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چارلزسوم بالفاصله تنها 2 روز پس از مرگ  ملکه 
الیزابــت دوم کــه ۷۰ ســال بــر انگلســتان حکومــت 
کرد روز شنبه ۱۰سپتامبر)۱۹شهریور( رسما پادشاه 
این کشورشــد. آیــا می توان انتظار داشــت مردم با 
فریادهــای »خدا پادشــاه را حفظ کند« فشــارهای 
شدید اقتصادی وارد شده برخود را فراموش کرده 

باشند؟
کــه  تخــت می نشــیند  بــر  زمانــی  چارلزســوم 
انگلســتان در بدتریــن بحــران اقتصــادی ۴۰ ســال 

اخیــر خــود به ســر می بــرد و ظــرف شــش ســال، چهــار نخســت وزیر 
تغییــر کرده اند. چارلزســوم شــاهزاده ســابق اهل»ولــز« درپی مرگ 
مادر۹۶ســاله اش روزپنجشــنبه به پادشــاهی رســید؛ شــورای الحاق 
متشــکل از اعضــای خانــواده ســلطنتی، چند صد نماینــده مجلس، 
المنافــع، نخســت  انگلیــس و کشــورهای مشــترک  مقامات ارشــد 
وزیرجدیــد » لیزتــراس«، شــهردار لنــدن» صــادق خــان« و مقامات 
عالیرتبه کلیسای انگلیس پایان صبح شنبه۱۰ سپتامبر)۱۹شهریور( 

طی مراسمی رسمی وی را پادشاه انگلستان اعالم کرد.
اقتصــاد انگلیــس درادای احتــرام بــه مرگ ملکــه الیزابت دوم، 
رنگ عزا به خود گرفت. فروشگاههای بزرگ تعطیل شدند، ساعات 
کاری تغییــر کردنــد. تشــکیل جلســات بــه تعویــق افتــاد. روزجمعــه 
اقتصــاد انگلســتان به رغــم تمــام چالشــهایی کــه دارد بــه خانــدان 
ســلطنتی ادای احترام کرد. کارکنان راه آهن و پســت نیز که از چند 
هفته پیش در اعتراض به تورم باالی ده درصد این کشور،باالترین 
نــرخ تــورم در کشــورهای گــروه ۲۰، در اعتصاب بســر می برند اعالم 
کرده اند تا برقراری نظم جدید در کشــور دســت از اعتصاب خواهند 
کشــید. بانک مرکزی انگلیس نیز جلســه سیاستگذاری پولی خود را 
یک هفته به تعویق انداخت. دراین جلســه بنابر اتخاذ تصمیم برای 
افزایش نرخ بهره بانکی به منظور مبارزه با تورم اســت. بورس لندن 
به ویژه روز جمعه به کار خود ادامه داده  است. اما مرکز ذخایر ارزی 
به دلیل اعالم عزای عمومی و مراسم خاکسپاری ملکه در روزجمعه۹ 
سپتامبر)۱۸شــهریور( تعطیــل بــود. رونــد ناگهانــی کنــدی اقتصــاد، 
تهدیــدی جــدی بــرای انگلســتان تلقــی می شــود. بنابــه گفتــه مرکــز 
آمار این کشــور، نرخ تورم ســاالنه درماه ژوئن )خرداد( در افزایشــی 
دیوانــه وار براســاس شــاخص افزایش قیمتها به۹/۴ درصــد و درماه 
جــوالی )تیــر( بــه بــاالی ۱۰ درصد یعنــی ۱۰/۱ درصد رســید. این نرخ 
طی چهل ســال گذشــته بی سابقه بوده است. درســال ۱۹۸۲)۱۳۶۱( 
»مــارگارت تاچــر« نخســت وزیر وقت به منظورمبارزه بــا نرخ بیکاری 

باالی ۱۰درصد؛ مبارزه با تورم را در رأس برنامه های خود قرار داد.
بانک مرکزی انگلیس با پیش بینی نرخ  ۱۳ درصدی تورم درماه 
اکتبر)مهر( درنظر دارد نرخ اصلی بهره خود را در افزایشی بی سابقه 
از ســال ۱۹۹۵)۱۳۷۴( تــا ۱/۷۵درصــد افزایــش دهــد. براین اســاس 

احتمال بروز رکود اقتصادی تا پایان سال تشدید خواهد شد. 
خانواده های انگلیسی به صورت جدی با عوارض این مشکالت 
اقتصــادی درگیــر هســتند. قیمــت موادغذایــی در مــاه جــوالی) تیر( 
افزایــش یافــت. نــان، لبنیات، گوشــت، ســبزیجات وغذای آمــاده از 
جمله اینها هســتند. افزایش وحشــتناک قیمت انرژی نیز به زودی 
بــرای اشــخاص حقیقــی درایــن کشــور بــه مرحلــه اجــرا در خواهــد 
آمــد. درنتیجــه قــدرت خریــد بســیاری از خانواده هــای انگلیســی بــا 

دریافتی هــای محدود خود بــه حداقل کاهش یافته 
 اســت. براساس آمارمنتشرشــده درماه اوت )مرداد( 
به وســیله مرکــز ملی آمار انگلیس؛ قــدرت خرید در 
ســه ماهه منتهــی به ژوئن )خــرداد( ۳درصد کاهش 
یافته است. آثار رکود اقتصادی تا پایان سال بتدریج 
درحــال رخ نمایــی اســت. تولید ناخالــص داخلی نیز 
درســه ماهــه دوم ســال به میــزان۰/۱ درصد کاهش 

یافته است.
»ندیــم زهــاوی« وزیراقتصادودارایــی انگلیس 
با اعالم بسته حمایتی ۳۷میلیاردپوندی )۴۴میلیارد یورویی( دولت 
درایــن خصــوص می گوید: »من خوب درک می کنم مردم در شــرایط 
سختی بسر می برند و از افزایش شدید قیمتها نگرانند. افزایشی که 
درعین حال گریبانگیر تمام مردم جهان است.« براساس اطالعات 
مرکــز ملــی آمــار انگلیــس افزایش نــرخ تــورم در این کشــور از همه 
کشورهای عضو گروه ۷ به نحو قابل مالحظه ای بیشتر بوده است. 
بدین ترتیب بسیاری از مصرف کنندگان حتی در بودجه بندی مخارج  

ضروری خود دچار سختی های فراوانی شده اند.
»کریــس اُِشــه آ« مدیــرکل شــرکت »ســانتریکا« تأمین کننده 
اصلــی انــرژی در انگلیــس روز شــنبه۱۰ ســپتامبر )۱۹شــهریور( در 
مصاحبه با روزنامه »گاردین«  اعالم کرد: »به منظور کاهش قبوض 
مــردم در نظــر دارد ســقف ســود خــود را کاهــش دهــد.« وی ابــراز 
امیدواری کرد: شــرکت متبوعش به عنوان مالک شــرکت » بریتیش 
گاز« اولیــن شــرکت تولید انرژی باشــد که با دولــت برای تولید برق 

قرارداد می بندد.
»لیــز تــراس« روز پنجشــنبه ۸ســپتامبر)۱۷ شــهریور(دو روز 
پــس از ورودش به ســاختمان نخســت وزیری؛ تعهد خــود را به یک 
برنامه گسترده حمایتی از مردم و بنگاههای اقتصادی، برای مقابله 
بــا افزایــش قیمــت انرژی اعــالم کرد. هدف او ایجــاد اصالحات همه 
جانبه اساسی در برنامه های تولید انرژی با تکیه بر شیوه های نوین 

رسیدن به نقطه کربن صفر عنوان شده است.
سقف قبوض انرژی که خانوارهای انگلیس درسال می پردازند 
۲۵۰۰ پونــد تعییــن شده اســت. ایــن میزان  برای کمــک به خانوارها 
هــزار پونــد نســبت به نرخ قبلی کاهش یافته اســت. نخســت وزیر 
تــازه انگلیــس در مقابل نماینــدگان مجلس اعالم کرد: »شــرکتها و 
نهادهای عمومی مثل مدارس نیز از کمکهای مشابهی طی شش ماه 
بهره منــد خواهندشــد. لحظــه آن فرا رسیده اســت که با جــرأت وارد 
میــدان شــویم. مــا با یــک بحران انرژی دســت و پنجه نــرم می کنیم 
و هزینه های آن رانیز باید بپردازیم.« شــرکت ســانتریکا در ســه ماه 
نخست سال با فروش دارایی های خود و همچنین به دلیل افزایش 
قیمت انرژی توانســت ســودآوری بسیار باالیی داشته باشد. عایدی 
این شرکت در شش ماهه ابتدای سال۲۰۲۲) سه ماهه آخر۱۴۰۰و 
ســه ماهــه ابتــدای ۱۴۰۱( ۱/۳۴ میلیــارد پونــد)۱/۵۳ میلیــارد یــورو( 
بوده است. درحالیکه این رقم درسال گذشته تنها ۲۶۲ میلیون پوند 
بوده اســت.  »کریس اُشــه آ« مدیرکل شــرکت ســانتریکا به روزنامه 
گاردیــن می گویــد: »هــدف اصلی ما ایجــاد ارزش برای ســهامداران، 
مشتریان و مردم کشور است. ما در سال جاری به فکر بیشتر کردن 

سود خود نیستیم بلکه به منافع دراز مدت خود می اندیشیم.«
منبع: روزنامه تربیبون

در ساخت کارخانه معظم نیمه هادی سازی اینتل 
دولــت یارانه ای بالــغ بر2۰ میلیــارد دالراختصاص 
خواهد داد. ازاین مسیرتولید راهبردی نیمه هادیها 

از انحصار آسیا خارج خواهدشد.
»کُلومبــوس«  روســتای  در  کارخانــه  ایــن 
جمعــه  روز  می شــود.  ســاخته  اوهایــو  درقلــب 
مســاحت  بولدوزرهــا   ۹سپتامبر)۱۸شــهریور( 
وســیعی از زمین کارخانه معظم نیمه هادی ســازی 
بســیاری  درنوردیدنــد.  منطقــه  ایــن  در  را  اینتــل 

از نخبــگان سیاســی- اقتصــادی درمراســم افتتاحیــه ســاخت ایــن 
کارخانــه حضــور داشــتند.  این کارخانه با کمک ۲۰ میلیــارد دالری 
)۱۹/۷میلیارد یورویی( دولت آمریکا ساخته خواهدشد. کارخانه ای 
کــه بــا هــدف جبــران عقــب ماندگــی آمریــکا در زمینــه تولیــد ایــن 
محصــول راهبردی درمقایســه با سامســونگ کــره و TSMC تایوان 
ساخته می شود. ساخت این کارخانه به صورت مستقیم ۳هزار و 
به صورت غیرمستقیم ۷هزار شغل ایجاد می کند. مقامات محلی 
و نماینــدگان اوهایــو از ســاخت این کارخانه در این منطقه بســیار 
خوشــنود هســتند. زیــرا از ایــن پــس نیــروی کار درهمیــن محل به 
کارگرفته می شود و نیازی به مهاجرت به سایر ایالتها برای کاریابی 

نیست.
یکدیگــر  بــا  دموکراتهــا  و  جمهوریخواهــان  برنامــه  درایــن 
مشارکت می کنند. جوبایدن نیز در آستانه چند هفتگی انتخابات 
میانــدوره ای بــرای افتتاح مراســم کلنــگ زنی ایــن کارخانه با هدف 
تبلیــغ سیاســتهای صنعتــی خــود به ایــن منطقــه رفت. تــا زمانیکه 
کنگــره کمکهــای مالی ۵۲میلیــارد دالری برای تولیــد نیمه هادیها را 

تصویب نکرده بود شــرکت »اینتل« زیربار ســاخت 
ایــن کارخانــه نمی رفت.پس از تصویب آن در پایان 
جوالی )اواســط تیر(  مراســم افتتاحیه به تابستان 
منتقــل شــد. ایالــت اوهایو که در پی بحــران فوالد 
در دهــه ۱۹۸۰)۱۳۵۹( فعالیت هــای صنعتــی اش 
تقریبا تعطیل شده  بود با افتتاح این کارخانه احیا 
می شــود. ایــن ایالــت دو نوبــت در ســال های۲۰۱۶ 
رأی  ترامــپ  دونالــد  بــه  )۱۳۹۵و ۱۳۹۹(  و ۲۰۲۰ 
داده بود. بایدن نیز درمراسم افتتاحیه ازاینکه ایالت 
اوهایو مشهور به غرب میانه دوباره به عرصه صنعت قدم گذاشته 
ابراز خرسندی کرد و گفت: »باید آنچه گذشته دفن کرد و به فکر 
آینــده ایــن ایالت بــود.« بنا به گفته » کِیوان اِســفرجانی« معاون 
»اینتــل« گودبــرداری بــه عمــق ۲۰ متــری، آهــن آالتی به انــدازه ۸ 
برج ایفل و بتونی به اندازه بزرگترین آسمانخراشها در ساخت این 

کارخانه به کارگرفته می شود.
کارکنان شرکت »اینتل« درساخت این کارخانه نقشی ندارند 
و کارگران ساختمانی دیگری این کارخانه را می سازند که از مزایای 
این شرکت نیز بهره مند خواهندشد. بایدن مدت زمان طوالنی قبل 
از ســخنرانی افتتاحیه خود با آنها گفتگو می کرد. بایدن دموکرات 
گفت: »این مردم از من هســتند. اینجا همونجایی اســت که من 
از آنجــا آمــده ام.« ایــن فعالیــت »اینتــل« مســتلزم تربیــت نیروی 
انســانی موردنیازش اســت. به همین منظور مبلغ ۱۷ میلیون دالر 
برای تربیت مهندس و تکنیسین مختص این پروژه عظیم، تأمین 

مالی کرده است.
منبع: لوموند

از هر ده یونانی هفت نفر به دلیل افزایش 
مــواد  بــه خریــد  انــرژی مجبــور  هزینه هــای 

غذایی کمتری هستند.
عمومــی  کنفدراســیون  نظرســنجی 
کارگران یونان و موسســه کار نشــان می دهد 
بــرای  یونانی هــا  از  فزاینــده ای  تعــداد  کــه 
پرداخت مالیات و قبوض انرژی خود، مصرف 

مواد غذایی را کاهش می دهند.
هنگامــی که از آنها پرســیده شــد که آیا 

افزایــش قیمت هــا آنهــا را مجبــور به هزینه کمتــر برای اقالم 
غذایــی اساســی کــرده ، ۲۰٪ پاســخ دهندگان پاســخ "خیلــی 
کمتــر" و ۵۱٪ پاســخ "کمتــر" دادنــد، در حالــی کــه یک چهارم 
گــزارش "کمــی" تغییــر در عــادات خرج کردن خــود را گزارش 
کردنــد و تنهــا ۴٪ گفتنــد: وضعیــت بــرای آنهــا اصــال تغییــر 

نکرده است.
اکثریــت خاطرنشــان کردند کــه تغییر در 
عادات خرج کردن آنها ناشی از لزوم پرداخت 
بیشــتر بــرای انرژی اســت. نزدیک بــه نیمی از 
پاســخ دهندگان )۴۷ درصــد( گفتنــد که انتظار 
دارند »زمســتان ســختی« داشــته باشند، زیرا 
قیمــت انــرژی همچنان درحال افزایش اســت. 
در حالــی کــه از هر ۵ نفر یک نفر گفته اند که 
ممکــن اســت در ماه های آینــده »اصالً نتوانند 

قبوض انرژی« را پرداخت کنند.
نویســندگان این نظرســنجی نتیجه می گیرند: »اقتصاد 
و جامعــه یونــان پــس از ســال ها ریاضــت اقتصــادی، بــا موج 
جدیــدی از افزایــش قیمت هــا و ارزش گذاری مجــدد کاالهای 
اساسی مواجه شده و درآمدهای راکد، قدرت خرید بسیاری 

از خانوارها و گروه های اجتماعی را تهدید می کند«.
آنها پیشنهاد می کنند که بحران هزینه زندگی در کشور 
تنهــا از طریــق مداخله دولت حل می شــود، بــه عنوان مثال، 
بــا افزایــش حداقــل دســتمزد، کاهــش مالیــات غیرمســتقیم 
بــر انــرژی و مــواد غذایــی، و اعمــال مالیــات بــر ســود مــازاد 

شرکت های انرژی.
دولــت یونــان درحال حاضر یارانه قبــوض انرژی را برای 
شــهروندان خــود اعمــال کرده و این عمل را از ســال گذشــته 
آغاز کرده است. ماه گذشته، این کشور متعهد شد که تقریباً 
۲ میلیارد یورو )۱.۹۸ میلیارد دالر( را برای یارانه قبوض برق 
رو به رشــد در ماه ســپتامبر )شــهریور( هزینه کند که تا ۱۰۰ 

درصد افزایش برای فقیرترین خانوارها را پوشش دهد.
بــا ایــن حــال، تحلیلگــران می گوینــد کــه یارانه ها ممکن 
اســت کافــی نباشــد، تــورم نزدیــک بــه باالتریــن ســطح خــود 
در ســه دهه گذشــته )۱۱.۴٪( اســت و تــا مــاه گذشــته باقــی 
مانده اســت. این درحالیســت که براســاس داده های سازمان 
آمار یونان )ELSTAT(، قیمت گاز طبیعی ۲۶۱.۳٪ نسبت به 
سال قبل افزایش یافته است و هزینه برق ۳۸.۵٪ افزایش 

یافته است.
منبع: راشاتودی
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علی رمضانیان

صنعت بیمه هر روز در حال تغییر اســت. این 
تحوالت در بدنه صنعت بیمه ایران نیز رخ داده 
ولــی رگوالتوری ایــن صنعت یعنی بیمه مرکزی 

این تغییرات را به سختی پذیرفته است. 
بــه دلیــل همیــن نوع نــگاه، صنعــت بیمه 
دچــار تناقــض در مدیریــت و نظــارت شــده کــه 
نتیجــه آن چالــش در صنعت بیمه اســت. بیمه 
مرکــزی  از طرفــی تــالش مــی کنــد تا بــا تحمیل 

ســمت گیری های خــاص تالش می کند تا بخش ســنتی بــازار را 
از دســت ندهــد و از طــرف دیگر بــا رها کردن مدیریت بر بخش 
دیگــری از  بــازار، ایــن  صنعــت را بــا چالــش جــدی مواجــه کرده 

است. 
بــه گــزارش عصــر اقتصــاد، بیمــه مرکــزی بــه عنــوان ناظــر 
صنعت بیمه در ســال های اخیر در حوزه های مختلفی اقدام به 
رفتارهای متناقض کرده اســت که نشــان می دهد که در پذیرش 
تحــوالت روز صنعــت بیمــه عقب مانــده و در رفتار ســنتی خود 
تاکیــد داشــته و ابزارهــای جدیــد را در تضــاد بــا رگوالتــوری خود 

می بیند. 
این در حالی است که صنعت بیمه با مشکالت زیادی در 
داخل و بیرون از این صنعت دست و پنجه نرم می کند. از یک 
طــرف هــر ســال به دلیل کســوراتی کــه در بودجه بــرای صنعت 
بیمه در نظر گرفته می شود یا مسائلی که در خصوص تعیین 
نــرخ بیمه شــخص ثالث به عنوان باالتریــن دربرگیرنده پرتفوی 
صنعت بیمه مطرح است که برخی از شرکت ها را حتی تا خطر 
زیــان شــدید پیــش برده اســت. از طرف دیگــر در داخل صنعت 
نیز مشــکالت بزرگی مانند نرخ شــکنی وجود دارد که همه این 
موارد نیاز برخورد جدی بیمه مرکزی و نظارت بیشتر و رایزنی و 

غیره دارد، اما بیمه مرکزی به این مسائل توجه 
زیــادی نــدارد، ولــی بجــای آن بــرای مســائلی که 
نیــاز بــه ورود جدی ندارد اقداماتــی ارباب مابانه 
و مســتبدانه بــا زیرمجموعــه هــای صنعت بیمه 
پیــش گرفته کــه در نهایت به واکنــش بازیگران 

این صنعت منجر شده است.

فاجعه ای به نام ناتوانی نظارتی
یکــی از موضوعاتــی کــه در صنعــت بیمــه حاکــم 
اســت، عــدم توانایــی اداره شــرکت هــای بــزرگ و کوچک توســط 
بیمــه مرکــزی اســت. شــرکت های بیمــه از مشــکالت زیــادی رنج 
می برنــد. حاکمیــت شــرکتی، اجــرای دســتورالعمل های ابالغــی، 
رفتــار شــرکت های بیمه درســطح فروش و وضعیــت مالی وخیم 
برخی از شرکت های بیمه از جمله مواردی است که بیمه مرکزی 
در خصوص آن با چالش های مواجه اســت. نرخ شــکنی یکی از 
مهمتریــن موضوعات صنعت بیمه اســت که تاثیــر زیادی بر این 
صنعت گذاشــته اســت. از جمله مهمترین عواقب و پیامدهایی 
کــه می تــوان بــرای این موضوع متصور شــد عبارت ورشکســتگی 
شرکت های ضعیف و تضعیف شرکتهای بیمه قدرتمند در آینده؛ 
کاهــش قدرت مالی شــرکتهای بیمه گــر و در نتیجه نا اطمینانی 
بیمه گــزاران از امــکان جبــران واقعی خســارات احتمالی؛ هدایت 
تقاضــای بیمه گزاران به ســمت خرید محصوالت بیمــه ای ارزان و 
در نهایــت کاهــش اعتمــاد بیمه گزاران به صنعــت بیمه؛ کاهش 
توانگــری مالــی و کاهــش نــرخ ســود و منافــع شــرکت های بیمــه 
گــر و ســهامداران آنهــا و طوالنی شــدن فرآیند پرداخت خســارت 
بیمه گــزاران بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی و عدم جبــران واقعی 
خسارت به دلیل کمبود نقدینگی شرکتهای بیمه گر و در نتیجه 

ورود آسیب جدی به جایگاه صنعت بیمه در جامعه است.

در دیگــر حــوزه هــای تخصصی و عمومی نیــز بیمه مرکزی 
نظــارت قوی را اعمال نکرده اســت. به عنــوان نمونه در موضوع 
حاکمیت شرکتی مشکالت زیادی وجود دارد. شرکت های بیمه 
دارای الگــوی خاصــی در حــوزه حاکمیــت شــرکتی نیســتند و بــا 
چالش عمیقی در این حوزه مواجه هستند تا جایی که سندیکای 
بیمه از کاستی های این حوزه اظهار نگرانی کرده بود. در حالی 
که بیمه مرکزی به عنوان ناظر بازار، فضای دیگری را رقم بزند. 

کنترل بازار دیجیتال بیمه با نگاه استبدادی
یکــی دیگــر از ایــن رفتارهــای چالــش برانگیــز بیمــه مرکــزی در 
خصــوص راه انــدازی ســوییچ اتفــاق افتــاد. راه انــدازی ســامانه 
سوئیچ بیمه مرکزی با واکنش صریح فعاالن اکوسیستم نوآوری 
بیمــه همراه شــد کــه نقطه عطف ایــن اعتراضات بیانیه رســمی 
انجمــن فین تــک ایران بود. انجمن فین تک به نشــانه حمایت از 
اســتارتاپ های بیمــه ای به رونــد اجبار بیمه مرکزی به اســتفاده 
از ســرویس ســوئیچ و انحصــار ایجادشــده از ســوی نهــاد ناظــر 
معتــرض شــد. ایــن انجمــن در بیانیــه خــود به فعالیت شــرکت 
آمیتیــس و اعطــای مجــوز انحصاری به آن اعتــراض کرد؛ چراکه 
بــه عقیده فعاالن اکوسیســتم فین تک ایــن حرکت بیمه مرکزی 
به طور مســتقیم به کســب وکارهای آنالین خدشــه وارد می کند 
و مانعی برای نوآوری شرکت های دانش بنیان خواهد بود. بیمه 
مرکــزی بــرای توجیــه اقدامــات خــود واژه »نظارت هوشــمند« را 
بکار برده است. اما استارتاپ های دانش بنیان بیمه آن را دخالت 
مستقیم در الیه کسب وکار خودشان تلقی کردند و در اعتراضی 
بی سابقه و حرکتی منسجم با هم، به نهاد ناظر و تصمیمی که 
برای نظارت بر روند کسب وکار آن ها گرفته بود، معترض شدند. 
بیمه مرکزی از حمایت سطح فروش برخوردار بود. تا جایی 
کــه بخــش مهمــی از نمایندگان فــروش بیمه ســوئیچ را تنها راه 
چاره برای ساماندهی اوضاع شبکه فروش آنالین و تخلف های 
احتمالــی آن هــا تلقــی کــرده و در هر بار نامه به بیمــه مرکزی و 
بیانیه هــا، رئیــس  کل بیمــه مرکــزی و ســایر مدیــران ارشــد را به 
اجرای دقیق سوئیچ بیمه تشویق می کردند. این حمایت سطح 
فــروش کــه برآمــده از طــرز فکر ســنتی و هراس از دســت دادن 
بازار و باخت به استارتاپ ها بود، عاملی برای تقویت طرز نگاه 
بیمه مرکزی شــد. در حقیقت این اتحاد بخش ســنتی فروش و 
مدیران سنت گرای بیمه مرکزی نشان از عدم پذیرش تحوالت 

موجود در صنعت بیمه دارد. 

و درنهایت
در مجمــوع مــی تــوان گفــت کــه بیمــه مرکــزی در نظــارت بــا 
کاســتی های زیــادی مواجــه اســت. ایــن موضــوع ســبب ایجــاد 
چالش هــای زیــادی در ایــن صنعت شده اســت. بیمــه مرکزی در 
حوزه های حاکمیت شرکتی، نرخ شکنی، بازار دیجیتالی و غیره 
نیاز به تغییر دیدگاه و عمل دارد. در واقع، کمبودهای قانونی و 
دســتورالعمل در این حوزه ها با کاســتی مواجه اســت و نیاز به 

تجدید نظر دارد. 

ارزش ذاتی بیت کوین
آرمان رحیمی

معاون توسعه بازار فینوپیا

درســت مانند ســرمایه گذاری در بازار ســهام، کاال یا 
هر چیز دیگری، معامله گران هنگام ســرمایه گذاری 
در بیت کوین هم باید از خود بپرســند که در نهایت 
چقــدر حاضرنــد بــرای ایــن ارز دیجیتــال بپردازنــد؟ 
به عبارت دیگر، ارزش ذاتی بیت کوین چقدر است؟

مفهــوم ارزش ذاتــی یــک مفهــوم مالی قدیمی 
اســت کــه قدمــت آن بــه بیــش از یک قرن می رســد 
و در بطــن اکثــر تصمیمات ســرمایه گذاری قرار دارد. 
اگرچه، بســیاری از این مفهوم برای بی اعتبار کردن 

بیت کوین استفاده می کنند، طرف داران این ارز دیجیتال باور دارند 
ادعای اینکه بیت کوین ارزش ذاتی ندارد، ناشــی از تفســیر اشــتباه 

ارزش ذاتی است.
ً افراد ارزش ذاتی  مانند بســیاری از ســؤاالت فلســفی، احتماال
را بــه طــور یکســان تعریــف نمی کننــد. برخــی ارزش ذاتــی را ارزش 

درک شده یا محاسبه شده یک شرکت با استفاده از 
تحلیل بنیادی می دارند و در محاسبات خود عوامل 
مشــهود و نامشــهود را در نظــر می گیرنــد. ارزش 
ذاتــی یــک کاال می توانــد بــا ارزش بــازاری آن برابــر 
باشــد، اما این امر همیشگی نیست. دایر ةالمعارف 
اســتنفورد ارزش ذاتــی یــک چیــز را ارزشــی می داند 
بــه  چیــز«  آن  »به خاطــر  یــا  »به خودی خــود«  کــه 
وجــود آمــده اســت. برخی نیــز ارزش ذاتــی را ادراک 
یــک ســرمایه گذار از ارزش اصلی یــک دارایی، مانند 
یــک شــرکت، ســهام، قــرارداد اختیــار معامله یا امالک و مســتغالت 

می دانند.
تعداد این تعاریف بسیار زیاد است و با وجود تمام تفاوت ها، 
نــکات مشــترک مهمــی هم بــا یکدیگر دارنــد. در تمام ایــن تعاریف، 
ارزش ذاتــی بــه یــک دارایــی اختصــاص داده می شــود و جزء صفات 

ذاتــی آن اســت. عــالوه بر ایــن، درک مالک یا ســرمایه گذار از ارزش 
ذاتــی در تمــام آنهــا از اهمیت باالیی برخوردار اســت و اعداد مربوط 

به آن می تواند با ارزش بازار یا قیمت آن در بازار متفاوت باشد.
ً ارزش ذاتی یک سهام یا اوراق قرضه را با  معامله گران معموال
تنزیل جریان های نقدی آتی یا ســود ســهام آن به دســت می آورند. 
در این حالت، فعاالن بازارهای مالی اغلب از مدل جریان های نقدی 
تنزیل شــده )DCF( یا مدل تنزیل ســود ســهام )DDM( برای ارزیابی 
ارزش ذاتــی آنهــا اســتفاده می کننــد. عالوه بــر این، ســرمایه گذاران 
بازارهای مالی می توانند از شاخص های مالی هم برای بررسی ارزش 
ذاتی ســهام اســتفاده کنند. نســبت قیمت به درآمد )P/E(، نسبت 
قیمت به ارزش دفتری )P/B( یا  نسبت ارزش شرکت به درآمد قبل 
از ســود و مالیات )EV/EBITDA( نمونه هایی از شــاخص های مذکور 
هســتند. در نهایــت، اگــر قیمــت اوراق بهــادار در بــازار آزاد یا ارزش 
بــازار آن کم تــر از ارزش ذاتی آن باشــد، یک ســرمایه گذار محتاط به 
ایــن نتیجــه می رســد که اوراق بهــادار مذکور کم تــر از آنچه که باید، 
ارزش گــذاری شــده اســت.  حــال که بیــش از یک دهــه از راه اندازی 
بیت کویــن می گــذرد و این ارز دیجیتال توانســته اســت چهار چرخه 
رونق و رکود را پشــت ســر بگذارد، ارزش ذاتی آن همچنان موضوع 
اصلی بحث های موجود است. منتقدان و شکاکان این ارز دیجیتال، 

بی چون وچــرا، ارزش ذاتــی بیت کویــن را صفــر می داننــد. اغلــب این 
افــراد بــا توجه بــه چهارچوب هــای قدیمی خود توانایــی بیت کوین و 

ایده های مربوط به آن را بی ارزش نشان می دهند.
نویســنده مشــهور  ِشــلی،  اِســتوِنکِرافت گادویــن  مــری وول 
انگلیســی، می گویــد هیچ چیــز به انــدازه یــک تغییر ناگهانــی و بزرگ 
برای ذهن انســان نیســت. به همین خاطر است که سرمایه گذاران 
بیت کویــن ارزش ذاتــی آن را نــه بــا چهارچوب های قدیمــی، بلکه با 
ویژگی هــای نامشــهود آن محاســبه می کنند. از بیــن این ویژگی های 
مخصوصــاً  و  بــاال  امنیــت  تغییرناپذیــری،  بــه  می تــوان  نامشــهود 
غیرمتمرکزسازی اشاره کرد.  هرچند که اکثر سرمایه گذاران صنعت 
ارز دیجیتال باور دارند که بیت کوین می تواند جایگزینی برای ارزهای 
فیــات و ابــزاری بــرای ذخیــره ارزش باشــد، شــدیداً با قــرار دادن این 
ارز دیجیتــال در چهارچوب هــای سیاســی و اقتصــادی مخالف انــد. 
در همیــن راســتا، آنهــا در کنــار پذیرش مفاهیمی ماننــد دارایی های 
دیجیتال، باورهای قدیمی درمورد ارزش ذاتی را زیر سؤال برده اند.

