقطــه از کشــور بــه مقــدار 
اســتاندارد ارز مــورد نیــاز هر فرد امــکان پذیر 

شده است.
بــه گفتــه ســلطانی زاده: یکــی دیگــر از 
نتایج مثبت سیاست جدید ارزی بانک مرکزی 
برای مدیریت بازار ارز، کم رنگ نمودن نقش 
فعاالن غیررسمی در بازار ارز کشور است که 
با به دســت گرفتن جریان عرضه و تقاضا در 
بازار ارز از طریق نرخ توافقی، دیگر خبری از 

جوالن دالالن ارزی نیست.

آرامش در بازار با راه اندازی 
معامالت توافقی ارز

این در حالی اســت که علی صالح آبادی 
رییس کل بانک مرکزی نیز روند جو بازار ارز 
را در هفته هــای اخیــر آرام و باثبــات خوانــده 
اســت. رئیــس کل بانــک مرکــزی 2۱ مردادماه  
بــا حضــور در برنامــه صــف اول شــبکه خبــر 

گفت: براســاس آمار ها در پایان تیرماه بیش 
از ۱۴ میلیــارد دالر ارز در ســامانه نیمــا تامین 
شده است که این میزان در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال گذشــته 8۰ درصد رشــد داشته 

است.
راه انــدازی  بــه  اشــاره  بــا  آبــادی  صالــح 
معامــالت توافقــی ارز نیــز گفــت: ارز توافقــی 
یکــی از اتفاقــات خوبــی بــود کــه انجــام شــد 
بــه نحــوی کــه در دومــاه گذشــته ایــن امــکان 
را فراهــم کردیــم که در شــبکه صرافی کشــور 
ارز های مختلف اعم از دالر و یورو و روبل به 
صــورت توافقی و با قیمتی براســاس عرضه و 

تقاضا مبادله شود.
داد:  ادامــه  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
خوشــبختانه حجــم معامــالت در ایــن بخــش 
به میزان قابل توجهی افزایش یافت و نشان  
داد کــه عمــق بــازار در حــال افزایــش اســت؛ 
ضمن اینکه بر بازار ارز هم اثرگذار اســت. در 
واقــع معامالت توافقی ارز باعث آرامش بازار 

ارز شــده اســت و بانک مرکزی به توسعه این 
بــازار کمــک خواهد کــرد و به عنــوان هدایتگر 
ایــن بازارهــا، آرامش حــوزه ارزی کشــور را به 

عنوان اولویت اصلی خود دنبال می کند. 
وی تاکیــد کــرد: لــذا شــرایط ارزی خوبی 
داریــم و در بــازار حوالــه نیز حجــم عرضه ها و 
معامالت روزانه به بیش از 2۰۰ میلیون دالر 
می رسد و عرضه همیشه بیش از تقاضاست.

کاهش قابل توجه قیمت دالر 
و یورو توافقی

پایــان  در  گــزارش؛  ایــن  اســاس  بــر 
معامالت روز گذشــته بــازار توافقی ارز، بهای 
هــر اســکناس دالر آمریــکا بــا کاهــش 3.۹8 
قبــل همــراه شــد.  روز  بــه  نســبت  درصــدی 
همچنین در پایان معامالت دومین روز هفته 
بیــش از 7 میلیــون و ۹35 هــزار دالر آمریــکا 

معامله شد.
روز گذشــته، نرخ پایانــی دالر آمریکا در 
حالــی به رقم 28۶۰۰ تومان رســید که قیمت 
پایانی روز شنبه 2۹78۶ تومان بود. از سوی 
دیگــر، دیــروز قیمت دالر توافقــی در کمترین 
ترتیــب  2837۰ و 2۹5۰۰  بــه  و بیشــترین 

تومان بود.
همچنیــن یــورو دیگــر ارز معاملــه شــده 
بــا ثبــت حجــم معامالتــی 358 هــزار و 3۰۰ 
یــورو  بــه قیمت پایانی 3۰7۹7  تومان رســید 
کــه نســبت به نرخ پایانــی 3۱۴7۶ تومانی روز 
قبل تر، 2.۱۶  درصد کاهش داشت. کمترین و 
بیشــترین قیمت یورو توافقی نیز در بازار روز 
قبل، به ترتیب 3۰3۰۰ و 3۱۴۰۰ تومان بود.

مهدی سوری
کارشــناس بازار ســرمایه گفت: در شــرایطی 
نــدارد،  را  بیشــتری  افــت  انتظــار  بــازار  کــه 
تحریــک تقاضا، بســته های حمایتــی و تزریق 
نقدینگــی می تواند بورس را به ســمت مثبت 

سوق دهد.
یک کارشــناس بازار ســرمایه در ارزیابی 
خــود از شــرایط بــازار و پاییــن بــودن احتمــال 
پایــگاه  بــه خبرنــگار  بــورس  ریــزش ســنگین 
خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: به طور کلی، 
زمانــی که فعاالن بازار انتظار ریزش شــدیدی 
را نداشته باشند، بازار می تواند خوشبینانه تر 

به کار خود ادامه دهد.
مهدی سوری در ادامه با اشاره به اینکه 
در برخــی مواقــع، نگاه بازار به موضوع برجام 
مثبــت و در مواقــع دیگــر منفــی بــوده، عنوان 
کرد: در حال حاضر نگاه بازار بر برجام مثبت 
است، زیرا فعاالن بر این باورند که در صورت 

ایجــاد روابــط بــا کشــورهای دیگــر، شــرکت ها 
تجهیــزات  تامیــن  فــروش محصــوالت،  بــرای 
مورد نیاز برای اورهال و طرح های توسعه ای 
خود و همچنین انتقال پول به داخل کشــور، 

شرایط بهتری را می توانند تجربه کنند.
کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
متغییرهــای بنیــادی بازار در چــه وضعیتی به 
سر می برند، افزود: در بازار سرمایه مهم ترین 
متغیــر، متغیر P/E اســت. به طور عموم، هر 
زمانی که P/E بازار زیر عدد ۶.3 بوده، پایدار 
نمانده و باالی 8 و 8.۴ هم جزو نقاطی بوده 
کــه هــر زمــان P/E آنجــا رفتــه، دچار مشــکل 

شده است.
 P/E ســوری تصریح کرد: در حال حاضر
بــازار حــدود ۶.۹ اســت، یعنــی اگــر بخواهیــم 
بدتریــن ســناریو یعنــی کــف شــاخص کل را 
حــدود ۱.3۴۰ میلیــون واحد در نظــر بگیریم، 
ایــن بدتریــن انتظــاری اســت کــه اهالــی بازار 

باالتــر  قیمت هــای  در  طــرف  آن  از  و  دارنــد 
هــم اگــر P/E را بــاالی 8 در نظــر بگیریــم، به 
عــددی چون ۱.۶8۰ میلیون واحد می رســیم و 
اگر ســناریو خوشــبینانه تر شــود، این عدد به 
حــدود تراز ۱.7۶۰ میلیــون واحد افزایش پیدا 

خواهد کرد.
ســوری دربــاره نســبت P/S و اینکــه تــا 
چــه اندازه در تحلیل ســرمایه گذاران می تواند 
 P مهــم باشــد، بیــان کــرد: در مــورد نســبت
بــرای  ای  ســاده  اســتراتژی های  می تــوان   /E
ســرمایه گذاران تازه کار طراحی کرد که سطح 
بــازار بشناســند و ضــرر  ریســک خــود را در 
نکنند اما نگاه به نسبت P/S به این سادگی 
نیســت. یکــی از اشــتباهاتی کــه در نســبت 
P/S اتفاق می افتد مقایســه P/S شــرکت ها و 

صنایع مختلف با یکدیگر است.
وی اضافه کرد: برخی از صنایع براساس 
پاالیشــگاه  هماننــد  پایینــی   P/S خــود  ذات 

 P/S دارند ولی شرکت های پتروشیمی عموما
باالتــری دارد، زیــرا وقتــی این P/S با حاشــیه 

سود ترکیب می شود دارای معنا است.
وی در پاسخ به این سوال که بزرگ ترین 
مشــکل امــروز بــازار ســرمایه چیســت، اظهــار 
کرد: از دســت رفتن اعتماد عمومی، ســرمایه 
اجتماعــی و نگرانــی از وضعیــت قیمت هــای 

جهانی از جمله این مشکالت است.
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: 
در شــرایطی کــه بــازار ســرمایه انتظــار افــت 
بیشــتری را ندارد، تحریک تقاضا، بســته های 
حمایتــی و تزریــق نقدینگی می تواند بورس را 

به سمت مثبت سوق دهد.
وی با بیان اینکه تمایل به سرمایه گذاری 
در کشــور کاهــش یافتــه اســت، عنــوان کــرد: 
ایــن امــر تهدیــد بزرگــی اســت و مــا همیشــه 
نگــران خــروج پول در کنار خروج اســتعدادها 

هستیم.

جــزو  مرکــزی  بانــک  قانــون  اصــالح  طــرح 
اولویت هــای اصلــی اقتصــاد کشــور به شــمار 
منتظــر  ملــت  خانــه  در  اکنــون  کــه  مــی رود 
ورود بــه صحــن علنــی برای رای گیری اســت؛ 
بنابرایــن الزم اســت تــا نماینــدگان مــردم بــا 
نگاه وسیع  و همه جانبه به این طرح بنگرند 
و بــرای توســعه اقتصــاد کشــور نســبت بــه 

تصویب نهایی آن اقدام کنند.
بــه گــزارش ایبِنــا، بیــش از ۴۰ ســال از 
ایــران  مرکــزی  بانــک  قانــون  اصــالح  آخریــن 
بــر  همــواره  اخیــر  ســال های  در  و  می گــذرد 
ضرورت اصالح این قانون تاکید شده چرا که 
اصالحــات جدید هم چابکی و پویایی بانک ها 
را به دنبال خواهد داشت و هم ضمن ترسیم 
اقتــدار بانــک مرکزی و نظــارت قدرتمندتر این 
نهــاد مالــی، موجبــات هدایــت درســت منابــع 
بانک هــا بــه ســمت تولید و جلوگیری از رشــد 
نقدینگی را فراهم خواهد کرد که همه این ها 
در نهایت به مسیری با مقصد توسعه اقتصاد 

کشور ختم می شود.
هرچنــد طــی ســالیان اخیــر گفته هــا و 
تاکیــدات بــر لزوم اصــالح نظام بانکی کشــور 
بود، اما در عمل شــاهد دســتاوردی نبودیم و 

گویــا عــزم جــدی و اراده پایــدار و باثبات برای 
اجــرای ایــن مهــم در دولت ها وجود نداشــت. 
دولــت ســیزدهم و در راس آن بانــک مرکزی، 
امــا اصــالح نظــام بانکــی را بــه عنــوان یکی از 
اولویت هــای اصلــی خــود در دســتور کار قــرار 
داده کــه در حــال حاضــر نیــز در مجلس و در 

انتظار رای گیری است.
علــی  کــه  بــود  مردادمــاه  اول  هفتــه 
صالح آبــادی؛ رئیــس کل بانــک مرکــزی تاکیــد 
نظــام  اصــالح  و  بانک هــا  ســاماندهی  کــرد 
بانکــی یکــی از محورهــای  جــدی اســت که در 
بانــک مرکــزی شــروع شــده و برای هــر یک از 
بانک هــا در چارچــوب کنتــرل ترازنامــه ای کــه 
اتفــاق می افتــد برنامــه مشــخصی وجــود دارد 
تــا بــرای رفع ناترازی و مدیریــت ترازنامه خود 
چه اقداماتی باید انجام دهد که توسط حوزه 
نظارت بانک مرکزی پیگیری و دنبال می شود.
او اخیــراً نیــز در گفت وگویــی تلویزیونــی 
برایــن موضــوع نیــز تاکیــد کــرد کــه اصالحات 
نظــام بانکــی با همکاری خود بانک ها در حال 
پیشبرد است که در همین زمینه کمیته ای در 
بانــک مرکزی تحت عنوان کمیته اصالح نظام 
بانکــی شــکل گرفتــه و بر این اســاس بانک ها 

بایــد برنامــه اصالحــی خــود در را ایــن کمیتــه 
ارائه و مصوب کنند تا اصالحات بانک خود را 

در زمان بندی مشخص انجام دهند.
دستاوردهای اصالح نظام بانکی

اصــالح نظــام بانکــی از نــگاه رئیــس کل 
بانک مرکزی شــکل ۴ گانه ای دارد که شــامل 
اصــالح رابطــه دولــت بــا نظــام بانکــی، اصالح 
رابطــه دولــت بــا بانک مرکــزی، اصــالح رابطه 
رابطــه  اصــالح  و  بانک هــا  بــا  مرکــزی  بانــک 

