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براســاس توافــق امضــاء شــده میــان »الهــام علی 
اف« رئیــس جمهــور آذربایجــان و»اورســوالفون 
ِــن« رئیــس اتحادیه اروپا در مــاه جوالی) تیر(  دِرلِی
میــزان گاز صادراتــی آذربایجــان بــه اروپــا نســبت 
افزایــش  درصــد  میــادی 3۰  گذشــته  ســال  بــه 
می یابــد. امــا سیاســت انتخاب گزینه هــای متنوع 
برای تأمین گاز به آن منجر نمی شود که اروپا در 
زمستان امسال با کمبود گاز مواجه نشود. آژانس 
بین المللــی انــرژی از اروپائیــان خواســت مصــرف 

انــرژی خــود را کاهــش دهنــد. ایــن توافــق واکنش هــای سیاســی 
زیادی در برداشته است.

دولــت آذربایجــان روز دوشــنبه ۱۲ســپتامبر)۲۱ شــهریور( از 
افزایــش ۳۰ درصــدی صادرات گاز خود در ســال ۲۰۲۲)۱۴۰۱( ابراز 
خشــنودی کــرد. ایــن جمهــوری ســابق شــوروی در قفقاز کــه دارای 
منابــع غنــی هیدروکروبــور اســت در ۸ مــاه ابتدایــی ســال جــاری 
میــادی ۷/۳ میلیــارد مترمکعــب گاز بــه اروپــا صــادر کرده اســت. 
ایــن مطلــب را »پرویزشــهبازوف« وزیرانــرژی آذربایجان در توئیت 
خــود اعــام کــرد. میــزان صــادرات گاز درکل ســال جــاری میــادی 
بــه ۱۲میلیــارد مترمکعــب خواهدرســید. ایــن رقم معــادل افزایش 
۳۱درصــدی صــادرات گاز آذربایجــان بــه اروپــا درمقایســه بــا ســال 
گذشته میادیست. جمهوری آذربایجان به خوبی توانسته از خاء 

روسیه در صادرات گاز به قاره کهن اروپا بهره برداری کند.
روســیه به دلیل تحریمهای اروپا ضد خود ناشــی از جنگ با 
اوکرایــن؛ بتدریــج شــیرهای ارســال گاز خــود به اروپا را در آســتانه 
زمســتان بســته اســت. زمســتانی پرمخاطــره بــرای اروپــا بــه دلیل 
کمبود شــدید ســوخت و برق. به همین دلیل خانم »اورســوالفون 

ِــن« رئیــس اتحادیــه اروپــا خود شــخصا درماه  دِرلِی
جــوالی )تیــر( با رئیس جمهــور آذربایجــان ماقات 
کرد تا نظر اورا برای صادرات بیشتر گاز این کشور 
بــه اروپــا  از طریق خط لولــه گازی دریای خزرجلب 
کنــد. درایــن دیــدار دو مقام عالیرتبــه توافق کردند 
میــزان صــادرات گاز آذربایجــان بــه اروپا ظرف چند 

سال دوبرابر شود.
نزدیکــی زیــاد اتحادیــه اروپــا بــه آذربایجــان 
برخــی  ســوی  از  شــدیدی  واکنش هــای  موجــب 
کشــورهای اروپایی به ویژه فرانســه شده اســت. حدود ۶۰ نماینده 
از طیفهــای مختلــف چــپ تا راســت افراطی فرانســه از کمیســیون 
اروپا خواسته اند تا از اجرای این توافق با آذربایجان منصرف شود. 
دلیل آنها از این درخواست اینگونه عنوان شده که وابستگی اروپا 
به گاز روسیه تبدیل به وابستگی اروپا به گاز آذربایجان می شود. 
آنهــا درضمــن جنــگ خونیــن آذربایجان در ارمنســتان را نیز تقبیح 

کرده اند. 
از ســوی دیگــر میــزان کارایــی ایــن توافــق در تأمیــن گاز مورد 
نیاز زمســتان اروپا نیز بســیار محل مناقشــه شــده اســت. اروپا به 
ایــن منظــور به دنبال یافتن منابع متنوع تأمین گاز اســت. آژانس 
بین المللی انرژی بر این باور است حتی در صورت تحقق این توافق 
میزان گاز وارداتی بســیار ناکافیســت و تکاپوی این زمســتان را در 
اروپا نمی کند. بر این اساس آژانس معتقد است نباید برروی گاز 
غیــر از روســیه حســابی باز کــرد. این میزان صــادرات به هیچ وجه 
جایگزیــن صــادرات گاز روســیه نمی شــود. در عــوض مقامــات این 

آژانس از اروپائیان خواستند مصرف انرژی خود را کاهش دهند.
منبع: روزنامه تریبیون

فروشــگاه ها و هتل هــای نزدیــک به محل رســمی 
ســلطنت بریتانیــا در لنــدن بــرای کســب درآمد از 
خانــواده ســلطنتی اســتفاده می کنند. امــا این بار 

فرق می کند.
حال و هوای جاده کاخ باکینگهام در روزی که 
چارلز ســوم به عنوان پادشــاه اعام شــد، آنقدرها 

هم غم انگیز نبود.
در میخانــه بــگ او نیلــز، مراســم کاخ ســنت 
جیمــز از تلویزیــون پخــش می شــد، اما صــدای این 

مراسم به دلیل پچ پچ مردم و به هم زدن لیوان ها خاموش شد.
پاتریشــیا حاجالــی، مدیــر Cool Britannia کــه یــک مغــازه 
ســوغاتی فروشــی در پایین خیابان اســت گفت که فکر می کند با 
نزدیــک شــدن مراســم تشــییع الیزابــت دوم کــه قــرار اســت در ۱9 

سپتامبر برگزار شود، غم و اندوه به وجود می آید.
او گفــت: »فکــر می کنــم مــردم در فرآینــد هضــم ایــن واقعه 
هســتند، مانند هر فرآیند عزاداری« او گفت: »ما برای احترام در 

طبقه باال موسیقی پخش نمی کنیم.«
این متولد کاستاریکا و مقیم دیرینه بریتانیا گفت: "شلوغ تر 

شده است. متاسفانه اینطور است."

رونق خرده فروشی
به گفته مرکز تحقیقات خرده فروشی مستقر در بریتانیا، عروسی 
های سلطنتی، جشن ها و تولدها اغلب با رونق همراه است. اما 
این محققان اذعان کردند که پیش بینی هزینه های مرتبط با این 
مراسم خاکسپاری که قرار است انجام شود، امر مناسبی نیست.

پیش از این، پیش از جشن پاتینیوم در اوایل سال ۲۰۲۲، 
این مرکز افزایش خرده فروشی را بیش از ۴۰۰ میلیون پوند )۴۶۳ 
میلیــون دالر، ۴۶۲ میلیــون یــورو( بیــن آوریــل )فروردیــن( تا ژوئن 

)خرداد( تخمین زد.
مدیر Cool Britannia از این رســم اســتقبال کرد اما از دلیل 
ایجاد این رونق ناراحت شد. حاجالی گفت: "از نقطه نظر گردش 

مالی، این یک افزایش است، اما اندوه و ضرر بزرگی نیز دارد."
او توضیح داد که بیشترین فروش در این مغازه لیوان، آهن 
ربا، جاکلیدی و تی شرت هستند. او گفت: »هر چیزی که تصویری 

از ]ملکه[ داشته باشد.
 Cool Britannia حاجالی گفت که امیدوار است چیزهایی که

فروخته است باعث آسایش خریداران شود.
این مرد 5۰ ساله گفت: "ما به مردم اجازه می دهیم کمی از 
این خاطره را داشته باشند. این فقط مردم بریتانیا نیستند، بلکه 

مردم سراسر جهان هستند."

گل به عنوان ادای احترام
پرچمــدار  فروشــگاه  در  همچنیــن  کار  و  کســب 
»پالبروک و گولد«، گلفروشــی مجلل با ارتباطات 
ســلطنتی دیرینــه، در جــاده کاخ باکینگهــام رونــق 

گرفته است.
اریــک کارلســن، مدیــر ایــن مجموعــه گفــت، 
مــردم در حــال خریــد گل رز و نیلوفرهــای زیــادی 
هســتند تا بیرون از کاخ قرار بگیرند. بســیاری نیز 
گل های باغچه ای را به عنوان ادای احترام انتخاب می کنند. این 
مرد ۶۳ ساله به دویچه وله گفت: »عمدتاً به دلیل ارادت ملکه به 

حومه  انگلیس و عشق او به گل ها و باغ ها«.
یکی از مشتریان گل فروشی مردی 5۴ ساله بود که با دختر 
نوجوانــش بــه لنــدن آمــده بــود. اگرچه ایــن دو نفــر از قیمت های 
Pulbrook & Gould چنــدان تحــت تاثیــر قــرار نگرفتنــد. گل هــای 
شــاخه بریــده هــر کــدام به قیمــت ۱۰ پونــد )۱۱.55 یــورو( فروخته 
می شــدند و یکی از مشــتری ها به شــوخی گفت که ممکن اســت 

نوعی "سودجویی" در کار باشد.
مدیــر فروشــگاه کارلســن گفــت کــه انتظــار دارد از خانــواده 
سلطنتی قبل از مراسم تشییع کمیسیون دریافت کند. او توضیح 
داد که پالبروک و گولد چندین مراسم عروسی و ایالتی را در طول 

این سال ها انجام داده است.

رزرو هتل ها در حال افزایش است
پایین تــر از جــاده، دربــان هتــل مجلــل The Rubens، جمعیــت را 
تماشــا مــی کرد. آنها در روز جمعه، یــک روز پس از مرگ الیزابت، 
افزایش رزرو را مشاهده کرده بودند. جوآن گونکالوس، ۶۳ ساله 
و اصالتاً اهل پرتغال به دویچه وله گفت: "همه به لندن می آیند." 
انتظــار مــی رود که هتل ها برای مراســم خاکســپاری ملکه کاما پر 

باشند.
حاجالی گفت که اقام با طرح پادشــاه چارلز ســوم سفارش 
داده شده است و باید تا چهارشنبه به ویترین مغازه برسد. با این 
حال او انتظار نداشت که این اقام به اندازه اقام با طرح الیزابت 
دوم بفروشد. او خاطرنشان کرد که تا کنون درخواست های زیادی 
بــرای اقامــی کــه تصویــر پادشــاه جدیــد در آن وجــود دارد، وجــود 
نداشته است. حاجالی گفت که به سلطنت چارلز امیدوار است. 

اما آیا او هرگز به اندازه مادرش لیوان می فروشد؟
مدیر فروشگاه گفت: »فکر نمی کنم. او این فرصت را داشت 

که برای سال ها ملکه ما باشد.«
منبع: دویچه وله

ســکه  روی  دو  می تــوان  را  تولیــد  و  صــادرات 
پیشرفت دانست، تولید بدون توجه به صادرات 
یعنی عقب ماندگی از رشــد و پیشــرفت جهانی، 
محدود شــدن به بازار داخلی و چشــم پوشــی از 
درآمــد سرشــار، بی توجهــی به تجــارت جهانی به 
همیــن جــا یعنی اتکا و داشــتن بازار داخلی ختم 
نمی گــردد، رقبــای جهانــی هر روز با خلــق ارزش 
افــزوده بیشــتر و بــا تکیــه بــر توســعه ابزارهــای 
بازاریابــی بــه بازار ایــران هم ورود خواهند کرد و 

بــه دنبال تصاحب ســهم خــود از بازار داخلــی خواهند بود، کما 
اینکه همین االن هم در بسیاری از صنایع تولید کنندگان ایرانی 
در بــازار تهــران در حــال رقابــت بــا محصوالت خارجی هســتند.  
بنابرایــن انفعــال در نــگاه بــه صــادرات به منظر فراخــوان رقبای 
خارجــی پــای ســفره محصــوالت ایرانــی و از دســت دادن ســهم 
بازاراســت بــه عبارت بهتــر در رقابت با محصــوالت خارجی باید 
نقطــه تقابــل و رقابــت را در ورای مرزهــای ایــران قــرار داد  و بــا 
رقبــای خارجــی در بازارهای جهانــی رقابت کرد. این رقابت از دو 
منظر برای تولیدکننده ایرانی حائز اهمیت خواهد بود؛ نخست 
کشف بازار جدید و نیازهای این بازارها و  سپس موجب ابتکار 

و خاقیت مضاعف خواهد شد.

اســتراتژی تولید صادرات محــور را می توان با 
راهبردهــای جنگــی مقایســه کــرد؛ چرا کــه تجارت 
و صــادرات همســان نبــردی تــن بــه تــن بــا انبــوه 
شــرکت های جهانــی اســت کــه از ســطوح مختلــف 
تکنولــوژی، دانــش و مدیریت برخوردار هســتند. و 
تمــام تاش خود را بــرای نابودی رقبای خود به کار 
خواهند بست.  از سوی دیگر صادرات بدون توجه 
بــه تولیــد یــا به عبــارت دقیق تــر بدون خلــق ارزش 
افزوده بیشــتر یعنی خام فروشــی و فروش منابع 
نسل های آتی به بهای ناچیز در بازارهای جهانی، قطعا این نوع از 
صادرات اگرچه منافع کوتاه مدتی را دارا است اما در بلند مدت به 

زیان ایران و ایرانی تمام خواهد شد.

ابعاد تولید صادرات محور
تولیــد صــادرات محــور را می تــوان از دو منظــر مــورد بررســی 
قــرارداد نخســت از نــگاه حکمرانــی اقتصــادی و وظایــف دولــت در 
حمایــت از تولیدکننــدگان و دوم اقدامــات و فعالیت هایــی کــه در 
صــف تولید باید توســط خود تولیدکنندگان بــرای بهبود صادرات و 

بازاریابی در بازارهای جهانی مورد توجه قرار گیرد.
ادامه در صفحه 3
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حسین سلطانی مطلق

مقابلــه بــا تحریــم هــای غرب همــواره یکــی از دغدغــه های 
مشــترک ایــران و روســیه بــوده و موضــوع کاهــش تبعــات 
تحریــم بخــش بزرگــی از گفتگوهــای ســران دو کشــور را در 
ســال هــای گذشــته به خــود اختصاص داده اســت. تهران و 
مســکو به راهکاری موثر برای تســهیل در مبادالت مالی به 

دور از سیستم مالی جهانی )سوئیفت( دست یافته اند. 
حــدود یــک مــاه پــس از آخرین دیــدار والدیمیــر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه، و آیت هللا خامنه ای در تهران که در 
آن زمان اعام آغاز معامله ریال ایران در برابر روبل روسیه 
در مبــادالت بــه اوج خود رســیده بود، تهــران اخیراً از آخرین 
یافتــه هــای دو طــرف جهت ایجاد یک ســامانه مشــترک برای 

پیام های مالی خبر داد.

سامانه پرداخت
در همیــن حــال، مهــدی صفری، معــاون اقتصــادی وزیر امور 
خارجــه ایــران، از راه اندازی کارت های بانکی روســی »میر« 
در چنــد روز آینــده در کشــورش خبــر داد و تاکیــد کــرد کــه 
روســیه و ایران »به منظور ایجاد ســامانه ای شــبیه سیســتم 
سوئیفت برای برقراری مبادالت دو جانبه و با برخی کشورها 

توافق کردیم.«
امــور خارجــه  وزیــر  دیگــر، ســرگئی الوروف،  از ســوی 
روسیه، هفته گذشته پس از دیدار با حسین امیرعبداللهیان 
همتای ایرانی خود در مســکو تایید کرد که مذاکرات اساســی 
در ســطح بانــک هــای مرکــزی بیــن روســیه و ایــران در حــال 
انجــام اســت و ابــراز اطمینان کــرد که ســامانه بانکی »میر« 
روســیه و ســامانه بانکــی »شــتاب« ایــران در آینــده نزدیــک 

یکپارچه شوند. 
ناظــران ایرانــی یکپارچگــی دو ســامانه بانکــی »میــر« 
از دالر در  بــا هــدف رهایــی  را  ایــران  روســیه و »شــتاب« 
معامــات بیــن دو کشــور و در راســتای مقابله بــا تحریم های 
غرب علیه تهران و مسکو ارزیابی می کنند. آنها خاطرنشان 

می کنند که روسیه در پی افزایش فشار غرب بر آن به دلیل 
جنــگ بــا اوکرایــن بــه تاش هــای خــود بــرای ارتقــای ســامانه 

بانکی خود سرعت بخشیده است.

جایگزین سوئیفت
پیمــان یزدانــی، پژوهشــگر اقتصاد سیاســی، همــکاری رو به 
رشــد تهران و مســکو را به فشارهای آمریکا مرتبط می داند و 
تاکیــد می کنــد کــه طرف های ایرانی و روســی مدتی اســت به 
دنبال ایجاد سازوکاری برای مبادالت مالی خارج از چارچوب 

سیستم های مالی تحت سلطه آمریکا هستند. 
وی در گفت وگو با الجزیره نت، آمریکا را به اســتفاده 
از ســامانه هــای تبــادل مالــی جهانی به عنوان ســاحی برای 
مقابلــه بــا مخالفــان و رقبــای خــود متهــم کــرد و بــر توانایــی 
جایگزیــن  هــای  ســامانه  ایجــاد  بــرای  شــرقی  قدرت هــای 
سوئیفت، ویزا و مسترکارت تاکید کرد. این پژوهشگر ایرانی 
ارتبــاط ســامانه بانکی روســیه و ایــران را گامی مهم برای دور 
زدن تحریم های غرب از یک ســو، و آزادســازی روابط تجاری 
و مالی تهران و مســکو از ســوی دیگر، دانســت و تاکید کرد: 
»گســترش دامنــه ایــن تجربه به ســایر کشــورها رقیبی موثر 

برای سیستم جهانی سوئیفت خواهد بود.« 
یزدانــی، یکــی از مهمتریــن دالیــل بــی ثباتــی نــرخ ارز و 
نوســانات آن در بازارهــای مبادالتــی را کاهــش ارزش پــول 
ملــی بــه دلیــل فشــارهای خارجــی و تحریــم مبــادالت مالــی 
دانســت و تاکیــد کردکــه یکپارچگی ســامانه هــای بانکی بین 
ایران و روسیه انعکاسی مثبت بر ثبات نرخ ارز در دو کشور 
منعکس خواهد داشت و به گفته وی، توانایی ایاالت متحده 
در کنترل سیستم های مالی جهانی را تضعیف خواهد کرد.

مبادالت تجاری
یزدانــی، ادغــام ســامانه پرداخــت بانکــی ایــران و روســیه را 
بســتری برابــر بــرای مبــادالت مالی بین دو کشــور دانســت و 
اظهار داشــت که حجم اقتصاد و حجم تجارت خارجی تهران 

و مســکو تعییــن می کنــد کــه چه کســی بیشــترین ســود را از 
آن خواهد برد.

بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از ســوی ســازمان گمرک 
ایــران در پایــان تیرمــاه گذشــته، الجزیــره نــت دریافــت کــه 
مبادالت تجاری ایران با روســیه در ســه ماهه نخســت ســال 
جاری )از ۲۱ مارس گذشته( بیش از 5۰۸ میلیون دالر بوده 

که نشان از افزایش ۱۱ درصدی دارد.
ارزش صادرات ایران به روسیه نیز طی سه ماه گذشته 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱5 درصــد کاهــش 
داشته و واردات ایران از روسیه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است.

گام ناقص
نیــز ســامانه پرداخــت  اقتصــادی  کریــم اســدی، پژوهشــگر 
بانکی »میر« را نســخه روســی کارت های بین المللی ویزا و 
مســترکارت دانســت و تاکید کرد که نصب ســامانه پرداخت 
روسی در تهران، تبادل ارز و پرداخت به روبل و ریال را برای 

تجار و گردشگران تسهیل می کند. 
اســدی به الجزیره نت گفت: »فرایند ادغام دو ســامانه 
پرداخت بانکی ایران و روســیه ناقص اســت و حدود ۳ ســال 
با تأخیر انجام می شــود.« جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه، زمانی 
که هزاران ایرانی برای تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 
به همســایه شــمالی سفر کردند. اسدی خاطر نشان کرد که 
قرار بود این کار قبل از آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال شروع 
شــود که هزاران ایرانی برای مشــاهده مســابقات به روســیه 

سفر کردند. 
وی بــا اشــاره بــه توافــق مســکو و تهــران بــرای حــذف 
دالر از مبــادالت تجــاری و معاملــه ریــال ایــران در برابر روبل 
روســیه بر لزوم تبدیل قراردادهای دوجانبه روســیه با ســایر 
کشــورها بــرای نصــب ســامانه »میــر« درون یــک سیســتم 
مالــی چندجانبــه به منظور بی نیاز شــدن از سیســتم جهانی 

سوئیفت تأکید کرد. 

افول بازار و استراتژی های غلط شرق
نیلوفر جمالی

شــهریورماه امســال رســید و بــه مــرور همان 
اتفاقــی کــه نبایــد می افتاد در حــال رخ دادن 
است. اکنون تمام سیاست های غلط اجرایی 
در داخــل کشــور همــراه بــا تاثیــر مشــکات 
اروپا و روسیه فشار تورمی خود را اغاز کرده 

است.
اســتراژی هــای غلط دولــت باعث افول و 
رکود در بازار شده است. در حالی که فکر می 
کنیم با ابزار انرژی می توانیم دنیا را مدیریت 
کنیــم کشــورهای توســعه یافته اســتراتژی ۲۰ 

سال آینده خود را روی میز دارند و دنیای پیش روی خود را 
منوط به تامین انرژی از کشوری واحد نخواهند کرد.

در انتظار تورم نقدینگی
همانطــور کــه مــی دانید امســال دولــت با کســری بودجه ای 
بــه بزرگــی ۶۰9 هــزار میلیارد تومان معــادل ۴۴ درصد منابع 
عمومی کشور مواجه است. تا اینجای کار دولت تاش کرده 
به ظاهر از بانک مرکزی اســتقراض نکند اما همین منابع را 
مســتقیم از بانــک هــا تامیــن کرده و اکنون بــه یک یک بانک 
هــای کشــور بدهــی دارد کــه قطعــا تاثیــر خــود را بــه صــورت 

معکوس در بازار نشان خواهد داد.
چــه از بانــک مرکــزی قــرض کنیــم چه از بانکهــا در روند 
اســتقراض تفاوتــی ایجــاد نخواهد شــد تنهــا تاثیــر روانی آن 
باقــی مــی مانــد و بس امــا افزایش نقدینگــی تاثیر خود را در 
بــازار خواهــد گذاشــت و در نهایــت ســال را بــا افزایــش تورم 

نقدینگی به پایان خواهیم رساند.
اگــر قــرار باشــد نقدینگــی کنتــرل شــود چــه بخواهیم و 
چــه نخواهیــم رکود به همراه خواهد داشــت و به مرور زمان 
نقدینگــی کنتــرل خواهــد شــد اما این سیاســت بایــد بر پایه 
علم اقتصاد اســتوار باشــد. بر اســاس علم اقتصاد سیاســت 
هــای کنتــرل نقدینگــی رکود به همــراه دارد اما به مرور زمان 
تورم کنترل شده و قدرت خرید خانوار افزایش پیدا می کند 

و رکود به صورت پلکانی از بین خواهد رفت.
امــا نمــی شــود هــم نقدینگــی ایجــاد کنیــم و هــم رکود 
در نهایت نیز توقع داشــته باشــیم تورم کنترل شــود. چرخه 

نقدینگــی کنونــی بــا پــول زائــدی حرکــت میکند کــه دولت از 
بانک ها استقراض کرده و قطعا به نفع بازار 

نخواهد بود. 

تورم انتظاری
امــا نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجه شــود 
اینکــه رکــودی کــه اکنــون دولــت بــه نــام خود 
ثبــت مــی کنــد تــا بگویــد سیاســت هایــش به 
مــرور زمــان باعــث کاهــش تــورم مــی شــود 
حاصــل انتظار تورمی ناشــی از سیاســت های 
خارجی کشور است. هم اکنون رکود انتظاری 
تمــام الیــه هــای بــازار را در برگرفته و این ناشــی از تفکرهای 
متعدد در راســتای توافق برجام اســت که ناخواســته بازار را 

قفل کرده است. 
ایــن بــار هــم دولــت همانگونه کــه با دالیل سیاســی به 
جای اســتقراض از بانک مرکزی مســتقیما به ســراغ بانک ها 
رفته اســت باز هم به دالیل سیاســی رکود بازار را ناشــی از 
سیاســت هــای انقباضــی خــود قلمداد مــی کند در شــرایطی 
که مردم به دلیل انتظار ناشــی از توافق برجام عما خرید و 

فروشی در بازار نمی کنند. 
چراکــه جــی دی پــی کشــور بــه دلیــل نامســاعد بــودن 
شــرایط صنعــت رشــدی نداشــته اســت و چــرخ اقتصــاد نمی 
چرخــد پــس دولــت بایــد کســری بودجــه خــود را از ۲ روش 
پوشــش دهد. کســری بودجه یا باید از طریق افزایش قیمت 
خدمــات مثــل آب بــرق گاز مالیــات و ... تامیــن شــود کــه تــا 
سقف ممکن آن افزایش را تجربه کرده است و بیشتر از این 
مقــدار با نامایمات اجتماعی مواجه خواهد شــد که ریســک 

باالیی به همراه دارد.
و یا باید از بانک مرکزی استقراض کند که بنا به دالیل 
خــود ایــن اســتقراض را به بانک ها محــول کرده که در نهاید 
بــا تولیــد نقدینگــی تاثیــر خود را بــر بــازار و در نهایت جامعه 

می گذارد.
در ایــن شــرایط جــی دی پــی کشــور رشــد نخواهــد کــرد 
و قــدرت خریــد جامعــه کاهــش خواهد یافــت در نتیجه نمی 
توانیــم رونــق اقتصــادی ایجــاد کنیم و ناخواســته بــا افزایش 

نقدینگی مواجه خواهیم شد و تورم افزایش خواهد یافت.

