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دکتر حسین پارسیان

کارشناس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور

مشــارکت عمومی-خصوصی ســازوکاری است 
کــه در آن بخــش عمومــی بــه منظــور تأمیــن 
بخــش  ظرفیت هــای  از  زیربنایــی  خدمــات 
مشــارکت  در  می کنــد.  اســتفاده  خصوصــی 
عمومی-خصوصی نقش دولت از سرمایه گذار، 
مجــری و بهره بــردار در پروژه هــای زیرســاختی 
و  مقــررات  تنظیم کننــده  و  سیاســتگذار  بــه 
ناظــر بــر کیفیّت و کمیّت ارائه خدمات تبدیل 
بنابرایــن   .)1391 )دانش جعفــری،  می شــود 

انتظار بر این اســت که بخش خصوصی واقعی که از دانش 
انگیزه هــای  و  مدیریتــی  مهارت هــای  تخّصصــی،  تجربــه  و 
باالتــری بــرای مصــرف بهینــه منابع برخــوردار اســت در حوزه 
مشــارکت و تامیــن مالــی پروژه هــای بخــش عمومــی و دولت 
حضــور فعال تری داشــته باشــد. قدر مســلم در کوتــاه مدت، 
بســیاری از پروژه هــا از نــرخ بازده قابل قبولی برای مشــارکت 
بخش خصوصی برخوردار نخواهند بود. بعالوه تامین میزان 
ســرمایه قابــل قبــول جهــت مشــارکت بخــش خصوصــی، در 
بیشــتر مواقــع از تــوان این شــرکت ها خارج اســت. به همین 
دلیــل از ســوی مراجــع سیاســتگذار، قانونگــذار و دســتگاه ها 
و ســازمان های متولــی امــر، مشــوق هایی بــرای حضور بخش 
خصوصی در نظر گرفته می شــود. اینجاســت که شــائبه های 
تعارض منافع و ایجاد رانت برای گروه های ذی نفوذ به وجود 
می آید. با نگاه به وضعیت فعلی برخی پروژه های در جریان 
و به ســرانجام رســیده در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی 
بــه ویــژه در حوزه هــای تاثیرگــذار در اقتصــاد کشــور عزیزمان 
ایــران نظیــر انرژی و ... چند ســوال اساســی به ذهن هر فرد 

پرسشگری خطور می کند:
1. آیــا قســمت عمــده پروژه هــای کالن کشــوری، دارای 
تقاضــا از ســمت بخــش خصوصــی واقعی جهت مشــارکت و 

استفاده از ظرفیت تامین مالی این شرکت ها است؟
منافــع  دارای  کــه  پروژ ه هایــی  عمدتــاً،  اینکــه  یــا   .2
قابل توجه ارزی هستند یا اینکه دارای مشوق های قابل توجه 
توسط دولت و نهادهای سیاستگذار، قانون گذار و متولی امر 

هستند دارای متقاضی می باشند؟
واقعــی،  خصوصــی  بخــش  واقعــاً  عمــل  در  آیــا   .3
ســرمایه گذاری، اجــرا و بهره بــرداری از ایــن پــروژه و طرح ها را 

بر عهده می گیرد؟
4. یا اینکه نهادها، هلدینگ ها و شــرکت های به ظاهر 
خصوصی ولی شبه دولتی و خصولتی، بیشتر به ماهیت این 

پروژه ورود می کنند؟
5. بــا نــگاه بــه وضعیــت ایــن شــرکت های بــه ظاهــر 
خصوصی و با توجه به سواالتی که در ادامه مطرح می شود، 
آیا به نظر نمی رســد شــائبه تعارض منافع قوی و ایجاد رانت 
و فساد برای این گروه ها ذی نفوذ )هلدینگ ها و شرکت های 

خصولتی( متصور باشد؟!
6. چــرا در عمــده ایــن هلدینگ هــا و شــرکت ها، نظــام 
راهبری، مدیران ارشــد و هیئت مدیره از میان مدیران اســبق 
و  دســتگاه ها  دولتــی،  شــرکت های  ارشــد  بازنشســتگان  و 
ســازمان های سیاســتگذار، قانون گــذار و متولــی ایــن حوزه ها 

انتخاب می شوند؟
7. آیــا بــه نظــر نمی رســد حضــور ایــن نظــام راهبــری، 
و  اســبق  مدیــران  میــان  از  هیئت مدیــره  و  ارشــد  مدیــران 
و  دســتگاه ها  دولتــی،  شــرکت های  ارشــد  بازنشســتگان 
ســازمان های سیاســتگذار، قانون گذار، کارفرما و ... که بعضاً 
دارای روابــط و نفــوذ  قابل توجــه ای در نهادهای سیاســتگذار، 
قانون گذار، دستگاه های کارفرما و ... هستند در نهایت باعث 
بروز تعارض منافع شــدید )نظیر ســوق دادن پروژه های کالن 
کشــوری به ســمت این هلدینگ و شــرکت ها، افزایش طول 
دوره بهره برداری و کســب درآمد برای این شــرکت ها، در نظر 
گرفتن جریان منابع )درآمد( ارزی برای این شرکت ها، تعدیل 
قــرارداد مشــارکت، انتقــال مالیــات یــا جرایــم ایــن شــرکت ها 
بــه مجــری طــرح یــا پیمانکارهــای دولتــی، اســتفاده از منابــع 
قابل توجــه از سیســتم بانکــی در مــدل تامیــن مالی شــرکت، 
پرداخت نکردن اقســاط وام های کالنی که از سیســتم بانکی 
اخــذ شــده و ...( شــده و احتمــال ایجــاد رانــت و فســاد بــرای 

گروه های ذی نفوذ را فراهم می کند.
در کشــورهای مختلــف  متعــدد  قوانیــن  وجــود  بــا   .8
نظیــر کانــادا، انگلســتان، ترکیــه، ژاپــن، کره جنوبــی، هلنــد، 
پرتغال، اســپانیا و ... در خصوص تحدید شــدید یا حتی منع 
فعالیت هــای پسااشــتغال مدیــران ارشــد کشــوری در حــوزه 
تخصصــی کــه ســالیان متمــادی مشــغول بــه فعالیــت در آن 
حوزه بوده و دارای روابط و نفوذ گسترده ای نیز در سازمان ها 
و دســتگاه ها دولتــی هســتند، چــرا در ایــن زمینــه در کشــور 
عزیزمــان ایــران، قوانیــن متقنــی در زمینــه تحدیــد شــدید یــا 
حتی منع فعالیت های پسااشتغال این مدیران ارشد کشوری 

وجود ندارد که به صورت مرقانون رعایت شود؟!
9. آیــا جــا نــدارد در ایــران جانمــان، مشــابه بســیاری از 
کشــورهای توســعه یافتــه و حتــی در حــال توســعه، از ایجــاد 

ظرفیت هــای قانونــی بــرای مدیریــت تعــارض 
منافع در خصوص منع یا تحدید فعالیت های 
ارشــد  و  بازنشســته  مدیــران  پسااشــتغال 
کشوری علی الخصوص در حوزه ای که سالیان 
متمادی مشــغول به فعالیت و دارای روابط و 

نفوذ گسترده ای بوده اند بهره برد؟!
10. چــرا قســمت عمــده پروژ ه های کالن 
کشــوری و دولتــی توســط ایــن هلدینگ هــا و 
شرکت ها در ظاهر خصوصی، سرمایه گذاری، 

اجرا و به بهره برداری می رسند؟
11. الگــو و نحــوه تامیــن مالی بعضی از پروژه ها توســط 
این هلدینگ ها و شرکت ها محل سول و ایراد است؟! آیا به 
نظــر نمی رســد تامین مالــی بیش از 70 تــا 80 درصدی پروژه 
از محــل صنــدوق توســعه ملــی )کــه متعلق به مردم اســت و 
قاعدتــاً فعالیــت آن بایســتی در قالــب اعطــای تســهیالت در 
چارچــوب اساســنامه و بــا نــرخ بهــره کمتــر بــرای پروژه هــای 
عمرانــی و توســعه ای باشــد( و تامیــن 20 درصــد باقی مانــده 
از طریــق سیســتم بانکــی، محل ایراد و ایجــاد رانت برای این 
هلدینگ ها و شرکت ها به شمار نمی رود؟! به ویژه اینکه نام 
برخی از این هلدینگ ها و شرکت ها، در لیست منتشر شده 
توســط بانــک مرکــزی به عنــوان ابربدهکاران سیســتم بانکی 

اعالم شده است؟
12. چــرا در برخــی پروژه هــا، قراردادهایــی کــه منعقــد 
می شود منافع قابل توجه ارزی آنهم برای مدت طوالنی برای 
ایــن هلدینگ ها و شــرکت ها ایجاد می کنــد؟ این هلدینگ ها 
و شــرکت ها بعضــاً بــا جهش هــای ارزی خواهــان تمدید دوره 
پــروژه و تعدیــل قــرارداد مشــارکت، دریافت مبالــغ اضافی یا 
بعضــاً پرداخــت کســورات قانونــی، جرایــم و مالیــات توســط 
دولــت  کلــی  حالــت  در  یــا  دولتــی  شــرکت های  و  کارفرمــا 
می باشــند. ایــن در صورتــی اســت کــه بــه واســطه نوســانات 
نــرخ ارز و منابــع ارزی بلندمــدت و قابل توجهــی که برای این 
هلدینگ ها و شــرکت ها دیده شــده، معموالً تعدیلی از سوی 
دولت )شــرکت های دولت، دســتگاه های دولتی و ...( در این 

زمینه صورت نمی گیرد.
13. آیــا بــه نظــر نمی رســد بــه واســطه ایــن ســبک از 
قراردادهــای مشــارکت عمومــی و خصوصــی، زمینــه انتقال و 
ایجــاد منافع، رانت برای گروه های ذی نفوذ و دارای ارتباطات 

بیش از پیش فراهم شده است.
14. با توجه به اهمیت پروژه های کالن و حضور و مشارکت 
بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشــور به ویژه حوزه انرژی 
و ... آیا به نظر نمی رســد ضرورت ورود گســترده ســازمان ها و 
دســتگا ه های نظارتی و در صورت لزوم مجموعه های امنیتی و 
اطالعاتــی بــه حــوزه قراردادهای مشــارکت عمومی و خصوصی 
جهت جلوگیری از ایجاد منافع و رانت برای گروه های ذی نفوذ 
و دارای ارتباطــات خاص )هلدینگ ها و شــرکت های خصولتی( 

بیش از پیش احساس می شود؟
... .15

بــا توجــه بــه ســواالتی کــه در بــاال مطــرح شــد بــه نظــر 
می رســد ایجاد هلدینگ ها و شــرکت های به ظاهر خصوصی 
ولــی شــبه دولتــی و خصولتــی و بهره گیــری از مدیران اســبق 
و  دســتگاه ها  دولتــی،  شــرکت های  ارشــد  بازنشســتگان  و 
ســازمان های سیاســتگذار، قانون گــذار، کارفرمــا و متولی این 
امــر در قالــب نظــام راهبــری ایــن هلدینگ هــا و همچنین در 
اختیار گرفتن پروژه های کالن کشــوری که دارای منافع ارزی 
قابل توجهی هستند و با سبک تامین مالی خاصی که عمدتاً 
از طریق صندوق توســعه ملی و اســتفاده از سیســتم بانکی 
و عــدم پرداخــت اقســاط آن توســط ایــن هلدینگ هــا انجــام 
می شــود، زمینه انتقال و ایجاد منافع و رانت برای گروه های 

ذی نفوذ و دارای ارتباطات بیش از پیش فراهم شده است.
شایســته اســت بــا بازبینی در نحــوه و شــرایط واگذاری 
پروژه هــای کالن کشــوری )ممانعــت از ورود هلدینگ هــا و 
شــرکت های خصولتــی در قراردادهــای مشــارکت عمومــی و 
خصوصی و در ادامه تسهیل حضور بخش خصوصی واقعی، 
ممانعــت از تامیــن مالــی مبتنی بر تعارض منافع و اســتفاده 
از منابع عمومی کشــور و مردم برای این هلدینگ ها و ایجاد 
منفعــت و منابــع برای گــروه ذی نفع خاص و ... ( و همچنین 
ورود گســترده ســازمان ها و دستگا ه های نظارتی و در صورت 
لــزوم مجموعه هــای امنیتــی و اطالعاتــی بــه این حــوزه، مانع 
از خاموش شــدن شــعله های مبارزه با فســاد، تضاد منافع و 

ایجاد رانت برای گروه های ذی نفوذ شویم. 
توســعه ای  از ظرفیت هــای  بهره گیــری  بــا  اســت  امیــد 
نهادهــای سیاســتگذار و همچنیــن ایجــاد قوانیــن متقنــی که 
بــه صــورت مرقانون اعمال می شــود مانع از ایجــاد رانت برای 
گروه های ذی نفوذ در پروژه های کالن کشــور شــد. همچنین 
بــا بکارگیــری از نظام راهبری خــوب و ظرفیت  تکنوکرات های 
ارتقــاء  کنــار  در  مدیــران فسادســتیز  و  متعهــد  متخصــص، 
زیرســاخت های توســعه ای، زمینــه رشــد و توســعه اقتصــادی 

کشور را بیش از پیش فراهم کرد.
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هاتف فرج اللهی

کمــک بــه اقشــار ضعیــف یــک پــای ثابــت دولت هــای مختلــف 
جمهــوری اســامی ایــران اســت و طیف هــای مختلف سیاســی 
بــرای دســتیابی بــه نزدیک تریــن نقطــه ایــن شــعار بــا یکدیگــر 
رقابت می کنند. شــعاری که منجر شــد حدود یک ســال پیش 
محســن رضایی، معــاون اقتصادی رئیس جمهوری پیشــنهادی 
داد کــه بــر طبــق آن قــرار بــود یارانه بنزین به صــورت عادالنه 
تقســیم شــود و همه مردم از این یارانه منتفع شــوند. طرحی 

که "بازتوزیع یارانه بنزین" نام گرفت.
طرح "بازتوزیع یارانه بنزین" از اول اســفندماه 1400 و به 
طور آزمایشی در جزیره کیش به اجرا درآمد و قرار بر این بود 
که در ادامه در قشم نیز اجرایی و بعد از بررسی و نهایی شدن 

آن، در سطح کشور به مرحله اجرا برسد.
در این طرح همه شــهروندان دارای کارت کیشــوندی اعم 
از مالــکان خــودرو و افراد بدون خودرو، امکان دریافت ســهمیه 
بنزیــن 20 لیتــری را دارا بودنــد. در عیــن حال کــه در این طرح، 
قیمــت بنزیــن تغییری نکرد و نرخ بنزیــن یارانه ای 1500 تومان 
و قیمت بنزین آزاد 3000 تومان بود، اما با توجه به اختصاص 
اعتبــار بنزیــن بــه افــراد به جــای خودروهــا، هر فرد یــک اعتبار 
لیتــری داشــت کــه می توانســت در جایگاه هــا از آن اســتفاده 
کند؛ ولی کســانی که نیاز به اســتفاده از این بنزین نداشــتند، 
می توانســتند اعتبــار خــود را برای فروش عرضــه کرده و افرادی 

که نیاز دارند، آن را خریداری کنند.

اعام نتایج طرح آزمایشی
اجــرای آزمایشــی این طــرح در ابتدای مردادماه به اتمام رســید 
و آنطــور کــه علی اکبــر نــژاد علــی، مدیرعامــل شــرکت پخــش 
فراورده های نفتی به ایســنا گفته اســت، تجهیزات همچنان در 
جایگاه ها وجود دارد و مشکلی از این بابت نداریم. این طرح از 
حالت آزمایشی خارج شده و برای اجرای این طرح باید ابالغیه 

اجرای آن به ما ابالغ شود.
نژادعلــی در پاســخ بــه زمــان و فراگیــری اجــرای این طرح، 
بــا بیــان اینکــه فاز پایلوت طرح بازتوزیــع یارانه بنزین در کیش 
اجرایی و اشکاالت آن حل شده است، تصریح کرد: اکنون نیز 
بعد از طرح آزمایشــی اگر قرار اســت این طرح اســتمرار داشته 

باشد، باید به شرکت ما ابالغ شود.
مدیرعامــل شــرکت پخــش فراورده هــای نفتی با اشــاره به 
نتایج حاصل شــده از اجرای این طرح، گفت: در حوزه شــرکت 
پخش مشــکلی نداشــتیم، بحث های فنی به نحو احسن انجام 

شده است.
با وجود این اظهارات، بعید می رسد که دولت در شرایطی 

کــه یارانه هــای نقــدی را تغییــر داده، این اقــدام را نیز به زودی 
به اجرا درآورد، اما گزینه اجرای آن همچنان روی میز است.

ابعاد ناگفته طرح باز توزیع
ایــن طــرح امــا ابعاد مختلفی دارد که پرداختــن به آنها خالی از 
لطف نیست و شناخت بهتر آن می تواند ضرورت اجرا یا توقف 

آن را نمایان کند.
همان طور که می دانیم مصرف بنزین در کشور ما بیشتر 
از استاندارد های جهانی است و مانند سایر حامل های انرژی، 
بنزیــن نیــز در ایــران بیــش از مصــرف صحیــح درگیــر مقولــه 

هدررفت است.
نبــود حمــل و نقل عمومی مطمئن و فراگیر، مصرف باالی 
خودروهــای تولیــد داخــل و ارزان بــودن، از مهم تریــن عوامــل 

مصرف بی رویه این سوخت ارزشمند در کشورند. 
بنــا بــه اطالعــات موجــود متوســط مصــرف بنزیــن بــرای 
خودروهــای شــخصی در ایران، 9 لیتــر به ازای هر صد کیلومتر 
اســت، عددی که در کشــورهای پیشرفته به زیر 4 لیتر رسیده. 
از طرفی هم نبود ساختار حمل و نقل عمومی مناسب و فراگیر 
موجــب شــده اســت که دارنــدگان خــودرو به صــورت روزمره از 
خودروهای خود برای رسیدن به محل کار و... استفاده کنند.

عامــل دیگــر مصرف بــاال، توزیع بنزین با قیمــت یارانه ای 
اســت که با تکیه بر این سوبســید ها قیمت بنزین در کشــور ما 

بسیار پایین تر از استاندارد های جهانی است.
حــال از آنجایــی کــه بنزیــن بــا قیمــت یارانــه ای در اختیــار 
دارنــدگان خــودرو قــرار میگیــرد، دولت تصمیم گرفته اســت که 
ایــن یارانــه را به دســت افــرادی که خــودرو نیز ندارند برســاند، 
تا توزیع بیت المال عادالنه صورت گرفته باشــد و حقی تضییع 

نشود.
تــا اینجــای کار نکتــه عجیبی وجــود ندارد، اما بعید اســت 
ساز و کاری که برای توزیع این یارانه در نظر گرفته شده بتواند 
عدالــت را در جامعــه افزایــش دهد. بر اســاس ایــن طرح یارانه 
بنزین در اختیار همه قرار می گیرد و در نهایت، کسانی که نیاز 

به بنزین خود ندارند، آن را به فروش می رسانند.
حــال مــردم بایــد بــرای فــروش بنزیــن ســهمیه ای خــود به 
جایگاه هــای ســوخت مراجعــه کننــد و بنزین خــود را به فروش 
برســانند. بمانــد کــه این حرکــت می تواند ســوداگری در فروش 
بنزیــن یارانــه ای را بــا ایجــاد بازارهای غیر رســمی افزایش داده 
و زمینــه فســاد را ایجــاد کنــد، نکتــه مهــم آن اســت کــه بخــش 
قابل توجهی از مستضعفین کشور اصال به جایگاه های سوخت 
دسترســی ندارند و بخشــی دیگر نیز ممکن اســت دانش مورد 

نیاز برای این کار را داشته باشند.

درآمد ناچیز برای شهروندان
نکتــه دیگــر ایــن که درآمــد حاصل از فــروش این مقــدار بنزین 
اختصاص یافته به شهروندان فاقد خودرو به حدی ناچیز است 
که بسیاری نیز قید فروش سهمیه خود را خواهند زد، چرا که 
زمانــی کــه باید برای فروش این ســهمیه صرف شــود، قاعدتا از 

سود مالی آن بیشتر خواهد بود.
در نتیجه ممکن است در ابعاد پنهان این طرح با کاهش 
ســهمیه دارنــدگان خــودرو بیشــتر از عدالــت در توزیــع یارانــه 

بنزین فکر شده باشد.
ایــن در شــرایطی اســت کــه بــه گفتــه شــهروندان کیــش، 
بــا وجــود جمعیــت محدود، بســیاری از ســاکنان از این ســهمیه 
محروم مانده بودند و بسیاری دیگر نیز اصال اطالع از جزئیات 

آن نداشتند.
حال اگر جمعیت کل کشور را در نظر بگیریم بدون شک 
تعداد افراد ناآشــنا به این طرح و به خصوص افراد ناآشــنا در 

مناطق محروم کشور بیشتر خواهد شد.
پــس پــر بــی راه نیســت کــه بگوییم ممکن اســت هــدف از 
طــرح کاهــش ســهمیه های بنزیــن دارنــدگان خودرو باشــد. اما 
نکته جالب این اســت که دولت خود به واســطه ایجاد انحصار 
بــرای خودروســازان دولتــی، واردات خــودرو و تکنولــوژی روز 
دنیــا را بــه کشــور ممنــوع کــرده و عامــل تولید ایــن خودروهای 

بی کیفیت و با مصرف باال شده است.

آمارها چه می گویند؟
داده هــا نشــان می دهــد کــه اگــر خودروهــای کشــور مــا طبــق 
استانداردهای روز دنیا، بنزین مصرف می کردند، مصرف بنزین 
در کشور از 40 تا 60 درصد کاهش پیدا می کرد. اما دولت هیچ 
گاه بــه دنبــال این راهکار نرفته، چرا که متاســفانه بخش قابل 
توجهی از رانت درآمدی و گران فروشــی خودروســازان خصولتی 
در اختیــار نهادهــای دولتــی قــرار می گیــرد و از این رو شکســته 
شــدن انحصــار موجــود به معنــای کاهش ایــن درآمدها خواهد 
بود. از طرف دیگر به روزرسانی سیستم حمل و نقل عمومی و 
فراگیر کردن آن نیز برای دولت هزینه و مســئولیت می تراشــد 
که مســئوالن کشــور ما همیشــه نشــان داده اند که عالقه ای به 

انجام چنین اموری ندارند.
در نتیجــه، به ســراغ آســوده ترین راه هــا می رویم و تالش 
می کنیــم که با دشــوار کردن دسترســی مصرف کننــده به کاال و 
افزایــش هزینــه، مصــرف را کنتــرل کنیم، که این امــر هیچ گاه 
نمی تواند مساله مصرف بی رویه بنزین را حل کند و تنها مدتی 

کوتاه بر مصرف تاثیر خواهد گذاشت.

همه چیز درباره سرویس نام »اتریوم«
علی رضا علی آبادی

معاون توسعه محصول فینوپیا

 سیســتم نــام دامنــه )DNS( از دهه 1980 به جزء 
ضــروری اینترنــت تبدیل شــده اســت و مانند یک 
دفترچه تلفن عمل می کند. این سیستم به عنوان 
مثــال، نــام دامنه هــای خوانــا بــرای انســان را بــه 
آدرس هــای IP عــددی برای دسترســی به رایانه ها 
یا دســتگاه ها ترجمه می کند. سیســتم نــام دامنه 
به صــورت سلســله مراتبی و توزیع شــده ســاخته 
شده است تا کل آن منعطف و مقیاس پذیر باشد.
سرویس نام اتریوم )ENS( نیز یک سرویس 

نام غیرمتمرکز است که روی بالک چین اتریوم ساخته شده است. 
اتریــوم، یکــی از محبوب تریــن بالک چین هــای موجــود اســت و بــه 
کاربــران خــود اجــازه می دهــد تا با توســعه قراردادهای هوشــمند، 
انــواع مختلفــی از برنامه هــای غیرمتمرکز را ایجاد کنند. ســرویس 
نــام اتریــوم نیز قصد دارد با بهره گیری از قراردادهای هوشــمند در 
اتریوم دقت سرویس نام دامنه را افزایش دهد و  راه حل مکملی 
برای این سیستم باشد. این سرویس بیشتر از همه بر منابع وب 
3 ماننــد آدرس های بالک چین و وب ســایت های غیرمتمرکز تمرکز 

کرده است.
بنا بر داده های موجود، ســرویس نام اتریوم 
بــا بیــش از 170 ســرویس محبــوب از جملــه کیــف 
و  غیرمتمرکــز  برنامه هــای  بالک چینــی،  پول هــای 
مرورگرهای مختلف یکپارچه شده است. به عنوان 
فایرفاکــس  و  کــروم  ماننــد  مرورگرهایــی  مثــال، 
پســوندهایی برای حل نام دامنه های سرویس نام 
اتریوم دارند و کاربران می توانند مستقیماً آنها را در 

مرورگرهای خود بنویسند. 
سرویس نام اتریوم در طول چهار سال تکامل خود طرف داران 
بســیار زیادی در میان معامله گران به دســت آورده اســت؛ چراکه 
آنهــا بــا اســتفاده از نام هــای مذکــور می تواننــد آدرس هــای کیــف 
پــول خود را بســیار قابل درک تر و ســاده تر کنند. تعــداد دامنه های 
ثبت شده در این سرویس، در حال حاضر با نزدیک شدن به رویداد 
ادغــام از 2 میلیــون عــدد فراتــر رفته و رکــورد جالب توجهی را ثبت 
کــرده اســت. برخــی از کاربــران مایل اند بــرای نام هــای کمیاب این 
سیستم هزینه باالیی بپردازند و برخی نیز تمایل دارند تا جایی که 

می تواننــد نام هــای زیادی برای خود ثبت کننــد تا در آینده بتوانند 
آنها را قیمت بیشتری به فروش برسانند. 

به طور کلی، ســرویس نام اتریوم با اســتفاده از چند قرارداد 
هوشــمند کنترل می شــود. این قراردادها وظیفه تعامل با کاربران 
و ثبت نام و مدیریت خودکار نام ها را انجام می دهند. قراردادهای 
هوشــمند مذکــور عمدتاً در ســه دســته قرار می گیرنــد: دفتر ثبت، 

ثبت کننده ها و تفکیک کننده ها.
دفتــر ثبــت قــرارداد هوشــمندی اســت کــه فراینــد طراحــی و 
ســاخت نام های موجود در ســرویس نام اتریوم را در هر ســطحی 
ذخیــره می کنــد. قــرارداد مذکــور وظیفــه پیگیــری تمــام دامنه هــا و 
زیــر دامنه هــا را هــم برعهده دارد. برای اینکه طــی حراجی نام های 
بی اهمیت و مبتذل شمارش نشود و نام های با طول های مختلف، 
در قراردادهای هوشــمند یک شناســه با طول ثابت داشته باشند، 
ENS نام های موجود را به شکل هش آنها ذخیره می کند. به این 
هش ها »هشِ نام« گفته می شود و می توان آنها را با ترکیب هش 
باالترین قسمت نام های دامنه و قسمت های دیگر و سپس انجام 
هش مجدد روی آن محاســبه کرد. این ســازوکار باعث می شود تا 
ساختار سلسله مراتبی نام های ایجادشده در سرویس نام اتریوم 

حفظ گردد. 
ثبت کننده ها نیز نوعی قرارداد هوشمند هستند که یک نام 
در خود جای داده اند و می توانند به طور خودکار نام دامنه ها را بر 

اساس برخی قوانین )به عنوان مثال پرداخت( به کاربران اختصاص 
دهنــد. عــالوه بــر ایــن، مالکیــت دامنه هــا نیــز در ایــن قراردادهای 
هوشمند ثبت می شود و معامله گران با استفاده از آنها می توانند 
نــام دامنــه موجــود در DNS را در ســرویس نام اتریــوم خود ادغام 
کننــد. قراردادهــای هوشــمند مربــوط به تفکیک کننده هــا نیز روند 
تبدیل نام به رکورد را در خود ذخیره می کنند. بعد از ایجاد نام های 
اتریومی، آنها طی یک حراجی به فروش گذاشته می شوند. قیمت 
دامنه هایی که سه رقمی هستند یا معنای مشخصی دارند، معموالً 
بیشــتر از دامنه های دیگر اســت. با این حال، معامله گران پس از 
خرید این دامنه ها می بایســت هزینه ای را هم برای تمدید ســاالنه 
آنها بپردازند. هر چه تقاضای دامنه ها بیشتر باشد، قیمت و هزینه 
تمدیــد آنهــا هــم افزایش می یابد. برای مثال هزینه تمدید ســاالنه 
دامنه های 5 بخشــی تنها 5 دالر در ســال و هزینه تمدید ســاالنه 
دامنه های 3 بخشی 640 دالر در سال است. گفتنی است که تمام 
این هزینه ها با توجه قیمت اتریوم، معادل سازی می شود و تنها از 

طریق این ارز دیجیتال قابل پرداخت است. 
گران تریــن دامنــه اتریومی که تاکنون به فروش رفته اســت، 
»paradigm.eth« نام دارد. این دامنه در اکتبر 2021 )مهر 1400( 
بــه قیمــت 420 اتریــوم کــه در آن زمــان برابــر بــا 1.5 میلیــون دالر 
بــود، فروخته شــد. فعاالن صنعت ارزهای دیجیتــال باور دارند که 
محبوبیــت ENS همچنــان ادامــه دارد و در آینــده ای نه چنــدان دور 

مشاغل و برندهای بزرگ و کوچک مجبور می شوند از آنها به عنوان 
هویــت خــود در دنیــای بالک چین هــا اســتفاده کننــد. برخــی حتی 
معتقدند دامنه های اتریومی در زبان های دیگری مثل چینی، عربی 

و فرانسوی هم گسترش پیدا می کنند.
سیســتم نــام اتریوم علی الخصــوص فرایند پرداخــت ارزهای 
دیجیتال را برای بســیاری از شــرکت های بزرگ ساده می کند. برای 
مثــال، شــرکت ها و ســایت هایی کــه قصــد دارنــد از طریــق ارزهای 
دیجیتــال بلیــت کنســرت، تئاتــر یا ســینما را بفروشــند، می توانند 
آدرس هــای دیجیتــال طوالنی خود را با اســتفاده از نام های مذکور 
کوتاه کنند. در این صورت، مشتریان هم مجبور نیستند برای هر 

بار پرداخت، آدرس ها را رونویسی و جای گذاری نمایند.
از آنجــا کــه سیســتم نــام اتریوم بــرای قراردادهای هوشــمند 
بالک چین اتریوم توســعه داده شــده و مخصوص اکوسیســتم این 
ارز دیجیتال اســت، از مشــکالت امنیتی که سیســتم نام دامنه با 
آن مواجه است، رنج نمی برد. سیستم نام دامنه، دامنه ها و نام ها 
را در یــک منبــع متمرکــز ذخیــره می کنــد و دقیقــاً به همیــن خاطر 
مستعد هک شدن است. برای مثال می توان به سال 2020 اشاره 
کــرد کــه گــروه تحقیقاتی گوگل متوجه شــد 180000 حمله به این 
سیستم رخ داده است. این در حالی است که نام ها و دامنه های 
اتریومــی قابــل نابــودی نیســتند و بالک چین اتریوم امنیــت آنها را 

تضمین می کند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

هدف طرح بازتوزیع
یارانه بنزین؛

کمک به اقشار
آسیب پــذیر
 یا کاهش سهمیه ها؟
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران: 
قطعا قیمت تخم مرغ افزایش خواهد یافت

بنابــراظهــاراترئیــسهیــاتمدیــرهاتحادیهمرغ
تخممــرغ بــرای قطعــا تهــران، اســتان تخمگــذار
افزایــشقیمــتراخواهیــمداشــتوبنابــروعــده
میشــود. تعدیــل قیمتهــا شــهریور دولــت31
همچنینباســردشــدنهواوبازگشــاییمدارس،
مطابــقروالســالهایگذشــته،افزایشقیمترا

شاهدخواهیمبود.
ناصــر نبی پــور در گفت وگــو بــا ایلنــا، در مــورد 
آخریــن وضعیــت بــازار تخم مــرغ اظهــار کــرد: وضع 
بــازار تخــم مــرغ نرمــال و قیمت ها پایین اســت. اما 
مــرغ داران مــا در حال ضرر بوده و مدت هاســت که 
حداقل 13-15 هزار تومان به ازای هر یک کیلوگرم، 
از جیــب خــود هزینــه می کننــد کــه ایــن رقــم کمــی 
نیست؛ آقایان نیز همواره می گویند تا آخر شهریور 
تحمل کنید تا در قیمت ها اصالحاتی صورت گیرد.

رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخم گــذار 
قیمــت  اصالحــات  خصــوص  در  تهــران  اســتان 
تخم مــرغ بیــان کرد: این اصالحات باید انجام شــود 
تــا تولیدکننده هــا توانایــی دوام بــرای ادامــه کار را 
داشــته باشند. قیمت تمام شده یک کیلو تخم مرغ 
در حــال حاضــر 48 هزار تومان اســت کــه حتی اگر 
بــا 10 درصــد افزایش قیمت همراه باشــد، به رقمی 

افزون بر 50 هزار تومان می رسد.
وی در ارتباط با افزایش قیمت نهاده ها اظهار 
کــرد: زمانــی کــه قیمــت نهاده هــا 6 برابــر می شــود، 
طبیعی اســت که افزایش قیمت تخم مرغ را نیز به 
همراه داشته باشد؛ تا قبل از این اتفاق، تخم مرغ 
با ارز 4200 تومانی به رقمی نزدیک 18 هزار و 300 
تومــان بــود کــه در حال حاضر با ارزی که به 6 برابر 
افزایش یافته، به قیمت 34 هزار تومان رسیده که 
حتــی دوبرابــر قیمت ســابق نیز نیســت؛ در صورتی 

کــه نهاده ها حدود 70-75 درصد قیمت تمام شــده 
را تشکیل می دهد.

نبی پــور در پاســخ بــه پرسشــی در ارتبــاط بــا 
تقاضــای مــردم بــرای تخم مــرغ، بیــان کــرد: تقاضــا 
ارزان تریــن کاال در  زیــرا  همچنــان مطلــوب اســت 
کشــور، تخم مــرغ اســت و ارزان تــر از ایــن کاال ماده 
عــدم  صــورت  در  مــردم  نــدارد.  وجــود  پروتئینــی 
تمایــل نیــز باالجبــار بــرای تامیــن پروتئیــن خــود و 

فرزندانشان، رو به خرید تخم مرغ می آورند.
در  تخم مــرغ  قیمــت  افزایــش  تاییــد  بــا  وی 
ماه هــای پیش رو، اذعان کرد: قطعا افزایش قیمت 
بنابــر وعــده دولــت31 شــهریور  خواهیــم داشــت. 
قیمت ها تعدیل می شــود. هم چنین با ســرد شــدن 
هــوا و بازگشــایی مــدارس، مطابــق روال ســال های 
گذشــته، افزایش قیمت تخم مرغ را شاهد خواهیم 
بــود. اگــر بــه قیمــت تمــام شــده 48 هــزار تومــان 
نرســیم، مــرغ داران مرغ هــای خــود را به کشــتارگاه 
داده چــون امکان متحمل شــدن ضــرر را ندارند. در 
حــال حاضــر یــک واحد گله که ســنی زیــر 60 هفته 
بــرای  تومــان  میلیــون   900 ماهــی  باشــد،  داشــته 

مرغ دار هزینه دارد.
نبی پــور در ارتبــاط بــا صــادرات تخــم مــرغ بــه 
کشورهای همسایه نیز گفت: عمده صادرات ما به 
عراق و افغانســتان اســت اما رقم آن بســیار ناچیز 
اســت. در حــال حاضــر مجموع صادرات مــا 5 هزار 
ُــن در 6  ُــن در مــاه نیــز نمی رســد و حــدود 2800 ت ت
مــاه گذشــته صادرات داشــتیم. مقاصــد صادرات ما 
نیز شــامل افغانســتان، عراق، قطر، امارات متحده 
عربــی و عمــان اســت که همگی خواهــان تخم مرغ 
بوده؛ اما در عین حال در کشــورهای عربی مصرف 

تخم مرغ به دلیل جمعیت کم، پایین است.

کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف بستنی
رئیــساتحادیــهفروشــندگانبســتنی،آبمیــوه
وکافــیشــاپخاطــرنشــانکــرد:افزایــشقیمــت
بســتنیونوشــیدنیهادرکافیشاپها،20تا30 
درصدمیزانمصرفاینخوراکیهارادرتابستان

امسالکاهشداد.
محســن مبــرا در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا تاییــد 
خبر افزایش قیمت بســتنی، افزود: قیمت بســتنی 
متاثــر از نــرخ مواد اولیه از جمله شــیر، خشــکبار و 
.... اســت. پســته و گــردو جــزو دو خشــکبار اصلــی 
پرمصرف در این صنف محســوب می شــود از این رو 

نرخ آنها در قیمت نهایی بستنی تاثیر می گذارد.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش قیمت مــوز در بازار، 
گفــت: بــاال بــودن قیمــت مــواد اولیــه مصرفــی در 
وارداتــی  محصــوالت  خصــوص  بــه  کافی شــاپ ها 
ماننــد قهــوه بــه دلیــل نوســان های نــرخ ارز، قیمت 
واحدهــای صنفــی  ایــن  در  را  گــرم  نوشــیدنی های 

افزایش داده است.
رئیس اتحادیه بستنی، آب میوه و کافی شاپ 
بــا بیــان اینکــه هزینه هــای صنــف بیشــتر از درآمــد 
آنهــا شــده اســت، افــزود: افزایــش قیمــت بســتنی 
و نوشــیدنی ها در کافی شــاپ ها 20 تــا 30 درصــد 
میزان مصرف این خوراکی ها را در تابستان امسال 
کاهــش داد و میــزان مراجعه مــردم به این واحدها 

ریزش کرده است.
بــه گفتــه ایــن فعــال صنفــی؛ اگــر قیمت هــا 
درآمــد  از  بخشــی  باشــند  داشــته  متعادلــی  رونــد 
مصرف کننــدگان در بازار خوراکی هزینه می شــود و 

امــا گرانی هــا به همه صنوف آســیب وارد کرده و ما 
نیز از این اصل مستثنی نیستیم.

مبــرا شــیوع بیمــاری کرونــا را عامــل مهــم در 
تعطیلــی واحدهــای صنفــی عنــوان کــرد و افــزود: 
نوســان های قیمتــی بایــد مهــار شــود تــا ایــن صنف 
بتواند به ثبات برسد. همچنین ضرایب مالیاتی که 
برای صنف ما تعیین شــده اســت فشار مضاعفی را 
بــه فعــاالن ایــن حوزه  وارد کــرده و امیدواریم که با 
تمهیدات در نظر گرفته این ضرایب متعادل شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ نامه ای 
از ســوی اتحادیــه بــرای فــروش آب میــوه، بســتنی 
و ســایر نوشــیدنی های گــرم در کافــی شــاپ ها بــه 
خیــر؛  گفــت:  می شــود؟  ارائــه  صنفــی  واحدهــای 
اتحادیــه نــرخ  مصــوب بــرای کافی شــاپ ها نــدارد و 
این واحدهای صنفی قیمت ها را بنا به درجه بندی، 
کیفیــت محصــوالت و سرویســی کــه بــه مشــتریان 

ارائه می دهند نرخ ها را تعیین می کنند.
بنــا بــه اظهــارات رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
بســتنی، آب میوه و کافی شــاپ؛ در قیمت قهوه ها، 
کیفیــت و برنــد آنهــا متفــاوت اســت از ایــن رو نــرخ 
قهــوه عرضــه شــده از ســوی کافی شــاپ ها متغیــر 

است.
گفتنی است؛ بنا به مشاهدات میدانی قیمت 
یــک کیلو بســتنی پســته دار ویژه کیلویــی 130 هزار 
تومان اســت و نرخ هر اســکوپ بســتنی بین 12 تا 
25 هــزار تومــان اســت کــه این عدد نســبت به ماه 

گذشته حدود 10 درصد افزایش داشته است.

لوازم خانگی ایرانی، کاالیی قابل رقابت در منطقه
بهگفتهدبیرکلانجمنصنایعلوازمخانگیایران،
لــوازمخانگــیایرانیشــایددرحدکالسنخســت
جهانــینباشــد،امــاکاالییقابلرقابــتدرمنطقه

محسوبمیشود.
عباس هاشــمی در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: 
لوازم خانگــی  صنعــت  در  سیاســتگذاری  موضــوع 
بایــد در فضــای پســابرجام اتفــاق بیفتــد و بخــش 
خصوصــی، در کنــار انجمــن صنایــع لوازم خانگــی و 

وزارت صمت باید برنامه داشته باشند.

فضــای  در  گزینــه  بهتریــن  بیان داشــت:  وی 
و  برندهــای خــوب  از  پســابرجام می توانــد دعــوت 
سرشــناس جهــان برای همــکاری و انجام پروژه های 
مشــترک در قالــب تولیدات تحت لیســانس، انجام 
ســرمایه گذاری  انجــام  یــا  مشــترک  ســرمایه گذاری 

مستقیم خارجی باشد.
ایــن مقــام صنفی با تاکید بر اینکه باید فضای 
کشــور را آمــاده و مهیــای ایــن مهــم کــرد، ادامه داد: 
البتــه ایــن موضــوع فقــط 50 درصد کار اســت و در 
نیمــی دیگــر باید نظر شــرکت ها و برندهای خارجی 

را جلب کنیم.
وی بــا اشــاره بــه صــادرات متوســط ســالیانه 
ســال های  در  لوازم خانگــی  دالری  میلیــون   250
اخیــر، خاطرنشــان کرد: هرچند شــرکت های داخلی 
بازارهایی در منطقه برای خود دست و پا کرده اند، 
امــا بــا توجــه بــه اتفاقــات منطقــه ای، رشــد صنعت 
داخلی و لزوم انجام برنامه ریزی باثبات در راستای 
اقتصــاد بــدون نفــت، پتانســیل هایی بــرای افزایش 

سهم صادرات لوازم خانگی وجود دارد.
هاشمی تاکید کرد: با توجه به مسائل سیاسی 
بین المللی، شــرکت های خارجی نیز همه مسائل را 
برای حضور در بازار کشورمان می سنجند، بنابراین 

عدم حضورشان نیز محتمل است.
وی تصریح کــرد: مطرح شــدن موضوع واردات 
لوازم خانگــی در شــرایطی کــه امیــدوار بــه اجرایــی 
شــدن برجام هســتیم، نتیجه ای جز آســیب زدن به 

این صنعت و زیرساخت های ایجاد شده ندارد.
ایــن مقــام صنفــی گفت: آنچه مســلم اســت، 
در  لوازم خانگــی  واردات  عــدم  یــا  واردات  موضــوع 
اختیار خودمان اســت و با توجه به موارد یاد شــده 

در شرایط کنونی سمی مهلک برای صنعت است.

تــا  کــرد: نمی تــوان  تاکیــد  وی در عیــن حــال 
ابدالدهــر از یــک صنعــت حمایــت کــرد، بلکــه بایــد 
به تدریــج بــا کنار گذاشــتن موانــع تعرفــه ای و دیگر 
ممنوعیت ها، شــرایط یکســانی بــرای تولیدکنندگان 

داخلی و خارجی به وجود آورد.
دبیــرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ابراز 
امیدواری کرد:  در فضای مثبت پس از برجام بتوان 
برندینــگ،  بازاریابــی،  مدیریتــی،  آموزش هــای  از 
 )R&D( صادراتــی و غیــره و بهبــود تحقیق و توســعه

در جهت ارتقا و توسعه این صنعت بهره برد.
بــرای ســال آینــده تولیــد 18 میلیــون دســتگاه 

لوازم خانگی در کشور برنامه ریزی شده است.
ســال  در  لوازم خانگــی  محصــوالت  صــادرات 
ایــن در  بــوده اســت.  گذشــته 393 میلیــون دالر 
حالــی اســت کــه در چهار ماه نخســت امســال 164 
میلیــون دالر صــادرات انجــام شــد کــه تحقــق 114 
درصــدی اهــداف صادراتی در ایــن حوزه را به دنبال 

داشته است.
آذربایجــان،  جمهــوری  افغانســتان،  عــراق، 
ترکیــه، پاکســتان، امارات، ترکمنســتان، ازبکســتان 
و برخــی کشــورهای اتحادیــه اروپــا، عمــده مقاصــد 

صادراتی لوازم خانگی ایرانی را تشکیل می دهد.

اخبـــــــــــــــــار

بهگفتهســخنگویفرماندهــیانتظامیجمهوری
اســالمیایــران،براســاستصمیمســتادمرکزی
اربعیــنازروزجمعــهصدوربرگترددبرایســفر
بــهعتبــاتوتمدیــداعتبــارگذرنامههایمنقضی

شدهمتوقفشد.
بــه گــزارش ایرنــا، ســردار مهــدی حاجیــان از 
ازدحــام زائــران در مــرز ایــران و عــراق خبــر داد و 
افــزود: از روزجمعــه هیچ گونه برگ تردد و تمدید 
گذرنامه برای سفر به عتبات تا اطالع ثانوی صادر 

نخواهد شد.

وی اظهــار کــرد: در پــی ازدحــام بیــش از حد 
خیل عظیم عاشقان در مرزها برای ورود به کشور 
عــراق و عــدم آمادگــی طــرف مقابــل، مصوبه ای از 

سوی ستاد مرکزی اربعین منتشر شد.
ایــن  پیــرو  کــرد:   تصریــح  حاجیــان  ســردار 
تصمیم ســتاد مرکزی اربعین  از روز جمعه صدور 
تمدیــد گذرنامه هــای  و  اربعیــن  ویــژه  گــذر  بــرگ 
منقضــی شــده در کلیــه مراکــز صــدور گذرنامــه و 
دریافت درخواست متقاضیان در مراکز پلیس+10 

متوقف شده است.
ســخنگوی فراجــا در پایــان بــا بیــان ایــن کــه 

از مــردم و عالقه منــدان بــه زیارت عتبــات عالیات 
خواهشــمندیم از مبــدا خــود بــه ســمت مرزهــای 
هرگونــه  کــرد:  اظهــار  نکننــد،  حرکــت  کشــور 
تصمیمــات بعــدی متعاقبــا از رســانه های معتبــر 

اطالع رسانی خواهد شد.
وی اضافــه کــرد: از مــردم اســتدعا داریــم به 
مراکــز گذرنامــه مراجعــه نکننــد چرا کــه صدور آن 
متوقــف شــده اســت؛ تمــام برگــه گذرویژه هــا کــه 
درخواســت شــده بود تولید، چاپ و تحویل پست 
شــده اســت و از روزجمعــه دیگــر بــرگ گذرویــژه 

صادر نمی شود.

بــراســاسنامــهایکــهبــهامضــایوزیــرصمــت
ثابــت تلفــن ماهانــه هزینــه افزایــش رســیده،
مصــوبشــدهاســتودرصــورتاجرایــیشــدن،
مشــترکینخطــوطتلفــنثابــتدرتهــرانبایــد
ماهانــه20هــزارتومــانبــرایحفــظخــطتلفــن

ثابتخودپرداختکنند.
افزایــش تعرفــه هزینــه ماهانه تلفــن ثابت، 
تابستان امسال مورد تایید قرار گرفت، در همین 
راســتا، ســتاد تنظیم بــازار افزایش قیمــت کارکرد 
تلفــن ثابــت را تصویــب کرده اســت کــه درصورت 
موافقــت رگوالتــوری و ابالغ بــه مخابرات اعمال و 

اجرایی خواهد شد.
تلفن هــای  کاربــران  مذکــور،  مصوبــه  طبــق 
ثابــت اســتان تهــران بــرای حفــظ خط تلفــن ثابت 
خود بر اســاس جــدول جدید پیرامــون تعرفه های 
جدیــد تلفــن ثابت، بایــد ماهانه 20 هــزار تومان، 
پرداخــت کننــد.  این هزینه صرفاً هزینه ای اســت 
کــه صاحبان خطوط تلفــن در پایتخت، در صورت 
عــدم اســتفاده از خــط تلفــن و صرفــا بــه منظــور 

نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.
ایــن افزایــش تعرفــه در اســتان تهــران بابت 
4444 دقیقــه مکالمــه، هزینــه ای معــادل 20000 
تومان، برای سایر مراکز استان ها به ازای حداقل 
3333 دقیقــه مکالمــه 15000 تومــان بــه عنــوان 
حداقــل پرداخــت و ســایر شــهرها بــه ازای 2666 

دقیقــه مکالمــه معــادل 10000 تومــان مشــخص 
شد.

بــه همیــن منظــور محمدرضا بیدخــام، مدیر 
کل ارتباطــات و اموربین الملــل شــرکت مخابــرات 
ایــران در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره ایــن موضوع 
اظهــار کــرد: تعرفــه تلفــن ثابــت حــدود 12 ســال 
اســت کــه علی رغــم افزایــش تــورم تغییــری پیــدا 
نکــرده اســت. مــا در خواســتمان را بــرای تغییــر 
تعرفــه بــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 

ارائــه داده ایــم و آنهــا بررســی کردنــد و کارهــای 
کارشناسی آن انجام شد.

ســازمان  در  همچنیــن  افــزود:  وی 
کمیســیون  و  رادیویــی  مقــررات  تنظیــم 
تنظیــم مقــررات ارتباطــات هــم تصویــب 
شــد و در نهایــت بــه کمیســیون تنظیــم 
بازار ارســال کردند؛ آنجا هم با شــرایطی 
وزارت  بــه  آن  از  پــس  و  شــد  مصــوب 

ارتباطات ابالغ شد.
وی ادامــه داد: مــا منتظریــم ایــن موضوع 

بــازار بررســی و از طریــق  در کمیســیون تنظیــم 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه مــا ابالغ 
مقــررات  تنظیــم  کمیســیون  عبارتــی  بــه  شــود. 

ارتباطــات باید تغییــرات تعرفه ها را به ما ابالغ 
کنند تا بتوانیم اعالم کنیم و اطالع رسانی الزم 

در این زمینه انجام دهیم.

مرکــزمدیریــتراههــایکشــورمحدودیتهــای
ترافیکــیمحورهــایمنتهیبهمرزهــایدرگیردر

طرحاربعینرااعالمکرد.
راه هــای  مدیریــت  مرکــز  مهــر،  گــزارش  بــه 
ترافیکــی  محدودیت هــای  اطالعیــه ای  در  کشــور 
ایــام اربعین حســینی )ع( در محورهای منتهی به 

مرزهای درگیر در طرح اربعین را اعالم کرد.
و چهارمحــال و خوزســتان اســتانهای .1

بختیاری:
بــه  تریلرهــا  و  کامیــون  کلیــه  تــردد  الــف- 
اســتثنای حاملین مواد ســوختی و فاسدشــدنی از 
ســاعت 07:00 روز جمعــه مــورخ 1401/06/11 الی 
ســاعت 24:00 روز پنجشــنبه مورخ 1401/06/31 
در محــور اهــواز – خرمشــهر و بالعکــس ممنــوع 
اســت. )خودروهایــی کــه قصد رفتن به خرمشــهر 
را دارنــد می تواننــد از مســیر اهــواز – آبــادان – 

خرمشهر و بالعکس تردد نمایند.(
ب- تــردد کلیــه اتوبوس ها از ســاعت 07:00 
روز ســه شــنبه مــورخ 1401/06/15 الــی ســاعت 
07:00 روز جمعــه مــورخ 1401/07/01 در محــور 
هفتــگل – باغملــک – ایــذه- دهــدز – شــهرکرد و 
بالعکس ممنوع بوده و مسیر اهواز – اندیمشک 
– خــرم آبــاد – الیگــودرز – اصفهان – شــهرکرد و 
بالعکــس بــه عنوان مســیر جایگزین تعیین شــده 

است.
2.استانایالم:

و  کامیــون  تریلرهــا،  کلیــه  تــردد  الــف. 
کامیونت هــا بــه اســتثنای حاملیــن مواد ســوختی 

و فاســد شــدنی از ســاعت 07:00 روز ســه شــنبه 
مورخ 1401/06/15 الی ســاعت 07:00 روز جمعه 
مورخ 1401/07/01 از محورهای منتهی به دهلران 
– مهــران، حمیــل – ایالم، قالجه – ایالم، ایالم – 

ملکشاهی-مهران و ایالم – مهران ممنوع است.
ســاعت  از  نقلیــه  وســایل  انــواع  تــردد  ب. 
06:00 روز جمعــه مورخ 1401/06/18 الی ســاعت 
از   1401/06/21 مــورخ  دوشــنبه  روز   13:00
مهــران بــه ســمت ایالم ممنــوع بــوده و در صورت 
اعــالم ماموریــن پلیــس راه در محــل، تــردد انــواع 
وســایل نقلیــه از ســاعت 08:00 روز جمعــه مورخ 
دوشــنبه  روز   13:00 ســاعت  الــی   1401/06/18
مــورخ 1401/06/21 از ایــالم بــه ســمت مهــران بــه 
صــورت یکطرفــه خواهد بود و مســیر جایگزین به 
ســمت ایالم محور )مهران – ملکشــاهی – ایالم( 

تعیین می شود.
پ.تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13:00 
الــی ســاعت  مــورخ 1401/06/24  پنجشــنبه  روز 
07:00 روز یکشــنبه مــورخ 1401/06/27 از ایــالم 
بــه ســمت مهران ممنــوع بوده و در صــورت اعالم 
ماموریــن پلیــس راه در محل، تردد انواع وســایل 
مــورخ  پنجشــنبه  روز   15:00 ســاعت  از  نقلیــه 
یکشــنبه  روز   07:00 ســاعت  الــی   1401/06/24
مــورخ 1401/06/27 از مهــران بــه ســمت ایــالم به 
صــورت یکطرفــه خواهد بود و مســیر جایگزین به 
سمت مهران محور )ایالم – ملکشاهی – مهران( 

تعیین می شود.
3.استانلرستان:

و  کامیون هــا  تریلرهــا،  کلیــه  تــردد  الــف. 
کامیونت هــا بــه اســتثنای حاملیــن مواد ســوختی 
و فاســد شــدنی از ســاعت 07:00 روز ســه شــنبه 
مورخ 1401/06/15 الی ســاعت 07:00 روز جمعه 
مورخ 1401/07/01 در محور )کوهدشــت -پلدختر 

–اسالم آباد( و بالعکس ممنوع است.
ب. تــردد کلیــه نــاوگان مســافری )اتوبــوس، 
مینی بوس و سواری کرایه( از ساعت 07:00 روز 
ســه شــنبه مورخ 1401/06/15 الی ساعت 07:00 
روز جمعه مورخ 1401/07/01 در محور )خرم آباد- 
کوهدشــت –پلدختــر( بالعکــس ممنــوع اســت و 
مسیر )آزاد راه خرم آباد-پل زال( به عنوان مسیر 

جایگزین تعیین می شود.
۴.استانکرمانشاه:

و  کامیون هــا  تریلرهــا،  کلیــه  تــردد  الــف. 
کامیونت هــا بــه اســتثنای حاملیــن مواد ســوختی 
و فاســد شــدنی از ســاعت 07:00 روز ســه شــنبه 
مورخ 1401/06/15 الی ســاعت 07:00 روز جمعه 
مــورخ 1401/07/01 در محــور )اســالم آبــاد غــرب 
-پلدختر(، )حمیل – ســرابله(، )اسالم آباد –قصر 

شیرین( و بالعکس ممنوع است.
و  کامیون هــا  تریلرهــا،  کلیــه  تــردد  ب. 
کامیونت هــا بــه اســتثنای حاملیــن مواد ســوختی 
و فاســد شــدنی از ســاعت 07:00 روز ســه شــنبه 
مورخ 1401/06/15 الی ســاعت 07:00 روز جمعه 
مــورخ 1401/07/01 در محــور )کمربنــدی ســرپل 
ذهــاب – قصــر شــیرین )ریخک(( ممنوع اســت و 
محــور قدیم )ســرپل ذهــاب – قصر شــیرین )قره 

بالغ(( به عنوان مسیر جایگزین تعیین می شود.
۵.محدودیتهایخودروهایترانزیت:

تــردد کلیــه خودروهــای ترانزیــت و کامیون هــا و 
حامل بارهای صادراتی و وارداتی از ساعت 07:00 
روز ســه شــنبه مــورخ 1401/06/15 الــی ســاعت 
07:00 روز جمعه مورخ 1401/07/01 در محورهای 
برابــر  اربعیــن  طــرح  درگیــر  مرزهــای  بــه  منتهــی 
مصوبات جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح های 

ویژه ترافیکی در سال 1401 ممنوع است.
۶.محدودیتهایتاکسیهایشهری:

تردد کلیه تاکســی های درون شــهری اعم از 
ون و سواری در مدت اجرای طرح اربعین 1401 از 
ســاعت 07:00 روز سه شــنبه مورخ 1401/06/15 
الــی ســاعت 07:00 روز جمعه مورخ 1401/07/01 
در محورهــای خــارج از شــهرهای کشــور ممنــوع 

است.
مالحظات

در  ترافیکــی  مشــکالت  بــروز  صــورت  در   -1
اســتان های درگیــر مراســم اربعیــن و بــر اســاس 
تدابیــر ابالغــی، محدودیت تردد بــرای خودروهای 
بــاری حامــل مــواد ســوختی و فاســد شــدنی نیــز 

اعمال خواهد شد.
2- عــالوه بــر محدودیت هــای پیش بینــی در 
محورهــای منتهــی به مرزهــای درگیر طرح اربعین 
در صــورت افزایــش حجــم تــردد و عــدم گنجایش 
ترافیکــی  بــار  تخلیــه  منظــور  بــه  و  راه  ســطح 
محدودیت هــای بــه صورت روزانــه و مقطعی برای 
انواع خودروها در این محورها اعمال خواهد شد.

رئیــساتحادیــهدســتگاههایمخابراتــیبــابیــان
اینکــهقطعیســامانههمتــابازارتلفــنهمراهرا
درســرگردانیقراردادهاســت،گفتکهقطعی
بــهضــررخریــداران پیامکهــایســامانههمتــا

موبایلتماممیشود.
ســامانه  اطالع رســانی  پیامک هــای  اخیــراً 
همتــا به خریداران گوشــی دچــار قطعی و اختالل 
گســترده شده است و همین قضیه خطرات مالی 
و قضایــی متعــددی را بــرای مالــکان گوشــی تلفن 

همراه به وجود آورده است.
این در حالی است که اپراتورهای پاسخگوی 
مرکز تماس سامانه همتا نیز این مشکل را تاکید 
کرده اند و اذعان داشــته اند که این مشــکل عمدتاً 
از ســمت ســیم کارت همــراه اول بــه وجــود آمــده 
اســت. گویــا اختالفات مالــی همــراه اول با وزارت 
صمــت و وزارت ارتباطــات منشــا بــه وجــود آمــدن 
چنیــن مشــکلی بــوده اســت که هــر چه ســریع تر 
الزم اســت تا مقامات مســئول برای حل آن اقدام 

الزم را انجام دهند.
درآمدهــای  تلفن همــراه  رجیســتری  طــرح 
گمرکــی انبوهــی را از بابــت قطــع ورود قاچــاق به 
کشــور، نصیــب دولــت کرده اســت که الزم اســت 

ایــن درآمدهــا بــرای بهبــود ارائه خدمــات به مردم 
مصرف شود.

