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پرداختــن بــه امر دیجیتــال و کنترل داده ها 
از برنامه های مســلم اروپاســت. درســالهای 
در  چینی هــا  و  آمریکائیهــا   )۱3۸۹(۲۰۱۰
دنیــای دیجیتــال دســت برتــر داشــتند. هم 
اکنــون اروپــا نیــز در تــاش اســت در ایــن 

زمینه عقب ماندگیها را جبران کند.
»فیلیــپ التومــب« یکــی از نمایندگان 
مجلــس ملــی فرانســه کــه مأمــور تحقیــق و 
بررسی در خصوص ایجاد و ترویج حاکمیت 

دیجیتــال ملــی و اروپایــی اســت درایــن خصــوص می گوید: 
»فــرض کنیــد شــما یــک شــیئ گرانبهــا در یــک گاوصنــدوق 
دریک کشور دیگر دارید. هر زمان این کشور تصمیم بگیرد 
به شــما اجازه ندهد شــما به این شــیئ گرانبها دسترســی 
داشــته باشــید گرچــه شــما مالــک آن هســتید، امــکان بــه 
آن دسترســی بــه دارایــی بــا ارزش خــود نخواهیــد داشــت. 
مالکیت بر داده های دیجیتالی بر روی بستر اینترنتی سایر 
کشــورها نیز از جنس اســت.« توانایی مدیریت داده ها در 
دنیــای امــروز تحــت حاکمیــت هرکشــورنکته بســیار مهمی 
اســت. زیرا اقتصاد از این پس برهمین پایه های دیجیتالی 
بنــا می شــود. کلیــه فعالیتهــای اقتصــادی اعــم از شــروع و 
ادامه آنها، بازسازیهای صنعتی و مبارزه با گرمایش اقلیمی 
تنهــا در صورتــی موفقیــت آمیــز خواهند بود کــه توانایی بر 
مدیریــت داده هــای دیجیتالــی موجــود باشــد. ایــن نماینده 
مجلس ملی فرانســه براین اســاس معتقد اســت: »ما باید 
بتوانیــم داده هــای خــود را مدیریت کنیم. قادر باشــیم آنها 
را پــردازش و ذخیــره کنیم. بدون این توانمندی، اقتصاد ما 

همواره در خطر است.«
عوامــل زیــادی باعث شــدند تا اروپا بیــش از پیش به 
وابســتگی های اقتصادی و صنعتی خود آگاه شــود: بحران 
کرونــا، افزایــش تنشــهای ژئوپلیتیکــی میان آمریــکا، چین، 
روســیه و اروپــا از زمــان ریاســت جمهــوری دونالــد ترامــپ، 

به چالش کشــیده شــدن چنــد جانبه گرایی 
و درنهایــت جنــگ روســیه و اوکرایــن همگی 

براین امر مؤثر بودند. 
اروپــا بــه خــود آمــده و ایــن ســئوال را 
از خــود می کنــد: اگــر بنا باشــد به اســتقالل 
راهبــردی و حاکمیــت صنعتــی بیندیشــد آیا 
ابزارهــای آن را در اختیــار دارد و برایــن امــر 
تواناســت؟ تــا ازایــن طریــق بتوانــد مدیریت 
نظامهــای اطالعاتــی و ارتباطــی و بــه ویــژه 
داده هــای دیجیتالــی خــود را بــه عنــوان مــاده اولیــه کلیــه 

فعالیتها بر عهده گیرد؟
بســیاری از فعــاالن پاسخشــان بــه این ســئوال مثبت 
اســت. درمقابــل دو حاکمیــت دیجیتالــی متضــاد هم یعنی 
آمریکایــی کــه بســیار آزادی عمــل دارد و چینــی کــه بســیار 
بســته و خــود کامــه عمــل می کنــد شــرکت »دیجیتــال نیــو 
را  کــه درایــن زمینــه فعالیــت می کنــد راه ســومی  دیــل« 
انســانگرایانه  دیجیتالــی  »حاکمیــت  می کنــد:  پیشــنهاد 
اروپایــی«. ایــن راه ســوم تــالش می کنــد براســاس قوانیــن 
جهانــی اعتمــاد همــگان را جلــب کند. در حــال حاضر دیگر 
کســی بــر ســر اهمیت وجــود حاکمیــت دیجیتالــی در اروپا 

بحثی ندارد.
اغلــب کارشناســان معتقدند کلیه مســائل اقتصادی، 
راهبــردی، ژئوپلیتیکــی و حتــی اخالقــی  بــه اندازه مســائل 
مربــوط بــه انــرژی  بــرای آینــده اهمیــت دارنــد و بــه همین 
منظــور حاکمیــت دیجیتالی ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت. 
»اوالف شــولتز« صدراعظــم آلمــان بــر اهمیــت »حاکمیت 
دیجیتالی اروپا« تأکید بسیار دارد. بر این اساس خواستار 
تصویــب راهبــردی تحــت عنــوان» ســاخت اروپــا« تا ســال 
۲۰۳۰)۱۴۰۹( به منظور استقالل و در دست گرفتن رقابت 

است.
منبع: لوموند

»هــاکِل« یکــی از مشــهورترین شــرکتهای 
تولیــد کاغــذ توالــت در آلمــان بــرای ادامــه 
فراوانــی  مشــکات  دچــار  فعالیتــش 
شده اســت. مهمتریــن مشــکل این شــرکت 
گرانــی گاز و حمــل ونقــل عنــوان می شــود. 
بــزودی دســتمال کاغــذی توالــت در آلمــان 

کمیاب خواهدشد.
صنعت کاغذ آلمان به همه خانواده ها 
درخصــوص تنگناهــای بســیار موجــود بــرای 

تولیــد ایــن محصــول مهــم  هشــدار داده  اســت. مهمتریــن 
عامل بروز این نگرانی کاهش تحویل گاز روسیه به آلمان 
است. مسئولین صنعت کاغذ در آلمان معتقدند در صورت 
کمبــود گاز تولیــد کاغذهــای توالت امکان پذیــر نخواهدبود 
چراکه برای تولید آن گاز زیادی مصرف می شــود.۳۰درصد 
قیمت تمام شده این محصول ناشی از مصرف انرژیست.

در آلمان قبال نیز با شروع کرونا و درپی هجوم مردم 
بــرای خرید دســتمال کاغــذی توالت؛ این محصول بشــدت 
کمیاب شــد تا آنجا که فروشــش جیره بندی شــده و به هر 
خریــدار صرفــا یــک بســته می فروختنــد. اولیــن قربانی این 
وضعیــت شــرکت»هاکِل« اســت. این شــرکت دراوایل ماه 
سپتامبر)اواســط شــهریور( به دلیل  افزایش شــدید قیمت 
مواداولیــه و انــرژی مجبــور بــه اعــالم رونــد ورشکســتگی و 

وضعیت خودگردان شد. 
قیمــت مصرف کننــده برای محصوالت این شــرکت در 
داروخانه هــا وســایر فروشــگاهها بــه هیــچ وجه پاســخگوی  
آن  تولیــد  بــرای  اولیــه  مــواد  و  انــرژی  قیمتهــای  افزایــش 
نیســت. افزایــش قیمــت خمیــر کاغذ بــه عنــوان ماده اولیه 
تولیــد دســتمال کاغــذی توالت و افزایــش هزینه های حمل 
ونقــل فشــار زیــادی بــر این شــرکت در ادامــه فعالیتهایش 
وارد کرده اســت. از ماه مارس )اســفند۱۴۰۰( زنگ خطر در 

صنعت کاغذ به صدا درآمد.
فعــاالن ایــن صنعــت از فشــار بســیار زیــاد وارد شــده 
بــرآن دراثــر افزایــش قیمتهــا همــواره شــکایت داشــته اند. 
در شــرایط فعلــی بــرای آنها این امر بســیار اهمیــت دارد تا 
بتواننــد در بازار خرده فروشــی هزینه های تمام شــده تولید 
خــود را جبــران کننــد. به دلیــل نبود امــکان افزایش قیمت 
خرده فروشــی تولیدکنندگان دراین صنعت مجبور شده اند 

طــی چند مــاه اخیر تولید را به دلیل مقرون 
به صرفه نبودنش متوقف کنند.

رونــد  اعــالم  بــا  شــرکت»هاکِل« 
ورشکســتگی ایــن امــکان را پیــدا می کنــد تــا 
بــا فرصتهــای قانونی و با حفظ هیئت مدیره 
بپــردازد.  خــود  ســاختار  تجدیــد  بــه  فعلــی 
»وُکلِر یونگ« مدیرعامل این شــرکت دراین 
خصــوص می گویــد: »وضعیــت خودگــردان 
بــه مــا ایــن فرصــت را می دهد تــا انعطاف و 
ســرعت الزم در ســازماندهی مجــدد شــرکت را بــه نحــوی  
پایداربدســت آوریم و دراین مســیر بتوانیم منافع کارکنان، 
مصرف کننــدگان و ســرمایه گذاران آن را بــا موقعیت جدید؛ 
بهتــر فراهــم کنیــم. مــا بــه این بــاور رســیده ایم بــا افزایش 
قیمــت انــرژی کــه می تــوان آن را بــه نوعی  تاریخــی خواند 
ایــن تغییــر وضعیــت تنها عامل موفقیت ما در این شــرایط 

سخت خواهد بود.«
۲۲۵ کارمنــد ایــن شــرکت بــرای پرداخــت حقوقشــان 
از ســپتامبر تا نوامبر)شــهریورتا آبان( تحت پوشــش کمک 
هزینــه ورشکســتگی آژانــس فــدرال اشــتغال آلمــان قــرار 
گرفته اند. بسیاری از شرکا و مشتریان این شرکت حمایت 

خود را از تغییر وضعیت آن اعالم کرده اند.
شــرکت»هاکِل« بــا گــردش مالــی ســاالنه ۸۰میلیون 
یورویــی از ســایر رقبــای خــود از جملــه »وِپــا ایســیتی یــا 
کیمبِرلــی کالرک« عقب تــر اســت. بنــا بــه گفتــه اتحادیــه 
صنعــت کاغــذ در آلمــان به طور کلی ده تولید کننده عمده 
دســتمال کاغــذی توالــت بــا تولیــد ۷۵هــزار تن درســال در 
سراســراین کشــورفعالیت می کنند. در فرانسه اوضاع این 
صنعــت خیلــی بهتر نیســت. ایــن محصول چند ماهیســت 
جــزو تورم زاتریــن محصــوالت قــرار گرفته اســت. قیمت آن 
در مــاه اوت)مــرداد( نســبت بــه زمــان مشــابه ســال قبــل 
خــود ۱۲/۳۴ درصــد افزایــش یافــت. مقامــات اتحادیه های 
تولیدکنندگان محصوالت ســلولزی اواسط ماه ژوئن)اواخر 
خــرداد( درمــورد کمبود شــدید انــواع محصوالت بهداشــتی 
از جملــه دســتمال کاغــذی توالــت، معمولــی و ســایر انــواع 
آن هشــدار داده بودند. آنها معتقدند به دلیل نبود انرژی 

کافی تولید این محصول باید متوقف شود.
منبع: فیگارو
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مریم اونیا

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار حساب هایی 
کــه روزانــه ۱۰۰ تراکنــش، بــه ارزش بیــش از 35 
میلیــون تومــان داشــته باشــند، تجاری محســوب 
شــده و مشــمول مالیات می شــوند اما در مقابل، 
بــرای ایــن حســاب ها موارد تشــویقی هــم در نظر 

گرفته شده است.
 بــه گفتــه اصغــر ابوالحســنی، قائــم مقــام 
بانک مرکزی، حســاب هایی که مشمول این قانون 

می شــوند، از اول مهرماه با پیامک به صاحب حســاب اعالم شــده 
و اگر فرد مدعی شــود که کار تجاری انجام نمی دهد و به اشــتباه 
جزو حســاب های تجاری شناســایی شــده، می تواند با ارائه مدارک 
مربوطه به سازمان مالیاتی حساب را از تجاری به شخصی تغییر 

وضعیت بدهد.
اما حساب تجاری که بدین صورت مشمول مالیات می شود، 
چــه حُســنی بــرای صاحــب حســاب دارد؟ بــه گفته ابوذر ســروش 
معــاون نظــارت بانــک مرکــزی، هــدف بانــک مرکــزی از تفکیــک 
حساب های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی 
کشور است، ضمن آنکه مشوق هایی همچون افزایش سقف نقل 
و انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت 
چک هــای قبلــی برای صدور دســته چــک جدید برای این دســته از 
دارندگان حساب ها پیش بینی شده است. بدین صورت که آستانه 
روزانــه نقــل و انتقــاالت غیر حضوری به ۵ میلیــارد ریال و ماهانه 
۳۰ میلیارد ریال افزایش یافته و عالوه بر آن، حد نصاب بازگشت 
چک های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک ها در سامانه صیاد برای 
صــدور و اعطــای دســته چک جدید که برای عمــوم مردم ۸۰ درصد 
در نظر گرفته شــده بود، برای صاحبان حســاب های تجاری به ۶۰ 

درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، صاحبان حساب های تجاری دیگر الزامی ندارند 

کــه بــرای نقل و انتقاالت بیــش از دو میلیارد ریال 
مستندات خود را به بانک ارائه کنند، بلکه بانک ها 
تنهــا بــرای نقل و انتقاالت باالتر از ۱۰ میلیارد ریال 
ملزم هستند که از این اشخاص مستندات مربوطه 

را مطالبه کنند.
همچنین خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار 
و امور تجاری فقط به صاحبان حساب های تجاری 
ارائه خواهد شد. به عنوان مثال، اعطای تسهیالت 
در قالــب  مضاربــه، ســلف، خریــد دیــن، مشــارکت 
مدنــی و امثــال ذالــک و نیــز گشــایش اعتبارات اســنادی کــه صرفاً 
در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حســاب های تجاری 
تعلق می یابد. وجه این تسهیالت نیز فقط باید به حساب تجاری 

اشخاص یا فروشندگان کاال و خدمات واریز خواهد شد.
براســاس اعالم بانک مرکزی، صاحبان حســاب به دو طریق 
می تواننــد حســاب های موردنظــر خود را به حســاب تجاری تبدیل 
کننــد. روش اول، مراجعــه بــه درگاه هــای تعییــن شــده توســط 
ســازمان امور مالیاتی کشــور و اعالم شماره حساب یا حساب های 
تجــاری اســت کــه در ایــن روش معموال ســازمان در هنگام تکمیل 
اظهارنامه های مالیاتی شــماره حســاب های تجاری صاحبان کسب 
و کار را از آن هــا اســتعالم کــرده و افــراد می تواننــد از همان درگاه، 
شــماره حســاب های تجــاری خــود را ثبــت کننــد. در صــورت تایید، 
مراتــب بــه صورت سیســتمی بــه بانک مرکــزی اعالم می شــود. در 
روش دوم، افراد می توانند به بانک های عامل مراجعه و اطالعات 
حســاب های خود را که می خواهند به حســاب تجاری تبدیل شود 
اعالم کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده 
مالیاتــی خــود را نیــز به متصدیان بانکی اعالم کــرده و بانک عامل 
پــس از ارســال سیســتمی اطالعــات بــه ســازمان امــور مالیاتــی از 
مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده و اخذ تاییدیه از آن سازمان، 

می تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.

ماک حساب تجاری، تعداد تراکنش است 
نه مبلغ

درکنــار تمــام آنچــه کــه اعالم شــده اســت، اخیــرا مصطفی 
قمری وفــا، ســخنگوی بانــک مرکــزی بــرای برخــی ابهامــات 
مطرح شده درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب های 
تجــاری از غیرتجــاری اعــالم کــرد: مــالک بــرای تعییــن 
حساب تجاری، تعداد تراکنش واریز به حساب بوده 
و مبلغ واریزی مد نظر نیست. این سخنان در حالی 
مطرح می شــود که در خبر اعالمی از ســوی بانک 
مرکــزی بــه صراحت رقــم ۳۵ میلیــون تومان در 
روز اعالم شــده اســت. در پاســخ به این ابهام 
وی گفته است که اگر حساب های بانکی یک 
فرد دو شرط تعداد و مبلغ را بطور همزمان 
داشته باشد، حساب تجاری تلقی خواهد 
شــد. بنابرایــن صــرف دارا بــودن یکــی 
از ایــن دو شــرط، مبنایــی بــرای تجاری 
دانســتن حســاب نبــوده و مبنا، صرفا 
تعــداد واریــز بــه حســاب اســت، نــه 
تراکنــش. وی همچنیــن بــه ایــن نکته 
نیــز اذعان داشــته اســت که براســاس 
بررسی های صورت گرفته، حدود ۲ درصد 
از حســاب های غیرتجــاری، بــا اجرای ایــن مصوبه، 
ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند. 
البته مدیر روابط عمومی بانک مرکزی به این نکته نیز اشاره کرده 
که همه حســاب هایی که واجد دو شــرط مذکور هســتند، ممکن 
اســت تجــاری محســوب نشــده و پــس از بررســی و اخــذ اطالعات 
تکمیلــی، نســبت به تجــاری یا غیرتجاری بــودن آنها تصمیم گیری 
شــود. بر همین اســاس ممکن اســت حســابی واجد هر دو شــرط 

باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.

قانونی برای همه؟
بنابــر آنچــه اعــالم شــده، فرآینــد تفکیــک حســاب های تجــاری و 
غیرتجاری برای نخســتین بار در کشــور و با هدف ایجاد شــفافیت 
و برخورد با فرارهای مالیاتی اجرا می شــود. خبری که از بدو اعالم 
آن به ســرعت در میان کاربران فضای مجازی مورد بحث و انتقاد 
قرار گرفت. یکی از عمده انتقادات، موضوع مالیات ستانی جدید از 
کسب و کارهای خرد است. افرادی که نه فرار مالیاتی را بلد بوده 
و نه به ترفندهای دورزدن قوانین مالیات مسلط هستند. از طرفی 
در شــرایطی که اشــتغال در کشــور همواره یکی از پر چالش ترین 
عرصه ها بوده است، کسب وکارها به جای آنکه مورد حمایت قرار 
بگیرنــد، هــر روز بــا دغدغــه جدیــدی مواجــه می شــوند. آن هــم با 

اخباری که اول اعالم، سپس تصحیح و در نهایت اجرا می شود.
از ســوی دیگر بســیاری از امتیازاتی که برای حســابهای تجاری 
در نظــر گرفتــه شــده در عمــل خدماتــی اســت کــه بنا به تشــخیص 
مدیــر شــعب در اختیار مشــتریان بانکها قرار می گرفتــه و اگر امروز 
ایــن امتیــاز بــه صورت خاص، محدود به حســابهای تجاری شــود در 
عمل انگیزه یا مشوق ویژه ای محسوب نخواهد شد. کما اینکه بهای 
جایزه ای که چندان برای فعالین اقتصادی جذاب نیســت، افزایش 
مالیاتی است که از این محل متوجه آنها خواهد شد. البته شفافیت 
و تفکیک صورت گرفته بین حسابهای تجاری و شخصی به کوچک 
شــدن مفرهای موجود برای فرار مالیاتی کمک می کند ولی کســب 
و کارهای کوچکی که تا پیش از این با چنین پیچیدگی هایی مواجه 

نبوده اند به سرعت دچار مشکالت جدی می کند. 

انتظــار مــی رود اتحادیه اروپا در اوایل ماه جاری 
طرحی را در مورد این اقدام ارائه کند.

روبرتــو ســینگوالنی، وزیر انتقــال اکولوژیک 
ایتالیا روز شنبه در مصاحبه با روزنامه ال رپوبلیکا 
گفــت: انتظار می رود کمیســیون اروپا پیشــنهادی 
را با هدف اعمال سقف قیمتی تعمیم یافته برای 

واردات گاز در این ماه ارائه کند.
به گفته وزیر، طرح محدود کردن قیمت گاز 
قبالً ترسیم شده و تاکنون توسط ۱۵ کشور عضو 

از جمله آلمان حمایت شده است.
ســینگوالنی گفت: "این پیشنهاد در ماه سپتامبر )شهریور( 
ارائه خواهد شــد. ما در حال حاضر در تالش هســتیم تا اکثریتی 

را برای حمایت از آن داشته باشیم."

قیمت گاز در سراســر اتحادیه اروپا به دلیل 
تحریم هــای اعمــال شــده علیــه روســیه بــه دلیــل 
درگیــری بــا اوکرایــن و همچنیــن کاهــش عرضه از 
مســکو، چندین ماه اســت که به ســرعت در حال 

افزایش بوده است.
رهبــران اتحادیــه اروپــا قبــالً برنامــه هایــی را 
بــرای کاهــش مصــرف گاز بــه میــزان ۱۵ درصــد از 
اول اوت )مرداد( تا پایان مارس )فروردین( ۲۰۲۳ 
اعــالم کــرده بودنــد. کشــورهای عضــو در رابطــه 
بــا اقدامــات خــاص اتخــاذ شــده بــرای دســتیابی بــه ایــن کاهــش 

اختیاراتی دارند.
سیاستگذاران داخل اتحادیه اروپا همچنین در حال توسعه 
طرحــی بــرای مقابلــه بــا بحران انــرژی در آســتانه فصل زمســتان 

آینده هستند.
اوایل این هفته، پولیتیکو گزارش داد که گام های پیشنهادی 
اتحادیــه اروپــا شــامل محدودیت هــای قیمتــی بــرای واردات گاز 
روســیه، کاهش مصرف انرژی، حمایت از شــرکت های خدماتی و 
وضع مالیات بر شــرکت های ســوخت فســیلی است که سودهای 
زیادی را ثبت می کنند. طبق گزارش ها، این بسته در ۱۴ سپتامبر 

)شهریور( تصویب خواهد شد.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، حداقل ده کشور اتحادیه 
اروپــا بــه دنبــال محدودیت قیمت بــرای واردات گاز از همه تامین 
کننــدگان، نــه فقــط روســیه هســتند. طبــق گــزارش هــا، ایتالیــا، 
لهســتان و یونــان بــا طــرح محــدود کــردن قیمــت گاز روســیه کــه 
توسط رئیس اتحادیه اروپا، اورسوال فوندرسالین پیشنهاد شده، 
مخالفــت کرده انــد. در همین حال مجارســتان، اتریش و هلند از 

اعمال سقف قیمتی حمایت نمی کنند.
بروکســل نگران اســت که روســیه در صورت تعیین ســقف 
قیمــت، تحویــل گاز را متوقف کند. پیش از این، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه گفته بود که مســکو ارســال نفت و گاز به 
کشــورهایی را که برخالف تعهدات قراردادی، تصمیمات سیاســی 

می گیرند متوقف می کند.
منبع: راشاتودی

ادغام اتریوم و سناریوهای پیش روی آن امیرعباس امامی

رئیس هیئت مدیره فینوپیا

 ســرمایه گذاران و معامله گران اتریوم بیش از حد ســردرگم اند. 
ایــن در حالــی اســت کــه توســعه دهندگان ایــن ارز دیجیتــال با 
نزدیــک شــدن بــه تاریخ اجــرای ادغام یــا مرج )Merge( جشــن 
گرفته انــد و از آن به عنــوان مهم تریــن ارتقــای فنــاوری تاریــخ 
ارزهــای دیجیتــال یاد می کنند. پروژه ادغام در گذشــته نام های 
زیــادی ماننــد اتــر ۲.۰ یا اتریوم ۲.۰ داشــته اســت، اما در اوایل 
سال ۲۰۲۲ اعضای جامعه این ارز دیجیتال بر عنوان »ادغام« 
به توافق رسیدند. منظور از ادغام، ارتقا بالک چین اتریوم برای 
بهبــود آن اســت کــه فعــاالن صنعــت ارزهــای دیجیتال از ســال 
۲۰۱۴ منتظــرش بوده انــد. هرچنــد کــه چنین به روزرســانی های 
زیــادی هرســاله در صنعــت ارزهــای دیجیتــال رخ می دهد، این 
ارتقــا مهم تریــن به روزرســانی تاریــخ محســوب می شــود و اگــر 
موفق شود، ویژگی های جدیدی به شبکه اتریوم اضافه می کند.
بــا اجــرای ادغــام، بالک چیــن اتریــوم از ســازوکار اجمــاع 
اثبــات کار بــه ســازوکار اجمــاع اثبــات ســهام منتقــل می شــود. 
طبق گفته های بنیاد اتریوم، اجماع اثبات ســهام از نظر انرژی 
کارآمدتــر اســت و پــروژه ادغــام می توانــد تــا ۹۹ درصــد، میزان 
انتشــار کربن دی اکســید بالک چیــن اتریــوم را کاهش دهد. این 
اتفــاق باعــث می شــود تا جذابیــت اتریوم بــرای ســرمایه گذاران 
کــه چنــدی  بــرای مثــال شــرکت تســال  یابــد.  افزایــش  نهــادی 
ارز  ایــن  از  بیت کویــن،  بــاالی  انــرژی  به خاطــر مصــرف  پیــش 
دیجیتال دســت کشــیده بود، احتماالً در اتریوم ســرمایه گذاری 
می کنــد. بــا ایــن  حــال، ادغــام تأثیــری در ســرعت تراکنش های 
بالک چیــن اتریــوم یــا حجــم تراکنش های آن نــدارد. برای بهبود 

مقیاس پذیری اتریوم، چهار مرحله دیگر می بایســت اجرا شــود 
کــه بــه ترتیــب ســرج )Surge(، ورج )Verge(، پــرج )Purge( و 

اسپلرج )Splurge( نام دارند.
با توجه به اهمیت فوق العاده زیاد این اتفاق )که به نظر 
می رســد در تاریخ ۱۵ ســپتامبر یا همان ۲۴ شــهریور رخ دهد(، 
کارشناســان زیــادی بــاور دارنــد کــه هیاهــو و جنجال رســانه ای 
موجــود باعــث می شــود تــا قیمــت ایــن ارز دیجیتــال حداقل در 
کوتاه مــدت افزایــش یابــد. در هــر حــال، معامله گــران بایــد بــه 
ایــن نکتــه دقــت کننــد که ادغام ممکن اســت آن طــور که همه 
انتظــارش را دارنــد، پیــش نرود و تنهــا به عنوان یک هارد فورک 
بحث برانگیز تأثیر بدی روی کل بازار و صنعت ارزهای دیجیتال 

بگذارد. 
رشــد قیمــت اتریــوم ممکــن اســت در نتیجــه اســتراتژی 
»شایعه را بخر؛ خبر را بفروش« رخ دهد. بنا بر این استراتژي 
مشــهور، معامله گــران وقتی شــایعه ای درباره یــک ارز دیجیتال 
پخــش می شــود، آن را خریــداری می کنند و قبل از اجرا و تأیید 
خبر مربوط به شایعه و سقوط ارز دیجیتال، آن را می فروشند. 
ایــن اتفاق معموالً فشــار فروش زیــادی ایجاد می کند و ارزهای 

دیجیتال یا حتی سهام را به ورطه سقوط می کشاند.
در هر حال، عملکرد اتریوم در هفته های گذشته به دلیل 
هیاهویی که پیرامون آن وجود داشته، نسبتاً بهتر از بیت کوین 
بوده است. قیمت این ارز دیجیتال در دو هفته گذشته حدود 
۱۵ درصد رشد کرده؛ در حالی که بزرگ ترین ارز دیجیتال بازار 

در این مدت تنها توانســته اســت حدود ۶ درصد رشــد کند. به 
همین خاطر، بسیاری باور دارند که ادغام تأثیر خود بر اتریوم 

را گذاشــته اســت و پــس از اجــرای آن، اتفــاق 
خاصی برای این ارز دیجیتال نمی افتد.