تکرار سیاست های اشتباه
در این میان چشم امید مردم بر توافق برجام است و با این 
تفکر بازار را متوقف کرده اند و سعی میکنند تا اعام نتیجه 
نهایــی و اعــام توافــق خریــد و فــروش انجــام ندهــد چراکــه 
ممکــن از دچــار ضــرر و زیان شــوند. اما نبایــد فراموش کنیم 
که کشــورهای توســعه یافته استراتژی ۲۰ سال آینده خود را 
از هم اکنون روی میز دارند و توسعه خود را منوط به تامین 

انرژی از کشوری واحد نمی کنند.
کشــورهای اروپایــی بــا اینکه تامین انرژیشــان از ســوی 
روســیه انجــام مــی شــد امــا روســیه را تحریــم کردنــد و هیج 
اتفاق ناخوشایندی برایشان رخ نداد و تنها انرژی روسیه بود 
که روی دستش ماند. جی دی پی روسیه افت کرد و از انجا 
که منابع نیز از انرژی تامین می شود دیگر توان تامین منابع 
بــرای ادامــه جنــگ با اوکراین را نــدارد و شــهرهای اوکراین را 
یکــی پــس از دیگری واگذار می کنــد. در نتیجه ایران که طی 
ایــن ســالها بــه دلیل تحریم بــه نبود انرژیش در بــازار عادت 

کرده اند هیچ مشکل ویژه ای برایشان رقم نخواهد زد.
کشــورهای توســعه یافته با برنامه ریزی و ســناریوهای 
متعــدد در حــال پیشــبرد اهــداف خــود هســتند و هــر لحظه 
ســناریوهای اجرایــی و عملیاتی برای رســیدن بــه برنامه های 
خود دارد. ســالهای متمادی روی این ســناریوها و اســترانژی 
هــا کار شــده و مــی توان گفت کمترین مشــکل اجرایی را به 
همراه دارند. آنها به انرژی ایران به چشم یک آلترناتیو نگاه 
می کنند که اگر وارد بازار شود می توانند از آن بهره ببرند و 
اگر نشود هم به این معنا نیست که سناریو دیگری برای آن 

ندارد بلکه آنها به تمام میانبرها فکر کرده اند.
در چنیــن شــرایطی کــه اروپــا و امریــکا ثابــت کــرده انــد 
بــدون انــرژی ایــران نیز می توانند نفس بکشــند و به اهداف 
و برنامــه هــای خــود دســت یابند نگاه ایران به نزدیک شــدن 

زمستان و نیاز اروپا به انرژی ایران است.
در دوره ریاســت جمهــوری ترامــپ نیــز بســیاری بــر این 
بــاور بودنــد کــه در صــورت خــروج امریــکا از برجــام بنزین به 
۲۰۰ دالر مــی رســد و امریــکا فلــج خواهــد شــد در حالــی که 
امریــکا بــا یــک چرخــش و مذاکــره بــا عربســتان حتــی قیمت 
نفت را به پایین از قبل رساند و فقط ایران بازار انرژی خود 

را از دست داد.
نبایــد فرامــوش کنیــم که فراینــد توســعه ای دنیا منوط 
به یک کشــور نیســت و تاثیر اســتراتژی های غلط شــرقی بر 

بازار می نشید.
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اعزام خودروهای سردخانه دار 
دامپزشکی برای انتقال مواد 

غذایی به زائران اربعین
تســهیل بــرای امکانــات کشــور دامپزشــکی ســازمان
انتقالوعرضهمحصوالتغذاییفسادپذیربهزائران

سیدالشهدا)ع(راتامینکرد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت جهاد کشــاورزی، 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در ایــن ســازمان بــا 
حضور در محل موکب شهدای دامپزشکی در مرز مهران 
گفت: با تالش سازمان دامپزشکی کشور و همت اداره 
کل دامپزشــکی ایالم، خودروهای سرخانه دار در استان 
ایــالم بــرای کمــک بــه همــه مواکــب بــرای انتقــال مــواد 

غذایی فاسد شدنی ساماندهی شده اند.
حجت االسالم والمسلمین سید اسماعیل حسینی مقدم 
بــا بیــان ایــن کــه بــا اتخــاذ ایــن تدبیــر، مــواد غذایــی به 
ســالمت بــه مقاصــد ارســال شــده اســت، افــزود: هیــچ 
اداره کل دامپزشــکی در کشــور نداریــم کــه خودروهــای 

سردخانه دار در اختیار مواکب قرار نداده باشند.
وی اظهــار کــرد: اداره کل دامپزشــکی اســتان ایالم 
نیــز بــا تشــکیل هفــت تیــم، مســئولیت بازدیــد از مــواد 
غذایی و گوشــت تولیدی ویژه زائران و همچنین نظارت 
بهداشــتی همــه گوشــت هایی کــه از مــرز مهــران بــرای 

مواکب منتقل می شود را به عهده گرفته است.
مســئول دفتــر نمایندگی ولی فقیه ســازمان دامپزشــکی 
کشــور تصریح کرد: اداره دامپزشــکی شهرســتان مهران 
نیز همه امکانات خود را در اختیار زائران قرار داده و از 
طریق موکب شــهدای دامپزشــکی که برای نخستین  بار 
بــه همــت کارکنان ســازمان دامپزشــکی و کمــک خیرین 

برپا شده است، از زائران پذیرایی می کند.

بازیگران تجارت الکترونیک 
در ایران

طبقنظرســنجیبهعملآمدهباابزارپرسشــنامه،در
میــانشــبکههایاجتماعــیوپیامرســانهایمختلف،
اینســتاگرامبا84درصدبیشــترینسهماستفادهرادر
میــانواحدهــایتجــارتالکترونیکــیدارابودهاســت.
آمارفعالیتهایبازیگرانحوزهتجارتالکترونیکیدر
کشــورپسازاینســتاگرامبهواتســاپوپلتفرمفیلتر

شدهتلگراممیرسد.
بــه گــزارش اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
تجــارت  توســعه  1400مرکــز  ســال  گــزارش  تهــران، 
الکترونیکــی در حالی منتشــر شــده که حــاوی نکات قابل 
بازیگــران  و  برنامه ریــزان  سیاســتگذاران،  بــرای  توجهــی 
حــوزه اقتصــاد دیجیتــال اســت. یکــی از مهم تریــن نــکات 
این گزارش، بســتری اســت که شــبکه های اجتماعی برای 
تجارت الکترونیکی فراهم کرده اند. براساس این گزارش، 
80درصد واحدهای تجارت الکترونیکی عالوه بر وب سایت 
خود شــبکه های اجتماعی را به عنوان بســتر عرضه کاال و 
خدمات انتخاب کرده اند. این در حالی است که 28درصد 
این واحدها از پیام رســان ها و 24درصد از اپلیکیشن های 
موبایلــی بــرای عرضــه کاال و خدمــات اســتفاده می کننــد. 
گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عالوه بر کلیات، 
عملکــرد  الکترونیکــی،  تجــارت  زیرســاخت  4بخــش  در 
تجارت الکترونیکی و جمعیت شناسی و روش های تجارت 

الکترونیکی تنظیم شده است.
طبق نظرسنجی به عمل آمده با ابزار پرسشنامه، 
در میان شبکه های اجتماعی و پیام رسان های مختلف، 
اینســتاگرام با 84درصد بیشــترین ســهم استفاده را در 
میــان واحدهــای تجــارت الکترونیکــی دارا بــوده اســت. 
آمــار فعالیت های بازیگران حوزه تجارت الکترونیکی در 
کشــور پــس از اینســتاگرام به واتســاپ و پلتفــرم فیلتر 

شده تلگرام می رسد.
نــکات مهــم بخــش زیرســاخت در گــزارش ســاالنه 
مرکــز تجــارت الکترونیکــی بــه این شــرح اســت. ضریب 
نفــوذ اینترنــت بــه 2/127 درصــد رســیده کــه نســبت 
بــه ســال قبــل نزدیــک به 13درصد رشــد داشــته اســت. 
همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه به 167درصد رسیده 
کــه نســبت بــه ســال قبل، 6درصد رشــد داشــته اســت. 
این در حالی اســت که بیش از یک میلیون و 317هزار 
گواهــی امضــای الکترونیکــی صــادر شــده که نســبت به 

سال قبل، 124درصد رشد داشته است.
همچنیــن در بخــش عملکــرد، شــاید افزایــش تعداد کل 
معامالت در گزارش مرکز توسعه از اهمیت قابل توجهی 
برخوردار باشــد که با 3میلیارد و 60میلیون فقره، رشــد 
14درصــدی را تجربه کرده اســت. براســاس این گزارش، 
ارزش اسمی معامالت تجارت الکترونیکی 1237میلیارد 
تومان بوده که نسبت به سال قبل، 13درصد رشد داشته 
اســت. عالوه بر این، مبلغ هر خرید الکترونیکی به طور 
میانگین343هزار تومان برآورد شــده اســت. تعداد کل 
معامــالت تجــارت الکترونیکی هم 3میلیارد و 60میلیون 
فقره بوده که نسبت به سال قبل، 14درصد رشد داشته 
اســت. بــا این حــال، تعداد معامــالت الکترونیکی دولتی 
با 2درصد رشــد نسبت ســال 1399عدد 345هزار فقره 

را تجربه کرده است.

روشهایتجارتالکترونیکی
یکی از جذاب ترین بخش های این گزارش، مربوط 
بــه جمعیت شناســی و روش هــای تجــارت الکترونیکــی 
تجــارت  توســعه  1400مرکــز  گــزارش  براســاس  اســت. 
الکترونیکــی، 80درصد از واحدهــای تجارت الکترونیکی 
دارای ای نماد، عالوه بر وب سایت از شبکه های اجتماعی 
بــرای عرضــه کاال و خدمات اســتفاده کرده اند. همچنین 
حــدود 94درصــد از واحدهــای تجــارت الکترونیکــی، از 
ســرمایه گذاری شــخصی بــرای توســعه کســب وکار خــود 
بهره برده اند. این در حالی است که 60درصد از صاحبان 
واحدهــای تجــارت الکترونیکــی دارای ای نمــاد، در گــروه 
ســنی جوانــان قــرار دارنــد. گروه ســنی زیر 20ســال یک 
درصد از صاحبان واحدهای تجاری را تشکیل می دهند. 
گــروه ســنی 20تــا 30ســال 14درصــد، گروه ســنی 30تا 
40ســال 46درصد، گروه ســنی 40تا 50ســال 25درصد 
و گــروه ســنی بــاالی 50ســال هــم 14درصــد از صاحبان 
واحدهــای تجــاری را شــکل داده انــد. همچنیــن ســهم 
زنــان از جمعیــت صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی 

14درصد و سهم مردان 86درصد است.

اخبـــــــــــــــــار

۶ قطار فوق العاده برای 
بازگشت زائرین اربعین 

اختصاص یافت
مدیرعاملشرکتراهآهنازتخصیصششرامقطار
فوقالعــادهدرمســیرخرمشــهر-تهرانبــرایبازگشــت

زائریناربعینخبرداد.
بــه گزارش ایســنا، مطابــق برنامه هرســاله در ایام 
اربعین، یک قطار ریل باس میان خرمشــهر تا شــلمچه 
و بالعکــس بــه صــورت 24 ســاعته و رایــگان راه انــدازی 
می شــود که امســال نیز به دلیل اســتقبال زائران از روز 
15 شــهریور این قطار راه اندازی شــد تا روزانه حدود 12 

قطار برای تردد زائران وارد خرمشهر  شود.
همچنین در حالی که هفته گذشته سفرهای رفت 
از ایــران بــه مقصــد عــراق، شــدت گرفته بود. بــا نزدیک 
شــدن بــه روز اربعیــن در تاریخ 26 شــهریور و با توصیه 
به زائران برای برگشــت به ایران درصورت اتمام زیارت، 
اکنــون تعــداد ســفرهای برگشــت شــدت گرفته اســت و 
ســفرهای ریلی نیز بخشــی از ظرفیت حمل ونقل زائران 

اربعین محسوب می شود.
ایــن راســتا ســید میــالد صالحــی، مدیرعامــل  در 
شــرکت راه آهــن جمهــوری اســالمی در توییتــر نوشــت: 
باتوجه به آغاز موج بازگشت زائرین اربعین، شش رام 
قطــار فوق العــاده دیگر برای بازگشــت زائــران تخصیص 
داده شــد و تعــداد قطارهای فعال در مســیر خرمشــهر-

تهران به ١6 رام )بیش از سه برابر ایام عادی( رسید.
او همچنین خاطرنشــان کرد: قطارهای فوق العاده 
دیگری نیز از خرمشهر به سایر شهرها از جمله زاهدان 

و یزد پیش بینی شده است.

فرش های ماشینی بدون 
برچسب توقیف می شود

عرضــه مراکــز بــه تهــران اســتان اســتاندارد ادارهکل
هشــداردادکــهفرشهــایماشــینیبــدونبرچســب

توقیفمیشود.
اســتان  اســتاندارد  اداره کل  ایســنا،  گــزارش  بــه 
تهران تاکید کرد که برچســب و نشــانه گذاری فرش های 
ماشــینی مشــمول مقــررات اســتاندارد اجبــاری اســت و 

تولیدکنندگان باید در تولید به این امر دقت کنند.
تاکنون کارشناســان استاندارد با همراهی اتحادیه 
فــرش ماشــینی و موکــت تهــران، در بازدیدهــای خود از 
مراکز عرضه، 10 برند فرش ماشینی، را به دلیل نداشتن 
برچسب و نشانه گذاری، توقیف و برای اعمال قانون به 

مراجع قضایی ارجاع دادند.
گفتنــی اســت، پیــش از ایــن درخصــوص اجبــاری 
نشــانه گذاری  و  برچســب  ملــی  اســتاندارد  بــودن 
)اســتاندارد ملــی بــه شــماره 1360( و ممنوعیــت عرضــه 
فرش هــای ماشــینی بدون برچســب، بــه تولیدکنندگان 

اطالع داده شده  است.
ایــن پرچســب در پشــت فرش هــا درج می شــود و 
بایــد شــامل مشــخصات کامــل فــرش از جملــه تراکــم، 

جنس نخ، ابعاد، درجه و غیره باشد.

توزیع بدون محدودیت 
گوشت مرغ منجمد با قیمت 

۴۸ هزار تومان در بازار
معــاونبازرگانــیداخلــیشــرکتپشــتیبانیامــوردام
هیــچ بــدون منجمــد مــرغ گوشــت توزیــع از کشــور
محدودیتــیدربــازارخبردادوگفتکهذخایرگوشــت

مرغکشورازشرایطمطلوبیبرخورداراست.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، محمد جعفری، 
با بیان اینکه وضع گوشــت مرغ به نرخ مصوب رســیده 
اســت افــزود: بــا توجــه به افزایــش قیمت گوشــت مرغ 
در بــازار، شــرکت پشــتیبانی امــور دام از 10 شــهریور به 
منظــور  تنظیــم بازار این  محصول ورود کرده  به طوری 
که اکنون قیمت گوشت مرغ در بازار به قیمت مصوب 

نزدیک شده است.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام 
کشــور اضافــه کــرد: پیــش از این شــرکت مازاد گوشــت 
مــرغ کشــور را بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی 
خریــداری کــرده بــود بنابراین ذخایر ما مطلوب اســت و 
هیــچ کمبــودی در ایــن خصــوص نداریــم و هــر زمان که 

بازار نیاز داشته باشد، ورود می کنیم.
هــر  قیمــت  دولــت  گفتــه وی، طبــق مصوبــه  بــه 
کیلوگــرم  مــرغ زنــده 40  هزارتومان و مصرف کننده 59 
هزارو 800 تومان تعیین شده بود که اکنون نیز به طور 
مجــدد بــا ورود شــرکت پشــتیبانی امور دام ایــن رقم به 
نرخ مصوب نزدیک شــده اســت. وی اظهار کرد: درحال 
حاضــر توزیــع مــرغ منجمــد بــدون هیــچ محدودیتــی در 
تهران و سایر استان های کشور انجام می شود که البته 
ایــن فراینــد در صــورت درخواســت کارگــروه تنظیم بازار 

استان ها برحسب نیازشان صورت می گیرد.
جعفری تصریح کرد: براساس معرفی نامه کارگروه 
تنظیــم بــازار اســتان ها هــر کیلوگــرم مــرغ منجمد درب 
امــور دام اســتان ها  ســردخانه های شــرکت پشــتیبانی 
قــرار  مباشــرین  اختیــار  در  هزارتومــان   45 قیمــت  بــا 
می گیــرد و در تهــران بــا قیمــت 48 هزارتومــان بدســت 
مصرف کننــدگان می رســد. البتــه  کارگروه هــای تنظیــم 
بــازار اســتانی خــود تعیین کننــده نــرخ مــرغ منجمــد در 

استان ها هستند.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام 
کشور افزود: به طور حتم شرکت  با توزیع خود تا زمان 
تنظیم بازار گوشت مرغ حضور می یابد اما تالش داریم 

آسیبی به تولیدکنندگان داخلی وارد نشود.
وی با بیان اینکه وضع بازار گوشت مرغ اکنون به 
شــرایط نرمال نزدیک شــده است گفت: به نظر می رسد 
نیــاز چندانــی بــه دخالــت شــرکت نباشــد امــا تــا زمــان 
متعادل شدن قیمت ها در بازار حضور خواهیم داشت.
براســاس آمارهای موجود اکنون ســاالنه بین 2.5 
تــا 2.7 میلیــون تــن گوشــت مــرغ در کشــور تولیــد و به 

بازار عرضه می شود.

اخبـــــــــــــــــار

چنــدیپیــشازســویکاربــرانایرانــیاعالم
شدکهدسترسیآنهابهگوگلپلیمحدود
دانلــود را اپلیکیشــنی نمیتواننــد و شــده
کننــد؛بــاپیگیریهایانجامشــدهمشــخص
شــدکــهایــنمشــکلاکنــونبــرایکاربــران
ایرانــیحــلشــدهومحدودیتیدراســتفاده

ازآنوجودندارد.
از  تعــدادی  گذشــته  روزهــای  طــی 
کاربــران ایرانــی اعــالم کردنــد کــه نمی تواننــد 
اپلیکشــن های مورد نیاز خود را از گوگل پلی 
دانلود و نصب کنند و این سوال بوجود آمده 
کــه آیــا گوگل پلــی قصــد دارد محدودیت های 

جدیدی را اعمال کند؟
برخی شــواهد بر این داللت داشــتند که 
گوکل پلــی نحــوه شناســایی کشــور کاربر را از 
آی پــی به فعالیت های حســاب کاربــری تغییر 
از  بســیاری  کاربرهــای  شــده  ســبب  و  داده 
ایران، کوبا و روسیه نتوانند هیچ اپلیکیشنی 

را از گوگل پلی نصب کنند.
در گذشــته هم نصب تعداد خیلی کمی 

از اپلیکیشــن ها در ایــران محــدود بــود کــه بــا 
َــش گوگل پلــی و تغییــر آی پــی  پــاک کــردن ک
مشــکل حل می شــد،  اما با محدودیت جدید، 
چنانچه کشــور کاربر از طریق حساب کاربری 
شناسایی شود، اجازه نصب هیچ اپلیکیشنی 
)حتی آپ های ایرانی( به کاربر داده نمی شــد 
مشــخص  شــده  انجــام  پیگیری هــای  بــا  امــا 
شــد که اکنون مشــکل دسترســی و اســتفاده 
کاربران ایرانی از گوگل پلی حل شده است.

در همین رابطه میالد نوری، کارشــناس 
بــه  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  حــوزه 
اینگونــه  گذشــته  در  داد:  توضیــح  ایســنا 
محدودیت هــا یــک مــدل و به ایــن صورت بود 
که خود اپلیکیشن ها تصمیم می گرفتند کدام 
کشــورها نمی تواننــد از آن ها اســتفاده کنند؛ 
بــه طــور مثال فیس بــوک در پنل گــوگل پلی 
مشــخص می کرد که چند کشور نمی توانند از 

آن استفاده کنند.
وی ادامــه داد: بــه دلیــل اینکــه ایران در 
گذشــته جزو این لیســت ها نبود، بســیاری از 

اپلیکیشــن ها ایــران را انتخــاب نکــرده بودنــد 
امــا اخیــرا گــوگل پلــی از روی حســاب کاربری 
)اکانــت( کشــور کاربــر را شناســایی کــرد و در 
صورتــی که تشــخیص مــی داد کاربــر از ایران، 
کوبا، روســیه و کره شــمالی اســت، دسترسی 
اپلیکیشــن ها محــدود می شــد؛ چنیــن امــری 
ســبب شــد کاربر برای دسترســی بــه تعدادی 
از اپلیکیشــن های مــرود نیــاز خــود بــه ســراغ 
امــر  ایــن  و  بــرود  غیرمعتبــر  مارکت هــای 
مشکالت امنیتی را برای کاربر ایجاد می کرد.

از  بســیاری  اســاس،  ایــن  بــر 
محدودیت هــای گــوگل به صورت کالن و برای 
همه کشورهاســت و قصد ندارند کاربر نهایی 
را تحریــم کننــد امــا زمانــی کــه  تغییراتــی در 
سیســتم های تحریم کلی خود ایجاد می کند، 
اثرات جانبی آن، اتفاقی مانند مشــکل گوگل 
پلی را ایجاد می کند و به گفته این کارشناس، 
نکته مهمی که وجود دارد این است که وقتی 
تحریمــی ایجــاد می شــود، مــا نمی دانیــم جزو 
نهایــت  در  اســت؛  محدودیــت  دســته  کــدام 

بســیاری از اوقــات، کاربــران بــا خــود گوگل یا 
ایرانی هایی که در گوگل می شناسند، مکاتبه 
می کنند و پس از بررسی، اگر قابل حل باشد 
و جــزو تحریم هایــی کــه خــود گــوگل تصمیــم 

گرفته، نباشد، آن را حل می کنند.
طبــق ایــن گزارش، طی روزهای گذشــته 
و پــس از بــروز مشــکل در گــوگل پلــی بــرای 
کاربــران ایرانــی، بــا پیگیری کاربــران از طریق 
گــوگل، ایــن مشــکل بــرای کاربــر ایرانــی حــل 
شــده اســت؛ نکته مهم این اســت که درحال 
حاضــر تحریــم و عــدم دسترســی کلــی از بین 
رفته اما همچنان اگر خود اپلیکیشــن تصمیم 
گرفته باشــد دسترسی کاربر ایرانی را محدود 
کنــد، گــوگل پلــی همچنــان ارور مــی دهــد و 
در بســیاری از مواقــع بــه جــای دکمــه نصــب، 
پیامــی قرمز رنگ با محتوای »این اپلیکیشــن 
در منطقه شما قابل استفاده نیست« نشان 
داده می شــود کــه می تــوان ایــن موضــوع را با 
اقداماتــی ماننــد پــاک کــردن کــش ســرویس 

گوگل پلی حل کرد.

رئیــسمرکــزپژوهشهایمجلــسازاحصا
قانونــی تکالیــف تمامــی شاخصســازی و
درحــوزهمجوزهــایکســبوکارازســوی
ایــنمرکــزخبــردادتــابــرمبنــایآنوبــا
هــدفتســهیلنظــارتبــراجــرایقانــونو
مراجــع عملکــرد و اقدامــات شفافســازی،
صــدورمجــوزونهادهایمســئولبهصورت

منظمودورهایرصدشوند.
اصــالح  ضــرورت  در  نگاهــداری  بابــک 
ایــران،  در  کار  و  کســب  مجوزدهــی  نظــام 
یکــی از مشــکالت فعــاالن اقتصــادی کشــور 
را دشــواری در دریافــت ایــن نــوع مجوزهــا و 
تمدیــد آنهــا بــرای ادامــه فعالیــت دانســت و 
گفــت: در ســال های اخیــر تالش هــای زیادی 
بــرای تصویــب و اصــالح قوانیــن در این حوزه 

انجــام شــده و در حــال حاضــر نیــاز اســت تــا 
نقــش  ایفــای  بــه  اســالمی  مجلــس شــورای 
نظارتــی بــرای پیگیــری و اجرای کامــل قوانین 
صــدور  تســهیل  قانــون  جملــه  از  مصــوب 
مجوزهــای کســب و کار و قانــون اصالح مواد 
یــک و هفــت قانــون سیاســت های کلی اصل 

44 قانون اساسی بپردازد.
وی افــزود: مرکــز پژوهش های مجلس، 
بــا هــدف تســهیل نظــارت بــر اجــرای قانون و 
مراجــع  عملکــرد  و  اقدامــات  شفاف ســازی 
در  قانونــی  تکالیــف  تمامــی  مجــوز،  صــدور 
و  احصــا  را  کار  و  کســب  مجوزهــای  حــوزه 
نهادهــای  عملکــرد  تــا  کــرده  شاخص ســازی 
بــه صــورت منظــم و دوره ای رصــد  مســئول 

شوند.

مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  رییــس 
یــک  ظــرف  خوشــبختانه  کــرد:  خاطرنشــان 
ســال گذشــته حرکــت اولیــه به صــورت جدی 
در برخی از دســتگاه ها و مراجع صدور مجوز 
بــه ویــژه در وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
بــه عنــوان متولــی و راهبــر اصالحــات، بــرای 
تســهیل و تســریع در فرایندهــای مجوزدهــی 
آغاز شده که امید می رود با مطالبه و نظارت 
مســتمر به ســایر مراجع صدور مجوز تســری 
یابــد و فراینــد اصالحات به مــرور به تکامل و 

نتیجه رضایت بخش منتهی شود.
وی یاد آور شد: عالوه بر نظارت مجلس 
شــورای اســالمی بــر حســن اجــرای قوانیــن، 
نظــارت مردمــی نیــز می توانــد بــه تســریع در 
تحــول در نظام مجوزدهی کشــور کمک کند، 

چرا که استفاده از برخی ضمانت های اجرایی 
تعریف شــده در قانون منوط به گزارش دهی 
مردمی از تخلفات دستگاه ها و ثبت شکایات 
در ســامانه هایی نظیــر درگاه ملــی مجوزهای 
امــور اقتصــادی و  کســب و کار ذیــل وزارت 

دارایی است.
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس 
تصریــح کرد: در صورت بروز هرگونه مشــکل 
در فرایند مجوزدهی، متقاضیان صدور مجوز 
می توانند نواقص را در ســامانه های شکایات 
ثبــت کننــد تــا بــه مــرور زمــان ایــرادات رفــع 
شــوند. رســانه ملــی نیــز می توانــد در آگاهی 
بخــش خصوصــی حقــوق کــه در قانــون بــرای 
متقاضیان مجوز تعریف شــده، نقش موثری 

داشته باشد.

