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گزارش گمرک های کشورهای طرف مبادله ایران
نشان می دهد که وضعیت صادرات و واردات ایران 
در سال جاری رشد جهشی داشته است

رشد صادرات
حاصل مذاکرات 
 یا رقابت

با روسیه؟ 

تالش »ایالن ماسک« برای اتصال تلفن های 
هوشمند عادی »استارلینک«

ترجمه: محمود نواب مطلق

 انصراف»توتال انرژی« از ادامه مشارکت
با »نواتِک«

ایــن بخــش از خدمــات که با همــکاری گروه 
انجــام  موبایــل«  »تــی  مخابراتــی  معظــم 
خواهــد شــد در مرحله اول صرفا به ارســال 
پیامــک اختصــاص دارد. اولین اخبــار از این 
نــوع خدمــات اینترنتــی  در تلفنهــای همــراه 
هوشــمند از محــل پایــگاه پرتاب »اِســپِیس 
ایکــس« درمقابــل نخســتین نمونه موشــک 
گفتــه  بنابــر  شــد.  شیپ«منتشــر  »اســتار 
»ایــان ماســک« ایــن موشــک قــادر اســت 

ماهواره هــای مــورد نیاز این نــوع خدمات را به فضا برده و 
در مدار قرار دهد.

هــدف آنســت بــا برقراری ارتباطــات اینترنتــی بتوان از 
گوشــی های هوشــمند تلفن همراه معمولی در هر نقطه از 
جهــان مســتقیما بــا ماهــواره ها مرتبط شــد و بدیــن ترتیب 
از خدمــات آن چــه دربرقــراری تماســهای تلفنــی و چــه در 
از  اســتفاده  امــکان  کــه  تمامــی مناطقــی  پیــام در  ارســال 
فناوری شبکه ای وجود ندارد ازجمله کوههای بلند و دریاها 

استفاده کرد.
رئیس»اســتارلینک و تســا« با همکاری»تی موبایل« 
بزرگتریــن اُپراتــور مخابراتــی جهــان ایــن خدمــات را تا ســال 
۲۰۲۴)۱۴۰۳( در آمریکا عرضه خواهندکرد. به همین منظور 
نیاز اســت انواع جدیدی از ماهواره های تخصصی برای این 
نــوع از خدمــات به منظومه  »اســتارلینک« که هم اکنون با 
هــزاران ماهواره  فعال اســت، اضافه شــوند. این ماهواره ها 
در آسمان همچون »برجهای سلولی مخابراتی« عمل کرده 
و قادرنــد بــا اکثــر تلفن های همراه هوشــمند»جی پنج« در 
پهنــای بانــد رادیویی ۲/۵کیلوهرتز ارتبــاط برقرارکنند. البته 

انجام این کار چندان هم ساده نیست. 
برجهای مخابراتی روی کره زمین مسافت حداکثر چند 
ده کیلومتــری را پوشــش می دهنــد درحالیکــه ایــن برجهــای 
مخابراتــی ماهــواره ای در فاصلــه ۵۵۰ کیلومتــری از زمیــن 
بــا ســرعتی معــادل ۲۷هزار کیلومتر در ســاعت بــه دور کره 
بــرای  زمیــن می چرخنــد و همــه آن را پوشــش می دهنــد. 
اســتفاده خدمات ماهواره های اینترنتی »اســتارلینک« باید 

از آنتن های ماهواره ای استفاده کرد.

 »ایان ماســک« درایــن مورد می گوید: 
تلفــن  گوشــی های  ارتبــاط  برقــراری  »بــرای 
همــراه هوشــمند معمولــی با ایــن ماهواره ها 
پیشــرفته  و  بــزرگ  آنتهــای  تولیــد  درپــی 
هســتیم. او معتقــد اســت: نمونــه اولیــه این 
آنتــن کــه ساخته شــده هــم اکنــون نیــز قــادر 
اگــر  برقــرار کنــد؛ حتــی  را  ارتباطــات  اســت 

گوشی داخل جیب افراد باشد.
 درعین حال رئیس گروه مخابراتی»تی 
موبایــل« معتقد اســت: اگر هوا صاف باشــد برقراری ارتباط 
آسانتر خواهد بود. در اولین گام صرفا پیامک ها و پیام های 
چند رسانه ای از این طریق مبادله خواهند شد. در گام های 
بعدی برقراری تماســهای تلفنی و ارســال داده ها نیز میســر 
خواهــد شــد. البتــه ســرعت اینــکار چنــدان باال نیســت زیرا 
پهنــای بانــد مــورد اســتفاده بیــن ۲ تــا ۴ مگابایــت بــر ثانیــه 

خواهد بود.
بنــا بــه گفتــه »ایــان ماســک« بیــن هــزار تــا دوهــزار 
تمــاس تلفنــی همزمــان و صدهــا هــزار پیامــک مــی تواننــد 
از ایــن طریــق مبادلــه شــوند. ابتــکار جدیــد وی بــا ایــن نوع 
خدمــات برخــی شــرکتهای ماهواره ای موجــود رقابت خواهد 
کــرد. البتــه خدمات شــرکتهای موجود ضعیف اســت و برای 
برخــورداری از آنهــا خرید  دســتگاه مخابراتی مخصوصی به 
قیمــت ۳۰۰ تــا هــزار یــورو الزامیســت. درحالیکــه خدمــات 
جدید»اســتارلینک« در برخــی مــوارد بــه صورت بســته های 
رایــگان شــرکت »تــی موبایل« و در برخی دیگــر از موارد به 

صورت بسته های اقتصادی آن عرضه می شود.
بنــا بــه گفتــه رئیس این شــرکت مخابراتــی تعرفه های 
ارســال پیامــک از طریــق »اســتارلینک« از ســایر شــرکتهای 
موجــود ماهــواره ای ارزانتــر خواهــد بــود. ایــن تعرفــه بــرای 
اســت؛  مــاه  در  یــورو   ۵۰ موجــود  ماهــواره ای  شــرکتهای 
وی در جلســه اعــام خدمــات نویــن شــرکتش بــا همــکاری 
»اســتارلینک« تمامــی اُپراتورهــای مخابراتــی جهــان را بــه 
همکاری و اتصال شبکه های ماهواره ای به یکدیگر در جهان 

فراخواند.
منبع: لوموند

شــرکت فرانســوی»توتال انــرژی« در مــورد 
شــرکت  بــا  مشــارکتش  ادامــه  از  انصــراف 
ِــک« روســی می گویــد: »در ماه  نفتــی »نوات
جوالی)تیــر( این انصراف از ادامه مشــارکت 
بــه طــرف روســی اعــام شــد امــا مقامــات 

روسیه به تازگی آن را پذیرفته اند.«
هفتــه  درابتــدای  روزنامه»لومونــد« 
در  موجــود  گازی  میعانــات  ســاخت  فــاش 
میــدان گازی مورد مشــارکت »توتال انرژی و 

ِــک« بــه نفــت ســفید تبدیــل شــده و به عنوان ســوخت  نوات
هواپیماهــای جنگــی روســیه در جنــگ بــا اوکراین اســتفاده 
شده است. »توتال انرژی« جمعه ۲۶اوت )۴شهریور( اعام 
کــرد طــرف روســی انصرافــش از ســهم ۴۹درصــدی خــود در 
شــرکت»تِرنِفتگاز« روســی رابرای فعالیت در میدان گازی» 

تِرموکارستووُیی« پذیرفته است.
روزنامــه لومونــد بــه همــراه برخــی دیگر از ســازمانهای 
مــردم نهــاد گزارشــی از فعالیتهــای این میدان گازی منتشــر 
کرده انــد. برایــن اســاس در این میــدان گازی میعانات گازی 
پاالیشــگاهی تولیــد و بــه نفــت ســفید تبدیل شــده اند. این 
نفت سفید به عنوان سوخت هواپیماهای نظامی در جنگ 
بــا اوکرایــن اســتفاده شده اســت. شــرکت »توتــال انــرژی« 
ضمن تکذیب مطالب منتشرشــده در روزنامه لوموند اعام 
کــرد: فعالیــت هــای مربوط به انصراف از مشــارکت با طرف 

روسی چندین هفته است آغاز شده است.
براین اساس طرف روسی ۱۸ جوالی )۲۷تیر( موافقت 
مشــروط خود را با خرید ســهم ۴۹ درصدی »توتال انرژی« 
اعام کرده  است. میزان سهام شرکت»تِرنِفتگاز« نیز ۱۹/۴ 
درصد اســت. البته این موافقت مشــروط به »فراهم شــدن 
شــرایط اقتصادی برای توتال انرژی در بازیابی ســرمایه خود 
در ایــن میــدان اســت.« هیــچ عــدد و رقمــی در ایــن مورد از 

سوی طرفین اعام نشده است. 
»نواتــک« تصاحــب ۱۰۰ درصــدی ایــن میــدان گازی را 
اعــام کرده اســت. ۸اوت )۱۷مــرداد( تقاضــای فروش ســهم 

مقامــات  بــه  انــرژی«  »توتــال  درصــدی   ۴۹
موافقــت  ۲۵اوت)۳شــهریور(  و  روســی 
 ۲۶ جمعــه  و  شــد  اعــام  روســی  مقامــات 
ِــک و توتال  اوت )۴شــهریور( شــرکتهای »نوات
را  ســهام  فــروش  توافقنامه نهایــی  انــرژی« 
امضاء کردند. غول نفتی فرانسوی همچنین 
»ایــن اقــدام را برگرفتــه از اصولــی می داند« 
کــه از ابتــدا بــا شــریک روس خــود در مــاه 
مــارس )اســفند۱۴۰۰( معیــن کرده بــود. پس 
از آغــاز درگیریهــای میــان روســیه و اوکرایــن ایــن شــرکت 
نفتــی فرانســوی اعام کــرد در برنامه های جدید در روســیه 
ســرمایه گذاری نخواهدکــرد و صرفــا برنامه های موجود خود 
در زمینــه گاز مایــع بــا همــکاری شــرکت »یَمَــل« را حفــظ 

می کند.
شــرکت نفتی فرانســوی که پس از افشــاگری روزنامه 
لومونــد تحــت فشــار قرارگرفتــه؛ اعــام کــرده بــرای نیــروی 
هوایــی روســیه نفــت ســفید تولیــد نکرده اســت. »دیمیترو 
کولِبا« وزیر امورخارجه اوکراین پس از انتشار این مطالب 
در روزنامــه لومونــد در توئیتی نوشــت: »فرانســه باید برای 
مشــارکت در قتل و غارت مردم اوکراین شــرم کند.« برخی 
مقامات فرانســوی نیز خواســتار پیگیری جدی این موضوع  
به منظور روشــن شــدن اتهامات وارده به » توتال انرژی« 
مــدارک  اوت)۴شــهریور(  جمعــه۲۶  شــرکت  ایــن  شــدند. 
شــرکت »نواتِک« را مبنی بر اینکه نفت ســفید تولیدی به 
هیچ وجه در هواپیماهای جنگی روســیه اســتفاده نشــده؛ 

منتشر کرد.
بــه  بــا توجــه  پیــس فرانســه«  درعیــن حــال »گریــن 
استمرار فعالیتهای تجاری شرکت»توتال انرژی« در روسیه  
اعــام انصــراف از ادامه مشــارکت با طرف روســی را »مبهم 
و غیر شــفاف« ارزیابی کرده و ازاین شــرکت خواســته است 
ِــک« بــه عنــوان تجهیزکننــده ارتش  ســهام خــود را بــه »نوات

روسیه بفروشد.
منبع: لوموند
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علی رمضانیان

بــر اســاس گــزارش هــای مختلفــی کــه از ســوی 
گمــرک ایــران، مرکــز آمــار ایــران، مرکــز آمــار و 
گمرک های کشورهای طرف مبادالت با ایران، در 
مجمــوع نشــان می دهد که وضعیــت صادرات و 
واردات ایران در سال جاری رشد جهشی داشته 
و ایــن رونــد رو بــه رشــد در ماه های اخیر شــدت 

بیشتری گرفته  است. 
بــه گــزارش عصراقتصــاد؛ روشــن اســت کــه 

عامل اصلی رشــد صادرات ایران ، صادرات بیشــتر نفت اســت و 
نســبت صادرات کاالهای نفتی به غیرنفتی بســیار بیشتر است. 
برخــی از تحلیل گــران می گوینــد که یکی از دالیــل اصلی افزایش 
صادرات و واردات ایران، کاهش سخت گیری های تحریمی است 
و کشــورهایی ماننــد چیــن و هنــد تــاش کردند کــه واردات نفت 
از ایــران را افزایــش دهنــد. برخــی دیگــر از کارشناســان اعتقــاد 
دیگــری داشــته و مــی گوینــد که عامل اصلی این رشــد، تخفیفی 
اســت کــه ایــران و روســیه بــرای رقابــت بــا یکدیگر به مشــتریان 
خود اعطا می کنند تا جایی که در حال حاضر روســیه به نقل از 
برخی خبرگزاری ها تا ۳۰ درصد به مشتریان نفتی خود تخفیف 
می دهد تا ایران را از بازار نفت چین و هند خارج کند بر همین 
اساس ایران نیز اقدام به تخفیف بیشتر می کند. تفاوت قیمت 
بین نفت ایران و روســیه در اواخر ماه گذشــته میادی بین ۳.۵ 

تا ۴ دالر بود.  

وضعیت کلی صادرات و واردات بر اساس 
آمارهای گمرک ایران

صادرات : 
تجارت غیر نفتی کشور درچهار ماه نخست امسال با ۴۶میلیون 
و ۸۱۵ هــزار تــن کاال بــه ارزش ۳۴میلیــارد و ۴۸۰میلیــون دالر 
رســید، این میزان نســبت به مدت مشــابه ۱۹ درصد رشد داشته 
اســت. ســهم صــادرات از تجارت چهــار ماهه ایــران ۳۵میلیون و 
۶۵۶هــزار تــن کاال بــه ارزش ۱۷میلیــارد و ۲۴۰میلیــون دالر بوده 
که نســبت به چهار ماه نخســت سال قبل با رشد ۲۲درصدی در 
ارزش همــراه بوده اســت. بــر اســاس ایــن گزارش، چیــن با خرید 
۱۰میلیون و ۶۳هزار تن کاال به ارزش پنج میلیارد و ۶۱۷میلیون 
دالر، عراق با ۶میلیون و ۹۳۲هزار تن کاال به ارزش دو میلیارد و 
۳۹۸میلیون دالر،امارات با سه میلیون و ۹۵۲هزار تن به ارزش 
دو میلیارد و ۲۶۴میلیون دالر، ترکیه با ســه میلیون و ۳۶۳هزار 
تــن بــه ارزش دو میلیــارد و ۶۰میلیــون دالر و هند با یک میلیون 
و ۳۲۷هــزار تــن کاال به ارزش ۵۶۷میلیون دالر ،پنج مقصد اول 

کاالهای صادراتی ایران در چهار ماه نخست امسال بودند. 
واردات:

بــه ارزش ۱۷میلیــارد و  تــن کاال  ایــران، ۱۱میلیــون و ۱۵۹هــزار 
۲۴۰میلیون دالر نیز در چهار ماه ابتدایی سال وارد و از گمرکات 
کشــور ترخیــص شــدند کــه نســبت بــه مــدت مشــابه بــا رشــد 

۱۷درصــدی همــراه بوده اســت. امــارات با فروش 
ســه میلیــون و ۶۰۰هــزار تــن کاال بــه ارزش چهــار 
میلیارد و ۸۷۵میلیون دالر، چین با یک میلیون و 
۱۸۶هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۴۲۲میلیون 
دالر، ترکیه با ۹۸۳هزار تن به ارزش یک میلیارد 
و ۷۸۷میلیون دالر،هند با ۵۲۸هزار تن به ارزش 
۸۵۹میلیــون دالر و روســیه بــا ۹۳۰هــزار تن کاال 
به ارزش ۵۹۹میلیون دالر،پنج کشور اول فروش 
کاال بــه ایــران در ایــن مدت چهار ماهــه بودند. بر 
اســاس ایــن گــزارش، گندم معمولی، برنج ســفید، گوشــی تلفن 
همــراه، ذرت دامــی، دانــه ســویا، روغــن آفتابگــردان، شــکرخام، 
کنجاله سویا، تراکتورهای جاده ای و کک های زغال سنگ ۱۰قلم 

اول کاالهای وارده به کشور در چهار ماه اخیر بودند. 

صادرات ایران شامل چه کاالهایی است؟
ایــران تاکیــد دارد کــه همــواره صــادرات و واردات خــود را بــه دو 
بخش نفتی و غیر نفتی تقسیم کند؛ چرا که نشان می دهد که 
میــزان وابســتگی بــه نفت در اقتصــاد ایران به چه میزان اســت. 
بــر اســاس آخریــن گزارش گمــرک از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تا تیرماه 
امسال، ۱۰ قلم اصلی صادرات ایران شامل پروپان مایع، متانول، 
گاز طبیعــی مایع شــده، اوره، بوتــان مایع، پلــی اتیلن، قیر نفت، 
روغن های سبک نفتی، شمش آهن و فوالد و فرآورده های سبک 
نفتی)دارای بیش از ۷۰ درصد نفت  یا روغن های معدنی قیری( 
بود. تجارت غیر نفتی کشور در چهار ماه نخست امسال به ۴۶ 
میلیون و ۸۱۵ هزار تن کاال به ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون 
دالر رســید که نســبت به مدت مشــابه رشــد ۱۹ درصدی داشته، 
سهم واردات و صادرات از این میزان در ارزش یکسان بوده و هر 
کدام ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دالر را نشان می دهند که با رشد 

۲۲ درصدی صادرات و ۱۷ درصدی واردات همراه بوده است.

رشد صادرات و واردات ایران به روایت 
مرکز آمار کشورهای دیگر

آمارهــای گمرکــی نشــان می دهــد کــه مهم ترین مقصد صــادرات 
کاالهــای ایرانــی کشــورهای چیــن، عــراق، امــارات، ترکیــه و هند 
اســت. بــر اســاس گزارش هــای منتشــره از ســوی وزارت اقتصاد 
هند، در نیمه ابتدایی ۲۰۲۲ حدود ۳۳۴ میلیون دالر واردات از 
ایران داشــته که نســبت به دوره مشــابه پارســال ۵۴ درصد رشد 
دارد . البته هند در دور مشابه ۲۰۱۸  که هنوز تحریم های آمریکا 
علیه ایران اعمال نشده بود، هشت میلیارد دالر واردات از ایران 
انجــام داد کــه اغلــب محصوالت نفتــی بودند. در مقابــل واردات 
از ایــران، هنــد همچنیــن در نیمــه ابتدایی امســال یــک میلیارد و 
۳۷ میلیــون دالر صــادرات بــه ایــران داشــته که نســبت بــه دوره 
مشابه سال گذشته ۵۲ درصد افزایش نشان می دهد. بر اساس 
گــزارش مرکــز آمــار ترکیــه  در نیمــه ابتدایــی ۲۰۲۲  بیش از یک 
میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون  دالر واردات از ایــران داشــته که نســبت 

به دوره مشــابه ســال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته و  بخش 
عمــده ایــن افزایــش بــه خاطــر اوج گیــری قیمــت گاز در بازارهای 
جهانی اســت. ترکیه بعد از عراق تنها مشــتری گازی ایران است.  
مرکــز آمــار اتحادیــه اروپــا، یورواســتات، نیز در تازه تریــن گزارش 
ماهانــه خــود می گویــد: ایــن حوزه طــی نیمه ابتدایی ســال جاری 
میــادی حــدود ۵۵۵ میلیون یورو واردات از ایران انجام داده که 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته است. 
واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز در شش ماه ابتدایی امسال با 
۱۰ درصد رشــد به باالی دو  میلیارد یورو رســیده اســت. آلمان به 
تنهایــی ســهمی بــاالی ۳۰ درصــدی هــم در صادرات ایــران به ۲۷ 
عضو اتحادیه اروپا و هم واردات ایران از این اتحادیه دارد.بررسی 
آمارهــای گمــرک چین نشــان می دهد رشــد ۳۱ درصــدی صادرات 
ایران به چین در شــش  ماهه ۲۰۲۲ همچنین آمارهای منتشــر 
شــده از ســوی گمــرک چیــن حاکــی از ایــن اســت کــه واردات این 
کشــور از ایران در شــش ماهه ۲۰۲۲ میادی، ۳۱ درصد نســبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. صادرات چین 
به ایران در ماه های ژانویه تا ژوئن امسال نیز با رشد ۱۶ درصدی 
مواجه شده و به چهار میلیارد و ۱۸۲ میلیون دالر رسیده است. 
چیــن در ماه هــای ژانویــه تــا ژوئن ســال قبل چین ســه میلیارد و 
۶۰۶ میلیــون دالر کاال بــه ایــران صــادر کــرده بود. عــاوه بر این، 
رویترز در تیرماه امسال گزارش داد: یکی از اسناد نشان می دهد 
کــه شــرکت نفتی دولتــی ونزوئا معروف به PDVSA قرار اســت 
ماهانــه ۴ میلیون بشــکه نفت ســنگین ایــران را                            دریافت کند که 
افزایش ۱.۰۷ میلیون بشکه نسبت به ماه ژوئن و همین میزان 
افزایش نسبت به ماه »می« دارد. سوآپ نفت سنگین ونزوئا 
و دیگر کاالها با بنزین،  میعانات گازی، بخش های پاالیشگاهی و 
حمایت های فنی ایران سوآپ می شود. مبادالت این دو کشور از 
ماه می، زمانی که شرکت های دولتی دو کشور قراردادی را                            برای 
ارتقــای پاالیشــگاه ال پالیتوی ونزوئا امضــا کردند، افزایش یافته 
اســت. بــه نقــل از رویتــرز، ایــران عرضه نفــت خود را                            بــه ونزوئا 
افزایــش می دهــد. ونزوئــا نفت خــام ایران را                            بــرای افزایش بهره 
وری پاالیشــگاه های پا به ســن گذاشــته و فرسوده خود استفاده 

می کند.

رشد صادرات گاز ایران 
جــواد اوجــی، وزیــر نفــت در  ابتــدای مــرداد ۱۴۰۱   اعــام کرد در 
چهار ماهه اول امسال فروش نفت  و وصول مطالبات مان نسبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته روند صعودی داشــته و  بیش از 
۵۴۰ درصد وصول مطالبات نفت، میعانات گازی و فرآورده های 
نفتی داشــتیم.  هم چنین در این چهار ماه حدود ۴ میلیارد دالر 
صادرات گاز داشــتیم که معادل کل وصول صادرات گاز در ســال 
۱۴۰۰ است. برای قرارداد میعانات گازی و نفتی دولت اجازه داد 
که سرمایه گذاران با ضریب بازیافتی زیر ۲۰ درصد ورود کرده و 
ایــن ضریــب به بیــش از ۳۵درصد افزایش یابد. تــا امروز نزدیک 
به ۱۴ میلیارد دالر قرارداد و تفاهم نامه در بحث توسعه میادین 

نفتی و گازی امضا کرده ایم. 

رئیس فدرال رزرو هشدار داد: مبارزه با تورم "مقداری درد" دارد
ترجمه: سلیم حیدری

جــروم پــاول، رئیــس فــدرال رزرو هشــدار داد کــه مأموریــت 
بانــک مرکــزی بــرای رام کــردن تــورم، "مقــداری درد" را بــرای 

خانوارهای آمریکایی به دنبال خواهد داشت.
پاول در ســخنرانی اصلی در ســمپوزیوم اقتصادی ساالنه 
جکســون هــول فــدرال رزرو صبــح روز جمعــه گفت که مســیر 
کاهــش تــورم ســریع یــا آســان نخواهــد بــود و افزود "ایــن کار 
مســتلزم اســتفاده قــوی از ابزارهای ما برای ایجــاد تعادل بهتر 

در عرضه و تقاضا است."
او گفــت کــه انجــام ایــن کار احتمــاالً منجــر بــه تضعیــف 

اقتصاد و بازار کار ایاالت متحده خواهد شد.
پــاول می گویــد: »در حالــی که نرخ های بهره باالتر، رشــد 
آهســته تر و شــرایط نرم تر بازار کار، تورم را کاهش می دهند، 
دردســرهایی را نیز برای خانوارها و مشــاغل به همراه خواهند 

داشت.«
در  گــذاری  ســرمایه  ارشــد  استراتژیســت  هــاورث،  راب 
مدیریــت ثــروت بانک ایاالت متحده، می گوید: »من این را به 

عنــوان تمایــل به افزایش نرخ بیکاری برای رســیدن به کاهش 
تقاضــا تفســیر مــی کنــم. بــازار کار ضعیف تــر معمــوالً تقاضای 
مصرف کننــدگان را محــدود می کند زیرا خانوارها در پیش بینی 

از دست دادن شغل پول نقد ذخیره می کنند.«
پاول همچنین نسبت به اظهارات قبلی احساس فوریت 
بیشتری در مورد مهار تورم داشت و ثبات قیمت ها را »بنیان 

اقتصاد ما« خواند.
 او گفــت: "مســئولیت مــا بــرای ایجــاد ثبــات قیمت بدون 

قید و شرط است."
در حالــی کــه پــاول هیــچ نشــانه ای ارائــه نکــرد کــه آیــا 
افزایــش غیرمعمــول فــدرال رزرو بــه میــزان ۷۵ واحــد پایــه در 
نشســت تعییــن نــرخ آن در مــاه آینــده تکــرار خواهــد شــد. او 
واضــح تریــن پیــام را ارســال کــرد کــه بانک مرکزی بــه صراحت 
متعهــد بــه اقدامــات بیشــتر به منظــور سیاســت محدودکننده 

برای مهار تورم است.
جــی هتفیلــد، بنیانگــذار و مدیــر عامــل مدیریت ســرمایه 
زیرســاخت، گفــت: "ایــن قطعاً ۷۵ ]امتیــاز[ افزایش می دهد." 

وی گفت: "او به وضوح به آن اشــاره کرد."
ترجیحــی  معیــار  پــاول،  برخــاف هشــدار 
فــدرال رزرو بــرای تــورم نشــان داد کــه افزایــش 
قیمــت هــا در مــاه جــوالی )مــرداد( کنــد شــده 

است. 
شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی که 
اوایل روز جمعه منتشر شد، ۶.۳ درصد نسبت 
بــه ســال قبــل افزایــش یافت کــه کمتر از رشــد 
۶.۸ درصدی ســال به ســال ثبت شــده در ژوئن 

)تیر( است.
هتفیلــد گفــت: »پاول و فــدرال رزرو احســاس کردند که 
باید جنگ طلب باشند. حتی اگر پنهانی در مورد تورم تشویق 

شوند، قطعاً آن را نخواهند گفت.«
وال استریت به لحن سخنرانی واکنش منفی نشان داد. 
ایــن واکنــش با کاهش شــاخص های اصلی به چشــم انداز یک 
دوره پایدار نرخ های بهره و درد اقتصادی مرتبط است - کلمه ای 
که پاول دو بار در ســخنرانی کوتاه خود به آن اشــاره کرد و به 

رشــد کندتر و بیکاری بیشــتر، اشــاره کرد. فشار 
مالی در نتیجه سیاســت ســخت گیرانه تر ناگزیر 

به خانه ها و مشاغل آمریکایی وارد می شود.
وی بــا اشــاره به درس هایی کــه مقامات از 
مطالعــه مبــارزه فدرال رزرو بــرای مبارزه با تورم 
باال در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ آموختند، گفت: 
اینهــا هزینه هــای ناگوار کاهش تورم اســت. اما 
شکســت در بازگردانــدن ثبات قیمــت به معنای 

درد بسیار بیشتری است.
یــک ســوال بــاز این اســت که فــدرال رزرو در تــاش برای 
کاهــش تــورم از طریق افزایــش نرخ ها و از بین بردن تقاضای 

مصرف کننده، چقدر درد را تحمل خواهد کرد. 
مدیریــت  در  بــازار  ارشــد  استراتژیســت  ماتــوس،  درو 
ســرمایه گــذاری MetLife گفــت: "مــا بایــد ببینیــم کــه آیــا آنها 
قدرت اجرایی اعتقاد خود را دارند یا خیر. اگر همچنان شاهد 
تعدیل تورم بیشــتر باشــیم و در بازار کار ضعف وجود داشــته 

باشد."