بانک ها با مردم است.
کنترل ناترازی بانک ها یکی از مهم ترین 
مباحثی است که بانک مرکزی درصدد اصالح 
آن است و جزو برنامه های جدی خود دارد چرا 
این موضوع، رشــد نقدینگی را کنترل می کند 
و ضمــن اینکــه بــا برنامه بانک مرکــزی تعیین 
می شــود که هر بانکی متناســب با ظرفیت ها 
و سیاســت های خود چه میزان می تواند رشد 
ترازنامه داشــته باشــد. این در حالی است که 
اخیــرا نیــز بنــا به تصمیم بانــک مرکزی تعیین 
سقف رشد ترازنامه برای بانک ها متناسب با 
میــزان اســتانداردهای بانکــی در دامنه ۱.5 تا 
2.5 درصــد قــرار گرفت و مقرر شــد بانکی که 
ایــن حــدود را رعایــت نکنــد مشــمول پرداخت 

ســپرده قانونــی باالتر شــود؛ اقدامــی که برای 
اولیــن بار در تاریخ تاســیس بانک مرکزی رخ 
داد و ایــن نهــاد مالــی بــرای نخســتین بــار بــه 
موضــوع ترازنامه و مکانیزم خلق پول بانک ها 

ورود کرد.
از ســوی دیگر، دو هفته قبل در شــورای 
پول و اعتبار هم مصوب شــد ســپرده قانونی 
بانکــی کــه شــاخص های مــورد نظــر را رعایت 
نمی کنــد می توانــد تا ۱5 درصــد افزایش یابد، 
بــه ایــن ترتیب کف ســپرده قانونــی ۱۰ درصد 
است که می تواند تا ۱5 درصد افزایش یابد و 
بانک مرکزی بر اساس سازکاری که در اختیار 
دارد ایــن ســپرده قانونــی را از بانــک متخلــف 

دریافت خواهد کرد.
همچنیــن مباحثــی ماننــد عــدم رعایــت 
کفایــت ســرمایه، عــدم تعــادل در دارایی هــا 
در  بانکــی  دارایی هــای  انجمــاد  بدهی هــا،  و 
بخش های غیرنقدشــونده و افزایش معوقات 
بانکــی باعــث ناتــرازی بانک هــا می شــود کــه 
در ایــن زمینــه اضافه برداشــت بانک هــا بایــد 
کاهــش پیــدا کنــد و عملکرد نظــام بانکی هم 
شــفاف شــود؛ راهکارهایی که بانک مرکزی با 

عزم جدی به دنبال آنهاست.

دبیر کل کانون صرافان کشور: فشار فروش 
در بازار ارز بیشتر شد

فعاالن بورس، انتظار افت بیشتر بازار را ندارند

ادامه از صفحه 1

ســوال دیگــری کــه در زمینــه میکســرهای ارزهای 
آیــا  کــه  اســت  ایــن  می شــود،  مطــرح  دیجیتــال 
ایــن پلتفرم هــای معامالتــی بایــد از آژانس هــای 
نظارتــی مجــوز بگیرنــد یــا خیــر. به عنــوان مثــال، 
ایالــت نیویــورک در آمریــکا قصــد دارد مجوزی به 
نــام بیت الیســنس )BitLicence( را بــرای چنیــن 
شــرکت هایی معرفــی کنــد. هــدف از راه انــدازی 
ایــن مجوز این اســت که قانون گــذاران بتوانند از 
مصرف کننــدگان در برابر کالهبرداری های آنالین 
محافظــت کننــد و فعالیت های پول شــویی مرتبط 

با ارزهای دیجیتال را تا حدودی کنترل نمایند.
تاکنــون ۴ میکســر ارز دیجیتــال توســط دفتر 

کنتــرل ســرمایه های خارجــی آمریــکا تحریــم شــده 
اســت. این دفتر میکســر بیت کوین بلندر دات آی او 
بــه  اردیبهشــت   ۱۶ تاریــخ  در  را   )Blender.io(
اتهــام ارائــه خدمــات بــه اتباع کره شــمالی و جرایم 
ســایبری تحریم کرد. الزاروس )Lazarus(، که یک 
گــروه هکــری بدنام مرتبط با آژانــس اطالعاتی کره 
 )Ronin( شــمالی، که مســئول هک پروتکل رونین
بــازی اکســی اینفینیتی )Axie Infinity( و ســرقت 
۶2۰ میلیــون دالر ارز دیجیتــال بــوده نیــز از ایــن 
میکســر بــرای پول شــویی مبلغ 2۰.5 میلیــون دالر 

استفاده کرده است.
میکســر بیت کویــن هلیکــس )Helix( کــه در 
دارک نــت از آن اســتفاده می شــده اســت، اولیــن 

میکســر بیت کوینی بود که توســط شبکه مقابله با 
جرائــم مالــی آمریــکا در اکتبــر 2۰2۰ )مهــر ۱3۹۹( 
جریمــه  پول شــویی  ضــد  قوانیــن  نقــض  به دلیــل 
 ،)Larry Dean Harmon( شــد. لــری دین هارمــون
بــرای  توطئــه  اتهــام  بــه  ایــن ســرویس،  مؤســس 
پول شویی ابزارهای پولی اعتراف کرد و به پرداخت 
۶۰ میلیــون دالر جریمــه مدنــی محکــوم شــد. ایــن 
میکســر بین جــوالی 2۰۱۴ )تیــر ۱3۹3( و خاموش 
شــدن آن در دســامبر 2۰۱7 )آذر ۱3۹۶(، توانســت 

حدود 5۰۰35۴, بیت کوین را پردازش کند.
بیت کویــن فــوگ )Bitcoin Fog( یکــی دیگر از 
میکســرهای بیت کویــن بــود کــه وزارت دادگســتری 
ســرویس  »طوالنی تریــن  به عنــوان  آن  از  آمریــکا 

پول شویی بیت کوین در دارک نت« یاد کرده است. 
رومــن اســترلینگوف )Roman Sterlingov(، یکــی 
از مدیــران ایــن میکســر، در آوریــل 2۰2۱ )فروردین 
۱۴۰۰( دســتگیر شــد و اعتــراف کــرد کــه از زمــان 
راه انــدازی بیت کویــن فــوگ در ســال 2۰۱۱، حــدود 
33۶ میلیون دالر بیت کوین پول شویی کرده است.
یکــی  نیــز   )Tornado Cash( کــش  تورنــادو 
از محبوب تریــن میکســرهای اتریــوم اســت کــه بــه 
گفتــه وزارت خزانــه داری ایــاالت متحــده آمریــکا از 
آن بــرای پول شــویی بیــش از ۹۶ میلیــون دالر از 
در   )Harmony( بریج هارمونــی  هک شــده  وجــوه 
ســال 2۰22 و حداقــل 7.8 میلیــون دالر از وجــوه 
هک شــده بریــج نومــد )Nomad( اســتفاده شــده 

اســت. عالوه بر این، به نظر می رســد که هکرهای 
صرافــی کریپتو دات کام com(.)Crypto نیز حدود 
۴,۶۰۰ اتریوم از وجوه سرقت شده را با استفاده از 

این میکسر پول شویی کرده اند.
بــه نظر می رســد که قوانین و مقــررات فعلی 
کشــورهای مختلــف از جملــه ایــران در ایــن حــوزه 
چندان مناســب نیست. در مقابل، مزیت های این 
ســرویس ها باعث می شود تا ممنوعیت کامل آنها 
اســتراتژی خوبی نباشد. قانون گذاران باید با حفظ 
مزیت های میکسرها و نیز با حمایت از نوآوری های 
اکوسیســتم بالک چین بــرای حفظ حریم خصوصی 
افراد تالش کنند و میزان استفاده مجرمانه از این 

پلتفرم ها به حداقل ممکن برسد.

مسائل قانونی مربوط به میکسرهای ارزهای دیجیتال

اقتدار بانک مرکزی؛ مانعی بر سر راه خلق پول بی ضابطه در بانک ها
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انتشار نوبت اول : 1401/05/25       نوبت دوم : 1401/05/26

مناقصـــه آگهـــی 
شناسه : 1363205برگزاری عمومی دو مرحله ایی به روش معمولی همراه  با ارزیابی کیفی 

P/F COILED TUBING UNITS : موضوع مناقصه:  خرید  مربوط به شرح ذیل
 مشخصات مناقصه :

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (شماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار
Tender No.: FP/16-01/032شرکت ملی حفاری ایران

Indent No.: 08-22-0045111850,9092001093985000484
  روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

 بر اساس کسب حداقل امتیاز )50 ( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه روش ارزیابی 
تکمیل می شود، انجام می گردد. 

  نحوه دریافت  اسناد مناقصه :

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاریخ شروع دریافت
) از تاریخ 1401/05/27  تا تاریخ   1401/06/05 (

 14 روز پس از آخرین روز دریافت استعالم های ارزیابی کیفی .) تاریخ  1401/06/19  (آخرین مهلت تحویل اسناد
آدرس مناقصه گزار جهت 

دریافت اطالعات
آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 113- 

اداره تداركات خارجي كاال –خانم نادری  – شماره تماس : 061-34148660 
  تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

         39.330   یورو    مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

 طبق تبصره ماده 9 آئیننامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی 
براساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ فروش میانگین موزون حواله ارزی 

مندرج در سامانه سنا ) www.sanarate.ir ( زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.
  ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 1394/09/22 و اصالحات 

بعدی آن.
  در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه 

) IR 350100004001114006376636 سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا
90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

محل تحویل ضمانتنامه
اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- 

دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 341485690 061– 34148580 061
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 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.
www.nidc.ir     کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران 

http://sapp.ir/nidc_pr              اداره تدارکات خارجی کاال       

شركت ملی نفت ایران

ت اول(
 نوب

(

 دوم(
 نوبت

(

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- منطقه قزوین

مناقصه عمومی  یک مرحله ای به شماره ثبت  ۲۰۰۱۰۹۲۱۸۷۰۰۰۰۰۶  در سامانه تدارکات الکترونیک دولت نوع مناقصه
تامین ایاب و ذهاب کارکنان منطقه قزوین در سال ۱4۰۲-۱4۰۱موضوع مناقصه

 ۱5,35۸,4۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ برآورد اولیه
  ۷۶۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

مطابق بندهای الف، ب، پ، ج، چ، ح ماده 4 آئین نامه تضمین در معامالت دولتی شماره ۱۲34۰۲/ت 5۰۶5۹ ه – مورخ ۱3۹4/۹/۲۲، نوع تضمین فرآیند ارجاع کار
درصورت واریز وجه نقد، به حساب  ۹۲۰۰۰۱۱3۷۶ بانک ملت شعبه مرکزی ) شماره شناسه 4۲44 ( به نام شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه قزوین؛ اصل فیش واریزی که بنام دریافت کننده اسناد مناقصه ) مناقصه گر( است ، تا مهلت قبول پیشنهاد ها، تحویل دبیر 

کمیسیون مناقصات گردد.
پس از انتشار نوبت اول آگهی تا    ۱4۰۱/۰5/۲۷ در بستر سامانه تدارکات الکترونیک ایرانمهلت دریافت اسناد مناقصه

ساعت و تاریخ جلسه توضیح و تشریح  
۱4۰۱/۰5/3۱ راس ۱۰:۰۰  صبحاسناد

تا روز  سه شنبه   تاریخ: ۱4۰۱/۰۶/۰۸ درج در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارائه فیزیکی پاکت الف تا ساعت ۱4 همان روز مهلت قبول پیشنهادها
روز  چهارشنبه   تاریخ:    ۰۹/ ۱4۰۱/۰۶     ساعت: ۸ صبحساعت و تاریخ بازگشایی پیشنهادها

قزوین- کیلومتر 3 جاده قدیم تهران-  ساختمان ستادی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین-  طبقه اول- دبیرخانه محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادها
کمیسیون مناقصات

تلفن۰۲۸33554334 داخلی ۱۷۶ -  فاکس ۰۲۸-3355۰۸۷۸
توضیحات

• کمیت خدمات:   به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه
• کیفیت خدمات:  به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه 

مناقصهعمومییکمرحلهای
 شناسه : 1362550

 انتشارنوبت اول آگهی :   1401/05/24     انتشارنوبت دوم آگهی:   1401/05/25

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه قزوین  در نظر دارد مناقصه مندرج در جدول زیر را برگزار نماید:

 دوم(
 نوبت

(

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ 

شـهرداری سـلفچگان در نظر دارد فراخوان مناقصه یک مرحله ای به شـماره فراخوان 2001005096000002 را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی 
دولـت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شـرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سـامانه، نسـبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای 
کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سـازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان:  1401/05/18

- مهلت دریافت اسناد فراخوان:  1401/05/25
- مهلت ارسال پیشنهادات:  1401/06/05
- زمان بازگشایی پاکت ها:  1401/06/06

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:
1-ضمانت نامه بانکی در وجه کارفرما

2- واریز وجه به حساب شماره 4076011407895653 بنام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : سلفچگان-میدان ولیعصر)عج(-انتهای بلوار امام رضا)ع(- شهرداری سلفچگان

تلفن 33663777-025 و نمابر 025-33663779

مناقصه عمومی یک مرحله ای
فراخوان مناقصه لکه گیری و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر سلفچگان

شناسه : ۱۳۶۱۷۱۵

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب

آگهی تجدید فراخوان مناقصه )عمومی - یک مرحله ای(
شناسه : 1361569شماره فراخوان:  2001093030000006

تاریخ انتشار نوبت اول:  1401/05/25  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/05/26

 تاکید می گردد پیشنهاد مناقصه گرانی که مستندات فوق )شرایط متقاضیان( را ارائه نمایند گشوده خواهد شد. ضروری است کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از برداشت اسناد و سایر مراحل در بستر سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام گردد. بارگذاری )آپلود( و ارسال مدارک مورد نیاز و ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات صرفا پس از دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( انجام خواهد شد و ضروری است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام را در سایت مذکور و دریافت گواهی دیجیتال الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند. اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 8896737-021 و فاکس 88955953-021 می باشد. 

