
بازگشت وضعیت 
 اقتصادی ژاپن به قبل

از دوران کرونا
ترجمه: محمود نواب مطلق

قبــل  بــه  ژاپــن  اقتصــادی  وضعیــت 
از دوران کرونــا بازگشــته اســت امــا 
کنــدی  تهدیــد  معــرض  در  همچنــان 
قــرار دارد. تولید ناخالص داخلــی طــی 
دومین سه ماهه سال نیم درصد رشد 
کرده اما فشــار تورم نیز برخانواده ها 
و فعالیتهای اقتصادی آغاز شده است.
مردم ژاپن مجددا شبهای خوش 
دورهمی هــا و رســتورانگردی های خــود 

را آغــاز کرده انــد و فعالیتهــای اقتصــادی بــه وضعیــت 
قبل از دوران کرونا بازگشــته اســت. روزهای خوشــی 
که کماکان به دلیل آغاز فشار تورم در معرض تهدید 
قراردارنــد. بــا آگاهــی از نگرانی های مــردم درخصوص 
افزایش تورم »فومیوکیشــیدا« نخســت وزیر ژاپن روز 
دوشنبه۱۵اوت )۲۴مرداد( از دولت خود خواست تمام 
توانشــان را بــرای مقابلــه بــا این وضعیت بــکار گیرند. 
وی با ابراز نگرانی از افزایش ۲۰ درصدی قیمت گندم 
از مــاه اکتبر)مهــر( گفــت:» افزایــش قیمــت کاالهــای 

اساسی ازجمله نان و غالت نگران کننده است.« 
نیــم  افزایــش  ابــراز نگرانــی خبــر خــوش  ایــن 
درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی را از آوریــل تا ژوئن 

)فروردین تا خرداد( تحت الشعاع قرار داد. این میزان 
معــادل افزایــش۲/۲ درصــدی آن در یکســال اســت. 
رشــدی که حتی تا حدی بیشــتر از میزان رشد آخرین 
سه ماهه سال ۲۰۱۹)۱۳۹۸( کمی قبل از آغاز بحران 
کروناست. رشد ۱/۲ درصدی مخارج ویژه در مقایسه 
بــا ســه ماهــه قبلــی در ایــن موضــوع ســهم مؤثــری 
داشــته اســت. به اعتقاد پژوهشــگران اقتصادی ژاپن 
ایــن مخــارج ویــژه ناشــی از افزایــش 
رســتورانگردیها و دورهمی های مردم 

و درنتیجه افزایش مصرف است.
از ماه مارس) اســفند۱۴۰۰( که 
محدودیتهــای مــوج ششــم کرونــا در 
ژاپن برداشته شد، روند خروج مردم 
از منــازل و رفتن به مراکز تفریحی و 
رســتورانها را افزایش یافت. همزمان 
میــزان ســرمایه گذاری در بنگاههــای 
اقتصــادی نیــز پــس از یــک افت۰/۳درصــدی در ســه 
ماهه اول سال به دلیل تالشهای انجام شده در زمینه 
انتقالهای دیجیتالی شــاهد رشــد۱/۴ درصــدی بودند. 
شرکتها نیز در افزایش قیمتها کمتر از گذشته تردید 
می کننــد و ایــن کار را بــا ســرعت انجــام می دهنــد. از 
اینــرو ایــن روزهــای خوش چنــدان طوالنــی و ماندگار 
نخواهند بود. عالوه براین میزان رشد تولید ناخالص 
داخلــی کمتــر از حــد ۲/۷ درصــدی مــورد پیــش بینی 
تحلیلگران اقتصادی بوده  است. بدین ترتیب اقتصاد 
ژاپن نیز در پی بروز بحران جهانی اقتصاد در معرض 

خطر کندی قرار گرفته است. 
متن کامل را با اسکن کیوآر کد در سایت مطالعه کنید

 خاکسترنشینی 
طالی سرخ ایرانی

محسن فرجادی

تعجب نکنید! این یک خبر کوتاه ولی واقعی اســت: 
»طالی سرخ دوره خاکستر نشینی را تجربه می کند.« 

زعفرانی که روی ترازوی پردقت 
ِــرم گِرم و مثقال مثقال  طالفروشــی گ
وزن می شود و اوزان کمتر هم بسته 
بنــدی می شــود تا مشــتری بیابد این 
روزها حال و روز خوشی ندارد.سرانه 
مصــرف نیــم گــرم زعفــران بــرآوردی 
اســت کــه درباره بــازار مصــرف آن در 
ایــران وجــود دارد. بازار ســیری ناپذیر 
دنیا هم مشــتاق این ادویه جادویی و 

گران بها است.

میزان صادرات کشور
)به کیلوگرم(

درصد ارزش کل 
زعفران صادراتی

24.5 درصد 74 هزار و 578 هنگ کنگ
17.8 درصد59 هزار و 791امارات
 14 درصد49 هزار و 25اسپانیا

11.8 درصد 40 هزار و 139چین
 10 درصد 33هزار و 781افغانستان

با نگاهی به آمار رسمی سالهای اخیر گمرک جمهوری 
اسالمی شاهد آن هستیم که سهم کشورهای هنگ 
کنگ، امارات، اسپانیا، چین و افغانستان به ترتیب در 

باالترین ســطح است. باقی مانده سبد زعفران ایران 
نیز به مقصد 6۰ کشور دیگر به صورت رسمی و غیر 

رسمی صادر شده است.

صادرات چمدانی
بسته بندی های چند صد گرمی در چمدان های چند 
مســافر کــه شــبیه چتربازهایــی کــه کاالی قاچــاق بــه 
کشور وارد می کنند یکی از ترفندهایی 
است که بسیاری از افراد به استفاده 
و  فلــه ای  صــادرات  بــه  اقــدام  آن  از 
بــدون ضابطــه زعفــران می کننــد. این 
ســوداگری آنقدر سود دارد که هزینه 
سفر چندین نفر به یک مقصد خارجی 
را توجیه پذیر می کند. محســن زنگنه 
نماینــده مــردم تربت حیدریــه، زاوه و 
مه والت در مجلس شــورای اســالمی 
است او که مردم شهر و روستاهایی که او نمایندگی 
می کند بخشی از زعفران کاران ایران هستند درباره 
سودآوری توسط قاچاقچیان زعفران آمار قابل توجهی 
ارائه کرده و گفته است: قیمت زعفران در کشورهای 
همســایه ایــران، از جملــه امــارات و ترکیه و همچنین 
کشــورهای اروپایــی اختالف فاحشــی با قیمــت آن در 
ایــران دارد و هــر کیلو زعفــران در این بازارها از حدود 
۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار دالر به فروش می رســد. تا اینجا 
اگر برای صادرات چمدانی زعفران وسوسه نشده اید 
بهتر است بدانید که کار برای صادر کننده های رسمی 

قدری سخت است.
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 کاهش نرخ بهره بانکی
در چین برای مقابله با اثرات 

سیاست »کووید صفر«

اقتصــاد چین همچنان درحال تحمل 
کوویــد  سیاســت  اعمــال  خســارات 
صفــر اســت. ایــن سیاســت متــرادف 
بــا اجــرای قاطعانــه قرنطینــه اســت. 
بــه همیــن منظور بانــک مرکزی چین 
روز دوشــنبه ۱۵اوت )۲۴مــرداد( در 
اقدامــی دور از انتظارتصمیــم گرفــت 
نــرخ اصلی بهره خود را کاهش دهد 
تا بدین ترتیب امکان تزریق نقدینگی 

از سوی بانکهای چین به فعالیتهای اقتصادی بیشتر 
فراهم شود.

بدیــن ترتیب بانکهــا می توانند به منظور تأمین 
بنگاههــای  بــه  اقتصــادی  فعالیت هــای  نقدینگــی 
اقتصادی وام دهند و چرخ اقتصاد به حرکت افتد. از 
اینرو نرخ بهره وامهای ۷روزه از ۲/۱ درصد به ۲درصد 
و نرخ وامهای یکساله از۲/۸۵ درصد به ۲/۷۵ درصد 

کاهش یافت.
امــا ایــن اقــدام بــه نظر نمی رســد بــرای مقابله 
بــا اثــرات نامطلــوب بحــران کرونــا چنــدان کفایــت 
کنــد و شــبح ایــن همه گیــری همچنــان بــر اقتصــاد 
چیــن ســایه افکنــده اســت. چیــن بــه عنــوان دومین 

قــدرت اقتصــادی جهان درماه ژوئن ) خــرداد( پس از 
برداشــتن محدودیتهای دو ماهه کرونایی در بهار به 
ویژه در شانگهای پایتخت اقتصادی خود، شاهد رشد 
فعالیتهای اقتصادی بود. رشدی شکننده که وابسته 

به میزان اعمال سیاست کووید صفراست.
قرنطینه هــا در چیــن بســیار ســخت و قاطعانه 
اجرا و این امر منجر به توقف غیرمنتظره فعالیت های 
شــرکتها، بخــش خدمــات و بــه طــور 
کلــی اقتصــاد ایــن کشــور می شــود. 
حاصل این امر کاهش شدید فروش 
در بخش تجاری اســت؛ از همین رو 
به دلیل بازگشت مجدد کرونا به این 
کشــورمیزان خــرده فروشــی و تولید 
صنعتی در این کشور طی ماه جوالی 
) تیــر( کاهــش غیرمنتظــره ای یافت. 
درحالیکــه تحلیلگــران اقتصــادی در 
انتظار رشد دراین بخش ها بودند. وضعیت بهداشتی 

نیز به نظر نمی رسد بهبودی یافته باشد. 
طــی هفته هــای اخیــر ایــن کشــور درگیر مــوارد 
جدیــدی از ابتــال بــه کرونــا  بــوده کــه از حیــث تعداد 
محدود اما  شهرستانهای زیادی را در برگرفته است. 
از همین رو چشم اندازی غم انگیز ترسیم شده است. 
براســاس اخبــار اعالم شــده از ســوی مرکــز ملی آمار 
چین؛ شاخص های اصلی  ساالنه از جمله هزینه های 
خانــوار و میــزان خــرده فروشــی از۳/۱ درصــد در مــاه 
ژوئــن )خــرداد( بــه ۲/۷ درصــد درمــاه جــوالی )تیــر( 

کاهش یافته اند. 
متن کامل را با اسکن کیوآر کد در سایت مطالعه کنید

 نیروگاه های اتمی فرانسه
بر اثر موج گرما عرق می ریزند

 هسته مرکزی شهر اراک
در حال از پای درآمدن است
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مریم ابونیا

افتتــاح حســاب بــه صــورت گروهــی بــرای کارکنان 
شــرکت ها ممنوع اســت. این خبری بــود که هفته 

گذشته توسط بانک مرکزی اعالم شد. 
بانــک مرکــزی هفتــه گذشــته در بخشــنامه ای 
خطاب به بانک های دولتی، خصوصی، پست بانک، 
موسسات مالی و اعتباری، همچنین بانک مشترک 
ایــران- ونزوئال، اعالم کرد: در راســتای اجرای قانون 
مبارزه با پولشــویی و به موجب ماده ۵۸ آیین نامه 
اجرایــی مــاده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشــویی 
افتتــاح  مصــوب ۲۱مهرمــاه ۱۳۹۸ هیــات وزیــران، 
هرگونه حســاب برای کارکنان اشــخاص حقوقی به 

صورت گروهی ممنوع است.
آنگونه که در این بخشنامه آمده است: برخی 
مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی 
اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با 
تــرک تشــریفات مذکور در آئیــن نامه اجرایی قانون 
مبــارزه بــا پولشــویی بــه نفــع اشــخاص حقیقی که 
دارای رابطه اســتخدامی با شخص حقوقی هستند 
اقــدام امــکان انجــام رویه هــای  ایــن  می کننــد کــه 
شناســایی معمــول را از موسســه اعتبــاری ســلب 

می کند.
بنــا بــه اعــالم بانــک مرکــزی آنچــه کــه در این 
بخشنامه بدان اشاره شده توجه به اعمال رویه های 
شناســایی معمــول در افتتــاح حســاب گروهی برای 
کارکنان شــرکت ها اســت کــه بانک ها و موسســات 
اعتباری باید به آن پایبند بوده و تدابیر مناسبی را 
جهت درخواست اشخاص حقوقی مبنی بر این نوع 

از افتتاح حساب اتخاذ کنند.
بنــا بــر ایــن بخشــنامه، برخــی از موسســات 
اعتباری بنا به درخواســت مشتریان حقوقی، اقدام 
بــه افتتــاح حســاب های ســپرده بانکــی بــه صــورت 
گروهی و به نفع اشــخاص حقیقی که دارای روابط 
اســتخدامی و قراردادی با شخص حقوقی متقاضی 
هســتند، بــدون انجــام تشــریفات و الزامــات، کرده 
و در ایــن میــان نــه تنهــا امــکان انجــام رویه هــای 
شناســایی معمــول را از موسســه اعتبــاری ســلب 
کــرده، اجــرای قوانیــن مبــارزه بــا پولشــویی را نیــز 

خدشه دار می کنند.
در مقابــل ایــن ممنوعیــت نیــز 
بانــک مرکــزی بــه اشــخاص حقوقــی 
افتتــاح حســاب گروهــی  کــه قصــد 
بانک هــا  نــزد  خــود  کارکنــان  بــرای 
دارنــد،  را  اعتبــاری  موسســات  و 
پیشنهاد کرده است که از روش های 
چارچــوب  در  و  غیرحضــوری 
دســتورالعمل حدود و چگونگی ارائه 
خدمات غیرحضوری، استفاده کنند.

براســاس ماده ۵۸  قانون مبارزه با پولشــویی 
موسســات مالــی مکلفنــد پیــش از ارائــه خدمــات 
پایــه اعــم از افتتــاح حســاب و ...، پیــش از ارائــه 
خدمــات غیرپایــه و برقــراری تعامــل کاری بــا اربــاب 
رجــوع در تراکنش های باالتر از ســقف مقرر، پیش 
از انجــام نقــل و انتقــاالت الکترونیکــی بین المللی، 
هرگونــه ســوء ظن در مــورد پولشــویی و تامین مالی 
تروریســم، وجــود شــک و تردیــد در مــورد صحت یا 
کفایت اطالعات از قبل دریافت شده ارباب رجوع و 
وجود دالیلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطالعات 
اربــاب رجوع حیــن انجام رویه های نظارت و پایش، 
نســبت به انجام یا به روز رســانی رویه های معمول 

شناسایی اقدام کنند.
همچنیــن بــر اســاس مــاده ۱۴ الحاقــی قانون 
مبــارزه بــا پولشــویی، مــدارک و ســوابق مربــوط بــه 
افتتــاح حســاب و عملیــات بانکــی و احــراز هویــت 
مشتری را به مدت ۵سال پس از ختم آن نگهداری 
کننــد. ایــن اســناد شــامل مــدارک مربوط بــه افتتاح 
حســاب مشــتری، مــدارک مربــوط بــه احــراز هویت 
مشتری، اسناد ومدارک مربوط به معامالت مشتری 

شامل حواله های ارزی داخلی و خارجی، است.
اما منظور قانون از رویه های معمول شناسایی 
چیســت؟ طبق ماده ۵۹ قانون مبارزه با پولشــویی 
کــه در این بخشــنامه هم بدان اشــاره شــده، احراز 
هویــت افــراد بــا اخــذ مــدارک معتبــر و بررســی آن، 
شــناخت ماهیــت و هدف افــراد از تعامالت کاری و 
پایــش مســتمر آن، مــد نظــر اســت. همچنین طبق 
مــاده 6۰ آییــن نامــه مذکور احراز هویــت افراد باید 

براساس اطالعات هویتی، اقتصادی 
و ملکــی بــا ارائــه اســناد و مــدارک 

معتبر باشد. 
بــر همیــن اســاس، اشــخاص 
نمی تواننــد  پــس  ایــن  از  حقوقــی 
صرفا با ارائه نام و کد ملی کارکنان 
اقدام به افتتاح حساب بدون انجام 

تشریفات مذکور کنند.
ایــن بخشــنامه بانــک مرکــزی 
دلیلــی شــد کــه بــه موضــوع اجبــار ســازمان ها بــه 
کارکنــان خــود برای افتتاح حســاب نزد یک بانک به 
خصــوص، آن هــم بــدون انجام تشــریفات معمول، 
بپردازیم. آنچه که به کررات دیده می شود این رویه 
در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها است که برای 
واریــز حقــوق کارکنــان خود بــدون اینکه تشــریفات 
مرســوم بــرای افتتــاح حســاب رخ دهــد، صرفــا بــا 
اطالعات هویتی اولیه، ابتدا اقدام به افتتاح حساب 
نــزد بانــک مورد نظــر کرده، بعد فرمــی را به امضای 
کارکنــان خــود می رســانند. در حقیقت نــه تنها فرد 
بــه عنوان یک شــخصیت حقیقــی در انتخاب بانک 
اختیــار عمــل نــدارد، بلکــه هنــگام افتتــاح حســاب 
حضــور یــا عــدم حضــور او بــه عنــوان یــک شــخص 

حقیقی و نه حقوقی برای بانک اهمیتی ندارد.
از طرفــی دیگــر بــه نکتــه هــم بپردازیــم که در 
صــورت تعویــض بانــک عامــل توســط شــرکت ها و 
ســازمان ها، حســاب قبلــی راکــد مانــده و کارکنــان 
در بالتکلیفــی قــرار می گیرنــد کــه ایا این حســاب را 
ببندند و تابع حســاب بانکی در بانک جدید باشــند 
یــا نــه! ایــن مــورد هــم شــامل هزینه هــای نگهداری 
حساب همچون تمدید کارت، هزینه پیامک و غیره 
شــده و هــم تعــدد بی دلیــل کارت ها و حســاب های 

بانکی را به کارکنان تحمیل می کند.
بنابرایــن نه تنها بخشــنامه ممنوعیــت افتتاح 
حســاب گروهــی بــدون تشــریفات و رویــه معمــول 
می تواند به کاهش تخلفات مالی اشخاص حقوقی 
کمــک کنــد، تــا حدی هــم می توانــد به جلوگیــری از 
افتتــاح حســاب بــرای کارمندان به ســلیقه شــخص 

حقوقی، کمک کند.
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ایــن یــک گــزارش تخصصــی دربــاره 
وضعیت یک شــغل یا حرفه نیست. 
ایــن یــک افشــاگری اســت. روایتــی 
دربــاره از دســت دادن ســرمایه های 
ملــی اســت. ایــران در کجــای نقشــه 
بازار برون ســپاری فنــاوری اطالعات 

قرار دارد؟
این یک پرســش ســاده نیست. 
پاســخ دادن به این پرســش بســیاری 

از ادعاهــای خــالف واقــع را نمایــان می کنــد و پــرده از 
خسارت های عجیبی که طی سال های اخیر به کشور 

وارده شده برمی دارد.
شــما هــم حتمــا روی تلفــن همراهتــان ده هــا 
اپلیکیشــن نصب کرده اید. شــاید ندانید که خیلی از 
این نرم افزارهای کاربردی را مهندسان ایرانی طراحی 
کــرده و توســعه داده انــد؛ ولــی االن که این ســطور را 

می خوانید دیگر در ایران حضور ندارند.
و شــاید هــم ندانیــد توســعه و ارتقــای ایــن نرم 
افزارهــای کاربــردی منــوط به پشــتیبانی شــبانه روزی 

متخصصانی است که کمیاب شده اند.
برای ســاده تر شــدن صورت مســاله خوب است 
بــه سلســله مراتبــی کــه برنامــه نویس هــا بر اســاس 
تجربه کاری به چند دســته تقســیم می شوند نگاهی 

بیاندازیم:
»توسعه دهنده تازه کار )Junior(«، »توسعه دهنده 
 ،»)Lead Architect( معمار ارشــد« ،»)Senior( ارشــد
 Mid Level( مدیــر میانــی در پروژه هــای نرم افــزاری«
Manager( « و »رهبر ارشد )Senior Leader(«؛ خبر 
خــوب اینکــه ایران یکی از کشــورهایی اســت که در 6 

رده باال متخصصان مبرز و گمنامی دارد. 
خبــر بــد اینکــه در ســالهای اخیــر کشــورمان از 
حضــور خیلــی از صاحبــان ایــن مهارت ها خالی شــده 
اســت. و خبــر بدتــر آنکه متاســفانه بعضا افــرادی که 
توانایی هــای ابتدایــی دارنــد خــود را بــه جــای معمــار 
ارشد، مدیر میانی و رهبر ارشد جا می زنند؛ این یعنی 

حفره ای بزرگ در نرم افزارهای بعد از این.

اما چه شد که به این روز افتادیم؟!
بــرای پاســخ بــه پرســش دوم بایــد از چرخــش مالــی 
این کســب و کار مطلع شــویم. از کســب و کاری که 
متخصصــان کشــورمان را به ســودای درآمــد دالری از 

ایران جدا کرده است.
می خواهیــم دربــاره یک بازار به نــام "بازار برون 

سپاری فناوری اطالعات" صحبت کنیم.
بــازار بــرون ســپاری فنــاوری اطالعــات در ســال 
۲۰۲۱ حدود ۵۲6 میلیارد دالر تخمین زده می شود و 

انتظار می رود تا سال ۲۰۲۷ به 6۸۲ 
میلیارد دالر برسد. 

صنعــت  خارق العــاده  رشــد 
کــه  می دهــد  نشــان  برون ســپاری 
برون سپاری روشی مؤثر برای ساخت 

محصوالت فناوری اطالعات است.
آی  هــای  پــروژه  بــرون ســپاری 
تــی و توســعه نــرم افــزار ایــن امــکان 
از  شــرکت ها  تــا  می کنــد  فراهــم  را 
بهترین استعدادهای جهان استفاده کنند. همچنین 
در هزینه هــای توســعه نــرم افــزار صرفه جویی شــده 
دسترسی به کارکنان انعطاف پذیر را فراهم می کند.
یعنــی هــر زمان صاحب پروژه خواســت آنها را احضار 

یا اخراج می کند.
در سالهای اخیر با کیفیت و مهارت ترین و البته 
ارزان ترین در مقایسه با متخصصان ملیت های دیگر 

متخصصان ایرانی بوده اند.
طــی ســال های گذشــته چندیــن کشــور خــود را 
به عنوان مقاصد برتر برای برون ســپاری در سراســر 
جهان معرفی کرده اند. فیلیپین، هندوستان، اوکراین 
و آرژانتیــن از جملــه ایــن کشــورها بوده انــد. امــا ایــن 

کشورها مقصد اصلی ایرانی ها نبوده اند.
کشور ترکیه در میان کشورهای برتر برای برون 
ســپاری پروژه های نرم افزاری در رتبه ی سی و نهم قرار 
دارد و اصلی ترین مقصد متخصصان برنامه نویســی 
و نرم افــزار ایرانــی اســت. دلیــل ایــن موضــوع بیشــتر 
معطــوف به قرابت های فرهنگی و همســایگی اســت 
ولی همین هم متخصصان ایرانی را کشور جدا کرده 
است. جمله باال شبیه توجیه هایی است که مقامات 

دولتی می کنند. 

اما چرا؟
ترکیه یکی از بهترین کشورها با باالترین درآمد برنامه 
نویســی در جهان مخصوصا برای ایرانی ها محســوب 

می شود.
چــون برخــالف ایــران کــه شــرکت هــای بــزرگ 
در آن نیســتند برخــی از بزرگتریــن شــرکت های نــرم 
افزاری جهان همچون گوگل و مایکروسافت در شهر 
اســتانبول حضــور دارند. هرچند تقاضا در اســتانبول 
نســبت بــه شــهرهایی همچــون برلیــن، نیویــورک و 
کالیفرنیــا کمتــر اســت امــا از بعد هزینه هــای زندگی 
ارزان تر اســت و به نســبت قدرت پول ملی درآمد در 

ترکیه بسیار پرصرفه تر است.
از  حمایــت  بــر  زیــادی  تاکیــد  ترکیــه  دولــت 
شرکت های تحقیقاتی و توسعه داشته و بیش از ۷۰ 
پارک فناوری و اطالعات در این کشــور گزارش شــده 

است. در طرف دیگر حجم بخش فناوری اطالعات و 
ارتباطات ترکیه )ICT( در سال ۲۰۲۰ به ۱۸۹ میلیارد 
لیــره ترکیــه )۲6.۹ میلیارد دالر( رســیده و این بخش 

نسبت به سال قبل ۲۲ درصد رشد داشت.
تعداد برنامه نویسان حرفه ای در ترکیه در سال  
۲۰۱۸ تقریبا ۱۴۳۳۰۰ نفر برآورد شده بود که نسبت 
به ســال ۲۰۱۷ رشــد ۱6 درصدی را نشــان می دهد. بر 
اساس گزارش وبســایت hackerrank برنامه نویسان 
ترکیه از ۵۰ کشــور می باشــند. در حال حاضر بیشــتر 
شــرکت های فناوری اطالعات ترکیه به ســمت هوش 
مصنوعی، محاسبات ابری، بیگ دیتا، امنیت سایبری، 
بالکچین و ســایر گرایش های فناوری تمرکز کرده اند. 
متوسط حقوق و دستمزد ساالنه برنامه نویسان طبق 
گزارشات وب سایت salaryexplorer برای سال ۲۰۲۲ 
در ترکیه ۹۲,۹۰۰ لیره اعالم شده است. به این معنی 
که هر برنامه نویسی که در ترکیه کار می کند، به طور 
میانگیــن ســاالنه حــدود ۹۲,۹۰۰ لیــره درآمــد دارد. 
محدوده ی حقوق در ترکیه بین ۴۲,۸۰۰ لیره )کمترین 
میانگیــن( تا ۱۴۸,۰۰۰ لیــره )باالترین میانگین( اعالم 
شده است. هر چند به طور متوسط حقوق و دستمزد 
ســاالنه برنامه نویســان ۸۰% ارزان تر از ایاالت متحده 
اســت ولی برای خیلی از ایرانی ها با صرفه تر بوده و 

به همین سادگی کشور را ترک کرده اند.
همــه آنچــه در بــاال آمــد مقدمــه ای بــود بــرای 
یــادآوری یــک خبــر بدتــر و آن اینکــه حداقــل طی یک 
ســال اخیــر عالوه بر مهاجرت چهــره های متخصص، 
تیم هــای متخصــص و اســتارتاپ های ایرانــی کــه روی 
موبایل هایمان هستند هم به کشوری که در رده سی 
و نهــم جهانــی قرار دارد مهاجــرت کرده اند. فقط جا و 
انگیزه برای متخصص ها کم نیست، خیلی از تیم های 
طراحی، توسعه و مدیریت نرم افزارهای کاربردی هم 

جالی وطن کرده اند.

کسی حواسش هست؟
مطابق با آمار ارائه شده از عملکرد سال ۱۴۰۰ اسنپ، 
از مجمــوع ۱۳ بخــش گــروه اســنپ، مجموعا ۸۷ نفر 
مهاجرت به خارج از کشــور داشــته  اند. اگرچه به نظر 
برخــی آمار مهاجرت نیروهای متخصص یک شــرکت 
استارتاپی ضرورتا نمی تواند معیار کاملی در مقایسه 
با آمار کل کشــور باشــد اما قطعا وضعیتی را نشــان 
می دهــد کــه بایــد اولویت  بندی نظام مســائل کشــور 
حول محور اقتصاد و امنیت سرمایه  گذاری چه در بعد 
انســانی و چــه در بعــد مالی و فناوری باشــد تا زمینه 
فعالیت و ورود متخصصان به کشــور تســهیل شــود 
و مهاجرت و خروج نیروهای زبده کشــور را با بحران 

نیروهای متخصص روبه رو نکند.