در   LPL Financial ارشــد  اقتصــاددان  روچ،  جفــری 
یادداشــتی تحقیقاتــی گفــت: "پاول به وضوح بیــان می کند که 
در حال حاضر، مبارزه با تورم مهم تر از حمایت از رشد است."
کنترل ســریع تورم از اهمیت باالیی برخوردار اســت، زیرا 
انتظــارات تورمــی مــی توانــد به پیــش بینی های مخــرب تبدیل 
شــود. پــاول گفــت: "هر چه دوره تورم باال ادامــه یابد، احتمال 

قوی تر شدن انتظارات برای تورم باالتر بیشتر می شود."
معــاون  و  رزرو  فــدرال  ســابق  رئیــس  کروزنــر،  رانــدال 
برنامه هــای اجرایــی و اســتاد اقتصــاد در دانشــکده بازرگانــی 
دانشــگاه شــیکاگو، گفــت: مــا واقعــاً رونــد انتظــارات تورمــی را 
درک نمــی کنیــم. ایــن تصور که فــدرال رزرو در پیگیری وظایف 
خــود از صابــت کافــی بــرای تحمیــل درد بــه اقتصــاد برخوردار 

است، مهم است.
کروزنــر گفــت: "خوشــبختانه، فــدرال رزرو اعتبــار خــود را 
از دســت نداده اســت و این چیزی اســت که فکر می کنم آنها 

همچنــان به آن تکیه خواهند کرد."
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معاون کسب وکار اتاق ایران: 
رویکرد ما، حمایت از بنگاه های 

کوچک و متوسط است
حمایــتازبنگاههــایکوچــکومتوســطهدفــیاســت
کهبهاعتقادمعاونکسبوکاراتاقایرانبایدباتمام
توانوظرفیتموجودبهسمتشرفتتاازاینطریق

مسیرتوسعهاقتصادیهموارشود.
معــاون  چاغرونــد  علــی  ایــران،   اتــاق  گــزارش  بــه 
کســب وکار اتــاق ایــران در دیــدار با اقبال شــاکری، رئیس 
فراکســیون کارآفرینــی و عضو کمیســیون عمران مجلس 
کــه در جریــان برگــزاری نمایشــگاه خدمــات کســب وکار 
انجــام شــد، تقویــت بنگاه هــای کوچک ومتوســط را محور 
این نمایشگاه دانست و تاکید کرد: به دنبال آن هستیم 
که از شــرکت ها و واحدها نوزا حمایت کنیم و در صحنه 

اقتصادی کشور فقط متکی به بنگاه های بزرگ نباشیم.
چاغروند، معاون کســب وکار اتاق ایران در تصریح 
کــرد: بایــد به ســمت تقویت بنگاه های کوچک ومتوســط 
برویــم و رویکــرد ایــن نمایشــگاه هــم بــا ایــن ســی و دو 
خدمتــی کــه ارائــه می دهــد حمایــت از شــرکتی اســت 
کــه در ابتــدای راه قــرار دارد. در ایــن بیــن اتــاق ایران از 
ظرفیت های خود اســتفاده می کند تا فقط به بنگاه های 
از  وادی  ایــن  در  دارد  ضــرورت  و  نشــود  اکتفــا  بــزرگ 
همراهــی مجلــس در راســتای تصویــب قوانیــن حمایتی 

بهره ببریم.
مســئولیت  کمیســیون  رئیــس  اولیایــی،  محمــود 
اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی اتــاق ایــران نیــز در ایــن 
دیــدار عــدم تدویــن قوانیــن و مقــررات حمایتــی را یکــی 
از چالش هــای موجــود توصیــف کــرد و افــزود: عناویــن 
هر ســال از ســوی مقام معظم رهبری با تاکید بر تولید 
تعییــن می شــود؛ امــا بایــد توجــه داشــت که تولیــد تنها 
بــه معنــای تولید یک کاال و محصول نیســت. متاســفانه 
به دلیل برداشــت های نادرســت همواره قوانین مالیاتی 
و حمایتــی کــه در حــوزه تامیــن اجتماعــی و حمایت های 
بانکی مشــخص می شــوند، شامل حال خدمات نیست، 
بنابرایــن بایــد در تمــام قوانیــن حمایتــی روی »تولیــد و 

خدمات » در کنار هم تاکید شود.
در ادامــه همــا شــریفی، مدیر امور کمیســیون های 
معاونــت کســب وکار اتــاق ایران به ضرورت اســتفاده از 
نظــرات کارشناســان اتاق ایران دربــاره طرح هایی که در 
مجلس ارائه می شــود، اشــاره و تاکید کرد: این موضوع 
از طرف رئیس مجلس مورد استقبال قرار گرفته است.
نمایشــگاه خدمات کســب وکار از یکم تا چهارم شــهریور 

در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

۱۴۵ میلیارد ریال تسهیالت 
برای توسعه زنبورداری

۱۴۵میلیاردریالتســهیالتازابتدایدولتســیزدهم
تاکنــونازطریــقصنــدوقحمایــتازتوســعهصنعــت

زنبورداریبهزنبوردارانکشورپرداختشدهاست.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، تــورج صارمی 
ایــن  گفــت:  کشــور  زنبــورداری  توســعه  طــرح  مجــری 
تســهیالت در قالــب قرض الحســنه، مرابحــه و همچنین 
تامیــن نهاده هــای مــورد نیــاز و بــه منظــور حمایــت از 
زنبــورداران و در راســتای جبــران بخشــی از هزینه هــای 
تولیــد پرداخــت شــده و ایــن حمایت همچنــان از طریق 

صندوق ادامه خواهد یافت.
تورج صارمی اظهار کرد: پرورش دهندگان و فعاالن 
زنبــورداری کشــور در ســال گذشــته عــالوه بــر تســهیالت 
دریافتــی از طریــق صنــدوق حمایــت از توســعه صنعــت 
زنبــورداری کشــور از محــل بنــد الــف تبصــره )۱۸( قانــون 
بودجه کل کشور و در سامانه یکپارچه تسهیالت اعتباری 
موسوم به سامانه سیتا که به همین منظور طراحی شده 
است نیز برای تامین سرمایه در گردش بهره مند شده اند.
بــر ۴۷  بالــغ  وی خاطرنشــان کــرد: دولــت ســهم 
درصدی در صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری 
را دارد و هــر چنــد ســال یک بــار از محل فروش امالک، 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  مــازاد  امکانــات  و  تجهیــزات 
ســهم دولت برای افزایش ســرمایه این صندوق و ســایر 
صندوق هــا تامیــن می شــود کــه بــا تجمیــع ســهم بخش 
خصوصــی در کنــار ســهم دولت، ســرمایه ثبتــی صندوق 
در راســتای تامیــن مالــی و اجرای برنامه های توســعه ای 
برای حمایت از صنعت زنبورداری کشــور مورد اســتفاده 

قرار می گیرد.
بــرای اصــالح ســاختار  ایــن کــه  بیــان  بــا  صارمــی 
زنبورســتان های کشــور و افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد 
ظــرف بــازه زمانــی پنــج ســاله از ســال ۱۴۰۱ تــا ۱۴۰۵ 
برنامه ریــزی کرده ایــم، تصریــح کــرد: اجــرای ایــن برنامه 
نیازمنــد حمایت هــای الزم بــرای تامیــن نهــاده، اجــرای 
برنامه هــای آموزشــی- مهارتــی و تامیــن تســهیالت مورد 
نیــاز و همچنیــن پوشــش بیمــه ای زنبورســتان ها بــرای 
کاهش ریســک و اســتمرار این فعالیت تولیدی اســت و 
مــا نیز پیگیر هســتیم با ایجاد یــک خط اعتباری بتوانیم 
بخشی از نیاز تولید کنندگان این بخش را در چارچوب 

ضوابط و مقررات مرتفع کنیم.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه در ســال جــاری نیــز 
حمایت ها از بخش زنبورداری کشور در تامین تسهیالت 
سرمایه در گردش و ثابت برای اجرای طرح های تولیدی 

عملیاتی شود.
ضمــن  کشــور  زنبــورداری  توســعه  طــرح  مجــری 
تاکیــد بــر افزایــش حمایت هــا در حــوزه زنبــورداری برای 
تامیــن نهاده هــا از جملــه نهاده شــکر به دلیل اســتمرار 
خشکسالی ها گفت: سال گذشته به میزان ۴۰ هزار تن 
نهــاده شــکر حمایتی با قیمت مصــوب برای تغذیه بهاره 
و زنده مانی زنبور در شرایط بحرانی خشکسالی و برای 
تغذیه زمستانه تخصیص و میان زنبورداران توزیع شد.
وی ادامــه داد: از ابتــدای ســال جــاری تا تیرماه نیز 
بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه نزدیــک بــه ۲۵ هــزار تن 
سهمیه نهاده شکر در دو مرحله از طریق معاونت امور 
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به تمام استان ها 

و براساس برش تولید تخصیص یافته است.
صارمــی بــا پیش بینــی تولیــد حــدود ۱۱۵ هــزار تــن 
عسل در کشور در سال جاری گفت: سال گذشته حدود 
۱۱۲ هزار تن عســل در کشــور از سوی پرورش دهندگان 

بخش زنبورداری تولید شد.

اخبـــــــــــــــــار

معاون وزیر راه: نرخ جدید 
عوارض آزادراهی تا دو هفته 

آینده اعالم می شود
مدیرعاملشــرکتساختوتوســعهزیربناهایحملو
نقلکشورازپیشرفتفیزیکی۸۰درصدیقطعهدوم
آزادراهتهــران-شــمالخبــردادوگفــتکهنرخجدید

عوارضآزادراهیتادوهفتهدیگرتعیینمیشود.
خیرالــه خادمــی در نشســت خبــری در ســاختمان 
دادمــان وزارت راه و شهرســازی دربــاره آخریــن وضــع 
از  بعــد  گفــت:  آزادراهــی  عــوارض  نــرخ  رقــم  تعییــن 
مخالفت با میانگین افزایش ۲۸ درصدی قیمت عوارض 
آزادراهی، فهرســت جدید به ســتاد تنظیم بازار ارجاع و 
در دو هفته گذشته نرخ پیشنهادی به سازمان حمایت 
ارســال و بــه زودی در جلســه نهایــی ســتاد تنظیــم بازار 

تعیین قیمت خواهد شد.
وی توضیــح داد: نــرخ عــوارض آزادراهی با ایمنی 
ارتباط دارد. اکنون شــبکه جاده ای پرترددترین شــبکه 
حمــل ونقلــی کشــور اســت و  ایجــاد ایمنــی و تــداوم 
ایمنــی توســط بخــش خصوصــی انجــام می شــود و اگر 
خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری  میــزان  بــا  تناســبی 
یابــد،  و بازگشــت آن نباشــد و منابــع مالــی کاهــش 
هــم آینــده ســرمایه گذاری در بخــش آزادراهــی نابــود 
می شــود و هم در نگهداری آزادراه ها با چالش مواجه 
می شــویم. اکنون ۳۶ طرح آزادراهی روی زمین مانده 
اســت و بــه دنبــال جــذب ســرمایه گذار هســتیم امــا از 
آنجایــی کــه دو ســال اســت بــا وجــود افرایــش تــورم و 
هزینه هــای نگهــداری، افزایش عــوارض صورت نگرفته 
اســت، کســی وارد حــوزه ســرمایه گذاری ســاخت راه 

نمی شود.
وی توضیــح داد: مــا ۲۸ درصــد افزایــش عــوارض 
را در نظــر گرفتــه بودیــم که مورد اعتراض قرار گرفت؛ 
ایــن نــرخ تجدیــد نظــر و ابــالغ می شــود امــا در نظــر 
داشته باشید که تردد در آزادراه های ایران ارزان ترین 
توســعه  بــرای  مانعــی  می توانــد  کــه  اســت  ترددهــا 

آزادراهی باشد.
وارد  بانک هــا  اســت  ســال  چندیــن  گفــت:  وی   
ســرمایه گذاری آزادراهــی نمی شــوند و توســعه شــبکه 

آزادراهی برای تکمیل شبکه حمل و نقل الزم است.
خادمی درباره وضع فعلی شبکه ریلی و آزادراهی 
کشــور گفــت: درحــال حاضــر ۲۰۵ طــرح دربرنامه کاری 
داریــم کــه در قالــب ۳۳۹ پــروژه درحــال انجــام اســت. 
حــدود ۷۳ هــزار میلیــارد ارزش قبلــی و ارزش بــه روز 
قراردادهــا نزدیــک ۲۲۰ هــزار میلیــارد تومــان در بخــش 

آزادراه و ریل است.
 وی گفت: طول ریل موجود ۱۴ هزار کیلومتر و ۳ 
هــزار و ۳۰۰ کیلومتــر مســیر ریلی جدیــد و نزدیک به ۶ 

هزارکیلومتر مسیر در حال مطاله داریم. 
خادمــی گفــت: در بخــش آزادراهی نیــز هزارو ۳۸ 
کیلومتــر پــروژه در حــال اجــرا داریــم و ۱۸۸۲ کیلومتــر  
پــروژه در حــال مطالعــه داریــم.  در بخــش راه اصلــی و 
بزرگــراه نیــز ۶ هــزار کیلومتر  پروژه در حــال اجرا وجود 

دارد.
در  گذشــته  یکســال  در  گفــت:  راه  وزیــر  معــاون 
خوبــی  فعالیــت  آزادراهــی  و  جــاده ای  و  ریلــی  بخــش 
انجام شــد و با وجود اینکه منابع اعتباری با حساســیت 
توزیــع می شــود نزدیــک بــه ۱۴۲ کیلومتر کار توســعه ای 
در یکســال اخیر انجام شــد و ۱۵۸ کیلومتر ریل گذاری 

بارگذاری شد.
وی خبر داد که فاز اول راه آهن زاهدان - چابهار به 
طــول ۱۵۴ کیلومتــر به زودی با دســتور رئیس جمهوری 

به بهره برداری می رسد.
خادمی اضافه کرد: در بخش ریلی در یکسال آینده، ۵ 
پروژه ریلی که  درحال حاضر باالی ۷۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد با تامین اعتبار تکمیل خواهد شد.

بهره برداری از ۲۵ هزار طرح 
اشتغال با حمایت مالی 
صندوق کارآفرینی امید

مدیرعامــلصنــدوقکارآفرینــیامیدبااشــارهبهرشــد
ســهبرابریتســهیالتاشــتغالاینصنــدوقدردولت
سیزدهم،ازبهرهبرداری۲۵هزارطرحباحمایتمالی

صندوقدرهفتهدولتخبرداد.
نعمــت هللا رضایــی در گفت وگــو با ایســنا، درباره 
میزان تســهیالت پرداختی صندوق در یکسال گذشته، 
اظهــار کــرد: روند پرداخت تســهیالت صنــدوق از زمان 
مشــابه  مــدت  بــه  نســبت  ســیزدهم  دولــت  اســتقرار 
دولــت قبــل رشــد ســه برابری داشــته اســت بــه نحوی 
که از ابتدای فعالیت دولت ســیزدهم، ۵۵ هزار فقره 
تســهیالت اشــتغال زا بــه میــزان ۷۰۰۰ میلیــارد تومــان 
بــا هــدف ایجــاد اشــتغال و رفع موانــع تولیــد پرداخت 

شده است.
اعطایــی  تســهیالت  محــل  از  امســال  افــزود:  وی 
صنــدوق کارآفرینــی امیــد نزدیــک بــه ۱۸۰ هــزار شــغل 
جدیــد بــه وجود آمده که نســبت به مدت مشــابه ســال 

گذشته رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد بــا اشــاره بــه 
بهره بــرداری ۲۵ هــزار طــرح اشــتغالزا بــا حمایــت مالــی 
صنــدوق در هفتــه دولــت، از تخصیص ۲۴ هزار میلیارد 
تومــان اعتبــار بــه منظــور احیــای واحدهای راکــد و نیمه 
فعــال خبــر داد و گفــت: ۲۴ هــزار میلیــارد تومــان از 
ســرمایه های راکــد یــا کمتــر از ۵۰ درصــد اســتفاده بــه 

چرخه تولید برگشته اند.
بــه گفتــه رضایــی، بــر اســاس هدفگــذاری صــورت 
گرفته امســال صندوق باید به ۱۰۰ هزار طرح اشــتغالزا 
تسهیالت پرداخت کند که از این تعداد تاکنون به بیش 
از ۲۳ هزار و ۵۰۰ طرح تسهیالت پرداخت شده است.
وی افــزود: ایــن ۱۰۰ هــزار طــرح شــامل طرح هــای 
بخش هــای  در  محــور  معیشــت  و  کوچــک  و  خــرد 
کشــاورزی، صنعــت، معــدن و خدمــات هســتند کــه بــا 
اولویت مناطق محروم و کم برخوردار و مناطق روستایی 

دنبال می شوند.

اخبـــــــــــــــــار

بهگفتهدبیرانجمنشرکتهایهواپیمایی،
بــه شهرســازی و راه وزارت گذشــته ســال
شــرکتهایهواپیمایــیاعــالمکــردکــهنرخ
ایــام در زائــر هــر برگشــت و رفــت بلیــت
اربعیــن۵میلیــونتومــانباشــدودرمقابل
ایــنکاهــشقیمــتازبهایواقعــی،بهازای
هــرمســافریــکمیلیــونتومــاندرخدمــات
فرودگاهیبهشرکتهایهواپیماییتخفیف
رویالیتــی هزینههــای و شــد خواهــد داده
امــا میپردازنــد را هواپیمایــی شــرکتهای
درطــولیکســالگذشــتههنــوزوزارتراه
وشهرســازیوســازمانهواپیمایــیبــهایــن

وعدهخودپایبندنبودند.
مقصود اســعدی سامانی در گفت وگو با 
ایلنــا درباره اعالم زمــان فروش بلیت اربعین 
بــا نــرخ مصــوب از ۱۵ شــهریور اظهــار کــرد: 
قــرار شــرکت های هواپیمایــی بــا وزارت راه و 
ســازمان هواپیمایــی ایــن بوده کــه بلیت های 
اربعین با نرخ مصوب ۶ میلیون تومان از ۲۰ 
شــهریور آغاز شــود و آغاز فروش بلیت از ۱۵ 
شــهریور یــک تصمیــم غیرکارشناســانه اســت 
چراکــه بلیت هــا تا ۲۰ شــهریور بــا قیمت های 

غیرمصوب به فروش رفته است.
مســیرهای  بلیــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خارجــی مشــمول نرخ هــای مصــوب نیســت 

و تابــع عرضــه و تقاضــا اســت، ادامــه داد: 
هواپیمایــی  شــرکت های  گذشــته  ســال های 
بــرای رفــاه حــال زائران حســینی با ســازمان 
هواپیمایــی بــه توافــق رســیدند کــه چند روز 
قبل و بعد از اربعین )مجموعا برای ۱۰ روز( 
بلیــت عــراق را نــرخ تعییــن شــده در بــازار 

کنند. عرضه 
هواپیمایــی  شــرکت های  انجمــن  دبیــر 
افزود: ســال گذشــته وزارت راه و شهرســازی 
کــه  کــرد  اعــالم  بــه شــرکت های هواپیمایــی 
نــرخ بلیــت رفــت و برگشــت هــر زائــر در ایام 
اربعیــن ۵ میلیــون تومــان باشــد و در مقابــل 
ایــن کاهــش قیمــت از بهــای واقعی، بــه ازای 
هــر مســافر یــک میلیــون تومــان در خدمــات 
فرودگاهی به شرکت های هواپیمایی تخفیف 
رویالیتــی  هزینه هــای  و  شــد  خواهــد  داده 
شــرکت های هواپیمایــی را می پردازنــد امــا در 
طــول یــک ســال گذشــته هنــوز وزارت راه و 
شهرسازی و سازمان هواپیمایی به این وعده  
خــود پایبنــد نبودنــد و ایــن هزینه ها پوشــش 

داده نشد.
اســعدی سامانی با اشاره به هزینه های 
پرداخت شــده در اربعین سال گذشته گفت: 
بابــت جابــه جایــی ۷۰ هــزار زائــر ایرالین هــا 
حــدود ۷۰ میلیارد تومــان هزینه های خدمات 

فرودگاهی و حدود ۹۱۶ هزار دالر هزینه های 
رویالیتــی پرداختنــد کــه ســازمان هواپیمایــی 
تقبل کرده بود که این هزینه ها را جبران کند 
که نکرد. همچنین قرار بر این بود بخشــی از 
ایــن هزینه ها با مطالبات شــرکت فرودگاه ها 
از شــرکت های هواپیمایی تهاتر شــود که این 

اقدام هم انجام نشد.
یــک  در  هــم  امســال  داد:  ادامــه  وی 
تصمیم غیرکارشناسی وزارت راه  و شهرسازی 
بــه یکبــاره اعــالم کرد که قیمــت بلیت رفت و 
برگشــت به اربعیــن ۶ میلیون تومــان خواهد 
بــود در حالــی کــه قیمــت واقعــی ایــن مســیر 
شــرکت های  و  اســت  اعــداد  ایــن  از  بیشــتر 
هــزار   ۵۰۰ و  میلیــون   ۲ فقــط  هواپیمایــی 
تومــان بــه ازای هر مســافر به فــرودگاه نجف 
می پــردازد. از ســوی دیگــر بایــد توجه داشــته 
باشــیم کــه ایــن پروازهــا یکســرخالی انجــام 
پــروازی  لــگ   ۴ دیگــر  عبــارت  بــه  می شــود، 
برقرار خواهد شــد که ایــن به معنای افزایش 

هزینه های شرکت ها است.
هواپیمایــی  شــرکت های  انجمــن  دبیــر 
افــزود: بــه هــر حــال شــرکت های هواپیمایــی 
بــرای رفــاه حــال مســافران اربعینــی نــرخ ۶ 
ســازمان  بــا  و  پذیرفتنــد  را  تومانــی  میلیــون 
هواپیمایی توافق شد که از ۲۰ شهریور تا ۳۰ 

شهریور بلیت های عراق با این نرخ مصوب به 
فروش برســد و امســال هم قرار بر این است 
که به ازای اعمال نرخ های مصوب برای پرواز 
عــراق در ایــام اربعین در خدمــات فرودگاهی 

تخفیفاتی به ایرالین ها ارائه شود.
وی بــا انتقــاد از وزارت راه وشهرســازی 
و  غیرکارشناســی  تصمیمــات  اعمــال  بــرای 
هماهنگ نشده با ایرالین ها گفت: قرار ما با 
وزارت راه و ســازمان هواپیمایی فروش بلیت 
از بیســتم شــهریور بــود امــا روزشــنبه اعــالم 
شــد کــه از ۱۵ شــهریور فــروش بلیــت عــراق 
بــا نــرخ ۶ میلیــون تومــان انجــام می شــود که 
ایــن یک تصمیم کامال غیرکارشناســی اســت. 
قبل از اعالم هر تصمیمی باید با کارشناسان 
و دســت انــدرکاران هماهنگــی شــود چراکــه  
بلیت هــای عــراق تــا بیســتم شــهریور از قبــل 
بــا قیمــت غیــر مصــوب فروختــه شــده و اگــر 
نــرخ جدیــد را مــالک قرار دهیم بــه طور قطع 

ناهماهنگی ایجاد می شود.
اسعدی سامانی تاکید کرد: چطور می شود که 
دربــاره تعییــن بلیــت اتوبوس در ایــام اربعین 
مذاکرات طوالنی با صنف مربوطه انجام شده 
و بدون توافق هیچ تصمیمی گرفته نمی شــود 
امــا در بحــث بلیت هــای هوایــی شــاهد چنین 

اعمال تصمیمات غیرکارشناسی هستیم.

بــر  و  ایــران  آمــار  گــزارش مرکــز  طبــق 
اســاس اعــداد، تــورم در میــان دهــک بــاالی 
ثروتمنــد بــه پایین تریــن دهــک درآمــدی، در 

مرداد امسال به ۷ واحد درصد رسیده است. 
بــه گــزارش ایلنا، نرخ تــورم ماهانه کل 
کشــور در مــرداد ماه ۱۴۰۱ برابــر ۴۱.۵ درصد 
اســت کــه در دهک هــای مختلــف هزینــه ای 
دهــم  دهــک  بــرای  درصــد   ۳۹.۵ بــازه  در 
)ثروتمنــد( تــا ۴۶.۴ درصــد بــرای دهــک اول 

)کم درآمدترین( نوســان دارد که یک فاصله 
تورمی بین تورم دهک ثروتمند با تورم دهک 
فقیر قابل توجه )بیش از ۷ درصد( را نشان 
می دهــد. ایــن آمــار گویــای این اســت که کم 
درآمدترین هــا در ایــران بیشــترین نــرخ تورم 
و ثروتمندان کمترین نرخ تورم را در شــرایط 

تورمی موجود تجربه می کنند. 
محــدوده تغییــرات تــورم دوازده ماهــه 
در گــروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بین۵۶.۴ درصد برای دهک پنجم 

و ششــم تــا ۵۸.۷ درصــد بــرای دهــک اول 
اســت. همچنیــن آمــار مذکور در مــورد گروه 
عمــده »کاالهــای غیــر خوراکــی و خدمــات« 
بیــن ۳۱.۹ درصــد برای دهک پنجم و ششــم 

تا ۳۵ درصد برای دهک دهم است. 
و  تــورم  نــرخ  گــزارش،  ایــن  براســاس 
مــواد غذایــی و خوراکــی و  افزایــش قیمــت 
دخانــی در مــاه مــرداد نســبت به مــاه قبل از 

آن )تیر( ۶ درصد کاهش یافته است. 
عمــده  گــروه  در  تورمــی  فاصلــه 
دخانیــات«  و  آشــامیدنی ها  »خوراکی هــا، 
نســبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش 
داشته است و در گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکــی و خدمات« نســبت بــه ماه قبل ۰.۱ 

واحد درصد کاهش داشته است.

عضــوانجمنصنایعفرآوردههایلبنیخاطر
نشــانکــرد:آمــارگمــرکحاکــیازایــنمهم
اســتکــهمیــزانصــادراتمحصــوالتلبنی
بــرپایــهشــیردریــکســالاخیررشــدکرده
اســت؛درواقــعکاهــشمصــرفلبنیــاتدر
بــازارداخلی،توســعهصــادراترابــههمراه

آوردهاست.
اسماعیل خاتمی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره 
به کاهشــی شــدن مصرف لبنیات در یک سال 
گذشــته، گفــت: آمار گمرک حاکــی از این مهم 
اســت کــه میــزان صــادرات محصــوالت لبنی بر 
پایه شــیر در یک ســال اخیر رشــد کرده است؛ 
در واقع کاهش مصرف  لبنیات در بازار داخلی، 

توسعه صادرات را به همراه آورده است.
وی خاطر نشــان کرد: ســال گذشــته ۲۰ 
تــا ۲۵ درصــد از جــذب شــیر لبنــی در غالــب 

و  صــادر  شــد  محصــول  مختلــف  گروه هــای 
پیش بینــی می شــود ۴۰ درصــد از شــیر تولید 
شــده در ســال جاری تمایل به خارج شدن از 

کشور را داشته باشد.
ایــن فعــال اقتصــادی واردات محصوالت 
لبنــی بــر پایــه شــیر را صفــر درصد دانســت و 
افــزود: آمــار رســمی در ۶ مــاه نخســت ســال 
نشــان  را  خــام  شــیر  تولیــد  افزایــش  گــواه 
نظــام  اصــالح  از  بعــد  همچنیــن  نمی دهــد؛ 
یارانــه ای و افزایــش ۱۰۰ درصــدی قیمــت ایــن 

محصوالت سرانه مصرف ریزش پیدا کرد.
عضــو انجمن صنایــع فرآورده های لبنی با بیان 
اینکــه تا امــروز جایگزینی بــرای جبران کاهش 
قدرت خرید مردم از سوی دولت در نظر گرفته 
نشــده اســت، افزود: گمانه زنی های توزیع کاال 
بــرگ الکترونیکــی در مهــر و آبــان ســال جــاری 

می توانــد  آن  توزیــع  کــه  اســت  شــده  مطــرح 
تاحدودی میل به مصرف را تقویت کند.

ایــن کارشــناس حــوزه لبنــی ادامــه داد: 
میــزان مصــرف لبنیــات در افــق ۱۴۰۴ حــدود 
۱۲۰ کیلوگــرم ترســیم شــده اســت امــا جمــع 
جبری ســرانه مصرف در ســال جاری عدد ۷۰ 

کیلو را نشان می دهد.
خاتمــی تصریح کرد: حمایت ها در ایران 
دامــداران  و  تولیدکننــدگان  متوجــه  بیشــتر 
اســت تــا در نهایــت به تولید در کشــور ضربه 
وارد نشــود از ایــن رو دولت عــوارض صادراتی 
بــرای محصــوالت لبنی را حذف کرد تا شــیری 
که در دســت دامداران مانده از کشــور خارج 
شــود این در حالیســت که بــا کاهش مصرف 
هیچ نهادی از مصرف کنندگان حمایت نکرد.

بســته های  فقــدان  بــه  اشــاره  بــا  وی 

حمایتــی مصــرف در کشــور، افــزود: سیســتم  
تحریــک مصــرف را بایــد به وجــود بیاوریــم؛ و 
ایــن مســاله می توانــد در غالب شــیر مدارس 
و توزیع یارانه لبنیات به خانوارها داده شود.

این کارشــناس حوزه محصوالت لبنی با 
اشــاره به لزوم مطالبات شهروندان و والدین 
بــرای اعطای شــیر مــدارس، بیان کــرد: دولت 
کاالی  یــک  به عنــوان  لبنیــات  مصــرف  بایــد 
ســالمت محــور را تحریــک کنــد؛ ۱۰۰ کشــور 
در دنیــا طرح شــیر مــدارس را دنیال می کنند 
از  یکــی  اســت.  الگــو شــناخته شــده   ایــن  و 
پیشنهادهای ما این است که دولت می تواند 
از عــوارض کاالهــای زیان رســان را در بخــش 
کاالهای ســالمت محور توزیع کند؛ به عنوان 
مثال عوارض بر مصرف شــکر، روغن، اســنک 

و ... جمع بین مردم توزیع کند. 

ســخنگویفراجــانحــوهتمدیــدگذرنامههــای
منقضــیشــدهومراحــلصــدوربــرگگــذر

موقتویژهاربعینراتشریحکرد.
بــه گــزارش مهر، ســردار مهــدی حاجیان 
ســخنگوی فراجــا گفــت: مراحــل صــدور بــرگ 
گــذر موقــت ویــژه اربعیــن از روز یکشــنبه ۶ 
شــهریور در دفاتــر پلیــس +۱۰ انجــام خواهــد 
شــد کــه هزینــه آن بــه مراتب کمتــر از هزینه 
صــدور گذرنامــه اســت و طــی ۴۸ ســاعت در 

درب منزل تحویل داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه از روز شنبه نیز مورخ پنجم 
شهریور تمدید گذرنامه زائران اربعین حسینی 
)ع( در مراکز استان و شهرستان های سراسر 
کشور آغاز شده است، ادامه داد: افرادی که 
تاریخ گذرنامه ۱۰ ســاله آنها منقضی شده به 

شــرط ســالم بودن مدارک گذرنامه، می توانند 
ضمــن مراجعــه به پلیس مهاجــرت و گذرنامه 
در مراکــز اســتان ها و نیــز پلیــس اطالعــات 
در فرماندهــی انتظامــی شهرســتان ها ضمــن 
تحویــل گذرنامــه منقضــی شــده، نســبت بــه 

درخواست تمدید آن اقدام کنند.
کــرد:  تصریــح  فراجــا  ســخنگوی 
گذرنامه هایی که تاریخ صدور آنها ۶ شــهریور 
۱۳۹۱ اســت و تاریــخ ۱۰ ســاله آنهــا منقضــی 
شــده تــا ۶ مــاه تمدیــد خواهــد شــد؛ ضمنــاً 
گذرنامه هایــی کــه زیــر ۶ مــاه اعتبــار داشــته 

باشند نیز تمدید می شود.
ایــن مقام ارشــد انتظامــی تاکید کرد: در 
مرزهــا به هیچ عنوان تمدیــد گذرنامه صورت 
نخواهــد گرفت و مــردم عزیز با گذرنامه فاقد 

اعتبار هرگز به مرزها مراجعه نکنند.