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

ت اول(
 نوب

(

دستگاه مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه میاندوآب به نشانی آذربایجان غربی، میاندوآب، بلوار شهید باکری، روبروی کارخانه قند ،
ف تلفن تماس  45358955 و 044-45358665

شرحعنوانردی
واگذاری اداره امور عملیاتی)کنترل باک و تامین غذا( جایگاه مرزی تمرچینموضوع مناقصه1
یکسال شمسیمدت اجرای قرارداد2
54/414/630/784    ریالبرآورد پایه 3
2/720/731/539   ریالمبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 4

یکی از تضامین قابل قبول آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 1394/09/22 و به مبلغ اعالمی فوق )در صورت واریز سپرده نقدی به شماره حساب جام نوع تضمین5
دوطرفه بانک ملت 9200021169 با شناسه  44100000042 نزد بانک ملت ضمانتنامه پست بانک و ارایه هر گونه چک قابل قبول نیست

روز   سه شنبه   مورخ   1401/05/25  ساعت  13:30تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت6
تا  ساعت 13:30 روز   سه شنبه   مورخ   1401/06/01  مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد7
راس ساعت 10 صبح روز   یکشنبه  مورخ  1401/06/06  در سالن جلسات شرکت به نشانی مناقصه گزارتاریخ و محل جلسه توجیهی / بازدید8
تا ساعت  13:30 روز  سه شنبه   مورخ  1401/06/15  مهلت زمانی ارسال پیشنهاد در سامانه ستاد9

10

محل و نحوه دریافت تسلیم پیشنهادات: 
دریافت اسناد مناقصه و فرم های ارزیابی 
و تسلیم پاکات الف )تضمین شرکت در 

فرآیند ارجاع کار( پاکت ب )اسناد و مدارک 
مناقصه( پاکت ج )پیشنهاد قیمت( و پاکت 

ارزیابی

در مهلت مقرر با مراجعه با سایت www.setadiran.ir اسناد را دریافت و پس از مطالعه کلیه اسناد و شرکت در جلسه توجیهی )در صورت ابهام در اسناد 
مناقصه(، پاکت الف )تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار( را بصورت الک و مهر و امضا شده تحویل واحد  امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
میاندوآب به نشانی آذربایجان غربی، میاندوآب، بلوار شهید باکری، روبروی کارخانه قند داده و رسید )سند پرداخت مالی( آنرا  تحویل گرفته و اصل ضمانت نامه 
یا رسید مذکور به عنوان پاکت الف در سامانه بارگذاری نموده و سپس پاکات )ب( و )ج( بارگذاری گردد.  شرکتهای حاضر در مناقصه باید کلیه اسناد و پاکات 
تکمیل شده را در مهلت مقرر در سامانه ستاد بارگذاری نمایند در غیر اینصورت و با ادعای تحویل اصل مستندات پاکت الف صرفا بصورت فیزیکی به امور مالی 

مورد پذیرش نبوده و به صالحدید مناقصه گزار از مناقصه کنار گذاشته میشود و حق هر گونه اعتراض در مراجع اداری و قضایی را از خود سلب می نماید. 

شرایط متقاضیان11

1( ارائه گواهی تعیین صالحیت فعالیت )دارای اعتبار( از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن مناقصه گر مجاز به الف( فعالیت در بخش خدمات عمومی 
ب( تاسیسات )تعمیرات و نگهداشت( ج( امور دفتری )اصل یا کپی برابر اصل محضری(

تبصره: در صورتیکه محل صدور گواهینامه تعیین صالحیت فعالیت از استانی بغیر از استان آذربایجان غربی باشد اخذ و ارائه تاییدیه گواهینامه موصوف از اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی توسط برنده مناقصه الزامی است.

2( ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانکاران )دارای اعتبار( از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی )اصل یا کپی برابر اصل محضری(
توضیح اینکه تامین اعتبار گواهینامه های مورد اشاره در بندهای 1 و 2 در طول مدت فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه و اجرای کار، الزم و به عهده شرکت کننده 

در مناقصه می باشد.
3( ارائه اصل یا کپی برابر اصل محضری از 1( کلیه صفحات اساسنامه شرکت 2( آگهی تاسیس شرکت و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی 3( کد اقتصادی 

و شناسه ملی و 4- گواهی امضاء الزامی است.
4( کلیه فرم های پیش نویس قرارداد و شرح کارهای مناقصه باید به امضای تعهدآور )فرد مجاز طبق اساسنامه( برسد و در صورت تغییر امضای فرد مجاز می بایست 

گواهی امضا ارائه گردد.
5( عدم ارائه مدارک فوق و یا عدم تحقق هر یک از شروط مندرج در این آگهی و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه موجب رد صالحیت مناقصه گر خواهد شد.

6( عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکتها )در صورت قرار داشتن در لیست شرکتهای ممنوع المعامله، سپرده شرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار 
ضبط خواهد گردید(

از ساعت   10 صبح   روز  چهارشنبه   مورخ    1401/06/16     در سالن جلسات شرکت به نشانی مناقصه گزارتاریخ و مکان گشایش پاکات الف، ب و ج12
سه ماه بعد از تاریخ بازگشایی پاکت نرختاریخ اعتبار پیشنهادات13
به هر تعداد پاکت واصلهحداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاکات14

سایر شرایط و زمان بندی15
وفق اسناد مناقصه و گزیده شرایط اسناد )ضروری است متقاضی کلیه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجیهی قبل از پیشنهاد قیمت را دریافت، مطالعه و 

اطالعات و مدارک درخواستی را از طریق سامانه ستاد ارایه نماید(
با عنایت به مقررات جاری شرکت اداره همزمان امورات انبار نفت میاندوآب و جایگاههای شرکتی امکان پذیر نمی باشد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه میاندوآب

مدیــر اکتشــافات ســازمان توســعه و نوســازی 
)ایمیــدرو(  ایــران  معدنــی  صنایــع  و  معــادن 
بــه  پهنــه   ۸۲ مجمــوع  از  پهنــه   ۸۱ آزادی  از 
وســعت ۵۰۵ هــزار کیلومتــر مربــع که از ســال 
پهنــه  به جــز  داشــت،  اختیــار  در  ایمیــدرو   ۹۱

دیوان دره خبر داد.
احمــد فتاحی مجلج یادآوری کرد: از ســال 
۹۱ مطالعــات مربــوط بــه پهنه هــای معدنــی در 
کشــور آغاز شــد که در نخســتین گام پهنه های 
مرزی اســتان سیســتان و بلوچســتان و اســتان 
بــه عنــوان دو اســتان کمتــر  خراســان جنوبــی 

برخوردار مورد مطالعه قرار گرفتند.
او گفــت: طبــق تبصــره ۲ مــاده ۵ قانــون 
بخش هــای  در  اســت  مجــاز  ایمیــدرو  معــادن، 
محــروم و کمتــر توســعه یافتــه کشــور عملیــات 

اکتشافی انجام دهد.
اخــذ  توســعه  کــرد:  اعــام  مســئول  ایــن 
بــه واگــذاری پهنــه ســراوان در  پهنه هــا منجــر 
سیستان و بلوچستان و پهنه فردوس- قائن در 

خراسان جنوبی شد.
فتاحــی ادامــه  داد: از ســال ۹۳ بــا ابــاغ 
دســتورالعمل مربوطــه تــا پایــان ســال گذشــته، 
در مجمــوع ۸۱ پهنــه )به جــز پهنــه دیــوان دره در 
استان کردستان( به وسعت ۵۰۲ هزار کیلومتر 
مربع به نام ایمیدرو و شــرکت های زیرمجموعه 
واگذار و تا پایان سال ۱۴۰۰ در همه این پهنه ها 

کار اجرایی انجام و آزادسازی شد.
محدوده هــای  ادامــه،  در  کــرد:  اضافــه   او 
امیدبخــش شــامل ۵۳۲ محــدوده بــه دو بخش 
»در اختیــار ایمیــدرو« و »در اختیــار ســازمان 
بخــش  بــه  واگــذاری  بــرای  اســتان ها  صمــت 

خصوصی« تبدیل شد.
مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی 
معــادن و صنایــع معدنی ایــران )ایمیدرو( اظهار 

کــرد: در محدوده هــای در اختیــار ایمیدرو، روند 
اکتشــافی  پروانه هــای  صــدور  و  ثبــت  پیگیــری 
از  اکتشــافی  پروانــه  امــروز ۱۶۰  و  انجــام شــد 
سوی این سازمان و شرکت های زیرمجموعه در 

اختیار است.
فتاحــی یــادآور شــد: از مجمــوع ۸۲ پهنــه 
بــه وســعت ۵۰۵ هــزار کیلومتــر مربــع کــه از 
ســال ۹۱ ایمیدرو در اختیار داشــت، به جز پهنه 
دیــوان دره، ســایر ۸۱ پهنــه آزاد شــده اســت کــه 
بــه ایــن ترتیــب، از کل پروانه هــای اکتشــافی، 
درخواســت ها، گواهی هــای کشــف، پروانه هــای 
بهره بــرداری و غیــره در مجمــوع فقــط ۲۹ هــزار 

کیلومتر مربع در کشور به نام ایمیدرو است
او تصریح کرد: به این ترتیب، اینکه برخی مطرح 
می کننــد ایمیــدرو کل کشــور را در اختیــار دارد، 

ادعای واهی بیش نبوده و خاف واقع است.
مدیــر اکتشــافات ایمیــدرو تاکیــد کــرد: بــا 
در  صمــت  وزارت  معدنــی  معاونــت  همــکاری 
هــزار   ۳۰ از  کمتــر  اکنــون  ســیزدهم،  دولــت 
کیلومتــر مربــع در ســامانه کاداســتر در اختیــار 

ایمیدرو قرار دارد.

شناسایی ۱۶ محدوده 
امیدبخش معدنی در کرمانشاه

فتاحــی در پاســخ بــه برخــی انتقــادات از 
ایمیــدرو کــه »ایــن ســازمان تکالیــف و وظایــف 
خودش را در استان کرمانشاه به درستی انجام 
نداده و تنها به شناسایی معادن در این استان 
اکتفا کرده اســت«، افزود: در اســتان کرمانشاه 
پهنــه ســنقر واقــع در شــمال شــرق ایــن اســتان 

وجود دارد که زونی آهن دار است.
بــه منظــور تامیــن خــوراک  او ادامــه  داد: 
کانســنگ آهــن بــرای کارخانه هــای فــوالد غــرب 
ژئوفیزیــک  عملیــات  اجــرای  بــه  اقــدام  کشــور 

هوایــی در پهنــه ســنقر کــرده اســت کــه پس از 
انجــام فازهــای شناســایی و پی جویــی در پهنــه 

مذکور ۱۷ محدوده امید بخش تعیین شد.
مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی 
معــادن و صنایع معدنی ایــران )ایمیدرو( گفت: 
ســنقر  در  هوایــی  ژئوفیزیــک  انجــام  خروجــی 
بــرای یافتــن منابــع آهــن تبدیل بــه ۱۶ محدوده 
امیدبخــش شــد کــه مقــرر شــد ۹ محــدوده در 
اختیــار ســازمان صمــت اســتان کرمانشــاه و ۷ 

محدوده در اختیار ایمیدرو قرار بگیرد.
فتاحــی خاطرنشــان  کرد: ثبــت ۷ محدوده 
یادشده نیازمند استعام از دستگاه های ذی ربط 
در ایــن اســتان بــود، اما عاوه بر دســتگاه هایی 
همچــون میــراث فرهنگی، منابع طبیعی، انرژی 
پاســخگوی  به طــور معمــول  کــه  و غیــره  اتمــی 
اســتعام ها بودند، تعداد این دســتگاه ها به ۱۱ 

مورد رسید که همگی مخالفت کردند.
او بیــان  کــرد: هرچنــد جلســات متعــددی 
برای رفع مشکات در این زمینه برگزار شد، اما 
بی نتیجــه مانــد و در نهایت مقرر شــد از آخرین 
ظرفیــت قانونی موجود یعنی »ماده ۲۴ مکرر« 
با حضور استاندار استفاده شود؛ در این زمینه 
بایــد ســازمان صمــت اســتان کرمانشــاه  ابتــدا 
نسبت به برگزاری جلسه اقدام کند که تاکنون 

انجام نشده است.
گفتنی است؛ ایمیدرو در استان کرمانشاه 
۷ هزار و ۶۰۰ کیلومتر خطی عملیات ژئوفیزیک 
هوایی انجام داده است. از جمله نتایج حاصل 
شــده، شناســایی هفــت محــدوده بــا پتانســیل 

سنگ آهن و پلی متال در سنقر بود.
همچنین ۹ محدوده مســتعد به مســاحت 
۶۵۰ کیلومتــر مربــع نیز برای واگذاری به بخش 
خصوصــی در اختیار ســازمان صنعــت، معدن و 

تجارت استان کرمانشاه قرار گرفته است.