از طرفی، منتقدان بیت کوین باور دارند که چون سهام و اوراق 
قرضــه جریان هــای نقــدی ایجــاد می کننــد، ارزش ذاتــی یــک دارایی 
به عنوان ارزشی که آن دارایی تولید یا ایجاد می کند، در نظر گرفته 
می شــود. بــرای مثــال اگر فــردی مزرعه ای را خریــداری کند، مالکیت 

تمــام آنچــه را کــه در مزرعه تولید می شــود، به دســت مــی آورد. اگر 
سرمایه گذاران سهامی را خریداری کنند، از جریان نقدی کسب وکار 
مذکور تأثیر می گیرند. اگر هم شــخصی اوراق خزانه خریداری کند، 
بــه او قــول ســود داده می شــود. در نتیجــه، بــه نظــر آنهــا چــون این 
ارز دیجیتــال جریانــی از ارزش بــرای صاحبــان خود ایجــاد نمی کند، 
ارزش ذاتــی نــدارد. ایــن در حالــی اســت کــه صاحبــان بیت کوین، با 
توجه به بنیادی ترین ویژگی این ارز دیجیتال، یعنی کد منبع باز آن، 
یک جریان ارزش دائمی به دســت می آورند. به عبارت دیگر، هر بار 
کــه کــد بیت کویــن »فورک« یا تکرار می شــود، خریــداران بیت کوین 
مالکیــت توکن هــای تــازه ای را به دســت می آورند که با فورک شــدن 
بیت کوین به  وجود می آید. چنین پویایی باعث می شود تا هولدرهای 
بیت کوین بتواند از یک جریان دائمی نوآوری که از بیت کوین ایجاد 
می شــود و به نوعــی محصــول جانبی نظرات مخالــف در مورد هدف 
یــا آینــده ایــن ارز دیجیتــال اســت، بهــره ببرنــد. تاکنــون ۱۰۰ فــورک 
بیت کوین ایجاد شده است که حدود ۷۴ مورد از آنها باقی مانده اند 
و همچنان قابل استفاده هستند. برای مثال می توان به هارد فورک 
بیت کویــن کــش در ســال ۲۰۱۷ اشــاره کرد که منجر بــه هارد فورک 

بیت کوین ساتوشی ویژن در ۲۰۱۸ شد.
متن کامل را با اسکن کیو آر کد در سایت مطالعه کنید
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ارزش کل معامالت تجارت 
الکترونیکی کشور به ۱۲۳۷ 

هزار میلیارد تومان رسید
مرکــزتوســعهتجــارتالکترونیکــیاعــامکــرد:دریک
ســالگذشــته،ارزشکلمعاماتتجارتالکترونیکی

کشوربه1237هزارمیلیاردتومانرسیدهاست.
بــه گــزارش ایرنا، فرانــک ابوالمعصــوم، مدیر واحد 
پایــش مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی در نشســت 
خبــری گزارش ســاالنه تجــارت الکترونیکی ایران )ســال 
۱۴۰۰( گفــت: ارزش کل معامــات تجــارت الکترونیکــی 
کشــور در ســال ۱۴۰۰ بــه ۱.۲۳۷ هــزار میلیــارد تومــان 
رسیده که از این مقدار، ۸۶۶ هزار میلیارد تومان خرید 
اینترنتــی بــوده کــه از طریــق درگاه انجــام شــده و ۳۷۱ 
هزار میلیارد تومان مربوط به پرداخت در محل و ســایر 

روش های پرداخت است.
تراکنــش تجــارت  افــزود: متوســط مبلــغ هــر  وی 
الکترونیکی ۳۴۳ هزار تومان اســت که نشــان می دهد 
ایــن شــاخص نســبت بــه ســال قبــل ۱۳ درصــد رشــد 
داشــته اســت. اکنــون تعــداد کل تراکنش هــای تجــارت 
الکترونیکی با ۱۴ درصد افزایش نســبت به ســال ۹۹ به 

۳ میلیارد و ۶ میلیون عدد رسیده است.  

 تمام پروازهای اربعین
از پرداخت هزینه خدمات 

فرودگاهی معاف شدند
امــام فــرودگاه و فرودگاههــا شــرکت بــه راه وزیــر
خمینی)ره(دســتوردادتاازایرالینهابابتپروازهای

اربعین،هزینهخدماتفرودگاهیدریافتنکنند.
بــه گــزارش مهــر، محمــد محمــدی بخــش معــاون 
در  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  رئیــس  و  راه  وزیــر 
بخشــنامه ای به مدیران عامل شــرکت های »فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی«، »شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(« 
و »هواپیمایــی داخلــی« از معافیــت پرداخــت خدمــات 
بلیــت  فــروش  راســتای  در  تقدیــر  بابــت  فرودگاهــی 

پروازهای اربعین خبر داد.
در این بخشنامه آمده است: »به دستور وزیر راه، 
نشست و برخاست هواپیماها در بازه پروازهای اربعین 

از پرداخت خدمات فرودگاهی معاف شده اند.«

ساخت ۵۰ مجتمع خدماتی 
و رفاهی بین راهی در ۵ استان

مدیرعامــلشــرکتمــادرتخصصــیتوســعهایرانگــردی
وجهانگــردیازســاخت۵۰مجتمــعخدماتــیورفاهــی
بینراهیدر۵اســتاندرمســیرزوارحرمامامحســین
علیهالسامدرصورتاختصاصبودجهدولتیخبرداد.
اطــاع  و  عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
رســانی، روح هللا محمد حســین زاده مدیر عامل شرکت 
مادر تخصصی توســعه ایرانگردی و جهانگردی در زمینه 
ســاخت مجتمع های خدماتــی و رفاهــی بین راهی  که بر 
اســاس مصوبــه هیــات وزیــران ماموریت ســاخت آن ها 
بــه وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
و شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی 
واگذار شــده اســت، بیــان کرد: با توجه بــه بودجه کمی 
کــه بــه ایــن موضوع اختصــاص یافته اســت، کار در این 
زمینــه بســیار کند پیش می رود. بودجــه ای که برای این 
کار اختصــاص یافتــه بــرای ســاخت دو مجتمــع خدماتی 

رفاهی بین راهی هم کافی نیست.

توســعه  تخصصــی  مــادر  شــرکت  عامــل   مدیــر 
مــادر  داد:  شــرکت  ادامــه  جهان گــردی  و  ایران گــردی 
تخصصــی توســعه ایران گــردی و جهان گــردی تعدادی از 
ایــن مجتمع هــای خدماتــی و رفاهــی را در مســیر زائران 
حرم ســاالر شــهیدان امام حســین علیه الســام احداث 
کرده است ولی کمبود مجتمع های خدماتی و رفاهی در 

این مسیر همچنان احساس می شود.
بــا  او ســاخت مجتمع هــای حــدود چهارصدمتــری 
دو ســرویس مجزا بــرای خانم هــا و آقایــان، نمازخانــه و 
فروشــگاهی بــرای تامیــن مایحتــاج بین راهــی بــرای رفع 
نیازهای مردم را مناسب دانست و گفت: در صورتی که 
دولت بودجه ای را به وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی اختصــاص دهــد با ایجــاد پنجاه مجتمع 
خدماتــی و رفاهــی بین راهــی در محورهــای مواصاتــی 
در مســیر ورودی دره شــهر از دهلران، ورودی  ایام از 
خوزســتان،  از  ورودی  کرمانشــاه،  و  همــدان  ســمت 

می توان خدمات موثر و مطلوبی به زائران ارائه داد. 
حسین زاده با بیان اینکه این مسیرها، مسیر تردد زوار 
حرم امام حسین علیه السام هستند، گفت: بر آورد ما 
ایــن اســت که با ایجاد پنجاه مجتمــع خدماتی و رفاهی 
در ســال اول می تــوان ایــن کار را بــه نتیجــه مطلوبــی 
آذربایجــان  کرمانشــاه،  همــدان،  اســتان های  رســاند. 
غربــی، ایــام و خوزســتان می توانند درگیــر این موضوع 

بشوند و یک کار جهادی در مسیر زائران انجام شود. 
توســعه  تخصصــی  مــادر  شــرکت  عامــل   مدیــر 
در  شــد:  متذکــر  پایــان  در  جهان گــردی  و  ایران گــردی 
مســیرهای گفتــه شــده بــه شــدت کمبــود مجتمع هــای 
خدماتی و رفاهی بین راهی حس می شــود، خصوصا در 
ایــن ایــام مــردم با مشــکات زیادی در ایــن زمینه روبرو 

هستند و گرفتار صف های طویل شده اند.

اخبـــــــــــــــــار

اعزام هیات دانش بنیان 
ایرانی به ونزوئال با هدف 

توسعه بازار
هیاتــیفنــاوروتجــاریازشــرکتهایدانشبنیــانبه
منظــورارائــهتوانمندیهــایخــود،22شــهریورراهــی

کشورونزوئامیشوند.
شــرکت   ۷۵ از  بیــش  جــاری  ســال  شــهریور   ۲۲
دانش بنیــان بــه همــراه هیــات فنــاوری ایــران به کشــور 
و  از محصــوالت  نمایشــگاهی  در  تــا  ونزوئــا می رونــد 
توانمندی هــای ایــران، شــرکت و بــرای توســعه تبــادالت 
علمی و فناورانه دو کشــور با مجموعه های متناظر خود 

نشست های رودررو برگزار کنند.
شرکت هایی که در این سفر معاون علمی وفناوری 
حوزه هــای  در  می کننــد،  همراهــی  را  رئیس جمهــوری 
فناورانــه نفــت، گاز و پتروشــیمی، ســامت، تجهیــزات 
پزشــکی، دارو، آی ســی تی، صنایــع خــاق و کشــاورزی 
و ماشــین آالت و تجهیــزات ایــن صنعــت هســتند کــه با 
حضــور در ایــن نمایشــگاه توانمندی هایشــان را نمایــش 
گذاشــته و آمادگــی خود را برای تبــادل این ظرفیت های 

دانشی و تخصصی به کشور ونزوئا اعام می کنند.
علمــی  معاونــت  اطاع رســانی  مرکــز  از  نقــل  بــه 
ریاســت جمهوری، این ســفر زمینه توســعه و رونق بازار 
محصــوالت ایران ســاخت در کشــور ونزوئــا را فراهــم 
می کند تا شــرکت های تولیدکننــده محصوالت باکیفیت 
بتواننــد مقصــد صادراتــی جدیــدی بــرای خــود بیابنــد. 
شــرکت ها بــا حضــور در ایــن ســفر از برنامه هایــی چون 
برگــزاری نشســت های رودررو بــا شــرکت های متناظــر، 
بازدیــد از مراکــز تولیــد صنعتــی، برگــزاری ســمینارهای 
نمایشــگاه  برگــزاری  و  ونزوئــا  بــا  تجــارت  آموزشــی 

محصوالت دانش بنیان بهره مند می شوند.
حضــور شــرکت های دانش بنیــان و خــاق در ایــن 
ریاســت  علمی وفنــاوری  معاونــت  حمایــت  بــا  کشــور 
محصــوالت  صــادرات  توســعه  هــدف  بــا  و  جمهــوری 
دانش بنیــان و خــاق و بازارســازی برای ایــن تولیدات با 

کیفیت صورت می گیرد.

دالیل گرانی سبزی در بازار
رئیساتحادیهفروشــندگانمیوهوســبزیباتاکیدبر
دالیلگرانیســبزیدربازارگفتکهعاوهبرچالش
آبکهتولیدبرخیازانواعســبزیرابامشــکلمواجه

کرده،بازارباافزایشتقاضانیزمواجهبودهاست.
اســدهللا کارگــر در گفت وگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه 
دالیل گرانی ســبزی در بازار گفت: عاوه بر چالش آب 
که تولید برخی از انواع سبزی را با مشکل مواجه کرده، 

با افزایش تقاضا نیز مواجه هستیم.
وی اضافــه کــرد: برخــی از انــواع ســبزی از جملــه 
جعفــری و شــنبلیله در مــاه تابســتان بــه دلیــل گرمــای 
هــوا، رشــد نمی کننــد و بــا کمبود این اقام در تابســتان 

مواجه هستیم.
کارگــر دربــاره اینکــه افزایــش قیمــت هــر کیلوگرم 
ســبزی بــه ۲۵ هــزار تومــان، آن هــم در فصل تابســتان 
بســیار عجیب اســت، افزود: بله اما ما توزیع کننده این 

اقام هستیم و در قیمت گذاری آن نقشی نداریم.
وی توضیح داد که وظیفه ما نظارت بر روند توزیع 
میــوه و ســبزی اســت تــا تخلفــی در ایــن حــوزه صــورت 
نگیرد بنابراین گرانی آن به ما ربطی ندارد و نقشــی در 

این زمینه نداریم.
جملــه  از  را  تقاضــا  افزایــش  همچنیــن  کارگــر 
مهم تریــن دلیــل ایــن مســاله عنوان کرد و گفــت: زمانی 
کــه تقاضــا بــاال و عرضــه کم باشــد، چنین رخــدادی غیر 

طبیعی نیست.

 بلیت اتوبوس اربعین
باز هم گران شد

درحالــیمعــاونوزیــرراهوشهرســازیازافزایــش7۵ 
درصدیقیمتبلیتاتوبوسدرایاماربعینخبرداده
بــودکــهنــرخبلیــتبــرایبرخیمســیرهاتــا۵۰درصد

دیگرافزایشیافتهاست.
بــه گــزارش تســنیم، ۵ شــهریور امســال شــهریار 
افنــدی زاده معــاون حمل ونقــل وزیر راه و شهرســازی  با 
اشــاره بــه پیش بینــی ۵ میلیــون مســافر زائــر عتبات در 
ایام اربعین اظهار کرد: در مجموع ۳۵۰ هزار مسافر از 
طریــق نــاوگان هوایــی و ریلــی و ۴ میلیــون و ۶۵۰ هزار 

نفر نیز از طریق ناوگان جاده ای جابه جا خواهند شد.
تــا   وی افــزود: در حمل ونقــل جــاده ای بــرای ۱۵ 
۳۰ شــهریور مســیر یک ســرخالی را خواهیم داشــت، به 
همیــن منظــور در ســال ۹۸ افزایــش ۱۰۰درصــدی بــرای 
قیمــت بلیــت در نظــر گرفتــه شــد اما بــرای امســال این 

عدد به ۷۵ درصد رسیده است.
بر این اساس قیمت بلیت اتوبوس های ۲۵، ۳۲ و 
۴۴ نفره از تهران به مهران به ترتیب ۴۰۴ هزار تومان، 
۳۳۶ هزار و ۲۴۵ هزار تومان تعیین شــد. قیمت بلیت 
اتوبوس از تهران به مرز خسروی نیز برای اتوبوس های 
۲۵ نفره، ۳۲ و ۴۴ نفره به ترتیب به ۲۹۶ هزار تومان، 

۲۵۶ و ۱۷۲ هزار تومان افزایش یافت.
همچنیــن نــرخ بلیــت اتوبــوس از تهران بــه چذابه 
بــرای  اتوبــوس ۲۵ نفره ۴۱۸ هــزار تومان، اتوبوس ۳۲ 
نفــره ۳۵۲ هــزار تومــان و اتوبوس ۴۴ نفــره ۳۲۸ هزار 

تومان تعیین شد.
این در حالی اســت که اواســط هفته گذشــته نرخ 
بلیــت اتوبــوس بــرای ایــام اربعیــن بدون ســرو صدا ۲۵ 
درصــد دیگــر افزایش یافته اســت. به عنوان برای مســیر 
تهران-خسروی قیمت بلیت برای اتوبوس های ۲۵ نفره 
به ۴۳۷ هزار تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر 
بلیــت اتوبــوس  در ایــام اربعیــن حــدود ۵۰ درصــد دیگر 

گران شده است.
فعــاالن بخــش حمل ونقــل مســافری می گوینــد به 
دلیــل این کــه قیمت هــای قبلی برای راننــدگان و مالکان 
اتوبــوس به صرفه نبــود، وزارت راه مجوز افزایش مجدد 

قیمت بلیت را صادر کرده است.
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بــهگفتهمدیرحملونقلمســافریســازمان
کشــور، جــادهای نقــل حمــلو و راهــداری
متاســفانهنهادهــاوارگانهاییکهدرزمینه
تامیــننــاوگانبــرایتــرددزائــرانقــولداده
و نکردنــد عمــل وعدههایشــان بــه بودنــد،
اکنــونراننــدگانمــامجبــورهســتندپشــت

سرهمرانندگیکنند.
بــه گــزارش ایســنا، داربــوش باقرجــوان، 
بــا بیــان اینکــه از روز شــنبه نوزدهم شــهریور 
اربعیــن  زائــران  بازگشــت  مــوج  آغــاز  شــاهد 
حســینی به کشــور هســتیم، گفت: در پایانه 
مــرزی مهــران، نــاوگان بــه انــدازه کافــی بــرای 
بازگشــت زوار در نظــر گرفتــه شــده اســت و 
امــروز نیز تعدادی دیگر از ماشــین های خالی 
بــه پایانــه مــرزی برای انتقــال زائــران خواهند 

رسید.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تمــام تــاش مــا 
این اســت که به خاطر گرمی هوا و خســتگی 
زائران، آنها حداقل توقف را در مرزها داشــته 
باشــند و بتوانند ســریع ســوار اتوبوس شوند 
و بــه محــل اقامت خود مراجعــه کنند، گفت: 
نــرخ بلیط هــای اتوبــوس بــرای انتقــال  زائران 
اســاس مصوبــه ســتاد  بــر  اربعیــن حســینی 
ایــن  اســاس  بــر  و  اســت  مشــخص  اربعیــن 
نــرخ زائــران بایــد بــرای بازگشــت خــود هزینه 

پرداخت کنند.
ســازمان  مســافری  حمل ونقــل  مدیــر   
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشــور با بیان 
اینکــه تمــام تــاش ما این اســت کــه زائران با 
کمتریــن معطلی و همچنین حفظ امنیتشــان 
بــه محل اقامت خــود بازگردنــد، تصریح کرد: 
متاســفانه نهادهــا و ارگان هایــی کــه در زمینه 
تامیــن نــاوگان بــرای تــردد زائــران قــول داده 
بودنــد به قول هایشــان عمــل نکردند و اکنون 

راننــدگان مــا مجبــور هســتند پشــت ســرهم 
رانندگــی کننــد؛ البته با تاکید براین که ایمنی 
زائران حتما رعایت شــود و رانندگان اتوبوس 
بتواننــد  کــه  کننــد  برنامه ریــزی  نحــوی  بــه 

استراحت نیز داشته باشند.

رئیسسازمانهواپیمایی:
توافقباعراقبرایافزایش

پروازهاتاپایانماهصفر
از ســوی دیگر رئیس سازمان هواپیمایی 
از توافــق بــا عراق برای رفــع محدودیت تعداد 
پروازهــا بــه نجــف و بغــداد تا پایــان ماه صفر 
خبر داد و گفت که به زائران توصیه می شود 
طــی امــروز و فــردا کــه ظرفیــت خالی نــاوگان 

بیشتر است به وطن بازگردند.
گفت وگــو  در  بخــش  محمــدی  محمــد 
بــا ایرنــا دربــاره مذاکــرات اخیــر بــا عــراق برای 

بیــن دو کشــور  افزایــش پروازهــا  تســهیل و 
افــزود: توافــق همیشــگی ایــران و عــراق ۱۲۰ 
پــرواز هفتگــی بود. به جهــت ایام اربعین این 
عــدد در ابتــدا بــه ۲۵۰ پرواز و ســپس ۷۵۰ و 

مجددا به هزار پرواز افزایش یافت.
 رئیــس ســازمان هواپیمایــی گفــت: بــا 
این حال تقاضای ســفر به عراق از مبدا ایران 
بیــش از هــزار پــرواز اســت و طــی جلســات 
مســتمر با مسوالن ســازمان هواپیمایی عراق 
و همینطور فرودگاه نجف و بغداد مقرر شــد 
تــا پایــان مــاه صفــر محدودیت برای ســیکل و 

تعداد پرواز نداشته باشیم. 
عامــل  تنهــا  بخــش  گفتــه محمــدی  بــه 
محدودکننده ظرفیت فرودگاه نجف است که 
قرار شــد بدونِ محدودیــت تا حداکثر ظرفیت 
فــرودگاه نجــف و بغــداد از پروازهــای ایرانــی 

پذیرایی شود.
معــاون وزیــر راه گفت: عراق تســهیات 

الزم را بــرای پروازهــای ایرانی قرار خواهد داد 
ودر عیــن حــال تجهیــزات فرودگاهــی از ایران 

در اختیار فرودگاه نجف قرار دادیم.
وی بــا اشــاره بــه بازدیــد اخیــر خــود از 
فــرودگاه نجــف و بغــداد افــزود: در پروازهای 
بازگشــت ظرفیــت کاملــی را در اختیــار زائران 
قرار دادیم اما پیش بینی افزایش اســتفاده از 
ناوگان هوایی را به دلیل بسته بودن مرزهای 

زمینی داریم.
وی گفــت: مــردم حتمــا قبــل از عزیمــت 
بــه ســمت فرودگاه نجف و بغــداد بلیت تهیه 
کنند و از ظرفیت خالی پرواز مطمئن باشند.
 معــاون وزیــر راه گفــت: بــرای بازگشــت 
اســتفاده  خالــی  ظرفیــت  تمــام  از  زائــران 
می کنیــم  توصیــه  زوار  بــه  فقــط   می کنیــم، 
مدیریــت زمــان بازگشــت را تنظیــم کنند؛ چرا 
که اولویت با زائرانی است که بلیت بازگشت 

را پیش تر خریداری کرده اند.

بررســیقیمتخودرودرهفتهجارینســبت
بههفتهگذشــتهحاکیازروندافزایشــی2تا
۵میلیونتومانیمحصوالتداخلیوافزایش

2۰میلیونتومانیخودروهایمونتاژیدارد.
بــه گــزارش تســنیم، نوســان قیمتــی در 
بازار خودرو هر روز رقم های متفاوتی را برای 
انواع محصوالت داخلی و مونتاژی ثبت کرده 
است.  این موضوع موجب شده تا خریداران 
خودرو دســت از خرید بردارند و کمتر به پای 
میــز معاملــه بروند. البته طوالنی شــدن روند 
مذاکــرات برجام و اخبارمنفی که در خصوص 

نتایــج مذاکــرات بــه گــوش می رســد در کنــار 
تغییرات نرخ دالر موجب شده تا بازار خودرو 
معطــل  و  طــی  را  قیمت هــا  افزایــش  مســیر 

کاهش قیمت ها نماند.
 موتمنی رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران 
و فروشــندگان خــودرو تهــران در ایــن ارتبــاط 
معتقد است، باتکلیفی بازار بیشتر به اخبار 
مثبــت و منفــی واصلــه سیاســی بین المللــی، 
خــودرو  واردات  موضــوع  و  ارزی  نوســانات 
برمی گــردد کــه ایــن عوامــل بــازار را در یــک 

خواب عمیق فرو برده است.

وی افــزود: بررســی قیمت هــا در هفتــه 
جاری نســبت به هفته گذشــته حاکی از روند 
افزایشــی ۲ تــا ۵ میلیــون تومانــی محصوالت 
تومانــی  میلیــون   ۲۰ افزایــش  و  داخلــی 
البتــه خریــداران  خودروهــای مونتــاژی دارد. 
واقعــی خــودرو قــدرت چانه زنــی دارنــد و در 
صورتی که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت 
بــازار پیشــنهاد خــود را بــه فروشــندگان ارائــه 

کنند، امکان خرید وجود دارد.
بــه گفته رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران 
و فروشــندگان خــودرو تهران،  امــروز خودرو در 

کشور ما نه یک کاالیی مصرفی، بلکه یک کاالی 
سرمایه ای است و نوسانات ارزی در برخی موارد 
آنقدر قیمت ها را باال برده اســت که به کاهش 

نرخ ارز نیز کمتر واکنش نشان می دهند.
وی عدم تناسب عرضه و تقاضای خودرو 
دیگر عامل تأثیرگذار بر قیمت ها عنوان کرد و 
ادامه داد: باید نیاز روزانه، ماهانه و ســالیانه 
بازار خودرو تامین شــود، اما دســتکم در چند 
ســال گذشــته عرضــه خــودرو در حــد تقاضــا 
نبــوده و ۴۰ تــا ۵۰ درصــد کمتــر از نیــاز بــازار 

عرضه شده است.

درحالــیکــهحداکثرنرخمصــوبهرکیلوگرم
مــرغ۶۰هــزارتومــانتعیینشــدهقیمتاین
محصــولدربــازارازایــنقیمــتعبــورکــرده
اســتو۶2هــزارو7۵۰تومــانتــا۶۵هــزار

تومانبهفروشمیرسد.
بعد از مردمی سازی یارانه ها حداکثر نرخ 
مصوب هرکیلوگرم مرغ ۶۰ هزار تومان تعیین 
شــد اما مشــاهدات میدانی نشــان می دهد که 
در روزهــای اخیــر قیمت ها از نرخ مصوب عبور 
کرده است ۶۲ هزار و ۷۵۰  تا ۶۵ هزار تومان 

در تهران به فروش می رسد.
دماوندی نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی 

هفته گذشته درباره گران شدن قیمت مرغ در 
بــازار، گفت: گزارش هایی درباره گران فروشــی 
مــرغ بــه هــر کیلو گــرم ۶۵ هــزار تومــان داریم 
اما با توجه به اینکه قیمت مرغ زنده ۴۲ هزار 
تومان است، حداکثر قیمت این محصول نباید 

بیشتر از ۶۰ هزار تومان باشد.
وی افــزود: ذخایر کافــی از مرغ داریم که 
بــه اســتان های مختلــف اباغ شــده کــه ذخایر 

خود را در بازار توزیع کنند. 
پژوهش هــای  مرکــز  اعــام  براســاس 
مجلس، مصرف مرغ در کشور ۳۰ تا ۵۰ درصد 
کاهــش یافتــه اســت و وزارت جهاد کشــاورزی 

بــرآورد می کند کــه این کاهش مصرف بیش از 
۳۰ درصــد باشــد و بــه دنبــال توزیــع کاال بــرگ 
مرغ و تخم مرغ برای بازگشت مصرف به روال 
قبــل خــود اســت. مرغــداران خواهــان افزایش 
قیمــت این محصول هســتند بــه همین منظور 
در جلســه تنظیم بازار هفته پایانی شــهریور با 
حضور معاون اول رئیس جمهوری این موضوع 

بررسی می شود.
شــده  تمــام  قیمــت  کــه  اســت  گفتنــی 
مرغــداران در کشــور بــاال و شــرایط رقابــت بــا 
کشــور های ماننــد ترکیــه بــرای صــادرات نــدارد 
هرچنــد ایــن وضــع در مرغــداران دارای زنجیره 

ارزش مناسب تر است.
صنعت طیور کشــور ســال ها بــه دریافت 
نهاده هــای دامــی بــا ارز دولتــی ۴۲۰۰ تومــان 
افزایــش  روی  بــر  خوبــی  بــه  و  کــرده  عــادت 
بهره وری و ارتقای ضریب تبدیل در صنایع کار 

نکرده است.
صنعــت مرغــداری کشــور عاوه بــر اینکه 
نیازمنــد آن اســت کــه تــا حد امــکان نهاده های 
دامــی مــورد نیاز خــوراک طیور را داخلی ســازی 
کنــد بلکــه بــا زنجیــره کــردن چنــد هــزار واحــد 
مرغــداری کوچــک در قالــب یــک برنــد می تواند 

هزینه تمام شده را کاهش دهد.

دبیــرانجمــنلوازمصوتــیوتصویریبابیان
اینکهبرخوردهایفیزیکیباقاچاقهمیشــه
تاکیــد اســت، بــوده مقطعــیوغیرمســتمر
کــرد:میــزانقاچــاقلوازمخانگــی1میلیاردو
۶۰۰میلیوندالراســتکهگردشمالیآن
حدود۵۰هزارمیلیاردتوماندرسالاست.
محمدرضــا شــهیدی، دبیــر انجمــن لوازم 
صوتــی و تصویــری در گفت  وگــو با تســنیم در 
مورد میزان کشــفیات لوازم  صوتی و تصویری 
قاچــاق، اظهــار کــرد: برآوردهای ما این اســت 
که ساالنه ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی به 

داخل کشور قاچاق می شود.  
ســال های  طــی  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
روی  رهگیــری  کــد  و  کاال  شناســه  گذشــته 
کاالها نصب شــده اســت که امکان برخورد با 
قاچــاق را راحت تــر از قبل کرده اســت، گفت: 
طــی ۳ ســال گذشــته همه واحدهــای تولیدی 
لوازم خانگی کد رهگیری را دریافت کرده اند و 
کاالهای خود را با کد رهگیری تولید می کنند؛ 
اما از طرفی کاهش قاچاق تغییر محسوس و 

تأثیرگذاری نداشته است.

 قاچاقبابرخوردنمایشی
جمعنمیشود

کاالی  بــا  برخــورد  دربــاره  افــزود:  وی 
بــوده  قاچــاق برخوردهــا ضعیــف و مقطعــی 
اســت به طــوری کــه هرچنــد مــاه یکبــار با یک 
مغازه برخورد می کنند و سپس بقیه مغازه ها 

فوراً متوجه شــده و مغازه را تعطیل می کنند. 
و  باشــد  مســتمر  و  دائمــی  بایــد  برخوردهــا 
مراجــع نظامــی و قضایــی برخوردهــا را دائمی 
برخوردهــای مقطعــی  انجــام دهنــد؛ چراکــه 

نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
دبیــر انجمــن لــوازم صوتــی و تصویــری 
ادامــه داد: وزارت صمــت در بحــث برخوردهــا 
به تنهایــی  امــا  اســت؛  بــوده  پیگیــر  بســیار 
قاچــاق  پدیــده  کنــد.  کاری  اســت  نتوانســته 
موضوعی اســت که اســتانداران مناطق مرزی 
بایــد پــای کار بیایند؛ اما آنهــا نیز رغبت زیادی 
نــدارد کــه کنترلــی روی مرزها داشــته با شــند 
و ورودی هــا را مســدود کننــد. علی رغــم همــه 
قول هایــی کــه داده انــد، بــه نتیجــه مناســب 

نرسیده ایم.

»فضایمجازی«و»امین
حضور«2النهاصلیقاچاق

شــهیدی بــا بیــان اینکــه صادرکننــدگان 
خریــداری  آزاد  و  نیمایــی  قیمــت  بــه  را  ارز 
می کننــد؛ امــا قاچاقچیان عماً کاالها را با ارز 
تخصیص یافتــه بــه کاالی یارانــه ای از کشــور 
خــارج می کننــد، گفت: همیــن اختاف قیمت 
باعث صرفه قاچاق به شــکل دو منظوره برای 
قاچاقچیــان خواهــد شــد چراکــه قیمــت ارزی 
کــه به قاچاقچیان می رســد به مراتــب کمتر از 
ارزی اســت کــه در اختیــار تولیدکنندگان قرار 

می گیرد.

کاالی  بــاالی  حجــم  خصــوص  در  وی 
قاچــاق و بــدون شناســه در بــازار امین حضــور 
تهــران و عدم برخورد جــدی با عرضه کنندگان 
آن، گفت: این موضوع باید از مسئوالن ستاد 
مبــارزه و قاچــاق کاال و ارز و همچنیــن دیگــر 
مســئوالن ذی ربــط مطالبه شــود؛ امــا موضوع 
فقــط فضــای فیزیکــی نیســت؛ بلکــه عرضــه 
کاالی قاچاق به صورت گسترده تری در فضای 

مجازی در حال اتفاق افتادن است.
دبیــر انجمــن لــوازم صوتــی و تصویــری 
در  قاچــاق  کاالی  فــروش  خریــد  داد:  ادامــه 
بانکــی  بســتر  در  به هرحــال  مجــازی  فضــای 
صــورت می پذیــرد و اگر دولــت و بانک مرکزی 
بــر تراکنش هــای ریالی کنترل داشــته باشــند 
می تواننــد از آن جلوگیــری کننــد. همچنیــن 
نظــام مالیاتــی کشــور ۵۰ درصــد از مالیات ها 
را از نظــام تولیدی دریافت می کند درحالی که 
از اقتصــاد غیررســمی هیــچ مالیاتــی دریافــت 

نمی  شود .