افزایش۷۵درصدیقیمت
بلیتاتوبوساربعین

از ســوی دیگــر معاون حمــل و نقل وزیر 
راه و شهرســازی نیز اعالم کرد بلیت اتوبوس 
اربعیــن برای مســیر تهران-ایــالم با ۷۵ درصد 

تغییر، ۲۳۶ هزار تومان ارائه می شود.
شــهریار افندی زاده، گفت: بلیت تهران-
ایــالم در حــال حاضــر ۱۳۵ هزار تومان اســت 
کــه بــا توجــه به یکســر خالــی بــودن آن، برای 
 ۳۰ تــا   ۱۵ زمانــی  بــازه  در  امســال  اربعیــن 
شــهریور، ۷۵ درصــد افزایــش قیمــت دارد و 
بــه ۲۳۶ هــزار تومــان رســیده اســت و باقــی 
تهران-ایــالم  مســیر  معیــار  بــا  نیــز  مســیرها 

محاسبه خواهد شد.
کــرد: در ســال ۱۳۹۸،  وی خاطرنشــان 
۳۰ درصــد از حمل ونقــل زائــران اربعیــن در 
حمل ونقــل عمومی صورت گرفت، با توجه به 
پیش بینــی پنــج میلیون مســافر بــرای اربعین 
امســال، ۱.۵ میلیــون ظرفیــت بــرای حمــل و 
نقــل عمومــی در نظــر گرفته شــده و بــا توجه 
به اینکه اتوبوس ها در مســیر رفت، زائران را 
بــه مــرز می برنــد و بــرای ســرویس دهی بدون 
مســافر برمی گردنــد و ایــن اتفــاق در مســیر 
برگشت هم تکرار می شود، برای اینکه بخش 
داشــته  انگیــزه  و  نشــود  متضــرر  خصوصــی 
باشــد، بــا احتســاب یکســر خالــی بــودن آنها، 
۷۵ درصــد افزایــش قیمت در این بازه صورت 

گرفته است.

نحوهتمدیدگذرنامههایمنقضیومراحلصدوربرگگذرموقتاربعین

 عضوانجمنصنایعفرآوردههایلبنی:هیچنهادی
ازمصرفکنندگانحمایتنمیکند

دبیرانجمنشرکتهایهواپیمایی:وزارتراههزینههای
پروازهایاربعینپارسالراجبراننکرد

مرکزآمارایرانگزارشداد:تورمثروتمندان
۷درصدکمترازفقرا



تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی  . دوشنبه 7 شهــــریور 1401 . سال هجدهم . شماره 4978  .  

ریسک های تجارت خارجی 
ایران

دکتر ملیکا ملک آرا
مشاور سازمانی

و  ریســک ها  دارای  خارجــی  تجــارت  همــواره 
چالش هایــی بــوده و یکی از نگرانی هــای تجار اقتصادی 
عــدم کنتــرل این ریســک ها و اثرات منفــی آن بر فرایند 
تجــارت  ریســک های  کاهــش  عــدم  اســت.  صــادرات 
خارجــی یــا ســوءمدیریت به منظور مدیریت ریســک ها، 
آســیب  های شــدیدی را به تجار وارد می ســازد که از آن 
جملــه می تــوان بــه عدم وصــول وجــوه کاال و اختالل در 
رونــد صادرات اشــاره کرد. ریســک های صادراتی، اثرات 
مســتقیمی بــر فعالیــت تجــار دارد. اگــر طــرف خارجــی 
بــه وعده هــای خــود عمــل نکنــد، عــدم وصــول بــه موقع 
اختــالل در  از ســمت طــرف خارجــی ســبب  مطالبــات 
فعالیــت تجــار ایرانــی در انجــام تعهــدات مالــی و نهایتا 
ورشکســتگی خواهــد شــد. تمــام ایــن مــوارد از طریــق 
مدیریت بهینه و بسترســازی مناســب به منظور حداقل 

کردن ریسک ها قابل کنترل هستند. 
بــا »صــادرات« فرصت هــای تجــاری مطلوبــی برای 
تجار ایجاد می شود که این فرصت ها همواره با چالش ها 
و خطراتــی همراه اســت. اگرچــه محیط های ابررقابتی و 
فضــای تجــاری در عرصــه جهانی به طور مــداوم در حال 
تغییــر اســت و متغیرهــای فراوانــی از جملــه متغیرهای 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و... بر آن تاثیر 
دارد، امــا در راســتای حمایــت و تشــویق صادرکننــدگان 
و فعــاالن اقتصــادی به توســعه فعالیت هــای صادراتی و 
کاهش نگرانی های تجاری آنان در این حوزه و همچنین 
ارائــه پوشــش های الزم بــه آن ها در مقابل ریســک های 
سیاسی و تجاری، دولت ها دست به اقداماتی در زمینه 
مدیریــت ریســک می زننــد کــه ایــن امــر ســبب هموارتــر 
شــدن مســیر تجارت بین الملل نسبت به گذشته شده، 
اما با اینحال، همچنان ریسک های زیادی موجود است 
که برخی از مهمترین آنان عبارتند از »ریسک سیاسی، 
ارز،  نــرخ  قانونــی، ریســک قرنطینــه، ریســک  ریســک 

ریسک عدم پرداخت، ریسک حمل و نقل«.
منظــور  بــه  دولت هــا  کــه  اقداماتــی  از  یکــی 
مدیریــت چنیــن ریســک هایی انجــام می دهنــد، ایجــاد 
شــرکت های بیمــه اعتبــار صادراتــی اســت. ایــن قبیــل 
شــرکت های بیمــه ای، عمدتــاً وابســته به دولــت و متکی 
بــه حمایت هــای مالی دولت هســتند و معموال پوشــش 
دهنــده ریســک هایی هســتند کــه از ســوی شــرکت های 
بیمــه تجــاری، قابــل حمایــت و پوشــش نیســت. لــذا به 
و صادرکننــدگان  تجــار  مالــی  امنیــت  برقــراری  منظــور 
داخلــی کــه نتیجه آن توســعه صادرات غیرنفتی کشــور 
است، صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری آنکتاد 
)کنفرانــس تجــارت و توســعه ســازمان ملــل( بــه عنوان 
تنهــا شــرکت دولتــی بیمــه اعتبــار صادراتــی وابســته به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس و فعالیت خود 

را تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران آغاز کرد. 
پشــتوانه  بــه  ایــران  صــادرات  ضمانــت  صنــدوق 
حمایت های مالی دولت، عالوه بر پوشــش ریســک های 
سیاســی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانت نامه 
اعتبــاری، به تامیــن منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان 
نیــز کمــک می کنــد. همچنین ارزیابی ریســک بانک ها و 
دولت هــای خارجــی، بخــش دیگــری از فعالیــت صندوق 
اســت. در همیــن این راســتا صنــدوق ضمانــت صادرات 
ایــران هماننــد ســایر موسســات بین المللــی اقــدام بــه 
ارزیابی ریســك ها می کند. با توجه به اینکه چشــم انداز 
ایــن صنــدوق در افق ۱۴۰۴ دســتیابی بــه جایگاه برترین  
ECA در جنــوب غربــی آســیا اســت و ماموریــت آن نیــز 
حمایــت و پشــتیبانی از صــادرات کشــور از طریــق بیمــه 
بــه  مربــوط  و ســرمایه گذاری های  اعتبــارات  تضمیــن  و 
کاالها و خدمات صادراتی و همچنین ایجاد تسهیالت  و 
سرمایه گذاری الزم به منظور توسعه صادرات با کمترین 
هزینــه و بــا اســتفاده بهینــه از منابع موجود اســت، لذا 
امیــد اســت که بتــوان از صادرات تــک محصولی فاصله 

گرفت و به سوی رونق صادرات بیش از قبل رفت.

دیدگاه

در  )صمــت(  تجــارت  و  معــدن  وزارت صنعــت، 
حالــی اخیــرا بــا مصوبــه ۲۶ آبــان ۱۴۰۰ مجلــس 
اســقاط  بــه  خودروســازان  الــزام  بــا  رابطــه  در 
خودروهای فرسوده مخالفت کرده که مهلت دو 
ماهه مجلس به وزیر صمت رو به اتمام بوده و 
اصرار وزارت صمت برای لغو الزام خودروسازان 
بــا وجــود  اســقاط خودروهــای فرســوده،  بــرای 
ســاماندهی صنعــت  قانــون   ۱۰ مــاده  صراحــت 
خودرو ممکن اســت دوباره نمایندگان را به فکر 
استیضاح وزیر صمت دولت سیزدهم بیاندازد.

ســیدرضا  اســتیضاح  ایســنا،  گــزارش  بــه 
فاطمی امین، در بهار امســال بســیار بر سر زبان
 ها بود اما رئیس مجلس شــورای اســالمی اوایل 
تیرماه آن را اعالم وصول نکرد و فرصتی دوماهه 

به وی داد.
یکــی از دالیــل طــرح اســتیضاح وزیر صمت 
صنعــت  نابســامانی  موضــوع  بــه  مجلــس  در 
خــودرو مربــوط می شــد؛ بنابرایــن هم اکنون طرح 
الــزام  لغــو  درخصــوص  صمــت  وزارت  مخالفــت 
خودروســازان برای اســقاط خودروهای فرســوده، 
بــا وجــود صراحــت مــاده ۱۰ قانــون ســاماندهی 
صنعــت خــودرو می تواند دوباره اســتیضاح وی را 
مطرح کند. در این میان، مواردی همچون کمبود 
گواهــی اســقاط و افزایــش هزینه خودروســازان، 
بهانه  هایی برای مخالفت با این مصوبه است.  

ایــن رابطــه، منوچهــر منطقــی، معــاون  در 
صنایــع حمل ونقــل وزارت صمت کــه پیش از این 
شــش ســال و نیــم مدیرعامــل ایران خــودرو بوده 
است، ۱۹ مرداد در نامه ای به مشاور وزیر کشور 
در امــور فنــاوری خواســتار آن شــد کــه تــا زمــان 
تصویــب راهــکار قانونــی بــه منظــور جلوگیــری از 
توقف تولید، از اجرای این مصوبه جلوگیری کند.
وی اعــالم کرده که به دلیل کمبود برگه اســقاط، 
طبق آیین نامه ای که در دستور کار است، به جای 
اســقاط خودروهــای فرســوده، مبلغ مابــه  ازای آن 

به صندوق محیط  زیست واریز شود.
تبصــره  طبــق  کــه  اســت  حالــی  در  این هــا 
قانــون ســاماندهی صنعــت خــودرو  مــاده ۱۰   ۲
کــه ۲۱ خردادمــاه امســال بــه دولــت ابــالغ شــد، 
تولیدکننــدگان خــودرو و موتورســیکلت داخلــی 
یــا  خــودرو  چهــار  هــر  تولیــد  ازای  بــه  بایســتی 
موتورســیکلت، گواهــی اســقاط معــادل آن را از 

مرکز اسقاط دریافت کنند.
ایــن میــان، برخــی نماینــدگان مجلــس  در 
انجمــن  و  معــادن  و  کمیســیون صنایــع  به ویــژه 
جــدی  منتقــدان  جــزو  خــودرو،  اســقاط  مراکــز 
وزارت  معتقدنــد  آن هــا  وزارت صمــت هســتند. 
صمــت و تیــم اقتصــادی دولــت به جــای مخالفــت 
بــا مصوبه قانونی، بایســتی اقدامــات الزم درباره 
مــاده ۱۰ قانون ســاماندهی صنعــت خودرو مبنی 
بــر جلوگیــری از تــردد، حمــل بــار و مســافر را در 
رابطه با وســایل نقلیه  فرسوده، اعم از خودروها 
و موتورسیکلت ها انجام دهد و بر اساس تبصره 
۲ این ماده نیز ارائه گواهی اسقاط الزامی است.

 متولی اسقاط جایگاه خود را
از دست داده

شــریف،  محمــود مشــهدی  رابطــه  ایــن  در 
رئیــس انجمــن مراکز اســقاط و بازیافــت خودرو، 
ضمــن انتقــاد از کاهــش نقــش ســتاد مدیریــت 
حمل ونقل سوخت درخصوص اجرای این مصوبه 
معتقد است که این ستاد به عنوان متولی مراکز 
اســقاط، جایــگاه خــود را از دســت داده و هیــچ 

اقدامی برای بازپس گیری آن نمی کند.
وی ایــن ســوال را مطــرح کرده اســت که آیا 
فرســودگی خودروهــا و ایجــاد آلودگی  و بســیاری 
از مســائلی که در پی عدم اســقاط خودرو پس از 
ســن فرسودگی ایجاد می شود، جزو حقوق عامه 
مردم هســت یا خیر؟ اگر شــخصی دوست ندارد 
خودروی خود را اســقاط نکند، اجازه دهید آن را 
»کلکســیون« کنــد و در خانــه خــود نگــه دارد اما 
اجازه تردد به آن را ندهید؛ اینکه اســقاط خودرو 
و امــکان تــردد بــا یکدیگــر تداخــل پیــدا کرده انــد 

به هیچ وجه درست نیست.
 ارتباط خودروهای فرسوده

و قرعه کشی
همچنیــن یکــی از چالش  هــای مطــرح شــده 
پیرامون مصوبه الزام اسقاط خودروهای فرسوده 
این است که با توجه به قیمت باالی خودروهای 
جدیــد ممکــن اســت افــراد دارای مشــکل مالــی 
خودروی خود را از دســت بدهند. در این رابطه، 
در قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ پیش بینی شــده که 
۱۰ درصــد از خودروهــای قرعه کشــی به دارندگان 

وزارت  امــا  تعلــق  گیــرد،  فرســوده  خودروهــای 
صمــت، برنامــه اجرایی دقیقی بــرای این موضوع 

ارائه نکرده است.
بنــا به گفته علی خضریان، ســخنگوی کمیســیون 
وزارت صمــت طبــق مصوبــه  اصــل ۹۰ مجلــس، 
مجلــس در قانون بودجه، پیرامون تکلیف قانونی 
اختصــاص ۱۰ درصد از ظرفیت قرعه کشــی خودرو 
بــه خودروهایــی کــه اســقاط می شــوند، مشــخص 
شــد کــه معــاون صنایــع حمل ونقــل وزارت صمــت 
بــرای انجــام تکلیــف قانونی ایــن وزارتخانــه در دو 
مرحله قرعه کشــی خودرو در ســال جاری کم کاری 
کــرده اســت؛ لــذا مقرر شــده ضمن انجــام صحیح 
قانــون جهــت اختصــاص ســهمیه ۱۰ درصــد بــرای 
خودروهای اسقاطی، نسبت به جبران عدم انجام 
تکلیــف قانونــی در دو دوره قرعه کشــی آتی اقدام 

کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کنند.
البته این رفتار وزارت صمت، تنها به دولت 
وزیــر  اولیــن  بلکــه  نــدارد؛  اختصــاص  ســیزدهم 
صمــت دولــت دوازدهــم )محمــد شــریعتمداری( 
نیــز مهرمــاه ۱۳۹۶ در نامه ای به معاون اول وقت 
)اســحاق جهانگیری(، خواستار حذف خودروهای 
ســاخت داخل از مصوبه اســقاط خودرو به دلیل 
تبعــات منفــی آن بــر بازار شــد. ســپس در ســال 
۱۳۹۷ بــا ممنوعیت واردات خودرو، عدم اســقاط 
خودروهای فرســوده به ســمت بحران پیش رفت 
و اکنــون بعــد از پنــج ســال، دوبــاره تاریــخ تکــرار 
شــده و وزارت صمت همانند همتایان ســال های 
گذشــته خــود بــر طبــل حمایــت از خودروســازان 
داخلی می کوبد؛ خودروســازانی که کیفیت پایین 
محصوالت شــان تــا آنجــا پیــش رفــت کــه حتــی 
مقــام معظــم رهبــری، در فاصلــه بهمــن ۱۴۰۰ تــا 
اردیبهشت ۱۴۰۱، دو بار از آن ها انتقاد و تصریح 
کردند: »مردم ناراضی اند و حق با مردم است.«

 پیامد فرسودگی باال
و اسقاط پایین

نگاهــی بــه وضعیــت خودروهــای فرســوده 
بــاالی  آمــار  بیانگــر  آن هــا،  اســقاط  وضعیــت  و 
اســقاط  در  تعلــل  و  نقلیــه  وســایل  فرســودگی 
و نوســازی اســت. هــر چــه ایــن معطلــی بــا انواع 
یک ســویه  منافــع  تامیــن  جهــت  در  توجیه هــا 
مــواد  و  اســتانداردها  تقلیــل  و  خودروســازان 

قانونــی تــداوم داشــته باشــد، افزایــش آلودگــی 
هــوا، ســوانح رانندگــی، مصــرف ســوخت و نیــز 
رکود مراکز اســقاط خودرو در کشــور را به همراه 
خواهــد داشــت. پیامدهــای ایــن ماجــرا و اصــرار 
وزارت صمت بر لغو الزام خودروسازان به اسقاط 
خودروهای فرسوده موجب افزایش آمار بیماران 
تنفســی و فــوت آن ها، تلفــات و مصدومیت های 
جــاده ای، مصــرف ســوخت مازاد، بیــکاری فعاالن 
حوزه اســقاط و در مجموع، عقب ماندگی اقتصاد 

کشور خواهد شد.
الزم به ذکر اســت که اســفند سال گذشته، 
دبیر کارگروه بازیافت خودروهای فرسوده ضمن 
اشاره به خارج شدن اسقاط خودروهای فرسوده 
از دستور کار دولت از سال ١٣٩٦، از وجود بالغ 
بر هفت میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور 
و از بین رفتن بیش از ١١ هزار فرصت شغلی در 

پی تعطیلی مراکز اسقاط خبر داد.
تردد خودروهای فرســوده تبدیل به بحرانی 
شــده که در قانون ســاماندهی صنعت خودرو به 
صــورت جــدی مورد توجه قرار نگرفته اســت و در 
قانــون ســاماندهی صنعت خــودرو بحث جامعی 
در مــورد خودروهــای فرســوده دیــده نمی شــود؛ 
تنهــا اشــاره کوچکــی صــورت گرفتــه کــه نگاهــی 
ســطحی نگر دارد. این در حالیســت که تردد این 
بــر مشــکالت اجتماعــی نظیــر  خودروهــا عــالوه 
آلودگــی هــوا و اتــالف ترافیکــی، ســاالنه بالــغ بــر 
۵۰ هــزار میلیــارد تومــان از جهــت مصــرف مــازاد 
ســوخت و ۲۳۰ هــزار میلیارد تومــان هزینه برای 
کشــور ایجــاد می کنــد و نیــاز اســت کــه دولــت با 
تدوین برنامه ای برای خروج خودروهای فرســوده 

نگاه ویژه به این حوزه داشته باشد.
اگــر دولــت بــا یــک برنامه ریــزی ســاده مانع 
از تــردد ایــن خودروهــا شــود و خودروهــای نــو را 
جایگزیــن کنــد و از محــل صرفه جویــی  هزینه هــا 
بــه بنگاه هــای قطعه ســازی و خودروســازی کمک 
دهــد و از ســوی دیگــر از طریــق لیزینگ هــای کم 
بهره به دارندگان خودروهای فرســوده این اجازه 
را بدهــد کــه از محــل افزایــش تولید شــرکت های 
تعویــض  را  خودروســازی، خودروهــای فرســوده 
کننــد، ســاالنه بالغ بــر حداقل ۱۵۰ هــزار میلیارد 

تومان صرفه جویی ریالی خواهیم داشت.
شــایان ذکــر اســت علــی بهــادری جهرمــی، 

ســخنگوی دولت نیز در حاشــیه جلســه روز دوم 
شــهریور هیــات دولت بر موضوع اســقاط خودرو 
گفت:رویــه  و  کــرده  اشــاره  موتورســیکلت ها  و 
نادرستی که صورت گرفته، این بود که دو مساله 
درســت، حیاتــی و مهــم کــه الزامــا با هــم پیوندی 
پیونــد زده شــده بودنــد؛ یعنــی  بــا هــم  ندارنــد 
موضــوع تولیــد موتورســیکلت و خــودرو در داخل 
کشــور و موضــوع دیگــر اســقاط موتــور و خــودرو 
فرســوده اســت کــه هــر دو موضوع مهم هســتند 
و بایســتی دنبال شــوند؛ معطل نگه داشتن یکی 
برای دیگری کار درســتی به نظر نمی رسد. دولت 
ســعی دارد در ایــن الیحــه عیــن تاکید بر اســقاط 
خودرو و موتورســیکلت فرســوده و  تولید خودرو  
و موتورسیکلت، این دو را با هم پیوند بزند و هر 

دو مسیر را با هم پیش ببرد.
همچنیــن وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
هــم در حاشــیه همیــن جلســه ضمــن اشــاره بــه 
چالش های اخیر در رابطه با اسقاط موتورسیکلت 
شــماره گذاری  بــه  کــه  دیزلــی  خودروهــای  و 
خودروهــای جدیــد متصــل شــده و ایجاد مشــکل 
کــرده بــود، گفــت: تعــداد خودروهــای اســقاطی 
خیلی کم اســت و شــماره گذاری  موتورسیکلت ها 
محدود شد،  انبارها پر و به سمت تعطیلی رفته 
بودنــد؛ لــذا دولــت مصوب کــرد شــماره گذاری به 
اسقاط خودرو متصل نشود، چراکه به هر دلیلی 
در دوره هایــی خــودروی اســقاط بــه انــدازه کافــی 

وجود ندارد.
فاطمــی امیــن بــا اعــالم تصویــب الیحــه دو 
فوریتــی در دولــت ادامه داد: با این الیحه اگر در 
هــر دوره ای خــودرو و یا موتور ســیکلت فرســوده 
به اندازه کافی وجود نداشته باشد، شماره گذاری 
محدود نمی شــود، بلکه مبلغی را خودروسازان و 
موتورســیکلت ســازان بــه صندوق محیط زیســت 
واریز می کنند و از آن طریق امکان شــماره گذاری 

انجام می شود.
 دو روز گذشــته )شــنبه( نیز، رئیس انجمن 
الیحــه  بــه  اشــاره  کشــور ضمــن  اســقاط  مراکــز 
دوفوریتــی تقدیمــی بــه مجلس شــورای اســالمی 
مبنی بر اصالح قانون ساماندهی صنعت خودرو 
مرتبط با موضوع اســقاط خودروها، تصریح کرد: 
اینکــه اعــالم شــده گواهــی اســقاط و خــودروی 
فرســوده وجود ندارد، باور غلطی اســت؛ چرا که 
در حال حاضر  ۹ میلیون دســتگاه موتورســیکلت 
خــودروی  دســتگاه  میلیــون   ۲.۵ و  فرســوده 
فرسوده و همچنین ۵۰ هزار گواهی اسقاط قابل 
استعالم از ستاد مدیریت حمل ونقل وجود دارد. 
ضمــن اینکــه پیشــنهاد انجمن اســقاط این اســت 
که مرجع تشــخیص »ســتاد مدیریــت حمل ونقل 
ســوخت کشور« که مسئول اصلی تایید وجود یا 

عدم وجود گواهی اسقاط، است، تعیین شود.
طبــق تاکیــد وی، حرکــت بــه ســمت پولــی 
کردن، خطای اســتراتژیک است. زمانی به سمت 
کــه گواهــی  کــرد  بایســتی حرکــت  کــردن  پولــی 
اســقاط موجــود نباشــد و تمام راه های تشــویق و 
ترغیــب صاحبــان خودروهای فرســوده طی شــده 
باشــد و نتیجــه ای حاصــل نشــده باشــد. راه هایی 
خودروهــای  صاحبــان  تشــویق  و  ترغیــب  بــرای 
فرســوده وجــود دارد، بطــور مثــال قیمــت گواهی 
اســقاط بــه روز شــود؛ از ســال ۱۳۸۸، حــدود ۱۳ 
ســال اســت کــه قیمــت گواهــی اســقاط بــه روز 
نشــده اســت یا می توان برای انجام کارشناســی، 
مجموعه ای متشــکل از ستاد مدیریت حمل ونقل 
و  اســقاط  انجمــن  و  صمــت  وزارت  ســوخت، 
و  داد  تشــکیل  فرســوده  خودروهــای  بازیافــت 
بــر اســاس واقعیت هــای اقتصــادی  قیمت هــا را 
روز، محاســبه کــرد. همچنیــن می توانیــم گواهی 
صرفه جویــی انــرژی را طبــق ماده ۸ قانــون هوای 
پــاک، اجــرا کنیــم. در حقیقت خودروی فرســوده 
در سال قریب به ۳۰ میلیون تومان مازاد مصرف 
ســوخت دارد. گواهــی ایــن ۳۰ میلیــون تومــان را 
می تــوان در بــورس ارائــه داد تــا صاحب خودروی 
فرســوده تشــویق شــود خودروی فرســوده خود را 
تحویل اســقاط و بازیافت دهد.  با اجرای همین 
چنــد مــورد، قریــب بــه ۶۰ میلیون تومــان نصیب 

صاحب خودروی فرسوده خواهد شد.

فرش فروشــان  اتحادیــه  رییــس 
تبریــز بــا انتقــاد از رونــد برگزاری 
نمایشــگاه فرش تهران خواســتار 
ایــن  بــه  دولــت  متفــاوت  نــگاه 
صنعــت از طریــق تغییــر رویکــرد 

مدیریتی مرکز ملی فرش شد.
احد عظیــم زاده در گفت وگو 
دربــاره  عصراقتصــاد  خبرنــگار  بــا 
رونــد برگــزاری بیســت و نهمیــن 

نمایشــگاه فرش دســتباف تهران پس از ۲ ســال 
تعطیلی به دلیل شــیوع کرونا اظهار کرد: انتظار 
می رفت پس از ۲ سال تعطیلی، امسال با شور 

بیشتری نمایشگاه برگزار شود.
وی دربــاره رونــد تبلیغاتــی ایــن نمایشــگاه 
گفــت: در چنیــن رویــداد بزرگــی بــرای فــرش کــه 
شناســنامه دوم کشــور اســت حتــی یــک بیلبورد 
در ســطح شــهر دیده نمی شــود و این رویکرد تا 
خیابان سئول که محل برگزاری نمایشگاه است، 

ادامه داد.
عظیم زاده معتقد است که افتتاحیه بیست 
و نهمین نمایشــگاه فرش دســتباف تهران یکی از 
ضعیــف تریــن افتتاحیه های نمایشــگاهی در طی 
۲۸ ســال برگزاری آن بوده اســت؛ چراکه نه تنها 
رئیس جمهور و وزیر در آن حضور نداشتند بلکه 
حتــی از اتحادیه هــا نیــز بــرای آن دعــوت به عمل 

نیامده بود.
وی تاکید کرد: در دوره های پیشین برگزاری 

افتتاحیــه  روز  نمایشــگاه  ایــن 
نفــر   ۸۰۰ از  بیــش  اشــتقبال  بــا 
جمعیت برای شنیدن سخنرانی ها 
مواجــه بودیــم؛ امــا ایــن افتتاحیــه 
بــا حضــور حــدود ۲۰ نفــر و تنهــا 
و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  معــاون 
تجــارت انجام شــد. هرچند حضور 
ایشــان نیز مایه افتخار اســت؛ اما 
در افتتاحیه حضور معاون در کنار 
وزیــر و حضــور وزیــر در کنار رئیس جمهور اســت 

که رنگ و بوی نمایشگاه را متفاوت می کند.
رییــس اتحادیــه فرش فروشــان تبریز ضمن 
تاکیــد بــر عــدم خروجــی مناســب نمایشــگاه یــاد 
شــده، عنــوان کرد: درســت اســت که خانــم رافع 
مدیــر بســیار بــا دریاتــی هســتند؛ امــا مرکــز ملی 
فرش نیازمند فردی از خانواده فرش است تا رج 
و گره این کار را بداند و به درستی تصمیم بگیرد؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه خانــم رافــع تخصصــی 
دالیــل  از  یکــی  قطعــا  و  نــدارد  زمینــه  ایــن  در 
خروجــی نامناســب نمایشــگاه تصمیم گیری هــای 

غیرتخصصی است.
بــا بیــان اینکــه رســانه ها در افتتاحیــه  وی 
ایــن نمایشــگاه حضــور پررنــگ نداشــتند، افــزود: 
فرش یک فعالیت فرهنگی اســت و برای آن باید 
تالش فرهنگی شــود؛ اما در این افتتاحیه خبری 
از حضور راســانه ها نبود. تنها حضور ســفرا برای 
نمایشــگاه کافی نیســت؛ مســئولین تنهــا رویکرد 

اعتبار و تمجید دارند؛ اما باید از کســانی در این 
نمایشگاه دعوت به عمل آید که خریداران اصلی 

باشند و از نمایشگاه استقبال کنند.
دســتباف  فــرش  کــرد:  تاکیــد  زاده  عظیــم 
از  درصــد   ۱۰ و  اســت  کشــور  دوم  شناســنامه 
جمعیت کشــور در آن مشــغول به کار هســتند و 

باید به آن احترام گذاشته شود.
وی بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر 
حمایــت از تولید، کاالی ایرانی و صادرات اســتناد 
کــرد و از رئیــس جمهــور خواســت تــا در راســتای 
سخنان رهبری به حمایت از فرش ایرانی بپردازد.