بــه رئیســی مهــم دســتور راســتای در
دستگاههایاجراییحوزهتعاون،دستگاهها
تااواســطمهــرفرصتدارندکهکاســتیهای

اجراییسندتعاونرارفعکنند.
راســتای  در  تســنیم،  گــزارش  بــه 
سیاست های ابالغی اصل 44 قانون اساسی، 
مقــام معظم رهبری تأکیدات ویژه ای بر رشــد 
و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در 

اقتصاد داشته اند.
شــکل  بــه  جهــان  در  تعاونی هــا  ایجــاد 
امــروزی آن کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم بــه 
وجود آمد، نهضتی انسانی، اخال قی و تربیتی 
اســت که بر مبنای آن نظام اقتصادی خاصی 
برای رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه پی ریزی 

می شود.
امــروزه ســازمان های جهانــی، توســعه را 
بــدون مشــارکت عمومی مــردم فاقــد ارزش و 
اعتبــار می داننــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم 
و مؤثر در امر توســعه شــناخته شــده اســت. 
به انــدازه ای  تعاونی هــا  توســعه  و  رشــد  اگــر 
گیــرد،  بــر  در  را  مــردم  اکثریــت  کــه  باشــد 
توزیــع عادال نــه ثــروت و ریشــه کن کــردن فقر 
و اختــال ف طبقاتــی محقــق خواهــد شــد. بــه 
عبــارت دیگــر، اشــاعه فرهنــگ مشــارکت در 
بیــن جوامــع و کشــورها و حضــور مــردم در 
صحنه هــای اقتصادی و اجتماعی و مشــارکت 
بــرای  تضمیــن  بهتریــن  آنهــا  مالــی  و  فکــری 
افزایــش آگاهی ها، کاهش ضایعات، افزایش 
بهــره وری تولیــد و توزیــع، کاهــش توقع هــا و 
انتظارهــای کاذب و بهینه ســازی تعــادل بیــن 

نیازها و امکانات است.
یکی از مزیت های توســعه تعاون ســطح 
ســریع تر  و  بهتــر  مراتــب  بــه  مــردم  زندگــی 
ارتقــا می یابــد،  بخــش خصوصــی  از شــرایط 
اســاس  تعاونــی،  فرهنــگ  دیگــر  عبــارت  بــه 
دموکراســی و مشــارکت مردمــی را اســتحکام 
زمینه هــای  در  اقدام هــا  تمــام  و  می بخشــد 
اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که  

در تعاونی عضو هستند را تعمیم می دهد.
ســید  کــه  بــود  گذشــته  روز   10 حــدود 
ابراهیم رئیسی, رئیس جمهوری کشورمان در 
روز ملــی » تعــاون« با تعاونگران دیدار کرد و 
دستور مهمی را به دستگاه های اجرایی حوزه 

تعاون داد.
حجت االســالم ســید ابراهیم رئیسی در 
مراســم گرامیداشــت روز ملــی »تعــاون« بــا 
اشــاره به تصویب ســند ملی تعاون در ســال 
91و تحقــق حــدود 20 درصــدی اهداف آن در 
طــول 10ســال گذشــته گفــت: دســتگاه هایی 

کــه در اجــرای این ســند دارای مســئولیت 
هســتند، از امــروز 15 روز زمــان دارنــد 

خــود  دیدگاه هــای  و  نظــرات  تــا 
ایــن  نشــدن  ایفــا  دالیــل  دربــاره 
راهکارهــای  و  مســئولیت ها 
ایــن  اجــرای  بــرای  پیشــنهادی 
معاونــت  بــه  را  مســئولیت ها 

تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ارائه کنند.

همچنیــن  افــزود:  جمهــوری  رئیــس 
معاونــت تعــاون وزارت کار نیــز 15روز زمــان 
خواهــد داشــت تا این نظــرات را جمع بندی و 
نهایی کند و در جلسه آتی که نهایتاً تا 2 ماه 
آینــده برگزار خواهد شــد، ارائــه کند تا از این 
جلســه بتوانیم نتیجه ای عینی و اجرایی برای 
پیشــبرد اهــداف ســند ملــی تعاون به دســت 

بیاوریم.
دولــت  سیاســت  گفــت:  همچنیــن  وی 
حمایت از بخش تعاونی است و از همه شما 
می خواهــم کــه بــه تالش هــای خــود در زمینه 
رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال در کشــور بــا 

جدیت ادامه دهید.
وی اظهار کرد: آنجا که سند ملی تعاون 
بــا قوانیــن موضوعــه تعــارض دارد، در وهلــه 
اول تقــدم با قانون اســت، امــا آنجا که تقدم 
بخشــیدن بــه قانــون باعــث معطلــی و عــدم 
اجرای ســند می شــود، باید نســبت به اصالح 
ســند و در صــورت لــزوم اصــالح قانــون اقدام 
مقتضی به عمل آید. در نتیجه بررســی هایی 
کــه معاونت تعاون وزارت کار و دســتگاه های 
دارای مســئولیت در یــک مــاه آینــده انجــام 
خواهند داد، ســند ملی تعاون باید یک ســند 

کامالً دارای قابلیت اجرایی باشد.
رئیس جمهوری گفت: قرار دادن بخش 
تعاونــی بــه عنــوان یکــی از ســه بخــش فعال 
در اقتصاد کشــور، از تدابیر ارزشــمندی بوده 
کــه در تدویــن قانــون اساســی در نظــر گرفته 

شده است.

آیــت هللا رئیســی، تحقــق نیافتــن ســهم 
بخــش تعــاون در اقتصاد کشــور را یک نقص 
خوانــد و بــا تاکیــد بــر ضــرورت برنامه ریــزی 
بــرای رفــع ایــن نقص، افــزود: البته ایــن ایراد 
بــه معنــای نادیده گرفتن نقــش تعاونی ها در 
اقتصاد کشور نیست. تعاونی ها در سال های 
پس از پیروزی انقالب اسالمی منشا خدمات 
زیــادی برای کشــور بوده اند و ایــن قابل انکار 

نیست.
رئیــس جمهــوری تقویــت نقــش بخــش 
تعاونی در اقتصاد کشــور را باور جدی دولت 
مردمــی خوانــد و افــزود: یکــی از حلقه هــای 
مفقــوده در کشــور مــا نظــارت جــدی، موثــر و 
به هنــگام اســت؛ همــه بخش هــای اقتصــادی 
اعــم از دولتــی، خصوصــی و تعاونــی نیــاز بــه 
حمایــت و در عیــن حال نظــارت دقیق و موثر 

دارند.
 رئیسی در ادامه به ظرفیت باالی بخش 
تعاونــی اقتصــاد در تحقــق اهــداف کشــور در 
حــوزه مســکن اشــاره کــرد و از وزارت تعــاون، 
کار و رفاه اجتماعی خواست از میدان گرفتن 
بخــش تعاونــی در کنــار بخــش خصوصــی به 

شکل جدی حمایت کند.
و  مصادیــق  از  یکــی  جمهــوری  رئیــس 
جلوه های مهم راهبرد مردمی ســازی دولت را 
فعــال شــدن تعاونی ها در کشــور عنــوان کرد 
و افــزود: در ایــن زمینه همــه مقدمات الزم را 
فراهم کنید و اگر نیاز به فعال شدن صندوق 
حمایت و ضمانت تعاون اســت، این صندوق 
فعــال شــود و اگــر نیــاز بــه آمــوزش اســت، 
آموزش های الزم به شکل عمومی ارائه شود.

آیــت هللا رئیســی بــا اشــاره بــه مصوبات 
قانونی مثل ســند ملی تعاون، تصریح قانون 
اساســی، تاکیــدات مقام معظــم رهبری و نیز 
بــرای حمایــت  دولــت مردمــی  سیاســت های 
اقتصــاد  در  تعاونــی  بخــش  فعالیت هــای  از 
کشــور اظهــار کــرد: تاکید می کنم کــه حمایت 
از فعال تــر شــدن تعاونی ها باید جزو دســتور 
کار تمام وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و 

استانداری ها باشد.
رئیس جمهوری حمایت عملی و اجرایی 
از ارتقــای ســهم و جایــگاه بخــش تعاونــی در 
اقتصاد کشــور را اقتضای مردمی بودن دولت 
خیــری  کار  هیــچ  کــرد:  تصریــح  و  توصیــف 
باالتر از ایجاد اشــتغال برای یک جوان و رفع 
دغدغه هــای او و خانــواده اش در ایــن زمینــه 
نیســت و لــذا دولــت مردمــی خــود را موظــف 
می دانــد هیــچ حمایتــی را از میــدان گرفتــن 

بیش از پیش بخش تعاونی دریغ نکند.
از  یکــی  مســکن  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
دغدغه های اصلی کارگران است، تعاونی های 
امــر  تحقــق  بــرای  فرصــت  بهتریــن  مســکن 
ایــن  در  کــه  اســت  کارگــران  خانه دارشــدن 
دولــت 400 میلیــارد تومان خــط اعتباری برای 
تعاونی های مسکن با اولویت مسکن کارگری 
اختصــاص یافتــه و جــذب حــدود 15 میلیــارد 
تومــان مشــوق بیمــه ای جهــت اجرایی شــدن 
تأمین منابع مالی موضوع از محل تبصره 18 
قانــون بودجه ســنواتی کشــور بــا بهره برداری 
و  شــاغل   730 و  10هــزار  و  تعاونــی   1174
میلیــارد   5/5 از  بیــش  پرداخــت  همچنیــن 
تومان مشوق بیمه ای از دیگر اقدامات است.

 مرکزپژوهشهایمجلس،شاخصهاینظارتینظاممجوزدهی
کسبوکارراارائهداد

محدودیتگوگلپلیبرایایرانیهاحلشد

تعیینفرصتزمانی
یکماههبرایرفع
 کاستیهایاجرایی

سندملیتعاون
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جزئیات مثبت شدن تراز 
تجاری ایران با روسیه

ســتاد  جلســه  در  تجــارت  توســعه  ســازمان  رئیــس 
هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از رشد قابل توجه 
تبــادالت تجــاری کشــورمان بــا روســیه در عرصه هــای 
و  کشــاورزی  صــادرات محصــوالت  از جملــه  مختلــف 
صنایع های تــک و مثبــت شــدن تــراز تجــاری تهــران بــا 

مسکو ارائه داد.
ســتاد  جلســه  تجــارت،  توســعه  ســازمان  گــزارش  بــه 
هماهنگــی اقتصادی دولت شــامگاه یکشــنبه به ریاســت 
آیــت هللا دکتر ســید ابراهیم رئیســی برگزار شــد و رئیس 
ســازمان توســعه تجــارت در ایــن جلســه گزارشــی از روند 
همکاری های تجاری با روسیه و منطقه اوراسیا ارائه کرد.
در این گزارش اعالم شد پس از اختیاراتی که ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت در خرداد امسال به سازمان 
توســعه تجــارت تفویض کرد، میــزان تبادل تجاری میان 
جمهوری اســالمی ایران با روســیه و کشــورهای منطقه 

اوراسیا از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.
ایــن گــزارش همچنیــن تاییــد می کنــد که ایــران نه 
تنها در صادرات محصوالت کشاورزی، بلکه در صادرات 
صنایــع پیشــرفته و پیچیــده یا های تــک بــه روســیه نیــز 
موفقیت های خوبی به دست آورده و تراز تجاری تهران 

با مسکو مثبت شده است.
اعضای جلســه بر اســاس این گزارش مقرر کردند 
کشــتی های  فعالیــت  جملــه  از  الزم  ســاخت های  زیــر 
مناسب در دریای خزر فراهم شود و تسهیالت بیشتری 

در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

قول دولت برای تسویه 
مطالبات گندمکاران تا پایان 

هفته
رئیــس بنیــاد ملــی گندمکاران با اشــاره بــه اینکه فصل 
کاشــت گنــدم تــا چند روز آینده در اســتان های شــمال 
غربی و سردســیر آغاز می شــود، عنــوان کرد که دولت 
قــول داده کــه تــا آخــر هفتــه مطالبــات گندمــکاران را 

تسویه کند.
عطاهللا هاشــمی در گفت وگــو بــا مهــر با اشــاره به 
اینکــه ۱۲ هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات کشــاورزان 
همچنــان باقــی مانــده اســت، افزود: تاکنــون حدود ۸۳ 

درصد از مطالبات تسویه شده است.
ایــن مقام مســئول در بخــش خصوصــی اظهارامیدواری 
کــرد کــه در ســه روز باقــی مانــده از هفتــه، قــول دولت 
عملیاتــی شود. هاشــمی اضافــه کــرد کــه اگر ایــن هفته 
مطالبــات تســویه نشــود، باید هفته آینــده مجدداً آن را 

در دستور کار قرار دهیم و پیگیری کنیم.
وی تاکیــد کــرد که عمده بدهی ها مربوط به اســتان ها و 
مناطقی اســت که در آستانه شروع فصل کاشت گندم 
هســتند و اگــر روال پرداخــت مطالبات به همین شــیوه 

باشد این گندمکاران دچار مشکل خواهند شد.
هاشــمی ادامه داد: دســت این کشــاورزان بســیار 
خالــی اســت و تــوان تأمیــن نهاده های مــورد نیاز خود را 

برای کشت محصول جدید ندارند.
وی از دولــت تقاضــا کــرد در اســرع وقــت اقدام به 

تسویه مطالبات کشاورزان کند.

ضایعات برنج ۷ درصد 
کاهش یافت

بــه گفتــه معــاون توســعه بازرگانی کشــاورزی ســازمان 
جهاد کشاورزی گیالن، با اصالح ساختار و تجهیز ۷۲۵ 
شالیکوبی ۳ تا ۷ درصد از میزان ضایعات برنج کاهش 

یافته است.

بــه گــزارش مهــر، قاســم جــوادزاده بــا بیــان اینکــه 
اســتان گیــالن ۱۴۲۵ کارخانــه برنجکوبــی دارد کــه هــر 
ســال مشــغول بــه فعالیت هســتند، گفــت: از دهه ۸۰ 
موضوع اصالح ســاختاری ایــن برنجکوبی ها مطرح و در 

حال انجام است.
جهــاد  ســازمان  کشــاورزی  بازرگانــی  توســعه  معــاون 
کشــاورزی گیالن با اشــاره به اینکه طی ۱۵ ســال گذشته 
و با فعالیت مســتمر در ۷۲۵ کارخانه شــالیکوبی اصالح 
ســاختاری، تجهیز و نوســازی صورت گرفته اســت، اظهار 
کــرد: بــا ایــن تعــداد اصــالح ســاختاری بیــن ۳تا۷درصــد 
کاهش ضایعات ناشی از تبدیل برنج حاصل شده است.
ســاختاری  اصــالح  بــا  گفــت:  ادامــه  در  وی 
کارخانه هــای شــالیکوبی از یــک میلیــون و ۱۰۰ هــزار تن 
شــلتوک بــه صــورت میانگیــن نزدیک به ۵۰ هــزار تن از 
ضایعات برنج جلوگیری به عمل آمده اســت. جوادزاده 
با تاکید بر اینکه با اصالح ساختاری برنجکوبی ها بیش 
از ۱,۲۵۰ میلیــارد تومــان ارزش مالی در اختیار کشــاورز 
قرار می گیرد، اضافه کرد: به صورت میانگین ســهم هر 

کشاورز گیالنی چهار میلیون تومان بوده است.
وی در خصــوص نــرخ تبدیــل شــلتوک بــه برنج که 
ســتاد تنظیــم بــازار نــرخ نهایــی بــه برنجکوبی هــا اعــالم 
می کنــد نیز گفــت: کارخانه هــای معمولــی ۱۶۰۰ تومان، 
درجــه ۲ نیــز ۱,۷۵۰ تومــان و بــرای برنجکوبی های درجه 

یک نیز ۱۹۰۰ در نظر گرفته شده است.
دریافتــی  هزینــه  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  جــوادزاده 
کارخانــه  صاحــب  و  کشــاورز  توافــق  بــا  برنجکوبی هــا 
می توانــد بــه صــورت ریالــی و یــا برنجــی صــورت پذیرد، 
افزود: در طرح نظارتی بر رعایت اعالم نرخ تبدیل برنج 
از آغــاز شــهریور تاکنــون بیــش از ۴۵۰ برنجکوبــی مورد 

بازرسی قرار گرفته است.

اخبـــــــــــــــــار

نبود بانک اطالعاتی درست 
در بخش کشاورزی

رئیس ســازمان حفظ نباتات کشــور با اشــاره به نبود یک 
بانک اطالعاتی درســت در بخش کشــاورزی گفت که هر 
محصول کشاورزی باید دارای پرونده و شناسنامه باشد.
شــاهپور عالیــی مقــدم در گفت وگــو بــا مهر، حفظ 
نباتات را اولویت مهم وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و 
بیان کرد: به سازمان حفظ نباتات نباید با نگاه خدماتی 
و مبــارزه ای توجــه کــرد بلکــه بــه عنــوان یــک ســازمان 

اثرگذار و استراتژیک تلقی می شود.
عالیی مقدم با بیان اینکه ۴۰ درصد امنیت غذایی 
دنیــا بــه حفــظ نباتــات وابســته اســت، گفــت: انفعــال، 
تعطیلــی و بــی توجهــی بــه حفــظ نباتــات بــه امنیت ۴۰ 
درصد مردم دنیا لطمه وارد می کند که این نکته بســیار 
حائــز اهمیــت بــوده و زندگــی و معیشــت بیــش از ۳ 

میلیارد از مردم دنیا وابسته به حفظ نباتات است.
رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات کشــور بــا اشــاره به 
وضــع امیدوارکننــده خریــد و ذخیــره گنــدم بیــان کــرد: 
دولت نســبت به ســال گذشــته دو برابر خرید تضمینی 

گندم را انجام داده که اقدام ارزشمندی است.
عالیــی مقــدم، افزایــش تولیــد گنــدم در شــرایط 
خشکســالی و کم آبی را بســیار امیدوار کننده برشــمرد 
و اضافــه کــرد: حضور و بهره منــدی از دانش محققین و 
کارشناســان در بخــش تولیــد و کنتــرل و مهــار آفــات از 
یــک ســو و تــالش بی وقفه کشــاورزان از ســوی منجر به 

افزایش محصول شد.
وی ادامــه داد: امســال قریــب بــه ۸ میلیــون تــن گنــدم 
خریــد تضمینــی شــد کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته ۴ 

میلیون تن بوده است.
حفظ نباتات سنگر و جبهه اثرگذار دیپلماسی غذایی 

در دنیا است
رئیــس ســازمان حفــظ نباتات کشــور این ســازمان 
را طبیــب بخــش کشــاورزی برشــمرد و بیــان کــرد: تمام 
فعالیــت بخــش باغــی و زراعــی در یــک طــرف و حفــظ 
محصول طرف دیگر قرار دارد و این وظیفه مهم و خطیر 
بر عهده حفظ نباتات اســت. عالیی مقدم با بیان اینکه 
حفظ نباتات سنگر و جبهه اثرگذار دیپلماسی غذایی در 
دنیا است، گفت: دیپلماسی و نظم نوین غذایی دنیا از 

محصول محور به بستر محور تغییر کرده است.
تولیــد در  از بی هویتــی بســترهای  انتقــاد  بــا  وی 
کشــور در بخــش امنیت غذایی افزود: بســترهای تولید 
در کشــور هیــچ پرونــده ای نــدارد. رئیس ســازمان حفظ 
نباتات کشور با بیان اینکه آمار صحیح و درست مبنای 
برنامه ریزی و هدف گذاری در بخش کشــاورزی اســت، 
گفت: آمار و ارقام درستی از وضع تولید در بخش های 
مختلــف در دســترس نیســت و هــر ســازمانی یــک آمــار 

ارائه می دهد.
عالیی مقدم با بیان اینکه افت های فضای مجازی 
بــه بخــش کشــاورزی هــم رســوخ کــرده اســت، اضافــه 
کــرد: فرهنگ اســتفاده از برخی محصــوالت نظیر فلفل 
دلمــه ای رنگــی در کشــور بــه ۲ کیلــو نمی رســد. وی بــا 
تاکید بر فراهم کردن زیرساخت های فناورانه در بخش 
کشاورزی و نباتات تصریح کرد: کشاورزی و نباتات باید 

به سمت الگوی فناورانه و امروزی حرکت کند.
 انتقاد از نبود بانک اطالعاتی درست

در بخش کشاورزی
رئیس ســازمان حفظ نباتات کشــور با تاکید بر بستر 
محــوری رویکــرد این ســازمان در بخش هــای مختلف بیان 
کــرد: هــر کشــاورزی و هــر محصولــی بایــد دارای پرونده و 
شناسنامه باشد تا بتوان برنامه درست و منسجمی انجام 
داد. عالیی مقدم با بیان اینکه گیالن در بخش کشاورزی 
بسیار مهم و اثرگذار است، گفت: گیالن سابقه درخشانی 
در بخش کشاورزی دارد و بواسطه شرایط اقلیمی، دانش 
کشاورزان و تجربه پذیر بودن کشاورزان حرف های زیادی 

در این بخش برای گفتن دارد.

خبـــــــــــــــــر

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان 
کــه  اســت  ایــن  از  حاکــی  خبرهــا  کــرد: 
خودروســازان رایزنی های اولیه برای واردات 
بــه خصــوص  کردنــد؛  آغــاز  را  هنــد  از  رنــو 
ایــران خــودرو که روی پلتفــرم رنو کوئید کار 

می کند.
مهــدی دادفــر در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا 
بیــان اینکــه بخش خصوصی با دســتورالعمل 
واردات خــودرو وزارت صمــت انگیــزه  ای بــرای 
واردات نــدارد، گفــت: تعییــن تکلیــف دقیــق 
بــرای نــرخ ســود، نحــوه فــروش و ... در ایــن 
دســتورالعمل دیــده نشــده از ایــن رو امــکان 
ورود بــه ایــن بــازار بــرای واردکنندگان بخش 

خصوصی دشوار شده است.

وی با اشــاره به ناهماهنگی شرکت های 
خصوصــی بــا بندهــای دســتورالعمل واردات 
می رســد  نظــر  بــه  کــرد:  تصریــح  خــودرو، 
گونــه ای  بــه  خــودرو  واردات  دســتورالعمل 
تنظیــم شــده اســت کــه امــکان ورود بــه ایــن 
بــازار فقط بــرای خودروســازان دولتــی فراهم 
شــده اســت و ۲ خودروســاز دولتــی ســایپا و 
واردات  بــه  اقــدام  می تواننــد  خــودرو  ایــران 

خودرو کنند.
بــه گفتــه دادفــر؛ خبرهــا حاکــی از ایــن 
مهم اســت که ایــن خودروســازان رایزنی های 
اولیــه بــرای واردات رنــو از هند را آغاز کردند؛ 
بــه خصوص ایــران خودرو که روی پلتفرم رنو 

کوئید کار می کند.
خــودرو  واردکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
معمــا  بــه  را  خــودرو  واردات  دســتورالعمل 
تشــبیه کــرد و افزود: مشــروط کــردن امور به 
کارگروه هــای خــاص، محــدود کــردن واردات 
به اعداد مشــخص، مشــروط کردن واردات و 
فــروش و عرضــه آن در بــورس کــه در عمــل 
باعــث از بیــن رفتــن خدمــات پــس از فــروش 
می شــود جزو بندهایی است که عمل به آنها 

روند واردات خودرو را سخت کرده است.
وی قیمــت تمــام شــده خــودرو وارداتــی 
را حداقــل ۶۰۰ میلیــون تومــان عنــوان کــرد 
نمی توانــد  خودروهــا  ایــن  واردات  افــزود:  و 
همچنــان  و  کنــد  محقــق  را  دولــت  اهــداف 
مشــکل خــودرو در بازار پابرجــا خواهد ماند 
و ســریال قیمت های باالی 

خــودرو در بــازار داخلــی بــا این دســتورالعمل 
ادامه خواهد داشت.

در  خــودرو  واردکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
پاسخ به این پرسش که دولت سقف واردات 
خــودرو را ۱۰ تــا ۲۰ هــزار دالر تعییــن کــرده 
است آیا با این قیمت می توان خودروهایی را 
وارد کــرد که اســتانداردهای ۸۵گانه ســازمان 
گفــت:  باشــند؟  داشــته  را  اســتاندارد  ملــی 
خودروهایی که اســتانداردهای ۸۵گانه ایران 
را پــاس می کنــد ۱۰ هــزار دالر نمی شــود و بــا 
قطعیــت می گویم که امکان واردات خودرو با 

این قیمت برای دولت وجود ندارد.
بــه  بایــد  دولــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دخالت  هایــش در بــازار خــودرو خاتمه بدهد، 
بایــد  خــودرو  واردات  حــوزه  فعــاالن  افــزود: 
بتواننــد آزادانــه و بــدون محدودین در ســقف 
و قیمــت اقــدام بــه واردات خــودرو در جهــت 
تنظیم بازار کنند؛ دستاورد این محدودیت ها 
در بــازار این شــده اســت کــه خودروهایی که 
نیم میلیارد تومان هم ارزش ندارند تبدیل به 
خودروهای ۳ میلیاردی شدند و باید کاری 
کــرد که حبــاب قیمــت خودرو 

شکسته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از معافیت مالیاتی 
۳۴۰ هــزار میلیــارد تومانــی تولیدکننــدگان و 

صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ خبر داد. 
و  اقتصــادی  امــور  وزارت  گــزارش  بــه 
دارایــی، ســید احســان خانــدوزی، در حاشــیه 
نشســت گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
افزود: دولت ســیزدهم در ســال ۱۴۰۰ نزدیک 
بــه ۳۴۰ هــزار میلیارد تومــان مالیات از محل 

معافیت های قانونی اخذ نکرده است.
وی تاکیــد کرد: این معافیت های قانونی 
و  تولیــدی  شــرکت های  بــه  دولــت  ســوی  از 
یــا  صادراتــی کشــور کــه در مناطــق محــروم 
اقتصــادی  و  تولیــدی  فعالیــت  آزاد  مناطــق 

داشتند، اختصاص یافت. 
معافیــت  کــرد:  اظهــار  اقتصــاد  وزیــر 
مالیاتــی ســال گذشــته در مقایســه بــا ۳۰۰ 

هزار میلیارد تومان مالیات وصولی این ســال 
رقــم باالیی اســت و ایــن معافیت های قانونی 
بــه تولیدکننــدگان، صادرکننــدگان و فعــاالن 

اقتصادی کشور اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: اعداد و ارقام حاکی از این 
است که در هفته ابتدایی شهریور امسال نیز 
نزدیک به یک هزار میلیارد تومان بخشــودگی 
بــه فعــاالن اقتصــادی کشــور تخصیــص یافت 
و آن بخــش از فعــاالن اقتصــادی کشــور کــه 
اصــل بدهــی خــود را پرداخــت کردنــد از ایــن 

بخشودگی ها استفاده کردند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: این تدابیر همچنان 
ادامــه خواهــد داشــت و امیدواریــم بتوانیــم 
بیشــترین تســهیل و کمــک را بــرای فعــاالن 

حوزه تولید و صادرات کشور داشته باشیم.
رویکــرد دولت ســیزدهم، کاهش فشــار 

بر فعاالن رسمی، قانون مدار و تولیدکنندگان
وی در پاســخ بــه پرســش یکــی دیگــر از 
خبرنــگاران دربــاره تحــول در نگرش دولت در 
حــوزه مالیات به ویژه اخذ مالیات از اشــخاص 
بــه جای تولیدکننــدگان نیز گفــت: همان طور 
کــه بارهــا اعالم شــده و در مصوبه های دولت 
و پیشــنهادهای منــدرج در بودجــه ۱۴۰۱ نیــز 
آمده است، راهبرد دولت سیزدهم این است 
کــه فشــار بــر فعــاالن رســمی و قانون مــدار و 
تولیدکننــدگان کشــور کاهش پیــدا کند و این 
سیاست کاهش فشار به شکل های گوناگون 
از جملــه کاهش پنــج درصدی نرخ مالیات در 

سال ۱۴۰۱ و سایر تدابیر را شامل می شود.
یــک  بیــن  از  کــرد:  بیــان   اقتصــاد  وزیــر 
ایــران،  اقتصــاد  در  فعــال  شــرکت  میلیــون 
امســال فقــط در حــدود ۳۵۰ هــزار شــرکت 

اظهارنامــه مالیاتــی خــود را بــه ســازمان امــور 
مالیاتی کشور ارائه کرده اند.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه نزدیــک بــه یــک 
نیــز  ثبــت شــده در کشــور  میلیــون شــرکت 
غیرفعــال هســتند، افــزود: این اعــداد و ارقام 
نشــان می دهد که بیش از ۶۰۰ هزار شــرکت 
فعــال در اقتصــاد کشــور امســال اظهارنامــه 
مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور 
ارائــه نکرده انــد و امیدواریم با شناســایی این 
بخــش و ایــن شــرکت ها بتوانیــم بــار مالیاتــی 
کــه بر دوش شــرکت های قانونــی و با انضباط 
کشــور اســت را کاهــش دهیــم و بــار مالیاتی 
بــر دوش آن دســته از فعاالن و شــرکت هایی 
قرار بگیرد که با فرار مالیاتی یا پنهان کاری یا 
کتمــان درآمدهای خود، تاکنــون جزو مؤدیان 

مالیاتی کشور محسوب نمی شده اند.