از طرفی بســیاری هنــوز نمی دانند که پس 
از اجــرای مرج، چــه اتفاقی برای راهکارهای الیه 
دوم اتریــوم می افتــد. انواع مختلــف راهکارهای 
الیــه دوم اتریــوم برای بهبــود مقیاس پذیری این 
ارز دیجیتــال به وجود آمده اند و ســعی می کنند 
بــا اجــرای تراکنش هــا به صــورت برون زنجیره ای، 

کارایی آن را افزایش دهند.
با این حال، سرنوشــت این راهکارها بعد از اجرای ادغام 
هنــوز کامالً مشــخص نیســت. برخی باور دارند کــه با کارآمدتر 
شــدن الیــه اول، راهکارهــای الیــه دوم هــم راه آن را در پیــش 
می گیرنــد و عــالوه بــر حفــظ مزایــای فعلــی خــود، خصوصیــات 

به روزرسانی شده الیه دوم را هم به دست می آورند.
 از آن جــا کــه بعــد از اجــرای ادغــام، تــا مدتــی اتریــوم بــه 
مقیاس پذیــری موردنظر خود دســت نمی یابد، برخی باور دارند 
کــه این به روزرســانی بیشــتر بــر الیــه دوم تأثیر می گــزارد؛ زیرا 
میزان ذخیره سازی داده های قابل دسترسی را افزایش می دهد 

و به طور قابل توجهی توان عملیاتی خود را بهبود می بخشد.
با این حال، برخی نیز باور دارند که با از بین رفتن اجماع 
اثبات کار، شبکه های الیه دوم کاربرد خود را از دست می دهند 

و اتریوم با شکســت مواجه می شــود. از طرفی، اتریوم در حال 
حاضر بالک چین غالبی است که پروتکل ها و برنامه های دیفای 

روی آن کار می کنند.
دیفــای  عملکــرد  در  نیــز  اســتیبل کوین ها 
نقشــی اساســی دارنــد؛ زیــرا اغلــب در ســاختار 
دیفــای بــرای تســهیل تجــارت و به عنــوان ابزاری 
بــرای اعطــای وام و اســتقراض عمــل می کننــد. 
یکــی  اغلــب  اســتیبل کوین ها  مثــال،  به عنــوان 
از دارایی هــای جفــت ارزهایــی هســتند کــه در 
معامــالت مربــوط به بازارســازان خــودکار حضور 
به صــورت  هرگــز  مســئله  ایــن  اگرچــه  دارنــد. 
رســمی تأیید نشــده اســت، اما معیــار اصلی معامله گــران برای 
اندازه گیری مشــارکت دیفای شــامل درصد اســتیبل کوین هایی 
اســت کــه در قراردادهــای هوشــمند اتریــوم قفــل شــده اند. به 
همین دلیل است که ادغام سؤاالت زیادی را در مورد پایداری 

استیبل کوین ها ایجاد می کند. 
ویتالیــک بوتریــن، یکی از بنیان گــذاران بالک چین اتریوم، 
اســتیبل کوین ها  قــدرت  کــه  بــود  ایــن هشــدار داده  از  پیــش 
می تواند مشکالتی را در هارد فورک های آتی صنعت بالک چین 
ایجــاد کنــد. بــه گفتــه بوتریــن، مؤسســات متمرکــزی مانند تتر 
و ســرکل می تواننــد به جــای تمرکــز بــر پیشــنهادهای ارائه شــده 
توسط جامعه اتریوم، از بالک چین فورک شده برای مطابقت با 
نیازهای خود استفاده کنند. با این حال، این دو شرکت هر دو 

اعالم کرده اند که از ادغام اتریوم حمایت خواهند کرد.
شایان ذکر است که تمام فعاالن صنعت ارزهای دیجیتال 
توســعه دهنده   ،)MKR( میکردائــو  نیســتند.  ادغــام  مشــتاق 
اســتیبل کوین دای، ادعــا کــرده اســت که ضــرر ادغــام می تواند 

بیشتر از فایده آن باشد.
 ایــن شــرکت توضیــح داده  اســت کــه ادغــام می توانــد بــه 
عقب ماندگی دائمی قراردادهای هوشــمند و تأمین مالی منفی 
منجر شــود و فشــار فروش زنجیره های موجود در اجماع اثبات 

کار را افزایش دهد. 
همچنیــن ایــن شــبکه ممکــن اســت بــا خرابی هایــی هــم 
مواجــه شــود؛ زیــرا تمــام پروتکل هــای مبتنــی بر اتریــوم همراه 
بــا ایــن بالک چیــن، بــه اجمــاع اثبات ســهام منتقل نمی شــوند. 
میکر دائو خاطرنشــان کرده اســت که این امر می تواند کاربران 
و تراکنش هــای مربــوط بــه ایــن ارز دیجیتــال را به طــور یکســان 

تحت تأثیر قرار دهد.
 )Grayscale( نگرانــی شــرکت ســرمایه گذاری گری اســکیل
و  اســتیبل کوین ها  ادغــام،  اجــرای  بــا  کــه  اســت  ایــن  نیــز در 
توکن هــای قفل شــده در قراردادهــای هوشــمند قابــل بازخریــد 
نباشند. طبق توضیحات این شرکت، هولدرها هم ممکن است 
وحشــت کنند و دارایی های  خود را نقد نمایند. چنین نتیجه ای 

فشار فروش قابل توجهی برای اتریوم ایجاد خواهد کرد.
در هــر حــال، در ایــن مرحلــه هیچ کــس نمی توانــد به طــور 
قطــع آینــده اتریــوم و تأثیــرات فراینــد ادغــام را پیش بینی کند. 
کارشناســان و تحلیلگــران صنعــت ارزهــای دیجیتــال، همگــی 
منتظرنــد تــا آینــده سرنوشــت دومیــن ارز دیجیتــال بــزرگ بازار 

ارزهای دیجیتال را تعیین کند.
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حضور هیات تجاری از ۱۰ 
کشور در نمایشگاه ایران نانو 

۱۴۰۱ قطعی شده است
براســاسرایزنیهایانجامشــدهحضورهیاتتجاری
وسرمایهگذاریاز۱۰کشورباهدفارتباطاتفناورانه
برایفروشمحصولوانتقالفناوریدرســیزدهمین

نمایشگاهفناورینانوتاییدشدهاست.
به گزارش ایســنا، بر اســاس تعامالتی که با کشــورهای 
خارجــی انجــام شــد، قرار اســت نمایندگانی متشــکل از 
تجار و سرمایه گذاران کشورهای هند، سوریه، مکزیک، 
چیــن، مالــزی، اتیوپی، برزیــل، اندونزی، عــراق و تایلند 
با هدف برگزاری جلســات b2b با شــرکت های ایرانی در 

نمایشگاه ایران نانو ۱۴۰۱حاضر شوند. 
از کشــورهای مختلــف  تجــاری  بازدیــد گروه هــای 
فرصــت مناســبی را در اختیــار شــرکت های فنــاور حاضر 
در نمایشــگاه قــرار می دهــد تــا بــا ارائــه دســتاوردها و 
توانمندی هــا، بتواننــد مزیت هــای صادراتــی خــود را بــه 

بازارهای خارج از کشور معرفی کنند.
رویــدادی  نانــو،  فنــاوری  نمایشــگاه  ســیزدهمین 
اســت کــه در آن آخریــن دســتاوردها و تحــوالت عرصــه 
فنــاوری نانــو در معرض دید عالقه منــدان قرار می گیرد. 
ایــن نمایشــگاه از ۹ تا ۱2 مهرمــاه جاری در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
نشست های تجاری، بازدید نماینده های خارجی، معرفی 
محصــوالت جدیــد نانو، معرفی شــرکت های دانش بنیان 

از بخش های این نمایشگاه به شمار می رود.
بــرای  دانش بنیــان  شــرکت  و  نهــاد   2۰۰ تاکنــون 
حضــور در نمایشــگاه ثبت نــام کردنــد کــه از ایــن تعــداد 
۱۸۰ شــرکت تأییــد نهایــی شــده اســت. طــی دوره هــای 
گذشــته نمایشــگاه، در بخــش نمونه هــای اولیــه ۱۵ تــا 
2۰ محصــول عرضــه می شــدند، امــا تفــاوت نمایشــگاه 
امســال با ســال های گذشته در این است که تعداد این 

محصوالت به بیش از ۱۰۰ مورد رسیده است.
یکــی از بخش هــای جــذاب نمایشــگاه ســیزدهم، 
نشســت های تجاری بین صاحبان صنایع و شــرکت های 
دانش بنیــان اســت. همچنیــن شــبکه تبــادل فنــاوری و 
کارگــزاران ترویــج صنعتــی فنــاوری نانــو، نشســت هایی 
را بــا حضــور صنایــع و مدیران شــرکت های فنــاور برگزار 
می کننــد تــا چالش هــای صنایع، مشــخص و به واســطه 

دانش بنیان ها رفع شود.

ارسال بیش از ۶۰ درصد 
 مرسوالت الکترونیکی

از طریق پست
براســاسگزارشســاالنهتجارتالکترونیکی،درسال
گذشــتهبیــشاز۶۰درصــدمرســوالتالکترونیکــیاز

سویپستارسالشدهاست.
اعــالم شــرکت ملــی پســت، علیرضــا شــاه  طبــق 
میرزایــی، معــاون تجــارت و خدمــات وزارت صمــت در 
نشســتی دربــاره گــزارش ســاالنه تجــارت الکترونیکــی 
ایران با اشاره به افزایش چشم گیر اشتغالزایی در حوزه 
تجــارت الکترونیکــی بــه ویــژه در میــان جوانان و اقشــار 
دانشــگاهی طــی یــک ســال گذشــته اظهــار کــرد: نقــش 
زیرســاختی شرکت های لجســتیکی به ویژه شرکت ملی 
پســت در زمینه ارتقای حوزه تجارت الکترونیکی بســیار 

حائز اهمیت است.
گــزارش ســاالنه  براســاس  افــزود:  شــاه میرزایــی 
تجــارت الکترونیکــی در ســال ۱۴۰۰، بیــش از ۶۰ درصــد 
مرسوالت الکترونیکی از سوی پست ارسال شده است.  
عضــو هیــات مدیره شــرکت ملی پســت نیز در این 
نشســت با اشــاره به اینکه پســت حدود سه سال است 
که با مدل پلتفرمی درحوزه تجارت الکترونیک وارد شده 
اســت، گفــت: ایــن مجموعه از مهر ۱۴۰۰ بــا ایجاد مرکز 
نــوآوری پســت به طور متمرکزتری بــه فعالیت های خود 
ادامــه می دهــد. محمدرضــا قادری، رئیــس مرکز نوآوری 
پست هم افزود: راه اندازی مرکز نوآوری فرصتی ایجاد 
کرده تا شــرکت پســت بتواند به اکوسیســتم و زیســت 
و  الکترونیــک  تجــارت  پســت،  حــوزه  در  نــوآوری  بــوم 

لجستیک پیشرفته وارد شود.
وی گفت: شرکت ملی پست با ارسال روزانه بیش 
از یک میلیون مرسوله در سطح کشور با گسترده ترین 
زیرســاخت های لجستیکی که شامل ۱۱۰۰ دفتر اصلی، 
۸۰۰۰ دفتــر نمایندگــی، بیــش از ۱۵ هــزار کارمنــد، ۱۵ 
هــزار پیمانــکار، بیــش از ۳.2 میلیــون متــر مربــع زمیــن 
و ۱۵۰۰ نــاوگان حمــل و نقــل ســبک، ســنگین و نیمــه 
ســنگین می شــود، به عنوان بزرگترین اپراتور پســتی در 
کشور، از سه سال پیش ضرورت ورود به اکوسیستم و 
زیست بوم نوآوری در حوزه پست و تجارت الکترونیک 
و لجســتیک پیشــرفته را احســاس مــی کــرد و پــس از 
ســرانجام  الزم  آماده ســازی های  و  متعــدد  برنامه هــای 
مرکــز نــوآوری پســت با هــدف توســعه خدمات شــرکت 
ملی پســت در راســتای توســعه کســب و کارها و ایجاد 

نوآوری و هوشمندسازی در این شرکت تاسیس شد.
قادری با اشاره به تغییرات خدمات پستی پس از ایجاد 
مراکز نوآوری تصریح کرد: تاکنون خدمات زیادی با تکیه 
بر زیرساخت های این مرکز توسط شرکت های خصوصی 
انجام شده و یا در حال انجام است که در بخشی از این 
خدمات، مشــارکت شــرکت پســت ممکن است نامعلوم 
باشــد. بــه عنوان مثال، کار مشــترکی بــا همکاری بخش 
خصوصی در نمایشگاه کتاب مجازی تهران انجام دادیم 
و بیــش از یــک میلیــون کتــاب، ظــرف یــک هفتــه توزیــع 
شــد و مردم توانســتند با خیال راحت خرید کنند و همه 
ناشــرها توانســتند در این نمایشــگاه شــرکت کنند. این 
کار بــا مشــارکت یــک اســتارتاپ انجــام شــد. همچنیــن 
همکاری گســترده ای با فروشــگاه های اینترنتی از ســوی 

استارتاپ های عضو این مرکز انجام می شود.
رئیس مرکز نوآوری پســت با اشــاره به اینکه بیش 
از ۱۰۰ مجموعه در قالب واسط پستی، سرویس تجارت 
الکترونیک را دریافت می کنند، بیان کرد: در قالب ارائه 
ایــن خدمــات تجــارت الکترونیــک، درگاه پرداخت بانکی 
و درگاه خدمــات پســتی را در اختیــار ســایر مشــتریان 
قــرار می دهنــد. بخــش عمده ای از این خدمات از ســوی 
استارتاپ های نوآور طرف قرارداد با ما انجام می شود.  

اخبـــــــــــــــــار

بــهگفتــهنماینــدهتاماالختیــاروزیــرراهدرســتاد
اربعین،وزارتراهوشهرسازیاز۱4هزارناوگان
اتوبوسیموجود،بیشاز8هزاردستگاهاتوبوس
رابــهجابــهجاییزائراناختصــاصدادامابهطور
مجمــوعبــرایجابــهجایــیزائــران۶هزاردســتگاه
اتوبــوسکــمداریــموقــرارشــدکــهبــرایجبــران
اینکســریازناوگانموجوددرســایردســتگاهها
اســتفادهشــوداماســایردســتگاههاهمکاریالزم

رانداشتند.
حســین مذنــب در گفت وگــو بــا ایلنــا، دربــاره 
تامیــن نــاوگان اتوبوســی بــرای جابــه جایــی زائــران 
اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی از ۱۴ هزار ناوگان 
اتوبوســی موجود، بیش از ۸ هزار دســتگاه اتوبوس 
را بــه جابــه جایــی زائــران اختصاص داد امــا به طور 
مجمــوع بــرای جابــه جایــی زائــران ۶ هــزار دســتگاه 
اتوبــوس کــم داریــم و در همــان ابتــدا قــرار بــر ایــن 
بود که برای جبران این کسری از ناوگان موجود در 
ســایر دستگاه ها استفاده شود اما سایر دستگاه ها 

همکاری الزم را نداشتند.
وی ادامــه داد: در حالــی که وزارت صمت برای 
تامیــن ۱۵۰۰ دســتگاه اتوبــوس تعهــد داشــت اما ۱۱ 
دســتگاه اتوبــوس بــه ســفرهای اربعیــن اختصــاص 
داد. همچنیــن تعهــد وزارت نفــت اختصــاص ۱۰۰۰ 
دســتگاه اتوبوس، تعهد وزارت علوم ۳۰۰ دســتگاه، 
تعهــد وزارت بهداشــت ۳۰۰ دســتگاه، تعهــد وزارت 
تعاون 2۰۰ دستگاه، تعهد وزارت جهاد ۱۰۰ دستگاه 
اتوبــوس و تعهــد نیروهــای مســلح و ســپاه مجموعا 
۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس بود که بجز نیروهای مسلح 
و ســپاه هیــچ یــک از دســتگاه ها بــه تعهــدات خــود 

پایبند نبودند.
ســتاد  اجرایــی  دبیــر  و  تام االختیــار  نماینــده 
اینکــه  بیــان  بــا  و شهرســازی  راه  وزارت  اربعیــن 
راهپیمایــی اربعیــن و شــرکت زائران در این مراســم 
یــک عملیــات ملــی و فرادولتــی و فراتــر از امکانــات 
یــک دســتگاه اســت، گفــت: درســت اســت کــه این 
میــزان تــردد و جابــه جایی از ماه های گذشــته قابل 
پیش بینی بود اما وزارت راه و شهرسازی از حداکثر 
ظرفیــت خود اســتفاده کرد و ســایر دســتگاه ها هم 

باید به کمک بیایند.
مذنــب بــا اشــاره بــه افزایــش ظرفیــت فروش 
بلیــت هواپیمــا بــرای برگشــت زائــران افــزود: تاکید 
وزیــر راه و شهرســازی انجــام ســفر های اربعیــن بــه 
بهتریــن شــکل ممکن بوده از ایــن رو برای همکاری 
جملــه  از  مشــوق هایی  بیشــتر  هماهنگی هــای  و 
معافیت هــای ایرالین ها از پرداخت عوارض خدمات 
فرودگاهــی در نظــر گرفته شــد و تــا حدی که امکان 
داشته باشد ظرفیت ناوگان هوایی را برای برگشت 

زائران افزایش می دهیم.
وی گفــت: در حالــی کــه بــرای نــاوگان هوایــی 
ظرفیــت جابــه جایی ۶۰ هزار نفری را در نظر گرفته 
بودیــم ایــن ظرفیــت را تــا ۱۰۰ هــزار نفــر افزایــش 
دادیــم. البته در بحــث برقراری پروازها ایرالین ها با 
مشــکالتی مانند پروازهای یکســر خالــی هم مواجه 
هســتند اما برای تســهیل برگشــت زائران در تالش 

هستیم تعداد پروازها را افزایش دهیم.

ســتاد  اجرایــی  دبیــر  و  تام االختیــار  نماینــده 
اربعیــن وزارت راه و شهرســازی دربــاره نحوه فروش 
بلیــت اربعیــن از ســوی ایــران ایــر به عنوان شــرکت 
دولتــی و حامــل پرچم اظهار کرد: آمارهای ایران ایر 
دربــاره فــروش بلیت های اربعین مــورد تایید وزارت 
راه و شهرســازی نیســت و نحوه فروش این شرکت 
را در دســت بررســی قــرار داده ایــم و مدیــران ایــن 

شرکت باید پاسخگو باشند.

قیمتبلیتاتوبوسپساز
اربعینبهحالتعادیبرمیگردد

شــرکت های  اتحادیــه  رئیــس  دیگــر  ســوی  از 
تعاونــی مســافربری دربــاره افزایــش قیمــت بلیــت 
افزایــش  گفــت:  و  داد  ارائــه  توضیحاتــی  اتوبــوس 
قیمت بلیت اتوبوس به دلیل یکسر خالی بودن آنها 
در مسیرهای عزاداری اربعین صورت گرفته بود و با 
تمام شدن بازه اربعین، به حالت عادی بازمی گردد.

احمدرضــا عامــری در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کــرد: افزایــش قیمــت بلیــت اتوبــوس بــرای زمانــی 
اســت کــه یکســرخالی باشــند، در حــال حاضــر هــم 
اتوبوس هایی که برای مســیر رفت زائران به کشــور 
عــراق اعــزام شــده بودند، زائران را از این کشــور به 
ایران بازمی گردانند و باز هم مســیر یکســر خالی را 
طی می کنند، از این رو همچنان این قیمت ها ادامه 
دارد، امــا بــا تمام شــدن بــازه اربعین و برگشــتن به 
حالــت عادی و زمانی که اتوبوس ها مســیر دوطرفه 

داشته باشند، نرخ ها به سابق برمی گردد.
نیــز  اتوبوس هــا  کمبــود  موضــوع  دربــاره  او 
توضیــح داد: بــا توجــه بــه اســتقبال زائــران، اگرچــه 
مراســم  بــرای  اتوبوســرانی  ظرفیــت  و  تــوان  تمــام 
اربعیــن بســیج شــده بودنــد، امــا تــوان حمل ونقــل 
کشور، یک توان محدود است و به همین دلیل در 

این مدت با کمبود مواجه شده بودیم.
ســفرهای اربعین از هفته گذشــته آغاز شــده 

و البتــه بــازه زمانــی اربعیــن از ســوی ســتاد مرکــزی 
اربعیــن، از ۱۵ تــا ۳۰ شــهریور اعــالم شــد تــا زائران 
کربالی معلی در این مدت زمان به کشور عراق رفته 
و برگردند. در حال که هفته گذشته سفرهای رفت 
از ایران به مقصد عراق، شدت گرفته بود. با نزدیک 
شــدن بــه روز اربعیــن در تاریخ 2۶ شــهریورماه و با 
توصیــه بــه زائــران برای برگشــت به ایــران درصورت 
اتمــام زیــارت و همچنیــن محدودیت هــای مــرزی و 
اینکه دیگر امکان ســفرهای رفت به صورت کاروانی 
وجود ندارد، اکنون تعداد ســفرهای برگشــت شدت 

گرفته است.
بــرای اربعیــن امســال، پنــج میلیــون مســافر 
پیش بینــی شــده بــود کــه با توجــه بــه ظرفیت های 
هوایــی و ریلــی، مشــخص شــد کــه بخــش اعظمی 
از ایــن مســافران ازطریــق جاده هــا ســفر خواهنــد 
کــرد، از ایــن رو ســازمان راهــداری نیــز اعــالم کــرد 
کــه برای اربعین امســال، ۱.۵ میلیون ظرفیت برای 
حمل ونقــل عمومــی در نظــر گرفتــه شــده، در عین 
حــال درباره قیمت بلیت هــای اتوبوس، ابتدا اعالم 
شــده بــود بــا توجه بــه اینکــه اتوبوس ها در مســیر 
رفت، زائران را به مرز می برند و برای سرویس دهی 
بــدون مســافر برمی گردنــد و ایــن اتفــاق در مســیر 
برگشــت هــم تکــرار می شــود، ۷۵ درصــد افزایــش 

قیمت در این بازه صورت گرفته است.
ایــن افزایش ۷۵ درصــدی در حالی در ابتدا 
مقرر شد که سال گذشته، افزایش ۱۰۰ درصدی 
قیمــت بلیت های اتوبوس صــورت گرفته بود، اما 
پس از آن رســتم قاســمی -وزیر راه و شهرسازی- 
اعالم کرد که با هدف تشویق رانندگان برای این 
مســیرها، دومرتبــه افزایش قیمــت صورت گرفته 
واز ایــن رو مقــرر شــد همچــون ســال گذشــته، 
افزایــش ۱۰۰ درصــدی اعمــال شــود؛ هرچنــد در 
روزهــای گذشــته برخــی اخبــار از افزایــش ۱2۵ 
درصــدی قیمت هــا حکایــت داشــت کــه مدیــرکل 
راهــداری  ســازمان  مســافری  حمل ونقــل  دفتــر 
افزایــش ۱2۵  کــرد  اعــالم  و حمل نقــل جــاده ای 
برخــورد  بــا متخلفــان  و  اســت  تخلــف  درصــدی 

خواهد شد.

امــروزدربــازارلوازمخانگیکاالهــایقاچاقبه
وفــوریافتشــدهوفروشلوازمخانگیدســت
دوبــهنــامنوبربیاعتمادیمردمبهمحصوالت

موجوددربازاراضافهکردهاست.
بــه گــزارش تســنیم، ماجــرای فــروش لوازم 
خانگــی دســت دوم در بــازار موضوعــی اســت که 
متــداول بــوده و بــه دلیــل کاهــش قــدرت خریــد 
مــردم رونــق بیشــتری هــم پیــدا کــرده اســت امــا 
مهم اینجاست برخی از این شرایط سوءاستفاده 
کرده و در کارگاه، انبار یا پشت مغازه خود لوازم 
خانگــی دســت دوم را تعمیــر و رنــگ می کننــد و 
بــه اســم نــو یــا حتی قاچاق بــا قیمتهــای پایین تر 
و با گارانتی به مردم می فروشــند. مشــتریان هم 
بی خبــر از ایــن موضــوع بــا شــنیدن قیمــت ارزان 
آنها اقدام به خرید می کنند در حالی که کاالهای 
دســت دوم خریده انــد و هــر لحظــه بــا خرابی آن 

روبه رو خواهند شد.
امــا چــرا طــی چنــد روز اخیــر فــروش لــوازم 
خانگی دست دوم با حرف و حدیث های مختلفی 
روبه رو شــده اســت؟ داســتان از این قرار اســت 
کــه هفتــه گذشــته محمد مهــدی بــرادران معاون 
وزیر صنعت از شناسایی ۹ کامیون لوازم خانگی 
دوم  دســت  لــوازم  کــه  فروشــگاهی  در  تقلبــی 

خریــداری و بازســازی و بــه نــام برندهــای خارجی 
عرضه می کرد خبرداد و گفت : درخواســت ما به 
عنــوان وزارت صمت این اســت کــه این کاال امحا 
شــوند. ایــن کاالها قاچاق نیســتند، اما مشــمول 
قانــون کاالی قاچاق می شــوند. درخواســت ما از 
دستگاه قضایی تعیین حداکثر مجازات در قالب 

تشدید جرم برای آنها در نظر گرفته شود.
بــه گفتــه بــرداران؛ عــالوه بــر وجــود کاالی 
قاچــاق، برخــی افراد کاالهــای خارجی را با عنوان 
برندهــای داخلــی بــه بــازار عرضــه می کردنــد کــه 
تولیدکننــدگان زمان ارایه خدمات پس از فروش 
متوجــه ایــن اقــدام شــده و از ایــن افراد شــکایت 
کردنــد. بــه همیــن منظــور بهتــر اســت مــردم از 
ابتدا کد رهگیری و کد شناسه را رصد کنند تا از 

اصالت کاال مطمئن شوند.

چرابافروشکاالهایقاچاقدر
سایتهایمطرحفضایمجازی

برخوردنمیشود
در همیــن ارتبــاط پازوکی، رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان لــوازم خانگــی بــا اشــاره بــه اینکــه  
فــروش لــوازم خانگــی دســت دوم در بــازار کــه 

این روزها سروصدای زیادی را به پا کرده است 
بــه خبرنــگار تســنیم مــی گوید: ایــن موضوع در 
ســه راه امین حضور اتفاق نیفتاده و من انتقاد 
جدی نســبت به زیر سوال بردن فعالیت کسبه 
امیــن حضــور دارم، در رونــد بازرســی از بــازار 
گــزارش هــای مختلفــی از فــروش لــوازم خانگی 
یــک واحــد صنفــی آن هــم در  دســت دوم در 
خیابــان مازنــدران کــه محــل کســبه دســت دوم 
فروش اســت شناســایی شــد که برخورد الزم با 

آن صورت گرفته اســت.
تمــام  علی رغــم  واحــد  ایــن  افــزود:  وی 
هشدارها به جای اینکه لوازم خانگی دست دوم 
بفروشــد کاالهــا را تعمیــر کــرده و انهــا را بــه نام 
محصول نو به مشتریان معرفی می کرد، مشتری 
نیــز بــی اطالع از این موضوع با مشــاهده قیمت 
نســبت به خرید کاالها اقدام می کرد. عمده این 
کاالهــا یخچال فریزر لباسشــویی و ظرفشــویی و 

جاروبرقی بوده است.
پازوکی با تاکید براینکه کســبه امین حضور 
بــه هیــچ عنــوان کاالی دســت دوم را بــه نــام نــو 
به مردم نمی فروشــند، گفت: متاسفانه جوی در 
جامعه به وجود آمده که تخلف از ســوی کســبه 
لــوازم خانگــی فــروش امیــن حضــور بــوده اســت 

درحالیکــه ایــن موضــوع بــه هیــچ عنــوان صحــت 
ندارد.

وی بــا انتقــاد از اینکــه کســبه حتــی امــکان 
ندارنــد،  نیــز  را  خارجــی  خانگــی  لــوازم  فــروش 
تصریــح کــرد: نکتــه مهــم اینجاســت فروشــنده 
لــوازم خانگــی نمی توانــد کاالی خارجــی بفروشــد 
امــا همیــن کاالهــا که عمدتا از محــل قاچاق وارد 
کشــور می شــود در فضــای مجــازی بــه وفــور یــاد 
شــده و هیــچ نظارتــی نیــز بر فــروش آنهــا انجام 
نمی شــود، اگر قرار بر فروش لوازم خانگی اســت 
چرا کسبه نفروشند و فقط فضای مجازی نسبت 

به فروش کاالی قاچاق اقدام می کند.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگی 
در  می دهــد  نشــان  مــا  مشــاهدات  داد:  ادامــه 
ســایت های مطــرح لــوازم خانگی قاچــاق فروخته 
می شود. اما نکته مهم اینجاست براساس قانون 
بایــد اگــر کاالی لــوازم خانگــی در فضــای مجــازی 
فروختــه می شــود جــواز الزم از اتحادیــه مربوطــه 
امــا هیــچ جــوازی صــادر نشــده و  گرفتــه شــود 
ســایت ها خودمختــار نســبت بــه فــروش کاالی 

لوازم خانگی اقدام می کنند.
اتحادیــه  رئیــس  گفته هــای  براســاس 
فروشــندگان لوازم خانگی فروش کاالهای دست 

دوم بــه نــام نو در بازار لوازم خانگی امین حضور 
و شــریعتی انجام نمی شــود اما مشاهدات نشان 
می دهد نمی توان این موضوع را به صورت کامل 
نفــی کرد چراکــه در هر صنفی تخلف وجود دارد 
و بــازار لــوازم خانگــی نیــز از این موضــوع مصون 

نیست.
برخی از فروشندگان لوازم خانگی معتقدند 
در میان 2 هزار کســبه شــاید یک یا دو فروشگاه 
اقــدام بــه فــروش لــوازم خانگی دســت دو به نام 
را  محصــوالت  برچســب های  حتــی  و  کننــد  نــو 
هــم تغییــر می دهنــد تــا به نــام کاالهــای خارجی 
بــا قیمــت باالتــری به مردم بفروشــند کــه راهکار 
مقابلــه با ایــن تخلفات رصد بازار و نظارت کامل 

بر عملکرد فروشندگان است.
امــروز در بازار لوازم خانگی کاالهای قاچاق 
به وفور یافت شده و فروش لوازم خانگی دست 
دو بــه نــام نو بر بی اعتمــادی مردم به محصوالت 
موجود در بازار اضافه کرده اســت. این در حالی 
است که قرار بود براساس برنامه وزارت صنعت 
بــازار لــوازم خانگی مدیریت شــده و مانع فروش 
کاالهای قاچاق شوند اما گویا این برنامه ها فقط  
بــر روی کاغــذ بوده و عمال در بــازار اتفاق خاصی 

به وجود نیامده است.

دارنــدگانموتورســیکلتهایقدیمیوفرســوده
حتــیدرطــرحکلیــدبــهکلیــدهــمتمایــلبــه

تعویضموتورسیکلتخودنداشتهاند.
جلیل مجاهد در نشســتی به تشــریح وضع 
کلــی صنعــت موتورســیکلت در ایــران، موضــوع 
طــرح  و  فرســوده  موتورســیکلت های  اســقاط 
تعویــض آنهــا بــا موتورســیکلت های نــو، میــزان 
تولیــد و پیشــرفت صنعــت موتورســیکلت به ویژه 
ظرفیــت  افزایــش  و  خودکفایــی  خصــوص  در 

داخلی سازی در این حوزه پرداخت.
موتورســیکلت  صنعــت  انجمــن  رئیــس 
ایــران در پاســخ بــه ســوال ایســنا، در رابطــه بــا 
اســقاط  و  ایــران  در  موتورســیکلت  تولیــد  آمــار 
موتورســیکلت های فرســوده بــا نــگاه بــه مصوبــه 
اخیــر هیــات وزیران برای این حــوزه )اخذ گواهی 
ماهانــه(،  تولیــد  بــه یک چهــارم  نســبت  اســقاط 
اظهار کرد: صنعت موتورســیکلت ایران متشــکل 
از ۴۴ تولیدکننــده اســت کــه بــا حــدود ۱۶ هــزار 
نفــر بصــورت مســتقیم و قریــب به ۸۰ هــزار نفر 
اشــتغال زایی غیرمســتقیم فعال است. از ابتدای 
ســال جــاری تــا پایــان مــرداد ۱۵۰ هــزار دســتگاه 
موتورســیکلت تولیــد شــده و پیش بینی می شــود 

که تا پایان سال به ۴۰۰ هزار دستگاه برسد.
وی افزود: نســبت به ســال گذشــته، حدود 
۳۰ درصــد رشــد تولیــد داشــته ایم و بــه همیــن 
کار  نیــروی  تعــداد  درصــد   ۳۰ حــدود  نســبت 

افزایــش پیــدا کــرده اســت. ایــن در حالیســت که 
واردات موتورســیکلت تقریبا صفر است. واردات 
موتورســیکلت بصورت CBU ممنوع است، اما در 
مقابــل در حوزه صادرات ورود کرده ایم. صادرات 
افغانســتان،  همچــون  همســایه  کشــورهای  بــه 
عراق، آفریقا و گاها پاکستان هم انجام می شود 
که البته محدود است. ساالنه در حدود ۱۵ هزار 
دســتگاه به ارزش قریب به هشــت میلیون دالر 

صادرات انجام می شود.
این مقام صنعتی بزرگترین مشــکل صنعت 
و  خوانــده  اســقاط  بحــث  را  موتورســیکلت ها 
تصریــح کــرد: البتــه طــی جلســاتی کــه بــا دولــت 
و وزارت صمــت )برگــزاری شــش جلســه انجمــن 
و وزیــر صمــت از ابتــدای ســال تاکنــون( برگــزار و 
خوشــبختانه مقــرر شــد ایــن مشــکل حل وفصــل 
شــود. همین مصوبه اخیر نیز نشــان می دهد که 
دولــت قصــد حمایــت و کمک از صنعــت را دارد و 

همکاری ها صورت گرفته است.

 بامعادلسازیصورتگرفته،
درازایاسقاطهرخودرو

فرسوده،۲8موتورسیکلتتولید
خواهدشد

مجاهــد اعالم کــرد: در مصوبه قبلی )هوای 
پــاک( معادل ســازی صــورت گرفــت بدیــن صورت 

کــه در ازای اســقاط هــر خــودرو، هفــت دســتگاه 
موتورســیکلت تولیــد شــود. دو ســال اســت کــه 
تولیدکننــده موتورســیکلت از ایــن قانــون پیــروی 
می کند که به جای آنکه در ازای تولید هر دستگاه 
موتورســیکلت  دســتگاه  یــک   ، موتورســیکلت 
فرسوده اسقاط شود، یک دستگاه خودرو اسقاط 
شود و هفت دستگاه موتورسیکلت تولید شود.