مهلت ٢ ماهه وزارت صمت رو به اتمام است
٢١ شهریور؛ موعد تدوین آیین نامه اسقاط خودروهای فرسوده است

 بی رونقی نمایشگاه فرش تهران
از زبان عظیم زاده: کار را به کاردان بسپارید

مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام از اجــرای ۳ هزار طرح اشــتغال 

در حوزه آبزی پروری خبر داد.
مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  ترکمانــه  محمــد 
افــزود: بــرای ســال جاری اجــرای ۳ هزار طرح 
اشــتغال زایی اجتماع محــور بــا ظرفیت ۹ هزار 
حــوزه  در  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  شــغل 

پرورش آبزیان در دستور کار است.
را  طرح هــا  ایــن  اجــرای  محــل  وی 
اســتان های ســاحلی شــمالی و جنوبــی ذکــر 
شــهرهای  امســال  بــرای  داد:  ادامــه  و  کــرد 
در  کارون  و  گلســتان  اســتان  در  گمیشــان 
خوزســتان بــا توجه به برخــورداری از امکانات 
اجــرای  اولویــت  در  الزم،  پتانســیل های  و 

طرح های آبزی پروری قرار دارند.
بــه گفتــه مدیرعامــل بنیــاد برکت، حجم 
راه انــدازی ۳ هــزار  بــرای  کل ســرمایه گذاری 
طــرح اشــتغال هدف گــذاری شــده در حــوزه 

آبزی پروری ۶ هزار میلیارد ریال است.
ترکمانه در تشــریح اقدامات پیشــین در 
حــوزه آبزی پــروری تصریح کرد: تا پایان ســال 
گذشــته ۲ هــزار و ۷۰۰ طــرح اشــتغال  در این 
هــزار   ۴ ســرمایه گذاری  کل  بــا حجــم  حــوزه 
میلیارد ریال در استان های ساحلی کشور به 

بهره برداری رسیده است.
بــودن  اولویــت  در  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
طرح هــای اشــتغال زایی در حــوزه آبزی پــروری 
گفــت: بنیــاد برکــت از ســال ۱۳۹۹ راه اندازی 

طرح های اشتغال زایی در رسته آبزی پروری را 
بــه شــکل ویژه در دســتور کار خود قــرار داده 

است.
کــرد:  تاکیــد  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل   
حمایــت و ارائه تســهیالت بــه طرح های تولید 
آبزیــان در مدل هــای پــرورش در قفــس و پن 
در استان های برخوردار از دریا به شکل ویژه 

دنبال می شود.
برخــورداری  بــا  شــد:  یــادآور  ترکمانــه 
و  جنــوب  و  شــمال  در  دریــا  از  کشــور 
وجــود پتانســیل های متعــدد، هدف گــذاری 
شــامل  دریاهــا  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
صنعــت آبزی پــروری، گردشــگری دریایــی و 
صنایــع وابســته در قالب موضــوع »اقتصاد 
نظــر  بــه  ضــروری  پیــش  از  بیــش  دریــا« 

می رسد.
توجــه  بــا  برکــت  بنیــاد  داد:  ادامــه  وی 
فوق العــاده  پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  بــه 
مطالعــات  بــا  و  کشــور  جنــوب  و  شــمال  در 
گســترده و آسیب شناســی های کارشناســانه، 
زنجیــره  تکمیــل  و  کارآفرینــی  توســعه  طــرح 
تأمین تولید آبزیان را در اســتان های ســاحلی 

عملیاتی کرده است.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت در پایــان تاکیــد 
کــرد: بایــد طــرح توســعه کارآفرینــی و تکمیل 
تمامــی  در  آبزیــان  تولیــد  تامیــن  زنجیــره 
اســتان های همجوار با دریا در کشــور اجرایی 

شود.

اجرای ۳ هزار طرح اشتغال 
برکت در حوزه آبزی پروری

بزرگترین هیات تجاری 
روسیه به ایران می آید

اتــاق بازرگانــی تهران از انجام هماهنگی های الزم برای 
ورود بزرگتریــن هیــات تجــاری روســیه بــه ایــران بــرای 

مذاکره با شرکت های بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش ایســنا، بر اســاس توافق اتاق بازرگانی تهران 
و مرکــز صــادرات فدراســیون روســیه، یک هیــات تجاری 
متشکل از نمایندگان ۷۸ شرکت روسی برای مذاکره رو 
در رو بــا همتایــان خــود طــی روزهای ۲۸ تا ۳۰ شــهریور 
ماه به تهران ســفر خواهند کرد؛ بر این اســاس، اعضای 
اتاق تهران و اتاق های بازرگانی سراســر کشــور می توانند 
بــرای مذاکــره بــا بازرگانان روســی در این رویــداد حضور 
پیدا کنند. در اجرای تفاهم نامه منعقد شده در سپتامبر 
۲۰۲۰ بیــن اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی 
تهــران و مرکــز صــادرات فدراســیون روســیه، یــک گــروه 
تجاری ۱۲۵ نفره از ۷۸ شــرکت روســی  به منظور دیدار 
و مذاکــره بــا تجــار و بازرگانــان ایرانــی طــی روزهــای ۲۸ 

لغایت ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ به تهران سفر خواهند کرد.

سخنگوی صمت: ۵ طرح معدنی 
با ۳۰۸ میلیون دالر سرمایه گذاری 

آماده بهره برداری است
ســخنگوی وزارت صمــت اعــام کــرد کــه ۵ طــرح بزرگ 
آمــاده  ســرمایه گذاری  دالر  میلیــون   ۳۰۸ بــا  معدنــی 

بهره برداری است.
امیــد قالیبــاف ســخنگوی وزارت صمــت در صفحــه 
شــخصی خــود در فضــای مجازی نوشــت: ۵ طرح بزرگ 
معدنی با ۳۰۸ میلیون دالر سرمایه گذاری و اشتغالزایی 
۷۶۵ نفر آماده بهره برداری است. این طرح ها می تواند 
۲ میلیون تن کنستانتره، ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی، 
۲ پســت اســکه بــا ظرفیت ۶ میلیون تــن، ۲۰۰ کیلوگرم 

طال و بریکت سرد به اقتصاد ایران اضافه کند.

در سایت روزنامه بخوانید:
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نمایشگاه حمل ونقل، 
لجستیک و صنایع وابسته 

برگزار می شود
ششمیننمایشگاهحملونقل،لجستیکوصنایعوابسته

باحضورکشورهایعضوراهابریشمبرگزارمیشود.
به گزارش ایســنا، ششــمین نمایشــگاه بین المللی 
حمل ونقل  لجستیک و صنایع وابسته با شعار ترانزیت 
محــور توســعه ایــران بــا مشــارکت کشــورهای عضــو راه 
ابریشــم با مجوز ســازمان توســعه تجارت ایران از تاریخ 
۲۷ الــی ۲۹ آذر ۱۴۰۱ همزمــان بــا هفتــه حمل ونقــل در 

محل مصالی امام خمینی )ره( تهران برگزار می شود.
تمرکــز ایــن دوره از نمایشــگاه عالوه بــر محورهای 
ترانزیــت کشــور گروه هــای مختلــف حمل ونقــل زمینی، 
زیرســاخت های  و  جــاده ای  ریلــی،  هوایــی،  دریایــی، 
حمل ونقل در زمینه های تخصصی راهسازی، راهداری، 
هوشــمند،  حمل ونقــل  راه هــا،  ایمنــی  و  تجهیــزات 
تونل ها، پل ها، آســفالت، قیر، ماشــین آالت راهسازی، 
مراکــز  و  موسســات  جاده هــا،  کنتــرل  سیســتم های 
آموزشــی، دانشــگاه ها، بیمه، بانک ها و موسسات مالی 

و اعتباری است.
دراین راستا  دبیر اجرایی نمایشگاه گفت: با توجه 
بــه برنامه ریزی هــا و پیش بینی هــای صورت گرفتــه بــرای 
افزایــش ۲۰ میلیــون تنــی ترانزیت بار از کشــور تا پایان 
ســال جــاری و بــا عنایت بــه ضرورت و اهمیــت ترانزیت 
بــه منظــور ارزآوری بــرای کشــور، ششــمین نمایشــگاه 
حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابسته با شعار ترانزیت 
محــور  توســعه ایــران  بــا حضور و مشــارکت بخش های 
مختلــف دولتــی و خصوصــی و همچنیــن شــرکت های 

بزرگ بین المللی برگزار می شود.
غالمرضــا رضائیــان افزود: ایجاد فرصت و فضای مناســب 
جهــت معرفــی فنــاوری، تولیــدات و نوآوری هــای صنعــت 
حمل ونقــل، آشــنایی بیشــتر کارشناســان و مدیــران بــا 
فناوری هــای روز دنیــا درکنار بررســی کیفیــت محصوالت 
صنعــت حمل ونقــل و لجســتیک کشــور و تطابــق آن بــا 
نمونه های خارجی و اســتانداردهای بین المللی از اهداف 
برگــزاری ایــن نمایشــگاه عنــوان شــده اســت. همچنیــن 
شــناخت نیازهــا، امکانــات، ظرفیت هــا و توانمندی هــای 
این صنعت در راســتای حمایت از نوآوری ها، فناوری ها و 
فضای کارآفرینی از دیگر اهداف این نمایشــگاه  اســت که 
درکنار برنامه ریزی در راستای توسعه حمل ونقل هوشمند 
در کشور، اولویت های آینده صنعت حمل ونقل را در طول 

برگزاری به نمایش خواهد گذاشت.
او ادامــه داد: ایــن نمایشــگاه جهت حضــور و ارتقا 
دانــش علمــی مدیــران، کارشناســان و ســرمایه گذاران 
در نظــر گرفتــه شــده کــه بــا برنامه های جانبــی خصوصاً 
در  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  کنفرانــس  برگــزاری 
حمل ونقل و لجستیک )اقتصاد حمل ونقل( و کارگاه های 
آموزشــی با حضور اســاتید و متخصصین اســت. از مهم 
تریــن برنامه هــای نمایشــگاه امســال برگــزاری دومیــن 
کنفرانــس راه ابریشــم نــو و خاورمیانه باحضور اســاتید 
و صاحب نظــران بین المللــی و ملــی اســت کــه در دوره 
قبــل بــا حضــور ســفیر ایــران در مســکو، رئیــس اتــاق 
مشــترک ایران و چین، ســخنرانان بین المللی از کشــور 
هلنــد و آلمــان، کارشناســان وزارت راه و شهرســازی و 
روســای انجمن هــا و اتحادیه های صنفی حمل ونقل بود 
کــه مورد اســتقبال قرار گرفــت. دبیر اجرایی نمایشــگاه 
بــرای  گســترده ای  برنامه هــای  نمایشــگاه  ایــن  افــزود: 
حضور شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ های حوزه 
حمل ونقل و لجستیک کشور با حمایت صندوق نوآوری 
و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
بعنوان تحقق شعار سال که تفکری جدید را به اشتراک 
گذاشــته و فرصتــی برجســته به منظور نمایــش ویترین 
ملــی از حمل ونقــل و لجســتیک کشــور و همچنین ارائه 

دستاوردها و توانمندی های صنعت حمل ونقل است.

تورم مرداد ۴۱.۵ درصد شد
بــراســاساعــدادمربــوطبــهتــورمدرمیــاندهکهــای
مختلفهزینهای،فاصلهتورمیدهکهادراینماهبه
٧واحــددرصــدرســیدکــهدرمقایســهباماهقبــل)٥.٨ 

واحددرصد(١.٢واحددرصدافزایشداشتهاست.
بــه گــزارش مرکــز آمار ایران،  نرخ تورم کل کشــور 
در مرداد ١٤٠١ برابر ۴۱.۵ درصد است که در دهک های 
مختلف هزینه ای در بازه ٣٩.٥ درصد برای دهک دهم 

تا ٤٦.٤ درصد برای دهک اول نوسان دارد.
محــدوده تغییــرات تــورم ۱۲ ماهــه در گــروه عمده 
 ٥٦.٤ بیــن  دخانیــات«  و  آشــامیدنی ها  »خوراکی هــا، 
درصــد بــرای دهــک پنجم و ششــم تــا ٥٨.٧ درصد برای 
دهک اول اســت. همچنین اطالع مذکور در مورد گروه 
عمــده »کاالهــای غیــر خوراکــی و خدمــات« بیــن ٣١.٩ 
درصــد بــرای دهــک پنجــم و ششــم تــا ٣٥ درصــد بــرای 

دهک دهم است.
فاصلهتورمیدهکهایهزینهای

»خوراکی هــا،  عمــده  گــروه  در  تورمــی  فاصلــه 
آشــامیدنی ها و دخانیــات« در مقایســه با مــاه قبل نیم 
واحــد درصــد افزایــش و در گــروه عمــده »کاالهــای غیر 
خوراکــی و خدمــات« در مقایســه بــا ماه قبــل یک دهم 

واحد درصد کاهش داشته است.

اخبـــــــــــــــــار

جزئیات تسهیالت اعطایی 
 به شرکت های مستقر

در مناطق آزاد
دبیــرشــورایعالیمناطــقآزادتجاری_صنعتیوویژه
اقتصــادیازاعطــایتســهیالتویــژهبــهشــرکتهای

دانشبنیانمستقردرمناطقآزادخبرداد.
سعید محمد در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه 
ســازمان  بــا  ریاســت جمهوری  علمی وفنــاوری  معاونــت 
مناطــق آزاد در گفت وگــو با ایســنا، مناطــق آزاد را محل 
مناســبی بــرای ایجاد ارتبــاط با شــرکت های دانش بنیان 
شــرکت های  از  خوبــی  تنــوع  مــا  افــزود:  و  بــرد  نــام 
دانش بنیــان در مناطــق آزاد داریــم و تــالش داریــم ایــن 
شــرکت ها را در کنــار واحدهــای صنعتــی در این مناطق 

قرار دهیم.
او ایــن اقــدام را منجــر بــه تولیــد محصــوالت بــا 
رقابت پذیــری بــاال دانســت و یــادآور شــد: مناطــق آزاد 
دارای معافیت هایی هستند که از جمله آن می توان به 

معافیت ۲۰ ساله مالیاتی و گمرکی اشاره کرد.
دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد تجاری، عــدم نیاز 
بــه ویــزا بــرای اتبــاع خارجــی در مناطــق آزاد را از دیگــر 
تســهیالت ایــن مناطــق نــام بــرد و ادامــه داد: همچنیــن 
شــرکت های خارجی که نسبت به سرمایه گذاری در این 

مناطق اقدام می کنند، امکان تملک اراضی را دارند.
محمد خاطرنشــان کــرد: همچنین برای شــرکت ها 
امتیــازات ویژه تــری را در نظــر گرفتیــم کــه از جملــه آن 
می تــوان بــه این اشــاره کــرد که هزینه ای بــرای اراضی و 

تملک اخذ نمی شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز در جمع 
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه از گذشــته ما با این ســازمان 
همــکاری داشــته ایم ، خاطرنشــان کــرد: رویکــرد جدیــد 
ســازمان در حوزه توســعه اقتصاد دانش در مناطق آزاد 
یکــی از موضوعــات جــدی اســت کــه در ســال های اخیــر 

مطرح شده است.
ســورنا ســتاری با بیان این که برخی از شــرکت های 
دانش بنیان قابلیت صادراتی یافته اند، ادامه داد: عالوه 
بر آن بسیاری از شرکت ها استانداردهای بین المللی را 
دریافــت کردنــد و این پتانســیل صادراتی در این مناطق 

را دارد.

تصویب آیین نامه اجرایی 
شفافیت مالی دولت 

آییننامــه تصویــب اقتصــاد وزارت خزانــه کل مدیــر
اجرایــییــکبنــدازقانــونبودجــهدربــارهشــفافیتو
انضباطمالیوپاســخگوییعمومیراازدســتاوردهای
اجرایــیشــدنآنتحقــقکامــلحســابواحــدخزانــه

دانست.
دارایــی، محســن  و  اقتصــادی  وزارت  گــزارش  بــه 
بــرزوزاده اعــالم کــرد: آیین نامه اجرایی بنــد ه تبصره ۱۹ 
قانون بودجه سال جاری درباره شفافیت مالی، انضباط 

مالی و پاسخگویی عمومی به تصویب دولت رسید.
او ادامــه داد: بــر اســاس ایــن آیین نامــه اجرایــی 
ســازمان برنامه و بودجه مکلف شــده است با مشارکت 
ســایر دســتگاه های اجرایــی از جملــه خزانــه داری کل، 
سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت صمت و وزارت 
ارتباطــات بــه تدویــن ســند مدیریــت مالــی دولــت بــرای 
اســتقرار کامــل سیســتم یکپارچه اطالعــات مالی اقدام 

کند.
مدیــر کل خزانــه وزارت اقتصاد اظهــار کرد: در این 
آیین نامــه اجرایــی که از هوشــمندی در کنترل هزینه ها 
هم برخوردار اســت، مدیریــت منابع و بودجه، مدیریت 
هزینه هــا و حســابداری و گزارشــگری مالــی و مدیریــت 

نظارت مالی و حسابرسی اتفاق خواهد افتاد.
و  مالــی  اقــالم  تمــام  گفــت:  همچنیــن  بــرزوزاده 
بودجــه ای، صورت هــای مالــی، درآمــد، هزینــه، دارایــی 
و بدهــی بایــد در بســتر گزارشــگری مالــی دولــت بــرای 
تصمیــم گیــری اقتصادی و پاســخگویی مقامــات اجرایی 

محقق شود.
او یــادآور شــد: تمــام دســتگاه ها از ابتــدای صــدور 
تخصیــص الکترونیکــی، بایــد تمام قراردادهــا و تعهدات 
خــود را بــرای کنتــرل منابــع عمومــی در سیســتم کنترل 
قراردادهــا و تعهــدات ســازمان برنامه و بودجه منعکس 

کنند.
مدیــر کل خزانــه وزارت اقتصــاد تاکیــد: ســازمان 
برنامــه بــا تشــکیل شــورای راهبــری ســند اجرایــی ایــن 
آیین نامــه بــه تکمیــل کارهــای اجرایــی آن در راســتای 

مدیریت مالی دولت اقدام خواهد کرد.
برزوزاده در پایان گفت: پذیرش اسناد الکترونیکی 
اجــرای کامل حســاب واحد خزانه، مدیریت حســابداری 
و گزارشــگری مالی در پایگاه نظام جامع مالی کشــور از 
دســتاوردهای اجــرای ایــن آیین نامه اســت که در مســیر 
توســعه اقتصــادی بــه کمک همــکاران ســازمان برنامه و 

سایر دستگاه ها اجرایی خواهد شد.

بهادری جهرمی: درآمد دولت 
از فروش نفت 3 برابر شد

ســخنگویدولــتاعــالمکردکــهدرآمددولــتازمحل
فــروشنفــت3برابــرشــدودر3ماهــهاولامســال،
درآمدهــایحاصــلازفــروشنفــتومیعانــات،۵۸۰ 

درصدافزایشداشتهاست.
بهــادری  علــی  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
جهرمی با بیان اینکه برای حل مشــکالت اقتصادی باید 
ظرفیت هــای جهانــی و منطقــه ای هــم فعــال می شــد؛ با 
احیــای نقــش تاریخــی ایــران و فعــال کــردن کریدورهــا، 

ایران به شاهراه ارتباطی منطقه تبدیل شد.
او افــزود: اگــر تــا پیش از این، فعــاالن اقتصادی با 
دور زدن ایران، کاالهای خود را به مقصد می رســاندند، 
حــاال کشــور ما به چهــارراه ترانزین منطقه تبدیل شــده 
اســت. در ســال گذشــته، درآمــد دولــت از محل فروش 
نفت 3 برابر شد. در سه ماهه اول امسال، درآمدهای 
حاصــل از فــروش نفت و میعانات، ۵8۰ درصد افزایش 

داشته است.

اخبـــــــــــــــــار

اســتراتژیک بررســیهای رئیــسمرکــز
و نخبــگان »نگهداشــت جمهــوری ریاســت
مهاجــرتمعکــوس«رایکیازماموریتهای
محولــهبــهایــنمرکــزازســویرئیسجمهور

اعالمکرد.
محمدصادق خیاطیان در گفت وگو با ایلنا 
در مورد خروج نخبگان و ایده مهاجرت معکوس 
در کشور توضیح داد: یکی از ماموریت هایی که 
رئیس جمهوری به ما داده است، بحث حفظ و 
نگهداشت نخبگان و مهاجرت معکوس است؛ 
مهاجــرت از آن دســت مقوله هایــی اســت کــه 
بایــد بــا نگاهــی علمی آن را تحلیل کــرد. اینکه 
ما در مقطعی به واســطه آماری یک موضوعی 
را تحلیــل کنیــم، از نظــر متادولوژیــک و علمی 
مخدوش است و نمی توان مسائل را این گونه 

تحلیل کرد.
او تصریح کرد: در بازه زمانی که شــیوع 
کرونــا رخ داد، آمــار مهاجــرت افت پیدا کرد و 
بعــد از فروکــش کــردن کرونــا، آمــار مهاجرت 
افزایــش پیــدا می کنــد و این موضــوع در همه 
جــای دنیا همین گونه اســت. اینکه بخواهیم 
طوری تحلیل کنیم که در کشــور ما یا کشــور 
موجــب  کــه  اســت  دیگــری وضعیتــی حاکــم 
افزایش مهاجرت می شود، درست نیست. به 
عنــوان مثــال در مهاجــرت به عنــوان پدیده ای 
اجتماعــی، کرونــا موجــب کاهــش آن و رفــع 

کرونا موجب افزایش آن شد.
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 

ریاســت جمهــوری بــا بیــان اینکــه اساســا در 
کشور ما مهاجرت امری منفی تلقی می شود، 
اظهار کرد: درصورتی که واقعا اینطور نیست و 
در هیچ جای دنیا مهاجرت مطلقا امری منفی 
تلقی نمی شود. اتفاقا کشورها برای مهاجرت 
بــه صــورت هدف منــد برنامه ریــزی می کننــد. 
حاال چرا این کار را می کنند؟ به این دلیل که 
بعد از بررســی، می گویند کشــورمان در فالن 
دانش و تکنولوژی عقب افتادگی هایی ممکن 
اســت داشته باشد و کشــورهای دیگر در این 
موضوع پیشــرفت هایی شــاید داشــته اند پس 
مهاجــرت را هدفمنــد می کننــد و بــا انتخــاب 
و  یادگیــری  بــرای  آن هــا  و هدایــت  نخبــگان 
آموزش به کشورشان کمک می کنند تا دانش 
و تکنولــوژی مــورد نیاز به کشــور مبــدا انتقال 

پیدا کند.
بــرای  کشــورها  پــس  افــزود:   خیاطیــان 
امــر مهاجــرت برنامه ریزیدارنــد و امری مطلقا 
منفــی نیســت، امــا در بــاور مــردم مــا امــری 
کــرد.  فکــری  برایــش  بایــد  و  اســت  منفــی 
رســانه ها و بخش هــای مختلف علمی کشــور 
بایــد بــه موضــوع مهاجــرت در اذهــان مــردم 
طــوری بپردازنــد کــه بدانیــم صرفــا موضوعــی 

منفــی نیســت و اگــر در بســترهایی کــه خالء 
داریم هدفمنــد صورت بگیرد، اتفاقا می تواند 

کمک کننده هم باشد. 
او ضمن تاکید بر دستور رئیس جمهوری 
در مــورد پرداختــن به موضــوع مهاجرت ادامه 
مختلفــی  نشســت های  و  جلســات  مــا  داد: 
بــه بســته حمایتــی از نخبــگان  داشــته ایم و 
را  آن هــا  اثربخشــی  بتوانیــم  تــا  رســیده ایم 
تقویــت کنیــم. توجــه کنید که بحــث پیرامون 
اقتصــادی  جنبه هــای  دارای  لزومــا  نخبــگان 
نیســت و ایــن بحــث مهــم بــرای آنهــا مطــرح 

است که چگونه می توانند اثربخش باشند.
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
مــورد  در  وقتــی  افــزود:  جمهــوری  ریاســت 
نخبــگان صحبــت می کنیــم، تصــور می شــود 
حقوقشــان کــم اســت، در معیشــت مشــکل 
دارنــد و… البتــه کــه ایــن مســائل هم هســت 
نخبــگان  آنچــه  امــا  نمی شــویم،  آن  منکــر  و 
می گویند این اســت کــه می خواهیم اثربخش 
باشیم و دانشی که داریم را در اختیار کشور 
قرار بدهیم. در بســته حمایتی مشــخصا روی 
ایــن موضــوع تمرکــز کرده ایــم و مــورد تاکیــد 
رئیس جمهوری اســت و انشــاهللا اخبار خوبی 

در این زمینه به زودی به همه خواهد رسید. 
خیاطیــان در ادامــه در خصــوص بحــث 
دیگــری پیرامــون حکمرانــی مردمــی و مردمــی 
شــدن مــدارس کــه در اذهان صرفــا به معنای 
آوردن سرمایه مردم به مدارس معنا می شود 
شــدن  مردمــی  مقولــه  از  درســت  تفســیر  و 
مــدارس توضیــح داد: نمــی دانــم چــرا چنیــن 
شــده  ایجــاد  مردمــی  مشــارکت  از  تصــوری 
اســت؛ وقتــی از حکمرانــی مردمــی اســتفاده 
می کنیــم یعنــی نقــش بازیگران مردمــی برای 
مــا خیلــی مهــم اســت و باید اجــزای این نظام 
را بشناســیم و در مــورد مــدارس بدانیــم کــه 
اجزایــی  چــه  تربیــت شــامل  و  تعلیــم  نظــام 
می شــود و بعــد از آن، بســترهایی کــه امــکان 
و  کنیــم  احصــا  را  دارد  وجــود  مــردم  حضــور 
اعالم کنیم در کدام نقاط این نظام حکمرانی 
حضــور مــردم می تواند کمک کند و باید زمینه 
مشارکت پذیری مردم را در همه عرصه ها باال 
ببریم. بحث مالی در مشارکت و حضور مردم 
در حکمرانی یک بخش ماجراســت، اما قطعا 
مــردم در بخش هــای آموزشــی، زیرســاختی، 
ریگوالتــوری و مقررات گــذاری هــم  می تواننــد 

نقش مهمی داشته باشند.

ســخنگویاقتصــادیدولــتبــابیــاناینکــه
۱۵۰۰شرطدستوپاگیربرایاعطایمجوز
بــهجوانانبرداشــتهشــدودرایــنمدت۷۵ 
هــزارفعــالاقتصــادیبرخــطمجــوزدریافت
کردنــد،اعــالمکــردکــهدرایــنمــدتمجــوز
ســرمایهگذاریخارجیبیشازدوبرابرشــد

وبه۵میلیوندالررسید.
بــه گــزارش ایرنا، سیداحســان خاندوزی 
ارائــه گــزارش  بــا  دیــروز در نشســت خبــری 
و  اقتصــادی  امــور  وزارت  یکســاله  عملکــرد 
بــی  قبــل  دولــت  در  گفــت:  کشــور،  دارایــی 
انضباطی هــای نظــام مالــی و بودچــه ای اثــر 

مــردم  ســفره  ویــژه  بــه  اقتصــاد  در  را  خــود 
وارد کــرده بــود. او افــزود: اثــرات کرونــا و گره 
زدن اقتصــاد بــه موضــوع برجــام و ســردرگمی 
برجام، عمال موجب بی تصمیمی در بســیاری 
از سیاســت ها شــده بــود طــوری کــه فعــاالن 
اقتصــادی چشــم انداری نداشــتند کــه چگونه 

برنامه اقتصادی خود را ارائه اهند.
ســخنگوی اقتصادی دولــت تصریح کرد: 
دولت ســیزدهم تدابیری برای ثبات اقتصادی 
و حــل چالش هــای اقتصــادی در بلنــد مــدت 
ماهــه  ســه  در  افتصــادی  رشــد  و  اندیشــید 
نخســت در دولــت تصویــب و ایــن بــه اولیــن 

مصوبه اقتصادی تبدیل شد.
خانــدوزی خاطرنشــان کــرد:  عــالوه بــر 
ایــن تــالش شــد در مواحهــه بــا کار آفرینان و 
صادرکننــدگان مســائل حــوزه تولیــد و عدالت 
منطقه ای را برای استانهایی مدنظر قرار دهد 

که از آنان غفلت شده بود.
او بــا اشــاره به ثبات بخشــی بــه اقتصاد 
کالن بــا کنتــرل جــدی ترازنامــه شــبکه بانکــی 
کــه ماهانــه رصــد می شــود، کننــرل نقدینگی 
از ۴۰.۵ بــه 3۷.۵ درصــد در ابتــدای دولــت، 
و جــدای از بانــک مهراقتصــاد شــاهد کننــرل 

نقدینگی 3۵درصدی از ابتدای تیر هستیم.