قاچاقچیانبازارلوازمخانگی
داخلیرابهمریختند

شــهیدی افــزود: بحــث برخــورد بــا کاالی 
قاچــاق در ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
به طورجــدی پیگیــری می شــود امــا دلیــل عدم 
ایــن  قاچــاق،  کاالی  بــا  مبــارزه  در  موفقیــت 
اســت کــه تولیدکننــدگان بــا وجــود پرداخــت 
انــواع مالیات هــا، پرداخــت بیمــه و بســیاری 

هزینه هــای دیگــر در یــک رقابــت نابرابــر بــا 
قاچاقچیان قرار گرفته اند.

دبیــر انجمــن لــوازم صوتــی و تصویــری 
بــا بیــان اینکــه در تولیــد لوازم خانگــی حــدوداً 
بــه  مســتقیما  فــروش  قیمــت  از  درصــد   ۳۰
دولت پرداخت می شــود، گفت: به طور مثال 
شــما اگــر یــک تلویزیون به قیمــت ۱۰ میلیون 
تومــان خریــداری کنید، ۷ میلیون تومان عاید 
تولیدکننده می شود و ۳ میلیون تومان آن به 

دولت می رسد.
وی تصریح کرد: در رقابت کاالی داخلی 
بــا کاالی خارجــی ایــن مســئله مطــرح اســت 
کــه کاالی تولیــد داخــل بــا انــواع مالیات هــا و 
عــوارض روبه رو اســت که همیــن قیمت تمام 
شــده کاال را افزایــش می دهــد کــه اگــر ایــن 
هزینه ها دریافت نشود، حتی کاالهای ایرانی 
را ارزان تــر کاالی قاچــاق عرضه خواهیم کرد و 

هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
شهیدی افزود: سخنگوی ستاد مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز اعــام کرده اســت که میزان 
قاچــاق لوازم خانگــی ۱ میلیــارد و ۶۰۰ میلیون 
دالر اســت کــه ایــن گــردش حــدود ۵۰ هــزار 
میلیارد تومان در سال است. با وجود تمامی 
تحریم هــا و مشــکات اگــر بتوانیــم از اقتصاد 
زیرزمینــی به درســتی مالیــات دریافــت کنیــم 
دچــار کســری بودجــه نخواهیم شــد. در واقع 
نصف مالیات از اقتصاد رســمی اخذ می شــود 
و اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی هیچ مالیاتی 

پرداخت نمی کند.

قاچاقلوازمخانگی۵۰هزارمیلیاردتومانشد

قیمتمرغدربازارازنرخمصوبعبورکرد

افزایشقیمتهادربازارراکدخودرو

سازمانراهداری:نهادهابهوعدهتامین
ناوگانبرایترددزائرانعملنکردند
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ماهانه ٢ میلیون الستیک 
در ایران تولید می شود

آمــار ارائه شــده از ســوی تولیدکنندگان بــزرگ تایر، از 
تولیــد قریــب بــه ۱۱۸ هــزار تــن از انــواع تایرهــا معادل 
امســال  پنــج ماهــه  از ۱۸.۵میلیــون حلقــه در  بیــش 
حکایــت دارد کــه رشــد یــک درصــدی بــه لحــاظ وزنی و 
رشــد دو درصــدی بــه لحــاظ تعــداد ایــن کاال را نســبت 
بــه مدت مشــابه ســال گذشــته نشــان می دهــد. تولید 
انــواع تایــر خودرو کشــور نیــز در مدت مذکــور به عدد 
۱۰۶ هــزار و ۶۸۷ تــن معــادل بالــغ بــر ۱۰ میلیون حلقه 

رسیده است.
به گزاشــر ایسنا، در حالیکه آمار تولید تایر توسط 
تایرســازان بــزرگ در مجمــوع ســال گذشــته روند نزولی 
داشــت، ایــن جهــِت تولید در ســال جاری تغییــر کرده و 

مجدد به مدار صعودی خود بازگشته است.
بر اســاس گزارش عملکرد تایرســازان بزرگ کشور 
طــی پنــج ماهه امســال، در مجموع ۱۱۷ هــزار و ۹۱۱ تن 
تایــر)کل تایر تولیدی کشــور( معــادل ۱۸ میلیون و ۶۳۰ 
هــزار و ۱۳۶ حلقه تولید شــده اســت. میــزان تولید تایر 
در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته برابر ۱۱۶ هزار و ۸۶۲ 
تــن )معــادل ۱۸ میلیون و ۲۱۹ هــزار و ۴۰۰ حلقه( ثبت 
شــده اســت؛ بر این اســاس مجمموع تولید تایر کشــور 
در مــدت مذکــور ســال جاری بــه لحاظ وزنــی یک درصد 

و از منظر تعداد حلقه ها دو درصد رشد داشته است.
از این میزان تایر تولیدی، ۱۰۶ هزار و ۶۸۷ تن تایر 
انواع خودرو معادل ۱۰ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۶۵۲ تن در 
مجموع پنج ماهه امسال تولید شده که نسبت به ۱۰۶ 
هــزار و ۲۴۲ تــن )۹ میلیــون و ۸۱۱ هــزار و ۹۳۸ حلقــه( 
تولیدی در مجموع پنج ماهه ۱۴۰۰ به لحاظ وزنی تغییر 
چندانی نداشــته، اما به لحاظ تعداد ســه درصد بیشــتر 

شده است.
طبق آمار، بیشــترین و تنها رشــد تولید که ســبب 
توازن رشــد کلی شــده اســت، مربوط به رشد تولید تایر 

خودروهای سواری است.

۱.۳ میلیارد دالر، حجم 
تجارت خارجی ایران و 

اوراسیا در ۵ ماهه امسال
بنابــر اعــام رئیــس کل گمــرک ایــران، حجــم تجــارت 
خارجــی بیــن ایران و کشــورهای عضو اتحادیه اوراســیا 
در ۵ ماهــه ســال جــاری بــه رقــم یــک میلیــارد و ۳۲۶ 

میلیون و ۳۹۴ هزار دالر رسید.
بــا  مقدســی  علیرضــا  ایــران،  گمــرک  گــزارش  بــه 
اشــاره به اهم اقدامات گمرک ایران در راســتای اجرایی 
کــردن قانــون موافقتنامه ایران و اوراســیا بــرای افزایش 
حجــم تجــارت خارجی بین اعضا گفــت: در بخش درون 
ســازمانی، گمــرک ایــران با تشــکیل کارگــروه پایش امور 
گمرکــی در حــوزه اوراســیا نســبت بــه اختصــاص مســیر 
موافقتنامــه،  در  مبادلــه  مــورد  اظهارنامــه  بــرای  ســبز 
موافقــت بــا حمــل یکســره در رویــه واردات و صــادرات، 
پذیــرش حداقــل اســناد و مــدارک در راســتای ترخیــص 
کاال، تمهیدات الزم در راستای پیش اظهاری اقالم مورد 
مبادله در گمرک، ایجاد مرکز پاســخگویی به موضوعات 
گمرکــی در گمــرک و هماهنگ ســازی کــد کاال )HS( از ۸ 

رقم به ۱۰ رقم اقدام الزم را انجام داده است.
رئیــس کل گمــرک ایــران بــه اقدامات گمــرک ایران 
در بخــش ملــی اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن بخــش بــا 
برگــزاری ۷ جلســه بــا ســازمان های همجــوار در حــوزه 
تجــارت خارجــی و انجــام اقدامــات تســهیل گر از جملــه 
بــه روزرســانی ارزش گمرکــی کاالهــای صادراتــی مطابق 
موافقتنامــه اوراســیا، هماهنگــی بــرای ارائــه مجوزهــای 
ترخیــص قانونــی از طریــق یــک مرجــع واحــد و اتخــاذ 
تصمیمــات الزم به منظــور کنترل محموله های صادراتی 
مشــمولِ محدودیت و ممنوعیت ها در راســتای تســهیل 

تجارت بین ایران و اوراسیا گام برداشت.
معــاون وزیــر اقتصــاد تشــریح کــرد: گمــرک ایــران 
در حــوزه بین المللــی نیــز بــا تشــکیل کارگــروه مشــترک 
همکاری هــای گمرکــی بــه صــورت آنالیــن بــا کشــورهای 
عضــو اوراســیا، نســبت بــه به روزرســانی ارزش گمرکــی 
اقــالم صادراتــی ایــران بــه اوراســیا، پیگیری بــرای نهایی 
کــردن ســند تبــادل الکترونیک اطالعات گمرکی و ســند 
مجــاز  اقتصــادی  فعــاالن  متقابــل  شــناخت  همــکاری 
بــرای ارائه تســهیالت تجــاری مطلوب تر بین کشــورهای 
عضــو، موافقــت ایران برای عملیاتی شــدن گواهی مبدا 
الکترونیکــی و اعمــال تخفیفــات ترجیحــی اوراســیا بین 
کشــورهای عضــو بــر روی کاالهای صادراتــی اقدام کرده 
اســت. مقدســی گفــت: مجمــوع ایــن اقدامــات ســبب 
کاهش انجام تشــریفات گمرکی بین کشــورهای عضو و 
ســرعت در ترخیص کاال شــد، به گونه ای که در ۵ ماهه 
اول ســال جاری صادرات کشــورمان به کشــورهای عضو 
ایــن اتحادیــه حدود ۵۲۲ میلیون و ۱۴۱ هزار دالر شــده 
که در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته ۱۵ درصد 

رشد داشته است.
ایــران  صادراتــی  کاالهــای  میــزان  بیشــترین  وی 
بــه اوراســیا در ۵ ماهــه امســال را بــه ترتیــب بــه مقصد 
کشــورهای فدراســیون روســیه، ارمنســتان، قزاقســتان، 
قرقیزســتان و بــالروس ذکــر کــرد و افــزود: در این مدت 
میزان صادرات ایران به فدراسیون روسیه ۲۹۱ میلیون 
و ۲۲۸ هــزار دالر، ارمنســتان ۱۴۴ میلیــون و ۱۰۱ هــزار 
دالر، قزاقستان ۶۱ میلیون و ۲۰۶ هزار دالر، قرقیزستان 
۱۸ میلیون و ۴۲۶ هزار دالر و بالروس ۷ میلیون و ۱۷۸ 

هزار دالر بوده است.
مقدســی ادامه داد: در همین مدت واردات کشورمان از 
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به حدود ۸۰۴ 
میلیون و ۲۵۳ هزار دالر رسیده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است که به 
ترتیــب فدراســیون روســیه بــا ۷۱۵ میلیــون و ۳۶۰ هزار 
دالر، قزاقســتان ۷۸ میلیون و ۴۲۳ هزار دالر، بالروس 
۳ میلیــون و ۸۸۷ هــزار دالر، ارمنســتان ۳ میلیــون و 
۸۶۲ هــزار دالر و قرقیزســتان بــا ۲ میلیــون و ۷۱۹ هــزار 
دالر اولین تا پنجمین کشور مبدا کاالهای وارداتی ایران 
بوده انــد. شــایان ذکــر اســت کشــورهای ایران، روســیه، 
بــالروس، قرقیزســتان ارمنســتان و قزاقســتان اعضــای 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل می دهند.

اخبـــــــــــــــــار

آمار عملکرد خودروســازان بزرگ طی پنج ماهه 
ابتدایی امســال نشــان می دهد کــه ایران خودرو 
و ســایپا در مجمــوع بالــغ بر ۳۸۸ هزار دســتگاه 
خــودرو تولیــد کرده انــد. ایــن خودروســازان بــا 
تجاری ســازی بخشــی از ایــن تولیــد پنــج ماهه و 
تکمیل و تجاری خودروهای ناقص ماه ها و سال 
گذشــته، ۴۸ هزار و ۶۷ دســتگاه بیش از تولید 

)بالغ بر ۴۳۶ دستگاه( فاکتور و فروخته اند.
صورت هــای  بررســی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
مالــی اعالم شــده از ســوی ایران خودرو، ســایپا و 
پارس خــودرو )به عنــوان زیــر مجموعــه ســایپا( به 
ســازمان بورس نشــان می دهد که طی پنج ماهه 
نخســت امســال میــزان تولیــد خــودرو در کشــور 
توســط ایــن خودروســازان بــه ۳۸۸ هــزار و ۵۳۰ 
دستگاه رسیده و برای ۴۳۶ هزار و ۵۹۷ دستگاه 

خودرو فاکتور مالی ثبت شده است.

ایران خودرو ۲۱۱ هزار و ۳۱۱ 
دستگاه تولید و ۲۲۸ هزار و 

۹۷۵ دستگاه فروخت
گــروه  جــاری  ســال  اول  ماهــه  پنــج  طــی 
صنعتــی ایران خــودرو ۲۱۱  هــزار و ۳۱۱ دســتگاه 
تولید و ۲۲۸ هزار و ۹۷۵ دستگاه فروخته است. 
پیش گرفتــن آمــار فــروش بــه نســبت آمــار تولید 
نشــان دهنده تکمیــل و تجاری ســازی خودروهای 

ناقص گذشته است. 
از مجمــوع تولیدهــای گروه صنعتــی ایران خودرو 
طــی مــدت مذکــور ۱۳۲ هــزار و ۷۸۱ دســتگاه از 
محصــوالت خانواده پژو تولید و ۱۴۶ هزار و ۹۰۷ 

دستگاه از این خودرو فروخته شده است.
از  دســتگاه   ۶۸۷ و  هــزار   ۲۹ ایران خــودرو 
محصــوالت خانواده ســمند در پنج ماهه ابتدایی 
۱۴۰۱ تولید کرده و برای ۲۴ هزار و ۲۴۶ دستگاه 
از ایــن محصــوالت فاکتــور فــروش صــادر کــرده 

است.
و ۲۳  هــزار   ۲۶ مــدت،  ایــن  در  همچنیــن 
دستگاه دنا، ۱۰ هزارو ۷۰۸ دستگاه رانا و ۵۲۹۴ 
دســتگاه تــارا در ایــن شــرکت تولیــد شــده کــه به 
ترتیــب ۲۸ هــزار و ۴۰۶ دســتگاه دنــا، ۱۹ هــزار و 
۳۳۶ دســتگاه رانــا و ۵۱۰۹ دســتگاه تــارا فروخته 

شده است.
ایــران خــودرو در محصــوالت مونتاژی نیز از 
ابتــدای امســال تــا پایــان مــرداد، ۶۵۷۰ دســتگاه 
هایمــا تولیــد کــرده  و ۴۳۴۰ دســتگاه فاکتــور و 
تجاری ســازی کــرده فروختــه اســت. ضمــن اینکه 

ایــن گــروه صنعتــی در آمــار تولیــد خــود در ایــن 
مدت به تولید ۲۴۸ دســتگاه از ســایر محصوالت 
ایران خــودرو اشــاره کــرده کــه ۲۳۳ دســتگاه آن 
تولیدی مرداد اســت و ۶۱۳ دســتگاه هم فروخته 
کــه ۶۰۵ دســتگاه آن در پنجمیــن مــاه از ســال 

جاری فاکتور شده است.
علیرغــم اینکــه ایــن گروه صنعتــی در مرداد 
حــدود ۴۷۴۰ دســتگاه کمتــر از تیــر تولیــد کــرده 
مــدت  و  امســال  پنــج ماهــه  آمــار  امــا مقایســه 
مشــابه ســال گذشــته نشــان می دهــد، به ترتیــب 
ایران خودرو در پنج ماهه امسال، ۱۹.۵ درصد از 
پنــج ماهــه ۱۴۰۰ بیشــتر تولید کــرده و حدود ۲۹ 

درصد بیشتر فروخته است.

سایپا ۱۲۷ هزار و ۷۱۰ دستگاه 
تولید و ۱۵۳ هزار دستگاه 

فروخت
در گــروه خودروســازی ســایپا نیــز در پنــج 
 ۷۱۰ و  هــزار  جــاری، ۱۲۷  ســال  ابتدایــی  ماهــه 
دســتگاه خــودرو تولیــد شــده کــه از ایــن میــزان 

بــه ترتیــب ۱۰۲ هــزار و ۱۶۴ دســتگاه خودروهــای 
خانواده X۲۰۰ )تیبا، ساینا و کوییک(، ۱۵ هزار و 
۲۹۷ دســتگاه ســهم وانت های ســایپا، ۱۰ هزار و 
۱۵۹ دســتگاه ســهم شــاهین و ۹۰ دستگاه سایر 
محصوالت این شــرکت )مربوط به ماه های پیش 

از مرداد ( بوده است.
در مقابــل از ابتــدای فروردیــن ۱۴۰۱ تا پایان 
مــرداد، گــروه خودروســازی ســایپا ۱۵۳ هــزار و 
چهــار دســتگاه خــودرو تجاری ســازی کرده اســت 
کــه از ایــن میــزان ۱۲۷ هــزار و ۸۵ دســتگاه تیبا، 
ســاینا و کوییک اســت و به ترتیب ۱۵ هزار و ۸۲۰ 
دســتگاه متعلق به وانت های ۱۵۱ ســایپا، ۹۸۷۲ 
دســتگاه از شــاهین ها و ۲۲۷ دســتگاه از دیگــر 
محصــوالت ســایپا صــورت فاکتــور شــده اســت. 
۲۲۵ دستگاه از سایر محصوالت سایپا در مرداد 

تجاری شد.
در حالــی گــروه ســایپا در پنجمیــن امســال 
۲۳۵۹ دســتگاه کمتــر از تیر مــاه تولید و ۱۱ هزار 
و ۲۰۳ دستگاه کمتر از تیر عرضه کرده است که 
در مقایســه پنــج ماهــه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، تولیــد ۲.۷ 
درصد افت داشته اما فروش هفت درصد بیشتر 

شده است.

پارس خودرو ۴۹ هزار و ۵۰۹ 
دستگاه تولید و ۵۴ هزار و ۶۱۸ 

دستگاه فروخت
زیــر  عنــوان  بــه  نیــز  پارس خــودرو  شــرکت 
مجموعه گروه سایپا در مجموع پنج ماه نخست 
امســال، ۴۹ هــزار و ۵۰۹ دســتگاه خــودرو تولید 
و بــرای ۵۴ هــزار و ۶۱۸ دســتگاه، فاکتــور فروش 

صادر کرده است.
از تعــداد خودروهــای تولیــدی پارس خــودرو 
در ایــن مــدت ۲۶ هــزار و ۴۳۶ دســتگاه ســهم 
محصوالت گروه Q۲۰۰ بوده و فروش ۳۱ هزار و 

۶۴۳ دستگاهی را ثبت کرده است.
همچنیــن در مــدت مذکــور ۲۱ هــزار و ۵۱۳ 
دســتگاه کوییــک معمولی دنده ای، ۱۹۴ دســتگاه 
کوییک S )تولید ســه ماهه اول( و ۸۵۸ دســتگاه 
اســت.  شــده  تولیــد  پــالس  اتوماتیــک  کوییــک 
بــه  ترتیــب بــرای دقیقــا ۲۱ هــزار و ۵۱۳ دســتگاه 
 ۱۹۴ دنــده ای،  معمولــی  کوییــک  محصــوالت  از 

دســتگاه کوییــک S و برای ۸۵۸ دســتگاه کوییک 
اتوماتیک پالس فاکتور مالی ثبت شده است.

پارس خــودرو همچنیــن تولید و فروش ۴۰۰ 
دســتگاه خــودرو ســاینا را در عملکــرد پنــج ماهــه 
خــود در ســال ۱۴۰۱ ثبــت کــرده اســت کــه ۳۹۹ 
دســتگاه آن مربوط به چهار ماهه و یک دســتگاه 

مربوط به مرداد ماه است.
پارس خودرو نیز در مرداد امسال نسبت به 
تیــر، ۹۰۱ دســتگاه کمتــر تولید و ۳۰۹۴ دســتگاه 
کمتر عرضه کرده است اما در مقایسه پنج ماهه 
امســال و ســال گذشــته دیده می شــود که میزان 
تولید این شرکت ۱۱ درصد بیشتر و میزان فروش 

۱۹ درصد بیشتر شده است.
الزم بــه تاکیــد مجدد اســت که در بســیاری 
از محصــوالت، آمــار فروش بیــش از میزان تولید 
ثبت شــده اســت و خودروســازان بیش از میزان 
تولیــد یــک محصــول از آن محصــول فروخته انــد؛ 
ایــن موضــوع بــه ســبب تکمیــل و تجاری ســازی 
خودروهــای تولیــدی پیــش از ایــن اســت کــه طی 
ایــن  پنــج ماهــه امســال تکمیــل و عرضــه شــده 

است.

بــه گفتــه دبیــر انجمــن صادرکننــدگان خدمــات 
و  ایــران  بیــن  آنچــه  ایــران،  مهندســی  و  فنــی 
توافقــات  رســیده صرفــا  توافــق  بــه  آذربایجــان 
اولیــه در ســطوح سیاســی و کامــا تشــریفات و 
نمایشــی بــوده  اســت. معتقدم هیچ یــک از این 
توافقات پشــتیبانی جــدی ندارند چراکه متاثر از 
وابســتگی های آذربایجان به کشــورهای رقیب و 

متخاصم ایران بوده و خواهد بود.
بهمــن صالحــی جاویــد در گفت وگــو بــا ایلنا 
درباره توافقات انجام شــده برای مشــارکت ایران 
در پروژه هــای عمرانــی در آذربایجــان اظهــار کرد: 
بــا توجــه بــه پشــتوانه مالــی کشــور آذربایجــان 
ماننــد ذخایــر نفت و ..و همچنین به جهت اینکه 
این کشــور به توســعه نیاز دارد، کشــوری جذاب 
بــرای پیمانــکاران و صادرکننــدگان خدمــات فنــی 
و مهندســی محســوب می شــود. از ســوی دیگــر 
این کشــور مزیت نســبی خوبی بــرای ایران دارد،  

عواملی مانند همســایگی آذربایجان با کشورمان 
و به دنبال آن نزدیکی دو کشور و قرابت فرهنگی 
و زبان آذری مشــترک می تواند انگیزه  پیمانکاران 

برای حضور در آذربایجان را افزایش دهد.
وی ادامه داد: اما آنچه که بین دو کشور به توافق 
رسیده صرفا توافقات اولیه در سطوح سیاسی و 
کامال تشــریفات و نمایشــی بوده  است. معتقدم 
هیــچ یک از این توافقات پشــتیبانی جدی ندارند 
بــه  آذربایجــان  وابســتگی های  از  متاثــر  چراکــه 
کشورهای رقیب و متخاصم ایران بوده و خواهد 
بــود. دبیــر انجمــن صادرکنندگان خدمــات فنی و 
مهندســی ایــران افــزود: بــا وقوع جنگ روســیه و 
اوکرایــن بایــد دیــد کــه آذربایجــان در فدراســیون 
روســیه چــه واکنشــی و چــه موازنــه ای را دنبــال 
می کنــد اگــر این موازنه به ســمتی باشــد که خود 
را تابع سیاســت های کالن روســیه ببینند باید به 
ایــن موضوع توجه داشــت که اخیــرا پوتین اعالم 

کــرده در شــرایط تحریمــی بایــد روابــط  اقتصادی 
روســیه با ایران توســعه پیدا کند و باید دید باکو 
تــا چــه حــد در ایــن موازنــه بین المللــی، همگرا با 
روسیه خواهد بود. اگر این همگرایی رخ دهد ما 
شــاهد فشــارهای مثبت به ســمت توسعه روابط 
اقتصادی بین آذربایجان و ایران و توسعه حضور 
شرکت های پیمانکار در آذربایجان خواهیم بود.

صالحــی جاویــد تاکیــد کــرد: امــا در توافــق 
درباره حضور شرکت های کشورمان در پروژه  های 
عمرانــی آذربایجــان، موضــوع صرفــا تشــریفاتی 
و امیــدی بــه توســعه نیســت. حــال اینکــه اگــر 
ایــران  پیمانــکاران  در مســائل حضــور  مســئولی 
خیالبافــی  آذربایجــان  راه ســازی  پروژه هــای  در 
می کنــد و چنین ادعاهایی دارد؛ وقت پیمانکاران 
و مــردم را تلــف می کنــد چراکــه ایــن خیالبافی ها 
کــرد  خواهــد  معطــل  را  صادرکننــدگان  جامعــه 
و زمــان از دســت رفتــه بــرای هزینــه فرصــت بــر 

روی دســت شــرکت ها که معطل اظهــار نظرهای 
غیرکارشناسانه و سیاسی تعارف مابانه مسئوالن 

دولتی هستند، می گذارد.
ونقیــض  ضــد  آمارهــای  ارایــه  دربــاره  وی 
و  فنــی  خدمــات  صــادرات  میــزان  بــه  نســبت 
مهندسی اظهار کرد: موضوع این است که از هر 
پنجــره ای به این موضوع نگاه کنیم ممکن اســت 
که تصویر متفاوتی ببینیم. نهاد رســمیِ ســازمان 
توســعه و تجــارت آمــاری را دربــاره میــزان صــدور 
خدمات فنی و مهندسی منتشر می کند و طبیعتا 
ایــن آمار نســبت بــه توان صــادرات خدمات قابل 
تحلیــل اســت و تحلیلــی ارایه می دهد که آن هم 
انتظار ادامه رشــد ۳۰ درصدی اســت که در دهه 
۸۰ تــا پایــان ســال ۹۰ بــا آن مواجــه بودیــم و در 
پایــان ســال ۹۰ میــزان صــادرات خدمــات فنــی و 
مهندســی بــه ۵ میلیــارد دالر رســید و پــس از آن 
پیش بینی می شد که به ظرفیت صادرات به ۳۰ 

تــا ۳۵ میلیــارد دالر در ســال برســد که هنوز هم 
بــه این پیش بینی اســتناد می کننــد. دبیر انجمن 
صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی دربــاره 
بــازار ســوریه گفت: متاســفانه ایران بــه اندازه ای 
که در ســوریه ســرمایه گذاری  مالی، مهندســی و 
نظامــی داشــت، در پروژه هــای این کشــور حضور 
پیــدا نکــرد، در حالی که ســوریه یکــی از بازارهای 

خوب کشورمان در این حوزه مانند عراق است.
صالحــی جاوید با اشــاره بــه نقش تحریم ها 
در عــدم موفقیــت ایــران در بــازار ســوریه و عراق 
ادامه داد: ضرر شــرکت های پیمانکاری ایرانی نه 
تنهــا فقــط مربــوط به ســوریه نمی شــود بلکه این 
موضــوع در عــراق عمیق تــر اســت بــه طــوری کــه 
مطالبات شــرکت های ایرانی در عراق به بیش از 
۸۰۰ میلیون دالر می رسد البته در سوریه هم با 
مطالبات معوق پیمانکاران ایرانی مواجه هستیم 

اما اعداد وارقام کمتر از عراق است.

به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان، 
۱۵ کشــور در همســایگی مــا هســتند کــه حــدود 
هزار و ۳۰۰ میلیارد دالر مبادله تجاری بین آنها 
صــورت می گیــرد کــه ســهم ما از این عــدد حدود 
۱.۴ درصد است که انتظار می رود در این بخش 

باید بیشتر تاش شود.
بــه گــزارش ایلنــا، همایــش تجــاری - بانکــی 
صنایــع،  بازرگانــی  اتــاق  در  ارمنســتان  و  ایــران 

معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.
در ایــن همایــش »هرویــک یاری جانیــان« رئیس 
بــا اشــاره بــه  ایــران و ارمنســتان  اتــاق مشــترک 
قدمــت روابــط تجــاری و دوســتانه این دو کشــور، 

تصریح کرد : ایران و ارمنســتان از ســال ها روابط 
دوســتانه ای دارنــد و به عبارتــی می توان گفت که 
کمتریــن چالــش بیــن ایــن دو کشــور ایجاد شــده 
است و همواره همزیستی مسالمت آمیز داشتند.
وی با بیان اینکه روابط دوستانه دولت های 
این کشور شرایط را برای توسعه روابط اقتصادی 
بخش خصوصی فراهم کرده است، افزود: بانک 
ملــت ۲ هفتــه پیــش در ارمنســتان افتتــاح شــد 
کــه شــکل و شــمایل ایــن بانک منحصر بــه فرد و 

شایسته کشور ماست.
در  کشــور   ۱۵ داد:  ادامــه  جانیــان  یــاری 
همســایگی مــا هســتند کــه حــدود هــزار و ۳۰۰ 

آنهــا صــورت  بیــن  میلیــارد دالر مبادلــه تجــاری 
می گیرد که سهم ما از این عدد حدود ۱.۴ درصد 
است که انتظار می رود در این بخش باید بیشتر 
تالش کنیم. در ادامه همایش مجید کیانی مدیر 
تجــاری و صنعتــی  آزاد  عامــل ســازمان منطقــه 
ارس بــا اشــاره بــه نقش دولت جدید در توســعه 
اقتصــادی مناطــق آزاد، افــزود: عمــر شــکل گیری 
مناطق آزاد در کشور حدود ۳۰ سال است و عمر 
منطقه آزاد ارس کمتر از ۲۰ سال است و در این 
مدت فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است.
کیانــی بــا اشــاره رونــق اقتصــادی و توســعه 
اذعــان  ارس،  آزاد  منطقــه  در  زیرســاخت ها 

رتبــه نخســت  آزاد  بیــن ۸ منطقــه  : ارس  کــرد 
آزاد در  و کشــاورزی ترین منطقــه  صنعتی تریــن 
کشــور را دارد. صــادرات در ایــن منطقــه بیــش از 

واردات است. 
و  گردشــگری  حــوزه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تجــارت حــوزه ارس باید تقویت بشــود، افزود: از 
جاذبه هــای طبیعی و ســابقه تاریخی این منطقه 
باید بهره برداری شــود همچنیــن از ظرفیت جاده 
ابریشــم بــرای توســعه تجــارت بایــد بیشــتر مورد 

بهره برداری قرار بگیرد.
کیانی ۷۰ درصد گمرکات را در منطقه جلفا 
دانســت و گفت: در حوزه صنعت ارس ۹ هزار و 

۴۰۰ میلیــارد تومان تولید داشــتیم که ۵۸ درصد 
آن بــه تولیــد محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی و 
۳۲ درصــد محصوالت ســلولزی اســت. همچنین 
۴ واحــد خودروســازی داریــم که یــک واحد آن به 

زودی اقدام به تولید خواهد کرد.
مدیــر عامــل منطقــه آزاد ارس با بیان اینکه 
ایــن منطقــه می توانــد امنیت غذایی شــمال غرب 
کشــور را تامیــن کند، افــزود: ۲۴ هزار زمین برای 
بخــش کشــاورزی در نظــر گرفته شــده اســت که 
هم اکنون ۱۲ هزار هکتار آن قابل کشــت اســت 
ایــن زمین هــا دیــم و بایر بودند و به واســطه ســد 

خدا آفرین به زیر کشت رفتند.

بنابــر اظهــارات رئیــس ســابق ســازمان توســعه 
می خواهــد  امــکان  حــد  تــا  دولــت  تجــارت،  و 
محدودیت هــای دالر را از دوش خــود بــر دارد 
بطوری کــه ســهم دالر در تجــارت مــا کمتــر از ۳ 
درصد اســت؛ یورو و واحد پول کشــورهای چین 
و روسیه بیشترین سهم را در تجارت ما دارند.