وزارتصمتووزارتارتباطات
پاسخگوباشند

مهــدی محبــی رئیــس اتحادیــه دســتگاه های 
مخابراتی در گفت وگو با مهر، با بیان اینکه اخیراً 
ارسال پیامک های سامانه همتا قطع شده است، 
خاطر نشان کرد: گویا اختالفات مالی بین سامانه 
همتــا و برخــی اپراتورهــای تلفن همراه پیش آمده 
شــدن  متضــرر  موجــب  قضیــه  همیــن  و  اســت 

خریداران موبایل و کسبه شده است.
وی با بیان اینکه قطعی پیامک های ســامانه 
همتا مســتقیماً به ضرر خریداران تمام می شــود، 
گفــت: خریــداران تلفن همــراه ممکــن در نقــل و 
انتقاالت خود سرگردان شوند و به طور غیرارادی 
اصالــت  بــا  گوشــی  جــای  بــه  را  قاچــاق  گوشــی 

خریداری کنند.
محبــی بــا بیــان اینکه وزارت صمــت و وزارت 
ارتباطــات دو مســئول اصلــی حــل مشــکل پیــش 
آمــده هســتند، گفــت: ایــن دو وزارتخانــه بایــد بــا 

تــا  اپراتورهــای تلفــن همــراه وارد رایزنــی شــوند 
بتوانند این مشکل را مرتفع کنند.

سرگردانیمردموکسبهدربازار
تلفنهمراه

وی بــا بیــان اینکه تا بــه االن به علت قطعی 
ســامانه همتــا بســیاری از هم وطنانمــان در خرید 
گوشــی خــود دچــار مشــکل شــده اند، گفــت: بــه 
زودی حجــم ایــن مشــکالت پیــش آمده مشــخص 
خواهد شــد و معلوم خواهد شــد در این آشــفته 
بــازار بــه وجــود آمــده چــه حجمــی از گوشــی های 

قاچاق وارد بازار شده است.
وی با بیان اینکه هنگام واردات گوشی تلفن 
همــراه حقــوق ورودی گمرکی بابت ارســال پیامک 
همتــا از واردکننــده اخــذ می شــود، گفــت: مــردم 
نبایــد ضــرر کــم کاری و اختالفات مالــی ارگان های 

دولتی را متحمل شوند.
مخابراتــی  دســتگاه های  اتحادیــه  رئیــس 
اپراتورهــا و علی الخصــوص همراه اول پیامک های 
همتــا را بــه مشــتریان ارســال نمی کننــد، گفــت: 
اصنــاف و خریداران تلفن همراه هیچ مســئولیتی 

بــا  دولتــی  ارگان هــای  مالــی  اختالفــات  بابــت 
اپراتورهای تلفن همراه ندارند.

قاچاقچیاندرحالتزریق
گوشیهایقاچاقبهبازار

بــازار  در  اینکــه هم اکنــون  بیــان  بــا  محبــی 
تلفن همراه اختالل گســترده ای بابت عدم ارسال 
پیامک های رجیستری به وجود آمده است، گفت: 
قاچاقچیــان از ایــن فرصــت اســتفاده کرده انــد و 
ممکن است در سایه نبود پیامک های رجیستری، 
حجــم انبوهــی از گوشــی های قاچــاق و ســرقتی را 

وارد بازار کرده و به مشتریان ناآگاه بفروشند.
وی بــا بیــان اینکــه پیامک هــای همتــا شــامل 
اطالع رســانی از وضــع رجیســتری و نــام مالــک آن 
اســت، گفــت: همیــن موضوع اختالل گســترده ای 
در وضعیت نقل و انتقاالت تلفن همراه و رسوخ 

گوشی های قاچاق در کشور ایجاد خواهد کرد.
رئیــس اتحادیــه دســتگاه های مخابراتــی در پایــان 
خاطرنشان کرد: این اتحادیه مسئولیتی بابت ثبت 
رجیســتری گوشــی ندارد و نمی توانــد نامه نگاری و 

پیگیــری از مراجع ذی صالح انجام دهد.

سردار حاجیان: صدور 
 برگ تردد برای سفر

به عتبات متوقف شد

پیامکهایرجیستریموبایلقطعشد

محدودیتهایترافیکیدرمحورهایمنتهیبهمرزهای
اربعیناعالمشد

 تصویبافزایشتعرفه
تلفنثابت
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی همزمان با ارزیابی 
کیفی )یکپارچه( شماره 64- 1401/6 ت 

)نوبت اول( تمدید
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد " انجام عملیات طراحی، آماده 
سازی، استخراج و فروش ماده معدنی )به ظرفیت تولید سالیانه ، ۱۵۰ هزار تن 
سنگ کوپ چینی و ۷۰ هزار تن سنگ الشه چینی( در معادن سنگ چینی و سنگ 
الشه ساختمانی گدار سرخ و جاجرمی واقع در استان اصفهان" را از طریق مزایده 
عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۹.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ )نوزده میلیارد 
و پانصدو پنجاه میلیون( ریال )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( را اجرا نماید. لذا 
بدینوسیله از عالقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و تهیه 
اسناد مزایده حداکثر تا ساعت ۱6 مورخ ۱4۰۱/۰6/3۰ با در دست داشتن معرفی 
نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب 4۰۰۱۰۵34۰4۰۲۸36۷ 
با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی - شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
رقمی   3۰ واریز  شناسه  و   IR  3۵۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰۵34۰4۰۲۸36۷ شبا  شماره  به 
جمهوری  مرکزی  بانک  نزد  به شماره 3۸۸۰۵34۸۲۲3۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷6۲4۷۱۹۸ 
اسالمی ایران، به آدرس: تهران باالتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقالل 
شماره ۱۷۱3 برج جنوبی - طبقه نهم - امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. 
ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱4۰۱/۰۷/۱6 و جلسه 

بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ  ۱4۰۱/۰۷/۱۷ تمدید می گردد.  ـاد
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سخنگوی صمت خبر داد: 
 ورود خودروهای وارداتی

به بازار ایران از آذر
ســخنگوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت عنوان کرد 
اگــر تمــام شــرایط واردات خودرو به خوبی انجام شــود 

این خودروها در آذر وارد بازار کشور می شود.
بــه گــزارش مهــر، امید قالیبــاف، گفت: بر اســاس 
آئین نامه واردات، شــرکت های مشــمول واردات خودرو 
بایــد تقاضــای خــود را تا ۱۹ شــهریور بــه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت ارائه دهند.
ســخنگوی وزارت صنعــت، معدن و تجــارت افزود: 
بر این اساس تقاضاهای ارائه شده از سوی شرکت های 
متقاضی، از ســوی وزارت صمت تا آخر شــهریور بررسی 
کــدام  کــه  می شــود  مشــخص  نیــز  مهــر  ابتــدای  در  و 

شرکت ها واجد شرایط واردات خودرو هستند.
شــرکت های  مهــر  ابتــدای  از  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
واردکننــده مشــمول می دانند که می تواننــد خودرو وارد 
کنند، گفت: ضمن اینکه قبل از این نیز این شــرکت ها 
مذاکــرات شــأن را بــا شــرکت های خودروســاز دنیــا آغاز 

کرده اند.
امــکان  مهــر  ابتــدای  از  داد:  ادامــه  قالیبــاف 
واردات خــودرو وجــود دارد، امــا شــرکت واردکننــده 
بایــد ثبــت ســفارش کند و مراحــل تخصیص و تأمین 

ارز را طی کند.
وی افزود: بنابراین پس از مرحله تأیید شرکت های 
واردکننده و اعالم اســامی شــرکت های مشمول واردات 
خــودرو دیگــر وزارت صمــت مســئولیتی نــدارد و مراحل 

دیگر در بانک مرکزی، گمرک و … باید پیگیری شود.
ســخنگوی وزارت صمــت اظهــار کرد: بانــک مرکزی 
بایــد ارز مــورد نیــاز واردکننــده را تأمیــن کنــد و پــس از 
آن نیــز مراحــل واردات خــودرو انجــام و در نهایــت نیــز 
خــودروی وارداتــی بایــد از گمرکات ترخیص و ســپس به 
روش هــای مذکــور در آیین نامــه بایــد عرضه شــود که بر 
ایــن اســاس فکــر می کنم کــه اگر تمام شــرایط به خوبی 
انجــام شــود در آذرمــاه خودروهــای وارداتــی وارد بــازار 

می شود.

خودروسازان در مسائل 
کیفی انتظارات سازمان ملی 

استاندارد را برآورده نکردند
ایــران،  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  رئیــس  گفتــه  بــه 
خودروســازان در مســائل بهبود کیفــی تولیدات، هنوز 

انتظارات این سازمان را به خوبی برآورده نکرده اند.
ایــران،  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  گــزارش  بــه 
استانداردســازی  از  در گفت وگویــی  اســالم پناه  مهــدی 
خودروهــای اقتصــادی خبــر داد و افــزود: ایــن خودروها 

شامل تولیدات داخلی و خودروهای وارداتی است.
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد با اشــاره به توقف 
خودروهــای پرعیــب و ناایمن در بــازه زمانی کوتاه مدت، 
گفــت: اجبــاری ســازی خدمــات پس از فــروش به مدت 
سه سال، ایجاد بن سازه های نوآورانه و استانداردسازی 
قطعــات از دیگر اقدامات ســازمان ملی اســتاندارد برای 

کیفی سازی خودروها است.
بــه  مــا  حرکــت  مســیر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گرفتــه،  قــرار  خوبــی  جهــت  در  مدعی العمــوم  عنــوان 
خاطرنشــان کرد: خودروســازان در مســائل بهبــود کیفی 
تولیدات هنوز انتظارات این سازمان را به خوبی برآورده 
نکرده اند و خودروســازان مکلف و متعهد هســتند طبق 
تعهــدی کــه نســبت بــه شــروط ۱۵ گانــه ســازمان ملــی 

استاندارد ایران داشتند، به وظایف خود عمل کنند.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز: 
موفقیتی در آفریقا نداشتیم

به گفته رئیس اتاق بازرگانی شیراز، از دیرباز کوشش 
زیاد برای ورود به بازار آفریقا شده است که علت آن 
تا حدودی بکر بودن آفریقا و بویژه شــرق آن بوده اما 

تاکنون موفقیت چندانی حاصل نشده است .
جمــال رازقــی جهرمی در گفت وگــو با ایلنا در مورد 
سفر هیات کنیایی به ایران اظهار کرد: استان فارس از 
دوره نخســت ریاســت جمهوری آقای احمدی نژاد ارتباط 
خوبی با آفریقا داشته است و در مقطع گفته شده، دو 
سفر به شرق و غرب آفریقا انجام شد. طبق قرار قبلی 
در آن زمــان قــرار بــود هیاتــی از کنیا به ایران ســفر کند 
کــه ایــن اتفاق رخ نداد؛ با ایــن حال زمینه های همکاری 
در حال حاضر وجود داشته و به دنبال سفر سفیر کنیا 
بــه ایران، اهتمــام مجلس بر گســترش روابط اقتصادی 

بر کشورهای آفریقایی بویژه کنیا است.
وی افــزود: ظــرف دو ســه ماه آینــده احتماال هیات 
جدیــدی عــازم شــرق آفریقا جهــت مالقات بــا بازرگانان 
تجــاری  روابــط   توســعه   ،B2B دیدارهــای  و  کنیایــی 
خواهند شد و مالقات های مراکز صنعتی در دستور کار 

خواهد بود.
وی در ارتبــاط بــا زمینه هــای همــکاری میان ایران 
و کنیــا اذعــان کرد: محصول عمده باکیفیت کنیا که از 
قضــا مــورد نیاز ایران اســت، چای بوده که همه ســاله 
بــه کشــور وارد می شــود. در زمینــه صــادرات بــه کنیا، 
ایــن کشــور نیازهای زیادی داشــته و رب گوجه فرنگی 
به میزان باالیی به کنیا صادر می شــود و این محصول 
از واردات عمده کنیا محسوب می شود. در زمینه های 
صنعتــی نیز اشــتراکات نظرهایی بــرای همکاری وجود 

دارد.
رازقــی جهرمی خاطرنشــان کرد: بــا این حال میزان 
تبادالت با کنیا بســیار ناچیز اســت و با سایر کشورهای 
آفریقایی نیز مبادالت تجاری گســترده ای نداریم. تصور 
می کنــم عالقمندی برای همکاری بیشــتر از ســوی طرف 
ایرانــی وجــود دارد و البتــه از ســوی دیگــر، طــرف مقابل 
نیز پذیرای این موضوع است. ما از دیرباز کوشش برای 
ورود به بازار آفریقا داشتیم که علت آن تا حدودی بکر 
بودن آفریقا و بویژه شرق آن بوده اما تاکنون موفقیت 

چندانی حاصل نشده است .

اخبـــــــــــــــــار

وزیــر جهاد کشــاورزی نرخ خریــد تضمینی گندم 
برای سال زراعی جدید را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان به عالوه ۱۵۰۰ تومان یارانه کشت در هر 

کیلو اعالم کرد.
بــه گــزارش ایلنــا، ســید جــواد ســاداتی نژاد 
اعــالم کــرد: قیمــت گنــدم در ســال زراعــی جدید 
۱۴۰۱-۱۴۰2، ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومــان اعالم شــده و 
۱,۵۰۰ تومــان یارانــه کشــت در نظــر گرفته ایم که 
بخشــی از آن را بــه یارانــه کــود و بــذر اختصــاص 

می دهیم.
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای دولــت نــگاه 
ویــژه رئیس جمهوری به حوزه تولید بوده اســت، 
افــزود: در ســال گذشــته کشــت قــراردادی را بــه 
صــورت پایلــوت در 2۵۰ هــزار هکتــار از اراضــی 

شروع کرده ایم.
ســاداتی نژاد تصریــح کــرد: قیمــت گنــدم را 
در ابتــدای دولــت و پیش از شــروع فصل کشــت 
بــه ۷,۵۰۰ تومــان افزایش دادیم، ســوم فروردین 

۱۴۰۱ با بحران جهانی و افزایش قیمت ها، قیمت 
گنــدم را بــه ۱۰ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــه عالوه یک 
هزار تومان یارانه کشــت افزایش دادیم که ثمره 
آن تحویل ۱۱ میلیون تن گندم توســط کشاورزان 
برنــج  در  درصــد   2۰۵ همچنیــن  اســت،  بــوده 

افزایش تولید داشته ایم.
وی ادامــه داد: افزایــش ۱.۵ میلیــون تنــی 
کشت دیم در 2.۶ میلیون هکتار از اراضی کشور 
را داشــته ایم و در بیــش از ۵ میلیــون هکتــار از 
اراضــی در ســال جاری کشــت دیم انجــام خواهد 

شد.
وزیــر جهاد کشــاورزی با بیــان اینکه تاکنون 
۸2 هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات گندمکاران 
در ۵ ســال گذشــته  کــه  اســت  پرداخــت شــده 
چنــد  تــا  کــرد:  عنــوان  اســت،  بــوده  بی ســابقه 
روز آینــده تمــام مطالبــات گندمــکاران پرداخــت 

می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه میزان نیاز کشــور به 

گنــدم نــان ۹ میلیــون تــن اســت، ابــراز امیدواری 
کرد: در سال زراعی جدید در تولید گندم نان به 

پایداری در خودکفایی برسیم.
ســاداتی نژاد بــا تاکیــد بر اینکه سیاســت ما 
یارانه کشــت بر روی محصوالت و یارانه حمایتی 
بــرای تولید اســت، خاطرنشــان کرد: برای کشــت 
ســویا یارانــه ۶ میلیــون تومان در هــر هکتار را در 
نظــر گرفته ایم و برای کشــت گنــدم ۱,۵۰۰ تومان 

یارانه کشت در نظر گرفته شده است.
وی ادامــه داد: امســال پیــش از هدفمنــدی 
یارانه هــا خریــد تضمینــی کلــزا با قیمــت ۱۵ هزار 
هدفمنــدی  از  پــس  کــه  می شــد  انجــام  تومــان 
یارانه هــا بــا ورود بخــش خصوصــی بــه 2۳ هــزار 
تومان افزایش یافت و مابه التفاوت این مبلغ به 

حساب کلزاکاران واریز شد.
مقــام عالــی وزارت بــا بیــان اینکــه اهمیــت 
امنیت غذایی با جنگ اوکراین به خوبی در جهان 
احســاس شــد، گفت: بــا برنامه ریزی هــای دولت 

سیزدهم کشور در بحران جنگ اوکراین و اصالح 
اقتصادی دچار صف، کمبود و سهمیه بندی نشد، 
تولیدکننــدگان در بخــش کشــاورزی با غیرت پای 
تأمین سفره مردم ایستادند که از فعاالن بخش 

کشاورزی، دام و طیور بسیار تشکر می کنم.
وی تصریــح کــرد: در فصــل زراعــی جدیــد 
کشــت قــراردادی را بــه خصــوص در اراضی خرده 
مالکی اعمال خواهیم کرد تا به کشــاورزان کمک 
کنیــم، همچنیــن از کشــت کلــزا بــا یارانه کشــت 

حمایت خواهیم کرد.
ساداتی نژاد با بیان اینکه رئیس جمهور در 
نظارت ستادی از وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای 
الگوی کشت تاکید کرد، ادامه داد: دستورالعمل 

آن تا هفته جاری به استان ها ابالغ می شود.
وی افــزود: بــرای اجــرای الگــوی کشــت بــه 
ابزارهایــی نیــاز داریــم کــه یکــی از ایــن ابزارهــا 
ابــزار قیمــت در کشــت  قیمت گــذاری اســت، از 
گندم اســتفاده کردیم و کشــاورزان به کشت این 

محصول ترغیب شدند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بخشودگی 
پلکانــی آب بهــا کــه از دیگــر تأکیــدات ریاســت 
جمهــوری اســت، بیــان کــرد: بــا جلســاتی کــه بــا 
بررســی  را  موضــوع  ایــن  داشــتیم  نیــرو  وزارت 
کرده ایــم، کشــاورزانی که الگوی کشــت را رعایت 
خواهنــد  بهــا  آب  بخشــودگی  درصــد   ۵۰ کننــد 
داشــت و بــا افزایــش بهره وری میزان بخشــودگی 

افزایش می یابد.
وی در رابطه با عوارض صادرات محصوالت 
آب بــر گفــت: صــادرات ایــن محصــوالت عــوارض 
خواهــد داشــت تا از خــروج آب مجازی از کشــور 

جلوگیری شود.
ســاداتی نژاد بــا بیــان اینکــه الیحه آبخیــزداری یک 
ضرورت برای کشــور اســت و مراحل پایانی تدوین 
را طی می کند، اذعان کرد: در این الیحه از مشاوره 
نخبــگان، پژوهشــکده آبخیــزداری و دانشــگاهیان 

استفاده شده و یک اقدام علمی است.

مرکــز آمــار ایــران در گزارشــی اعــالم کــرد که در 
بهــار امســال تــورم تولیدکننــده نســبت بــه بهــار 
سال قبل ۴۹.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

بــه گــزارش مهــر، مرکز آمــار ایران شــاخص 
قیمت تولیدکننده فصل بهار ١٤٠١ بر مبنای سال 

پایه ١٣٩٥ را اعالم کرد.
در فصل بهار ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص 
قیمــت کل تولیدکننــده نســبت بــه فصل مشــابه 
ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه( ۴۹.۳ درصد 
می باشد که در مقایسه با همین اطالع در فصل 
قبــل کــه ٤٢ درصد بود ٧.٣ واحد درصد افزایش 

داشته است.

شاخص قیمت کل
کل  قیمــت  شــاخص   ١٤٠١ بهــار  فصــل  در 
تولیدکننده. ۶2۶.۴ می باشد که نسبت به فصل 
قبــل )تــورم فصلی( ١٥.٨ درصد نســبت به فصل 
مشــابه ســال قبــل )تورم نقطــه به نقطــه( ٤٩.٣ 

درصــد افزایش داشــته و در چهارفصل منتهی به 
فصــل جــاری نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبل 
)تورم ساالنه( ٤٩.٧ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی
در فصل بهار ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص 
قیمــت کل تولیدکننــده نســبت بــه فصــل قبــل 
)تورم فصلی( ۱۵.۸ درصد اســت که در مقایســه 
با همین اطالع در فصل قبل )٤.٩ درصد(، ١٠.٩ 

واحد درصد افزایش داشته است.
از  دریافتــی  قیمــت  میانگیــن  عبارتــی،  بــه 
ســوی تولیدکنندگان به ازای تولید محصوالتشان 
در داخــل کشــور، در فصــل بهار ١٤٠١ نســبت به 
فصــل قبــل، ١٥.٨ درصــد افزایــش دارد. در ایــن 
فصــل بیش تریــن تــورم فصلــی بــا ٣٨.٥ درصــد 
مربوط به گروه کشــاورزی و کم ترین تورم فصلی 
با ٧.٤ درصد مربوط به گروه معدن می باشد. در 
ایــن فصــل گروه تولید، انتقــال و توزیع برق تورم 

منفی ۸ دهم درصدی را تجربه کرده است.

افزایش تورم نقطه به نقطه
در فصل بهار ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص 
قیمــت کل تولیدکننــده نســبت بــه فصل مشــابه 
ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه( ۴۹.۳ درصد 
می باشد که در مقایسه با همین اطالع در فصل 
افزایــش  درصــد  واحــد   ٧.٣ درصــد(،   ۴2( قبــل 

داشته است.
دریافتــی  قیمــت  میانگیــن  عبارتــی  بــه 
تولیدکننــدگان بــه ازای تولیــد در داخــل کشــور 

در فصل بهار ١٤٠١ نســبت به دوره مشــابه ســال 
قبــل ٤٩.٣ درصــد افزایــش دارد. در ایــن فصــل 
بیش تریــن تــورم نقطــه بــه نقطه بــا ٦٦.٢ درصد 
مربــوط بــه گروه کشــاورزی و کم ترین تورم نقطه 
بــه نقطــه بــا ٨.٤ درصــد مربــوط بــه گــروه تولید، 

انتقال و توزیع برق است.

کاهش تورم ساالنه
در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص 
قیمــت کل تولیدکننــده در چهــار فصل منتهی به 
فصل بهار ١٤٠١ نســبت به مدت مشــابه در سال 

قبــل ۴۹.۷ درصــد می باشــد کــه در مقایســه بــا 
همیــن اطــالع در فصل قبــل )٥٤.٣ درصد(، ٤.٦ 

واحد درصد کاهش داشته است.
بــه عبارتــی میانگین قیمت دریافتی توســط 
تولیدکننــدگان بــه ازای تولید در داخل کشــور در 
۴ فصــل منتهــی بــه بهــار ١٤٠١ نســبت بــه دوره 
مشــابه ســال قبل، ٤٩.٧ درصد افزایش دارد. در 
این فصل بیش ترین تورم ســاالنه با ٦٣.٦ درصد 
مربوط به گروه کشاورزی و کم ترین تورم ساالنه 
بــا ١٣.٨ درصــد مربــوط به گــروه تولیــد، انتقال و 

توزیع برق است.

شناسایی ۶۰۰۰ بنگاه مشکل دار و نیمه فعال
از بدو آغاز فعالیت دولت سیزدهم اقدامات 
موثــری در حمایت از بنگاه های اقتصادی با 
رویکرد حفظ اشتغال موجود صورت گرفته 
و مطابــق آخریــن آمارهــا، در راســتای رفــع 
موانــع تولید ۶۰۰۰ بنگاه مشــکل دار و نیمه 
فعال و ۲۷۶ بنگاه با ظرفیت ایجاد اشتغال 

باال شناسایی شده اند.
به گزارش ایسنا، صیانت از نیروهای 
کار و حمایت از کارفرمایان، حفظ اشتغال 
موجــود، بقــای بنگاه های اقتصــادی و رصد 
و شناســایی واحدهای مشکل دار از جمله 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  ذاتــی  وظایــف 

اجتماعی به شمار می رود.
کارشناســان تاکیــد دارند کــه صیانت 
از نیروی کار تنها در رسیدگی های حقوقی 
و پیگیری دادخواســت های قانونی کارگران 
از  گره گشــایی  بلکــه  نمی شــود  خالصــه 
مشــکالت اقتصــادی بنگاه هــای مشــکل دار 
در اولویــت خواســته های جامعــه کارگــری 
اســت چــرا کــه کارگــران بــا حــل مشــکالت 
بنگاه ها به خواســته های قانونی و حقوقی 

خود دست می یابند.
فعالیــت  آغــاز  بــدو  از  ســیزدهم  دولــت 
بنگاه هــای  از  حمایــت  راســتای  در  خــود 
اقتصــادی بــا رویکرد حفظ اشــتغال موجود 
گام برداشــته و براســاس گــزارش معاونت 
اشــتغال وزارت کار، در راســتای رفع موانع 
تولید ۶۰۰۰ بنگاه مشکل دار و نیمه فعال، 
2۷۶ بنگاه با ظرفیت ایجاد اشــتغال باال و 
تاییــد 2۴۱ بنــگاه قابل حمایت، شناســایی 

شدند.
پیش از این معاونت روابط کار وزارت 

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از شناســایی 
۹۶۵ بنــگاه مشــکل دار بــا ۱۱2 هــزار و ۶۶۱ 
کارگر شاغل در آنها از زمان استقرار دولت 

سیزدهم تا پایان مهر خبر داده بود.
بــر اســاس گزارش هــا، ســال گذشــته 
در  مشــکل  دارای  اقتصــادی  بنــگاه   ۱۷۴2
در  کار  وزارت  کــه  داشــت  وجــود  کشــور 
راســتای حفــظ اشــتغال آنهــا اقــدام کــرد و 
تعــداد بنگاه هــای مشــکل دار را بــه ۱۷۰۷ 

بنگاه کاهش داد.
این بنگاه ها عمدتا با مشــکل اختالف 
میــان کارگــر و کارفرمــا روبــه رو بودنــد کــه 
مجموعه اقدامات صورت گرفته به کاهش 
۸.۶ درصدی بنگاه های مشکل دار در شش 

ماهه دوم سال ۱۴۰۰ منجر شد.
دارای  کارگاه هــای  تعــداد  همچنیــن 
مشــکل دار از ۱۰۴۴ کارگاه به ۹۵۳ کارگاه 
رسید و با کمک سایر ارکان دولت اشتغال 
در آنهــا حفــظ شــد بــه نحــوی که بــه گفته 
معــاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، در مدت یاد شده تعداد کارگران 
دارای اختالف و مشکل از ۱2۷ هزار نفر به 
۱۱۵ هزار نفر رســید و مشــکل ۱2 هزار نفر 

از کارگران این بنگاهها حل شد.
حــل  و  شناســایی  راســتای  در  کار  وزارت 
تولیــدی،  بنگاه هــای  مشــکالت  فصــل  و 
کارگروه هــای تســهیل و رفــع موانع تولید را 
طــی چند ســال اخیــر در اســتانها راه اندازی 
کرده اســت؛ این کارگروه هــا وظیفه رصد و 
شناسایی بنگاه های اقتصادی مشکل دار را 
برعهده دارند و وضع بنگاه ها و حل و فصل 
مشکالت آنها را پیگیری و  بررسی می کنند.

نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید اعالم شد

 تورم تولیدکننده
۴۹.۳ درصد افزایش یافت
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راه کنترل مصرف سوخت 
در کشور استفاده از کارت 
انرژی برای خانوارها است

رئیسکمیسیونانرژیاتاقبازرگانیایرانخاطرنشان
کــردکــهنبایــدپرداخــتیارانهبنزیــنبــهخانوارها،به
صــورتنقــدیباشــد،دربحــثحاملهایانــرژی،هم
کنتــرلمصــرفوهــمبحــثعدالــتاجتماعــیمطــرح
اســتکــهدرهــردومــورداســتفادهازکارتانــرژی

میتواندراهگشاباشد.
آرش نجفــی در گفت وگــو بــا ایرنــا با بیــان اینکه تا 
وقتــی کــه اصالح ســاختار مصرفــی حامل های انــرژی از 
جملــه بنزیــن را انجــام ندادیــم، هــر افزایــش قیمتی به 
رشــد تــورم منجر می شــود، افزود: در گذشــته، افزایش 
قیمت بنزین و ســوخت بــدون برنامه ریزی برای کاهش 
مصــرف از جمله عرضه خودروهای کم مصرف، توســعه 
حمل ونقــل عمومی و احداث پارکینگ های طبقاتی برای 
کاهــش تــردد در ســطح شــهر، انجام می شــد کــه نهایتا 

سایر قیمت ها را افزایش داد.
او با اشــاره به اینکه از ابتدای انقالب تا به امروز، 
قیمت بنزین ۳ هزار برابر شده، ادامه داد: اما در هیچ 
کــدام از زمان هایــی کــه قیمت باال رفــت، مصرف بنزین 
کنتــرل نشــد و تنها ایــن افزایش قیمــت، تاثیر پروانه ای 

بر سایر قیمت ها داشت.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: جامعه 
قیمــت ســوخت و عــوارض ناشــی از آن را در حســاب ها 
اعمــال می کنــد. ایــن تــورم باعــث افزایــش قیمــت ارز و 
ناترازی اقتصادی می شود و کشور گران تری می شویم.  
متعــارف  حــد  از  بیــش  جامعــه  افــزود:  نجفــی 
در مقایســه بــا قیمــت ســوخت حســاس اســت و در 
مــوارد دیگــر ماننــد افزایــش قیمــت لبنیــات و یــا ســایر 
در  اســت.  کمتــر  مراتــب  بــه  واکنش هــا  محصــوالت، 
واقع ممکن اســت در ســایر بخش ها چند برابر شــدن 
قیمت هــا را بپذیریــم امــا تغییــر قیمت بنزیــن تحرکات 

اجتماعی به دنبال دارد.
او راه کنتــرل مصــرف را نه تغییر در قیمت ها بلکه 
راه هــای غیرقیمتــی دانســت و ادامــه داد: می تــوان بــا 
تعییــن یــک ظرفیــت ســوختی مناســب برای هــر خانوار 
عددی را در نظر گرفت و تنها صورت حساب های انرژی 
را پرداخــت کنیــم و آن وقــت می توانیم قیمــت بنزین را 

آزاد کنیم.  
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نباید 
پرداخــت یارانــه بنزیــن بــه خانوارهــا، بــه صــورت نقدی 
باشــد، گفــت: در بحــث حامل هــای انــرژی، هــم کنتــرل 
مصرف و هم بحث عدالت اجتماعی مطرح است که در 
هــر دو مــورد اســتفاده از کارت انرژی می تواند راهگشــا 

باشد.
نجفی تاکید کرد: می توان کارت انرژی را در اختیار 
سرپرســت خانــوار بدهیــم تا بــا آن صورت حســاب های 
انــرژی را پرداخــت کننــد. البتــه این کارت نبایــد قابلیت 
نقدشوندگی داشته باشد تا نقدینگی بیشتر به جامعه 
تزریــق نشــود اما باید بتــوان اعتبار آن را بین کارت های 

مختلف جا به جا کرد.