دالیل مهاجرت های تیمی 

افتتاح حساب گروهی
 بدون »تشریفات« ممنوع!
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الزام استفاده فعاالن اقتصادی 
از “شماره های اقتصادی 

جدید” از ابتدای مهر
مودیانمالیاتیمکلفهستندبررویصورتحسابهای
فروشکاالوعرضهخدمات)حسبموردالکترونیکی
یــافیزیکــی(،قراردادهاوســایراســنادمشــابهیکهاز
تاریخیکممهر۱۴۰۱)ازفصلپاییزســال۱۴۰۱وپس
ازآن(صــادرمیکننــدشــمارهاقتصــادیجدیــدخــودو
خریــداربــاطــرفمعاملــهرادرجکننــدودرغیــرایــن
صــورتمشــمولجرایــمقانونــیمربــوطبهشــرحماده
)۶(ایــندســتورالعملمیشــوند.امــاایــنشــمارههای

اقتصادیراچطورمیتواندریافتکرد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق اصناف ایران، 
تیرماه ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی ابالغیه ای درخصوص 
ترتیبــات اعــالم شــماره اقتصــادی جدیــد بــه مودیــان و 
نحوه استفاده از آن در اجرای قانون پایانه فروشگاهی 
و ســامانه مودیــان داشــته اســت کــه الزم اســت تمامی 

کارفرمایان صنفی به آن آگاه باشند.
ایــن ابالغیــه دربــاره نحــوه تخصیــص شــماره  در 
اقتصــادی آمــده اســت کــه از یکــم مــرداد ۱۴۰۱ شــماره 
اقتصــادی جدیــد، وفق ماده )۲( این دســتورالعمل برای 
پرونده هــای  از  )اعــم  مالیاتــی  پرونده هــای  از  هریــک 
موجــود یــا ثبــت نــام جدیــد( تعییــن و از طریق حســاب 

کاربری و پیامک مودیان مربوط اعالم خواهد شد.
ترتیبــات مربــوط بــه اعالم شــماره اقتصــادی جدید 

به مودیان:
در اجــرای مــواد )۶( و )۷( آییــن نامــه اجرایــی برای 
تمامــی مودیانــی کــه ثبت نــام خــود در نظــام مالیاتــی را 
تکمیــل کــرده باشــند، شــماره اقتصادی منحصــر به فرد 
مــورد  در  داده می شــود.  تخصیــص  از ســوی ســازمان 
اشــخاص حقیقــی انفــرادی بــه ازاء هــر پرونــده شــماره 

اقتصادی مجزا به مودی اختصاص می یابد.
– چنانچه صاحبان مشاغل بر مبنای مجوز صادره 
از مراجــع ذی صــالح، بیــش از یک محــل فعالیت )برای 
همــان مجوز( داشــته باشــند، بــرای تمامی ایــن محل ها 
فقــط یــک ثبت نــام انجــام شــده و یک شــماره تخصیص 

خواهد یافت.
– در مــورد کارگاه هــا و واحدهــای تولیــدی که نوع 
فعالیت آنها ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل 
دیگــر را اقتضــا می کنــد، برای مــودی مربوط یک شــماره 
تخصیص یافته و در تمامی محل ها مورد اســتفاده قرار 

خواهد گرفت.
دسترسی مودیان به شماره اقتصادی صادره:

پــس از تکمیــل ثبت نــام مــودی، شــماره اقتصــادی 
از ســوی سیســتم صــادر و بالفاصلــه از طریــق پیامــک 
اقتصــادی  شــماره های  می شــود.  اطالع رســانی  وی  بــه 
تخصیــص یافتــه به مــودی از طریــق درگاه ملی خدمات 
الکترونیک به نشــانی my.tax.gov.ir در دســترس آنان 

قرار می گیرد.
در ایــن درگاه فهرســتی از شــماره های اقتصــادی 
تمامــی  بــرای  مالیاتــی  مودیــان  بــه  مربــوط  صــادره 
پرونده های مالیاتی به تفکیک شــماره اقتصادی فعال و 

غیرفعال در اختیار مودیان قرار می گیرد.
بــه عــالوه، در صــورت درخواســت مــودی، امــکان 
دریافــت شــماره اقتصادی مرتبــط با پرونده وی از طریق 
ارســال پیامــک بــه شــماره همــراه اعتبارســنجی شــده 

ایشان نیز وجود دارد.

دلیل افزایش اشتغال بخش 
خدمات در بهار امسال

یــکفعــالحــوزهکاربخشاعظمــیازافزایــشمیزان
اشــتغالبخــشخدمــاتدرســالجــاریراناشــیاز
بازگشــتمجــددمشــاغلخدماتیبهبــازارکارورونق
دوبــارهآنهــادانســتوگفــتکــهاشــتغالدربخــش
خدمــاتدرعیناینکههزینهکمیمیطلبد،زودبازده
استوافرادعمدتاباسرمایهکممیتواننددرمشاغل

خدماتیفعالیتکنند.
فتــح هللا بیــات در گفت وگــو بــا ایســنا، در ارزیابی 
افزایش ســطح اشــتغال بخش خدمات در بهار امســال 
اظهار کرد: در زمان کرونا بیشترین آسیب را بخش های 
گردشــگری و خدمــات متحمــل شــدند و بعــد از آن هــم 
بــه  بخشــهای خدماتــی مجــددا جــان گرفتــه و شــروع 
فعالیــت کردنــد لــذا معتقــدم که ایــن افزایش اشــتغال 
به دلیل بازگشــت مجدد مشــاغل خدماتی اســت که در 

دوران کرونا دچار رکود شده بودند.
وی افــزود: مراکــز گردشــگری، اقامتــی، تاالرهــا و 
رســتوران ها مرتبط با بخش خدمات هســتند و با شیوع 
کرونا به شــدت دچار مشــکل و ریزش نیروی کار شدند 
اما با کمرنگ شدن کرونا فعالیت خود را از سر گرفتند 
لذا بخشــی از افزایش ســطح اشــتغال خدمات ناشی از 
راه انــدازی مشــاغل جدیــد در ایــن حوزه و بخشــی دیگر 

رونق دوباره کسب و کارهای خدماتی است.
ایــن فعــال حــوزه کار از جمله ویژگی های مشــاغل 
خدماتــی را زودبــازده بــودن آنهــا عنــوان کــرد و گفــت: 
اشــتغال در بخــش خدمــات در عیــن اینکــه هزینه کمی 
می طلبــد، زودبــازده اســت و افراد عمدتا با ســرمایه کم 
می تواننــد کســب و کار خدماتــی داشــته باشــند. امــروز 
فعالیــت تاکســی های اینترنتی و بخش هــای کامپیوتری 
و سیســتم هایی کــه از طریــق نــرم افــزار ارائــه خدمــات 
می دهنــد یــا بــه شــکل دورکار فعالیــت می کننــد، جــزو 

بخش های خدماتی به شمار می روند.
حــوزه  در  مشــاغل  پایــداری  بــه  اشــاره  بــا  بیــات 
صنعــت، گفــت: در زمــان کرونــا و در بدتریــن شــرایط 
کارگــران با کمتریــن تعدیل به فعالیت ادامه دادند ولی 

در بخش خدمات ریزش چشمگیری داشتیم.
وی تصریــح کــرد: در بخــش صنعــت ایجــاد شــغل 
گران تــر اســت و بــه همــان نســبت حفــظ نیــروی کار و 
پایــداری شــغل هــم بیشــتر اســت امــا کســب و کارهای 
خدماتی با وجود آنکه با هزینه کم راه اندازی می شــوند 
در شــرایط ســخت اقتصادی قابل اتکا نیســتند و ممکن 

است به سرعت از بین بروند.

اخبـــــــــــــــــار

بــاحمایــتوزارتمیراثفرهنگــی،گردشــگریو
صنایعدستیفعاالنبخشخصوصیگردشگری
شــاملدفاتــرخدمــاتمســافرتیوتورگردانــان
دوکشــورایــرانوجزیــرهموریــسبــاحضوردر
همایــشفرصتهایگردشــگریجزیرهموریس
ضمنشــناختبیشترازظرفیتهاییکدیگربه

برقراریتعاملوایجادارتباطپرداختند.
روابط عمومــی  کل  اداره  به گــزارش 

همایــش  نخســتین  در  اطالع رســانی،  و 
 Tourism road( گردشــگری جزیــره موریــس
بخــش  فعــاالن  مشــارکت  بــا  کــه   )show
دفاتــر  روســای  شــامل  گردشــگری  خصوصــی 
جمهــوری  تورگردانــان  مســافرتی،  خدمــات 
اســالمی ایــران و جزیــره موریس روزدوشــنبه 
در محــل هتــل اســپیناس پــالس برگزار شــد، 
اهمیــت بررســی و تعامل گردشــگری میان دو 

کشــور در دستور کار قرار گرفت. 
فعــاالن  نفــره   ۱۰۰ از  بیــش  گردهمایــی 
بخــش خصوصــی دو کشــور که بــا حمایت وزارت 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی و 
پشــتیبانی ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران در 
ماداگاسکار و موریس برگزار شد؛ ضمن شناخت 
ظرفیت های گردشــگری دو کشــور امکان احصا و 
توسعه تعامالت گردشگری را فراهم خواهد کرد.

هدف از ســفر و حضور هیات بزرگ کشور 
موریــس در جمهــوری اســالمی ایران، دســتیابی 
زمینه هــای  در  مشــترک  همکاری هــای  بــه 
اقتصادی، صنعتی، کشــاورزی و نیز گردشــگری 

اعالم شده است. 
کشــوری  عنــوان  بــه  موریــس  جمهــوری 
جزیــره ای، در جنوب آفریقا و اقیانوس هند و در 

شرق ماداگاسکار واقع شده  است. 

سخنگویوزارتصنعت،معدنوتجارتگفت:
حــذفتدریجــیقرعهکشــیخــودروکــهیکــیاز
وزیــر تاکیــد مــورد و وزارتخانــه سیاســتهای
صمــتاســت،بهتدریــجدرحــالانجاماســتو
تاکنــون۱۱خــودروازشــمولقرعهکشــیخــارج

شدهاست.
مــاده ای  هشــت  فرمــان  از   )۵( بنــد  در 
رییس جمهــور در حــوزه خــودرو درخصوص نحوه 
عرضــه خودرو به مردم به منظور ایجاد شــفافیت 
و افزایش رضایت مندی مردم آمده اســت:  ضمن 
افزایــش  بــا  قرعه کشــی  رونــد  تدریجــی  حــذف 
عرضــه، فرآینــد فعلــی عرضــه خــودرو )از طریــق 
قرعه کشــی( فــوراً اصــالح و شفاف ســازی الزم در 

آن انجام شود.
ســخنگوی  قالیبــاف،  امیــد  زمینــه  ایــن  در 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در گفت وگــو بــا 
ایرنا افزود: یکی از سیاســت های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حذف تدریجی قرعه کشی خودرو 
اســت کــه وزیر صمــت بارها و بارهــا آن را مطرح 

کرده است.
قرعه کشــی  رونــد  بررســی  کــرد:  بیــان   وی 
خــودرو در ســال جــاری حاکــی از آن اســت کــه 
در هــر مرحلــه تعــداد بیشــتری از خودروهــا از 
قرعه کشــی خــارج شــده اند که این مهــم به دلیل 

افزایش تولید خودروی کامل بوده است.
گــروه  در  اکنــون  ادامــه  داد:  قالیبــاف 
کوئیــک  به جــز خودروهــای  خودروســازی ســایپا 
اس و ســاینا اس که هنوز در فرآیند قرعه کشــی 
هستند، بقیه خودروها از قرعه کشی خارج شده 

و به صورت پیش فروش عرضه می شوند.
ایران خــودرو  وی گفــت: در گــروه صنعتــی 
نیــز تاکنون چهار خودروی تارا با دنده اتوماتیک، 
تارا دبا دنده دســتی، دنا پالس توربوشــارژ و دنا 
پــالس توربوشــارژ اتوماتیــک از قرعه کشــی خارج 

شده است.
ســخنگوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
اضافه کرد: امسال با در پیش گرفته شدن شیوه 

قرعه کشــی یکپارچــه، شــاهد برقــراری ثبــات در 
بــازار بودیــم و رفتارهــای هیجانــی و تقاضاهــای 
کاذب رو به کاهش گذاشــت و در چند ماه اخیر 

قیمت ها در بازار روند کاهشی داشته است.
قرعه کشــی ها  در  کــرد:  تصریــح   وی 

و  ســفته بازی  تقاضــای  کاهــش  شــاهد  نیــز 
واســطه گری بودیــم و بــا مدیریتی کــه در عرضه 
از  از خودروهــا  بیشــتری  تعــداد  افتــاد،  اتفــاق 

قرعه کشــی خارج شدند.
زمانــی  چــه  اینکــه  بــه  پاســخ  در  قالیبــاف 

شــاهد حذف قرعه کشی ها در فروش فوق العاده 
خــودرو خواهیــم بــود، خاطرنشــان کرد: ایــن گام 
بعــدی خواهــد بــود و بــا افزایــش تولیــد می تــوان 
تعــداد خودروهــای بیشــتری را از طریــق فــروش 

فوق العاده از قرعه کشی خارج کرد.

وی یادآوری کــرد: اکنون خودروهای کوئیک، 
کوئیــک آر )دو رنــگ(، وانــت ســایپا ۱۵۱ و همــه 
محصوالت زامیاد به صورت فروش فوق العاده از 

قرعه کشی خارج شده اند.

نیمهنخستشهریور،سومین
نوبتقرعهکشییکپارچهخودرو

ســخنگوی وزارت صمــت اظهــار داشــت: در 
ایران خــودرو، مســاله کمــی متفــاوت اســت و این 
گــروه صنعتی در گام نخســت دو خودروی هایما 
و تــارا را بــرای کشــف قیمــت پایــه در بــورس کاال 

عرضه کرد.
وی افــزود: در گام بعــدی، خودروهــای پــژو 
پارس و پژو ۲۰۶ تیپ دو وارد بورس خواهد شد 
کــه در ایــن صــورت دســت ایــن خودروســاز بــرای 
تامیــن نقدینگــی در راســتای رشــد تولید و خروج 

خودروها از قرعه کشی بازتر می شود.
قالیباف خاطرنشــان کرد: اکنون گروه ســایپا 
اعــالم کــرده که تولید خــودروی ناقص را به صفر 
رســانده و ایــن مهم بــه زودی در ایران خــودرو نیز 

انجام می شود.
تاکنــون خودروهــای تــارا با دنــده اتوماتیک، 
تــارا بــا دنده دســتی، دنــا پالس توربوشــارژ و دنا 
پالس توربوشارژ اتوماتیک از ایران خودرو، ساینا 
اس، کوئیک اس، کوئیک آر با گیربکس معمولی 
گیربکــس  بــا  کوئیــک  و  آلومینیومــی  رینــگ  و 
معمولــی از گــروه ســایپا، ایکــس ۵۵ اکســلنت 
اســپورت، ایکــس ۵۵ پــرو اکســلنت اســپورت و 
تیگو ۸ پرو پرمیوم از مدیران خودرو در طرح های 
مختلف مشارکت در تولید، پیش فروش، فروش 
فوق العــاده و فــروش فــوری از قرعه کشــی خــارج 

شده اند.
نوبــت  ســومین  برگــزاری  از  همچنیــن  وی 
قرعه کشــی یکپارچــه خودروهــا در نیمه نخســت 
شــهریور خبــر داد و گفــت: اطالعــات تکمیلــی در 

این زمینه متعاقبا اعالم خواهد شد.

مشــاوروزیــرامــوراقتصــادیودارایــیبــابیــان
اینکهروزانهحدود۸۲میلیاردتومانخریدنان
توســطمــردمانجــاممیشــود،گفــتکــهبهاین
ترتیــببهطورمتوســطحــدود۱۰۰۰تومانمبلغ

سرانهخریدنانهرایرانیدرروزاست.
دربــاره  جــالل  محمــد  شــادا،  گــزارش  بــه 
عملکــرد اجــرای فــاز اول طــرح هوشــمند ســازی 
یارانــه نــان و جزئیــات ورود به فــاز دوم این طرح 

توضیحاتی داد.
وی با اشاره به گذشت بیش از ۹۰ روز از شروع 
اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان تأکید 
کــرد: بیــش از ۷۰ میلیــون کارت بانکــی یکتــا در 
ایــن ۹۰ روز خریــد نان را از بســتر کارتخوان های 
 ۸۲ حــدود  روزانــه  و  داده انــد  انجــام  هوشــمند 
میلیــارد تومــان خریــد نــان از ســوی مــردم انجام 

می شود؛ یعنی به طور متوسط حدود ۱۰۰۰ تومان 
مبلغ سرانه خرید نان هر ایرانی در روز است.

عــدد  ایــن  کــرد:  اضافــه  خانــدوزی  مشــاور 
را بــرای نخســتین بــار ســامانه هوشــمند یارانــه 
نــان نشــان داده اســت و براســاس اطالعــات این 
ســامانه تعــداد تراکنش هــای مربــوط بــه نــان بــه 
بیــش از ۸.۵ میلیــون تراکنــش روزانــه رســیده 
اســت و در مجمــوع تاکنــون بیش از ۴.۵ میلیون 
قرص نان با حجم آرد مصرفی بیش از ۶۷۰ هزار 

تن در سامانه ثبت شده است.
جــالل دربــاره تغییری که بــر مبنای این آمار 
ایجــاد شــده هــم توضیح داد: بر مبنــای اطالعات 
کارتخوان های ســابقی که بعد از شــیوع کرونا در 
نانوایی هــای کشــور فراگیــر شــد، قبــل از شــروع 
طرح ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ماه را بابت 

فــروش نــان نشــان می داد کــه ایــن داده ها دقت 
کافــی را نداشــت و بعضا آلودگــی تراکنش وجود 
داشــت کــه امــروز بــا پاالیــش تراکنــش بــه عــدد 
فــروش ماهانــه ۲ هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومان در 

سراسر رسیده ایم.
مشــاور وزیــر اقتصــاد دربــاره علــت کاهــش 
در عــدد فــروش نــان را انجــام پاالیــش تراکنــش 
عنوان کرد و افزود: ممکن است از این کارتخوان 
پیش از اجرای این طرح استفاده های دیگری هم 

می شد که این موارد پاالیش شد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش حجــم تراکنش ها 
طــرح  اجــرای  از  بعــد  مختلــف  اســتان های  در 
هوشمندســازی یارانــه نــان، اعــالم کــرد: تا پیش 
از اجــرای طــرح تعــداد تراکنــش نانوایی هــای مــا 
۶.۸ میلیــون تراکنــش در روز بــود کــه امروز ۸.۵ 

میلیــون تراکنــش در روز را داریــم کــه بــه معنای 
افزایــش ۲۰ درصــدی خریــد الکترونیکــی مــردم 
است. تا زمانی که زیرساخت کافی به لحاظ فنی 
و داده ای بــا دقــت قابــل قبول در اختیار نداشــته 
باشــیم، اعمــال هــر گونــه سیاســت ممکن اســت 
منجــر بــه آســیب بــه نانــوا و مردم شــود لــذا این 
داده هــا کمــک می کند تــا سیاســت گذاری دقیقی 

در فاز دوم داشته باشیم. 
مشــاور وزیــر اقتصــاد دربــاره علــت تجهیزنشــدن 
برخــی نانوایی هــا در اســتان تهــران بــه دســتگاه 
تجهیــز  از  بخشــی  گفــت:  هوشــمند  کارتخــوان 
نانوایی هــا از حــوزه اختیار ما خارج اســت چرا که 
بــا مصوبــه مجلس، نانوایی ها بایــد از پنج مؤلفه 
داده ای برخوردار باشند تا امکان نصب کارتخوان 
فراهــم باشــد و نانوایی هایــی کــه هنــوز مجهز به 
دســتگاه نشــده اند ممکــن اســت در یــک یــا چند 
مــورد از ایــن داده هــا نقص داشــته باشــند وگرنه 

کمبودی برای تجهیز سخت افزاری نداریم.
جــالل همچنین دربــاره مجتمع های نانوایی 
و لــزوم تجهیــز آنهــا بــه چنــد دســتگاه کارتخــوان 
اظهــار کرد: سیاســت ابالغی ما ایــن بود که برای 
مجتمع هــا بیــش از یــک کارتخوان داده شــود که 
ایــن موضوع در دســتور کار قرار دارد تا ســریع تر 
انجــام شــود. بــرآورد مــا ایــن اســت کــه ۷۲ هزار 
نانوایــی کشــور تجهیز شــده انــد و ۲۵۰۰ نانوایی 
به دلیل نقص یکی از پنج مؤلفه اطالعاتی هنوز 

به کارتخوان مجهز نشده اند. 
حــل  لــزوم  دربــاره  اقتصــاد  وزیــر  مشــاور 
ایرادهای طرح در فاز نخســت در اســتان پایلوت 
یعنــی اســتان زنجــان و همچنیــن تجهیزنشــدن 
شــد:  یــادآور  تهــران  اســتان  در  نانوایــی   ۱۵۰۰
در اســتان زنجــان تجهیــز نانوایی هــا بــه بیــش از 
۱۰۰ درصــد رســیده اســت اما اســتان تهــران جزو 
اســتان های انتهایی شمولیت طرح بوده که البته 
در شــهر تهــران فراگیــری تجهیــز نانوایی هــا بــه 
کارتخوان باال اســت اما در مجموع اســتان تهران 

۱۵۰۰ نانوایی باقی مانده است.
طــرح  فــاز دوم  کــرد:  اعــالم  وی همچنیــن 
چنــد  در  ابتــدا  نیــز  نــان  یارانــه  هوشمندســازی 

استان به صورت پایلوت انجام می شود و بعد از 
حل ایرادها و شناســایی شــرایط و آمادگی ســایر 

استان ها به صورت سراسری اجرا خواهد شد. 
جالل هدف اول طرح هوشمندسازی یارانه 
نــان را جلوگیــری از انحراف در مصارف یارانه آرد 
و نــان عنــوان کــرد و گفت: تحلیــل داده هایی که 
از ســامانه هوشــمند یارانــه آرد و نــان بــه دســت 
می آید، بسیاری از موارد و مشکالت دیگر را قابل 

شناسایی خواهد کرد.
وی همچنیــن دربــاره تخلفــات انجــام شــده 
از ســوی نانوایــان اعــالم کــرد: اگــر تخلفــات در 
زمینه جابجایی دســتگاه باشد که بالفاصله قابل 
تراکنش هــای  در موضــوع  امــا  اســت  تشــخیص 
ســاختگی کمتــر از ۳ درصــد بــرای دریافــت کمک 
هزینه بیشتر در ۹۰ روز گذشته انجام شده بود 
کــه در ابتــدا مقداری تســامح می کنیــم اما به هر 
حال تخلفات قابل رصد و تحلیل است. دو اتفاق 
در مرحلــه دوم رقــم می خــورد؛ اول ترمیم جبران 
۱۵ درصد از هزینه های نانوایی هاست که در فاز 
اول اجــرا می شــود و در فــاز دوم جبــران افزایــش 
هزینه نانوایان که شــامل اجاره و دســتمزد است 
نیــز متفــاوت اســت،  و در اســتان های مختلــف 

واقعی ترخواهد شد.
وی اضافــه کــرد: اتفــاق دیگــر این اســت که 
تخصیــص آرد یارانــه ای بــر مبنــای عملکــرد انجام 
می شــود و امــکان تولیــد بیشــتر بــرای نانوایانــی 
کــه عملکــرد بهتری داشــته باشــند وجــود خواهد 
داشــت کــه در ایــن زمینــه بــر مبنــای رتبه بنــدی 
نانوایی هــای کــه هــم بر اســاس نظر مــردم و هم 
بازرســی هایی کــه در حــال انجــام اســت، عمــل 
می شــود و ایــن امتیــاز بــر ضریــب آرد یارانــه ای و 
کمک هزینه ای که دولت به آنها پرداخت می کند 

اثر خواهد داشت.
هیــچ  کــرد:  تاکیــد  اقتصــاد  وزیــر  مشــاور 
تغییــری در قیمــت نــان و بــرای مــردم در زمینــه 
اجــرای طرح هوشمندســازی یارانه نــان نخواهیم 
داشــت. ســهمیه آرد گره خورده به مجوز نانوایی 
از بیــن مــی رود و اختصاص ســهمیه بر مبنای بر 

عملکرد جایگزین آن می شود.

بــهگفتــهقائــممقامدبیــرکلخانهصمــت،باید
بــهتولیدکننــدگانزمــانمیدادندکــهلیبلهای
چــاپشــدهرامصــرفوآنهــارادورنریزنــدچرا
کــههزینــهاضافــهبــهتولیــدتحمیلمیشــدکه
خوشــبختانهســازماناســتانداردایــنفرصــترا

دادوباتولیدکنندگانهمراهیکرد.
آرمــان خالقــی در گفت وگو با ایلنا، با بیان 
اینکــه ســازمان ملــی اســتاندارد تولیدکننــدگان 
را ملــزم بــه رعایــت یکســری نــکات بهداشــتی و 
درج ترکیبــات موجــود در محصــوالت می کنــد، 
به غیــر  غذایــی  محصــوالت  بحــث  در  گفــت: 
و  غــذا  ســازمان  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  از 
رعایــت  بــه  ملــزم  را  تولیدکننــدگان  نیــز  دارو 

یکســری الزامــات کــرده اســت بــه عنــوان مثــال 
ترکیبــات  دربــاره  قرمــز  و  زرد  چراغ هــای  درج 
محصوالت و میزان حد چربی و نمک استاندارد 

در محصوالت تولیدی.
حفــظ  را  عالئــم  درج  از  هــدف  وی 
ســالمت مصرف کننــدگان عنــوان کــرد و افــزود: 
تولیدکنندگان از طرح های این چنینی اســتقبال 
مقاومــت  و  نگرانی هــا  از  برخــی  امــا  می کننــد 
تولیدکننــدگان بــرای اعمال و اجرای این ابالغیه 
بــه خطــر افتادن بازار مصرف شــان بــاز می گردد 
بــه عنــوان مثــال اگــر قــرار باشــد روی محصــول 
اســنک لیبل درج شــود ایــن احتمال وجود دارد 
کــه چربــی و نمــک بیشــتر ایــن محصــول و درج 

عالئــم هشــداری بــرای مصرف کنندگان اشــتیاق 
مصــرف را کم و نوعی ممانعت در مصرف ایجاد 

می کند.
بــه گفتــه خالقــی؛ درج میــزان نمک و شــکر 
اســتفاده شــده در محصــول ممکــن اســت میزان 
مصــرف را کاهش بدهــد که این موضوع مطلوب 

تولیدکنندگان نیست.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان ملی اســتاندارد 
در اجــرای این ابالغیه بــا تولیدکنندگان همراهی 
و  اعتراض هــا  بــه   بنــا  افــزود:  اســت،  کــرده 
نامه نگاری ها انجام شــده از ســوی تولیدکنندگان 
بــه ســازمان ملــی اســتاندارد، در نهایت ســازمان 
روز  چنــد  بــرای  کارخانه هــا  چراکــه  آمــد  کوتــاه 

تیــراژ  در  و  نمی کنــد  تهیــه  لیبــل  و  بســته بندی 
منطقی و اقتصادی اقدام به چاپ لیبل می کند و 
بعد از پایان آن بسته بندی ها باید اقدام به چاپ 

بسته های جدید کند.
بــه گفتــه قائم مقــام دبیــر کل خانه صمت؛ 
کــه  می دادنــد  زمــان  تولیدکننــدگان  بــه  بایــد 
لیبل هــای چــاپ شــده را مصــرف و آنهــا را دور 
نریزنــد چــرا کــه هزینــه اضافــه بــه تولیــد تحمیل 
می شــد کــه خوشــبختانه ســازمان ایــن فرصت را 

داد و با تولیدکنندگان همراهی کرد.
خالقــی ادامــه داد: آنچــه از دیــد ســازمان 
ملــی اســتاندارد و ســازمان غــذا و دارو در درج 
برچســب ها اهمیت دارد این اســت که نوشته ها 

در راستای جهت دادن به ذهن مصرف کنندگان 
نباشــد و اطالعــات درســت بــه آنهــا داده شــود. 
برخــی خریــداران بــه دلیل ذائقه و نــوع تغذیه ای 
کــه دارنــد نبایــد از ســس های مایونــز کــه چربــی 
اشــباع آن باالســت اســتفاده کننــد و بــه نوعــی 
محصــول رژیمــی می خواهنــد از ایــن رو درج ایــن 
اطالعــات بــرای ایــن مصرف کننــده اهمیــت دارد؛ 
امــا بــرای خریــدار دیگــری میــزان چربــی موجــود 
در ســس اهمیتــی نــدارد و بــه آن عالئــم توجــه 

نمی کند.
وی در پایــان تصریــح کرد: ایــن تفاوت ها به 
مصرف کننــده جهــت می دهد کــه بتواند آنچه که 

به ذائقه او نزدیک تر است را تهیه کند.