معافیت مالیاتی ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰

آغاز رایزنی های اولیه برای واردات رنو از هند

ادامه از صفحه ۱

حکمرانــی  منظــر  از  یعنــی  نخســت،  نــگاه  از 
اقتصــادی، تولیدکننــدگان نیازمند ثبــات قوانین، 
تســهیل گری و عــدم مداخلــه مســتقیم دولــت و 
تصدی گــری آن هــا درحوزه اقتصاد بــه ویژه تولید 
و  دولــت  مســتقیم  ورود  هســتند.  صــادرات  و 
تصدی گــری او در اقتصــادی موجــب شــده تــا در 
بســیاری از صنایــع رقیــب اصلــی بخش خصوصی 
ایــن  باشــند،  نهادهــای دولتــی  و  کشــور دولــت 
نهادهــا در فضــای رقابتــی نابرابــر بــرای غلبــه بــر 
رقبــای بخــش خصوصــی خــود بــه میــزان کافــی 
از رانــت، نفــوذ و جریــان تامیــن مالــی برخــوردار 
کنــار  را  بخــش خصوصــی  بتواننــد  کــه  هســتند 
بزننــد که نتیجــه آن ایجاد بازار انحصاری اســت. 
بنابرایــن ضرورت دارد دولت از نقش تنظیم گری 
و سیاســت گذاری خود عدول نکنند. وقتی دولت 
در جایــگاه واقعــی خــود قــرار گیــرد شــاهد تضاد 
منافع، رقابت با بخش خصوصی و بسیاری دیگر 

از مسائل نخواهیم بود.
 حــاال دولــت  بــه عنــوان سیاســت گــذار و 
ذاتــی  تعهــدات  ایفــای  درمســیر  بایــد  تنظیم گــر 
خــود منطقــی عمل کــرده و از صدور قوانین خلق 
الســاعه اجتنــاب کنــد. بــه عنــوان مثــال در حوزه 
صــادرات ما همواره شــاهد صــدور آیین نامه ها و 
دســتورات آنــی هســتیم ایــن در حالــی اســت که 
بازاریابــی یــک محصــول در بــازار جهانــی امــری 
یــک شــب نیســت. معرفــی محصــول، دریافــت 
اســتاندارهای طــرف مقابــل، توافــق قیمتی و طی 
کــردن مراحــل اداری صــادرات محصــول بســیار 
زمان بر و هزینه بر است. درحالی که صادرکننده 
بــا صــرف هزینه هــای گــزاف بازایابــی موفــق بــه 
کســب اعتمــاد تجــار خارجــی مــی  شــود ناگهــان 
بــا آییــن نامــه ای صــادرات کاال یــا  ممنــوع شــده 
و یــا بــا افزایــش ناگهانــی تعرفه مواجه می شــود. 
ایــن فرآینــد تصمیــم گیــری در حــوزه اقتصــاد و 
بازنــده  دارد،  برنــده  یــک  و  بازنــده  دو  تجــارت 

اصلــی آن صنعــت ایــران اســت کــه بــا از دســت 
دادن اعتمــاد تجــار خارجــی، بازارهــای جهانــی را 
بــه مــرور از دســت خواهــد داد. بــا ایــن شــرایط، 
بازرگان و سفارش دهندگان محصول نمی توانند 
بــه فرآینــد تامیــن مســتمر کاالی مــورد نیــاز خود 
از ســمت ایــران اعتمــاد کننــد بــه تبع تنهــا برنده 
ایــن ماجرا رقبــای محصوالت ایرانــی خواهند بود 
کــه بــا تضمیــن تامین مســتمر کال ســهم ایــران از 
بــازار هــدف را تصاحــب خواهنــد کــرد. می تــوان 
ادعــا کــرد ایــن فرآینــد تصمیــم گیــری در اغلــب 
صنایــع کشــور دامــن گیــر صادرکننــدگان شــده و 
محصــوالت ایرانــی از ســیفی جــات گرفتــه تا برق 
و گاز و غیره را اســیر خود کرده اســت. به وضوح 
این جایگزینی محصوالت ایرانی با رقبای خارجی 
را می تــوان در بازار کشــور عــراق دید امروز ترکیه 
با فرصت طلبی در حال بیرون کردن ایرانی ها از 
بــازار عــراق اســت. بازنده بعدی ایــن فرآیند تجار 
و صادرکنندگانــی هســتند کــه بــا صــرف هزینه و 
زمان بسیار توانسته اند به زحمت سهمی از بازار 
کشورهای دیگر را به دست آورند و حاال  باید این 

بازارها را به رقبای خود واگذار کنند.
راســتای  در  کلیــدی  اقدامــات  از  یکــی 
ساماندهی فرآیند تصمیم گیری در حوزه اقتصاد 
بخش هــای  اختیــارات  کــردن  محــدود  تولیــد،  و 
مختلــف بــرای صــدور آییــن نامــه  و تعییــن قانون 
اســت. تکثــر مراجــع تصمیم گیر در حــوزه اقتصاد 
دســتورالعمل های  تضــاد  بی انضباطــی،  موجــب 
مختلف با هم، رسوب قوانین و در نهایت موجب 
ســلیقه گرایــی در مباحــث کارشناســی شــده و 

زمینه ساز شکل گیری فساد خواهد شد.
 بنابرایــن ضــرورت دارد دولت ابتــدا با تهیه 
و تنظیم اســتراتژی توســعه صنعتی و نقشــه راه 
توســعه صــادرات کشــور، اولویت هــای صادراتــی 
اصــالح  بــا  ســپس  و  نمــوده  تعییــن  را  کشــور 
فرآینــد تصمیــم گیــری اقتصــادی، ماشــین صدور 
دســتورالعمل های اقتصــادی را ســامان بخشــیده 
ماهیــت  کــه  قوانینــی  و  نامه هــا  آییــن  بــرای  و 

اقتصــادی دارنــد و بــر فرآینــد تجارت کشــور تاثیر 
 می گذارنــد دوره ی خــواب یا بــه عبارت بهتر فرجه 
زمانــی تطبیــق بــا قوانیــن جدید، بــرای هماهنگی 
بخــش اقتصــادی یعنــی تولیــد کننــدگان و صــادر 
کننــدگان بــا بــا شــرایط و قوانیــن جدیــد، فرصت 
زمانــی الزم را تخصیــص دهــد. ایــن دوره تطبیــق 
در فرآینــد تغییــر قوانیــن بــه ویــژه قوانیــن حــوزه 
اقتصــاد همــواره در کشــورهای توســعه یافتــه در 
نظر گرفته می شــود که نتیجه آن کاهش ریسک 
امنیــت  شــاخص های  ارتقــاء  و  گــذاری  ســرمایه 
ســرمایه گــذاری می شــود. حتــی ایــاالت متحــده 
آمریــکا نیــز بــرای اعمــال هــر تحریم جدیــد علیه 
ســایر کشــورها دوره تطبیــق معمــوال ۹۰ روزه در 
نظر می گیرد تا کشــورها و تجار بتوانند با برنامه 
ریزی و جمع بندی مراودات اقتصادی خود، خود 

را با تحریم های جدید هماهنگ کنند.
تولیدکننــدگان در  نقــش  نــگاه دوم یعنــی 
اســتراتژی تولید صادرات محور، شــامل اقداماتی 
می شــود کــه تولیدکننــده باید در فرآینــد تولید و 
ســاخت محصــول، بازاریابــی و غیــره انجــام دهد 
تــا بتوانــد متناســب بــا ســالیق مشــتری جهانــی 
محصول تولید کند. البته باید این نکته را در نظر 
داشــت کــه درایــن بخــش نیز نقش تســهیل گری 
و حمایت گــری دولــت پررنــگ خواهد بود و برخی 
از اقدامــات بایــد بــا نظــارت و تســهیل گری دولت 
همــراه باشــد به خصــوص در حــوزه تامین مالی، 
بخــش خصوصی معموال برای اجرا و پیاده ســازی 
فعالیت هــای بهبــود کیفیــت و توســعه صنعت با 
بحــران ســرمایه در گردش و اعتبــار برای افزایش 
ســرمایه گــذاری مواجــه هســتند و ضــرورت دارد 
دولــت در اســتراتژی توســعه صنعتــی کشــور بــه 
تامیــن مالــی بخــش خصوصی توجه ویژه داشــته 
باشــد و برای آن هدف گــذاری کرده، برنامه ریزی 
کرده و راهکار ارائه دهد. اما در کل به علت تنوع 
حوزه هــای مختلــف و بخشــی بــودن موضوعــات، 
بخــش خصوصــی بایــد در تحــول صنعــت، بهبود 

کیفیت و ارتقاء توان تولید پیش قدم شود.

تولیــد  کــه  مشــکالتی  بزرگ تریــن  از  یکــی 
صــادرات محــور بــا آن مواجه هســت بــی توجهی 
بــه نیــاز مشــتری، شــرایط بــازار، رقبــا و فرهنــگ 
مصرف کننــدگان در کشــورهای مقصــد صادراتــی 
اســت. معموال تولیدکنندگان ما همان محصولی 
را که برای مخاطب ایرانی تولید می کنند با همان 
ویژگــی بــرای مشــتری جهانــی در نظــر می گیرنــد. 
نمود بارز این مشــکل را می توان در بســته بندی 
محصــوالت صادراتی کشــور دیــد؛ این بی توجهی 
بــه نیــاز مشــتری در کنــار ضعف در برندســازی و 
بازایابــی موجــب شــده تــا محصــوالت ایــران بــه 
صورت عمده به کشــورهای دیگر صادر و ســپس 
بــا بســته بنــدی و برند آن کشــور روانــه بازارهای 
جهانــی شــود نظیــر صــادرات زعفــران و خشــکبار 
ایــران کــه معموال به امارات رفته و با برند امارات 

به قفسه فروشگاه های جهان می رسند.
عــالوه بــر شــرایط بــازار و فرهنــگ مصــرف 
مشتریان، قوانین و تغییرات استاندارد کشورهای 
هــدف نیــز بایــد مــورد توجه قــرار گیــرد. قوانین و 
اســتانداردها بــه خصوص در حــوزه صنایع غذایی 
و پزشــکی همواره درحال به روز رســانی و ســخت 
گیرانه تر شــدن است. تولیدکنندگان باید همواره 
ایــن تغییــرات را پایــش کــرده و در فرآینــد تولیــد 
خــود مدنظــر قــرار دهنــد بــه عنــوان مثــال همین 
سال گذشته تغییر قوانین روسیه در مورد سموم 
مورد اســتفاده در کشــاورزی موجب شــد تا فلفل 
دلمــه صادراتــی ایران، بازگشــت خــورده و مرجوع 
شــود. البتــه ممکن اســت یــک تولیدکننــده یا یک 
صادرکننده توانایی الزم برای اشراف به این حجم 
اطالعــات از بــازار هــدف را نداشــته باشــد چرا که 
تهیــه بانــک اطالعاتــی هزینــه بــر بــوده و نیازمنــد 
مهارت و تخصص است.  اینجاست که رایزن های 
اتــاق  و  کشــورها  ســایر  در  مســتقر  بازرگانــی 
بازرگانی، صنایع و معادن کشــور به عنوان موتور 
محــرک اقتصاد کشــور و پارلمان بخش خصوصی 
خصــوص  در  الزم  اطالعــات  و  کــرده  ورود  بایــد 
بازارهــای  مقصــد را در اختیــار تولیدکنندگان قرار 

دهند. اما متاســفانه درحــال حاضر تعداد رایزنان 
بازرگانی ایران در سایر کشورها به تعداد انگشت 
دو دســت هــم نمی رســد و درایــن حــوزه بــا خــالء 

جدی مواجه هستیم.
امــا کلیــدی تریــن نکتــه در تولیــد صــادرات 
محــور کیفیــت محصــوالت اســت، بــدون وجــود 
یک محصول با کیفیت، تمامی اقدامات تســهیل 
گــری و مشــاوره ای راه بــه جایــی نخواهــد بــرد. 
بهبــود کیفیــت محصوالت تولیــدی را باید از چند 
جهت مورد توجه قرارداد نخست ارتقا تکنولوژی 
و بــه روز رســانی خــط تولیــد اســت، دوم تولیــد 
محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر اســت ایــن 
دو مهــم محقــق نمی شــود مگــر بــا صــرف بودجــه 
در تحقیــق و توســعه، مــا در کشــورهای توســعه 
یافته شــاهد آن هســتیم که بخش اصلی بودجه 
سنواتی شرکت ها و کارخانجات در مسیر تحقیق 
و توســعه و خلــق ارزش افــزوده بیشــتر صــرف 
می گــردد. ســومین اقدام مهم در بهبــود کیفیت، 
ارزان  و  کیفیــت  بــا  اولیــه  مــواد  بــه  دسترســی 
اســت سیاســت ها و برنامه هــای تشــویقی دولت 
بــرای صــادرات باید بــه گونه  ای نباشــد که صنایع 
باالدســتی بــا ولــع مــواد اولیــه را صــادر کــرده و 
دســت تولیدکنندگان داخلی را خالی بگذارند که 
نتیجه آن افت تولید و کاهش کیفیت محصوالت 
داخلــی باشــد به عنوان مثال در حــوزه روانکارها 
مــا شــاهد آن هســتیم کــه بخــش عمــده  تولیــد 
پتروشــیمی های کشــور با تخفیف های فراوان در 
ســال های متوالــی بــه کشــورهای همســایه صادر 
شــده و صنایــع روغــن موتــور کشــور بــا مشــکل 

تامین مواد اولیه مواجه بودند.
افزایــش  داشــت  دقــت  بایــد  نهایــت  در 
صــادرات کشــور، درگــرو افزایــش تولیــد و آنهــم 
تولیــد بــا کیفیــت اســت و بــدون همــکاری دولت 
و بخــش خصوصی این مهــم اتفاق نخواهد افتاد 
و ایــن همــکاری بایــد واقعــی و هــم افزا باشــد، با 
دستور و دستور العمل بدون شک این همدلی و 

همکاری شکل نخواهد یافت.

تولید صادرات محور، شرط اساسی پیشرفت کشور
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ثبت رکورد تازه ترانزیت 
کانتینری در مسیر کریدور 

شمال-جنوب
گــروهکشــتیرانیجمهــوریاســامیایــراندر۴ماهــه
ابتدایسالجاری،موفقبهترانزیت۲۷هزاروپانصد

TEUکانتینرازطریقکریدورشمال-جنوبشد.
به گزارش روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران، ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایــران موفــق بــه ثبت رکــورد تازه حمــل بــار ترانزیتی در 

مسیر کریدور شمال- جنوب شده است.
بــر ایــن اســاس در 4 ماهــه ابتــدای ســال جــاری، 
۲۷ هزار و TEU ۵۰۰ کانتینر از ســوی گروه کشــتیرانی 
جمهــوری اســالمی ایران در کریدور شــمال-جنوب حمل 
شــده که حجم وزنی این تعداد کانتینر ترانزیتی، ۳۳۷ 
ُــن اســت. نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه در  هــزار ت
آغــاز پــروژه احیای کریدور شــمال-جنوب تنها دو مســیر 
ترانزیتی بین بنادر هند و امارات و روسیه تعریف شده 
بود که به ســرعت و طی دو ماه اخیر، به ۱4 مســیر در 

بنادر مختلف دنیا توسعه یافته است.
گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران مقصــد 
عمــده ترانزیتــی از مبــادی یاد شــده را کشــور های حوزه 
CIS و روســیه اعــالم و تأکیــد کــرده اســت کــه کاال بــه 
صــورت DOOR TO DOOR و بــا اســتفاده از امکانــات 
گــروه در این مســیر ها ترانزیت بــه صاحبان کاال تحویل 
داده می شــود. در ایــن حــال، گروه کشــتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران یکی از استراتژی های اصلی خود را تمرکز 
بیشــتر بــر حمل چندوجهــی کاال ها نموده و بــا توجه به 
اینکه در حال حاضر ظرفیت های بســیار خوبی در بنادر 
ایــران وجــود دارد، تــالش شــده تا ظرفیــت کانتینری در 
کشتیرانی دریای خزر با سفارش چهار فروند شناور به 

تولیدکنندگان داخلی، افزایش یابد.
همچنیــن بــه مــوازات، گــروه کشــتیرانی جمهــوری 
اســالمی ایران در حال توســعه ظرفیت هــای حمل ونقل 

زمینی ناوگان است.

بررسی عضویت رسمی 
 ایران در شانگهای

در نشست سمرقند
معــاوندیپلماســیاقتصادیوزارتامــورخارجهاعام
کردکهعضویترســمیایراندرشــانگهایدرنشست

سمرقندمشخصخواهدشد.
مهــدی صفری معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت 
ســید  آیــت هللا  امــروز  آســتانه ســفر  در  امــور خارجــه 
ابراهیم رئیســی به ازبکســتان برای حضور در بیســت و 
دومین اجالس سران سازمان همکاری شانگهای، اظهار 
کــرد: عضویــت رســمی ایــران در شــانگهای در نشســت 

سمرقند مشخص خواهد شد.
او با بیان اینکه رئیس جمهوری عالوه بر حضور در نشست 
ســران ســازمان همــکاری شــانگهای، ســفری دوجانبــه بــه 
ازبکســتان خواهد داشــت، گفت: روابط با ازبکســتان رشد 
بســیار خوبــی داشــته اســت و حــدود ۱۸ تــا ۲۳ ســند در 
بخش هــای انــرژی و… بــرای امضا آماده شــده اســت؛ البته 

ممکن است تعداد این اسناد بیشتر هم باشد.
معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه 
یــادآور شــد: ایــن ســفر می توانــد بســیار پربــار باشــد و 
تجــارت مــا بعــد از ایــن ســفر در حــوزه ترانزیــت جهش 

باالیی خواهد داشت.

صفری تصریح کرد: ازبکســتان یکی از کشــورهای 
اســت و می توانــم  و جــاده ای  ریلــی  ترانزیــت  واســطه 
بگویــم بیشــترین کامیون هــای ما بــه مقصد قزاقســتان 

و ازبکستان و قرقیزستان از ازبکستان عبور می کنند.
او ادامه داد: در زمینه ریلی دو مسیر داریم یکی مسیر 
قزاقســتان- ترکمنســتان- ایران و دیگر مسیر قزاقستان- 
بنابرایــن  اســت.  ســرخس  و  ترکمنســتان  ازبکســتان- 
ازبکستان هم از لحاظ ترانزیت ریلی برای ما مهم است 
اما از لحاظ کامیونی )جاده ای( اهمیت بیشــتری دارد و 
توافقات بسیار خوبی در این مورد انجام شده و خواهد 
شــد و می توانیم محصوالت خود را در بخش های فوالد 

و مصالح ساختمانی را به آنجا صادر کنیم.
معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه 
در مــورد عضویــت ایران در ســازمان همکاری شــانگهای 
گفــت: حضــور مــا بــه عنــوان عضــو پــس از ایــن ســفر 
مشــخص خواهــد بــود. این بار مهمانان زیــادی از جمله 
آذربایجان دعوت شــده اند و کشــورهای مختلفی اکنون 
به شــکل ناظر و مهمان ویژه شــرکت می کنند. همچنین 
حدود ۱۹ کشــور در این اجالس حضور خواهند داشت. 
اگــر شــانگهای را حتــی با ناظران مقایســه کنیم از لحاظ 
وزن، جمعیــت و وســعت خــاک و ســهم اقتصــادی قابل 
مقایســه با جایی نیســت. مثالً به لحاظ جمعیت هند و 
چیــن، از نظــر انرژی ایران و روســیه و به لحاظ ترانزیت 

چین، روسیه و قزاقستان اعضای این پیمان هستند.
صفری عنوان کرد: در این اجالس فارغ از مسائل 
مالی، ۲ عامل اصلی یعنی ترانزیت و انرژی برای ما در 
اولویت باالیی قرار دارد و اولویت اول ما ترانزیت است.
او ادامــه داد: در چنــد ســال گذشــته هیــچ قطــار 
چینــی از ایــران بــه اروپــا ترانزیــت نداشــته اســت. ایــن 
می توانــد یکــی از نــکات مثبتــی باشــد. بنابراین موضوع 
ترانزیت به ویژه از شمال به جنوب برای ما مهم است.
خارجــه  امــور  وزارت  اقتصــادی  دیپلماســی  معــاون 
خاطرنشــان کرد: همچنین موضوع انرژی هم برای ما از 
اهمیــت باالیــی برخوردار اســت چرا که مشــتریان خاص 
خود را خواهیم داشت. کشورهای چین، هند و پاکستان 
مصارف انرژی باالیی دارند و ازبکســتان، تاجیکســتان و 

قرقیزســتان هم از مشتریان انرژی ما هستند.

اخبـــــــــــــــــار

سخنگویقوهقضاییهبااشارهبهاقدامسازمان
ثبتاســنادواماککشــورمبنیبرصدورسند
مالکیــت3جزیــرهاعامکــردکهمالکیتقطعی
جزایــرتنــببــزرگ،تنبکوچکوابوموســیدر
اســتانهرمــزگانبهنامدولتصــادرومالکیت

مطابققانونتثبیتشدهاست.
به گزارش ایرنا، مسعود ستایشی دیروز در 
نهمیــن نشســت خبــری ادامه داد: ســند مالکیت 
و ۶۸۳  هــزار  و ۷۲۲  میلیــون  بــه مســاحت ۱۲ 
مترمربع برای جزیره ابوموسی ، سند مالکیت به 
مســاحت ۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزار متر مربع برای 
جزیــره تنــب بــزرگ و ســند مالکیت به مســاحت 
یــک میلیــون و ۳۹4 هــزار و ۱۷۹ متــر مربــع برای 

جزیره تنب کوچک صادر شده است.
او بــا اشــاره بــه اربعیــن و گرامیداشــت ایــن 
ایام افزود: اربعین حسینی بزرگداشت پیام امام 
حسین است و شور معنوی اقشار مختلف مردم 
در ســفر بــه عــراق از جملــه جلوه هــای بی نظیری 
اســت که با تمسک به آموزه های مکتب حسینی 

رقم می خورد.
از  کــرد:  اظهــار  قضاییــه  قــوه  ســخنگوی 
میزبانــی و مهمان نــوازی گرم بــرادران و خواهران 
عراقــی صمیمانــه تشــکر مــی کنیــم همچنیــن از 
اقدامات مســئوالن جهادی هم قدردانی می کنیم 
بــه  باتوجــه  اجرایــی  و  قضایــی  مســئوالن  از  و 
خســتگی هایی که در بازگشــت دارند درخواســت 
داریــم کــه بــا برنامه ریزی هــا و تدابیــر اقدامــات 
همــکاران  همچنیــن  دهنــد  ترتیــب  را  مقتضــی 
دســتگاه قضایــی در پایانه هــای مــرزی اســتقرار 
دارنــد و در صــورت بــروز هــر گونــه مشــکلی کــه 
ارتبــاط بــا فرآیندهــای قضایی دارند به ســرعت و 

قاطعانه دستورات الزم را صادر می کنند.
گــزارش  انتشــار  بــه  اشــاره  بــا  ستایشــی 
گزارشــگر ویــژه ســازمان ملل افــزود: این موضوع 
بــا محکومیــت کاری که در راســتای تحریم وزارت 
اطالعــات و وزیــر اطالعات از ســوی دولت آمریکا 
طــول  در  و  اســت  شــده  همزمــان  شــد،  انجــام 
ســالیان قبــل همــواره یکی از بزرگتریــن قربانیان 
تروریســم ایــران بــوده اســت کــه از ســوی آمریکا 
در این حمالت به زیرساخت های مهم و حساس 
ایــران تعــرض کرده اما همــواره فتنه خصم خنثی 
شــد و اکنــون آمریکایی هــا با وقاحت و برچســب 
زنــی تــالش مــی کننــد، فشــار تــازه ای بــر ایــران 
وارد کننــد کــه قطعا محکوم به شکســت اســت و 

فضاحت جدیدی برای آنها ایجاد می کند.
او اضافــه کــرد: روش آمریکایی هــا همــواره 
این بوده اســت که موضوع دیگری را با اســتفاده 
از هیاهو و تبلیغات رسانه ای فضاسازی کنند اما 
مدتهاســت کــه روش آنهــا برمــال شــده و مبرهــن 

است.
کــرد:  تصریــح  قضاییــه  قــوه  ســخنگوی 
تحریم هــای اخیــر آمریــکا تنهــا تاثیــری کــه دارد، 
و  اطالعــات  وزارت  افتخــارات  فهرســت  تکمیــل 

ســربازان گمنام امام زمان اســت که قطعا انگیزه 
آنهــا در مســیر تحقــق اهــداف انقــالب و حفــظ 
امنیــت مــردم را بیشــتر می کنــد، ایــن اقــدام آنها 
تنفــس مصنوعــی بــه گروهک تروریســتی اســت 
کــه بــا حمایت های خــود درصدد هســتند توان از 
بین رفته این گروهک علیه ایران را بازیابی کنند 
کــه البتــه نــاکام مــی مانند؛ انتظــار داریــم وزارت 
امــور خارجــه بــا تدابیــر مناســب و بیــن المللــی و 
قاطــع در مقابــل ایــن موضــوع بایســتد و برخورد 
کند. ســخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به ســوالی 
درباره حق مالکیت ایران بر جزایر سه گانه گفت: 
اقدامــات موثــر و قاطعــی در راســتای صیانــت از 
منافع ملی از ســوی ســازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور برای تثبیت مالکیت انجام شده است.
بــه  مالکیــت  ســند  داد:  ادامــه  ستایشــی 
مساحت ۱۲ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۶۸۳ مترمربع 
برای جزیره ابوموسی ، سند مالکیت به مساحت 
۱۰ میلیــون و ۸۳۲ هــزار متــر مربــع بــرای جزیــره 
تنــب بــزرگ و ســند مالکیــت بــه مســاحت یــک 
میلیون و ۳۹4 هزار و ۱۷۹ متر مربع برای جزیره 

تنب کوچک صادر شده است.
حدنــگاری  فراینــد  تحقــق  کــرد:  اضافــه  او 
در جزایــر ایرانــی خلیــج فــارس و دریــای عمان با 
هماهنگی و همکاری همه دســتگاه های مســئول 
به عنوان یکی از اولویت های سازمان ثبت و قوه 

قضاییه است.