تأکید بر گسترش 
همکاری های قضایی و انعقاد 

توافقنامه انتقال محکومان 
میان ایران و اندونزی

حجتاالســاموالمســلمینمرتضــویمقــدمدردیدار
بــارئیــسدیــوانعالــیاندونــزیبرگســترشهمکاری
بــهویــژهانعقــاد درزمینــهتوافقنامههــایقضایــیو

توافقنامهانتقالمحکومانتأکیدکرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دیــوان عالــی کشــور، 
حجــت االســالم و المســلمین مرتضــوی مقــدم در ایــن 
دیــدار ضمــن خیرمقــدم بــه باالتریــن مقــام قضایــی این 
کشــور اســالمی و هیــات همــراه، ســاختار تشــکیالتی و 
قضایی جمهوری اســالمی ایران و وظایف تعریف شــده 
بــرای دیــوان عالــی کشــور در قانون اساســی را تشــریح 

کرد.
او با اشــاره به  اینکه دیوان عالی کشــور در قانون 
توضیحاتــی  اســت،  قضایــی  مرجــع  باالتریــن  اساســی 
دربــاره وظایــف این دیــوان در خصوص نظارت بر احکام 
دادگاههــا، ایجــاد وحدت رویه قضایی و نحوه رســیدگی 

به پروندهها ارائه داد.
رئیــس دیــوان عالــی کشــور بــا ابــراز امیــدواری در 
مورد تداوم این دیدارها بر گســترش همکاری در زمینه 
موضوعــات و توافقنامه هــای قضایــی و بــه ویــژه انعقــاد 
توافقنامــه انتقــال محکومــان کــه مــورد اشــاره رئیــس 

عدلیه ایران بود، تاکید کرد.
رئیــس دیــوان عالــی کشــور اندونــزی نیــز در ایــن 
دیدار ضمن تشــریح ســاختار قضایی کشــور متبوع خود 
بر اهمیت گسترش روابط تأکید و افزایش همکاری های 

قضایی در موضوعات مختلف را خواستار شد.
در پایان این دیدار، »محمد شــریف الدین«رئیس 
نمــای  از  تندیســی  اهــدای  بــا  اندونــزی  عالــی  دیــوان 
حجت االســالم  از  اندونــزی  دادگســتری  ســاختمان 
والمســلمین مرتضــوی مقــدم بــرای ســفر بــه اندونــزی 
دعــوت کــرد و ابراز امیــدواری کرد که مالقات بعدی آنها 

در این ساختمان باشد.
گفتنی اســت: محمد شــریف الدین، رئیــس دیوان عالی 
اندونزی و هیأت همراه که به ایران ســفر کرده اســت، 
با حجتاالسالم والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم، 

رئیس دیوان عالی کشور و معاونان او دیدار کردند.

اخبـــــــــــــــــار

عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس: مردمی سازی 

یارانه ها، انحرافات و 
اختالس ها را از بین می برد

کــه کــرد اعــام مجلــس اقتصــادی کمیســیون عضــو
مردمیســازییارانهها،انحرافاتواختاسهاومافیا
راازمســیربرمیدارد،کســانیکهبهدنبالشــفافیت
وحــذففســادهســتند،بداننــدراهآنهمیــناصــاح

سیاستیارانههاست.
حجت االســالم ســیدکاظم موســوی در گفت وگو با 
مهــر در رابطــه بــا عملکــرد دولــت ســیزدهم و مهم ترین 
اقدامات صورت گرفته در یک سال اخیر گفت: خدمات 
دولــت تاکنــون خــوب بوده امــا آن انتظاری کــه مردم از 
مجموعــه حکمرانــی و مجلــس از دولــت دارد، بــه ویــژه 
مطالباتــی کــه در حــوزه معیشــت، کاالهــای اساســی و 
ایجاد اشــتغال در جامعه محسوس است، باید برآورده 

شوند.
او بــا اشــاره بــه مهم تریــن اقــدام اقتصــادی دولــت 
ســیزدهم، تصریــح کــرد: مردمی ســازی یارانه هــا کــه از 
سوی دولت سیزدهم در دست اجراست، علیرغم همه 
دشــواری ها اقــدام بســیار خوبــی به شــمار مــی رود. اگر 
کمی آســتانه تحمل خود را باال ببریم، خواهیم دید که 

اهداف این اقدام به زودی محقق خواهد شد.
نماینــده مردم اردبیل در مجلس شــورای اســالمی 
در پاســخ به این ســوال که دولت در ادامه مســیر خود 
چــه سیاســت هایی را باید تقویت یــا اصالح کند، عنوان 
کــرد: قوانیــن وضع شــده در مجلــس باید بیش از پیش 
توســط دولــت مــورد توجــه قــرار بگیــرد، همچنیــن بایــد 
در اجــرای آنهــا بــا نماینــدگان مجلــس هماهنگــی وجود 
داشــته باشــد؛ چراکــه وضــع قانــون و نظــارت بر حســن 
اجــرای آن از اختیــارات مجلــس اســت. دولــت بایــد در 
مقایســه بــا رونــد اجــرای قوانیــن پاســخگوی ســواالت 

وکالی مردم باشد.
موســوی بــا تاکیــد بــر اینکــه فاصلــه میــان دولــت 
تــا  زمیــن  فاصلــه  انــدازه  بــه  قبــل  دولــت  و  ســیزدهم 
آســمان اســت؛ تصریــح کــرد: دولــت روحانــی شــرایط 
را در حوزه هــای مختلــف بــه هــم ریخــت و خرابســتانی 
بــرای دولــت بعد به جای گذاشــت و رفــت. با این وجود 
حجت االســالم رئیســی رویکــرد اصــالح و ترمیــم امــور را 
در پیــش گرفتــه و تاکنــون عملکرد خــوب و قابل قبولی 
داشــته اســت. مجلس نیز در این مســیر در کنار دولت 

خواهد بود.

کنعانی: جزایر ابوموسی، 
تنب بزرگ و تنب کوچک 

جزء ابدی خاک ایران 
هستند

ســخنگویوزارتامورخارجهبارداتهاماتبیاســاس
پایانــینشســت۱۵۳وزرایخارجــه واردهدربیانیــه
شــورایهمــکاریخلیجفــارس،جزایرســهگانهایرانی
ابوموســی،تنــببــزرگوتنبکوچکراجزءالینفکو

ابدیخاکجمهوریاسامیایراندانست.
به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی نقش سیاست های 
مخــرب و فتنــه انگیزانــه آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی و 
اشــتباه محاســباتی بعضی از کشــورهای منطقــه در باز 
کــردن پــای بیگانــگان بــه معــادالت امنیتی منطقــه را از 
مهمتریــن عوامــل بی ثباتی در منطقه دانســت و افزود، 
جای تأســف اســت که برخی از کشورهای عضو شورا به 
جای مســئولیت پذیری و اصالح سیاست های ناکارآمد و 
شکست خورده، بر فرافکنی و بیان حرف های تکراری و 

مالل آور اصرار می ورزند.
او تاکیــد کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران همانگونه 
کــه همــواره تاکیــد کــرده، معتقــد اســت کــه همــکاری و 
چارچوب های منطقه ای بدون حضور بیگانگان، بهترین 
روش بــرای رفع مشــکالت، تقویــت و تعمیق روابط بین 
همســایگان و تأمین ثبات و امنیت مشــترک در منطقه 

است.
و  بازگشــت  از  دیپلماســی  دســتگاه  ســخنگوی 
دولــت  و  کویــت  دولــت  ســفرای  فعالیــت  ازســرگیری 
امارات متحده عربی در تهران و اســتمرار گفت وگوها با 
عربستان استقبال کرد و گفت، جمهوری اسالمی ایران 
همانند گذشته بر لزوم اتخاذ رویکرد همکاری محور از 
ســوی همه کشورهای منطقه برای دستیابی به امنیت، 

ثبات و صلح در منطقه خلیج فارس تاکید دارد.
کنعانــی همچنیــن با تاکید بر ضرورت اقدام برخی 
کشــورهای منطقــه در اصــالح رفتارهــای متناقــض خود 
اظهــار کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران بــر اســاس نــگاه 
بهتریــن  همــواره  خــود،  اصولــی  و سیاســت  راهبــردی 
راهــکار حــل مســائل و مشــکالت منطقــه را تعامــل و 
همــکاری بــا همســایگان دانســته و از ابتکارهــای مثبت 
و ســازنده در توســعه مناســبات دوجانبــه و منطقــه ای 

استقبال می کند.
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رئیــسکانونانجمنهایصنفیجایگاهداران
امــکان اســتانها برخــی در کــه کــرد اعــام
ســوختگیریچهســهمیهنرخاولوچهنرخ
دومبهسقف۳0لیترکاهشیافتهکهگاهی

دربرخــیجایگاههاتراکمایجادمیکند.
همایــون صالحــی در گفت وگــو بــا ایلنــا 
دربــاره تغییرات ســوخت گیری بعد از کاهش 
ســهمیه بنزین با نرخ دوم اظهار کرد: تاکنون 
مــردم بیــش از اینکــه از کارت شــخصی بــرای 
دریافت ســهمیه آزاد ســوخت اســتفاده کنند 
از کارت جایگاه دار استفاده کرده اند، بنابراین 
کاهــش ســهمیه از 250 لیتــر بــه 150 لیتــر 
تغییــری در افزایش و یا کاهش مراجعه برای 

سوختگیری ایجاد نکرده است.

کاهشسهمیهنرخآزاد
قاچاقراکممیکند؟

او بــا بیــان اینکــه طبــق بــرآورد میدانــی 
کاهش ســهمیه با نرخ آزاد تاثیری در عرضه، 
افــزود:  نداشــته،  قاچــاق ســوخت  و  فــروش 

دلیــل آن ایــن اســت کــه مــردم غالبــا از کارت 
آزاد جایگاه هــا اســتفاده می کردنــد و از کارت 
مالــک خــودرو بــرای ســوخت گیری نــرخ آزاد 

کمتر استفاده شده است. 
صنفــی  انجمن هــای  کانــون  رئیــس 
جایــگاه داران تصریــح کــرد: نکتــه ای که وجود 
دارد اینکــه در حــال حاضــر در تهــران و دیگــر 
شــهرها بــرای هــر نازل یــک کارت وجود دارد، 
اما در جایگاه های استان های مرزی به یک تا 
دو کارت محــدود شــده، البتــه فعال در مســیر 
اربعین به دو تا ســه کارت افزایش پیدا کرده 

است. 

2۵درصدنازلهاغیرفعالند
کــرد:  خاطرنشــان  همچنیــن  صالحــی 
اکنــون قطعات ســامانه ها وضع اســفناکی به 
لحــاظ اســتهالک دارنــد، یعنــی بیــش از 25 
درصد نازل ها به علت اینکه قطعات ســامانه 
هوشــمند کهنــه و مســتعمل هســتند و بایــد 
تعمیــر شــوند، غیرفعالنــد. بنابرایــن ایــن دو 

عامل کاهش سقف سوخت گیری به ۳0 لیتر 
و نازل های غیر فعال منجر به تراکم در برخی 

جایگاه ها می شود.

برایجلوگیریازقاچاقسراغ
خطلولهولنجبرویم

او تاکیــد کــرد: در هــر حــال بــا قاطعیــت 
نمی تــوان گفــت کــه کاهش ســهمیه منجر به 
جلوگیری از قاچاق می شــود، اگر هم قاچاقی 
در اســتان های مــرزی صــورت گیــرد محــدود 
اســت. قاچاق ســوخت بنا به گفته مسئولین 
از جملــه فرمانــده مرزبانی، ریاســت مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و مسئوالن نظارتی و امنیتی 
از مبــادی دیگــری مثــل خــط لولــه و لنــج و به 
مقدار زیاد انجام می شود، هرچند ما بشدت 
مخالــف قاچــاق ســوخت حتــی یــک سی ســی 
و بــه هــر طریــق هســتیم امــا بــرای جلوگیری 
از قاچــاق از مســیر دیگــری بایــد ورود کنیــم 
بــا محــدود کــردن مــردم و جایــگاه داران ایــن 

مسئله حل نخواهد شد.

صنفــی  انجمن هــای  کانــون  رئیــس 
بــا  امــر  متولیــان  شــد:  یــادآور  جایــگاه داران 
کاهــش ســهمیه بدنبــال بهینه ســازی مصــرف 
ســوخت و جلوگیری از قاچاق هســتند، چون 
مصــرف از تولیــد پیشــی گرفتــه بنابرایــن بــه 
دنبــال راه حلــی هســتند که بــه واردات منجر 
ایجــاد  را  محدودیــت  ایــن  بنابرایــن  نشــود، 
کردنــد، امــا واقعیــت اینکــه قاچــاق از مســیر 

دیگری انجام می شود.

مصرفبنزینبه۱۱0میلیون
لیتردرروزرسید

صالحــی، میزان مصــرف بنزین را طی 5 
ماهه ابتدایی ســال جاری روزانه 105 میلیون 
لیتــر عنــوان کرد و گفت: ایــن روزها به خاطر 
نزدیک شــدن به اربعین و تعطیالت شــهریور 
مــاه کــه همیشــه مــردم بیشــتر بــه مســافرت 
می رونــد،  مصــرف بــه باالتــر از 110 میلیــون 
لیتر رســیده اما قطعا از مهر ماه کاهش پیدا 

می کند.

رئیسشورایعالیاستانهاباتاکیدبرلزوم
تهیــهپیوســتهایاجتماعــیبــرایپروژههای
بزرگمقیاسابرازامیدواریکردکهبااصاح
شیوهدرالزامبهتهیهپیوستهایمطالعاتی،
چالــش پیچیدگیهــای شــکلگیری از مانــع

برانگیزدرشهرهایدرحالتوسعهشد.
پرویــز ســروری در گفت وگو با ایســنا در 
مورد پیوســت اجتماعی و فرهنگی پروژه های 
شــهری بــه ویــژه مســکن ملی، مســکن مهر و 
انبوه ســازی  پروژه هــای  و  اجتماعــی  مســکن 
اطــراف تهــران و لزوم وجود این پیوســت ها و 
اینکــه چــه میزان به ایــن مطالعــات اجتماعی 
توجــه می شــود،  تهــران  پروژه هــای شــهر  در 
افــزود: شــهر تهــران در گذشــته بــدون نظــام 
هماهنگ در تهیه پیوست های مطالعاتی اعم 
از فرهنگــی، اجتماعــی، ترافیکــی و اقتصــادی 
شــیوه  ایــن  نتیجــه  اســت؛  یافتــه  توســعه 
توســعه که فاقد آینده نگری کالن در مســائل 
مشــکالت  شــهر  بــرای  اســت،  کارشناســی 
پیچیــده ای را پدیــدار مــی ســازد کــه مدیــران 
شــهری و ملــی را بــا چالشــی چنــد ده ســاله 

مواجه کرده است.
نشــان  کارشناســان  بررســی  افــزود:  او 
می دهــد که در خوشــبینانه ترین حالت، حل 

این مشــکالت چندین ســال دیگر نیز به طول 
می انجامــد؛ لــذا مدیــران شــهری شــهر تهــران 
در ادوار گذشــته، با بررســی عوامل تاثیرگذار 
بــر توســعه مطلــوب شــهری تصمیــم گرفتنــد 
تــا پیــش از شــروع پروژه هــای کالن، نخســت 
مباحثــی کــه این پروژه بر آنها تاثیر می گذارد 
را مطالعــه کــرده و طرح خــود را بر مبنای این 
مطالعات بهینه و اجرایی سازند. این موضوع 
در قالــب پیوســت های مطالعاتی مــورد تاکید 
قــرار گرفــت و همانگونه که می دانید در طول 
دوره چهــارم شــورای شــهر تهــران تهیــه ایــن 
پیوســت ها جایــگاه باالیی را در شــورای شــهر 
بــه دســت آورده بــود بــه نحــوی کــه چندیــن 
بــار در صحــن شــورا این موضــوع مطرح و اگر 
شــهرداری تهران پروژه هایــی را بدون مطالعه 
اجرایــی می کــرد، مورد تذکر شــدید اعضا قرار 

می گرفت.
ادامــه  اســتان ها  عالــی  شــورای  رئیــس 
ایــن روی در شــورای ششــم مجــددا  از  داد: 
مــورد  اجتماعــی  پیوســت های  تهیــه  مبحــث 
تاکید اعضای شــورای شــهر تهران قرار گرفت 
و طبــق گــزارش شــهردار تهران، در ســه ماهه 
پایانــی ســال 1۴00 بــا تمامی درخواســت های 
مطالعاتــی اتــاف )ارزیابــی تاثیــر اجتماعــی و 

فرهنگی طرح ها و پروژه های شهری( موافقت 
شــده و در اســفند 1۴00 بــا فراخــوان عمومــی 
بــه تمامــی مناطــق، پروژه هــای مــورد نیــاز بــا 
حــدود۷0 عنــوان احصــا و در فصــل بهار 1۴01  
بــه تعــداد ۳۶ مطالعه از این عنوان راه اندازی 
شــد. در حالــی ایــن رکــورد در ســال جــاری به 
وجــود آمــد کــه در طــول چهــار ســال پیــش از 
آن به طور متوســط ســالیانه کمتر از 10عنوان 

پروژه اتاف تصویب و اجرایی شده بود.
ســروری با اشــاره به اینکه تجربه نشــان 
داده اســت کــه اثــرات منفــی )اعــم از معنوی 
بــدون  شــهری  پروژه هــای  انجــام  مالــی(  و 
اغمــاض  غیرقابــل  مطالعاتــی  پیوســت های 
اســت، افــزود: از ایــن روی تکلیف شــد که در 
شــهر تهران هیچ پروژه بزرگی در سال 1۴01و 
حتــی )خطــوط جدیــد متــروی تهــران( بــدون 
نداشــته  را  اقدامــی  کارشناســی،  مطالعــات 
باشــند؛ البته این موضوع به صورت پیشنهاد 
در شــورای عالــی اســتان ها نیــز بــرای ســایر 

شهرها در دستور کار قرار گرفته است.
او ادامــه داد: امیدواریــم بتوانیــم بــا این 
اصــالح شــیوه در الــزام بــه تهیه پیوســت های 
مطالعاتی، مانع از شکل گیری پیچیدگی های 
چالش بر انگیز در شــهرهای در حال توســعه 

شــویم. از دولــت نیــز مــی خواهیــم در اجرای 
پروژه های کالن همچون مسکن مهر، مسکن 
ملــی، مســکن اجتماعــی و پروژه هــای انبــوه 
ســازی اطــراف شــهرها بــه ایــن مقوله بســیار 
جــدی و اثرگــذار در مدیریــت شــهرها توجــه 
الزم را داشــته باشــد. امروز شاهد بسیاری از 
مشــکالت در پروژه هایــی کــه در اطراف تهران 
واقــع شــده اند، هســتیم. پروژه هایی همچون 
پروژه زیتون که بیش از ســه دهه شــهرداری 
و شــهروندان را با مشــکل مواجه کرده اســت 
و یــا موضــوع شــهرهای جدیــد التاســیس کــه 
بار مشــکالت آنها بر شــهرهای بزرگ ســر ریز 
می شــود و محاســبات مدیریت شهری را برای 
ایجــاد شــهری آرام و انســان محــور بــا چالش 

مواجه می کند، از این جمله موارد است.
تاکیــد  اســتان ها  عالــی  شــورای  رئیــس 
کرد: البته نکته مهمی که وجود دارد موضوع 
شــفاف ســازی در خصــوص ایــن طرح هــا نیــز 
هســت، به گونه ای که باید مجریان، ســازکار 
انتشار  عمومی پیوست ها و امکان اظهار نظر 
شــهروندان را فراهــم آورند تا این پیوســت ها 
بــه صــورت دقیــق و شــفاف تهیــه شــده و در 
ایــن پیوســت ها  بــر  نهایــت نظــارت عمومــی 

شکل گیرد.

اولیــنقراردادبهینهســازیانــرژیباموضوع
اصاحسیســتمروشناییمعابرباجایگزینی
چراغهــایفــوقکــممصــرفالایدی،بــا
حضــورمعــاونوزیــرنیــروورئیــسســازمان

ساتبادریزدمنعقدواجراییشد.
بــه گــزارش وزارت نیــرو، اولیــن قــرارداد 
بهینه ســازی انرژی با موضوع اصالح سیســتم 
روشنایی معابر در قالب آیین نامه ایجاد بازار 
بهینه سازی و محیط زیست، با حضور محمود 
کمانــی معــاون وزیــر نیــرو و رئیــس ســازمان 

انــرژی  بهــره وری  و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
بــرق، مقامات اســتانی و جمعــی از معاونان و 

مسئوالن در استان یزد اجرایی شد. 
رئیــس ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیــر 
افتتــاح  آییــن  انــرژی در مراســم  بهــره وری  و 
عملیــات اجرایــی اولیــن پــروژه از طــرح ملــی 
اصــالح روشــنایی معابــر کشــور، تاکیــد کــرد: 
بــا اصــالح روشــنایی های تمــام معابر کشــور، 
حــدود ۸00 مــگاوات صرفه جویــی در مصــرف 

برق خواهیم داشت.

کمانــی افــزود: بــا اجــرای ایــن قــرارداد، حدود 
200 هــزار چــراغ پربــازده و فــوق کــم مصــرف 
ال ای دی جایگزیــن چراغ هــای معابــر شــهری 
اســتان یــزد خواهــد شــد کــه در نتیجــه باعث 
ســاعت  کیلــووات  میلیــون   11۷ صرفه جویــی 
انرژی الکتریکی و ۳0 مگاوات توان می شود.

طــرح  اجــرای  می افزایــد،  گــزارش  ایــن 
اصالح روشــنایی معابر اســتان یزد یک ســاله 
بوده و میزان ســرمایه گذاری آن ۳۴۸ میلیارد 

تومان است.

مرکــزآمــارایــراندرگزارشــیاعــامکــردکهدر
بهارامسالتورمتولیدکنندهدرمقایسهبابهار
سالقبل۴۹.۳درصدافزایشنشانمیدهد.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر، مرکــز آمار ایران 
شــاخص قیمــت تولیدکننــده فصل بهــار ١٤٠١ بر 

مبنای سال پایه ١٣٩٥ را اعالم کرد.
در فصل بهار ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص 
قیمت کل تولیدکننده در مقایسه بافصل مشابه 
ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه( ۴۹.۳ درصد 
اســتکه در مقایســه بــا همیــن اطــالع در فصــل 
قبــل کــه ٤٢ درصد بود ٧.٣ واحد درصد افزایش 

داشته است.

شاخصقیمتکل

کل  قیمــت  شــاخص   ١٤٠١ بهــار  فصــل  در 
تولیدکننــده. ۶2۶.۴ اســتکه در مقایســه بافصــل 
مقایســه  در  درصــد   ١٥.٨ فصلــی(  )تــورم  قبــل 
بافصل مشــابه ســال قبل )تورم نقطــه به نقطه( 
در چهارفصــل  و  داشــته  افزایــش  درصــد   ٤٩.٣
منتهی به فصل جاری در مقایســه بادوره مشــابه 
ســال قبــل )تــورم ســاالنه( ٤٩.٧ درصــد افزایش 

داشته است.

افزایشتورمفصلی
در فصل بهار ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص 
قیمــت کل تولیدکننــده در مقایســه با فصل قبل 
)تورم فصلی( 15.۸ درصد اســت که در مقایســه 
با همین اطالع در فصل قبل )٤.٩ درصد(، ١٠.٩ 

واحد درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی از سوی 
تولیدکننــدگان بــه ازای تولیــد محصوالتشــان در 
داخل کشــور، در فصل بهار ١٤٠١ در مقایســه با 
فصــل قبــل، ١٥.٨ درصــد افزایــش دارد. در ایــن 
فصــل بیش تریــن تــورم فصلــی بــا ٣٨.٥ درصــد 
مربوط به گروه کشــاورزی و کم ترین تورم فصلی 
با ٧.٤ درصد مربوط به گروه معدن می باشد. در 
ایــن فصــل گروه تولیــد، انتقال و توزیع برق تورم 

منفی ۸ دهم درصدی را تجربه کرده است.

افزایشتورمنقطهبهنقطه
در فصل بهار ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص 
فصــل  بــا  مقایســه  در  تولیدکننــده  کل  قیمــت 

مشــابه ســال قبــل )تورم نقطــه به نقطــه( ۴۹.۳ 
درصــد اســت کــه در مقایســه با همیــن اطالع در 
فصل قبل )۴2 درصد(، ٧.٣ واحد درصد افزایش 

داشته است.
دریافتــی  قیمــت  میانگیــن  عبارتــی  بــه 
تولیدکننــدگان بــه ازای تولید در داخل کشــور در 
فصل بهار ١٤٠١ در مقایســه با دوره مشــابه سال 
قبــل ٤٩.٣ درصــد افزایــش دارد. در ایــن فصــل 
بیش تریــن تــورم نقطــه بــه نقطه بــا ٦٦.٢ درصد 
مربــوط بــه گروه کشــاورزی و کم ترین تورم نقطه 
بــه نقطــه بــا ٨.٤ درصــد مربــوط بــه گــروه تولید، 

انتقال و توزیع برق است.

کاهشتورمساالنه

در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص 
قیمــت کل تولیدکننــده در ۴ فصــل منتهــی بــه 
فصــل بهــار ١٤٠١ در مقایســه بــا مدت مشــابه در 
ســال قبــل ۴۹.۷ درصــد اســت که در مقایســه با 
همیــن اطــالع در فصل قبــل )٥٤.٣ درصد(، ٤.٦ 

واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی میانگین قیمت دریافتی از ســوی 
تولیدکننــدگان بــه ازای تولید در داخل کشــور در 
۴ فصــل منتهــی به بهار ١٤٠١ در مقایســه بادوره 
مشــابه ســال قبل، ٤٩.٧ درصد افزایش دارد. در 
این فصل بیش ترین تورم ســاالنه با ٦٣.٦ درصد 
مربوط به گروه کشاورزی و کم ترین تورم ساالنه 
بــا ١٣.٨ درصــد مربــوط به گــروه تولیــد، انتقال و 

توزیع برق است.

تورمتولیدکنندهبهارامسال،۴۹.۳درصد

 آغاز اولین پروژه
از طرح ملی اصالح 

روشنایی معابر 
شهری 

اجرایهرگونهپروژهشهریحتیمتروبدونپیوست
اجتماعیممنوع

 افزایشسقفسوختگیری
دربرخیاستانهاتا۳0لیتر
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 اعطای تسهیالت
بانکی به سربازان ماهر 

منقضی خدمت
میلیــارد   ۱۵۰۰ تســهیالت  اعطــای  از  کمالــی  ســردار 

تومانی بانک سپه برای 
ســربازان ماهر منقضی 

خدمت خبر داد.
بــه گــزارش روابــط 
ســپه،  بانــک  عمومــی 
بــه دنبــال دعــوت آقــای 
مدیرعامــل  ابراهیمــی، 
فرمانــده  ســپه،  بانــک 
مرکــزی  قــرارگاه 

مهارت آمــوزی بــه همــراه جانشــین و معاونیــن قــرارگاه 
نشستی را در این بانک برگزار کردند.

ســردار کمالــی در توضیــح ایــن نشســت گفت: در 
ایــن نشســت کــه بیــش از ۲ ســاعت به طــول انجامید، 
زمینه هــای همــکاری فی ما بیــن و پشــتیبانی بانک ســپه 
از کارکنــان وظیفــه نیرو هــای مســلح در حیــن خدمت و 
تســهیلگری اشــتغال آن هــا پــس از خدمــت مــورد بحث 
و بررســی قــرار گرفــت. دســتیار و مشــاور عالی قــرارگاه 
مســلح  نیروهــای  کل  ســتاد  مهارت آمــوزی  مرکــزی 
همچنین افزود: سردار زاده کمند اعالم نمودند کارکنان 
وظیفه به عنوان یکی از ارکان نیرو های مسلح در دفاع، 
ایجــاد و توســعه و امنیــت نقش اساســی دارنــد و ما در 
اجــرای تدابیــر مقــام معظم رهبــری و فرماندهی کل قوا 
موظف هســتیم در مورد توانمندســازی و اشتغال آن ها 
کمــک کنیــم که در این زمینــه بانک ها می توانند یاری گر 
ما باشــند. وی اضافه کرد: مدیرعامل بانک ســپه، جناب 
آقــای ابراهیمــی ضمــن ارائه گزارشــی از زیرســاخت ها و 
توانمندی هــای بانــک ســپه اعالم نمودند که بانک ســپه 
پــس از ادغــام بــا ۵ بانک به یکی از بزرگترین بانک های 
کشــور تبدیل شــده و با تمام توان و عالقه مندی، آماده 
ارائــه خدمــت بــه جوانــان برومند کشــور که بــه خدمت 

سربازی می آیند، است.