رئیــس انجمــن صنعت موتورســیکلت ایران 
هیــات  اخیــر  مصوبــه  بــا  اکنــون  کــرد:  تصریــح 
وزیــران کــه تولیدکنندگان مکلف بــه اخذ گواهی 
اســقاط نســبت به یک چهــارم تولیــد ماهانه خود 
شــده اند، این نســبت چهار برابر شــده اســت. در 
حقیقت در ازای اســقاط هر یک دســتگاه خودرو 
فرســوده، تولیدکنندگان موتورسیکلت می توانند 
2۸ دســتگاه موتورســیکلت تولیــد کنند که کمک 
بزرگی است؛ بر این اساس حمایت از این جانب 
از صنعت موتورســیکلت صــورت خواهد گرفت و 

مشکالت  این صنعت حل خواهد شد.
این فعال صنعت موتورسیکلت ضمن تاکید 
بــر اینکــه صنعــت موتورســیکلت بــه  هیــچ عنوان 
مخالــف اســقاط نیســت، گفــت: مشــکل اصلــی 
»نبــود اســقاط اســت« )عــدم تمایــل دارنــدگان 
اینکــه  نــه   فرســوده(،  و  قدیمــی  نقلیــه  وســائل 
باشــد،  اســقاط  مخالــف  موتورســیکلت  صنعــت 
بلکــه به نفــع صنعــت نیــز هســت و اســقبال و 
همراهی خواهیم کرد. این عدم اســقاط ها سبب 

شــد کــه تولیــد متوقف شــود و تعداد بســیاری از 
کارگران کارخانه های تولیدی بیکار شــوند؛ اما در 
حال حاضر با مصوبه ارائه شــده از ســوی دولت، 

مشکل در حال حل شدن است.

تعریفیبرایسنفرسودگیو
عمرمفیدموتورسیکلتوحتی

خودرووجودندارد
فرســودگی  معیــار  بــا  رابطــه  در  وی 
موتورســیکلت ها و ســن آن هــا، گفــت: در حــوزه 
موتورســیکلت ها، مجلس شورای اسالمی، »عمر 
مفیــد« تعیین کرد، اما شــورای نگهبان نپذیرفت 
لــذا تصویــب نشــد. از ســوی دیگــر براســاس  و 
همــان شــکایت دیوان عدالــت اداری که منجر به 
ابطال قانون »تعیین ســن فرســودگی خوروها و 
موتورسیکلت« از سوی شورای نگهبان شد، سن 
فرســودگی مــورد قبول واقع نشــد؛ بنابراین برای 
موتورســیکلت و حتــی خودروهــا، در حــال حاضر 

عمر مفید تعریف نشده است.

طرحکلیدبهکلیدهم
موتورسوارانرابرایتعویض
موتورسیکلتهایفرسودهو

قدیمیترغیبنکرد

وی یادآور شــد: حتی حدودا دو سال پیش، 
طــرح »کلیــد بــه کلید« هم ارائه شــد تا صاحبان 
موتورســیکلت   قدیمــی،  موتورســیکلت های 
خــود را بــدون پرداخــت هیــچ پیش پرداختــی بــه 
تحویــل  موتورســیکلت   تولیدکننــده  شــرکت های 
دهنــد و موتورســیکلت  نــو دریافــت کننــد و تنهــا 
تضمیــن کننــد کــه طی 2۰ الــی ۳۰ مــاه، بصورت 
اقساط وجه موتورسیکلت  را بپردازند، اما باز هم 
متقاضــی وجــود نداشــت؛ چرا که اقتصــاد و توان 
مالی این قشر این اجازه را به وی نمی دهد. حتی 
در حال حاضر هم انجمن حاضر اســت این طرح 

را اجرا کند.
ایــن مقــام صنعتــی گفــت: در اکثــر مــوارد 
ایــن موتورســیکلت ها بــه  عنــوان وســیله کار این 
افراد اســت و نمی توانند این موتورســیکلت خود 
را کنــار گذاشــته و اســتفاده نکننــد، لذا بایســتی 
بــا آن ســر کننــد؛ بنابرایــن هیــچ عالقــه ای بــرای 
اســقاط موتورســیکلت ها وجــود نــدارد. بر همین 
اساس طی دو سال و نیم اخیر که قانون اسقاط 
تصویب و بایستی اجرایی شود، تاکنون حتی یک 
دســتگاه موتورســیکلت هم اســقاط نشده است. 
پــس از آنکــه دولــت قبــل متوجه شــد بــه همین 
دلیــل منجــر بــه تعطیلــی صنعــت موتورســیکلت 
و بیــکاری ۱۶ هــزار نفــر کارگــر ایــن صنعت شــد، 
مصوبــه اصــالح شــد کــه به جــای موتورســیکلت، 

خودرو اسقاط شود.

رئیسانجمنصنعتموتورسیکلتایران:مردمتمایلیبهتعویضموتورسیکلتهای
فرسودهخودندارند

تشدیدفروشلوازمخانگیدستدومبهاسمنودربازار

نمایندهتاماالختیاروزیرراهدرستاداربعین:وزارتصمتاز
تعهد۱۵۰۰اتوبوسبرایاربعینفقط۱۱اتوبوستحویلداد
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معاون وزیر صمت اعالم کرد: صدور مجوز 
اینترنتی خرید و فروش طال، بزودی

بنابر اعالم شــاه میرزایــی، معاون وزیر 
صمــت، مجوزهــای خریــد و فــروش طــال در 
بســتر اینترنــت بــا هماهنگــی اتحادیه هــا بــه 

زودی فراهم می شود.
بــه گــزارش بــازار، علیرضــا شــاه میرزایی 
بــا  معــاون تجــارت و خدمــات وزارت صمــت 
بیــان اینکــه معتقــدم بــه جــای فــروش طــا 
درشــبکه های اجتماعی غیرمجوزدار، در بستر 
ســایت های اینترنتــی مجــوز دار ایــن خریــد و 
فــروش انجــام شــود، گفــت: بــا اتحادیه هــای 
مربوطــه برنامه ریزی هایــی را انجــام دادیم که 
بــه زودی مجوزهــای الزم در حــوزه خریــد و 

فروش طا در بستر اینترنتی فراهم شود.
شــاه میرزایی در مــود اعــام ممنوعیــت 
فــروش طــا در بســتر اینترنــت، اظهــار کــرد: 
اینکه کســانی دالیلی را پیرامون منع خرید و 
فروش طا در بســتر اینترنت مطرح می کنند 
بایــد مــورد بررســی قرار گیــرد و ظاهر و باطن 
این مباحث ســنجیده شــود. ظاهر این اســت 
کــه نگران هســتند پول مردم از دســت برود، 
ولی باطن ممکن است مساله دیگری باشد.

وی افــزود: اینکــه کســب و کارهایی پول 
مــردم را دریافــت کردند، اما طا ندادند دلیل 
نمی شــود که فروش طا را در بســتر اینترنت 
لغو کنیم. بلکه راه حل آن، اســتفاده از رکن 

ضامن است.
معــاون تجــارت و خدمــات وزارت صمت 
تصریــح کرد: اگــر تضامینی از طریق نهادهای 
مالی مانند بیمه، بانک و ســایرنهادهای مالی 
ایجاد شــود، اعتماد ما به بســترهای اینترنتی 

در حوزه فروش طا فراهم می شود.

شــاه میرزایی بــا بیان اینکــه فــروش طــا 
در بســتر اینترنــت در همه جای دنیا مرســوم 
هســتند  کســانی  کــرد:  خاطرنشــان  اســت، 
اینترنــت خریــداری  از  را  کــه می گوینــد طــا 
نکنید، اما خودشــان در شــبکه های اجتماعی 
خالــی  و  می کننــد  فعالیــت  مجــوز  بــدون 
معتقــدم  بنــده  بنابرایــن  می کننــد؛  فروشــی 
بــه جــای فــروش طــا درشــبکه های اجتماعی 
غیرمجــوزدار، در بســتر ســایت های اینترنتــی 

مجوز دار این خرید و فروش انجام شود.
وی تاکیــد کــرد: با اتحادیه هــای مربوطه 
برنامه ریزی هایــی را انجــام دادیم که به زودی 
مجوزهــای الزم در حــوزه خریــد و فــروش طا 

در بستر اینترنتی فراهم شود.
معــاون تجــارت و خدمــات وزارت صمت 
بــا بیــان اینکــه بانک ها از خریــد و فروش طا 
گفــت:  آن،  تضمیــن  از  نــه  و  شــده اند  منــع 
درســت اســت که نهادهــای مالی نظیــر بانک 
باید در بحث تضمین کمک کننده ســایت های 
اینترنتی مجوز دار باشند. در مقابل از همین 
اوراق طــا، بــرای توثیق موردنیــاز بانک ها نیز 

می توان استفاده کرد.
مقاومــت  اینکــه  بیــان  بــا  شــاه میرزایی 
و  خریــد  در  گذشــته  در  طــا  اتحادیه هــای 
فــروش ایــن کاال در بســتر اینترنــت، نوعــی 
اظهــار  اســت،  بــوده  صنفــی  انحصارطلبــی 
کــرد: اتحادیه هــای طــا و اتحادیــه کســب و 
کار مجــازی در حــوزه مجوزدهــی فــروش طــا 
در بســتر اینترنــت کوتاهــی کردند و این رویه 
بــا برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه در دولــت 

سیزدهم به زودی اصاح خواهد شد.

صادرات لوازم التحریر ایرانی به کشورهای همسایه
تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
نوشت افزار با بیان اینکه در حال حاضر فقط 
واردات مداد ممنوع است، از صادرات برخی 
از اقالم مثل مداد، خودکار، پاک کن و دفتر 
بــه کشــورهای همســایه و بعضــا کشــورهای 

اروپایی خبر داد.
محمــود رضــا صنعتــکار در گفت وگــو بــا 
ایسنا، از افزایش تولید لوازم التحریر در سال 
جاری نســبت به ســال های قبل و زمان کرونا 
به دلیل بازگشــایی مــدارس خبر داد و گفت: 
برخی از واحدهای تولیدی دو یا ســه شــیفت 
فعالیــت می کننــد تــا بتواننــد بــازار را تامیــن 

کنند؛ بنابراین کسری در بازار وجود ندارد.
قیمــت  افزایــش  دربــاره  همچنیــن  وی 
لوازم التحریــر در ســال جــاری گفت: قیمت ها 
در ســال جــاری ۵ تا ۳۰ درصــد افزایش یافته 
اســت. البتــه اگــر قــرار بــود بهــای تمام شــده 
ماک باشد، افزایش قیمت بیش از این بود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار 
در پاســخ به ســوالی درباره ممنوعیت واردات 
لوازم التحریــر، گفــت: در حــال حاضــر فقــط  
لــوازم  ســایر  و  اســت  ممنــوع  مــداد  واردات 
تحریــر ممنوعیــت واردات نــدارد، امــا با توجه 
بــه مدیریــت منابــع ارزی، ثبت ســفارش آنها 

محدود است.
 مداد، خودکار، پاک کن و دفتر

صادر می شود
بــه گفتــه وی تولیــد برخــی از اقام مثل 
مــداد، خــودکار، پاک کــن و دفتر بیــش از نیاز 
ایــن محصــوالت  از  بخشــی  و  اســت  کشــور 

بــه کشــورهای همســایه و بعضــا کشــورهای 
اروپایــی هــم صــادر می شــود کــه البتــه رقــم 

چندان باالیی نیست.
صنعتــکار در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
واردات  گفــت:  ماژیــک  واردات  ممنوعیــت 
ماژیــک ممنــوع نیســت، اما محدودیــت دارد. 
سیاســت کان کشــور می گویــد کاالهایــی که 
تولیــد داخــل دارنــد نبایــد وارد شــود. در حال 
حاضــر تولیدکننــدگان بــه انــدازه نیــاز کشــور 
تــوان تولیــد ماژیک را دارند و کســری در بازار 
وجــود نــدارد، مگــر در زمینه اقــام فانتزی که 

آن هم جزو ضروریات نیست.
ایــن اظهــارات در حالــی مطرح می شــود 
کــه رئیــس اتحادیه فروشــندگان نوشــت افزار 
تولیــد  بــود  گفتــه  اخیــرا  مهندســی  لــوازم  و 
انــواع ماژیــک بــه انــدازه نیــاز کشــور نیســت 
و ممنوعیــت واردات ایــن محصــول در بــازار 

مشکل ساز شده است.
وی در ادامه به دو مشکل تولیدکنندگان 
اشــاره کرد و گفت: مشــکل اول افزایش نرخ 
پایــه حقــوق گمرکــی از ۴۲۰۰ تومــان بــه ۲۶ 
هزار تومان اســت اما حقوق و عوارض از پنج 
درصــد بــه چهــار درصــد کاهــش یافته اســت. 
کاهــش ایــن میــران بــه یــک درصــد می توانــد 
بخشــی از مشــکات را حل کند اما اگر همین 
قانــون ادامــه پیــدا کنــد، در آینــده افزایــش 
قیمــت عوارض مــواد اولیه بین ۷ تا ۱۰ درصد 
روی محصــول نهایــی اثر خواهد گذاشــت. در 
حال حاضر بســته به نوع محصول، ۱۵ تا ۲۵ 
درصد مواد اولیه لوازم التحریر وارداتی است.

اخبـــــــــــــــــار

ابهــام در نتیجــه مذاکــرات هســته ای و بــاال بــودن 
انتظــارات تورمــی از جملــه عوامــل تقویــت کننــده 
روند صعودی نرخ ارز در نیمه دوم امســال اســت، 
امــا افزایــش درآمدهــای ارزی و تمایــل کشــورها بــه 
پیمان هــای پولــی دو جانبه می تواند به ثبات نســبی 

نرخ ارز کمک کند.
موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی که 
زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است با 
بررسی و تحلیل متغیرهای کان اقتصادی به ترسیم 
چشــم انداز آینده بازارها و فراز و فرود اقتصاد ایران 
در نیمــه دوم ســال پرداخــت. موسســه مطالعــات و 
پژوهش هــای بازرگانــی دربــاره چشــم انداز نــرخ ارز 
می گویــد: تلقــی صاحب نظــران اقتصــادی از نــرخ ارز 
در سال ۱۴۰۱ در صورت شکست مذاکرات هسته ای 
در بــازه ۳۰ تــا ۳۴ هــزار تومــان و در صــورت توافــق 
در بــازه ۲۷ تــا ۳۰ هــزار تومــان اســت. ایــن گــزارش 
می افزایــد: ابهــام در نتیجه مذاکرات هســته ای و باال 
بودن انتظارات تورمی از جمله عوامل تقویت کننده 
رونــد صعــودی نــرخ ارز در نیمه دوم امســال اســت، 
امــا افزایــش درآمدهــای ارزی و تمایــل کشــورها بــه 
پیمان هــای پولــی دو جانبه  می تواند به ثبات نســبی 

نرخ ارز کمک کند. 

پیش بینی نرخ تورم
موسســه مطالعــات و پژوهش های بازرگانی، با 
اشــاره بــه این که نهادهای بین المللــی از جمله بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی 
ایــران را در ســال ۲۰۲۲ بــه ترتیــب ۳.۷ و ۳ درصدی 
پیش  بینی کرده اند، می نویسد: تلقی صاحب نظران 
نفــت  بــا  اقتصــادی  از رشــد  نیــز  اقتصــادی داخلــی 
ســال ۱۴۰۱ در حدود ۴ تا ۵ درصد اســت که با توجه به 
افزایــش قیمــت نفــت و بهبــود درآمدهــای ارزی ایــن 
هــدف در دســترس اســت اما از جملــه عوامل تهدید 
کننــده رشــد اقتصــادی ســال ۱۴۰۱، شکســت توافــق 
هســته ای، فعال شدن مکانیســم ماشه، بیم تشدید 

تحریم ها و افزایش انتظارات است. 
ایــن گــزارش می افزاید: بانــک جهانی و صندوق 
ایــران  در  را  مصرف کننــده  تــورم  پــول  بین المللــی 
بــرای ســال ۲۰۲۲ بــه ترتیــب ۳۷.۶ و ۳۲.۳ درصــد 
پیش بینــی کرده انــد؛ در حالــی کــه از نــرخ تــورم در 
ســال ۱۴۰۱ در محــدوده ۵۰  تــا ۵۵ درصــد اســت و 

موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی هم نرخ 
تورم امسال را حدود ۵۰ درصد برآورد کرده است.

چشم انداز رشد 
بــازوی تحقیقاتــی وزارت صمــت بــا اســتناد به گزارش 
شاخص تولیدات صنعتی سازمان یونیدو در ماه آوریل 
۲۰۲۲ می گوید: ســرعت رشــد تولیدات صنعتی جهان 
نســبت بــه ماه هــای گذشــته، کمتــر شــده و بــه نصف 
کاهــش یافتــه و از طرفــی آمار ضعیــف و عمدتاً منفی 
رشد فصلی تولید در چندین کشور مهم صنعتی نظیر 
چیــن، انگلســتان و آمریــکا و سیاســت های انقباضــی 
پولی به منظور مهار تورم، نگرانی ها در خصوص رکود 

جهانی را تقویت کرده است.
 بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه مزیــت نســبی ایران 
در دسترســی بــه منابــع و مــواد اولیــه، تقویت ســهم 
بــازار محصــوالت صادراتی ایــران در بازارهای جهانی 
در ســال ۱۴۰۱ مــورد انتظــار اســت. آمارهــای رســمی 
نشــان می دهــد کــه در بهــار امســال شــاخص تولیــد 
و فــروش شــرکت های صنعتــی بورســی از رونــد بــه 

نسبت مطلوبی برخوردار بوده و رشد نقطه به نقطه 
شــاخص تولیــد بــه ۴.9 درصــد و شــاخص فــروش 
خــرداد رشــد ۱۳.۳ درصــدی در خــرداد ۱۴۰۱ داشــته 
کــه انتظــار مــی رود در صورت تامین خــوراک و انرژی 
واحدهــای تولیــدی، روند رشــد مثبت شــاخص تولید 
صنعتــی در ماه هــای آتی ســال ۱۴۰۱ ادامــه یابد، هر 
چنــد در صــورت وقــوع رکــود جهانــی و بــه دنبــال آن 
کاهــش مصــرف اقتصاد جهانی تداوم رشــد صادرات 
صنایع فوالد و پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ ممکن است 

تضعیف شود.

رشد شاخص بورس و قیمت مسکن
بازرگانــی  پژوهش هــای  و  مطالعــات  موسســه 
بــا اشــاره بــه نااطمینانــی ســرمایه گذاران خــرد بــرای 
افزایــش ورود نقدینگــی بــه ســمت بــازار ســرمایه در 
ماه های نخست سال جاری به نقل از صاحب نظران 
مجامــع  گزارش هــای  بهبــود  می گویــد:  اقتصــادی 
تورمــی  انتظــارات  بــودن  بــاال  بــورس،  شــرکت های 
مــوازی موجــب شــده  بازارهــای  افزایــش ریســک  و 

تــا چشــم انداز شــاخص بــورس در ادامــه ســال ۱۴۰۱ 
صعــودی و تثبیــت در محــدوده ۱.۷ میلیــون واحــد 
باشــد. ایــن نهــاد تحقیقاتــی دربــاره چشــم انداز بازار 
مســکن هــم نتیجــه می گیردکــه بــا توجــه بــه رونــد 
افزایــش  و  ســاختمانی  مصالــح  قیمــت  افزایشــی 
تــورم تولیــد کننــده و کاهش آمار ســاخت واحدهای 
مســکونی در ماه هــای اخیــر، انتظــار افزایــش قیمت 
مســکن همچنــان محتمــل اســت؛ اگرچــه بــه دلیــل 
کاهــش قــدرت خرید و شــکاف قیمت دالری مســکن 
از میانگیــن بلندمــدت آن، انتظــار مــی رود نرخ رشــد 
قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ کمتر از نرخ تورم و ۳۵ 

درصد باشد.

آینده تجارت و کسب و کارها
پژوهشــگران موسســه تحقیقات و بررسی های 
بازرگانــی پیش بینــی می کننــد کــه وضعیــت صادرات 
و واردات در نیمــه دوم ســال بهتــر شــود. پیش بینــی 
شــده واردات و صــادرات غیرنفتــی در ســال ۱۴۰۱ به 
ترتیــب بــه ۵۵.۵ و ۵۶ میلیــارد دالر افزایش خواهد 
یافت. با این وجود، چالش های ناشــی از تحریم ها ، 
بروکراســی اداری و بی توجهی به استراتژی صادراتی 
مهم تریــن موانــع تحقــق افزایــش صــادرات غیرنفتی 
اســت و تلقــی صاحب نظــران اقتصادی آن اســت که 
واردات و صــادرات غیــر نفتــی ســال ۱۴۰۱ بــه ترتیــب 

۵8 و ۵۳ میلیارد دالر خواهد بود.
روی  پیــش  چالش هــای  ارزیابــی  بــا  آن هــا 
فعاالن اقتصادی و دســت اندازهای محیط کســب و 
کار در کشــور از دیــدگان مدیــران بنگاه های کوچک 
و متوســط اعــام می کننــد کــه افزایــش نامتعــارف 
قیمــت  نوســان  و  تامیــن  محدودیــت  دســتمزدها، 
مــواد اولیــه، ممیــزی محــوری و شــیوه علی الــراس 
در نظــام رســیدگی و تشــخیص مالیات هــا، ســهم 
بــاالی کارفرمــا از پرداخت حق بیمــه کارکنان، نحوه 
رسیدگی به دفاتر و صورت های مزد سال های قبل، 
سیاســت ارزی بــه ویــژه نحــوه بازگشــت ارز حاصل 
از صادرات، واردات و قاچاق کاالهای مشابه تولید 
داخــل و همچنیــن طوالنــی بــودن و شــفاف نبــودن 
رویه هــای کاری اخذ اســتعام و مجوزهای ســازمان 
ملی اســتاندارد، وزارت بهداشــت و محیط زیســت، 
فضای کسب و کار در کشور را با چالش های جدی 

مواجه کرده است.

بــه گفتــه دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و 
عــراق، متاســفانه کاالهــای ایرانی بعــد از حذف ارز 
4200 تومانــی از قیمــت پایــه جهانــی باالتــر رفــت 
و اولیــن واکنــش خریــداران بعــد از تحــول قیمتــی 

مقاومت و نخریدن بود.
جهانبخــش ســنجابی در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا 
تاییــد خبــر کاهــش صادرات ایران بــه عراق در ۵ ماه 
نخســت ســال جــاری، گفــت: ایــن فرضیــه کــه ما در 
۵ ماه نخســت ســال جــاری با افزایــش حجم تجارت 
مواجــه شــدیم درســت نیســت و با شــک بایــد به آن 

نگریست.
وی تصاعــدی شــدن حجــم تجــارت خارجــی را 
ناشــی از افزایش ها قیمت ها دانســت و افزود: در ۵ 
ماه نخســت ســال جــاری ۴۴ میلیــون و ۷۵ هزار تن 
کاال صادر کردیم که از محل صادرات آن ۲۰ میلیارد 
و 9۲۴ میلیــون دالر درآمــد ارزی به دســت آوردیــم. 
این در حالیســت در مدت مشــابه ســال گذشته رقم 
صادرات ما ۴۵ میلیون و ۶۷۴ هزار تن کاال بود. این 
آمار نشــان می دهد که بیش از ۱ میلیون ۶۰۰ هزار 

تن افت در تناژ کاالی صادراتی داشتیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در ۵ ماه نخست 
ســال صــادرات مــا حــدود ۱۷ میلیــارد و ۲۴۵ میلیون 
دالر بود و این آمار به معنای این است که اگر چه از 
نظر ارزش کاالی صادراتی ۲۱ درصد رشد داشتیم اما 
از نظر وزنی منفی ۳.۵ درصد کاهش داشتیم و این 
اختاف در اثر گران شدن قیمت های جهانی است و 

کاالی صادراتی ما هم از این مستثنی نبودند.
بــا  صــادرات  افــت  اینکــه   بیــان  بــا  ســنجابی 
تیترهای افزایش آن در دولت فعلی در تضاد است، 
خاطر نشــان کرد : عراق دومین شــریک تجاری ایران 
محســوب می شــود که از عدد ۴۴ میلیون و ۷۵ هزار 
تــن حــدود حجــم صــادرات ۳۱ میلیــون و ۳8۴ هــزار 

تن را به ۵ کشــور چین، عراق، امارات، ترکیه و هند 
صادر می شــود و معنای ســخن من این اســت که در 
ســهم عــراق از حجــم صــادرات ۱9.۶۴درصــد وزنــی و 
۱۴.۱۵ ارزشــی اســت. در ســال گذشــته صــادرات بــه 
عــراق ۲۶.۶۱ درصــد از نظــر وزنــی و ۱8.۶۷ درصــد 
از ارزش کل صادراتــی مــا بــوده، بنابرایــن در وزن و 

ارزش با کاهش صادرات مواجه شدیم.
 دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق با مقایسه 
آمــار صادراتــی بــه عــراق در ۵ مــاه نخســت ۲ ســال 
اخیــر، تصریــح کــرد: در ۵ مــاه نخســت 8 میلیــون 
۶۶۵ میلیــون کاال بــه عــراق صــادر کردیــم کــه در ۵ 
ماه مشابه سال گذشته ۱۲ میلیون ۱۵۲ میلیون تن 
بــوده اســت. در ارزش کاالی صادراتــی ۲ میلیــارد و 
9۶۱ میلیون دالر کاال صادر کردیم که ســال گذشــته 
۳ میلیــارد ۲۲۰ میلیــون دالر بــود یعنــی 8 درصــد 
از نظــر ارزش و حــدود ۲8 درصــد از نظــر تنــاژ افــت 

صادرات داشتیم.
عقب ماندگــی  مــرداد  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
صادراتــی در ۴ مــاه گذشــته را جبــران کردیــم گفــت: 
بیــش از ۱۰ درصــد از عقب ماندگی صادرات را جبران 
کردیــم و ایــن نویــد را می دهیــم تا پایان ســال میزان 
صادرات به عدد ســال گذشــته برســد و حتی شــاهد 

درصدی رشد هم باشیم.
وی ۴ ماه نخست هر سال را ماه های ممنوعیت 
صادراتــی کاال بــه عراق معرفی کرد و افزود: با حذف 
ارز ترجیحــی فرصــت صادرات کاالهایی که مشــمول 
ممنوعیــت صادراتــی بودنــد بــه حداقــل رســید و اگــر 
وضعیــت تورم در ترکیه ســیر صعــودی خود را دنبال 
کنــد در نیمــه دوم ســال بــه دلیل کاهــش ارزش لیر 
مزیت رقابتی برای ترک ها که کاال را با قیمت پایین تر 
بــه عراقی هــا عرضــه می کردند و ما بخشــی از مزیت 
رقابتی قیمتی را از دست دادیم را باز خواهیم یافت 

و بخشــی از عوامل مخدوش کننده بازار صادراتی از 
بیــن خواهــد رفــت و ضعف عملکردی مــا در ۵ ماه را 

جبران خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبری دال بر 
بازگشــت پول های بلوکه شــده در عراق مطرح شــده 
اســت؟ گفــت:  طــرح جزئیــات ایــن موضــوع بــه نفع 
کشور نیست ولی من در مجموع با عبارت پول های 
بلوکه شــده در عراق موافق نیســتم به این دلیل که 
واقعیت میدانی این پول ها با سایر کشورها از جمله 
کره جنوبی متفاوت است، این پول ها ناظر به منابع 
دولتــی و یــا شــرکت های اســت کــه بــه نام خــود و یا 
بانــک مرکــزی در بانک های عراقی حســاب باز کردند 
و بعــد از اعمــال تحریم ها سیســتم بانکــی عراق این 

تحریم ها را اعمال کرد.
وی ادامه داد: در دولت پیشــین و دولت فعلی 
۲ اتفــاق مهــم بــرای دور زدن تحریم هــا رقــم خــورد؛ 
نخســت اینکه عراقی ها طی مذاکراتی که با ایرانیان 
داشــتند توانســتند از آمریکاییــان معافیت خرید گاز 
از ایــران را بگیرنــد و دوم اینکه پــول انرژی خریداری 
شــده باید به ایران بازگردانده شــود. از این رو مقرر 
شــد بخــش خصوصــی و دولتی بتوانند مــواد غذایی، 
دارو، نهاده هــای دامــی و ماشــین آالتی کــه بــا تولیــد 
عجین هستند را تهیه کنند همچنین ما ذخایر پولی 
در ایــن کشــور داریــم کــه حفظ شــده اند. در مجموع 
صادرات در بخش برق و گاز روزانه انجام می شود و 

امکان بهره برداری از منابع وجود دارد.
حــوزه  در  ترجیحــی  حــذف  تاثیــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
عــراق، خاطــر نشــان کرد: عراقی ها کف بــازار ایران را 
می شناسند و از آنجایی که بیش از ۵۰ درصد تجارت 
مــا با عــراق به صــورت پیلــه وری اســت تولیدکنندگان 
برنــد اختصاصــی صادراتــی بــرای عراق تهیــه و تدارک 
نکردند و همان برند را  با بسته بندی عربی برای عراق 

تولیــد و صــادر می کننــد. زمانی کــه خریــدار عراقی به 
آنهــا مراجعه می کند قیمت ها تابعی از قیمت داخلی 
از طریــق شــبکه های پخــش مویرگــی  آنهــا   اســت، 
و بنکداری هــای عمــده نیــاز را خریــداری و از طریــق 
پیله ورها به عراق منتقل می کنند. متاسفانه کاالهای 
ایرانــی بعــد از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از  قیمت پایه 
جهانــی باالتــر رفت و اولیــن واکنش خریداران بعد از 

تحول قیمتی مقاومت و نخریدن بود.
دبیر کل اتاق مشــترک ایران و عراق ادامه داد: 
در کوتــاه مــدت حــذف ایــن ارز در رونــد صــادرات به 
عراق تاثیر منفی گذاشــته و میزان تقاضا برای خرید 
کاالی ایرانی کاهش پیدا کرده است به خصوص در 
حوزه لبنیات و کربوهیدرات های مبتنی بر آرد مانند 
کاهــش  بــر  دال  گزارش هــای  ماکارونــی. همچنیــن 
مصرف این محصوالت در بازار داخلی نیز ارائه شده 

است.
وی بــا بیــان اینکــه حــذف ارز ترجیحــی در میان 
مــدت و دراز مــدت بــر توســعه روابــط تجــاری تاثیــر 
خواهــد گذاشــت؟ افــزود: اگر روزی نظــام تک نرخی 
ارز را در کشــور بپذیریــم و تفــاوت بــازار نیمایــی و 
آزاد از بیــن بــرود می تــوان بــه پیامدهــای حــذف این 
ارز از اقتصــاد خوشــبین بود امــا فاصله ارز نیمایی و 
آزاد فاصلــه مخدوش کننده ای در واقعی ســازی حجم 

تجارت این دو کشور ایجاد کرده است.
 ســنجابی بــا اشــاره بــه تبعات جنــگ اوکراین و 
افزایش قیمت  کاالهای اساسی در بازارهای جهانی، 
و  پذیرفتنــد  را  افزایــش قیمت هــا  گفــت: عراقی هــا 
می داننــد که تا ابــد اینگونه قیمت نمی ماند عاوه بر 
این مرزهای مشترک ایران و عراق، بعد مسافت کم 
و هزینــه کــم حمــل و نقل جزو مزیت هــای صادراتی 
ایران و عراق است در نتیجه در ماه های آینده شاهد 

افزایش تقاضا خواهیم بود.