اظهارنظردرمورداتهاماتتاج
بعدازبررسی

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره حواشی 
فدراســیون فوتبــال و اتهامــات مهــدی تــاج گفت: 
درباره فدراســیون فوتبال اوال حساســیت نسبت 
بــه ایــن موضوع و در این مقطع زمانی برای همه 
روشــن و مبرهن اســت زیرا فدراسیون ها وظایف 
و تکالیف بین المللی دارند و نهادهای بین المللی 

هم بر اقدامات آنها نظارت دارند.
از  پیــش  کــه  همانطــور  داد:  ادامــه  او 
انتخــاب  هــر  راســتای  اعــالم شــد، در  نیــز  ایــن 
بــر اســاس مقــررات  درون سازمانی،اســتعالمات 
موضوعه از سوی مرجع برگزاری انتخابات و ناظر 

صورت می گیرد.
یــک  افــزود:   قضاییــه  قــوه  ســخنگوی 
اســتعالمی در ایــن زمینــه صــورت گرفته و پاســخ 
الزم هم به فدراسیون مربوطه داده شده است و 
فدراســیون بررســی و اعالم نظر کرد و جمع بندی 
بــر ایــن شــد که فــرد مدنظر در انتخابات شــرکت 
کنــد و اکنون انتخابــات برگزار و نتیجه هم اعالم 
شده است. نسبت به نتیجه نفیا و اثباتا سخنی 
نداریــم. اجــازه بدهید پرونده ها را بررســی و بعد 
اعــالم کنیــم و آنچه نظر قوه قضاییه بود پیش از 
ایــن اعــالم کــرده بــود و در مــورد پرونده های فرد 
مورد اشاره هم باید بررسی الزم انجام شود و در 

فرصت مقتضی پاسخ خواهیم داد.
ستایشــی خاطرنشــان کــرد: تاکیــد مــا ایــن 
کــه در مرحلــه دادســرا چــون تحقیقــات  اســت 
محرمانه است و تفتیش است به آن نپردازیم تا 

در دادگاه به نتیجه برسد و قطعی شود.

ارسالپروندهتخلفاتشهرداری
وشورایشهرلواسانبهدادگاه

تاپایانشهریور
آخریــن  دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  او 
وضعیت رســیدگی به پرونده تخلفات شــهرداری 
و اعضای شــورای شهر لواسان گفت: این پرونده 
در شــعبه ۵ دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران 
مطرح رســیدگی بوده و با نقصی که گرفته شــده 
بود، پرونده به شــعبه ۱۵ بازپرســی ارســال شده 

بود.
پایــان  تــا  افــزود:  قضاییــه  قــوه  ســخنگوی 
شــهریور قول داده شــده که پرونده را به دادگاه 

کیفری یک ارسال کنند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین 
وضعیــت پرونــده شــهادت شــهید صیــاد خدایــی 
گفــت: یــاد ایــن شــهید عزیــز را در ایــام اربعیــن 
گرامــی می داریــم و امیدواریــم بــا اهتمامــی کــه 
ســربازان گمنــام امــام زمــان )عــج( و تالشــی کــه 
واحد قضایی دارند، عناصر اصلی دستگیر شوند.
او ادامــه داد: تحقیقــات مقدماتــی در ایــن 
پرونــده انجــام شــده و اتفاقــاً تحقیقات بســیاری 

قوی هم صورت گرفته است.
ســخنگوی قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه این 
ترورها غالباً شــبکه ای هســتند، افزود: بر همین 
اســاس نیاز به بررســی های مجدانه وجود دارد و 

به محض وصول نتایج، اعالم خواهد شد.
ستایشــی بــا تاکیــد بــر محرمانگــی پرونــده 
اظهارداشــت: چنــد نفــر در ارتباط بــا این موضوع 
شناسایی و قرار قانونی هم برای آنها صادر شده 

است.

دادگاهرسیدگیمجددبهپرونده
طبریدرمهرماه

آخریــن  دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  او 
وضعیــت پرونــده اکبــر طبــری گفــت: بــا پذیــرش 
 ۱۵ شــعبه  در  پرونــده  اکنــون  دادرســی،  اعــاده 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران مطرح رســیدگی 
و مقیــد بــه وقــت نظــارت در تاریــخ ۱۸ مهر ۱4۰۱ 

ساعت ۱۰ صبح است.
ایــن  داد:  ادامــه  قضاییــه  قــوه  ســخنگوی 
پرونده متهمان دیگری نیز دارد که در این زمینه 
دو نفر واخواهی کردند و هفت نفر هم از دیوان 
عالــی کشــور نظــری داشــتند که در شــعبه پنجم 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران مقیــد به وقت 
رسیدگی در تاریخ ۲۶ مهر سال جاری ساعت ۱۰ 

صبح در نظر گرفته شده است.

تشکیل5کارگروهشناسایی
مصادیقحقوقعامه

ستایشی در مورد دستور رئیس قوه قضاییه 
اولویت هــای  شناســایی  مــورد  در  دادســتان  بــه 
حقوق عامه گفت: حقوق عامه واجد ویژگی هایی 
اســت؛ در رابطه با تبیین حقوق عامه شناســایی 
و احصا مصادیق حقوق عامه اقدامات مناســب و 

مثبتی صورت گرفته است.
دســتورات  ابــالغ  از  پــس  داد:  ادامــه  او 
رئیــس قــوه قضاییــه بــه دادســتان کل کشــور به 
عنــوان متولــی دســتوراتی را به حــوزه زیر مدخل 
صــادر کرده انــد و در نتیجــه معــاون حقــوق عامه 
اختصاصــاً بــا مشــارکت مراکــز علمی و پژوهشــی 
امــام  مدرس،دانشــگاه  تربیــت  دانشــگاه  ماننــد 
صادق علیه السالم، دانشگاه دفاع ملی و برخی 
از  اســتفاده  بــا  و  دانش بنیــان  مجموعه هــای  از 
ظرفیت دســتگاه هایی ماننــد منابع طبیعی، امور 
زراعــی ،محیط زیســت و ســایر دســتگاه هایی که 
در این اقدام ارزشی موثر هستند و با استفاده و 
تمسک به این ظرفیت ها و تشکیل کارگروه هایی 

مبادرت به بررسی مصادیق حقوق عامه شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: از این رو 
قســمتی از این مصادیق شناســایی شــده است و 
پنــج کارگــروه در این راســتا اختصــاص پیدا کرده 
در زمینــه بهداشــت، ســالمت،معادن ،صیانت از 
حقــوق مصرف کننــدگا،ن هــوای پــاک و مســائل 
خانــواده تعییــن شــده و بــه نتایــج خــوب و قابــل 
احصــای  در جهــت  کار  و  اســت  رســیده  قبولــی 
فرهنگــی،  زمینه هــای  در  مذکــور  اولویت هــای 
اجتماعی،منابــع طبیعــی و ســایر مــوارد مربوطــه 
ادامه خواهد داشت که به محض حصول نتیجه 

منعکس خواهد شد.

 آخرینوضعیت
پروندهشرکتکروز

دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  ستایشــی 
آخریــن وضعیت پرونده شــرکت کروز گفت: این 
پرونــده ۶۰ جلــدی در شــعبه چهــارم دادگاه ویژه 
جرایــم اقتصــادی در جریان رســیدگی قرار دارد و 
تاکنون هشــت جلســه دادگاه برگزار شده است؛ 
کیفرخواست قراین و متهم ردیف اول پرونده نیز 

در دو جلسه دفاعیات خود را مطرح کردند.
او افزود: وعده کرده بودیم که رســیدگی به 
ایــن پرونده ادامه یابد؛ در این میان نظارت هایی 
ایــن  بــه  صــورت گرفتــه همچنیــن در رســیدگی 
پرونــده وضعیــت کارگران و پرداخــت حقوق آنان 

نیز مورد توجه بوده است.
ســخنگوی قوه قضاییــه اظهار امیدواری کرد 
تا نیمه آبان ســال جاری رســیدگی به این پرونده 

استمرار یابد و زودتر تعیین تکلیف شود.

پیگیریهابرایآزادیحاجی
ایرانیدرعربستان

بــه ســوالی در زمینــه  ستایشــی در پاســخ 
آخرین اقدامات قوه قضاییه درباره آزادی حاجی 
ایرانــی در عربســتان گفــت: مطلــع شــدیم آقــای 
حبیــب دردمنــد در جریــان حــج توســط مامــوران 
عربســتان ســعودی بازداشــت مــی شــود و ایــن 
بازداشــت باوجــود پیگیــری از طریــق کشــورهای 
واســط منتج به نتیجه نشــده اســت اما تالش ها 

ادامه دارد.
او ادامه داد: دادســتان کل کشــور در اجرای 
مقررات کنوانسیون وین و مقررات آئین دادرسی 
کیفــری همچنیــن مقــررات ناظــر بــر اختیــارات و 
وظایف وزارت امور خارجه، نکات و موارد قانونی 

را به وزارت امور خارجه ابالغ کرده است.
کــرد:  اضافــه  قضــا  دســتگاه  ســخنگوی 
وزارت  از  کشــور  کل  دادســتان  همچنیــن 
امورخارجه درخواست کرده که نسبت به پیگیری 
وضعیــت و تعییــن تکلیــف اعاده این فــرد بیگناه 
اقــدام عاجــل صــورت گیــرد و اقدامــات کنســولی 

برای این شهروند ایرانی در حال پیگیری است.
وزارت  اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  ستایشــی 
امورخارجــه و وزیــر امورخارجــه دربــاره مذاکــره با 
همسایگان تاکید کرد: معاونت امور بین الملل و 
ستاد حقوق بشر اقداماتی را انجام داده است و 
امیدواریم در روزهای آتی شــاهد این باشــیم که 
ایــن حاجــی ایرانی کــه از نظر ما بیگناه اســت به 

آغوش وطن بازگردد.

طرحطبقهبندیوتفکیک
زندانیانجرایمخشنباقدرت

درحالاجراست
احــداث  دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  او 
زندان هــای ویــژه برای محکومان خشــن به عنوان 
یکــی از برنامه هــای پیشــین قــوه قضاییــه بــرای 
گفــت: ســازمان زندان هــا مجــری آرأی صــادره از 
مراجــع قضایی اســت و در حوزه محکومیت ها بر 
اســاس آئین نامه سازمان زندان ها، کار تفکیک و 

طبقه بندی زندانیان صورت می گیرد.
ســخنگوی قوه قضاییه افزود: زندانیان مواد 
مخــدر و جرایم خشــن کــه البتــه در قانون چیزی 
تحت عنوان جرایم خشــن نداریم و بیشــتر عرفی 
است، از سایر زندانیان به صورت مجزا نگهداری 

می شوند.
تفکیــک  و  بنــدی  طبقــه  طــرح  افــزود:  ستایشــی 
زندانیان جرایم خشن با قدرت در حال اجرا است. 
ارفاقــات قانونــی نیز برای کاهــش جمعیت کیفری 

در راستای اهداف قوه قضاییه صورت می گیرد.

 اتهامارتشا
بهمنصوبینیکیازوزرا

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از 
منصوبین وزرا در یک وزارتخانه به اتهام دریافت 
حســب  گفــت:  اســت،  شــده  بازداشــت  رشــوه 
گــزارش، بــرای این فرد متاســفانه به اتهام ارتشــا 
به همراه فرد دیگری قرار بازداشــت موقت صادر 

شده و فعال در زندان به سر می برد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد این پرونده 
در حــال تکمیــل تحقیقــات اســت و فــرد دیگــری 
کــه از او رشــوه دریافــت شــده بود نیــز اکنون در 

بازداشت موقت به سر می برد.
ستایشــی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه 
آیا پرونده ای )در مورد برادر همســر یکی از وزرا( 
بــه دســتگاه قضایــی ارجــاع شــده اســت گفــت: 

پرونده ای ارجاع نشده است.
او ادامه داد: اگر کسی در این زمینه نسبت 
بــه گــزارش غیــر مســتند شــکایتی دارد بــا توجــه 
بــه جنبــه خصوصــی بــودن موضــوع می توانــد در 

دستگاه قضا شکایت کند.
قدردانــی  ضمــن  قضاییــه  قــوه  ســخنگوی 
را  نکتــه  ایــن  فســاد  گزارشــگران  اقدامــات  از 
خاطرنشــان کرد که کســانی که گزارشگری فساد 
می کننــد بدانند که گزارش هایشــان باید مســتند 

و مستدل باشد.
پایــان نشســت در خصــوص  ستایشــی در 
جزئیــات گزارشــگر ویژه ســازمان ملــل گفت: این 
گــزارش بــر وجــود ادله محکــم از واضعــان اعمال 
حقــوق  مســائل  اســت.  حاکــی  تحریم کننــدگان 
بشــری را به نمایندگی از آن کودکی که مبتال به 
بیماری ســخت اســت اما به دارو دسترسی ندارد 
می گویــم. بیمــاران صعــب العالج به شــدت دچار 
مشکل هستند و این در حالی است که واضعان 
تحریــم در مجامــع بیــن المللــی می گوینــد علیــه 
مــردم این کار را نمی کنیم. امید اســت روزی این 
افــراد بتواننــد پاســخ خانواده هایی که عزیزشــان 
را بــه دلیــل بیمــاری و نبــود دارو از دســت دادنــد 
بدهند. خود بنده هم یکی از همین افراد هستم 

چرا که عزیز خود را از دست دادم. 

معــاونمســکنشــهریبنیــادمســکنتاکیدکرد
کــهتعــداد۲۸۲هزارواحدنهضتملیمســکن
بــاحمایــتونظــارتبنیــاددرمناطــقشــهریو
روستاییدرحالساختاستکهدراینزمینه
بــااســتفادهازتجربهمســکنمهــر،تقاضامحور
بــودنرامدنظــرقــراردادهایــمودرمناطقیکه

متقاضینیستپروژهاجرانمیکنیم.
حمیدرضــا ســهرابی در گفت وگــو بــا ایســنا 
اظهار کرد: وزارت راه و شهرســازی معادل ۲۰۰ 
هــزار واحــد زمین برای اجرای طــرح نهضت ملی 
مســکن در مناطق شــهری به مــا تخصیص داده 
و متقاضــی تعریف شــده حدود ۱۰۳ هزار واحد 
اســت. بنیــاد مســکن تقریبــا ۱۰۰ هــزار واحــد را 
شــروع کــرده و طــی یک ســال اخیــر ۳۵۰ واحد 
بــه مرحلــه ی افتتــاح رســید کــه شــهریورماه در 

نمادیــن  صــورت  بــه  را  واحــد   ۱۸۰ قــم  اســتان 
کردیم. افتتاح 

بــودن  تقاضامحــور  در  این کــه  بیــان  بــا  او 
پــروژه از تجربــه مســکن مهــر اســتفاده می کنیم، 
گفــت: اعتقــاد داریــم طــرح نهضــت ملی مســکن 
باید متقاضی محور باشــد. در واقع اگر متقاضی 
نباشــد و موضوعــات تخصیــص زمیــن، کاربــری و 

الحاقات محقق نشود کار را شروع نمی کنیم.
معاون مســکن شــهری بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی درباره آخرین فرآیند اجرای طرح نهضت 
ملی مســکن توســط بنیاد گفت: بنیاد مسکن در 
۳ بخــش شــامل گــروه ســاخت، بنیــاد ســاخت و 
خودمالک، پروژه ها را اجرا می کند. طبیعتا حیطه 
فعالیت بنیاد مسکن شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار 
نفــر اســت ولــی در برخــی شــهرهای بزرگ تــر نیز 

مثــل قــم، بندرعبــاس و زاهدان در حــال فعالیت 
هستیم.

ســهرابی تصریــح کــرد: عــالوه بــر ۱۰۰ هــزار 
واحــد مســکن شــهری، ســاخت ۱۸۲ هــزار واحــد 
روســتایی نیز توســط بنیاد مســکن شــروع شــده 
که در بخش زمین، تســهیالت و نظارت، خدمات 

ارایه می دهد.

 برای۶۰۰۰متقاضی،
زمینتامیننشدهاست

او بــا بیان این کــه برای حدود ۶۰۰۰ متقاضی 
ثبــت نامــی نهضــت ملــی مســکن، تامیــن زمیــن 
نشــده اســت گفت: اجرای پروژه ها مقدماتی دارد 
کــه شــامل تخصیــص زمیــن، طراحــی، پروانــه و 
عملیات آماده سازی است. در مواردی نیز ثبت نام 

شــده ولی معادل آن زمین معرفی نشــد، یا زمین 
تخصیــص  یافــت امــا بعــدا معــارض پیدا کــرد. در 
برخــی مــوارد زمیــن، اختصــاص یافتــه و طراحــی 

شروع شده ولی متقاضی معرفی نشده است.
به گفته معاون مسکن شهری بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی ، بنیاد مســکن در حوزه شــهری 
طرح نهضت ملی مســکن، زمین در اختیار ندارد 
و بایــد وزارت راه و شهرســازی اقــدام بــه معرفــی 
زمین هــا کنــد. بــه دلیــل این کــه اراضــی خــارج از 
بافــت شــهری اســت ابتــدا بایــد در شــورای عالی 
معماری و شهرســازی به تصویب برســد، ســپس 
پروانه صادر شود، مناقصه برای انتخاب پیمانکار 
بــزرگ  معمــوال  پروژه هــا  چــون  و  گیــرد  صــورت 
مقایــس هســتند، کارهــا زمــان می بــرد. در برخی 
مــوارد کــه ایــن فرآینــد تســریع می شــود طرح هــا 

زودتر به اجرا می رسند.

پروژهصدرادرکمتراز3ماه
شروعشد

ســهرابی تاکید کرد: در پروژه ۳۱۵۲ واحدی 
شــهر جدیــد صــدرا شــیراز مــا بــه عنــوان کارگــزار 
فعالیــت می کنیــم. در این شــهر طی کمتر از ســه 
مــاه تمــام مراحــل را طی کردیم کــه االن پروژه به 
مرحله ی بتن ریزی رسیده و به زودی فونداسیون 

شروع می شود.
او بــا  اعــالم ایــن وعــده کــه طــرح نهضــت 
ملی مســکن در آینده تســریع می شــود گفت: بر 
اســاس ســرعت تامیــن زمین هــای قابــل ســاخت 
امیدواریــم در آینــده روند اجرای طرح ها ســرعت 

بیشتری به خود بگیرد.

معاونبنیادمسکن:متقاضینباشد،نمیسازیم

سندمالکیت3جزیرهجنوبیصادرشد
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جزئیات پیشنهاد افزایش 
سرمایه 60 درصدی بیمه »ما«
گــزارش توجیهــی هیــات مدیــره شــرکت بیمــه »مــا« 
ســرمایه  درصــدی   60 افزایــش  بــرای  عــام(  )ســهامی 
فعلی خود در حالی روانه کدال شــده که جزییات این 
گــزارش حاکــی از توســعه فعالیت هــای اتکایــی در این 

شرکت چابک دارد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  عمومــی  روابــط 
مدیــره  هیــات  »مــا«، 
ارایــه  بــا  شــرکت  ایــن 
افزایــش  پیشــنهاد 
ســرمایه  درصــدی   60
کنونــی خــود بــه مجمــع 
العــاده  فــوق  عمومــی 

ســهامداران در کــدال، عنــوان کــرده اســت: » بــا عنایت 
به ماده 3 دســتورالعمل مراحل زمانی افزایش ســرمایه 
اوراق  و  بــورس  نــزد ســازمان  ثبــت شــده  شــرکت های 
بهادار، گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد 
افزایــش ســرمایه از مبلــغ 500 میلیــارد تومــان به مبلغ 
انباشــته و ســایر  از محــل ســود  تومــان  800 میلیــارد 

اندوخته ها« ارایه می شود.
در ادامــه ایــن درخواســت آمــده کــه ایــن افزایــش 
ســرمایه به منظور رعایت حد نصاب ســرمایه مورد نیاز 
جهت مجوز قبولی اتکایی شــرکت که بر اســاس مصوبه 
15 فروردین ماه سال جاری هیات عامل بیمه مرکزی و 
سایر موارد ذکر شده در گزارش توجیهی در 21 شهریور 
مــاه امســال بــه تصویــب هیــات مدیــره رســیده ، بــرای 
اظهارنظــر بــه حســابرس و بــازرس قانونــی نیــز اعــام و 

ارسال شده است.
افزایــش ســرمایه 60 درصــدی شــرکت بیمــه »ما« 
در صــورت تاییــد حســابرس و بــازرس قانونــی نیازمنــد 
موافقــت بیمــه مرکــزی و ســازمان بــورس و تصویب این 
پیشــنهاد در مجمــع عمومــی فــوق العــاده ســهامداران 

است.

حضور بانک سامان در 
نمایشگاه صنعت غالت، 

آرد و نان
چهاردهمیــن نمایشــگاه بین المللی صنعــت غالت، آرد 
و نــان بــا عنــوان IBEX 2022، بــا حضــور بانک ســامان 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 

شده است.
الفباخبــر  گــزارش  بــه 
،ایــن بانک کــه به دلیل 
و  امکانــات  و  ســابقه 
فــراوان  زیرســاخت های 
طــی ســال های اخیــر به 
انتخاب اول شرکت های 
حــوزه غــذا تبدیل شــده 
با کادری کامل متشــکل 

از مدیــران ارشــد، میانــی و کارشناســان متخصــص در 
حوزه هــای ارزی، اعتبــاری و ریالی در نمایشــگاه صنعت 

غات، آرد و نان حضور دارند.
گفتنی اســت این نمایشــگاه از 21 شــهریور لغایت 
2۴ شهریور در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران 
برگــزار شــده و بانــک ســامان بــه معرفــی دســتاوردها و 
امکانات و راهکارهای جدید خود برای شرکت های فعال 
در حــوزه بازرگانــی و تولید تجهیــزات صنعت غات، آرد 

و نان پرداخته است.

گام دوم افزایش سرمایه 
بیمه سرمد کلید خورد

هیات مدیره بیمه سرمد، مرحله دوم افزایش سرمایه 
این شرکت را از محل تجدید ارزیابی ها کلید زد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه ســرمد، افزایــش 
شــرکت  ایــن  ســرمایه 
عمومــی  مجمــع  در 
فوق العاده اسفند 1۴00 
بــه تصویب رســیده بود 
کــه مرحله نخســت آن، 
 1۴01 مــاه  خــرداد  در 
بــه ثبــت رســید تــا بیمه 
ســرمد، ســرمایه خود را 
از 2500 میلیــارد ریــال 

به مبلغ ۴800 میلیارد ریال افزایش دهد.
پــس از انجــام مرحله اول افزایش ســرمایه، هیات 
مدیره بیمه سرمد در نظر دارد بر اساس تفویض مجمع 
عمومی فوق العاده، مرحله دوم افزایش سرمایه را کلید 
بزنــد و ســرمایه ثبتــی خود را با افزایــش ۴9 درصدی به 

7,152 میلیارد ریال برساند.

بر اساس تصمیم هیات مدیره، انجام مرحله دوم 
افزایــش ســرمایه از مبلــغ ۴,800میلیــارد ریــال به مبلغ 
7,152 میلیــارد ریــال، از محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی 
دارایی هــا، بــه منظــور افزايــش ظرفيــت نگهــداری مجاز 
شــرکت، ثروت ســازی بــراي ســهامداران شــرکت و نيــز 
افزايــش ظرفيــت شــرکت جهت خريــد دارایی های ثابت 

صورت می گیرد.

کوتاه از بانک و بیمه

 هدف گذاری برای جذب
۵0 میلیون مشتری 

نشســت خبــری تشــریح عملکــرد ایــن بانــک و صندوق 
توسعه فناوری های نوین در راستای تحقق شعار سال 
و حمایت از شــرکت های دانش بنیان و فناور با حضور 
مدیران عامل، جمعی از مدیران 2 مجموعه و اصحاب 

رسانه برگزار شد.
بانــک  مدیرعامــل 
مهــر  قرض الحســنه 
بــر  تأکیــد  بــا  ایــران 
رشــد  باالتریــن  اینکــه 
در  جــاری  ســال  منابــع 
شــبکه بانکــی بــه بانــک 
مهــر  قرض الحســنه 
ایران اختصاص داشته، 
گفت: ما در سال 1۴01رشد قریب به ۴0 درصدی منابع 
را تجربــه کرده ایــم و بــه آمــار افتتــاح 9هزار حســاب در 

روز رسیده ایم.
دکتر »سید سعید شمسی نژاد« در بخش دیگری 
از ســخنان خــود با بیــان اینکه هدف گذاری مــا در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران این است که 50 میلیون ایرانی 
کارت قرض الحســنه داشــته باشــند،  گفت: ما به دنبال 
حــذف کارمــزد ثابت و تجمیع خدمات قرض الحســنه در 
یک سوپراپلیکیشــن هســتیم و ان شــاءهللا در آینده نیز 

خبرهای خوبی در این زمینه اطاع رسانی می شود.