 آپارات در دهه  اول ماه محرم۱۴۴۴، میزبانی و 
پخش برنامه هیئت ها، ســخنرانی ها و مداحان 

اهل بیت علیهم السالم را بر عهده داشت.
بــه گزارش روابــط عمومی آپارات، امســال 
نیز هیئت های مذهبی با اســتفاده از ســرویس 
پخــش زنــده آپــارات، بــه اشــتراک برنامه هــای 
عزاداریشــان بــا مخاطبــان پرداختنــد و بــه ایــن 
ترتیب، مراسم عزاداری صدها هیئت مذهبی از 
جملــه هیئت هــای مداحان معروف مثل محمود 
کریمــی، عبدالرضــا هالــی، مجیــد بنی فاطمــه، 
میثــم مطیعی، مهدی رســولی، حنیــف طاهری، 
رضــا  و  طاهــری  حســین  طاهــری،  محمدرضــا 

نریمانــی بــا اســتفاده از ایــن ســرویس، به طور 
زنده از آپارات پخش شد.

مجیــد بنی فاطمــه، محمود کریمی و میثم 
محــرم  اول  دهــه  پرطرفــدار  مــداح   ۳ مطیعــی 
بودنــد کــه کاربــران بــا تماشــای مداحــی  آن هــا 

عزاداری کرده اند.
آپــارات عــاوه  در دهــه اول محــرم،  ســرویس 
امــام حســین )ع( در  بــر پخــش مراســم عــزای 
هیئت هــای مذهبــی، ســخنرانی وعــاظ معــروف 
مثــل علیرضا پناهیــان و حاج آقا علوی تهرانی را 
نیز به صورت مستقیم پخش کرد. پخش زنده از 
حــرم امــام رضا )ع(، حرم حضرت معصومه )س( 

و کربــای معلــی نیــز در برنامه های پخش محرم 
آپارات مخاطبان زیادی را با خود همراه کرد.

قابــل ذکــر اســت کــه در ایــن دهــه، ۵۷۰ 
کانــال در آپــارات، پخــش زنــده مذهبــی داشــته 
و در مجمــوع بــه حــدود ۷ هــزار و ۵۰۰ ســاعت 
پخش زنده رسیده اند. میزان دقیقه پخش زنده 
مذهبی آپارات در این ایام بیش از ۷ میلیون و 

۸۰۰ هزار دقیقه بوده است.
همچنیــن در ایــن ایــام بالــغ بــر ۳۰ هــزار 
ویدیــو مذهبی در این ســرویس بارگذاری شــده 
است که آمار بازدید این ویدیوها نیز نزدیک به 

۳۰۰ میلیون دقیقه بوده است.

از  خــودرو،  ایــران  تولیــد  و  توســعه  مقــام  قائــم 
دریافــت اســتاندارد کشــورهای حــوزه خلیــج فارس 
)GSO( بــرای محصــول دنــا خبــر داد و تاکید کرد که 
بــا دریافــت این اســتاندارد، امــکان صــادرات دنا به 
کشــور عمان و ســایر کشــورهای حوزه خلیج فارس 

فراهم شده است.
پورمجیــب،  کیانــوش  ایکوپــرس،  گــزارش  بــه 
بــا بیــان این کــه بــا توجــه بــه برنامــه صــادرات ۱۰۰ 
هــزار دســتگاه خــودرو طــی ۳ ســال آینــده، توســعه 
محصــوالت از جایــگاه ویــژه ای در راهبردهــای ایــران 
خــودرو برخــوردار اســت، گفــت: ایران خــودرو تجربه 
صادرات انواع خودرو به کشورهای مختلف را دارد و 

جمهوری آذربایجان از جمله این کشورهاست. 

او افزود: حدود ۵ ســال اســت که به آذربایجان 
محصــوالت مختلفــی صــادر کرده ایــم و طــی ۲ ســال 
گذشــته، باالتریــن فــروش خــودرو را در مقایســه بــا 

سایر رقبا در بازار این کشور داشته ایم. 
قائــم مقــام توســعه و تولیــد ایــران خــودرو بــا 
بیــان این که میزان صادرات خودروهای ایران خودرو 
بــه بــازار آذربایجــان نشــان از تــوان رقابــت بــا ســایر 
ایــن کشــور دارد، گفــت: مصمــم  بــازار  محصــوالت 
هســتیم کــه کیفیــت و امکانــات محصــوالت خــود را 

ارتقا دهیم. 
پورمجیــب از برنامه تولیــد محصول جدید »ری 
را« در ســال آینــده خبــر داد و گفــت: ایــن خــودرو از 
نظر کیفیت، امکانات و طراحی قابلیت رقابت با رقبا 

در کشــورهای هــدف صادراتــی مــا به ویــژه جمهوری 
آذربایجــان، روســیه، عمان و عــراق را دارد، افزون بر 
ایــن کشــوری نظیر ســنگال نیــز جــزء بازارهای هدف 

صادراتی اصلی ایران خودرو است. 
او حجم بازار خودرو در کشور روسیه را از سایر 
کشــورهای اطــراف بیش تــر دانســت و گفــت: ســال 
گذشــته محصول تارا را در نمایشــگاه این کشــور به 
نمایش گذاشــتیم و در کلینیکی که برگزار شــد، این 
خودرو از منظر مشــتریان روســی مــورد ارزیابی قرار 
گرفت و نتایج این بررسی نشان می دهد این خودرو 

شانس خوبی برای فروش در بازار روسیه دارد. 
قائــم مقــام توســعه و تولید ایران خــودرو به برگزاری 
نمایشــگاه خــودرو امســال در کشــور روســیه اشــاره 
کــرد و گفــت: تحقیقــات و مطالعــات دیگــری در این 
نمایشگاه خواهیم داشت و امیدواریم طی شش ماه 
آینده صادرات به روســیه تقویت شــده و این فرآیند 

را با خودروی جدید خود ری را توسعه دهیم. 
پورمجیب با بیان این که از چند ســال گذشــته 
تحــت شــدیدترین تحریم هــا بوده ایــم، تصریح کرد: 
آموخته ایــم کــه در چنیــن موقعیتــی چطــور از نظــر 
فناوری و بازرگانی دوام آورده و به تولید محصوالت 
خــود ادامــه دهیــم، در شــرایط تحریمــی قــادر بــه 
تولیــد بیــش از ۵۰۰ هــزار دســتگاه خــودرو بوده ایم 
و بنابرایــن همیــن مســیر را ادامــه خواهیــم داد و 
بــا طراحــی و توســعه محصــوالت جدیــد و مطابــق با 
اســتانداردهای جهانــی در بازارهــای بین المللــی نیــز 

حضور خواهیم داشت.

دریافت استاندارد کشورهای حوزه خلیج فارس 
)GSO( برای دنا

آزادسازی ۸۱ پهنه معدنی در اختیار 
ایمیدرو

پخش مراسم عزاداری  دهه اول محرم در آپارات



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

اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . سه شنبه 25 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4968 . 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پویشگران همواره اطالعات به شناسه ملی 
10102662553 و به شماره ثبت 225061 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل 
شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ایرانشهر، 
کوچـه نمـازی، خیابـان شـهید سـید عبـاس موسـوی، پـاک 30، طبقـه 1، واحـد شـرقی بـه 

کد پستی: 1581637114 تغییر یافت .
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )1362432(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه فناوری و زنجیره ارزش فاتح 
درتاریـخ 1401/05/22 بـه شـماره ثبـت 600001 بـه شناسـه ملـی 14011407751 ثبـت و 
امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطالع عمـوم آگهی 
مـی گـردد.  موضـوع فعالیـت : ارائـه خدمـات مربـوط بـه مشـاوره، آمـوزش، پشـتیبانی، 
توسـعه و سـرمایه  گـذاری کسـب وکارهـای نویـن و اسـتارتاپ هـا صـادرات و واردات، 
انجـام امـور بازرگانـی، تجـارت داخلـی )داخـل مـرز قانونـی( و خارجـی ) بـا جهـان خـارج 
از محـدوده مـرزی کشـور ( انـواع کاالهـای مجـاز تأسـیس شـرکت و یـا مشـارکت در 
تأسـیس شـرکت بـا سـایرین در داخـل و یـا خـارج از کشـور، ایجـاد شـعب و نمایندگـی 
در شـهرهای مختلـف ایـران و کشـورهای خارجـی خـذ نمایندگـی تجـاری و خدماتـی از 
شـرکتهای مختلـف ایرانـی و خارجـی بـرای واردات و صـادرات انـواع کاالهـا و ارائـه انـواع 
خدمـات بـه آنهـا و مبادلـه و نقـل و انتقـال دانـش فنـی و معلومـات و ارائـه مشـاوره در 
ارتبـاط بـا موضـوع شـرکت اخـذ تسـهیالت و بـه وثیقـه گـزاردن و یـا در وثیقـه گرفتـن هر 
گونه دارائی اعم از منقول و یا غیرمنقول و به نفع هر شـخص اعم از اشـخاص ثالث 
خدمـات تجـاری سـازی، ارزشـگذاری و ارزیابـی فنـاوری و دانـش فنـی ارائـه مشـاوره، 
تحقیقـات، آمـوزش و انجـام فعالیتهـای مرتبـط بـا توسـعه فعالیتهـای تأمیـن مالـی، 
سـرمایه گـذاری )اعـم از سـهام و سـایر مـوارد(، بازرگانـی، اقتصـادی، صنعتـی، مدیریـت 
اسـتراتژیک، تهیـه طـرح توجیهـی فنـی، اقتصـادی و مالـی، تهیـه برنامـه هـای توسـعه، 
طراحـی سـاختار مناسـب سـرمایه و مالـی، ارائـه خدمـات مالـی و مدیریتـی، خریـد و 
فـروش سـهام توسـعه، سـرمایه گـذاری و ارائـه خدمـات آمـوزش، مشـاوره، پشـتیبانی و 
بهـره بـرداری توسـعه و سـرمایه گـذاری در زمینـه تجـارت الکترونیک و فنـاوری اطالعات 
اعـم از سـخت افـزار، نـرم افـزار، سـایت هـا و اپلیکیـش هـای هـوش تجـاری و هـوش 
مصنوعـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : 
از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران - منطقـه 14، شهرسـتان 
تهـران، بخـش مرکـزی، شـهر تهـران، شـهرآرا، خیابـان شـهید کبیـری پـور، کوچـه صالـح، 
پالک 12، طبقه 3، کدپسـتی 1441913357 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت 
از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم یلدا یزدانی 
آقـای محمـد  الشـرکه  بـه شـماره ملـی 2282030281 دارنـده 4000000 ریـال سـهم 
صـادق صادقـی مهارلوئـی بـه شـماره ملـی 5140018063 دارنـده 6000000 ریـال سـهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم یلدا یزدانی به شماره ملی 2282030281 به سمت 
مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلی هیئت مدیره بـه مدت نامحدود 
آقـای محمـد صـادق صادقـی مهارلوئـی بـه شـماره ملـی 5140018063 بـه سـمت رئیـس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار عصر اقتصاد 
جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد.  ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزله 

اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)1364636(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تدبیر پردازان آزاد 
درتاریـخ 1401/05/22 بـه شـماره ثبـت 600006 بـه شناسـه ملـی 14011408159 
ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطالع 
عمـوم آگهـی مـی گـردد.  موضـوع فعالیـت : تولیـد و ارائـه رایانـه  ، تولیـد و ارائـه 
دسـتگاه های جانبـی، تولیـد و پشـتیبانی نرم افزارهـای سـفارش مشـتری، ارائـه 
و پشـتیبانی بسـته های نرم افـزاری و سـی دی اطالعاتـی تولیـد داخـل، خدمـات 
بـر اجـرای طرح هـای انفورماتیکـی،  شـبکه های اطالع رسـانی مشـاوره و نظـارت 
شـبکه داده هـا ) ارائـه اجـرا و پشـتیبانی ( صـادرات و واردات کلیـه کاالهـای مجـاز 
بازرگانی خرید و فروش و خدمات نرم افزاری ، سـخت افزاری ، شـبکه سیسـتم 
هـای کامپیوتـری ، تلفـن ، سـانترال و دوربیـن هـای مـدار بسـته بـرای موسسـات 
و شـرکتهای خصوصـی و دولتـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از 
مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : 
اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه دردشـت 
، کوچـه شـهید فریـدون ملکـی ، خیابـان شـهید حسـن شـیخ )64( ، پـالک 49 ، 
طبقـه اول کدپسـتی 1651818314 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از 
مبلـغ 10,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا خانم فرزانه 
رضابزچلـو بـه شـماره ملـی 0062961373 دارنـده 5000000 ریـال سـهم الشـرکه 
آقـای مجیـد کالئـی بـه شـماره ملـی 0068869924 دارنـده 5000000 ریـال سـهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فرزانه رضابزچلو به شماره ملی 0062961373 
بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای مجیـد کالئـی بـه 
شـماره ملـی 0068869924 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و به سـمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد 
بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقـود 
اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل همـراه 
بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد اختیـارات مدیر عامـل : طبق اساسـنامه روزنامه 
کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت 

موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. 
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )1364637(

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

 برابـر رای شـماره 140160326034000635 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان-
ناحیـه دو تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای غالمحسـین کتابـی مصمـم فرزنـد محمـد 
حسـین بشـماره شناسـنامه 432 صـادره از همـدان در شـش دانـگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی 
آبی بمسـاحت 55507/02 متر مربع قسـمتی از پالک 132- اصلی پالک فرعی از اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 564 فرعـی از 132 اصلـی واقـع در بخـش پنـج حـوزه ثبـت ملـک همـدان-

ناحیـه دو خریـداری از مالـک رسـمی آقـای بیـرام خدابنـده لـو محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالیکت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/25 

م.الف:733      حمید سلگی – رئیس ثبت اسناد و امالک همدان 

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

برابر رای شـماره 140160329012002646 - 1401/05/4 هیات اول/دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مهـدی بـاغ 
سیاوشـان  بـه شـماره شناسـنامه 7 کـد ملـی 4609819457 صـادره از گرمسـار فرزنـد 
حسـین در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت 173/88  
متـر مربـع پـالک شـماره 215 فرعـی از 10- اصلـی واقـع در سـمنان بخـش حوزه ثبت ملک 
گرمسـار  خریداری از وارث مالک رسـمی آقای حسـن باقری محرز گردیده اسـت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/25    

شناسه : 1356465 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

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

قطعه یک ایالم
برابـر رأی اصالحـی شـماره 140160315001001545 مـورخ 1401/05/23 هیـأت اول / هیـأت دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مالـک منصـوری ، فرزنـد علـی ، )ششـدانگ( 
یـک قطعـه زمیـن مزروعـی ، بـه مسـاحت 8660/79 مترمربـع، پـالک شـماره 2 فرعـی از 1132/1 اصلـی، واقـع در ایـالم – هانیـوان – جوجـار، خریداری 

شـده از عیسـی باقری مقدم و منتسـب به مالکیت قباد رئیسـی.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ی 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشـار اولین آگهی ، اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد، بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

رستمی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

شناسه : 1363805

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 1401/05/25       تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 1401/06/09

مشارکت ۴۹ میلیارد تومانی 
خیران حوزه سالمت در فارس

مدیرعامل مجمع خیران تامین ســالمت فارس اعالم کرد 
که از ابتدای امسال تاکنون، خیران استان با کمک بیش 
از ۴۹ میلیــارد تومانــی، در پیشــبرد هــر چــه بهتر اهداف 

حوزه سالمت استان سهیم شده اند. 
علی اکبر رامجردی  در نشست خبری مجازی با خبرنگاران، 
اصحاب رسانه را خیران عرصه قلم عنوان کرد که با اعالم 
نیازهــای ایــن مجمع در عرصه رســانه، خدمت ارزشــمندی 

به پیشبرد اهداف حوزه سالمت استان ارائه می کنند.

مدیرعامــل مجمــع خیــران تامیــن ســالمت فــارس با 
بیان اینکه این مجمع یک تشــکیالت فرد محور نیســت و 
این را نشانگر همکاری بین مردم، خیران و حوزه سالمت 
دانســت و ادامــه داد: بــر ایــن اســاس طــی عقــد تفاهــم 
نامــه ای بــا خیریــن، کمک هــای اهدایــی بــر اســاس نظــر و 

دیدگاه فرد خیر هزینه می شود.
رامجــردی، راه انــدازی مجمــع خیران تامین ســالمت، 
ابتــکاری از اســتان فــارس بــوده که بــه تایید مقــام معظم 
رهبــری رســیده و بــا تاکیــد بــر توســعه و گشــترش آن در 
کشــور، اقــدام اســتان فــارس در زمینــه راه انــدازی مجمــع 

خیران به صورت الگو در کشــور به اجرا درآمد.
او بــا اشــاره بــه گذشــت ۲۱ ســال از فعالیــت مجمــع 
خیــران تامیــن ســالمت فارس افزود: مجمــع خیران تامین 
سالمت فارس با حضور بیش از دو هزار و پانصد نیکوکار 
از  اداری،  و  حقوقــی  فنــی،  حوزه هــای  در  کارشــناس  و 

تشکیالت بسیار مطلوبی برخوردار است.
بــه گفتــه مدیرعامــل مجمع خیران تامین ســالمت فارس، 
تاکنــون بیــش از دو هــزار و پانصــد تفاهم نامــه در مجمع 
خیران تامین ســالمت فارس به امضا رســیده که از ســوی 
کمیته های فنی، مهندسی و حقوقی در حال نظارت، اجرا 
و ســاماندهی اســت. رامجــردی بــا اعــالم اینکــه اکنون نیز 
بیش از دو هزار و چهارصد تفاهم نامه در مرحله خدمت 
رســانی به جامعه اســت، گفت: از ابتدای امســال تاکنون، 
۳۳ تفاهــم نامــه بــه ارزش بیش از ۴۹ میلیــارد تومان در 
مجمع خیران تامین ســالمت فارس به امضا رســیده است 
که از جمله این موارد می توان به ۶ مورد اهدای ملک، ۱۴ 
پــروژه عمرانــی، هفت پروژه تجهیزاتی، حمایت از بیش از 
۱۲۰۰ بیمــار نیازمند به میزان یک میلیارد تومان، پرداخت 
یــک میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومــان وام قرض الحســنه به 

۱۰۹ دانشجو و دستیار پزشکی اشاره کرد.
مدیرعامل مجمع خیران تامین سالمت فارس اظهار 
کــرد: اکنــون نیــز ۶۴ پروژه عمرانی حوزه ســالمت  توســط 
خیــران در دســت اجرا اســت کــه با تکمیل ایــن پروژه ها و 
افزایــش مجمــوع پروژه هــای مجمع خیران تامین ســالمت 
بــه ۷۱۵ مــورد، شــاهد توســعه قابــل قبولــی در  فــارس 

زیرساخت های حوزه سالمت استان هستیم.
رامجــردی بــا اشــاره پیگیــری پروژه های بزرگــی مانند 
بیمارســتان رسول اعظم)ص(، بیمارستان سرطان جنوب، 
توســعه بیمارســتان کوثــر، مرکز هــاس پیــس و درمانــگاه 
توســعه  چمــران،  دکتــر  شــهید  بیمارســتان  تخصصــی 
بیمارســتان حضــرت زینب)س( و اقامتــگاه مرکزی در کنار 
بیمارســتان شــهید دکتر فقیهی، از خیران و مردم اســتان 
فارس برای همکاری و مشــارکت در پیشــبرد این پروژه ها 

دعوت به همکاری کرد.

خبـــــــــــــــــر

اعالم گزارش استاندارد 
پرونده عرضه بنزین های 

 آغشته به گازوئیل
به دادستانی گنبدکاووس 

از  کاووس  گنبــد  دادســتان  قاســمی،  گلســتان_عطیه 
ارســال گــزارش اســتاندارد در پرونــده عرضــه بنزیــن 
ایــن  ســوخت  جایــگاه  دو  در  گازوئیــل  بــه  مخلــوط 

شهرستان به دادسرا خبر داد.
حســینعلی ایــزد گفــت: گــزارش اداره اســتاندارد، 
اختــالط بنزیــن بــا فرآورده هــای ســنگین تــر ) گازوئیل ( 
در بررســی بنزیــن عرضــه شــده در جایگاه های ســوخت 
شهرستان گنبدکاووس را تایید  و تاکید می کند بنزین 
عرضه شــده، شــرایط بند ســه ماده ۴۰ قانون تقویت و 

توسعه نظام استاندارد را ندارد.
او ادامه داد: با اعالم نظر رسمی استاندارد ، امروز 
پرونــده شــاکیان ایــن ماجــرا  بــرای رســیدگی بــه شــعبه 
پنجم بازپرســی دادسرای شهرستان گنبدکاووس ارجاع  
و بــا دســتور بازپــرس پرونده، دو جایگاه دار به دادســرا 

احضار شدند .
دادســتان گنبدکاووس  گفــت: این پرونده تاکنون 
۱۳ شاکی دارد و جایگاه داران ۵ روز فرصت دارند برای 
ارائه توضیح و دفاعیات خود به دادسرا مراجعه کنند .

ایزد اوایل مرداد امسال در پی درج خبری در خبرگزاری 
ایســنا مبنــی بــر عرضــه بنزیــن مخلــوط بــا گازوئیــل در 
تعــدادی از جایگاه هــای ســوخت این شهرســتان  از باب 
حقــوق عامــه بــرای بررســی موضــوع، ورود و  از اداره 
استاندارد خواست پس از بررسی، در کوتاه ترین زمان  

نظر کارشناسی خود را در این باره اعالم کند .

سرمایه گذاری ۳۴۹ میلیارد 
ریالی در معادن آذربایجان  غربی 
مدیــر کل صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان  غربــی 
بــا بیــان اینکه در ســال جاری ۱۳ معدن این اســتان به 
چرخه تولید وارد شدند، خاطرنشان کرد که برای بهره 
بــرداری و راه انــدازی ایــن معــادن ۳۴۹ میلیــارد ریــال 

سرمایه گذاری صورت گرفته است.
بــه گــزارش ایرنــا، عبدالحمیــد ســرتیپی دیــروز در 
گفت وگــوی خبــری بــا اشــاره به ظرفیــت ۲۳۷ هزار تنی 
معادن وارد شده به چرخه تولید، اظهار کرد: در همین 

راستا زمینه اشتغال برای ۸۹ نفر فراهم شده است.
او بــا اعــالم اینکــه طــی ۴ مــاه نخســت امســال ۱۹ 
فقــره پروانــه اکتشــافی بــرای انجــام اکتشــافات معدنی 
بــرای محدوده هــای جدیــد در اســتان صادر شــده، بیان 
کــرد: همچنیــن پنج محدوده اکتشــافی با ذخیره قطعی 
۴۱ میلیــون و ۶۵۰ هزارتــن انواع مواد معدنی و با حجم 
ســرمایه گذاری ۱۴۱ میلیــارد ریــال موفق بــه اخذ گواهی 
کشف شده که با تکمیل مرحله پایان عملیات اکتشافی 

و تجهیز معادن به بهره برداری خواهند رسید.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان  غربی 
بــا بیــان اینکــه اکنــون ۵۲۳ معــدن دارای پروانــه بهــره 
بــرداری معتبــر با ظرفیت اســتخراج ســاالنه بیــش از ۱۸ 
میلیــون و ۳۹۰ هــزار تــن انــواع مــواد معدنی در اســتان 
فعــال اســت، گفــت: در همیــن راســتا بــرای پنج هــزار و 
۲۸۹ نفــر اشــتغال مســتقیم ایجــاد و بــرای بهــره برداری 
از ایــن معــادن بیــش از ۵ هــزار و ۷۳۷ میلیــارد ریــال 
ســرمایه گذاری شــده اســت. ســرتیپی بــا تاکید بــر اینکه 
جلوگیــری از خــام فــروش مــواد معدنی اســتخراج شــده 
از معــادن اســتان در صدر برنامه هــای اداره کل صنعت، 
معــدن و تجــارت آذربایجان  غربی قــرار دارد، اظهار کرد: 
در همیــن راســتا ســه واحــد ســنگبری بــزرگ مقیاس در 
شــمال و جنــوب اســتان احــداث شــده و در حــال تکمیل 
اســت؛ البتــه یــک واحــد ســیلیکون متــال بــرای فــرآوری 
سیلیس در شهرستان خوی نیز آماده بهره برداری است.
آذربایجان  غربی به دلیل مزیت هایی همچون نزدیکی به 
مــرز، هم مرز بودن با ســه کشــور مهــم منطقه دروازه ای 
به ســمت اروپا محســوب می شــود که می توان از ظرفیت 

معادن آن در توسعه منطقه و حتی کشور بهره برد.