خروج۱۱خودرو
ازشمولقرعهکشی

ایجاد تعامل فعاالن بخش 
خصوصی گردشگری ایران 

و جزیره موریس

سازمانملیاستانداردکوتاهآمد؛استفادهتولیدکنندگانازبرچسبهایچاپشده

اعالمسرانهمصرفنانهرایرانیدرروز
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نماینده ساری: رفع 
ممنوعیت واردات برنج 
موجب تضییع حقوق 

کشاورزان شمالی شده است
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکــه »رفــع ممنوعیــت واردات برنــج موجــب تضییــع 
حقوق کشــاورزان شــمالی و مازندرانی شــده اســت«، 
خطاب به معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: آقای 
مخبر بدانید که کشــاورز مازندرانی همکار شماســت و 
شــما رئیس او نیســتید بلکه همکارش هســتید؛ لذا به 

فکر آنها باشید.
بــه گزارش ایســنا، علــی بابایی کارنامی در جلســه 
روز سه شــنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ مجلس شــورای اســامی 
در تذکــری بــا انتقــاد از آزادســازی واردات برنــج اظهــار 
کــرد: رفع ممنوعیــت واردات برنج موجب تضییع حقوق 

کشاورزان شمالی و مازندرانی شده است.
وی با بیان اینکه »از عزیزان دولت توقع بیشتری 
داریــم«، خطــاب بــه معــاون اول رئیس جمهــوری تاکید 
کــرد: آقــای مخبــر بدانید که کشــاورز مازندرانــی همکار 
شــما اســت و شــما رئیــس او نیســتید بلکــه همــکارش 
هســتید؛ لذا به فکر آنها باشــید. وی همچنین از رئیس 
ســازمان مناطق آزاد و تجاری خواســت که اقدامات الزم 

برای منطقه آزاد تجاری مازندران انجام شود.

پیش بینی وزارت جهاد 
کشاورزی برای تولید بیش از 
۳.۷ میلیون تن گوشت مرغ 

و تخم مرغ
مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشــاورزی پیش بینی 
کــرد امســال نزدیــک بــه ســه میلیــون و ۷۸۰ هــزار تــن 

گوشت مرغ و تخم مرغ در کشور تولید شود.
بــه گــزارش وزارت جهاد کشــاورزی، امیــد امینی با 
بیــان ایــن مطلب گفت: امســال تولید حدود دو میلیون 
۶۰۰ هزار تن گوشت مرغ و یک میلیون و ۱۸۰ هزار تن 

تخم مرغ پیش بینی شده است.
وی افــزود: ظرفیت تولید گوشــت مــرغ و تخم مرغ 
بیش از اعداد اعام شده است، اما به دلیل محدودیت 
بازار مصرف داخلی و صادرات، پیش بینی فعلی را برای 

بخش تولید انجام داده ایم.
امینی نیاز تخم مرغ در ماه های کم مصرف را کمتر 
از ۸۵ هزار تن و در ماه های پرمصرف بیش از ۹۵ هزار 
تن عنوان کرد و اظهار داشت: در چهار ماهه امسال به 
طــور میانگیــن ماهانــه ۸۷ هــزار تن تخم مرغ در کشــور 
تولیــد و برنامه ریــزی شــده این میزان تولیــد به بیش از 

۹۰ هزار تن در ماه افزایش یابد.
وی دربــاره صــادرات گوشــت مــرغ و تخم مــرغ نیــز 
تصریــح کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تــا هفتــه گذشــته 
از ۷  بیــش  تــن تخم مــرغ خوراکــی،  بــه ۲۱۰۰  نزدیــک 
تــن  هــزار   ۲ و  دار  نطفــه  مــرغ  تخــم  قطعــه  میلیــون 
گوشــت مــرغ صــادر شــده اســت. مدیــر کل دفتــر طیور 
وزارت جهــاد کشــاورزی، تامین نیــاز داخلی و رفع کامل 
محدودیت هــای صادراتــی را از برنامه های معاونت امور 
تولیدات دامی دانســت و گفت: از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تا 
کنون صادرات گوشــت مرغ، تخم مرغ، جوجه یکروزه و 

تخم مرغ نطفه دار داشته ایم.
برداشــتن  شــامل  محدودیت هــا  رفــع  افــزود:  وی 
عــوارض صادراتی، تســهیل در صــدور مجوزها و کاهش 

بوروکراسی می شود.
امینــی ادامــه داد: در راســتای کاهش بوروکراســی 
طبق آخرین اباغ جهاد کشاورزی، صدور مجوزها حتی 
از سوی تشکل ها برداشته شده و اگر محصولی شرایط 

و ضوابط بهداشتی داشته باشد، می تواند صادر شود.
وی تصریح کرد: تشــکل ها نیز مسئولیت مدیریت 

و نظارت بر بازار و صادرات را انجام خواهند داد.
امینــی دربــاره قیمــت محصــوالت طیور نیــز اذعان 
داشــت: دو مــدل افزایــش قیمــت وجــود دارد کــه یکــی 
ناشــی از بــر هم خــوردن عرضه و تقاضــا و کمبود تولید 
است که مورد پسند ما نیست، اما افزایش قیمت دیگر 
کــه ناشــی از افزایــش هزینه هــای تولیــد اســت را بــرای 

پایداری تولید باید بپذیریم.
وی افزود: اگر در این روزها افزایش قیمت نسبت 
به ابتدای ســال در بازار دیده می شــود ناشی از افزایش 
هزینــه تولیــد بر اثر حــذف ارز ترجیحی نهاده ها، اجرای 
طرح مردمی سازی و اصاح یارانه ها و پرداخت مستقیم 

یارانه به مردم است.
مدیر کل دفتر طیور وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 
در چند ماه گذشته پس از اجرای طرح مردمی سازی و 
اصاح یارانه ها به علت کاهش مصرف داخلی، گوشت 
مــرغ زیــر قیمــت مصوب یعنی کمتــر از ۵۹ هزار و ۸۰۰ 
تومــان بــه ازای هــر کیلــو گــرم و تخم مــرغ زیــر قیمــت 
مصــوب ۳۹ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم 
در بازار عرضه شــده که هرچند خوشــایند مصرف کننده 

است، اما تولیدکننده را متضرر می کند.
وی گفــت: تولیدکننــده بــرای تولیــد پایــدار بایــد با 
ســود منطقی محصولش را به بازار عرضه کند، در غیر 

این صورت تمایلی به تولید نخواهد داشت.
امینی درباره علت کاهش جوجه ریزی در ماه های 
اخیــر نیــز بیان کــرد: وقتــی قیمت محصول تولید شــده 
شــود،  معاملــه  بــازار  در  مصــوب  قیمــت  از  پایین تــر 
نتیجه اش کاهش جوجه ریزی خواهد بود و تولیدکننده 
معمــول  ســن  از  زودتــر  نیــز  یکــروزه  جوجــه  گله هــای 
گله هایــش را حــذف می کنــد و ادامــه ایــن رونــد چالش 

ایجاد خواهد کرد.
وی دربــاره حمایــت دولــت از تولیدکننــدگان مــرغ 
و تخم مــرغ پــس از اجرایــی شــدن طــرح مردمی ســازی 
یارانه هــا اظهــار کرد: در حال حاضــر خرید تضمینی این 
محصوالت از طریق شــرکت پشــتیبانی امور دام صورت 
می گیرد و از ابتدای ســال تا کنون بیش از ۵۰ هزار تن 
گوشــت مــرغ و بیــش از ۷ هــزار تــن تخم مــرغ خوراکــی 
از تولیدکنندگان از ســوی شــرکت پشــتیبانی اموردام از 

تولیدکنندگان خریداری شده است.

اخبـــــــــــــــــار

آمادگی ایران برای تامین 
نیازهای ترانزیتی ۸ کشور 

محصور در خشکی منطقه
وزیــر راه و شهرســازی از آمادگــی ایــران بــرای تامیــن 
نیازهای ترانزیتی ۸ کشــور محصور در خشــکی منطقه 
خبــر داد و خواســتار تخصیــص منابع مالــی بین المللی 

می تواند برای توسعه زیرساخت ها شد.
راه   وزیــر  قاســمی  رســتم  ایســنا،  گــزارش  بــه 
شهرســازی در کنفرانــس کشــورهای در حــال توســعه 
محصور در خشکی که روز دوشنبه ۲۴ مرداد در عشق 
آباد،  پایتخت ترکمنســتان برگزار شــد،   درباره تاثیر این 
نشســت در انجــام اقدامــات موثــر برای کمــک به تحقق 
اهــداف توســعه ای کشــورهای محصور در خشــکی ابراز 

امیدواری کرد.
مواصالت، اولویت ایران در مناسبات با کشورهای در 

حال توسعه
را  ایــران  اقتصــادی  دیپلماســی  تمرکــز  قاســمی 
بــر تعمیــق مناســبات بــا کشــورهای در حــال توســعه، 
کشــورهای همســایه و ترتیبــات چندجانبه اعــام کرد و 
افزود: مواصات یکی از حوزه های اولویت دار ما در این 
خصــوص اســت. وی ادامــه داد: بســیاری از کریدورهای 
کریــدور  همچــون  بین المللــی  و  منطقــه ای  مواصاتــی 
کریــدور  بندرعبــاس،  آلماتــی-  کریــدور  شــمال-جنوب، 
آلماتی-اســتانبول، کریدور چین-قزاقستان-ترکمنستان-
ایــران، کریــدور موافقتنامــه عشــق آباد، کریدور اســام 
آباد-تهران-اســتانبول و کریدورهــای در حــال تاســیس 
کریــدور  ســیاه،  فارس-دریــای  خلیــج  کریــدور  نظیــر 
تاجیکســتان- کریــدور  و  ازبکستان-ترکمنســتان-چابهار 
مســیرهای  از  ازبکستان-ترکمنســتان-ایران-ترکیه 

ترانزیتی ایران استفاده می کنند.
وزیر راه و شهرســازی خاطر نشــان کرد: مسیرهای 
عمــان،  دریــای  فــارس،  خلیــج  در  نیــز  ایــران  دریایــی 
اقیانــوس هنــد و دریــای خزر هم اکنــون نقش مهمی در 
جابجایــی کاال از مبــدا و بــه مقصــد کشــورهای محصــور 
در خشــکی منطقــه ایفــا می کننــد. بــه گفتــه وزیــر راه و 
شهرســازی،   ایران آمادگی دارد به عنوان یک کشــور در 
حال توســعه ترانزیت در کنار ســایر کشورهای ترانزیت 
منطقه، نیازهای ترانزیتی ۸ کشــور محصور در خشــکی 
منطقــه را بــرآورده کنــد و در مقابــل انتظــار دارد جامعه 

بین المللی هم نقش خود را ایفا کند.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، وی ادامه 
داد: منابع مالی بین المللی می تواند برای ساخت برخی 
زیرساخت های موجود در کشورهای ترانزیت و محصور 

در خشکی منطقه در نظر گرفته شود.
مهمــی  پروژه هــای  کــرد:  نشــان  خاطــر  قاســمی 
همچــون اتصــال ریلــی چابهار در حاشــیه اقیانوس هند 
بــه هــرات و مــزار شــریف در افغانســتان، اتصــال مــزار 
شریف به پیشاور در پاکستان، بازسازی راه آهن کویته 
در پاکستان به زاهدان در ایران، ساخت مسیر مفقوده 
ریلی در قرقیزستان برای اتصال ریلی به بندر عباس از 
طریق ازبکســتان و ترکمنســتان، و نیز تجهیز ناوگانهای 
ریلــی کشــورهای ترانزیــت منطقــه بایــد از منابــع مالــی 

بین المللی برخوردار شود.

خاکسترنشینی طالی سرخ 
ایرانی

ادامه از صفحه 1

قاچاق چی ۱۰ میلیون تومان در کیلو جلوتر است!
غامرضــا میــری نائب رییس شــورای ملــی زعفران 
در این باره می گوید: صادر کننده زعفران باید ارز را به 
کشــور بازگرداند؛ اگر به صورت اســکناس باشــد ،حدود 
چهــار درصــد هزینــه دارد و در غیــر ایــن صــورت صــادر 

کننده نمی تواند ارز را وارد کشور کند.
همچنیــن اگــر ارز بــه صــورت حوالــه وارد کشــور 
شــود، بــه طــور مثــال دالر ٣٢ هــزار تومــان بایســتی به 
دولــت ٢۶ هــزار تومان فروخته شــود یعنی در یک کیلو 
زعفــران صــادر کننده باید ٩ میلیــون و ۶٠٠ هزار تومان 

خودش بپردازد.
دســت انداز دوم برای صادرکننده رســمی را دولت 
ایجــاد کــرده اســت. زعفــران بــا مبلــغ ١٣٠٠ دالر صــادر 
می شــود امــا بــا توجه به نــرخ پایه گمرک کــه ١۶٠٠ دالر 
اســت صادرکننــده بایــد بــه دولــت ١۶٠٠ دالر پرداخــت 
کنــد، یعنــی باید ٣٠٠ دالر از بــازار آزاد تهیه و به دولت 
پرداخــت شــود کــه ایــن اتفــاق باعــث ضــرر صادرکننــده 
خواهــد شــد. ایــن موضــوع موجــب شــده تــا هــر کیلــو 
زعفــران ١۴ میلیــون و ١۶٠ هــزار تومــان هزینــه ســربار 
به همراه داشــته باشــد و هنگامی این هزینه ســربار به 
قیمــت زعفرانــی کــه خود در یک بــازه زمانی ۳۰۰ درصد 
افزایش قیمت داشــته اســت ،اضافه می شود این موارد 
فــروش در بازارهــای جهانــی را دچــار مشــکل مــی کنــد 
چراکه این میزان از افزایش قیمت در کشورهای هدف، 

صادرات قابل پذیرش نیست.
همــه ایــن مقدمــه را گفتــم تــا بــه اصــل موضــوع 
هزینــه ای  اینکــه  بــدون  زعفــران  قاچاقچیــان  برســیم. 
را بــه دولــت پرداخــت کنــد زعفــران را صــادر می کنــد 
قیمــت  زیــر  درصــد   ۲۰ تــا   ۱۵ بازار هــای جهانــی  در  و 
صادرکنندگانــی کــه ســال ها تاش کردند تا ایــن بازار را 
تصاحــب کننــد می فروشــد؛ در نتیجــه صــادرات رســمی 

زعفران در کشور کاهش پیدا می کند.
تعهــد پایــه صــادرات یک کیلــو زعفران نگیــن ۱۶۰۰ دالر 
اســت و قاچاقچیــان زعفــران در هر یک کیلو زعفران ۱۰ 
میلیون تومان جلوتر از صادرکنندگان رسمی هستند. 

همــه ایــن حرفهــا یعنــی اینکــه اگر این رونــد ادامه 
داشــته باشــد اکثر واحد هایی که شناسنامه دار هستند 
زعفــران را بــه صــورت قاچــاق خــارج می کننــد. همــان 
صــادرات چمدانــی کــه در عمــل منجر به فله فروشــی و 
از دســت رفتــن همــه راه هــای رفتــه بــرای برنــد زعفران 

ایران می شود.
حــاال کــه بــه اینجــا رســیدیم شــاید بگوییــد دولــت 
حتمــا کند حمایــت! و موانع صادرات را به طرفه العینی 
برخواهــد داشــت ولــی بــد نیســت این را هــم بدانید که 
موانعــی بــه اســم »نیــم درصــد عــوارض آب مجــازی« و 
بــرای  ایــن دولــت  »پرداخــت قیمــت پایــه گمــرک« در 

صادرات رسمی زعفران وضع شده است.

اخبـــــــــــــــــار

بــه گفتــه رئیس اتــاق تعاون ایران، بســیاری 
از محصوالتی که در حوزه صنعت ساختمان 
در داخــل تولیــد می شــوند، قابلیت رقابت با 

کاالهای مشابه مطرح اروپایی را دارند.
بــه گزارش مهر، بهمن عبداللهی رئیس 
اتاق تعاون ایران در مراسم اختتامیه بیست 
ســاختمان،  صنعــت  نمایشــگاه  دومیــن  و 
ایــن نمایشــگاه را یکــی از رویدادهــای مهــم 
نمایشــگاهی دانست و گفت: حضور فعاالن 
ایــن  تولیدکننــدگان  و  ســاختمان  صنعــت 
بخــش در نمایشــگاه امســال چشــمگیر بــود 
و  آســایی  و  اروپایــی  کشــور   ۱۰ از  بیــش  و 
منطقــه در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــتند؛ 

قراردادهــای متعــددی نیــز میــان فعاالن این 
صنعت در طول برگزاری نمایشــگاه به امضا 
رســید. بــه گونــه ای که بیش از ۸۰۰ شــرکت 
غرفــه  ســاختمانی  نهاده هــای  تولیدکننــده 
در  خارجــی  بازدیدکننــده   ۲۰۰ و  داشــتند 
قالــب تورهــای بازرگانی از نمایشــگاه بازدید 

کردند.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه نــام گــذاری 
و  تولیــد  دانش بنیــان،  نــام  بــه  امســال 
اشــتغال، شــاهد حضــور پررنــگ شــرکت های 
بودیــم  نمایشــگاه  ایــن  در  دانش بنیــان 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  ایــن  میــان  و 
همچنین شــرکت های تولیدکننــده نهاده های 

ســاختمانی، پیوندهــای بازرگانــی و اقتصــادی 
برقرار شد.

رئیــس اتــاق تعــاون ایــران بــا تأکیــد بــر 
مــا  داخلــی  محصــوالت  از  بســیاری  اینکــه 
در حــوزه صنعــت ســاختمان، امــکان رقابــت 
و  اروپایــی  و محصــوالت مشــابه  کاالهــا  بــا 
یــادآور  دارنــد  را  جهانــی  مطــرح  برندهــای 
شــد: ایــن محصوالت می تواننــد در بازارهای 

جهانی ســهم داشته باشند.
در  امیدواریــم  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
آینــده نزدیــک نــه تنهــا از واردات مصالــح و 
نهاده هــای ســاختمانی بی نیــاز شــویم، بلکــه 

حتی صادرکننده این محصوالت باشیم.

ویــژه  و  آزاد  مناطــق  عالــی  شــورای  دبیــر 
اقتصــادی از دســتیابی بــه تراز تجــاری مثبت 
۳۵ میلیــون دالر مناطــق آزاد برای اولین بار 
بعد از ۳۰ سال فعالیت این مناطق خبر داد.
دبیــر  و  جمهــوری  رئیــس  مشــاور 
شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی و 
ویژه اقتصادی از افتتاح و کلنگ زنی ۷۱ پروژه 
سرمایه گذاری و عمرانی در مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی، همزمان با هفته دولت خبر داد.
بــه گزارش فرینا، ســعید محمد با اعام 
ایــن خبــر افزود: از مجموع ۷۱ پروژه ســرمایه 
گــذاری و عمرانی در مناطق آزاد ارس، انزلی، 

ارونــد و کیش و مناطق ویژه اقتصادی صنایع 
انــرژی برپارســیان، نمیــن، ســهان، بوشــهر، 
لرســتان، المــرد، بجنورد، انــرژی پارس و ارگ 
جدیــد بــم، ۵۱ پــروژه بــه بهره بــرداری خواهــد 

رسید و ۲۰ پروژه نیز کلنگ زنی می شود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن دومیــن دوره افتتــاح 
پروژه های ســرمایه گذاری و عمرانی در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم است 
اظهــار کــرد: مجموع ارزش ســرمایه گذاری این 
پروژه هــا ۱۱۸ هــزار میلیارد تومان اســت که از 
این میزان، ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش 
ســرمایه گذاری پروژه های قابل افتتاح اســت و 

۱۱۱ هــزار و ۷۸۲ میلیــارد تومــان هــم شــامل 
پروژه هایی است که کلنگ زنی می شود.

داد:  ادامــه  جمهــوری  رئیــس  مشــاور 
همزمــان بــا افتتاح ۵۱ پروژه ســرمایه گذاری و 
عمرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برای 
۵ هــزار و ۷۴۳ نفــر بــه صورت مســتقیم و ۱۱ 
هــزار و ۹۹۸ نفــر هم به صورت غیرمســتقیم 

اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.
سعید محمد افزود: از مجموع ۲۰ پروژه ای که در 
مناطــق آزاد ارس و انزلــی و مناطق ویژه اقتصادی 
کلنگ زنــی  لرســتان  و  ســهان  پــارس،  انــرژی 
می شــود، بــرای ۲ هــزار و ۸۰۶ نفــر بــه صــورت 

مســتقیم و بــرای ۲ هــزار و ۴۸۹ نفر اشــتغالزایی 
غیرمســتقیم را به همراه خواهد داشت.

گفتنــی اســت؛ در فــاز نخســت افتتــاح 
پروژه هــای مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی در 
دولت ســیزدهم )۲۹ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱(، 
کشــاورزی  و  عمرانــی  صنعتــی،  پــروژه   ۸۲
ـ صنعتــی قشــم،  آزاد تجــاری  در ۵ منطقــه 
ارس، کیــش، انزلــی و ماکــو و ۷ منطقــه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی بر پارســیان، ســهان، 
نمیــن  و  بجنــورد  المــرد،  لرســتان،  بوشــهر، 
بــا حضــور ویدئوکنفرانســی رئیــس جمهــوری 

افتتاح و به بهره برداری رسید.

ســازمان  آفریقــای  کل  اداره  سرپرســت 
توســعه تجــارت ایران با اعــالم اینکه تا پایان 
ســال قــرارداد خــط هوایــی ایــران و آفریقــای 
جنوبی امضا می شــود، گفت که تاکنون ســه 
مرکــز تجــاری در قــاره آفریقــا ایجــاد شــده و 
برنامه ریــزی کردیــم تا پایان ســال این تعداد 
به 1۰ مرکز برسد و آمادگی افزایش مجوزها 

نیز وجود دارد.
ســید محمدصادق قنادزاده در نخستین 
بــا همــکاری  ایــران و آفریقــا  نشســت خانــه 
ســازمان توســعه و تجــارت ایران، اظهــار کرد: 
فرصت هــای  بررســی  نشســت  ایــن  هــدف 
ســرمایه گذاری و تجاری ایران اســت و سنگال 
یکــی از کشــورهای مهــم غــرب آفریقــا اســت 
کــه تــاش می شــود بــا تعریــف ظرفیت هــای 
اقتصادی آن توسعه مناسبات دو کشور مورد 

توجه قرار بگیرد.
وی با اشــاره بــه اینکه مهم ترین ظرفیت 
مناســبات دو کشــور صنعتــی اســت، تصریــح 
کــرد: امیدواریــم حجــم مناســبات اقتصــادی 

 ۱۳۹۹ ســال  هماننــد  کشــور  دو  تجــاری  و 
چشمگیر و رو به توسعه باشد.

سفر ۴۰۰ هیات تجاری آفریقا 
به ایران

سرپرســت اداره کل آفریقــای ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران با اشــاره بــه جمعیت 
قــاره  نفــری  میلیــون   ۲۰۰ و  میلیــارد  یــک 
آفریقــا، تصریح کرد: از ابتدای ســال تاکنون 
بــه  از آفریقــا  از ۴۰۰ هیــات تجــاری  بیــش 
ایران ســفر کرده اند و تاش می شــود عاوه 
بر توســعه مناســبات، مراکز تجاری ایران در 

آفریقا فعال شــوند.
توســعه  اینکــه  بیــان  بــا  قنــادزاده 
زیرساخت ها و ایجاد مشوق هایی برای تبادل 
تجاری، خاطرنشــان کرد: تاکنون برای توسعه 
زیرســاخت و حمــل و نقــل دریایــی و هوایــی 
قراردادهــای متعددی بســته شــده اســت و تا 
پایــان ســال نیــز قــرارداد خــط هوایی ایــران و 
آفریقــای جنوبــی و دیگــر خطــوط کشــتیرانی 

منعقد خواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه تشــکیل ســتاد آفریقا 
کــرد: مصوباتــی  امیــدواری  ابــراز  کشــور  در 
در زمینــه فعالیت هــای بانکــی، حمــل نقــل 
و مشــوق ها و معافیت هــا در ایــن ســتاد بــه 
هیــات  هماننــد  تاثیرگــذار  ســتادی  عنــوان 

دولت به تصویب برســد.
سرپرســت اداره کل آفریقــای ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران گفــت: در چهارماهــه 
 ۳۰ جــز  آفریقایــی  کشــورهای  امســال  اول 
اتفــاق  کــه  شــده اند  ایــران  تجــاری  شــریک 

بسیار خوبی است.
همچنیــن ســفیر ســنگال در ایــران نیــز 
در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه پتانســیل های 
ایــران  بــا  همــکاری  بــرای  ســنگال  فــراوان 
خاطرنشــان کــرد: فرصت هــای بســیاری بــرای 
ورود ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی ایران 
بــه ســنگال وجــود دارد کــه برپایی نمایشــگاه  
فیــداک در داکار می توانــد این فرصت ها را به 

خوبی به نمایش می گذارد.

بــرای  را  ســنگال  سیاســت گذاری  وی، 
ســرمایه گذاران  تجــاری  فرصت هــای  ایجــاد 
ســرمایه گذاران  افــزود:  و  دانســت  مســاعد 
معافیــت ســه  در ســنگال مشــمول  خارجــی 
ساله مالیاتی خواهند شد و ثبت شرکت آنها 
با توجه به امنیت اقتصادی موجود  یک روزه 
خواهــد بود، البته بســیاری از ســرمایه گذاران 
بهره منــد  خوبــی  بــه  مزیــت  ایــن  از  ایرانــی 

شده اند.
در ادامه نشست سفیر ایران در سنگال 
نیــز در ســخنانی ایــن کشــور را دارای ظرفیت 
اقتصــادی فــراوان دانســت و گفــت: در آینــده 
کشــور  دو  پیوندهــای  تحکیــم  بــرای  نزدیــک 
کمیســیون مشــترک ایران و ســنگال تشــکیل 

خواهد شد.
را  کشــتیرانی  مســتقیم  خــط  نبــود  وی 
از موانــع اصلــی توســعه مناســبات دو کشــور 
دانســت و گفــت: امیدواریــم بــا توســعه زیــر 
ساخت ها و گسترش همکاری های تجاری دو 

کشور موانع موجود از میان برداشته شود.

 1۴۵ ســال،  ابتــدای  از  آمارهــا  براســاس 
بخشــنامه از ســوی دســتگاه های مختلف در 
حــوزه تجــارت خارجــی صــادر شــده اســت، 
بــه ایــن معنــا کــه در هــر روز کاری ایــن بــازه 
زمانی حدود دو بخشنامه در خصوص تغییر 

قوانین مقررات صادر شده است.
بــه گــزارش تســنیم، براســاس آمارهــای 
موجــود از ابتــدای ســال تا روز دوشــنبه، ۱۴۵ 
بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده 
اســت. در صورتی که تنها روزهای کاری را در 
نظــر بگیریــم می تــوان نتیجــه گرفــت کــه طی 
این مدت روزانه حدود دو بخشنامه در حوزه 

تغییر قوانین و مقررات صادر شده است.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه عمــده ایــن 
محدودیت هــای  بــه  مربــوط  بخشــنامه ها 
صادراتــی اســت. بــه ایــن معنــا که براســاس 
آمــار گمــرک ایــران، از ۱۴۵ بخشــنامه ای کــه 
بــه آن اشــاره شــد ۸۰ تــا ۹۰ بخشــنامه تنها 
وزارت  معدنــی  صنایــع  کل  مدیــر  ســوی  از 
صمــت امضا شــده اســت. ایــن بخشــنامه ها 
از نظــر محتوایی شــامل مجوز واردات برخی 

شــرکت ها در بازه های زمانی ۱۵ روزه تا ســه 
ماهه است.

در واقــع به صــورت دائم بخشــنامه های 
محدودکننــده و کنترلــی توســط وزارت صمت 
کارشناســان  کــه  راهــکار  می شــود.  ارســال 
مربــوط بــرای ایــن موضوع ارائــه می کنند، این 
اســت که وزارت صمت به جای ارائه فهرســت 
شرکت های مجاز به واردات، شرکت هایی که 
بــه تعهــدات ارزی خــود عمل نکردنــد را اعام 
کنــد. یعنــی بــه جــای اعــام شــرکت هایی کــه 
مجــاز بــه واردات هســتند، شــرکت هایی کــه 

مجاز به واردات نیستند را اعام کند.
در ایــن حالــت دیگــر نیــازی نیســت کــه 
عــوض شــود. در صورتــی  مــدام  فهرســت ها 
کــه ایــن اتفــاق رخ دهــد بخش قابــل توجهی 
می کنــد.  پیــدا  کاهــش  بخشــنامه ها  ایــن  از 
دفتــر صنایــع معدنــی وزارت صمــت هــر مــاه 
یکبــار ۱۰ تــا ۱۵ بخشــنامه صــادر می کنــد. بــه 
طــور ایــن دفتــر مثــال بــرای واردات شــمش 
قوســی)فوالد(، شــمش روی، سیمان، مقاطع 
طویل)نظیــر میلگــرد(، لولــه پروفیــل، مقاطع 

تخت)نظیر ورق های فوالدی(، شیشــه و مس 
بخشــنامه های مختلف صادر می کند. هر ماه 
نیــز اعــام می کند کــه کدام شــرکت ها امکان 

واردات را دارند.