 مدیریت هوشمند
مصارف در دستور کار 

شعب توسعه تعاون
سرپرســت بانــک توســعه تعــاون برمدیریــت هوشــمند 
مصارف و تســهیالت تاکید کرد وگفت :ابزارهای تامین 
ریالــی در  اوراق گام وال ســی  نویــن همچــون  مالــی 

اولویت شعب قرار گیرند.
محمدشــیخ حسینی،سرپرســت بانــک توســعه تعــاون 
شــعب  مدیــران  بــا  ویدئوکنفرانســی  درنشســت 
دوایــر  استان،روســای 
اعتبــاری و کارشناســان 
بازاریابــی  و  اعتبــاری 
موضــوع  بــا  اســتان ها 
عملکــرد  »بررســی 
الــف  بنــد  اعتبــارات 
تبصره 18 قانون بودجه 
اظهــار   »1۴00 ســال 
همــکاران  کرد:عملکــرد 
صف در حوزه های مصارف، درآمد و وصول در نیمه اول 

سال جاری مطلوب بوده است.
جــاری  درســال  بانــک  تکالیــف  افزود:میــزان  وی 
بسیارســنگین اســت.میزان افزایش تسهیات در برخی 
ســرفصل ها تــا 10 برابــر افزایــش یافتــه به همیــن دلیل 

نیازمند مدیریت هوشمندانه مصارف هستیم.
شــیخ حســینی ادامــه داد:مهــم تریــن شــاخص در 
نظــام بانکــی تعــادل بخشــیدن بیــن مصــارف و منابــع 
است. به گفته سرپرست بانک توسعه تعاون:همکاران 
تســهیات  موضــوع  در  اســتان ها  از  نیمــی  در  شــعب 
بنــد الــف تبصــره 18 عملکــرد خوبــی داشــته انــد و بقیه 
اســتان ها بایــد تــاش بیشــتری برای جــذب و تخصیص 
تســهیات این ســرفصل کنند. سرپرســت بانک توسعه 
تعــاون بــا بیــان اینکه شــعب بانک در سراســر کشــور تا 
پایان شهریور با تاش مضاعف و برنامه ریزی اقدام به 
تصویب قراردادها کنند تا بانک بتواند برای سال جاری 
نیــز اقــدام به انعقاد تفاهم نامه در چارچوب تبصره 18 

با دستگاه های اجرایی کند.

جشنواره تخفیفات بیمه 
ایران ادامه دارد

احمــد صفــرزاده معــاون فنــی بیمــه ایــران اعــالم کــرد: 
جشــنواره تخفیفــات بیمــه ایران که به مناســبت هفته 
دولت به اجرا گذاشــته شــده بود, با توجه به استقبال 
بیمــه  و  عزیــز  مــردم 
گــزاران گرامی، تا پایان 
 ۱۴0۱ مـــاه  شــهریور 

ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی 
بیمه ایــران، صفرزاده با 
اعــام ایــن خبــر افــزود: 
در  تخفیفــات  میــزان 
بیمه نامه عمر و حوادث 
انفرادی سما )طرح سامت مردم ایران( 30 درصد، بیمه 
نامــه عمــر و حــوادث طــرح حامیــان ســامت 30 درصــد، 
بیمــه نامــه حــوادث انفــرادی 25 درصــد، بیمه های آتش 
ســوزی، مهندســی و انــرژی 20 درصــد، انــواع بیمه هــای 

مسئولیت و بیمه های باربری 20 درصد خواهد بود.

افزایش سقف برداشت نقدی 
از خودپردازهای بانک دی

بــه منظــور ارائــه خدمــات بــه زائــران عتبــات عالیــات، 
ســقف برداشــت نقــدی از خودپردازهــای بانــک دی در 
مــرزى  اســتان هاى 

افزایش یافت.
به گــزارش روابط عمومی 
بانک دی، سقف برداشت 
دســتگاه های  از  نقــدی 
خودپردازهــای ایــن بانــک 
ایــام،  اســتان های  در 
کرمانشــاه  خوزســتان، 
چزابــه،  مــرزی  نقــاط  و 
شــلمچه، مهران و خســروی تا تاریخ پنجم مهر ماه 1۴01 به 

مبلغ پنج میلیون ریال افزایش یافت.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

آرش فروزان 
عضو هیئت مدیره پلتفرم باکچینی فینوپیا

 
در ۹ ژوئــن 202۱ )۱۹ خــرداد ۱۴00(، دولــت 
السالوادور در روزنامه رسمی خود، قانونی را 
منتشر و اعالم کرد که ارز دیجیتال بیت کوین 
را به عنوان ارز دیجیتال قانونی خود پذیرفته 
است. این قانون در نهایت نیز در 7 سپتامبر 
202۱ )۱6 شهریور ۱۴00( اجرایی شد و بنا بر 
آن، شــهروندان کشور الســالوادور می توانند 
بــدون هیــچ محدودیتی و در هر معامله ای از 
بیت کوین برای پرداخت بدهی ها و معامالت 

خود استفاده کنند. 
بیت کوین هم اکنون ابزاری برای پرداخت 
هزینــه کاالهــا و خدمــات کشــور الســالوادور 
است. عاوه بر این، شهروندان کشور مذکور 
می توانند مالیات خود را هم با بزرگ ترین ارز 
دیجیتــال بــازار پرداخت کنند. اســتانداردهای 
دالر  از  اســتفاده  بــه  همچنــان  حســابداری 
آمریــکا به عنوان ارز مرجــع ادامه خواهند داد 
و دولت در آینده سیستمی را ارائه می کند تا 
کاربران بتوانند بیت کوین را به صورت خودکار 

و فوری به دالر آمریکا تبدیل کنند.
از  اصلــی  دلیــل  ســه  بــه  الســالوادور 
بیت کوین اســتقبال کرده اســت. اولین دلیل 
آن، افزایــش کارایــی حواله هــای بین المللــی 
جهانــی،  بانــک  گــزارش  اســاس  بــر  اســت. 
بیــش از 20 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلی 
الســالوادور از طریق حواله ها تأمین می شود. 
مســئله ایــن اســت کــه هزینــه ایــن حواله هــا 
الســالوادور  بــه  آمریــکا  متحــده  ایــاالت  از 
می توانــد 30 تــا 50 درصــد باشــد. عــاوه بــر 
ایــن، مشــکات و هزینه های مربــوط به زمان 
موردنیــاز بــرای جمــع آوری پــول فیزیکــی هــم 

وجود دارد.
دومیــن دلیل این اســت که تقریبــاً 70 درصد 
از جمعیت الســالوادور حســاب بانکی ندارند. 
فنــاوری بیت کویــن می توانــد به بخــش زیادی 

امــکان  کشــور  ایــن  مــردم  از 
دسترســی آســان بــه خدمــات 
مالــی را بدهــد. آخریــن دلیــل 
الســالوادور نیــز، کاهــش اتــکا 
بــه دالر آمریــکا بــوده و یکی از 
اهــداف اصلــی این کشــور این 
است که از بیت کوین به عنوان 
ابــزاری برای ذخیره و پس انداز 

استفاده کند.
از طرفــی، حتی صنــدوق بین المللی پول 
)IMF( بــه الســالوادور نســبت بــه برنامه هــای 
بیت کویــن  از  اســتفاده  بــرای  کشــور  ایــن 
به عنــوان ارز ملــی خــود هشــدار داده اســت. 
ایــن ســازمان تأکیــد کــرده اســت کــه پذیــرش 
بیت کوین به عنوان ارز قانونی، مســائل کان 
اقتصــادی، مالــی و حقوقی زیــادی را به  وجود 
مــی آورد کــه بــه تحلیــل بســیار دقیقــی نیــاز 
دارد. بانــک جهانــی نیــز در ابتــدا درخواســت 
الســالوادور بــرای کمــک بــه اجــرای بیت کوین 
به عنــوان ارز قانونــی را رد و خاطرنشــان کــرد 
دارد  قصــد  الســالوادور  دولــت  هرچنــد  کــه 
دســت به انجام این کار بزند، بانک جهانی با 
توجه به کاستی های محیطی و شفافیت الزم 

از آن حمایت نمی کند.
پذیــرش  اصلــی  مشــکات  از  یکــی 
بیت کویــن، هزینــه زیــاد تراکنش هــا و زمــان 
طوالنی پردازش آنها اســت. الســالوادور برای 
حل این مشــکل از شــبکه الیتنینگ اســتفاده 
می کند و از طریق آن که یک راهکار الیه دوم 
بیت کویــن ســاخته  و روی باک چیــن  اســت 
در  را  خــود  بیت کویــن  پرداخت هــای  شــده، 
عــرض چنــد ثانیــه پــردازش می کنــد و کارمزد 

ناچیزی هم می پردازد.
کــه  از پیچیده تریــن چالش هایــی  یکــی 
السالوادور باید حل کند، این است که امکان 
طریــق  از  را  بیت کویــن  خریــد  و  دسترســی 
فرایندهــای ســاده و کارآمــد بــرای شــهروندان 
خــود فراهــم نماید و پیچیدگی هــای موجود را 

کاهش دهد. 
از طرفــی، بــه دلیــل پیچیدگــی 
ارزهــای  بــازار  بــه  دسترســی 
خریــد  قیمت هــای  دیجیتــال، 
معموالً باالتر از قیمت های آنی 
اســت. بــه همین خاطــر، مردم 
السالوادور بهتر است از طریق 
یک صرافی دولتی به بیت کوین 
دسترســی پیــدا کننــد. صرافــی 
نبایــد کارمــزدی از شــهروندان بگیــرد و قیمــت 
آن بایــد با قیمت ســایر صرافی های خصوصی 
حاضــر در ایــن کشــور مطابقت داشــته باشــد 
)برای جلوگیری از آربیتراژ(. در واقع، می توان 
این فرضیه را مطرح کرد که خود دولت ممکن 
اســت عملیــات آربیتــراژ را بــا توجه بــه قیمت 
آنــی صرافی هــای خــارج از الســالوادور انجــام 
دهد. از طرفی دولت السالوادور مجبور است 
چارچــوب نظارتــی و قانونــی الزم را ایجاد کند 
و سیســتم تبدیل بیت کویــن به دالر آمریکا را 
نهایــی نماید. تمام کســب وکارهای این کشــور 
بایــد بیت کویــن را به عنــوان ارز قانونــی خــود 
بپذیرنــد؛ مگــر اینکــه فنــاوری موردنیــاز بــرای 
پــردازش تراکنش ها را نداشــته باشــند. آینده 
بیت کویــن در الســالوادور می توانــد به شــدت 
بــر آینــده ارزهــای دیجیتــال غیرمتمرکــز تأثیــر 
بگــذارد و نشــان دهــد کــه چگونــه می تــوان از 
بیت کویــن به عنــوان ابــزار مبادلــه در زندگــی 
روزمره اســتفاده کرد. با این حال، این کشــور 
همچنــان باید ریســک های قابل توجهی را هم 

در نظر بگیرد.
ریســک های  موجــود،  ریســک  اولیــن 
اقتصادی و مالی است. پذیرش بیت کوین در 
سیستم مالی السالوادور می تواند خطراتی را 
در ثبــات مالــی و اقتصــادی ایــن کشــور ایجاد 
کند. دومین ریسک، چالش های تکنولوژیکی 
اســت. بیت کویــن یــک فناوری جدید اســت و 
ابزارهــای موردنیــاز بــرای تعامــل بــا آن هنــوز 
جدیــد و گاهــی پیچیده انــد. به منظــور کاهش 

راهکارهــای  بایــد  الســالوادور  ایــن خطــرات، 
و  کنــد  ارائــه  فنــاوری  را در زمینــه  کارآمــدی 
بــا اســتفاده از آنهــا، خدمــات مالــی جدیــدی 
را ایجــاد کنــد کــه بــرای همــه قابل دســترس، 

کاربرپسند و قابل استفاده باشد. 
چالش هــای اجتماعــی موجــود هــم ایــن 
است که دولت السالوادور باید بتواند مردمی 
را که هنوز حساب بانکی ندارند، متقاعد کند 
تــا از بیت کویــن به عنــوان ابــزاری بــرای انجام 
مبادالت خود اســتفاده کنند و متوجه مزایای 
بالقوه آن شــوند. این چالش، مســئله بســیار 
مهمی برای الســالوادور محسوب می شود. بر 
اســاس گزارش دفتر ملی تحقیقات اقتصادی 
آمریکایی ان بی ای آر )NBER(،  تنها 20 درصد 
از شــرکت کنندگان پــس از دانلــود کیــف پول 
اولیــه 30  پــاداش  گرفتــن  و   )Chivo( چیــوو 
داده انــد.  ادامــه  آن  از  اســتفاده  بــه  دالری، 
ترجیــح کاربــران بــرای اســتفاده از پــول نقــد 
و عــدم اعتمــاد بــه سیســتم دیجیتــال یا خود 
بیت  کوین از مهم ترین مشکاتی است دولت 

السالوادور می بایست آنها را حل کند.
ایــن، در پذیــرش بیت کویــن  عــاوه بــر 
به عنــوان یــک پول قانونــی، چالش هایی برای 
جلوگیــری از دور زدن فراینــد احــراز هویــت 
پول شــویی  بــا  مبــارزه   ،)KYC( مشــتریان 
)AML( و مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم 
)CFT( وجــود دارد. ایــن امــر به ویــژه زمانــی 
مشــکل آفرین اســت کــه شــهروندان از کیــف 

پول های آناین استفاده می کنند. 
در هــر حــال، الســالوادور قــدم بزرگــی 
بــرای آینــده خــود و صنعــت ارزهــای دیجیتال 
کشــور  ایــن  سرنوشــت  و  اســت  برداشــته 
تأثیــر زیــادی بر توکن هــای دیجیتالــی خواهد 
گذاشت. از طرفی، این کشور اولین  کشور در 
جهان است که بیت کوین را به طور رسمی به 
ارز قانونی خود تبدیل کرده است. در نتیجه، 
هنوز نمی توان تمام ابعاد و پیامدهای ناشــی 

از این تصمیم را به طور کامل بررسی کرد.

مجیــد شــاکری کارشــناس اقتصــادی گفــت: 
را  ســهام  کــه  ســتاره  ســامانه  راه انــدازی 
وثیقه گــذاری می کنــد، اقــدام بســیار خوبــی 
است اما باید تکمیل شود و به جزء بانک ها، 
افراد حقیقی هم به صورت P2P به ســامانه 

ستاره دسترسی داشته باشند.
اقتصــادی  کارشــناس  شــاکری،  مجیــد 
دربــاره وثائــق بانکــی بــه خبرنگار ایبِنــا گفت: 
معمــوال به حــوزه سیاســتگذاری پولی توجهی 
نمی شــود و دلیــل آن هــم تفاوت بســیار زیاد 
نــرخ بهــره آزاد با نــرخ بهره تســهیات دولتی 
اســت. بــه این معنا؛ در صورتــی که نرخ بهره 
موثــر تســهیات دولتــی ســالیانه 2۴ یــا 25 
درصد است، جنس نرخ بهره آزاد بین 5 تا 7 

درصد در ماه محاسبه می شود.
شــاکری بــا بیــان اینکــه حال این ســوال 
پیــش می آیــد کــه آیا نــرخ بهــره آزاد در جایی 
غیــراز معامــات پولــی، غیرمتشــکل و نــزول 

اســت،  آری  جــواب  داد:  پاســخ  دارد؟  معنــا 
چراکه محاســبات کل فرایند مبتنی بر نســیه 
و فــروش چکــی برمبنای نرخ بهــره آزاد انجام 
می شــود و بخــش مهمــی از اقتصــاد را تحــت 

تاثیر قرار می دهد.
وی در ادامــه اضافــه کــرد: وجــود چنیــن 
تفــاوت بزرگــی بین نرخ بهــره آزاد و بانکی در 
ابتــدا تمــام تاش هــا بــرای جلوگیــری از ســوء 
اســتفاده از عقــود و انحراف عقود نســبت به 
اهــداف را با شکســت روبرو کــرد، زیرا تفاوت 
بــه قــدری زیــاد اســت کــه نظارت هــا را بی اثر 
می ســازد، عــاوه برایــن وقتــی تفــاوت تــا این 
اندازه زیاد اســت رفتار ما در بازار بین بانکی 
برتصمیمات ســرمایه گذاری آحاد ملت خیلی 

موثر واقع نمی شود.
ایــن کارشــناس اقتصــادی دربــاره علــت 
این مســئله اظهار داشــت: اولین علت چشم 
انــداز انتظــارات تورمی اســت که تــورم باالیی 

را می بینــد. بــا مصوبات شــورای پــول و اعتبار 
اعداد نرخ تســهیات میخکوب شــده و بخش 
مهم تــر ایــن اســت کــه در ایــران نظــام وثائــق 
قــوی وجــود نــدارد و در صورتیکــه گفته شــود 
بــرای وام گیــری از بانک هــا بــه دنبــال وثائــق 
متفاوتی نســبت به مســتغات باشــید، لزوما 
بــه نتیجه ای نخواهیم رســید، زیرا سرنوشــت 
آن مانند سرنوشت اخد وام از بانک ها بدون 
وثائــق می شــود. مشــکل در درجــه اول در فاز 
وثائق نیســت، به خاطر نگرانی های تورمی از 
ســمت تقاضا، کنترل ترازنامه گذاشــته شــده 
کــه نــوع وثیقــه یــا وام خــرد و کان در ایــن 
بخش با هم فرقی ندارد، این کلیت است که 

کنترل می شود.
شاکری در ادامه تصریح کرد: نقطه وام 
دهــی بــا ایــن حــال مابین افــراد اســت، یعنی 
نقطــه ای کــه از ســمت چپ ترازنامــه را تامین 
مالی کند تا نرخ بهره آزاد پایین آورده شــود، 

زیــرا مشــکلی کــه در ایــن بخــش وجــود دارد، 
محدود بودن نظام وثائق به مستغات است 
و در ایران نظام حقوقی رهن حتی مستغات 
بین افراد را به جای وثائق پائین تر پشــتیبانی 

نمی کند.
وی در ایــن خصــوص یادآور شــد: کاری 
کــه اکنــون به عنوان ســامانه ســتاره شــروع 
شده که سهام را وثیقه گذاری کنند، از باب 
وثیقــه گــذاری گزینــه بســیار خوبــی اســت و 
نفــع بــازار ســهام هم در آن وجــود دارد، اما 
بایــد تکمیــل شــود و بــه جــزء بانک هــا افــراد 
بــه ســامانه   P2P بــه صــورت  هــم  حقیقــی 
ستاره دسترسی داشته باشند. با این روش 
اســتفاده از وثائق به جز مســتغات معنادار 
شــده و ایــن عنــوان ایجــاد خواهــد شــد کــه 
تــا کــف  تامیــن مالــی در اقتصــاد از ســقف 
ترازنامه هــا انجام شــود بدون اینکه فشــاری 

برای رشــد نقدینگی به وجود آید.

طــرح پیشــنهاد تنبیــه بانکهایــی کــه بــا 
نهضت ملی مسکن همکاری نمی کنند.

مدیرعامــل بانک مســکن با بیــان این که 
همه ما مسئولیم که به قانون پایبند باشیم، 
قانونــی  ســپرده  بایــد  مرکــزی  بانــک  گفــت: 
بانک هایــی کــه بــه تامیــن مالــی نهضــت ملی 
مســکن وارد نشده و به قانون عمل نکرده اند 

را افزایش دهد.
محمــود شــایان در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم در خصوص عدم 
همراهی سیستم بانکی با طرح مسکن سازی 
دولــت )نهضــت ملــی مســکن(، اظهــار کــرد: 
به عنــوان یــک کارشــناس بانکــی می گویم اگر 
بخواهیــم به صــورت بخشــی فقــط یــک بانــک 
)مســکن( را ببینیم، این بانک قطعاً بیشتر از 

تکالیف خودش عمل کرده است.
وی ادامه داد: این مسئله نشان می دهد 
وقتی اراده برای این کار وجود داشــته باشــد،  

به طور قطع به آن خواهیم رسید.
وی افزود: به عنــوان مثــال مســائل مربــوط بــه 
بیمــاری کرونا را مدنظــر قرار دهیید؛ طی یک 
روز چندین میلیون وام به حساب مردم واریز 

شد. اراده بر این بود که این اتفاق بیفتد.
مدیرعامــل بانک مســکن گفت: بانک ها 
داخلــی چالش هایــی از جملــه ناتــرازی مالــی 
دارنــد. ایــن یــک بُعــد اســت. یــک بُعــد دیگــر 

عهــده  بــر  قانونگــذار  کــه  اســت  تکلیفــی 
بانک هــا گذاشــته اســت. اگر مــی خواهیم به 
قانــون توجــه کنیم بایــد آنرا رعایــت کنیم. ما 

مسئولیم به قانون پایبند باشیم.
شــایان یــادآور شــد: قانــون 27 بانــک و 
موسســه مالــی و اعتبــاری را مکلــف کــرده در 
نهضت ملی مســکن مشــارکت داشته باشند. 
این اولین بار است که در قانون از بانک های 
بــرده  نــام  دولتــی و خصوصــی و موسســات 
می شــود. همــه اینهــا در نهضت ملی مســکن 
ســهمیه دارنــد و بایــد بــرای تولید ســاالنه یک 
تومــان  میلیــون مســکن 360 هــزار میلیــارد 

تسهیات را پرداخت کنند.
وی بــا بیــان این کــه یک وظیفــه بر عهده 
اضافــه  گذشــته اند،  و شهرســازی  راه  وزارت 
کــرد: ایــن وزارتخانه موظف اســت زمین مورد 
نیاز ســاخت واحدهای نهضت ملی مســکن را 
تامین کند. به نظرم با پیگیری های جدی وزیر 
راه و شهرسازی در این بخش عملکرد بسیار 

خوبی را شاهد هستیم.
وی تاکیــد کــرد:  در زمــان حاضــر زمیــن 
برای ســاخت یک میلیون مسکن فراهم شود 
کــه تــا عملیــات ســاخت بیــش از 1.5 میلیون 
واحــد نهضــت ملــی مســکن آغاز شــده ضمن 
این کــه وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرد کــه 
زمیــن ۴ میلیــون مســکن تــا پایــان مــاه جاری 

تامیــن خواهــد شــد. بنابرایــن مــا مشــکلی در 
این بخش نداریم.

مدیرعامــل بانــک مســکن بــا بیــان "مهم ترین 
ضلــع در ســاخت مســکن مباحــث مربــوط بــه 
تامین مالی اســت" گفت: برای ساخت حدود 
2.3 میلیون مسکن مهر در مجموع 55 هزار 
میلیــارد تومان خــط اعتباری اختصاص یافت. 
در حالی که بانک مســکن بانک مســکن سال 
گذشــته 76 هــزار میلیــارد تومــان تســهیات 
پرداخــت کــرده اســت. امــروز حــدود ۴5 هزار 
مســکن  بخــش  در  قــرارداد  تومــان  میلیــارد 

پرداخت تسهیات را امضا کرده ایم.
شــایان بیــان کــرد: تاکنــون بیــش از 26 
و  بانــک  تومــان سهم الشــرکه  میلیــارد  هــزار 
منابع واریزی مردم در نهضت ملی مسکن به 

پروژه ها تزریق شده است.
وی بــا اشــاره بــه این کــه آورده مــردم در 
طــرح نهضــت ملی مســکن هم نقــش تعیین 
کننــده ای در اجــرای پروژه ها دارد، اظهار کرد: 
تاکنون بیش از 570 هزار نفر افتتاح حساب 
کرده انــد کــه ۴0 میلیــون تومــان و بیشــتر را 
واریــز کرده انــد. تفاوت مســکن مهر با نهضت 
ملــی مســکن ایــن اســت کــه در طــرح نهضت 
ملــی ابتــدا بایــد بخشــی از سهم الشــرکه خود 
را کــه ۴0 میلیــون تومــان اســت، واریــز کنند. 
بــا دســتور وزارت راه و شهرســازی ایــن مبالغ 

تزریــق  پــروژه  بــه   ... و  بــرای آماده ســازی  را 
می کنیم.

وی بــا تاکیــد بــر این که واریــز اول لینک 
بــه پروژه هــای نهضــت ملــی مســکن  ورودی 
است، افزود: اگر قرار باشد واحدهای نهضت 
ملــی مســکن از طریق صنعتی ســازی ســاخته 
آیــا سیســتم بانکــی می توانــد همپــای  شــود 
ســرعت ســاخت و ســاز حرکــت کنــد. یکــی از 
روش هــا ایــن اســت کــه منابع مالــی از طریق 
خــط اعتبــاری تامین شــود که ایــن روش فعا 

خط قرمز است.
اســت  ایــن  دوم  روش  داد:  ادامــه  وی 
ســپرده قانونی بانک هایی کــه به تامین مالی 
نهضــت ملــی مســکن وارد نشــده و بــه قانون 
عمــل نکرده انــد را افزایش دهد. بانک مرکزی 
می توانــد ســپرده را در اختیــار بانــک مســکن 
قرار دهد تا به پروژه های نهضت ملی مسکن 
تزریــق شــود. ایــن کار مزیت هایــی دارد کــه 

مهم ترین آنها عدم خلق پول است.
مدیرعامــل بانک مســکن گفت: این یک 
پــول پــر قدرت نیســت و منابع مالــی بانک ها 

در اختیار حوزه ساخت و ساز قرار می گیرد.
شــایان یادآور شد: بانک ها و موسسات 
مالی باید به نهضت ملی مســکن وارد شــوند 
که تا االن اقدام چندانی در این زمینه صورت 

نگرفته است.

چرا بانک ها با طرح مسکن سازی دولت همراه نیستند؟

مشکالت محدود بودن نظام وثائق به امالک در ایران

تأثیرات
حقوقی و اقتصادی
پذیرش بیت کوین
در کشور السالوادور

در سایت روزنامه بخوانید:
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مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

شناسه : ۱۳۸۰۲۳۸مناقصه عمومی یک مرحله ای

مناقصه  دارد  نظر  در  بندرعباس  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 
پسماند  مدیریت  سازمان  انسانی  نیروی  تامین  ای  مرحله  یک  عمومی 
به شماره 2001004916000044 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.