اخبـــــــــــــــــار

سرپرســت شــرکت گاز استان کرمانشاه یکی 
پرداخــت  عــدم  را  گاز  شــرکت  از مشــکالت 
ایــن شــرکت  بدهــکاران  از ســوی  مطالبــات 
عنــوان کــرد کــه رقمــی بالــغ بــر 762 میلیارد 

تومان است.
ناصــر حســینی در جمع خبرنــگاران مهم ترین 
مشــکل شــرکت گاز را وصول مطالبات دولتی 
عنوان کرد و افزود: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان 
از مطالبــات مــا مربوط به بخش پتروشــیمی، 
میلیــارد   ۱۰۰ و  خانگــی  بخــش  میلیــارد   ۱۰۰

تومان هم بخش صنعتی است.
از  یکــی  گاز  انــرژی  شــد:  یــادآور  او 
کشــور  در  اول  تــراز  انرژی هــای  مهمتریــن 
اســت که با هزینه کمی در اختیار مردم قرار 
می گیــرد و شــهروندان بایــد بــا رعایــت الگوی 
صحیــح مصــرف و پرداخت به موقع  مطالبات 

این امانت را به نسل های بعد برسانند.
سرپرســت شرکت گاز اســتان کرمانشاه 
بــا بیــان اینکــه مهم ترین بخش هایــی که نیاز 
صنایــع  بخــش  دارنــد  گازرســانی  بــه  مبــرم 
بهره منــدی  صــورت  در  داد:  ادامــه  هســتند، 

صنایع از گاز، نه تنها در بخش ایجاد اشتغال 
بلکــه در کاهــش آلودگــی هــوا  نیــز تاثیــر بــه 

سزایی دارد.
حســینی گفــت: در ســطح اســتان ۳۳ 
شــهر وجود دارد که تاکنون ۳۰ شــهر اســتان 
در  گاز  نفــوذ  و ضریــب  شــده اند  گازرســانی 
درصــد  کرمانشــاه ۹۹.۵  خانوارهــای شــهری 

است.
کرمانشــاه  اســتان  شــهر   ۳ افــزود:  او 
تاکنــون  ســومار  و  ازگلــه  ریجــاب،  شــامل؛ 
گازرســانی نشده اند و آخرین اقدامات انجام 
شــده برای گازرســانی بــه این شــهرها، انجام 
پیمــان ســپاری دو شــهر ریجــاب و ازگلــه کــه 
عملیــات اجرایــی گازرســانی بــه شــهر ریجاب 
در حــال اجراســت، اما پــروژه ازگله با موانعی 
روبــه رو شــده که در حال تــالش برای رفع آن 
هستیم که بتوانیم تا آخر سال جاری یا اوایل 
ســال آینــده گازرســانی بــه ریجــاب و ازگله را 
انجام دهیم. ســومار نیز به دلیل خالی بودن 

از سکنه در دستور کار قرار ندارد.
سرپرســت شرکت گاز اســتان کرمانشاه 

در مورد گازرسانی به مناطق روستایی استان 
از ۲۵۴۶ روســتا تعــداد ۲۳۰۵  کــرد:  اظهــار 
روســتا قابلیت گازرســانی دارند کــه به ۱۷۹۰ 

روستا گازرسانی شده است.
حســینی بیــان کــرد: گازرســانی به ۳۲۹ 
میلیــارد   ۳۲۰ بودجــه  بــا  اســتان  روســتای 
تومان در دســت اجراســت که در تالشــیم در 
ســالجاری بخــش عمــده ایــن پروژه هــا را بــه 

نتیجه برسانیم.
او افــزود: در صــورت تکمیــل شــدن ایــن 
پروژه هــا، جمعیــت برخــوردار از نعمت گاز در 
روســتاهای اســتان بــه ۹۴ درصــد می رســد و 
شــهری  بخــش  در  هــم  اســتان  کل  ضریــب 
و روســتایی بــه ۹۸ درصــد خواهــد رســید و 
گازرســانی به ۱۸۶ روســتای اســتان در دست 

طراحی است.

 مدیــر بنــادر و دریانــوردی غــرب هرمــزگان 
از رشــد ۱۹ درصــدی تخلیــه و بارگیــری انواع 
کاالی نفتــی و غیــر نفتــی طــی ۴ ماهه ســال 

غــرب  دریانــوردی  و  بنــادر  در   ۱۴0۱ ســال 
هرمزگان خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره بنادر و 

دریانــوردی بندرلنگه، قاســم عســکری نســب 
بــا ارائــه گزارشــی از عملکــرد ۴ ماهــه تخلیــه 
و بارگیــری انــواع کاالی نفتــی و غیــر نفتی در 

ســال ۱۴۰۱، اظهار کرد: طی چهار ماهه ســال 
جــاری، در مجمــوع ســه میلیــون و ۹۵۳ هزار 
و ۵۸۲ تــن کاالی نفتــی و غیــر نفتی در بنادر 
غــرب هرمــزگان تخلیــه و بارگیــری شــد که در 
همسنجی با مدت مشابه سال گذشته، رشد 

۱۹ درصدی داشته است.
او افزود: از این میزان، ۲ میلیون و  ۲۴۰ 
هزار و ۶۴۹ تن به جابجایی فرآورده های نفتی 
و یــک میلیــون و ۷۱۲ هــزار و ۹۳۳ تن با رشــد 
۶۲ درصــدی بــه کاالهــای غیرنفتــی اختصــاص 
دریانــوردی  و  بنــادر  مدیــر  اســت.  داشــته 
بنادرآفتــاب،  کــرد:  تصریــح  هرمــزگان  غــرب 
چــارک، ســیری، الوان، بندرلنگــه، بندر شــیوء، 
ابوموسی، بندر انرژی بر پارسیان و بندر نخیلو 
بــه ترتیــب با تخلیه و بارگیری ۱۷۲ هزار و ۱۵۸ 
تن با رشد ۲۸ درصدی، ۴۰۵ هزار و ۵۸ تن با 
رشــد ۶ درصدی، ۷۳۰ هزار و ۱۹۹ تن با رشــد 
۲ درصــدی، یــک میلیــون و ۵۱۷ هــزار و ۴۵۵ 
تن، ۷۲۶ هزار و ۴۶ تن با رشد ۷۶ درصدی، ۲ 
هزار و ۵۷۷ تن، ۱۱ هزار و ۹۲۷ تن با رشد ۷۳ 
درصدی، ۲۶۵ تن با رشــد ۱۰۰ درصدی و ۳۸۷ 
هــزار و ۸۹۷ تــن با رشــد ۱۰۰ درصدی کاالهای 
نفتــی و غیــر نفتــی، روزهــای پــر رونقــی را در 

چهار ماهه سال ۱۴۰۱ سپری کردند.

 رشد ۱۹ درصدی تخلیه و بارگیری انواع
کاالی نفتی و غیر نفتی طی ۴ ماهه سال ۱۴0۱ 

در بنادر غرب هرمزگان

سرپرست شرکت گاز کرمانشاه: پرداخت نشدن مطالبات 
از سوی بدهکاران از مشکالت شرگت گاز است
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تصاویر میمون ها را 
شطرنجی کنید

راضیه حسینی

گفــت:  ســابقه  بــا  دوبلــور  مدقالچــی  نصــرهللا 
»پرســش من از شــما این اســت که واژه »تکامل« چه 
شــاید  دارد؟  ایــرادی 
باشــد  عجیــب  برایتــان 
از  یکــی  واژه  ایــن  کــه 
خــط قرمزهای ما اســت 
دیالــوگ  در  نبایــد  و 
کاراکترها وجود داشــته 
یــادآور  چراکــه  باشــد! 
نظریــه دارویــن اســت؟ 
صفــت  یــک  تکامــل 
انســانی اســت و انســان ها در طول زندگی شــان تکامل 
پیــدا می کننــد. باوجــود ایــن، اســتفاده از ایــن واژه در 
تلویزیون ممنوع اســت! نه تنها این واژه، بلکه واژه های 
بســیار ســاده تری هــم وجــود دارنــد کــه بکارگیــری آنهــا 

ممنوع است.«
کلمــات  تمــام  لیســت  اول  از  باشــد  بهتــر  شــاید 
ممنوعــه را بــه دوبلورهــا و گوینده هــا بدهند. بــرای این 
کار الزم اســت اتاق فکری تشــکیل شــود و بررســی کند 
چــه چیزهایــی ممکــن اســت آدم ها را یاد یــک چیزهایی 
بیندازنــد. مثــاً همیــن نظریــه دارویــن. همــه حیوانــات 
می تواننــد مــا را یــاد تکامــل بیندازنــد از میمون تا اســب 
آبــی. بایــد تذکــر داده شــود کــه مثــاً هــر جــا در ترجمه 
میمــون دیــده شــد بگوینــد: »اون جونــور« مثــاً در راز 
بقــا به جــای جمله »میمون های جنگل هــای آفریقایی« 
بگویند: »آن جانوران جنگل های آفریقایی« تصویرشان 
را هــم مــات یــا شــطرنجی کننــد. اصــاً جنــگل و حیوان 
زیــاد نشــان ندهنــد. آدمیــزاد اســت دیگر. ممکن اســت 

گمراه شود.
البتــه متأســفانه مشــکل فقــط دارویــن و تکامــل 
نیســت. کلــی کلمــات دیگــر وجود دارد که ممکن اســت 
در  بایــد  چــرا  الــکل.  مثــاً  کننــد.  در  بــه  راه  از  را  آدم 
ترجمه هــا وجــود داشــته باشــد؟ یــا ســیگار و از آن هــم 
بدتــر مــواد مخــدر. اگر یک نفر با شــنیدن اســم ســیگار 
رفت و یک بســته خرید و کشــید چه؟ اگر خوشــش آمد 
و همین طور ادامه داد چه کســی مســئول اســت؟ شاید 
بعــد از آن ســراغ مــواد مخدر هم رفت. ســال ها بعد در 
حالی که یک کارتن خواب شــده، کنار جوی آب پیدایش 
راه کشــیده  ایــن  بــه  می کننــد و ازش می پرســند چــرا 
شدی؟ او هم جواب می دهد: »فقط از شنیدن یه کلمه 
شروع شد. تو تلویزیون یکی گفت سیگار و همین اول 

بدبختی من بود.«
دیگراســم »گل« را نیاورید. اشــعاری که گل دارند 
را حــذف کنیــد. مثاً همیــن ترانه »گل می روید به باغ« 
کسی چه می داند تا به حال چند نفر را معتاد کرده؟  

 لطفاً نظارت بیشــتری داشته باشید. خدا می داند 
تا به حال چند نفر به خاطر شنیدن اسم نوشابه از این 
نوشــیدنی مضــر خوردند. مرض قند گرفتند. انســولینی 
شــدند. شــاید حتــی یــک پای شــان قطــع شــد و ســرآخر 

به خاطر همین مرض مردند.
البتــه کلمــات مجــاز هم کــم نیســتند. می توانید از 
کلماتــی مثــل دزدی، اختاس، فــرار، خاور، کانادا و ...تا 
دل تــان خواســت اســتفاده کنیــد. این هــا مثــل کبریــت 

بی خطرند.
*الزم بــه تاکیــد اســت کــه طنــز فــوق بنــا بــه نقــل 
قــول صورت گرفته از ســوی نصرهللا مدقالچی نگاشــته 
شــده اســت و اگــر ســازمان صــدا و ســیما توضیحــی در 
پاســخ به این مطلب طنز و یا ســوژه بیان شــده از سوی 
ایــن دوبلــور قدیمــی دارد، به طــور حتم مــا وظیفه خود 

می دانیم که توضیحات سازمان را نیز منتشر کنیم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

 نسل های دانشگاهی
تا رسیدن به نسل پنجم

دکتر ملیکا ملک آرا
مولف و مشاور سازمانی

گــذر زمــان ســبب رشــد و توســعه ســازمان ها در تمــام 
زمینه هــا می شــود و در ایــن بیــن دانشــگاه ها نیــز از این 

قانون تبعیــت می کنند. 
نســل  پنــج  تاکنــون 
و  تکاملــی  ســیر  بــرای 
دانشــگاه ها  توســعه ای 

بیان شده است. 
دانشــگاه های نسل اول 
بــا  آمــوزش،  هــدف  بــا 
نقــش دفــاع از حقیقت 
مدرســه ای  روش  بــا  و 

جای خود را به نسل بعدی دادند. 
نســل دوم دانشگاه ها با هدف آموزش و پژوهش 
و با نقش کشف طبیعت با روش علوم تک رشته ای به 

کار خود پایان داد. 
نســل ســوم که تقریبا از سال 2000 میادی ظهور 
کــرد بــا هدف آمــوزش، پژوهش و به کارگیــری دانایی و 
بــا هــدف ایجــاد ارزش افــزوده و مبتنــی بــر علــوم میان 

رشته ای فعالیت خود را آغاز کرد.
دانشــگاه های نســل اول صرفــا متخصــص تربیــت 
می کردند و تاش داشتند تا »آموزش های کاربردی« را 
در ردیف ماموریت اصلی خود قرار دهند. دانشگاه های 
نسل دوم، ضمن حفظ اهمیت آموزش، بر پژوهش نیز 
تاکید می کردند و خروجی آنان متخصص و دانشمندان 
بودند. دانشــگاه های نســل ســوم عاوه بر متخصص و 