بــه گفته رئیــس اتحادیه تولیدکننــدگان و بافندگان 
فــرش دســتباف تهــران، در حــال حاضــر بــا توجه به 
ریــزش بیمــه بافنــدگان، افــراد تحت پوشــش نصف 
شده اند. ما توانستیم بعضی از بیمه ها را برگردانیم 
امــا بــه طــور کلــی، تــوان و زور بیمــه بــه بافنــدگان 
ضعیــف می رســد در حالــی کــه شــرکت های بســیار 
بزرگــی داریــم کــه بدهکار به بیمه هســتند اما بیمه 

شهامت قطع حمایت از آن ها را ندارد.
محمدعلــی زرینــه کفــش در گفت وگــو بــا ایلنا، 
بــه  بافنــدگان  مشــکات  از  بخشــی  کــرد:  اذعــان 
تصمیمــات دولتــی بازمی گــردد و در ایــن میــان بحث 
بیمــه قالیبافــان از مســائل مهم اســت. ایــن موضوع 
آن قــدر گفتــه شــده کــه دیگــر بــرای تولیدکننــده و 
بافنده فرش که جای خود، برای مردم نیز مشــخص 
و مبرهن است که بافندگان با مشکل بیمه دست و 

پنجه نرم می کنند.
وی در ارتبــاط بــا معضــل بیمــه قالیبافــان بیــان 
کــرد: ایــن بیمــه از ســالی کــه راه افتــاد یــک بیمــه 
دســت و پــا شکســته تــا ســال ۱۳89-۱۳9۰ بــود و از 
آن ســال بــه بعــد، ایــن بیمــه تقریبــا کامل شــد و در 
پــی آن، دولــت بــه ایــن نتیجــه رســید که بــرای حفظ 
ایــن اشــتغال کــه نقــش ســربار را بــرای دولــت ایفــا 

نمی کنــد، بیمــه و بودجه ای را به بافندگان اختصاص 
دهــد. بــرای ایجاد یک اشــتغال، بالغ بر ۵۰۰ میلیون 
تومان نیاز به هزینه است؛ در حالی که بافنده ها با 
مبالغــی نظیــر ۵-۱۰ و نهایــت ۳۰ میلیــون تومانی که 
خود تهیه می کنند و انتظار حمایت از دولت ندارند، 

توانایی ایجاد یک اشتغال پایدار را دارند.
وی بــا اشــاره بــه نقایص بیمه قالیبافــی گفت: بدلیل 
کامــل نبــودن بودجــه، تعــداد کمــی از افــراد تحــت 
پوشــش بیمه قرار گرفتند و طی ۲-۳ ســال این افراد 
بــه تعــدادی بالــغ بــر ۴۰۰ هــزار نفــر رســیدند که این 
تعــداد کافــی نبــود چــون مــا بیــش از ۲ میلیــون نفــر 
بافنــده داریــم که حداقل ۱ میلیون و ۲۰۰، ۳۰۰ هزار 
نفــر در اتحادیــه صنفــی، کارت شناســایی دار دارند و 
شــناخته شــده هســتند. بنا بود که بر اســاس حقوق 
قالیبافــان، مقــدار و میــزان بیمــه افزایــش پیــدا کنــد 
و حداقــل افــرادی کــه کارت شناســایی دارنــد، تحــت 
پوشش قرار گیرند که این افراد، ۳ برابر میزان گفته 
شده ) ۴۰۰ هزار نفر( بودند. البته این اتفاق نیفتاده 
و کاهش تعداد افراد تحت پوشش بیمه نیز رخ داد.
انتقــاد  فــرش ضمــن  کارشــناس صنعــت  ایــن 
قالیبافــان،  بیمــه  از خلــف وعــده دولــت در زمینــه 
بایــد  کــه  را  بودجه هایــی  دولــت  کــرد:  خاطرنشــان 

بــرای ۴۰۰ هــزار نفــر گفتــه شــده اختصــاص مــی داد 
را تخصیــص نــداد و از ســوی دیگــر، بیمه نیز شــروع 
نفــر قالیبــاف  بــه قطــع پوشــش همــان ۴۰۰ هــزار 
تحــت پوشــش کــرد و بــه ناحــق و بــا ایرادگیری هــای 
بســیار کوچــک، مشــکاتی را به وجــود آوردند؛ چون 
کارشناســان بیمه افرادی نیســتند کــه اطاع از روال 

بافندگی یک بافنده داشته باشند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش 
دســتباف تهــران در خصــوص امضــای تفاهــم نامــه 
میــان ســازمان تامیــن اجتماعــی و مرکــز ملــی فرش، 
بیــان کــرد: بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه،  مقرر شــد 
ســه بازرس از ســوی اتحادیه، صنعت معدن و بیمه 
برای بازرســی از روال کار بافندگان مامور شــوند اما 
بیمــه بــه تنهایــی بازرس هــای خود را فرســتاد و بیمه 
بافنــدگان را قطــع می کــرد کــه ایــن مســئله خــارج از 

تفاهم نامه بود.
ایــن فعــال صنفــی اظهــار کــرد:  در حال حاضــر نیز با 
توجــه به ریزش بیمه بافندگان، افراد تحت پوشــش 
بیمه هــا  از  بعضــی  توانســتیم  مــا  شــده اند.  نصــف 
را برگردانیــم امــا بــه طــور کلــی، تــوان و زور بیمــه به 
بافندگان ضعیف می رســد در حالی  که شــرکت های 
بســیار بزرگی داریم که بدهکار به بیمه هســتند اما 

بیمه شهامت قطع حمایت از آن ها را ندارد.
بافنــدگان،  بــه ســایر معضــات  اشــاره  بــا  وی 
افــزود: مشــکل دیگــر،  خا مدیریــت  در عرصه فرش 
دســتباف اســت کــه در حــال حاضر مرکــز ملی فرش 
اســت و منشــا بســیاری از مشــکات ماســت. خــا 
تبلیغات فرش دســتباف در نمایشــگاه ها که بخشــی 
از آن بــه بافنــده نیز مربوط می شــود، ســبب کاهش 
خریــد از ســوی تجــار و مصــرف کننــده می شــود و در 
خــارج از کشــور نیــز معضــات دیگــری وجــود دارد. 
ســایر معضــات شــامل مــواردی نظیــر کیفیــت رنــگ 
رزی، کمبــود طــرح و نقــش از ســوی طراحانــی کــه 
داریــم و عــدم اســتفاده از آن هــا، عــدم شناســایی 
بــازار هــدف و انتقــال نامناســب به طراحــان، نظارت 
نامناســب بــر واردات در زمینــه پشــم، نخ و ابریشــم 
و عــدم مدیریــت صحیح در بحث نمایشــگاه ها بویژه 

نمایشگاه های خارجی است.
 زرینــه کفــش در ارتباط با نقش حمایت دولت 
در رفع موانع و معضات قالیبافان و بافندگان گفت: 
دولــت بایــد حداقل بودجه خود را اضافه کند. دولت 
بــرای اشــتغال بافندگــی بایــد مقدار بســیار اندکی از 
بودجــه را بــه بافنــدگان اختصــاص داده تــا چنــد صد 

هزار نفر بافنده مجددا مشغول به کار شوند.

سرانجام برنج های باران زده چه شد
رئیــس کل گمــرک آخریــن وضــع برنج هــای 

بازان زده در گمرک زاهدان را تشریح کرد.
علیرضا مقدســی در گفت وگو با ایســنا، 
بــا اشــاره بــه خیــس شــدن برنج هــا در گمرک 
زاهــدان در پــی بارندگــی ابتــدای مــرداد اظهار 
کرد: درمورد برنج ها تشــریفات گمرکی انجام 
ســازمان  و  بهداشــت  وزارت  اســت.  شــده 
اســتاندارد بایــد ایــن موضــوع را بررســی کنند 
زیــرا مجــوز ترخیص باید از ســوی آن ها صادر 

شود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مقــدار برنج هــای 
بــاران زده قابــل توجه نبوده اســت، گفت: اگر 
وزارت بهداشــت و ســازمان اســتاندارد مجــوز 
بدهنــد گمــرک برنج هــا را ترخیــص می کنــد و 
اگر مجوز ندهند قاعدتا برنج ها قابل ترخیص 
نیســتند. بــه طــور کلی میــزان برنج هــا زیاد و 

مقدار برنج های خیس شده ناچیز بود.
بر اساس این گزارش، به دنبال بارندگی 
چهــارم مرداد، گمــرک زاهدان دچار آبگرفتگی 
شد و حجم زیادی از برنج های وارداتی در آب 

ماند. در اولین واکنش به این موضوع، گمرک 
زاهدان اعام کرد که از اواخر ســال گذشــته، 
ورود کاال به این گمرک افزایش یافته اســت؛ 
به طوری که در حال حاضر حدود ۱۴ هزار تن 
کاال در محوطــه و در فضــای بــاز تخلیــه شــده 
اســت. گمرک تاکید داشــت که بــه دفعات به 
وزارت صمت و استانداری برای محدود شدن 
ثبت سفارش به مقصد این گمرک تذکر داده 
یا از انبارهای عمومی که مســئولیت حفاظت 
داشــته  را  گمــرک  ایــن  در  موجــود  کاالهــای 
خواســته تا فضای مناســب برای نگهداری کاال 
ایجــاد کنــد، ولــی هیچ یــک توجهــی نکرده اند 
بــا گرفتــن تعهــد از واردکننــده، کاال را در  و 

محوطه نگه داشته اند.
ایــن  بــه  برنــج  واردکننــدگان  انجمــن 
موضــوع واکنــش نشــان داد و اعــام کــرد که 
واردکننــده در زمــان ورود کاال، تابــع شــرایط 
است و مجبور است هر چه حکم شد، بپذیرد 
ولی این پذیرفتن به معنی تائید اهمال مرجع 

نگهدارنده نیست.

رشد ۵۴ درصدی تولید مسواک در ۵ ماهه امسال
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  ســخنگوی 
پایــان  تــا  امســال  ابتــدای  از  کــه  کــرد  اعــالم 
مرداد۵۷ میلیون و 2۳2 هزار عدد مسواک در 
کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل ۵4 درصد رشد نشان می دهد.
بــه گــزارش ایرنــا، امیــد قالیبــاف افــزود: 
در همیــن مــدت مقــدار واردات مســواک نیــز 
۱۷.۵ درصد کاهش داشــت که نشــان دهنده 
ادامه سیاســت تقویت تولید داخل و کاهش 

واردات است.
مشــاور رســانه ای وزیر صنعت، معدن و 
تجــارت بــا تاکیــد بــر اصــل حمایت از ســاخت 
داخــل، گفــت: تولیــد مســواک از ۲۲ میلیــون 
بــه ۶۲ میلیــون عــدد در  عــدد در ســال 98 
سال ۱۴۰۰ رسید و واردات نیز از ۲۵ میلیون 
عدد در ســال 98 به ۱۱ میلیون عدد در ســال 

گذشته کاهش داشت.
تولیــد  می شــود  پیش بینــی  گفــت:  وی 
مســواک در ســال جاری به رکورد ۱۰۰ میلیون 

عدد برسد.
سخنگوی صمت خاطرنشان کرد: سرانه 
مصــرف مســواک در جهــان بــه ازای هــر نفــر 
چهــار عــدد در ســال اســت و اگــر 8۰ میلیــون 
نفــر مصرف کننــده مســواک باشــند، ســالیانه 
بــه ۳۲۰ میلیــون مســواک نیازمندیــم که باید 
برای تنظیم بازار این محصول ســامت محور 

واردات نیز داشته باشیم.
قالیباف تاکید کرد: روند افزایشی تولید 
داخل به زودی به ســطح نیاز کشــور می رســد 
یــا  تعرفه گــذاری  طریــق  از  صمــت  وزارت  و 
حمایــت  داخــل  تولیــد  از  واردات  ممنوعیــت 

خواهد کرد.

افراد تحت پوشش بیمه قالیبافی نصف شد

کاهش ۸ درصدی صادرات ایران به عراق

پیش بینی مسیر اقتصاد در 6 ماهه دوم سال
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APT حمالت سایبری 
 به زیرساخت های صنعتی

۴ کشور
تحقیقاتــی، مؤسســات صنعتــی، کارخانههــای
دفاعــی صنایــع وزارتخانههــا، دولتــی، ســازمانهای
و اوکرایــن روســیه، بــاروس، کشــورهای ادارات و
افغانســتان،هــدفحمــاتهدفمنــدســایبریازنــوع

APTقرارگرفتهاند.
بــه گــزارش ایرنــا از مرکــز مدیریــت راهبــردی افتا، 
سرقت مستندات و فایل های مهم سازمانی از مهم ترین 
کارهــای مهاجمــان در سیســتم های آلــوده ناشــی از این 

حمالت است.  
جهــان  در   ۲۰۲۲ ژانویــه  از  حمــالت  ایــن 
شناسایی شــده و تاکنون ده ها شــرکت هــدف مهاجمان 

قرار گرفته است.
روش اصلی نفوذ مهاجمان در این حمالت، ارسال 
ایمیل هــای فیشــینگ هدفمنــد بــه قربانبان اســت، این 
ایمیل ها که با دقت و حساسیت باالیی ایجاد شده اند، 
در برخی از موارد، حاوی اطالعات و داده هایی هســتند 
کــه مختــص همــان ســازمان و حــوزه کاری اســت و ایــن 
اطالعات در دسترس عموم نیست؛ این امر، بیانگر آن 
اســت کــه مهاجمــان، مراحــل قبــل از حمله و به دســت 

آوردن اطالعات را به خوبی انجام داده اند.  
ممکــن اســت ایــن اطالعــات در حمــالت قبلــی بــه 
همــان ســازمان یــا کارکنــان آن یــا ســایر ســازمان ها و یا 

افراد مرتبط با سازمان قربانی به دست آمده باشد.
در این ایمیل ها، فایل مایکروسافت مخربی وجود دارد 
کــه کــد مخرب موجــود در آن، با سوءاســتفاده از نوعی 
آسیب پذیری، مهاجم را قادر می سازد تا بدون هیچ گونه 

فعالیت اضافی کاربر، کد دلخواه خود را اجرا کند.

حمایت از انرژی های 
تجدیدپذیر از برنامه های 

اصلی وزارت نیرو است
وزیــرنیــروگفــت:حمایــتازانرژیهــایتجدیدپذیراز
برنامههــایاصلــیوزارتنیــرودرتامیــنبــرقپایدارو
مطمئــنبودهواخذمصوباتازشــورایاقتصادحاکی

ازتاشدولتبرایحمایتازاینانرژیپاکاست.
بــه گزارش وزارت نیرو، علــی اکبر محرابیان دیروز 
در مراســم افتتاحیــه دوازدهمیــن نمایشــگاه بین المللی 
انرژی هــای تجدیدپذیــر، بهــره وری و صرفه جویــی انــرژی 
ایران با بیان اینکه کشــور ایران، کشــوری در حال رشــد 
اســت و بــا ســرعت مســیر توســعه را می پیمایــد، اظهــار 
کــرد: موضــوع تامین انرژی پایدار موضــوع خیلی مهمی 
است که در دو حوزه توسعه صنعت برق و بهینه سازی 

و مدیریت مصرف باید پیگیری شود.
او اضافــه کــرد: موضــوع بهینه ســازی مصــرف گنج 
پنهانی است که باید با اجرایی کردن این موضوع تهدید 

مصارف انرژی را به فرصتی ارزشمند تبدیل کنیم.
محرابیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در موضوع 
توســعه، برنامه ریزی هــای گســترده ای صــورت گرفته به 
طــوری کــه مدیــران وزارت نیــرو می داننــد در ســه ســال 
آینــده چــه نیروگاهی در چه ســاختگاهی با کدام منابع 

مالی به بهره برداری می رسد.
بــه گفتــه او، ٣٠ واحــد تولیــد بــرق نیــروگاه بــزرگ 
مقیاس در نقاط مختلف کشــور به بهره برداری رســیده 

است.
 ۴ بهره بــرداری  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  نیــرو  وزیــر 
هــزار   ۶ ظرفیــت  افزایــش  وعــده  باقی مانــده  نیــروگاه 
مگاواتــی تابســتان بــه طور کامــل تحقــق می یابد، گفت 
تــالش  جهــت  دوم  ســال  بــرای  الزم  برنامه ریزی هــای 

مضاعف در پیشبرد این برنامه صورت گرفته است.
محرابیان با اشاره به برنامه ریزی افزایش ۱۰ هزار 
مگاواتــی ظرفیــت انرژی هــای تجدیدپذیــر یــادآور شــد: 
برنامه ریزی هــای الزم بــرای افزایــش ۱۰ هــزار مگاواتــی 
و  بــا شناســایی ســاختگاه ها  نیروگاه هــای تجدیدپذیــر 

بررسی محل سنکرون صورت گرفته است.
او با بیان اینکه محور اصلی انرژی های تجدیدپذیر 
بخــش خصوصــی اســت، افــزود: نقــش وزارت نیــرو در 
ایــن زمینــه حمایــت، پشــتیبانی و ایجــاد اطمینــان برای 

سرمایه گذاران است.

اخبـــــــــــــــــار

 امسال الیحه بودجه در
2 مرحله به مجلس می رود

بدیهــیاســتوقتــیایــنتغییــرمؤثــرواقــعخواهــد
شــدکــهنماینــدگانخــودرابــهتعییــنارقــاممنابــعو
مصارفبودجهبهاســتناداحکاممصوبملزمبدانند.
امــاواقعیــتایــناســتکهرویکــردحاکمبــرمجلس،
بیــشازآنکــهبرخاســتهازانضباطمالیدولتباشــد،
ازافزایــشغیرواقعبینانــهمنابــعوبهتبــعآنتعییــن

مصارفرنجمیبرد.
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  گــزارش  بــه 
ســخنگوی  مفتــح،  مهــدی  محمــد  تهــران،  کشــاورزی 
کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره 
بــه تصویــب پیشــنهادی در کمیســیون آیین نامه داخلی 
مجلــس دربــاره تغییــر نحوه رســیدگی به لوایــح بودجه 
آیین نامــه،  کمیســیون  مصوبــه  بنابــر  گفــت:  ســاالنه، 
بودجــه در دو مرحلــه در قالــب »احــکام و ارقــام« در 
تاریخ هــای اول آذر و اول بهمن مــاه بــه مجلــس ارائــه 
خواهــد شــد. او تأکید کرد: قانــون بودجه باید آثار مالی 
قوانیــن یک ســاله در اقتصاد باشــد و ما بایــد در قوانین 
بودجــه جدول هــا و رقم هــا را بررســی کنیــم ولــی تمــام 
وقــت مجلــس صــرف بررســی تبصره هــا شــده و قوانین 
مهمی بدون صرف زمان کارشناسی به تصویب می رسد 
کــه دقــت نظر کامل به دلیــل رســیدگی غیرتخصصی به 

تبصره ها در کمیسیون ها وجود ندارد.
ایــن  بــه روش مدنظــر  بودجه ریــزی  مــدل  تغییــر 
نماینــده مجلــس باعــث خواهــد شــد تــا دولــت ۲الیحه 
بودجــه را در قالــب احــکام و ارقــام در ۲تاریــخ متفــاوت 
تقدیــم مجلس کنــد. باید دید در این صورت نمایندگان 
چگونه می توانند نخســت احکام بودجه و ســپس ارقام 
آن را بررســی و تصویــب کننــد و آیــا ایــن تغییــر باعــث 
اصــالح ســاختار بودجه ریــزی می شــود؟ انتظــار مــی رود 
ارقــام بودجــه پــس از تصویب احکام ســند دخل و خرج 
ســاالنه مشــخص شــود. بدیهــی اســت وقتی ایــن تغییر 
مؤثــر واقــع خواهد شــد که نمایندگان خــود را به تعیین 
ارقــام منابــع و مصارف بودجه به اســتناد احکام مصوب 
ملــزم بداننــد. امــا واقعیــت این اســت که رویکــرد حاکم 
بــر مجلــس، بیــش از آنکــه برخاســته از انضبــاط مالــی 
دولــت باشــد، از افزایــش غیرواقع بینانه منابــع و به تبع 

آن تعیین مصارف رنج می برد.
بــه این ترتیب ســخت اســت که بتــوان این رویکرد 
ســنتی در مقایســه بــا بودجــه ســاالنه را تنهــا بــا یــک 
تغییــر شــکلی اصــالح کــرد. به ویــژه اینکــه در ســال های 
اخیــر قانــون بودجــه بیــش از آنکــه برخاســته از نظرات 
کارشناســی بدنــه دولــت تنظیــم و تصویــب شــود، دچار 
پدیــده ای بــه نــام بودجه ریــزی مجلــس شــده و همیــن 
مســئله موجب می شــود تا اصالح ســاختار سند دخل و 
خــرج ســاالنه و انضبــاط مالی دولت در هالــه ای از ابهام 
قــرار گیــرد. چاره این اســت که احکام بودجه مســتحکم 
و در چارچــوب سیاســت های کالن نظــام و البتــه برنامه 
توســعه مصوب شــود و مجلس هم در همین چارچوب 
ارقام را مصوب کند. در غیراین صورت تغییر شــکل راه 

به جایی نخواهد برد.

در  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  پیــش  ســال   ۲
گزارشــی بــه اهمیــت اصالح ســاختار بودجــه پرداخت و 
نوشــت: وضعیــت فعلی بودجه کشــور حاصل انباشــت 
سال ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در 
ســال های اخیــر، به تأخیر انداختــن اصالحات اقتصادی 
بــا امیــد بســتن بــه گشــایش های خارجــی و تحریم های 
ظالمانــه اخیــر اســت. تعادل اقتصادیـ  سیاســی شــکل 
گرفتــه حــول وضع موجود، انجام اصالحــات را با تعویق 
روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شــده اســت. 
اگرچــه رفــع و اصالح مســائل فعلی دشــوار اســت، ولی 
بایــد توجــه داشــت کــه ادامــه وضــع فعلــی، حتــی اگــر 
امکانپذیــر باشــد، پیامدهــای بســیار ناخوشــایندتری به 
دنبــال خواهد داشــت. عملکرد بودجه ســال های ۱398 
و ۱399 و ۱۴۰۰حاکــی از تحقــق کســری بودجــه بســیار 
بزرگی اســت. این کســری ها عمدتاً از دو طریق انتشــار 
اوراق مالی اسالمی و استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی تأمین شــده اســت که هر دو مورد انباشــت بدهی 
هســتند. در نگاهــی دقیــق تــر، انتشــار اوراق موجــب 
انتقــال بــار مشــکالت بــه آینــده مــی شــود؛ برداشــت از 
بــا هــدف پوشــش هزینه هــای  صنــدوق توســعه ملــی 
غیرســرمایه گــذاری دولــت نیــز، عالوه بر محروم شــدن 
آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توســعه ای 

این صندوق خدشه وارد خواهد کرد.
همچنین در این گزارش آمده اســت: پولی ســازی 
کســری بودجــه چــه در قالــب اســتقراض مســتقیم از 
بانک مرکزی و چه به شــکل برداشــت از منابع صندوق 
توســعه ملــی، باعــث ایجــاد تورم هــای بــاال مــی شــود. 
همچنیــن انتشــار اوراق بدهــی یا اســتقراض از بانک ها 
صرفــاً مشــکالت را بــا ابعــادی بزرگ تر بــه آینده موکول 
می کند.شایســته ذکر اســت که حتی در صورت فراهم 
شــدن امکان صادرات بیشــتر نفت، تنها بخشــی از این 
کسری بودجه رفع خواهد شد و مسئله اصلی همچنان 
برقرار است. به عالوه اینکه استفاده زیاد از درآمدهای 
ازجملــه  دیگــری  متعــدد  معضــالت  بودجــه،  در  نفتــی 
بیمــاری هلنــدی و تضعیــف تولیــد کشــور را بــه دنبــال 
دارد. بنابرایــن بایــد دخــل و خــرج دولــت طــوری تنظیم 
شــود کــه عــالوه بــر کاهــش کســری بودجــه، وابســتگی 
حداقلی به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشــته باشــد. 
لــذا بــرای خروج از شــرایط خطیر کنونــی هیچ راهی جز 
تــن دادن بــه اصالحات ســاختاری و همــه جانبه بودجه 

وجود ندارد.

خبـــــــــــــــــر

حضرتآیتهللاخامنهایدراجرایبند
یــکاصــل۱۱۰قانوناساســی،سیاســتهای
کلــیبرنامــههفتــمراکــهپسازمشــورتبا
مجمعتشــخیصمصلحتنظاموبااولویت
پیشــرفتاقتصــادیتــوأمبــاعدالــتتعییــن
رئیــس قــوه، بــهســرانســه اســت، شــده
مجمعتشخیصمصلحتورئیسستادکل

نیروهایمسلحاباغکردند.
به گزارش ایســنا، رهبر انقالب اســالمی 
با تشــکر از فعالیت فشــرده اعضا و دبیرخانه 
مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای 
ســه گانه و ســایر ارکان نظام، تهیه و تصویب 
قانــون برنامــه هفتم بــر پایه این سیاســتها را 
گامــی دیگــر در تحقــق اهداف نظــام خواندند 
و بــر نظارت فعال بر حســن اجرای سیاســتها 

تأکید کردند.
سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم در ۷ 
زیربنایــی«،  »امــور  »اقتصــادی«،  ســرفصل 
»فرهنگــی و اجتماعــی«، »علمــی، فنــاوری و 
آموزشــی«، »سیاســی و سیاســت خارجــی«، 
و  حقوقــی  »اداری،  امنیتــی«،  و  »دفاعــی 

قضایی« و در ۲۶ بند تصویب شده است.
و  اســالمی  انقــالب  رهبــر  نامــه  متــن 
سیاســت های ابالغی برنامه 5 ســاله هفتم به 

این شرح است:
»بسم هللا الرحمن الرحیم

سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم کــه با 
اولویــت اصلــی »پیشــرفت اقتصــادی تــوأم با 

عدالت« تعیین شده است، ابالغ می شود:
از اعضــای محتــرم بویــژه رئیــس مکــرّم 
نیــز  و  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
و  فشــرده  فعالیــت  بــا  کــه  آن  دبیرخانــه ی 

کوشــش فــراوان در جلســات صحــن مجمع و 
کمیســیون ذی ربط، پیش نویس سیاست های 
کلــی برنامه هفتم را مورد بررســی قرار دادند 
و نظــرات خــود را در ایــن زمینــه بــه اینجانــب 

ارائه کردند، تقدیر و تشکر می کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و 
قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته ی 

تقدیر است.
برنامــه هفتــم  قانــون  تصویــب  و  تهیــه 
ایــن سیاســت ها و اجــرای دقیــق و  بــر پایــه 
تحقــق  در  دیگــر  گامــی  آن،  مســؤوالنه ی 
اهــداف نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 
خواهــد بــود همچنان که نظــارت فعال هیأت 
عالــی نظــارت مجمــع تشــخیص مصلحت، به 
حُسن اجرای سیاست های کلی برنامه، کمک 

خواهد کرد.
شایســته  اســت برخی از راه هــای تحقق 
سیاســت ها و الزامــات مالــی و شــاخص های 
و  اســت  پیشــنهادهای مجمــع  در  کــه  کمّــی 
در مجموعــه ی سیاســت های ابالغــی مذکــور 
نیســت، در حــد وســع و امکانــات دولــت در 

تهیه ی الیحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سیّدعلی خامنه ای
۲۰ شهریور ۱۴۰۱«

و راه وزارت تجاریســازی دفتــر کل مدیــر
شهرســازیازتوافقدرجلسه3جانبهاخیر
درمســکوبــاحضــوروزیــرراهوشهرســازی
کشــورمانومعاوناننخســتوزیریروسیه
وآذربایجانبرایترانزیت۱5میلیونتنیتا

سال2۰3۰خبرداد.
امیــن ترفــع، دبیــر کارگــروه روانســازی 
ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  ترانزیــت  توســعه  و 
ایــران- جانبــه   3 نشســت  جزییــات  دربــاره 
روســیه- آذربایجان که در مســکو برگزار شــد، 
اظهــار کــرد: اولیــن جلســه 3 جانبــه توســعه 
همکاری هــای ترانزیتــی بیــن 3 کشــور ایــران 
- آذربایجــان و روســیه بــا حضــور وزیــر راه و 
شهرســازی کشورمان و معاونان نخست وزیر 
دو کشــور ذکر شــده درباره کریدور شــمال – 
جنــوب با نگاه زیرســاختی و نگاه فرآیندی در 

روند ترانزیت برگزار شد.
او ادامــه داد: در ایــن جلســه هــم موانع 
فیزیکــی و هــم موانــع غیرفیزیکــی مرتبــط بــا 
ترانزیت مورد بررسی قرار گرفت و محورهای 
همکاری در چارچوب برنامه های بلندمدت در 
قالــب بیانیــه مطــرح و مرور شــد و نتیجه این 
بود که نقشــه راهی تدوین شــود که در قالب 
این نقشه راه بتوانیم در یک فرایند بلندمدت 
سه کشور با همکاری یکدیگر اقدامات موثری 
بــرای کاهــش موانــع کریدور شــمال – جنوب 
انجام دهند که این اقدامات شــامل همکاری 
در اجــرای پروژه هــای زیرســاختی و همچنیــن 
ترانزیــت  فراینــد  تســهیل  بــرای  هماهنگــی 

می شود.
 مدیــر کل دفتــر تجاری ســازی وزارت راه 
و شهرســازی بــا بیــان اینکــه در جلســه روز 
دوم دربــاره محورهــای بیانیــه بــه جمع بنــدی 
رســیدیم، گفــت: موضــوع اصلــی ایــن بیانیــه 
تســهیل ترانزیــت بیــن ســه کشــور اســت و 
طبــق برنامه هــای تعریــف شــده ســه کشــور 
چارچوبــی را دربــاره تامیــن مالــی، طراحــی و 
بهره برداری پروژه های موثر در ترانزیت مانند 
خــط رشت-آســتارا ایجــاد کنند. البتــه به طور 
مشــخص برای پروژه راه آهن رشــت - آســتارا 
کارگروهــی پیش بینی شــده که اعضــا ایده ها 

و پیشــنهادات خــود را در ایــن کارگــروه ارایــه 
می دهند. در جلسه سه جانبه بعدی که قرار 
اســت نوامبــر برگــزار شــود ایــن پیشــنهادات 
مــورد بررســی و در صــورت تاییــد بــه تصویب 