تا  فراخوان  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکت ها  بازگشایی 

)ستاد( به آدرس 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:1401/06/23 ساعت 12:00

- مهلت دریافت اسناد فراخوان:1401/06/30 ساعت 19:00
- مهلت ارسال پیشنهادات:1401/07/10 ساعت 19:00

- زمان بازگشایی پاکت ها1401/07/11 ساعت 10:00
به مراکز  تهران تسری  نامه معامالت جدید شهرداری  آئین  برابر  این آگهی 

استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی یا فیش 

واریزی به مبلغ 300/000/000 ریال
بلوار  آدرس  به  بندرعباس  شهرداری   : دستگاه  آدرس  و  تماس  اطالعات 

راه آهن-پارک زرون-سازمان مدیریت پسماند
 تلفن: 09120884112

مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت پسماند

ادغام شبکه خدمات پس از 
فروش سایپا و ایران خودرو 

کلید خورد
براســاس تصمیــم اتخــاذ شــده در نشســت محمدعلــی 
تیمــوری و مهــدی خطیبی، مدیران عامل ســایپا و ایران 
خودرو، با احداث نخستین نمایندگی مشترک میان دو 
شركت برای ارائه خدمات به خودروهای سواری، نیمه 
سنگین و سنگین، ادغام شبکه خدمات پس از فروش 

دو خودروساز بزرگ كشور کلید می خورد.
بــه گــزارش ســایپانیوز، براســاس هدف گــذاری دو 
خودروســاز بــزرگ كشــور، عملیــات احــداث نمایندگــی 
مشــترك خدمــات پــس از فــروش در مــدت یــك مــاه 
آینــده آغــاز و این برنامه با هــدف كاهش هزینه، ایجاد 
دسترســی بهتــر و ســریع تر بــرای مشــتریان  و افزایــش 
بهــره وری ظرفیت هــا و امكانــات دو خودروســاز دنبــال 

خواهد شد.
براســاس ایــن گــزارش، در گام بعــدی، ایجــاد مدیریــت 
دارای  كــه  خودروســاز  دو  نمایندگی هــای  در  مشــترك 
مالكیــت مشــترك هســتند در دســتور كار قــرار خواهــد 
گرفــت. در همیــن حال، اســتفاده از ظرفیــت نمایندگی 
هــر یــك از خودروســازان در شــهرهایی كــه خودروســاز 
دیگــر فاقــد نمایندگــی اســت نیــز از دیگــر برنامه هایــی 
اســت كــه در جلســه مشــترك میــان مدیــران عامــل دو 

خودروساز هدف گذاری شد.
ازهمین رو به منظور تسریع در اجرای مفاد تفاهم 
فرآیندهــا  آیین نامه هــا،  ایران خــودرو،  و  ســایپا  میــان 
و دســتورالعمل های مربــوط بــه شــبكه خدمــات پــس از 
فــروش حتی االمكان به اشــتراك درخواهــد آمد تا نحوه 
پذیرش و خدمت دهی به مشتریان با سهولت بیش تری 
صورت گیرد. بر این اســاس، كمیته مشــتركی متشــكل 
فــروش و مدیــران عامــل  بازاریابــی و  از معاونت هــای 
شركت های خدمات پس از فروش دو خودروساز، طرح 
پیشــنهادی برای رسیدن به اهداف ترسیم شده و نحوه 
یكسان ســازی فرآیندهــا و دســتورالعمل های اجرایــی را 

ارایه خواهند كرد.
ادغــام شــبكه لجســتیك نیــز از دیگــر محورهــای 
مذاكــره در نشســت مدیران عامل دو خودروســاز بزرگ 
كشــور بود. در این زمینه نیز كمیته مشــترك دو شركت 
نحــوه به اشــتراك گــذاری امكانــات و ظرفیت های حوزه 
لجســتیك در  بخــش حمــل خــودرو را بررســی و طــرح 

پیشنهادی الزم را ارائه خواهد كرد.

42 هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری زیرساختی و 
توسعه ای در 4 منطقه ویژه 

اقتصادی ایمیدرو
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو 
از ســرمایه گــذاری 42 هــزار میلیارد تومانــی ایمیدرو در 
چهــار منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیــج فــارس، پارســیان، 

المرد و کاشان در طول پنج سال آتی خبر داد.
حســام  ایمیــدرو،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پتانســیل های  وبینار»معرفــی  در  دیــروز  مقدم علــی 
افــزود: در راســتای  مناطــق ویــژه اقتصــادی ایمیــدرو« 
تصمیمــات و عوامــل مجموعــه نظام برای توســعه حوزه 
معــدن و صنایــع معدنــی و همچنیــن زیرســاخت ها و 
ظرفیت هــای مــواد معدنی، ایمیدرو از گذشــته فرآیندی 
بــرای اجــرا و توســعه مناطق ویژه اقتصــادی تعریف کرد 
که هم راســتا با سیاســت های توسعه و برنامه هفتم با 

اولویت پیشرفت اقتصادی است.
ایمیدرو و توسعه مناطق ویژه اقتصادی در 2 بخش

او گفــت: ایمیــدرو بــا وجــود کمبود منابــع، در دو حوزه، 
برنامه  های توسعه ای خود را دنبال می کند که »توسعه 
زیرســاخت های مناطق اقتصادی« و »اکتشــاف، صنایع 

معدنی، تحقیق و پژوهش«از جمله آن ها است.
ماموریت های متفاوت مناطق ویژه اقتصادی

معــاون طرح هــای توســعه معــدن و صنایع معدنی 
ایمیــدرو افــزود: مناطق ویــژه اقتصادی ایمیــدرو اهداف 
توســعه ای متفاوتــی دارنــد و به منظور اســتقرار صنایع 
انــرژی بــر، توســعه زنجیــره فــوالد و صنایــع پیشــرفته 

تاسیس شده است.
مقدمعلی با بیان اینکه سیاســت ایمیدرو تســهیل 
روند ســرمایه گذاری برای ســرمایه گذاران است، گفت: 
ایــن ســازمان متمرکــز بــر تامیــن زیرســاخت های مناطق 
ویــژه اقتصادی اســت تا مجموعه هــای توانمند اقتصادی 

بتوانند در شرایطی مناسب اقدام به فعالیت کنند.
سرمایه گذاری بر روی 25 نوع آلیاژ پیشرفته

او اعــام کــرد: مطالعــات بــر روی 88 نــوع آلیــاژ 
پیشــرفته که مورد نیاز صنایع اســت؛ هدفگذاری شــده 

که توسعه در 25 نوع آلیاژ اولویت دار است.
معرفی پتانســیل های چهار منطقه ویژه اقتصادی ایمیدرو 
)خلیــج فــارس، المــرد، پارســیان و کاشــان(، آشــنایی بــا 
زیرســاخت های این مناطق و آشنایی با بسترهای سرمایه 
گــذاری جــزو محورهــای ایــن وبینــار اســت کــه بــا حضــور 
مدیران عامل مناطق نامبرده در محل ایمیدرو برگزار شد.

اخبـــــــــــــــــار

تفاهم نامه ایران و آلمان 
برای توسعه در زمینه اقلیم 

و ژئوشیمی 
یادداشــت تفاهم همکاری بین این سازمان و موسسه 
اجرایــی مرکــز علــوم محیــط دریایــی )ماروم( دانشــگاه 

برمن آلمان به صورت مجازی به امضا رسید.
و  زمین شناســی  ســازمان  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
اکتشــافات معدنی کشــور، هدف از این یادداشت تفاهم 
کــه بــه امضــای به امضــای دكتــر علیرضا شــهیدی معاون 
وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت ایــران و رییــس ســازمان 
پروفســور  و  ایــران  اکتشــافات معدنی  و  زمین شناســی 
مایكل شــولز رییــس مركز علوم محیط دریایی دانشــگاه 
برمــن آلمان رســیده، تبــادل ظرفیت های علمی و فنی در 
زمینه هــای دیرینــه اقلیــم و ژئوشــیمی در ایــران و آلمــان 
شامل حفاری علمی خشکی و دریایی عنوان شده است.

قیمت تازه ترین محصول 
سدان بهمن موتور 

737میلیون تومان اعالم شد
مدیــر فــروش و خدمــات پــس از فــروش بهمــن قیمــت 
ســدان ریســپکت را ۷۳۷ میلیون تومان و زمان عرضه 

آن را اواخر مهر اعالم کرد.

به گزارش عصر اقتصاد، شرکت دیروز میر منصف 
تاکیــد کــرد کــه قیمــت ایــن خــودرو بــا احتســاب کلیــه 

هزینه ها اعام شده است. 
طبــق گفتــه مدیــران ایــن خودروســازی پیش بینــی 
کردنــد تــا پایــان ســال 1401 تعــداد 5 هــزار دســتگاه از 
خــودروی ریســپکت راهــی بــازار گــردد. به نظر می رســد 
مزیت نســبی این خودرو نســبت به سایر همتایان خود 

در بازار، کیفیت و قیمت مناسب آن باشد.
مدیــران ایــن پــروژه در خصــوص خدمــات پــس از 
فروش ریسپکت اعام کردند که این خودرو قرار است 
با 5 سال گارانتی یا 150هزار کیلومتر به دست مصرف 
کننــده برســد. الزم بــه ذکــر اســت، در رســپکت بهمــن 
موتور یک پیشرانه 1.5 لیتری توربو دارد که نیروی خود 
 )CVT( را از طریق یک گیربکس اتوماتیک ضریب متغیر
راهــی محور جلو این ســدان کامپکت می کند. پیشــرانه 
رســپکت دقیقاً با پیشــرانه خودروهایی مثل چری آریزو 
TE 5و چــری آریــزو ۶  یکســان اســت و حداکثــر قــدرت 
154 اســب بخــار و حداکثــر گشــتاور 210 نیوتن متــر را 
تولید می کند. البته این پیشرانه در چری آریزو TE 5 و 
آریزو ۶، حداکثر قدرت 14۷ اسب بخار را تولید می کند 

که دلیل آن ، تفاوت های نرم افزاری است.

معــاون شــبکه خدمــات پــس از فــروش شــرکت 
متوقــع  و  متوقــف  خودروهــای  ایســاکو  حــذف 
مشــتری  انتظــار  زمــان  کاهــش  یدکــی،  قطعــه 
بــرای دریافــت خدمــات را عامل کســب رتبه یک 
خدمــات پــس از فــروش به وســیله این شــرکت 

دانست.
بــه گــزارش عصر اقتصاد، ماشــاهللا وردینی  
افزود: استقرار رویه های حل مساله در خصوص 
خودروهــای CV2، ارتقــای کیفیــت عیــب یابــی و 
تعمیرات، جاری ســازی اســتانداردهای کامی در 
حــوزه خدمــات و عــدم اســتفاده از قطعــات غیــر 
اصلــی و نامعتبــر در شــبکه نمایندگی هــا از دیگر 

دالیل این امر است.
او در خصوص کیفیت خودروهای تولیدی، 
بازدیــد رئیس جمهــوری از ایــران خــودرو و صدور 
دســتورات 8 گانه و همچنین اباغیه مدیرعامل 
را الزمــه  ایــران خــودرو  گــروه صنعتــی  محتــرم 
جهــش و ارتقــا کیفــی خدمــات پــس از فــروش 
بــه وســیله ایســاکو دانســت و گفــت: بــه منظور 
تکریــم مشــتریان، جــاری ســازی اســتانداردهای 
کامی در حوزه فروش و خدمات و برای سرعت 
بخشــی بــه خدمــات حــذف خودروهــای متوقــف 
و متوقــع قطعــه یدکــی و کاهــش زمــان انتظــار 
دادیــم.  قــرار  خــود  کار  دســتور  در  را  مشــتری 
همچنیــن در راســتای ارتقــای کیفیــت تعمیــرات 
همــواره بــر عــدم اســتفاده از قطعــات تقلبی در 
شــبکه نمایندگی هــا و ارتقــا کیفیــت عیــب یابــی 
و تعمیــرات بــا تمرکز بر الزامات مهندســی تاکید 
داشــته ایــم و خوشــبختانه تمامــی ایــن اهــداف 

بیش از 90 درصد محقق شــده است.
معاون شبکه خدمات پس از فروش شرکت 
ایساکو بیان کرد: برای حذف خودروهای متوقف 
و متوقــع قطعــه یدکــی دو شــاخص انــدازه گیری 
»رضایــت و شــکایت از تامین بــه موقع قطعات« 
در نظر گرفته شده که در شاخص رضایت هدف 
گــذاری مــا بــرای ســال جاری عدد 800 اســت و با 
اقداماتــی چــون هوشمندســازی تامیــن قطعــات 
موردنیــاز نمایندگی هــا، شناســایی و به روز آوری 
ســبد اقــام پرمصرف و دارای امــداد ویژه و ... در 
عملکرد منتهی به مرداد به عدد ۷۷5 دست پیدا 
کرده ایم. در شــاخص شــکایت نیز هدف گذاری 

0/1۷ درصــد اســت کــه خوشــبختانه در عملکــرد 
منتهی به مرداد به این عدد رسیده ایم.

وردینــی ادامــه داد: شــاخص انــدازه گیــری 
بــرای کاهــش زمــان انتظــار مشــتری »رضایــت از 
مــدت زمــان تعمیــر خــودرو« اســت کــه هــدف ما 
بــرای ســال 1401 دســتیابی بــه عــدد 800 اســت 
و بــا اقدامــات صــورت گرفتــه نظیر بهبــود زنجیره 
تامین،فیلم های آموزشی و ... در عملکرد منتهی 

به مرداد به عدد ۷89 رسیده ایم.
او در مــورد خدمــات رســانی این شــرکت به 
زائــران اربعیــن افــزود: خدمــات رســانی بــه بیش 
از چنــد میلیــون نفر در مســیر اربعین در اولویت 
قــرار دارد و تمــام نماینــدگان ایــران خودرو اکنون 

آماده سرویس دهی در این مسیر هستند.
ایســاکو  فــروش  از  پــس  خدمــات  معــاون 
گفت: 15۶ اکیپ امدادی مســتقر، ۳۷ نمایندگی 
ایســاکو  تعمیــرگاه صحرایــی  و چندیــن  کشــیک 
بــرای ارائــه خدمــات به زائــران اربعیــن به صورت 
شبانه روزی آماده هستند و تاکنون حدود 1200 
خدمــت امــدادی و 1150 پذیــرش در اکیپ هــای 
امــدادی و نمایندگی هــای مناطــق مــرزی ۶ گانــه 

ارائه شده است.
وردینــی افــزود: پیــش بینی هــا از مراجعــه 

5 میلیــون مســافر و ۳00 هــزار خــودرو ســواری 
حکایت می کرد که شــرکت ایســاکو برای آمادگی 
بیشــتر، خــود را مهیــای ارائه خدمــات به بیش از 

این تعداد کرده است.
ایســاکو  اصلــی  اهــداف  از  یکــی  افــزود:  او 
رشــد در شــاخص های کیفی و همچنین افزایش 
بــه متقاضیــان اســت و  ارائــه خدمــات  ظرفیــت 
در تــاش هســتیم تــا پایــان ســال جــاری زمــان 
دریافــت خدمــات بــرای هر خــودرو را بــه زیر یک 
روز برســانیم تــا بــه صــورت کامــل مشــکل توقف 
خــودرو در نمایندگی ها رفع شــود.وردینی افزود: 
اگــر شــرکتی مــی خواهــد رتبــه یک خدمــات پس 
از فــروش را بــه دســت آورد بایــد امتیــاز آن در 
ارزیابی هــا حداقــل بــه عدد85 برســد که امســال 
ایــن اتفــاق برای ایســاکو افتاده و برای نخســتین 
بــار در خدمــات صنعــت خودرو کشــور به صورت 
آناین، نظارت لحظه ای بر عملکرد تمامی مراکز 

خدماتی ایساکو خواهیم داشت.
معاون خدمات پس از فروش ایساکو گفت: 
در حوزه آموزش پرسنل در نمایندگی ها دوره های 
متنوعی را برای تعمیرکاران و کارشناســان برگزار 
کــرده و کیفیــت آمــوزش را تا حد امــکان افزایش 
در  کــه  را  مشــکاتی  ایــم  توانســته  و  ایــم  داده 

ســال های گذشــته در نمایندگی هــا و یــا ســاختار 
موجود بود، برطرف کنیم.

وردینی با اشاره به عدم استفاده از قطعات 
بی کیفیت در شبکه خدمات پس از فروش طبق 
گفــت:  صمــت،  وزیــر  و  رئیس جمهــوری  فرمــان 
امیدواریــم بتوانیم با اقدامــات آتی، کیفیت ارائه 
خدمــات را بــه شــکل مســتمر بهبــود بخشــیم و  
همچنان در مسیر افزایش رضایت مشتریان گام 

برداریم.
در ادامه بابک ســاجقه با تشریح چگونگی 
کســب رتبــه نخســت خدمــات پس از فــروش به 
وســیله ایــن شــرکت گفــت: طــی مــدت 1۳ ســال 
مقــام اول خدمــات پــس از فــروش را داشــتیم، 
اما امســال برای نخســتین بار توانستیم با کسب 
امتیاز 85.92 رتبه یک خدمات پس از فروش را 

به دست آوریم.
او افــزود: کســب رتبــه یــک خدمــات پــس 
تــاش،  حاصــل  ایســاکو  ســوی  از  فــروش  از 
برنامه ریزی و کار گروهی برای جاری کردن تفکر 
علمــی در ارائــه ایــن خدمــات و افزایــش رضایــت 

مشتریان بوده است.
مدیرعامل ایساکو گفت: نحوه خدمات دهی 
تمامــی شــرکت های ارائــه دهنده خدمــات پس از 

فــروش از ســوی وزارت صمــت و ایســاکو ارزیابی 
می شــود. طی ســال های گذشته هیچ شرکتی ۳ 
ستاره برای ارائه خدمات پس از فروش را دریافت 
نکــرده بــود، امــا طی 8 ماهه اخیر بــا رویکردهای 
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو، موفــق 
شدیم، شرکت ایساکو را با کسب ۳ ستاره کیفی 
بــه رتبــه اول خدمات پس از فروش برســانیم که 
البته با کســب این رتبه مســئولیت ما برای حفظ 

این جایگاه بیش تر شده است.
ســاجقه خاطرنشــان کــرد: طــی ســال های 
اخیــر تحریم هــای ظالمانــه و شــیوع کرونــا بیــش 
از پیــش صنعــت خــودرو را تحــت  تاثیــر قــرار داد 
و موانــع زیــادی در مســیر ارائــه خدمــات پــس از 
فــروش ایجــاد کرد،ایــن مجموعــه بــا تاشــی صد 
چنــدان کوشــید از طریــق داخلی   ســازی قطعــات 
خــودرو، خودکفایــی در تولیــد ابــزار مخصــوص، 
ســایه  در  و  داخلــی  منابــع  از  قطعــات  تامیــن 
ایــران  صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل  حمایت   هــای 
خــودرو و تــاش مضاعــف نمایندگی هــای مجــاز 
رضایــت مشــتریان ایران   خودرو را از خدمات پس 

از فروش تا سطح کسب رتبه یک ارتقا دهد.
او افــزود: در راســتای طــرح تحــول کیفیــت 
نیز در ســطح گروه صنعتی ایران   خودرو اقدامات 
مهمی شکل گرفته و شرکت ایساکو نیز هم   راستا 
بــا ایــن حرکت جهادی، با انگیزه   تر از همیشــه به 
افقی روشــن   تر می   اندیشــد و این دســتاورد، آغاز 

راه خدمتی متفاوت و نوین به هموطنان است.
مدیرعامــل ایســاکو اظهــار امیــدواری کــرد، 
ایســاکو بــا برنامه   های در دســت انجــام همچنان 
کیفیــت ارائــه خدمات را به شــکل مســتمر بهبود 
بخشــیده و در مســیر افزایش رضایت مشــتریان 

گام بردارد.
را  شــرکت  ایــن  جدیــد  رویکــرد  ســاجقه 
بــرای  مجــازی  فضــای  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
و  کــرد  قلمــداد  فــروش  از  پــس  ارائهخدمــات 
افــزود: افزایــش توانمنــدی پرســنل و اســتفاده از 
ظرفیت هــای خالــی ایســاکو، راه انــدازی شــماره 
گویــای 09۶440، ارتبــاط مســتقیم بــا مشــتریان 
و پایــش مــداوم نحــوه برخــورد نمایندگی هــا بــا 
مشــتریان از عوامــل موثــر در کســب ایــن رتبــه و 

بهبود کیفیت خدمات رسانی بوده است.

زینب غضنفری
تقریبــا تمامــی کارشناســان و خبــرگان 
اقتصــادی معتقدنــد، ورود دولــت بــه فرایند 
تعییــن قیمت کاالهــا و خدمات نتیجه مثبت 
بــه دنبــال نــدارد و نــه تنهــا موجــب کاهــش 
قیمت نمی شــود بلکه سبب رشد قیمت ها و 

آشفته شدن بازار می شود.
بــا همــه ایــن اوصــاف، تمایــل بــه حضور 
فعــال و دخالــت در بازارهــا در همــه دولت ها 
مشــهود اســت و ایــن تمایــل قابــل ســرکوب 
شــدن نیســت. بــه همیــن جهــت، دولت ها با 
نیــت و بهانــه حفــظ رفــاه عمومــی و کنتــرل و 
تنظیم قیمت ها، دســت مبارک را بر قیمت ها 
مــی کشــند و بــر خــود، هیــچ راه چــاره ای جــز 

قیمت گذاری دستوری نمی بینند.
قیمت گذاری دولتی در مواقعی انجام می گیرد 
کــه قیمــت کاال یــا خدمتی میل به رشــد دارد، 

امــا تــوان کنتــرل آن در بــازار وجود نــدارد. در 
این شرایط، دولت اقدام به تعیین قیمت می 
کنــد، حتــی اگــر قیمت تعیین شــده بــه صرفه 
و صــاح بنــگاه داران و تولیدکننــدگان نباشــد؛ 
امــا در چنیــن مواقعــی، برای جبران خســارات 
احتمالی وارد شده به بنگاه ها ناشی از قیمت 
گذاری دســتوری، قانون تصویب شده است و 

دولت ملزم به اجرای آن است.
اجــرای  قانــون   90 مــاده  اســاس  بــر 
سیاســت های کلــی اصــل 44 قانون اساســی، 
چنانچــه دولــت بــه هــر دلیــل قیمــت فــروش 
کاالها یا خدمات بنگاه های مشــمول واگذاری 
و یــا ســایر بنگاه هــای بخــش غیردولتــی را به 
بــازار تکلیــف کنــد،  از قیمــت  قیمتــی کمتــر 
قیمــت  مابه التفــاوت  اســت  مکلــف  دولــت 
تکلیفــی و هزینــه تمــام شــده را تعییــن و از 
محــل اعتبــارات و منابــع دولت در ســال اجرا 

پرداخــت کنــد و یــا از بدهــی ایــن بنگاه هــا به 
سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

واضــح  همــگان  بــر  کــه  ایــن  وجــود  بــا 
نامســاعد  وضعیــت  کــه  اســت  مبرهــن  و 
آن هــا  ســنگین  زیاندهــی  و  خودروســازان 
بیــش از تحریم هــا، ناشــی از قیمــت گــذاری 
دســتوری و تکلیفــی دولــت اســت؛ امــا دولت 

همچنــان مصــر بــه تکرار اشــتباهات گذشــته 
است و حتی حاضر به پذیرش و اجرای قانون 
اساســی کشــور نیســت و مــاده 90 اصــل 44 

قانون اساسی را اجرایی نمی کند.
تعلــل دولــت در اجــرای قانــون نتیجه ای 
جز تداوم زیاندهی خودروسازان ندارد و دود 
این زیان به چشــم ســهامداران این شــرکت و 

مردم عادی می رود.
بــا شــرایطی کــه نــه خودروســاز مجاز به 
فــروش محصــوالت بــه نــرخ واقعــی اســت و 
نــه دولــت بــه تعهداتش عمل می کنــد، میزان 
نقدینگــی شــرکت ها افــت فاحشــی مــی کنــد 
و خودروســازان نقدینگــی کافــی بــرای اجــرای 
ســرمایه گذاری های  و  توســعه ای  پروژه هــای 
جدیــد بــه منظــور تولیــد محصــوالت جدیــد و 
افزایــش کیفیــت تولیدات قبلــی و یا پرداخت 

مطالبات قطعه سازان را نخواهد داشت.