دانشمند، در پی تربیت کارآفرینان بودند.
با وجود توسعه شدید دانشگاه های نسل سوم و عملکرد 
مطلــوب آنــان، امــا همچنــان انتظــارات جامعــه از کارکرد 
دانشگاه رو به افزایش بود؛ جامعه انتظار دارد دانشگاه 
برای توسعه اجتماع اقدام کند و اثرات ملموسی بر محیط 
به جای گذارد. دانشگاه باید در راستای یاری رساندن به 
اشــتغال آفرینی، برای مخاطبانی که به دانشــگاه اعتماد 
و جوانــی خــود را در در آن صــرف کرده انــد، مفید باشــد. 
جامعــه انتظــار دارد کــه یــک دانشــگاه آمــوزش دهنــده، 
پژوهشــنده و کارآفریــن بتوانــد اثــرات خــود را بــا رویکرد 
ارتقاء ســطح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زندگی منابع 
انســانی، منابــع زیســت محیطــی، ارتقای ســطح زندگی، 

رشد فرهنگ و... نشان دهد.
ایــن نکتــه نیز حائز اهمیت اســت که ارتقای نســل های 
دانشگاهی به معنای نفی نسل پیشین نیست، مفهوم 
یک دانشگاه نسل دوم، تمرکزمحض بر علوم پژوهشی 
و کنــار گذاشــتن ماموریــت اصلــی دانشــگاه کــه همــان 
آموزش اســت، نیســت؛ بلکــه آموزش در دانشــگاه های 
نســل دوم و ســوم از ارزش بیشــتری برخــوردار اســت. 
به همین دالیل دانشــگاه های نســل بعدی، یعنی نسل 
چهــارم طراحی شــدند تا بــر محیط پیرامون اثرات مثبت 

خود را بر جای گذارند و آن را متحول سازند.
بــه بیــان دیگر، بــا اینکه ایجاد تحــول در ماموریت 
نســل های پیشین دانشگاه وجود دارد، اما هدف اصلی 
نســل چهــارم، تغییــر محیط و حتی تحــول کلی آن طبق 

نیازهای اقتصاد محور است.
دانشــگاهی  شــهر های  شــاهد  دنیــا  در  امــروزه 
هستیم. دانشگاه های نسل چهارم خود را دانشگاه های 
بنــگاه دار نمی داننــد بلکــه مدعــی تولیــد نیــروی علمی و 
نیــروی انســانی موثــر بــرای جامعــه هســتند. امــا ایــن 
تمــام ماجــرا نیســت و نیــاز بــه طراحــی دانشــگاه های 
نســل پنجــم نیــز احســاس می شــود. باتوجــه بــه اینکــه 
دانــش، بنیادی تریــن منبع و یادگیــری، مهمترین فرایند 
در اقتصــاد مــدرن اســت، لــذا امــروز الزم اســت کــه مــا 
دانشــگاه های نســل پنجــم را هــم تعریــف کنیــم و ایــن 
ســاز  مکتــب  و  تمدن ســاز  دانشــگاه های  دانشــگاه ها، 
هســتند، زیرا هدف اصلی دیگر اثرگذاری نیســت؛ بلکه 

هدایت و راهبری کل جامعه است.
بــه اعتقــاد دکتر ایرج نبی پور، چندین ویژگی برای 
دانشــگاه نســل پنجم وجود دارد که در این نوشــتار به 
دو ویژگــی از آنــان اشــاره می شــود. ویژگی اول حســاس 
بــودن بــه محیــط زیســت؛ یعنــی دانشــگاه نســل پنجــم 
می توانــد گــذار الزم اجتماعــی_ بــوم شــناختی جامعــه 
یــا اقتصــاد را در قــرن بیســت و یکــم مــورد حمایت قرار 
دهــد. زیــرا ایــن نســل از دانشــگاه ها، محیــط طبیعــی 
جامعه و اقتصاد را به عنوان پیشــران های تولید دانش 
و نــوآوری قلمــداد  کــرده و از ایــن طریــق فرصت هایــی 
را بــرای اقتصــاد دانش بنیــان فراهــم می کننــد. ویژگــی 
دوم هم، دانشــگاه مد 3 اســت. دانشــگاه مد 3 تاش 
می کنــد که دانشــگاه های مــد 1 )تحقیقاتی و آموزشــی( 
را بــا دانشــگاه های مــد 2 )کارآفرین( ترکیــب و یکپارچه 
ســازد و از این طریق ســاختار تولید دانش را به واسطه 
ســطح  در  پویــا  یادگیــری  قابلیت هــای  و  توانمندی هــا 

باالتر، در شکلی نوآورانه و خاق ارائه دهد.

یادداشت

در سایت روزنامه بخوانید:

به گفته مدیر کل بیمه مرکزی، پوشش 
بیمه ای خدمات درمانی اقشار مختلف مردم 

از اهداف دولت سیزدهم است.
مجیــد بهزادپــور، مدیر کل بیمــه مرکزی 
در مراســم رونمایی از طرح خادمان ســامت 
اظهــار کرد: امیدوارم این طرح منشــأ خدمات 
بزرگــی بــه خادمــان ســامت باشــد. در حــوزه 
بیمــه بازرگانــی یکــی از سیاســتهای جــدی که 
موضــوع  می کنــد  تعقیــب  ســیزدهم  دولــت 
پیــدا کــردن راهکارهــای بیمه مردمی اســت و 
امیدواریــم بتوانیــم ایــن موضــوع را در ســطح 

جامعه توسعه دهیم.
وی افــزود: مــا باید ببینیم اصل مشــکل 
مردم کجاســت و کجا میتوانیم کمک اساسی 
کنیــم، از موضوعــات اولویــت صنعــت بیمــه، 
بیمــه خدمــات درمانــی اســت کــه امیدواریــم 
بتوانیــم مســائلی کــه عمومیــت دارد و بــرای 
اکثریــت جامعــه می تواند مشــکل ســاز باشــد 

حل شود.
وی با بیان اینکه در گذشــته برای تعداد 

کــم و افراد کم نمی توانســتیم انعقــاد قرارداد 
بیمــه کنیــم اظهــار داشــت: ایــن موضــوع بــه 
فلسفه بیمه برمیگردد و اتفاق خوب این بود 
که آیین نامه حوزه درمان اصاح شــد و افراد 

با تعداد کم می توانند قرارداد ببندند.
بهزادپــور اضافــه کــرد: ما نمی توانســتیم 
در گذشــته تعداد کمی را تحت پوشــش بیمه 
درمــان قــرار دهیــم امــا در حوزه ســامت این 

اتفــاق رخ داد و امیدواریم این طرح در ســایر 
مشــاغل حوزه ســامت پیگیری و اجرا شــود. 
حــدود ۵00 هــزار نفر به همراه خانواده ها در 
حــوزه ســامت فعــال هســتند کــه امیدواریــم 

بتوانیم مشکات آنها را حل کنیم.
مدیــر کل بیمــه مرکــزی اظهــار کرد: یکی 
نســخه  تکمیــل  بحــث  جــدی  پروژه هــای  از 
الکترونیکی در حوزه بیمه تکمیلی اســت، که 
از ابتدای سال به صورت جدی در دستور کار 
قرار دادیم و امیدواریم با تاخیر یکی دو ماهه 
به نتیجه برســد و حلقه نســخه الکترونیک با 

حضور بیمه تکمیلی تکمیل شود.
بــا  و  حــال حاضــر  کــرد: در  عنــوان  وی 
توجــه بــه اینکه به فشــار عموم مردم از حیث 
هزینه هــای درمانــی وجــود دارد با بیمه پایه و 
تکمیلی آنها پیگیری شــود، باید بتوانیم طرح 
مشــترکی ارایــه کنیــم کــه از تــوان و ظرفیــت 
این حوزه برای حل مشــکات اســتفاده کنیم 
تــا بحــث افزایــش هزینه هــای حــوزه درمان و 

تجهیزات پزشکی با کمک هم حل شود.

مشــترکان  و  وظیفه بگیــران  بازنشســتگان، 
صندوق  های بازنشســتگی کشوری و لشکری 
و ســایر صندوق های بازنشستگی وابسته به 
دســتگاه های اجرایــی نیــز مشــمول پیشــنهاد 

دولت برای افزایش حقوق خواهند بود.
به گزارش ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور، پیشــنهاد افزایش حقوق و مســتمری 
کارمندان و بازنشستگان در یک الگوی جدید 

به هیئت دولت ارائه شده است.
و  »اداری  ســازمان های  را  پیشــنهاد  ایــن 
اســتخدامی« و »برنامــه و بودجــه« بــا هــدف 

کارمنــدان،  معیشــت  بــه  کمــک  و  بهبــود 
افزایــش  و  لشــکری  کشــوری،  بازنشســتگان 
قدرت خرید، ارائه کرده اند و در روز های آینده، 

روال قانونی تأیید آن انجام خواهد شد.
عادالنه سازی پرداخت ها، افزایش قدرت خرید 
و همچنیــن کمــک بــه حفــظ بنیان خانــواده در 
از  کشــور،  جمعیــت  جوانــی  قانــون  راســتای 

اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.
الگوی جدید پیشــنهادی، این گونه است 
کــه معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان 
مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و 

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 
بــا عنــوان متناسب ســازی حقــوق بــه صــورت 
گرفتــه  نظــر  در  کارگزینــی  احــکام  در  ثابــت 

می شود، به حقوق افزوده خواهد شد.
مشــترکان  و  وظیفه بگیــران  بازنشســتگان، 
صندوق هــای بازنشســتگی کشــوری و لشــکری 
و ســایر صندوق هــای بازنشســتگی وابســته به 
دســتگاه های اجرایی نیز بر اســاس جزء 2 بند 
الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1۴01 کشور، 

مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.
 1۶ مــاده  اجــرای  راســتای  در  همچنیــن 

قانــون حمایــت از خانــواده و جوانی جمعیت، 
مطابــق ایــن پیشــنهاد، کمــک هزینــه اوالد و 
حــق عائله منــدی همــه گروه هــای حقوق بگیــر 
قانــون   2۹ مــاده  در  کــه  دســتگاه هایی  در 
برنامه پنج  ســاله ششــم توســعه مطرح شده 
و همچنین نیرو های مسلح، وزارت اطاعات، 
ســازمان انرژی اتمی )به اســتثنای مشــموالن 
لشــکری،  و  کشــوری  کارکنــان  کار(،  قانــون 
اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و مؤسسات 
آمــوزش عالی و پژوهشــی و قضــات، افزایش 

خواهد یافت.

بــا  رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی 
اشــاره به دســتاوردها و پیشــرفت های حوزه 
پزشکی کشور و با بیان اینکه دیگر نیازی به 
اعزام هیچ بیماری به خارج از کشور نیست، 
گفت که اما پایاپای این رشد، موضوع تامین 
هزینه هــای درمــان بــرای مــردم رشــد نکــرده 
اســت و دغدغــه تامین هزینه بــرای مثال یک 

عمل جراحی برای برخی کمرشکن است.
محمــد  دکتــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
کشــور  شــرایط  ایــن  در  گفــت:  رئیــس زاده، 
رسیدگی به امور معیشتی مردم در حوزه های 
مختلــف از اولویت هــای ما اســت کــه موضوع 
درمــان بخــش بســیار مهمی از آن اســت. این 
یعنــی مــردم مطمئــن باشــند اگر بیمار شــوند 
دغدغــه  بــدون  مناســب  خدمــات  می تواننــد 

هزینه مالی دریافت کنند.
وی افــزود: جامعه پزشــکی بویژه پس از 
انقــاب اســامی بــه درجه ای رســیده که قادر 
اســت بهتریــن خدمــات را به مــردم ارائه دهد 
و دیگــر نیازی بــه اعزام هیچ بیماری به خارج 
از کشور نداریم اما پایاپای این رشد، موضوع 
تامیــن هزینه هــای درمــان بــرای مــردم رشــد 
نکرده است و دغدغه تامین هزینه برای مثا 
یک عمل جراحی برای برخی کمرشکن است.
او بــا اشــاره به فرمایشــات مقــام معظم 
رهبــری مبنــی بــر اینکه بیمار جــز رنج بیماری 
نباید رنج دیگری داشته باشد، افزود: ما باید 
بــرای ایــن هدف تــاش کنیم و این راه حل بر 

عهده بیمه ها است.
وی افــزود: جامعــه پزشــکی 3۵0 هــزار 
عضــو دارد کــه این افراد بیمه درمان، تکمیلی 

ایــن  کنــار  و  مطــب  در  دارنــد.  مســئولیت  و 
پزشــکان تعــداد زیــادی پرســنل هســتند کــه 
پــا بــه پــای پزشــک ارائــه خدمــات می کننــد و 
در مجمــوع ۹00 هــزار نفــر در حــوزه ســامت 
خدمــت می کننــد کــه ایــن دوســتان از بیمــه 
تکمیلــی محــروم بودنــد امــا با اصــاح قوانین 
این مشــکل رفع شــد. امیدواریم این امر فتح 
بابــی بــرای ســایر ســطوح باشــد تا بــا آرامش 