بیمه تعاون در پنجمین ماه 
 سال جاری به افزایش

درآمد رسید
میــزان درآمــد تجمیعــی ایــن شــرکت بیمــه ای طــی این 
دوره ماهانــه بــا افزایــش ۱۶ درصــدی نســبت بــه ســال 

بــود،  همــراه  گذشــته 
به گونــه ای کــه از مبلــغ 
۲۹۴ میلیــارد تومان به 
تومــان  میلیــارد   ۴۵۷

رسیده است.
الفباخبــر،  گــزارش  بــه 
تعــاون  بیمــه  شــرکت 
فعالیــت  گــزارش  در 
ماهانــه خــود طــی دوره 

منتهــی بــه مردادمــاه ســال ۱۴۰۱ از فروش حــق بیمه به 
بیمه شــدگان تحت پوشــش خود درآمدی که شناســایی 
کــرد مبلغــی بالغ بر ۹۲ میلیارد تومان بود و همچنین از 
ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه مجموع درآمد ی که 
حاصــل از فــروش حــق بیمه در بخش هــای مختلف بود 
را مبلغی برابر با ۴۵۷ میلیارد تومان اعالم کرده است.
در آییــن امضــای تفاهم نامه همکاری بیمه مرکزی 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شد: 
در راســتای اجرایــی ســازی قانــون جهــش تولیــد میــزان 
خســارت پرداخت شــده توســط "وتعــاون" در مردادمــاه 
بــه مشــتریان خــود تحــت پوشــش خــود مبلغــی نزدیک 
بــه ۵۰ میلیــارد تومــان بــود و از ابتــدای ســال مالــی تــا 
پایان مردادماه نیز مجموع خســاراتی که مورد پرداخت 
قرارگرفته برابر با ۲۱۷ میلیارد تومان اعالم شــده اســت. 
همچنین الزم به ذکر است که در مردادماه این شرکت 

تراز مثبت ۸۵ درصدی را به ثبت رساند.
درآمــد ماهانه ای که شــرکت "وتعــاون" در پنجمین 
مــاه از ســال جــاری از محــل فروش حق بیمه به دســت 
آورد مبلغــی برابــر با ۹۲ میلیارد تومــان بود، این میزان 
درآمــدی کــه توســط "وتعــاون" از فــروش حــق بیمــه بــه 
ثبت رســید نســبت به ماه گذشــته ۱۹ درصد رشــد را در 

کارنامه مالی خود به ثبت رساند.

کوتاه از بانک و بیمه

تندیس حمایت از تولید ملی 
در دستان شرکت بیمه کوثر

شــرکت بیمــه کوثــر تندیــس و لوح چهارمین جشــنواره 
ملی حاتم )حمایت از تولید ملی( را در بخش شفافیت 

مالی و برندینگ به خود اختصاص داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج، بــه نقــل از روابط عمومــی 
معــاون  اعــالم  و 
نــوآوری  و  برنامه ریــزی 
جشــنواره  کوثــر،  بیمــه 
محوریــت  بــا  حاتــم 
ارزیابــی نقــش، جایــگاه 
توانمندی هــای  و 
و  ملــی  ســازمان های 
اقتصــادی  بنگاه هــای 
ایرانی در افزایش تولید 
ناخالص داخلی در مرکز همایش های بین المللی صدا و 
سیما جمهوری اسالمی ایران برگزار شد. مسعود طاهری 
وســیه ســری با اشــاره بــه حضــور حداکثری مســئوالن و 
مدیــران برگزیــده صنعــت و اقتصــاد ایــران از 3۱ اســتان 
کشــور در ایــن جشــنوراه خاطرنشــان کــرد: ایــن رویــداد 
کــه بــا تمرکــز بر بررســی توانمندی های بالقــوه و بالفعل 
صنعت و اقتصاد کشور برگزار شد، از برگزیدگانی که در 
اجــرای فعالیت های شــاخص ملــی، فعالیت های تحقیق 
و توســعه و نیــز ایجــاد ارزش افــزوده از طریــق تولیــد و 
ارائــه خدمــات نقــش بســزایی داشــتند تقدیــر شــد. وی 
گفــت: شــرکت در محورهای »فعالیت هــای عام المنفعه 
و اقدامــات هدفمنــد در حــوزه مســئولیت اجتماعــی«، 
»انجام طرح های توســعه ای در ســازمان با رویکرد ایجاد 
اشــتغال پایدار و کارآفرینی«، »رهبری بازار و پیشــتازی 
در حوزه صنعتی تخصصی« و »ایجاد کسب و کار مبتنی 
بــر مزیــت رقابــت خاص و کشــف بازار منحصــر به فرد« 
ارزیابــی شــد و توانســت تندیس و لــوح حمایت از تولید 

ملی را از این جشنواره دریافت کند.

مراجعه روزانه 200 زائر 
اربعین برای دریافت 

خدمات درمانی بیمه سامان
معاون اجرایی شــرکت بیمه ســامان با تاکید براهمیت 
ثبت نام زائران اربعین در سامانه سماح، اظهارداشت: 
تاکنون زائرین حادثه دیده که دراین ســامانه ثبت نام 
کرده اند و نیاز به خدمات درمانی سرپایی و یا بستری 
داشتند بدون پرداخت هزینه، بهترین خدمات درمانی 

را دریافت کرده اند.
بــه گــزارش روابــط 
بیمــه  شــرکت  عمومــی 
ل  لرســو ا عبد ، ن ما سا
بــا  گفتگــو  در  عطایــی 
شــبکه  نیمــروزی  خبــر 
خصــوص  در  یــک، 
تعهــدات شــرکت بیمــه 
زائــران  بــرای  ســامان 
اربعیــن حضرت اباعبدهللا الحســین)ع( گفت: تعهدات 
بیمــه ســامان بــرای بیمــاران ســرپایی حداکثــر تا ســقف 
پنج میلیون تومان و در بخش بســتری بیماران حداکثر 
تــا ۵۰ میلیــون تومــان اســت. وی، بــا بیان اینکــه زائران 
اربعیــن کــه نیــاز بــه درمــان ســرپایی و یا بســتری دارند 
از خدمــات بســتری بیمــه ســامان برخــوردار می شــوند، 
توضیــح داد: تــا امــروز به طور متوســط روزانــه ۲۰۰ زائر 
به پایگاه های شــرکت بیمه ســامان در شهرهای نجف و 
کربــال مراجعــه کرده اند و تعــداد کمتر از ۵۰ نفر از این 

زائرین هم نیاز به بستری داشته اند.
مســتقر  ســامان  بیمــه  شــرکت  اجرایــی  معــاون 
درعتبــات عالیــات در نجف اشــرف، خاطرنشــان کرد که 
خوشبختانه در بین زائران اربعین، فوت ناشی از حادثه 

اتفاق نیافتاده است.

۱0۶ واحد بانک تجارت 
 آماده خدمت رسانی

به زائران عتبات عالیات
بانــک تجــارت کــه در ســال جــاری بــه  عنوان نخســتین 
بانک کشور ارائه خدمات فروش ارز اربعین به زائرین 
عتبــات عالیــات را از روز یکشــنبه ششــم شــهریور مــاه 
در واحدهــای ارزی منتخــب سراســر کشــور آغــاز کرده 
اســت، به منظــور تســهیل فــروش ارز اربعیــن ســاعت 

کاری و تعداد واحدهای فروش ارز را افزایش داد.
بــه گــزارش روابــط 
عمومــی بانــک تجــارت، 
منظــور  بــه  بانــک  ایــن 
رفاه حال زائرین عتبات 
و  تســهیل  و  عالیــات 
ارز  فــروش  در  تســریع 
اربعیــن، تعــداد شــعب 
منتخــب  واحدهــای  و 
خــود در تهــران و ســایر 
بــه ۱۰۶ واحــد افزایــش داده و  شهرســتان ها را از ۵۶ 

ساعت کاری این واحدها را افزایش داده است.
بر اســاس ایــن خبر، واحدهای ارزی، شــعب ارزی 
ریالــی و دوایــر ارزی منتخــب بانــک تجــارت از تاریــخ 
شــانزدهم تا بیســت و چهارم شهریورماه از ساعت ۷:3۰ 
تــا ســاعت ۱۸ و در روزهــای جمعــه مــورخ هجدهــم و 
بیســت و پنجم شــهریورماه از ســاعت ۸ الــی ۱۶ بــدون 
وقفــه و تعطیلــی نســبت بــه فــروش ارز بــه متقاضیــان 

اقدام می کنند.
متقاضیــان واجد شــرایط می توانند بــرای خرید ارز 
اربعیــن بــا همــراه داشــتن اصــل کارت ملــی، دارا بــودن 
کارت بانکــی و شــماره تلفــن همــراه بــه نــام متقاضی و 
ارائــه کد رهگیری ســامانه ســماح )ســامانه ثبت نام زائر 
اربعیــن – کــد ۱۰ رقمــی( بــه نزدیک تریــن واحــد ارزی 
منتخــب بانــک تجــارت در تهــران و اســتان های مختلف 

کشور مراجعه 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:

بــا  مبــارزه  و  بانکــی  مجوز هــای  مدیــرکل 
پولشــویی بانــک مرکــزی گفــت: طــرح اصالح 
نظــام بانکــی با هدف رفع ناتــرازی بانک ها و 
جلوگیــری از خلــق پــول نامتعــارف و بی رویه 
توســط بانک هــا و همچنیــن ارتقــای ثبــات و 
ســالمت شــبکه بانکــی؛ بــه صیانــت از منافع 
قــرار  بیشــتر  خدمــت  در  و  ســپرده گذاران 
گرفتن نظام بانکی و منابع بانکی در راستای 
فعالیت های مولد و نظام تولیدی و اقتصادی 

کشور منجر خواهد شد.
حمیدرضا غنی آبادی؛ مدیرکل مجوز های 
بانکــی و مبــارزه بــا پولشــویی بانــک مرکــزی 
ایبِنــا دربــاره اهــم  بــا خبرنــگار  در گفت وگــو 
اقدامــات حــوزه معاونت نظــارت بانک مرکزی 
در یکســال گذشــته کــه در چارچــوب تکالیف 
و مســئولیت های قانونــی و همچنیــن اســناد 
باالدســتی دولت ســیزدهم مانند ســند تحول 
دولــت در بخــش پولــی و بانکی و اطالح نظام 
بانکی انجام شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین 
اقداماتی که در معاونت نظارت انجام شــده، 
ارتقای شــمول مالی بوده که هدف دسترسی 
آحــاد جامعــه به خدمــات بانکی را در ۴ محور 

دنبال می کند.
تســهیالت  اعطــای  داد:  ادامــه  وی 
خــرد مبتنــی بــر اعتبارســنجی، اصــالح نظــام 
و  غیرحضــوری  خدمــات  ارائــه  وثیقه گیــری، 
همچنیــن گواهی امضای الکترونیکی با هدف 
ارتقــای امنیــت تبادل اطالعــات از محور هایی 
اســت که در راستای افزایش و ارتقای شمول 
مالــی و تســهیل دسترســی آحــاد جامعــه بــه 
خدمــات پولــی و بانکــی، در دســتور کار بانک 

مرکزی قرار گرفت و اجرایی شد.
ارائــه  درخصــوص  گفــت:  غنی آبــادی 
خدمــات غیرحضــوری تــالش شــد تــا جغرافیا 
حــذف شــود و تمــام مــردم در اقصــی نقــاط 

کشــور بتوانند به ســهولت به خدمات پولی و 
بانکی دسترسی داشته باشند.

مبــارزه  و  بانکــی  مجوز هــای  مدیــرکل 
بــا پولشــویی بانــک مرکــزی تصریــح کــرد: در 
چارچوب ســند ابالغی توسط دولت سیزدهم 
اعــم از ســند تحــول دولــت در بخــش پولــی 
نظــام  اصــالح  طــرح  همچنیــن  و  بانکــی  و 
بانکــی، پروژ ه هــای مختلفی طراحی شــده که 
زیرســاخت و مقدمــات و تمهیــدات آن انجــام 

شده است.
از اصالح نظام بانکی تا نظارت سیستمی 

پیشگیرانه
وی گفــت: طــرح اصــالح نظــام بانکــی با 
هدف رفع ناترازی بانک ها و جلوگیری از خلق 
پــول نامتعــارف و بی رویــه توســط بانک هــا و 
همچنین ارتقای ثبات و سالمت شبکه بانکی 
بــه صیانــت از منافــع ســپرده گذاران کــه ذیــل 
طــرح اصالح نظامی بانکی می گنجد و فروش 
امــوال مازاد بانک ها و در خدمت بیشــتر قرار 
گرفتن نظام بانکی و منابع بانکی در راســتای 
فعالیت هــای مولد و نظام تولیدی و اقتصادی 

کشور منجر خواهد شد.
محور هــای  از  یکــی  افــزود:  غنی آبــادی 
مقــداری  کنتــرل  بانکــی  نظــام  اصــالح  طــرح 
ترازنامــه بانک هاســت کــه هرچند از دو ســال 
گذشــته با تصویب رســید و مقررات آن کلید 
اهتمــام  بــا  گذشــته  یکســال  در  امــا  خــورد؛ 
بیشــتری موضوع پیگیری شــده و از این پس 
قــرار شــده تا بانک ها براســاس شــاخص های 
اضافــه  وضعیــت  ماننــد  ســالمت  و  ثبــات 
برداشت وضعیت در بازار بین بانکی، کفایت 
ســرمایه، رعایــت ضوابــط و مقــررات مبارزه با 
پولشــویی و ... رتبه بندی شــوند که براساس 
آن حــد افزایش ترازنامــه آن ها تعیین خواهد 
شــد. ضمن اینکه شــورای پول و اعتبار نیز به 

بانــک مرکــزی اجــازه داده که نســبت ســپرده 
قانونــی بانک هــا را تا ۱۵ درصد افزایش دهد. 
ایــن موضــوع ضمانــت اجرای موثــری بوده که 
ترازنامــه  مقــداری  کنتــرل  بــرای  می خواهیــم 
بانک هــا اعمال کنیم و هر بانکی این موضوع 
ســپرده  پرداخــت  مشــمول  نکنــد  رعایــت  را 

قانونی باالتر خواهد بود.
بــه گفتــه مدیــرکل مجوز هــای بانکــی و 
مبــارزه بــا پولشــویی بانــک مرکــزی؛ همچنین 
نظــارت سیســتمی پیشــگیرانه و فعاالنــه بــر 
شــبکه بانکــی و دیگــر نهاد هــای پولــی تحــت 
نظــارت بانــک مرکزی در دســتور کار قرار دارد 
کــه زیرســاخت های آن در حــال تعبیــه اســت 
و بــا ایــن اقــدام، نظــام نظارتــی بانــک مرکزی 
از حالــت پــس از عمــل بــه نظــارت فعاالنــه 
پیشــگیرانه و سیســتمی تبدیــل می شــود کــه 

البته زمان بر خواهد بود.
سرمایه گذاری بانک ها در امالک و 

مستغالت ممنوع است
وی اظهار کرد: اضافه برداشت و اعطای 
اعتبــار بانک هــا الزامــا بایــد مبتنــی بــر وثیقــه 
باشــد و بــه همیــن دلیــل از این پــس بانک ها 
دیگــر اضافــه برداشــت ها بدون تودیــع وثیقه 
نیــز  سیاســت  ایــن  مقــررات  بــود.  نخواهــد 
تدوین شــد و به تصویب شــورای پول و اعتبار 
مطلــق  ممنوعیــت  دیگــر  مهــم  نکتــه  رســید. 
بانک هــا از هرگونــه ســرمایه گذاری در امــالک 
و مســتغالت اســت کــه یکــی از چالش هــای 
اصلــی نظــام بانکــی در ســال های اخیــر بود و 
در همیــن زمینــه هیــات عامــل بانــک مرکــزی 
دولت سیزدهم به صورت مطلق آن را ممنوع 
کــرد و ضمــن اینکه مقــررات آن نیز با نگاهی 

سختگیرانه تر اصالح می شود.
اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  غنی آبــادی 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی و 

اصــالح برخــی مواد آن، تاکید کرد: مقرر شــد 
صــدور مجوز هــای کســب و کار کــه در حیطــه 
اختیــارات  و  مرکــزی  بانــک  مســئولیت های 
معاونــت نظارت اســت اصالح شــود کــه تمام 
کاربرگ های آن را درباره نهاد های پولی تحت 
نظــارت طراحــی کردیــم و بــه تصویــب مراجع 

ذی ربط رسانده ایم.
مدیــرکل مجوز هــای بانکــی و مبــارزه بــا 
پولشــویی بانــک مرکــزی همچنیــن بــه الــزام 
بانک هــا  قرارداد هــای  شــدن  الکترونیکــی 
حاکمیــت  ارتقــای  تســهیالت گیرندگان،  بــا 
و  ریــال  حکمرانــی  و  بانک هــا  در  شــرکتی 
ارتقــای شــفافیت های تراکنش هــای بانکی به 
عنوان اقدامات دیگر بانک مرکزی در یکســال 
درخصــوص  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  گذشــته 
گواهی نامه هــای  اعطــای  شــرکتی،  حاکمیــت 
حرفه ای به اجرا گذاشــتیم که آزمون هایی در 
این خصوص برگزار می شود و به حضور افراد 
حرفه ای تــر در کمیته هــای حاکمیت شــرکتی و 
همچنیــن مدیران بانک ها کمــک خواهد کرد. 
پیگیری هــا نیــز بــه صــورت مســتمر و منظم و 
الزامــات حاکمیــت  تــا  اتفــاق می افتــد  جــدی 
شرکتی در بانک ها تحت نظارت اجرایی شود.
وی یکی از مهمترین اقدامات دیگر بانک مرکزی 
کــه مطالبــه عمــوم جامعــه و برخــی مســئوالن 
بــود را حکمرانــی ریــال و ارتقای شــفافیت های 
تراکنش های بانکی دانست و گفت: این اقدام 
در راســتای مبارزه با پولشــویی به صورت جدی 
پرداخــت  زیرســاخت های  تــا  می شــود  انجــام 
کشــور محل و بســتری برای سواســتفاده برای 
متخلفــان نباشــد. در اینبــاره تــالش کردیــم تــا 
مباحث سیستمی و نظام مندی که الزم بوده با 
همکاری معاونت فناوری های نوین تعبیه شود 
را انجــام دهیــم تا تراکنش ها از شــفافیت های 

الزم برخوردار باشد.

طبــق گــزارش جدیــد بانــک مرکــزی، کاهــش 
رشــد پایــه پولــی و نقدینگــی همچنــان ادامه 
کاهــش  میــان،  ایــن  در  جالــب  نکتــه  دارد. 
بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی نســبت بــه 
تیــر ماه ســال گذشــته بــود؛ در حالــی که در 
مدت مشابه دولت گذشته رشد ۶۵ درصدی 
داشــت. ایــن تغییرات شــاخص های پولی به 
وضــوح بهبود عملکرد پولی و مالی در دولت 

را نشان می دهد.
بــه گــزارش ایرنــا جدیدتریــن آمــار بانک 
مرکــزی از متغیرهــای پولی و اعتباری تا پایان 
تیرمــاه، نشــان می دهــد رشــد پایــه پولــی در 
تیرماه نســبت به دوازده ماهه گذشــته ۲۶.۲ 
درصد بوده است. این مولفه در تیرماه ۱۴۰۰ 
نســبت بــه تیرمــاه ۱3۹۹ به عدد بی ســابقه ی 
۴۲.۶ رســیده بــود. بــر اســاس ایــن گــزارش 
رشــد پایه پولی در پایان تیر ماه به رقم ۶۵3 
هــزار و 3۰ میلیــارد تومان رســیده که نســبت 
بــه اســفند ۱۴۰۰ رشــد ۸.۲ درصدی را نشــان 
می دهــد. ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه 
سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش داشته است. 
از ســوی دیگــر رشــد نقدینگــی نیــز روند 
کاهش تدریجی خود را ادامه داده و در پایان 
تیــر مــاه نســبت بــه ابتــدای ســال جــاری ۸.۶ 
درصــد افزایــش داشــته اســت. ایــن در حالــی 
اســت که رشــد نقدینگی در چهار ماه ابتدایی 
ســال ۱۴۰۰ معادل ۹.۹ درصد بود که در این 
مولفــه نیــز شــاهد کاهــش ۱.3 واحد درصدی 

هســتیم. همچنین رشــد نقدینگــی در ۱۲ ماه 
منتهی به تیر ماه ســال گذشــته 3۹.۴ درصد 
بوده اما در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه امســال 
این رقم به 3۴.۹ درصد کاهش یافته است.

و  نقدینگــی  رشــد  توجــه  قابــل  افــت 
پایــه پولــی در دولــت ســیزدهم بــا توجــه بــه 
کنتــرل هزینه هــای  در  دولــت  سیاســت های 
و  مرکــزی  بانــک  از  اســتقراض  عــدم  جــاری 
کنتــرل کســری بودجــه به دســت آمده اســت 
کــه بــا ادامــه رونــد کنونــی تــا پایان ســال این 
ســیر نزولــی ادامه دار خواهد بــود. موضوعی 
کــه بــر اثــر اهمال و بــی توجهی دولــت قبل و 
با اســتقراض سنگین از بانک مرکزی، موجب 
افزایــش خلــق نقدینگــی و رشــد انفجارگونــه 

تورم شد.

 اصالح رابطه بانک مرکزی
با بانک ها

اصــالح رابطــه دولــت بــا بانــک مرکزی از 
اولیــن اقدامات سیاســتگذاران تیــم اقتصادی 
دولــت ســیزدهم بــود بــه گونــه ای از یک ســو 
دولت در نیم سال دوم سال گذشته هیچگونه 
استقراضی از بانک مرکزی نداشت و از سوی 
دیگــر بانــک مرکــزی دریافــت خطــوط اعتباری 
بانک هــا را منــوط بــه وثیقــه گذاری نــزد بانک 
مرکزی کرد با این سیاست مهم بانک مرکزی، 
اضافــه برداشــت بانک هــا از بانــک مرکــزی به 
کمتر از نصف نســبت به ســال گذشته رسید. 

در واقــع بــا ایــن کار بانکها مجبور شــدند نیاز 
نقدینگــی خــود را از بــازار بیــن بانکی به جای 

اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین کنند.
البتــه در ایــن میــان بدهــی بانک هــا بــه 
بانــک مرکــزی در تیرمــاه بــه یــک بــاره افزایش 
3۰ هزار میلیارد تومانی داشــته اســت که این 
افزایــش ناشــی از اضافــه برداشــت از منابــع 
بانــک مرکــزی نبــوده بلکــه دلیــل آن افزایــش 
نرخ ســپرده قانونــی بانک ها نــزد بانک مرکزی 
و عــدم تامیــن مبلــغ مذکــور نــزد بانــک مرکزی 
بوده اســت. براســاس ضوابط بانک مرکزی در 
راستای کنترل ترازنامه بانک ها، در صورتی که 
بانکی به مدت ســه ماه یا یک فصل، از حدود 
تعییــن شــده در رشــد ترازنامــه، فراتــر بــرود، 
مشــمول افزایــش نــرخ ســپرده قانونــی تــا ۱3 
درصد می شــود. در صورتی که بانکی مشــمول 
اســت،  شــده  قانونــی  ســپرده  نــرخ  افزایــش 
نتوانســته باشــد تا پایان تیر ماه، حدود تعیین 
شــده بــرای تادیــه ســپرده قانونــی نــزد بانــک 
مرکــزی را انجــام دهد، مابه التفــاوت پرداخت 
نشــده، به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی 
منظــور می شــود. از همین رو این رشــد بدهی 
بانک هــا بــه بانک مرکزی نشــان دهنده اضافه 

برداشت از منابع بانک مرکزی نیست.
 کاهش بدهی دولت

به بانک مرکزی
نکته جالب توجه در این گزارش کاهش 

بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی اســت. طبــق 
ایــن گــزارش بدهی دولت بــه بانک مرکزی در 
پایــان تیرمــاه ۱۴۰۱ به عــدد ۱۵۲ هزار میلیارد 
تومــان رســیده اســت کــه نســبت بــه تیرمــاه 
۱۴۰۰ شــاهد کاهــش ۷.۱ درصــدی هســتیم. 
این رقم در مدت مشــابه ســال گذشــته یعنی 
تیرماه ۱۴۰۰ نســبت به تیرماه ۱3۹۹ با رشــد 
افســار گســیخته ۶۴.۸ درصــدی بــه عدد ۱۶3 
بــه  بــود. الزم  تومــان رســیده  هــزار میلیــارد 
توضیــح اســت ایــن عــدد در اســفند ۱3۹۹ به 
حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود که 
دولت تدبیر و امید تا پایان عمر خود یعنی در 
عــرض چهارمــاه آن را  ۴۲ درصد افزایش داد. 
مقــدار تنخــواه دریافتــی دولــت ســیزدهم در 
چهارماه ابتدایی ۱۴۰۱ معادل ۱۹ هزار و 3۲۰ 
میلیــارد تومــان اســت کــه نســبت بــه تنخواه 
دریافتــی دولــت دوازدهــم ۶۰ درصــد کاهــش 
داشــته اســت. گفتنــی اســت از عوامل اصلی 
کنتــرل پایــه پولــی و رشــد نقدینگــی و به تبع 
آن کاهش تورم، کاهش قابل توجه تنخواه و 
استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.

بــا توجــه بــه پشــت ســر نهــادن شــوک 
دولــت  پایبنــدی  و  تومانــی  ارز ۴۲۰۰  حــذف 
تامیــن  از  و جلوگیــری  بــه مدیریــت مخــارج 
در  تــورم  عوامــل  مهمتریــن  بودجــه،  پولــی 
شــرایط فعلی اقتصاد ایران رشــد پایه پولی و 
نقدینگی هستند که کنترل آنها کاهش تورم 

را در ماه های آینده تضمین می کند.

مریم غضنفری

نقشــی کــه بــرای دولــت در نظــام اقتصــادی 
مصالــح  جهــت  در  شــده  تعریــف  اســالم 
در  بایــد  دولــت  و  اســت  مــردم  بلندمــدت 
همیــن راســتا برنامه ریــزی و سیاســت گذاری 
کنــد. مداخلــه دولــت در امــور مختلــف بایــد 
در جهتــی باشــد کــه منجر به افزایش ســطح 
رفاه عمومی و عدالت در همه اقشــار جامعه 
رعایــت شــود. در واقــع، قانون گذاری باید به 
نحوی باشــد که گشــایش برای کسب وکارها 
ایجــاد کنــد، نــه اینکــه ســبب انســداد آن هــا 
شــود و نفع همگانی را مدنظر قرار دهد، نه 

منفعت عده ای خاص.
در غالــب مــوارد، هــر گاه پــای دولــت به 
مســائل گوناگــون وارد شــده، آن مســأله بــه 
معضــل تبدیــل شــده اســت و گاهــا افــراط و 
تفریط در تصمیم گیری ها به چشم می آید. به 
عنــوان مثــال، از زمانــی که دولت دســت روی 
قیمت خودرو گذاشت و بازار آشفته تر از قبل 
شــد. بــه قــول قدیمی ها، بجای درســت کردن 

ابرو، چشم بازار خودرو را کور کرد.
از زمانــی کــه دولــت در  قامت شــورای رقابت 
اقــدام به قمیتگــذاری خودرو کرد، بازار آن به 
دو دســته تقســیم شــد و خــودرو نیــز همانند 
ارز دو )چنــد( نرخــی شــد. تجربــه و شکســت 
تلــخ چنــد نرخی کــردن ارز کافی نبود و درس 
عبرت نشــد و با این وجــود، تصمیمات دولت 
بازار خودرو را نیز به سمت چند نرخی شدن 

پیــش بــرد. بر هیچ کس نیز پوشــیده نیســت 
کــه چنــد نرخــی بــودن نتیجــه ای جــز رانــت و 

فساد و شکست و زیان خودروسازان ندارد.
ایــن  از  فــرار  راهکاری هــای  از  یکــی 
شکســت، اســتفاده از بســتر مناســب بورس 
اســت. عرضــه محصوالت بــه خصوص خودرو 
بــرای  اجتناب ناپذیــر  مســیر  کاال  بــورس  در 
توقــف زیــان خودروســازان و حرکت در جهت 

مصالح مصرف کننده واقعی )مردم( است.
در ســال جــاری کــه بحث عرضــه خودرو 
در بورس کاال جدی دنبال شــد و هر چند در 
مقیــاس کوچــک اما؛ همیــن عرضه های اندک 
و  داشــت  دنبــال  بــه  مناســبی  بازخوردهــای 

اندکی از التهاب بازار کاست.
زیاندهــی  یافتــن  تــداوم  از  اقــدام  ایــن 
مصرف کننــدگان  بــه  فشــار  و  خودروســازان 
جلوگیری می کند؛ در حال حاضر زیان انباشته 
۱۱۷ هزار میلیارد تومانی خودروسازان حاصل 
کــه  اســت  نادرســتی  سیاســت گذاری های 
می توان از درگاه معامالت بورس کاال متوقف 
شــود و ســود اصلی به جیب خودروســازان و 
سهامدارانشان و مردم عادی برود نه دالالن.