می رسد.
ترفــع افــزود: در اولیــن جلســه با حضور 
معاونــان نخســت وزیــر روســیه و آذربایجــان 
نقشــه راه چارچــوب همــکاری ســه جانبــه را 
تعییــن کردیــم مبنی بر اینکــه طرف ها در چه 
حوزه هایی برای تســهیل ترانزیت می توانند با 
یکدیگــر همــکاری داشــته باشــند و در دو ماه 
مانده تا جلســه بعدی در نوامبر، پیشنهادات 
و ایده هــا آمــاده می شــوند کــه یکــی از مــوارد 
موضوعــات مرتبــط با ســاخت راه آهن رشــت 
آســتارا و بحث حمل ونقــل ترکیبی و همکاری 

مرزی است.
او اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکالت 
از  شــمال-جنوب  کریــدور  غربــی  مســیر  در 
آذربایجــان بحــث گلوگاه هــای مــرزی اســت و  
در ایــن منطقــه هماهنگی هــای مــرزی وجــود 
در  نقاطــی  در  توقف هایــی  موجــب  و  نــدارد 
مــرز آذربایجان و روســیه شــده کــه در نهایت 
می دهــد.  کاهــش  را  بــار  ترانزیــت  ســرعت 
موضوع این اســت که ظرفیت در این مناطق 
مرزی برای انجام عملیات تعریف شــده کافی 
نیست و قرار بر این شده که 3 کشور در این 
موارد با یکدیگر به توازن برســیم  به طوریکه 
کــه ظرفیــت این گلوگاه هــا را به نحوی تنظیم 
کنیــم کــه تــردد متناســب بــا ظرفیت باشــد تا 

حداقل توقف ایجاد شود.
توســعه  و  روانســازی  کارگــروه  دبیــر 
ترانزیت  ادامه داد: از دیگر موضوعات مطرح 
شــده در این جلســه، تاکید بر پتانســیل های 
دربــاره  کشــور   3 نماینــدگان  و  بــود  چابهــار 
اقدامات مشترک در چابهار مذاکراتی داشتند 

تا چارچوب این همکاری ها تعیین شود.
 مدیــر کل دفتــر تجاری ســازی وزارت راه 
و شهرســازی  بــا تاکیــد بــر هدف گــذاری ۱5 
میلیــون تــن ترانزیــت بیــن ســه کشــور ایران، 
روســیه و آذربایجــان گفــت: یکــی از توافقات 
مهــم در جلســه ســه جانبــه هدف گــذاری ۱5 

میلیون تن ترانزیت بین ســه کشــور تا ســال 
۲۰3۰ ترانزیــت میلیــون تــن از مســیر غــرب 
دریــای خــزر – تــردد از مســیر ریلــی و تردد از 
مســیر جاده ای – انتقال بار ترانزیتی داشــته 
ایــن  در  شــده  انجــام  بــرآورد  طبــق  باشــیم. 
هدف گــذاری 5 میلیون تن بار از مســیر ریلی 
و ۱۰ میلیــون تــن بــار از مســیر جــاده منتقــل 
خواهــد شــد. بــرای اجــرای ایــن هدف گــذاری 
هــم یک کارگروه مشــترک راه اندازی می شــود 
کــه تــا مشــخص شــود بــرای تحقــق ترانزیــت 
بــه چــه نرم افزار هــا و چــه  ۱5 میلیــون تنــی 

سخت افزارهایی نیاز داریم.  
ترفــع افزود: یکــی از تاکیدات وزیر راه و 
شهرســازی کشــورمان در این جلســه ضرورت 
بــر تقویت شــورای هماهنگی کریدور شــمال-

جنــوب بــود کــه بــا حضــور ۱۰ عضو دیگــر این 
کریــدور مــوارد مورد نظــر در افزایش ترانزیت 
در این مســیر هماهنگ و توافق شــود، از این 
رو پیشــنهاد دادیــم دبیرخانه کریدور شــمال-

جنوب را در ایران فعال کنیم.
او با تاکید بر اهمیت موانع غیر فیزیکی 
در ناموفــق بــودن برنامه ها و اهداف ترانزیتی 
اظهــار کــرد: در ایــن جلســه هــدف طرف ها بر 
ایــن بــود که بــه موضوعــات دربــاره حوزه های 
ســخت افــزاری بپردازنــد امــا بــا اســتداللی در 
جلســه داشــتیم اهمیــت موانــع غیرفیزیکــی 
بیــن ســه کشــور بســیار بیشــتر مــورد بحــث 
قــرار گرفــت و طرف ها هم این اســتدالل ها را 

پذیرفتند.
توســعه  و  روانســازی  کارگــروه  دبیــر 
ترانزیــت دربــاره مصدایق موانع غیــر فیزیکی 
ادامــه داد: مــواردی ماننــد فراینــد مــرزی کــه 
همانطــور که گفته شــد باعــث توقف تردد در 
نقاط مرزی می شود، عوارض بین سه کشور، 
کشــورها  در  محدودیت هــای سوخت رســانی 
بــه ویژه ایران، طوالنی بودن پروســه بررســی 
اســناد و مــدارک و ... از جملــه مصداق موانع 
غیرفیزیکــی در کنار موانع نبود زیرســاخت ها 

هستند.    
ترفع افزود: در داخل ایران هم با چنین 
موانعــی مواجــه هســتیم کــه نمونــه بــارز آن 

مشــکالت در ســوخت رســانی به کامیون های 
خارجی اســت. اکنون بــه کامیون های خارجی 
ترانزیتــی در ایــران ســوخت ارایــه نمی شــود 
ســوخت  مخصــوص  ســوخت  کارت هــای  و 
گازوییلــی کامیون هــای خارجــی هــم اخیــرا از 
آوری شــده  جایگاه هــا سوخت رســانی جمــع 
کامیون هــای خارجــی  بنابرایــن عمــال  اســت. 
کــه وارد ایران می شــوند امکان ســوخت گیری 
ندارند و در هر جلســه بین المللی که شــرکت 
می کنیــم. اولین ایــرادی که به ایران می گیرند 
این موضوع است و مدعی هستند که همین 
تحــت  را  ترانزیتــی  عامــل، هدف گذاری هــای 

تاثیر قرار می دهد.
او ادامــه داد: روال این گونــه بــوده کــه 
کامیــون خارجــی در بــدو ورود مابه التفــاوت 
ادامــه  در  و  می پردازنــد  را  ســوخت  قیمــت 
مســیر با قیمــت جایگاه می توانند از ســوخت 
اســتفاده  کننــد؛ امــا جایــگاه داران بــه دلیــل 
محدویت هــای تعریــف شــده از ارایه ســوخت 
بــه آنهــا خــودداری می کننــد و ایــن موضــوع 
موانــع جدی ایجاد کــرده و اگر می خواهیم به 
اهــداف حمل ونقــل و ترانزیــت برســیم با این 

موانع غیرفیزیکی به جایی نخواهیم رسید.
وزارت  تجاری ســازی  دفتــر  کل  مدیــر   
راه و شهرســازی  تاکیــد کــرد: هــر چنــد کافی 
نبــودن زیرســاخت ها را انــکار نمی کنــم؛ امــا 
 معتقــدم آســیبی کــه موانــع غیرفیزیکــی بــه 
از  بیشــتر  می کننــد  وارد  ترانزیتــی  اهــداف 
غیــر  موانــع  ایــن  کــه  اســت  فیزیکــی  موانــع 
فیزیکــی هــم در ایــران و هــم در کشــورهای 
اذربایجان و روسیه دست و پاگیر هستند که 
از نمونه هــای آن در کشــور روســیه الــزام بــه 
ترجمه روســی مدارک و اسناد است در حالی 
که در همه دنیا ترجمه انگلیسی کافی است. 
همچنیــن از نمونه های این موانع غیرفیزیکی 
در آذربایجان عدم رعایت مقررات بین المللی 
تیر اســت به طوری که ناوگان مشــمول کارنه 
تیــر را فک پلمپ می کنند در صورتی که طبق 
مقررات و اســتانداردهای بین المللی کامیونی 
که تحت کارنه تیر تردد دارد باید بدون توقف 

عبور کنند.

رئیــس و شهرســازی و راه وزیــر معــاون
سازمانراهداریوحملونقلجادهایاعام
کــردکــه۹۰درصــداتوبوسهایکشــوربرای
انتقــالزواربــهمبــدادرنظــرگرفتــهشــده
اســتوتاشداریم،بهتریننوعخدمترا

بهآنهاارائهدهیم.
بــه گــزارش ایرنــا، داریوش امانــی دیروز 
در نشســت ساماندهی پایانه برکت با حضور 
معــاون وزیر نیرو، اســتاندار ایالم و جمعی از 
مدیران اســتان اظهار داشــت: از امروز شــیب 
ورود زوار از طریــق مرزهــا به ویژه مرز مهران 
تند  می شود و اولویت نخست ما انتقال زوار 

از مرز مهران به شــهرهای مبدا بوده که برای 
این مهم برنامه ریزی شده است

وی افــزود: ۷۰۰ دســتگاه اتوبــوس روز 
گذشــته وارد مهران شــد و از امروز و اولویت 
نخســت مــا  مهــران و بعــد آن مرز شــلمچه و 

سپس سایر مرزهاست.
رئیــس ســازمان راهــداری و حمل ونقــل 
جاده ای کشــور تصریح کــرد: همه تالش خود 
را بــرای رضایتمنــدی زائــران از پایانــه مــرزی 
مهــران و پایانــه برکت به شــهرهای مبدا را به 

کار خواهیم گرفت.
امانی گفت: از امروز ظهر 9۰ درصد اتوبوس ها 

کــه بــرای انتقــال زوار از مهران به مبدا در نظر 
گرفته شــده است به مهران خواهند آمد.

میلیــارد   3۰۰ و  هــزار  داد:  ادامــه  وی 
تومــان در حــوزه محورهــای مواصالتــی حــوزه 
اربعین هزینه شــده اســت و تالش داریم که 
پــس از اربعین نیز ایــن تالش ها برای تکمیل 

زیرساخت ها استمرار داشته باشد.
 بیــش از ۷۰ درصــد زائران از مرز مهران 
تــردد می کننــد. مهــران بــه واســطه نزدیکــی 
مســافت بــه عتبــات عالیــات و امنیــت طــول 
و  مهمتریــن  عــراق  خــاک  داخــل  در  مســیر 

اصلی ترین گذرگاه زمینی کشور است.

حفــاری پایــان از پتروپــارس گــروه مدیرعامــل
دومینچاهمیداننفتیمشترکفروزانباطول

3هزارو3۷۹متریخبرداد.
شــرکت  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ملــی نفــت ایــران، ســید شــمس الدین موســوی با 
اشــاره بــه اینکــه چــاه شــماره ۰3-۱۲ میــدان نفتی 
مشــترک فروزان حفاری شــده و به تولید رســیده 
اســت، گفــت: ایــن عملیــات با تالش شــبانه روزی 
همکاران مــان و بــا حمایت های مدیرعامل شــرکت 
ملــی نفــت ایــران بــه پایــان رســید و بــا توجــه بــه 

شــرایط بســتر، 95۰ متــر از طــول 3 هــزار و 3۷9 
متری آن به صورت افقی حفاری شده است.

او با اشــاره به اینکه بر اســاس ظرفیت اولیه 
چــاه، روزانه یک هزار بشــکه نفت قابل برداشــت 
گذشــته  روزهــای  در  کــرد:  اظهــار  بــود،  خواهــد 
جریان دهی از این حلقه چاه آغاز و تمیزکاری چاه 

نیز از سوی همکاران ما انجام شد.
مدیرعامل گروه پتروپارس با بیان اینکه پس 
از حفــاری نخســتین حلقــه چــاه در میــدان نفتــی 
فــروزان اردیبهشــت  امســال، ایــن دومیــن چاهــی 

اســت که بر اســاس تعهــدات گــروه پتروپارس به 
کارفرمــا )شــرکت نفــت فــالت قــاره ایــران( تحویل 
می شــود، یــادآور شــد: تعهــد مــا بــرای حفــاری در 
میــدان نفتــی فــروزان ۲۶ حلقــه چــاه اســت که تا 
پایان ســال ۱۴۰۲ تحویل کارفرما خواهد شــد و با 
برنامه ریــزی و رونــدی کــه در پیــش داریــم، تالش 
خواهیم کرد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل 

کنیم.
موســوی بــا اشــاره به ایــن نکته کــه در حوزه 
مهندســی، تأمیــن کاال، خدمــات فنــی و اجرایــی 

ایرانــی اســتفاده  ایــن میــدان از ظرفیت هــای  در 
توانمندی هــای  و  امکانــات  کــرد:  بیــان  می شــود، 
داخلــی، مــا را از پیمانکاران خارجی بی نیاز کرده و 
به جز موارد بســیار محدود در تأمین کاال، مابقی 
خدمات از ســوی شــرکت های داخلی تأمین و اجرا 

شده که سبب افتخار و غرور ملی است.
در  فــروزان  نفتــی  میــدان  اســت،  گفتنــی 
۱۰۰ کیلومتــری جنــوب شــرقی جزیــره خــارک در 
خلیج فــارس واقــع شــده و بــا میدان نفتــی مرجان 

کشور عربستان مشترک است.

دومین چاه میدان 
 مشترك فروزان
به نفت رسید

 معاونوزیرراه:۹۰درصداتوبوسهایکشور
برایانتقالزواردرنظرگرفتهشد

توافق3جانبهبرایترانزیت۱5میلیونتنیازمسیرخزر

اباغسیاستهایکلیبرنامههفتمازسوی
رهبرانقاب
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افتتاح شركت تهیه و تولید 
مواد نسوز كشور با تسهیالت 

بانك صنعت و معدن 
طــرح اســتخراج و دانــه بنــدی منیزیــت شــرکت تهیه و 
تولید مواد نســوز کشــور واقع در شهرســتان تفتان که 
توســط بانک صنعت و معدن تامین مالی شــده اســت، 
بــا حضور معاون وزیر صمت، معاون هماهنگی و امور 

اســتانداری  اقتصــادی 
و  سیســتان  اســتان 
رییــس  بلوچســتان، 
ایــن  صمــت  ســازمان 
بانــک  مدیــر  اســتان، 
صنعت و معدن اســتان 
و سایر مقامات استانی 

افتتاح شد.
بــه گــزارش روابــط 

عمومــی بانــک صنعــت و معدن، حســین شــهرکی مدیر 
بانــک صنعــت و معــدن این اســتان با اشــاره به اهمیت 
حمایــت از طرح هــای صنعتــی و معدنــی بــرای رشــد و 
توسعه و محرومیت زدایی در استان اعالم داشت: این 
طرح که با تســهیالت ســرمایه ثابت 250 میلیارد ریالی 
از محل منابع داخلی این بانک تأمین مالی شده، دارای 
محوطه تخلیه، دانه بندی و دپوی معدن می باشد و در 
زمینــی بــه مســاحت 23 هــزار و 750 متــر مربع احداث 

شده است.

خیز بلند بانک سینا برای ایجاد 
تحول در مدل کسب وکار

فناوری های مدرن، زندگی بشر را تغییر داده و موجب 
انــواع  از  اســتفاده  در  مشــتریان  از  نســلی  پیدایــش 
خدمــات و محصــوالت از جملــه در امــور بانکــی شــده 

متفاوتــی  نیازهــای  کــه 
گذشــته  بــه  نســبت 
از  نســل  ایــن  دارنــد. 
واســطه  بــه  مشــتریان 
پدیده هایــی  ظهــور 
اینترنــت،  جملــه  از 
پهن بانــد،  شــبکه های 
اجتماعــی  شــبکه های 
و راهکارهــای پــردازش 

داده، انتظارات بیشتری از بانک خود دارند و به دنبال 
راحتی، محصوالت شخصی سازی شده و برطرف سازی 
پژوهش هــای  هســتند.  خــود  روزانــه  نیازهــای  انــواع 
مختلــف جهانــی اثبــات کــرده اند کــه صنعــت بانکداری 
در رتبــه دوم صنایــع از لحاظ بلــوغ دیجیتال قرار گرفته 
اســت که نشــان می دهد تا چه اندازه بانک های جهان، 
تلقــی  جــدی  را  شــدن  دیجیتالــی  از  ناشــی  تهدیــدات 

کرده اند و گام های بزرگی در این راه برداشته اند.

برگزاری بیست و نهمین 
همایش ملی و دهمین همایش 

بین المللی بیمه و توسعه 
همایــش  دهمیــن  و  ملــی  همایــش  بیســت و نهمین 
»توســعه  موضــوع  بــا  توســعه  و  بیمــه  بین المللــی 

صنعــت  دانش بنیــان 
 ۱۳ روز  در  بیمــه« 
جــاری  ســال  آذرمــاه 
حضــوری  صــورت  بــه 
مرکــز  در  مجــازی  و 
همایش های برج میالد 

تهران برگزار می شود.
بیســت و نهمین 
همایــش ملی و دهمین 

همایش بین المللی بیمه و توســعه با موضوع »توســعه 
دانش بنیان صنعت بیمه« در روز ۱3 آذرماه سال جاری 
بــه صــورت حضوری و مجازی در مرکز همایش های برج 
میــالد تهــران برگزار می شــود. عالقه مندان به مشــارکت 
علمــی در ایــن همایــش، می تواننــد تــا ۱ آبان مــاه ۱۴0۱ 
بــه  تعیین شــده  محورهــای  پیرامــون  را  خــود  مقــاالت 
دبیرخانــه همایش ارســال نمایند. اطالعــات تکمیلی در 
خصــوص نحــوه ارســال مقــاالت، ثبت نــام در همایش و 
... از طریــق ســایت همایــش بیمه و توســعه به نشــانی 
https://seminar.irc.ac.ir بــه اطــالع مخاطبان گرامی 

خواهد رسید.

هوشمندسازی شهر شیراز 
با همکاری بانک شهر 

شتاب می گیرد
معاون فن آوری اطالعات بانک شهر با تاکید بر ضرورت 
امــور  بــرای روان ســازی  از فناوری هــای روز  اســتفاده 
شــهری و رفــع مشــکالت شهرنشــینی، گفــت: درهمین 
راســتا بانک شــهر در تعامل ســازنده با شــهرداری های 
توســعه  بــرای  ضــروری  زیرســاخت های  کالنشــهرها 

هوشمندســازی شــهری 
را در دستور کار دارد.

بــه گــزارش روابــط 
شــهر،  بانــک  عمومــی 
الــه  حبیــب  حســام 
امضــای  بــه  اشــاره  بــا 
تفاهمنامــه میــان بانــک 
شــهرداری  و  شــهر 
کالنشــهر شــیراز کــه بــا 

هدف مشارکت در هوشمند سازی این کالنشهر منعقد 
شده است، افزود: به موجب این تفاهمنامه، زمینه هم 
افزایی بانک برای اجرای توسعه زیرساخت های فناورانه 
شــهری و هوشــمند سازی شهر شــیراز با همکاری بانک 

شهر شتاب می گیرد.

کوتاه از بانک و بیمه

عضویت 4 میلیون نفر 
درسامانه اعتبارسنجی مرآت

مدیرعامل بانک قرض الحســنه رســالت گفت: بیش از 
چهارمیلیــون نفــر از مشــتریان این بانک عضو ســامانه 

اعتبارسنجی مرآت هستند.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  زاده  حســین  محمدحســین 
بخــش  اعتبارســنجی 
خــرد جامعــه بــه عنوان 
یــک نیاز در نظام بانکی 
اســت،  بــوده  مطــرح 
افزود: این خالء از چهار 
ســامانه  بــا  قبــل  ســال 
مــرآت  اعتبارســنجی 
برطــرف شــده و در حال 
حاضــر مشــتریان بانــک 
قــرض الحســنه رســالت بــا عضویت در این ســامانه وام 

خود را دریافت می کنند.
مــرآت  اعتبارســنجی  اینکــه ســامانه  بیــان  بــا  وی 
بعــد از ثبــت اطالعــات متقاضیان، با پــردازش اطالعات 
مالــی تــوان بازپرداخــت و تعهــد فــرد را اعــالم مــی کند، 
افــزود: بانــک قرض الحســنه رســالت نیز براســاس این 

اعتبارسنجی به متقاضی وام پرداخت می کند.
بانــک  پرداختــی  وام هــای  مجمــوع  زاده  حســین 
قــرض الحســنه رســالت رادر  ســال جــاری  ۴00هــزار 
فقــره بارقمــی حــدود ۱۹ هــزار میلیاردتومــان و میانگین 
۴5 میلیــون تومــان عنــوان کــرد و اظهارداشــت: حــدود 
20درصد این وام ها چون ســطح باالیی در اعتبارسنجی 
داشــتند، بــدون دریافــت هیــچ گونــه اســناد ضمانتــی 

پرداخت شده اند.

افزایش کارایی و اثربخشی 
فعالیت ها، نقطه تمرکز 

کارکنان باشد
سرپرســت معاونــت شــعب بانــک دی اظهــار امیدواری 
شــرایط  شــعب،  کارکنــان  تالش هــای  تــداوم  بــا  کــرد 
مطلوب تری بر ترازنامه بانک حاکم شده و صورت های 

مالی بانک بیش از پیش بهبود یابد.
 بــه گزارش روابط عمومــی بانک دی، امجد خضری 
ارزیابــی  جلســه  در 
عملکــرد شــعب اســتان 
تهــران و البــرز بــا بیــان 
این کــه تقویت فرهنگ 
افزایــش  و  ســازمانی 
تعهــد کارکنــان می تواند 
نتایــج مطلوب تری را در 
عملیاتــی  شــاخص های 
ایجــاد  بانــک  شــرایط  و 
کند، اظهار کرد: کارکنان بانک باید بر افزایش کارایی و 
اثربخشــی فعالیت ها متمرکز شــوند و در راستای تحقق 

اهداف کالن بانک تالش کنند.
خضــری بــا بیــان ایــن کــه عــالوه بــر اهــداف کالن 
بانک، هر واحد و شعبه نیز باید اهداف خود را تعیین و 
با دقت به سمت پیاده سازی آن ها حرکت کند، افزود: 
جلســات اعضــای هیئــت مدیــره و مدیرعامــل بــا همــه 
واحدها تا ســطح شــعب برقرار است تا به صورت دقیق 

و برنامه ریزی شده، اقدامات هر بخش رصد شود.
وی با تاکید بر این که صف و ســتاد باید پشــتیبان 
هــم باشــند، خاطرنشــان کــرد: اســتفاده از تجربه هــای 
پیشــین و نیــز بــه کارگیــری آموزش های جدیــد می تواند 
بانک دی را با ســرعت به تحقق اهداف از پیش تعیین 

شده نزدیک کند.
در این جلسه، جلیل بی نظیر سرپرست مدیریت 
امور شــعب بانک دی گزارشــی از عملکرد شــعب استان 
تهران و البرز ارائه کرد و روســای شــعب نیز در گزارش 
عملکردهایــی جداگانــه مســائل و دغدغه هــای خــود را 

مطرح کرده و رهنمودهای الزم را دریافت کردند.

انجام 43 هزار تراکنش با 
خودپردازهای بانک پارسیان 

در مناطق مرزی
مدیــر روابــط عمومــی بانک پارســیان از انجام 4۳ هزار 
تراکنش با خودپردازهای مســتقر در مناطق مرزی این 
بانک از نخســتین روز خدمات دهی تا ۱9 شــهریور ماه 
بــه زائــران حســینی در 

اربعین خبر داد.
هنرپــرور  بهــرام 
اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا 
انجام شــده از سوی این 
بانک در خدمات رســانی 
به زائران اربعین گفت: 
برنامه ریــزی صــورت  بــا 
همــکاری  بــا  و  گرفتــه 
شــرکت تجــارت الکترونیــک پارســیان کیــش و شــرکت 
تابان آتی پرداز، دهم شهریورماه کاروان خدمت رسانی 
اربعین شــامل؛ 8 دســتگاه خودپرداز سیار باهدف ارائه 
خدمات بانکی شبانه روزی و افزایش رفاه زائران کربالی 
معلی به ســمت مناطق مرزی حرکت و پس از اســتقرار 
اقــدام بــه ارائــه خدمــات مالــی بــه کاروان های عــزاداری 

اربعین حسینی کردند.
وی افــزود: از ۱2 لغایــت ۱۹ شــهریور مــاه به طــور 
طریــق  از  تراکنــش   5300 از  بیــش  روزانــه  میانگیــن 
خودپردازهــای بانک پارســیان در مرزهای مهران، چزابه 
و شلمچه انجام شده است که برداشت نقدی، انتقالی، 
مانده گیری و خرید شارژ، به ترتییب بیشترین عملیات 

این تراکنش ها بوده است.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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مصطفی رجبی مشــهدی گفــت: وزارت نیرو در 
تــالش اســت که مشــترکان بــاالی یک مــگاوات 
را نیــز بــه زودی و از مهــر ماه ســال جــاری وارد 
بــورس انــرژی کنــد تــا عمــال یــک ســوم از بــرق 

مصرفی کشور از طریق بورس معامله شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( 
و به نقل از بورس انرژی ایران؛ مصطفی رجبی 
مشــهدی، ســخنگوی صنعــت بــرق در خصــوص 
اقدام هــای انجــام شــده بــرای رفــع انحصــار در 
صنعــت بــرق و ایجــاد رقابت در خریــد و فروش 
بــرق گفــت: رویکرد وزارت نیرو از تصدی گری در 
بخش برق به سمت تنظیم گری در حال حرکت 
اســت. از اوایل دهه هشــتاد شمســی و با ورود 
بخــش خصوصــی بــه ســرمایه گذاری در احــداث 
نیروگاه و واگذاری نیروگاه های دولتی به بخش 
خصوصی، به مرور بخش عمده ای از تولید برق 
کشــور در اختیــار بخــش خصوصی یــا غیردولتی 
قــرار گرفتــه اســت به گونه ای کــه در حال حاضر 
بیــش از ۶0 درصــد از تولیــد بــرق کشــور توســط 
بخش غیردولتی و بقیه آن توسط بخش دولتی 

تامین می شود.
وی ادامــه داد: بــا ورود بخــش خصوصــی و 
بــه منظــور ایجــاد فضــای شــفاف و رقابتــی برای 
خرید و فروش برق در کشــور از ســال 83 بازار 
برق ایران راه اندازی و به تدریج گسترش یافت. 
بــازار تولیدکننــدگان بــرق، قیمت هــای  ایــن  در 
پیشــنهادی خــود بــرای تولیــد بــرق در روز آینده 
را در ۱0 گام یــا پلــه و بــه صــورت ســاعتی اعــالم 
می کنند و سپس تامین کننده از طریق مناقصه، 
برق عرضه شده را خریداری به مصرف کنندگان 

عرضه می کند.
بــرق  مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه 
ایــران در خصــوص بــورس بــرق گفــت: بــورس 
بــرق نیــز بخشــی از بــورس انــرژی اســت کــه در 
بــر  بــرق  مصرف کننــدگان  و  تولیدکننــدگان  آن 
اســاس قوانیــن و مقــررات بــازار ســرمایه و زیــر 
نظر سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، جهت 
خریــد بــرق در زمان هــای مختلــف، قیمت هــای 
خــود را پیشــنهاد داده و بــر اســاس قیمت هــای 

توافقی اقدام به خرید و فروش می کنند.
رجبــی مشــهدی خاطرنشــان کــرد: دولت و 
وزارت نیــرو هیــچ دخالتــی در قیمت گــذاری برق 
در بــورس انــرژی ندارنــد و توانیــر و شــبکه بــرق 
کشــور متعهد به جابجایی برق معامله شــده از 
نقطه تولید به نقطه مصرف بر اساس نرخ های 

مشخص و ثابت هستند.
تولیــد  عــدم  در صــورت  گفــت: حتــی  وی 
بــرق توســط نیــروگاه، وزارت نیــرو تامیــن بــرق 
مصــرف کننــده را تضمیــن کــرده اســت. در واقع 
مصــرف کننــده بــا خیــال راحــت از تامیــن بــرق 
پایــدار می توانــد وارد معامــالت بــورس شــود و 
تولیدکننــده نیــز این اطمینان و آســودگی خاطر 

را دارد کــه پــول بــرق تولیــدی خــود را در زمــان 
مقــرر )حتــی پیش از تولید در معامالت ســلف( 

دریافت کند.
رجبی مشهدی در خصوص بازیگران حاضر 
در بــورس انــرژی گفــت: در حــال حاضــر فقــط 
مشــترکان صنعتــی بــاالی 5 مــگاوات در بــورس 
انــرژی فعالیــت دارنــد، امــا وزارت نیرو در تالش 
اســت که مشــترکان باالی یک مگاوات را نیز به 
زودی و از مهر ماه سال جاری وارد بورس انرژی 
کنــد تــا عمال یک ســوم از برق مصرفی کشــور از 

طریق بورس معامله شود.
وی تصریــح کــرد: بــر اســاس برنامه ریــزی 
صــورت گرفتــه غیر از مصــرف کننده های خانگی 
و رعایت کننــدگان الگوی مصرف که تعرفه قبلی 
نحــوه  در  تغییــری  و هیــچ  داشــت  را خواهنــد 
خریــد برق آنها صورت نمی گیرد، انرژی مصرفی 
ســایر مصــرف کننــدگان کشــور بایــد از طریــق 
شــرکت های خــرده فــروش بــرق )یا شــرکت های 
توزیــع( از بــورس انــرژی تامین شــود تــا خریدار 
و فروشــنده بتواننــد بــه طــور مســتقیم و بــدون 
دخالــت یــا واســطه گــری دولــت، بــا یکدیگــر در 

فضایی شفاف و کارآمد معامله کنند.
تمهیــدات  خصــوص  در  مشــهدی  رجبــی 
در نظــر گرفتــه شــده بــرای ورود بیشــتر بخــش 
خصوصی در معامالت گفت: تمامی نیروگاه های 
خصوصی در حال حاضر در بورس انرژی حضور 
دارند و برای ورود بیشتر مصرف کنندگان به این 
حوزه به تدریج با اصالح قیمت ها در بخش های 
مختلــف بــه خصــوص در بخش صنایــع انرژی بر 
در حــال اجراســت تــا عرضــه و تقاضــای بــرق در 
بــورس انــرژی بــدون در نظــر گرفتــن قیمت های 
تکلیفــی و صرفــا بــر اســاس قیمت هــای واقعــی 

صورت گیرد.
ســخنگوی صنعــت بــرق ابــراز امیــدواری کــرد بــا 
تصویــب و ابــالغ قانــون توســعه و مانع زدایــی از 
صنعت برق در مجلس شورای اسالمی و شورای 
نگهبان، خرید و فروش برق بر مبنای قیمت های 

واقعی گسترش بیشتری داشته باشد.
شــد:  یــادآور  پایــان  در  مشــهدی  رجبــی 
در نهایــت اگــر بــه ســمت توســعه بــورس انرژی 
و واقعــی کــردن قیمت هــا حرکــت نکنیــم، ایــن 
احتمال وجود دارد که بخش صنعت کشور برق 

پایدار نباشد و با مشکل مواجه شود.
به گفته وی، اگر چرخه اقتصاد برق اصالح 
شــود تولیدکننــدگان بــرق می تواننــد عــالوه بــر 
تأمیــن منابــع مالــی و اطمینــان از دریافت بهای 
بهره بــرداری  بــه  نســبت  خــود  تولیــدی  کاالی 
و  کننــد  اقــدام  نیروگاه هــا  از  مناســب  و  ایمــن 
مصرف کننــدگان کوچــک یــا بــزرگ نیــز می تواند 
بــا خاطــری آســوده بــرق مــورد نیــاز خــود را بــه 
صــورت مطمئــن دریافت و بــدون قطعی برق به 

کسب وکار خود بپردازند.