مدیرعامــلشــرکتملــیگازایــرانازارتقای
جایــگاهایــراندرزمینــهتجــارتگازبــاثبــت
رکــوردباالترینمیزانفروشمیعاناتگازی
وافزایــش۶۴درصــدیدرآمدهــایصــادرات

گازدردولتسیزدهمخبرداد.
بــه گــزارش ایرنا، مجیــد چگنی دیروز در 
مراســم بهره بــرداری و آغــاز عملیــات اجرایــی 
طرح های گازرسانی در هفته دولت، با اشاره 
بــه افزایــش ۶۴ درصــدی درآمدهــای صادرات 
گاز در دولــت ســیزدهم، گفــت:  افزایــش ۱۱ 
درصــدی حجــم صــادرات گاز به ترکیــه، ادامه 
مذاکــرات بــرای افزایش صــادرات گاز، وصول 
حــدود ۱.۶ میلیــارد دالر طلــب گازی ایــران از 
عــراق، افزایش ۱38 درصدی ســوآپ گاز و ... 
از دیگــر اقدامــات انجام شــده برای گســترش 
دیپلماســی انــرژی در دولــت ســیزدهم بــوده 
است  او با بیان اینکه دولت سیزدهم نشاط 
جدید در کشــور ایجاد کرده اســت، افزود: در 
مســیر عدالــت و پیشــرفت و توســعه متمرکــز 

شده است.
اکنــون  داد:  ادامــه  نفــت  وزیــر  معــاون 

۷۵ درصــد ســبد انرژی کشــور بــه گاز طبیعی 
تپنــده  قلــب  گاز  صنعــت  و  اســت  وابســته 

اقتصاد و رفاه کشور است. 
چگنــی تاکیــد کرد: برخی از اســتان ها از 
شــاخص های توســعه عقب بودنــد موردتوجه 
دولــت ســیزدهم اســت و گازرســانی بــه ایــن 
مناطــق از اهــداف راهبــردی شــرکت ملــی گاز 

است.
او با بیان اینکه گازرســانی شتاب گرفته 
اســت، گفت: برای گازرســانی به سیســتان و 
بلوچســتان، ۵ اســتان و در اســتان هرمزگان، 

3 استان بسیج شده اند.
معــاون وزیــر نفــت افــزود: در یک ســال 
گاز  تجــارت  و  انتقــال  پاالیــش،  در  گذشــته 

موفق بوده اند.
چگنی ادامه داد: رسیدن به توان اسمی 
فــرآورش ۱۰3۰ میلیــون مترمکعــب، احداث و 
بهره بــرداری از ۵3۰ کیلومتــر و گازرســانی به 
۷ نیــروگاه جدیــد از اقدامــات انجام گرفته در 
زمینه توســعه گازرسانی در یک سال گذشته 

بوده است.

معاونتوسعهناوگانگروهکشتیرانیجمهوری
اسالمیایرانازتوسعههمکاریمراکزعملیو
دانشــگاهیوشــرکتهایدانشبنیــاندرگروه

کشتیرانیخبرداد.
بــه گــزارش خبرنگار مانــا، عبدالرضــا محبی 
که به مناســبت گرامی داشت هفته دولت سخن 
مــی گفــت، بــا بیــان اینکــه یکــی از مؤلفه هــای 
راهبردی در گروه کشــتیرانی توســعه همکاری با 
دانش بنیان ها و مراکز علمی و دانشگاهی است، 
تصریــح کــرد: در همین راســتا انجــام مرحله اول 
»پــروژه هوشمند ســازی شــناورها« بــا همراهــی 
مرکز علمی و فنّاوری ریاست جمهوری و همکاری 
صنعتــی  دانشــگاه  و  دانش بنیــان  شــرکت  یــک 

شریف محقق کرده ایم.
ّــاوری کــه بــر روی یکی  او ادامــه داد: ایــن فن
از شناور های ناوگان گروه کشتیرانی پیاده سازی 
شــده اســت؛ در نوع خود به دلیل انتقال دانش 
ملــی  و  بــزرگ  از دســتاورد های  یکــی  نــوآوری  و 
محســوب می شــود کــه قــرارداد آن بــرای ســایر 
شــناور های نــاوگان نیــز در مراحــل نهایــی تنظیم 

و امضا است.
نــاوگان گــروه کشــتیرانی  معــاون توســعه 
جمهــوری اســالمی ایــران از دیگــر همکاری هــای 
بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری  کشــتیرانی  گــروه 
دانــش بنیان هــا را در زمینــه تولیــد ســوخت کم 
ســولفور اعــالم و خاطر نشــان کرد: بــرای اولین 

بــار بــا ســتاد نانوفنّاوری ریاســت جمهوری برای 
تولیــد ســوخت کــم ســولفور مــورد نیــاز نــاوگان 
همکاری هــای مؤثری صــورت گرفته که  آن یکی  
از شــرکت های نانوفنّانــوری موفق بــه تولید این 
سوخت شده است؛ تست نمونه سوخت تولید 
شــده نیز در آزمایشــگاه گروه کشــتیرانی موفق 

آمیز بوده است.
تولیــد  را  همــکاری  ایــن  از  هــدف  محبــی 
مشــترک ســوخت دانســت و افزود: قصد داریم 
بــا  کمــک تولیــد کنندگان داخلی تولید ســوخت 
بنــادر جنوبــی کشــور آغــاز  کــم ســولفور را در 

کنیم.
بــه ســوخت دیــزل  نــاوگان  نیــاز  تأمیــن  او 

جملــه  از  را  داخلــی  کننــدگان  تأمیــن  از  اولتــرا 
دســتاورد های مهــم ایــن گــروه دانســت و تصریح 
کرد: با پیگیری هایی که انجام شد، وزارت محترم 
نفت با صدور دســتور تولید ســوخت دیزل اولترا 
در داخــل، کمــک بزرگــی بــه کشــتیرانی جمهوری 
اســالمی ایــران در این زمینه نمــود چرا که ناوگان 
تــا کنــون بــرای تامین ایــن نوع ســوخت متکی به 
خــارج بــود؛ الزم بــه توضیــح اســت ایــن ســوخت 
برای تردد در بنادر و گذرگاه های خاصی در خارج 

از ایران استفاده می شود.
کشــتیرانی  گــروه  نــاوگان  توســعه  معــاون 
جمهــوری اســالمی ایــران در پایــان اظهــارات خود 
را  علمــی  مراکــز  بــا  کشــتیرانی  گــروه  همــکاری 

محــدود بــه یکــی دو مرکز ندانســت و در این باره 
گفــت: همــکاری بــا تعــداد زیــادی از دانشــگاه ها 
جملــه  از  داشــته  ادامــه  مختلــف  حوزه هــای  در 
ایــن دانشــگاه ها می تــوان بــه دانشــگاه های علــم 
و صنعــت، امیرکبیر، صنعتی شــریف و دانشــگاه 

دریانوردی چابهار اشاره کرد.
 همچنیــن تعــدادی پــروژه تحقیقاتــی مؤثــر 
و عملیاتــی را در دســت انجــام داریــم، از جملــه 
آن هــا پــروژه مربــوط به کشــتی های حمــل ال پی 
جی است که توسط مؤسسه آموزشی کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران طی قراردادی به سرانجام 

رسیده است.

معاونتوسعهناوگانگروهکشتیرانی:همکاریبادانشبنیانهاراتوسعهدادهایم

افزایش۶۴درصدیدرآمدهایصادراتگازدردولتسیزدهم

برداشتهشدن۱۵۰۰شرطدستوپاگیربرایاعطایمجوز

 ماموریترئیسی
بهمرکزبررسیهای
 استراتژیک؛نخبگان

رانگهدارید
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ساعات کاری سامانه 
چکاوک در بانک آینده 

تغییر کرد
بنا بر ابالغیه جدید اداره معامالت ریالی بانک مرکزی 
ج.ا.ایران، ساعت کاری سامانه چکاوک در بانک آینده 

نیز تغییر کرد.
بازگشــت  بــه  توجــه  بــا 
ســاعات کاری بانک ها و 
ادارات به روال عادی، از 
روز شنبه 5 شهریورماه 
1401 تــا اطــاع بعــدی، 
در تمــام روزهای هفته، 
ســامانه  کاری  ســاعات 
تمــام  در  چــکاوک 

بانک های کشــور، به شرح زیر اعام شد.پایان واگذاری 
چک هــای عــادی ســاعت 11:00 و پایــان تعییــن وضعیت 
آن ها، ساعت 14:30 خواهد بود. برای چک های رمزدار 
نیز پایان واگذاری ساعت 12:00 و پایان تعیین وضعیت 

آن ها ساعت 13:45 اعام شده است.

مهلت شرکت در مسابقه 
"بانک رفاه به قلم شما" 

تمدید شد
مهلــت شــرکت در مســابقه دل نوشــته "بانــک رفــاه بــه 
قلــم شــما" ویژه گرامیداشــت شــصت ودومین ســالگرد 

تأسیس بانک رفاه کارگران، تمدید شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک رفــاه کارگــران، 
 11 جمعــه  روز   24 ســاعت  تــا  بانــک  ایــن  مشــتریان 

فرصــت  شــهریورماه 
نــگارش  بــا  دارنــد 
دل نوشــته های خــود در 
قالب متن ادبی، شــعر، 
خاطــره،  یادداشــت، 
پیشنهاد، نقد، نظر و... 
در این مســابقه شرکت 

کنند.  
ایــن  براســاس 

ایــن  در  شــرکت  بــه  عاقه منــد  مشــتریان  گــزارش، 
مســابقه می تواننــد از طریــق لینــک زیر نســبت به ثبت 

دل نوشته های خود )حداکثر 150 کلمه( اقدام کنند.  
ایــن گــزارش می افزاید: پس از جمع آوری دل نوشــته ها، 

به 62 اثر جایزه 5 میلیون ریالی اهدا می شود.

 ساده سازی مفاهیم
از مهمترین خصوصیات 

كاركنان صنعت بیمه 
صبــوری، آرامــش و تخصــص در ســاده ســازی مفاهیم 
بیمــه ای از مهمترین خصوصیات کارکنان صنعت بیمه 

به شمار می آید.
بــه گــزارش روابــط 
بــه  دانــا  بیمــه  عمومــی 
نقــل از اداره کل روابــط 
بیــن  امــور  و  عمومــی 
مرکــزی،  بیمــه  الملــل 
رئیــس کل بیمه مرکزی 
در بازدید چهره به چهره 
مجموعــه  کارکنــان  بــا 

ناظــر صنعــت بیمــه با اشــاره به ایــن مطلب افــزود: هر 
خدمتــی از ارزش خــاص خــود برخوردار اســت امــا ارائه 
خدمات بیمه ای که به شــکل مســتقیم با رفاه، آرامش 
و امنیــت مالــی و روانــی مــردم ســر و کار دارد به مراتب 

ارزشمندتر است.
مهندس مجید بهزادپور از شهیدان رجایی و باهنر 
بــه عنــوان نمــاد دانش محــوری و اخاص یــاد و تصریح 
کــرد: عاقــه مــردم بــه شــهدای خدمــت در خصلت های 
نظیــر: رعایــت انصــاف، برقــراری عدالــت، پاکدســتی و 

توجه ویژه به مشکات آحاد جامعه ریشه دارد.
وی همــکاران بیمــه مرکــزی را ســرمایه های غنــی 
انسانی دانست و اظهار داشت: با وجود حرکت پرشتاب 
صنعــت بیمــه بــه ســمت دیجیتال ســازی و بهره گیری از 
آخریــن فناوری هــای روز، نیــاز به ســرمایه های انســانی 

نوآور و متخصص بیش از پیش احساس می شود.
رئیس شورای عالی بیمه، خدمت در صنعت بیمه 
را یــک توفیــق دانســت و افزود: گره گشــایی از کار مردم 
و برگرداندن امید به آنان، حفظ و ارتقای سطح اعتماد 
عمومــی و ایجــاد فضــای امنیــت مالــی و روانــی از جمله 

اعمال خداپسندانه به شمار می آید.
بــر اســاس ایــن گــزارش کارکنــان بیمــه مرکــزی ضمــن 
قدردانی از حضور رئیس کل بیمه مرکزی، نقطه نظرات، 

دیدگاه ها و مشکات خود را با وی مطرح کردند.

کوتاه از بانک و بیمه

پوشش بیمه ای خاص سرمد 
برای همه اعضای خانواده

طرح بیمه حوادث خانواده بیمه سرمد، تمامی اعضای 
خانواده را تحت پوشش قرار می دهد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، این شرکت با 
توجــه جایگاه ارزشــمند 
بیمه نامــه ای  خانــواده، 
با عنوان »بیمه حوادث 
خانــواده« طراحی کرده 
اســت که افراد خانواده 
سرپرســت  شــامل 
همســر،  خانــواده، 
فرزنــدان و پــدر و مــادر 
را  خانــواده  سرپرســت 

تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد. 
ارزانتریــن  از  یکــی  خانــواده،  حــوادث  بیمــه 
محصوالت بیمه ای اســت که تمامی اعضای خانواده را 
بــدون محدودیت ســنی تحت پوشــش قــرار می دهد و 
مــواردی ماننــد نقص عضــو، از کار افتادگی دائم )کلی 
و هزینه هــای  پوشــش می دهــد  را  فــوت  و  و جزئــی( 
پزشــکی و درمانــی کل اعضــای خانــواده در اثــر حادثه 

را جبران می کند. 
این بیمه نامه، در 10 طرح با سرمایه های مختلف 
از حداقــل 20 میلیــون تومــان تــا حداکثــر 200 میلیــون 
تومان، سرمایه فوت و نقص عضو، به بیمه گذاران ارائه 
می شــود. حداقــل تعداد نفرات بیمه نامــه در طرح بیمه 

حوادث خانواده، 2 نفر )سرپرست و همسر( است. 
بــرای تهیه این بیمه نامه، بیمه گذاران می توانند به 
هــر یــک از شــعب اســتانی و نمایندگان بیمه ســرمد در 

سراسر کشور  مراجعه کنند.

تدوین برنامه تحول مدل 
کسب وکار بانک سینا 

سرپرســت بانــک ســینا از آغــاز تدویــن برنامــه تحــول 
کسب وکار این بانک خبر داد.

به گزارش الفباخبر، غامرضا فتحعلی در نشست 
مدیــران شــعب منطقــه 
بیــان  بــا  تهــران  غــرب 
افــزود:  مطلــب  ایــن 
بانــک ســینا بــرای گــذار 
از بانکــداری ســنتی بــه 
نیــاز  مــدرن،  بانکــداری 
بــه تغییــر و بازنگری در 
زیرساخت ها  فرآیندها، 
و محصوالت دارد که همه این ها باید متناسب با برنامه 

کسب وکار بانک باشد.
وی ادامــه داد: در تدویــن مــدل کســب وکار بانــک 
ســینا به پرســش های اساســی پاســخ داده می شــود که 
این پرســش ها مشــخص می کننــد اولویت های بانک در 
جــذب مشــتری، طراحی و ارائه محصــوالت و کانال های 

ارائه خدمات کدامند.
سرپرســت بانک سینا با تشریح شاخص های مهم 
بانک در حوزه های مختلف، گفت: بانک ســینا از منظر 
نســبت های احتیاطی، نســبت کفایت ســرمایه، نســبت 

مطالبات غیرجاری و… در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
فتحعلــی بــا بیــان اینکه ســهم بازار بانک ســینا در 
بــازار پــول بایــد افزایــش یابــد، افــزود: بایــد از بانکداری 
ســنتی بــه ســمت بانکــداری جدیــد و ســرویس محوری 
حرکــت کنیــم و بــا ارائــه خدمــات و محصــوالت متنــوع، 
تقویــت زیرســاخت های بانکــداری الکترونیــک و… بــرای 
افزایش سهم منابع بانک قدم های محکم تری برداریم.

 پلنت، پایگاه نوآفرینی
برای همه فعاالن صنعت 

بیمه است
مدیرعامــل شــبکه نوآفرینــی بیمــه )پلنت( بــا بیان این 
که سازمان ها به دلیل وجود بوروکراسی های معمول، 
یــا در زمینــه نــوآوری  به در بســته خورده انــد و یا برای 
رســیدن بــه این نقطــه، باید 
مکانیزم هــای طوالنــی مدت 
را بگذرانند، گفت: به همین 
دلیل مراکزی همچون پلنت 
ضمــن  تــا  می شــوند  ایجــاد 
از  خــارج  مشــکالت،  رفــع 
فضــای ســازمانی، نوآوری ها 
را شــکل، پرورش و توســعه 

دهند.
چابــک  گــزارش  بــه 
ارســطو«،  »ایمــان  آنایــن، 
»پلنت« را ترجمان مفهومی 
دانســت که در دنیا به اســم »اینشــورتک ها« شــناخته 
می شــود و افــزود: الیــه اول تمرکز پلنت برروی توســعه 
نوآوری اینشورتک و الیه بعدی در حوزه فین تک است.
او ادامــه داد: شــبکه های نــوآوری همچــون پلنــت 
بــرای شــکل گیــری اکوسیســتم ها ضــروری انــد، چرا که 
می تواننــد حلقــه واســط بین صنایع مســتقر مانند بیمه 
و بانکــداری بــا کســب وکارهای نوپا یا همان اســتارتاپها 

باشند.
ارســطو بــا اشــاره بــه این که طی 10 ســال گذشــته 
مراکــزی ماننــد شــبکه نوآفرینــی بیمــه )پلنــت( در دنیــا 
توســعه پیــدا کــرده انــد، ادامــه داد: یک یا چند شــرکت 
بیمــه، بانــک و یــا موسســه مالــی بــا یکدیگــر اقــدام بــه 
ایجــاد چنیــن مراکزی می کنند تــا بتوانند به نوآوری های 
مربوطــه در حــوزه فعالیت خود جهــت داده و با کیفیت 
بهتــر و خــارج از بوروکراســی معمــول ســازمان ها، ایــن 

روند را تسریع کنند.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، معیارهای 
الزم بــرای انتخــاب اعضای هیــات عالی بانک 
مرکزی را در بررسی طرح بانکداری جمهوری 

اسالمی ایران تعیین کردند.
بــه گــزارش ایرنــا، در جلســه علنــی روز 
یکشــنبه مجلــس شــورای اســامی در جریان 
گــزارش شــور دوم کمیســیون  بــه  رســیدگی 
اقتصــادی در مــورد طــرح بانکــداری جمهــوری 
اسامی ایران، نمایندگان با ماده ۷ این طرح 

موافقت کردند.
در بررســی این ماده، سیدشمس الدین 
رامســر  و  تنکابــن  مــردم  نماینــده  حســینی 
پیشنهاد حذف بند )خ( را مطرح کرد که مورد 

موافقت نمایندگان قرار گرفت.
محمدرضــا  نظــر  براســاس  همچنیــن 
راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده  پورابراهیمــی 
اختیــاری  اســفندیار  پیشــنهاد  و  مجلــس  در 
کنسویه یزد نماینده زرتشتیان در مجلس به 
منظور رفع ابهام درخصوص اصاحات صورت 
گرفته در ســوگندنامه مبنی بر اینکه »من در 
برابر قرآن مجید به خداوند بزرگ سوگند یاد 
می کنم« این تبصره اضافه شــد »اقلیت های 
دینــی شــناخته شــده در قانــون اساســی بــه 

کتاب آسمانی خود سوگند یاد می کنند.«
براســاس مــاده ۷ ایــن طــرح و بنــد )الــف( آن؛ 
کل  رئیــس  از  عبارتنــد  عالــی  هیــأت  اعضــای 
بانــک مرکــزی )رئیس هیأت عالــی(،  وزیر امور 
اقتصــادی و دارائــی، رئیــس ســازمان برنامــه و 
بودجــه کشــور، دو نفــر اقتصــاددان متخصــص 
در زمینه سیاســت گذاری پولی و ارزی، دو نفر 
متخصص در حوزه بانکداری) یک نفر در زمینه 
حقــوق بانکــی و یــک نفر در زمینــه امور مالی(. 
اعضای ردیف های )1(، )4( و )5( باید مسلط به 
مبانی بانکداری اسامی بوده و تسلط کافی بر 

روش های اجرای آن داشته باشند.

رئیــس  اســت:  آمــده  نیــز  )ب(  بنــد  در 
کل مطابــق ترتیبــات مذکــور در مصوبــه 24 
آبــان مــاه 13۹3 مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام توســط رئیــس جمهــور منصــوب و عزل 
می شــود. همچنین رئیــس کل باید از کفایت 
علمی، کفایت تجربی و ســایر شــرایط مذکور 

در مصوبه یادشده برخوردار باشد. 
بــه  پ( اعضــای ردیف هــای )4( و )5(  
پیشــنهاد رئیــس کل و تأییــد و حکــم رئیــس 
جمهور منصوب می شــوند. عزل آنان نیز قبل 
از اتمــام مــدت حکــم، توســط رئیــس جمهــور 

امکان پذیر است.  
ت( دوره مســئولیت اعضــای ردیف هــای 
)4( و )5( پنج سال می باشد و انتخاب مجدد 
آن هــا بامانــع اســت. به منظــور ثبات بخشــی 
به سیاســت های پولی کشــور، در اولین دوره 
اجــرای ایــن قانــون، حکــم یکــی از دو عضــوِ 
هریــک از ردیف هــای یادشــده بــرای مــدت دو 
ســال و نیــم و حکــم عضــو دیگــر بــرای مــدت 
پنج ســال صادر می شود. در دوره های بعدی، 
احکام همه اعضاء پنج ســاله خواهد بود. در 
صورت فوت، استعفا یا عزل هریک از اعضای 
ردیف هــای )4( و )5( جایگزیــن وی باید ظرف 
عضــو  حکــم  شــود.  تعییــن  مــاه  یــک  مــدت 
جایگزیــن بــرای باقیمانــده دورة عضو متوفی، 

مستعفی یا معزول صادر می شود.  
مــدرک  بایــد   )4( ردیــف   اعضــای  ث( 
دکتــرای علــوم اقتصــادی داشــته و از دانــش 
کافی در زمینه اقتصاد کان و سیاست گذاری 
پولــی و ارزی و حداقــل 10 ســال تجربه مرتبط 

برخوردار باشند.  
ج( اعضــای ردیــف  )5(  بایــد از شــرایط 

اختصاصی زیر برخوردار باشند:
1- عضو متخصص در امورمالی: داشــتن 
علــوم  رشــته های  از  یکــی  در  دکتــرا  مــدرک 

اقتصــادی، مالــی، بانکــداری یــا حســابداری و 
حداقل ده سال تجربه مرتبط؛

2- عضــو متخصــص در زمینــه حقــوق بانکــی: 
داشتن مدرک دکترا در رشته حقوق با گرایش 

مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط.
چ( اعضــای ردیف هــای )4( و )5(  بایــد 
به صــورت تمام وقت در خدمــت بانک مرکزی 
بــوده و نمی تواننــد شــغل یــا ســمت  موظــف 
یــا غیرموظــف اعــم از مدیریتــی، کارشناســی 
یــا مشــاوره ای در بخــش  دولتــی یــا غیردولتی 
داشــته باشــند. ایــن ممنوعیــت شــامل موارد 
مستثنی شده ذیل اصل )141( قانون اساسی 
نمی شــود. حقــوق و مزایــای اعضــای یادشــده 
موضــوع  مقامــات  مزایــای  و  حقــوق  مطابــق 
بنــد )ج( مــاده )۷1( قانــون مدیریــت خدمــات 
کشــوری مصوب ۸ مهرماه 13۸6 توسط بانک 

مرکزی پرداخت می شود.  
هیــأت  عضــو  کــه  صورتــی  در  تبصــره: 
عالــی مســتخدم رســمی یــا پیمانــی هریــک از 
دســتگاه های اجرائی موضوع ماده )5( قانون 
باشــد، دســتگاه  مدیریــت خدمــات کشــوری 
موظــف اســت بافاصلــه پــس از صــدور حکم 
عضویــت وی در هیــأت عالــی، او را بــه بانــک 
مرکــزی مأمــور نمــوده و هرگونــه افزایــش در 
افزایــش  ارتقــاء،  جملــه  از  قانونــی،  حقــوق 
حقوق ســنواتی، افزایش گروه و رتبه و ســایر 
موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.  

ح( اعضــای بندهای )4( و )5( باید واجد 
شرائط عمومی زیر باشند:

1- اعتقاد و التزام عملی به والیت فقیه، 
نظام جمهوری اسامی و قانون اساسی؛

2- تابعیــت جمهــوری اســامی ایــران و 
نداشــتن تابعیــت مضاعــف و پروانــه اقامــت 
دائــم در کشــور خارجــی بــرای خود، همســر و 

فرزندان تحت تکفل؛

توانایــی  و  شــهرت  حســن  داشــتن   -3
انجام وظایف؛

4- نداشــتن ســابقه محکومیت کیفری و 
تخلفات مالی؛

5- عــدم محکومیــت قطعــی انتظامی به 
مجازات هــای مذکور در بندهــای)د(، )و(، )ی( 
مــاده )۹( قانــون رســیدگی به تخلفــات اداری 

مصوب 13۷2/۹/۷.
د( اعضــای هیــأت عالــی بایــد در اولیــن 
جلســه هیــأت عالــی ســوگند یــاد کننــد. متن 
ســوگندنامه اعضــای هیأت عالــی به شــرح زیر 

است:
»بســم هللا الرحمن الرحیم من در برابر قرآن 
مجید به خداوند بزرگ ســوگند یاد می کنم که 
ضمن توجه مســتمر به خطیــر بودن وظیفه ای 
که برعهده من گذاشــته شــده اســت، در کلیه 
اظهارنظرهــا و تصمیم گیری هــای خود، مصالح 
ملــت ایــران، پیشــرفت اقتصــاد کشــور، ترویج 
احــکام نورانــی اســام در عرصــه پــول بــه ویژه 
حذف ربای بانکی، بانک و مالیه اسامی مدون 
کــه در قوانیــن و مقــررات جمهــوری اســامی 
ایــران مــدون گردیده اســت و گســترش اخاق 
و معنویــت در تعامــات اقتصادی جامعه را در 
چهارچــوب قانــون اساســی مدنظر قــرار دهم. 
منافع شخصی و فشارهای خارج از چهارچوب 
قانــون، به هیچ وجــه مــرا از التــزام بــه قوانیــن 
جمهــوری اســامی ایــران و انجــام وظایفــی که 
شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت 
تصمیمــات  و  اطاعــات  محرمانگــی  حفــظ  و 
مطروحه و مأخوذه در هیات عالی را رعایت و 
از هرگونه منفعت طلبی و سودجویی شخصی 

و صنفی از آنها خودداری نمایم«.
تبصره: اقلیت های دینی شــناخته شــده 
در قانــون اساســی بــه کتــاب آســمانی خــود 

سوگند یاد می کنند.

تفــاوت فاحــش قیمــت کارخانــه خودروهــا بــا 
بازار غیر رسمی شرایطی را رقم زده است که 
خریــداران واقعــی امکان دسترســی مســتقیم 
برای خرید خودرو با قیمت مناســب را ندارند 
و خودروســازان نیــز هیــچ بهــره ای از افزایــش 
قیمت ها نمی برند. بزرگترین برنده این شرایط 
دالالن خودرو هستند که بر اساس تخمین ها 
ســاالنه بیــش از ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان از 
محل اختالف قیمت خرید و فروش خودروها 

در بازار سود کسب می کنند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(؛ از اوایــل ســال 13۹۷ و بعــد از آغــاز 
جهش هــای ارزی در کشــور، بــازار خــودرو در 
مقاطــع متعــددی دســتخوش افزایــش قیمت 
شــده و مســئولین امر تا به حال نتوانسته اند 
راهکاری مناســب و کارآمد برای ایجاد تعادل 
از  زیــادی  بخــش  بیابنــد.  خــودرو  بــازار  در 
مشکات بازار خودرو ریشه در تفاوت قیمت 
بــازار غیر رســمی و کارخانــه دارد که در برخی 
قیمــت  از 100 درصــد  بیــش  بــه  محصــوالت 

خودروها نیز می رسد.
خریدار واقعی بازنده مهم تفاوت 
قیمت کارخانه و بازار غیر رسمی

تفــاوت قیمــت کارخانــه بــا بازار غیررســمی به 
طــور حتــم بــه افزایــش کاذب تقاضــا در بــازار 
داران  ســرمایه  ســو  یــک  از  می شــود.  منجــر 
زیــادی صرفــا به قصد کســب ســود از اختاف 
قیمت خرید و فروش وارد این بازار می شــوند 
و در ایــن مســیر از اجــاره کــد ملــی اشــخاص 
دیگــر نیــز اســتفاده می کننــد. از ســوی دیگــر 
بسیاری از افرادی که در شرایط معمولی قصد 
خریــد خــودرو ندارنــد نیز با مشــاهده اختاف 
قیمت در کارخانه و بازار غیر رسمی، به صف 
خریداران اضافه می شوند. این شرایط موجب 
شــده اســت در برخــی موارد تعــداد افراد ثبت 
نامــی برای خرید یک مدل خاص از خودرو، تا 
چندیــن میلیــون نفــر نیز برســد که بــه وضوح 
بخــش زیــادی از آن هــا در شــرایط عادی قصد 

خرید خودرو مذکور را ندارند.

افزایــش کاذب تقاضــا موجــب می شــود 
خریــداران واقعــی امــکان دسترســی ســریع و 
بدون واســطه به خرید خودرو نداشته باشند 
و مجبــور بــه پرداخــت قیمت هــای بــاال بــرای 

تامین خودرو شوند.
تولیدکنندگان خودرو هیچ سودی از 

افزایش قیمت ها نمی برند

از طــرف دیگــر کارخانجات خودروســازی 
نیــز هیچ ســودی از افزایش قیمت ها در بازار 
غیــر رســمی نمی برنــد و امکان ســرمایه گذاری 
توســعه،  و  تحقیــق  همچــون  مــواردی  در 
بهبــود کیفیــت و افزایش عمق داخلی ســازی 
قطعات از آن ها سلب می شود. خودروسازان 
معتقدنــد بــا قیمت های فعلــی تولید برخی از 
مدل هــای خــودرو زیــان ده اســت و به همین 
دلیل میزان تولید آن ها را افزایش نمی دهند؛ 
همین مسئله نیز به افزایش بیشتر قیمت ها 

در بازار غیر رسمی دامن می زند.
در طــول ســال های اخیر میــزان افزایش 
قیمــت کارخانــه خودروهــا بــه طــور معمــول 
کمتــر از میــزان افزایــش هزینه خودروســازان 
بــوده و هرچنــد بخشــی از زیــان آن ها ناشــی 
مشــکات  و  مدیــران  نامطلــوب  عملکــرد  از 
ســاختاری شرکت های خودروسازی است، اما 
قیمتگــذاری دســتوری نیز در این زمینه نقش 

بسزایی داشته است.