محمدرضــا مــودودی در گفت وگــو بــا ایلنــا، 
بــا اشــاره به اهمیت رمــزارز در تولید، اشــتغال و 
درآمــد ارزی، گفــت: در حال حاضر ســهم رمز ارز 
در تجارت جهانی قابل توجه نیست و سهم ایران 
هــم ناچیــز اســت. گــردش مالــی رمــز ارز روزانــه 
حدود ۲۰۰ میلیارد دالر است و سهم ایران از این 
گــردش مالــی کمتر از نیم درصد اســت؛ برآوردی 
که در این زمینه انجام دادیم کمتر از سالی ۲۰۰ 
یا ۳۰۰ میلیون دالر از طریق می توان واردات کرد 

ایــن در حالیســت که تجارت مــا در زمینه واردات 
در حــدود ۵۰ میلیــارد دالر اســت پــس ایــن عــدد 

درشتی نیست.
رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت تاکید 
کــرد: مثــال ۱۰ میلیــون دالر بــه صــورت آزمایشــی 
از طریــق رمــز ارز بــرای واردات قطعــات خــودرو 

تخصیص داده شد.
ایــن کارشــناس حــوزه تجــارت بین الملــل با 
بیــان اینکــه عــدد تجــارت بــا رمز ارز عدد درشــت 
ایــن شــیوه  افــزود: حساســیت ها روی  نیســت، 
تجــارت زیــاد نیســت امــا بایــد به قیمت هــا توجه 
کرد که قیمت بیت کوین چقدر باال می رود؛ بیت 
کوین از ۱۸ هزار دالر به ۶۰ هزار دالر تغییر کرد 
و این تغییر برای بخش خصوصی خطرناک است 
و ممکــن اســت ایــن عددها بــرای دولت ســنگین 

نباشــد اما آســیب جدی را متوجه ســرمایه  بخش 
خصوصی می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که وضع تولید 
برق از طریق رمز ارز به چه صورت است، تصریح 
کــرد: اگــر می خواهند ســرمایه گذاری روی رمز ارز 
انجــام بدهنــد بایــد ایــن فضــا را بــرای آن فراهــم 
کنند که با قیمت جهانی برق تولید بشــود و این 
مهم باید مد نظر قرار بدهند چراکه هزینه تولید 
بیت کوین امروز قیمت آن باال نیســت. استفاده 
از برقــی کــه ارزش جهانی آن تعیین شــده اســت 
و بــه تولیــد رمــز ارز تخصیــص داده شــده گزینــه 
مناســبی است که از این محل درآمدزایی داشته 
باشــیم برای این بخش ساختار مشخصی تعیین 
شــود و مزارعــی کــه می خواهند در آن تولید بیت 
کوین انجام شود در نظر گرفته شود و یا نیروگاه 

خورشیدی در اختیار آنها قرار بدهند.
مــودودی ادامــه داد: این احتمال وجود دارد 
کــه بخــش خصوصــی نیــز واردات از طریــق رمــز 
ارز را آغاز کرده باشــند اما دلیلی برای رســانه ای 
کــردن آن نمی داننــد. تجــارت بــا رمــز ارز نمونــه 
جایگزینی است که دولت فعلی مطرح کرده و از 
ابتدا نیز محدودیتی در این زمینه وجود نداشــت 
و فعاالن بخش خصوصی نیز منتظر تایید دولت 
نبودنــد. بیــت کویــن فضــای بین المللــی اســت و 

بسیاری از طریق تجارت دارند.
وی در پایــان بیــان کرد: دولــت تا حد امکان 
می خواهــد محدودیت هــا دالر را از دوش خود بر 
دارد بطوریکه ســهم دالر در تجارت ما کمتر از ۳ 
درصــد اســت؛ یــورو و واحد پول کشــورهای چین 

و روسیه بیشترین سهم را در تجارت ما دارند.

 سهم دالر
در تجارت خارجی 
ایران به ۳ درصد 

رسید

سهم ۱.۴ درصدی ایران از مبادالت تجاری با کشورهای همسایه

طلب ۸۰۰ میلیون دالری شرکت های ایرانی از عراقی ها

بالغ بر ۴۸ هزار دستگاه خودرو بیش از تولید فاکتور شد
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6000 خانه سازمانی دولت 
فروش می رود

مدیرعاملســازمانملیزمینومســکنازبرنامهریزی
برایفروش۶۰۰۰واحدخانهســازمانیدرکشــورخبر
دادواعــامکــردکــهخانههــایســازمانیواگذارشــده

خارجازقاعدهقانونیپسگرفتهمیشود.
علیرضــا فخــاری در گفت وگــو با خبرگزاری تســنیم 
اظهــار کــرد:  بــا قاطعیــت آن دســته از کســانیکه به هر 
نحو ممکن و خارج از قاعده قانونی واحدهای مسکونی 
را تحت عنوان خانه های سازمانی در اختیار گرفته اند را 

تخلیه خواهیم کرد.
او ادامــه داد: ایــن خانه هــا فروختــه شــده و وجــوه 

حاصل از آن به خزانه دولت واریز خواهد شد
مدیرعامــل ســازمان ملــی زمیــن و مســکن افــزود: 
هیچ قالبی برای نگهداری خانه های ســازمانی در کشــور 

وجود ندارد و این خانه ها همگی فروخته خواهد شد.
فخــاری گفــت: حــدود 6000 واحــد خانه ســازمانی 
اکنون در اختیار دستگاه های دولتی است که در برنامه 

فروش قرار گرفته است.

دستور موقت توقف اجرای 
اصالح اساسنامه صندوق 

بازنشستگی شرکت ملی مس
مجلــس، اقتصــادی کمیســیون رئیــس پیگیــری بــا
دســتورتوقفموقتاجرایاصاحاساســنامهصندوق
بازنشســتگیشــرکتملیمسازســویرئیسدیوان

عدالتاداریکشورصادرشد.
بــه گــزارش گــروه دریافــت خبر ایســنا، بــا پیگیری 
دکتر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور 
در خانه ملت . پیرو جلســه شــنبه با مدیرعامل شــرکت 
ملــی مــس، مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی شــرکت 
مــس و رئیــس کانون بازنشســتگان مس مبنــی بر ارائه 
مســتندات مغایــرت قانونی مصوبه شــورای عالی رفاه و 
تامین اجتماعی در خصوص  اصالح اساسنامه موسسه 
صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران، دیروز این 
جلســه بــا حضــور حجت االســالم و المســلمین مظفری 

رئیس دیوان عدالت اداری برگزار شد.
در ایــن جلســه محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده 
مردم کرمان و راور گزارشی از نتیجه کارگروه تخصصی 
تشــکیل شده با همکاری کمیسیون اقتصادی، معاونت 
بــا  رابطــه  در  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  و  قوانیــن 
مغایرت های قانونی این مصوبه به رئیس دیوان عدالت 
اداری ارائه کرد و اظهار کرد: مصوبه شورای عالی رفاه و 
تامین اجتماعی با اصل خصوصی سازی مغایرت دارد.

در این جلسه که در محل دیوان عدالت اداری برگزار شد؛ 
حجت االســالم و المســلمین مظفری با توجه به اســتماع 
گــزارش رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلــس در خصوص 
مغایرت هــای قانونــی مصوبــه شــورای عالــی رفــاه و تامین 
اجتماعــی دســتور توقف موقــت اجرای  اصالح اساســنامه 

صندوق بازنشستگی شرکت مس را صادر کرد.

 امسال ۳00 کیلومتر
 آزادراه ساخته می شود،

۷00 کیلومتر بزرگراه
زیربناهــای توســعه و ســاخت شــرکت مدیرعامــل
حملونقــلکشــورازتکمیــل۲۹۴کیلومتــرآزادراهو

۷۳۰کیلومتربزرگراهطییکسالآیندهخبرداد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، خیرهللا خادمی 
با بیان اینکه ۴ خطه شــدن بزرگراه ها عالوه بر کاهش 
تصادفــات، افزایــش ظرفیــت ترافیکــی را به دنبــال دارد 
گفــت: افزایــش بزرگراه هــا و افزایــش تعــداد باندهــا در 
راســتای تکمیــل کریدورهــای بزرگراهــی اســت کــه در 

کشور نیازمند این موضوع هستیم.
او از بهره بــرداری از ۵ پــروژه آزادراهــی تــا پایــان 
سال جاری خبر داد و اعالم کرد: بهره برداری از ۵ پروژه 
بزرگراهــی را در اولویــت قــرار داده ایم و ایــن پروژه ها را 
می توان طی یک ســال آینده با منابع اعتباری مشــخص 
بهره برداری کرد که آزادراه شــیراز به اصفهان حدفاصل 
شــیراز بــه ایزدخواســت بــه طــول ۲۱0 کیلومتــر یکــی از 

پروژه های مذکور است.
مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای 
حمل ونقــل کشــور با بیان اینکه خوشــبختانه نزدیک به 
۱۵0 کیلومتــر از ایــن مســیر در دوالیــه آســفالت شــده 
اســت عنوان کرد: نیوجرســی ۱۲0 کیلومتر از این مسیر 
انجــام شــده و امیدواریــم تــا پایان ســال بــه بهره برداری 
برســد و ۸ کیلومتــر باقــی مانــده نیــز در منجیل-رودبــار 
قرار دارد. خادمی افزود: آزادراه رشــت به قزوین پروژه 
دیگر است که مردم مدت ها در ساعات پیک ترافیک در 
این مسیر معطل می مانند، لذا امیدواریم تا پایان سال 
با بهره برداری از این آزادراه که بسیار دشوار و پر تونل 

است، معضل ترافیک رفع شود.
او ســومین پــروژه قابــل بهره بــرداری را قطعــه ۲ 
آزادراه تهران-شمال خواند و گفت: برآنیم تا پایان سال 
این قطعه نیز به بهره برداری برسد؛ با این حال تا پایان 
ســال به مرحله بهره برداری نرســد، تا اوایل ســال ۱۴0۲ 
بهره بــرداری می شــود، چراکــه در راســتای تکمیــل ایــن 

محور اقدامات خوبی صورت گرفته است.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا تاکید بــر اینکه ۲ 
پــروژه نیــز در آذربایجــان شــرقی در اولویــت قــرار دارد، 
گفت: یکی از پروژه ها در مراغه-هشترود است و حدود 
۳0 کیلومتــر اول آن در یــک ســال آینده بــه بهره برداری 
بــه  تبریــز  پــروژه  همچنیــن  افــزود:  خادمــی  می رســد. 
ســمت صوفیــان و مرنــد نیز به طــول ۲۴ کیلومتر آماده 

بهره برداری خواهد شد.
او خاطرنشــان کــرد: هرســاله در بخــش بزرگراهی 
متوســط ســالی حدود ۷00 تا ۸00 کیلومتــر بهره برداری 
را در دســتور کار قرار می دهیم و امســال نیز امیدواریم 
طی یک ســال آینده ۷۳0 کیلومتر بزرگراه را در شــرکت 
ساخت و ادارات کل راه و شهرسازی به صورت مشترک 

به بهره برداری برسانیم.

اخبـــــــــــــــــار

مدیریــت در یکپارچگــی ایجــاد منظــور بــه
مدیریتــی نظامهــای همســویی کشــور، کان
بــابرنامههــایمیانمــدتوبلندمــدت،تمرکــز
و پیوســته و مرتبــط فعالیتهــای و وظایــف
متجانسبایکدیگردراموربرنامهریزی،کاهش
تداخــلوتــوازیوظایفســازمانهایســتادیو
برنامــه مطلــوب تحقــق زمینــه نمــودن فراهــم
توســعهاقتصــادی،اجتماعیوفرهنگیکشــور،
دولــتپیشــنهاداحیایمجددســازمانمدیریت
وبرنامهریزیکشورراکهدراجرایاصل)۱۲۶( 
قانوناساســیجمهوریاسامیایران،ازسوی
ســازمانبرنامــهوبودجــهکشــورارایــهشــده،

بررسیمیکند.
به گزارش ایسنا، در طبقه بندی نظام برنامه ریزی، 
اهــداف و برنامه هــای راهبــردی، عنــوان ســازمان 
برنامــه، نشــان دهنده جایگاه راهبردی باالدســت 
نهــاد برنامه ریــزی نســبت بــه تمــام دســتگاه های 
اجرایی و بخش دولتی و غیردولتی کشــور اســت. 
بررســی و مطالعه دســتاوردها و اوضاع اقتصادی 
از شــرایط و  برنامــه  کــه ســازمان  در دوره هایــی 
نشــان  بــوده،  برخــوردار  مناســب  توانایی هــای 
دهنــده اهمیــت نقــش و جایــگاه این ســازمان در 

اســت.  ایــران  اســالمی  نظــام مقــدس جمهــوری 
تحقــق آرمان هــای کشــور، علی الخصوص اســناد 
باالدســتی نظــام اقتصــادی بــدون وجود یــک نهاد 
فکــری پویــا، قدرتمنــد، بــا صالحیــت و برخــوردار 
از حمایت هــای سیاســی ممکــن نیســت. نهــادی 
برنامه هــای  راســتای  در  را  کشــور  حرکــت  کــه 
مــدون، رصــد و ارزیابــی نمــوده و در مواقــع الزم، 
هشــدارهای مورد نیاز برای اصــالح جهت گیری ها 
یــا برنامه هــا را ارائــه و به عبــارت دیگر نقش مغز 

متفکر و علمی کشور را ایفا کند.
در این راستا، احیای مجدد سازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی کشــور بــا رویکــرد همسان ســازی 
نظــام برنامه ریــزی و بودجــه ریزی با نظــام اداری 
و اجرایــی کشــور و حاکــم نمــودن روح مدیریــت 
واحــد، یکپارچــه و اثربخش در تمام دولت، امری 

انکارناپذیر است.
از جملــه دالیل و توجیهات فنی و تخصصی 
و  مدیریــت  ســازمان  مجــدد  احیــای  منظــور  بــه 
برنامه ریزی کشــور، می توان به موارد زیر اشــاره 

کرد:
اجــرای مفــاد مصــرح در بندهــای )۱0( و   -
ابالغــی  اداری  نظــام  کلــی  سیاســت های   )۲۵(

بــر چابــک ســازی،  مقــام معظــم رهبــری مبنــی 
متناســب ســازی و منطقــی ســاختن تشــکیالت 
نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز و 
کارآمدســازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های 
نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه ســازی 

اطالعات
- ایجاد یکپارچگی در مدیریت کالن کشور، 
همســویی نظام های مدیریتی با برنامه های میان 
مــدت و بلندمــدت، تمرکز وظایــف و فعالیت های 
مرتبــط و پیوســته و متجانــس با یکدیگــر در امور 
برنامــه ریــزی، کاهــش تداخــل و تــوازی وظایــف 
ســازمان های ســتادی، ارتقــای تــوان کارشناســی 
و تصمیــم ســازی دولــت و فراهــم نمــودن زمینــه 
تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی کشور
و  انســجام  و  مدیریــت  وحــدت  ایجــاد   -
یکپارچه سازی ساختار سازمانی الزم در راستای 
فراهم آوردن شــرایط و اقتضائات راهبری و رصد 

توسعه پایدار کشور
- تقویــت هدایــت و راهبری نظام مدیریتی، 
برنامه ریــزی و اداری کشــور و برقــراری انســجام، 
تعــادل و تــوازن میــان بخش هــای مختلــف و هم 

راستا ساختن حرکت دستگاه های متعدد اجرایی 
کشور

زایــد  فرآیندهــای  و  بوروکراســی  کاهــش   -
اداری ناشی از مشکالت و نارسایی های به وجود 
آمده بر اثر تفکیک ســازمان های برنامه و بودجه 
کشــور و اداری و اســتخدامی کشــور کــه نــه تنهــا 
از بــار مشــکالت دســتگاه های اجرایــی نکاســته، 
بلکــه در بســیاری از مــوارد موجــب ســردرگمی و 

نارضایتی آنها شده است.
- جــاری ســازی کارآمــد و مؤثــر ســند تحــول 
دولــت مردمــی و تحقــق اهداف راهبــردی مندرج 
در ســند از طریــق برقــراری ارتبــاط مناســب بیــن 
نظــام برنامه ریزی و بودجه ریزی با نظام ارزیابی 

عملکرد دستگاه های اجرایی کشور

- بسترســازی مناســب و مؤثــر جهــت اجرای 
وظایــف شــورای عالــی اداری موضوع مــاده )۱۱۵( 
قانون مدیریت خدمات کشوری و متعادل سازی 
اقتضائــات برنامــه و بودجه کشــور بــا نظام اداری 

– استخدامی کشور
دو  ادغــام  پیشــنهاد  اســت،  ذکــر  بــه  الزم 
ســازمان »برنامــه و بودجــه کشــور« و »اداری و 
اســتخدامی کشــور« و احیــای مجــدد »ســازمان 
براســاس  کــه  کشــور«  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
رئیــس  بــرای  شــده  تعییــن  قانونــی  اختیــارات 
جمهــور در اصــل )۱۲6( قانــون اساســی جمهوری 
اســالمی ایــران تهیه شــده، درحال حاضر توســط 
کارشناســان کمیســیون مدیریــت امــور عمومی و 

سرمایه انسانی دولت بررسی می شود.

سرپرستادارهکلاموردریاییسازمانبنادرو
دریانوردیاعامکردکهبهمنظورتمرکززداییو
تکریممالکانوبهرهبردارانکشتیهاوکاهش
بوروکراســیهای حــذف و حضــوری مراجعــات
زمانبر،بخشیازاختیاراتسازمانمرکزیدر
حــوزهصدورمجوزهایقانونیبرایکشــتیهای
تحــتپرچــمایــران،بــهاداراتبازرســیوثبت

شناورهایبنادرتابعه،تفویضشد.
ســازمان  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 

بنــادر و دریانــوردی، مهدی فرمهینی فراهانی، در 
ایــن خصــوص اظهــار کرد: صدور مجوز ســفرهای 
دریایــی، بازرســی بدنــه زیرآبی غواصــی، تعویض 
موتور، تغییر کاربری و تغییر محدوده دریانوردی 
کشتی های تحت پرچم ایران که تماماً به صورت 
متمرکــز در ســتاد مــورد ارزیابــی فنی قــرار گرفته 
و صــادر مــی شــد، از ایــن پــس در چارچوب هــای 
الزم و در قالــب فرآینــد مشــخص به بنــادر تابعه 

واگذار شد.

او تمرکــز زدایــی امــورات ثبــت کشــتی ها و 
صــدور گواهینامه هــای دریایــی را یکــی از اهداف 
بنــادر  ســازمان  دریایــی  امــور  کل  اداره  جــدی 
برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: ایــن اقــدام مزایایــی 
همچون فراهم نمودن بســتری امن برای مالکان 
یــا بهــره برداران کشــتی های ایرانی بــرای پیگیری 
امــور صــدور گواهینامه هــای کشــتی های خــود از 
محــل زندگــی خود، تســریع در انجــام کار با بهره 
وری بــاال و بــدون فــوت وقــت و عــدم ضــرورت 

مراجعه حضوری به مرکز را به دنبال دارد. 
سرپرســت اداره کل امــور دریایــی ســازمان 
بنــادر و دریانــوردی تاکید کرد: شــفاف ســازی در 
امــور بازرســی و ثبــت کشــتیها در مرکــز و بنادر و 
واگذاری امور تخصصی به بنادر در اعتماد سازی 
مراجعــه کنندگان و  رشــد متخصصان شــاغل در 
بنــادر تابعــه از دگــر اهــداف جانبــی ایــن رویکــرد 

محسوب می شود.
نــرم  زیرســاخت های  افــزود:  فراهانــی 

افــزاری برای ارائــه خدمات بــه متقاضیان تا حد 
مطلوبــی توســعه یافته اســت و در طــرح تکمیل 
و بــا الکترونیکــی کــردن و بــرون ســپاری تمامی 
فرآیندهــا بــه بخــش خصوصی، حضــور فیزیکی 
کاهــش  توجهــی  قابــل  حــد  تــا  را  متقاضیــان 
خواهــد یافــت و مراجعــه کننــدگان در کمتریــن 
زمــان ممکــن در اقامتــگاه خــود امــورات مربــوط 
به صدور گواهینامه های کشــتی خود را پیگیری 

می کنند.

کارشناساناقتصادی،عدمجذبسرمایهگذاری
خارجی،سیاســیکاریدرهنگامتأســیس،نبود
زیرساختها،رامهمترینمشکاتمناطقآزاد

تجاریواقتصادیدانستند.
بــه گــزارش گــروه اقتصادی خبرگــزاری مهر، 
آزاد  مناطــق  فعالیــت  آغــاز  از  دهــه   ۳ حــدود 
تجــاری - صنعتــی در کشــور می گــذرد، مناطقــی 
و  خارجــی  ســرمایه گذار  جــذب  به منظــور  کــه 
افزایش ظرفیت صادراتی کشــور طرح ریزی شــد، 
بااین وجــود ایــن مناطــق در دســتیابی بــه اهداف 
خــود ناموفــق بودنــد، موضوعــی که بارها توســط 
مقام معظم رهبری به سران قوای سه گانه تذکر 

داده شده است.

مناطقآزادابزاراقتصادی
هستندنهسیاسی

حــوزه  پژوهشــگر  و  کارشــناس  کریمــی  فردیــن 
مناطــق آزاد در برنامــه رهیافــت رادیــو اقتصــاد با 
اشــاره بــه اینکــه منطقــه آزاد به عنــوان یــک ابزار 
اقتصادی معرفی شــده اند، گفت: سیاســتمداران 
اهــداف  مبنــای  بــر  و  نیازســنجی ها  اســاس  بــر 
اقتصــاد کالن کشــور از ایــن ابــزار اقتصــادی بهره 

می برند.
او عنــوان کــرد: بعــد از اتمــام جنگ تحمیلی 
در ســال ۱۳6۸، بــرای خــروج کشــور از وضعیــت 
اقتصــادی جنــگ زده به تعبیری و ورود به اقتصاد 
آزاد اســتفاده شــد،  ابــزار منطقــه  از  بین الملــل 
البتــه در اولیــن قانــون توســعه اقتصــادی کشــور 
بدون هیچ هدفی مجوز احداث ســه منطقه آزاد 
کیش، قشــم و چابهار صادر شــد. این کارشناس 
اقتصــادی ادامــه داد: پــس از آن در ســال ۱۳۷۲ 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با ۹ هدف ابالغ 
شد و بررسی ها بیانگر آن است که سیاست گذار 
فهــم دقیقــی از موضــوع منطقــه آزاد نداشــته و 

علت تشکیل منطقه آزاد را نمی داند.

چرامناطقآزادتشکیلشد؟

کریمی افزود: جالب است بعد از گذشت سی سال 
هنوز علت تشــکیل منطقه آزاد مشــخص نیست. 
در ســال گذشــته با حدود 60 نفر از صاحب نظران 
آزاد  مناطــق  حــوزه  در  کارشــناس(  تــا  دبیــر  )از 
صحبــت شــد؛ ولــی تاکنــون بــه جمع بنــدی اینکــه 
را تشــکیل داده  آزاد  چــرا سیاســت گذار منطقــه 
نرســیده ایم؛ آیا تشــکیل آن ها برای تولید سرمایه 
محــور بــوده یا بــرای جذب ســرمایه گذار خارجی یا 

برای محرومیت زدایی از منطقه؟
او بــا اشــاره بــه نبــود درک سیاســت گذار از 
هــدف تشــکیل منطقــه آزاد بیــان کــرد: گرفتــاری 
فعــاالن اقتصادی محــدود مناطق آزاد از گرفتاری 
اقتصادی کســانی که در ســرزمین اصلی در حال 
فعالیــت هســتند بیشــتر بــوده و بــا این تفاســیر 
و  منطقــه ای  عرصــه  در  مناطــق  ایــن  چگونــه 

بین المللی نقش آفرینی داشته اند
خصــوص  در  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
مشکالت مناطق اقتصادی تصریح کرد: کسی که 
در ســرزمین اصلی فعالیت دارد با وزارت صمت، 
گمــرک و اداره مالیــات مواجه اســت؛ ولی فعاالن 
اقتصــادی مناطــق آزاد می بایســت بــا هرکــدام از 
ایــن مــوارد هــم در منطقــه آزاد هــم در ســرزمین 
اصلی مراوده داشــته باشــد و به همین نسبت با 

گرفتاری های دوچندان روبرو است.
کریمــی یــادآور شــد: آیــا می تــوان از منطقه 
آزادی که بعد از گذشــت ۳0 ســال هنوز مشــکل 
آب، بــرق و گاز دارد، انتظــار فعالیــت اقتصــادی 
داشت؟ منطقه آزاد بعد از ۳0 سال هنوز گرفتار 
نیازهــای اولیــه خــود نظیــر جــاده، ریل و اســکله 
بوده و دولت برای توسعه زیرساخت آنجا مجبور 

به فروش ساختمان های خود است.

هدفتشکیلمناطقاقتصادی
کشورمشخصنیست

او با اشــاره به اینکه هدف تشــکیل هر یک 
نیســت،  مشــخص  کشــور  اقتصــادی  مناطــق  از 
گفــت: در حــال حاضــر بــا شــاخصی کــه منطقــه 

آزاد کیــش مورد ارزیابــی قرار گرفته، مناطق آزاد 
دیگری نظیر قشــم و چابهار هم بررســی می شود 
یعنــی می تــوان گفت که انتظارات از تمام مناطق 
اقتصادی شبیه به هم است به عبارتی هیچ کدام 
از مناطــق آزاد کشــور بــه اهــداف خــود )چراکــه 

اهدافی برای هریک تعریف نشده( نمی رسد.
ایــن کارشــناس اقتصادی در بخــش دیگری 
از صحبت های خود به انتقاد از دبیرخانه مناطق 
آزاد کشــور پرداخــت و گفــت: مشــکل دبیرخانــه 
مناطــق آزاد ایــن اســت کــه توجیه گــر وضعیــت 
کنونــی اســت از طرفــی از عملکــرد مناطــق آزاد 
دفــاع کــرده و از طــرف دیگــر هم اعــالم مخالفت 
بــا مناطــق آزاد دارد؛ ولــی ایــرادات جــدی آن را 

نمی گوید.

نفسوجودمناطقآزادبدنیست
در ادامــه این برنامــه رادیویی، احمد جمالی 
معــاون اقتصــادی دبیرخانــه شــورای عالی مناطــق 
در  صورت گرفتــه  قضاوت هــای  بــه  تجــاری  آزاد 
خصــوص مناطق آزاد اشــاره کــرد و گفت: مناطق 
آزاد همانند یک منشوری با اهداف متعدد است 
از همیــن رو قضــاوت کردن در مورد کارکرد ابعاد 

و جزئیات آن خیلی راحت نیست.
او ادامه داد: اینکه گفته می شــود دبیرخانه 
در حــال توجیــه کار اســت و قوانیــن مناطــق آزاد 
را کنــار بگذاریــم؛ قطعــاً کســی نمی توانــد قوانین 
و مقــررات جــاری و ســاری کشــور را کنــار گــذارد 
و افــرادی کــه در حــوزه اجــرا فعــال هســتند ملزم 
بــه اجــرای قوانیــن، مقــررات و دســتورالعمل ها 
هستند؛ چراکه به فعاالن اقتصادی، ۴000 واحد 
تولیدی و خدماتی تعهداتی داده ایم که نمی توان 

مناطق آزاد را تعطیل کرد.
شــورای عالی  دبیرخانــه  اقتصــادی  معــاون 
همــه  اگــر  کــرد:  تصریــح  تجــاری  آزاد  مناطــق 
مســئوالن و دبیرخانه منتقد عملکرد مناطق آزاد 
شــود خروجی آن چه می شــود؟ در حال حاضر ۸ 
منطقه آزاد در حال فعالیت اند و ۷ منطقه جدید 

هم به آن ها اضافه شده است و همچنین حدود 
۵0 درصد از ۸0 منطقه ویژه اقتصادی کشور نیز 

در حال فعالیت هستند.
جمالــی بــا بیــان اینکــه نفس وجــود منطقه 
آزاد بــد نیســت، گفــت: در دنیــا حــدود 6 هــزار 
پــردازش  آزاد،  ویــژه،  به عناوین مختلــف  منطقــه 
صــادرات، محصــور شــده وجــود دارد و به جــای 
نقد و انداختن بار تمام مشــکالت کشــور بر روی 
دوش آن باید با راهکارهایی اصالح گفته شــود؛ 
چراکــه مناطــق آزاد می توانــد پیشــران و موتــور 

محرک اقتصادی کشور باشد.

اصاحنحوهادارهوتأسیس
مناطقآزادآغازشدهاست

از  دیگــری  بخــش  در  مســئول  مقــام  ایــن 
صحبت هــای خــود به روند اصالحــات مناطق آزاد 
اشــاره کــرد و گفت: بــرای کوچک ســازی مناطقی 
ماننــد ماکــو، ارونــد یــا چابهــار باید مناطــق فرعی 
ایجــاد کــرد تــا از قوانیــن و مقرراتــی کــه دولــت 
بــرای مزیت هــا و مشــوق ها تعریــف می کنــد نیــز 

بهره برداری صورت گیرد
کل  بودجــه  در  دولــت  جمالــی،  گفتــه  بــه 
کشــور برای مناطق آزاد ســهمی اختصاص نداده؛ 
بلکــه مناطــق را از نظــر مالــی و اداری مســتقل 
کــرده اســت؛ بنابرایــن برای تأمین مالــی به منبع 
نیــاز اســت، وی افــزود: در یــک منطقــه نمی توان 
حاکمیت چندگانه داشت و تا زمانی که مدیریت 
یــک منطقــه یکپارچــه نشــود امــکان حرکت همه 
نهادهــا در جهــت اهــداف تعییــن شــده منطقــه 
ســرمایه گذاری(  و  تولیــد  صــادرات،  )افزایــش 
نیســت؛ زیــرا هر دســتگاهی در منطقــه کار خود 
را بر اساس دیدگاه خود درست انجام می دهد.

جمالــی در پایــان گفــت: در حــال حاضــر به 
دنبــال تدویــن برنامــه هفتم و تعریف نقشــی در 
ســپهر اقتصادی کشور برای مناطق آزاد هستیم؛ 
چراکــه در 6 برنامــه توســعه قبلــی هیــچ نقشــی 

بــرای توســعه اقتصــادی مناطــق آزاد دیده نشــده 
بود که مطابق با آن بتوان دررابطه با پیشرفت یا 
پســرفت کارکرد مناطق حرفی زد؛ همچنین برای 

ارزیابی درست به هدف گذاری نیاز است.

نادیدهگرفتنالزاماتتأسیس
مناطقآزاد

محمدی فــر  حســام  گفت وگــو  ادامــه  در 
کارشــناس مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای 
اسالمی، ضمن انتقاد از عملکرد دولت و مجلس 
بــه ســبب افزایــش مناطــق آزاد گفت: مســئولین 
وقــت در ســال های 6۸-6۹ باتوجه بــه مدل هــای 
نظیــر  کشــورهایی  در  آزاد  مناطــق  شــده  پیــاده 
ســنگاپور و مالزی به ســراغ تشــکیل مناطق آزاد 
رفتند؛ ولی متأســفانه بعضی از الزامات اساســی 
مناطــق آزاد ماننــد زیرســاخت ها، در مــدل پیــاده 

شده ایران نادیده گرفته شد.
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  کارشــناس 
شورای اسالمی با اشاره به حضور مناطق آزاد در 
مناطق مســکونی کشــور تصریح کرد: در ایران با 
دیــد محرومیت زدایــی مناطق آزاد را به روســتاها 
و شــهرها برده اند درصورتی که اغلب مناطق آزاد 
موفــق دنیــا خــارج از شــهر و روســتا و در شــهرک 
صنعتی مدرن و پیشرفته است؛ زمانی که شهر و 
روستا با مناطق آزاد یکی باشد مسائل سیاسی، 
اختالفات با سایر دستگاه ها و هزار و یک چالش 
دیگری پدیدار می شود و به دنبال آن منطقه آزاد 

از هدف اصلی خود دور خواهد شد.
محمدی فــر بیان کرد: همان طور که در ماده 
۱ قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد اهــداف بلند 
باالیــی همانند عمران، توســعه و آبادانی، حضور 
در بازارهای جهانی برای منطقه آزاد آورده شــده 
ولی مانند ســربازی که به آن اســلحه داده نشده 
هیــچ الزامــات و ضوابطی برای منطقــه آزاد دیده 

نشده و زیرساخت الزم را ندارد.