اصالحــات اساســنامه صندوق هــای دارا 
یکم و پاالیشی یکم به تصویب هیئت دولت 

رسید.
صندوق هــای  اساســنامه  اصالحــات 
ســرمایه گذاری دارا یکــم و پاالیشــی یکــم بــه 
شــرح ذیل در تاریخ 20 شــهریور ماه ۱۴0۱ به 

تصویب هیات محترم وزیران رسید:
۱. تبدیــل این صندوق ها به صندوق های 

سرمایه گذاری بخشی
2. تبدیــل مدیریــت صنــدوق از مدیریت 

غیرفعال به فعال
3. اضافــه شــدن رکــن بازارگــردان بــرای 

صندوق های مزبور.
بــا اعمال اصالحات اساســنامه به شــرح 
فوق صندوق امکان تغییر پرتفوی سهام خود 
مطابــق امیدنامه و صنعــت مربوطه را خواهد 
داشــت و بازارگــردان صنــدوق بــه عنــوان یــک 
شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه شده 
و در راســتای نقدشــوندگی صندوق و کاهش 
فاصله بین nav و قیمت بازار مجاز به صدور 

و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های 
یکــم  پاالیشــی  و  یکــم  دارا  ســرمایه گذاری 

می باشد.
بدیــن  فــوق  تغییــرات  شــدن  اجرایــی 
صــورت اســت کــه پــس از ابــالغ اصالحــات 
رکــن  بایــد  وزیــران  هیــات  توســط  مزبــور 
ســازمان  تاییــد  بــه  و  انتخــاب  بازارگــردان 
رســیده ســپس رکــن بازارگــردان پیشــنهادی 
بــه همــراه اصالحات اساســنامه بــه تصویب 

مجمع صندوق برســد.

شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران بــا توجه 
قراردادهــای  بــازار،  فعــاالن  درخواســت  بــه 
اختیارمعاملــه بــا سررســیدهای یک ســاله را 
در راســتای امکان اســتفاده از استراتژی های 
در  متنــوع،  زمانــی  افق هــای  بــا  معامالتــی 

نمادهای بنیادی بازار ارائه می کند.
بــازار  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
تهــران،  بــورس  از  نقــل  بــه  ســرمایه )ســنا( 
مدیریــت  سرپرســت  وحیدمطهری نیــا 
عملیــات بــازار ابزارهــای نوین مالــی، با بیان 
قراردادهــای  داشــت:  اظهــار  فــوق  مطلــب 

شــرکت  ســهام  بــر  مبتنــی  اختیارمعاملــه 
)شســتا(  اجتماعــی  تامیــن  ســرمایه گذاری 
بــا سررســید شــهریور ۱۴02، هم اکنــون در 
و  بــوده  فعــال  تهــران  بــورس  اختیــار  بــازار 
دوره  همچنیــن  می باشــند.  معاملــه  قابــل 
معامالتــی قراردادهــای اختیارمعامله ســهام 
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران )فملــی( با 
سررســید مهرماه ۱۴02 نیز از روز سه شــنبه 
)22 شــهریور مــاه ۱۴0۱( آغــاز خواهــد شــد. 
قراردادهــای اختیارمعاملــه یکســاله بــر روی 
ســهام شــرکت فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 

نیــز به زودی ارائه خواهد گردید.
بــازار  عملیــات  مدیریــت  سرپرســت 
ابزارهــای نویــن مالــی افــزود: نکتــه مهــم در 
بــا  اختیارمعاملــه  قراردادهــای  ارزشــگذاری 
سررسیدهای بلندمدت، لحاظ سود تقسیمی 
دارایی های پایه اوراق اختیارمعامله مبتنی بر 

آن است.
چنانچــه  کــرد:  تصریــح  نیــا  مطهــری 
دارایــی پایــه قراردادهــای اختیــار معاملــه در 
طــول دوره معامالتــی این قراردادها مشــمول 
پرداخــت ســود نقــدی شــوند، ایــن مبلــغ باید 

در ارزشــگذاری قیمــت )پریمیوم( قراردادهای 
اختیــار معاملــه مبتنــی بر همــان دارایی پایه، 

لحاظ می شود.
وی در پایان گفت: فعاالن بازار ســرمایه 
حســاب  ماشــین  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد 
بــورس  ســایت  معاملــه  اختیــار  ارزشــگذاری 
اوراق بهــادار تهران و قراردادن مقدار درصدی 
دارایــی  قیمــت  بــه  تقســیمی  ســود  نســبت 
پایــه، ارزشــگذاری دقیقتــری را از قراردادهای 
بلندمــدت  سررســیدهای  بــا  اختیارمعاملــه 

بدست آوردند.

وزارت  مالــی  اطالعــات  مرکــز  رییــس 
اقتصــاد با اشــاره به اقدامــات ایران در حوزه 
مقابله با پولشــویی و تامین مالی تروریسم، 
گفــت: در حــوزه مبارزه با پولشــویی و تامین 
ایــران کشــوری پیشــرو در  مالــی تروریســم 

میان کشورهای منطقه است.
بــه گــزارش ایرنــا از روابط عمومــی مرکز 
کارگــروه  جلســه  ســومین  مالــی،  اطالعــات 
موضــوع  بــا  مالــی  اطالعــات  مرکــز  آمــوزش 
مقابلــه بــا پول شــویی و پیشــگیری از وقــوع 
جرایــم اقتصادی بــا حضور هادی خانی معاون 
وزیــر اقتصــاد و رئیــس مرکــز اطالعــات مالــی 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و نماینــدگان 

بانک های کشور برگزار شد.
بــر اســاس ایــن گــزارش در ابتــدای ایــن 
جلســه هادی خانــی ورود به عرصه هوشــمند 
از  یکــی  را  اطالعــات  تقاطع گیــری  و  ســازی 

و  بــرای مقابلــه  مرکــز  ایــن  آتــی  برنامه هــای 
پیشــگیری از جرائــم پولشــویی خواند و اظهار 
داشــت: برای تحقق این امر اقدام به طراحی 
حــوزه  در  کشــور  اقتصــادی  مالــی  پروفایــل 
مبــارزه بــا پولشــویی کردیــم و تــا ایــن لحظــه 
پیش نویــس مدل مفهومــی معماری داده این 

پروفایل آماده شده است.
معــاون وزیر اقتصاد بــا تاکید بر اولویت 
داشــتن نگاه پیشــگیرانه در حوزه پولشــویی، 
رصد اطالعات برای پیشگیری از وقوع جرم را 
ضروری دانست و افزود: با راه اندازی پروفایل 
مالــی اقتصــادی و همچنیــن ســامانه یکپارچه 
AML سیستم بانکی کشور می توانیم با رصد 
اطالعــات مالــی و اقتصــادی از وقــوع جرائــم 
پولشویی و مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم.

رییس مرکز اطالعات مالی با بیان اینکه 
اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی در 

منطقه، بســیار جلوتر از دیگر کشــورها است 
گفت: با افزایش هماهنگی میان سازمان ها و 
دستگاه های متولی و ذی نفع در حوزه مقابله 
بــا پولشــویی می توانیم ایــران را به عنوان یک 
کشــور پیشــرو در مقابله با پولشویی و جرائم 

اقتصادی در جهان معرفی کنیم.
وی ضمن تاکید بر لزوم فرهنگ سازی و 
اطــالع رســانی در حــوزه پولشــویی میان آحاد 
جامعه از برنامه های آتی مرکز اطالعات مالی 
در حــوزه فرهنگ ســازی و ایجــاد یــک نظــام 
آموزشــی منســجم در ایــن حــوزه خبــر داد و 
ایــن امــر مهم را حلقه مفقوده نظام مبارزه با 

پولشویی در کشور دانست.
رییــس دبیرخانــه شــورای عالی مقابله و 
پیشــگیری از جرائــم پولشــویی و تامیــن مالی 
تروریسم با اشاره به این که موضوع پولشویی 
موضوعــی اســت کــه بایــد تمــام نظــام بانکــی 

و مالــی کشــور بــه آن توجــه داشــته باشــند، 
ورود بــه بحــث پیشــگیری را وظیفــه همگانی 
دانســت و افــزود: مطابــق فرمایش هــای رهبر 
معظم انقالب، پیشــگیری از وقوع جرم امری 
فــرا قــوه ای اســت و تعامــالت همه مســووالن 
و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی را می طلبــد؛ 
از ایــن رو بایــد بــا تخصــص و عالمانــه به این 
عرصه وارد شد تا عملکردمان به جای اصالح، 

افسادی را در پی نداشته باشد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه برای رســیدن به نتیجه 
در حــوزه پیشــگیری از وقوع جــرم و مقابله با 
پولشــویی باید مولفه هــای مختلفی را مدنظر 
قــرار داد، افــزود: از مهم تریــن ایــن مولفه هــا 
می تــوان بــه فرهنگ ســازی، تبییــن وظایــف و 
فرآیندهــای مبــارزه بــا پولشــویی و همچنیــن 
شــیوه ها و شــگردهای پولشــویی و  باال بردن 

آگاهی کلیه سطوح جامعه اشاره کرد.

جمهوری اسالمی ایران؛ پیشرو در مقابله با پولشویی

اختیارمعامله با سررسید بلند مدت به بورس تهران آمد

تصویب اصالحات 
 اساسنامه دارایکم

 و پاالیشی یکم
در هیئت دولت

سخنگوی صنعت برق: یک سوم برق مصرفی 
کشور در بورس معامله خواهد شد
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آگهی مناقصه عمومی
 ) خرید رنگ چند جزئی ) دو جزئی - سه جزئی ترافیکی (

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره 01/3/10/322 مورخ 1401/1/16معاونت 
حمل و نقل و ترافیک  درخصوص مناقصه عمومی ) خرید رنگ چند جزئی )دو جزئی - سه جزئی 
ترافیکی( با اعتبار 12/000/000/000 ریال با شماره فراخوان 2001093897000073 در سامانه 
نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
1(مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 600/000/000 ریال می باشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه 
تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. )سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده 

اشخاص شهرداری و  یا ضمانت نامه بانکی(
2( سایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

3( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
4( هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5( فروشندگان اشخاص حقیقی و حقوقی خواستار شرکت در مناقصه میبایست در روزمه کاری 
خود سابقه تهیه اقالم نیاز حوزه ترافیکی یکی از شهرداری ها یا ادارات دولتی را داشته باشند. )در 

مجموع تا 10/000/000/000 ریال (
6( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/06/15 تا تاریخ 1401/06/24 ساعت13 از سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت.
7( مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13/00 مورخ 1401/07/04 در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت.
8( زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30 مورخ 1401/07/06 در محل : شهریار - میدان نماز - 

جنب پایانه 22 بهمن - شهرداری شهریار.

وم(
ت د

) نوب

محمد صادق کولی وند شهردار شهریار
نوبت اول : 1401/6/15        

نوبت دوم :1401/6/22 

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 ) بهسازی و تکمیل دیوار ساحلی محدوده دینارآباد به اسدآباد (

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره 205 مورخ 1401/1/15 معاونت 
ساحلی  دیوار  تکمیل  و  )بهسازی  عمومی  مناقصه  تجدید  خصوص  در  عمرانی  و  فنی 
محدوده دینارآباد به اسد آباد( با برآورد اولیه 43/924/685/898 ریال با شماره فراخوان 
2001093897000082 در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید . لذا از متقاضیان 
واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت ) ستاد ( 

به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه  نمایند .
1( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/197/000/000 ریال می باشد .سپرده نفرات اول و دوم 
مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد .)سپرده بصورت واریز نقدی به 

حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی(
2( سایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است .

3( شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است .
4( هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

5( پیمانکاران و شرکتها می بایست دارای حداقل رتبه 5 دررشته  راه و باند و ابنیه از سازمان 
برنامه و بودجه کشور باشند .

از  تاریخ 1401/6/31 ساعت 13  تا  تاریخ 1401/6/22  از  اسناد مناقصه  6( مهلت دریافت 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت .

7( مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13 مورخ 1401/7/10 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت .
8( زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14:30 مورخ 1401/7/11 در محل : شهریار، میدان نماز، 

جنب پایانه 22 بهمن، شهرداری شهریار .

محمد صادق کولی وند شهردار شهریار نوبت اول :1401/6/22 نوبت دوم : 1401/6/29

ت اول(
) نوب

صنایـع شـهدای مهـام یـزد در نظـر دارد سـرویس ایـاب و ذهـاب مینـی بـوس رانـی را بـرای یکسـال طبـق اسـناد مناقصـه شـماره 09 – 1401 – 90/3  از 
طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه پیمانـکار واجـد شـرایط و صالحیتدار واگـذار نماید .

متقاضیـان جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه مـی تواننـد تـا تاریـخ 1401/07/02 ، درخواسـت رسـمی خـود را بـا ذکـر شـماره مناقصـه، کـد اقتصـادی و نـام 
مدیرعامـل، شـماره تلفـن و نمابـر و آدرس دقیـق پسـتی ) کدپسـتی ده رقمـی( ، بـه شـماره نمابـر 37272471 - 03۵ ارسـال نماینـد.

* زمان تحویل پاکت های مناقصه ، تا ساعت 12 روز  سه شنبه مورخه 1401/07/12 می باشد. 
* داشـتن گواهینامه سـمتا و یا تعهد به ارائه آن طی یک ماه از تاریخ ابالغ برنده شـدن در مناقصه الزامی می باشـد.

* مناقصه گذار در قبول و یا رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
* کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 

تلفن جهت هماهنگی: 4 - 37273243 – 03۵

آگهی مناقصه عمومی صنایع شهدای مهام یزد

م الف : 636

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

 دوم(
)نوبت 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

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

 دوم(
)نوبت شناسه : 1377463   آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

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

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

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

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

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

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

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

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

مبلغ برآوردی مناقصه 46،516،022،700 ریال

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

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

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

پذیرایی و خدمت به زائران 
 اباعبدهللا الحسین
به وسیله جانشین 

مدیرعامل سازمان اتکا
امیــر حبیبــی، جانشــین مدیرعامــل ســازمان اتــکا بــه 
همــراه مهنــدس جعفــری معاون اقتصــادی باحضور در 
موکــب عاشــورایان وزارت دفــاع بــه پذیرایــی و خدمت 

رسانی به زائران اباعبدهللا الحسین پرداختند.

به گزارش روابط عمومی سازمان اتکا، امیر حبیبی  
یکشــنبه به همراه پایکار مدیر فروشــگاهای اتکا استان 
کرمانشــاه در موکــب عاشــورائیان وزارت دفــاع حضــور 
یافــت و از نزدیــک در جریــان نحــوه خدمــات رســانی به 
زائرین ابا عبدهللا الحســین) ع( و همچنین کمبود ها و 

نیازمندی ها قرار گرفت.
امیــر حبیبــی در جمع خادمین موکب عاشــورائیان 
وزارت دفــاع گفــت : خدمــت به ایــن زائرین عزیز رزق و 
روزی ما را در طول زندگی بیشتر می کند و ما باید تمام 
تالش خود را به کار ببریم که بهترین و با کیفیت ترین 

خدمات را به این عزیزان ارائه دهیم.
امیرحبیبــی بــه همــراه مدیــران فروشــگاه های اتکا 
ایالم وکرمانشاه و معاون اقتصادی سازمان اتکا، شخصا 
به پذیرایی از زائرین ابا عبد هللا الحسین )ع( پرداختند. 
پایکار مدیر فروشگاههای اتکا استان کرمانشاه با اشاره 
بــه انــواع خدمــات و کمــک رســانی¬هایی کــه بــه زائران 
داده مــی شــود اظهارکــرد: فروشــگاه های اتــکا اســتان 
کرمانشــاه 154 هــزار لیتــر آبمیوه، 2 هزار و800  قوطی 
انواع کنسرو، بیش از 4هزار بطری آب معدنی، 4 هزار 
و 870 جعبــه بیســکویت، 1500 بســته کلوچــه، هــزار 
کلیوگرم خرما و 30هزار بســته پنیر یک نفره به زائران 

اهدا کردند.
در ادامــه علیــزاده مدیر فروشــگاه های اتکا اســتان 
ایالم گفت: فروشــگاه های اســتان ایالم نیز 600 بســته 
پنیــر، پنــج هــزار و 200 بســته خاکشــیر، بیــش از 900 
قوطــی انــواع کنســرو و 700 بســته آبمیــوه تهیــه و بــه 

مناطق مرزی ارسال کردند.
فروشگاه های ده گانه اتکا استان تهران به منظور 
یــاری رســاندن بــه زائــرن کربــالی معــال، بیــش از یــک 
میلیــون بطــری آب معدنــی، ده هــزار قــرص نان بســته 
بنــدی، هــزار و هشــتصد جعبــه خرما، ســه هــزار و 700 
بطری آبلیمو، 3هزار و 577 بسته پنیر، پنجاه کیلوگرم 
خاکشیر و اقالم فرهنگی را از طریق هوایی به مرزهای 

ایران وعراق ارسال کرد.
کارکنــان  زائــران  حرکــت  مســیر  در  همچنیــن 
فروشگاه های اتکا استان های کرمانشاه ، همدان، ایالم 
و خوزســتان در اســکان و خدمــت رســانی ســعی کردنــد 
تمامــی امکانــات خــود را در اختیار زائــران پیاده حضرت 

سید الشهدا )ع( قرار دهند.
مهــدی جعفــری معــاون اقتصادی ســازمان اتکا نیز 
از اواخــر هفتــه گذشــته بــا حضــور در مرزهــای مهران و 
خســروی نیازهای زائران را در هماهنگی با اســتان های 
مجــاور و تهــران تهیه و با اســتقرار در موکب های وزارت 

دفاع در اختیار زوار پیاده قرار دادند.

خبـــــــــــــــــر

 دعوت سرمایه گذاران
 و متخصصان ایرانی

برای حضور در حوزه معدن 
و صنایع معدنی ونزوئال

وزیــر حمل ونقــل ونزوئــال، رامــون بالســکز، در دیــدار 
بــا جمشــید مالرحمــان، عضــو هیــات عامل ایمیــدرو از 
ســرمایه گــذاران ایرانی برای حضــور در بخش معدن و 

صنایع معدنی این کشور دعوت کرد.
و  توســعه  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران،  او با اشــاره به 
پیشــرفت های ایــران در حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی 
و عــدم وابســتگی بــه نفــت عنــوان کــرد: ایــران را الگوی 
خــود بــرای رســیدن به اقتصاد غیــر نفتی قــرار داده ایم 
و تــالش مــی کنیم تا از توان و دانش مهندســین ایرانی 
بــرای پیشــرفت بخــش معــدن و صنایع معدنــی ونزوئال 
بهره گیریم. بالسکز با اشاره به مشکالت پیش آمده در 
پروژه ســیمان ونزوئال از پیگیری جدی برای رفع آنها در 

راستای توسعه همکاری های دو کشور خبر داد.
مالرحمــان نیــز بــا اشــاره بــه روابط دوســتانه ایران 
و ونزوئــال افــزود: پیــش نیــاز توســعه روابــط اقتصــادی 
کشــورها، روابط سیاســی خوب اســت که خوشــبختانه 
این روابط بین دو کشــور ایران و ونزوئال مســیر را برای 
توســعه و همکاری های اقتصادی دو کشــور فراهم کرده 
اســت. ایــن یــک فرصــت متقابــل اســت کــه بایــد از آن 

حداکثر استفاده را کرد.

 همکاری در صادرات و تولید فوالد
و محصوالت فوالدی

امیرصباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری 
ایمیــدرو نیــز در ایــن دیــدار به توانایی و پتانســیل ایران 
در حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی اشــاره کــرد و گفــت: 
فرصت هــای همــکاری بســیاری در حوزه هــای مختلفــی 
همچــون فوالد، ســیمان، طال و ســایر مــواد معدنی بین 

ایران و ونزوئال وجود دارد.
اینکــه شهرنشــینی و  بــه  بــا توجــه  او،  بــه گفتــه 
ســاخت و ســاز در ونزوئال در حال پیشــرفت است، نیاز 
مبرمی به ســیمان، فوالد و میلگرد در این کشــور وجود 
خواهــد داشــت بنابرایــن در حوزه صادرات و یا ســاخت 
کارخانه های فوالد، محصوالت فوالدی و سیمان در این 

کشور اعالم آمادگی می کنیم.
مدیــر اقتصــادی و توســعه ســرمایه گذاری ایمیــدرو 
در  بســیاری  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  داد:  ادامــه 
ونزوئال شناســایی کرده ایم که در صورت رفع مشــکالت 
پروژه سیمان ونزوئال برای حضور در بخش های مختلف 

معدنی این کشور برنامه ریزی خواهیم کرد.
رامیــن بهمنــی، مدیرعامل شــرکت احــداث صنعت 
در این نشســت ضمن ارائه پیشــینه ای از پروژه سیمان 

ونزوئال به مشکالت پیش آمده در این طرح پرداخت.
به گفته او، امکان توسعه خط دوم تولید با تولید 
روزانــه 3300 تــن ســیمان و انجــام مطالعــات امــکان 
در  ســیمان  کارخانه هــای  نوســازی  و  ســاخت  ســنجی 
ونزوئــال از جملــه راهکارهای توســعه همــکاری در حوزه 

سیمان بین دو کشور است.
عــزت الــه زارعــی، مشــاور وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت نیــز در ایــن نشســت گفت: بــرای تحقق اهداف 
مــورد نظــر در همکاری هــا، بایــد مشــکالت پیــش رو را 
برطــرف کــرد تا ســرمایه گــذاران بــرای حضــور در بخش 

معدن و صنایع معدنی این کشور مردد نشوند.
در ایــن دیــدار بــر ســرمایه گذاری جدیــد ایمیــدرو و 
بخــش خصوصــی ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی 

ونزوئال، توسعه صادرات و روابط تجاری تاکید شد.

خبـــــــــــــــــر

و  معــادن  توســعه  ســرمایه گذاری  شــرکت 
فلزات طی چند سال گذشته، در حین ادامه 
فعالیــت پیشــین خــود در حــوزه ســهامداری 
و راهبــری شــرکت های بــزرگ بخــش معــدن 
و صنایــع معدنــی، فصــل جدیــدی از فعالیت 
خــود را آغــاز کــرده و بــه طــور مســتقیم وارد 
حــوزه عملیاتــی و پیشــبرد پروژه هــای بــزرگ 

ملی شده  است.
ایــن  ســرمایه گذاری  تمرکــز  بیشــترین 
هلدینــگ در حــوزه عناصــر فلــزی، بــه ویــژه 
نقــش  بــه  توجــه  بــا  و  اســت  ســنگ آهن 
توســعه محوری کــه دارد، چندین ســال اســت 
کــه در حــوزه توســعه زیرســاخت ها، همچون 
نیــز  حمل ونقــل  و  اکتشــاف  انــرژی،  تامیــن 
ورود کــرده اســت و در ارتبــاط بــا دانشــگاه و 
فعالیت های دانش بنیان نیز یکی از پیشتازان 
این عرصه محســوب می شــود؛ همچنین طی 
یکی دوســال اخیر برنامه هایی در زمینه ایجاد 
تنوع بیشتر در سبد محصوالت خود از قبیل 
پلی متال هــا و عناصــر نادر خاکی نیز در پیش 

گرفته است.
معــاون  راد،  قائمــی  محمدحســین 
امــور شــرکت های  بــر  برنامه ریــزی و نظــارت 
و  معــادن  توســعه  ســرمایه گذاری  هلدینــگ 
فلــزات )ومعــادن(، گفت: اکنون این هلدینگ 
ســهام  خریــد  و  ســرمایه گذاری  نقــش  تنهــا 
معــدن  بخــش  در  تعیین کننــده  شــرکت های 
خــودش  بلکــه  نــدارد،  را  معدنــی  صنایــع  و 
مرحلــه  وارد  متعــدد  پروژه هــای  تعریــف  بــا 
عملیاتی شــده اســت که می تــوان به 7 پروژه 
از 48 ابرپروژه ملی پیشــرانان پیشرفت ایران 
اشاره کرد که با راهبری این هلدینگ در حال 

پیشروی است.
ماه هــای  طــی  داد:  ادامــه  راد  قائمــی 
پروژه هــا  ایــن  روی  ویــژه ای  تمرکــز  گذشــته 
اصــالح  زیرســاخت ها،  توســعه  داشــته ایم؛ 
ســاختار ســهامداری و اعضــای هیات مدیــره و 
تأمین نقدینگی برای شرکت های زیرمجموعه 
از جمله فعالیت هایی اســت که طی این چند 
مــاه، پیش بردیم و نظــارت بر اجرای پروژه ها 

صــورت  مؤثرتــری  شــکل  بــه  همچنــان  نیــز 
می گیرد.

معاون برنامه ریــزی »ومعادن« درباره ی 
پــروژه صباامیــد غــرب خاورمیانــه گفــت: ایــن 
پــروژه از نظــر تامیــن نقدینگــی در وضعیــت 
مطلــوب اســت. بــرای تســریع در رونــد اجرای 
پروژه، ما تذکرات الزم را داده ایم و به زودی، 
طــی یکــی دو مــاه آینــده، قــرار اســت گزارش 

پیشرفت پروژه را به ما ارائه دهند.
او بیــان کرد: در تالشــیم ســرعت اجرای 
تمــام پروژه هــا را بــا تامین نقدینگــی از طریق 

افزایش سرمایه مصوب، باال ببریم.
قائمــی راد تاکیــد کــرد: تنهــا منبع تامین 
نقدینگــی پروژه هــا از طریق افزایش ســرمایه 
مصــوب اســت و خــارج از ایــن چارچــوب مــا 
داد؛  نخواهیــم  انجــام  مالــی  تامیــن  هیــچ 
میــزان نقدینگــی مــورد نیــاز و مصــارف آن در 
طرح توجیهی افزایش ســرمایه مشــخصاً ذکر 
می شــود و در زمــان مقــرر ایــن تامیــن مالــی 

صورت می گیرد.

معضل اصلی بخش معدن و صنایع 
معدنی، توازن در ظرفیت سازی زنجیره 

تولید است
محصــوالت  تولیــد  بــرای  ظرفیت ســازی 
معدنی و فوالدی، با ســرعت زیادی در کشــور 
ما در حال انجام اســت؛ درحالی که مشــکالت 
و  مصوبــات  انــرژی،  بحــران  چــون  متعــددی 
ابالغیه هــای محدودکننــده و بــی توجهــی بــه 
مکانیســم عرضه و تقاضا )بازار( معموالً مانع 
از آن می شــود که تولید واقعی ما به ظرفیت 

اسمی برسد.

لــزوم  بــر  ایمیــدرو  عامــل  هیــات  رئیــس 
بســته های  در  انگیــزه  و  جذابیــت  ایجــاد 
فعال ســازی  و  احیــا  طــرح  ســرمایه گذاری 

معادن کوچک مقیاس تاکید کرد.
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی 
ایــران )ایمیــدرو(، وجیــه الــه جعفــری، رئیس 
هیــات عامــل ایمیــدرو در نشســت بــا مدیران 
اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان 
زنجــان بــر لــزوم ایجــاد جذابیــت و انگیــزه در 
بســته های ســرمایه گذاری طــرح احیــا و فعال 
ســازی معــادن کوچــک مقیــاس تاکیــد کــرد و 
گفت: باید نگاه به ســرمایه گذاری متفاوت از 
واگذاری معدن باشد چراکه یک سرمایه گذار 
بــه خوبی می تواند بهترین پیمانکاران فنی را 

نیز به کار گیرد.
جعفــری بــا اشــاره بــه اهمیــت انعطاف پذیری 

و اجــرای صحیــح فعال ســازی در بســته های 
ســرمایه گذاری افــزود: توجــه ســازمان صمــت 
معــادن  ســازی  فعــال  و  احیــا  بــه  اســتان ها 
کوچــک مقیــاس مــی توانــد اشــتغال پایــدار 
و رشــد اقتصــادی را بــرای مــردم منطقــه بــه 
ارمغان آورده و آن مناطق را از مزایای حاصل 

از اجرای این طرح ها بهره مند گرداند.
خدایــار کریم نژاد، سرپرســت شــرکت تهیه و 
تولیــد مــواد معدنی ایران نیــز اظهار کرد: طی 
ســال جــاری 30 بســته ســرمایه گذاری در 19 
اســتان در نظر گرفته شده است. وی تصریح 
کــرد: بــه ســبب اینکه ســازمان صمت اســتان 
زنجــان از پیشــگامان ایــن حوزه اســت، اولین 

پایلوت در استان زنجان اجرا خواهد شد.
کریم نژاد ادامه داد: دو بســته سرمایه گذاری 
در محدوده های معدنی آهن بلوک زرین آباد 
و مــاه نشــان تعریــف شــده اســت کــه اســناد 

مزایده آنها این هفته نهایی شــده و به زودی 
به فراخوان گذاشته می شوند.

همچنیــن طــی ایــن نشســت محمد رضا 
کریمــی مدیــر اقتصادی شــرکت تهیــه و تولید 
ســازمان  مدیــران  همــراه  بــه  معدنــی  مــواد 
صمت این اســتان به بیان مســائل بسته های 
ســرمایه گذاری طرح احیا و فعالسازی معادن 

راهکارهــای  تــا  پرداختنــد  مقیــاس  کوچــک 
مناسب مورد بررسی قرار گیرد.

عالوه بر این، نحوه امتیاز دهی، قیمت گذاری، 
نــوع مجــوز، حریــم بیــن محدوده هــا و ایجــاد 
تحقــق  بــرای  ســرمایه گذاران  بــرای  جذابیــت 
اهــداف فعالســازی معــادن نیــز مــورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.

چادرملــو  صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت 
بــا حضــور فعــال در  همایــش و نمایشــگاه 
مرکــز  فعالیت هــای  دیجیتــال،  معــدن کاری 
کنترل هوشمند معدنکاری در چادرملو را به 

معرض دید فعاالن این حوزه قرار داد.
بــه گــزارش شــرکت معدنــی و صنعتــی 

چادرملو، این شــرکت همراه با شــرکت دشت 
یوز دره انجیر )معدن d19(  شــرکت فلزیابان 
و ســی پــی جــی پــارس از شــرکت های عضــو 
خانواده چادرملو در این همایش و نمایشگاه 
حضــور دارد. ایــن نمایشــگاه تــا 23 شــهریور 
جاری در محل هتل المپیک تهران برپاست.