 دالالن خودرو بزرگترین
 برندگان تفاوت قیمت کارخانه

و بازار غیر رسمی
و  خــودرو  واقعــی  خریــداران  بنابرایــن 
کارخانجات خودروسازی، هردو بازنده وضعیت 
فعلی هســتند و ســود اصلی از اختاف قیمت 
کارخانــه و بــازار غیــر رســمی بــه جیــب دالالن 
مــی رود. چنانچــه گفتــه شــد بخــش زیــادی از 
ایــن دالالن افــراد ســرمایه دار و صاحب نفوذی 
هستند که حتی اقدام به اجاره کد ملی دیگران 
نیز می کنند؛ اما بخشــی از این تقاضای کاذب 
نیــز از ســوی مــردم عــادی ایجــاد می شــود کــه 

صرفا برای کسب سود از اختاف قیمت خرید 
و فروش، شــانس خود را برای برنده شــدن در 

قرعه کشی امتحان می کنند.
هدفگــذاری وزارت صمــت بــرای تولیــد 
یــک  بــه  نزدیــک   ،1401 ســال  در  خــودرو 
میلیــون و 300 هــزار عنوان شــده اســت که 
نزدیــک به یک میلیون دســتگاه آن از ســوی 
ایرانخــودرو و ســایپا تولیــد خواهــد شــد. در 
میــزان  آمارهــا  اســاس  بــر  نیــز   1400 ســال 
تولیــد خودرو در کشــور بیش از یک میلیون 
دســتگاه بــوده اســت. در ایــن ســال اختاف 
قیمــت کارخانــه و بازار غیر رســمی مدل های 
مختلــف خــودرو نیــز از 50 تــا 500 میلیــون 
تومان متفاوت بوده اســت. با فرض اختاف 
عنــوان  بــه  تومانــی  میلیــون   100 قیمــت 
متوســط اختــاف قیمــت خودروهــا در بــازار 
غیر رســمی و کارخانه، در این ســال گردش 
هــزار   100 از  بیــش  خــودرو  داللــی  مالــی 
میلیارد تومان بوده اســت. به این معنی که 
خریــداران واقعــی خــودرو 100 هــزار میلیارد 
تومان بیشتر از آنچه به جیب خودروسازان 
رفتــه، پــول پرداختــه کرده اند و این ســرمایه 

به جیب دالالن خودرو رفته اســت.
بورس کاال به سود دالالن خودرو 

پایان می دهد؟
راهــکار  از  اســتفاده  شــرایط  ایــن  در 
»قرعــه کشــی« نمی توانــد بــه خــروج دالالن 

بــا  مــی رود  انتظــار  و  شــود  منجــر  بــازار  از 
تداوم روند فروش خودروها در بورس کاال، 
شــرایط برای کاهش اختاف قیمت کارخانه 
و بــازار غیر رســمی فراهم شــود. این فرآیند 
قیمــت  واقعــی  خریــداران  می شــود  موجــب 
کمتــری در مقایســه بــا قیمت های بــازار غیر 
رســمی بپردازنــد و فروشــندگان خــودرو نیــز 
از تمامــی عایــدات حاصــل از افزایش قیمت 
خــودرو در بــازار بهره می برند. به این ترتیب 
میلیــارد  هــزار   100 ســود  از  خــودرو  دالالن 
تومانــی محــروم می شــوند و بخشــی از ایــن 
و  بــاز می گــردد  بــه جیــب خریــداران  مبلــغ 
بــه حســاب خودروســازان  بخــش دیگــر آن 

واریز می شود.
عرضــه  از  حاصــل  ارقــام  و  اعــداد 
خودروهــای فیدلیتــی و دیگنیتــی در بــورس 
کاال نشان می دهد که حدود 20 تا 30 درصد 
این اختاف قیمت به جیب خریداران خودرو 
مــی رود و ۷0 تــا ۸0 درصــد آن نیز به حســاب 
هرچنــد  شــد.  خواهــد  واریــز  خودروســازان 
انتظار می رود تثبیت این شــرایط در آینده به 
کاهــش بیشــتر قیمت ها در بازار غیر رســمی 
منجــر شــود و ســهم خریــداران خــودرو از این 
اختاف قیمت به مرور زمان بیشــتر شود. در 
عین حال تداوم تحقق این هدف با اســتفاده 
از ســازوکارهای بــورس کاال نیازمنــد اقدامات 
تکمیلی اســت که در یادداشــت های بعدی به 

آن ها پرداخته می شود.

طبــق اعــالم دبیــرکل کانــون صرافان فــروش ارز 
اربعیــن بــا قیمت توافقی در صرافی های مجاز و 
شــعب ارزی-ریالی بانک های منتخب آغاز شــده 

است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
کامران سلطانی زاده در گفت وگو با خبرنگار 
وضعیــت  دربــاره  تســنیم  خبرگــزاری  اقتصــادی 
شــعب  و  صرافی هــا  در  اربعیــن  ارز  فــروش 
بانک هــای منتخــب، اظهــار داشــت: صرافی هــای 
رســمی سراســر کشــور کــه عضــو بــازار متشــکل 
ارزی نیز هستند آمادگی کامل جهت فروش ارز 

مسافری، توافقی و ارز اربعین را دارند.
بــرای  دغدغــه ای  مــردم  کــرد:  تأکیــد  وی 
تأمیــن ارز اربعیــن نداشــته باشــند. صرافی ها به 

 تمــام متقاضیــان 100 دالر ارز بــه نــرخ توافقــی
می فروشند.

دبیــرکل کانــون صرافان گفت: شــعب ارزی 
و ریالــی و شــعب منتخــب بانک هــا نیــز فــروش 
ارز اربعیــن را آغــاز کــرده انــد و مشــکلی در ایــن 

خصوص به ما گزارش نشده است.
بانــک  اباغیــه  طبــق  تســنیم،  گــزارش  بــه 
مرکــزی از روز شــنبه مــورخ 1401.6.5 بانک هــای 
ملی،  سپه، ملت، تجارت و صادرات ایران نسبت 
بــه فــروش ارز در ســرفصل ارز زیارتــی اربعیــن 
به میزان 100 دالر به نرخ توافقی به هر زائر اقدام 

می کنند.
بانــک مرکزی البته تأکید کرده که درصورت 

تأمین دینار مورد نیاز از محل منابع تجهیزشده، 
صرافی هــا و بانک هــای عامــل می تواننــد به جــای 
100 دالر نسبت به پرداخت 150 هزار دینار عراق 

به نرخ توافقی به متقاضیان اقدام کنند.
بــرای  اربعیــن  زائــران  نیــاز  مــورد  مــدارک 
دریافــت 100 دالر بــه نرخ توافقــی از صرافی های 
مجــاز و بانک هــای منتخب عبارت اســت از کارت 
ملی، شماره تلفن همراه به نام متقاضی و کارت 

بانکی به نام متقاضی.
بنابرایــن صرافی هــای دارای مجــوز فعالیــت 
از بانــک مرکــزی نیز در چهارچوب ضوابط اباغی 
و احــراز هویــت متقاضیــان )کارت ملــی، شــماره 
تلفــن همــراه بــه نــام متقاضــی و کارت بانکی به 

نــام متقاضــی(، مجــاز به فروش ارز در ســرفصل 
ارز زیارتی اربعین به میزان هر متقاضی 100 دالر 

آمریکا به نرخ توافقی هستند.
معامــات  براســاس  توافقــی  ارز  قیمــت 
روزانــه ایــن بــازار تعیین و اعام می شــود؛ هم 
اکنــون و در لحظــه انتشــار این گــزارش دالر در 
بازار توافقی در کانال 2۸ هزار تومان قرار دارد 
و با قیمت 2۸ هزار و 250 تومان معامله شده 
اســت. بنابرایــن زائــران اربعین بــرای خرید 100 
دالر ارز توافقــی بایــد حــدود 2 میلیــون و ۸00 

هزار تومان بپردازند.
گفتنــی اســت، فــروش ارز بابــت ســرفصل 
زیارتی اربعین حســینی)ع( هیچ گونه محدودیتی 

بابــت فروش ارز مســافرتی در ســال جــاری برای 
متقاضیان ایجاد نمی کند.

بانــک مرکــزی  بــر اســاس آخریــن مصوبــه 
کــه در تاریــخ کــه در تاریــخ 1401.05.10 منتشــر 
شــد، تامیــن و پرداخــت ارز مســافرتی بــه صورت 
اســکناس برای مســافران و به نرخ درج شــده در 
ســامانه معامــات الکترونیکــی ارز )ETS( بــرای 
کشور های با ویزا 500 یورو یا معادل آن به سایر 
ارز هــا و بــرای کشــور های بدون ویــزا 300 یورو یا 

معادل آن به سایر ارز ها است.
بنابرایــن زائران اربعیــن می توانند عاوه بر 
100 دالر توافقــی، 300 یــورو نیز تحت عنوان ارز 

مسافراتی دریافت کنند.

دبیرکانون صرافان: زائران اربعین دغدغه  ارز نداشته باشند

بورس کاال به سود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دالالن خودرو 
پایان می دهد؟

مجلس، معیارهای انتخاب اعضای هیات 
عالی بانک مرکزی را تعیین کرد



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

 . دوشنبه 7 شهــــریور 1401 . سال هجدهم . شماره 4978  .  شـــــــــــرکتها

اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران
در دولت سيزدهم

خالصه اقدامات  و دستاوردهاي شرکت ملی نفت ایران  
در  دولت سيزدهم

بــا روی كار آمــدن دولــت ســيزدهم و تمركــز مديريــت صنعــت نفت بر 
تعميــق اولويت هــای ســاختاری شــركت ملــی نفــت ايــران، برنامه ريزی 
هدفمنــدی بــرای برداشــت حداكثــری از منابــع نفــت و گاز، همپــای 
صــادرات انجام شــد تــا ضمن ايجاد بهره وری و رونــق اقتصادی، تحقق 
چشم انداز برنامه های جامع توسعه در كشور را تضمين كند. بر همين 
اســاس افزايــش ظرفيــت توليــد نفــت و گاز و تكميــل توســعه مياديــن 
مشترک همچون پارس جنوبی و غرب كارون، تنوع بخشی و افزايش 
فــروش نفــت از طريــق بخــش خصوصــی و دانش بنيان كــردن اقتصاد 
نفــت در چارچــوب خنثی ســازی تحريم هــا و توســعه كســب و كار بــا 
رويكــرد صــادرات محوری از جمله مهمترين اهداف تعريف شــده برای 

فعاليت شــركت ملی نفت كشــورمان در دولت مردمی تعيين شد.

 حوزه بین الملل، دیپلماسی انرژی، بازاریابی، صادرات و 

فروش نفت خام
 افزایــش 40 درصــدی حجــم صــادرات نفت خــام و 3/5 برابری میعانات 
گازی بــا شــروع بــه کار دولــت ســیزدهم در شــرایط تحریــم مطلــق نفتی و 
ارزآوری قابل توجه برای کشــور و درنتیجه تقویت قدرت چانه زنی دســتگاه 

دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات هسته ای 
 افزایــش 3 برابــری وصــول درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفت خــام، 
میعانــات گازی، گاز طبیعــی، فرآورده هــای نفتــی و محصوالت پتروشــیمی 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته و تحقق تعهدات وزارت نفت در قالب 

تبصره 14 الیحه بودجه سال 1400
 بکارگیری روش های جدید صادرات نفت خام از قبیل بازارسازی، تهاتر 
نفــت بــا كاال يــا تهاتر نفت با ســرمايه گذاری در كشــور و تهاتــر نفت خام و 

ميعانات گازي با مطالبات پيمانكاران 
 مذاکــرات فشــرده بــا شــرکت های صاحــب نــام بین المللــی از جملــه 
شرکت های روسی گاز پروم، گاز پروم نفت، لوک اویل، تات نفت و ژئوکام
 اقدامات حقوقی و قانونی جهت دفاع از منافع ملی در دعاوی بین المللی 
و داخلــی و بروزرســانی و تطبیــق متــون قراردادهــای فــروش نفــت خــام و 
فرآورده های نفتی با شرایط تحریم و ایجاد آمادگی برای شرایط پساتحریم

اقدامات اجرایی مرتبط با افزایش ظرفیت تولید نفت و 
گاز و طرح های توسعه ای 

 افزایــش ظرفیــت تولیــد نفــت و بازگشــت بــه ظرفیــت قبــل از شــروع 
تحریم ها به میزان 3 میلیون و 838 هزار بشکه در روز 

 ثبت رکورد تولید روزانه 705 میلیون مترمکعب گاز از میدان مشترک 
پــارس جنوبــی بــرای اولیــن بار و افزایش تولید روزانه گاز توســط شــرکت 
ملــی نفــت ایــران به میزان یک میلیارد و 36 میلیون متر مکعب و تحقق 
برنامه اعالم شده برای تأمین گاز بخش های خانگی، صنعتی و نیروگاهی 

به صورت پایدار در زمستان 1400  
 اجرای موفقیت آمیز مانور افزایش تولید 500 هزار بشکه در روز  

 ادامه تکمیل واحد فرآورش مرکزی، اتمام حفاری 13 حلقه چاه جديد، 
نصــب و راه انــدازی تاسیســات ســرچاهی، خطــوط لوله جریانی و شــبکه 
انتقال نفت جهت در مدار توليد قرار گرفتن 20 حلقه چاه و افزايش دبی 

توليدی ميدان مشترك آزادگان جنوبی از 80 به 110 هزاربشكه در روز  
 اخذ مصوبه شوراي اقتصاد جهت توسعه 12 ميدان گازی مناطق نفت 
مركــزی، فــاز دوم پااليشــگاه فراشــبند و احــداث ايســتگاه تقويــت فشــار 

سرخون و شانول با سرمايه گذاری 3/6 ميليارد دالری
 راه اندازی تأسیسات جانبی و ردیف اول پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی 

با اقدامات عملیاتی فشرده
 آغاز عمليات اجرايی پروژه احداث خط لوله جديد فاز 16 پارس جنوبی
 تكميــل خــط لولــه 56 اينچ گازرســاني به نيــروگاه گازی كيش و تزريق 

گاز به آن
 شــروع بهــره بــرداری از پــروژه مرکاپتــان زدایــی )DMC( از میعانات گازی 
پاالیشگاه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی جهت افزایش صادرات میعانات گازی
 بهره برداری از فاز نخست اسکله صادراتی گاز مایع با ظرفیت بارگیری 

5000 مترمکعب بر ساعت در بندر خدماتی سیراف پارس
 تحویــل بیــش از 1000 مــگاوات بــرق به شــبکه سراســری بــا راه اندازی 
نیــروگاه ســیکل ترکیبی بعثت در پارس جنوبی و نیــروگاه غرب کارون با 

توجه به شرایط خاص کمبود برق در کشور
 اولویت بخشــی به توســعه و بهره برداری از میادین مشــترک نفتی و 

گازی در مناطق خشــکی و دریایی

انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های سرمایه گذاری و 
توسعه میادین

 انعقــاد تفاهــم نامــه همکاری راهبری میان شــرکت ملی نفــت ایران و 
شرکت گازپروم روسیه با ارزش 40 میلیارد دالر در بخش های باالدستی 

صنعت نفت  
 انعقــاد تفاهم نامــه بــا بانك هــا و شــركت های اكتشــاف و توليــد جهــت 
توسعه يكپارچه ميدان آزادگان با ارزش 7 ميليارد دالر و با هدف رساندن 

دبی توليدی به 570 هزار بشكه در روز  
 انعقــاد قرارداد هایــی بــا شــرکت های داخلی و خارجی به منظور توســعه 

میادین نفتی با ارزشی حدود 3/8 میلیارد دالر  
 انعقــاد تفاهم نامــه در جهــت افزایــش اســتحصال اتــان از 9 پاالیشــگاه 
پارس جنوبــی و افزایــش راندمــان آن از 67 بــه 75 درصــد بــه ارزش 500 

میلیون دالر

برنامه ریزی های راهبردی صورت گرفته در صنایع باال دستی
 تدوین برنامه جامع 8 ســاله )1401 تا 1408( تولید نفت و گاز و توســعه 
و سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز شامل چشم انداز سرمایه گذاری 160 

میلیارد دالری تولید و توسعه میادین نفت و گاز  
 استفاده از توان مالی بخش پتروشیمی جهت سرمایه گذاری در بخش 

باالدستی  
 برنامه ریزی جهت حفاری چاه های جدید در Infill  عمیدان پارس جنوبی 
 برنامه ریــزی بــرای توســعه میدان پارس شــمالی که معــادل 4 فاز پارس 

جنوبی می باشد.

 ساخت کاال،  ارتقاء فناوری و حمايت
 از شرکت های دانش بنیان

 اخذ مصوبه شوراي اقتصاد براي طرح احیای چاه های غیرفعال و کم 

بازده با ســرمايه گذاری 500 ميليون دالری و با مشــاركت شــرکت های 
دانش بنیان و فناور  

 نیازسنجی فناوری های دانش بنیان در شرکت ملی نفت ایران  
بــا  همــکاری  ســطح  ارتقــای  طریــق  از  نفــت  اقتصــاد  تقویــت   
شــرکت های دانش بنيــان فعــال و انجمن هــای تخصصــی مرتبــط با 

صنعت نفت  
 انعقاد قرارداد با جهاد دانشگاهی به ارزش 270 میلیون دالر

 انعقــاد تفاهم نامــه جهــت انتقــال تکنولوژی و بومی ســازی به ارزش 
250 میلیون دالر

 بــاز تعریــف و اصــالح رونــد نظــام اجرايــی قراردادهــای پژوهشــی 
دانشــگاه ها در راســتای تعريف پروژه های فناوری محور و بومی ســازی 

فناوری های مورد نیاز صنعت نفت
 انعقــاد تفاهم نامــه جهــت انتقــال تکنولــوژی بــرای انجــام عملیــات 

شکاف هیدرولیکی به ارزش 50 میلیون دالر
 ســاخت بــار اول دو مــدل متــه Rock Bit، یــک عــدد متــه 26 اینــچ، 
تجهیز اندازه گیری در حفاری، تجهیزات ســرچاهی فشــار 15000 پام و 

دستگاه فوران گیر 5000 حفاری

 بهبود وضعيت نيروی انسانی 
و افزايش رضايتمندی كاركنان

 تبدیل وضعیت 3000 نفر از نیروهای ایثارگر  
 احیــای ســمت های ســازمانی و حمایــت از نیروهــای مــدت موقــت و 

پیمانکاری به تعداد 15000 نفر  
 انجــام فرآینــد ارزیابی و مصاحبه 1450 نفر از فارغ التحصیالن گروه 

الف دانشگاه صنعت نفت  
 برنامه ریــزی جهــت جذب فارغ التحصیالن دانشــگاه های برتر کشــور 

در سال 1401
 مسئولیت های اجتماعی و محرومیت زدایی

 تکمیــل 385 پــروژه عام المنفعــه مرتبط با مســئولیت های اجتماعی 
بــا اعتبــار بالــغ  بــر556 میلیــارد تومان و تحویــل آن ها به دســتگاه های 

بهره بردار ذی نفع در استان ها  
  تصویب بیش از 7500 میلیارد تومان در هیأت مدیره شرکت ملی 

نفت ایران مربوط به سفرهای استانی رییس محترم جمهور  

حفاظت از محیط زیست 
  جلوگیــری از ســوزانده شــدن گاز مشــعل بــه ظرفیــت 92 میلیــون 
فــوت مکعــب در روز بــا تکمیــل 3 واحد فرآورش منصــوری، مارون-6 و 

چشمه خوش
 EPC انعقــاد 8 قــرارداد جمــع آوری گازهــای مشــعل با شــرکت های  

داخلی با ارزش 545 میلیون دالر
  امضــای تفاهم نامــه انجــام خدمات مشــاوره تصفیه پســاب صنعتی 

واحد بهره برداری نفت قشم با جهاد دانشگاهی
  بهبود وضعیت و ارتقای واحدهای تصفیه پساب پاالیشگاه پارس جنوبی 
  تزریــق 400 میلیــون فــوت مکعــب در روز به میادیــن نفتی یا تامین 

سوخت کشور با اجرای طرح های محیط زیستی

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی نرگسی
با سرمایه گذاری: 60/1 میلیون یورو

طرح توسعه میدان نفتی یاران )تنفیذ قرارداد(
با سرمایه گذاری: 360 میلیون دالر

پروژه ساخت داخل تجهیزات سرچاهی)ولهد( 
15000 پلن

سرمایه گذاری: 500هزار یورو به ازای هر دستگاه   هــدف از ایــن پروژهافزایــش تولیــد نفــت میــدان نرگســی بــه میــزان 
6هزار بشــکه نفت خام در روز، رســیدن پتانســیل چاه ها و تاسیســات به 
PGC مخزن )فاز اول شــامل: ســاخت موقعیت و جاده دسترســی، حفاری 
و تکمیــل 3 حلقــه چــاه تولیــدی، احداث خطوط لوله جریانی و تســهیالت 

سرچاهی مربوطه(
  مکان اجرا: گچساران می باشد.

  هــدف از ایــن طــرح توســعه  تولیــد روزانه 36هزار بشــکه نفت خام 
در روز، اتمام مرحله توسعه میادین یاران شمالی و جنوبی )درحال حاضر 
میانگین تولید روزانه میدان یاران شمالی 15هزار بشکه و یاران جنوبی 6 
هزار بشکه می باشد(، نهایی سازی و تایید مدل اقتصادی توسعه یکپارچه 

در قالب قرارداد IPC از طرف شورای اقتصاد
  مکان اجرا: خوزستان می باشد.

  هدف از این پروژه بی نیازی از واردات تجهیز مزبور و خدمات مربوطه 
از خارج کشور، فراهم شدن زمینه تولید کردن چاه های پرفشار با دبی باال 

به ویژه چاه های میادین مشترک با استفاده از تجهیزات ساخت داخل
  مکان اجرا: تهران - خوزستان می باشد.

 پروژه احداث خط انتقال 32 اینچ میعانات گازی
 از سایت پارس 2 به سایت پارس 1

با سرمایه گذاری: 19 میلیون یورو  + 1900 میلیارد ریال
  هدف از راه اندازی این پروژه تقویت شبکه صادرات نفتی، استمرار تولید بنزین در پاالیشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس، پشتیبانی مداوم از تولید گاز در سکوهای دریایی پارس جنوبی، حذف احتمال قطع گاز مشترکان 

به علت توقف بخشی از ظرفیت  تولید و فرآورش پاالیشگاه ها
  کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

  پیمانکار: شرکت ایران آروین - شرکت گاما
  مکان اجرا: عسلویه تا کنگان می باشد.

راه اندازی واحد اول پروژه سیکل ترکیبی نیروگاه متمرکز پارس جنوبی
با سرمایه گذاری: 450 میلیون یورو

  هدف از راه اندازی این پروژه تامین کمبود انرژی الکتریکی مورد نیاز 
پاالیشــگاه های مســتقر در منطقه کنگان، مجتمع پاالیشگاهی سیراف و 

افزایش پایداری شبکه برق در منطقه عسلویه و کنگان
  کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

  پیمانکار: شرکت فراب
  مکان اجرا: عسلویه می باشد.

طرح انتقال گاز به نیروگاه کیش
با سرمایه گذاری: 215 میلیون یورو

  هــدف از راه انــدازی ایــن پروژه اتصال جزیره کیش به شــبکه پایدار 
گاز سراسری و کاهش اثرات سو، زیست محیطی از طریق احداث خطوط 
لوله انتقال گاز، ایستگاه های مربوط و یک رشته کابل فیبر نوری به طول 

کلی 127 کیلومتر
  کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

  پیمانکار: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران- قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا- شرکت مارون کاران

  مکان اجرا: استان هرمزگان)محدود بستک، ساحل بندرآفتاب، خلیج 
فارس، جزیره کیش( می باشد.

آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه میدان گازی بالل
با سرمایه گذاری: 440 میلیون یورو

  هــدف از راه انــدازی ایــن پــروژه تولیــد روزانــه 14میلیــون مترمکعب 
گاز غنی و 15هزار بشــکه میعانات گازی و ارســال به پاالیشگاه های پارس 

جنوبی
  کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

  پیمانکار: شرکت پتروپارس
  مکان اجرا: خلیج فارس می باشد.

راه اندازی واحد اول پروژه سیکل ترکیبی نیروگاه متمرکز پارس جنوبی
با سرمایه گذاری: 77 میلیون یورو

  هــدف از راه انــدازی ایــن پروژهکاهــش مرکاپتــان از میعانات گازی و 
تولید محصول مطابق با اســتانداردهای جهانی و کاهش اثرات خورندگی 

در تجهیزات پاالیشگاهی
  کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

  پیمانکار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا - پژوهشگاه صنعت نفت
  مکان اجرا: عسلویه می باشد.

آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه میدان نفتی سهراب
با سرمایه گذاری: 840 میلیون دالر

  هــدف از راه انــدازی ایــن پــروژه تولید در دوران 20ســاله قــرارداد به 
میزان حدود 162 میلیون بشکه نفت خام

  پیمانکار: مدیریت مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران
  مکان اجرا: خوزستان می باشد.

شناسه : 1364635 م  الف : 1930

اطالعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با عنایت به ماده )6( آئین نامه اجرایی تبصره )3( ماده )169( قانون مالیات های 
مستقیم و ماده )8( آیین نامه اجرایی ماده )95( قانون مذکور، شماره اقتصادی جدید از تاریخ 1401/05/01 برای هر یک از پرونده های 
مالیاتی ) اعم از پروند ه های موجود و یا ثبت نام های جدید(  توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و از طریق پیامک به مؤدیان 
محترم مالیاتی اطالع رسانی گردیده است. شماره های اقتصادی تخصیص یافته به مؤدیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان 

به نشانی www.my.tax.gov.ir  نیز در دسترس می باشد.
 مؤدیان مکلفند در صورتحساب های فروش کاال و عرضه خدمات )حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی(، قراردادها و سایر اسناد مشابهی 
که از تاریخ 1401/07/01 )از فصل پاییز سال 1401 و پس از آن ( صادر می کنند، شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را 

درج نمایند؛ در غیر اینصورت مشمول جرایم قانونی مربوط خواهند شد.

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی
استفاده از شماره اقتصادی جدید سازمان امور مالیاتی کشور

بهروز کاویانی شهردار شهر اندیشه

ت اول(
 نوب

(

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول : 1401/6/7     نوبت دوم : 1401/6/14 

شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/167/د مورخ 1401/3/24 موضوع بند 
1 صورتجلسه شماره 52 مورخ 1401/3/10 شورای اسالمی شهربا موضوع تفویض اختیارانجام 
معامالت به شهردار،اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به کلیه اشخاص حقیقی و 

حقوقی تولید کننده و عرضه کننده معتبردارای سابقه کاری مرتبط واگذار نماید.
1_ موضوع مناقصه : خرید 170 مخزن زباله 770 لیتری 

2_ سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 500/000/000 ریال می باشد. به همین منظورضمانتنامه 
بانکی به نفع شهرداری اندیشه یا واریزنقدی به حساب جاری سیبا به شماره 0113994456001 
نزد بانک ملی )IR150170000000113994456001 ایران شعبه بلوارآزادی اندیشه کد 2417( 

شماره حساب شبا 
تهیه و برابر دستور العمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد . الزم 
بذکر است نفرات اول ، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به 

ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد .
3_ مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ انتشارآگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه 
شنبه مورخ 1401/6/15 و محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت  

www.setadiran.ir می باشد.
4_ مهلت و محل تسلیم پیشنهادات : متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود 
را که برابر شرایط مندرج درکاربرگ مناقصه تنظیم شده است را حداکثر تا پایان ساعت اداری 
روز دوشنبه مورخ  1401/6/28 به دبیرخانه شهرداری تحویل و در سامانه تدارکات الکترونیک 

www.setadiran.ir  بارگذاری نمایند .
تذکر:صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد)ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. 
امضای  فاقد  واسناد  )کاغذی(  فیزیکی  اسناد   ، )ج(  و  )ب(  های  پاکت  بازگشایی  درجلسه 

الکترونیکی )دارای مهرگرم ( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست .
5_ مدارک الزم جهت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان جهت دریافت اسناد می بایست از 

طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه اقدام نمایند .
6_ زمان بازگشایی پیشنهادها : پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/6/29 می باشد.

7_ شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکردلیل مختار می باشد.
8_ هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری اندیشه

روابط عمومی منطقه سه عملیات انتقال گاز 

ت اول(
 نوب

(

آگهـــی فراخوان مناقصــــه
  شناسه : 1368648

انتشار نوبت اول : 1401/06/07 نوبت دوم : 1401/06/14

شرکت انتقال گاز ایران )  منطقه سه عملیات انتقال گاز ( در نظر دارد موضوع مناقصه به شرح ذیل را به روش مناقصه عمومی یک مرحله ای و 
ارزیابی کیفی )همزمان( به شماره فراخوان 2001092299000033 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار 
نماید . لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستادایران 

)www.setadiran.ir( اقدام نمایند. 
1-موضوع مناقصه: احداث حوضچه تبخیر بتنی تاسیسات ذخیره سازی سراجه

2-زمان دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی: از روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 تا روز دوشنبه مورخ 1401/06/14
3- زمان بارگذاری اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی: تا روز پنج شنبه مورخ 1401/06/31

4- زمان بازگشایی پاکات استعالم ارزیابی کیفی : روز  شنبه مورخ 1401/07/02
5- میزان ونوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 623/215/457 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد

6- زمان تخمینی بازگشایی پاکات پیشنهادات مالی در تاریخ  1401/07/12 در تهرانـ  جاده قدیم قمـ  باقرشهـر بلوار فلسطین- بعد از نیروگاه گازی ری 
ـ ستاد منطقه سه عملیات انتقال گاز می باشد که تاریخ دقیق آن متعاقباً به اطالع می رسد.