 سیاسیبازیمسئوالن
برایایجادمناطقآزاد

او با بیان اینکه تشکیل منطقه آزاد به مرور 
بــه یــک ســهم خواهی منطقــه ای میــان مســئوالن 
تبدیــل شــده اســت، گفــت: مشــابه زمانــی کــه 
بــود و هــر  پتروشــیمی ها در کشــور داغ  بحــث 
مســئول محلی در هر محدوده ای از کشور پیگیر 
پتروشیمی برای منطقه خود بود؛ حال مسئوالن 
منطقــه بــه دنبــال مناطــق آزاد و ویــژه هســتند؛ 
درصورتی کــه مناطــق آزاد و ویــژه بایــد در پــازل 
اقتصــاد ملــی بــر اســاس طــرح آمایــش، مزایــای 
نســبی کشــور و با سرمایه گذاری دولت در بخش 
زیرســاخت ها آغــاز بــه فعالیــت کند تــا بتواند به 

اهداف مطرح شده خود برسد.
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  کارشــناس 
شــورای اســالمی ادامــه داد: سیاســت های کلــی 
و  شــده  ابــالغ   ۹۲ ســال  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
اهــداف اصلــی مناطــق آزاد به صــورت مشــخص 
آورده شــده اســت بــه طــور مثــال توســعه حــوزه 
عمــل مناطــق آزاد به منظور ۴ هدف اصلی تولید، 
صــادرات، جــذب ســرمایه گذاری خارجــی و منابع 

مالی از خارج و انتقال فناوری پیشرفته است.

واگذاریبخشیازاختیاراتسازمانبنادردرحوزهصدورمجوزهایقانونی
کشتیهابهبنادر

بررسیپیشنهاداحیایمجددسازمان
مدیریتوبرنامهریزیکشور

 بیبرنامگیدرتأسیسمناطقآزادتجاریصنعتی
مشهوداست
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 بیمه پارسیان به درآمد
۵۳۴ میلیارد تومانی رسید

میــزان درآمــد تجمیعــی ایــن شــرکت بیمــه ای طــی این 
بــه ســال  بــا رشــد ۵۱ درصــدی نســبت  دوره ماهانــه 
گذشته همراه بود، به گونه ای که از مبلغ ۳۹۴ میلیارد 

تومان به ۲ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومان رسیده است.
الفباخبــر،  گــزارش  بــه 
شــرکت بیمــه پارســیان 
فعالیــت  گــزارش  در 
طــی  خــود  ماهانــه 
بــه  منتهــی  دوره 
 ۱۴۰۱ ســال  مردادمــاه 
بیمــه  حــق  فــروش  از 
بــه بیمه شــدگان تحــت 
پوشــش خــود درآمــدی 

کــه شناســایی کــرد مبلغی بالغ بــر ۵۳۴ میلیــارد تومان 
بــود و همچنیــن از ابتدای ســال مالی تــا پایان مردادماه 
مجموع درآمد ی که حاصل از فروش حق بیمه در رشته 
بیمه هــای مختلــف بــود، مبلغــی برابر با ۲ هــزار و ۴۶۹ 

میلیارد تومان اعالم کرد.
میــزان خســارت پرداخت شــده توســط "پارســیان” 
در مردادمــاه بــه مشــتریان تحــت پوشــش خــود مبلغی 
نزدیــک بــه ۳۳۰ میلیــارد تومــان بــود و از ابتــدای ســال 
مالــی تــا پایــان مردادماه نیز مجموع خســاراتی که مورد 
پرداخــت قرارگرفتــه برابــر بــا یــک هــزار و ۴۰۸ میلیــارد 
تومــان اعالم شــده اســت. همچنیــن الزم بــه ذکر اســت 
کــه در مردادمــاه ایــن شــرکت تراز مثبــت ۶۲ درصدی را 

به ثبت رساند.
درآمد ماهانه ای که شــرکت "پارسیان” در پنجمین 
مــاه از ســال جــاری از محــل فروش حق بیمه به دســت 
آورد مبلغی برابر با ۵۳۴ میلیارد تومان بود، این میزان 
درآمــدی کــه توســط "پارســیان” از فــروش حــق بیمــه به 
ثبــت رســید نســبت بــه دوره مشــابه ســال گذشــته ۶۴ 

درصد رشد را در کارنامه مالی خود به ثبت رساند.
میزان درآمد تجمیعی این شرکت بیمه ای طی این 
دوره ماهانه با رشد ۵۱ درصدی نسبت به سال گذشته 
همراه بود، به گونه ای که از مبلغ ۳۹۴ میلیارد تومان به 

۲ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومان رسیده است.
بیشــترین میزان درآمد "پارسیان” مربوط به رشته 
بیمه »ثالث – اجباری« با ۲۱۷ میلیارد تومان است که 
۴۱ درصد از درآمد ماهانه را در اختیار دارد، رشته بیمه 
»درمان« توانست بیشترین درآمد "پارسیان” را پس از 
بخــش ثالــث – اجباری با مبلغی نزدیــک به ۹۰ میلیارد 

تومان به خود اختصاص داد.

تقدیم سند توسعه تعاون تا 
دو ماه آینده به هیات دولت

معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در مراســم 
تجلیل از دســت اندکاران هفته تعاون از تقدیم ســند 
توسعه تعاون تا دو ماه آینده به هیات دولت خبرداد.
مهــدی مســکنی گفت: موضوع تعاون نیــاز به ترویج در 
میان مردم ندارد بلکه باید تعاون را در میان مســووالن 

ترویج کنیم.

وی افــزود: هــدف اصلــی از برگــزاری نمایشــگاه »رســم 
تعاون« ترویج تعاون در میان مســووالن بود؛به همین 
دلیل تالش کردیم بسیاری از نمایندگان مجلس،مدیران 
ارشــد نظام ومعاونان وزرا را به نمایشــگاه دعوت کنیم 
تا توانمندی های بخش تعاون را از نزدیک رویت کنند.

معــاون وزیر تعاون ادامــه داد:یکی از خروجی های 
این نمایشگاه این بود که سند توسعه تعاون بعد از ۱۰ 
ســال در هیــات دولــت و در حضــور رئیــس جمهور مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی بیــان کــرد: بــر اســاس دســتور رئیــس جمهــور 
مکلف هستیم سند نهایی توسعه تعاون را طی دو ماه 
بــه دولــت ببریم تا بــه صورت الیحه به مجلس شــورای 

اسالمی تقدیم شود.
مســکنی گفت:مــا در بخــش تعــاون به دنبــال این 
موضــوع هســتیم که ذهنیت ها تغییــر یابد.ما در بخش 
تعــاون آمــاده ایــم آنچه را کــه به مردم تعلــق دارد را به 

مردم منتقل کنیم.

کوتاه از بانک و بیمه

 افزایش سطح فعالیت
 بانک توسعه صادرات

در استان اردبیل
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران گفت: فعالیت 
این بانک در استان اردبیل با هدف حمایت از صادرات 

غیر نفتی افزایش خواهد یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانک توســعه صادرات 
ایــران، دکتــر ســید علی 
مدیرعامــل  حســینی 
ایــن بانــک در ســفر بــه 
اســتان اردبیــل و بازدید 
صادراتــی  واحدهــای  از 
ایــن اســتان بیــان کــرد: 
بــا توجــه بــه نامگــذاری 
بــا عنــوان  ســال جــاری 
»تولیــد، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« توسط مقام معظم رهبری و بر اساس 
سیاســت های بانک توســعه صادرات ایران، برنامه ریزی 
مناســبی برای حمایت مالی از طرح ها و درخواست های 
ســرمایه در گردش حوزه نفتی و گاز و پتروشــیمی شده 

است.
بانــک  ایــن  انعقــاد تفاهم نامــه  بــه  بــا اشــاره  وی 
شــرکت های  از  حمایــت  خصــوص  در  نفــت  وزارت  بــا 
دانش بنیــان گازی پتروشــیمی گفــت: بــر اســاس ایــن 
تفاهــم نامــه محصــوالت صادراتــی شــرکت های دانــش 
هیــچ  بــدون  نفــت  صنعــت  داخلــی  فنــاور  و  بنیــان 

محدودیت منابع مالی حمایت می شوند.
دکتر حسینی با تاکید بر استفاده از ظرفیت کامل 
بانــک توســعه صــادرات ایــران عنــوان کرد: ایــن بانک با 
داشــتن شــرکت های زیــر مجموعــه مالــی، آمادگــی دارد 
بســته کامــل حمایتــی خدمــات و تســهیالت خــود را در 

اختیار واحدهای صادراتی استانها قرار دهد.
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات ایــران در ایــن 
ســفر از چنــد واحــد تولیــدی صادراتــی اســتان بازدیــد و 
همچنین به طور جداگانه با استاندار اردبیل دیدار کرد.

ادغام دو شعبه بانک 
پاسارگاد در تهران

بــا هدف بهینه ســازی شــبکه شــعبه ها و ارائــه بیش از 
پیش خدمات مطلوب و شایســته به مشــتریان گرامی، 
»شــعبه ســورنا« در »شــعبه خیابان شــهید بهشــتی« 

ادغام می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، با هدف 
بهــره وری در  افزایــش  و  بهینه ســازی شــبکه شــعبه ها 
ارائــه خدمــات بانکی به 
مشــتریان ارجمنــد، این 
بانــک درخصوص ادغام 
در  ســورنا«  »شــعبه 
»شــعبه خیابــان شــهید 
بهشــتی« اقدام خواهد 

نمود.
در این راستا، مشتریان 
ارجمند »شعبه سورنا« 
از تاریخ ۲۷شهریور ماه سال جاری، به منظور دریافت 
و...(،  اعتبــاری  ارزی،  )ریالــی،  بانکــی  خدمــات  کلیــه 
می توانند به »شــعبه خیابان شــهید بهشــتی«، واقع در 
ضلع شــمالی خیابان  شــهید  بهشــتی، نرســیده به چهار 

راه تختی، پالک ۱۹۳، مراجعه فرمایند.
شــایان ذکــر اســت، ضمــن اعــالم عــدم تغییــر در 
اطالعات مرتبط با »ســپرده«، »کارت«، »تســهیالت« 
خللــی  هیچ گونــه  ســورنا«،  »شــعبه  مشــتریان   ... و 
در ارائــه خدمــات بانکــی بــه مشــتریان گرامــی ایجــاد 

نخواهد شد.

 افزایش سرمایه
 6هزار و ۵00 میلیارد ریالی

بانک کارآفرین
فرشــاد محمدپــور از ثبت پیشــنهاد هیئــت مدیره بانک 
کارآفرین جهت افزایش سرمایه ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد 

ریالی خبر داد.
روابــط  گــزارش  بــه 
عمومی بانک کارآفرین؛ 
فرشــاد محمدپــور عضــو 
بانــک  مدیــره  هیــات 
اشــاره  بــا  کارآفریــن 
درخواســت  ارائــه  بــه 
افزایــش ســرمایه اولیــه 
بانک به ســازمان بورس 
بانــک  و  بهــادار  اوراق 
مرکزی گفت: بر اساس عمل به تعهدات مجمع عمومی 
ســالیانه بانــک و طبــق صحبت های مدیرعامــل بانک در 
جریان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، مقرر شد 
تا برای اســتحکام مالی بیشــتر بانک در برابر تکانه های 
مالــی ســال ۱۴۰۱ افزایــش ســرمایه اولیه بانــک از محل 

سود انباشته انجام شود.
بانــک  ســرمایه  افزایــش  میــزان  در خصــوص  وی 
تصریــح کــرد: پیشــنهاد افزایــش ۶ هــزار و ۵۰۰ میلیارد 
ریالی از محل ســود انباشــته و سایر اندوخته های بانک 
به تصویب هیات مدیره رسیده که بعد از تائید سازمان 
بــورس و تصویــب در مجمع عمومی فوق العاده بصورت 

رسمی انجام خواهد شد.
محمــد پــور با بیــان اینکــه افزایش ســرمایه بانک 
عــالوه بــر عمل به تعهدات مجمع عادی ســالیانه بانک 
موجــب قــوام بیشــتر مالــی بانــک خواهــد شــد، ادامــه 
داد: ایجاد بهبود شاخص های مالی با نگاه به آینده و 
تســریع توســعه فعالیت های بانک در راســتای اهداف 
تعییــن شــده، از دیگــر اهــداف افزایــش ســرمایه بانک 

است.
بانــک  فعلــی  ،ســرمایه  گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 

کارآفرین ۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
فقــط  ســرمایه  بــازار  گفــت:  عشــقی  مجیــد 
متاثــر از متغیــری ماننــد دولت نیســت، بلکه 
متغیرهــای فراوانــی ماننــد بازارهــای جهانی، 
نقدینگــی، رکــود اقتصــاد جهانــی، وضعیــت 
صنایــع داخلــی، قیمــت نهاده هــا، بازارهــای 
رقیــب، جنــگ روســیه و... بــر معامــات این 
بــازار تاثیر گذارند؛ بنابرایــن نمی توان دولت 
را عامــل اصلــی ایجــاد چنین رونــدی در بازار 

عنوان کرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا( ؛ مجیــد عشــقی ضمــن ارزیابــی رونــد 
ایــن روزهــای معامالت بازار ســهام به راه های 
بهبــود وضعیــت این بازار اشــاره کرد و افزود: 
در وضعیــت فعلــی یکــی از مســائل مهــم کــه 
می توانــد کمک کننــده بــه تغییــر مســیر بــازار 
باشــد، فراهــم شــدن امــکان افزایــش ارزش 

معامالت بازار است.
وی به انتقادات صورت گرفته نسبت به 
نقش دولت در راســتای افت شــاخص بورس 
تاکید کرد و اظهار داشــت: بازار ســرمایه فقط 
متاثــر از متغیــری ماننــد دولــت نیســت، بلکه 
متغیرهــای فراوانــی ماننــد بازارهــای جهانــی، 
وضعیــت  جهانــی،  اقتصــاد  رکــود  نقدینگــی، 
بازارهــای  نهاده هــا،  قیمــت  داخلــی،  صنایــع 

رقیــب، جنــگ روســیه و... بــر معامــالت ایــن 
بــازار تاثیــر گذارنــد؛ بنابراین نمی تــوان دولت 
را عامــل اصلــی ایجــاد چنیــن رونــدی در بازار 

عنوان کرد.
عشــقی بــه اقدامــات دولت بــرای بهبود 
رونــد معامــالت بــورس اشــاره کــرد و ادامــه 
داد: از ســال گذشــته مباحثی مانند نرخ گاز، 
انتشــار اوراق مالی اســالمی، معافیت مالیات 
افزایــش ســرمایه شــرکت ها کــه تاثیرگــذار بر 
معامــالت بــورس بودنــد در حیطــه اختیــارات 
و تصمیم گیری هــای دولــت قــرار داشــت کــه 
بایــد تصمیماتــی را در خصوص آنها با در نظر 
گرفتــن افزایــش ســودآوری شــرکت ها انجــام 
می شــد. بــا تصمیمات دولــت و کمک مجلس 
بــه خوبــی از ایــن مراحــل عبــور کردیــم و ایــن 
معامــالت  تهدیدکننــده  نتوانســتند  مســایل 

فعلی بازار باشند.

 بی اعتمادی مسئله ای
که بورس از آن رنج می برد

رئیــس ســازمان بورس خاطرنشــان کرد: 
مدیریــت محدودیت هــای مصرف برق از دیگر 
اقداماتــی بود که جــزو نگرانی های بازار تلقی 
می شــد، چــرا کــه ایــن مســاله می توانســت با 

تاثیــر زیــادی بــر شــرکت ها همــراه شــود، امــا 
برخالف تصورات، این مساله به خوبی کنترل 
شــد و تاثیــر محدودیت هــای اعمال شــده بــر 
شــرکت ها به حداقل رسید، هرچند اثرات آن 

بر تمام صنایع یکسان نبود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولت و ســازمان 
بــورس تا جایی که توانســتند اقدام به کنترل 
ریســک ها و موانع تاثیرگذار بر معامالت بازار 
کردنــد، گفت: موضوع بی اعتمادی مســئله ای 
اســت کــه اکنون بــازار از آن رنــج می برد، این 
معضل از دولت قبل در بازار وجود داشــت و 

کماکان ادامه دارد.
عشــقی معتقد اســت که رفع کامل این 
بی اعتمادی زمان بر اســت و طول می کشــد تا 
سرمایه گذاران بار دیگر به فکر سرمایه گذاری 

در بازار سرمایه بیفتند.

بازار سهام در موقعیت خوبی 

برای سرمایه گذاری قرار دارد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان 
کرد: امیدواریم به  مرور حجم و ارزش معامالت 
بــا افزایــش همراه شــود و اعتماد از دســت رفته 

دوباره به بازار سرمایه بازگردد.
وی بــا بیــان اینکــه در بــازار ســهام همــه 
نــوع ســهمی وجــود دارد و موقعیــت ســهام 
حاضر در بازار در زمان رشد و ریزش شاخص 
بــورس یکــی نیســتند، گفــت: اکنــون شــرایط 
شــرکت ها به گونه ای اســت که ریســک زیادی 
تهدیدکننــده شــرایط آنهــا نیســت، همچنیــن 
در  اینکــه  دلیــل  بــه  شــرکت ها  ایــن  ســهام 
موقعیت خوبی قرار دارند برای سرمایه گذاری 

جذاب اند.
عشــقی اظهار کرد: بار دیگر اعتماد از دســت 
رفتــه بــه بــورس بــاز می گــردد و بــازار ســهام 

می تواند به جایگاه اصلی خود دست  یابد.

مدیرعامــل شــرکت کاشــف گفــت: به وســیله 
تحلیــل  و  مصنوعــی  هــوش  الگوریتم هــای 
داده، رفتــار کاربــران شــبکه بانکــی و نقــل و 
انتقــاالت مشــکوک را تشــخیص می دهیــم و 
بــا کمک این الگوریتم ها گزارش های دوره ای 
و موردی برای بانک مرکزی تهیه می شود که 
بانــک مرکــزی می توانــد ایــن گزارش هــا را در 

اختیار ذی نفعان دیگر نیز بگذارد.
شــرکت  ایبِنــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
کاشــف به عنــوان بــازوی فنــی بانــک مرکزی و 
یکــی از شــرکت های گروه ملــی انفورماتیک با 
مأموریــت »مدیریــت و هدایــت امنیت فضای 
تولید و تبادل اطالعات بانکی« از سال ۱۳۹۲ 
با مصوبه شــورای پول و اعتبار شــروع به کار 
کــرد تــا در کنــار مرکــز امــداد رایانــه ای امنیتی 
بانک هــا ســپر امنــی بــرای تهدیــدات داخلــی 
بانکــداری  و  پرداخــت  نظــام  در  خارجــی  و 

الکترونیک باشد.
مدیریــت یکپارچــه امنیــت اطالعــات در 
نظام بانکی از طریق ایجاد پنجره واحد تحت 
نظــارت بانــک مرکــزی بــرای مدیریــت جامــع 
رخدادهــای امنیتــی، طراحــی زیرســاخت های 
امن، تدوین الزامات امنیت اطالعات و نظارت 
و ممیزی از وظایف کاشــف به شــمار می رود. 
مخاطــرات  ســطح  کاهــش  و  آگاهی رســانی 
امنیتــی و تهدیــدات ســایبری در ســامانه های 
بانکــداری الکترونیکــی و تعامــل بــا نهادهــای 
انتظامی، امنیتی و قضایی کشــور و همچنین 
همــکاری بــا بخش دولتی و خصوصی و مراکز 
امــداد رایانــه ای ملی، منطقــه ای و بین المللی 
از دیگر ماموریت های مهم این شرکت است.

اهداف و اقدامات شرکت کاشف
علی اکبــر کاظمی نیــا، مدیرعامل شــرکت 
کاشــف در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا با اشــاره 
کــرد:  اظهــار  شــرکت  ایــن  کالن  اهــداف  بــه 
ارتقــای توانمنــدی نظــام بانکــی در پیشــگیری 
از رخدادهــای امنیــت اطالعات، افزایش توان 
نظارتــی بانک مرکزی و نظارت پذیری در نظام 
بانکی، ارتقای قابلیت شناسایی و پاسخگویی 
هماهنــگ بــه تهدیدهــا و رخدادهــای امنیــت 

اطالعات از اهداف شرکت کاشف است.

وی ادامــه داد: رشــد آگاهــی عمومــی و 
حــوزه  در  اعتــالی شایســتگی های تخصصــی 
توســعه  و  رشــد  و  بانکــی  اطالعــات  امنیــت 
قابلیت هــای ســازمانی کــه در پنــج کلیــدواژه 
ارزیابــی، شناســایی و  پیشــگیری، نظــارت و 
پاســخگویی، فرهنگ ســازی و تعالی سازمانی 
خالصه می شود نیز جزو هدف هایی است که 

در این شرکت دنبال می کنیم.
کاظمی نیــا امنیــت را از مقوله هایــی دانســت 
به تنهایــی  بانــک  یــک  یــا  شــرکت  یــک  کــه 
نمی توانــد آن را تأمیــن کنــد و تصریــح کــرد: 
بــه حســاب  اقدامــی جمعــی  امنیــت  مقولــه 
می آیــد کــه تمام ذی نفعان نظام بانکی اعم از 
بانک ها، شرکت های پرداخت، PSP ها و حتی 
ســازمان های باالدستی فرابخشی مثل پلیس 
فتا و دادســتانی باید در این مســیر با یکدیگر 
تعامل داشــته باشــند تا با اشــتراک اطالعات 

بتوان امنیت شبکه بانکی را ارتقا داد.
راه اندازی ســامانه های ســرابان )سامانه 
راهبــردی امنیــت اطالعــات بانکــی(، ســامانه 
رادار )رؤیــت آنــی و دائــم رخدادهــا(، ســامانه 
ســرآمد )مســدودی حســاب از طــرف مراجــع 
قضایــی( از اقدامــات شــرکت کاشــف اســت 
کــه کاظمی نیــا بــه آن اشــاره دارد و می گوید: 
ایــن ســامانه ها موجــب افزایــش کارآمــدی و 
امنیــت باالتــر شــبکه بانکی شــده اســت و در 
کنار اینها اقداماتی مانند ارزیابی سامانه های 
بانکی، پیشــگیری از خطرات احتمالی، تدوین 
بانــک  و  بانک هــا  بــرای  امنیتــی  گزارش هــای 
مرکــزی و ســایر اقداماتی کــه همگی در جهت 
تأمیــن زیرســاخت ها و ســازوکارهای ضــروری 
بــرای توســعه و تقویــت امینــت اطالعــات در 
و  کارآمــدی  افزایــش  و  کشــور  بانکــی  نظــام 
امنیت شبکه بانکی کشور است را در دستور 

کار داریم.
پیشگیری از کاهبرداری 

اینترنتی و فیشینگ
مدیرعامــل شــرکت کاشــف در ادامــه به 
موضــوع فیشــینگ اشــاره کرد و گفــت: در دو 
سال گذشته بیش از ۴۰ هزار مورد فیشینگ 
شناســایی شــد کــه در تعامــل با پلیــس فتا و 
دادســتانی، بعــد از شناســایی آنهــا، اطالعات 

بــه  نســبت  و  ارســال  مکانیــزه  به صــورت 
مسدودسازی سایت ها اقدام شد.

ضعف هایــی  فیشــینگ  بــا  رابطــه  در 
در میــان مــردم دیــده می شــود کــه او در ایــن 
بــاره اظهــار کــرد: مهم تریــن مــواردی کــه بــه 
تازگــی مشــاهده شــده افشــای رمــز ایســتای 
کارت هاســت کــه به راحتــی در هنــگام خریــد 
در اختیــار دیگــران قــرار داده می شــود و ایــن 
کار باعث می شود تا کالهبرداران به راحتی از 
ترفندهایــی اســتفاده کــرده و محتویات کارت 
را خالــی کننــد. متاســفانه بــا وجــود تاکیــدات 
را  آن  کســی  کمتــر  موضــوع،  برایــن  بســیار 

رعایت می کند.
جرایــم  بیشــتر  افــزود:  نیــا  کاظمــی 
کالهبــرداری  با نصب برنامک ها در تلفن های 
اتفــاق  معتبــر  غیــر  ســایت های  از  همــراه 
می افتــد کــه بــه گفتــه پلیــس و نهادهایی که 
درگیــر پرونــده قضایی هســتند، ایــن موضوع 
بیشترین آسیب پذیری  در حوزه امنیت بانکی 
را بــرای مــردم بــه همــراه دارد بــه نحــوی کــه 
بــا نصــب بدافــزار در تلفــن همــراه هوشــمند 
اطالعــات هویتــی، حســاب بانکــی و رمــز پویا 

افشا و از آن سوءاستفاده می شود.
وی تاکیــد کــرد که برای رفع این مشــکل 
برنامه هایــی در نظــر گرفتــه شــده و شــرکت 
آموزشــی  فیلم هــای  تولیــد  حــال  در  کاشــف 
بــرای عمــوم  مــردم اســت تــا بــا کمــک آنها از 
طریق رســانه های عمومی و مجازی سناریوها 
و روش هــای پیشــگیری از کالهبــرداری  را بــه 

اطالع مردم برسانند.

شناسایی عملیات مشکوک
و  کالهبــرداری  بــا  مقابلــه  دربــاره  وی 
فعالیت در ســایت های شــرط بندی و قمار نیز 
گفــت: در حــوزه رســیدگی و پاســخگویی بــه 
تهدیــدات و مقابله هــا اقدامات دیگــری مانند 
شناســایی عملیات مشــکوک هم انجام شــده 
و بــرای ایــن کار الگوریتم هایــی توســعه داده 

شده که مبتنی بر هوش مصنوعی است.
به وســیله  اینکــه  بیــان  بــا  نیــا  کاظمــی 
الگوریتم های هوش مصنوعی و تحلیل داده، 
رفتار کاربران شــبکه بانکی و نقل و انتقاالت 
مشــکوک را تشخیص می دهیم، تصریح کرد:  

بــا کمک این الگوریتم هــا گزارش های دوره ای 
و مــوردی برای بانک مرکزی تهیه می شــود که 
بانــک مرکــزی می توانــد ایــن گزارش هــا را در 

اختیار ذی نفع بیرونی نیز بگذارد.
مدیرعامل شــرکت کاشــف از شناســایی 
کارت  از  سوءاســتفاده  هــزار   ۲۹ حــدود 
از  بیــش  و  قمــار  ســایت های  در  بانکــی 
۳۳۰هــزار قماربــاز خبــر داد و گفت: به کمک 
الگوریتم های هوش مصنوعی و تحلیل داده، 
در حدود ۸ ماه گذشته این موارد شناسایی و 
گزارش های آن به مراجع ذی صالح صادر شد 
تا تصمیم گیری و اقدامات الزم انجام شوند.
نقش امنیت در بانکداری 

دیجیتال
کاظمی نیــا در پاســخ به این پرســش که 
آیا با وجود سرعت حرکت به سمت بانکداری 
دیجیتال، در حوزه امنیت شبکه نیز متناسب 
بــا ایــن وضعیت حرکــت خواهیم کــرد؟ اظهار 
کــرد: شــاید شــما هــم شــنیده باشــید کــه در 
کشــور ما سیســتم بانکی از نظر بلوغ امنیت 
و IT نســبت بــه دیگــر حوزه هــا پیشــرفت های 
خیلــی خوبــی را داشــته و بــه جــرات می تــوان 
گفت که شبکه بانکی ایران در منطقه قدرت 

رقابت با دیگر رقبا را دارد.
وی بــا تاکیــد براینکــه همــواره تــالش ما 
ایــن اســت که بــا توجه به امکاناتــی که داریم 
و تحریمــی کــه صــورت گرفتــه بتوانیم شــبکه 
بانکــی را امن نگه داریم، ادامه داد: در ســایر 
حوزه هــا دیــده شــده کــه نفوذ هایــی صــورت 
گرفتــه و رخداد هــای امنیتــی اتفــاق افتاده اما 
خوشــبختانه بــا تــالش فعــاالن حــوزه امنیــت 
بانکــی و همــکاری بانک هــا کمترین چالش ها 
را در شــبکه بانکــی شــاهد بودیم کــه با ادامه 
همیــن رونــد شــاهد تــاب آوری باالتــر امنیــت 
شــبکه بانکــی خواهیــم بــود. نکتــه مهمــی که 
باید در این میان به آن اشــاره کرد این اســت 
کــه امنیــت هیــچ وقــت صــد درصــدی نیســت 
بــه نحوی کــه اخیرا بخش زیــادی از اطالعات 
یکی از شرکت های سردمدار تجهیزات امینت 
و شــبکه در جهــان مــورد هجــوم قــرار گرفت؛ 
بنابراین حوزه امنیت هیچگاه خالی از ریسک 

نخواهد بود.

دولت ســیزدهم در ادامه مســیر مبــارزه با فرار 
مالیاتی، تفکیک حســاب های شخصی از تجاری 
را پیگیــری کــرد. به تازگی بانک مرکزی با صدور 
دســتورالعملی بــرای شــبکه بانکــی، امتیازهــای 
تجــاری  دارنــدگان حســاب های  بــرای  مختلفــی 
قائــل شــده تــا در کنــار تنبیهــات قانونــی بــرای 
فراریــان مالیاتی، از فعاالن اقتصادی قانونمدار 

حمایت شود.
به گزارش ایرنا، یکی از سرفصل های کلی و 
البته مهم دولت سیزدهم برای اصالح اقتصادی، 
اصالح نظام مالیاتی اســت. در این راســتا یکی از 
مهم تریــن الزامات اصالح نظام مالیاتی، مســدود 
کردن راه های فرار مالیاتی از طریق شفاف سازی 

حداکثری فعالیت های اقتصادی است.
 دولــت ســیزدهم از همــان آغــاز بــه کار در 
ســال گذشــته، مقابلــه با فــرار مالیاتــی را به طور 

جدی در دستور کار خود قرار داد.
در این راستا یکی از مهم ترین سیاست های 
بــا فــرار مالیاتــی، تفکیــک  بــرای مقابلــه  دولــت 

حســاب های شــخصی از تجــاری بــرای تشــخیص 
مشــمول  غیــر  و  مشــمول  فعالیت هــای  دقیــق 

مالیات است.
همــان  از  را  سیاســت  ایــن  اجــرای  دولــت 
ماه هــای آغازیــن شــروع کــرد و در ابتــدا از مــردم 
خواســت بــه صــورت داوطلبانه نســبت بــه اعالم 
حســاب های شــخصی و تجــاری در شــبکه بانکــی 
اقــدام کننــد. پــس از گذشــت چنــد مــاه و تعیین 
تکلیــف نشــدن بســیاری از حســاب های بانکــی، 
شــورای پــول و اعتبــار به تازگــی ســازوکاری بــرای 
تشــخیص خــودکار حســاب شــخصی از تجــاری 

اعالم کرد.

تعریف حساب تجاری مشخص شد
بــر اســاس مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار، 
چنانچــه یــک حســاب بانکی در ماه بیــش از ۱۰۰ 
تراکنــش داشــته باشــد یــا بیــش از ۳۵ میلیــون 
تراکنــش  تومــان در تراکنش هــا جابه جــا شــود، 
تجاری تلقی می شود و باید مالیات پرداخت کند. 

بــر ایــن اســاس ابتــدا پیامکــی بــرای افراد ارســال 
می شــود با ایــن مضمون کــه تراکنش های باالیی 
که دارد، نشــانه حســاب تجاری اســت و حســاب 
تجــاری نیازمنــد اخذ مالیــات اســت. چنانچه فرد 
مدعــی شــود کــه کار تجاری انجــام نمی دهد و به 
اشــتباه جزو حســاب های تجاری شناســایی شده 
می توانــد مــدارک مربوطــه را بــه ســازمان مالیاتی 

ارائه کند و مساله حل می شود.