البته باید به این نکته نیز اشاره داشت 
کــه عرضــه محصوالت به خصــوص خودرو در 
بــورس کاال در مرحلــه آزمــون و خطــا اســت 
بــرای  مشــکالتی  و  دارد  ایراداتــی  قطعــا  و 

تولیدکننــدگان ایجــاد می کنــد. پیــش از ایــن، 
نقدینگــی  فــروش هفتگــی  بــا  خودروســازان 
مناســبی جذب می کردند؛ اما اکنون با فاصله 
یــک ماهــه در تامیــن نقدینگــی مواجــه شــده 
و پــاره ای از مشــکالت را ایجــاد کــرده اســت 
کــه بــرای حل این مشــکل، بایــد زمینه عرضه 
کاال  بــورس  در  خــودرو  ســریع تر  و  بیشــتر 
فراهم شــود و فرایند تصفیه وجوه با ســرعت 
بیشــتری انجام گیرد تا خودروسازان با جذب 
نقدینگــی مناســب و ســریع، بتواننــد به چرخ 
تولید ســرعت ببخشــند و کیفیــت محصوالت 

را افزایش دهند.
در حال حاضر هر چند سامانه یکپارچه 
فــروش خــودرو باعــث شــفافیت شــده اما؛ با 
اشــکاالت فنی و نواقص زیاد راه اندازی شــده 
و عمــال موجب نارضایتی اســتفاده کنندگان از 
آن شده است. به عنوان مثال، اختالل سامانه 
و خطــا در اعــالم نتایــج فروش خــودرو، تعهد 
باالیــی خــارج از برنامــه فــروش بــرای شــرکت 
ایران خودرو ایجاد کرد و با همه این اوصاف، 
ایــن شــرکت در جهت رضایت مشــتریان، زیر 

بار این تعهد سنگین رفت.
یــوغ  از  خــودرو  خــروج  مجمــوع،  در 
قیمت گــذاری دســتوری و اســتفاده بهینــه از 
بســتر بــورس کاال و حــل ایــرادات و مســائل 
موجــود در حــوزه عرضــه مســتقیم خــودرو در 
بــورس، اصلی تریــن و مهم تریــن راهــکار برای 
جبــران زیــان نشســته در صورت هــای مالــی 

آن ها به شمار می رود.

بورس، عملکرد صندوق 
توسعه ملی را شفاف می کند

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس گفت: متاســفانه در 
حــال حاضــر آن طــور کــه بایــد میــزان موجــودی صندوق 
توســعه ملی برای نمایندگان مجلس و برخی مســئوالن 
مشــخص نیســت و اینکــه اعتبــارات و منابــع بــرای کدام 
طرح ها و حوزه ها تخصیص می یابد، شفاف نشده است.
یــک عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اعــالم 
طرح هــای  اجــرای  بــرای  ملــی  توســعه  صنــدوق  اینکــه 
توســعه ای، عمــران کشــور، ایجــاد اشــتغال و کمــک بــه 
بخــش تولیــد کشــور باید بیش از پیش از بازار ســرمایه 
حمایت کند به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( 
گفت: این روزها بورس شاهد تغییر و تحوالتی در روند 
خود است و توانسته به توفیقات بسیاری در زمینه های 
مختلــف برســد. انــور حبیــب زاده بوکانــی بــا بیــان اینکه 
مــردم خواهان ســرمایه گذاری در یک تشــکل قوی چون 
بازار سرمایه هستند، افزود: در صورتی که بازار سرمایه 
اقــدام به اعتمادســازی کند، پاســخگوی نیــاز مردم برای 

حضور در بازار و سرمایه گذاری در آن است.
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه توان خوبی برای 
هدایــت ســرمایه ها به ســمت تولیــد را دارد، اظهار کرد: 
نماینــدگان مجلــس بــر ایــن باور هســتند کــه در صورت 
حمایــت و پشــتیبانی صندوق توســعه ملــی از طرح های 
توســعه ای بــازار ســرمایه و حمایــت آن از شــرکت های 
بورســی جهــت تامین ســرمایه مــورد نیاز آنــان، می توان 
به آینده بازار و از همه مهمتر جامعه بزرگ سهامداران 

امیدوار بود.

۴ اقدام برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی

 تداوم کنترل ریشه های پولی تورم
در دولت سیزدهم

بورس کاال؛ مسیر اجتناب ناپذیر برای توقف زیان خودروسازان
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شرکت گروه فن آوا )سهامی عام(
ثبت شده به شمارۀ 199336و شناسۀ 10102411479

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام 

بــه  اطالع می ر ســاند به اســتناد مصوبــۀ مجمع عمومــی فوق العاده 
مــورخ   004/787099-168 شــمارۀ   مجــوز  و   1400/09/07
1400/08/23 ســازمان بــورس و اوراق بهــادار مقرر گردید ســرمایۀ 
شــرکت از مبلــغ 880 میلیــارد ریــال به مبلغ 2.200 میلیــارد ریال، 
افزایــش یابــد. در مهلت تعیین شــده جهــت اســتفاده از حق تقدم 
جدیــد  ســهام  از  ســهم  تعــداد 1.207.079.784  ســهام،  خریــد 
توســط ســهامداران شــرکت پذیره نویسی گردیده اســت. با عنایت 
بــه انقضــای مهلت اســتفاده از حق تقدم مذکــور و به منظور تحقق 
افزایش ســرمایه، تعداد 112.920.216 سهم 1.000 ریالی استفاده 
نشــدۀ ســهامداران بــرای پذیره نویســی عمومی با عنایــت به مجوز 
ثبــت  ادارۀ   1401/06/16 140130400901077915مــورخ  شــمارۀ 

شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:
1( موضــوع فعالیــت شــرکت: موضــوع فعالیــت شــرکت گــروه فــن 

آوا)سهامی عام( طبق ماده 2 اساسنامه عبارتست از:
الف- موضوع اصلی:

  تولیــد انــواع محصــوالت مرتبــط بــا فنــاوری اطالعــات وارتباطات 
وسیستم های رایانه ای ومخابراتی وانتقال دیتا وارائه هرنوع خدمات 

مربوط به آنها اعم ازسخت افزار ونرم افزار ونرم افزارهای کاربردی
  خریــد و فــروش، واردات وصــادرات قطعــات و تجهیــزات فناوری 
اطالعات و ارتباطات و سیستم های رایانه ای و مخابراتی وانتقال دیتا
 عقــد قــرارداد بــا کلیــه وزارتخانــه هــا و موسســات، ســازمان ها و 
نهادهــا و شــرکتهای خصوصــی و دولتــی اعم از داخلــی و خارجی در 

زمینه موضوع فعالیت شرکت
  ایجــاد شــعب در داخــل و خــارج از کشــور و قبــول نمایندگــی 
در زمینــه موضــوع فعالیــت شــرکت از اشــخاص حقیقــی و حقوقی 
و اعطــای نمایندگــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، انجــام ســایر 
عملیات مجاز که مستقیما در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد 
و بــه موجــب قوانیــن و مقررات برای این شــرکت ممنوع نباشــد. به 
اســتثنای هرگونه فعالیت در زمینه بســته های نرم افزاری و رســانه 
ای و چندرســانه ای، نشــر دیجیتــال و حامل هــای دیجیتال از قبیل 
سی دی و دی وی دی و بلوری  و مانند آنها، همچنین اماکن کسب 
و خدمــات و تجهیــزات و ماشــین آالت و نــرم افزارهــای مخصــوص 

فعالیت های یاد شده
ب- موضوع فرعی:

  اخذ وام و تســهیالت و اعتبار از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، 
موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی 

داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت
 خرید و فروش سهام شرکتها  در ارتباط با موضوع شرکت و اوراق 

مشارکت و سایر موارد در زمینه موضوع فعالیت شرکت
  تاسیس هرنوع شرکت و پذیره نویسی در شرکت های سهامی 

عام با موضوع فعالیت مشابه
2( مرکــز اصلــی و نشــانی شــعب شــرکت و کدپســتی: مرکز اصلی 
شــرکت آدرس: تهــران، میــدان آرژانتین، خیابان الونــد، خیابان 29 
پالک 3 کد پستی 1516644711 می باشد. شرکت فاقد شعب است

3( سرمایۀ فعلی شرکت: 880.000.000.000 ریال
4( موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالی

5( محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
6( مبلغ افزایش سرمایه: 1.320.000.000.000 ریال

7( مبلغ سرمایه پس از افزایش: 2.200.000.000.000 ریال
8( مدت شرکت: نامحدود

9( نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
10( ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ریال

شــرکت:  ســهامداران  توســط  شــده  مشــارکت   مبلــغ   )11
1.207.079.784.000 ریال

12( تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 112.920.216 سهم
13( مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقوقی
شمارۀ ثبت 

اشخاص 
حقوقی

شناسۀ ملی 
شماره نام پدرنمایندهاشخاص حقوقی

سمتکد ملیشناسنامه

شرکت سرمایه گذاری 
محمدعلی 23941310102802014صدرآرین

رئیس هیئت مدیره 105519767521رجبعلیفرقانی اله آبادی
)عضو موظف(

شرکت فناوران طلوع 
محمد مردانی 41827610740049600شبکه

مدیرعامل ونائب رئیس 2453149106737خیرالهشهر بابک
هیئت مدیره )عضو موظف(

شرکت خدمات 
عضو غیر موظف 288090057901181محمداحسان متولیان29623410103330398ارتباطی رای تل

هیئت مدیره

شرکت رشد پایدار 
عضو غیر موظف6333930855801اسدمسعود بیات41364110320642210ایرانیان

هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری 
ابوالفضل اله 27271810103137408آتیه صبا

عضو موظف هیئت مدیره37341381831893قلیقلی زاده

»شرکت گروه فن آوا فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد.«
14( شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در 
کلیه مجامع عمومی، صاحبان ســهام می توانند شــخصا یا وکیل یا 
قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص 
حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا 
نمایندگی حضور به هم رسانند. هرسهامدار برای هریک سهم فقط 

یک رأی خواهد داشت.
تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارئه یکی از 

مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:
اعالمیه خرید ســهام-گواهینامه نقل و انتقال و ســپرده سهام-اصل 
ورقــه ســهام-تأییدیه ســهامداری صادرشــده توســط شــرکت ســپرده 
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی
15( مقررات اساســنامه راجع به تقســیم سود، تشکیل اندوخته و 

تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
وضــع اندوختــه قانونــی از ســودخالص شــرکت مطابــق قانون 
تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع 
عمومی عادی، ممکن اســت قســمتی از ســودخالص برای تشــکیل 

سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.
مجمع عمومی فوق العاده شــرکت، به پیشــنهاد هیئت مدیره 
مــی توانــد رأی بــه انحالل شــرکت بدهد. گزارش پیشــنهادی هیئت 
مدیره باید شامل دالیل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به 
اســتناد آن، پیشــنهاد انحالل شــرکت را ارائه نموده اند. این گزارش 
باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شــرکت قرارگرفته و با 

اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود.
تصمیم گیری درخصوص پیشــنهاد هیئت مدیره بدون قرائت 
گزارش بازرس درمجمع امکان پذیر نمی باشــد.مجمع عمومی فوق 
العــاده، بــا موضــوع انحــالل اختیــاری شــرکت با حضــور حداقل 75 
درصــد از دارنــدگان ســهام رســمیت خواهــد یافــت. درمــورد تصفیه 
شــرکت الزم به ذکر اســت هرگاه شــرکت طبق موارد مذکور منحل 
گــردد، تصفیــه امــور آن با متابعــت از قوانین و مقــررات مربوطه به 

عمل خواهد آمد.

16( تعداد و امتیازات ســهام ممتاز شــرکت: این شرکت فاقد سهام 
ممتاز است.

17( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد 
هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

18( مبلغ بازپرداخت  نشــدۀ اوراق مشــارکت: این شــرکت فاقد هر 
گونه مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشارکت است.

19( مبلــغ دیــون شــرکت و همچنیــن مبلــغ دیــون اشــخاص ثالــث 
که توســط شــرکت تضمین شده اســت: مطابق با صورت های مالی 
حسابرسی شدۀ 1400/06/31 مجموع بدهی های جاری و غیرجاری 
شرکت به ترتیب برابر با 787.977 میلیون ریال و 7.508 میلیون 
ریــال می باشــد. همچنیــن بــر اســاس یادداشــت شــماره 36 همراه 
صورت های مالی حسابرســی شــده مزبور، شــرکت و گروه در تاریخ 
صورت وضعیت مالی فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده 235 
اصالحیــه قانــون تجارت بوده و ســایر بدهی هــای احتمالی به همراه 
مبلــغ تضمین هــای اعطایــی در خصوص بدهی های اشــخاص ثالث 

برابر با 4.839.559 میلیون ریال می باشد.
20( مدت پذیره نویســی: پذیره نویســی از اول وقت اداری روز شنبه 
مــورخ 1401/06/19 آغــاز و تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه مورخ 

1401/07/17 به  مدت 30 روز ادامه خواهد داشت. 
تذکــر: چنانچه ســقف ســرمایۀ تعیین شــده قبــل از انقضای مهلت 
عملیــات  گــردد،  تأمیــن  مربوطــه  وجــوه  و  تکمیــل  پذیره نویســی 

پذیره نویسی متوقف خواهدشد.
21( حداقــل و حداکثــر ســهامی که هنگام پذیره نویســی باید تعهد 

شود: حداقل 1 سهم و حداکثر 112.920.216 سهم
22( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: 

موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت 
حقوقی نام متعهد

سرمایه گذاری درسهام، سایراوراق بهادار، مسکوکات، 
دارایی های فیزیکی و... و ارائه خدمات مرتبط با اوراق بهادار

خرید کلیه حق تقدم های استفاده 
نشده ظرف 5 روز پایانی عرضه عمومی سهامی خاص  شرکت سرمایه گذاری

تدبیرگران آتیه ایرانیان

سرمایه گذاری درسهام، سایراوراق بهادار، مسکوکات، 
دارایی های فیزیکی و... و ارائه خدمات مرتبط با اوراق بهادار

خرید کلیه حق تقدم های استفاده 
نشده ظرف 5 روز پایانی عرضه عمومی سهامی عام شرکت سرمایه گذاری 

صدر آرین

23( روزنامــۀ کثیراالنتشــار: روزنامۀ کثیراالنتشــاری که اطالعیه ها 
و آگهی هــای ناشــر در آن منتشــر می شــود روزنامــۀ عصــر اقتصــاد 
می باشد. همچنین اعالمیۀ مذکور در روزنامه های اطالعات و دنیای 
اقتصاد ) بر اساس مفاد مادۀ 177 الیحۀ اصالحی قسمتی از قانون 

تجارت( نیز منتشر می گردد. 
24( چگونگــی پذیره نویســی: بــا توجــه به ثبت شــرکت گــروه فن آوا 
)ســهامی عام( نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویســی سهام 
این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد.متقاضیان 
پذیره نویســی می تواننــد در مهلــت تعیین شــده بــرای پذیره نویســی 
نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران 
حق تقــدم فوق، می بایســت عالوه بر مبلغ پرداختــی بابت حق تقدم، 

مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. 
25( مشــخصات حســاب بانکــی ناشــر: مبالــغ ارزش اســمی حــق 
تقدم های دریافتی توســط کارگزار ناظر در پایان هر روز معامالتی، 
پــس از تســویۀ وجــوه در اتاق پایاپای شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 

اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، به حساب زیر واریز می گردد:
حســاب شــمارۀ 1-82000082-13-396 به نام شرکت گروه فن آوا 
)سهامی عام(، نزد بانک سینا شعبۀ شهیدبهشتی کد شعبه 396

26( کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به شــرکت شــامل: اساسنامه، 
طرح اعالمیۀ پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به ادارۀ ثبت 
شــرکت ها ومؤسســات غیرتجــاری شــهرتهران تســلیم شده اســت. 
همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه، 
گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام دردست انتشار در سایت 
رســمی ناشــران اوراق بهادار به آدرسwww.Codal.ir  در دســترس 

عالقه مندان می باشد.
27( مشخصات سهامداران:

ف
درصد مالکیتتعداد سهامنوع شخصیت حقوقینام سهامدارردی

513,400,33958.34سهامی خاصشرکت فناوران طلوع شبکه1

145,921,06216.58سهامی خاصشرکت خدمات ارتباطی رای تل2

70,465,0748.01سهامی خاصشرکت سرمایه گذاری آتیه صبا3

47,560,9415.40سهامی خاصسرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان 4

39,999,9984.55سهامی عامشرکت صندوق بازنشستگی کشوری5

27,399,9983.11سهامی عامشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری6

35,252,5884.01-سایر سهامداران7

880.000.000100جمع کل

28( نحــوۀ عمــل در صــورت عــدم تکمیــل پذیره نویســی ســهام 
شــرکت: درصــورت عــدم تکمیــل پذیــره نویســی ســهام، شــرکت 

سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان)سهامی خاص( و شرکت 
انــد  گردیــده  متعهــد  عــام(  گــذاری صدرآرین)ســهامی  ســرمایه 
حداکثر ظرف مدت پنج روز پایانی مهلت پذیره نویسی عمومی، 

نسبت به خرید حق تقدم های استفاده نشده اقدام نمایند.

نکات مهم:
اعالمیــۀ  اطالعــات  اتــکای  قابلیــت  و  صحــت  مســئولیت    

پذیره نویسی بر عهدۀ ناشر است.
  ناشــر، شــرکت تأمیــن ســرمایه، حســابرس، ارزش یابــان و 
بــه  وارده  ناشــر، مســئول جبــران خســارت  مشــاوران حقوقــی 
ســرمایه گذارانی هســتند کــه در اثــر قصــور، تقصیــر، تخلف و یا 
به دلیــل ارائــۀ اطالعــات ناقــص و خالف واقــع در عرضۀ اولیه که 

ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
  ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور 
حصــول اطمینــان از رعایــت مقررات قانونی و مصوبات ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار و شــفافیت اطالعاتــی بــوده و به منزلــۀ 
تأییــد مزایــا، تضمین ســودآوری و یا توصیه و سفارشــی در مورد 
شــرکت ها یــا طرح هــای مرتبــط بــا اوراق بهــادار توســط ســازمان 

نمی باشد.
  پذیره نویســان می توانند در صورت مشــاهده هر گونه تخلف 
از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان بورس 

و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
  تهــران – ابتــدای خیابــان مالصــدرا – شــمارۀ 13 ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار – ادارۀ نظــارت بــر انتشــار و ثبــت اوراق 

بهادار سرمایه ای 

هیئت  مدیرۀ شرکت گروه فن آوا )سهامی عام(

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

ت اول(
 نوب

(
شناسه : 1377463   آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه 
ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های6383-07731316590 تماس حاصل فرمایند. 

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصۀ عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( 
تامین نماید:

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

انتشار نوبت اول : 1401/06/19 نوبت دوم : 1401/06/22 

2001093498000365 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
01/4118 شماره مناقصه

ارسال آب ترش از واحد 104 به واحد 103 فازهای 6،7،8 پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی موضوع مناقصه
2،325،801،000ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین 
شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

مبلغ برآوردی مناقصه 46،516،022،700 ریال

طبق مواعد اعالم شده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد 

آخرین مهلت بارگذاری و  ارسال مستندات ارزیابی کیفی )رزومه( در سامانه ستاد
آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهرـ  شهرستان عسلویهـ  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبیـ  پاالیشگاه چهارم فاز 6و7و8 خدمات پیمان ها آدرس مناقصه گزار

جعفر پاکزاد
ایــران جــزو کشــورهایی اســت کــه از گذشــته تــا به 
امــروز مــورد توجــه تجــار و فعــاالن اقتصــادی بــوده 
اســت. ایــن اهمیــت را می توان با مــروری بر تاریخ  
ایــران  بــه  بازرگانــان  وشــد  آمــد  و  ابریشــم  جــاده 
و همچنیــن وجــود  راه هــای ترانزیتــی و دریایــی بــا 

قدمتی چندهزارساله مشاهده کرد.
امــا در تاریــخ معاصــر و پس از پیــروزی انقالب 
ایــران  در  خارجــی  اقتصــادی  فعالیــت  اســالمی 
دستخوش تغییرات زیادی شد، به خصوص با اعمال 
تحریم هــای ظالمانــه آمریکا علیه ایران، مشــکالت و 
موانع بســیاری بر ســر راه فعاالن اقتصادی داخلی و 
خارجــی قــرار گرفــت. با ایــن حال بازار ایــران به رغم 
همه مشــکالت و پیچیدگی ها همچنان جذابیت های 

خود را برای سرمایه گذاران حفظ کرده است.
حضور شرکت های بزرگی درایران مثل خانواده 
آســتور که در حــوزه انرژی فعالیت های گســترده ای 
دارنــد حاکــی از آن اســت بــا وجود همــه تحریم ها و 
مواردی که سد راه فعاالن اقتصادی در کشور وجود 
دارد فضای مناسبی برای کسب و کار و تجارت دیده 

می شود.
فعالیت شــرکت های خارجی در ایران و بررسی 
معایــب ومزایای حضور اقتصادی دیگر شــرکت ها در 
کشــور موضوعــی اســت کــه در خصــوص آن  گفــت 
وگویــی بــا خانــم نــازان، اهــل ترکیــه و از تجــار بیــن 

المللی حوزه برق درایران انجام داده ایم که مشروح 
آن در ادامه تقدیم شــما می شــود و همچنین ویدئو 
آنرا ینز می توانید بر روی ســایت روزنامه مشــاهده 

کنید.
لطفا خودتان را معرفی کنید؟ 

مــن نــازان هســتم و حــدود 20 ســال در بخش 
بــرق بــه عنوان یــک تاجر بین المللــی کار کرده ام. در 
زمینــه شــبکه های بــرق تجــارب زیــادی دارم. اکنــون 
هــم در ایــران هســتم و امیــدوارم تجارتــی در ایــران 

را شروع کنم. 
دلیل اینکه نام خانواده آستور را برای شرکت 

انتخاب کردهاید، چیست ؟
اســت.  ترکیــه  در  بــزرگ  شــرکت  یــک  آســتور 
ســال ها پیــش کار خــود را شــروع کــرده و خیلی زود 
پیشــرفت کرده است.آســتور دارای کارکنان قوی و با 
دانش واعضا جوانی است. این اعضا بسیار باهوش 
و پرتــالش هســتند وشــرکت همــکاری خوبی بــا آنها 

دارد.
فعالیتتــان در کشــور ایــران را بــه چــه صــورت 
می بینیــد و چــه ظرفیت هایی داخل ایران دیدید که 
به این نتیجه رســیدید که خانواده آســتور می تواند 

در ایران فعالیت داشته باشد؟
در ابتــدا بایــد بگویــم کــه خیلــی هیچــان زده 
هســتم که بــه ایران آمده ام. مــن فرصت های زیادی 
برای کار در ایران در آینده دیده ام. ایران یک کشور 

بزرگ و استراتژیک است و موقعیت بسیار مهمی در 
منطقه دارد. به خصوص در ســال های اخیر. امروزه 
تمــام دنیــا از لحــاظ اقتصــادی بــه صــورت متفــاوت 
حرکــت می کننــد و روش هــای قدیمــی متوقف شــده 
اســت. نگاه جهانی به ســمت شــرق شــده و پول به 
سمت شرق حرکت کرده است.  ایران قدرت بزرگی 
در منطقه است، به همین دلیل، معتقدم در آینده 
ایران فرصت بزرگی برای سرمایه گذاری خواهد بود. 
با این اوصاف آینده آســتور را در ایران به چه 

صورت می بینید؟
آســتور تجربه زیادی در زمینه ســرمایه گذاری خارجی 
دارد و همچنیــن پروژه هــای زیــادی در ایــران دارنــد.  
ایران در حال حاضر، تکنولوژی پیشرفته ای در زمینه 
تولیــدات بخــش انرژی نــدارد و ما معتقدیم ســرمایه 
گــذاری و فعالیــت اقتصــادی  بــرای ایــران ســودمند 
خواهد بود.همچنین این تجارت مزیت های مشترکی 

نیز برای ایران و ترکیه خواهد داشت. 
دارد  فعالیــت  کشــور  چنــد  در  اکنــون  آســتور 

و بــه نظــر شــما برتــری ایــران در حــوزه فعالیت هــای 
اقتصادی و تجارتی نسبت به این کشورها چیست؟
آستور در 72 کشور مشغول به فعالیت است.

در ابتــدا بایــد به این نکته اشــاره کنــم ایران از لحاظ 
سیاســی ایــران جایگاه ویــژه ای دارد وهمچنین، برای 
پروژه هــای بــزرگ آتی توجه آســتور را بــه خود جلب 

کرده است. 
بیشــتر چــه محصوالتــی از شــرکت آســتور در 

ایران مورد استقبال گرفته است؟
فــروش  و  تولیــد  کــه  نیســتم  معتقــد  مــن 
محصوالت در ایران تنها هدف اصلی آســتور باشــد. 
هدف اصلی آســتور، تولید انــرژی ارزان و همچنین، 
استفاده از نیروهای متخصص است. عالوه بر این، 
با توجه به اینکه ایران انرژی بیشتری در آینده الزم 
دارد بــازار بزرگــی در ایــران وجــود دارد. هدف اصلی 
بخش انرژی ایران اســت. به همین دلیل، مهم ترین 
موضــوع تولیــد بهتریــن تجهیزات بــرای بخش انرژی 
در ایران اســت. موضوع تنها تولید تجهیزات نیســت 
بلکه مهم ترین اصل ایجاد روابط و ســاختار مناســب 

در بخش انرژی است. 
به عنوان یک فعال تجاری و یک شرکت بزرگ 
کــه نــام خانواده آســتور کــه جامعه بزرگــی را در بر 
اقتصــادی  فعــال  و  آن گذاشــته اید  می گیــرد، روی 
نیــز هســتید کــه بــا ایــران تجــارت انجــام می دهــد. 
انتظارتــان از دولتمــردان ایــران بــرای اینکــه بتوانید 

پیشــرفت بیشــتری در ایران و حتی منطقه داشــته 
باشید، چیست؟

قبــل از اینکــه وارد ایــران شــوم و فعالیت هــای 
خــودم را آغــاز کنــم مــوارد منفــی زیــادی در مــورد 
تجــارت در ایــران شــنیدم. فکــر می کنــم بــه همیــن 
دلیــل خیلــی از کشــورها و ســرمایه گذاران تمایلــی 
ندارنــد تــا در ایــران کار کننــد. امــا بعــد از اینکــه بــه 
ایــران وارد شــدم، مشــاهده کردم کــه فرصت بزرگی 
بــرای ســرمایه گذاری در ایران وجــود دارد. اما متوجه 
شــدم کــه فرآیندهــای دیپلماتیــک بــه خصــوص در 
بخش تجاری و دولتی در ایران برای تجارت متفاوت 
بــوده و آســان نیســت. معتقــدم کــه وقتــی کشــوری 
می خواهــد پیشــرفت کنــد بایــد از بخــش خصوصــی 
خود حمایت کند تا به اهداف خود برســند. بنابراین 
دولتمــردان ایــران بایــد فرآیندهــای ســاده ای را بــرای 
ســرمایه گذاران بــه خصــوص در زمینــه حمایت هــای 
مالــی، مالیــات، ترخیــص از گمــرک و ســرویس های 
مرتبــط، ارتبــاط ســاده تــر و راحــت تربــا مســئوالن 
ایجاد کنند. این مســائل به ســرمایه گذاران جدید در 
ایــران کمک می کنند تا فعالیت های بهتر و بیشــتری 
داشــته باشــند. از طــرف دیگــر بــه دلیــل تحریم های 
بــه  و  دارد  ســختی  مالــی  سیســتم  ایــران  آمریــکا، 
راحتــی نمی تــوان پــول و ســرمایه بــه ایــران منتقــل 
کــرد. در نتیجــه، ایــران بایــد اول این مســائل را برای 

سرمایه گذاران آینده حل کند.

سختی فرآیندهای دیپلماتیک برای تعامل با اقتصاد ایران
یک سرمایه گذار بین المللی: فرآیندهای دیپلماتیک به خصوص در بخش تجاری و دولتی در ایران برای تجارت متفاوت بوده و آسان نیست.

در سایت روزنامه بخوانید:

ثبت نام »مسابقه ساالنه هوش مصنوعی ایران« 
iAAA در حــوزه ســامت و پزشــکی، بــا 3 میلیارد 
جایــزه بــرای تیــم اول و بیــش از 5 میلیــارد ریــال 

جایزه از امروز آغاز شد.
ایــران،  هــوش مصنوعــی  ســاالنه  مســابقه 
iAAA، با هدف آشنایی و آموزش عالقه مندان به 
این فناوری و پرورش این افراد در کل کشور، در 
نظر دارد طی یک فرایند مشخص حضوری و غیر 
حضــوری، آموزشــهای الزم بــه عالقه منــدان ارائــه 
دهد و در نهایت با طرح موضوعات جدی صنعت 
بــر پیشــبرد  در حــوزه هــوش مصنوعــی، عــالوه 
اهــداف مســابقه 3 مســئله واقعی را رفــع نماید. 
در ســال جــاری ایــن مســائل در حــوزه ســالمت و 
پزشــکی خواهــد بــود و تیم هــا در پایان مســابقه، 

فــارغ از جوایز دریافتی، می توانند از ظرفیت های 
جانبی فراهم شده نیز استفاده کنند.

و  فعالیــن  از  بســیاری  مســیر  ایــن  در 
تصمیم گیــران همــراه ایــن مســابقه خواهنــد بود. 
بنیــاد ملــی نخبــگان، وزارت تعــاون ،کار و رفــاه 
اجتماعــی، نمایشــگاه اینوتکس، شــبکه فــن بازار 
ملی ایران، پژوهشگاه ICT، پارک فناوری پردیس 
و شرکت هایوب بخشی از همراهان این مسابقه 

هستند.
و  بــوده  ماهــه   5 مســابقه  ایــن  فراینــد 
شرکت کنندگان 70 ساعت آموزش تئوری و 2.5 
مــاه آمــوزش عملــی مســاله محــور در زمینه هــای 
مختلــف مرتبــط با حوزه مســابقه را طی می کنند. 
در ادامــه نیــز مطالــب مرتبــط بــا ابزارهای کســب 

و کار را در وبینارهــا و ســمینارهایی کــه برایشــان  
بــا چالش هــای روز  و  آموختــه  مشــخص شــده، 
ایــن  بــه  ادامــه  در  آشــنا خواهنــد شــد.  بیشــتر 
افــراد فرصــت داده میشــود  تــا بــه صــورت عملی 
بــا نیازهــای واقعــی حــوزه هــوش مصنوعی آشــنا 
شــده و بــه ســمت ارائــه راهــکار بــرای ایــن نیازها 
حرکــت کننــد. ارزیابی این افراد عالوه بر بررســی 
فعالیتهــای مختلــف و آزمونهــای مورد نیــاز و نظر 
منتــور مربوطــه در طــی دوره، وارد مرحلــه داوری 
شده و هر تیم/فرد بر اساس شاخصهای مختلف 

امتیاز مشخصی دریافت میکند.
افــراد عالقمنــد بــه شــرکت در ایــن مســابقه بــرای 
وبــگاه  بــه  میتواننــد  بیشــتر  اطالعــات  دریافــت 
مسابقه، به آدرسWWW.IAAA.AI  مراجعه کنند.