تلفن تماس : 51062847 -021 / نمابر : 021-55221134
توجه : ممکن است با توجه به روند برگزاری مناقصات تغییرات احتمالی در تاریخ های اعالم شده وجود داشته باشد لذا خواهشمنداست زمان دقیق 

دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه و هرگونه تغییر دیگر را حتما از طریق شماره فراخوان مذکور در سامانه ستاد ایران دنبال نمایند.
http://www.setadiran.irیا به سایت های ذیل مراجعه فرمائید : 

http://iets.mporg.ir 
http://www.District3.nigtc.ir

))حریم خطوط لوله انتقال گاز ، حافظ سالمتی و ایمنی شماست ((

شماره مناقصه : 87680503
شرکت انتقال گاز ایران

منطقه سه عملیات انتقال گاز



اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . دوشنبه 7 شهــــریور 1401 . سال هجدهم . شماره 4978 . 

آگهـی دعـوت بـه مجمـع عمومـی عـادی بطور فوق العاده اتاق مشـترک بازرگانی ایران 
و شـرق آفریقا

بـه اطـاع اعضـای محتـرم اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران و شـرق آفریقـا مـی رسـاند مجمـع 
عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده ایـن اتـاق روز سـه شـنبه مـورخ ۱40۱/06/29 سـاعت ۱۱ 
در محل اتاق بازرگانی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پاک ۱۷۵ 

سـالن شـمالی، طبقه اول سـاختمان جدید برگزار می گردد.
دستور جلسه : 

۱- بررسی و استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره منتهی به ۱400/۱2/29 و تصویب آن 
2- بررسـی و اسـتماع گـزارش خزانـه دار و بـازرس و بررسـی ترازنامـه مالـی منتهـی بـه 

آن تصویـب  و   ۱400/۱2/29
۳- بررسی و تصویب بودجه سالیانه

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
۵- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

6- تصویب ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضاء 
۷- سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه ورشاویان اصالتاً و وکالتاً طبق وکالتنامه شماره 110812 مورخ 1397/07/12 
دفترخانـه 359 تهـران، طـی درخواسـت شـماره 10149 – 1401 مـورخ 1401/04/01 ضمـن 
ارائـه شـش بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق بشـمارههای 30946 و 30955 و 30954 
مورخ 1401/03/19 یکتا بشـمارههای 140102151465000206 و 140102151465000215 
و 140102151465000214 مـورخ 1401/03/19 دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 632 تهـران 
مدعـی اسـت کـه اسـناد مالکیـت مشـاعی ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان واقـع در طبقـه 
همکـف بمسـاحت 96/90 مترمربـع کـه مقـدار 5/85 مترمربـع آن بالکن اسـت قطعه یک 
تفکیکـی بپـاک 81417 فرعـی از 4476 – اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 76599 
فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 7 تهـران بشـمارههای چاپـی 164391 و 164390 و 
164392 بنـام خانـم فاطمـه ورشـاویان )نسـبت بـه 2/5 سـهم مشـاع از 7 سـهم عرصـه و 
اعیان( و خانم زهرا ورشـاویان )نسـبت به 2/5 سـهم مشـاع از 7 سـهم عرصه و اعیان( و 
آقای مجتبی ورشادیان )نسبت به 2 سهم مشاع از 7 سهم عرصه و اعیان( ثبت و صادر 
گردیده است که به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنـی نمـوده اسـت لـذا مراتـب باسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مـورخ 1372/09/02 مـاده 
120- آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض 
خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت نمائید تا 
مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقدام خواهد شـد%
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )رض(

علیرضا محسنی – کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران
 م الف 12534 / شناسه آگهی 1371164

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه ورشاویان اصالتاً و وکالتاً طبق وکالتنامه شماره 110812 مورخ 1397/07/12 
دفترخانـه 359 تهـران، طـی درخواسـت شـماره 10153 – 1401 مـورخ 1401/04/04 ضمـن 
ارائـه شـش بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق بشـمارههای 30948 و 30949 و 30953 
مورخ 1401/03/19 یکتا بشمارههای 140102151465000208 و 140102151465000209 
و 140102151465000213 مـورخ 1401/03/19 دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 632 تهـران 
مدعـی اسـت کـه اسـناد مالکیـت مشـاعی ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان واقـع در طبقـه 
یک بمساحت 85/70 مترمربع که مقدار 4 مترمربع آن بصورت بالکن است قطعه دوم 
تفکیکی بپالک 203695 فرعی از 4476 – اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 76599 
فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 7 تهـران بشـمارههای چاپـی 188283 و 188284 
و 188285 بنام و خانم زهرا ورشـاویان )نسـبت به 2/5 سـهم مشـاع از 7 سـهم عرصه و 
اعیان( خانم فاطمه ورشـاویان )نسـبت به 2/5 سـهم مشـاع از 7 سـهم عرصه و اعیان( و 
آقای مجتبی ورشادیان )نسبت به 2 سهم مشاع از 7 سهم عرصه و اعیان( ثبت و صادر 
گردیده است که به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنـی نمـوده اسـت لـذا مراتـب باسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـورخ 1372/09/02 مـاده 
120- آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض 
خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت نمائید تا 
مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبق مقـررات اقدام خواهد شـد%
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )رض(

علیرضا محسنی – کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران
 م الف 12535 / شناسه آگهی 1371165

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه ورشاویان اصالتاً و وکالتاً طبق وکالتنامه شماره 110812 مورخ 1397/07/12 
دفترخانـه 359 تهـران، طـی درخواسـت شـماره 10151 – 1401 مـورخ 1401/04/04 ضمـن 
ارائـه شـش بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق بشـمارههای 30947 و 30950 و 30952 
مورخ 1401/03/19 یکتا بشـمارههای 140102151465000207 و 140102151465000210 
و 140102151465000212 مـورخ 1401/03/19 دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 632 تهـران 
مدعـی اسـت کـه اسـناد مالکیـت مشـاعی ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان واقـع در طبقـه 
زیرزمیـن یـک بمسـاحت 50/7 مترمربـع قطعـه چهـارم تفکیکـی بپـاک 81416 فرعـی از 
4476 – اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 76599 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در 
بخـش 7 تهـران بشـمارههای چاپـی 495030 و 495031 و 495029 بنـام خانـم فاطمـه 
ورشـاویان )نسـبت بـه 2/5 سـهم مشـاع از 7 سـهم عرصـه و اعیـان( و آقـای مجتبـی 
ورشـادیان )نسـبت بـه 2 سـهم مشـاع از 7 سـهم عرصـه و اعیـان( و خانـم زهـرا ورشـاویان 
)نسـبت بـه 2/5 سـهم مشـاع از 7 سـهم عرصـه و اعیـان( ثبـت و صـادر گردیـده اسـت. کـه 
بـه علـت اسـباب کشـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده 
اسـت لـذا مراتـب باسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مـورخ 1372/09/02 مـاده 120- آئین نامه 
قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد خـود می باشـد از 
تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن منطقه مراجعـه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی 
قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند 

مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد%
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )رض(

علیرضا محسنی – کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران
 م الف 12536 / شناسه آگهی 1371168

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه ورشاویان اصالتاً و وکالتاً طبق وکالتنامه شماره 110812 مورخ 1397/07/12 
دفترخانـه 359 تهـران، طـی درخواسـت شـماره 10146 – 1401 مـورخ 1401/04/01 ضمـن 
ارائـه شـش بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق بشـمارههای 30951 و 30956 و 30957 
مـورخ 1401/03/19 یکتـا بشـمارههای 140102151465000211 و 140102151465000216 
و 140102151465000217 مـورخ 1401/03/19 دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 632 تهـران 
مدعی است که اسناد مالکیت مشاعی ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم 
بمسـاحت 63/30 مترمربع قطعه سـوم تفکیکی بپالک 81503 فرعی از 4476 – اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 76599 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 7 تهـران 
بشمارههای چاپی 188697 و 188696 و 495080 بنام خانم زهرا ورشاویان )نسبت به 
2/5 سهم مشاع از 7 سهم عرصه و اعیان( و آقای مجتبی ورشادیان )نسبت به 2 سهم 
مشـاع از 7 سـهم عرصه و اعیان( و خانم فاطمه ورشـاویان )نسـبت به 2/5 سـهم مشـاع 

از 7 سـهم عرصـه و اعیـان( ثبـت و صـادر گردیـده اسـت/*
که به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
اسـت لـذا مراتـب باسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـورخ 1372/09/02 مـاده 120- آئین نامه 
قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد خـود می باشـد از 
تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن منطقه مراجعـه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی 
قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند 

مالکیـت المثنـی طبـق مقررات اقدام خواهد شـد%
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )رض(

علیرضا محسنی – کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران
 م الف 12537 / شناسه آگهی 1371169

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای ایمـان اسـمعیل زاده اهندانـی بـه وکالـت از آقـای علیرضـا اشـرفی و عالیـه 
اسـدی طبـق وکالتنامـه 1401/5/5- 77830 و دفترخانـه 457 تهـران و بـا ارائـه دو 
برگ استشـهادیه مصدق ذیل شـماره 20784 مورخ 1401/5/25 دفترخانه شـماره 
1156 تهـران اعـام نمـوده سـند مالکیـت شـش دانـگ یـک قطعـه زمین به مسـاحت 
42 مترمربع قطعه سـوم تفکیکی به شـماره 16983 فرعی از 2398 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 1173 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 10 تهـران کـه 
ذیـل ثبـت 178188 صفحـه 397 دفتـر امـاک 1116 بـا شـماره چاپـی 957613 بنـام 
احمـد اصغـری ثبـت و صـادر شـده اسـت سـپس مـع الواسـطه طبـق سـند قطعـی 
شـماره 939 مـورخ 1384/2/129 دفترخانـه 836 تهـران بـه خانـم عالیـه اسـدی 
انتقـال یافتـه اسـت، بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده و بـه موجـب درخواسـت به 
وارده شـماره 1078017346 – 1401/5/25 تقاضـای صـدور المثنـی اسـناد مالکیـت 
پـاک مذکـور را نمـوده اسـت لـذا در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه اصاحـی قانـون 
ثبـت )مصـوب 80/11/8( مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه شـخص یـا 
اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نزد 
خـود میباشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در تهـران خیابـان 
دامپزشـکی بعـد از تقاطـع جیحـون اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه یافـت آبـاد 
تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مهلـت مقـرر و 
عـدم وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض و عـدم ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا 

سـند معاملـه طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد%
خداداد بشـیری – سرپرسـت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

م الف 12550 / شناسه آگهی 1371232

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای ایمـان اسـمعیل زاده اهندانـی بـه وکالـت از آقـای فریـدون نصیـری قـره کانلـو طبـق 
وکالتنامـه 22971 – 1401/5/10 دفترخانـه 1653 تهـران و بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه 
مصـدق ذیـل شـماره 14324 و 14325 مـورخ 1401/5/8 دفترخانـه شـماره 1653 تهـران 
اعـام نمـوده سـند مالکیـت شـش دانـگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت 208 مترمربـع به 
شـماره 25067 فرعـی از 2398 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 22343 فرعـی از 
اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 10 تهـران کـه ذیـل ثبـت 216834 صفحـه 93 دفتـر امـاک 
1389 بـا شـماره چاپـی 753395 بـه نـام فریـدون نصیـری قـره کانلـو ثبـت و صـادر شـده 
اسـت، سـپس طبق سـوابق موجود در پرونده تفکیک گردیده و صورت مجلس تفکیکی 
ثبـت ولکـن صـادر نگردیـده و منجـر بـه خروجی نشـده اسـت و برابر اسـناد اجـاره 14537 
مورخ 1385/02/31 و صلح سرقفلی 14536 مورخ 1385/02/31 دفترخانه 646 تهران 
حـق کسـب پیشـه و یـا تجـارت و صنفـی یـک بـاب مغـازه کـه جزئـی از پـاک مذکـور اسـت 
در اجـاره و صلـح آقـای شـهرام دالور رفیعـی مـی باشـد در خصـوص مـورد ثبـت تنظیـم 
گردیده است، به علت جابجایی مفقود گردیده و به موجب درخواست به وارده شماره 
1078015824 – 1401/5/11 تقاضای صدور المثنی اسناد مالکیت پاک مذکور را نموده 
اسـت لـذا در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه اصاحـی قانـون ثبت )مصـوب 80/11/8( مراتب 
در یک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه شـخص یا اشـخاص مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از 
انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه 
این منطقه واقع در تهران خیابان دامپزشـکی بعد از تقاطع جیحون اداره ثبت اسـناد و 
اماک منطقه یافت آباد تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض و عـدم ارائـه اصـل سـند 
مالکیت یا سند معامله طبق مقررات المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد%

م الف 12551 / شناسه آگهی 1371234

آگهی مفقودی
پلاک شلماره  بله   131SL پرایلد  سلواری  خلودرو  سلبز   بلرگ 
952 ق 18 ایلران 18 و شلماره موتلور 4134985 و شلماره شاسلی 
S3412290923744 بنلام میتلرا کولیونلد مفقلود شلده و از درجله 

اعتبلار سلاقط اسلت.

آگهی مفقودی
اینجانب ستار فتاحی مالک خودرو سواری پژو 206sd به شماره انتظامی 574 ب 92 
ایران 68 و شماره شاسی NAAP41FD7BJ307756 و شماره موتور 13389041298 
بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش )سـند کمپانـی – بـرگ سـبز - کارت( تقاضـای رونوشـت 
المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت لـذا چنانچـه هرکـس ادعایـی در مـورد خـودرو 
مذکور دارد ظرف مهلت ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 
14 جـاده تهـران کـرج شـهرک پیکانشـهر سـاختمان سـمند طبقـه 1 مراجعـه نماینـد. 

بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد.

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم
ثبت شده به شماره 11806 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بـه اطـاع سـرمایه گـذاران محتـرم می رسـاند، در مجمـع مـورخ 1401/04/29 سـاعت 12 
صنـدوق سـرمایه گذاری جسـورانه پویـا الگوریتـم، مـوارد بـه شـرح زیـر تصویـب گردیـد:

1( تصویب صورت های مالی صندوق برای سـال مالی منتهی به 1400/12/29، 2( انتخاب 
 مجـدد "مؤسسـه حسابرسـی بهمنـد" بـه عنـوان حسـابرس صنـدوق بـرای سـال مالـی آتـی، 
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درنخستینهفتهدولت
پــروژه   ۳۰ افتتــاح  از  فــارس  جوانــان  و  ورزش  کل  مدیــر 
ورزشــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 6۰9 میلیــارد ریــال در هفتــه 

دولت در فارس خبر داد.
حیــدر صفرپــور گفــت: بــا افتتــاح پروژه های ورزشــی تا 
حــدود زیــادی موجبــات ایجــاد انگیــزه و ترغیــب جوانــان بــه 
سوی ورزش فراهم شده و مهیا شدن زمینه پیگیری و کنترل 

آسیب های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
او ادامــه داد: معتقــدم اگــر به جای حســرت خوردن بر 
گذشته، عزم و اراده جدی و مصمم داشته باشیم می توانیم 
نقاط ضعف را به رشــد تبدیل کنیم. در این مســیر ما عزم و 
اراده و تــوان را بــه میــدان آوردیــم و فرصت مســئولیت را به 

شکوفایی تبدیل کردیم.
کــرد:  تصریــح  فــارس   جوانــان  و  ورزش  کل  مدیــر 
چنــد  ورزشــی  ســالن  بــاب   ۲ شــامل  افتتاحــی  پروژه هــای 
منظوره، ۲۴ باب زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال، ۳ باب 

زمین چمن مصنوعی بزرگ، ۱ باب خانه جوان است 
صفرپــور خاطرنشــان کــرد: یکــی از مهم تریــن اهــداف 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان فــارس را جبــران فاصله با 
شاخص ملی سرانه ورزشی است و با توجه به اینکه سرانه 
اســتان حدود ۵۲ ســانتی متر و سرانه کشور ۷۰ سانتی متر 
است، که با این افتتاحیه ها به ۵۳ سانتی متر خواهد رسید.
او گفت: اکنون رویکرد فعال ســازی پروژه ها را در پیش 
گرفتیــم و بــا توجــه بــه اینکــه در اســتان فارس قریــب به ۵۰۰ 
پروژه ورزشی نیمه تمام، بیشترین تعداد پروژه های نیمه تمام 
کل کشــور را دارد، ایــن پروژه هــا هــم از نظر زمــان بندی و هم 

از بابت اعتباری، اعداد کالنی برای تکمیل شدن نیاز دارند.
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان فــارس گفــت: متراژ 
تفکیــک شــده این پروژه ها شــامل ۵۰۵۰۸ متــر مربع فضای 
روبــاز و ۳۰۵۰ متــر مربــع به فضای سرپوشــیده اســت که تا 

پایان سال ۱۴۰۱ نیز این سرانه افزایش خواهد یافت.
صفرپــور بــا بیــان اینکــه از ۲۴۲ پــروژه عمرانی سراســر 
کشور در بخش ورزش، استان فارس از نظر تعداد پروژه ها 
رتبــه دوم را بعــد از هرمــزگان بــه خــود اختصــاص داد ایــن 
در حالــی اســت کــه از نظــر تنــوع پروژه هــا در تأمیــن نیــاز 
رشــته های مختلــف ورزشــی فارس جایــگاه برتر کشــور را به 
خود اختصاص داده اســت. او گفت: این پروژه های ورزشــی 
قابــل افتتــاح در شهرســتان های نــی ریــز، خنــج، الرســتان، 
قیروکارزیــن، فیروزآبــاد، اوز، بختــگان، بوانــات، پاســارگاد، 
جهرم، فراشــبند، فســا، مهر، خفر، خرمبید، داراب، شــیراز، 
کازرون و کــوه چنار اســت همچنین یــک باب خانه جوان در 
شهرســتان پاســارگاد و یک سالن چند منظوره در شهرستان 
بوانات و یک سالن چند منظوره دیگر نیز در شهرستان مهر 

به بهره برداری خواهند رسید.
او با تقدیر از حمایت های دکتر ایمانیه استاندار فارس 
از ورزش و جوانــان اســتان و همچنیــن پیگیری هــای مکــرر 
نمایندگان مردم اســتان در مجلــس بمنظور تحقق اعتبارات 
طرح هــای ورزشــی، ابراز امیــدواری کرد که با وفاق و همدلی 
مسئوالن استان در سال جاری قدم های خوبی برای افزایش 
سرعت طرح ها و پروژه های ورزشی فارس برداشته شود و با 
یک عزم جدی در اســتان بتوانیم ســرانه ورزشــی فارس را به 

خوبی ارتقا داده و به سرانه کشور نزدیک شویم.

خبـــــــــــــــــر

روح الــه عبدالعلــی زاده _تبریز، رئیس ســازمان 
جهاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی گندم را یکی 
از محصوالت اساســی کشــور اعالم کرد و گفت: 
بــا خریــد بیــش از ۲۷۰ هزار تن گنــدم و تحویل 
۲۲۰ هــزار تــن آن بــه شــرکت غلــه، نســبت بــه 

سال های قبل ۱۴۰ درصد افزایش داشته ایم.
اکبر فتحی در نشست خبری با خبرنگاران، 
بــا بیــان اینکــه آذربایجان شــرقی در بحــث تولید 
گنــدم، بــه خودکفایــی رســیده اســت اظهــار کرد: 
امســال ۲۷ هــزار هکتــار از اراضــی دیــم گنــدم 
آذربایجــان شــرقی بــه زیر کشــت قــراردادی رفته 
زیرکشــت  ســطح  حداکثــر  تــا  داریــم  برنامــه  و 

موجــود در اســتان را در ایــن قالب به زیر کشــت 
ببریم تا در ســال آینده به عنوان ســال پایداری، 

خودکفایی گندم را جشن بگیریم.
وی بــا اشــاره بــه موضوع توســعه گلخانه ها 
و رتبــه نخســت اســتان در ایــن خصــوص، گفت: 
منابــع امــروز تولیــد، اجــازه تولید خیــار، هندوانه 
و گوجــه فرنگــی در فضــای آزاد را نمی دهد و این 
وضعیت ما را مجاب به استفاده از گلخانه ها می 
کند به همین منظور شــهرک گلخانه ای مرند در 
ســطح ۵۰۰ هکتار آماده جذب ســرمایه گذاران و 
کشــاورزان بــوده، تــا محصــوالت ســبزی و صیفی 

فضای آزاد را به گلخانه هدایت کنیم.

فتحــی در ادامــه ایــن نشســت، پایین بودن 
بــه  تولیــدی در آذربایجــان شــرقی  میــزان شــیر 
نســبت برخی اســتان ها را کوچــک مقیاس بودن 
واحدهای دامداری استان دانست و خاطر نشان 
کــرد: البتــه ایــن به معنی کمبود شــیر در اســتان 
نیســت، امــا بــا توجــه بــه اصــالح نظــام یارانه ای 
پیش بینی می شود برخی واحدهای کوچک دام 

و طیور ما قادر به ادامه فعالیت نباشند.
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
بــا بیــان این کــه اجرای طرح کشــاورزی قــراردادی 
نجــات دهنــده بخــش کشــاورزی اســتان اســت، 
اجــازه  اســتان  اراضــی  کوچــک  قطعــات  گفــت: 

مکانیــزه کــردن اراضــی را نمی دهــد، امــا در قالب 
کشاورزی قراردادی که با مشارکت شرکت غله و 
تعاون روســتایی انجام می گیرد، می توان بخشــی 

از مشکالت بخش کشاورزی را حل کرد.
اراضــی  کاداســت  نقشــه  تهیــه  از  فتحــی 
عقــد  بــا  گفــت:  و  داد  خبــر  اســتان  کشــاورزی 
قــراردادی بــا یــک شــرکت دانــش بنیــان، تغییــر 
کاربــری اراضــی کشــاورزی بدون حضــور فیزیکی 
شناسایی شده و پیش از انجام ساخت و سازها، 
امــروزه   می گیــرد.  انجــام  پیشــگیری  اقدامــات 
کشــاورزی بــدون فناوری نویــن معنایی ندارد چرا 
کــه آب و خــاک بــه عنــوان عوامــل اصلــی تولیــد 

محــدود بــوده و روز به روز در حال نابودی اســت 
امــا تولیــدات کشــاورزی بــه دلیــل بهــره گیــری از 
علوم نوین چون بذر اصالح شده، مبارزه اصولی 
با آفات و ... نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال 

افزایش است.
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان 
شــرقی در ادامــه بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت 
صدور سند برای اراضی کشاورزی استان، گفت: 
تاکنــون بــاالی 6۰ درصــد پالکات ثبتی اســتان به 
عنــوان پیــش نیــاز صدور ســند، تعییــن تکلیف و 
رفع تداخل شده و تا پایان سال جاری نیز مابقی 

پالکات تعیین تکلیف می شوند.

اســتاندار سیســتان و بلوچســتان بــا اشــاره بــه 
اشتغال بیش از 8 هزار نفر در پروژه های معدنی 
سیســتان و بلوچســتان گفت: یکــی از مالک های 
مهــم واگــذاری معــدن داشــتن کارخانــه صنایــع 

فرآوری و تولید از سوی سرمایه  گذاران است.
بــه گــزارش ایســنا، حســین مــدرس خیابانــی در 
نشســت شــورای معــادن سیســتان و بلوچســتان 
افزود: ۲۸۰ پروانه اشــتغال، ۳۹ پروانه اکتشــاف 
میــزان۲.۷  بــه  گواهــی کشــف  نفــر، ۵  بــا ۲۰۵ 
میلیــون تــن و ۱۳ پروانــه بهره بــرداری بــا اشــتغال 

۴۱۸ نفر در سال جاری تا کنون صادر شده است.
او بیــان کــرد: میــزان تولیــد مــواد معدنــی 
در  جــاری  ســال  ابتــدای  ماهــه  پنــج  در  اســتان 
مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ۲ برابــر رشــد 

داشته است.
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفــت: از 
ابتــدای ســال ۱۴۰۱ تــا کنــون پنــج معــدن کوچــک 

مقیاس احیا و به چرخه تولید بازگشته است.
حضــور  داد:  ادامــه  خیابانــی  مــدرس 
اهمیــت  اســتان  در  معدنــی  بــزرگ  شــرکت های 

فراوانــی دارد کــه نشــان از ظرفیــت فــراوان ایــن 
منطقه و جذابیت برای سرمایه گذاران است.

او تاکید کرد: به تناســب واگذاری اختیارات 
از بخش دولتی به بخش خصوصی قطعا مدیران 

این بخش هم باید پاسخگو باشند.
بلوچســتان تصریــح  و  اســتاندار سیســتان 
کــرد: یکی از مالک هــای کارآمدی در حوزه معدن 
بایــد  کــه  بــوده  از محــل ذخیــره معدنــی  تولیــد 

افزایش پیدا کند.
زمــان  کــرد:  خاطرنشــان  خیابانــی  مــدرس 

کشــف تــا بهره بــرداری از معــدن باید کوتاه شــود 
در این راستا ظرفیت اسمی معادن قابل و میزان 

بهره برداری اهمیت دارد.
او عنــوان کــرد: خوشــبختانه نــگاه دولت به 
ســمت تمرکــز گرایــی رفتــه کــه البتــه راه توســعه 

کشور تنفیذ اختیار به استان هاست.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: هیچ 
دولتــی بــه اندازه دولت ســیزدهم به اســتانداران 
اهمیــت نداده بدین معنی که موضوعات اســتان 

باید در  داخل این منطقه حل شود.

مــدرس خیابانــی ادامــه داد: ۴۱۷ معــدن بــا 
ذخیره ۳.۴ میلیارد تن در سیستان و بلوچستان 
کوچــک  معــدن   ۴۰۰ میــزان  ایــن  از  کــه  داریــم 

مقیاس و ۱۷ معدن بزرگ  مقیاس است.
او تصریح کرد: در راستای اجرای پروژه های 
عمرانــی و نیاز اســتان با کیفیــت ترین معادن به 

مصالح شهرداری ها اختصاص پیدا کند.
استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: اگر نگران 
قاچاق سوخت در استان هستیم باید به سرعت گاز 

را به تمام سیستان و بلوچستان برسانیم.

خراســان  منطقــه ای  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
دولــت  شــاخص  اقدامــات  تشــریح  بــا  شــمالی 
ایــن شــرکت گفــت کــه در ســال  ســیزدهم در 
نخست از فعالیت دولت، بیش از ۲۴8 میلیارد 
و  ملــی  پــروژه  اجــرای ۲۴  بــرای  اعتبــار  تومــان 

استانی جذب و هزینه شده است.
سیدعقیل مرتضوی تصریح کرد: این شرکت 
در یکســال اخیــر دســتاوردهای متعــددی داشــته 
اســت کــه بهــره بــرداری از نیــروگاه خورشــیدی 
ســد غالمــان، آغــاز مجــدد عملیــات اجرایــی ســد 
بــش قــارداش، فعال شــدن پــروژه عالج بخشــی 
ســد بیدواز اســفراین، اولویت بخشــی به تکمیل 
عملیات اجرایی ســد گلمندره و تکمیل نخســتین 
بند الســتیکی اســتان از جمله مهم ترین اقدامات 

اجرایی است.
او افــزود: صرفه جویــی بیــش از ۳ میلیــون 
متــر مکعــب آب زیرزمینــی، انســداد ۱۲۷ حلقــه 

چــاه  حلقــه   ۲۴۹ شناســایی  غیرمجــاز،  چــاه 
غیرمجــاز، صــدور ۳۵ مجــوز بهــره بــرداری منابــع 
 ۹۱ نصــب  اســتان،  صنعــت  بخــش  بــرای  آب 
دســتگاه شمارشــگر هوشــمند آب و بــرق بر روی 
چاه های کشــاورزی، ســاماندهی و الیروبی بیش 
مطالعــه  مســیل،  و  رودخانــه  کیلومتــر   ۲۴ از 
۵۹۷ کیلومتــر حریــم و بســتر رودخانــه، مطالعه 
هیدروگرافــی در ۴ ســد و آزاد ســازی حــدود ۴۰ 
هکتــار از زمین هــای بســتر رودخانه هــای اســتان 
از دیگــر فعالیت هــای مهم شــرکت آب منطقه ای 

خراسان شمالی در یکسال اخیر است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای خراســان 
شــمالی افــزود: در ایــن مدت همچنیــن ۲۲ فقره 
و  رودخانه هــا  بســتر  و  حریــم  مالکیــت  ســند 
تاسیســات منابــع آب اســتان بــه نام این شــرکت 
دریافــت و ۱6 هــزار متر مربع زمین محدوده ســد 

دربند نیز تملک شده است.

مرتضــوی اضافه کــرد: راه اندازی پایگاه داده 
مکانــی منابــع آب اســتان در ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی، بــه روزرســانی آمــار و اطالعــات 
بنــدی ســیالب  انجــام پهنــه  منابــع آب اســتان، 
احــداث  در رودخانه هــا و مســیل های اســتان و 
۳ ایســتگاه جدیــد هیدرومتــری از جملــه دیگــر 

اقدامات دولت سیزدهم است.