خاطر بیشتری به مردم ارائه خدمت کنند.
رئیس کل ســازمان نظام پزشکی، تاکید 
کــرد: از انجمن های پزشــکی اســتدعا دارم در 
باب اطاع رســانی و تشــویق پرســنل خود به 
مــا کمــک کنند. کســانی که شــامل ایــن بیمه 
جامعــه  و  هســتند  جــوان  عمدتــا  می شــوند 
ســالمی هســتند کــه این خبــر خوبی بــرای ما 
و بیمــه اســت کــه اطاعــات و ســواد ســامت 

جامعه هدف این طرح باال است.
مســائلی،  دکتــر  برنامــه  ادامــه  در 
مدیرعامــل صنــدوق ســامت و رفــاه ســازمان 
مــا  اهــداف  از  یکــی  گفــت:  پزشــکی،  نظــام 
یعنــی  ســامت  خادمــان  بــه  خدمــت  ارائــه 
کنــار  در  ســامت  خدمــات  ارائه کننــدگان 
پزشــکان اســت. ایــن امر پیــش از امســال در 
دســتور کار بــود کــه بــا همکاری بیمــه مرکزی 
و بیمــه البــرز درحال حاضر ایــن مهم رخ داد. 
داروخانه هــا،  کلینیک هــا،  بــرای  طــرح  ایــن 
پزشــکی  تجهیــزات  و  دارو  تامین کننــدگان 
خواهــد بــود کــه پیــش از ایــن جــزو گروه های 
کمتر از ۵0 نفر شــمرده می شــدند و مشــمول 

بیمه تکمیلی نبودند.
او تاکیــد کرد: امکان تحت پوشــش قرار 

گرفتــن افــراد در گروه هــای کمتــر از ۵0 نفــر، 
در این طرح مطرح شــد. این طرح با خدمات 
متنــوع و بــا قیمــت مناســب ارائــه می شــود. 
فراینــد کار بســیار ســاده اســت. ابتــدا ثبــت 
نــام افراد در ســامانه نظام پزشــکی و ســپس 
ثبت نام کارکنان و افراد تحت تکفل و سپس 

پرداخت ماهانه آناین انجام می شود.
محمــد  دکتــر  برنامــه  ایــن  ادامــه  در 
بهزادپــور، ریاســت کل بیمه مرکــزی جمهوری 
اســامی ایران، گفت: در حوزه بیمه بازرگانی 
یکــی از سیاســت های جدی ایــن دولت که به 
عنــوان ســند تحول بــه آن تاکیــد دارد، یافتن 
راهــکاری بــرای مردمی شــدن بیمه و توســعه 
آن در ســطح جامعــه اســت. مــا بایــد ببینیــم 
مشــکل مردم کجاســت و کجــا می توان کمک 
جــدی بــه آنهــا کــرد. در حــوزه درمــان، بیمــه 
بازرگانــی بــا بخــش ســامت همــکاری دارد تا 
خدمــات پزشــکی ارائــه دهــد و ایــن موضــوع 
امســال جــزو اولویت های صنعت بیمه اســت 
تا با همکاری بخش های مختلف، مسائلی که 

برای جامعه عمومیت دارد رفع شود
وی افــزود: اتفــاق خــوب امــروز ســابقه 
طوالنی در گذشته دارد. قبا برای کارگاه های 
کوچک نمی توانســتیم قــرارداد بیمه ای منعقد 
بــه فلســفه  ایــن محدودیــت هــم  کنیــم کــه 
اقدامــات بیمــه ای بازمی گشــت. اتفــاق خــوب 
اصــاح ایــن آیین نامه بود که قبــا اجازه داده 
نمی شــد در تعداد کم قرارداد بســته شــود، از 
طرفــی جمــع کــردن گروهــی افــراد بــرای عقد 
قــرارداد بیمــه ای ممنوعیــت داشــت کــه ایــن 
موضوعــات اصــاح شــد و بــا پیشــگامی بیمــه 

البــرز، ایــن طرح خوب بیمــه تکمیلی خادمان 
شــد.  اجرایــی  ســامت  حــوزه  در  ســامت 
امیــدوارم این اتفاق گامی باشــد که این طرح 
در ســایر رشــته ها هــم اجرایــی شــود. بــا ایــن 
طــرح حدود ۵00 هــزار نفر از جامعه خادمان 
ســامت به همراه خانواده آنها تحت پوشش 
بیمــه تکمیلــی می رونــد کــه این تدبیر بســیار 

خوبی است.
از  یکــی  کــرد:  تصریــح  بهزادپــور، 
برنامه های جدی ما همکاری با حوزه سامت 
اســت تا مشــکاتی که ممکن اســت در آینده 

به وجود آید، برطرف شود.
او تاکیــد کــرد: یکــی از پروژه هــای مهم امســال 
بــرای مــا تکمیــل نســخه الکترونیــک در حــوزه 
ایــن  از  پیــش  اســت. طبیعتــا  تکمیلــی  بیمــه 
خدمــات جامعــی در حوزه الکترونیک از ســوی 
بیمه هــای تکمیلــی بــه مــردم ارائه نمی شــد که 
بــه شــکل جــدی در صــدد رفــع آن هســتیم. 
ان شاءهللا با تاخیر یک یا دو ماهه این امر هم 
به نتیجه می رســد و حلقه مفقوده این بخش 

کامل می شود تا منشا اتفاقات مهم باشد.
وی در پایــان اظهــار کــرد: االن بــا توجــه 
حیــث  از  مــردم  عمــوم  بــر  کــه  فشــاری  بــه 
هزینه های درمانی وجود دارد، راهی جز ارائه 
راهــکار مشــترک بین بیمه  و وزارت بهداشــت 
نداریــم . مــا بایــد طرحــی ارائــه دهیم تــا تمام 
تــوان کنــار هم قرار گیرد و مشــکات از جمله 
و  درمــان  دارو،  بــه  مربــوط  هزینــه  افزایــش 
تجهیــزات پزشــکی مرتفع شــود. تجربه امروز 
هــم ماحصل یک همکاری مشــترک اســت که 

امیدواریم توسعه یابد.

 آماده باش هالل احمر
برای تامین نیازهای دارویی 

و بهداشتی
عســکری بــا اشــاره به اینکــه هالل احمــر از تمامی 
ظرفیت هــا بــرای تامیــن نیــاز دارویــی جامعه اســتفاده 
می کنــد از تولیــد بیــش از ۴ میلیــون و دویســت هــزار 

قلم دارو در هفته گذشته در این مجموعه خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی جمعیــت هــال 
احمر؛ علیرضا عســکری با تاکید بر این که رفع نیازهای 
دارویــی و بهداشــتی شــهروندان در اولویــت جمعیــت 
هال احمــر قــرار دارد، بــه اهــم اقدامــات شــرکت پخش 
س هــا هــال اشــاره کــرد و گفــت: شــرکت پخش س ها 
هال در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در آماده باش 
کامــل بود و خدمات رســانی کشــیک کلیه شــعب توزیع 
سراســری شــرکت انجام شــد تــا کمبودی در حــوزه دارو 

وجود نداشته باشد.
وی افــزود: آمــاده بــاش و خدمت رســانی دارویــی 
بــه هموطنــان ســیل زده، ارســال دارو بــه کلیــه شــعب 
از انبــار مرکــزی، تجهیــز شــعبه البــرز به بــرق اضطراری 
برای مواقع اضطراری، انجام پشــتیبانی کامل واحدهای 
مختلف ستادی در راستای امورات نظام توزیع سامت 
محــور سراسرکشــور، جلســه هماهنگی خریــد، تولید و 
توزیــع بهینه ســرنگ، پشــتیبانی مالی بــرای هزینه های 
لجســتیکی مراکــز جهــت ارســال دارو و ارســال کاال بــه 
تمامی مراکز توزیع دارو و محصوالت بهداشتی از جمله 
اقدامات مهمی بود که در هفته گذشته به انجام رسید.
ایــن مقــام مســئول در جمعیــت هال احمــر ادامــه 
داد: داروخانه هــای مرکــزی و تهرانپــارس همچنیــن در 
بــازه زمانــی پانزدهم تا بیســت و دوم مردادماه بیش از 
۴۵00 نســخه پذیــرش کــرده و بــه تمامــی شــهروندان و 

مراجعه کنندگان خدمت رسانی کرده اند.

بنا بر اظهارات مدیرکل درمان غیرمســتقیم 
ســازمان تأمین اجتماعی، پذیرش و ارائه خدمات 
درمانی به بیمه شدگان اجباری و بازنشستگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی در مراکز درمانی 
و بیمارســتان های ملکــی این ســازمان »رایگان« 
تابــع  و در بیمارســتان های دولتــی و خصوصــی 
بیمــه خدمــات  عالــی  شــورای  مقــررات مصــوب 

درمانی است.
ایســنا، دکتــر شــهرام غفــاری،  گــزارش  بــه 
بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان تأمین اجتماعــی در 
بیمارســتان های ملکــی متعلــق بــه ایــن ســازمان، 
تمامــی بیمه شــدگان از جملــه بیمه شــدگان بیمــه 

خدمــات  گفــت:  می کنــد،  پذیــرش  را  ســامت 
ملکــی  درمانــی  مراکــز  و  بیمارســتان ها  درمانــی 
و  اجبــاری  بیمه شــدگان  بــرای  تأمین اجتماعــی 
بازنشستگان و مستمری بگیران رایگان است ولی 
در مراجعه به مراکز درمانی دولتی و دانشــگاهی 
تأمین اجتماعــی  ســازمان  قــرارداد  طــرف  کــه 
هســتند، بخشــی انــدک از هزینه درمــان را تحت 
عنــوان »فرانشــیز« پرداخــت می کننــد و بخــش 
برعهــده  مراکــز  ایــن  در  خدمــات  هزینــه  عمــده 
ســازمان  ســهم  اســت.  تأمین اجتماعــی  ســازمان 
درمــان  هزینه هــای  تقبــل  در  تأمین اجتماعــی 
بســتری بیمه شدگان در بیمارســتان های دولتی و 

دانشگاهی طرف قرارداد، ۹0 درصد است.
وی در مــورد چگونگــی ارائــه خدمات به بیمه شــدگان 
نیــز گفــت: ســازمان  بیمارســتان های خصوصــی  در 
تأمیــن اجتماعــی در بخــش خدمــات درمانــی همانند 
مقــررات  و  قوانیــن  تابــع  ســامت،  بیمــه  ســازمان 
مصــوب شــورای عالــی بیمــه خدمات درمانی اســت و 
طبق مقررات مصوب این شــورا، هزینه خدمات ارائه 
شــده به بیمه شــدگان تأمین اجتماعــی در مراجعه به 
بیمارســتان های خصوصی طرف قرارداد این سازمان، 
براســاس تعرفه دولتی خدمات محاســبه می شــود و 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی پرداخــت ۹0 درصد هزینه 
خدمــات را برمبنــای تعرفــه دولتــی خدمــات تقبــل 

می کنــد؛ امــا اگر بیمارســتان خصوصی طرف قــرارداد 
نباشــد، بیمه شــده باید هزینه ها را پرداخت و اســناد 
پرداختی را در قالب خســارت متفرقه به دفاتر اسناد 
پزشــکی و مدیریت هــای درمــان ارائه  کنــد. غفاری در 
ادامه افزود: پس از بررســی و تأیید این اســناد ۹0 
درصــد هزینه خدمات برمبنــای تعرفه بخش دولتی 
بــه بیمــه شــده عــودت داده می شــود اما متاســفانه 
تفــاوت میــان تعرفه بخش دولتی و هزینه ای که در 
بیمارســتان های خصوصی از بیماران اخذ می شــود، 
بسیار زیاد است. بنابراین توصیه ما به بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی این است که تا حدامکان از خدمات 
مراکــز درمانــی ملکــی تأمین اجتماعــی و نیــز مراکــز 

ایــن  قــرارداد  درمانــی دولتــی و دانشــگاهی طــرف 
سازمان استفاده کنند.

درمانــی  خدمــات  خریــد  عمــده  غفــاری، 
ســازمان تأمین اجتماعــی در بخــش بســتری را از 
بیمارســتان های دولتی و دانشــگاهی اعام کرد و 
افزود: حدود 10 تا 1۵ درصد تخت های بیمارستانی 
کشور، متعلق به بخش خصوصی است و مابقی 
در اختیــار بیمارســتان های دانشــگاهی و دولتــی 
درصــد   ۹0 تأمین اجتماعــی  ســازمان  کــه  اســت 
در  بســتری  بخــش  در  بیمه شــدگان  هزینه هــای 
بیمارســتان های دولتــی و دانشــگاهی را تقبــل و 

پرداخت می کند.

هزینه های درمان بستری بیمه شدگان در بیمارستان های خصوصی و دولتی اعالم شد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی: هنوز هزینه درمان برای برخی 
کمرشکن است

جزئیات پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان و 
بازنشستگان دولت

بیمه های تکمیلی به طرح نسخه نویسی 
الکترونیک می پیوندند