امتیازات ویژه بانک مرکزی برای 
دارندگان حساب های تجاری

حســاب های  تفکیــک  سیاســت  ادامــه  در 
شخصی از تجاری، به تازگی بانک مرکزی با صدور 
امتیازهــای  بانکــی،  شــبکه  بــرای  دســتورالعملی 
مختلفی برای دارندگان حســاب های تجاری قائل 
شــده تــا بدیــن ترتیــب در کنــار تنبیهــات قانونــی 
اقتصــادی و  فعــاالن  از  مالیاتــی،  فراریــان  بــرای 
مودیــان مالیاتــی قانون مــدار حمایــت شــود. بــر 
اســاس دســتورالعمل جدید بانک مرکزی، سقف 

انتقــال وجه روزانه به صورت غیرحضوری از کلیه 
حساب های تجاری مشتری از یک به پنج میلیارد 
ریال افزایش یافت. این سقف برداشت و انتقال 
وجــه در مــاه نیــز به صــورت غیرحضــوری بــه ۳۰ 
میلیارد ریال رســید. جزئیات دســتورالعمل بانک 
مرکزی برای اعطای امتیازات ویژه به حساب های 

تجاری به شرح زیر است:
صــورت  در  جدیــد  چــک  دســته  اعطــای 
بازگشــت تمامــی برگه های دســته چک های قبلی 
و نیــز بازگشــت ســه پنجــم )۶۰ واحــد درصــد( از 
برگه هــای آخریــن دســته چک متصل به حســاب 

تجاری؛
خدمــات  کارمــزد  در  تخفیــف  اعمــال 
بانکــی حداکثــر تــا "۴۰ درصــد" فقــط در رابطــه 
ضمانتنامــه"،  انــواع  "صــدور  ســرفصل های  بــا 
"حواله هــا" و "وصــول بروات" منــدرج در »جدول 
الکترونیکــی«  و  ریالــی  بانکــی  کارمــزد خدمــات 

مصوب هیأت عامل بانک مرکزی؛
برداشــت  روزانــه  محدودیــت  افزایــش 

غیرحضوری از کلیه حســاب های تجاری مشتری، 
حداکثر تا ۵ میلیارد ریال؛

برداشــت  ماهانــه  محدودیــت  افزایــش 
غیرحضوری از کلیه حســاب های تجاری مشتری، 

حداکثر تا ۳۰ میلیارد ریال؛
اشــخاص  ضمانــت  قــراردادن  اولویــت  در 
دارای حســاب تجــاری بــه عنــوان یکــی از وثایــق 
قابــل قبــول برای اعطای تســهیالت خرد، موضوع 
»دســتورالعمل اجرایــی اعطــای تســهیالت خرد« 
مصــوب کمیســیون مقــررات و نظارت مؤسســات 

اعتباری بانک مرکزی؛
عدم اعمال محدودیت های مربوط به تعداد 
مجاز حســاب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح 

و نگهداری حساب تجاری برای مشتری؛
نظــر  ملحــوظ  بــا  مرکــزی  بانــک   - تبصــره 
تجــاری  فعالیــت  میــزان  و  ماهیــت  قــراردادن 
مشــتری، محدودیت تعداد حســاب تجــاری را در 
هنــگام افتتــاح حســاب از طریــق ســامانه ســیاح 

اعمال می نماید.

تسهیل تراکنش های بانکی برای دارندگان حساب های تجاری

وظایف »کاشف« تشریح شد: از برقراری امنیت اطاعات 
شبکه بانکی تا پیشگیری از کاهبرداری اینترنتی

عشقی: دولت تنها 
عامل تعیین کننده 
روند بورس نیست
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روابط عمومی

ت دوم(
)نوب شناسه : 1373669آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه فیلتر پرس ممبران اتومات از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام کند. )شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد: 2001090260000044( کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. به پیشنهادهای واصله 

خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
نحوه دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند از ساعت 08:00 روز  یک شنبه تاریخ 1401/06/20 تا ساعت 19:00 
 IR 960100004001045404016095 روز سه شنبه تاریخ 1401/06/29 با واریز مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب
نام شرکت پژوهش و فناوری  به  بانک مرکزی  نزد  واریز 365105374295110860000000000134  با شناسه 

پتروشیمی، منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برای دانلود اسناد اقدام کنند. 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز دو شنبه تاریخ 1401/07/18

زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی: از ساعت 08:00 روز سه شنبه تاریخ 1401/07/19
زمان و محل بازگشایی پاکت های الف و ب: ساعت 08:30 روز سه شنبه تاریخ 1401/08/03- تهران- نشانی 

مناقصه گزار
مبلغ برآورد: 20.000.000.000 ریال

نوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: 1.000.000.000 ریال )این ضمانت نامه از تاریخ صدور باید به مدت سه ماه 
اعتبار داشته باشد و بنا به درخواست کتبی دستگاه مناقصه گزار باید به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.(

توضیحات: 
- زمان بازگشایی پاکات ج، روز جلسه بازگشایی پاکات الف و ب اعالم خواهد شد.

- پیشنهاد قیمت به صورت ریالی اخذ خواهد شد. پرداخت مبالغ قرارداد به صورت ریالی و بر مبنای ارزش یورو در 
زمان پرداخت و به نرخ لحظه ای خرید حواله یورو اعالم شده در سامانه نیما بانک مرکزی خواهد بود.

- این مناقصه با رعایت قانون ”حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی“ برگزار 
می شود، از اینرو در صورت وجود پیشنهاد از شرکت های ثبت شده در سامانه توانیران، پیشنهاد تأمین کنندگان 

اقالم ساخت خارج از کشور کنار گذاشته می شوند.
- جزئیات مشخصات فنی و نمونه فرم ارزیابی کیفی بر روی سایت شرکت به آدرس www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 

- پاکت پیشنهادی مناقصه گری گشوده خواهد شد که حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی )55 امتیاز( را کسب کند.
- الزم است مناقصه گران اصل مدارک پاکت الف )تضمین فرآیند ارجاع کار( خود را تا قبل از جلسه بازگشایی پاکات 
ارزیابی کیفی به آدرس تهران- میدان ونک- خیابان مالصدرا- خیابان شیرازجنوبی- کوچه سرو- پالک 27- دبیرخانه 

کمیسیون مناقصات ارسال کنند. )تلفن تماس: 021-88607074(
- مدت اعتبار پیشنهادات 60 روز از آخرین مهلت امکان تغییر پاکت ج خواهد بود.

- چنانچه قبالً عضو سامانه ستاد نشده اید، برای انجام مراحل عضویت با شماره های: مرکز تماس: 1456-021، دفتر 
ثبت نام: 88969737 و 85193768 تماس گرفته و یا به آدرس اینترنتی سامانه مراجعه شود.

کد فراخوان پایگاه اطالع رسانی مناقصات: 53,126,550 شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی)سهامی خاص(

انتشار نوبت اول : 1401/06/20   نوبت دوم : 1401/06/21  روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

ت اول(
 نوب

(
فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ای

شرکت انتقال گاز ایران / منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد تجدید مناقصه 
عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( موضوع فوق به شماره 2001092678000026 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
بازگشایی  تا  فراخوان  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه 
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از   پاکت ها 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و 

مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

• تاریخ انتشار فراخوان: روز دوشنبه مورخ  1401/06/21
• مهلت دریافت اسناد فراخوان تا:  ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ  1401/06/27

• مهلت ارسال پیشنهادات تا: ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ   1401/07/11

• زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ  1401/07/19
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  

نوع :  به صورت یک یا ترکیبی از تضامین مورد اشاره در ماده 6 آیین نامه ی تضمین در 
معامالت دولتی مورخ 1394/9/22

مبلغ :  11.090.000.000   ریال  
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :

آدرس:  اصفهان/ کیلومتر 17 جاده اصفهان-نجف آباد/ منطقه دو عملیات انتقال گاز/ 
کدپستی :  8434114962

شماره تماس:       34042476– 031     و     34042419 - 031
ضمنا آگهی فوق در سایتهای زیر قابل مشاهده می باشد:

WWW.SHANA.IR
http://dis trict2.nigtc.ir
http://iets.mporg.ir

تهیه و طبخ غذا و ادارۀ رستوران های تاسیسات اقماری منطقه شرکت انتقال گاز ایران
منطقه دو عملیات انتقال گاز

تاریخ انتشار نوبت اول :1401/06/21    تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/06/22

شماره آگهی : 87310038
شناسه : 1379182

رشد 1500 درصدی صادرات 
و صادرات مجدد در منطقه 

آزاد قشم
رئیس گمرک منطقه آزاد قشــم از رشــد بیش از 1500 
درصــدی ایــن منطقــه در قالــب صــادرات از محل تولید 
بــه خــارج از کشــور و صادرات مجدد تــا پایان مردادماه 

خبر داد.
بــه گــزارش فرینــا، مختــار گرشاســبی بــا بیــان این 
مطلب، افزود: مجموع صادرات از منطقه آزاد قشم در 
قالب صادرات مجدد و صادرات از محل تولید به خارج 
از کشــور در پنج ماهه ابتدای ســال جاری معادل بیش 

از 107 میلیون و 317 هزار دالر بوده است.
گرشاســبی با اشــاره میزان صادرات صورت گرفته به 
خــارج از کشــور، ادامــه داد: از ابتدای ســال جــاری تا پایان 
مردادماه بیش از 97 میلیون و 428 هزار دالر صادرات از 

محل تولید به خارج از کشور انجام شده است.
او تصریــح کــرد: میــزان صــادرات از محــل تولید به 
خارج از کشــور در این زمان در مقایســه با مدت مشابه 

در سال گذشته معادل 459 درصد رشد دارد.
به گفته مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم؛ تا 
پایان مرداد امسال بیش از 9 میلیون و 888 هزار دالر 
صادرات مجدد در منطقه آزاد قشم صورت گرفته است
گرشاســبی اضافــه کــرد: همچنین صــادرات مجدد 
در منطقــه آزاد قشــم در پنــج ماهــه امســال نســبت به 
مدت مشــابه ســال گذشــته بیش از 1072 درصد رشــد 

را نشان می دهد.
تولیــدی در  کــرد: عمــده محصــوالت  او خاطرنشــان 
واحدهای صنعتی قشــم در این مدت به مقصد کشــورهای 
هــدف از جملــه امــارات متحده عربی، ســومالی، پاکســتان 

و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.
مدیــر گمرک ســازمان منطقه آزاد قشــم بیــان کرد: با 
اقدامات و برنامه ریزی صورت گرفته جهت تســهیل فرآیند 
صادرات، وعده جهش صادراتی و تراز تجاری مثبت در پنج 

ماهه ابتدایی امسال محقق شد.
گرشاســبی در پایــان گفــت: بــا هــدف گــذاری صورت 
گرفته از ســوی مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم برای 
مدیریــت حــوزه تجــارت و تســهیل فرآیندهــای صــادرات، 
شــاهد رشــد و توسعه حوزه صادرات به منظور خلق ثروت 

و ارزش آفرینی اقتصادی در این قشم هستیم.

تقدیر همراه اول از نفرات 
برتر کنکور و مدال آوران 

المپیادهای علمی
آییــن تجلیــل از مــدال آوران المپیادهــای علمــی ریاضــی، 
زیســت، شــیمی، فیزیــک، کامپیوتــر و نجــوم و همچنیــن 
نفــرات برتــر کنکــور ســالجاری، امــروز بــا حضــور مهــدی 
اخــوان بهابــادی مدیرعامل همراه اول و نقشــینه ارجمند 
رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان دیروز در هتل همای 

تهران برگزار شد.
ارتباطــات  شــرکت  ارتباطــات  کل  اداره  گــزارش  بــه 
ســیار ایــران،  در ایــن مراســم اخوان بهابــادی ضمن عرض 
تبریک و آرزوی موفقیت بیشتر برای نخبگان کشور اظهار 
کرد: دانشــگاه رفتن هدف نیســت؛ وســیله ای است برای 
مشــخص شــدن مســیر و آینــده کاری که پیــش روی افراد 
وجــود دارد. او اضافــه کــرد: در صورتــی کــه حل مشــکالت 
کشــور اولویت نخبگان کشــور باشد، کارها و فعالیت های 
بســیار مفیــدی بــرای انجــام دادن وجــود دارد کــه ایــران را 
همپــای دنیــا پیــش ببــرد؛ ماننــد ســاخت ربــات جراحی از 
راه دور که توســط جوانان کشــور انجام و بر بســتر شــبکه 

همراه اول اجرایی شده است.
 مدیرعامــل همــراه اول تصریــح کــرد: آکادمی همراه 
اول کــه از دو ســال پیــش و بــا هــدف حمایــت از نخبــگان 
کشــور شــکل گرفــت، همچنــان بــا هــدف جهــت دهــی به 
انــرژی ایــن جوانــان بــرای حــل مشــکالت کشــور در حــوزه 
ICT و موضوعــات مربــوط بــه آن در کنــار آن هــا  خواهــد 
بــود و همچنیــن امیدواریــم جوانــان نخبه کشــور با ارتباط 
بــا صنعــت و بخش هــای خصوصــی و روحیــه کار آفرینــی، 

بتوانند ایجاد شغل کنند.
بهابــادی افزود: همراه اول با بورســیه کردن نخبگان 
مدال آور کشــور و اعطای کمک هزینه تحصیلی شــرایطی 
را فراهم خواهد کرد که این دانشجویان در کنار تحصیل، 
بتواننــد محیــط کاری را نیــز تجربــه و پروژه هــا و ایده هــای 
خــود را اجرایــی کننــد. در صورتی که حل مشــکالت کشــور 
اولویت نخبگان کشــور باشــد، کارها و فعالیت های بسیار 
مفیــدی بــرای انجام دادن وجود دارد؛ مانند ســاخت ربات 
جراحــی از راه دور کــه توســط جوانــان کشــور انجــام و بــر 

بستر شبکه همراه اول اجرایی شده است.
در ادامــه، ارجمنــد رئیــس باشــگاه دانــش پژوهــان 
جــوان، ضمــن تاکیــد بر اهمیــت جایگاه والدین در کســب 
موفقیــت دانــش آمــوزان، حرکــت همــراه اول و آکادمــی 
همــراه را حرکتــی عمیــق و ارزشــمند دانســت و گفــت: در 
صورتی که توانایی حل مســأله، ابتکار و خالقیت نخبگان 
بــه صــورت تخصصی به کار گرفته شــود، باعث خشــنودی 

همه بخش های کشور خواهد بود. 
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امضای تفاهم نامه میان 
 سازمان زمین شناسی

و گروه میکا 
و  زمین شناســی  ســازمان  همــکاری  تفاهم نامــه 
اکتشافات معدنی کشور و گروه نوآوری و شتاب دهنده 
معــدن و صنایــع معدنــی ایرانیــان )میــکا( بــه منظــور 
شناســایی نیازهــای دانش بنیان موجــود در حوزه علوم 

زمین دیروز به امضا رسید.
بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان زمین شناســی 
نام گــذاری  راســتای  در  کشــور،  اکتشــافات معدنی  و 
ســال جــاری از ســوی مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه( 
به عنــوان »تولیــد؛ دانش بنیــان، اشــتغال آفرین« و بــا 
توجــه بــه جایــگاه حاکمیتــی ســازمان زمین شناســی و 
اکتشــافات معدنی کشــور به منظــور ایجــاد و گســترش 
زمینه های همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی 
نوآورانــه و فناورانــه جهــت شناســایی و رفــع مســائل، 
نیازهــای دانش¬بنیــان موجــود در حــوزه  و  چالش هــا 
اکتشــافات معدنــی و علــوم زمین در کمتریــن زمان این 

تفاهم نامه امضا شد.
تفاهم نامــه مذکــور کــه بــه امضــای آقایــان احمــد 
رضازاده معاون برنامه ریزی، توســعه منابع و پشــتیبانی 
ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور و  
علیرضــا نورایــی مدیر عامل گروه نوآوری و شــتابدهنده 
معدن و صنایع معدنی ایرانیان )میکا(  رسید؛ دو طرف 
در جهت توسعه و تاسیس ظرفیت های بالقوه جدید و 
به کارگیری ظرفیت های بالفعل موجود که مبتنی بر آن 
بتوان به توســعه مراودات و تعامالت دوجانبه با هدف 
اعتــالی ســازمانی پرداخــت و همچنیــن بــه فعالیت های 
مشــترک بــا هــدف رفــع معضــالت کشــور مبــادرت کرد، 

تالش خواهند کرد.
برنامه ریــزی  و  شناســایی  اســاس؛  همیــن  بــر 
عملیاتــی بــا هــدف رفــع نیازهــای اولویــت دار ســازمان 
از  اســتفاده  و  چهــارم  صنعتــی  انقــالب  بــر  تکیــه  بــا 
ظرفیت هــای اکوسیســتم نــوآوری، همــکاری و همیــاری 
در جهت دهــی ایده هــا و طرح هــای دانش بنیــان بــرای 
تســهیل  و  داده هــا  مدیریــت  بــه هوشمندســازی  نیــل 
اســتقرار نســل چهــارم تکنولــوژی در حوزه اکتشــافات و 
اطالعات پایه علوم زمین، تبادل امکانات ســخت افزاری 
و نرم افــزاری، تجــارب و دانــش فنــی و افزایــش تــوان 
علمــی و فنــی کارشناســان و متخصصــان حــوزه معــدن 
و زمین شناســی، همــکاری در کارآفرینــی دانش بنیــان 
و تســهیل ورود دانش آموختــگان و مهــارت آموختــگان 
بــه بــازار کار، اســتفاده از ظرفیت هــا و توانمندی هــای 
فناورانه و نوآورانه در توســعه همکاری های پژوهشــی، 
آموزشــی، مهارتــی، مشــاوره ای و خدمــات تخصصــی در 
حــوزه اکتشــافات معدنی و علوم زمیــن مبتنی بر انقالب 
صنعتــی چهــارم و برنامه ریــزی مشــترک جهــت نیــل بــه 
صنعتی ســازی فناوری هــای مبتنــی بــر انقــالب صنعتــی 
چهارم حوزه اکتشافات معدنی و علوم زمین و همچنین 
برنامه ریــزی مشــترک بــه منظور رفــع چالش های ملی و 
نیازهای فناورانه حوزه اکتشــافات معدنی و علوم زمین 
با تجمیع ظرفیت های دو طرف به عنوان موضوعات این 

تفاهم نامه یاد شده است.

برگزاری دومین چالش 
نوآوری با همکاری پارک 

فناوری پردیس و یونیسف 
نــوآوری در حــوزه کــودک و نوجــوان  دومیــن چالــش 
بــا همــکاری مشــترک پــارک فنــاوری پردیــس و دفتــر 

یونیسف برگزار می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک فنــاوری پردیس، 
یونیســف و پــارک فنــاوری پردیــس، »دومیــن چالــش 
نــوآوری« بــرای کــودکان و نوجوانــان در ایــران را برگــزار 
می کننــد. در ایــن چالــش، برتریــن راهکارهــای نوآورانه 
بــرای حــل مشــکالت پیــش روی کــودکان و نوجوانــان 
شناسایی و معرفی شده و مورد حمایت قرار می گیرند.
چالش ها در 3 گروه یادگیری و بازی، بهداشــت و 
حمایت از کودکان و برابری و خدمات حمایت اجتماعی، 
در اولویــت قــرار دارنــد. در ایــن راســتا پــارک فنــاوری 
پردیــس از کلیــه ســازمان ها، موسســات یا شــرکت های 
واجــد شــرایط )اشــاره شــده در فراخــوان( بــه خصــوص 
فعــاالن زیســت بــوم نــوآوری و کارآفرینــی در ایــران از 
جمله شرکت های نوپا )استارتاپ ها(، شرکت های خالق 
و دانش بنیــان و غیــره دعــوت مــی کنــد تــا راهکارهــای 
نوآورانــه خــود را بــا شــرکت در دومیــن چالــش نــوآوری 

یونیسف در ایران ارائه نمایند.
گفتنــی اســت، مهلت ارســال راهکارهــای نوآورانه 
دوشــنبه 18 مهــر 1401 اســت و متقاضیــان می تواننــد 
برای کســب اطالعات بیشــتر و اطالع از شــرایط و نحوه 
شــرکت در چالش به فراخوان منتشــر شــده در ســایت 

یونیسف ایران مراجعه کنند.
الزم بــه ذکــر اســت؛ دور اول »چالــش نــوآوری« 
در ســال 2021 و با همکاری مشــترک دفتر یونیســف و 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
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هم زمان با اعزام کاروان امدادرسانی اربعین 
بــه مناطق مرزی عــراق، »گواه یــار«، ناوگان 
امــدادی خدمات پس از فروش ایران خودرو 
دیــزل بــرای ارائه خدمات بــه محصوالت این 
ایران خــودرو  مدیرعامــل  بــا حضــور  شــرکت 

راه اندازی شد.
»گواه یــار«  ایکوپــرس،  گــزارش  بــه 
عنــوان پشــتیبان سراســری خدمــات پــس از 
فــروش محصــوالت ایــران خودرو دیزل اســت 
بــرای  امــدادی  خدمــات  دهــی  پوشــش  کــه 

محصوالت این شرکت را برعهده دارد.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خودرو 
در آیین بدرقه کاروان امدادی مراسم اربعین 
اهمیــت  بــا  ضمــن  گــواه،  شــرکت  حســینی 
بــرای  »گواه یــار«  امــدادی  نــاوگان  خوانــدن 
امدادرســانی بــه خودروهــای تجــاری و بــاری، 
گفت: نخستین کاروان امدادی گواه یار برای 
خدمت گــزاری بــه زائران اربعین حســینی )ع( 

اعزام شد. 
خــودرو  ایــران  گفــت:  خطیبــی  مهــدی 
در تولیــد ســواری، در نیمــه آذرمــاه امســال 
از رکــورد تولیــد ســال گذشــته کــه تولید 451 
هزار دســتگاه خودرو کامل بوده اســت، عبور 

خواهد کرد.
او افــزود: در حــوزه خودروهــای تجــاری، 
بــاری و مســافری تــا پایــان شــهریور امســال، 
شرکت ایران خودرو دیزل به تعداد تولید کل 

سال گذشته خواهد رسید.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خودرو 
از تولیــد بدون کســری در ایــران خودرو دیزل 
خبــر داد و گفــت: ایــن اقدامــی قابــل توجهــی 
بــرای ایــران خــودرو و زنجیــره تامیــن بوده که 

دستاورد مهمی را رقم زده است. 
خطیبــی با اشــاره به رشــد تولیــد در حوزه تولید 
ارائــه  اهمیــت  بــر  ســنگین،  و  ســواری  خــودرو 
خدمات مطلوب به مشتریان به عنوان وظیفه و 
رسالت اصلی خودروساز تاکید کرد و گفت: این 
رشــد تولید بیانگر اهمیت کار در حوزه خدمات 
پــس از فــروش اســت کــه باید با جدیت بیشــتر 

توسط شرکت ایساکو و گواه دنبال شود.
او افــزود: شــرکت گــواه بــا ســابقه کار 
بــاال، پیــش از ایــن بــه دلیــل محدودیــت در 
ظرفیت هــا، نتوانســته بــود بــه اهــداف گــروه 
صنعتی ایران خودرو جامه عمل بپوشاند، اما 
اکنون با راه اندازی گواه یار و ناوگان امدادی، 
شــرایط بســیار خوبی برای خدمت رســانی به 

مشتریان خواهد یافت.
مدیرعامــل ایران خودرو ضمن اشــاره به 
چالش های شرکت گواه گفت: مشتریان گواه 
بــا توجــه بــه دانش فنــی، شــناخت قطعات و 
تجربه کاری، خاص تر و ســخت گیرتر هســتند 
و شــرکت گــواه بایــد آمادگــی بیش تــری بــرای 

پاسخ گویی داشته باشد.
تــردد  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  خطیبــی 
محصــوالت ایــران خــودرو دیــزل در خــارج از 
مرزهــای کشــور، نحــوه امدادرســانی بــه ایــن 

خودروها نیز برنامه ریزی شود. 
بــه  بخشــی  تنــوع  بــرای  داد:  ادامــه  او 
و  کشــنده  کنــار  در  گــواه،  امــدادی  نــاوگان 
پیــکاپ، از کامیونت هــای آترین برای ســرعت 
بخشــی و افزایــش خدمــات پــس از فــروش 

استفاده شود.
افزایش 10 برابری بهره وری 
کارکنان ایران خودرو دیزل

مدیرعامل ایران خودرو دیزل نیز در این 
مراسم با بیان این که شرکت گواه با راه اندازی 
»گواه یــار« و افزایش خدمــات پس از فروش 
به مشــتریان نقش مهمی در توســعه شرکت 
ایــران خودرو دیــزل دارد، گفت: خدمات پس 
از فروش یکی از دغدغه های مدیرعامل گروه 
صنعتــی ایــران خــودرو اســت کــه بــر همیــن 
اساس، برنامه های توسعه ای در شرکت گواه 

صورت گرفته است. 
جــواد توســلی مهر افــزود: بــا توجــه بــه 
برنامه هــای  و  الزم  زیرســاخت های  ایجــاد 
در دســت اقــدام از ســوی مدیرعامــل شــرکت 
گــواه و راه انــدازی »گواه یار« شــاهد توســعه 
شــبکه خدمات پــس از فــروش و رضایتمندی 

مشتریان خواهیم بود.
او ضمــن تاکیــد بر ســرعت خدمات دهی 
ایــن کــه  بــا توجــه بــه  بــه مشــتریان گفــت: 
خودروهــای تجــاری نقــش مهمــی در اقتصــاد 
کشــور دارنــد، باید خدمات پــس از فروش در 

شرایط استاندارد باشد.
ایــران خــودرو دیــزل ضمــن  مدیرعامــل 
اشــاره به برنامه نوســازی ناوگان حمل و نقل 
عمومــی کشــور گفــت:270 هــزار دســتگاه از 
محصــوالت ایــران خــودرو دیزل در حــال تردد 
در جاده هــا هســتند که باید ســاالنه 20 هزار 

دستگاه از آن نوسازی شود. 
توســلی مهر با تاکید بر ضرورت توســعه 
شــبکه خدمــات پــس از فــروش متناســب بــا 
شتاب تولید گفت: نمایندگی های فعلی توان 
پوشــش خدمــات پــس از فــروش خودروهای 
تولیدی ایران خودرو دیزل را ندارند و شرکت 
گــواه بایــد در کوتاه ترین زمان ممکن نســبت 

به توسعه شبکه نمایندگی ها اقدام کند. 
او ضمــن بــا اهمیت خوانــدن نقش گواه 
در تحقق تولید ایران خودرو دیزل گفت: این 
شــرکت مــی تواند در زمان هــای خاص یکی از 
تامیــن کننــدگان منابــع مالی و قطعــات ایران 
خــودرو دیــزل باشــد و ظرفیــت باالیــی بــرای 

توسعه دارد. 
مدیرعامــل ایــران خودرو دیــزل در ادامه 
گفــت: در راســتای توســعه گــواه، برنامه هــای 

جدیــدی در دســت اقــدام اســت کــه می تــوان 
ایــران  محصــوالت  بــرای  کاربــری  تولیــد  بــه 
خــودرو دیــزل اشــاره کــرد کــه این بــازار بزرگ 
در اختیــار مــا نیســت و گــواه الزم اســت در 
ارتباط مستقیم با مشتریان، نیازهای کاربری 
محصوالت را شناسایی و این بازار چهار هزار 

میلیارد تومانی را در اختیار بگیرد.
توســلی مهر به درخواســت شــرکت های خارجی 
برای خرید قطعه با بسته بندی گواه اشاره کرد 
و گفــت: شــرکت گواه می تواند با بســته بندی و 
شناسنامه دار کردن قطعات به نیاز شرکت های 

خارجی و مشــتریان داخلی پاسخ دهد.
او  بــا ایــن نوید که تولید بدون کســری قطعه 
در ایــران خــودرو دیــزل شــروع شــده اســت، 
گفــت: پــس از اقــدام مهــم مدیرعامــل گــروه 
صنعتــی ایران خــودرو در تولید خــودرو بدون 
کســری قطعه، در ایران خودرو دیزل نیز این 
امر با همکاری تامین کنندگان و شرکت گواه 
دنبــال می شــود و روزانــه 30 دســتگاه واگــن 

هود بدون کسری قطعه تولید می شود.
مدیرعامــل ایــران خــودرو دیــزل بــا بیان 
این که شــرایط برای افزایــش درآمدهای ایران 
خــودرو دیــزل فراهــم اســت، گفــت: بــا ایجاد 

زیرســاخت های الزم، شــاهد افزایــش تولیــد 
این شــرکت هســتیم به طوری که اثربخشــی 
و کارایــی کارکنــان ایــن شــرکت از ســال 98 

تاکنون 10برابر شده است. 
توســلی مهر به شیطنت رســانه ای علیه 
ایــران خــودرو دیــزل بــا تهیه کلیــپ مجعول و 
ســاختگی اشاره کرد و گفت: تست و ارزیابی 
محصــوالت و قطعــات ایــران خــودرو دیزل به 
طــور مرتــب انجــام و بازنگری می شــود و رصد 
اطالعــات نشــان می دهد که کســانی که این 
کلیپ را منتشر کردند تحت تاثیر جریان های 
خاص و معاند قرار گرفته اند که البته در این 
زمینــه بر غیرواقعی بودن ادعای مطرح شــده 
در کلیپ اذعان کرده اند و حق اقدام حقوقی 
تخریــب  علیــه  دیــزل  خــودرو  ایــران  توســط 

کنندگان تولید داخلی محفوظ است.

 الگوبرداری گواه
از امدادخودرو ایران

مدیرعامــل شــرکت گــواه نیــز در آییــن 
اعــزام کاروان پشــتیبانی حمــل و نقل اربعین 
حسینی شرکت گواه گفت: این شرکت بیش 

از ۶0 ســال ســابقه فعالیــت و ارائــه خدمــات 
بــه مشــتریان ایــران خــودرو دیــزل داشــته و 
ســطح  ارتقــای  بــرای  متعــددی  برنامه هــای 

رضایتمندی مشتریان دارد.
پیمــان ســنندجی بــا اشــاره بــه نــاوگان 
خودروهــای تجــاری و بــاری در کشــور گفــت: 
هــزار   299 و  میلیــون  یــک  حاضــر  حــال  در 
خودرو تجاری و باری در کشــور تردد می کند 
کــه از ایــن میــزان 458هــزار دســتگاه، یعنــی 
37 درصــد از محصــوالت ایــران خــودرو دیزل 
هســتند که این نشــان دهنده محبوبیت برند 

ایران خودرو دیزل در جامعه است.
او بــا بیــان این کــه در راه انــدازی نــاوگان 
شــرکت  تجربیــات  از  گواه یــار  امــدادی 
امدادخودروایران اســتفاده کرده ایم گفت: در 
بســیاری از بخش ها توانســتیم با الگوبرداری 
برنامه ریــزی  ســواری،  خودروهــای  امــداد  از 
محصــوالت  بــه  امدادرســانی  بــرای  مناســبی 

ایران خودرو دیزل داشته باشیم.
مدیرعامــل شــرکت گــواه بــا بیــان این کــه 
در  تولیــد  ســرعت  افزایــش  بــا  همــگام  بایــد 
دیــزل، میــزان خدمــات را نیــز افزایــش دهیم، 
گفــت: در ســال 1390 مجموع نــاوگان امدادی 
گواه 12دســتگاه بود و این میزان با مســاعدت 
مدیرعامــل ایــران خودرو دیزل به 82 دســتگاه 

رسیده است.
ســنندجی بــه راه انــدازی تلفن گــواه یار 
اشاره کرد و افزود: دارندگان محصوالت ایران 
خودرو دیزل می توانند ضمن تماس با شماره 
02147977 بــه صــورت شــبانه روز خدمــات 

مورد نیاز را دریافت کنند.
اپلیکیشــن  راه انــدازی  داد:  ادامــه  او 
اســتخدام  و  مشــتریان  باشــگاه  موبایــل، 
توســعه  بــرای  متخصــص،  و  فنــی  نیروهــای 
خدمات به مشتریان در دستور کار قرار دارد. 
نــاوگان  بــه  گــواه  شــرکت  مدیرعامــل 
پشــتیبانی از مراســم اربعین حســینی اشــاره 
کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه برنامه هــای وزارت 
گــروه  مدیرعامــل  تاکیــد  و همچنیــن  کشــور 
صنعتی ایران خودرو در ارائه خدمات مطلوب 
به مشــتریان، شــرکت گواه به عنوان مسوول 
ارائــه خدمــات بــه اتوبوس هــا بــه راه انــدازی 
پنــج پایــگاه ثابت امــدادی در مرزهای مهران، 
خســروی، شــلمچه، چزابــه و باشــمالق و دو 
پایــگاه در شــهرهای کــوت و بدره عــراق اقدام 
کــرده تــا خدمــات مــورد نیــاز بــه اتوبوس های 
ایــران خودرو دیــزل با همکاری نمایندگی های 

مجاز  ارائه شود.
گــواه  شــرکت  کــرد:  اضافــه  ســنندجی 
بــرای تســریع در خدمات دهــی به مشــتریان، 
زنجیــره  نیــاز  مــورد  قطعــات  بــا  کامیــون  دو 
خدمات به مناطق مرزی ارسال کرده است تا 

مشتریان نگران تامین قطعات نباشند.
کاروان  بدرقــه  آییــن  اســت،  گفتنــی 
پشتیبانی خدمات پس از فروش محصوالت 
اربعیــن  بــرای مراســم  دیــزل  ایــران خــودرو 
حســینی بــا حضــور مدیرعامل گــروه صنعتی 
ایران خــودرو، مدیرعامــل ایران خودرو دیزل، 
اعضــای هیــات مدیــره ایــن شــرکت و مدیــر 
گــواه  شــرکت  در  ایران خــودرو   ارتباطــات 

برگزار شد.