اختصاص هزار میلیارد تومان اعتبار 
بــه اجــرای  عملکــرد دولــت ســیزدهم تنهــا 
و در ســفر دوم  طرح هــای عمرانــی ختــم نشــد 
تیرمــاه رئیس جمهــوری بــه خراســان شــمالی در 
مجمــوع حــدود ۱۳ هزار میلیارد تومــان اعتبار به 
اســتان اختصــاص یافــت که بخشــی از آن ســهم 
حوزه آب است و با تزریق این اعتبار، گام بلندی 
در اجرای طرح های نیمه تمام حوزه آب برداشته 
می شــود و تن تفتیده این خطه از شــمال شــرق 

جانی دوباره می گیرد.  
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای خراســان 
شــمالی در ادامــه بــه تخصیــص اعتبــارات دولتی 
اشــاره کــرد و گفــت: هــزار میلیــارد تومــان اعتبار 
از محــل ســفر رئیس جمهــوری به این شــرکت در 
اســتان اختصــاص یافت که بــرای پروژه های نیمه 

تمام و سایر طرح ها هزینه می شود.
مرتضــوی اظهــار کرد: ۲۰۰ میلیــارد تومان از 
ایــن اعتبار بــرای تکمیل ســدگلمندره شهرســتان 
گرمــه، ۱۰۰ میلیــارد تومــان بــرای ســد دربند مانه 
و ســملقان، ۳۰ میلیــارد تومــان برای تکمیل ســد 
بیــدواز اســفراین و 6۵ میلیــارد تومــان برای دیگر 

سدهای استان اختصاص می یابد.
او افــزود: همچنیــن بــرای آبرســانی شــهرک 
صنعتی اســفراین با مشــارکت صنایع ۱۵ میلیارد 
رودخانه هــای  ســاماندهی  بــرای  اعتبــار،  تومــان 
مــرزی ۱۱۰ میلیــارد تومــان و مابقــی بــرای طــرح 

انتقال آب های مرزی هزینه می شود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای خراســان 
شــمالی بــر اهمیت حوزه آب تاکیــد کرد و افزود: 
بحــران تنهــا مختــص بــه حوزه هــای اجتماعــی و 
اقتصــادی نیســت و آب بــه بحرانــی امنیتــی در 
و  اســت  تبدیــل شــده  از مناطــق کشــور  برخــی 
خوشــبختانه تزریــق ایــن اعتبــارات شــرایط آبــی 

استان را بهبود می بخشد.
خراسان شمالی دارای ۲ شبکه رودخانه ای است، 
رودخانه اترک و سرشاخه های متعدد آن در ناحیه 
شمالی استان که بخش اعظم استان را در بر می 
گیرد و بخش جنوبی استان که جزو حوضه آبریزی 
کویر مرکزی محســوب می شــود از شبکه رودخانه 

ای و جریان آبی محدود برخوردار است.
خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع 
اســت و ۴۴ درصــد از جمعیــت آن در روســتاها 

سکونت دارند.

اشتغال بیش از 8۰۰۰ نفر در پروژه های معدنی سیستان و بلوچستان

اجرای ۲۴ پروژه ملی استانی دولت با ۲۴8 میلیارد تومان اعتبار

اجرای طرح کشاورزی قراردادی تنها راه نجات صنعت کشاورزی 
آذربایجان شرقی
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به ریکشا سالم کنید
راضیه حسینی

دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو: »بــر اســاس 
دســتورالعمل دولــت، حتــی اگر همــه خودروها فقط ۱۰ 
هــزار دالر باشــند، عمــا بیــش از ۱۰۰ هزار خــودرو وارد 

نخواهد شد. 
خودروهای شاسی بلند 
تعرفــه  نمی شــود.  وارد 
نامشــخص  واردات 

است.
وارداتــی  خودروهــای 
دنیــا  اول  برنــد   ۱۰ از 

نخواهد بود 
ماشین های تولید داخل 
یــک ســر و گــردن باالتــر از خودروهــای ۱۰ هــزار دالری 

دنیا هستند.«
بــر ایــن اســاس، خودروهــای وارداتــی بایــد طــوری 
بــه  بــا دیدن شــان بگوییــم: »صــد رحمــت  کــه  باشــند 
داخلی ها« و کلی قربان  چرخ و الســتیک بلوری پراید و 
تیبای خودمان برویم. وقتی یکی از داخلی ها نصیب مان 
شد کلی شکر کنیم. داخلش بنشینیم و بوی تازگی اش 
را تا ته بفرســتیم در ریه های مان. چهار تا تخم مرغ زیر 
چهــار الســتیکش بگذاریــم و حتمــاً دســت مان را تــا مچ 
فــرو کنیــم در خــون گوســفند قربانــی و بکوبیم بر ســپر 

عقبش، تا چشم بد دور شود از این لعبت.
اما به نظرتان چه خودرویی می تواند همه شــرایط 

باال را داشته باشد؟ 
ما که هرطور حســاب کردیم دیدیم با این اوصاف 
تنهــا خــودروی خارجــی که حائز همه شــرایط باال باشــد 
چیزی نیســت جز »ریکشــا« درســت اســت که از چهار 
چــرخ یکــی را نــدارد، ولــی در عــوض هــم ارزان اســت و 
هــم کارراه انــداز. ایــن ریکشــاهای ســه چــرخ هنــدی را 
دســت کم نگیرید. در فیلم های بالیوودی طوری جوگیر 
می شــوند که انگار مرســدس بنز هســتند و وســط فیلم 
هشــدار بــرای کبــرا یــازده در اتوبان هــای برلیــن ویــراژ 

می دهند. 
به نظرمان بهترین گزینه است. به باقی خودروها 
فکر نکنید. برای این که به ده هزار دالر برســند احتماالً 
ترمــز و دنــده  مجبــور می شــوند ســپر عقــب، فرمــان، 
را بردارنــد و ســرآخر یــک شــیر بــی یــال و دم و کوپــال 
تحویل مان بدهند. بعد هم بگویند هرکدام را خواستید 

به عنوان آپشن می توانید بخرید.
ولــی ریکشــا نیــازی به برداشــتن نــدارد یعنی اصاً 
چیــزی نــدارد که بخواهی برداری و دوبــاره بگذاری. هوا 
کــه از شیشــه های نداشــته اش وارد و خــارج می شــود و 
نیــازی بــه کولر نــدارد. می توانید یک پای تان را همیشــه 
در حــال آمــاده بــاش بگذارید تا هر وقــت خطر تصادف 
وجــود داشــت از خــودرو بپریــد بیــرون. پــس نــه نیــازی 
بــه کمربنــد ایمنــی داریــد و نه ایربگ. سیســتم ضبط  و 

پخش هم نمی خواهد. از صدای محیط لذت ببرید.
 و از همــه مهم تــر طــوری ســاخته شــده کــه حتمــاً 
بگوییــد »خودروهــای  شــدن  ســوار  از  بعــد  می توانیــد 
خارجی هــا  ایــن  از  گــردن  و  ســر  یــه  واقعــاً  خودمــون 

باالترن.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

یکی از دالیل افزایش قیمت مسکن عالوه بر تورم 
و افزایــش نهاده هــای ســاختمانی، اپلیکیشــن ها 

بوده که به یک مافیا تبدیل شده اند.
افزایش قیمت ملک و همچنین اجاره بها در 
ســال های گذشــته همــراه با تورم بــه وجود آمده، 
مشــکات زیــادی را در حــوزه مســکن، بخصــوص 
اســت. آورده  وجــود  بــه  اجاره نشــینی  بحــث  در 
ایــن روزها مســتأجران به دنبال راهی هســتند تا 
سقفی برای خود دست و پا کنند اما مشکل اینجا 
است که تعیین نرخ اجاره بها از سوی بنگاه داران 

و مالکان از هیچ قانونی تبعیت نمی کند.
بــا توجــه به تورم به وجود آمــده و باال رفتن 
قیمــت مصالــح و بالطبع آن افزایش قیمت خانه، 
مســکن اجــاره ای هــم یافــت نشــده به طــوری که 
در پایین تریــن محلــه گرگان هم امــروزه نمی توان 
خانــه ای مناســب تهیــه کرد. برای اطاع از ســقف 
تعییــن شــدن بــرای افزایش اجاره بهــا و چگونگی 
اجرایــی شــدن آن در گــرگان بــه ســراغ محمدرضا 
صنعتی، رئیس اتحادیه اماک گرگان رفته ایم که 

مصاحبــه وی با بازار در ادامه می خوانید.

آیــا بــه نظــر شــما با توجــه عزم دولــت برای 
ســاخت مســکن در کشــور، می توانــد بــه کاهش 

قیمت ها کمکی کند؟
خوشبختانه دولت قدم های خوبی در زمینه 
تولیــد مســکن برداشــته اســت و اگــر بتوانــد طــی 
چهار سال، چهار میلیون مسکن به مردم تحویل 
دهــد، می توانیم شــاهد اتفاقــات خوبی در بخش 

کاهش اجاره ها و خرید و فروش ملک باشــیم.
در دهــه ۸۰ بنــگاه داران امــاک اجــاره بهــا 
را مشــخص می کردنــد، ولــی در حــال حاضــر خود 
مالــک مشــخص می کنــد در حالــی کــه مــردم مــا 
را مقصــر افزایــش قیمت هــا می داننــد. در واقــع 
اماکی هــا، هیــچ نقشــی در افزایــش اجــاره بهــا 
ندارنــد بلکــه سیســتم اداری و دولتــی نتوانســته 
تاثیر و کنترل زیادی بر این موضوع داشته باشد.

یــک زمــان، قیمــت اجــاره براســاس قیمــت 
ملــک بــود و بــه طــور مثال اگــر قیمت ملــک ۵۰۰ 
میلیــون بــود، یــک هفتم از قیمــت کل، رهن باید 
پرداخــت می شــد امــا هــم اکنــون قیمــت خانه در 
مناطق پایین شهر گرگان، متری حدود ۱۶ میلیون 

تومــان اســت و اگر بخواهیم یــک خانه ۱۰۰ متری 
را قیمت گــذاری کنیــم، حــدود یک میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیــون تومان می شــود و اگر بخواهیم براســاس 
یــک پنجــم قیمــت ملک، رهن آن را حســاب کنم، 
قیمت ها ســر به فلک می کشــد. به دلیل افزایش 
هزینه های معیشــت و مشــکات اقتصادی ماک 

تعیین اجاره بها بر اساس تورم شده است.
فضــای مجازی چه میزان در افزایش قیمت 

مسکن نقش دارد؟
فضــای مجــازی و اپلیکیشــن های فعــال در 
ایــن زمینــه یکی از دالیــل افزایش قیمت مســکن 
و اجاره بها در کشــور هســتند. مافیایی در کشــور 
وجود دارند که برای خودشــان قیمت گذاری کرده 
و آن را تثبیت می کنند و مردم هم از این افزایش 

قیمت ها می ترسند.
افزایــش  بــا  ارتبــاط  در  وزیــران  هیــات  مصوبــه 
نیافتــن اجــاره بهــا تــا چــه انــدازه ارزیابــی و رصد 

می شود؟
در سال ۹۹ بر اساس مصوبه هیات وزیران 
افزایــش ســقف اجــاره بهــا برای کان شــهرها ۲۵ 

درصد و ســایر شــهرها ۱۵ تا ۲۰ درصد اعام شــد 
امــا ایــن قانــون آن چنــان کــه بایــد اجرایی نشــد. 
براســاس ایــن مصوبــه مالــک حق ندارد از ســقف 
تعییــن شــده اجــاره بهای بیشــتری دریافت کند و 
طبــق قانون اگر ســقف اجاره بهــا در دفتر اماکی 
رعایت نشود، آن واحد جریمه مالی شده که برای 
بــار اول چهــار میلیون تومــان، بار دوم ۱۵ میلیون 

تومان و بار سوم ۲۰ میلیون تومان است.
همچنیــن بحــث تعلیــق آن دفتــر اماک هم 
مطــرح می شــود و حتــی ممکــن اســت کــه پروانــه 
کسب آن ها باطل شود. همه قراردادهایی که در 
دفاتــر اماک منعقد می شــود به دلیل شناســایی 
واحدهــای خالــی و دریافــت مــال اجــاره و درصــد 
دارایی باید دارای کد رهگیری باشــد و بر اســاس 
ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادی که بین متعامان 
نوشــته می شــود بایــد از نظــر شــرعی و قانونــی 

ایرادی بر آن وارد نباشد.
در ایــن قانــون بندهایی هم مشــخص شــده 
که اگر مالکی بخواهد، دستور تخلیه بگیرد، باید 
ادلــه ای مانند تعمیرات، داشــتن فرزند و واگذاری 

ملــک بــه وی، اقامت خودش در منزل، مشــکات 
اجتماعی و اخاقی و غیره داشته باشد لذا دست 
مالــکان بــاز اســت. اگــر خانه احتیاج بــه تعمیرات 
داشته باشد باید از ادارات مربوطه مانند مسکن 
و شهرســازی و شــهرداری مجــوز ارائــه شــده و از 
تاریخ صدور حکم تخلیه باید دو ماه به مســتاجر 

مهلت بدهد.
بــه نظر می رســد، با تعیین ســقف از ســوی 

دولت، قراردادهای پنهانی ایجاد شود؟
تعییــن  بــه  توجــه  بــا  اســت؛  درســت  بلــه 
ســقف بــرای اجاره بهــا و افزایش قیمت مســکن، 
قراردادهای پنهانی بین صاحبان اماک و موجرها 
افزایــش یافتــه اســت. گرانی هــای به وجــود آمده 
در کشــور باعث افزایش قیمت مســکن در سطح 
کشــور و گلســتان شــده و تا قیمت مســکن پایین 
نیاید، قیمت اجاره بها هم کاهش نخواهد یافت.
مــردم مجبــور هســتند بــرای اینکــه ســقفی 
باالی سرشــان باشــد به گرانی ها در حوزه مسکن 
تن بدهند در نتیجه با توجه به افزایش اجاره بها 
منــازل قراردادهــای پنهانی بیــن صاحبان اماک و 
موجرها زیاد شده است. البته مردم هم با قبول 
ایــن قیمت هــا بــه افزایش میــزان اجاره بهــا و باال 

رفتن قیمت مسکن کمک می کنند.
نحوه اخذ مالیات بر مســکن چگونه بوده و 

چه تأثیری بر قیمت ها دارد؟
بر اســاس ماده ۷۷ قانون مالیات مســتقیم 
کــه از ســال ۹۵ بایــد اجرایی می شــد، ســازنده ها 
بابت نحوه ســاخت و ســاز و خرید و فروش باید 
مالیــات پرداخــت کننــد. در پایــان کار ســازندگان 
بایــد بیــن ۲۰ تــا ۲۵ درصــد از ســود منافعــی کــه 
می برنــد به دولــت مالیات پرداخت کنند، مســلما 
این ۲۰ درصد بر روی قیمت خانه تاثیرگذار است 
و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد مــردم و خریــدار دچــار 

آسیب می شوند.
البتــه مــا یک قیمت تعرفه ای در قانون نظام 
صنفــی بــرای هر واحد مشــخص کرده ایــم که اگر 
چنانچه از این قیمت بیشتر تعرفه دریافت کنند، 
بــه اســتناد مــاده ۵۰ و مــاده دو قانــون تعزیــرات 
حکومتــی جرایمــی بــرای آنهــا در نظر گرفته شــده 
اســت. اگــر این اتفاق بیفتــد و تمامی هزینه تمام 
شــده ملــک، طبــق فرمول محاســبه شــده و البته 
حق نداشته باشند که سودی بیشتر از ۳۰ درصد 
دریافت کنند، قیمت خرید خانه تثبیت می شود.
سیســتم قضایــی هــم پــای کار اســت و هــر 
جایــی کــه مشــکلی باشــد، ورود پیــدا می کننــد، 
حتی از شــهرداری خواســتند بابت افزایش قیمت 
پروانه هــا به آنهــا توضیح دهند، امیدواریم دولت 
هــم پــای کار باشــد تــا بتوانیــم با مشــکات حوزه 

مسکن مبارزه کنیم.

بــه گفته وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی، تعرفــه پرســتاری پــس از ۱۵ ســال بــه 
تصویــب هیــات دولــت رســید و آخــر شــهریور 
همــه  ســال  ابتــدای  از  و  می شــود  اجرایــی 

پرداختی ها انجام خواهد شد.
بــه گــزارش ایلنا، بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی، با اشــاره بــه تاش ها و 
رشادت های کادر درمان و پزشکی کشور در کنترل 
و مقابله با ویروس کرونا، اظهار کرد: سال گذشته 
در همین تاریخ در اوچ بیماری کرونا قرار داشتیم 
به گونه ای که روزانه ۵۰ هزار نفر به مراکز درمانی 
مراجعه کرده و هشت هزار بیمار بدحال و بیش از 

۷۰۰ نفر مرگ و میر در کشور داشتیم. 
وی با اشــاره به ۳۰۰ شهید مدافع سامت، 
دولــت  کار  بــه  شــروع  اوایــل  در  وقتــی  افــزود: 
)مــد  رهبــری  معظــم  مقــام  خدمــت  ســیزدهم 
ظله العالــی( رســیدیم ایشــان تاکیــد فرمودنــد که 
اولیــن و فوری تریــن خواســته از دولت ســیزدهم 
مهار کرونا اســت و تا کرونا مهار نشــود اقتصاد و 

کار و زندگی مردم راه نمی افتد. 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

یــادآور شــد: شــیوع و گســترش کرونــا در کشــور 
بــازار،  و  بــود  شــده  مــردم  خانه نشــینی  ســبب 
مــدارس و دانشــگاه های سراســر کشــور تعطیــل 

شدند و از نظر آموزشی ضربه خوردیم. 
بــا تــاش و   عین اللهــی خاطرنشــان کــرد: 
هماهنگی  که نه فقط در بخش وزارت بهداشت، 
بلکه از سوی رئیس جمهوری محترم، معاون اول 
رئیس جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت راه و 
شهرســازی و هــال احمــر صورت گرفــت؛  همان 
هفتــه اول آغاز بکار دولت ســیزدهم ۱۰  میلیون 

واکسن به کشور وارد شد. 
انبــوه  حجــم  دلیــل  بــه  داد:  ادامــه  وی 
واکسن های وارداتی و تولیدی با توجه به محدود 
ظرفیــت  از  بهداشــتی  نیروهــای  ظرفیــت  بــودن 
نیروهــای مردمــی در بســیج، ســپاه و هال احمــر 
و  کردیــم  اســتفاده  مــردم  واکسیناســیون  بــرای 
بســیاری از مراکــز در کشــور بــه واکسیناســیون 

اختصاص یافت.  
مراکــز  راه انــدازی  بــا  گفــت:  عین اللهــی 
واکسیناســیون خودرویی و شــبانه روزی، سرعت 

خدمات دهی به مردم را افزایش دادیم. 

 بیمه ها، سالمت مردم را
تضمین می کنند 

وی با تاکید بر اینکه مطمئن ترین روشی که 
می توانیم ســامت مردم را تضمین کنیم بیمه ها 
هســتند، تصریــح کــرد: بیمه هــا ایــن تضمیــن را 
ایجــاد می کننــد کــه مــردم از لحــاظ مالــی دچــار 

مشکل نشوند و خدمات به آنها داده شود.  
عین اللهــی اضافه کرد: بحــث بیمه همگانی 
از  یکــی  و  بــوده  مطــرح  کشــور   در  همیشــه 
آرمان هــای جمهــوری اســامی ایران دســتیابی به 

بیمه همگانی بوده است.  
وی با اشــاره به مصوبه مجلس در راســتای 
حمایــت از بیمــه همگانی، گفــت: مجلس ۶ هزار 
میلیارد تومان  برای بیمه سامت تصویب کرد و 
ما در اجرا، سه دهک جامعه را طبق اعام وزارت 
تعــاون،  کار و رفــاه اجتماعــی بــا کــد ملــی  بیمــه 
کردیــم و افــرادی کــه اســامی آنهــا در ســه دهــک 
پاییــن نیســت، طی ســه ماه می تواننــد در آزمون 

وسع شرکت کنند و رایگان بیمه شوند.

اینکــه ۶ میلیــون  بــر  تاکیــد  بــا  عین اللهــی 
نفــر بیمــه رایــگان شــدند، تصریــح کرد: تــا وقتی 
کــه بیمه هــا مکانیزه نشــوند اثربخشــی نخواهند 
داشت. به همین دلیل نسخه الکترونیک اجرایی 
شــد و اکنــون ۹۸ درصــد نســخه ها الکترونیــک 
ارائــه  بــرای  تضمینــی  می توانــد  ایــن  و  شــده اند 

مناسب خدمات به همه مردم باشد.

کاهش ۲۰ قلم کمبود دارو 
عین اللهــی بــا تاکید بر اینکه ســرمایه گذاری 
بایــد بــه ســمت تولیــد ســوق داده شــود، گفــت: 
سرمایه گذاران اگر در تولید دارو مشارکت کنند، 
صددرصد سود خواهند کرد. در شرایطی هستیم 
که باید در تولید دارو مشارکت کنیم. وی افزود:  
در طــرح دارویــار در همین یک ماه اخیر ۱۰۰ قلم 
کمبــود دارویــی بــه ۸۰ قلــم دارو کاهــش یافتــه 
اســت و ما قطعا این کمبودها را جبران خواهیم 

کرد و انشالله به خودکفایی می رسیم. 

 صدور مجوز استخدام
۲هزار بهورز 

وی ادامــه داد:  ۲4۵ طــرح بهداشــتی را در 
زیربنــای بیــش از ۱۰۸ هــزار متر مربع در دســتور 
کار داریم که پنچ هزار و ۵۰۰ پروژه تا پایان سال 
را تمام می کنیم که چهار هزار و ۶۰۰ پروژه عمدتا 

بهداشتی هستند.  
وزیــر بهداشــت گفــت: همچنیــن ۶۷ هــزار 
نفــر در رده هــای مختلــف نظــام ســامت تبدیــل 
وضعیــت شــدند و مجوز اســتخدام ۲ هزار بهورز 
در راســتای تقویت شبکه بهداشتی و درمانی نیز 

داده شده است.
 وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
گفــت: یکــی از افتخارات ما بهورزان هســتند و از 
آنجایــی کــه بهــورزان از نیروهــای بومــی هســتند 
کــه در شــبکه ها و خانــه هــای بهداشــت به مردم 
خدمــت می کننــد بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد. 

سیاست ما  بومی گزینی این نیروهاست. 
پرســتاری  خدمــات  تعرفــه  بــه  عین اللهــی 
اشــاره کــرد و اظهــار کرد: تعرفه پرســتاری پس از 
۱۵ ســال بــه تصویــب هیــات دولــت رســید و آخر 
شهریور اجرایی می شود و از ابتدای سال ما همه 

پرداختی ها را انجام خواهیم داد.

دادستان تهران: ۱۸۰ هزار 
واحد »سرم« تحویل 

سازمان غذا و دارو شد
دادســتان تهــران اعــالم کرد پنج کانتینر »ســرم« 
بــه تعــداد ۱۸۰ هــزار واحــد، کــه در انبارهــای گمــرک 
فــرودگاه امــام خمینــی)ره( رســوب شــده بــود، تحویل 

سازمان غذا و دارو شده است.
بــه گــزارش روابط عمومی دادســتانی تهــران، علی 
صالحــی اظهــار کــرد: ایــن قلــم کاالی ضــروری، جهــت 
اســتفاده زوار اربعیــن  و در داخــل کشــور روز شــنبه از 

انبار فرودگاه ترخیص شده است.
ایــن اقــدام در پی بازدید روز پنجشــنبه، دادســتان 
عمومــی و انقــاب تهــران از انبارهــای اداره کل گمــرک 
استان تهران صورت گرفت و دستور داده شده کمتر از 

4۸ ساعت اقدام شد.

معاون درمان وزارت 
بهداشت عنوان کرد: ۴۲ 

هزار میلیارد تومان هزینه 
کرونا در ایران

هزینه هــای  بهداشــت،  وزارت  درمــان  معــاون 
تحمیلــی ناشــی از بیمــاری کرونــا در کشــورمان را ۴۲ 

هزار میلیارد تومان اعالم کرد.
بــه گــزارش مهــر، ســعید کریمــی، گفــت: بیمــاران 
هزینه هــا  درصــدی   ۹۰ پوشــش  از  کرونــا  بســتری 
برخوردارند و برای بیماران ســرپایی نیز این پوشــش ۷۰ 

درصد بوده است.
وی بــا اعــام اینکه کرونا تاکنــون 4۲ هزار میلیارد 
تومــان هزینــه بــه نظــام ســامت کشــور تحمیــل کــرده 
اســت، افــزود: بــر اســاس مصوبه ســتاد ملــی مقابله با 
کرونــا، ۲۲ هــزار و ۳۰۰ میلیــارد تومــان از این هزینه ها 
از محــل صنــدوق توســعه ملــی تأمین شــده کــه تاکنون 

بخش قابل توجهی از این اعتبار پرداخت شده است.
کریمــی بــا اشــاره بــه اینکــه هزینــه بیمار ســرپایی 
کرونا به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است، گفت: به 
این هزینه ها، باید خرید واکسن، انجام واکسیناسیون، 

تهیه دارو و…، را نیز اضافه کرد.

به گفته وزیر آموزش وپرورش، ایجاد ۲۱۰۰ 
ســالن ورزشــی و زمیــن چمــن درون مدرســه ای 
باعــث مــی شــود  تــا دانش آمــوزان در مدرســه 
ورزش کنند و زمینه نشاط جامعه فراهم شود.

بــه گــزارش مرکــز اطاع رســانی و روابــط عمومــی 
وزارت آموزش وپــرورش، یوســف نــوری در اولیــن 
جشــنواره فرهنگی ورزشــی دانش آموزان ابتدایی 
سراسر کشور یادواره سرداران شهید حاج قاسم 
سلیمانی و شهید شمسی پور که عصر روز شنبه 
در پردیــس نســیبه دانشــگاه فرهنگیــان برگــزار 
شــد، ضمــن تبریــک هفته دولــت و گرامیداشــت 
یــاد و خاطــره شــهیدانی کــه هفتــه دولت بــه نام 
آنان مزین شده است، اظهار کرد: باید در برنامه 
امــروز یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر، 
شــهید احمدی روشــن، شــهید ســلیمانی و شهید 
شمســی پور را گرامــی بداریم، زیرا این جشــنواره 
بسیار وزین است و باعث می شود ارتباط مادران 

با دختران یک ارتباط مستحکمی شود.
وی افزود: شــهید احمدی روشــن از خانواده 
فرهنگیــان بــود، همســر ایشــان از همــکاران مــا 
اســت و مــا مدیــون ایــن شــهید هســتیم. شــهید 
شمســی پور نیز از همرزمان شــهید چیت ســازیان 
آموزش وپــرورش  در  ایشــان  همســر  کــه  بــود 

فعالیــت دارد، ایــن شــهید از ورزشــکاران بزرگ و 
مربیان به نام بود.

نــوری ادامــه داد: ایــن کار یــک آیین یک کار 
نمادیــن برای تعظیم به مقام شــامخ شهداســت؛ 
کــه  می کنــد  تصــور  جامعــه  از  زیــادی  درصــد 
فرزندانشــان ورزش می کننــد امــا در عمــل درصد 

کمی از فرزندان ما ورزش می کنند.
وزیــر آموزش وپرورش گفت: مقــام معظم رهبری 
کــردن  فراهــم  بــر  نظــام  کلــی  سیاســت های  در 
بســتر بــرای ورزش مردم تأکیــد کردند، تحقیقات 
نیــز نشــان می دهــد کــه ورزش نکردن بــه اقتصاد 
کشــورها لطمه می زند و تولید ناخالص کشــور ما 
به واسطه نیروی انسانی توانمند افزایش می یابد.
وی اشــاره کــرد: رفــاه، آســایش و امنیت در 
ســایه ورزش آینده ســازان مملکت است. درآیات 
قرآن نیز تأکید شده است که عقل سالم در بدن 

سالم است و مبنای آن آموزه های دینی است.
دولــت  کــرد:  اضافــه  وزیرآموزش وپــرورش 
مردمــی زمینــه را فراهم کرده تا دختران، مادران، 
پسران و پدران در ورزشگاه های آموزش وپرورش 
حضورداشــته باشــند، لذا در کنار بچه ها باشــیم 

تا ورزش کنند.
نــوری بــا اشــاره به عوامــل انگیزشــی افزود: 

کم تحرکــی بیمــاری را به دنبال دارد نبود امکانات 
و عدم حمایت هــا نیــز ازجملــه عوامــل بازدارنــده 

ورزش است.
وی ادامه داد: امیدوارم اقدامات آموزش وپرورش 
که در راستای سند تحول بنیادین و شروع آن را 
با طرح شهید انجام دادیم، مسیری برای افزایش 
ایــن راســتا هــزار  ورزش در جامعــه شــود و در 

مجموعه ورزشی را آزاد کردیم تا به سمت ایجاد 
بسترهای مناسب برای ورزش فرزندان برویم.

وزیــر آموزش وپــرورش اضافه کــرد: حرکتی که در 
معاونت تربیت بدنی و ســامت انجام شــد باعث 
شــد تــا ۲۱۰۰ ســالن ورزشــی و زمیــن چمن درون 
مدرســه ای ایجاد شود تا دانش آموزان در مدرسه 

ورزش کنند و زمینه نشاط جامعه فراهم شود.

نــوری گفــت: ورزش یک حرکت در راســتای 
اگــر  اســت  و اخاقــی  اعتقــادی  تحقــق ســاحت 
ورزش را خوب انجام دهیم در ســاحت اقتصادی 

و حرفه ای هم دانش آموزان را تربیت کردیم .
گفتنــی اســت، در ایــن مراســم از تندیــس 
اولیــن جشــنواره فرهنگــی ورزشــی دانش آموزان 

ابتدایی سراسر کشور رونمایی شد.

ایجاد ۲۱۰۰ فضای ورزشی درون مدرسه ای

وزیر بهداشت خبر داد: تعرفه گذاری خدمات پرستاری از شهریور

در بازار مسکن قراردادهای پنهانیافزایش
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