صدور 9۰ درصد بخشنامه ها 
از جانب ۳ دستگاه

۹۰ درصــد بخشــنامه هایی کــه در حــوزه 
تجارت خارجی صادر می شود مربوط به وزارت 
صمــت، وزارت بهداشــت و جهــاد کشــاورزی 
است. بخش کوچکی از بخشنامه های اباغی 
در اجــرای وظایــف گمــرک صــادر می شــود که 
عمومــا جنبــه کنترلــی دارد. ســایر ســازمان ها 
معمــوال بخشــنامه های کمــی صــادر می کنند. 
حــدود پنــج درصــد از بخشــنامه ها در ســال 
جــاری نیــز مربــوط بــه ســازمان امــور مالیاتــی 
بــوده که علــت آن نیز تغییر قانون مالیات بر 

ارزش افزوده بوده است.
بخشــنامه های  تناقــض  خصــوص  در 
صادر شــده از ســوی دستگاه های مختلف نیز 
بایــد گفــت کــه چنین مــواردی وجــود دارد که 

باعث ســردرگمی دستگاه های اجرایی و مردم 
می شــود. به طور مثال بخشنامه ای داریم که 
براســاس آن در ســال ۱۳۹۷ محدودیت هایی 
بخشــنامه  حــال حاضــر  در  امــا  وضــع شــده 
جدیدی صادر شده که محدودیت ها را نقض 
کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت بخشــنامه 

قبلی ملغی نشده و همچنان وجود دارد.

 تصمیمات خلق الساعة
ممنوع شد

گفتنی اســت که براســاس بخشــنامه ای 
رئیــس  از ســوی معــاون حقوقــی  اخیــرا  کــه 
دســتگاه های  اســت،  شــده  صــادر  جمهــوری 
دولتی مکلف شــدند تا ۴ ضابطه مشــخص را 
در راستای صدور بخشنامه ها و تغییر دستور 
العمل هــا رعایــت کنند. هــدف از این موضوع 
و  اقتصــادی  فرآیندهــای  در  ثبــات  افزایــش 
رشــد امنیت ســرمایه گذاری ذکر شــده است. 
بایــد دید که این بخشــنامه چــه تغییری را در 
ماه های آینده در صدور بخشنامه های متعدد 

ایجاد خواهد کرد.

رئیس اتاق تعاون ایران 
مطرح کرد: محصوالت 

صنعت ساختمانی 
ایران قابل رقابت با 

کاالهای مشابه اروپایی

سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: تاسیس 1۰ مرکز 
تجاری در آفریقا تا پایان سال برای توسعه روابط تجاری

 تراز تجارت خارجی
 مناطق آزاد

 بعد از ۳۰ سال
مثبت شد

صدور 1۴۵ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی 
کمتر از ۵ ماه
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تصمیم اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت برای 

تعیین تکلیف شرکت های 
دولتی در برنامه توسعه

مجمعتشــخیصمصلحتنظامدرجلســهایبهریاســت
آملــیالریجانــیبــاحضــوررئیسجمهــوریورئیــسقــوه
قضاییــه،دبیــرواعضــایمجمعسیاســتهایکلیبرنامه

هفتمتوسعهرابررسیکرد.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن جلســه بــه بحــث و بررســی 
در خصــوص بنــد مربــوط به بازبینــی، ســاماندهی و تعیین 

تکلیف شرکت های دولتی در برنامه هفتم گذشت.
در ایــن جلســه کــه رئیــس و معاون ســازمان برنامه و 
بودجــه، روســای کمیســیون های برنامــه و بودجــه، صنایــع 
در  نیــز  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس  و  معــادن  و 
اعضــای مجمــع، »بازبینــی،  رای  بــا  آن شــرکت داشــتند، 
ســاماندهی و تعییــن تکلیــف شــرکت های دولتــی با رعایت 
سیاســت های کلــی اصــل۴۴ بــه ایــن شــرح انجــام خواهــد 
شــد کــه شــرکت هایی کــه وظایــف غیــر حاکمیتــی دارنــد یا 
بخشــی از وظایــف آنهــا غیرحاکمیتــی اســت کالً یــا جزئاً به 
تناســب به بخش خصوصی یا تعاونی واگذاری می شــوند« 
و » شــرکت هایی کــه منحصــراً وظیفــه حاکمیتــی دارنــد به 
ســازمان و ســاختار دولتــی مناســب تبدیــل مــی گردند مگر 
در مــوارد ضــروری آن هم به تشــخیص مجلــس و از طریق 
قانون برنامه« و »شرکت های دولتی زیان ده و شرکت های 
دولتــی دارای وظایــف مــوازی از طریــق اصــالح، ادغــام یــا 
انحــالل تعییــن تکلیــف مــی گردند.« در این جلســه، ســید 
ابراهیــم رئیســی، بــا قدردانــی از تــالش اعضــای مجمــع و 
کمیســیون های آن در بررســی و تدوین سیاســت های کلی 
برنامــه هفتــم، اظهــار کرد: نگرانی مجمــع از وجود برخی از 
نابســامانی ها در شــرکت های دولتی، بجا و درســت اســت. 
این سیاســت ها، قرار اســت تبدیل به برنامه و قانون شــده 
و اجرایی شوند، تالش ما در دولت، اجرای این سیاست ها 
خواهــد بــود و تجربــه اجــرا نشــدن بخشــی از برنامه هــای 
چهــارم و پنجــم و ششــم را شــاهد بودیــم و نمی خواهیــم 
در برنامــه هفتــم، همــان وضعیت تکرار شــود لــذا تقاضای 
مــا توجــه بــه اقتضائات میدان اجرا اســت و بــرای رفع همه 
مشــکالت در هــر بخــش، نمی تــوان نســخه واحــد نوشــت. 
ادامه بررسی بندهای دیگر سیاست های کلی برنامه هفتم 
توســعه به جلســه آتی مجمع موکول شد. این سیاست ها، 
جهــت بررســی و ابــالغ بــه محضر رهبــری انقالب اســالمی 

تقدیم خواهد شد.

 نیروگاه های اتمی فرانسه
بر اثر موج گرما عرق می ریزند

ترجمه:سلیمحیدری
امواج گرمــای پی در پی 
ای  هســته  راکتورهــای 
فرانســه را تحــت فشــار 
امــا  اســت.  داده  قــرار 
لیــزا  گــزارش  براســاس 
لوئیــس از پاریــس، این 
اتفــاق آنهــا را بــه ســوی 
یــک بحران جدی ســوق 

نمی دهد.
ماننــد ســایر کشــورهای اروپایــی، فرانســه چندین 
هفتــه اســت کــه در دمــای ۴0 درجــه ســانتیگراد )10۴ 
درجــه فارنهایــت( قرار دارد. اگرچه این امر باعث فشــار 
بــر راکتورهــای هســته ای فرانســه می شــود، امــا به نظر 
نمی رسد که این موضوع استراتژی انرژی هسته ای این 

کشور را زیر سوال ببرد.
نیروگاه هــای هســته ای بــه طور تقریبــی 70 درصد 
بــرق را در فرانســه تولیــد می کننــد کــه باعــث می شــود 
سهم انرژی هسته ای از ترکیب انرژی این کشور بیشتر 

از هر کشور دیگری باشد.
امــا بیــش از نیمــی از 56 رآکتــور کشــور بــه دلیــل 
تعمیرات برنامه ریزی شــده یا فوق العاده برای چندین 

ماه تعطیل شده اند.
و حــدود یــک پنجم این راکتورها باید فعالیت خود 
را قطع کنند یا آن را به حداقل برسانند، زیرا دمای آب 
رودخانه هایــی که نیروگاه هــا آب خنک کننده خود را در 

آن تخلیه می کنند از حد معینی فراتر می رود.
امــا دولــت این قانون را حداقل تا 11 ســپتامبر )20 

شهریور( به حالت تعلیق درآورده است.

"اثراتزنجیرهایدرسراسرزنجیرهغذایی"

بــرای ژان پیــر دلفــاو کــه یــک فعال محیط زیســت 
در گــروه محلــی  FNE86 اســت، ایــن یــک تصمیــم غــم 

انگیز است.
در حالی که او و دو دوســتدار محیط زیســت دیگر 
از میــان چمن هــای مرتفــع در ســاحل رودخانــه گارون 
بــرای نمونه بــرداری از آب در یــک بعدازظهــر عبــور مــی 
کردنــد، به دویچــه وله گفت: »نمی توانم بفهمم چگونه 
آنها می توانند رآکتورها را روشن نگه دارند، اگرچه این 

تأثیر فاجعه باری بر اکوسیستم خواهد داشت.« 
گارون آب خنــک کننــده نیــروگاه هســته ای گلفچ 
در جنــوب غربــی فرانســه را تامیــن می کنــد. یکی از دو 
راکتور این نیروگاه ماه هاست که فعالیت نمی کند، زیرا 
مقامــات خوردگــی و ترک هــای کوچکــی را در لوله هــای 
مربــوط بــه ایمنی نیروگاه پیدا کردنــد. راکتور دوم هنوز 

کار می کند.
دلفاو گفت: "به دلیل گرما، توان انتقال آب گارون 
در حال حاضر به 50 متر مکعب در ثانیه کاهش یافته 
است که این توان چندین هزار در مواقع عادی است." 
وی خاطرنشــان کــرد: " کارخانــه گلفــچ ایــن وضعیــت را 
بدتــر مــی کنــد، زیــرا از 8 متر مکعب آب برای سیســتم 
خنک کننده خود استفاده می کند و تنها 6 متر مکعب 
را بــه عقــب تخلیه می کند، زیرا مقداری از آب در طول 

فرآیند تبخیر می شود."
وی افــزود کــه فرآیندهای خنک ســازی این نیروگاه 
دمــای آب را تــا 6 درجه ســانتی گراد افزایش داده اســت 
کــه باعــث ایجــاد اثــرات زنجیــره ای در سراســر زنجیــره 

غذایی شده است.
متنکاملرادرسایتمطالعهکنید.

اخبـــــــــــــــــار

رئیسجمهوریمدیریتآبوخاکرادربخش
کشــاورزیمهموضروریدانســتوخاطرنشان
و ســخنرانی بــا کشــاورزی مشــکالت کــه کــرد
بخشــنامهحــلنمیشــودبلکــهبایــدســازوکار

ایجادکشاورزیفناورانهمهیاشود.

بــه گزارش ایســنا، ســید ابراهیم رئیســی با 
ابــراز خرســندی از بازدیــد از نمایشــگاه مجموعــه 
شــرکت های دانش بنیــان »پیشــران«  و تقدیر از 
تــالش متخصصــان و صاحب نظران در حوزه های 
دانش بنیــان تصریــح کرد: این اقدامــات می تواند 

جملــه  از  مختلــف  زمینه هــای  در  کشــور  بــرای 
کشــاورزی و صنایــع گره گشــا باشــد و محصوالت 
و توانایی هــای آنهــا در دســتگاه های کشــور مورد 
بهــره بــرداری قــرار گیــرد.  او بــا بیان اینکــه رهبر 
معظم انقالب اســالمی امســال را به عنوان سال 
معرفــی  اشــتغال آفرین  و  دانش بنیــان  تولیــد، 
کرده اند به ظرفیت های علمی کشــور اشــاره کرد 
و گفــت: محصــوالت دانش بنیــان تولیــد شــده از 
سوی محققان داخلی هزینه را کاهش، بهره وری 
را افزایش و ارزش افزوده زیادی ایجاد می کند و 
ما مصمم به حمایت و استفاده از آنها هستیم.

بومی ســازی  بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــوری 
دانــش آب رســانی زیرســطحی در کشــور اظهــار 
داشــت: ضــروری اســت ایــن دانــش قابــل عرضه 
برای همه کشاورزان کشور باشد و دولت نیز در 
ایــن زمینــه خود را موظف بــه حمایت از اقدامات 

فناوری پایه و علم پایه می داند.
رئیســی بــا طــرح ایــن پرســش کــه آیــا ایــن 
میزان اســتفاده از آب در کشاورزی ضرورت دارد 
و آیا می توانیم محصول کشاورزی ارایه دهیم که 
نیــاز بــه اســتفاده از آب و هزینــه کمتری داشــته 
باشــد، گفــت: اقداماتی کــه توســط محققان این 

مجموعــه انجــام شــده اســت هزینــه را کاهــش، 
بهــره وری را افزایــش و ارزش افزوده زیادی ایجاد 
می کنــد و جلــوی خام فروشــی را می گیــرد و مــا 

مصمم به حمایت و استفاده از آن ها هستیم.
او بــا تاکید بر حمایت دولت از فعالیت های 
دانش بنیان، اظهار کرد: نباید شــرایط به گونه ای 
باشــد کــه محقــق و تولیدکننــده ای بگویــد بــرای 
محصول دانش بنیان خود که امکان تجاری سازی 
آن هم وجود دارد، بازاری ندارم اما در عین حال 
دســتگاه های مختلــف همان محصــول را از خارج 
از کشــور وارد کننــد. هرگــز دســتگاهی نباید این 

کار را انجام دهد.
رئیســی افــزود: چــرا بایــد محصولــی کــه در 
از  شــده،  تولیــد  الزم  اســتانداردهای  بــا  داخــل 
خــارج از کشــور وارد شــود، ایــن جفــا بــه تولید و 
تولیدکننــده اســت لــذا بــا قــدرت جلوی ایــن نوع 

اقدامات را می گیریم.
رئیس جمهــوری تاکیــد کــرد: همــه دســتگاه های 
اجرایی کشــور با قدرت و توان و با کنار گذاشــتن 
بوروکراســی اداری کــه عمدتــا مانــع اســت، کار را 
به نحوی دنبال کنند که هم متخصصین تشویق 
شوند و هم بتوانیم بهره وری را در کشور افزایش 

دهیم.
او در حاشــیه بازدیــد از بخش هــای مختلف 
ایــن نمایشــگاه کــه بیــش از ۳ ســاعت بــه طــول 
انجامیــد، در گفتگــو بــا متخصصان، کارشناســان 
دانش بنیــان  شــرکت های  مجموعــه  مدیــران  و 
و  فعالیت هــا  جزئیــات  جریــان  در  »پیشــران« 
تولیدات این نهاد نوآوری، فناوری و علم آفرینی 

کشور قرار گرفت.
بیش از 500 نفر از نخبگان، متخصصین و 
اساتید دانشگاه های کشور در رشته های مختلف 
فنی و تجربی و در قالب بیش از 50 شــرکت در 

مجموعه »پیشران« مشغول فعالیت هستند.
می تــوان  آنهــا  دســتاوردهای  مهم تریــن  از 
بــه بومی ســازی فناوری های کشــاورزی هوشــمند 
َــر،  و پیشــتاز، سیســتم ســیالژ علوفــه و یونجــه ت
فناوری هــای حــوزه پزشــکی فــرد محــور از جملــه 
کیت های تخصصی تعیین مســیر درمان ســرطان 
بر اســاس شــبکه ژنی اختصاصی هر بیمار، آنتی 
 ،mRNA بادی منوکلونال درمان سرطان، واکسن
غشــاهای تصفیــه آب و فاضــالب و فناوری هــای 
نویــن تولیــد مثــل دام ســبک و ســنگین)IVF و 

IVM( اشاره کرد.

سرپرســتمعاونــتتوســعهطرحهــایشــرکت
بــرقحرارتــیتاکیــدکــردکــهباهــدفافزایــش
تــوانتولیــدبرقوکمکبهکاهشخاموشــیها
درتابســتانامســال،بیــشاز4هــزارمــگاوات
بــرقدرمــدتکمتــرازیــکســالبــهظرفیــت

نیروگاههایحرارتیافزودهشدهاست.
به گزارش دیروز پایگاه اطالع رســانی وزارت 
نیــرو، محمــد رمضانی افزود: این میــزان افزایش 
ظرفیــت نیروگاهــی از طریــق احــداث 17 واحــد 
نیروگاهــی بــه ظرفیــت ۳ هــزار و 27 مــگاوات و 
اجــرای طرح هــای ارتقــای تــوان عملــی واحدهــای 
گازی و سیکل ترکیبی و همچنین رفع محدودیت 
نیروگاه هــای بخــاری بــه ظرفیــت یک هــزار و ۳5 

مگاوات به دست آمده است.
شــده  ســنکرون  پروژه هــای  داد:  ادامــه  او 

گازی  واحدهــای  شــامل  زمانــی  بــازه  ایــن  در 
نیروگاه هــای هنــگام، پاســارگاد قشــم، میان رود، 
آریــان زنجــان )دو واحــد(، ایــران ال ان جــی )ســه 
واحــد(، مهتــاب کویــر )دو واحــد( و شــهید باکری 

بوده است.
طرح هــای  توســعه  معاونــت  سرپرســت 
شــرکت بــرق حرارتی خاطرنشــان کــرد: همچنین 
در ایــن مــدت واحــد بخــار نیروگاه هــای جهــرم، 
هریــس، ارومیــه، چابهار، بعثت پــارس جنوبی و 

غرب کارون به بهره برداری رسیده است.
پروژه هــای  اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  رمضانــی 
بــرای  نیروگاه هــای موجــود  تولیــد  تــوان  ارتقــای 
افزایش پایداری شــبکه برق کشور، گفت: در پی 
انجــام ایــن طــرح حــدود ۹۳5 مــگاوات از طریــق 
و ســیکل  گازی  واحدهــای  عملــی  تــوان  ارتقــای 

ترکیبــی و 100 مــگاوات از طریــق رفــع محدودیت 
نیروگاه های بخاری به ظرفیت تولید برق حرارتی 

کشور افزوده شده است.
راســتای  در  براین اســاس  داد:  ادامــه  او 
بــرای  بــرق  تولیــد  تــوان  افزایــش  پروژه هــای 
روزهــای اوج مصــرف تابســتان امســال مجموعاً 
تاکنــون بیــش از چهارهــزار مــگاوات در مــدت 
نیروگاه هــای  ظرفیــت  بــه  ســال  یــک  از  کمتــر 
رشــد  میــزان  ایــن  کــه  شــده  افــزوده  حرارتــی 
ظرفیــت در چنیــن بــازه زمانــی طــی چنــد دهــه 

گذشــته کم سابقه بوده است.
طرح هــای  توســعه  معاونــت  سرپرســت 
شــرکت برق حرارتی ظرفیت نیروگاه های حرارتی 
کشــورمان با انجام اقدامات یاد شــده از مرز 72 
هزار مگاوات عبور کرده اســت، افزود: بر اســاس 

برنامه ریــزی صورت گرفتــه در چنــد روز آینــده بــا 
اتصــال چندین واحد جدید نیروگاهی به شــبکه، 

حرارتــی  نیروگاه هــای  ظرفیــت  افزایــش  رکــورد 
کشور شکسته خواهد شد.

ســخنگویقــوهقضاییــهاعــالمکــردکــهپرونده
نقــص بــه اعتقــاد بــا اوکراینــی هواپیمــای
تحقیقــاتبهدادســراارســالشــد.دادســرادر
راســتایرفعنقــصاقداماتیانجامدادوظرف

روزهایآیندهبهدادگاهارسالمیشود.
بــه گــزارش ایســنا، مســعود ستایشــی در 
نشســت خبــری دیــروز درباره پرونــده هواپیمای 
اوکراینــی تصریــح کــرد: پرونــده بــا صــدور قــرار 
جلب به دادرسی به دادگاه رفت. دادگاه ویژه ای 
در ســازمان قضائــی نیروهــای مســلح مســئول 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده بــود.  ایــن پرونــده بــا 
اعتقاد به نقص تحقیقات به دادسرا ارسال شد 
کــه ایــن موضوع هم به خاطر اعتراض به نظریه 
کارشناســی بود. کارشناسی غنی در این پرونده 
صورت گرفته است، اما پرونده طبق حق شکات 
مــورد اعتــراض قــرار گرفــت. کار ابــالغ در حــال 
انجــام اســت و ظــرف روزهای آینده ایــن پرونده 

به دادگاه اعاده و مورد بررسی قرار می گیرد.
او در پاســخ به سوال ایســنا درباره آخرین 
وضــع پرونــده بابــک زنجانــی و اجــرای حکم این 
پرونــده گفــت: تکلیــف اجــرای حکم او بــر عهده 
دادســرای  احــکام  اجــرای  واحــد  و  دادســتانی 

تهران اســت. تاکنون نسبت به شناسایی اموال 
بابــک زنجانــی در داخــل کشــور و ارزیابی اموال 
و انتقــال و اســترداد امــوال خــارج از کشــور این 
فرد اقدام جدی و گســترده صورت گرفته اســت 
و  تاکنــون حــدود 500 میلیــون دالر بــه وزارت 
نفــت واگــذار شــده اســت. کل رد مــال ایــن فرد 
1 میلیــارد و ۹66 میلیــون یــورو اســت و در مورد 
الباقــی طلــب وزارت نفــت بــا همــکاری ضابطان 
و نظارت دادســرای تهــران اقدامات خوبی انجام 
شــده است. سرنخ های بسیار خوبی از اموال او 
به دســت آمده اســت و اکنون هم بابک زنجانی 

در زندان است.

ســخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به سوالی 
در خصــوص ســامانه جامــع تکالیــف کــه در آن 
وضــع تــرک فعــل ســازمان ها مشــخص شــده و 
طبــق ســند تحــول مهلــت اجــرای آن تــا پایــان 
تیــر بــوده اســت و ایــن ســامانه چــه زمانــی اجرا 
می شــود؟ گفــت: یــک ســری تکالیف کلیــدی در 
رابطــه بــا دســتگاه ها و حوزه هــای مهــم کشــور 
شناسایی شده است. مطابق با اولویت بندی ها، 
تکالیــف شناســایی و در حــال بارگــذاری اســت.  
درگاه ســامانه یکپارچه ســازمان بازرســی به نام 
ســینا، طراحی و رونمایی شــده است. این درگاه 
دو بخش درون ســازمانی و برون ســازمانی دارد 
اطالعاتــی  سیســتم های  تجمیــع  راســتای  در  و 
فعالیــت می کنــد. درگاه درون ســازمانی در حال 
بهره برداری اســت و در اختیار ســازمان بازرســی 

کل قرار دارد.
ستایشــی تصریــح کــرد: بــه دلیــل اهمیــت 
موضــوع اطالع رســانی و ضابطه منــد بــودن، در 
مرحلــه اخــذ تاییدیه هــای الزم اســت و تــا زمانی 
که به اتمام برسد، مجوزهای الزم بارگذاری و در 
نهایت اطالع رسانی می شود. بر اساس گزارشی 
که از ســازمان بازرســی داریم، این موضوع ناظر 

بر این اســت که 1100 تکلیف قانونی دستگاه ها 
بانــک اطالعاتــی ســازمان  و  پایــگاه داده  درون 
بازرســی وجــود دارد و فراینــد صحــت ســنجی 
آن در حــال انجــام اســت و  تکالیــف دســتگاه ها 

شناسایی و در حال رصد است.
ستایشــی در پاسخ به ســوالی در خصوص 
عفــو اعدامی هــا گفــت: تــالش قــوه قضاییــه بــر 
ایــن اســاس اســتوار اســت. بــا ظرفیــت مردمــی 
و همچنیــن شــوراهای حــل اختــالف، اقدامــات 
خوبی انجام شــده اســت. در ســال 1۴00، 67۹ 
نفر رضایت دادند و قصاص ســاقط شــده است. 
در چهار ماه اخیر هم 2۴5 نفر گذشت کردند.

آخریــن  دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  او 
گفــت:  وکالــت  آزمــون  نتایــج  اعــالم  وضعیــت 
موضــوع برداشــتن ســقف عــددی از آزمون هــای 
ســردفتری و وکالت معیــار پذیرش داوطلبان در 
آزمونهــای ذکــر شــده، کســب حداقــل 70 درصد 
حائزیــن  درصــد  یــک  نمــرات  میانگیــن  امتیــاز 
باالتریــن امتیــاز اســت. قیــد واژه امتیــاز در نص 
قانون از صراحت ماده مورد بحث کاســته است 
و ممکــن اســت نیــاز بــه تفســیر مجلس داشــته 
باشــد. حــوزه معــاون اول قــوه قضاییــه، طبــق 

بررســی های انجــام شــده پیگیــر موضوع اســت. 
جمع بندی بر اســاس نمره خام بوده اســت، اما 
بــه دلیل اینکــه نمایندگان موضوعاتــی را مطرح 
کردنــد، ظــرف چنــد روز آینــده استفســاریه اخذ 

می شود.
خصــوص  در  قضاییــه  قــوه  ســخنگوی 
تخلفــات حــوزه شــهری و تــرک فعل هایــی که از 
ســوی مدیــران شــهری رخ می دهــد، گفــت: در 
حــوزه ســاخت و ســازها و قطــع درختــان متولــی 
شــهرداری اســت، هر جایی که در ایفای تکالیف 
موانعی هســت می توان به ظرفیت های دستگاه 
قضائی متمســک شــد. البته بحث پیشــگیری از 
جرم در حوزه تخلفات شــهری خصوصاً پایتخت 
حائز اهمیت اســت. تاکنون ۳7 فقره تخلف در 

شعبه تخصصی بررسی شده است.
ستایشــی در پاسخ به ســوالی در خصوص 
معرفــی عامــالن اختــالل در اینترنــت گفت: این 
موضــوع را بررســی و اســتعالمات الزم را اخــذ 

می کنیم. تاکنون گزارشی نداشتیم.
وعــده  گفــت:  نشســت  ایــن  پایــان  در  او 
می دهیــم تــا پایان ســال 1۴01 تمــام مزایده های 
قوه قضائیه به صورت الکترونیکی انجام شود.

رئیسمجلسشورایاسالمیگفتکهسازمان
ساختوســازها بــر نظــارت و مهندســی نظــام
جنبهصوریپیداکردهوبایدبرایاینوضعیت

چارهاندیشیجدیکرد.
بــه گــزارش ایســنا، محمدباقــر قالیبــاف در 
جلســه علنــی دیــروز مجلــس و بعــد از قرائــت 
گــزارش کمیســیون عمــران دربــاره علــت حادثــه 
و  آبــادان  در  متروپــل  ســاختمان  فروریــزش 
عــرض  بــا  کشــور  وزیــر  صحبت هــای  همچنیــن 
گفــت:    متروپــل،  حادثــه  عــزاداران  بــه  تســلیت 
مــن حداقــل 12 ســال کار مســتقیم در ایــن حوزه 
داشــتم. یکی از مشــکالت اساســی در ســاخت و 
ســاز در شهرها بحث مربوط به درآمدهای پایدار 
شــهرداری ها است. این موضوع روی زمین مانده 
اســت. از طــرف دیگــر ســازمان نظام مهندســی و 
نظارت بر ساخت و سازها جنبه های صوری پیدا 
کــرده که باید درباره آن چاره اندیشــی جدی کرد. 
اگــر حــل و فصــل نشــود بــار آن توأمــان بر دوش 

مجلس و دولت خواهد بود.
او توضیح داد: اکنون قانون نظام مهندسی 
اشــکاالت جــدی دارد و بایــد حتمــا در کمیســیون 
عمران دنبال شــده و اصالح شــود. موضوع دیگر 
نظارت های دقیق اســت که باید با ریشــه یابی آن 

را حل و فصل کرد.
رئیس مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به 
گــزارش کمیســیون عمران دربــاره متروپل گفت: 

از خیلــی از ســاختمان ها بهره بــرداری غیرقانونــی 
می شــود بدیــن صــورت کــه ســاختمان بــرای کار 
دیگــری پایــان کار گرفتــه امــا در آن کار دیگــری 
انجام می شــود که این از موضوعات جدی است. 
حوادثــی کــه رخ داده عــالوه بــر ناامنــی در ســازه 
بعضــا به دلیل ناامنــی در کاربری های غیرقانونی 
ساختمان ها بوده که برای کاربری دیگری ساخته 

شده بود.
قالیبــاف خطــاب بــه وزیر کشــور گفت: باید 
ایــن مــوارد پیگیــری شــود. ســازمان شــهرداری ها 
و نظــام مهندســی ورود کننــد. عمدتــا مشــکالت 
نظارت و بعضا مشــکالت قانونی دیده می شود و 
منفعل شــده اند. حوادث آتش ســوزی و یا ریزش 

ساختمان همه ریشه در این موضوعات دارد.
بــه گفته او، ســاختمان های بزرگ عمدتا در 
کالن شــهرها وجــود دارند که در ســازه ها اشــکال 
داشته و برخط شدند. موضوع کاربری آن ها هم 
باید به سرعت پیگیری شود. خیلی از حوادث به 

دلیل کاربری ها و روش های غلط رخ می دهد.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره 
در  شــد:  یــادآور  بحــران  مدیریــت  موضــوع  بــه 
دولــت گذشــته در بــازه زمانــی دو ســاله شــورای 
عالــی مربــوط بــه مدیریت بحران کشــور تشــکیل 
نشــد. آن زمــان تذکــر کتبــی هم دادیــم. از طرف 
و  تکالیــف  و  الزم  تجهیــزات  و  اعتبــارات  دیگــر 
پیگیری هایــی در قبــل و بعــد از حادثه وجود دارد 

کــه بــرای آن اعتباراتــی اختصــاص داده شــده که 
طبق بررســی ها تاکنون این اعتبارات آن طور که 
بایــد در حــوزه مدیریــت بحــران مــورد توجــه قرار 

نگرفته است.
قالیبــاف بحــث دیگــر را مربــوط بــه مناطــق 
آزاد عنوان و خاطرنشــان کرد: براســاس ماده 65 

احــکام داخلــی در مناطق آزاد همه مســئولیت ها 
جز مسائل دفاعی و امنیتی بر عهده مناطق آزاد 

است که بتوانند اشراف و دقت داشته باشند.
او بــا بیــان اینکــه مجلــس یازدهــم در حوزه 
درآمدهــای پایــدار شــهرداری ها مصوبــه داشــت، 
گفــت: ایــن یــک قــدم رو به جلــو بود اما مشــکل 

درآمدهــای پایــدار شــهرداری ها را حــل نمی کنــد. 
در  ریشــه ای  صــورت  بــه  بایــد  مشــکل  ایــن 
شــهرداری ها حل شــود. مشــکل ســاخت و ساز و 
بحث های مربوط به حوزه نظارت و مهندسی هم 
باید رفع شــود. امیدواریم با این اقدامات شــاهد 

تکرار حوادثی همچون متروپل نباشیم.