عملیــات اجرایــی احــداث کارخانــه تولیــد 27 
هــزار تــن تایــر خــودرو ســنگین بــا راهبــری 
آغــاز  جــاری  ســال  طــی  ایــدرو  و  ایمیــدرو 

می شود.
ایمیــدرو،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــرکت های چادرملو، ســرمایه گذاری توســعه 
مجموعه هــای  از  ایــدرو  و  فلــزات  و  معــادن 

سرمایه گذار در این طرح هستند.
ایــن کارخانــه بــا ظرفیت تولیــد 27 هزار 
تایــر  تــن  هــزار   9 شــامل  تایــر ســنگین  تــن 
OTR)تایرهــای لــودر، دامپتــراک( و 18 هــزار 
تــن تایــر  TBR)تایــر کامیــون و اتوبــوس( در 
سیستان و بلوچستان با برآورد سرمایه گذاری 

3 هزار میلیارد تومانی، احداث می شود.
آغاز عملیات اجرایی کارخانه 

 تایرسازی در جنوب شرق کشور؛
به زودی

رئیــس هیــات عامــل ایمیدرو در جلســه 
بررسی ساخت این پروژه که با حضور فرشاد 
مقیمی معاون نوســازی و بهره برداری ایدرو، 
شــرکت  مدیرعامــل  ســعدمحمدی  اردشــیر 
و  فلــزات  و  معــادن  توســعه  ســرمایه گذاری 
امیرعلــی طاهرزاده مدیرعامل چادرملو برگزار 
شــد، گفت: عملیات اجرایی کارخانه ســاخت 
تایر ســنگین در سیســتان و بلوچســتان آغاز 

خواهد شد.
وجیــه هللا جعفــری افــزود: اشــتغالزایی 
فراگیــر، از دســتاوردهای بــزرگ ســاخت ایــن 

کارخانه خواهد بود.
او تاکیــد کرد: شــرکت های بــزرگ معدن 
و صنایــع معدنــی بایــد ســرمایه گذاری ها را به 
مناطــق کــم برخــوردار هدایــت کننــد تــا رونق 
اشــتغال و توســعه در نقاط مختلف کشــور را 

رقم زنیم.
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
افــزود: مســائل مربــوط بــه احــداث و افزایش 

ســرمایه شــرکت مرتبــط بــا پــروژه، بــه زودی 
تعیین تکلیف می شود.

راه اندازی ناوگان امدادی »گواه یار« ایران خودرو دیزل 

 جعفری: سرمایه گذاری شرکت های بزرگ
به مناطق کم برخوردار هدایت می شود
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آگهی تبدیل سهام بی نام به با نام عادی شرکت صنایع شیمیایی اکسیر دانش آرش)سهامی خاص( نوبت سوم 
باتوجـه بـه تصویـب مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1401/06/08در اجـرای مـاده 44 الیحـه اصالحـی قانون 
تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام ، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل 
مـی آیـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت 6 مـاه نسـبت بـه تبدیـل سـهام خـود بـه مرکـز شـرکت صنایـع 
شـیمیایی اکسـیر دانـش آرش )سـهامی خـاص(  بـه شـماره ثبـت 591782 و شناسـه ملـی 14010791839 
آدرس : تهران، پاسداران، خیابان برادران پایدارفرد، خیابان شهید فالح پور)گلستان دوم(، پالک 85، طبقه 
6 واحـد شـمال شـرقی مراجعـه نماینـد. بدیهـی اسـت کـه پـس از انقضـاء مـدت مذکـور کلیـه سـهام بـی نـام 
شرکت باطل شده  تلقی و به تعداد سهام بی نام سهام با نام ایجاد شده و نزد شرکت نگهداری می گردد.
هیئت مدیره شرکت اکسیر دانش آرش

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

برابـر رای شـماره 140160329012003068 - 1401/05/26 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی آقـا فریـدی بـه 
شماره شناسنامه 6 کد ملی 4609606607 صادره از  گرمسار فرزند حسین در ششدانگ 
یـک قطعـه زمیـن مزروعـی  بـه مسـاحت 39122/15  متـر مربـع پـالک شـماره 2 و 3  فرعـی 
از 123- اصلی واقع در روستای غیاث آباد بخش حوزه ثبت ملک گرمسار  حقوق ارتفاقی 
بـا حـق اسـتفاده از مقـررات آب بـر طبـق نحـوه ملـی شـدن آن ) مالکیت مشـاعی متقاضی ( 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/21           

     شناسه : 1369187     رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

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

برابر رای شماره 140160329015000104 - 1401/05/13 هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک ایوانکـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـین اشـتری فرزند سـتار به 
شـماره شناسـنامه 947 صادره از  تهران در ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مسـاحت 
30760/66  متـر مربـع پـالک شـماره 1125 فرعـی از 146- اصلـی واقـع در ایوانکـی  خریـداری 
از مالکیـن رسـمی یـزدان اشـتری و سـرور اشـتری و خسـرو اشـتری و سـتارخان اشـتری محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/05  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/21                     
شناسه: 1370552   رئیس ثبت اسناد و امالک ایوانکی- محمدرضا دهقانی عشرت آبادی

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

کاهش ۵۰ درصدی تولید 
 نقشه های ساختمانی

در خراسان شمالی
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان 
نقشــه های  تولیــد  درصــدی   ۵۰ کاهــش  از  شــمالی 

ساختمانی طی 4 ماه نخست امسال خبر داد.
کیان حصاری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طی 
4 ماه نخســت امســال اگر پروژه های مسکن اقدام ملی 
را حــذف کنیــم بــا کاهش ۵۰ درصدی تولید نقشــه های 
ساختمانی مواجه هستیم و اگر این پروژه حذف نشود 
تولید نقشه های ساختمانی در این مدت در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته مساوی می شود.
او گفت: یکی از مهم ترین دالیل بروز این مشــکل 
ایــن اســت کــه در مجمــوع صنعــت ســاختمان در رکــود 

قرار دارد.
رئیس نظام مهندســی ســاختمان خراسان شمالی 
با اشــاره به اینکه از ســوی دیگر این صنعت در اســتان 
نیازمند اصالح یک سری از ضوابط است، افزود: ضوابط 
طــرح تفضیلــی شــهر بایــد اصــالح شــود؛ شــهر بجنــورد 
نیازمند آن است تا اجازه افزایش طبقات ساختمانی از 

یک تا دو طبقه داده شود.
حصــاری ادامــه داد: از ســوی دیگــر در برخــی از 
مناطــق همچون حوالی فرودگاه بجنورد محدودیت های 
بــرای افزایش طبقات ســاختمانی وجــود دارد که تمامی 
ایــن عوامــل بــر روی کاهــش ســاخت و ســاز در بجنورد 

موثر است.

او بیان کرد: عالوه بر آن مبلغ عوارض ساختمانی 
از سوی شهرداری ۷۰ درصد افزایش یافته است که این 

امر نیز موثر بوده است.
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: نظــام مهندســی 
ســاختمان از ســال گذشــته تاکنــون کمتریــن افزایــش 

تعرفه را نسبت به سایر موارد داشته است.
حصاری خاطرنشــان کرد: کاهش ســاخت و ساز و 
تولید نقشــه های ســاختمانی بر روی بیکاری مهندســان 
ساختمان نیز تاثیر گذاشته و بر روی روند بیکاری آن ها 

موثر بوده است.
او تصریــح کــرد: بنا به اعالم تعدادی از مهندســان 
مدت زیادی اســت که برخی از آن ها کاری را در دســت 

نگرفته اند.
ایــن مقام مســئول گفــت: ۵۰ درصد کاهش حجم 
تولیــد نقشــه های ســاختمانی بــا همــان مقــدار کاهــش 

بیکاری مساوی است.
حصاری تاکید کرد: اگر پروژه های مسکن مهر نبود 

در وضعیت خوبی قرار نداشتیم.

بازگشت ۱۶ واحد صنعتی 
 راکد به چرخه تولید

در خوزستان
از  مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی خوزســتان 
بازگشت ۱۶ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید خبر داد.
علــی مهــدی پــور در گفت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان 
اینکــه یکــی از اولویت  هــا و برنامه  هــای اصلــی شــرکت 
شــهرک  های صنعتــی خوزســتان بازگشــت مجــدد واحــد 
صنعتــی راکــد بــه چرخه تولید و فعال شــدن آن اســت، 
اظهــار کــرد: در همیــن راســتا ۱۶ واحــد صنعتــی راکد در 

خوزستان تاکنون به چرخه تولید بازگشتند.
 او افــزود: راه انــدازی واحدهــای صنعتی راکد یکی 
از شــاخص  های کاری پیــش روی شــرکت شــهرک  های 

صنعتی خوزستان است.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی خوزســتان 
گفــت: از مهمترین اقدامــات در جهت حمایت از تولید، 
بازگشــت مجدد واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید 
است که عالوه بر اشتغال نقش موثری در تحقق شعار 

سال دارد.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی خوزســتان 
تصریــح کــرد: در ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد و 
کارگــروه فعال ســازی واحدهــای راکد و افزایش ظرفیت 
تولیــد، تــالش می کنیــم تا مشــکالت واحدهای صنعتی 

مرتفع شود.

اخبـــــــــــــــــار

پیشرفت ۷۵ درصدی 
بازسازی مناطق زلزله زده 

چهارمحال و بختیاری 
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  اداره کل  سرپرســت 
چهارمحــال و بختیــاری روند بازســازی مناطق زلزله زده 
ایــن اســتان را مطلــوب ارزیابــی کرد و از پیشــرفت ۷۵ 

درصدی پیشرفت فیزیکی عملیات تاکنون خبر داد.
خســرو کیانی دیروز در گفت وگو با ایرنا افزود: در 
مرحله نخســت بازســازی حــدود ۵۰۰ واحد مســکونی و 
تعمیــر یــک هــزار و ۲۰۱ واحد در دســتور کار قرار گرفت 
کــه عملیــات تعمیر واحدها به پایان رســیده و بازســازی 
واحدهــا نیــز رو بــه اتمــام بوده و بســیاری از واحدها به 

مرحله نازک کاری رسیده است.
او تصریــح کــرد: پیش بینــی می شــود تــا دهــه فجر 
تمامــی واحدهــای نیازمند بازســازی به مردم شهرســتان 

کوهرنگ تحویل داده شود.
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  اداره کل  سرپرســت 
چهارمحال و بختیاری به ســفر رئیس ســازمان مدیریت 
بحران کشــور و رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی به 
اســتان در هفته گذشــته نیز اشــاره کرد و گفت: در این 
ســفر بــر آخریــن وضعیــت مناطــق زلزله زده و ســیل زده 
اســتان نظارت شــد و مقرر شــد تا تســهیالت الزم برای 

ساخت و ساز مناطق آسیب دیده افزایش پیدا کند.
کیانی خاطرنشــان کرد: تمام تالش اســتان به کار 
گرفتــه شــده تــا عملیــات بازســازی واحدهای مســکونی 

قبل از فصل سرما انجام گیرد.
گفتنی اســت، مقرر شــده اســت تا در مرحله دوم 
نیــز یــک هــزار و ۵۰۲ واحد در مناطق زلزله زده اســتان 
بازســازی شــود کــه تخریب و بازســازی این تعــداد واحد 
نیــز در ســفر رییس جمهــور به اســتان مصوب شــد و به 
گفتــه رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی پیش نویس 
مصوبــه از ســوی ســازمان برنامــه و بودجه تهیه شــده و 
پــس از اینکــه در هیــات دولــت مطــرح و مصــوب شــود 
اعتبار موردنیاز برای این موضوع تخصیص داده و روند 

بازسازی آغاز می شود.
۱۲ مهــر ۱4۰۰ بــا وقوع زلزله در اســتان چهارمحال 
در  مســکونی  واحدهــای  از  زیــادی  تعــداد  بختیــاری  و 
شهرســتان کوهرنــگ، اردل و فارســان آســیب دیــد و در 
ســیالب تابســتان امســال نیز با وقوع ســیالب خســارت 
قابل توجهی به زیرســاخت ها و خانه های مســکونی این 

استان وارد شد.

 تخصیص ۱۰۰۰ تن قیر
 برای جاده های منتهی

به مرز تمرچین
مدیــر کل راه و شهرســازی آذربایجان غربــی اعــام کرد  
کــه ١٠٠٠ تــن قیــر برای بهســازی و آســفالت جاده های 
منتهــی بــه مــرز تمرچین بــه ارزش ١٠٠٠ میلیــارد ریال 

استفاده شده است.
اربعیــن  ســتاد  جلســه  در  حمزه لــو  سیدمحســن 
اســتان که با حضور سرکنســول جمهوری اسالمی ایران 
در اربیــل عــراق و اســتاندار آذربایجان غربــی در پایانــه 
مــرزی تمرچیــن برگــزار شــد، اظهــار کــرد:  ۳۷ کیلومتــر 
راه در مســیرهای منتهــی بــه مرز تمرچین توســعه برای 

راحتی تردد زائران بهسازی و آسفالت شده است.
نقــده_ بزرگــراه  از  کیلومتــر   ۱۰ داد:  ادامــه  او 
فعالیــت  بــا  گذشــته  یک مــاه  در  پیرانشــهر_تمرچین 
و  یافتــه  توســعه  راهســازی  گروه هــای  شــبانه روزی 

آسفالت شده است. 
مدیــر کل راه و شهرســازی آذربایجان غربــی گفت: 
بازگشــایی مرز تمرچین فرصت کم نظیری برای توســعه 

راه های پیرانشهر و جنوب استان به شمار می رود.
افــزود: پیش بینــی دو مســیر پدافنــدی   حمزه لــو 
نیــز از دیگــر اقدامات مهم ســتاد اربعیــن اداره کل راه و 
شهرســازی آذربایجان غربــی اســت که برای تــردد زائران 

آماده سازی شده است.
او بیان کرد: پارکینگی نیز در وروی شهر پیرانشهر 
روبروی پادگان ارتش تدارک دیده شد که ظرفیت باالی 

۲ هزار خودرو را دارد.

پرداخت ۶۹۳ میلیارد تومان 
 تسهیالت تبصره ۱۸

در استان اردبیل 
 اســتاندار اردبیــل اعــام کــرد کــه در ســال مالی جاری 
تاکنــون ۶۹۳ میلیــارد تومان تســهیات از محل تبصره 

۱۸ قانون بودجه در این استان پرداخت شده است.
بــه گزارش دیــروز پایگاه اطالع رســانی اســتانداری 
اردبیــل، ســیدحامد عاملــی در نشســت بررســی رونــد 
پرداخت تسهیالت تبصره ۱۸ در استان اظهار کرد: برای 
بهره مندی حداکثری اســتان از این تســهیالت در فرصت 

باقی مانده باید تالش بیشتری شود.
او افــزود: بــا توجــه بــه مــدت اندکــی کــه تــا پایــان 
شــهریور در خصــوص جذب این تســهیالت باقــی مانده 
الزم اســت دســتگاه های اجرایــی بویژه بانک هــا بهترین 
اســتفاده را برای جذب حداکثری این تســهیالت به عمل 

آورند.
اســتاندار اردبیــل بــا قدردانی از برخــی بانک ها که 
توانســته اند بیش از ســهمیه ابالغی از محل تســهیالت 
تبصــره ۱۸ جــذب داشــته باشــند، ادامــه داد: بررســی 
حضوری و پیگیری ویژه برای جذب تسهیالت باقی مانده 

دارای اهمیت است.
عاملی گفت: تزریق این منابع به استان اردبیل در 
توسعه واحدهای تولیدی و رونق اقتصادی حائز اهمیت 
بــوده و بررســی مشــکالت متقاضیان بــرای دریافت این 

تسهیالت ضروری است.
بانک هــای  بویــژه  و  بانک هــا  همــکاری  افــزود:  او 
خصوصــی بــرای پرداخــت ایــن تســهیالت مهــم بــوده و 
تســریع در همکاری بانک های خصوصی از مرکز کشــور 

پیگیری می شود.

اخبـــــــــــــــــار

دبیــر کل اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: تقریبــا در 
استان منابع آزاد وجود ندارد و شبکه بانکی 

در عمل قفل است
اندیشــی  هــم  نشســت  در  امیــری،  حســن 
کمیته تســهیل کســب وکار، اشتغال آفرینی و 
حمایــت قضایــی افــزود: ماه گذشــته در ســفر 
رئیــس جمهــور و هیــات وزیران به اســتان، در 
نشست با وزیر اقتصاد وضعیت خاص شبکه 
بانکــی را اعــالم کردیــم به طوری کــه ۱۱۰ هزار 
میلیارد تومان منابع استان و ۸۰ هزار میلیارد 
تومــان مصــارف اســتان اســت و بــا توجــه بــه 
تعهدات زیر خطی کل شبکه بانکی، اعتبارات 
اسنادی، ضمانتنامه ها و تسهیالت مشارکتی، 

هیچ منابعی برای بانک ها باقی نمی ماند.
عضــو هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و 
اقتصادی در اســتان کرمان ادامه داد: امسال 
رهبــر معظــم انقالب تولیــد دانش بنیان را در 
نامگــذاری ســال مــورد تاکیــد قــرار دادنــد و با 
توجــه بــه اینکــه کرمــان رتبــه شــانزدهم را از 
نظر تعداد شــرکت های دانش بنیان در کشور 
دارد، بایــد تــالش کنیم با تامین مالی و کمک 
بانک هــا بتــوان ایــن رتبــه را بــه جایــگاه پنجم 

ارتقا داد.

و  آمــوزش  مرکــز  مدیــر  همچنیــن 
پژوهش هــای توســعه و آینده نگری ســازمان 
نیــز  کرمــان  اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
در ایــن جلســه بیــان کــرد: محدودیت هــا در 
پرداخــت تســهیالت شــرایط ســختی را بــرای 
متقاضیــان ایجــاد کرده که امیدواریم امســال 
و  فنــاوری  راهبــری  شــورای  راه انــدازی  بــا 
تولیــد دانش بنیــان در اســتان، جایــگاه تولیــد 

دانش بنیان را ارتقا ببخشیم.
ســعیدی افــزود: در خــرداد ســال جــاری 
قانــون جهــش تولیــد ابــالغ شــده کــه یکــی از 
قوانیــن مترقی در کشــور محســوب می شــود 
و مسیر فعالیت های دانش بنیان را حداقل تا 

۱۵ سال آینده مشخص می کند.
پژوهش هــای  و  آمــوزش  مرکــز  مدیــر 
توســعه و آینــده نگــری ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی اســتان کرمــان با اشــاره به اینکه 
بــا اجــرای این قانون می توان از حالت ســنتی 
تولیــد خــارج شــویم، تصریــح کــرد: در آئیــن 
نامه هــای ایــن قانــون چگونگــی ارزش گذاری 
فنــاوری و وظیفــه و نوع فعالیت هر دســتگاه 
مشــخص شــده کــه اگــر اجرایی شــود بســیار 

موثر خواهد بود.
در  فناورانــه  نیــاز   4۰۰ کــرد:  اظهــار  او 

حوزه های مختلف کشــاورزی، محیط زیست، 
آب، صنعــت، معدن، انــرژی، امور زیربنایی و 
خدمــات در کمیته هــای مختلــف احصــا شــده 
تــا طــی فرآیندهایــی بــر اســاس ظرفیت هــای 

مختلف تولید شود.   
 ۶۵ شرکت دانش بنیان و 
۲۷۶ شرکت فناور در کرمان

در ادامه این نشست رئیس پارک علم و 
فناوری کرمان گفت: ۶۵ شــرکت دانش بنیان 
و ۲۷۶ شــرکت فنــاور در اســتان کرمــان فعال 
هستند که نباید این دو مجموعه را از یکدیگر 
جــدا دانســت و در قانــون نیز بــه این موضوع 

تاکید شده است.
اینکــه  بیــان  بــا  ســپهوند  محمدرضــا 
فنــاوری،  و  علــم  پــارک  عضــو  شــرکت های 
شــرکت هایی قــوام یافته و پیشــرو هســتند و 
تســهیالت نیــاز اصلــی فعالیت های آنهاســت 
بیان کرد: در خارج از کشــور ســرمایه گذاران، 
بــه جــای ســرمایه گــذاری در برخــی بازارهــای 
مالــی ماننــد بورس به ســمت ســرمایه گذاری 
بــر روی ایده هــای فناورانه می روند و اگر این 
فرهنگ در ایران و کرمان نیز گسترش یابد و 
بانک ها برای اعطای تســهیالت توجیه شــوند، 

پیشرفت های خوبی را شاهد خواهیم بود.
از  یکســری  بــرای  کــرد:  تصریــح  او 
شــرکت های اســتارتاپی کــه ایــده دارنــد و در 
هســتند،  خــود  ایده هــای  روی  بــر  کار  حــال 
تسهیالت سم مهلک محسوب می شود بلکه 

نیاز به سرمایه گذار دارند.
شــرکت های  انجمــن  رئیــس  همچنیــن 
دانش بنیان اســتان کرمان نیز در این جلســه 
شــرکت های  دارایــی  مهم تریــن  کــرد:  بیــان 
نیروهــای  و  اندیشــه  و  فکــر  دانش بنیــان 
انســانی آنهاســت کــه چــون ایــن مــوارد قابــل 
اندازه گیری نیســتند متاســفانه برای بانک ها 

اهمیت ندارند.
افــزود: در بانک هــا  عابــد شــیخ بهایــی 
تضامین، قوانین و فرآیندها برای شرکت های 
دانش بنیــان ماننــد ســایر شرکت هاســت در 
صورتــی کــه ماهیت و نوع کار متفاوت اســت 
و پیشــنهاد مــی شــود دریافــت تســهیالت بــه 

سمت صندوق های استان برود.
او ادامــه داد: پســت بانــک تاکنــون هیچ 
تســهیالتی مرتبــط بــا وجــوه وزارت ارتباطــات 
پرداخــت نکــرده و همچنیــن اخــذ تســهیالت 
تبصــره ۱۸ بعد از چندیــن ماه پیگیری تازه به 

خوان اول رسیده است.

اداره کل  طــی مراســی، دانشــگاه شــیراز و 
از  بهره منــدی  هــدف  بــا  فــارس،  اســتاندار 
تــوان و ظرفیت هــای تخصصــی متقابــل برای 
ارائــه  هرچــه بهتــر خدمــات علمــی، فنــی و 

آزمایشگاهی، تفاهمنامه ای مبادله کردند. 
ایــن مراســم بــا حضــور رئیــس دانشــگاه 
شــیراز و مدیــرکل اســتانداری اســتان فــارس، 
برگــذار شــد وتفاهم نامــه  همــکاری در زمینــه  
خدمــات علمــی و فنی و آزمایشــگاهی امضا و 

مبادله کردند.
راســتای  در  کــه  تفاهم نامــه  ایــن 
و  مشــترک  و  ســازنده  همــکاری  و  ارتبــاط 
دانــش  و  علــم  بیشــتر  هرچــه  به کارگیــری 
و  فنــی  رشــته های  استانداردســازی  و  روز 
آزمایشــگاهی در حــوزه تحقیقــات کاربــردی و 
تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران، 
به مــدت دوســال منعقــد و در ۶مــاده و ۳۱بند 

تنظیم شده است.
طبــق ایــن تفاهم نامــه ازجملــه تعهــدات 
در  همــکاری  فــارس،  اســتاندار  اداره کل 
برگــزاری کارگاه های آموزشــی تدوین و ترویج 
اعضــاء  بــرای  دانشــگاه  درخواســت  مــورد 
محتــرم هیئــت علمــی دانشــگاه، همــکاری و 
ارائــه راهنمایــی بــرای استانداردســازی چنــد 
آزمایشــگاه در دانشــکده های دانشگاه شیراز 
به ویــژه آزمایشــگاه مرکزی دانشــگاه به عنوان 
چارچــوب  در  اســتاندارد  همــکار  آزمایشــگاه 
کارگاه  برگــزاری  موجــود،  ضوابــط  و  قوانیــن 

آشــنایی با اســتاندارد و استانداردســازی برای 
استادان و دانشجویان، همکاری با آزمایشگاه 
مرکــزی دانشــگاه شــیراز برای تســهیل فرآیند 
کالیبراســیون و اســتانداردکردن تجهیــزات در 
چارچــوب قوانیــن و ضوابط موجــود، همکاری 
برگــزاری  زمینــه  در  مرکــزی  آزمایشــگاه  بــا 
کارگاه های حضوری و آنالین مرتبط با مباحث 
از  اســتفاده  استانداردســازی،  و  اســتاندارد 
ظرفیت آزمایشــگاه های دانشگاه برای گرفتن 
خدمــات آمــوزش و آزمون محصــوالت به ویژه 
محصــوالت دانش بنیــان در چارچــوب قوانین 
و ضوابــط موجــود، ارائــه ی لیســت تجهیــزات 

آزمایشــگاهی اداره کل اســتاندارد فارس برای 
هم افزایی تجهیزاتی یا امکانات آزمایشــگاهی 
تدویــن  اولویت هــای  اعــالم  شــیراز،  در 
اســتانداردهای ملــی مــورد نیــاز به دانشــگاه، 
اســتفاده از ظرفیت پایان نامه ها و رساله های 
دانشــجویان ارشــد و دکتــری دانشــگاه بــرای 
پیشنهاد تدوین استانداردهای پژوهش محور 
و همچنیــن در انجــام اولویت هــای پژوهشــی 
اداره کل توســط دانشــگاه )بــه عنوان مجری( 
در چارچــوب قوانیــن و ضوابط موجود، تالش 
فرصــت  گذرانــدن  فرآینــد  تســهیل  جهــت 
دانشــگاه  علمــی  هیئــت  اعضــای  مطالعاتــی 

و  قوانیــن  چارچــوب  در  صنعــت  در  شــیراز 
ضوابط موجود است.

دانشــگاه  تفاهم نامــه  ایــن  برپایــه 
شــیراز متعهــد بــه تاســیس و راه انــدازی دفتر 
استانداردســازی و معرفــی رابط بــرای پیگیری 
ارتبــاط  ایجــاد  و  و مشــترک  مرتبــط  مباحــث 

مناسب، شده است.
کارگاه هــای  برگــزاری  در  همــکاری 
آموزشــی بــرای اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه 
نحــوه ی  آمــوزش  زمینــه ی  در  دانشــجویان  و 
بین المللــی،  و  ملــی  اســتانداردهای  تدویــن 
استانداردســازی محصوالت به ویژه محصوالت 
اســاتید  معرفــی  و  شناســایی  دانش بنیــان؛ 
بــا  همــکاری  بــرای  عالقه منــد  دانشــجویان  و 
تجهیــزات  و  توانمندی هــا  اعــالم  اداره کل؛ 
آزمایشگاهی موجود در دانشگاه شیراز؛ ایجاد 
آزمایشــگاه های  ظرفیــت  از  اســتفاده  امــکان 
دانشــگاه برای ارائه خدمات آموزشــی و تدوین 
همچنیــن  و  محــور  پژوهــش  اســتانداردهای 
در  دانش بنیــان  محصــوالت  استانداردســازی 
چارچــوب قوانین و ضوابط موجود؛ تالش برای 
جهت دهی پروژه های کارشناســی، کارشناسی 
ارشــد و دکتــری به منظــور تدویــن و تجدیدنظر 
استانداردهای ملی و همچنین انجام طرح های 
پژوهشــی مصوب اداره کل و کمک به برگزاری 
ســمینارها و کارگاه های تخصصی برای معرفی 
و فرهنگ ســازی اســتاندارد از دیگــر تعهــدات 

دانشگاه شیراز است.

مــردم  نماینــده  _تبریــز،  زاده  عبدالعلــی 
تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای 
اســامی با اشــاره به امضای تفاهم نامه بین 
صنــدوق نوآوری و شــکوفایی و شــبکه بانکی 
کشــور بــرای اختصــاص تســهیات 4۰ هــزار 
میلیــارد تومانــی بــه شــرکت های دانش بنیان 
خاطرنشــان کــرد کــه پــس از تصویــب قانون 
جهــش تولیــد دانش بنیان، امتیــازات ویژه ای 
برای شــرکت های دانش بنیــان در نظر گرفته 

شد.
علیرضــا منادی ســفیدان ادامــه داد:  به 
گونــه ای کــه اکنــون شــاهد فعالیــت ۷ هزار و 
۵۰۰ شــرکت دانش بنیان فعال هســتیم. این 
تفاهــم نامــه نیــز در راســتای اجــرای مــاده ۱۸ 
قانــون جهش تولید دانش بنیان به میزان 4۰ 
هــزار میلیــارد تومــان بیــن بانک هــا و صندوق 
نوآوری و شــکوفایی و معاون فناوری ریاســت 

جمهوری امضا شد.
او بــا بیــان اینکه 4۰۰ هــزار نفر فقط در 
سال گذشته حاصل اشتغال زایی شرکت های 

دانش بنیــان بــود، ادامــه داد: پــس از قانــون 
ســال ۱۳۸۹ کــه در مجلــس نهــم بــه تصویب 
رســید، مجلــس یازدهــم ایــن قانــون مــادر را 
بــا تصویــب ۲۰ مــاده قانونــی،  ارتقــاء داد و 
شــرکت های  روی  پیــش  مانــع  و  ایــراد   ۱۱۰
دانش بنیــان احصاء شــد و امتیازات خوبی در 
حــوزه بانکی، مالیاتی، حقوقی و گمرکی برای 

شرکت های دانش بنیان دیده شد.
رئیــس کمیســیون آمــوزش، تحقیقات و 
فنــاوری مجلــس تصریــح کــرد: در ایــن قانون 
اعتبارات خوبی برای شــرکت های دانش بنیان 
بــه ویــژه در ذیل صندوق نوآوری و شــکوفایی 
دیــده شــده و اعتبــار این صندوق بــه دو برابر 

افزایش پیدا کرده است.