آغاز ثبت نام »مســابقه ســاالنه هوش مصنوعی ایران« iAAA در حوزه سالمت و پزشکی
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تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود توسـعه تجـارت و تامیـن کاالی دیبـا درتاریـخ 
1401/06/12 به شماره ثبت 601301 به شناسه ملی 14011471933 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهت اطالع عمـوم آگهی می گردد . 
موضوع فعالیت : بهره برداری از معادن به استثنای نفت و گاز و پتروشیمی و فروش 
و صـادرات و واردات مـواد و مشـتقات معدنـی واردات دارو، مـواد و تجهیـزات پزشـکی، 
درمانـی و دندانپزشـکی عندالـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم ارائـه خدمـات پـس از 
فروش کاالها یا خدمات شرکت خارجی مشارکت با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی 
بـرای انجـام کارهـا در کشـورهای ثالـث افزایـش میـزان صـادرات غیـر نفتـی جمهـوری 
اسـالمی ایـران انجـام عملیـات اجرایـی قراردادهـای بیـن اشـخاص ایرانـی و شـرکت 
خارجی منعقد می گردد تولید محصوالت کشاورزی ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید 
کنندگان کشاورزی تولید محصوالت دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر 
تسـطیح اراضی مشـاوره و برگزاری دوره های آموزشـی درخصوص کشـاورزی تاسـیس 
سـردخانه و مجتمـع کشـاورزی ورود هرنـوع فـراورده بیولوژیـک نظیـر سـرم وواکسـن و 
فـرآورده هـای آزمایشـگاهی و مـواد غذایـی موضوعـات مربـوط بـه تجـارت الکترونیـک 
ترخیـص و سـاخت هرنـوع دارو یـا فـرآورده بیولوژیـک وعرضـه و فـروش عنوالـزوم پس 
از اخـذ مجوزهـای الزم فعالیـت بـازار یابـی غیـر هرمـی و غیـر شـبکه ای ارائـه خدمـات 
وابسته به حمل ونقل ریلی سرویسهای فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی 
اشـتغال بـه تهیـه و ترکیـب و فـروش داروهـا، واکسـن هـا ، سـرم هـا ، مـواد بیولـوژی و 
بیمارسـتانها مخصـوص دام عندالـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم کلیـه امـور بازرگانـی 
از قبیـل واردات و صـادرات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی و عندالـزوم پـس از کسـب 
مجوزهـای الزم - تولیـد انـواع محصـوالت غذایـی، خوراکـی، آشـامیدنی و . . . عندالـزوم 
پـس از کسـب مجـوز هـای الزم - داللـی و حـق العمـل کاری- اخـذ اعتبـار و تسـهیالت 
ارزی و ریالی از بانکها و موسسات داخلی و خارجیـ  شرکت در نمایشگاه های داخلی 
و خارجـی ـ خدمـات مشـاوره بازرگانـی و مدیریـت ـ خدمـات فنـی و مهندسـی و انتقـال 

دانش فنی و فناوری بین طرفینـ  طراحی و اجرای پروژه های تاسیساتی و ساختمانی 
و صنعتی ـ شـرکت در مناقصات و مزایده ها داخلی و بین المللی و هرگونه فعالیت 
مجاز دیگر ـ عملیات بارگیری و تخلیه و ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشور و مناطق 
آزادـ  خدمـات ارزیابـی داخلـی و بیـن المللـی - تصـدی بـه نمایشـگاه عمومـی و انبارهای 
عمومـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران، شهرسـتان تهـران، بخـش 
مرکـزی، شـهر تهـران، جنـت آبـاد مرکـزی، خیابـان شـهید رجـب صالحـی، کوچـه شـاهد 
یکم، پالک 17، طبقه 1، واحد 1 شـمالی کدپسـتی 1475793163 سـرمایه شـخصیت 
حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 2,000,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر 
یـک از شـرکا آقـای جـواد کربالئـی محمدحسـین بـه شـماره ملـی 0047131391 دارنـده 
1000000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای کمیـل کربالئـی محمدحسـین بـه شـماره ملـی 
0077612566 دارنده 1000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای جواد 
کربالئـی محمدحسـین بـه شـماره ملـی 0047131391 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای کمیل کربالئی 
محمدحسـین بـه شـماره ملـی 0077612566 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره به مدت 
نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت از قبیـل 
چـک، سـفته، بـروات، قراردادهـا و عقـود اسـالمی بـا امضـا مدیـر عامل یـا رئیس هیات 
مدیـره منفـردا بـه همـراه مهـر شـرکت معتبـر بـوده و کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا 
امضـا رئیـس هیـات مدیـره یـا مدیرعامـل بـه تنهایـی و به همراه مهر شـرکت معتبر می 
باشـد . اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد 
جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزله 

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

تهران )1378326(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص راه و ساختمان هلیله به شناسه 
ملی 10100889073 و به شماره ثبت 43546 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1403/04/30 
ملـی  شـماره  بـه  مقدمـی  آناهیتـا  خانـم  شـد  اتخـاذ  ذیـل  تصمیمـات 
0067428223 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/04/30 
عضـو  سـمت  بـه   0931542065 ملـی  شـماره  بـه  مقدمـی  گیتـا  خانـم 
تـا تاریـخ 1403/04/30  آقـای امیـر مقدمـی بـه شـماره ملـی  هیئـت مدیـره 
0938801651 بـه سـمت مدیرعامـل خـارج از اعضـا تـا تاریـخ 1403/04/30 
آقـای ایـرج مقدمـی بـه شـماره ملـی 1551750511 بـه سـمت رئیـس هیئـت 
اوراق  و  اسـناد  امضـا  انتخـاب گردیدنـد حـق  تاریـخ 1403/04/30  تـا  مدیـره 
تعهـد آور و همچنیـن انعقـاد کلیـه قراردادهـای شـرکت بـا امضـا رئیـس هیئـت 
مدیـره آقـای مهنـدس ایـرج مقدمـی بـا مهـر شـرکت دارای اعتبـار مـی باشـد و 
نامه های اداری با امضا مدیرعامل آقای مهندس امیر مقدمی خارج از شرکا 
همـراه بـا مهـر شـرکت یـا رییـس هیئـت مدیـره آقـای مهنـدس ایـرج مقدمـی 
بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. آقـای سیدهاشـم غـم خـوار بـه شـماره ملـی 
0018862942 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل تـا پایـان سـال مالـی آقـای جابـر 
شـهبازی به شـماره ملی 1671693663 به سـمت بازرس اصلی تا پایان سـال 
مالـی انتخـاب گردیدنـد روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت نشـر آگهـی 
هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان منتهـی بـه 1400 

تصویـب شـد.
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )1378356(

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

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

صـادر گردیـده جهـت اطـاع عموم به شـرح ذیل آگهی میگردد:
اماک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی پاک 59 اصلی بخش 16

12313 فرعی بنام آقای میثم مهربان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است که ده سیر عرصه وقف است به مساحت 30.99 متر مربع خریداری مع الواسطه 

ار آقای سعید رحمتی آزاد مالک رسمی.
-لـذا بـه موجـب مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
محلی/کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عاوه بر انتشـار آگهی، رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع 
ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد. معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض مبـادرت 
بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت 
محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و 
در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت. بدیهـی اسـت برابـر مـاده 13 آئیـن نامه مذکور 
در مورد قسـمتی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده، واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 

واحـد ثبتـی آگهـی تحدیـد حـدود را بـه صورت اختصاصی منتشـر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/19

شناسه آگهی: 1370480     یونس قصابی- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائمشهر

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

برابـر رای شـماره 6015 مـورخ 1401/05/08 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر 
تصرفـات مالکانـه بـا معـارض متقاضـی آقـای محمدحسـن دوسـت رسـتمی فرزنـد عبـاس 
نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت 121،38 مترمربـع 
قسـمتی از پـاک 3801 فرعـی از 39- اصلـی بـه شـماره کاسـه 1400/190 واقـع در اراضـی 
رسـتمکا بخـش 18 ثبـت بهشـهر محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب 
در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی میشـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول  1401/06/19 تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/07/02
شناسه: 1371538

محمد مهدی قلیان - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کشت و صنعت پارس کارینا به شناسه 
ملی 14010021127 و شماره ثبت 55272 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1400/12/15 
تصمیم ذیل اتخاذ شـد:  موسسـه حسابرسـی وخدمات مالی آداک آیین به شناسـه 
ملـی 14005488958 بـه سـمت بـازرس اصلـی و آقـای علـی عاشـوری بـه سـمت 

بـازرس علـی البـدل بـرای مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد.
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شیراز )1377674(

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 12001298 مـورخ 1401/05/12 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
خانـم رضوانـه حسـنی فـر بـه شـماره ملـی 4999908271 فرزنـد محمدقلـی در ششـدانگ 
عرصـه و اعیـان یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 359/85 مترمربـع پـالک 57- اصلـی واقـع در 
مازندران بخش 18 ثبت نکا به کالسه 388/1400 خریداری شده از آقای محدقلی حسنی 
فـر محـرز گردیـده لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 
میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض دادخواسـت اعتـراض 
برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اسـت درصورت انقضاء مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/06/05 تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/06/19
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تخصیص ۲۳۵۰ میلیارد 
تومان تسهیالت اشتغال 

روستایی در مازندران 
ســرمایه گذاری  از  حمایــت  و  جــذب  دفتــر  کل  مدیــر 
استانداری مازندران از تخصیص ۲ هزارو ۳۵۰ میلیارد 
تومــان تســهیالت اشــتغال پایــدار روســتایی از ابتــدای 

سال جاری تاکنون خبر داد.
سیدرحیم بخشی دیروز در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کــرد: ایــن میــزان اعتبــار از محــل تســهیالت تبصــره ۱۶، 
بــرای نخســتین بــار و بــا همــت دولــت ســیزدهم بــرای 
توســعه فعالیت هــای اقتصادی در روســتاهای مازندران 
تخصیص یافت که در نوع خود بسیار چشمگیر است. 
او رویکــرد دولــت مردمی را توجه به اقتصاد پایدار 
و بهبــود وضــع معیشــتی روســتاییان ذکــر کــرد و افزود: 
دولت سیزدهم در راستای ایجاد و حمایت از طرح های 
مشــاغل خانگــی و کســب و کارهــای خــرد و کوچــک، 
تسهیالت مطلوبی را برای روستاییان با نرخ سود چهار 

درصد در نظر گرفته است.
برکــت، کمیتــه  بنیــاد  فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
امــداد امــام خمینــی )ره( و اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی مازنــدران برای توســعه فعالیت های اقتصادی 
در روســتاهای ایــن اســتان، گفت: حمایــت از طرح های 
و  کوچــک  و  خــرد  کســب وکارهای  و  خانگــی  مشــاغل 
همچنین توسعه کشت محصوالت گلخانه ای در مناطق 

روستایی، از رویکردهای اصلی این دستگاه ها است.
مدیــر کل دفتــر جــذب و حمایت از ســرمایه گذاری 
اســتاندار مازنــدران تصریــح کــرد کــه بــا حمایــت دولــت 
ســیزدهم و بــا هدف توســعه فعالیت هــای اقتصادی در 
روســتاها، متقاضیــان می توانند پــس از ارایه طرح های 
توجیهــی و تصویــب آن در کارگــروه اشــتغال و ســرمایه 
گــذاری، تا ســقف یــک میلیــارد تومان تســهیالت با نرخ 

سود چهار درصد دریافت کنند.
بخشــی بــا بیــان اینکــه از زمــان فعالیــت دولــت 
مردمــی تاکنون، برای توســعه فعالیت های اقتصادی در 
روســتاهای مازنــدران اقدامــات بســیار مطلوبــی صــورت 
گرفتــه اســت، گفت: مازنــدران در بحث تامین ســرمایه 
درگــردش شــرکت های تعاونــی روســتایی، رتبــه ســوم 

کشوری را در اختیار دارد.
کربــالی  ســپاه  ســازندگی  بســیج  داد:  ادامــه  او 
مازنــدران، کمیتــه امداد امام خمینی )ره( و  بهزیســتی، 
در راســتای ایجاد اشــتغال پایدار در روســتاهای اســتان 
اقدامات بسیار مطلوبی را انجام داده اند که نتیجه آن 

مهاجرت معکوس روستاییان است.
مدیــر کل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری 
اســتاندار مازنــدران یــادآور شــد: در تمــام روســتاهای 
اراضــی  کاربــری  تغییــر  بــا  مبــارزه  بــرای  مازنــدران 
کشــاورزی و ساخت وســازهای غیرمجاز، با استفاده از 
ظرفیت نخبگان کارهای بســیار مطلوبی صورت گرفته 

است.
ای  گلخانــه  محصــوالت  کشــت  توســعه  بخشــی 
در روســتاهای مازنــدران را از جملــه طرح هــای مهــم و 
در دســت اقــدام عنــوان کــرد و گفــت: ایــن اســتان در 
تولیــد محصــوالت مختلــف کشــاورزی از جملــه برنــج، 
مرکبــات و گل و گیــاه آپارتمــان رتبه نخســت کشــوری 

را در اختیار دارد. 
مازنــدران بــا بیــش از 3 میلیون نفر جنعیت، ســه 

هزار و ۶۰۰  روستا و آبادی دارد.

خبـــــــــــــــــر

آغاز عملیات اجرایی پروژه 
مرکز سلول درمانی سلطانیه 

مدیر اجرایی پروژه مرکز سلول درمانی سلطانیه از آغاز 
عملیــات اجرایــی پــروژه مرکــز ســلول درمانی ســلطانیه 
پس از گذراندن دو سال درگیری در بوروکراسی اداری 

خبر داد.
ســهندعلی فالحــی در حاشــیه آییــن آغــاز عملیات 
اجرایــی پــروژه مرکــز ســلول درمانی ســلطانیه، در جمــع 
ســلول درمانی  مرکــز  پــروژه  کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران 
ســلطانیه یــک پــروژه بزرگ درمانی در حوزه ســلول های 

بنیادی در کشور است.
او در رابطه با مشکالت موجود برای آغاز عملیات 
اجرایی پروژه مرکز سلول درمانی سلطانیه افزود: حدود 
دو سال درگیر بوروکراسی اداری بودیم که این موضوع 
بــا اهدافــی که مســئوالن ارشــد نظام جمهوری اســالمی 

ترسیم می کنند، منافات داشت.
این مسئول از افتتاح مرکز سلول درمانی سلطانیه 
ایــن  کــرد:  و تصریــح  داد  آتــی خبــر  طــی چهــار ســال 
پــروژه نــه تنهــا منفعت ملــی دارد، بلکــه می تواند قطب 
ســلول درمانی شــود، زیــرا پروژه بســیار عظیمــی بوده و 

همه استانداردهای مورد نیاز را دارد.
فالحی در رابطه با اعتبار پروژه مرکز سلول درمانی 
منهــای  اعتبــار  دالر  میلیــون   ۱۰۰ گفــت:  ســلطانیه، 
هزینه هــای جانبــی ماننــد مجوز و زمین بــرای این پروژه 
در نظــر گرفتــه شــده کــه یکــی از بزرگ تریــن پروژه های 
بهداشــت و درمــان کشــور، حتــی در خصــوص میــزان 

سرمایه گذاری است.
مدیــر اجرایــی پروژه مرکز ســلول درمانی ســلطانیه 
در رابطه با جزئیات پروژه مرکز سلول درمانی سلطانیه، 
خاطرنشــان کــرد: ایــن پــروژه شــامل کلینگ روم ها بوده 
که در آن بانک ســلولی، کشــت ســلولی، تزریق ســلول 
بــرای  هتــل  دانشــگاه،  بیمارســتان،  تحقیقــات،  مرکــز 
نزدیــکان بیمــار و خانه هــای ســازمانی اســاتید اســت و 
زیرســاخت های محکمــی ایجــاد می کنیــم تا مــردم از آن 

استفاده کنند.

تعیین 8 هزار اتوبوس 
آذربایجان شرقی برای بازگشت 

زائران اربعین حسینی
روح الــه عبدالعلــی زاده_ تبریــز،  مدیــر کل راهداری و 
حمل ونقــل جــاده ای آذربایجــان شــرقی گفت: هشــت 
هــزار دســتگاه اتوبــوس بــرای بازگشــت کل مســافران 
اربعیــن حســینی کشــور در نظــر گرفتــه شــده که ۲۵۰ 
تــا ۲۷۰ دســتگاه مختــص مســافران آذربایجان شــرقی 

است.
از ۱۴  اینکــه حرکــت  بیــان  بــا  اورجعلــی علیــزاده 
ترمینــال مبداآذربایجــان شــرقی بــه مــرز مهــران تــا روز 
اربعیــن ادامــه خواهــد داشــت افــزود: باتوجــه به حجم 
زیــاد مســافران در بازگشــت از اربعیــن، هــم اســتانی ها 

بازگشت را به روز آخر موکول نکنند.
بــرای  مــرز  در  اتوبوس هــا  اســتمرار حضــور  از  او 
بازگرداندن مسافران تا چند روز بعد از اربعین هم خبر 
داد و گفــت:  تــا زمانــی کــه مســافران ما در مــرز حضور 
داشــته باشند، روند بازگرداندن آن ها هم ادامه خواهد 

داشت و از این بابت نگرانی ای وجود ندارد.
جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  کل  مدیــر   
آذربایجان شــرقی همچنین با اشــاره به اعزام ۱۰ هزار و 
۵۰۰ نفــر زائــر بــا 3۵۰ ســرویس به مرز مهــران تا صبح 
امروز افزود: زائران محترم ضمن حفظ آرامش، هرگونه 
نارســایی احتمالی را با شــماره تلفن ۱۴۱ یا عوامل اداره 
در  مســتقر هســتند  ترمینال هــا  در  کــه  راهــداری  کل 

جریان بگذارند.
علیــزاده با تاکید بــر اینکه تاکنون هیچگونه نقص 
فنــی یــا حادثــه ای بــرای اتوبوس هــای اعزامی از اســتان 
مــا رخ نــداده اســت اضافــه کــرد: مســافران از لحظه ای 
کــه ســوار اتوبــوس می شــوند تــا زمانی کــه در مهران از 
اتوبوس پیاده می شوند تحت پوشش بیمه قرار دارند.
خودروهــای  بــرای  الزم  زیرســاخت  ایجــاد  از  او 
شــخصی در مــرز مهــران هــم خبــر داد و افــزود: زائرانی 
که با خودرو خودشان عازم مرز شده اند، می توانند از 
پارکینگ های دولتی یا بخش خصوصی استفاده کنند.

 با توجه به تجربه سال های گذشته، مسافران می 
توانند در لحظه پیاده شــدن از وســایل نقلیه، از طریق 
تعییــن موقعیــت مکانــی با نــرم افزار های ویــژه از جمله 
پیام رســان ها و ذخیــره آن، هنــگام  برگشــت بــه راحتــی 

وسیله نقلیه خودشان را پیدا کنند.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز ارونــدان اعالم 
کــرد که این شــرکت در بخش هــای مختلف از 
جملــه تــالش بــرای کاهــش ســوزاندن گازهای 
همــراه نفــت در فلرهــای دارخویــن را بــا راه 
انــدازی کارخانــه NGL ۳۲۰۰ در میادیــن غرب 
کارون انجام خواهد گرفت و استفاده بهینه از 
این گازها که ســرمایه ملی اســت در خصوص 
تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر و 

خوراک پتروشیمی ها میسر خواهد شد.
نشســت  در  اهــوازی  عــذاری  عبــدهللا 
ایــن شــرکت  دراســتانداری  گــزارش عملکــرد 
ظرفیــت  افزایــش  از  همچنیــن  خوزســتان 
تولیــد، صرفــه جویی 7۰۰هــزار دالری در یکی 
بــه شــرکت های  نــگاه و رویکــرد  از میادیــن، 
طــرح  پایلــوت  از  رونمایــی  بنیــان،  دانــش 
و  مقبولیــت  ســنگین،  نفــت  ســازی  ســبک 

تاییــد عملکــرد مالــی ســال ۱۴۰۰ شــرکت، بــه 
کارگیــری نیروهــای بومــی و همچنیــن توجه و 
عمل به مســئولیت های اجتماعی این شرکت 
از مردم و حوزه تاسیســات شــرکت، همچون 
کمک رسانی ها در تنش آبی تابستان امسال 
 ۴۶۵ کارون)اختصــاص  غــرب  روســتاهای 
ســرویس تانکــر آب 28هــزار لیتــری و توزیــع 
اقالم آب رســانی و...(، امدادرســانی به زلزله 
زدگان اندیــکا و فعالیت هــای گســترده انجــام 
شــده در حادثه ساختمان متروپل آبادان و... 

خبر داد.
او در ادامــه از کمــک بــه شــبکه توزیــع 
ناپایــداری  مشــکل  حــل  جهــت  اهــواز  بــرق 
بــرق روســتاهای بخــش اســماعیلیه، توزیــع 
آمــوزان  دانــش  افــزار  نوشــت  بســته های 
موضــوع  در  همــکاری  محــروم،  مناطــق  در 

اســتقبال و پشــتیبانی از کاروان های راهیان 
نور و برپایی موکب اربعین در مرز شــلمچه 
اســتاندار  بــا  شــده  مطــرح  مــوارد  دیگــر  از 

خوزستان بود.
خوزســتان  اســتاندار  نشســت  ایــن  در 
در موضــوع تولیــد نفــت و توجــه بــه موضــوع 
مســئولیت های اجتماعــی و مــردم منطقــه به 
وســیله شــرکت نفــت و گاز ارونــدان گفــت: 
میادیــن  نفــت  ذخایــر  از  صیانتــی  برداشــت 
مشترک در اولویت های اصلی دولت و وزارت 

نفت است.
صــادق خلیلیــان بــا اشــاره به شــیوه کار 
خصــوص  در  ارونــدان  گاز  و  نفــت  شــرکت 
اقــدام  ایــن  افــزود:  تولیــد  افزایــش ظرفیــت 
شــاخص شــما در شــرکت نفت و گاز اروندان 
مــی توانــد تولیــد و فــروش نفــت کشــور را در 

صــورت حصول به توافقــات پیش روی برجام 
نفــت  فــروش  امیدواریــم  و  داده،  افزایــش 
کشــور بــه بیــش از ۴ میلیــون بشــکه در روز 

برسد.
او تصریــح کــرد: قطعــاً فــروش و تولیــد 
نفــت بــاال اهــرم و ابــزاری قوی به دســت تیم 
دیپلماســی  امــور  برجــام،  در  مذاکره کننــده 
کشــور بــرای مذاکــره و چانه زنــی سیاســی و 
اقتصادی خواهد بود و منافع ملت و کشور را 

به همراه خواهد داشت.
گفــت:  ادامــه  در  خوزســتان  اســتاندار 
امیدواریــم روزی شــاهد ایــن باشــیم بــه جای 
فــروش نفت خــام، تولیدات بــا ارزش افزوده 
بــاال بــه زنجیــره ارزش نفــت اضافــه شــود که 
موجــب ارز آوری و صرفــه اقتصادی حداکثری 

برای ما خواهد بود.

شــهردار اراک بــا بیــان اینکــه پــروژه تقاطــع 
غیرهمسطح امام حسین اراک پیشرفت ۴۳ 
درصــدی داشــته اســت، از افزایــش ســاعات 
کاری در اجــرای ایــن پــروژه خبــر داد و اظهار 
امیــدواری کــرد کــه بــا همــکاری شــهرداری و 
مجموعــه قــرارگاه خاتــم این پروژه تــا قبل از 

شهریور ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.
علیرضا کریمی اظهار کرد: برای تســریع 
مجموعــه فعالیت هــای قــرارگاه خاتــم االنبیاء 
شهرداری به صورت مستقیم متریال عملیات 
امــام  غیــر همســطح  تقاطــع  پــروژه  اجرایــی 
حســین )ع ( از اواخــر شــهریور  ۱۴۰۰ آغــاز و 

میلگرد موردنیاز را خریداری کرده است.
او افزود: اکنون از لحاظ مواد اولیه و تجهیزات 

موردنیاز ، قرارگاه هیچ کمبودی ندارد.
پــس  کــرد:  خاطرنشــان  اراک  شــهردار 
بــا  همــراه  طراحی هــا  و  مطالعــات  انجــام  از 
شناسایی تاسیسات، تاکنون معارضین پروژه 
از جمله تیرهای برق 2۰ کیلو ولت و خط گاز 
۱۶ اینــچ فشــار 2۵۰ پونــد بــه طــول 3۰۰ متــر 
جابــه جــا شــده و از ابتــدای هفتــه جــاری نیز 
جابجایــی خط اصلی عرشــه شــرقی پــروژه به 
حجــم ۱۰۰۰ متــر مکعــب بتــن ریزی می شــود 
و بــا توجه به توافقات انجام شــده با شــرکت 
مخابرات استان بالفاصله پس از اجرای سازه 
عرشــه غربــی، کانــال خــط مخابراتــی و فیبــر 

نوری نیز جابه جا خواهند شد.
در ایــن بازدیــد رئیــس شــورای اســالمي شــهر 

اراک نیز با اظهار خرسندی از پیشرفت پروژه 
تقاطــع غیرهمســطح میــدان امام حســین)ع( 
گفت: این میزان پیشرفت حاکی از هماهنگي 
بين مجموعه هاي شــهرداری ، قرارگاه خاتم و 

دستگاه های اجرایی شهر اراک است.
کــرد:  تصريــج  القضاتــي  عيــن  پيمــان 
شــورای اســالمي شــهر اراک نيــز بــه عنــوان 
حامــي شــهرداری و مديريــت شــهری از ایــن 
پــروژه حمایــت ویــژه ای مــی کند و تاکیــد دارد 

این پروژه هر چه با سرعت تر پیش رود .
او بــا اشــاره بــه اينکــه قــرارگاه خاتــم در 
ايــن  روزی  شــبانه  وتــالش  جهــادی  حرکتــي 
پروژه را به خوبي مديريت کرده است، گفت: 
سرعت اجرای اين پروژه تاکنون مورد رضايت 

اســت و اميدواريــم بــا توجــه بــه اينکــه پــروژه 
ميدان امام حســين مســير تردد مســافرين و 
ســاکنين چنديــن شــهرک در شــهر اراک مــي 
باشــدبه هميــن ترتيــب ادامــه پيدا کنــد تا در 
موعــد مقــرر مــورد اســتفاده مــردم عزيــز قرار 
گيــرد و شــاهد افزايــش رضايت منــدی مــردم 

منطقه و همشهريان باشيم.
گفتنی اســت، با حضــور علیرضا کریمی 
شــهردار ، پیمان عین القضاتی رئیس شورای 
اســالمی شــهر، حجت اله مرادی معاون امور 
زیربنایــی و حمــل و نقــل شــهری شــهرداری 
اراک، از پــروژه تقاطــع غیرهمســطح میــدان 
امام حسین)ع( بازدید به عمل آمد و عملیات 

بتن ریزی عرشه شرقی این پروژه آغاز شد.

مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی کشــور 
اعالم کرد که  ۳9۰ خدمات درمانی مستقیم 
تامین اجتماعی  از سوی درمانگاه تخصصی، 
ارائــه  بیمــاران  بــه  بیمارســتانی  و  عمومــی 

می شود. 
تامیــن  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اجتماعی اســتان اصفهان، میرهاشم موسوی 
در مراســم افتتــاح درمانــگاه تخصصــی دولت 
تامیــن  درمانــی  تعهــدات  کــرد:  اظهــار  آبــاد 
اجتماعــی به صورت مســتقیم وغیر مســتقیم 
بــه بیمــه شــدگان، کارگــران، بازنشســتگان و 

کارمندان ارائه می شود. 
او ادامــه داد: در درمــان مســتقیم بیش 
از  ۵۰ هزار نفر طرف قرارداد خدمات درمانی 
عمومی، تخصصی و فوق تخصصی هستند. 

اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  مدیرعامــل 
کشــور بــا افتتــاح درمانــگاه تخصصــی دولــت 

آبــاد افــزود: ایــن درمانــگاه کار خــود را بــا یک 
کــرده  شــروع  تخصصــی  و  عمومــی  پزشــک 
اســت و بدنبــال برگزاری آزمون جــذب نیروی 

متخصــص در چنــد هفتــه گذشــته  بــه زودی 
توســعه  منظــور  بــه  در  متخصــص  پزشــکان 

خدمات مستقر خواهند شد. 