پروندههواپیمایاوکراینیبهدادگاهاعادهمیشود

افزایش4هزارمگاواتیظرفیتنیروگاههایحرارتی

رئیسی:مشکالتکشاورزیباسخنرانیوبخشنامهحلنمیشود

قالیباف:سازماننظاممهندسیونظارتبرساختوسازها
جنبهصوریپیداکردهاند
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اربعین، اپلیکیشن »بله« 
همراه زائران حسینی است

معــاون فنــاوری اطالعــات بانــک ملی ایران با اشــاره بر 
ظرفیت محدود شبکه های ارتباطی عراق و نگرانی های 

زائران اربعین حســینی 
کشــورمان  از  اعزامــی 
اپلیکیشــن  گفــت: 
نیــز  امســال  »بلــه« 
مانند سال های گذشته 
هــم  قــدم  و  همــراه 
زائــران اربعین اســت و 
با ارائه سامانه ارتباطی 
اربعیــن، ارتبــاط زائران 

با هم سفران و عزیزانشان را کامالً رایگان و بدون نیاز 
به اینترنت برقرار می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، علیرضا 
ماهیــار یکــی از نیازهــای اصلی زائــران در اجتماع بزرگ 
اربعیــن را ارتبــاط بــا زائــران دیگــر در عــراق و اعضــای 
خانواده شــان در ایــران عنــوان کرد و گفــت: اما به دلیل 
ظرفیــت محــدود کانال هــای ارتباطــی عــراق و همچنیــن 
تعرفه هــای زیــاد خطــوط تلفن همراه، برقــراری ارتباطی 
ارزان و بــدون اختــال، یکی از دغدغه های اصلی زائران 
اباعبــدهللا )ع( اســت. وی بــا تاکیــد بــر رایــگان بــودن 
»ســامانۀ اعــام وضعیــت اربعین« تصریح کــرد: زائران 
حســینی برای اســتفاده از این سامانه نیازی به اینترنت 
و یا خرید سیم کارت عراقی ندارند. از سویی، در صورتی 
که زائران در طول ســفر به جای روشــن کردن اینترنت 
و یــا مکالمــه و ارســال پیامک با تلفن همــراه خود صرفا 
بــا ســامانه اعــام وضعیــت بلــه کار کننــد، هیــچ هزینه 

ارتباطی را در طول سفر نخواهند پرداخت.
ماهیــار بــا اشــاره بــه مســئولیت اجتماعــی و ملــی 
»بانــک ملــی ایــران« در رویــداد عظیم اربعین حســینی 
تاکیــد کــرد: ایــن بانــک آمادگــی هــر گونــه همــکاری بــا 
ارگان هــا و نهادهــای تصمیــم ســاز بــه منظــور تســهیل 
ایــن ارتبــاط و ارایــه خدمات بهتر و موثرتر به مردم عزیز 
کشورمان در رویداد بزرگ اربعین حسینی را داراست.

افتخارات بانک تجارت 
برای مشارکت در پاالیشگاه 

بیدبلند 
در راســتای تــداوم همــکاری دو جانبــه بانــک تجــارت و 
پاالیشــگاه گاز بیدبلند خلیــج فارس، مدیران عامل دو 

مجموعه با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.
بانــک تجارت، هــادی  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
اخاقــی فیــض آثــار در ایــن دیــدار بــه تعامــل ارزشــمند 

پاالیشــگاه  بــا  بانــک 
خلیــج  بیدبلنــد  گاز 
داشــت  اشــاره  فــارس 
توانمنــدی  گفــت:  و 
مدیــران  تخصــص  و 
بیدبلنــد خلیــج فــارس، 
بهر ه بــرداری  و  اجــرا  در 
بــزرگ  پــروژه  ایــن  از 
ملــی، همــواره مشــوقی 

بــرای بانــک تجــارت در حمایــت بیــش از پیــش از ایــن 
پــروژه بــه شــمار می رود و همچــون گذشــته آماده ایم تا 
از تمــام ظرفیت هــای موجــود در بانک، بــرای این تعامل 

بهره برداری کنیم.
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  تجــارت  بانــک  عامــل  مدیــر 
توانمنــدی بانــک تجــارت در حــوزه بانکداری بیــن الملل 
می توانــد نقطــه قوت بانک در این تعامل باشــد، یادآور 
شــد: تخصــص و تجربــه بانــک تجــارت در ارائــه خدمات 
ارزی همچنــان بــه عنــوان یــک مزیت رقابتــی در تعامل 
بانک با شــرکای تجاری خود به شــمار می رود. در چهار 
ماهه نخســت امســال حجم عملیات ارزی بانک تجارت 
با رشد چشمگیری همراه بوده و پیش بینی می کنیم تا 

پایان سال این رشد به مراتب افزایش یابد.
وی تاکیــد کــرد: یکــی از افتخارات بانــک تجارت در 
ســال های اخیــر مشــارکت در طــرح پاالیشــگاه بیدبلنــد 
خلیــج فــارس اســت که اثرات مثبت آن برای نســل های 
امین نــژاد  محمــود  بــود.  خواهــد  مانــدگار  نیــز  آینــده 
مدیرعامل پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس نیز از تداوم 
مســاعدت های بانــک تجــارت بــا ایــن پــروژه بــزرگ ملی 
تقدیــر کــرد و اظهــار داشــت: شــرایط رقابتــی موجود در 
سیســتم بانکــی طلــب می کنــد کــه بانک ها بــه وفاداری 
مشــتریان به عنوان یک اصل توجه ویژه داشــته باشند. 
بانــک تجــارت در ایــن زمینــه موفق عمل کــرده و با ارائه 
خدمات مورد انتظار به پاالیشگاه بیدبلند، این مجموعه 
را به مشتری وفادار و سازمانی خود مبدل کرده است.

کوتاه از بانک و بیمه

برگزاری جشنواره ارمغان 
مهر بیمه های زندگی کوثر

شــرکت بیمــه کوثــر به  منظور ترغیب و تشــویق شــبکه 
فــروش و نیــز افزایــش ســطح رضایــت مشــتریان طرح 
انگیزشی ارمغان مهر بیمه  های زندگی ویژه نمایندگان 

و بیمه گذاران را برگزار می کند.
بــه گــزارش الفباخبــر ، معــاون بازاریابــی ایــن شــرکت با 
اعــام ایــن خبــر، گفت: 
ایــن جشــنواره بــا هدف 
توســعه  و  ترویــج 
در  زندگــی  بیمه هــای 
و  مــردم  عمــوم  میــان 
همــکاری،  ارتقــای  نیــز 
رقابــت و کار گروهی در 
بیــن نماینــدگان طراحی 
شــده اســت. معصومــه 
نجات بخــش رونــق بیمه های زندگی در کشــور را یکی از 
ماموریت های راهبردی این شرکت برشمرد و خاطرنشان 
کرد: با توسعه کمی و کیفی شبکه فروش و نیز استفاده 
از ظرفیت های بسیار خوب کارگزاران رسمی بیمه که در 
رشــته زندگی فعال هســتند، بیش ازپیش شــاهد ارتقای 
ســهم بیمه هــای زندگــی در شــرکت بیمه کوثــر و به نوبه 

خود در صنعت بیمه خواهیم بود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح تا ٢٢ مهر مــاه ادامه 
دارد و از نمایندگانــی کــه بیشــترین امتیــاز را در هــر 
ســطح کســب کننــد در ســالروز تاســیس بیمــه کوثــر 
تجلیل می شود، افزود: در این جشنواره، به نمایندگان 
دارای فروش بیشــتر نســبت به مدت مشابه و براساس 
شــاخص های تعریــف شــده، جایــزه نقــدی و غیــر نقدی 

اهدا می شود.

اهدای چک های هدیه جوایز 
جشنواره عید تا عید بیمه 

ملت به برندگان
چک هــای هدیــه برندگان قرعه کشــی جشــنواره عید تا 
عید بیمه ملت که به مناسبت دهه امامت و والیت از 
تاریخ ۱۹ تیر )عید سعید قربان( تا ۲۷ تیر )عید سعید 
غدیرخــم( برگــزار شــده بود، در شــعب اســتانی به آنها 

اهدا شد.
روابــط  گــزارش  بــه 
ملــت،  بیمــه  عمومــی 
چک هــای هدیــه 20 نفر 
عیــد  جشــنواره  برنــده 
تــا عیــد کــه بــا برگــزاری 
مراســم قرعه کشــی ایــن 
حضــور  بــا  جشــنواره 
قربانــی،  امیرحســین 
معاون توســعه بازار، علی الهی شــکیب، مدیــر بازاریابی، 
ملــت  بیمــه  نماینــده حراســت  و  روابــط عمومــی  مدیــر 
مشــخص شــده بودند، توســط شــعب اســتانی با حضور 
نمایندگان به این برندگان اهدا شد. این 20 نفر خریدار 
حقیقــی برنــده جوایــز 50 میلیــون ریالی جشــنواره که از 
طریــق قرعه کشــی مشــخص شــدند، از بیــن 9028 نفــر 
بیمه گــزار حقیقــی )بــه اســتثنای بیمه گــزاران حقوقــی و 
خریداران بیمه های زندگی و شخص ثالث( که در این بازه 
زمانی اقدام به خرید بیمه نامه کرده بودند از استان های 
فــارس، اصفهــان، کرمانشــاه، تهران، خوزســتان، کرمان، 
گیان، مازندران، هرمزگان و آذربایجان شرقی هستند و 
الزم به بیان اســت که برای تمام خریداران بیمه در بازه 
زمانــی جشــنواره، میــزان خریــد تاثیر مســتقیم در امتیاز 

کسب شده توسط مشتریان داشت.

 شرایط وام 1 میلیاردی
بانک سپه 

مشتریان بانک سپه که به وام احتیاج دارند و در یکی 
از شــعب ایــن مجموعــه دارای ســپرده کوتــاه مــدت یــا 
بلندمدت هستند، می توانند برای وام ۱ میلیاردی طرح 

»نگین اعتماد« درخواست دهند.
افــرادی کــه خواهــان وام 1  بــه گــزارش پرســون، 
میلیــاردی طــرح نگیــن اعتمــاد هســتند بایــد حداقــل 6 
کوتــاه  ســپرده  از  مــاه 
گذشــته  آن هــا  مــدت 
متقاضیانــی  باشــد. 
دریافــت  خواهــان  کــه 
ســپرده  بــا  وام  ایــن 
بلندمــدت هســتند باید 
یکســال از زمان ســپرده 
گذاری شان سپری شود 
تا بتوانند این تسهیات 
را درخواســت دهنــد. افــراد بــرای ایــن تســهیات نیــازی 
بــه ضامــن معتبر ندارنــد. ضمانت اصلی بــرای این وام، 
مســدودی ســپرده اســت. البته به اصل سپرده در زمان 
مســدودی، ســود 16 درصدی پرداخت می شــود. حداکثر 
ســود ایــن ســپرده 18 درصــد و مــدت زمــان بازپرداخــت 
60 مــاه اعام شــده اســت. بــا توجه به مبلغ وام، ســود 
آن و مــدت زمــان بازپرداخــت، میــزان هــر قســط 25 
میلیــون و 393 هــزار و 427 تومــان اســت. کل ســود 
وام 523 میلیــون و 605 هــزار و 646 تومــان و مجمــوع 
رقــم تســهیات و ســود آن 1 میلیــارد و 457 میلیــون و 
610 هــزار تومــان خواهد بود. بانک ســپه از ســال 1304 
تاکنون در زمینه پولی و مالی به مشتریان خود خدمات 
ارائــه می دهــد. این بانک در تمامی نقاط کشــور شــعبه 
دارد و در عرصه جهانی نیز در کشورهایی مانند آلمان، 
ایتالیا، فرانســه و انگلســتان به مشــتریان خود خدمات 
ارائــه می دهــد. ایــن بانــک در خصــوص ارائه تســهیات 
براســاس  اســت.  بانکــی  مجموعه هــای  دیگــر  ســرآمد 
اطاعات جدید روابط عمومی بانک ســپه، این مجموعه 
در بین دیگر مجموعه های بانکی رتبه نخســت پرداخت 
تســهیات بدون ضامن را کســب کرده است. بخشنامه 
پرداخت وام بدون ضامن از دوازدهم تیرماه سال جاری 

به تمامی بانک های کشور اباغ و اجرایی شد.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

مرکــزی   بانــک  اطالعــات  فنــاوری  معــاون 
خبــرداد کــه بانک هــا بــرای تســهیالت موظف 
به ارائه گزارش اعتبارســنجی شــده و امکان 
دســتکاری در ایــن گزارش هــا وجــود نــدارد، 
زیرا تســهیالت در ســامانه بانک مرکزی ثبت 

می شود.
محرمیــان،  مهــران  ایبِنــا،  گــزارش  بــه 
مرکــزی  بانــک  اطاعــات  فنــاوری  معــاون 
دربــاره  اقتصــاد  رادیــو  رهیافــت  برنامــه  در 
اعتبارســنجی گفــت: اعتبارســنجی در کشــور 
به شــیوه نوین امروزی ســابقه 10 ســاله دارد 
و واقعــا در ایــن حــوزه خــاء وجــود داشــت، 
زیــرا بــه نحــوی تمامی رفتار هــای مالی و حتی 
بســیاری از رفتار های غیر مالی به عنوان یک 
معیــار بــرای محاســبه میــزان احتمال ریســک 
مورد ســنجش قــرار می گیرد یــا حتی دربحث 
غیرتســهیاتی هــم به کار می آیــد. برفرض دو 
فــرد قصــد معاملــه با یکدیگــر را دارند یا حتی 
بــرای یــک ارتبــاط غیــر مالــی بــدون شــناخت 
اعتبارســنجی  گزارش هــای  هســتند،  قبلــی 

بسیار در این حوزه مفید واقع خواهد شد.
اعتبارســنجی  اجــرای  خصــوص  در  وی 
بیــان کــرد: مطابــق آئیــن نامــه مصوبــه هیات 
وزیــران )بنــد 97( بخشــی کــه بر عهــده بانک 
مرکزی گذاشته شده در خصوص جلوگیری از 
انباشــت مطالبات غیرجاری بانک ها است که 
9 ســامانه پیش بینی شــده که چهار ســامانه 
آن بــر عهــده بانــک مرکــزی قــرار دارد، یکی از 

آن ها هم پایگاه داده اعتبارسنجی است.
معاون فناوری اطاعات بانک مرکزی در 
ادامه اَظهار داشــت: اکنون با تعدادی شرکت 
براســاس  کــه  هســتیم  روبــرو  اعتبارســنجی 

اطاعــات دریافــت شــده، میزان اعتبــاری فرد 
را محاســبه می کننــد. بــا توجــه بــه اینکــه یک 
شرکت اعتبارسنجی حدود 10 سال در کشور 
فعالیت می کرد، ولی به لحاظ حجم اطاعات 
جمع آوری شده، توفیقات الزم را نداشته و با 
آن همکاری الزم صورت نگرفته بود، بنابراین 
دولــت ایــن وظیفــه را بــر عهــده بانــک مرکزی 

قرار داد.
محرمیان در این رابطه اضافه کرد: بانک 
مرکــزی موظف شــد یــک پایگاه اعتبارســنجی 
ایجــاد کنــد و بانــک مرکــزی هــم آن را یکی از 
پروژه هــای بســیار اولویت دار قــرار داد. طرف 
حســاب بانــک مرکزی برای دریافــت اطاعات 
دســتگاه های متعــددی بودنــد و ســازمان های 
زیــادی بایــد ایــن کار را انجــام می دادنــد کــه 
می تــوان بــه ســازمان امــور مالیاتــی، فراجــا، 
پلیــس راهور، ســازمان بورس، ســازمان ثبت 
اسناد و اماک، ثبت شرکت ها و شرکت هایی 
کــه قبــوض مختلــف را صادر می کنند، اشــاره 

کرد.
وی در ادامــه چنیــن توضیــح داد: بحــث 
طراحــی  یــک  بــه  موضــوع  ایــن  ســاماندهی 
ســازمان های  همــکاری  و  مناســب  اجــرای  و 
مختلف با یکدیگر مربوط می شــود. آن چیزی 
کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد ایــن اســت کاری 
کــه مــا در حاکمیت می توانیم انجــام دهیم را 
عملیاتی سازیم و زحمت آن را بر دوش مردم 
نیندازیــم، امــا بــا این وجــود یکســری وظایف 
برعهده مردم است. به عنوان مثال در کشور 
ســوئیس وقتــی فــردی محــل زندگــی خــود را 
تغییــر می دهــد یک هفتــه فرصت اطاع دهی 
دربــاره ایــن تصمیــم را دارد و اگــر ایــن کار را 

انجــام ندهــد تبعات زیادی از جمله در همین 
مسئله اعتبارسنجی به دنبال خواهد داشت. 
پــس از اطاع رســانی تمــام قبــوض به صورت 

خودکار منتقل می شود.
معــاون فنــاوری اطاعــات بانــک مرکــزی 
تصریــح کــرد: خوشــبختانه با کار هــای صورت 
گرفتــه در ایــن مدت زمینه گرفتن اطاعات از 
ســازمان های متعددی فراهم شــده و مشــکل 
ایــن اســت تقریبــا تمــام ســازمان ها اطاعات 
ناقــص در اختیــار بانــک مرکــزی می گذارنــد. 
دلیــل آن هــم این اســت کــه اطاعــات برخی 
از ایــن ســازمان ها کامــل نیســت و بــه میــزان 
کافی دیجیتال نشــده اســت. بــه عبارت دیگر 
ســطح بلوغ دیجیتال شدن آن سازمان پائین 
اســت. برخــی از ســازمان های دیگــر هــم بــه 
لحــاظ حقوقــی ممکــن اســت محدودیت هایی 

برای ارائه اطاعات داشته باشند.
وی در این خصوص تاکید کرد: اطاعات 
پــس از دریافــت در بانــک مرکــزی در اختیــار 
آن  و  می گیــرد  قــرار  اعتبارســنجی  شــرکت 
شــرکت امتیاز اعتباری افراد را باید مشــخص 
کند و در نهایت کاربر از گزارش اعتبارسنجی 
ایــن بخــش نکتــه  و  اعــام رضایــت می کنــد 

بسیار مهمی است.
مهم تریــن  افــزود:  ادامــه  در  محرمیــان 
ایــن اســت کــه وثیقــه  ویژگــی اعتبارســنجی 
اعطــای  در  مــا  دهــد.  کاهــش  را  ضامــن  و 
تســهیات خرد رتبــه خوبی در بانکــداری دنیا 
نداریــم و نقطــه گمشــده ماجــرا دقیقا همین 
اعتبارســنجی اســت. در دولــت جدیــد در این 
خصوص چند گام خیلی خوب برداشــته شــد 
کــه برای کســب نتیجــه کامل بایــد ادامه پیدا 

کنــد، ولــی جایی که امروز قرار داریم نســبت 
بــه ســال پیــش بســیار جلوتــر اســت، امــا راه 

طوالنی در پیش است.
معــاون فنــاوری اطاعــات بانــک مرکــزی 
درباره شورای اعتبارسنجی نیز چنین توضیح 
داد: آخریــن جلســه شــورای اعتبارســنجی دو 
هفتــه گذشــته بــود و آقای رئیــس کل بر این 
قائــم  اساســا  و  دارد  تاکیــد  بســیار  موضــوع 
مقام بانک مرکزی شــورا را تشــکیل می دهد. 
اتفاقات خوبی در این شورا روی داده و فرایند 
ارائــه اطاعــات بــه شــرکت اعتبارســنجی در 
بانک ها برای استفاده از گزارش اعتبارسنجی 
بــه صــورت اجبــاری وجــود دارد و انجــام هــم 
شــده اســت. بانک هــا برای تســهیات موظف 
به ارائه گزارش اعتبارسنجی هستند و امکان 
دســتکاری در آن وجود ندارد، زیرا تســهیات 

در سامانه بانک مرکزی ثبت می شود.
بانکــی  هــر  کــرد:  اضافــه  ادامــه  در  وی 
می توانــد بــه کســی کــه ریســک اعتبــاری بــاال 
یــا پایینــی دارد براســاس میــزان وثیقــه ای که 
دریافت می کند، تســهیات را بدهد یا ندهد، 
اما مســئله این اســت چنانچه بانکی فقط به 
افــرادی با ریســک باال تســهیات دهــد، با آن 

برخورد خواهد شد.
محرمیــان دربــاره اعتبارســنجی چــک نیز 
اظهــار داشــت: ســامانه های ایــن حــوزه پیــاده 
ســازی شــده و حتــی رنــگ بندی چــک را هم از 
دو سال پیش عملیاتی کرده ایم، اما قوانین و 
مقررات این بند قانون چک که به اعتبارسنجی 
اشــاره می کنــد باید در شــورای پــول و اعتبار به 
تصویب برسد که صاح دانسته شد این کار با 

آرامش بیشتری پیش رود.

بانکــی  شــبکه  دارایی هــای  مقــداری  کنتــرل 
متناســب بــا امتیــاز احصــاء شــده بــر مبنــای 
براســاس  و  بانکــی  ســالمت  شــاخص های 
نقدینگــی هدف گــذاری شــده تعییــن و ابالغ 
بــر اســاس مصوبــه  مــی شــود ضمــن آنکــه 
شــورای پــول و اعتبــار بانــک مرکــزی مجــاز 
اســت نسبت ســپرده قانونی را برای بانک ها 
و مؤسســات اعتباری ناســالم و تخطی کننده 

تا سقف ۱5 درصد تعیین و اعمال کند.
 بــه گــزارش روابــط عمومی بانــک مرکزی، این 
 99/ 421929 شــماره  بخشــنامه  پیــرو  بانــک 
بــا »ضوابــط  ارتبــاط  مــورخ 27 /12 /1399 در 
ناظــر بــر کنتــرل مقــداری دارایی هــای شــبکه 
بانکــی کشــور«، در راســتای متناســب ســازی 
رشــد ترازنامه بانک ها و مؤسســات اعتباری با 
شاخص های ثبات و سامت، تصمیماتی را در 
بیســتمین جلســه مورخ 08 /05 /1401 اتخاذ و 

اباغ کرد که اهم آن ها به شرح زیر است:
الــف  - حــد مذکــور در مــاده )2( ضوابــط 
ناظــر بــر کنتــرل مقــداری دارایی هــای شــبکه 
شــماره  بخشــنامه  موضــوع  کشــور،  بانکــی 
بانــک   1399/  12/  27 مــورخ   99/  421929
تــا زمــان  اولیــن دوره  از  )بــر مبنــای  مرکــزی 

محاســبه(، متناســب با امتیاز احصاء شده بر 
مبنای شاخص های سامت بانکی و براساس 
نقدینگی هدف گذاری تعیین و متعاقباً به آن 

بانک /مؤسسه اعتباری اباغ خواهد شد.
ب  - شــاخص های ســامت جهــت تعدیل 
حــد مجاز رشــد ماهانــه بانک ها و مؤسســات 
اعتبــاری در مقاطــع شــش ماهــه توســط ایــن 
بانک محاسبه، ارزیابی و عنداللزوم حد مجاز 

مزبور بازنگری شود.
همچنین با توجه به ضرورت تغییر نرخ 
ســپرده قانونی بانک ها و مؤسســات اعتباری 
شــده،  یــاد  ضوابــط  حــدود  از  تخطــی  دارای 
شــورای پــول و اعتبــار در یکهــزار و ســیصد و 
سی و نهمین صورتجلسه مورخ 04    /05    /1401 
در خصوص مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی 
بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری دارای تخطــی 

مقرر کرد:
نســبت  اســت  مجــاز  مرکــزی  »بانــک 
ســپرده قانونــی را بــرای بانک ها و مؤسســات 
اعتبــاری ناســالم و تخطی کننــده از مقــررات 
و ضوابــط ناظــر بــر رشــد ترازنامــه آن هــا طبق 
استانداردهای نظارتی اباغ شده و بر اساس 
ارزیابــی عملکــرد آن هــا در رعایــت ضوابــط و 

مقــررات اباغی و نیز ســایر مصوبات شــورای 
پــول و اعتبــار تــا ســقف 15 درصد بــرای کلیه 
بانک ها و مؤسسات اعتباری، تعیین و اعمال 

نماید.»
بــا توجــه بــه موارد اشــاره شــده، هر یک 
از بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری موظف انــد 
دارایی های خود را به گونه ای مدیریت نمایند 
کــه تــا پایــان آذرمــاه ســال جــاری، میانگیــن 
دوره  ابتــدای  از  مشــمول  دارایی هــای  رشــد 
محاســبه از حــد رشــد مجاز اعامــی بر مبنای 
شــاخص های ســامت بانکــی تخطی نداشــته 
باشــد. شــایان ذکر اســت حد رشــد مجاز یاد 
شــده بر اســاس شاخص های ســامت بانکی 
بــه شــرح زیــر محاســبه و متعاقبــاً از طریــق 
ادارات نظارتــی حســب مــورد بــه هــر یــک از 
بانک  ها و مؤسســات اعتباری اباغ می شــود 
و در صورت لزوم در مقاطع شش ماهه مورد 

ارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت:
بانک /مؤسســه  رتبه بنــدی  امتیــاز  •

اعتباری بر اساس روش CAMELS؛
• نسبت کفایت سرمایه؛

• وضعیت بازار بین بانکی؛
• وضعیت اضافه برداشت؛

• وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛
• وضعیــت رعایت بخشــنامه های مبارزه 

با پولشویی؛
بانــک / وضعیــت  حرفــه ای  قضــاوت   •
مؤسســه اعتبــاری از نظــر گــروه بازرســی در 
چارچــوب ضوابــط و مقــررات مربــوط )رعایــت 
کان،  تســهیات،  و  ســپرده ها  ســود  نــرخ 

مرتبط، سرمایه گذاری ها و شفافیت(.
شایان ذکر است به موجب مفاد ضوابط 
اباغــی عــدم رعایــت حــدود مقــرر، منجــر بــه 
معرفــی مدیــر عامــل و اعضــای هیئــت مدیــره 
آن بانک /مؤسسه اعتباری به هیئت انتظامی 

بانک ها خواهد شد.
شــده  تاکیــد  بخشــنامه  ایــن  پایــان  در 
اســت، ضمــن تعامــل مؤثــر بــا ادارات نظارتی 
ذی ربــط و همچنیــن ارســال منظــم اطاعــات 
مربــوط بــه بانک مرکــزی در مقاطع ماهانه در 
چارچــوب اباغــی، مراتب به قید تســریع و با 
لحــاظ مفــاد بخشــنامه شــماره 149153               /96 
واحدهــای  تمامــی  بــه   1396/               5/               16 مــورخ 
ذی ربط آن بانک               /مؤسســه اعتباری غیربانکی 
اباغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق 

به عمل آید.