در  کــرد:  اضافــه  ســفیدان  منــادی 
کــه  پیش بینــی شــده  قانــون همچنیــن  ایــن 
محصــوالت تولیــد داخل نباید واردات مشــابه 
داشــته باشــد تــا شــرکت های داخلــی تقویــت 
واردات  گمرکــی  هزینــه  همچنیــن  شــوند. 
خواهــد  داخلــی  شــرکت های  تقویــت  صــرف 
شــد و تخفیفاتــی در حــوزه ســربازی و برپایی 
دادگاه های ویژه برای شرکت های دانش بنیان 
نیز پیش بینی شده است. منادی اضافه کرد: 
همچنیــن در ایــن قانــون بخش هــای مختلف 
دولــت مکلــف هســتند زمین هــای مــازاد خود 
قــرار  دانش بنیــان  اختیــار شــرکت های  در  را 
دهنــد و قطعــا نخبــگان بــا مطالعــه امتیــازات 
این قانون به ســمت فعالیت بیشــتر در حوزه 

دانش بنیان خواهند رفت.
او تأکیــد کــرد: کشــور ایران در ۳۰ ســال 
گذشــته رشــد علمــی قابــل توجهــی داشــته و 
ایــن قانــون قطعــاً منجر به تولید علم بیشــتر 
اســاتید  و  نخبــگان  شــرایط  و  شــد  خواهــد 

دانشگاه را بهبود خواهد بخشید.

مبادله تفاهمنامه بین دانشگاه شیراز و استانداری فارس

کرمان، استانی بدون منابع آزاد

اختصاص امتیازات ویژه به شرکت های دانش بنیان 
آذربایجان شرقی با تصویب قانون جهش تولید
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تقصیر مردم است
راضیه حسینی

خودروها را بی زاپاس و ضبط به ما تحویل دادند!
دادنــد،  خبــر  پیــش  چنــدی  واردکننــدگان  برخــی 
قطعــات خودروهــای وارداتــی که در گمــرک و بنادر قرار 
دارنــد بــه ســرقت رفتــه 

است.
مدیرعامل سازمان جمع 
امــوال  فــروش  و  آوری 
مدتــی  »در  تملیکــی: 
کــه خــودرو در محوطــه 
پارکینــگ منطقــه بــوده 
قطعــات  برخــی  اســت 
را خــارج کرده انــد. ایــن 
قطعــات شــامل زاپــاس، ضبط صــوت و کامپوتــر خودرو 

می شود و خودروها با این وضع به ما داده شد.
اگــر خودروهــا زودتــر تعییــن تکلیــف می شــدند، 

شاهد این زیان ها نبودیم.«
اصــاً اگــر مــردم دنبــال خودروهــای وارداتــی نبودنــد این 
مشکل پیش نمی  آمد. در واقع مقصر اصلی خریداران اند. 
دزد کــه در هــر صــورت کار خــودش را می کنــد. نمی تواند 
خودروی وارداتی ببیند و وسوسه نشود. امنیت پارکینگ 
هــم فقــط در صورتی کار می کند که کل ماشــین بخواهد 
ناپدیــد شــود. مســئولیتی در قبال قطعات خــودرو ندارد. 
در واقــع اگــر ســارقین خــودرو را قطعه قطعــه کنند و هر 
بار تکه ای را خارج کنند و ســرآخر همه را دوباره ســرهم 
کنند، امنیت پارکینگ مسئولیتی بابت این قضیه ندارد. 
مشــکل از ســارقین اســت کــه تنبل انــد و فقــط بــه بــردن 

زاپاس و ضبط اکتفا می کنند.
بــا ایــن اوصاف فقط یک مقصــر می ماند. مردم. چرا باید 
دنیال خودروی خارجی باشند که برود در گمرک، سرقت 

شود، خبرش پخش شود و مسئوالن را ناراحت کند؟
مگــر خودروهــای داخلــی مــا چــه مشــکلی دارنــد؟ 
گاهــی حتــی بــدون این کــه ســرقتی اتفــاق بیفتــد بدون 
زاپاس و ضبط  به مشــتری تحویل داده می شــوند. تازه 
قطعاتــی مثــل ایربــگ کــه هیــچ ســارقی نمی تواند کش 

برود را هم ندارند. 
اگــر خودروی داخلی بخرید میزان توقع تان آن قدر 
پایین می آید که از نبود هیچ قطعه ای متعجب و عصبی 
نخواهیــد شــد. همین که خــودرو حرکت کند، و البته از 
حرکــت بایســتد کافی اســت. باقی دیگر زلــم زیمبوهای 

اضافی هستند و خیلی به کار نمی آیند. 
در  را  خودتــان  شــانس  نشــده  دیــر  هــم  هنــوز 
قرعه کشــی خودروهــای داخلی امتحان کنیــد. تازه کلی 
اســم تان  ببینیــد  می مانیــد  منتظــر  دارد.  هیجــان  هــم 
درمی آیــد یــا نــه. بعــد کــه درآمــد کلــی ذوق می کنیــد از 

این    که برنده شده اید و می توانید خودرو بخرید. 
این قــدر مســئوالن محتــرم گمــرک را اذیــت نکنید. 
خــوراک خارجــی بــرای ســارقین فراهــم نکنیــد. بگذارید 

همه چیز داخلی بماند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بــر اســاس اعالم بانــک مرکزی اجــاره بهای 
مســکن در مرداد امســال نســبت به مرداد سال 

گذشته رشد ۴۵ درصدی داشته است.
بــه گــزارش مهــر، بــر اســاس اعــام بانــک 
مرکــزی در مــرداد امســال نســبت به مرداد ســال 
گذشــته اجــاره بهای مســکن در شــهر تهــران طی 
معامــات مــرداد امســال نســبت بــه مرداد ســال 

گذشته رشد ۴۵.۲ درصدی داشته است.
همچنین این شــاخص )رشــد اجــاره بها( در 
کل کشــور در مــرداد ســال جــاری در مقایســه بــا 
ماه مشابه سال گذشته با افزایش ۵۰.۶ درصدی 

مواجه شده است.
آمارهــا همچنیــن حاکــی از رشــد ماهانــه عجیــب 
امســال  مــرداد  در  مســکن  اجــاره  درصــدی   ۴.۶
نســبت بــه مــاه قبل از آن )تیــر ۱۴۰۱( در تهران و 
۴.۷ درصدی در همه مناطق شهری کشور است.
ایــن در حالــی اســت کــه در تیر امســال اجاره بها 
نسبت به خرداد نیز افزایش ۴.۵ درصدی داشت 
کــه نشــان می دهــد نــه تنهــا رشــد اجاره مســکن 

متوقف نشده، بلکه ادامه دار هم بوده است.
رشــد ۴.۶ درصدی اجاره مســکن در مرداد نسبت 
به تیر امسال، باالترین میزان رشد ماهانه اجاره 

بهای مسکن در ۵ ماهه امسال بود.
 رهبر انقالب:

هزینه اجاره خانه »سرسام آور« است
مقــام معظــم رهبــری در آخریــن روز هفتــه 
دولــت نیــز در دیداری کــه اعضای هیات دولت با 
ایشــان داشــتند، در مورد باال بودن اجاره مسکن 

گایه هایی مطرح کردند.
رهبر انقاب در این باره گفتند: »به مساله  
مســکن بایــد رســید. مــا در قضیــه  مســکن خیلی 
عقبیــم. نتایجــش را هــم دارید می بینیــد. قیمت 
خانــه، اجــاره  خانه سرســام آور اســت. خب مردم 

واقعاً در زحمتند!«
سیاست تعیین سقف اجاره مسکن مؤثر بود؟

بــرای اولیــن بار در بهار ســال ۱۳۹۹ ســقف 
افزایش اجاره بها در تهران ۲۰ درصد تعیین شد 
که به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا رسید.

در خرداد ســال ۱۴۰۰ نیز ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونــا ســقف افزایــش اجــاره مســکن را ۲۵ 

درصد تعیین کرد.
امســال نیــز ایــن مصوبــه بــه شــورای عالــی 
هماهنگــی ســران قــوا رفــت و همــان رقــم ســال 
گذشــته )۲۵ درصــد( بــرای ســقف اجاره مســکن 
در قراردادهــای تمدیــدی رهن و اجاره مســکن به 

تصویب رسید و اباغ شد.

امــا طــی ۳ ســالی کــه از اجــرای سیاســت 
تعیین ســقف اجاره بها می گذرد، روند افزایشــی 

اجاره بها هرگز متوقف نشد.
در حالــی کــه محمــود محمــودزاده معــاون 
سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
ادعــا کــرده بــود کــه بــا اعمــال ایــن سیاســت، از 
رونــد افزایشــی شــدید اجــاره بها کاســتیم، برخی 
ادعــای  ایــن  بــا  مســکن  اقتصــاد  کارشناســان 
محمــودزاده مخالفنــد و مدعی اند که بازار عرضه 
و تقاضای اجاره مسکن، حتی در صورت مداخله 

دولت هم کار خود را می کند.
معاون سابق مسکن وزارت راه: سیاست 
تعیین سقف اجاره مسکن، موفق عمل کرد

محمودزاده، معاون سابق مسکن وزارت راه 
درباره اثرگذاری سیاســت تعیین سقف اجاره بها 
طی ۳ ســالی که این سیاســت در حال اجراست، 
اظهار کرد: بر اساس اعام مرکز آمار ایران، رشد 

اجــاره مســکن در پایــان ســال ۱۳۹۹ نســبت بــه 
سال ۱۳۹۹ را ۳۲ درصد اعام کرده بود.

وی ادامه داد: در ستاد ملی مقابله با کرونا 
ســقف اجــاره بهــای مســکن ۲۵ درصــد تعییــن 
شــده بــود کــه تنهــا ۷ درصــد بیشــتر از ســقف 
تعییــن شــده، افزایــش نشــان می دهــد و عمدتــاً 
قراردادهــای جدیــد رهــن و اجــاره مســکن بودنــد 
که این ســقف را رعایت نکردند اما میزان رعایت 
ســقف اجاره بها در قراردادهای تمدیدی، بیشــتر 
بــود؛ بنابرایــن اقــدام مــا در تعییــن ســقف اجاره 

بهای مسکن، »مثبت« بود.
محمــودزاده گفــت: در همان ســال )۱۳۹۹( 
میــزان اثــاث کشــی ها بــر اســاس اعــام اتحادیــه 

حمل اثاثیه منزل، کاهش ۶۴ درصدی داشت.
معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرســازی یــادآور شــد: در ســال ۱۴۰۰، ســتاد 
ملی مقابله با کرونا در خرداد سقف اجاره بهایی 

کــه در ســال ۱۳۹۹ تعیین شــده بــود را ابقا کرد؛ 
امــا بــا توجــه بــه بهبــود وضــع کرونــا، پروتکل هــا 
کمتــر رعایــت شــد و احــکام تخلیه بیشــتری برای 
مســتأجران از ســوی شوراهای حل اختاف صادر 
شــد. لذا برای ســال ۱۴۰۱، موضوع تعیین ســقف 
اجــاره بهــای مســکن به شــورای عالــی هماهنگی 

اقتصادی سران قوا ارجاع شد.
محمــودزاده تأکیــد کــرد: بــر اســاس اعــام 
اتحادیــه مشــاوران امــاک، میــزان تحقــق پذیری 
سیاست تعیین سقف اجاره بها برای شهر تهران 

۴۸ درصد بوده است.
مرکز آمار: اجاره بهای زمستان ۵۶.۶ درصد؛ 

پاییز ۵۲ درصد؛ تابستان ۵۹ درصد
ادعــای رشــد تنهــا ۷ درصــدی اجاره مســکن 
نســبت به ســقف تعیین شده در حالی است که 
مرکــز آمــار ایران اعــام کرد: متوســط مبلغ اجاره 
ماهانــه زمســتان ۱۴۰۰ به عــاوه ۳ درصــد ودیعه 

یــک متــر مربــع زیربنــای  اجــاره  بــرای  پرداختــی 
مسکونی معامله شده در فصل مذکور )زمستان 
١٤٠٠( از طریــق بنگاه هــای معامــات ملکــی در 
شــهر تهران ۱۰۶ هزار تومان با میانگین مساحت 
٨١ متــر مربــع و متوســط عمر بنای ١٦ ســال بوده 
اســت کــه نســبت بــه فصــل قبــل )پاییــز ۱۴۰۰( 
۲۲.۲ درصد و نســبت به فصل مشــابه سال قبل 
)زمســتان ۱۳۹۹( ٥٦.٦ درصــد، افزایــش داشــته 

است.
مرکــز آمــار متوســط مبلــغ اجــاره ماهانه در 
پاییــز ۱۴۰۰ به عــاوه ۳ درصــد ودیعــه پرداختــی 
مســکونی  زیربنــای  مترمربــع  یــک  اجــاره  بــرای 
معامله شــده از طریق بنگاه های معامات ملکی 
بــا  در ســطح کشــور را ۳۱ هــزار و ۷۰۰ تومــان 
میانگیــن مســاحت ١٠٢ مترمربــع و متوســط عمر 
بنــای ١٤ ســال عنــوان و اعــام کرد: این شــاخص 
نسبت به فصل قبل )تابستان ۱۴۰۰( ۲.۸ درصد 
و نسبت به فصل مشابه سال قبل )پاییز ۱۳۹۹( 

٥١.٩ درصد افزایش داشته است.
ماهانــه  اجــاره  مبلــغ  متوســط  مرکــز  ایــن 
به عــاوه ۳ درصــد ودیعــه پرداختــی بــرای اجــاره 
یــک مترمربــع زیربنای مســکونی معامله شــده از 
طریق بنگاه های معامات ملکی در سطح کشور 
۳۰ هــزار و ۸۰۰ تومــان با میانگین مســاحت ١٠٤ 
مترمربع و متوســط عمر بنای ١٤ ســال دانســت و 
اعــام کــرد: ایــن میزان افزایش اجاره بها نســبت 
به فصل قبل )بهار ۱۴۰۰( ۹.۴ درصد و نسبت به 
فصل مشــابه ســال قبل )تابســتان ۱۳۹۹( ٥٨.٨ 

درصد بوده است.
افزایش اجاره مسکن باز هم ادامه خواهد 

داشت؟
از  منتشــره  گزارش هــای  برخــی  همچنیــن 
رشد ۶۰ درصدی اجاره بها در سال ۱۴۰۰ در شهر 
تهران در ســال گذشــته ۶۰ درصد نسبت به سال 

۹۹ حکایت دارد.
این در حالی اســت کــه میانگین تورم اجاره 
ســاالنه ۳ دهه اخیر ۲۲ درصد بوده اســت که از 
عبور رشد تورم اجاره مسکن از رقم ۴۰۰ درصدی 

طی چند سال اخیر خبر می دهد.
کارشناســان اقتصاد مسکن معتقدند ظرف 
۴ ســال گذشــته، قیمت مسکن رشد ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
درصــدی داشــته و از آنجایــی کــه اجــاره مســکن، 
تابعــی از رشــد قیمــت مســکن اســت، همچنــان 
شــاهد افزایــش اجــاره بهــا خواهیم بــود؛ چرا که 
هنــوز بخش اجاره مســکن نتوانســته این فاصله 

خود با رشد قیمت مسکن را جبران کند.

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی خطــاب بــه 
رئیس جمهــوری، مصوبــه هیــات بررســی و تطبیــق 
مصوبــات دولــت بــا قوانین دربــاره ایــراد آیین نامه 
اجرایــی رتبه بنــدی بــه نفــع معلمــان »طــرح مهــر 

آفرین« را تشریح و آن را مغایر قانون دانست.
بســیار  پیگیــری  از  پــس  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
زیــاد معلمــان طــرح مهرآفریــن و انتقــاد و اعتــراض 
نماینــدگان در پــی اعــام نظر کمیتــه تطبیق قوانین 
مجلــس، رئیــس خانــه ملت طــی نامه ای بــه رئیس 
جمهــوری آیین نامــه تنظیــم شــده از ســوی دولت را 

مغایر قانون خواند.

رئیس مجلس شــورای اســامی طــی این نامه 
خطــاب بــه رئیس جمهــوری، مصوبه هیات بررســی 
و تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن دربــاره ایــراد 
آیین نامــه اجرایــی رتبه بندی بــه نفع معلمان »طرح 
مهر آفرین« را تشریح و آن را مغایر قانون دانست.

متن این نامه به این شرح است:
جنــاب  والمســلمین  حجت االســام  حضــرت 

آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسامی ایران

سام علیکم؛
هیــات  تصویب نامــه  رونوشــت  بــه  بازگشــت 

بــه شــماره هـــ ۶۰۱۵۱ ت/۸۱۸۴۳  محتــرم وزیــران 
مورخ پازدهم مردادماه سال جاری موضوع »اصاح 
آئین نامــه اجرایــی قانــون نظام رتبه بنــدی معلمان« 
متعاقــب بررســی ها و اعــام نظــر مقدماتی»هیــات 
بررســی و تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن« و 
مســتنداً بــه صدور مــاده واحده و تبصــره ۴ الحاقی 
بــه قانــون نحــوه اجــرا اصــول ۸۵ و یکصــد و ســی و 
هشــت قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و 
اصاحــات بعــدی و مــاده ۱۰ آئین نامــه اجرایــی آن، 
مراتــب متضمن اعام نظــر قطعی جهت اقدام الزم 
در مهلــت مقــرر قانونــی و اعام نتیجــه به اینجانب 

ابــاغ می گــردد. بدیهــی اســت پــس از انقضــای یک 
هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که 
مورد ایراد قرار گرفته است ملغی االثر خواهد بود.

قانــون   »۴۵« مــاده  طبــق  آنکــه  رغــم  »بــه 
مدیریت خدمات کشــوری -مصوب ۱۳۸۶- استخدام 
را صرفاً شــامل اســتخدام رســمی و پیمانی دانســته 
کــه بــا طــی و تکمیــل فرآینــد اســتخدام عهــده دار 
خدمــت در دســتگاه های اجرایــی می گردانــد، لکــن 
بــه موجــب تبصــره ذیل مــاده )۳۲( قانــون مدیریت 
خدمات کشــوری که حکم آن مجدداً در ماده )۵۲( 
همیــن قانــون مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت، و از 

آنجــا کــه بنــد »۱« مــاده )۲( قانون نظــام رتبه بندی 
معلمــان -مصــوب ۱۴۰۰-، معلمــان را بــا وصــف اعم 
کلمه مشــمول نظــام رتبه بندی می شــمارد، علیهذا، 
حکــم مقــرر در بنــد »۳« مصوبــه اصاحــی ناظر به 
الحاق یک تبصره به عنوان تبصره »۴« به ماده )۳( 
مصوبــه کــه مقرر مــی دارد: »اجرای حکــم رتبه بندی 
منوط به تکمیل استخدام مطابق قوانین و مقررات 
خواهــد بــود«، از ایــن حیــث کــه معلمــان مشــمول 
تبصره »۲« ماده )۳۲( و ماده )۵۲( همین قانون و 
دیگــر موارد ماننــد آن را دربرنمی گیرد، مغایر قانون 

است.«

بــر اســاس اعــالم معاونــت اشــتغال وزارت 
کار تاکنون ۲۳۷ الگوی اشتغالزا در ۵۱ دستگاه 
اشــتغال  ملــی  اطلــس  قالــب  در  و  شناســایی 

جانمایی شده است.
به گزارش ایســنا، اطلس اشــتغال با هدف 
در  اشــتغالزا  ظرفیت هــای  معرفــی  و  شناســایی 
مناطق و نواحی متعدد و حوزه های مختلف نظیر 
صنعــت، کشــاورزی، گردشــگری و صنایع دســتی 
تدوین شــده و توســعه اشــتغال پایدار با رویکرد 
حــل نیــاز بازار کار بــه نیروی ماهر و متخصص از 
جمله مزایای تدوین اطلس الگوهای اشــتغال به 

شمار می رود.
بــه اعتقاد کارشناســان، تدوین اطلس ملی 

اشــتغال در مشــخص شــدن نیازهــای بــازار کار و 
بهبود وضعیت اشــتغال در شــهرها و استان های 
کشــور موثــر اســت و موجب شناســایی مشــاغل 
و  افــول  حــال  در  و  خامــوش  مشــاغل  موجــود، 
شناســایی اســتعدادها و ظرفیت های هر منطقه 

در بحث ایجاد اشتغال می شود.
نمایشــگاه  حاشــیه  در  گذشــته  ســال 
دســتاوردهای شــش ماهــه وزارت کار، از اطلــس 
الگوهای اشــتغالزای کشــور رونمایی و اعام شــد 
که از این پس، میزان اشتغال ایجاد شده توسط 
دستگاه ها در هر نقطه از کشور و الگوهای پیاده 
شــده بــرای تحقــق ایــن هــدف در قالــب اطلــس 
اشــتغال مشخص و بستر اجرای زیست بوم ملی 

اشتغال فراهم می شود.
از  یکــی  اشــتغال  اطلــس  الگــوی  تدویــن 
اقدامــات وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در 
دولت ســیزدهم است که برابر گزارش ها تاکنون 
۲۳۷ الگو در ۵۱ دســتگاه فعال شناســایی شــده 

است.
ملــی  زیســت بوم  الگــوی  حاضــر  حــال  در 
اشتغال به عنوان چشم انداز اشتغال وزارت کار 
متناســب با جغرافیا و اســتعدادها و ظرفیت های 
هر منطقه در دســت اجراســت. زیست بوم ملی 
اشتغال بستری است که از طریق آن دستگاه ها 
در بحــث اشــتغال در کنــار هــم قــرار می گیرنــد و 
ارتباط نظام  مند اجزا از این طریق برقرار می شود.

آنطور که کریمی بیرانوند، معاون اشتغال 
اجــرای  بــرای  اصلــی  گام  می گویــد:  کار  وزارت 
کــردن  هماهنــگ  اشــتغال،  ملــی  بــوم  زیســت 
دســتگاه ها و نهادهــا بــود کــه در ایــن راســتا ۷۱ 
دســتگاه و نهــاد حاکمیتــی و مردمــی همــکاری 
و الگوهــای مــا را در عرصــه اشــتغال در نقــاط 

مختلــف پیاده کردند.
او مــی گویــد: در همیــن راســتا ۵۱ دســتگاه 
فعال را شناسایی کردیم که یک الگو را عملیاتی 
می کننــد و در گام هــا و فازهــای بعــد، مبنــای کار 
اطلــس ملــی اشــتغال ایــن اســت کــه بــه صــورت 
اشــتغالی  الگــوی  چــه  منطقــه ای  هــر  در  بهینــه 
خدمــات  از  یــک  کــدام  روی  و  شــود  عملیاتــی 

زیست بوم متمرکز شویم.
بــه گفتــه وی، تاکنون ۲۳۷ الگوی اشــتغالزا 
در ۵۱ دســتگاه شناســایی و در قالب اطلس ملی 

اشتغال کشور جانمایی شده است.
کارشناســان تدویــن اطلــس ملــی اشــتغال 
را در رصــد و پایــش ارتبــاط آموزش عالــی با بازار 
کار موثــر خوانــده و تاکیــد دارنــد کــه اطلس ملی 
الگوهــای اشــتغال ضمــن مشــخص کــردن میزان 
اشــتغال ایجاد شــده از ســوی دســتگاه ها در هر 
بــرای  پیــاده شــده  الگوهــای  و  از کشــور  نقطــه 
تحقــق ایــن هدف، بســتر اجرای زیســت بوم ملی 
در  و ضعــف  قــوت  نقــاط  و  فراهــم  را  اشــتغال 

برنامه ریزی های اشتغال را نمایان خواهد کرد.

کــه  کــرد  تاکیــد  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
بــا امــکان فــروش امــالک مــازاد و تامیــن منابــع 
مــورد نیــاز بــا هم  افزایی بهتر مشــکالت و کمبود 

فضاهای آموزشی زودتر مرتفع شود.
یوســف نــوری با قدردانی از زحمــات همکاران که 
در ایــن ایــام با ترافیک، تعدد و تراکم باالی کاری 
در آســتانه بازگشــایی مدارس رو به رو هســتند، 
گفــت: تــاش جمعــی مــا در جهت ایجاد شــرایط 

مناسب تحصیل کودکان این کشور است.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت فضا و زیرســاخت 
مربیــان،  تربیــت  و  آمــوزش  رونــد  در  مناســب 
گفت: محیط به عنوان یک عامل سازنده موجب 
تمرکــز بیشــتر دانش آمــوز، تدریس بهتــر معلم و 
در نتیجــه تســهیل، تســریع و تعمیــق در فراینــد 

یادگیری می شود.

درخشــان  نمونه هــای  بــه  اشــاره  بــا  نــوری 
طراحــی فضــا متناســب بــا کارکــرد آن در تاریــخ 
معماری کشور، گفت: به عنوان مثال در طراحی 
مســجد جامــع اصفهان این موضــوع که عاوه بر 
آنکــه محــل عبــادت باشــد به عنوان محــل تعلیم 
احــکام و شــرعیات، بــه جنبه هــای مختلــف آن از 
حیث رسایی صدا و محل قرارگیری افراد پرداخته 

شده است.
وزیــر آمــوزش و پــرورش اظهارکــرد: موضوع 
مهمــی کــه بــه نظــر مغفــول مانــده اســت تعیین 
رابطــه فضــا بــا برنامــه درســی اســت. الزم اســت 
برنامــه درســی و برنامه  ریــزی درســی را در فضــا 
ببینیــم، نیازهــای متخصصــان تعلیــم و تربیــت و 
پداگــوژی را بشناســیم و بــه عنــوان یــک مولفــه 
مهــم محتواهای آموزشــی، روش ها و شــیوه های 

ارزشیابی را نیز بدانیم.
نــوری ادامــه داد: فضــا باید تعاملی باشــد و 
این مفهوم دقیق تعریف شــود که بتوانیم ارتباط 
ســازنده و مفیــد اجزای محیط بــا دانش آموزان را 
فراهــم کنیــم تا حــس یادگیری را بــه دانش آموز 
منتقل کند، که البته بخشــی ازآن خود محصول 

آگاهی و یادگیری است.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان ایــن نکته 
کــه مــدارس آینــده باید پاســخگوی تمــام جوانب 
و نیازهــای دانش آمــوز نســل فــردا و بــه تبــع آن 
جامعــه باشــد، تصریــح کــرد: غیــر از ایــن باشــد 
و  می دهــد  دســت  از  را  خــود  کارکــرد  مدرســه 
دانش آمــوز ارتباطــی بــا محیــط و فضــا و محتــوا 

برقرار نمی کند.
عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم بیــان کــرد: 

راهبــری آینــده طراحــی و معمــاری مــدارس یــک 
ســری الزاماتــی دارد، کــه بایــد آن را چندوجهــی 
بــه جنبه هــای معمــاری اســامی و  دیــد، توجــه 
ایرانــی حتمــا یکــی از مولفه هــای مدرســه آینــده 
اســت و مدرســه ســبز نیــز یکــی از مظاهــر آن 
اســت، مورد بعدی به عنوان مثال مدرســه ای که 
بــا مصرف کمترین مصالح ســاخته شــود و منابع 
بیشتری را برای آیندگان حفظ نماید، نمونه ای از 

یک مدرسه با رویکرد آینده نگری است.
وزیــر آمــوزش و پرورش ادامــه داد: موضوع 
هــوش مصنوعــی، اســتفاده از واقعیات مجازی و 
محتواهــای ســه بعــدی، اســتفاده از فناوری هــای 
نوین در فناوری اطاعات و ارتباطات و ترکیب آن 
بــا طراحــی و معماری، بحث اینترنت اشــیا نقش 
ربات هــا در آینــده مــدارس و... هرکــدام می تواند 

واجد بررسی و مطالعات گسترده باشد.
روابــط  و  اطاع رســانی  مرکــز  گــزارش  بــه 
عمومــی وزارت آموزش وپرورش، وی همچنین بر 
لــزوم حفــظ، تعمیــر و نگهــداری فضــا و تجهیزات 
آموزشــی تاکیــد کــرد و گفت: نوســازی مدارس و 
معاونت پشــتیبانی آموزش و پرورش در این باره 
با هماهنگی بیشتر می توانند روند بهبود مسائل 

این حوزه را فراهم کنند.
نــوری در پایــان ضمــن قدردانــی از خیریــن 
مدرســه ســاز، بــر لــزوم شناســایی و بهره منــدی 
از تمامــی ظرفیت هــای موجــود نهادهــا و خیریــن 
حقیقی، به ویژه هموطنان خارج از کشــور تاکید 
کــرد بــا امکان فروش اماک مــازاد و تامین منابع 
مــورد نیــاز بــا هم  افزایــی بهتر مشــکات و کمبود 

فضاهای آموزشی زودتر مرتفع شود.

 افزایش ۴۵ درصدی اجاره بها
در مرداد

مدارس شاهد صاحب 
»شناسنامه فعالیت« 

می شوند 
و  آمــوزش  وزارت  ایثارگــران  و  شــاهد  امــور  مدیــرکل 
پــرورش بــا بیان اینکه در ســال تحصیلی پیش رو تمام 
مــدارس شــاهد منطبق بــر شناســنامه فعالیت مدارس 
شاهد فعالیت می کنند، گفت که حدود ۶۱ تا ۶۲ درصد 
دانش آموزان ما از جامعه ایثارگری هستند که رأس آن 

فرزند شهید و پایین ترین آن نوه رزمنده است.
محمدرضا رزاقی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
برنامه هــای ایــن اداره کل بــرای ارتقــای کیفیــت مدارس 
شــاهد اظهــار کــرد: در طــول این ســال ها، هیچکــدام از 
وزرا بــه ایــن صراحــت روی کیفیت بخشــی و گســترش 

فعالیت تأکید نداشتند.
وی افــزود: دیــدار بــا خانــواده شــهدا و ایثارگــران و 

پیگیری مطالبات شان نیز مورد توجه است.  
مدیــرکل امــور شــاهد و ایثارگــران وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه برنامه استانداردسازی در مدارس 
شــاهد را پیــش می بریــم گفــت: از ســال گذشــته بــه 
رغــم شــرایط کرونایــی، استانداردســازی را تحــت عنوان 
و  کردیــم  جــاری  شــاهد  مــدارس  فعالیــت   شناســنامه 
امســال به صورت مشــخص در برنامه ســاالنه اداره کل 

وارد کردیم که در ستاد هم تصویب شده است.
رزاقــی ادامه داد: براین اســاس در ســال تحصیلی 
بــر شناســنامه  منطبــق  شــاهد  مــدارس  کلیــه  آینــده، 

فعالیت مدارس شاهد فعالیت می کنند.
وی همچنیــن دربــاره درجه بنــدی مــدارس شــاهد 
گفــت: فعــا بــه دنبــال درجه بنــدی مــدارس نیســتیم. 
در درجــه اول بــه دنبــال آن هســتیم کــه همــه مــدارس 
مطابــق یــک چارچــوب فعالیت کنند. ســپس به ســمت 
درجه بنــدی برویــم. البته بــه دنبال درجه بندی یک، دو، 
ســه نیســتیم. بلکه بنای ما بر این اســت که هر مدرسه 

خودش را نسبت به سال قبلِ خودش ارتقا دهد.
مدیــرکل امــور شــاهد و ایثارگــران وزارت آمــوزش 
و پــرورش افــزود: مــا ایــن بازخــورد را بــه خــود اســتان و 
منطقــه می دهیــم کــه این مدرســه نتوانســت خودش را 
نسبت به سال قبل ارتقا دهد و آنها تصمیم می گیرند. 
وقتــی درجه بنــدی می کنیــم ممکــن اســت مــدارس وارد 
کارهای شــکلی شــوند، اما نگاه ما طور دیگری اســت و 
اینگونه نگاه کردیم که مدرسه از نظر فعالیت آموزشی 
و پرورشی سال قبل چگونه بوده و آیا امسال بهتر شده 
اســت یا خیر؟  اگر بهتر شــده اســت کاما مشــخص می 
کند که برای ســال بعد چه کاری می خواهد انجام دهد 
و اگر بهتر نشــده اســت به اســتان اعام می کنیم که در 
ایــن زمینــه موفــق نبوده و بایــد اقدامی کنند یــا مدیر را 

جابجا کنند یا اقدام دیگری انجام دهند.

شناسایی ۲۳۷ الگوی اشتغال زا در قالب اطلس ملی اشتغال

جبران کمبود فضاهای آموزشی با فروش امالک مازاد

قالیباف در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری: آیین نامه اجرایی رتبه بندی 
معلمان طرح مهرآفرین مغایر قانون است
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