روی  پیــش  چالــش  مهم تریــن  موســوی، 
تامیــن اجتماعــی بــرای ســاخت  درمانگاه هــای 
منابــع  چالــش  را  پوشــش  تحــت  تخصصــی 
عنــوان کــرد و افــزود:  با همــت تامین اجتماعی 
و همــکاری بیــن بخشــی  و حمایــت مجلــس و  
دولت از  تامین اجتماعی این مشکل  رفع شد. 
او از افق روشنی  برای تامین اجتماعی  
رفــع  نویــد  کــه  داد  خبــر  درمــان  حــوزه  در 
چالش هــا بــه ویــژه منابــع را می دهــد، افزود: 
توســعه خدمات جــزو اهداف راهبردی اســت 
کــه بــا همکاری  بین بخشــی دولت و مجلس 
و مابقــی شــرکای تامیــن اجتماعــی در مســیر 

خدمت رسانی مطلوب تامین خواهد شد. 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  مدیرعامــل 
کشــور گفت: در اســتخدامی که اخیــرا برگزار 
شــده اســت، تامین نیــروی انســانی درمانگاه 

تخصصی دولت آباد رفع خواهد شد.

بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین اراک تا قبل از شهریور۱۴۰۲

بهینه سازی و مدیریت گازهای فلرهای نفتی در شرکت اروندان
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معاون سازمان نظام 
پزشکی: بسیاری از پزشکان 

پس از اجرای نسخه 
 الکترونیک از قرارداد

با بیمه ها خارج شدند
معــاون ســازمان نظام پزشــکی با اشــاره به وجود 
برخــی اشــکاالت در نسخه نویســی الکترونیک، از عدم 
تعهــدات بیمه هــا در پرداخت هــای بــه روز به پزشــکان 

خبر داد.
علــی ســاالریان، معــاون نظــارت و فنــی ســازمان نظــام 
پزشــکی در گفت وگــو بــا ایلنا، با بیان اینکــه  ابزاری برای 
رصد اینکه چه تعداد از پزشکان از نسخه های الکترونیک 
استفاده می کنند، گفت: بیمه ها می گویند که 90 درصد 
امــا  اســتفاده می کننــد  الکترونیــک  نســخه  از  پزشــکان 

تفکیک نکرده اند این پزشکان چه کسانی هستند.
وی افــزود: در واقــع 90 درصــد از پزشــکانی کــه بــا 
بیمه هــا قــرارداد دارنــد از نســخه الکترونیــک اســتفاده 
می کنند. بسیاری از پزشکان پس از اجرای طرح نسخه 
الکترونیک از قرارداد با بیمه ها خارج شدند. لذا به نظر 
نمی رسد که 90 درصد ارائه دهندگان خدمت از نسخه 

الکترونیک استفاده کنند.
ســاالریان در ادامــه بــا بیــان اینکــه اجــرای نســخه 
الکترونیک در ابتدا به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها 
ایــن  از  برخــی  گفــت:  بــود،  اشــکاالت مختلفــی  دارای 
اشــکاالت رفع شــد اما یکســری از اشــکاالت دیگر هنوز 
بــه روزی کــه  پابرجاســت. بیمه هــا در مــورد پرداخــت 
قــرار بــود بــه پزشــکان، داروخانه هــا و .. داشــته باشــند 
هنوز نتوانســته اند به تعهد خود عمل کنند و در نتیجه 
بدعهدی هــا هنــوز ادامــه دارد. تأخیرهای یــک ماهه، دو 

ماه و سه ماهه در پرداختی ها وجود دارد.
وی ادامه داد: هنوز اشکاالت در زمینه کدینگ های 
دارویی و مســأله ارتباطات پزشــک و داروخانه و تعامل 
آن هــا هنــوز باقــی اســت، بــا این حــال به نظر می رســد 
کــه پزشــکان کم کــم در حــال پذیــرش نســخه نویســی 
الکترونیــک هســتند بایــد هــم اســتفاده از تکنولــوژی را 

پذیرفته و همزمان حقوق بیماران را نیز رعایت کنند.
ســاالریان همچنین در ادامه با اشاره به مشکالت 
برخــی از مــردم بــا داروخانه هــا و فــروش آزاد برخــی از 
داروها به بهانه قطعی و اختالل سیستم نسخه نویسی 
الکترونیــک نیــز اظهــار کــرد: اگرچــه هنــوز شــکایتی بــه 
سازمان نظام پزشکی ارجاع نشده است، اما در صورت 
بــروز چنیــن اتفاقی و پا گذاشــتن روی حقوق مردم این 

وضعیت قابل پیگیری است.
وی افزود: با این حال نبود سرعت الزم در سامانه 
نسخه نویســی الکترونیــک و اختــالل در ایــن سیســتم 
ممکن است، تقصیر متوجه همکار داروخانه نباشد لذا 
با توجه به اتفاقاتی که رخ داده است باید در این رابطه 

قضاوت کرد.
معاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشکی یادآور 
شــد: ارائه خدمات در فضای مجازی نیازمند این اســت 
کــه صحــت، اصالــت و انکارناپذیــری نســخه مــورد تأیید 
قــرار بگیــرد، ایــن از جملــه حقوقــان پزشــکان اســت که 
افــراد غیــر پزشــک بــا سوءاســتفاده از نام و عنــوان آنها 

نتوانند به فعالیت بپردازند.
وی تأکیــد کــرد: امضــای الکترونیــک کــه دقــت و 
صحــت باالیــی دارد می تواند اصلی تریــن پایه برای ارائه 
خدمــات الکترونیــک در فضــای مجازی باشــد، بر همین 
اســاس ســازمان نظام پزشــکی آن را طراحی و کاربردی 
کــرده اســت. امضای الکترونیــک تضمین کننــده امنیت 
نسخه های الکترونیک بوده و امیدوارم پزشکان بتوانند 
به ســهولت از آن اســتفاده کنند و قابل دسترســی برای 

آنها باشند.

خبـــــــــــــــــر

رئیــس اتحادیه فروشــندگان لوازم التحریر با 
اعــام اینکــه قیمــت ایــن کاال ۱۰ تا ۳۰ درصد 
عمــده  کــرد  عنــوان  اســت،  یافتــه  افزایــش 

لوازم التحریر بازار تولید داخل است.
بــه گزارش تســنیم، بــا آغاز ســال جدید 
تحصیلــی بــازار خریــد و فــروش لوازم التحریر 
بعــد از دو ســال تعطیلــی رونــق پیــدا کــرده و 
همــه بــه نوعی در تالش بــرای خرید مایحتاج 
تحصیلــی  جدیــد  ســال  بــرای  خــود  کــودکان 
هســتند. امــا برخی از فروشــندگان در بازاری 
کــه دو ســال بــه دلیــل کرونا خرید و فروشــی 
نداشــته اســت درصــدد فــروش کاال آن هــم 
بــرای کســب ســود بیشــتر و جبــران ضــرر و 
زیان ســال های گذشــته هســتند به نوعی که 
برخی از فروشندگان با افزایش قیمت، خرید 
لوازم التحریر را برای مردم با مشکالتی روبرو 

ساخته اند.
موســی فرزانیان رئیس اتحادیه فروشــندگان 
لوازم التحریر با تاکید بر اینکه افزایش قیمت 
لوازم التحریــر نســبت بــه ســایر کاالها بســیار 
ناچیــز بــوده اســت، گفــت: بایــد قبــول کنیــم 
بعــد از دو ســال خرید و فــروش لوازم التحریر 
رونق پیدا کرده است و تولیدکنندگان در این 
شــراط ســعی در تولیــد بیشــتر و تامیــن نیــاز 
بازار دارند اما افزایش قیمت ها نسبت به دو 

سال گذشته چشمگیر نیست. 
وی بــا اعــالم اینکــه در کاالهــای مختلف 
افزایــش قیمت هــا از 10 تــا 30 درصــد بــوده 
تولیــد  بــازار  کاالهــای  عمــده  افــزود:  اســت، 
داخــل هســتند. مــا در مــداد، تــراش، پاک کن 

و خودکار توانمندی بســیار باالیی داریم و در 
ایــن کاالهــا واردات چندانی صورت نمی گیرد، 
تولیدکننــده  می دهــد  نشــان  موضــوع  ایــن 
داخلــی ســهم قابل توجهی از بــازار را به خود 

اختصــاص داده اســت امــا در برخــی از کاالها 
مانند ماژیک ساخت داخل وجود ندارد و این 

کاالها از محل واردات تامین می شوند. 
لوازم التحریــر  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 

بــا تاکیــد براینکــه فــروش این صنــف از اوایل 
شهریور آغاز و فقط یک ماه رونق دارد، گفت: 
نســبت به ســایر کاالها افزایش لوازم التحریر 

چشمگیر نیست.

ارائــه  از  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
تسهیات برای ارتقای تحصیلی دانش آموزان 
نخبه برای ورود به دانشــگاه و بازار کار خبر 
داد و گفــت کــه این موضوع کمتر از یک ماه 
دیگــر بــه تصویب خواهد رســید که نشــان از 
جــدی بــودن دولــت در کنــار مردمــی بودن و 

عدالت محوری بودن آن است.
نــوری در  یوســف  گــزارش تســنیم،  بــه 
جشــنواره  دوره  هشــتمین  اختتامیــه  آییــن 
نوجــوان خوارزمی با اشــاره به نام جشــنواره، 
اظهار کرد: نام جشــنواره به ابو جعفر موســی 
ستاره شــناس،  ریاضیــدان،  یــک  خوارزمــی 
جغرافیــدان، فیلســوف و مــورخ بــود، حکیــم 
خوارزمــی  عضــو دارالحکمــه بغــداد بــوده کــه 
جبــر  گرایــش  بــا  ریاضــی  شــاخه  در  بیشــتر 
معــروف اســت، برمی گردد. وی افــزود: جورج 
بــر  مقدمــه ای  کتــاب  در  فرانســوی  ســالتین 
تاریخ علم  نیمه اول قرن نهم میالدی را عصر 
خوارزمی خوانده و ترجمه کتاب جبر و مقابله 
از ســوی رابرت تســتر انجام شــد و تا قرن 16 

در دانشگاه های اروپا تدریس می شد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه 
یکــی از کتاب هــای خوارزمــی بــه التین ترجمه 
شــده، گفت: این امر باعث شــد عدد نویسی 
رومــی بــه عــدد نویســی عربــی تغییــر یابــد و 

جدول نجومی هم تغییر داده شود.
وی ادامــه داد: نام گــذاری ایــن جشــنواره به یاد 
سعید کاظمی آشتیانی از این استان است که 
گفته هر چه دارم از زمان معلمی ام است همت 
باال و تعهد کامل وی باعث شده در ردیف سه 

کشور بزرگ دنیا در این عرصه هستیم.
نــوری تصریــح کرد: موانع بســیار اســت 
اگــر  را متوقــف کنــد،  نبایــد مشــکالت شــما 
افــرادی مانند دکتر حســابی و آقای آشــتیانی 
بــه خــارج از کشــور می رفتنــد کســی آنهــا را 
نمی شــناخت، بسیاری از ایران رفتند و کسی 
آنها را نمی شناســد، دکتر حســابی و پســرش 
ایــرج را ایــران به دنیا معرفی کرد بســتر برای 

معرفی افراد در ایران بهتر است.
۳5۰ اردوگاه و 68۰ پژوهش سرا در کشور 

فعال هستند که نیاز به تجهیز دارند
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 
عرصه برای کار نخبگان وجود دارد ولی سخت 
اســت، اظهار کرد: تازه شــروع کردید، زایش، 
آمــوزش  دوره  در  ایده هــا  شــروع  و  رویــش 
عمومــی اســت نــه در دانشــگاه ها، مــا وظیفه 
داریــم کــه بســتر و فضــا بــرای دانش آمــوزان 
فراهــم کنیــم بیــش از 350 اردوگاه برای این 
کار در نظــر گرفتــه شــده و 680 پژوهش ســرا 

در کشور داریم که باید تجهیز شود.
افــزود: مربیانــی آمــوزش ببیننــد و  وی 
برای آموزش این نخبگان فعالیت کنند تا هر 
چــه زودتر ســکوی اســتعدادیابی راه بیندازیم 
تا بچه های این سرزمین را بشناسیم و زمینه 
استعدادشــان را فعــال کنیــم چــون مســائل 

بسیاری در درون کشور داریم.
گام هــای  در  کــرد:  خاطرنشــان  نــوری 
ملــی  از  را  رویدادهــا  و  جشــنواره ها  بعــدی 
بــه بین المللــی ارتقــا بدهیــم. مــردم ببیننــد 
و هزینــه  امکانــات  بــا حداقــل  مــا  بچه هــای 

شخصی فعالیت می کنند و ما زمینه را فراهم 
کنیم تا این اتفاق را رقم بزنیم و بچه ها را به 
ســمت تجاری سازی از طریق مراکز نوآوری و 
شــتاب دهنده، خانه هــای خالقیــت و فن آوری 

هدایت کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر 
ایــن اتفــاق بیفتــد، نقــش آمــوزش و پــرورش 
در ســرانه های مختلــف، اعتبــار بین المللــی، 
می شــود،  مشــخص  اقتصــادی  ســرانه های 
گفــت: نابرابری هــا کــم می شــود و دولــت هم 
بــه دنبــال همیــن اســت، تاکنــون بیــش از 10 
آیین نامه برای حمایت از کارهای دانش بنیان 
انجــام شــده و کاری کــه مــا انجــام دادیــم در 
ســطحی اســت کــه بــه نخبــگان کمــک کنــد و 
تســهیالتی در افزایــش ســطح تحصیلــی آنهــا 
برای ورود به دانشگاه و بازار کار فراهم کند .

وی ادامه داد: این مصوبه تا کمتر از یک 
ماه دیگر تصویب می شــود که نشــان از جدی 
بودن دولت در کنار مردمی و عدالت محوری 

بودن دولت دارد.

افزایش قیمت ها بویژه در حوزه دارو و درمان 
شــرایط ســختی برای قاطبــه مردم به دنبــال دارد؛ 
شــرایطی کــه بیمه هــا موظــف هســتند بــا افزایــش 
بیمه شــدگان  افزایــش شــمار  و  پوشــش خدمــات 
تــا حــد زیــادی ســعی در کنترل آن داشــته باشــند. 
موضوعــی کــه از دو ماهــه پایانــی ســال قبل بیش 
از پیش جدی گرفته شد و هرچند هنوز با شرایط 
ایــده آل در ایــن زمینــه فاصلــه داریــم، امــا قطعا با 
گام هــای برداشــته شــده، تحقق اهدافــی همچون 
افزایش پوشــش خدمات و شمار بیمه شدگان دور 

از انتظار نیست.
به گزارش ایسنا،  سازمان بیمه سالمت ایران، 
تحــت عناویــن مختلفی خدمات را به بیمه شــدگان 
خــود ارائــه می دهد. در واقع جامعــه ای ۴5 میلیون 
نفــری تحــت پوشــش بیمــه ســالمت هســتند کــه 
در قالــب 5 صنــدوق بیمــه ای خدمــات مــورد نیــاز را 
دریافــت می کننــد. یکــی از گروه هایی کــه از ابتدای 
تاســیس  بیمه ســالمت بــه عنوان بیمه شــده تحت 
پوشــش قرار گرفتند، »کارکنان دولت« هستند که 
در صندوقــی با عنــوان صندوق کارکنان دولت بیمه 
شده اند  و از این طریق خدمات را دریافت می کنند. 
کارکنــان دولتــی کــه صنــدوق بازنشســتگی آن هــا 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســت نیز مشــمول 

این  صندوق هستند. 
بــدو  از  نیــز  اقشــار«  »ســایر  صنــدوق  افــراد 
تاسیس سازمان بیمه سالمت مشمول بیمه بودند. 
خانــواده شــهدا  و ایثارگــران و جانبــازان و خانــواده 
آن هــا، مــدد جویــان بهزیســتی، طــالب و روحانیون 
حــوزه علمیــه و دانشــجویان در حــال تحصیــل در 

 دانشــگاه های وزارت علــوم و وزارت بهداشــت نیــز 
جزو این صندوق می شوند.

برخــی افراد نیز تحت پوشــش صندوق »بیمه 
روســتایی« هســتند کــه مبالــغ حــق بیمــه در ایــن 
صنــدوق از ســوی دولــت پرداخــت  می شــود. روال 
دریافــت خدمــات در ایــن صنــدوق متفــاوت اســت؛ 
دریافــت  بــرای  را  ارجــاع  نظــام  بایــد  یعنــی حتمــا 
خدمــات ســطح باالتــر رعایــت  کننــد. البتــه مــوارد 

اورژانسی از این مورد مستثنی است. 
الزم بــه ذکــر اســت صندوق »بیمــه همگانی« 
نیــز یکــی دیگــر از صندوق هــای اصلــی ارائه دهنــده 
ایــن  اســت.  ســالمت  بیمــه  ســازمان  در  خدمــت 
صندوق از سال 93 با عنوان بیمه سالمت همگانی 
راه اندازی شــده اســت. در این طرح مقرر شد کلیه 
افــرادی کــه هیــچ پوشــش بیمــه ای ندارند و ســاکن 
شــهرها هســتند بــه صــورت رایــگان دفترچــه بیمــه 
 ســالمت همگانــی دریافــت کننــد. بیمــه شــدن این 
افــراد از طریــق ســامانه های ســازمان بیمه ســالمت 

انجام می شود.
صندوق »ایرانیان« نیز از اواســط ســال 138۷ 
بــه  افــراد  ایــن صنــدوق  اجــرا شــده اســت کــه در 
صورت خویش فرما، حق  بیمه را خودشــان پرداخت 

می کنند.

الزام قانونی برای پوشش افراد 
فاقد بیمه

کــه  اســت  قانونــی  ســالمت همگانــی؛  بیمــه 
طبق آن قرار بود همه ایرانیان تحت پوشــش بیمه 
درمانــی قــرار گیرنــد و بــه ایــن ترتیب کســی هنگام 

بیمــاری دغدغــه هزینــه درمانش را نداشــته باشــد. 
در همین راستا در دولت سیزدهم و طبق بند »د« 
تبصره 1۴ قانون بودجه سال 1۴01 مقرر شد، وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اطالعــات افــراد فاقــد 
پوشــش بیمــه را کــه در ســه دهــک پاییــن درآمــدی 
قــرار دارنــد، بــه ســازمان بیمه ســالمت معرفی کند 
تــا این ســازمان بدون مراجعه افراد بتواند پوشــش 

بیمه پایه را برایشان فراهم کند.
باتوجــه به ایــن الزام قانونــی در قانون بودجه 
کــه در ســه  بیمــه  ســال 1۴01، اطالعــات فاقدیــن 
دهــک پایین درآمدی قرار داشــتند، از ســوی وزارت 
رفاه به ســازمان بیمه ســالمت ایران ارســال شــد و 
کارشناســان این ســازمان فرآیند ثبت پوشش بیمه 

پایه سالمت همگانی و روستاییان را آغاز کردند.

جزئیات پرداختی دهک های 
درآمدی بابت حق بیمه

طبق قانون، برقراری بیمه برای دهک های اول 
تــا ســوم رایــگان و در قالــب بیمه ســالمت همگانی 
صــورت می گیــرد. ضمــن اینکــه برقــراری بیمــه برای 
مشموالن دهک ۴ با پرداخت 10درصد از حق بیمه 
مصــوب، در بخــش بیمــه ســالمت همگانــی میســر 
اســت. طبــق گفته مســئوالن امــر در ســازمان بیمه 
ســالمت ایران، برقراری بیمه  مشــمولین دهک های 
5 و 6 بــا پرداخــت ۲5 درصــد از حــق بیمــه مصــوب 
در بخــش بیمــه ســالمت همگانــی و برقــراری بیمــه 
جهــت مشــمولین دهک هــای ۷ و 8 بــا پرداخت 50 
درصــد از حــق بیمه مصوب در بخــش بیمه ایرانیان 

اجرایی می شود.

مشــمولین  جهــت  بیمــه  برقــراری  همچنیــن 
دهک های 9 و 10 با پرداخت 100 درصد از حق بیمه 
مصــوب در بخــش بیمه ایرانیان صورت می گیرد که 
در ایــن بخــش هــم افــراد بســیاری بــا مراجعــه بــه 
ســامانه ســازمان بیمــه ســالمت و دفاتر پیشــخوان 
اقــدام بــه ثبــت اطالعــات خــود بــرای اســتفاده از 

خدمات بیمه ای این سازمان شدند.
سرانه حق بیمه هر نفر حدود 90 هزار تومان 
در هــر مــاه و حــدود یــک میلیون و 80 هــزار تومان 
در یک سال خواهد بود. البته این سرانه مربوط به 
افــرادی اســت کــه خود را بیمــه می کننــد و اگر مثال 
فردی بیمه گذار داشــته باشــد، قانون خاص خود را 
دارد و ســهم پرداختــی هــر یک از طرفین مشــخص 

است.
از ســتون های  یکــی  بیمــه همگانــی ســالمت 
اصلی هر جامعه برای داشتن نیروی انسانی سالم 
و توانمنــد اســت، از ایــن رو دولت هــا در ســال های 
اخیر بیشــتر از گذشــته به اهمیــت این موضوع پی 
برده اند. پوشش بیمه همگانی سالمت را باید یکی 
از مترقی ترین اهداف نظام ســالمت بدانیم. هدفی 
مهــم که می توانــد چتر حمایتی مناســبی برای همه 
افراد جامعه باشــد. به خصوص اقشــار آســیب پذیر 
کــه هنــگام بیمــاری دچار مشــکالت فراوانــی از نظر 
می شــوند،  درمــان  و  دارو  هزینه هــای  پرداخــت 
هزینــه  آســیب  از  می تواننــد  بیمــه ای  پوشــش  بــا 

سرسام آور در امان باشند.

 بیمه رایگان
برای حدود 6 میلیون ایرانی

طی ســال های گذشــته اقداماتی توسط وزارت 
بهداشــت و ســازمان بیمــه ســالمت در شناســایی 
افــراد فاقــد بیمــه و تحــت پوشــش بیمه قــرار دادن 
این افراد انجام شد. دولت سیزدهم نیز در راستای 
اقدامــات حمایتــی از اقشــار ضعیــف و کــم درآمــد، 
حــدود 6 میلیــون نفــر را تحــت پوشــش بیمــه قــرار 
داد تــا چرخــه شناســایی افراد فاقد بیمه با ســرعت 
بیشتری حرکت کند. در واقع در ۲ ماه پایانی سال 
گذشته، ۴00 هزار فرد فاقد بیمه در حاشیه شهرها 
بیمه شدند و امسال نیز 5 میلیون و ۴00 هزار نفر 
از ســه دهــک پایین درآمدی، رایــگان بیمه همگانی 
شــدند و تعداد بیمه شــدگان همگانی سالمت به 5 

میلیون و 800 هزار نفر رسیده است.

 ماجرای بیمه رایگان ۳ ماهه
به دنبال اجرای طرح »دارویاری«

طــرح  اجــرای  دنبــال  بــه  و  میــان  ایــن  در 
دارویاری نیز مقرر شــد طی مدت ســه ماه کسانی 
که پوشــش بیمه درمانی ندارند نیز بدون در نظر 
گرفتــن دهک بنــدی بــه شــکل رایگان بیمه شــوند. 
در واقع به افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند 
و آزمــون ارزیابی وســع نداده انــد این فرصت داده 
شــد کــه بــا مراجعــه بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت 
نســبت بــه بیمه خــود اقدام کنند اما تــا زمانی که 
نتیجــه اســتحقاق ســنجی آنهــا مشــخص شــود به 
مدت ســه ماه بیمه رایگان خواهند داشــت و پس 
از انتشــار نتایــج ارزیابی وســع نیز بــه فراخور این 
نتیجــه، تحت پوشــش بیمــه خواهند بود. البته بر 
اســاس اعــالم ســازمان بیمه ســالمت، افــرادی که 

در اردیبهشــت و خرداد ســال جاری تحت پوشش 
بیمــه رایــگان قــرار نگرفتند و پیش از آن هم بیمه 
نداشــتند، احتمــاال جــزو ســه دهــک پاییــن جامعه 
نیســتند. بنابرایــن بعــد از پایــان ایــن مهلــت ســه 
افــراد تعلــق  ایــن  بــه  ماهــه، دیگــر بیمــه رایــگان 

نخواهد گرفت.
از سوی دیگر ممکن است که برخی افراد جزو 
ســه دهــک پایین درآمدی باشــند، امــا از طرح بیمه 
رایگان ســازمان بیمه ســالمت که طی ماه های قبل 
اجرا شــد، جا مانده باشــند. در این صورت به گفته 
مســووالن ســازمان بیمــه ســالمت، اگــر ایــن افــراد 
بتوانند ثابت کنند که جزو سه دهک پایین جامعه 
هستند، آنها هم به مدت یکسال به صورت رایگان 
بیمــه می شــوند. بنابرایــن فاقدیــن بیمــه ای که فکر 
می کنند جزو ســه دهک پایین جامعه هســتند، اما 
در طرح بیمه رایگان تحت پوشش قرار نگرفته اند، 
ســامانه  بــه  خــود  وســع  تعییــن  بــرای  می تواننــد 
اعتــراض بــه دهک بنــدی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعی مراجعه کنند.
در مجمــوع بر اســاس وظایفی کــه قانون گذار 
بر عهده سازمان بیمه سالمت ایران گذاشته است، 
حضــور هیــچ فرد فاقد بیمــه ای در جامعه پذیرفتنی 
نیست و تمامی آحاد جامعه باید از خدمات بیمه ای 
اســتفاده کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه علی رغــم 
اینکــه در قانــون بــر پوشــش اجباری بیمــه همگانی 
تاکید شــده اســت اما التزام پوشش همگانی وجود 
نداشــت؛ بنابراین تدابیر و راهکارهای در نظرگرفته 
شده در این باره افراد بسیاری را در مسیر استفاده 

از خدمات بیمه سالمت قرار داد.

پوشش اجباری بیمه همگانی و جزئیات حق بیمه پرداختی دهک های مختلف

جاماندگان برای ثبت سفارش 
کتب درسی اقدام کنند

فرآیند ثبت ســفارش کتاب های درســی تا روز ۳۱ 
شــهریور ادامــه دارد و الزم اســت خانواده هــای باقــی 
مانــده در اولیــن فرصت برای ثبت ســفارش کتاب های 

درسی فرزندان خود اقدام کنند.
به گزارش ایســنا، ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی باتوجه به ثبت ســفارش کتب درســی از سوی 
1۴ میلیون و ۷00 هزار دانش آموز از کل جمعیت حدود 
15 میلیــون و 900 هــزار نفــری جمعیــت دانش آمــوزی 
یــک میلیــون و ۲00 هــزار  از  کشــور در ســال جــاری، 
دانش آمــوز باقــی مانــده کــه هنــوز  برای ثبت ســفارش 
کتاب هــای خــود اقــدام نکرده انــد؛ خواســت کــه هرچــه 

سریعتر نسبت به طی فرایند ثبت نام اقدام کنند.
بــر ایــن اســاس، فرآینــد ثبــت ســفارش کتاب های 
اســت  الزم  و  دارد  ادامــه  شــهریور   31 روز  تــا  درســی 
خانواده هــای باقــی مانــده در اولیــن فرصــت بــرای ثبــت 

سفارش کتاب های درسی فرزندان خود اقدام کنند.
همچنین ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
اعــالم کــرده اســت کــه عملیــات توزیــع کتب درســی به 
مدارس انجام شــده اســت و همچنین با توجه به اینکه 
تعــداد کتــاب درســی چاپ شــده بیش از جامعــه آماری 
دانش آمــوزان اســت، هیچ کمبودی در کتاب درســی در 

سال جاری وجود نخواهد داشت.
شیوه ثبت نام و ثبت سفارش خرید کتاب درسی 

 ثبــت ســفارش و توزیــع کتاب هــای درســی ســال 
تحصیلی 1۴0۲-1۴01 تمامی دوره های تحصیلی از طریق 
www.irtextbook.com یا  www.irtextbook.ir سامانه 

و به دو شیوه فردی و یا گروهی انجام می شود.
در شــیوه فردی، والدین دانش آموزان می توانند با 
مراجعه به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی بخش 
ســفارش دوره ای دانش آمــوزان و پرداخــت الکترونیکــی 
هزینه، بسته آموزشی مورد نیاز خود را سفارش دهند.
برای ورود به سامانه کد ملی دانش آموز، »نام کاربری« 
و شــش رقم ســمت راســت شــماره ســریال شناســنامه 

دانش آموز، »رمز عبور« ورود به سامانه است.
طریــق  از  مــدارس  مدیــران  گروهــی،   شــیوه  در 
ســامانه ســناد بــه بخــش ســفارش گروهــی کتاب هــای 
درســی ســامانه مذکور مراجعه کرده و به صورت جمعی 

نسبت به سفارش کتاب های درسی اقدام می کنند.  

کتاب های درسی دانش آموزان دوره های تحصیلی 
و  فنــی  شــاخه های  دوم  متوســطه  ابتدایــی،  آمــوزش 
حرفه ای، کاردانش، رشــته معارف اســالمی و کتاب های 
درســی تکمیلــی دوره اول متوســطه ویــژه دانش آمــوزان 
اســتعدادهای درخشان، از طریق مدرسه محل تحصیل 
آنان که در ســفارش دانش آموز قید شــده است، توزیع 
می شــود.  دانش آموز یا اولیای دانش آموز صرفاً موظف 
بــه پرداخــت هزینــه کتاب درســی برابر با قیمت پشــت 
جلد )ثبت شده در سامانه( است؛ لذا دریافت هرگونه 

وجه اضافی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.  
به دلیل الکترونیک بودن فرآیند فروش و توزیع کتاب های 
درســی، کنتــرل ثبت ســفارش کتاب درســی دانش آموزان 
از طریــق ســامانه امکان پذیــر اســت؛ لــذا درخواســت ارائه 
نســخه چاپــی )پرینــت( بــرگ ســفارش کتــاب درســی از 

دانش آموز یا اولیای دانش آموز ممنوع است.  

خبـــــــــــــــــر

 تسهیات ویژه وزارت آموزش و پرورش
برای دانش آموزان نخبه

افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت لوازم التحریر 
در بازار
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