مخــرب  آثــار  دربــاره  بحــث  ســالها  از  پــس 
»ضعــف ســاختاری و قانونــی بانــک مرکــزی در 
سیاســتگذاری پولــی«، اکنــون طــرح بانکــداری 
جمهــوری اســالمی در آســتانه بررســی مجلــس 
قــرار گرفتــه تــا در صــورت تصویــب، بســیاری از 

مسائل موجود را برطرف کند.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی یکی از حیاتی ترین 
نهادهای اقتصادی در هر کشور به شمار می رود. 
بانــک  سیاســت های  و  عملکــرد  مســتقیم  اثــر 
مرکــزی بــر تــورم بــه عنوان یکــی از اساســی ترین 
شــاخص های اقتصــاد کان، اهمیــت نقش بانک 
مرکــزی را به وضوح نشــان می دهــد. از همین رو 
قوانیــن و قواعــد ناظــر بــر بانــک مرکــزی، نقشــی 
اساســی در عملکــرد ایــن نهــاد و در نهایــت در 
اقتصــاد کان خواهــد داشــت. وجــود  وضعیــت 
برخی مســائل در قوانین و قواعد مرتبط با بانک 
مرکــزی کشــور، باعــث بــروز چالش هایــی شــده 
کــه نتیجــه نهایــی آن بــی ثباتی به ویژه از مســیر 
شــوک های تورمی اســت. به طور کلی دو چالش 

عمــده در حــوزه مســائل مرتبــط با بانــک مرکزی، 
سیاســتگذاری صحیــح پولی را به گــروگان گرفته 
که شــامل مســائل مربــوط به رابطه میــان دولت 

با بانک مرکزی و بانک مرکزی با بانک ها است.

سلطه مالی دولت بر 
بانک مرکزی، چالش مهم 
سیاستگذاری پولی کشور

بانــک  کنونــی  چالش هــای  مشــهورترین  از  یکــی 
مرکــزی، ســلطه مطلــق دولت بــر این نهاد اســت. 
وابســتگی محض بانک مرکزی در تمام شــئون به 
دولت و شــخص رئیس جمهور، باعث شده نقش 
بانــک مرکــزی از یک سیاســتگذار پولــی به بانکدار 
اختصاصــی دولــت تنــزل یابــد. ایــن تنــزل نقــش 
باعــث شــده بانــک مرکزی نــه تنها قادر بــه اجرای 
سیاســت های پولی خود نباشــد بلکــه به ناچار در 
تضــاد بــا آنهــا اقــدام کنــد. الــزام بانــک مرکــزی به 
خریــد ارزهــای نفتی، ناچار بودن از تامین کســری 

بودجــه دولــت، انفعــال در تعییــن سیاســت ارزی 
و ... مصادیــق ســلطه دولــت بــر بانــک مرکــزی و 
ناممکن بودن سیاستگذاری پولی در کشور است.

 نبود پشتوانه قانونی قوی
برای نظارت کارآمد بانک مرکزی 

بر بانک ها
یکــی دیگــر از مســائل عمده مرتبــط با بانک 
مرکــزی، ناتوانــی ایــن نهــاد در اعمــال مدیریــت 
کارآمــد بــر شــبکه بانکــی اســت. دالیــل مختلفی 
در بروز این مســئله دخالت دارند. نبود پشــتوانه 
جهــت  مرکــزی  بانــک  از  حمایــت  بــرای  قانونــی 
اعمــال مدیریــت مســتقل بر شــبکه بانکــی، نبود 
چارچوبــی بــرای تعییــن تکلیف )گزیــر( بانک های 
متخلف به ویژه بانک های دچار شــرایط بحرانی، 
ارکان  در  منافــع  تعــارض  موقعیت هــای  وجــود 
مختلــف بانــک مرکــزی، نبود شــفافیت عملکرد و 
پاســخگویی مدیــران و ارکان بانــک مرکــزی و ... 

مصادیقی از نقایص قانونی و ساختاری در اداره 
بانک مرکزی به شــمار می رود. این مسائل باعث 
شــده بانــک مرکــزی در مواجهــه بــا شــبکه بانکی 
دچــار مشــکاتی شــود کــه از جمله آنهــا می توان 
به انفعال در مواجهه با تخلفات بانک ها، فقدان 
انگیــزه کافــی بــرای نظــارت بــر بانک هــا و برخورد 
بــا تخلفــات، بازدارنده نبــودن برخوردهــای بانک 
مرکــزی بــا بانک هــای متخلــف و بــی اثــر شــدن 
احکام تنبیهی بانک مرکزی به دلیل دخالت دیگر 

نهادها در این فرآیند اشاره کرد.

طرح بانکداری جمهوری اسالمی 
ایران؛ گام هایی در مسیر اصالح

و  کارشناســان  بحــث  ســال ها  از  پــس 
مســئولین در رابطه با مســائل فوق و هزینه های 
طــرح  اکنــون  کشــور،  اقتصــاد  بــر  آن  ســنگین 
آســتانه  در  ایــران  اســامی  بانکــداری جمهــوری 
بررسی در مجلس شورای اسامی و تبدیل شدن 
بــه قانــون قرار گرفته اســت. طرحی که علی رغم 

بــی پاســخ گذاشــتن برخــی چالش هــای مرتبط با 
بانک مرکزی اما گام هایی جدی در بهبود شــرایط 
از وضــع فعلــی در خــود دارد. تمرکــز اصلــی ایــن 
طــرح عمومــا بر تقویت بانــک مرکزی در مدیریت 
شــبکه بانکی اســت. در همین رابطه از مهمترین 
محورهــای ایــن طــرح می تــوان بــه تقویــت قدرت 
بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی و برخورد 
بــا تخلفــات احتمالــی و همچنیــن تعییــن تکلیف 

بانک های مشکل دار )گزیر( اشاره کرد.
بــا ایــن حال در طرح بانکداری جدید، رابطه 
میــان دولــت و بانــک مرکــزی پیشــرفت چندانــی 
نســبت به وضع موجود نداشته و همچنان بانک 
بــه دولــت تعریــف می کنــد.  مرکــزی را وابســته 
علــی رغــم بی پاســخ مانــدن برخی کاســتی ها در 
طــرح بانکــداری جمهــوری اســامی امــا تصویــب 
ایــن طــرح می تواند بســیاری از مســائل مرتبط با 
سیاســتگذاری پولی به ویــژه در ارتباط با عملکرد 
شبکه بانکی که مورد تاکید کارشناسان اقتصادی 

بوده را برطرف کند.

»طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران« گامی در مسیر بهبود سیاستگذاری پولی

ابالغ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی

جزئیات اجرای 
اعتبارسنجی برای 

دریافت وام های بانکی



 . چهارشنبه 26 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4969 . شـــــــــــرکتها

آقای سعید انصاری 
کارشناس اطالعات و آمار بیمه ای دفتر آمار و 

محاسبات اقتصادی و اجتماعی

نظر به اینکه از تاریخ 1400/2/26 بیش از 2 ماه متوالی غیبت 
نموده اید، به استناد ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
مصوب 72/9/7 مجلس شورای اسالمی، از خدمت در سازمان 

تأمین اجتماعی اخراج می شوید.
تا 3  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  چنانچه عذر موجه داشته اید 
ماه فرصت دارید که مراتب را بطور کتبی به دفتر هماهنگی 
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان واقع در تهران 
ایستگاه  روبروی  بهبودی-  از  بعد  آزادی-  خیابان  نشانی  به 
مترو شادمان- کوچه زمانی- بن بست حمید- پالک 1- کدپستی 
بررسی  نظر  تجدید  هیات  در  تا  نمایید  اعالم   1344653871

شود.

شناسه : 1362518 م الف : 1871

 سازمان تأمین اجتماعی

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

 دوم(
 نوبت

(

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.

 دوم(
 نوبت

(

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

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

تولید محصوالت نوردی 
لزوم حضور موثر در بازار

مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان اعــام کــرد که بــا توجه به 
دشــوار شــدن صادرات در ســال های اخیر، نیاز اســت 
کــه طرح هــای توســعه ای را به ســمت تولید محصوالت 

نوردی هدایت کنیم .
عطــاهللا معروفخانــی در کمیتــه عالــی تحــول ایــن 
شــرکت تکمیــل زنجیــره تولید و ایجــاد ارزش افزوده در 

محصول را الزمه حضور در بازار رقابتی عنوان کرد.
او گسترش بازارهای داخلی و صادراتی را در گرو 
تولیــد محصــوالت نهایــی فوالدی و کیفیــت محصوالت 
دانســت و کفــت: تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده 
باالتــر در کنــار حفــظ و افزایــش کیفیــت محصــوالت 
منجــر بــه رضایــت مشــتریان و حضــور و گســترش در 

بازار خواهد شد. 
مدیرعامــل فوالد هرمــزگان همچنین کاهش بهای 
تمام شــده را بر افزایش رقابت پذیری و قدرت چانه زنی 

در بازارهای بین المللی ضروری دانست.
دومیــن جلســه کمیتــه عالــی تحــول شــرکت فوالد 
هرمزگان در سال 1401 به منظور بررسی گزارش خالصه 
نتایــج ممیــزی داخلــی ســال 1401، گــزارش پیش بینــی 
تقاضــای بــازار پنــج ســال آینــده از اســلب در افــق 1401 
تــا 1405 و گــزارش پــروژه بازیابــی نظام پیشــنهادات به 
صــورت مجــازی بــا حضور تمامــی معاونت هــا و عطاهللا 
معروفخانــی، مدیرعامل شــرکت فوالد هرمــزگان برگزار 

شد.

 آغاز آموزش تخصصی
  تراش گوهرسنگ

در ۳۱ استان کشور
آغــاز  از  کشــور  ســنگ  گوهــر  توســعه  طــرح  مجــری 
آموزش های تخصصی تراش گوهر سنگ در ۳۱ استان 

کشور با راهبری ایمیدرو خبر داد.
ابومحمــد  ایمیــدرو،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
 هاشــمی گفت: تراش گوهرســنگ با همکاری ســازمان 
کــه  کاربــردی  و  نویــن  ای، آموزش هــای  فنــی وحرفــه 
عمدتا منجر به اشــتغال می شــود در ۳1 اســتان کشور 

آغاز شده است.
او افزود: ایمیدرو با ایجاد دپارتمان آموزش تراش 
گوهرســنگ، ایــن طــرح را دو ســال پیــش بــه صــورت 
آزمایشــی بــا برگــزاری دوره تــراش عقیــق در شهرســتان 
فردوس خراســان جنوبی آغاز کرد و هم اکنون در همه 

استان ها این آموزش ها فراگیر شده است.

افراد آموزش دیده جذب بازار کار 
می شوند

مجری طرح توسعه گوهر سنگ کشور همچنین از 
اعالم آمادگی ســازمان های متولی ایجاد اشــتغال کشور 

برای بکارگیری دانش آموخته های این رشته خبر داد
هاشــمی .از جــذب بــاالی 50 درصــدی فراگیــران 
تخصصــی تــراش گوهــر ســنگ در بــازار کار خبــر داد و 
افزود: تا پایان امسال ۶50 نفر از هنرجویان سطح یک 

گوهر تراشی وارد بازار کار می شوند.
و  دســتگاه ها  همــه  کــرد:  امیــدواری  ابــراز  او 
تجهیــزات مــورد نیــاز این هنر صنعت در داخل کشــور 
تولیــد و حتــی بــه کشــور های صاحــب نــام در زمینــه 
ارســال  قیمتــی  ســنگ های  فــرآوری  و  گوهرتراشــی 
می شــود و در کشــور از نظــر تجهیــزات و مــواد اولیــه 

مورد نیاز مشــکلی وجود ندارد.

اخبـــــــــــــــــار

فــروش  از  پــس  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 
ایران خــودرو اعــام کــرد کــه خریــداران قطعــات 
ایســاکویی، بــه منظور آگاهــی از اصالت قطعه، 
می توانند پس از خرید، شماره بارکد درج شده 
بــر روی بســته بندی آن را بــه شــماره ۳۰۰۰۳۱ 
پیامک کرده و بافاصله پس از ارسال پیامک از 
اصالت داشــتن یا نداشــتن قطعــه از طریق پیام 

کوتاه آگاه شوند
بــه گــزارش ایکوپرس، بابک ســالجقه ادامه 
داد: این شــرکت به منظور شــفافیت و تشخیص 
اصالــت قطعــات یدکــی بــا در اختیــار قــرار دادن 
ســامانه »اصل بخریــد«، مصرف کنندگان را یاری 
کــرده تــا از اصــل بــودن قطعــه خریــداری شــده 

اطمینان حاصل کنند. 
او خاطرنشــان کرد: ایســاکو همواره در حال 
بررســی گلوگاه هایی اســت که بهبود آن، موجب 
افزایــش رضایــت مشــتریان از خدمــات پــس از 
فــروش شــود و یکــی از ایــن ورودی هــا در اختیار 
قــرار دادن قطعــات اصــل و بــا کیفیــت و ارایــه 
خدمــات اســتاندارد به مشــتریان و اطالع رســانی 

به آن ها در خصوص اصالت قطعات است.
مدیرعامــل شــرکت خدمــات پــس از فروش 
ایــن  راســتا  همیــن  در  داد:  ادامــه  ایران خــودرو 

مجموعــه طــی چنــد ســال گذشــته بــا ارایــه ابــزار 
و بهره منــدی از فناوری هــای نویــن کــه بــه صورت 
مســتمر بــه روزرســانی می شــود ایــن قابلیــت را 
ایجاد کرده اســت که مــردم بتوانند تفاوت کاالی 
تقلبی و اصلی را تشــخیص بدهند و کاالی اصل 

را بخرند.

سالجقه افزود: سامانه اصل بخرید ایساکو 
از ابتدای تابستان امسال به سامانه جامع تجارت 
وزارت صمت نیز متصل شــده اســت و خریداران 
قطعه پس از ارسال بارکد آن به سامانه ایساکو، 
کد رهگیری ســامانه وزارت صمت را نیز دریافت 
خواهنــد کــرد و می تواننــد از اصــل بــودن قطعــه 

خریداری شده اطمینان پیدا کنند.
کــد  تاکنــون  ایســاکو  این کــه  بیــان  بــا  او 
رهگیــری 55 گــروه از قطعــات همچــون کیــت 
صمــت  وزارت  از  را   ... و  بلبرینــگ  کالچ، 
دریافــت کــرده گفــت: ۶0 میلیــون قطعــه ایــن 
شــرکت هم اکنــون دارای کــد رهگیــری از ســوی 
ســامانه جامع تجارت اســت. مدیرعامل شــرکت 
خدمات پس ازفروش ایران خودرو، به امکانات 
اپلیکیشن ایساکو نیز اشاره کرد و گفت: عالوه 
بر خدمات متنوع و کاربردی موجود در این اپ، 
مشــتریان محصــوالت ایران خــودرو می توانند با 
اســکن کــد درج شــده بــر روی محصــول از اصل 

بــودن آن اطمینان حاصل کنند.
خدمــات  شــبکه  بــه  مراجعــه  ســالجقه 
و  نمایندگی هــا  و  ایران خــودرو  فــروش  از  پــس 
فروشــگاه های مجــاز مجموعــه را راه حلــی قطعی 
بــرای جلوگیــری از خریــد قطعات تقلبی دانســت 
و گفــت: قیمــت مشــخص و یکســان قطعــات در 
شــبکه خدمــات مــا در سراســر کشــور از مزایــای 
دیگر مراجعه به این شــبکه گســترده در سراســر 

کشور است. 
عمومــی  صنایــع  معــاون  اســت؛  گفتنــی 
کاال  بررســی شناســه  منظــور  بــه  وزارت صمــت 

و کــد رهگیــری قطعــات و لــوازم یدکــی در حــوزه 
شــرکت  انبارهــای  از  فــروش،  از  پــس  خدمــات 
ایســاکو بازدیــد و کدهــای شناســه قطعات که در 
راستای اصالت سنجی بر روی آن ها درج می شود 

را بررسی کرد.
محمدمهدی برادران در این بازدید گفت: از 
نیمه مرداد ، 55 گروه قطعه باید با کد رهگیری 
به بازار عرضه شود و تولیدکنندگان موظفند این 
گــروه تولیداتشــان را بــا کــد رهگیــری تولیــد و به 
بازار عرضه کنند، البته برای قطعاتی که در بازار 
بدون کد موجود اســت نیز فرصت داده شــده تا 

کد رهگیری دریافت کنند.
الزم بــه ذکــر اســت، مدیــران ارشــد شــرکت 
ایســاکو اکنــون برنامــه بازدیــد از فروشــگاه های 
مجاز سراسر کشور را به منظور بررسی و حسن 
اجرای طرح شناســه دار کردن قطعات در دســتور 
کار دارند و دســتاورد این نظارت ها توســعه کمی 
و افزایــش تعــداد فروشــگاه های مجــاز و ارتقــای 
کیفــی آن هــا بــوده و نتیجــه نهایــی آن تســهیل 
دسترسی مشتریان به قطعات اصل و با کیفیت 
 ۲5 میدانــی  بازدیدهــای  ایــن  در  بــود.  خواهــد 
فروشــگاه  متخلــف نیــز شناســایی و امتیــاز آن ها 

لغو شده است.

مدیرعامــل منطقــه ویــژه صنایــع معدنــی و فلــزی 
خلیــج فــارس اعــام کــرد کــه منطقــه ویــژه بــرای 
بــه  اقــدام  متخصــص،  نیــروی  حداکثــری  جــذب 
انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه هرمزگان کرده و در 
برنامه هــای خــود، اشــتغال زایی ۲۳ هــزار نفــری تا 

۳ سال آینده را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی 
صنایــع معدنــی و فلــزی خلیــج فارس، حســن خلج 
طهرانــی بیــان کــرد: نیــروی انســانی، بــا ارزش ترین 
ســرمایه در فراینــد خلق ثروت به شــمار می رود که 
مهم تریــن اهــداف بنگاه هــای اقتصــادی را بــرای  به 
حداکثــر رســاندن موفقیت هــا، تامین خواســته ها و 
انتظــارات ذی نفعــان بــرآورده می ســازند. در همیــن 
حــال بنگاه هــای اقتصــادی از نیروهــای انســانی بــه 
منزلــه یکــی از عوامــل موثــر در امــر تولید اســتفاده 

می کنند.
او افــزود: بنگاه هــای اقتصادی بایــد آموزش های به 
کارگیری استعدادها و پرتوان سازی منابع انسانی را 
جدی بگیرند تا در زمینه فعالیت خود موفق باشند. 
عــالوه بــر اینکــه افزایش بهره وری نیروی انســانی و 
تحوالت مثبت در این زمینه می تواند، سبب ارتقای 
سازمان ها و به تبع آن، توسعه نظام های اقتصادی 
 شــود. ناگفته نماند که انســان، هم هدف توسعه و 

هم عامل آن محسوب می شود.
مدیرعامــل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی 
خلیــج فــارس تاکید کرد: اگر ســرمایه انســانی را در 
بنگاه های اقتصادی جدی بگیریم، شاهد موفقیت و 
رشــد آن سازمان خواهیم بود. همچنین سازمان ها 
با داشتن نیروی انسانی متخصص متوجه خواهند 
شــد کــه مجمــوع عوامل نیروهای انســانی، فرهنگ 
ســازمان و موقعیت ســازی در کسب  و  کار، سازمان 

را به هدف خود می  رساند.
چالش هــای  خصــوص  در  طهرانــی  خلــج 

بنگاه هــای بــزرگ اقتصــادی در نحــوه بــه کارگیــری 
نیــروی انســانی، عنــوان کــرد: بــه کارگیــری نیــروی 
توانمنــد از ســوی بنگاه ها بســیار دشــوار اســت. به 
ویــژه اینکــه بنگاه های بزرگ با چالش های بســیاری 
در پیاده ســازی یــک ســاز   و کار مــدرن و نظام منــد 
برای اســتعدادیابی و جذب نیروی انسانی شایسته 

مواجه هستند.

لزوم اصاح ساختار منابع انسانی
او گفــت: شــرکت ها بایــد بــرای فعالیــت خــود 
محدودیــت در اســتخدام داشــته باشــند تــا بــا تورم 
اتخــاذ  نشــوند. همچنیــن  مواجــه  انســانی  نیــروی 
راهکارهایــی همچــون بازنشســتگی پیــش از موعــد 
و بازخریــدی نیــز می تواند از ســطح دغدغه بنگاه ها 

کاهش دهد.
و  معدنــی  صنایــع  ویــژه  منطقــه  مدیرعامــل 
فلــزی خلیــج فارس با اشــاره بــه راهکارهای اصالح 
ســاختاری منابــع انســانی در کشــور، تاکیــد کــرد: 
تغییــر و تحــول ســاختاری، همواره در ســازمان های 
دولتــی بــه عنــوان یک راه حل اساســی مــورد توجه 
ایــن طریــق  از  مدیــران ســازمان ها  و  اســت  بــوده 
نظــام اداری را متحــول و اصــالح می کننــد. از ایــن 
رو، ســازمان های کشــور بــه علــوم و دانش محــوری 
بــه عنــوان یک فرایند کلیدی نیــاز دارند تا با اصالح 

ساختار سازمانی دچار تحول شوند.
ســازمان،  هــر  کــرد:  مطــرح  طهرانــی  خلــج 
ســاختار ســازمانی خــود را به طــور متفاوتی طراحی 
می کنــد؛ امــا بــه طور کلی بســیاری از ســازمان ها از 
نظر ســاختار منابع انســانی با هم مشــابهت دارند. 
ســاختار ســازمانی باید با توجه به اهداف مدیریتی 
منابــع انســانی و مــدل تعریــف شــده ایــن مدیریت 
تعییــن شــود. در همیــن حــال، تطبیــق ســاختار و 
فعالیت هــا بــا ویژگی هــای تغییــرات شــرایط بحــران 

اقتصادی برای شــرکت ها اهمیت باالیی دارد و باید 
به سرعت اقدام شود.

اقدامات منطقه ویژه برای بهبود 
شرایط نیروی انسانی

او با بیان اینکه منطقه ویژه اقدامات متعددی 
را هم در زمینه بهبود ساختار نیروی انسانی و هم 
اشتغال زایی صورت داده است، تصریح کرد: منطقه 
ویــژه اقــدام به تدوین ســند اســتراتژی کســب  و  کار 
و ترویج ارزش های ســازمانی کرده اســت؛ به طوری 
کــه فرهنگ ســازی ســازمانی در ایــن حــوزه در حــال 
انجام است. دیگر اقدام منطقه ویژه، کوچک سازی 
بــا اســتفاده از مکانیزم هــای بازنشســتگی پیــش از 

موعد و بازخرید است.
مدیرعامــل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فارس در زمینه توانمندســازی نیروی انسانی 
نیــز اذعــان کــرد: آمــوزش مــداوم نیروهای انســانی 
در منطقــه ویــژه جهت بــه کارگیری دانش روز را در 
دستور کار قرار داده ایم. همچنین سال گذشته یک 
تفاهم نامــه همــکاری علمی، پژوهشــی و فناوری با 
دانشــگاه هرمزگان امضا کردیــم که این تفاهم نامه 
ســبب تقویــت پیونــد صنعــت و دانشــگاه و ارتقــای 
دوسویه خواهد شد. همچنین تفاهم نامه یاد شده 
به ایجاد ارتباط موثرتر و فعال در زمینه  آموزشی و 

پژوهشی بین صنعت و دانشگاه خواهد انجامید.
خدمــات  ارائــه   کــرد:  عنــوان  طهرانــی  خلــج 
مشــاوره ای تحــت عنــوان مشــاور پشــتیبان علمــی، 
تعریف بســته سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، 
رصــد ســایر مناطــق ویــژه مســتقر در حــوزه  خلیــج 
فــارس، ارائــه  گــزارش تحلیــل بازارهــای مرتبــط بــا 
فــارس،  خلیــج  ویــژه  منطقــه  در  مســتقر  صنایــع 
خدمــات مشــاوره تخصصــی در جــذب ســرمایه گذار 
داخلــی و خارجــی و تحلیــل موانــع حقوقــی جهــت 

هدفگذاری اشتغال زایی ۲۳ هزار نفری در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
از مهم تریــن  چابک ســازی سیســتم حقوقــی 

مفاد این تفاهم نامه به شمار می رود.
بــا  ارتبــاط  دفتــر  یــک  کــرد:  اظهــار  او 
دانشــگاه نیــز ایجــاد کرده ایــم تــا پشــتیبانی 
در تامیــن منابــع انســانی متخصــص، ارائــه 
مشــاوره های  انجــام  و  آموزشــی  خدمــات 
تخصصــی انجــام دهیــم. بــا دایــر شــدن ایــن 

دفتــر، بــه صــورت روزانه یــک نفر از اســاتید 
دانشــگاه هرمــزگان در منطقــه ویــژه حضــور 
دغدغه هــای  بــا  متناســب  و  یافــت  خواهــد 
ســرمایه گذار  جــذب  راســتای  در  صنعــت 
از  اســتفاده  زیــرا  کــرد  خواهــد  فعالیــت 
بــه  کارآمــد دانشــگاهی می توانــد  نیروهــای 

توسعه بیشتر صنعت کمک کند.

احراز اصالت قطعات یدکی فقط با یک پیامک
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 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران 
   به شماره شناسه ملی 10320866614 و به شماره ثبت 31518

 بدینوسـیله از کلیـه اعضـاء محتـرم انجمـن دعـوت مـی شـود کـه در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی بـه طـور فـوق 
العـاده کـه راس سـاعت 15:00 مـورخ 1401/06/14 در سـالن گلـزار واقـع در خیابـان تهـران، خيابـان فاطمـي، 

نبـش خیابـان حجـاب، هتـل بیـن المللـی اللـه تشـکیل مـی گـردد، شـرکت فرمائیـد.
دسـتور جلسـه: - اسـتماع گـزارش عملکـرد هیـات مدیـره، خزانـه دار و بـازرس، - تصویـب صورتهـای مالـی 
منتهـی بـه 1400/12/29، - بررسـی برنامـه، فعالیـت و بودجـه مالـی سـال 1401 و تصویـب آن، - تعییـن روزنامـه 
کثیراالنتشـار انجمـن، - تعییـن ورودیـه و حـق عضویـت سـال 1401، - انتخـاب اعضـای اصلـی و علی البدل هیات 

هیئـت مدیـره
مدیـره، - انتخـاب بـازرس اصلـی و بـازرس علـی البـدل، - سـایر مـوارد                                   

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی امین زینی وند فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه 1704 
صادره از خرم آباد در مقطع کاردانی رشته ادبیات و علوم انسانی صادره از واحد 
دانشگاهی بروجرد با شماره 82112688378 و تاریخ 84/10/19 مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد بروجرد به نشانی مجتمع امام خمینی)ره( ارسال نماید.
نوبت اول : 1401/05/26 نوبت دوم : 1401/06/16 نوبت سوم : 1401/07/06 

آگهی صورت طبقه بندی اصالحی بستانکاران
صورت طبقه بندی اصالحی بسـتانکاران شـرکت آجر سـفال البرز به شـماره 
ثبـت 342 و شناسـه ملـی 10760069638 تهیـه و تنظیـم گردیـد و در اداره 
بـه نشـانی: مازنـدران، سـاری،  امـور ورشکسـتگی اسـتان مازنـدران  تصفیـه 
خیابان مازیار، نبش خیابان امیرکبیر، ساختمان شماره 2 دادگستری استان 
بنـدی  ایـن صـورت طبقـه  اسـت.  یـک موجـود  واحـد  اول،  مازنـدران، طبقـه 
بسـتانکاران به اسـتناد ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکسـتگی، ظرف 
مـدت 20 روز از تاریـخ انتشـار آگهـی قابـل اعتـراض در دادگاه صادرکننـده 
حکم توقف)شـعبه سـوم دادگاه عمومی حقوقی شهرسـتان نکاء( می باشـد. 
بدیهـی اسـت پـس از انقضـاء مـدت مذکـور تصمیم این اداره قطعی محسـوب 

می گـردد.
 امین فالح

معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی 
دادگستری استان مازندران

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

برابـر رای شـماره 140160329012002668 - 1401/05/05 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مهدیه محمد خـواه به 
شـماره شناسـنامه 4600105036 کد ملی 4600105036 صادره از گرمسـار فرزند علیرضا در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت 187/30  متـر مربـع پـالک شـماره 93 
فرعـی از 21- اصلـی واقـع در روسـتای کوشـک حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  خریـداری از وارث 
مالـک رسـمی آقـای ولـی الـه تنگسـاری محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.   