بازدید شرکت کنندگان در همایش معدن کاری 
دیجیتال از غرفه چادرملو

لزوم ایجاد جذابیت در بسته های سرمایه گذاری طرح احیا و 
فعال سازی معادن کوچک 

 ورود به حوزه های عملیاتی،
فصل جدید فعالیت »ومعادن«
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بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی شهرستان دهلران 
آقـای عرفـان ویـس نهـال نماینـده حقوقـی سـتاد اجرائـی فرمـان حضـرت امـام 
)ره( اسـتان ایـام بـا تسـلیم یـک بـرگ استشـهادیه محلـی کـه بـه تاییـد دفتـر 
اسـناد رسـمی شـماره - سـه دهلـران رسـیده ، مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت 
اصلـی   -۴ پـاک  تحـت  فوقانـی  طبقـه  بـر  مشـتمل  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ 
شـماره  بـه  و  مترمربـع   ۴8/33 مسـاحت  بـه  دهلـران   3۹ ناحیـه  در  واقـع 
سـریال اصلـی ۰۵۷۲8۰ ب ۹۱ و شـماره ملـی جغرافیایـی امـاک و مسـتغات 
)جام(۷۱۲8۰33۶۱۹۰۱۶3۷۰۰۰۰۰۰۰۰ در مورخ هفدهم خرداد سال یکهزار و 
سـیصد و نود و سـه ذیل ثبت ۲8۶۵ صفحه 38۰ دفتر اماک جلد ۲۱- به نام 
بنیاد ۱۵ خرداد ثبت و صادر و تسـلیم گردیده اسـت. حال مالک مدعی اسـت 
کـه سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده چنانچـه سـند مالکیـت 
جهـت انجـام هـر گونـه معاملـه در آن دفترخانـه ارائـه گردیـد ضمن خـودداری از 

نقـل و انتقـاالت ، سـند مالکیـت را اخـذ و بـه ایـن اداره ارسـال نماییـد. 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهلران

علی پیری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای عرفـان ویـس نهـال نماینـده حقوقـی سـتاد اجرائی فرمـان حضرت امام )ره( اسـتان 
ایالم با تسلیم یک برگ استشهادیه محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره - سه 
دهلـران رسـیده ، مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت یـک قطعـه زمیـن بـه میزان ششـدانگ 
تحـت پـالک 1 فرعـی از ۵- اصلـی واقـع در ناحیـه ۳9 دهلـران بـه مسـاحت 120/89 
مترمربع و به شماره سریال اصلی   0۵۷2۷9 ب  91 و شناسه ملی جغرافیایی امالک 
و مستغالت )جام( ۷12802۳۶1900۷۳۷00000000 در مورخ هفدهم خرداد ماه سال 
یکهزار و نود و سه ذیل ثبت ۵40۷ صفحه 1۵۷ دفتر امالک 41- به نام بنیاد 1۵ خرداد 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. سند مذکور در رهن و بازداشت نمی باشد . حال 
مالـک مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده لـذا مراتـب در 
اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی تـا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریخ انتشـار آگهی 
ظـرف مـدت 10 روز اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد 
در غیـر اینصـورت پـس از انقضـای مـدت مقـرر ایـن اداره نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی برابـر مقـررات اقـدام خواهد نمود .  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهلران

علی پیری

آگهي دعوت سهام داران به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شركت مداوا گستران ارکید )سهامی خاص(

به شماره ثبت 568571 و شناسه ملی 14009589391
 بدينوسـيله از کلیـه سـهامداران محتـرم یـا نماینـدگان قانونـی آنـان دعـوت بـه 
عمـل مـی آیـد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی بـه طـور فوق العـاده شـركت 
مداوا گستران ارکید )سهامی خاص( که راس ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 
1401/07/04 در محـل اعالمـی بـه آدرس: تهـران، محلـه بيمـه، خيابـان مسـعود 
آزمـون نيـا )بيمـه ۲(، بزرگـراه شهيدلشـگري}مخصوص كـرج{، پـالک ۳1، طبقـه 

همكـف، کدپسـتی 1۳9195541۳، تشـكيل مي گـردد حضــور بهــم رسـانند. 
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

1- اسـتماع گـزارش هیئـت مدیـره در خصـوص عملکـرد سـال )دوره مالـی( منتهی 
بـه1۳99/1۲/۲9 و 1400/1۲/۲9؛

۲-  اسـتماع گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی شـرکت در خصـوص عملکـرد 
سـال )دوره( مالـی منتهـی بـه 1۳99/1۲/۲9و 1400/1۲/۲9؛

۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 1۳99/1۲/۲9و 1400/1۲/۲9؛
4- انتخـاب بـازرس اصلـی و علـی البـدل شـرکت بـرای سـال مالـی منتهـی بـه 

ایشـان؛  حق الزحمـه  تعییـن  و   1401/1۲/۲9
5- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت؛

6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت؛
7-  سـایر امـوری کـه اتخـاذ تصمیـم در خصـوص آن در صالحیـت مجمـع عمومـی 

عـادی بطـور فـوق العاده می باشـد.
هیات مدیره شرکت

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

برگزاری اولین همایش 
جایگاهداران سوخت کشور 

در تبریز 
اولیــن همایش جایگاهداران ســوخت کشــور با حضور 
حجــت االســام و المســلیمن میــر تاج الدینــی نماینــده 
مجلس و رئیس مجمع نمایندگان شــمال غرب کشور، 
تعــدادی از مســئوالن شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتــی ایــران، فعــاالن و انجمن های صنفــی جایگاه های 
عرضــه ســوخت مــواد نفتــی و CNG از سراســر ایــران 

اسامی در شهر تبریز برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش 
فرآوردهای نفتی منطقه آذربایجان شــرقی، احد فایقی 
معاون فنی عملیاتی منطقه با اشــاره به برگزاری اولین 
همایــش جایگاهــداران ســوخت کشــور در شــهرتبریز، 
گفت: تعامل و هم اندیشــی در راســتای ارتقای خدمات 
سوخت رسانی با مشارکت بخش خصوصی و همچنین 
رفــع موانــع رشــد و شــکوفایی حوزه ســوخت رســانی به 
ویــژه خدمات قابــل ارائه در جایگاههــای عرضه فرآورده 

نفتی و گاز طبیعی از اهمیت شایانی برخوردار است.
بنــا بــه ایــن گــزارش در ایــن همایش کــه به همت 
مجتمع هــای  و  ســوخت  توزیــع  جایگاه هــای  اتحادیــه 
خدماتــی رفاهــی و صنوف  همگن اســتان برگزار گردید، 
ســلمان امیــری رئیــس اتحادیــه گزارشــی از وضعیــت و 
CNG مشــکالت جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و

کشور و استان ارائه کرد.
در ادامــه محمــد صادقــی مدیــر ســامانه هوشــمند 
ســوخت شــرکت ملــی پخــش فرآورده های نفتــی ایران، 
بــا بیــان اهمیــت و ارزش جایگاه هــای عرضــه ســوخت 
در چرخــه خدمــات سوخت رســانی گفــت: بــا همــت و 
تــالش شــبانه روزی فعــاالن عرصــه سوخت رســانی بــه 
ویــژه ارائــه خدمــت به زائــران عزیز اربعین حســینی)ع( 
تابحــال مشــکلی در تأمیــن و توزیــع ســوخت مــورد نیاز  

شهروندان نداشتیم.
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در خصــوص 
و  تجهیــزات ســامانه هوشــمند ســوخت  و  کارتخوانهــا 
تالش های انجام یافته در راستای رفع مشکالت موجود 

توضیحاتی را بیان نمود.
در خاتمه همایش از فعاالن و جایگاهداران نمونه، 
انجمن های صنفی جایگاهداران مناطق با اهدای لوح و 

یادمان همایش تجلیل به عمل آمد.
الزم به یادآوری است، در همایش مذکور از ناصر 
راشدی معاون بازرگانی منطقه آذربایجان شرقی نیز در 
راســتای تعامــل و همــکاری و پیگیری مســائل مربوط به 
جایگاه های عرضه سوخت با اهدای لوح تقدیر گردید.

ایجاد بیش از ۲۲۸۰۰ نفر 
 شغل ثابت و پایدار

از ابتدای سال در هرمزگان
سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای استانداری هرمزگان گفت: یکی از معیارهای 
اصلــی ارزیابــی دســتگاه های اجرائــی ایجــاد اشــتغال 

پایدار و ثابت است.
اشــتغال  کاری  گــروه  جلســه  در  شــهرزاد  عــادل 
اســتان عنوان کرد: در مقایســه با ســال گذشــته میزان 
تعهــد اشــتغال اســتان بیــش از ۸۰ درصد رشــد داشــته 

و از ۲۱ هزار نفر به ۳۸۷۰۰ نفر افزایش یافته است.
او در همیــن خصــوص بیــان کــرد: از ابتــدای ســال 
پایــدار  و  ثابــت  شــغل  نفــر   ۲۲۸۰۰ از  بیــش  تاکنــون 
نشــان دهنده  ایــن  کــه  اســت  ایجــاد شــده  اســتان  در 

ظرفیت های قابل توجه ایجاد شده است.
سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و 
توســعه منطقــه ای اســتانداری هرمــزگان، تصریــح کرد: 
در سفر پر خیر و برکت رئیس جمهوری به استان منابع 
تســهیالتی و اعتبــاری قابــل توجــه و بــی ســابقه ای بــه 
اســتان اختصــاص داده شــد کــه بخشــی از نتایــج آن، 
ظرفیت هــای ایجــاد شــده در حوزه اشــتغال می باشــد ، 

که اثرات ملموس و مثبت  آنرا مشاهده می کنیم.
شــهرزاد اظهــار کــرد: هدفگذاری در حوزه اشــتغال 
تک رقمی کردن نرخ بیکاری در استان است و این مهم 
بــا برنامه ریــزی دقیــق، هزینه کــرد هدفمنــد تســهیالت، 
از  حمایــت  ســرمایه گذاری،  ظرفیت هــای  شناســایی 
طرح های اشتغال زا و فعال سازی طرح های راکد و نیمه 

تمام قابل تحقق و دست یافتنی است.

اخبـــــــــــــــــار

 اشتغال 15۰ هزار نفر
در حوزه صنعت البرز 

رئیــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اعام 
کــرد کــه البرز بــا دارا بودن ۳۴۰۰ واحــد صنعتی فعال 
و اشــتغال ۱۵۰ هزار نفر در این حوزه جزو اســتان های 

صنعتی است.
بــه گــزارش ایســنا، رامین ربیعی دیروز در شــورای 
عالــی مهــارت اســتان کــه با حضــور رئیس ســازمان فنی 
و حرفــه ای کشــور در ســالن شــهدای دولــت اســتانداری 
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: همچنیــن  ۱۷۰ هــزار واحــد 
صنفی خدماتی در استان داریم که برای ۲۰۰ هزار نفر 
اشتغال ایجاد کرده اند. او با اشاره به انعقاد تفاهم نامه 
بیــن ســازمان صمــت و فنــی و حرفــه ای افزود: تشــکیل 
کارگروه مشترک و معرفی مهارت آموزان به شهرک های 
ایــن  از جمله بندهــای  کار  نیــروی  عنــوان  بــه  صنعتــی 
تفاهم نامه است. ربیعی ارتباط کاریابی ها با مراکز فنی 
و حرفه ای را جزو حلقه های مفقوده عنوان کرد و گفت: 
در گذشته شرایطی برای مراکز صنعتی برای جذب نیرو 
از کاریابی هــا بــود کــه تقاضــا داریــم بــر این مزایــا تأکید 
شــود. همچنیــن نیازســنجی آمــوزش مهارت بر اســاس 

نیاز واحدهای صنعتی انجام شود.
او بــا اشــاره بــه اهمیت آموزش مهــارت گفت: نیاز 
از شــهرک های  کــه  افــزوده ای  ارزش  از  اســت بخشــی 
صنعتی اخذ می شود باید به آموزش برگردد.  همچنین 
بخش ارتباط صنعت دانشــگاه با مراکز فنی و حرفه ای 
متصــل شــود و دانشــجویان متقاضی کار حتمــا تأییدیه 
مرکز کاریابی را داشــته باشــند. رئیس سازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت در پایــان خواهــان کوتــاه شــدن رونــد 
اداری صدور گواهی مهارت آموزش فنی و حرفه ای شد.

شناسایی ۲ واحد متخلف 
 توزیع سیلندر گاز مایع

در شهرستان ورامین 
صمــت شهرســتان  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ورامیــن  در راســتاي نظــارت بر عرضه ســیلندرگاز مایع 
درسطح شهرستان گشت مشترک بازرسي و نظارت با 
حضــور نماینده شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
و بازرســان اداره صنعــت ،معــدن و تجارت ورامین روز 

دوشنبه مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شد.
 بنابــر ایــن گزارش، طی بازرســی از ۶ واحد صنفی 
متخلــف  واحــد   ۲ تعــداد   ، مایــع  گاز  ســیلندر  توزیــع 
شناســایی شــدند کــه بــا عنــوان تخلــف عرضه خــارج از 
شــبکه با تشــکیل پرونده به ارزش مجموعا ۳۰ میلیون 

ریال به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند. 
 قابــل ذکــر اســت در ایــن گشــت میــزان توزیع ســهمیه 
تحویلــی واحد هــای عرضــه کننــده ســیلندر گاز مایــع و 
آمــار ارســالی شــرکت های توزیع به شــرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی مورد بازرسی میدانی قرار گرفت.

امکان پهلودهی و تخلیه 
 کشتی هایی با ظرفیت

15۰ هزار تن در بندر امام
مدیــر کل بنــادر و دریانــوردی خوزســتان از پهلوگیــری 
ویــژه  گنــدم در منطقــه  کشــتی ۱۰۰ هزارتنــی حامــل 
اقتصــادی بنــدر امــام خمینــی)ره( خبــر داد و گفــت که 
بیــش از یــک میلیــون و ۷۳۳ هــزار تن گنــدم از طریق 

بندر امام خمینی)ره( وارد کشور شده است.
بهــروز آقایــی در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: با 
ورود یــک فرونــد کشــتی ۱۰۰ هــزار تنی حامــل گندم در 
منطقــه ویــژه اقتصادی بنــدر امام خمینــی )ره( عملیات 
تخلیــه فــوری آن در شــرایط ایمــن به منظور تســریع در 
روند ارسال کاالهای اساسی به مبادی مصرف آغاز شد.
او افزود: با توجه به آبخور باالی کشــتی به میزان 
۱۳.۸ متــر، عملیــات سبک ســازی آن به منظور اســتقرار 
در حالــت پایــدار و ایمن و شــروع فــوری عملیات تخلیه 

در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.
گفــت:  دریانــوردی خوزســتان  و  بنــادر  مدیــر کل 
تخلیه این کشــتی ۱۰۰ هزار تنی با حساســیت و شرایط 
خاص با استقرار ۳ دستگاه مکنده پرقدرت شروع شده 
و پیش بینــی می شــود تــا ۱۰ روز آینــده فرآینــد تخلیه از 

کشتی به طور کامل انجام شود.

آقایــی بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای ســال جــاری 
تاکنــون بیــش از یــک میلیــون و ۷۳۳ هزار تــن گندم از 
طریــق بنــدر امام  خمینی )ره( وارد کشــور شــده اســت، 
گفــت: ایــن میــزان در مقایســه با مدت مشــابه بیش از 

۱۱۳ درصد رشد داشته است.
او بــا بیان اینکه در ســال جــاری تاکنون ۲۳ فروند 
کشــتی حامــل گندم وارداتــی به بندر امــام خمینی )ره( 
وارد شــده است، افزود: چند فروند کشتی حامل گندم 
نیــز در مســیر منطقه ویــژه اقتصادی بنــدر امام خمینی 

)ره( هستند که به زودی وارد لنگرگاه خواهند شد.
بــه  اشــاره  بــا  خوزســتان  دریانــوردی  و  بنــادر  کل  مدیــر 
توانمندی هــای بنــدر بزرگ تجاری امام خمینــی )ره( عنوان 
کرد: با توجه به اسکله و تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری، 
اکنــون امــکان پهلودهــی و تخلیــه کشــتی هایی بــا ظرفیت 

۱۵۰ هزار تن در بندر امام خمینی )ره( مهیا است.
آقایــی ادامــه داد: حــدود ۴۰ درصــد از گنــدم وارد 
شــده بــه این مجتمــع بزرگ بنــدری از طریق حمل ونقل 
ریلی به مقاصد مختلف کشــور ارســال شده است. این 
کار بــا هــدف بهره گیــری از تمــام وجــوه حمل ونقل برای 

پایداری امنیت غذایی کشور است.

اخبـــــــــــــــــار

سرپرست پارک علم و فناوری استان مرکزی 
اعام کرد که پارک علم و فناوری این استان 
بــه دنبــال ایجــاد تحــول بنیــادی و بومی بین 

دانشگاه و صنعت است.
محمدعلــی داســتان دیــروز در گفت وگو 
بــا ایرنــا افــزود: بهره گیــری از الگوهــای موفق 
کشــور بــرای تحــول در پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان مرکزی در دســتور کار است اما برنامه 
بــر  گــذاری  ســرمایه  و  هدفگــذاری  اصلــی، 

طرح های بومی است.
ایده هــای  از  اســتفاده  کــرد:  بیــان  او 
نوآفرین از دیگر برنامه های مهم اســت که با 
جدیت در اولویت کاری برنامه های پارک علم 

و فناوری قرار دارد.
سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
فنــاوری  و  علــم  پــارک  داد:  ادامــه  مرکــزی 
ســازمانی اســت کــه بــه وســیله متخصصــان 
حرفــه ای اداره مــی شــود و هــدف اصلــی آن 
ثــروت جامعــه از طریــق تشــویق و  افزایــش 
ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت 
در میــان شــرکت ها و مؤسســاتی اســت کــه 
متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت 
مکانیســم های  دارای  پارک هــا  و  می کننــد 
زیرســاختی مهمــی هســتند کــه باعــث تولیــد 
دانــش و انتقــال نتایج تحقیقات دانشــگاهی 
شده و در نهایت عامل تسریع رشد اقتصادی 

در سطح ملی و منطقه ای می شوند.
داســتان اظهار کرد: رهبر معظم انقالب 
آن  نامگــذاری  و  ســال  ابتــدای  ســخنان  در 
وظیفــه ســنگینی را برعهــده پارک هــای علم و 
فناوری محول کرده که تحقق خواسته ایشان 
نیازمنــد روحیه جهادی مدیــران، داده تصمیم 
گیران و تصمیم سازان و همچنین هماهنگی 
اصلــی  صنایــع  و  نهادهــا  ســازمان ها،  تمــام 

استان مرکزی است.

او با اشاره به برخی آسیب شناسی های 
مرتبط با حوزه دانشــگاه ها گفت: بســیاری از 
دانشــجویان دروس دانشــگاه و آموزش هــای 
آن را در راستای نیاز صنعت نمی دانند و این 
موضوع عالقه دانشــجویان به تحصیل عمیق 

را از بین می برد.
سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی تصریــح کــرد: دانشــجویان بــا پــارک 
علــم و فنــاوری و مراکز رشــد آشــنایی بســیار 
اندکــی دارنــد و  ایــن موضوع ســبب می شــود 
که متاســفانه فارغ التحصیــالن برای فعالیت 
شــغلی خــود به دنبال جــذب در مراکز دولتی 
و  فناورانــه  تفکــرات  از  اســتفاده  و  باشــند 
خالقانــه بــرای کســب درآمــد را اتــالف وقت و 

انرژی ارزیابی کنند.
سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی اضافــه کرد: پــارک بایــد از برنامه های 
بومی ســازی شــده خــود بــرای کشــور ایــران و 
اســتان مرکزی استفاده کند و استفاده عینی 

از راهکارهــای موجــود در خــارج از کشــور و 
یــا در اســتان های دیگــر نمــی توانــد لزومــاً در 

استان مرکزی نیز موفق باشد.
مراکــز  و  پــارک  کــرد:  بیــان  داســتان 
و  فنــاور  شــرکت های  خدمتگــزار  بایــد  رشــد 
دانش بنیان باشــد و نباید به صورت دستوری 
مســیر تجــاری ســازی را بــه شــرکت هایی کــه 

آشنایی باالیی با بازار دارند، دیکته کند.
او گفــت: بهترین مدیران و کارشناســان 
پــارک و مرکــز رشــد کســانی هســتند کــه از 
قبــل همــکاری مــدت داری را بــا شــرکت های 
دانش بنیــان و فنــاور داشــته انــد و ایــن افــراد 
آشــنایی مناســبی با قوانین دارند و مشکالت 
را از نزدیــک لمــس کــرده انــد و فقــدان چنین 
نیروهایــی از مشــکالت اصلــی بــوده و ســبب 

عدم چابکی پارک و مراکز رشد می شود.
اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
مرکــزی ادامــه داد: همــکاری جــدی بین پارک 
و صنایع اصلی اســتان مشــاهده نمی شــود و 

ایــن صنایــع بیشــتر دولتی هســتند و با توجه 
اعتقــاد  بــه تغییــرات مدیریتــی چنــد ســاله، 
توســعه  و  تحقیــق  بخش هــای  بــه  چندانــی 
ندارنــد کــه ایــن تفکــر اثــرات خــود را در دراز 
مــدت نشــان می دهنــد و مدیــران صنایع باید 

ملزم به توسعه این بخش ها باشند.
داســتان اظهــار کــرد: قوانیــن دانشــگاه، 
اســاتید و دانشــجویان را بــه ســمت انتشــار 
مقاله هــای متعــدد، طرح هــای پژوهشــی و تــا 
حد کمی ارتباط با صنعت ســوق می دهد که 
با تصمیمات جدید وزارت این مســیر در حال 

تغییر است.
ناکافــی  آشــنایی  همچنیــن  گفــت:  او 
اســاتید، فــارغ التحصیــالن و دانشــجویان بــا 
قوانیــن تامیــن اجتماعــی، بــازار و تجــارت از 
دیگــر موضوعــات اســت کــه ســبب شکســت 
شــرکت های دانش بنیان و فناور می شــود که 
خوشــبختانه در دانشگاه هایی نظیر دانشگاه 
دروس  چنیــن  شــدن  اضافــه  شــاهد  اراک 

کاربردی هستیم.
سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی تاکید کرد: تالش بر تحقق دســتورات 
و منویــات رهبــر معظــم انقــالب بــه خصوص 
کیفیــت  حفــظ  همــراه  بــه  کمیــت  افزایــش 
تحــول  ایجــاد  بنیــان،  دانــش  شــرکت های 
ســاختاری بــا تفکــر نوآفرین و بومــی در پارک 
علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، اســتفاده از 
نظــرات شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور در 
برنامه ریــزی و تصمیمــات پــارک، معرفی پارک 
و برنامه هــای آن بــه اقشــار مختلــف جامعــه، 
شــرکت های  بــه  نیــاز  مــورد  زمیــن  واگــذاری 
دانش بنیــان، ارتقای رتبه پارک علم و فناوری 
و ایجاد بســتر مناســب برای رشد دانشمندان 
و فنــاوران تــراز انقــالب اســالمی از مهمتریــن 

برنامه های پیش روی پارک است.

نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان آشــوراده را 
فرصت ویژه استان گلستان برای گردشگران 
دانســت و خاطرنشــان کــرد کــه ایــن ظرفیت 
عاوه بــر جــذب گردشــگر، توســعه و رونــق 

اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
نورمفیــدی  ســیدکاظم  هللا  آیــت  گلســتان، 
ســاوری  محمدجــواد  بــا  دیــدار  در  یکشــنبه 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  کل  مدیــر 
صنایع دســتی اســتان گفــت: مدیریــت جدیــد 
میراث فرهنگی خواســته خود را افزایش دهد 
و بــرای توســعه و رونــق ۳ ماموریــت بــزرگ 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 

تالش مضاعف کند.
او تاکیــد کرد: جزیره آشــوراده به عنوان 
فرصــت ویژه اســتان گلســتان مــی تواند برای 
گردشــگران جاذبــه ایجــاد کنــد و بــا توســعه 
توســعه  زمینــه  منطقــه  ایــن  در  گردشــگری 
صنایع دســتی و رونق اقتصادی فراهم خواهد 

شد.
کــرد:  خاطرنشــان  گــرگان  جمعــه  امــام 
دیــوار بــزرگ گــرگان از تأکیدات همیشــگی ما 
بــه مســئوالن اســتانی و ملــی اســت کــه بایــد 
برای عدم آســیب بیشــتر به این اثر تاریخی، 
روند احیا آن را هر چند با سرمایه گذاری های 
انــدک آغــاز کنیــم تــا در ادامــه بــرای احیــای 
بخش هــای بیشــتری از آن پیگیــری و تــالش 

شود.
شــهر  کــرد:  بیــان  نورمفیــدی  آیــت هللا 
شــاخص  آثــار  از  یکــی  جرجــان  تاریخــی 
میراث فرهنگی گلستان است که با قرارگیری 
امامــزاده یحیــی بــن زید در منطقــه می تواند 

به ویــژه  گردشــگری  توســعه  و  رشــد  زمینــه 
گردشگری مذهبی را فراهم کند.

او همچنیــن گفــت: در حــوزه بوم گــردی 
عالوه بر توســعه متوازن در سطح استان، در 
مجوزهــای اعطایی تاکید بر روســتاهای دارای 

پتانسیل و ظرفیت مناسب و کافی باشد.

چرخه معیوب صدور 
مجوزهای بی نام عامل عدم 

توسعه یافتگی گلستان
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
در  نیــز  گلســتان  اســتان  صنایع دســتی  و 
عــدم  عامــل  بیشــترین  گفــت:  دیــدار  ایــن 
توســعه یافتگی در حوزه هــای میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان گلســتان 
در صدور مجوزها اســت که متاســفانه چرخه 
معیوب برای اعطای مجوز شکل گرفته است.

محمدجواد ساوری خاطرنشان کرد: برای 
تســهیل گری در صــدور مجوزهــای گردشــگری 
بــرای  بی نــام  مجوزهــای  صــدور  موضــوع  دو 
پروژه هــای بــزرگ اســتان و همچنین تشــکیل 
کارگــروه تســهیل صــدور مجوزهــا بــا حضــور 
دســتگاه های مرتبط در حال پیگیری اســت تا 
چرخه باطل صدور مجوز را ســاماندهی کنیم 

تا مردم از معطلی خارج شوند.
او تاکیــد کــرد: توســعه زیرســاخت های 
گردشــگری بــا جذب ســرمایه گذار رقم خواهد 
خورد و جذب ســرمایه گذار مســتلزم تســهیل 
امــور و تســهیل صــدور مجوزهــای موردنیــاز 
دوره  در  کــه  اســت  ســرمایه گذاری  بــرای 
از  میراث فرهنگــی  اداره کل  مدیریــت  جدیــد 

اولویت های ماست.

گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
در  کــرد:  تصریــح  گلســتان  صنایع دســتی  و 
چارچــوب قانــون و مقرراتی که برخی از آن ها 
منسوخ شــده اســت اما همچنــان مجری و در 
حال اجراســت اگر دیپلماســی بین دستگاهی 
را فعــال نکنیم، نمی توان در راســتای توســعه 

بخش های مختلف استان گام برداشت.
ســاوری خاطرنشــان کرد: در حوزه دیوار 
مســئوالن  همــه  دغدغــه  کــه  گــرگان  بــزرگ 
از  اســتفاده  بــا  بایــد  اســت  بــوده  اســتانی 
ســرمایه گذار، احیــا و مرمــت طوالنی ترین اثر 

تاریخی کشور را پیگیری کنیم.
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  کل  مدیــر 
ادامــه  در  گلســتان  اســتان  صنایع دســتی  و 
یــادآور شــد: یکــی از اقدامات خــوب مهندس 
ضرغامــی وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی پیگیــری بــرای ایجــاد هم افزایی 
حاکمیتــی  نهادهــای  کــه  اســت  قــوه ای  فــرا 
خــارج از دولــت را نظیــر کمیتــه امــداد امــام 
بنیــاد  و  مســتضعفان  بنیــاد  خمینــی)ره(، 

مسکن را پای کار می آورد.

او اضافه کرد: قطعا در استان با پیگیری 
از ظرفیــت  اســتفاده  و  مــدل مدیریتــی  ایــن 
نهادهــای مختلــف برای تامیــن منابع مالی به 
منظــور اعطــای تســهیالت و اشــتغال زایی در 
حوزه گردشگری و صنایع دستی استان بیشتر 

بهره خواهیم برد.
ســاوری در بخــش دیگــری از ســخنانش 
گفــت: بــا توجه به این که ۴۷ درصد جمعیت 
اســتان در مناطــق روســتایی ســکونت دارنــد 
و  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  از  بســیاری  و 
بوم گردی در روستاهای استان امکان سنجی 
مــی شــود، توســعه گردشــگری روســتایی از 
اولویت های کاری اداره کل میراث فرهنگی در 

دوره جدید است.
مدیــر کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان گلســتان بیــان کــرد: در 
اســتان  در  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  توســعه 
عالوه بر توســعه کیفی و کمی این واحدهای 
گردشــگری، در بخــش صــدور مجــوز بــر روی 
پیوســت فرهنگــی ایــن نــوع از اقامتگاه ها نیز 

تاکید خواهیم داشت.

آشوراده؛ فرصت ویژه گلستان در حوزه گردشگری

پارک علم و فناوری استان مرکزی به دنبال ایجاد 
تحول بنیادی و بومی بین دانشگاه و صنعت 
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اگه رفتی دیگه برنگرد
راضیه حسینی

نماینــده مجلــس درمــورد ادامــه کار مدیرانــی کــه 
فرزندانشان در خارج هستند:

»بعضی به حرف پدرشان گوش نمی دهند
باید دید مسئول، کار فرزندش را تایید می کند یا نه؟«
مســئوالن  فرزنــدان 
در ایــران بــه دو دســته 

تقسیم می شوند.
اول،  دســته 

حرف گوش نکن ها:
و  پــدر  بیــن  مکالمــات 
شــکل  ایــن  بــه  فرزنــد 

انجام می گیرد:
پدر: »فرزنــدم نرو. منو 
رو حســاب کــی می خــوای ول کنــی بری؟ یــه ذره هم به 
فکــر مــا باش...مــن می گــم نــرو... ولــی اگه رفتــی دیگه 

برنگرد.«
فرزنــد نگاهــی غم آلــود به پدر می کنــد. زور می زند 
کمی اشک از چشم هایش سرازیر شود، ولی نمی شود. 

سرآخر هم می گوید:»باید برم« و می رود.
نســل بــدی شــده اند. اصــاً بــه حــرف پــدر و مــادر 
انجــام  بخواهــد  کاری دل شــان  هــر  نمی کننــد.  گــوش 
می دهنــد. مهاجرت می کنند. برای خرید سیســمونی به 
خارج از کشــور می روند. برای حرف های پدر بیچاره تره 

هم خرد نمی کنند.
 پدرهــا و مادرهــای مظلــوم هــم نمی تواننــد به زور 
متوسل شوند. اصاً زور و تهدید و ارعاب روش درست 
تربیــت نیســت. نمی تواننــد بگوینــد: »بایــد کاری که ما 
می گیــم رو انجــام بــدی. وگرنــه...« ایــن نــوع رفتــار بــا 
متدهــای آموزشــی جدیــد به هیچ وجه ســازگار نیســت. 

ممکن است فرزند دچار ضربه روحی شود.
کجا چنین رفتاری از مسئوالن ما دیده اید؟ اجبار؟ 
امکان ندارد. کجای شــیوه مدیریت و مملکت داری شــان 
از راه کار زور اســتفاده کرده اند؟ شــما یک نمونه نشــان 

بدهید.
 بهتــر اســت منصــف باشــیم و هــر وقــت دیدیــم 
ازش  اول  اســت  کشــور  از  خــارج  فرزنــدش  مســئولی 
بپرسیم: »آیا شما این کار فرزندتان را تأیید می کنید؟«
از آن جایــی کــه مســئوالن ما سرشــان بــرود حاضر 
نیستند یک کلمه دروغ بگویند، مطمئن باشید حقیقت 
را خواهند گفت. مثاً ممکن است یک مسئولی بگوید: 
»بلــه مــن کامــاً کار فرزنــدم رو تأییــد می کنــم... حتــی 

خودم تشویقش کردم که بره.«
»خب پس لطفاً استعفا بدید«

»بله بله حتماً. اتفاقاً متنش رو هم آماده کردم.«
در واقع قدرت و صندلی ریاســت آن قدر برای شان 
بی اهمیــت اســت که حتی ممکن اســت قبــل از عزیمت 
فرزنــد دلبندشــان بــه خارج ابتدا متن اســتعفای خود را 

ارائه بدهند.
و اما دسته دوم. بچه های حرف گوش کن:

پدر: »فرزندم نرو.«
فرزند:»باشــه بابــا جان. نمی رم. ولــی همین جا رو 

لطفاً برام اروپا کن.«
به این ها می گویند فرزندان حرف گوش کن و باهوش.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

سینمای صد و بیست ساله 
روایتگر تمدنی چند هزار ساله

دکتر مهدی کریمی تفرشی
تهیه کننده سینما و عضو هیات مدیره جامعه صنفی 

تهیه کنندگان سینمای ایران

دســتگاه  نخســتین  بدانیــد  باشــد  جالــب  شــاید 
ســینماتوگراف در ایران در ســال 1927 توســط پادشاه 

یعنــی  زمــان  آن  در  ایــران 
مظفرالدیــن شــاه وارد ایــران 
شد و این دقیقا نقطه آغازی 
در  ســینما  تولــد  بــرای  بــود 

ایران.
امــروز  ایــران  ســینمای 
صــد و بیســت ســاله اســت. 
ســینمایی صد و بیست ساله 
رنج هــا،  دردهــا،  راوی  کــه 
و  تلــخ  روزهــای  شــادی ها، 

شیرین، پیروزی ها و شکست ها، بی عدالتی ها، جنگ ها 
و ایثار و از خودگذشــتگی یک ملت کهن با تمدنی چند 
هزار ساله است. سینمای ایران روایتگر تاریخی پر فراز 
و نشــیب از ســرزمینی است که حرف های بسیاری برای 
گفتــن دارد و ســینما زبــان ناطــق حقایــق ایــن ســرزمین 

است.
ســینما ایــن هنــر فاخــر تصویرگــر واقعیت هــا بــه 
شیوه ای رئال بوده است. واقعیت هایی که گاه به مزاق 
بعضی هــا خــوش نیامــد و گاه حس غــرور و امید در دل 
مــردم زنــده کــرد و گاه نگاهــی نقادانــه امــا منصفانه به 

شرایط موجود جامعه داشت.
گاهــی در اوج فشــار و گرفتــاری و نــا امیدی، مردم 
را خنداند و گاه با به تصویر کشــیدن رنج مردم، اشــک 

همزاد پنداری را بر گونه هایشان جاری کرد.
شــکی نیســت که فیلمســازی و به تصویر کشیدن 
واقعیت های یک ملت رســالتی اســت ســنگین و درک و 
شناختی عمیق می خواهد از حقایقی که بسیاری قدرت 
دیــدن آن را ندارنــد. بایــد تحلیلگــر باشــی. روانشــناس 
باشــی. جامعه شــناس باشی و گاها از دل همین مردم 

دردکشیده برخاسته باشی. 
ورود بــه عرصــه ســینما و ماندن در آن مســئولیتی 
سنگین بر دوش سینماگر می گذارد چرا که امروز مردم 
ایران با هنر آشــنا هســتند هنر فاخر و هنر گیشــه ای را 
خوب می شناســند. باید حواســت باشد چه چیزی داری 

به این مردم می فروشی.
بــرای ســاختن جامعــه ای پویا، ســرزنده و سرشــار 
از امید باید ســینمای آن کشــور پویا و امیدبخش باشد. 
ایــن ملــت فرهیخته اند. شــکی در آن نیســت پس تنها 

سینمایی فرهیخته روح آنها را ارضا می کند.
اینکه چقدر سینمای ما توانسته هویت فرهنگی و 
تاریخی سرزمینی با تمدن چند هزار ساله را درست به 
تصویر بکشد نیاز به تاملی عمیق و شاید بازنگری جدی 

دارد. باید دفتر سینما را از نو ورق بزنیم.
و  فــرم  در  خــود  ویــژه  ســبک  بــا  ایــران  ســینمای 
محتــوا همــواره فرصت دیده شــدن و حضــور در مجامع 
بین المللی را داشته است و افتخار آفرینی در عرصه های 
بین المللــی نشــان دهنده ســبک فاخــر و قابــل تحســین 
ســینمای ایــران در ســطح بین الملــل  اســت. رشــدی که 
به ویژه در ســال های اخیر ســینماگران ما در عرصه های 
بین المللــی داشــته اند حاکــی از یــک جهــش قابل توجه 
در صنعــت ســینمای ماســت و همچنیــن تصویــر هویت 
فرهنگــی ملــت ایران که جهان را به تحســین وا داشــته 

است.
پس از ســال ها بی مهری و رکود در ســینمای ایران 
امروز بار دیگر شاهد استقبال و نگاه موشکافانه مردم 
به سینما و پررنگ شدن نقش آثار سینمایی در زندگی 
آحــاد جامعــه هســتیم و ایــن اتفاق بســیار مهــم و قابل 
تاملی است و رسالت فعاالن عرصه سینما در این برهه 
حســاس اینســت کــه از ایــن فرصــت تاریخی در مســیر 
کمــک به تحــول مثبت فرهنگــی و اجتماعی همه جانبه 
جامعــه و دمیــدن روح نشــاط، امیــد و پویایــی در ملتــی 
اســتفاده کننــد کــه امــروز بیــش از هــر زمــان دیگری به 

آن نیاز دارد.

به بهانه روز سینما

زمان بارگذاری مدارک 
رتبه بندی معلمان جامانده 

 فوتی  ها و بازنشسته ها
اعالم شد

مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی و امــور اداری 
بخشــنامه ای؛  صــدور  بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
زمــان بارگــذاری مــدارک رتبه بنــدی معلمــان جامانــده، 
فوتی هــای شــاغل و بازنشســته، جدیــد االســتخدام و 

معلمان مهرآفرین را اعالم کرد.
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن بخشــنامه آمــده کــرد: 
بــا عنایــت بــه اینکه بــازه زمانی اول بــرای ثبت اطاعات 
معلمــان ۲۵ شــهریور۱۴۰۱ بــه پایــان می رســد و در ایــن 
مرحله برخی افراد به دالیل مختلف امکان ثبت و تکمیل 
اطاعات را نداشــته اند، مقررشــده، برای افراد جامانده 
از بازه زمانی اول، فوتی های شــاغل و بازنشســته از ۳۱ 
شــهریور۱۴۰۱ بــه بعــد، نیروهای جدیداالســتخدام از۳۱ 
شــهریور۱۴۰۱ بــه بعد، دسترســی بــه ســامانه رتبه بندی 

جهت ثبت و تکمیل اطاعات فراهم شود.
همچنین بر اســاس بخشــنامه مذکور، دسترســی 
بــه ســامانه رتبه بنــدی بــرای افــراد مشــمول تبصــره ۴ 
ماده ۳ آئین نامه )مهرآفرین و...( نیز از ۲۵ مهر۱۴۰۱ 
تــا ۱۳ آبــان ۱۴۰۱ بــرای ثبت و تکمیــل اطاعات فراهم 

می شود.

رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری بــا 
بیان اینکه در روز خدمت مهر ماندگار اعالم 
شــد که از آخر شــهریور پرداختی های ناشــی 
انجــام  پرســتاری،  خدمــات  تعرفه گــذاری  از 
می شود، گفت که اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمــات پرســتاری از اول دی 1۴۰۰ خواهــد 

بود و باید معوقه آن پرداخت شود.
بــه گزارش ایســنا، محمــد میرزابیگی در 
نشســتی خبــری دربــاره قانــون تعرفه گــذاری 
خدمــات پرســتاری، بیــان کــرد: تعرفه گــذاری 
اجــرا  مرحلــه  بــه  تقریبــا  پرســتاری  خدمــات 
مقــام  از  ویــژه  بــه  زمینــه  ایــن  در  و  رســیده 
معظــم رهبــری تشــکر می کنیــم. در رابطــه بــا 
ایــن قانــون، جلســاتی بــا شــورای عالــی بیمــه 
و دولت هــای دوازدهــم و ســیزدهم داشــتیم 
اجرایــی  آیین نامــه  تصویــب  بــه  منجــر  کــه 
تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری شــد. در این 
راســتای  در  بایــد  دســتورالعمل  ســه  زمینــه 
آییــن  اول  انجــام می شــد.  آیین نامــه  اجــرای 
نامــه ثبــت خدمــات در HIS بیمارســتانی بود. 
دیگــری آیین نامــه رســیدگی بــه اســناد بــرای 
ممیزی های بیمه ای است و بخش سوم آیین 
نامه بازتوزیع است که نوشته شد و به شکل 

آزمایشی در چند بیمارستان اجرایی شد.
وی افــزود: نهایتــا در تاریــخ ۱۶ شــهریور 

قــرار شــد کــه آیین نامه اباغ شــود تا حداقل 
بــه مــدت یک مــاه اجــرای آزمایشــی آیین نامه 
بازتوزیــع انجام شــود تا بر این اســاس میزان 
پرســتاران مشــخص شــود.  کارانــه  دریافتــی 
آیین نامه HIS و آیین نامه رسیدگی به اسناد، 
ریل گــذاری اجــرای آیین نامــه بازتوزیع اســت. 
مــا معتقــد بــه اجــرای قانــون هســتیم. االن 
آیین نامه ها شــفاف اعام شــده اســت و برای 
اولیــن بــار در تاریــخ پرســتاری کشــور ضریب 
K و ارزش نســبی خدمــات پرســتاری تعریــف 
شــد کــه برابر با ســایر گروه های پروانــه دار یا 

پزشکان غیر عضو هیات علمی است.
او تاکیــد کــرد: هیــچ کــدام از اینهایی که 
تاکنون اباغ شــده اســت وحی مُنزَل نیســت 
و نظــرات و انتقادات هم اعمال می شــود و از 
صاحــب نظران هــم می خواهیم اگر می توانند 
طــرح بهتــری مبتنــی بــر قانــون ارائــه دهنــد، 
حتمــا بــه مــا کمــک کننــد و طرح خــود را ارائــه 
دهنــد تــا بهتریــن طــرح اجرایــی شــود. هرگاه 
الزم باشــد می توانیــم قطــار درحــال حرکت را 

تعمیر کنیم.

پرســتاری،  نظــام  ســازمان  کل  رئیــس 
گفــت: قانــون به موضــوع بســته های خدمتی 
تاکیــد کرده اســت و باید ایــن اتفاق می افتاد. 
تدوین بسته خدمتی تنها برای بخش بستری 
است و رفتار در بخش درمانگاهی و سرپایی 
مراقبــت  از  حاصــل  درآمــد  اســت .  متفــاوت 
پرســتاری در خدمــات درمانگاهــی به ازای هر 
خدمــت اســت یــا برای بحــث دیالیز و شــیمی 
درمانــی اعــام می شــود درآمــد حاصــل از هر 
جلســه خدمت محاسبه شــود. بسته خدمتی 

تنها برای بخش بالینی نوشته شده است .
او تاکیــد کرد: اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری از اول دی۱۴۰۰ خواهد بود 

و باید معوقه آن پرداخت شود.
زمــان  دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  او 
اولیــن واریــزی وجــه حاصــل از اجــرای قانــون 
بــرای  پرســتاری  خدمــات  تعرفه گــذاری 
پرســتاران، گفــت: این ســوال را باید معاونت 
در  دهــد.  پاســخ  بهداشــت  وزارت  توســعه 
روز خدمــت مهــر مانــدگار اعــام شــد کــه از 
آخــر شــهریور پرداختی هــا انجام می شــود اما 

وزارت  بدقولــی  گیــرد،  صــورت  تاخیــری  اگــر 
میلیــارد   ۲۰۰ و  هــزار   ۵ اســت .  بهداشــت 
تومــان بودجــه اجــرای طــرح در ســال جــاری 
منابــع  هــم  میلیــارد  عــاوه  ۱۶۲۰  بــه  اســت 
کارانه هــای قبلــی اســت و بــرای ســال قبــل ۳ 
تا ۳۷۵ میلیارد تومان به ازای سه ماه درنظر 
گرفتــه شــده اســت. مراقبت های پرســتاری تا 
قبــل از یکپارچــه شــدن به اســم مراقبت های 
پرســتاری مشــروعیتی نداشــت و بــا اقدامــات 
صورت گرفته، به این فعل مراقبت پرســتاری 
مشــروعیت بخشــیده شــد. در بعــد خدمــت 
 .... و  خدمــت  هزینــه  و  نــوع  اســتانداردها، 
تعریــف شــد و تکه هــای جــدا افتــاده از هــم 
شــامل 9 درصــد بخــش هتلینــگ، ســهمی از 
۲۷.۵ درصد جزء حرفه ای و... را تحت عنوان 
مراقبــت پرســتاری در ســرانه از ســال ۱۴۰۲ 
قــرار می گیــرد امــا فعــا معــادل این ســرانه را 
بودجــه گرفتیــم. مــا ادعــا نداریــم تبعیض کا 
رفــع می شــود امــا راهی بــرای رســیدن به رفع 
تبعیض تعریف شده است که در آینده نتایج 

آن مشخص می شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
دربــاره چــاپ و توزیــع کتــب درســی در ســال 
تحصیلــی پیــش رو عنــوان کــرد برای امســال و 
تــا کنــون 1۴9 میلیــون و ۵۰۰ هــزار جلــد کتاب 
درســی ســفارش چــاپ داده بودیــم کــه چــاپ 
بــه  از مناطــق  توزیــع  آمــاده اســت و  و  شــده 

مدارس از 1۰ شهریور آغاز شده است.
حجت االســام  ایســنا،  گــزارش  بــه 
والمســلمین علــی لطیفــی در نشســتی خبــری 
بــا بیــان اینکه یک سیاســت ما ارتقــای تعامات 
ســازمان های  و  معاونت هــا  بــا  بخشــی  درون 
زیرمجموعــه وزارتخانــه اســت گفــت: سیاســت 
دوم مــا توجــه جدی تــر بــه تحــوالت فرهنگــی و 
اجتماعــی معاصــر جامعــه اســت. انتظــار مــردم 
مبنــی بــر روزآمــد کــردن محتــوای آموزشــی بــا 

اقتضائات روز، انتظار به حقی است. 
وی افــزود: یکــی از ابعــاد این مســاله دوره 
کرونا و دیگری تغییر و تحوالت فناورانه اســت. 
مــا هــم در زمینه روش ها و هم شــیوه های ارائه 
و  شایســتگی ها  و  صاحیت هــا  هــم  و  محتــوا 
توانمندی هایــی که دانش آموزان برای زندگی در 
شــرایط جدید نیاز دارند، باید به ســمت تغییر و 

اصاح حرکت کنیم. 
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  ســازمان  رئیــس 
آموزشــی بــا بیــان اینکــه ســازمان بــرای مواجهه 
بــا زیســت بــوم جدیــد پســاکرونا و آموزش هــای 
ترکیبی برنامه ریزی کرده است، اظهار کرد: یکی 
دیگر از سیاست های ما استفاده از ظرفیت های 

بیرونــی اعــم از معلمــان باتجربــه و پیشکســوت 
اســت. حمایت و همچنین اشــاعه برنامه درسی 
از سیاســت های دیگــر ماســت. رویکــرد جدی ما 

توجه به اقتضائات درون مدرسه است. 
تحولــی  اســناد  بــه  توجــه  داد:  ادامــه  لطیفــی 
مصوب و پیگیری اجرایی ســازی اســناد تا ســطح 

مدرسه در راس سیاست های ما قرار دارد. 
اساســی  تمرکــز  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ســازمان توجــه بــه مطالبــات اســناد باالدســتی 
اظهــار  اســت  مختلــف  تحصیلــی  دوره هــای  در 
کــرد: تدویــن راهنماهای درســی حــوزه تربیت و 
یادگیــری از دوره ریاســت »ملکــی« آغــاز شــده 
اســت و در حــال تکمیــل قطعات پازلی هســتیم 
کتــب درســی  بازنگــری در  بــه واســطه آن  کــه 
صــورت می گیــرد. تقویــت ســرمایه انســانی در 
ســازمان نیز مدنظر اســت، بخشی از نیروها در 
آســتانه بازنشســتگی قــرار دارنــد و بایــد نیــروی 

تازه نفس وارد سازمان شوند. 
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  ســازمان  رئیــس 
آموزشــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای چــاپ کتــب 
درســی ســاالنه ۴۵ تا ۴۷ هزار تن کاغذ و ۴۲۰۰ 
تــا ۴۵۰۰ تــن مقــوا نیــاز داریــم کــه ایــن حجــم 
از خــارج وارد می شــد گفــت: امســال  از مقــوا 
تفاهمنامــه بــرای تولید صد درصدی مقوای جلد 
کتــب درســی منعقد شــد. از ۴۵ هــزار تن کاغذ 
مورد نیاز نیز حداکثر ۷۰۰۰ تن تولید داخل بود 
که امســال تفاهم نامه تولید ۳۰ هزار تن کاغذ 
داخلــی منعقد شــده اســت که اتفــاق بزرگی در 

زمینه حرکت به سمت خودکفایی بود. 
لطیفــی دربــاره چاپ و توزیع کتب درســی 
در ســال تحصیلــی پیــش رو اظهــار کــرد: بــرای 
امســال و تــا کنــون ۱۴9 میلیــون و ۵۰۰ هــزار 
جلد کتاب درسی سفارش چاپ داده بودیم که 
چــاپ شــده و آماده اســت و توزیــع از مناطق به 
مدارس از ۱۰ شهریور آغاز شده است. همیشه 
تولیــد  جمعیــت  بــرآورد  از  بیــش  را  درصــدی 
می کنیم تا مطمئن شــویم کتاب به دســت همه 

دانش آموزان می رسد. 
اعمال 2۰۰ تغییر در کتب درسی از اصالحات 

جزئی تا کلیات 
دانــش  درصــد   9۲ کنــون  تــا  افــزود:  وی 
از  داده انــد.  انجــام  ســفارش  ثبــت  آمــوزان 
خانواده هــا درخواســت می کنــم ســریعتر اقــدام 
کننــد تــا کتــاب راحت تــر به دســت فرزندانشــان 

برسد. 
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی 
با بیان اینکه نزدیک به 9۷۰ عنوان کتاب درسی 
داریــم کــه بــرای ســال ۱۴۰۱ بالغ بــر ۲۰۰ عنوان 
تغییراتــی داشــته اند؛ از اصــاح جزئــی گرفتــه تا 
کتــب نونگاشــت گفت: تعداد خیلــی کمی کتب 
نونگاشت یا با تغییرکلی بوده اند. تعدادی کتب 
نونگاشــت در حوزه کاردانش و حدود ۱۳ تغییر 
کلی کتب درســی داشــته ایم و مابقی اصاحات 

جزئی بوده است. 
آغاز بهسازی کتاب های درسی با اصالح 
تکالیف، غنی سازی محتوا و زیباشناختی 

لطیفی افزود: برای ســال ۱۴۰۲ هنوز عدد 
و رقمــی از اصاحــات و تغییــرات اعــام نشــده 
و پــروژه بهســازی کتــب درســی را آغــاز کرده ایم 
کــه بر ســه زمینه متمرکز اســت. محور نخســت 
عبارتــی  بــه  و  یادگیــری  فعالیت هــای  اصــاح 
تماریــن و تکالیــف کتــب درســی اســت. محــور 
دوم غنی ســازی برخــی کتب در برخی حوزه های 
رســانه ای  ســواد  ماننــد  تاکیــد  مــورد  محتوایــیِ 
اســت. محــور ســوم نیــز ارتقــای ابعــاد زیبایــی 
شناختی برخی کتب درسی است که به صورت 

آزمایشی است. 
درســی  کتــب  تغییــر  الزامــات  دربــاره  وی 
گفت: از تالیف و نگارش برخی کتب درســی ما 
حدود ۱۰ سال و برخی بیش از ۱۰ سال گذشته 
اســت. از ســوی دیگــر عدم تناســب میــان حجم 
محتوا و زمان آموزش احساس می شود. مساله 
اساســی کــه در فرمایشــات رهبــری نیــز بــدان 
اشــاره شــده بــود این اســت کــه  شایســتگی ها، 
مهارت هــا و توانمندی هایــی کــه دانــش آمــوز به 
آن نیــاز دارنــد را مورد توجه قرار دهیم که ناظر 

بر به روزآوری و بهسازی کتب درسی است. 
لطیفی ادامه داد: در گام اول نیازسنجی را آغاز 
کردیــم. بالــغ بــر ۱۰۰ مطالعــه و پژوهــش جمــع 
آوری شــده و در حــال بازبینــی و فراتحلیــل این 
مطالعات هســتیم. دوم مطالعــات آینده نگرانه 
اســت کــه بــه آنهــا نیــز توجــه داریــم تــا بتوانیم 
نیازهای آتی دانش آموزان را نیز پوشش دهیم. 

نیازها به طور مستمر رصد می شوند. 

درحال حاضر ۸۰ درصد حقوق و دریافتی 
اجــاره  و  مســکن  هزینه هــای  صــرف  کارگــران 
بهــا می شــود. معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی گفتــه به منظور حل مشــکل مســکن 
کارگــران، خــط اعتبــاری ۴۰۰ میلیــارد تومانی با 
اولویت مســکن کارگری به تعاونی های مســکن 

اختصاص پیدا کرده است.
درحال حاضر »مسکن« نقش بسزایی در 
زندگــی بســیاری از خانواده هــا دارد و بــه لحــاظ 
تأثیرگذاری در سبد هزینه  خانوارهای کم درآمد 
بــه خصــوص دهک های متوســط و پایین جامعه 

از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بــه گفتــه مقامــات کارگری و فعــاالن حوزه 
کارگــران  دریافتــی  درصــد   ۸۰ از  بیــش  کار، 
خــود  بــه  بهــا  اجــاره  و  مســکن  هزینه هــای  را 
اختصاص می دهد و از این جهت مســکن یکی 
از دغدغه هــای اساســی خانوارهــای کارگــری بــه 
شــمار مــی رود. در این بین تعاونی های مســکن 
با ساخت مسکن به قیمت تمام شده می توانند 
واحدهای مســکونی را ارزان تر از سایر بخش ها 
قــرار  متقاضیــان  اختیــار  در  انبوه ســازان  حتــی 
دهنــد و بــه تامین مســکن اقشــار محــروم و کم 

درآمد کمک کنند.

دولــت در برنامــه ســاخت مســکن، بخش 
تعــاون را مکلــف کــرده که از مجمــوع ۴ میلیون 
واحد مسکونی ۴۰۰ هزار واحد در بخش تعاون 
امــور  معــاون  مســکنی،  مهــدی  شــود.  ســاخته 
تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا 
از اختصــاص ۴۰۰ میلیــارد تومــان تســهیات به 
تعاونی هــای مســکن در قالــب خــط اعتبــاری بــا 
اولویت ساخت مسکن کارگری خبر داده است.
وی پیش از این از ساخت شهرک های مسکونی 
با اولویت کارگران در جوار شــهرک های صنعتی 
راه خانــه دار شــدن طبقــات  تنهــا  و  خبــر داده 
ضعیــف و متوســط را اجــرای مــدل تعاونی هــای 

مسکن عنوان کرده بود.
کــه  تفاهمنامــه ای  بــا   ۱۳99 ســال  در 
و  کار  تعــاون،  وزارت  تعــاون  معاونــت  میــان 
رفــاه اجتماعــی و بانــک توســعه تعاون بــه امضا 
رســید، خط اعتباری ۷۵۰۰ میلیارد تومانی برای 
۷۵ هــزار تعاونــی مســکن بــا اولویــت کارگــران  
تــا  یافــت  اختصــاص  ســاله   ۱۰ بازپرداخــت  و 
توســعه  بانــک  طریــق  از  مســکن  تعاونی هــای 
تعــاون بــه ازای هــر واحد بــه طــور میانگین ۱۰۰ 

میلیون تومان تسهیات دریافت کنند.
آن زمــان اعــام شــد تعاونی های مســکنی 

که بیش از ۶۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته 
ولــی بــه دلیــل افزایــش قیمت ها امــکان تکمیل 
پروژه هــای خــود را نداشــته باشــند، می تواننــد 
از خــط اعتبــاری بانــک توســعه تعــاون بهره منــد 
عالــی  کانــون  دبیــرکل  ابــوی،  شــوند. هادی 
بــا  گفت وگــو  در  کارگــران  صنفــی  انجمن هــای 
ایسنا، بهترین ساز و کار تامین مسکن کارگران 

را تعاونی های مسکن کارگری می داند.
دریافتــی  درصــد   ۸۰ اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کارگــران را مســکن و اجاره بهــا می بلعد، معتقد 
اســت: بــرای خانــه دار شــدن کارگــران از طریــق 
تعاونی هــای  ابتــدا  در  اســت  الزم  تعاونی هــا 
مســکن کارگری تشــکیل و ســپس از ســوی آنها 
وام هــای بــدون بهره با اقســاط بلند بــه کارگران 

پرداخت شود.
ابوی تامین زمین رایگان، پرداخت وام های 
ارزان و نظــارت بــر ســاخت و ســاز را از جملــه 
اقدامــات موثر در تامین مســکن کارگران عنوان 
کــرده و می گویــد: کارگــران بــرای خانه دار شــدن 
آورده کمــی دارنــد لــذا اگــر قــرار اســت مســکن 
کارگری با قیمت مناســب ســاخته و تحویل آنها 
شود، بهترین راه این است که کارگران در قالب 
تعاونی های مسکن ساماندهی شوند و دولت و 

وزارت تعاون بر عملکرد آنها نظارت کند.
بــه گفتــه دبیرکل کانون عالــی انجمن های 
آنقــدری  کارگــران  دریافتــی  کارگــران،  صنفــی 
و  وام  ســنگین  اقســاط  بتواننــد  کــه  نیســت 
تســهیات بانکــی را پرداخــت کننــد بــه همیــن 
دلیــل الزم اســت وام هــای بدون بهره با اقســاط 

بلندمدت در اختیار کارگران قرار گیرد.
کارشناســان بــر ایــن باورند که در ســاخت 
تعاونی هــای  ظرفیــت  از  بایــد  ارزان  مســکن 
مســکن اســتفاده و بر آنها نظارت شــود چرا که 
در تعاونی هــای مســکن نــگاه ســودآوری حاکــم 
نیســت و واحدهــای مســکونی بــا قیمــت تمــام 
شــده کمتــر و کیفیــت قابــل قبول ســاخته و در 

اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
حاکــم  آوری  ســود  نــگاه  تعاونی هــا   در 
نیســت و مســکن بــا قیمــت مناســب و کیفیــت 
قابــل قبــول به شــکل مقــرون به صرفه ســاخته 
و در اختیــار متقاضیــان قــرار داده می شــود لــذا 
توجــه بــه تعاونی هــای مســکن می توانــد ضمــن 
رونــق بخشــیدن بــه اقتصــاد و اشــتغال کشــور، 
بســتر ســاخت مســکن ارزان بــرای خانوارهــای 
کــم درآمــد را فراهم کرده و بســیاری از اقدامات 

سوداگرایانه را کاهش دهد.

صندوق دیجیتال به حمایت 
از سالمت دیجیتال آمد

رئیــس صنــدوق پژوهــش و فنــاوری فناوری هــای 
نوظهــور دیجیتــال با تاکید بر آغاز فعالیت این صندوق 
در حــوزه اقتصــاد دیجیتال از اســفند، گفت که یکی از 

اولویت ها در حوزه سالمت هوشمند است.
به گزارش ایســنا، ســید محمد موســی زاده موســوی در 
ســامت  حــوزه  اســتارت آپی  دوشــنبه های  رویدادهــای 
هوشــمند بــا اشــاره بــه فعال شــدن صنــدوق پژوهش و 
فنــاوری در حــوزه اقتصاد دیجیتال، افــزود: این صندوق 
بــا مجــوز صنــدوق نوآوری و شــکوفایی در اســفند ســال 
گذشــته کار خود را آغاز کرد و تاکنون تســهیات خوبی 
را در اختیار شــرکت های فناور و دانش بنیان ارائه داده 
اســت. وی ادامــه داد: در حــوزه ســرمایه گذاری بــا چنــد 
شــرکت وارد مذاکره شــدیم که برخی از آنها نهایی شده 
اســت. موســوی، فین تک و معدن را از جمله حوزه های 
اولویــت دار ایــن صنــدوق نــام بــرد و اظهار کــرد: در کنار 
این حوزه ها، ما طرح های حوزه های سامت دیجیتال و 
هوشــمند را به دلیل وجود بازار پر پتانســیل رو به رشد 

در اولویت قرار دادیم.
رئیــس صنــدوق پژوهــش و فنــاوری فناوری هــای 
نوظهــور دیجیتــال بــا بیــان اینکه تاکنــون از بخش کمی 
از پتانســیل ســامت دیجیتال بهره برداری شــده اســت، 
یادآور شــد: این امر به دلیل نو بودن این حوزه اســت، 
ولی شــاهد بودیم که با شــیوع ویروس کرونا، ســامت 
هوشــمند رشــد خوبی در کشور یافته است، به گونه ای 
کــه افــرادی کــه در ایــن حــوزه فعــال بودنــد، خدمــات 

شایانی به مبتایان ارائه کردند.
وی با اشاره به جزئیات حمایت این صندوق از طرح های 
اولویت دار، یادآور شــد: ترجیح ما در ســرمایه گذاری، با 
اســتفاده از ابزار هم ســرمایه گذاری اســت؛ چون عاوه 
بر آورده ای برای شرکت ها، نیاز شرکت ها به آورده های 

غیر نقدی را نیز فراهم خواهد کرد.

مسکن و اجاره بها ۸۰ درصد دریافتی کارگران را می بلعد

آغاز توزیع کتب درسی در مدارس

پرداختی ناشی 
از تعرفه گذاری 

خدمات پرستاران 
از شهریور
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