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26  
شناسه : 1357264 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

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

و   140160329012002664 و   140160329012002663 شـماره  آرای  برابـر 
مـورخ   140160329012002667 و   140160329012002666 و   140160329012002665
1401/05/05 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گرمسـار تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی مالکیـت آقـای سـید محسـن طباطبایـی منـش بـه شـماره 
شناسنامه 670 کد ملی 4609140421  صادره از گرمسار فرزند سید حسین نسبت به دو 
سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 42500/35  
متـر مربـع پـالک شـماره 2 فرعـی از 26- اصلـی واقـع در روسـتای محلـه بـاغ حوزه ثبت ملک 
گرمسـار  و خانم محترم طبائی به شـماره شناسـنامه 4 کد ملی 4609620332 صادره از 
گرمسار فرزند سید حسین در یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعـی بـه مسـاحت 42500/35 متـر مربـع پـالک شـماره 2 فرعـی از 26 اصلـی واقـع در 
روستای محله باغ بخش حوزه ثبت ملک گرمسار و آقای سید احمد طباطبائی منش به 
ش ش 118 کد ملی 4609226911 صادره از گرمسار فرزند سید حسین نسبت به دو سهم 
مشـاع از هشـت سـهم ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت 42500/35 متر 
مربع پالک شماره 2 فرعی از 26 اصلی واقع در روستای محله باغ بخش حوزه ثبت ملک 
گرمسـار و آقای سـید یحیی طباطبائی منش به ش ش 3 کد ملی 4609754770 صادره 
از گرمسـار فرزند سـید حسـین نسـبت به دو سـهم مشـاع از هشـت سـهم ششـدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 42500/35 متر مربع پالک شماره 2 فرعی از 26 اصلی 
واقع در روستای محله باغ حوزه ثبت ملک گرمسار و خانم نیره سادات طبائی به ش ش 
631 کد ملی 4609140039 صادره از گرمسـار فرزند سـید حسـین در یک سـهم مشـاع از 
هشت سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 42500/35 متر مربع پالک 
شـماره 2 فرعـی از 26 اصلـی واقـع در روسـتای محلـه بـاغ حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار حقـوق 
ارتفاقی : عبور تیر برق از مورد ثبت گواهی میگردد ) سـهم االرث از سـید حسـین طبائی( 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.    
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26   

شناسه : 1357298 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

سیستم آبرسانی ۴۰ 
روستای شیراز در دهه فجر 
به بهره برداری خواهد رسید

مدیرعامــل آبفــای شــیراز اعالم کرد که ۱۵۸ روســتا که 
توزیــع آب در آن هــا بــه صــورت تانکــری بوده اســت به 
شــیراز الحاق شــده اند و در راســتای توزیع عادالنه آب 
شــرب سیســتم آبرســانی ۴۰ روســتا در دهــه فجــر بــه 

بهره برداری خواهد رسید.
بهمــن بهــروزی گفــت: شــیوه تامیــن آب در شــهر 
شــیراز ۷۵ درصــد آب زیــر زمینــی و چاه هــا و ۲۵ درصد 
آب هــای ســطحی اســت کــه بــا بهره بــرداری از خــط دوم 
آبرسانی شیراز تا پایان امسال یا ابتدای سال آینده که 
مجری آن ســازمان آب منطقه ای فارس اســت، 3 هزار 
لیتر آب بر ثانیه وارد مدار خواهد شــد که ۲ هزار ۵۰۰ 
لیتــر بــرای شــیراز و ۵۰۰ لیتــر برای صــدرا تامین خواهد 
شــد و ۸۰ حلقــه چــاه از مــدار خــارج می شــود که عالوه 
بــر صرفه جویــی در مصرف برق اســتفاده از آب های زیر 
زمیتــی بــه ۵۵ درصــد و آب هــای ســطحی بــه ۴۵ درصد 

خواهد رسید.
او، درباره شبکه فاضالب شهرک های تازه تاسیس 
اطراف شیراز گفت: برای اتصال برخی شهرک های مانند 
چنار راه دار و شــهرک گل ها به شــبکه فاضالب شــهری 
به ۲۰۰ کیلومتر شــبکه فاضالب نیاز اســت که با توجه 
بــه گزارش هــا عمده آن انجام شــده اســت، اما به دلیل 
محدودیــت اعتبــارات و افزایــش قیمت هــا نیــاز به زمان 
وجود دارد، شبکه فاضالب شهرک هایی همچون مهدی 

آباد و آرین به زودی به مناقصه گذاشته می شود.
بهــروزی بــا بیــان اینکه با افزایش یــک درجه دمای 
هــوا بیــن۱۰ تــا ۱۵ لیتــر مصرف آب بیشــتر خواهدشــد، 
گفــت: ۷۰۰ کیلومتــر شــبکه پوســیده و مشــکل دار در 
شــهر شــیراز وجود دارد و در طول دو ســالی که در آبفا 
خدمت می کنم ســالی صد کیلومتر اصالح شــبکه انجام 
شــده اســت، ۴ هــزار و ۵۰۰ کیلومتــر لولــه گــذاری در 
شیراز و ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر لوله گذاری در روستا ها 
داریم که به ازای هر مشــترک در روســتا ۴۰ تا ۴۵ متر 
و در شهر به ازای هر مشترک ۶ و نیم تا ۷ متر است.

او درباره شــبکه فاضالب شــهر شــیراز عنوان کرد: 
دولــت محدودیــت تامیــن بودجــه دارد وبــه ایــن دلیــل 
قانــون واگــذاری و فــروش پســاب ها را تصویــب کــرده 
اســت و در قانــون بودجــه ۱۴۰۱ بایــد به ســرمایه گذار و 
متولی واگذار شود، اکنون ۲ تصفیه خانه در شیراز و ۲ 
تصفیه خانه در صدرا وجود دارد که ۴۴۰ هزار مشترک 
یعنــی یــک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و در واقع ۵۰ درصد 

جمعیت را پوشش می دهد.
مدیرعامل آبفا شــیراز گفت: انشــعاب غیر مجازی 
مربــوط به آبفا شــیراز وجود نــدارد و به برخی به عنوان 
سکونتگاه غیر رسمی مجوز انشعاب داده شده است. 

 پهلوگیری دو کشتی
۱۰۰ هزار تنی کاالهای 

اساسی در بندر امام
مدیــر کل غلــه و خدمــات بازرگانی خوزســتان با اشــاره 
به ورود 2۵ کشــتی حامل کاالهای گندم و روغن خام 
و پهلوگیــری دو کشــتی ۱۰۰ هــزار تنــی کاالی اساســی 
در بنــدر امــام اظهار کرد: ثبت ورود بیســت و پنجمین 
کشــتی از ابتــدا ســال جــاری تــا کنــون نشــان از عــدم 
مشکالت در حوزه تامین کاالهای اساسی کشور دارد.
امید جهان نژادیان در گفت و گو با ایسنا با اعالم 
ورود ۲ کشــتی حامــل کاالهــای اساســی در بنــدر امــام 
خمینــی گفــت: ثبــت ورود بیســت و پنجمین کشــتی از 
ابتــدا ســال جــاری تــا کنــون نشــان ازعــدم مشــکالت در 

حوزه تامین کاالهای اساسی کشور دارد.

او افــزود: تاکنــون بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تن کاالی گندم و روغن خام از طریق بندر امام خمینی 
)ره( وارد کشــور شــده و کلیه محموالت پس از تخلیه، 
به ســیلوها، انبارها و کارخانجات سراسر کشور منتقل 
شده اند و در برخی موارد مورد مصرف مردم کشور قرار 

گرفته است.
مدیــر کل غلــه و خدمــات بازرگانــی خوزســتان بــا 
اشــاره بــه موقعیــت جغرافیایــی خوزســتان و دسترســی 
سریع به اقصی نقاط کشور افزود: به دالیل ژئوپلیتیکی 
و سطح قابل قبول امکانات تخلیه و بارگیری در مجتمع 
اقتصــادی بنــدر امــام خمینــی، ایــن اســتان بــه عنــوان 
دریچــه ورود کاالهــای اساســی در کشــور انتخــاب شــد 
کــه در گذشــته و حــال حاضــر بــا ثبــت رکوردهــای قابل 
مالحظه توانست نقش پرتوان خود را در تامین و توزیع 

کاالهای اساسی کشور ایفا کند.
جهــان نژادیــان تصریــح کرد: از ابتدای ســال جاری 
۲۱ فرونــد کشــتی حامل محصول گنــدم با وزن بیش از 
یــک میلیــون و ۴۰۰ هــزار تــن و ۴ فرونــد کشــتی حمــل 
کاالی روغن خام آفتابگردان و سویا، پهلوگیری و تخلیه 
شده است که با برنامه ریزی های صورت گرفته، واردات 
کاال برای تکمیل ذخایر استراتژیک ادامه خواهد یافت.

اخبـــــــــــــــــار

اراک- وجیهــه غالمــی، اینجــا مرکــز شــهر اراک 
اســت! در ایــن نقطــه از شــهر هــر آنچــه نیــاز 
روزمره شــهروندان اســت، پیدا می شود؛ مراکز 
خریــد پوشــاک، کیــف و کفــش ، طــال، میــوه و 
ســبزیجات، آجیل ، داروخانه ها، آزمایشــگاه ها، 
کیوســک  پزشــکان،  ســاختمان  و  کلینیک هــا 
روزنامه فروشــی ها، موبایل فروشــی و تعمیرات 
آن و لــوازم تحریــر ، بانــک و.... در ایــن نقطــه 
واقــع شــده اند. به قــول معروف شــهر فرنگه از 
همــه رنگــه!! ایــن شــهر فرنگ بــودن مرکز باعث 
شــده مردم بــرای رفع نیازهای خــود به ناچار به 

کرات از این نقطه گذر کنند.
حــرم  همچــون  مقدســی  اماکــن  وجــود 
امامــزادگان عبــدهللا و آمنــه خاتــون و همچنیــن 
برگــزاری مراســم های مذهبــی در ایــن خیابانهــا، 
شور گذر از  مرکز شهر را دو چندان کرده است.
وحیــد ایرجــی معاون شهرســازی شــهرداری 
می دانــد  هســته ای  تــک  شــهری  را  اراک  اراک، 
و  می گویــد: یکــی از ویژگی هــای شــهرهای تــک 
هســته ای مراجعــه گریزناپذیــر اکثــر مــردم بــرای 
تأمین نیاز های  اصلی خود به مرکز شــهر اســت، 
بــه همیــن دلیل  روزانه در اراک با مراجعه تعداد 
زیــادی از افــراد ســواره و پیــاده مواجــه هســتیم 
کــه ایــن موضــوع به مرور زمان و چنانچه شــهر و 
ســاختار آن نتواند با رشــد جمعیت توسعه یابد، 
باعث بروز مشــکالت زیادی خواهد شــد که یکی 
از ایــن مشــکالت اساســی مــی توانــد مشــکالت 
مربوط به دسترســی مردم به این بخش از شــهر 
باشــد و هســته مرکــزی شــهر امکان پاســخگویی 
صحیــح و کامــل بــه تردد افراد را نخواهد داشــت 
و بــه تبــع معضــالت ترافیکــی و زیســت محیطــی 

فراوانی را به وجود خواهد آورد.
و  تمرکززدایــی  بــرای  ایرجــی،  گفتــه  بــه   
کاهــش مشــکالت هســته مرکــزی شــهر، در گام 
نخســت اراضی بایــر واقع در پهنه هــای پیرامونی 

مرکز شــهر و ســایر اراضی شناســایی شــده و در 
درون شــهر )تحــت عنــوان محدوده هــای هــدف 
بازآفرینــی( می تواننــد، مــورد اســتفاده و بازیایــی 
مجــدد زمیــن قــرار گیرند و در گام هــای بعدی نیز 
براســاس سیاســت های کلــی طــرح جامــع شــهر 
اراک، بــا خروج تدریجی صنایع، می توان نســبت 
به جانمایی کاربری های خدماتی و زیربنایی مورد 
نیاز شــهر برای خلق مرکز شــهری نوین با رویکرد 
توســعه عملکردهــای جدید متناســب بــا نیازهای 

جامعه امروزی اقدام کرد.
اراک  شــهرداری  زیربنایــی  معــاون  مــرادی 
نیــز در گفت وگــو با خبرنــگار عصراقتصــاد گفت: 
متاســفانه آنچــه مســلم اســت اینکه  شــهر اراک 
اکنون به صورت تک هسته ای با مرکزیت میدان 
شهداســت و ایــن موضوع مشــکالت متعددی در 
زمینــه ترافیــک شــهری بــه خصوص طی ســالیان 
اخیر برای شهروندان به بار آورده است. خصوصا 
در زمینه هایــی کــه نیازهــای روزمــره شــهروندان 
اســت از جملــه مراکــز درمانــی و پزشــکان معتبــر 
و مراکــز تجــاری و خرید و حتــی خریدهای روزانه 

ضروری مثل میوه و سبزیجات و غیره.
او  بــا بیــان اینکــه در ایــن اوضــاع و باتوجــه 
بــه مشــکالتی که با گذشــت زمــان در زمینه تردد 
بــه دلیــل افزایــش تعــداد خــودرو و جمعیت و در 
نتیجــه ترددهــا بــرای همشــهریان بــه آن افــزوده 
اســرع  در  بایســتی  کــرد:  تاکیــد  می شــود،  هــم 
وقــت بــه منظور مرتفع ســاختن این مهم چاره ای 
اندیشــیده و بــا راهکارهــای کوتــاه و میان مدت از 

این مشکالت کاسته شود .
بــه اظهــار مــرادی اکنــون طــرح جامــع  بنــا 
حمل ونقــل و ترافیــک شــهر اراک مراحــل نهایــی 
بررســی در شــورای عالی ترافیک در وزارت کشور 
را طــی می کند و امید اســت بــا اجرای راهکارهای 
پیشــنهادی مشــاور طــرح بتــوان بخــش عمــده ای 
از ایــن مشــکالت را برطــرف و موجبــات آســایش 

شهروندان در این خصوص را فراهم کرد.
همچنیــن  اراک  شــهرداری  زیربنایــی  معــاون 
خاطرنشــان کرد: یکی از راهکارهای اساســی این 
است که در تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر 
مــی توان توجه ویــژه در زمینه پیش بینی و توزیع 
کاربردهــای مختلــف در محــدوده مرکــزی شــهر و 
و خدمــات  کاربری هــا  توزیــع منطقــی  همچنیــن 
ضــروری شــهروندان در ســطح شــهر داشــت کــه 

امیدوارم مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.
ایــن  در  نیــز  اراک   شــهر  شــورای  عضــو 
خصوص طی ســخنانی اظهار کرد: اراک از دیرباز 
با معضل تک هســته ای روبرو بوده اســت. البته 
آهنگــری،  چــون  مشــاغلی  گذشــته  ســالیان  در 
واقــع  شــهر  مرکــز  در  نیــز  آپاراتــی  و  چلنگــری 
بــوده اســت کــه ما در آن ســال ها توانســتیم این 
شــغل ها را بــه مکان های دیگری از شــهر هدایت 
کنیم و شغل های طالفروشی و پارچه فروشی را 

جایگزین کنیم.
کــرد:  تصریــح  محصولــی  جعفــر  علــی 
از  نتوانیــم  باعــث شــده  نبــود زمیــن  متاســفانه 
طریــق ســرمایه گــذار مرکزیــت را تغییــر دهیم  و 
ایــن مشــکل همچنــان ادامــه پیــدا کــرده و عالوه 

بر مرکز شــهر، خیابان شــهید شــیرودی اراک نیز 
بــا وجــود ســاختمان پزشــکان، آزمایشــگاه ها و . .  
بســیار شــلوغ شــده اســت و متاســفانه هــر چــه 

پیش تر می رویم مشکالت دوچندان می شود.
او  بــه بیــان برخــی راهکارهــا بــرای  بــرون 
رفــت از این مشــکالت پرداخــت و گفت: از جمله 
ایــن راهکارها این اســت که در کنــار پروژه ۸۱۰۰ 
واحدهــای مســکن ملــی کــه دولــت اســتارت آن 
را  در کمربنــدی  جنوبــی شــهر اراک زده اســت، 
سرمایه گذارها بیایند و پاساژهای و مراکز تجاری 
و خریــد را در کنــار ایــن پروژه بنا کنند چرا که در 
آینــده نــه چنــدان دور حتــی پیاده رفتــن به مرکز 

شهر هم دچار مشکل می شود.
ایــن عضــو شــورای  اســالمی  شــهر اراک  
اضافــه کــرد: یکــی از دالیلــی کــه مــا در مرکــز 
شــهر خیابــان پیاده رو امیرکبیــر احداث نمودیم 
و همچنیــن بخشــی از خیابــان محســنی را  بــه 
پیــاده راه اختصــاص داده ایــم بــه دلیــل مرتفــع 
ســاختن معضــالت بــر ســر راه تمرکــز زدایــی از 

مرکز شهر است.
محصولی با اشاره به اینکه متاسفانه مردم 
نیــز حتــی به دلیــل خرید ســبزیجات و میوه جات 

بــه مرکــز شــهر مراجعــه می کننــد تا هــم خرید  و 
هم تفریحی کنند و ما نتوانســته ایم در حاشــیه  
شــهر جاذبه ای ایجاد کنیم که مردم به دلیل آن 
جاذبه به آنجا ســوق داده شــوند و فعال از مسیر 

قبلی خود استفاده می کنند. 
او در خصــوص ســاخت و ســازهای مراکــز 
خریــد در ســال های اخیــر گفــت: متاســفانه ایــن 
اقدام ها خالف  طرح جامع شــهر  که در شــورای 
سوم اتفاق افتاد می باشد و این ساخت و سازها 
خیانتــی بــه مــردم اراک مــی باشــد. ولــی در حال 
حاضــر دیگــر اجــازه نخواهیــم داد ایــن اتفاق هــا 

تکرار شود.
این عضو شورای  اسالمی  شهر اراک  افزود: 
تــا زمانــی کــه مــا نتوانیــم مکانی بهتر بــرای خرید 
و... مــردم آمــاده کنیم پــس نمی توانیــم بگوییم، 
شــما مرکز شــهر نروید چون ســرمایه گذاری برای 

این اقدام نداشته ایم.
به گفته محصولی، اکنون شهرداری آمادگی 
دارد تا اگر سرمایه گذاری بخواهد شهرک پزشکی 
و یــا شــهرک صنفــی ایجــاد کنــد از ســرمایه گذار 
حمایــت نمایــد و شــورای اســالمی شــهر هــم در 

عوارضات همراه سرمایه گذار خواهد بود.

مدیــر اجرایی مرکز خدمات ســرمایه گذاری 
درصــدی   ۱۰ رشــد  از  رضــوی  خراســان 
سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال گذشــته از لحــاظ تعــداد و 
رشــد ۱۰۰ درصدی رقم ســرمایه گذاری خبر 
داد و اعــالم کــرد که تا ایــن زمان تقریبا 2 
برابر ســال پیش جذب سرمایه گذار اتفاق 

افتاده است.
فاضــل خیــاط در گفت وگــو بــا ایســنا 
در خصــوص میــزان ســرمایه گذاری خارجی 
صــورت گرفتــه در اســتان طــی ســال جاری 
اظهــار کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تاکنون 
تعــداد ۲۸ طــرح ســرمایه گذاری خارجی در 
خراســان رضوی بــه ارزش ۵۸ میلیون دالر 
به تصویب رسیده و ۱۱ طرح دیگر به ارزش 
۱۱ میلیــون دالر بــرای تصویــب بــه هیــات 
ســرمایه گذاری خارجــی فرســتاده شــده که 
در صــورت تصویــب مجموع ســرمایه گذاری 
خارجــی در اســتان حــدود 3۹ طــرح با رقم 

تقریبی ۶۸ میلیون دالر می شود.
بیشــترین  اینکــه  بــه  پاســخ  در  او 
سرمایه گذاری در استان در چه بخش هایی 
میــزان  بیشــترین  افــزود:  گرفتــه،  صــورت 
سرمایه گذاری صورت گرفته از لحاظ تعداد 
طــرح در حــوزه  صنعت بــا ۱۹ طرح بوده که 
ســرمایه گذاری به ارزش حــدود ۴۰ میلیون 
اســت.  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  دالر 
حوزه هــای  در  ســرمایه گذاری  همچنیــن 
خدمات گردشگری و ساختمان با حدود ۱3 
میلیون دالر و حمل و نقل و کشــاورزی به 
ترتیب در جایگاه های بعدی قرار می گیرند.
خدمــات  مرکــز  اجرایــی  مدیــر 
ســرمایه گذاری خراسان رضوی در خصوص 
ســوی  از  ســرمایه گذاری  بیشــترین  اینکــه 
چــه کشــورهایی انجــام شــده، ادامــه داد: 
در  خارجــی  ســرمایه گذاری  بیشــترین 

حــوزه  صنعــت از ســوی کشــورهای آلمــان 
و ترکیــه انجــام گرفتــه اســت. همچنیــن به 
لحــاظ تعــداد طرح و ســرمایه گذاری در این 
طرح ها، کشور افغانستان بیشترین تعداد 
سرمایه گذار را در استان با توجه به شرایط 
مشــترک دو کشــور داشته اســت. به لحاظ 
رقم ســرمایه گذاری بیشترین میزان مربوط 

به کشور آلمان و ترکیه است.
خیــاط بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام گرفتــه 
در راســتای رشــد و توســعه  ســرمایه گذاری 
خارجــی در اســتان، تصریــح کــرد: در حــوزه  
ماموریت مرکز خدماتی سرمایه گذاری چند 
برنامه از جمله تشویق سرمایه گذاران جدید 
به ســرمایه گذاری با اســتفاده از شناســایی 
نهایــت  در  و  اســتان  در  پروژه هــای جدیــد 
معرفــی ایــن پروژه هــا بــه ســرمایه گذاران و 
همچنیــن فراهــم آوردن فرصت هــای جدید 
برای ســرمایه گذاران و انجام امکان سنجی 
آن ها برای معرفی به ســرمایه گذاران جدید 

در دستور کار قرار گرفته است.

او در ادامه تاکیدکرد: در سال جاری برنامه های 
مختلفــی از جملــه برگزاری همایش ها و نمایشــگاه ها 
در حوزه  سرمایه گذاری در دستور کار قرار داده شده 
است. سعی بر آن داریم تا با شرکت در نمایشگاه های 
کشــور یا حتی خارج از کشور، سرمایه گذاران خارجی 
زیــادی را جــذب کنیم. همچنین با افزایش نمایندگان 
در مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری و برنامه هــای انجــام 

گرفتــه در ســطح ملــی بــا حمایــت وزارت اقتصــاد و 
دارایی در اســتان ســعی بر تســهیل صدور مجوزها و 

بهبود شرایط کسب وکار در استان داریم.
ســرمایه گذاری  خدمــات  مرکــز  اجرایــی  مدیــر 
خراســان رضــوی عنــوان کرد: در زمینه ســرمایه گذاری 
خارجــی نظــارت بــر طرح هایــی کــه در گذشــته جــذب 
شده اند جزو ماموریت های اصلی محسوب می شوند. 
طی ســال جاری به طور مســتمر طرح های گذشــته را 
مــورد بازدیــد قــرار داده و به طور کامل رصد کرده ایم، 
تــا بتوانیــم مســائل و مشــکالت این طرح هــا را از بین 
برده تا طرح هایی که قبال تصویب شــده اند به مرحله  

بهره برداری برسند.
خیــاط دربــاره  موانــع پیــش روی ســرمایه گذاری 
خارجی در اســتان تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی 
از کشــور نیســت، مســلما همــان  در اســتان خــارج 
مسائلی که در سطح کشور وجود دارد در استان هم 
مشــاهده می شود و ســرمایه گذاران با محدودیت های 
ســرمایه  ویــژه  بــه  ســرمایه  انتقــال  در  موجــود 
نقــدی مواجــه هســتند . خدمــات مــورد درخواســت 
سرمایه گذاران خارجی در حوزه  خدمات بانکی و حوزه 
ثبت شرکت خدمات است، که  با چالش هایی زیادی 

روبه رو است.
او افــزود:  ســعی بــر آن داریــم تــا ایــن موانــع را 

رفع کرده و  راهکار بهتری برای انتقال سرمایه نقدی 
فراهــم کنیــم. همچنیــن تــا زمانی کــه محدودیت های 
بیــن المللــی بــرای کشــور وجــود دارد بایــد بــه دنبــال 
راهــکار جایگزیــن باشــیم و امیدواریم این مســائل در 
ســطح ملی مرتفع شــود تا بتوانیم از طریق سیســتم 

بانکی این انتقاالت را انجام دهیم.
ســرمایه گذاری  خدمــات  مرکــز  اجرایــی  مدیــر 
خراســان رضوی بــا پیش  بینی افزایش ســرمایه گذاری 
در استان تا پایان سال جاری اظهارکرد: طبق برنامه ای 
و  شــده  تقدیــم  رضــوی  خراســان  اســتاندار  بــه  کــه 
برنامه ریزی های انجام شده از ابتدای سال، پیش بینی 
رقــم ســرمایه گذاری  جــاری  پایــان ســال  تــا  می کنیــم 
خارجــی اســتان بــه ۲۵۰ میلیــون دالر افزایــش یابــد و 

امیدوارم این میزان در ماه های آینده محقق شود.
اخیــر  مــاه  یــک  طــی  کــرد:  خاطرنشــان  خیــاط 
حســاب های بانکی اتباع خارجی و ثبت شــرکت اتباع 
خارجی در ســطح ملی با مشــکالتی رو به رو شــد که 
سبب کندی سرعت ما در جذب سرمایه شده که این 
موضوع مســائل بســیاری را به وجود آورد. امیدواریم 
بــا پیگیری هــای انجــام گرفتــه از ســوی مــا و بــا کمــک 
رســانه ها از مراجــع ذی ربــط همچــون وزارت کشــور، 
وزارت اقتصاد و سازمان هایی که در این حوزه متولی 

پیگیری برای حل این مشکل هستند، صورت گیرد.

رشد ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی طی سال جاری

 هسته مرکزی شهر اراک
در حال از پای درآمدن است
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 مزد آن گرفت جان برادر
که پول داشت

راضیه حسینی

پول بدهی، دکتر می شوی؛ دندانپزشکی ترمی ۵۰ 
میلیون تومان

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه   ۲۲ از  بیــش  درحــال حاضــر 
پولــی  دانشــجوی 
شــهریه های  می گیرنــد. 
چنــد ده میلیونــی راه را 
برای ورود رتبه سه هزار 
هزاری هــا   ۲۰ حتــی  و 
به رشــته های حساســی 
بــاز  پزشــکی  ماننــد 

می کند.
تحصیل در دانشــگاه ها 
و رشته های معتبر در ایران برای همه یک شکل نیست. 

برای بچه پولدارها شامل این مراحل می شود:
مرحله اول:

پــدر و مــادر  نــوگل نوشکفته شــان را در بهتریــن 
مدارس غیرانتفاعی ثبت نام می کنند. انواع کالس های 
کنکــور. معلم هــای دارای مدال هــای المپیــادی. تدریــس 
خصوصی. متأسفانه با پول نمی شود مرده را زنده کرد. 
وگرنــه این بزرگواران انیشــتین و نیوتــن خدابیامرز را از 

قبر بیرون می کشیدند تا به فرزندشان درس بدهد. 
مرحله دوم:

همان پدر و مادر پولدار بعد از اعالم نتایج کنکور 
دســت بــه کار می شــوند. وقتــی نــوگل عزیــز بــا همــه 
معلم هــا و کالس هــا نتوانســت رتبــه زیــر بیســت هــزار 
بیاورد. هیچ مشــکلی نیست. قرار نیست راهی ساخته 
شود. بلکه همه راه ها پرداخت می شوند. دستگاه پدرو 
مادرپــرداز شــروع بــه کار می کنــد. ایــن بار برای شــهریه 

دانشگاه.
مرحله سوم:

نوشــکفته که دیگر االن خیلی شــکفته شــده فارغ 
التحصیــل می شــود. آقا و خانم دکتــر مطب می خواهد. 
باز هم پدر و مادر برای آینده فرزندشان دست به جیب 
می شــوند. مطبــی شــیک و مجهــز تهیه می کننــد و دکتر 

عزیز شروع به کار می کند.
دکتــر عزیــز گنــد می زنــد. از او شــکایت می شــود. 

نگران نباشید پول هست. 
دکتــر یکــی را ناقــص و آن یکــی را نابــود می کنــد. 

هنوز ددی و مامی هستند.
اما برای معمولی ها:

 جمالت انگیزشی سرتا پای اتاق شان می چسبانند. 
با خودشــان می گویند درســت است که پول ندارم، ولی 
انگیــزه دارم. عکس های دانشــمندانی را که فقیر بودند 
ولی روزی موفق شــدند با پونز به ســقف می زند. )چون 

دیوار دیگر جا ندارد.(
بعــد از هفــت، هشــت ســال واقعیــت ایــن اســت. 
همه پول دارها سر کارند و دکتر فارغ التحصیل بی پول، 
ســرکار. باالخره فهمیده پول که نداشــته باشی از همان 

اول دبستان سر کاری. 
مــدام این بیت را با خودش مرور می کند: »نابرده 
رنــج گنــج میســر همی شــود/ مزد آن گرفت جــان برادر 

که پول داشت.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

مزیت ها و معایب 3 کاندید 
ریاست فدراسیون فوتبال

محمدهادی حیدرزاده

هــر چه قــدر بــه تاریخ 8 شــهریور زمان برگــزاری مجمع 
عمومــی فدراســیون فوتبــال نزدیــک می شــویم، شــور 
و هیجــان جهــت انتخــاب ســکان دار فوتبــال کشــور در 
محافل فوتبالی بیشــتر می شــود. ناتمــام ماندن دوران 
ریاست عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال، حساسیت 
زمانی به لحاظ برگزاری جام جهانی فوتبال، بحران های 
فدراســیون از جمله: بحران مالی، تصویب اساســنامه، 
حضــور زنــان در ورزشــگاه ها و حاشــیه های تیــم ملــی 

فوتبال، اهمیت این انتخابات را دوچندان می کند.
براساس بررسی های کمیته های بدوی و استیناف، 
ماجــدی؛  میرشــاد  و  محمــدی  عزیزالــه  تــاج،  مهــدی 
نمودنــد.  کســب  را  انتخابــات  در  شــرکت  صالحیــت 
اهالــی فوتبــال به جــد اعتقــاد دارنــد ایــن 3 نفــر تمــام 
ظرفیــت منابــع انســانی فوتبــال کشــور جهــت به دســت 
گرفتــن ســکان فدراســیون نمی باشــد. اگر کمیتــه بدوی 
و اســتیناف در تأییــد ســایر کاندیداها )واعظ آشــتیانی، 
اســدی، آخونــدی( ســخت گیری کم تــری می کرد و ســایر 
افــراد از جملــه: دادکان، کیومرث هاشــمی، آجرلو، علی 
دایی و ... ترغیب، به مشــارکت در انتخابات می شــدند، 

قطعاً تنور انتخابات گرم تر می شد.
در ایــن قســمت بــه معرفــی 3 کاندیــد موجــود و 

بررسی مزیت ها و معایب آن ها می پردازیم:

1- مهدی تاج:
مهــدی تــاج )1338- تهــران(، او ســابقه مدیریــت 
در حوزه هــای کالن صنعتــی و اقتصــادی، هم چنیــن در 
فدراســیون فوتبال به عنوان رئیس، نایب رئیس، و دبیر 
اتحادیــه باشــگاه های کشــور را دارد. تــاج بــا مهــدی بنی 
و منصــور قنبــرزاده به عنــوان نواب رئیس پــای به عرصه 

انتخابات گذاشته است.
مزیت ها:

- تجربه و ســابقه مدیریت کالن در حوزه های اقتصادی 
و فوتبال

- نایب رئیس کنفدراســیون فوتبال آســیا و ارتباط نسبی 
AFC و FIFA با

- آشنایی کامل با فدراسیون فوتبال و مشکالت آن
معایب:

- نداشتن نگاه »درآمد پایدار« جدا از کمک های دولت
- نبود اقبال عمومی و حساسیت بخشی از دستگاه های 
حاکمیتــی از جملــه نماینــدگان مجلــس به خاطر پرونده 

»ویلموس گیت«
- دارا بودن پرونده قضایی باز در قوه قضاییه

- نا آشنایی به زبان انگلیسی
- وضع سالمتی و بیماری قلبی

2- عزیزا... محمدی
عزیــزا... محمــدی )1339 – همــدان( از ســرداران 
ســپاه کــه عمدتــاً در بخش هــای نظامی ســابقه فعالیت 
داشــته اســت. محمــدی از ســرداران پیشــگاه حضور در 
عرصه فوتبال بوده است. مدیریت باشگاه فجر سپاسی 
شیراز، ریاست سازمان لیگ فدراسیون فوتبال و حضور 
در اتحادیه باشگاه های فوتبال از سوابق فوتبالی ایشان 
می باشد. سردار محمدی با فتح ا...زاده و کافی به عنوان 

نواب رئیس پای به  عرصه انتخابات گذاشته است.
مزیت ها:

- دارای اقتدار نظامی و توانایی ایجاد نظم و انضباط
- ظرفیت ایجاد ارتباط با دولت و مجلس فعلی

- آشنایی نسبت با وضعیت فوتبال کشور
معایب:

- ناتوانی ایجاد »درآمد پایدار« جدا از کمک های دولت
- ارتباطات بین المللی ضعیف

- اقبال کم جامعه فوتبال
- نا آشنایی به زبان انگلیسی

3- میرشاد ماجدی
فوتبالیســت  تهــران(   –  13۵3( ماجــدی  میرشــاد 
ســابق باشــگاه اســتقالل تهــران، دارای مــدرک دکتــری 
مدیریــت ورزشــی، سرپرســت فعلی فدراســیون فوتبال 
می باشد. او سابقه ریاست کمیته های جوانان و آموزش 
فدراسیون فوتبال و سرپرستی تیم های استقالل تهران 
و خونه به خونــه بابــل را دارا می باشــد. ماجدی با صوفی 
و درودگــر به عنــوان نواب رئیس پای به عرصه انتخابات 

گذاشته است.
مزیت ها:

- دارای سابقه فوتبالی مناسب
- دارای عالی ترین مدرک تحصیلی مرتبط

- اقبال نسبی جامعه فوتبالی
- آشنایی نسبی با وضعیت فوتبال کشور و موارد فنی

- تسلط به 3 زبان بین المللی
معایب:

- نداشتن تجربه کافی مدیریت کالن
- کمبود اقتدار و تسامح مدیریتی از جمله با تعدادی از 

اعضاء فعلی هیئت رئیسه
- ناتوانی ایجاد درآمد پایدار جد از کمک های دولتی

- ارتباط ضعیف حاکمیتی
امیــد اســت اعضــای محترم مجمع با بررســی همه 
عوامــل و معایــب و مزایــای کاندیداهای محتــرم فارغ از 
ارتباطــات غیررســمی و نامبــارک، صرفاً باشــگاه صنفی، 
مصالح فوتبال کشــور که تنها دل خوشــی قشــر عظیمی 
از مــردم می باشــد را درنظــر گرفتــه و در انتخابــات 8 

شهریور انتخابی اصلح داشته باشند.

یادداشت

رئیس هیأت مدیره ســندیکای صاحبان 
صنایــع داروهــای انســانی ایــران، نســبت به 
تبعات مســتثنی شــدن مواد اولیه دارویی از 
کاالهای اساسی به هنگام ترخیص از گمرک 

هشدار داد.
محمــد عبــده زاده، در گفت وگــو بــا مهر، 
گفــت: بــر اســاس تصمیــم ســران قــوا، دولت 
تصمیــم گرفــت بــرای اینکــه قیمــت کاالهــای 

اساســی بــاال نــرود، دریافــت 9 درصــد ارزش 
افــزوده هنــگام ترخیــص کاال از گمــرک را بــه 

یک درصد کاهش دهد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دارو بــه عنــوان 
اســتراتژیک ترین کاال تلقــی می شــود، افــزود: 
از  دارویــی  اولیــه  مــواد  ترخیــص  متأســفانه 
افــزوده  ارزش  درصــد  یــک  مشــمول  گمــرک 
نیمایــی  ارز  درصــد   9 اســاس  بــر  و  نبــوده 

محاسبه می شود.
عبــده زاده ادامــه داد: مصرف کننده دارو 
بــر خــالف ســایر کاالهــای اساســی، نقش در 
مقــدار مصــرف دارو نــدارد و بــر اســاس نیــاز 
می شــود.  مصــرف  دارو  کــه  اســت  بیمــاران 
بنابرایــن، اگــر قــرار بــر ایــن باشــد کــه دارو 
در هنــگام ترخیــص از گمــرک مشــمول یــک 
درصد ارزش افزوده کاالهای اساســی نشــود، 

مشکالت زیادی را برای شرکت های دارویی و 
مصرف کنندگان دارو ایجاد خواهد کرد.

رئیــس هیأت مدیره ســندیکای صاحبان 
صنایــع داروهــای انســانی ایــران افزود: ســال 
گذشــته دریافــت 9 درصــد ارزش افــزوده بــر 
اســاس ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و امســال با ارز 
نیمایی محاســبه می شــود. به طــوری که وارد 
کننــده مــواد اولیه دارو باید بــه ازای هر دالر، 

۲,3۴۰ تومان به گمرک پرداخت کند.
وی گفت: چنین شــرایطی باعث خواهد 
شــد کــه در تولیــد نهایی دارو شــاهد افزایش 
1۶ درصدی قیمت ها باشیم که عمالً منجر به 

گرانی دارو خواهد شد.
ارزش  درصــد   9 دریافــت  افــزود:  عبــده زاده 
افــزوده بــا ارز نیمایــی، دو مشــکل عمــده برای 
تولیدکننــدگان دارو بــه دنبــال دارد. نخســت، 
اینکــه باعــث خواهد شــد کــه نیاز شــرکت های 
دارویــی بــه نقدینگی به شــدت افزایــش یابد و 
دوم، اینکــه اگــر ایــن وضــع تغییر نکنــد، برخی 
شــرکت های دارویی مجبور خواهند شــد کاالی 
خــود را ترخیــص نکننــد و یا اینکــه اگر ترخیص 
کننــد، مجبــور بــه افزایــش قیمــت محصــوالت 
خود خواهند بود که در نتیجه آن، این بیماران 
هستند که باید این افزایش قیمت را بپردازند.
رئیــس هیأت مدیره ســندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران گفت: از همین 
بــه دبیرخانــه ســتاد ســران قــوا  رو، نامــه ای 

نوشته ایم که تا االن هیچ پاسخی نداده اند.
موضــوع  در  معتقدیــم  مــا  افــزود:  وی 
یکســان  بایــد  اساســی،  کاالهــای  ترخیــص 
برخــورد شــود. یعنــی اینکــه هــر تصمیمی که 
ســران قــوا گرفته انــد، مشــمول دارو و مــواد 

اولیه دارویی هم شود.

برکــت،  بنیــاد  اعــام مدیرعامــل  بنابــر 
بــا  آینــده  مــدارس  ملــی  رویــداد  نخســتین 
محوریــت نقــش فناوری های نــو در فضاهای 
آموزشــی، تربیتــی و ورزشــی برگــزار خواهــد 

شد.
نشســت خبــری نخســتین رویــداد ملــی 
مــدارس آینــده روزگذشــته بــا حضــور محمــد 
بنیــاد برکــت و مهرالــه  ترکمانــه، مدیرعامــل 
رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی مدارس 
در محل ســتاد اجرایــی فرمان امام)ره( برگزار 

شد.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی 
فرمــان امام )ره( در این نشســت گفت: بنیاد 
برکــت و ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز 
خــود  ســاله   1۴ همــکاری  طــول  در  مــدارس 
توانســته مــدارس زیادی بســازند. امروز هزار 
و 83۵ مدرسه با ۲۰ هزار کالس آموزشی در 

کشور ساخته شده است.
ترکمانه اظهار کرد: این مدارس ســاخته 
شــده ظرفیــت تحصیل ۲۵۰ هــزار دانش آموز 

در سراسر کشور را دارد.
وی ادامه داد: امکان ساخت مدارس در 

کشــور بــا تکنولوژی های جدیــد و تجهیزات به 
روز در بحث ســاخت مدارس برای درک بهتر 

مطالب دانش آموزان وجود دارد.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی 
فرمان امام )ره( خاطرنشان کرد: مجموعه های 
تحقیقاتــی برای ســاخت مدارس بــا تجهیزات 
نویــن وجــود دارد کــه قــرار اســت مشــارکتی 
در ایــن حــوزه انجــام شــود کــه از طرح هــا و 

ایده های نوآوری بتوان استفاده کرد.
بــه گفتــه مدیرعامــل بنیــاد برکــت، ایــن 
بنیــاد ضمن حمایــت از طرح های دانش بنیان 
اولویــت مشــارکت در احــداث مــدارس را بــه 
پروژه هایــی کــه از طرح هــای این رویــداد بهره 

می گیرند قرار داده است.
وی گفــت: در رویداد ملی مدارس آینده 
اینترنــت  ســامانه  ازجملــه  آموزشــی  فضــای 
اشیاء، سیستم های آموزشی نوین و استفاده 

از ظرفیت اردو های علمی پرداخته می شود.
ترکمانــه افــزود: بنیاد برکــت از ایده های 
ارسال شده به دبیرخانه رویداد ملی مدارس 
دانــش  کار هــای  و  کســب  قالــب  در  آینــده 
بنیان حمایت خواهد کرد و ســازمان نوســازی 

مدارس این ایده ها را اجرا خواهد کرد.
وی اضافــه کــرد: جنــس رویــداد، رویداد 
بــاز اســت و هــر طــرح نــوآوری را می تــوان به 

دبیر خانه این رویداد ارسال کرد.

ساخت مدارس در هر استان 
با ایده های جدید

نوســازی،  ســازمان  رئیــس  همچنیــن 
ایــن نشســت  توســعه و تجهیــز مــدارس در 
گفــت: در نظــر داریم در هر اســتان یک طرح 
با رویکرد ساخت مدارس نوین ساخته شود.

مهرالــه رخشــانی مهــر اظهارکــرد: بنیــاد 
برکــت همواره در دســتگاه های پیشــتاز کمک 
به ســاخت و تجهیز و بازســازی مدارس بوده 
اســت، چنانچــه در زلزله اندیــکا اعتباری برای 

بازسازی مدارس در نظر گرفت.
نویــن  ایده هــای  بکارگیــری  دربــاره  وی 
در ســاخت مــدارس افزود: ســازمان نوســازی 
مــدارس از گذشــته تــا کنــون در تــالش بــرای 
و  دانشــگاه هی  جامعــه  ایده  هــای  جــذب 
موسســات بوده که براین اساس رویداد ملی 
معمــاری ایرانــی، مدرســه ایرانــی برگــزار کرده 

اســت کــه بهره مندی از خروجــی این همایش 
همواره در دستور کار  قرار گرفته است.

معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه 
ایــن همایــش ملــی  داد: جامعــه هــدف  در 
دانشــگاه های کشــور هســتند کــه حوزه هــای 
اســتان های  در  مــدارس  معمــاری  مختلــف 

کشور را ارائه می دهند.
رخشــانی مهر خاطــر نشــان کــرد: اســناد 
بنیادیــن  از جملــه ســند تحــول  بــاال دســتی 
آمــوزش و پــرورش را ملزم کرده که آموزش و 
ســاخت و تجهیز مدارس به شــیوه نوین را در 

دستور کار قرار دهد.
وی افزود: فراخوان برای دریافت ایده ها 
از اردیبهشت سال جاری اعالم شد و تا کنون 
1۴۰ اثر به دبیرخانه رســیده اســت؛ اختتامیه 

این رویداد در مهر برگزار خواهد شد.
بــا  مــدارس  نوســازی  ســازمان  رئیــس 
بیــان اینکــه هــزار و ۲۰۰ مدرســه کانکســی و 
1۷۰ مدرســه ســنگی در کشــور وجــود دارد، 
گفــت: در قالــب طــرح شــهید پناهــی هــزار 
مدرســه کانکسی و ســنگی تا مهر سال 1۴۰۲ 

جمع آوری و مدرسه احداث می شود.

و  تربیت بدنــی  معــاون  اعــام  بنابــر 
در  پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت  ســامت 
خــرازی«  »شــهید  طــرح  اجــرای  راســتای 
خانواده هــا می تواننــد روزهــای پنجشــنبه و 
جمعــه در قالــب طــرح پدر، پســری و مادر، 
دختــری از ظرفیــت ۹33 مجموعــه ورزشــی 
رایــگان  صــورت  بــه   پــرورش  و  آمــوزش 

کنند. استفاده 
بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی و روابــط 
عمومی وزات آموزش و پرورش، صادق ستاری 
برگــزاری ســی و هشــتمین  فــرد در حاشــیه 
آمــوزان  دانــش  قهرمانــی  رقابت هــای  دوره 
پســر سراســر کشــور گفت: »طرح آزادســازی 
و مردمــی شــدن مجموعه هــای ورزشــی تحت 
پوشش وزارت آموزش و پرورش« در راستای 
ترویج ورزش های عمومی در بین خانواده ها، 

ایجــاد نشــاط و شــادی، کنتــرل و کاهش وزن 
و چاقــی دانش آمــوزان، اســتفاده همــه مردم 
بــه خصــوص دانش آمــوزان و اولیــای آن ها از 
فضاهای ورزشی و برقراری عدالت آموزشی و 
ورزشــی در مناطق مختلف امســال آغاز شده 
و پیــش بینــی شــد در ســال نخســت اجــرای 
طــرح یکهزار فضای ورزشــی به صورت رایگان 

در اختیار خانواده ها قرار گیرد.
وی افــزود: ایــن طــرح بــا عنــوان طــرح 
»شــهید خرازی« در وزارت آموزش و پرورش 
در دســت اجــرا اســت تــا روزهــای جمعــه و 
پنجشــنبه در قالب طرح پدر، پســری و مادر، 
دختــری خانواده هــا بتواننــد از ظرفیــت ایــن 

فضاهای ورزشی استفاده کنند.
شــهید  طــرح  اجــرای  بــه  فــرد  ســتاری 
ســلیمانی در راســتای ایجاد فضاهای ورزشــی 

جدید در ســطح کشــور اشــاره و تصریح کرد: 
فضــای   1۰۰ و  هــزار   ۲ ایجــاد  طــرح  ایــن  در 
ورزشــی جدید دردســتور کار قرار گرفته شده 
کــه ســهمیه اســتان چهارمحــال و بختیــاری از 
ایــن طــرح احــداث ۶۵ فضــای ورزشــی جدیــد 
اســت که با هدف ایجاد فضای ورزشــی درون 
مدرســه و کیفیــت بخشــی بــه درس تربیــت 
اجــرای مســابقات درون مدرســه ای  و  بدنــی 

احداث می شود.
وی خاطرنشــان کرد: تا ابتدای مهر سال 
جاری یک هزار مجموعه ورزشی جدید از این 

تعداد به بهره برداری خواهد رسید.
معاونــت تربیــت بدنی و ســالمت وزارت 
آمــوزش و پــرورش، با اشــاره بــه کمبود مربی 
بهداشت، مراقبان بهداشت و تربیت بدنی در 
ســطح مــدارس کشــور افزود: بعــد از ۲ دهه، 

نبــود مجوز جذب مراقبان بهداشــت از ســوی 
دانشــگاه فرهنگیــان، امســال برای نخســتین 
بــار امــکان جــذب مراقبــان بهداشــت در ایــن 
دانشــگاه فراهم شــد تا3۲۰ مراقب بهداشت 
از طریــق کنکــور سراســری جــذب دانشــگاه 

فرهنگیان شوند.
وی ادامــه داد: تاکنــون جــذب مراقبــان 
بهداشــت بــرای مدارس فقــط از طریق آزمون 

ماده ۲8 امکان پذیر بود.
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  ســخنگوی 
اظهــار کــرد: برای جبران کمبــود نیروی ورزش 
در مــدارس پیــش بینــی شــده اســت تــا ســه 
ســال آینده ســه هزار دانش آموخته دانشگاه 
فرهنگیان و در رشته تربیت بدنی و1۲۰۰ نفر 
از طریــق آزمــون ماده ۲8 بــه نیروهای تربیت 

بدنی کشور اضافه شود.

یونسیان، اپیدمیولوژیست با بیان اینکه 
در حال حاضر کشــور از قله موج هفتم عبور 
کــرده  اســت، گفــت کــه بــا ایــن حــال ممکــن 
اســت قلــه دیگــری هم ایجاد شــود و واریانت 
اُمیکــرون را کــه تاکنــون در کشــور مــا دو قلــه 
داشــته، ســه قلــه ای کنــد؛ البتــه در ایــن بــاره 

نمی توان اظهارنظر قطعی داشت.
دکتــر مســعود یونســیان در گفت وگــو بــا 
ایســنا، درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: 
از حدود 1۶ الی 1۷ روز پیش روند موارد جدید 
بیمــاری در کشــور نزولــی شــده بــود، امــا طــی 
هفتــه اخیــر ایــن رونــد نزولــی متوقف شــده و 
همچنــان نگرانی هایــی بــه دلیــل مســافرت ها 
و جابجایی هــای جمعیتــی در ایــام اخیــر وجود 
دارد کــه البتــه هنوز برای مشــاهده اثر آن زود 
اســت؛ حداقل باید از هــر مداخله ای دو هفته 
بگذرد تا بتوانیم اثر آن را بر روی روند بیماری 

مشاهده کنیم.

نگرانی از صعود مجدد کرونا در کشور 
وی بــا بیان اینکه کاهش شــهرهای قرمز 
در گــزارش وزارت بهداشــت وجــود داشــت و 
مــوارد ســرپایی و بســتری نزولــی بــوده اســت، 
گفت: با این حال نگرانی این اســت که ســایر 
کشــورها اعم از بحرین، عراق، بلغارستان و... 
همه بعد از نزولی شدن، بعد از مدتی مجددا 
صعودی شدند. حتی در برخی کشورها بعد از 
افــول موج BA۵ هم رونــدی صعودی را تجربه 
کردنــد. بنابرایــن همچنان چنیــن نگرانی هایی 

وجود دارد.
امیکرون در کشور سه قله ای می شود

یونســیان بــا بیــان اینکــه هنــوز نمی توان 
دربــاره شــرایط و رونــد بیمــاری در کشــور بــه 
صــورت قطعــی اظهار نظــر کرد، ادامــه داد: در 
حــال حاضــر از قله موج هفتم عبــور کرده ایم، 
بــا ایــن حــال ممکــن اســت قلــه دیگــری هــم 
ایجــاد شــود و واریانــت اُمیکــرون را که تاکنون 

در کشــور ما دو قله داشــته، ســه قلــه ای کند. 
البتــه در ایــن بــاره نمی تــوان اظهارنظــر قطعی 
داشــت. بنابراین نمی تــوان گفت که آیا ممکن 
اســت قلــه دیگــری هم ایجــاد شــود و واریانت 
اُمیکــرون را کــه تاکنــون در کشــور مــا دو قلــه 
داشــته، ســه قلــه ای کند یا خیــر؟. در این باره 
هنــوز نمی تــوان اظهارنظــر قطعی کرد که آیا با 
گــذر از ایــن قله، آیا رونــد نزولی ادامه می یابد 

یا اینکه قله دیگری هم در راه است.
وی گفــت: قلــه اول مــا در مــوج اول بــا 
اُمیکرون رخ داد، قله دوم با انتشــار BA۵ رخ 
داد و حاال ممکن اســت برحســب شــرایط اعم 
از جابجایی هــای جمعیتــی، رفتارهای جمعیتی 
و میــزان رعایــت پروتکل ها قله ســومی هم در 
پیــش داشــته باشــیم کــه بایــد دیــد در آینــده 
چــه می شــود. بنابرایــن باتوجــه به اینکــه بروز 
قله های بیماری تابع دو عامل اصلی هســتند؛ 
یکــی تغییــرات ژنتیکــی ویــروس و یکــی تغییــر 

رفتــار جامعــه، مــا هنــوز نمی توانیــم احتمــال 
بــروز قلــه ســوم را منتفــی بدانیــم. مــردم هــم 
باید نســبت به این موضوع حســاس باشند تا 
زمانیکــه تعداد موارد جدیدمان به کف برســد. 
هنــوز بــرای اینکه بگوییم مــوج هفتم کرونا در 

کشور تمام شده، زود است.
یونســیان بــا اشــاره بــه کاهــش رعایــت 
گفــت:  کشــور،  در  بهداشــتی  پروتکل هــای 
رعایت پروتکل های بهداشــتی اعم از اســتفاده 
رعایــت  و  فاصله گــذاری  رعایــت  ماســک،  از 
تهویه بســیار مهم اســت و زمانیکه رعایت این 
مــوارد کاهــش یابــد، رونــد افزایشــی بیمــاری 
بازمی گــردد. بایــد زمانــی نفس راحتی بکشــیم 
که به اطمینان قابل مالحظه ای رسیده باشیم. 
زمانیکه احتمال بازگشت روند افزایشی خیلی 
ناچیــز باشــد، می توانیــم ســخت گیری هایمان 
را کاهــش دهیــم، امــا االن بــرای ایــن کار زود 

است.

توافق آموزش و پرورش شهر 
تهران با مالکان مدارس 

دارای معارض
رئیــس اداره حقوقــی، امــاک و حمایــت قضایــی 
کارکنــان آمــوزش و پــرورش شــهر تهران با بیــان اینکه 
نظم بودجه ای و انضباط مالی و اداری و مستندســازی 
اماک و مســتغات در دســتور کار قرار دارد گفت که 
اماکــی کــه نیــاز بــه مستندســازی داشــته در راســتای 
قانــون، مستندســازی شــده و در مــورد امــاک دارای 
معارض هم با مالکان طبق قوانین و مقررات موضوعه 
و همچنین ظرفیت های قانونی به توافقاتی رسیده ایم 
تا بازگشایی مدارس بدون هیچ دغدغه ای برای والدین 

و دانش آموزان پایتخت رقم بخورد.
بــه گــزارش ایســنا، ســید جعفــر ســادات رســول 
ضمن اشاره بر قانون گرایی و قانون مداری خاطرنشان 
بخشــنامه ها،  تمــام  هــم  خصــوص  ایــن  در  کــرد: 
دستورالعمل ها و تصمیمات اداره کل آموزش و  پرورش 
شــهر تهــران را مطابــق  بــا قوانیــن و ضوابــط، مجــدد 
بازنگری و راستی آزمایی کرده ایم تا از موجبات طرح 
دعوی و مشــکالت برای شــهروندان و علیه دســتگاه و 
اطالــه دادرســی در محاکــم، جلوگیــری شــود. از جمله 
پایتخــت  اقدامــات مهــم و کاربــردی آموزش وپــرورش 
در جهــت اجرایــی شــدن شــعار قانــون گرایــی دولــت 
ســیزدهم، همان تثبیت حقوق مالکانه دولت اســت تا 
عالوه بر حفظ و صیانت از حقوق شهروندان از حریم 
فضاهای دولتی به خصوص امالک آموزشــی حراســت 
شــود، بــه طــوری کــه تمامی ایــن فضاها مــورد صیانت 

واقع شده است.
رئیــس اداره حقوقــی، امــالک و حمایــت قضایــی 
کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه 
در شــش مــاه اخیــر، بالــغ بــر ١۵٠ هــزار متــر از حقــوق 
دولت در شــهر تهران مستندســازی شــده اســت افزود: 
در آمــوزش و پــرورش عــالوه بــر حفــظ حقوق پرســنل و 
دانش آموزان، تکالیف متعددی هم ترسیم شده است، 
لذا برای حفظ این حقوق و انجام تکالیف، با شناسایی 
و بازگردانــی امــالک غیر فعال و مولد ســازی، آورده های 
بســیاری نیــز در درآمدهــای دولــت قرار گرفــت که برای 
تحقــق ایــن مهــم، برنامه هــای کوتــاه مدت، میــان مدت 
و بلنــد مدتــی تدویــن و دســتورالعمل هایی هم تدوین و 

ابالغ شده است.

توقف روند نزولی کرونا در کشور

جذب »مراقبان بهداشت« در دانشگاه فرهنگیان برای نخستین بار

بنیاد برکت »مدارس آینده« را می سازد 

دارو
گران می شود
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w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m