از  صنعتــی  مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل 
اقتصــادی  واحدهــای  احیاگــر   ۷00 آمــوزش 
توســط این سازمان با محوریت حوزه معاون 

اول رئیس جمهور خبر داد.
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مدیریــت صنعتی، ابوالفضــل کیانی بختیاری 
پــرورش  و  اســتعدادیابی  دوره  اختتامیــه  در 
مشــاوران حرفــه ای مدیریــت )شمســا( اظهار 
داشــت: ما به عنــوان کلینیک صنعت تاکنون 
بــه  ارائــه خدمــات  بــرای   اقدامــات بســیاری 
صنعت کشــور داشته ایم؛ اما فلسفه وجودی 
اســت  مشــاوره  مدیریــت صنعتــی،  ســازمان 
و بایــد در راســتای پــرورش مشــاوران حرفــه 
ای مدیریــت کارهــای علمــی بســیاری صــورت 

پذیرد.
او تاکیــد کرد: ســازمان مدیریت صنعتی 
به جای پرداختن به کارهای کوچک و پروژه ای 
بایــد بــه دنبــال پــرورش مشــاوران مدیریــت 
صنعتــی باشــد و کارها را به صــورت پروژه ای 
بــه شــبکه ای از مشــاوران که آمــوزش الزم را 

دیده اند بسپارد.
صنعتــی  مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل 
تصریح کرد: ما باید شــبکه مشــاوران سازمان 
را بــه گونــه ای تقویــت کنیــم که مســیر ایفای 
نقش ملی را تسهیل و شرایط را برای اعتای 

برند کارفرمایی شرکت ها فراهم نمایند.
گروه هــای  گفــت:  بختیــاری  کیانــی 
تخصصــی مشــاوره آمــوزش دیــده مــی بایــد 
مشــاوره  تخصصــی  دپارتمان هــای  قالــب  در 
فعالیت نمایند و سازمان مدیریت صنعتی بر 

آن اســت تــا در زمینه مشــاوره های تخصصی 
بویــژه تمرکــز بر رشــته صنعت هایی همچون: 
گاز، آب، بــرق، خــودرو، شــوینده ها و ... گام 

بردارد.
او افــزود: آموزش ۷00 احیاگر اقتصادی 
رئیــس  محتــرم  اول  معــاون  حــوزه  ســوی  از 
جمهــور بــه ســازمان مدیریت صنعتــی واگذار 
شــده اســت کــه ایــن کار بــه صــورت مســتمر 
انجــام خواهــد شــد. البتــه ایــن مشــاوران در 
قالب ســطوح خاصــی همچون احیاگــر خبره، 

احیاگر ارشد و ... رتبه بندی می شوند.
صنعتــی  مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل 
خاطرنشان کرد: ارزیابی نماد و جایزه اقتصاد 
مقاومتــی از ســوی ســازمان بســیج کارگران و 
صنعتــی  مدیریــت  ســازمان  بــه  کارخانجــات 
واگــذار شــده و قــرار اســت این ســازمان 500 
ارزیــاب پایــش اقتصــاد مقاومتــی را آمــوزش 

دهد.
کیانــی بختیــاری در پایــان ســخنان خود 
 )Post DBA( یــا )DBA( اعــام کــرد: مــدارک
پودمانــی به کســانی که هر ۳ ســطح آموزش 
گذرانــده  موفقیــت  بــا  را  مشــاوره  مدیریــت 

باشند، اعطا خواهد شد.
همچنین در این مراســم معاون مشاوره 
و تحقیــق ســازمان مدیریــت صنعتــی و مدیــر 
مرکــز رتبه بندی شــرکت های برتــر ایران اظهار 
داشت: این دوره اولین تجربه ما برای آموزش 
مشــاوران مدیریــت بــود کــه البتــه نهادهــای 
دیگر هم قرار اســت در کنار ما اقدامات الزم 
را انجــام دهنــد؛ بــرای برگــزاری دومیــن دوره 

کسب رتبه نخست خدمات پس از فروش ایساکو با کاهش 
زمان انتظار مشتریان

کیفیت پایین خودرو؛ نتیجه تعلل دولت در اجرای قانون

 سازمان مدیریت صنعتی ۷00 احیاگر واحدهای اقتصادی
را آموزش می دهد

هــم برخی برنامه ریزی هــا و اقدامات را انجام 
داده ایم که می توان به تاسیس کمیته علمی 

و کمیته راهبری اشاره کرد. 
مجیــد درویــش افــزود: یکــی از اهــداف 
برگــزاری )شمســا( آن اســت کــه شــبکه ملــی 
شــود؛  تقویــت  صنعتــی  مدیریــت  ســازمان 
پیشــتر و بعــد از فراگیــری آموزشــی های الزم 
بــه این مشــاوره مــدرک معــادل MBA  مقطع 
کارشناســی ارشــد داده شــد البتــه همزمــان 
بــا آمــوزش، ایــن افــراد به اســتخدام ســازمان 
مدیریــت صنعتــی درآمدنــد و در پروژه هــای 

مختلف به کار گرفته شدند.
او تصریــح کــرد: ۷0 درصــد کارفرمایــان 
مدیریــت  ســازمان  ای  مشــاوره  پروژه هــای 
صنعتــی بنگاه های بزرگ اقتصادی هســتند و 
تاکنون 5 هزار پروژه مشاوره ای در چند دهه 

اخیر انجام داده ایم.
ســازمان  تحقیــق  و  مشــاوره  معــاون 
مدیریــت صنعتــی گفت: مشــاور مدیریت هر 
شــرکت باید هم ناظر و چشــم مدیران ارشــد 
در زمینه هــای اجرایی، مالی و عملیاتی باشــد 

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

آگهی مفقودی
پلاک شلماره   125cc شلباب  سلیکلت  موتلور  سلبز   بلرگ 
512-18189 و شماره موتور 157FMISB6000951 و شماره شاسی 
N1U125S9200216 بنام رضا هاتفی همت پور مفقود شلده و از 

درجه اعتبار سلاقط است. 

آگهی مفقودی
سـند کمپانـی و بـرگ سـبز سـواری هـاچ بـک جـک S5-AT به شـماره 
 HFC4GA31DK0001931 پالک 792 ق 72 ایران 18 و شماره موتور
و شماره شاسی NAKSH7324JB109815 بنام امیر شیری مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهی مفقودی
 66 س   851 پلاک  شلماره  بله  پیلکان  وانلت  خلودرو  سلبز  بلرگ 
شاسلی  شلماره  و   11487094576 موتلور  شلماره  و   28 ایلران 
NAAA36AAX9G832390 بنلام یحیلی عللی زمانلی مفقلود شلده و 

اسلت. اعتبلار سلاقط  درجله  از 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانـم شـهناز اسـکندری زاده بـه اسـتناد   2 بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـا 
شـهود و به گواهی دفترخانه شـماره دو شهرسـتان آرادان رسـیده مدعی می باشـد 
کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پـاک 3357 فرعـی از 82 اصلـی واقـع در شهرسـتان 
آرادان  موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بـه شـماره چاپـی 325484 سـری ج سـال 
99 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 140020329126001039 بعلـت جابجایـی مفقـود 
و مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت .  لـذا مراتـب بـه 
اسـتناد مـاده 120  آئیـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود 
میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه 
اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی 
قـرار گیـرد و اال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و در صـورت 
اعتـراض اصـل اسـناد ارائـه نشـود نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق 

مقـررات اقـدام خواهـد شـد. 
 شناسه: 1380525

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آرادان- امیرحسین آذرنیان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانـم شـهناز اسـکندری زاده بـه اسـتناد   2 بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـا 
شـهود و به گواهی دفترخانه شـماره دو شهرسـتان آرادان رسـیده مدعی می باشـد 
کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پـاک 3369 فرعـی از 82 اصلـی واقـع در شهرسـتان 
آرادان  موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بـه شـماره چاپـی 404289 سـری ج سـال 98 
بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139920329126000546 بعلـت جابجایـی مفقـود و 
مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت .  لـذا مراتـب بـه 
اسـتناد مـاده 120  آئیـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود 
میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه 
اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی 
قـرار گیـرد و اال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و در صـورت 
اعتـراض اصـل اسـناد ارائـه نشـود نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق 

مقـررات اقـدام خواهـد شـد. 
  شناسه: 1380527

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آرادان- امیرحسین آذرنیان 

آگهی درخواست حصر وراثت
ثبـت  ایـن شـورا  آقـای عبدالغفورپقـه فرزنـد محمـد بشـرح درخواسـتی کـه بکالسـه 106-    
پقـه  ارازگل  کـه  داشـته  اعـالم  و  نمـوده  انحصاروراثـت  گواهـی  صـدور  درخواسـت  گردیـده 
1391/01/20دراقامتـگاه  درتاریـخ  قـال  ازآق  صـادره   2819 شناسـنامه  بشـماره  امـان  فرزنـد 
دائمـی خـود شهرسـتان قـره بـالغ فـوت نمـوده و وراث حیـن الفـوت وی عبارتنـد از1-آق اویلـی 
پقـه  متوفی2-نورمحمـد  فرزنـد  ت1326/02/07  ت   4979770061 کدملـی  محمـد  ف  پقـه 
ف  پقـه  3-ارازمحمـد  متوفـی  1337/04/07فرزنـد  ت  کدملـی2269209583ت  محمـد  ف 
محمـد  ف  ت1354/01/01فرزندمتوفی4-عبدالغفورپقـه  کدملـی2269220730ت  محمـد 
کدملـی2269211431ت ت1343/11/01فرزنـد متوفـی5-دردی بیکـه پقـه ف محمـد کـد ملـی 
2269557263ت ت1329/03/01فرزندمتوفی6-آنه گل پقه ف محمد کدملی4979346219ت 
ت 1331/04/01فرزندمتوفی7-عایشـه پقـه ف محمـد کدملـی226921421ت ت 1341/04/01 
فرزنـد متوفی8-فاطمـه پقـه ف محمـد کدملـی 2269214201ت ت1345/01/01فرزندمتوفـی9-
حمیـده پقـه ف محمـد کدملـی2269218191ت ت1350/01/11 فرزندمتوفـی والغیراینـک شـورا 
پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی 
دارد ویاوصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا 

مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
438-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
ثبـت  شـورا  بکالسـه106-این  کـه  درخواسـتی  بشـرح  محمـد  فرزنـد  عبدالغفورپقـه  آقـای    
پقـه  محمـد  کـه  داشـته  واعـالم  نمـوده  وراثـت  انحصـار  صدورگواهـی  درخواسـت  گردیـده 
فرزنـد آق اویلـی بشـماره شناسـنامه 835صـادره ازآق قـال درتاریـخ 1356/10/01دراقامتـگاه 
دائمـی خـود شهرسـتان قـره بـالغ فـوت نمـوده ووراث حیـن الفـوت وی عبارتنـداز1-آق اویلـی 
پقـه  فرزندمتوفی2-نورمحمـد  ت1326/02/07  کدملـی4979770061ت  محمـد  ف  پقـه 
ف  پقـه  محمـد  ت1337/04/07فرزندمتوفـی3-اراز  کدملـی2269209583ت  محمـد  ف 
محمـد  ف  پقـه  ت1354/01/01فرزندمتوفی4-عبدالغفـور  کدملـی2269220730ت  محمـد 
کـد ملـی2269211431ت ت1343/11/01فرزندمتوفـی5-دردی بیکـه پقـه ف محمـد کـد ملـی 
2269557263ت ت1329/03/01فرزندمتوفی6-آنه گل پقه ف محمد کدملی4979346219ت 
ت 1331/04/01فرزندمتوفی7-عایشـه پقـه ف محمـد کدملـی226921421ت ت1341/04/01 
فرزنـد متوفی8-فاطمـه پقـه ف محمـد کدملـی 2269214201ت ت1345/01/01فرزندمتوفـی9-
حمیـده پقـه ف محمـد کدملـی2269218191ت ت1350/01/11فرزندمتوفـی10-ارازگل پقـه ف 
امان کد ملی 4979330444ت ت1309/09/17همسـرمتوفی والغیر اینک شـورا پس ازانجام 
دارد  اعتراضـی  تاهرکـس  آگهـی مینمایـد  یکنوبـت  تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا 
ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه 

وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
439-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
شـورا  بکالسـه-این  کـه  درخواسـتی  بشـرح  خیـرهللا  فرزنـد  دینکـو  محسـن  آقـای 
داشـته  واعـالم  نمـوده  انحصاروراثـت  گواهـی  صـدور  درخواسـت  گردیـده  ثبـت 
آبـاد  علـی  شناسـنامه361صادره  بشـماره  رضـا  فرزنـد  دینکـو  خیـرهللا  کـه 
نمـوده  فـوت  آبـاد  علـی  شهرسـتان  خـود  دائمـی  درتاریخ1398/12/24دراقامتـگاه 
وورثـه/وراث حیـن الفـوت وی عبارتنداز/عبارتسـت از1-محسـن دینکـو ف خیـرهللا 
خیـرهللا  دینکـوف  متوفی2-یوسـف  1360/1/25فرزنـد  ت  کدملـی2121609581ت 
کدملـی2269722922ت ت1350/7/1 فرزنـد متوفی3-محمـد دینکـو ف خیـرهللا 
خیـرهللا  ف  دینکـو  ت1367/4/28فرزندمتوفی4-زهـرا  کدملـی2269877330ت 
خیـرهللا  ف  دینکـو  ت1350/4/18فرزندمتوفی5-زینـب  کدملـی2269383044ت 
پـس  شـورا  والغیراینـک  ت1347/8/4فرزندمتوفـی  2269373863ت  کدملـی 
ازانجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی مینمایـد تاهرکـس 
اعتراضـی دارد ویاوصیـت نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی 
ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. بـه  ظرف1مـاه 

440-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواسـت حصر وراثت
آقای محسـن دینکو فرزند خیرهللا بشـرح درخواسـتی که بکالسـه-این شـورا ثبت گردیده 
درخواسـت صـدور گواهـی انحصاروراثـت نمـوده واعـالم داشـته کـه نصـرهللا دینکـو فرزنـد 
جعفربشـماره شناسـنامه156صادره علـی آبـاد درتاریخ1362/1/18دراقامتـگاه دائمـی خـود 
الفـوت وی عبارتنداز/عبارتسـت  آبـاد فـوت نمـوده وورثـه/وراث حیـن  شهرسـتان فاضـل 
لیـال دینکـوف نصـرهللا کدملـی2269559754ت ت 1330/1/1و2-حسـین دینکـو  از1-ام 
نصـرهللا  ف  دینکـو  البیـن  ت1351/6/30و3-ام  کدملـی2269180704ت  نصـرهللا  ف 
کدملی2269580117ت ت1335/1/1و4-امین دینکو ف نصرهللا کدملی2269607724ت 
ت1348/1/14و6- کدملـی2269690801ت  نصـرهللا  ف  دینکـو  ت1339/1/1و5-فاطمـه 
کلثـوم دینکـو ف جـواد کدملـی2268956881ت ت1311/3/7و7-شـاه بـی بـی دینکـو ف 
کـد  کـد ملـی 2269584937ت ت1336/1/5و8-غالمرضـا دینکـو ف نصـرهللا  نصـرهللا 
ملی2269624262ت ت 1341/4/1و9-قربانعلی دینکوف نصرهللا کدملی2269648218ت 
ت1344/2/1متوفی والغیراینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
یکنوبـت آگهـی مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشـد 
ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر 

441-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالنخواهـد شـد.

آگهی درخواست حصر وراثت
شـورا  بکالسـه-این  کـه  درخواسـتی  بشـرح  خیـرهللا  فرزنـد  دینکـو  محسـن  آقـای 
داشـته  واعـالم  نمـوده  انحصاروراثـت  گواهـی  صـدور  درخواسـت  گردیـده  ثبـت 
آبـاد  علـی  شناسـنامه10صادره  بشـماره  نصـرهللا  فرزنـد  دینکـو  لیـال  ام  کـه 
نمـوده  فـوت  آبـاد  علـی  شهرسـتان  خـود  دائمـی  درتاریخ1370/4/1دراقامتـگاه 
از1-خیـرهللا دینکـو ف یوسـف  الفـوت وی عبارتنداز/عبارتسـت  وورثـه/وراث حیـن 
1324همسرمتوفی2-یوسـف دینکـو ف خیـرهللا  کدملـی2268957411ت ت12/1/ 
خیـرهللا  ف  دینکـو  ت1351/7/1فرزندمتوفی3-محمـد  کدملـی2269722922ت 
خیـرهللا  ف  دینکـو  ت1367/4/28فرزندمتوفی4-زهـرا  کدملـی2269877330ت 
خیـرهللا  ف  دینکـو  ت1350/4/18فرزندمتوفی5-زینـب  کدملـی2269383044ت 
کدملـی 2269373863 ت ت1347/8/4فرزندمتوفی6-محسـن دینکـو ف خیـرهللا 
پـس  شـورا  اینـک  والغیـر  متوفـی  ت1360/1/25فرزنـد  کدملـی2121609581ت 
ازانجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی مینمایـد تاهرکـس 
اعتراضـی دارد ویاوصیـت نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی 
ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. بـه  ظرف1مـاه 

442-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

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

رئیس انجمن و اولیا آموزش 
و پرورش کرمانشاه: مدیران 
مدارس حق اخذ قرارداد با 

سرویس مدارس را ندارند
رئیــس اداره انجمــن و اولیــا آمــوزش و پرورش اســتان 
کرمانشــاه اعالم کرد که ســرویس های مدارس از میان 
شرکت های رسمی و مجوزداری که سازمان حمل ونقل 
شهرداری به آموزش و پرورش معرفی می کند انتخاب 
می شوند، بنابراین مدیران مدارس حق اخذ قرارداد با 

رانندگان سرویس ها را ندارند و خالف قانون است.
فرهــاد محمــدی دیــروز در گفت وگو بــا ایرنا افزود: 
سرویس های مدارس استان حتما ابتدا باید در سامانه 
»ســپند« ثبت نــام کننــد و احــراز هویــت و صالحیــت 
شــوند، ســپس براســاس شــاخص های متعــددی ماننــد 
متاهــل بــودن، داشــتن حدقــل ســن ۲۳ ســال و دیگــر 
بــه  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  ســوی  از  کــه  مــواردی 
سازمان حمل ونقل شهرداری ها به شرکت های رسمی و 

مجوزدار حمل ونقل داده شده معرفی می شوند.
او گفت: سرویس مدارس حتما باید تحت پوشش 
شــرکت های رســمی و مجــوز دار حمل ونقــل شــهری که 
شــهرداری معرفی می کند، باشــند وگرنه بــا آنها قرارداد 

بسته نمی شود.
پــرورش  و  آمــوزش  اولیــا  و  انجمــن  اداره  رئیــس 
استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: تاکنون ۵۲ شرکت 
رســمی مجــوز دار حمل ونقــل بــرای جابــه جــای دانــش 
آموزان از طریق شــهرداری به آموزش و پرورش اســتان 

کرمانشاه معرفی شده است.
 ۳۵۰ لحظــه  ایــن  تــا  گفــت:  همچنیــن  محمــدی 
مدرســه در سطح اســتان متقاضی استفاده از سرویس 
تهیــه  اینکــه در  بیــان  بــا  ادامــه  او در  اســت.  مدرســه 
ســرویس مــدارس روســتایی اســتان بــا مشــکل روبــرو 
هســتیم توضیح داد: براســاس قانون آموزش و پرورش 
ملــزم و مجــاز بــه اخــذ قرار داد با شــرکت های رســمی و 
مجــوز دار هســتیم نــه اینکــه تک تک با افــراد به عنوان 

سرویس مدرسه قرارداد ببندیم.
محمدی اضافه کرد: بنابراین چون برای شرکت های 
حمل ونقــل رســمی و مجــوز دار از نظر مالــی نمی صرفد 
در حوزه سرویس مدارس روستایی فعالیت کنند، پس 
تمایلــی هــم به اخذ قرارداد و معرفی ســرویس مدرســه 
ندارنــد و بــه همیــن خاطــر با کمبــود ســرویس در حوزه 

مدارس روستایی مواجهه هستیم.
او بیــان کــرد: بــه بخشــداری ها و دهیــاری مناطــق 
مختلــف اســتان برای حضور شــرکت رســمی حمل ونقل 
زیاد رایزنی کردیم اما متاســفانه باز مشــکل حل نشــده 
و بیشــتر دانــش آمــوزان مــدارس روســتایی از طریــق 

خانواده ها جابه جا می شوند.
پــرورش  و  آمــوزش  اولیــا  و  انجمــن  اداره  رئیــس 
استان کرمانشاه در خصوص حق انتخاب طرح و فرم و 
رنــگ البســه دانش آموزان به ویــژه دوره ابتدایی گفت: 
اولیــا  انجمــن  نماینــدگان  از  شــورای مدرســه متشــکل 
و مربیــان و همچنیــن انجمــن دانــش آمــوزان مدرســه 
تشــخیص می دهنــد چــه رنــگ و طرحــی لبــاس دانــش 

آموزان باشد.
محمدی همچنین بیان کرد: مدارس در خصوص دوخت 
لبــاس هیــچ دخالتی و مســئولیتی ندارند، البســه دانش 
آموزان براساس انعقاد قرار داد آموزش و پرورش  صنف 
و اتحادیــه تولیدکننــدگان مجــاز و رســمی کــه ســازمان 
دوختــه  کنــد،  مــی  معرفــی  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
می شــود. او در خصــوص قیمت لبــاس دانش آموزان نیز 
بیــان داشــت: قیمــت آن را ســازمان حمایــت از مصــرف 
کنندگان زیر نظر سازمان صنعت، معدن، تجارت تعیین 

می کند و بر کیفیت دوخت نیز نظارت دارد.

خبـــــــــــــــــر

بهره برداری از ۴۳ واحد 
 تولیدی در خوزستان

از ابتدای امسال
از  خوزســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
بهره بــرداری از ۴۳ واحــد تولیــدی جدیــد در شــهرک ها و 
نواحی صنعتی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
علی مهدی پور در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۴۳ واحد تولیدی در شهرک ها 
و نواحــی صنعتی اســتان به بهره برداری رســیده اســت. 
او بــا اشــاره بــه اینکــه از راه هــای مهــم توســعه صنعتــی 
و اقتصــادی کشــور توســعه صادرات غیرنفتــی و اهتمام 
بــر حمایــت از صنایــع کوچــک و متوســط اســت، افــزود: 
ایــن ۴۳ واحــد تولیدی و صنعتی جدید در همین راســتا 
وارد مدار تولید شــدند. مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتی خوزستان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده 
و بهره برداری از این تعداد واحد تولیدی در سال جاری، 
زمینه اشتغال برای حدود ۵۰۰ نفر فراهم شده است.

مهدی پــور تصریــح کــرد: تولیــد بــه عنــوان فرآینــد 
تبدیــل منابــع بــه کاال و خدمــات مــورد نیــاز جامعه یکی 
از کلیدی ترین محورهای اقتصادی اســت و شــهرک های 
صنعتی خوزستان به این مهم توجه بسیار جدی دارد تا 
بتواند در راســتای توســعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در 

استان نقش کلیدی ایفا کند.
او در پایــان گفــت: از اولویت هــای اصلــی شــرکت 
توســعه  و  کــردن  مهیــا  خوزســتان  صنعتــی  شــهرک 
زیرســاخت های الزم بــرای ســرمایه گذاری و بهره منــدی 
در  زیرســاخت ها  و  امکانــات  از  تولیــدی  واحدهــای 

شهرک ها و نواحی صنعتی استان است.

 پیشرفت خوب
عملیات اجرایی کمربندی 
یاسوج- اصفهان با وجود 
کمبودها و سنگ اندازی ها

پیمانکار کمربندی یاسوج -اصفهان گفت: با وجودتمامی 
کمبودهــا و ســنگ اندازی هــا خوشــبختانه روند عملیات 

اجرایی در این فاز به خوبی پیش می رود.

افــزود:  مهــدی عدالت خــواه در جمــع خبرنــگاران 
قــرارداد کمربنــدی یاســوج محــور بابامیــدان  یاســوج ، 
ســمیرم  به طول ۱۲ کیلومتر در ســال ۱۴۰۰ منعقد شد 
کــه بــا فعالیت های شــبانه روزی پرســنل و بــا بکارگیری 
۳۲ ماشــین ســنگین و یک کارخانه تولید شــن و ماســه 
طــی ایــن مدت پــای کار بودند پنج کیلومتر از این محور 

در هفته دولت به بهره برداری رسید.
او اظهــار کــرد: مشــکل اصلی این پــروژه معارضات 
و مخالفت هــای برخی از دســتگاه بــه همراه عدم ترزیق 
کافــی اعتبــار بــود که با همکاری معــاون محترم عمرانی 
اســتاندار و سرپرســت اداره کل راه و شهرســازی بخش 
اعظمــی از این مشــکالت مرتفع شــد که امیــد داریم در 

زمینه تخصیص اعتبار همکاری ها بیشتر شود.
پیمانــکار کمربنــدی یاســوج -اصفهــان خاطرنشــان 
کــرد : در صــورت تامیــن اعتبــار پــروژه قبــل از برنامــه 
زمانبنــدی شــده و تعهــد قــرارداد تحویــل داده خواهــد 
شــد کــه بــا بهره بــرداری از این پروژه آمــار تصادفات در 
این محور حادثه خیز به شــکل چشــمگیری کاهش پیدا 
خواهــد کــرد. عدالتخــواه بیان کــرد: در تمامی این مدت 
معــاون محتــرم عمرانــی همــواره همــکاری الزم را با این 
مجموعــه در حوزه هــای مختلــف داشــته اند کــه جا دارد 

در این فرصت از ایشان تشکر ویژه نمایم.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــر جهــاد کشــاورزی درنامــه ای به روســای 
سازمان جهاد کشاورزی استان ها ۹ محور را 
در ارتباط با ایجاد زیرساخت ها برای اجرا در 

سال زراعی جاری اعالم کرد.
بــه گــزارش تســنیم، ســیدجواد ســاداتی نژاد 
وزیــر جهــاد کشــاورزی درنامــه ای بــه روســای 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ها 9 محــور 
برای اجرا در سال زراعی جاری را اعالم کرد.

روســای  بــه  نــژاد  ســاداتی  پیــام  متــن 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ها به شــرح 

زیر است؛
بسمه تعالی

»تولیــد،  شــعار  بــه  مزیــن  ســال  در 
دانش بنیــان و اشــتغال آفرین« و در آســتانه 
ســال زراعی جدید )۱۴۰۲-۱۴۰۱( الزم می دانم 
از زحمــات دســت اندرکاران بخــش کشــاورزی 
بــه ویــژه کشــاورزان ســخت کوش، پرتــالش و 
زحمتکــش و همــکاران خــدوم وزارت متبــوع 

تقدیر و تشکر نمایم
بــه لطــف پــروردگار و بــه برکــت همدلی و 
همراهــی جامعــه کشــاورزی کشــور و بــه دلیــل 
رعایــت اصــول فنــی، تهیــه و تــدارک بــه موقــع 
نهاده هــای تولیــد و پیگیری مجدانــه برنامه های 
تعیین شده در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ علیرغم 
کاهش ۲۴ درصدی بارندگی نسبت به میانگین 
توافقــی  و  میــزان خریــد تضمینــی  بلندمــدت، 
گندم با رشــد ۵۴ درصدی نســبت به سال قبل 
بــه فراتــر از 7.۲ میلیــون تن رســید و امیدواری 
جهــت نیل به خودکفایــی پایدار در تولید گندم 

و محصوالت اساسی را دوچندان کرده است.
از  حمایــت  اهمیــت  بــه  عنایــت  بــا 
تــداوم تولیــد تــا ســطح پایــداری، توجــه کلیــه 
دست اندرکاران امر تولید در بخش کشاورزی 

را به موارد ذیل جلب می نماید:
۱- یکــی از کلیدی تریــن راه هــای افزایــش 
و  متعــادل  مصــرف  تولیــد،  کیفــی  و  کمــی 
بهینــه کودهــای شــیمیایی همزمان با کاشــت 
صــورت  بــه  اســتفاده  جهــت  آن  تقســیط  و 
لــذا  اســت،  زراعــی  بــرای محصــوالت  ســرک 

انتظار دارد با تشــکیل منظم جلســات کمیته 
تغذیــه گیاهــی و همــکاری و معاضــدت کلیــه 
واحدهــای مســوول بــا یکدیگــر، موضــوع بــه 
نحوی برنامه ریزی شود تا تأمین نیاز کودهای 
و  اســتان، شهرســتان  ســطوح  در  شــیمیایی 
دهســتان بــه طــور مــداوم و مســتمر قبــل از 
شــروع فصــل کشــت رصــد و در دســتور کار 

جدی قرار گیرد.
۲. از جملــه مهم تریــن نهاده هــای تولیــد 
در بخش کشاورزی، بذور اصالح شده است، 
لذا برنامه ریزی تولید بذر ســال آتی مطابق با 
برنامــه ابالغی معاونت امــور زراعت و نظارت 
بر عملیات بوجاری و ضدعفونی بذور و تیمار 
بــا کودهــای بذرمــال در کلیــه طبقــات بــذری 
اعــم از پرورشــی، مــادری و گواهــی شــده و 
خودمصرفــی بــه طــور جدی پیگیــری و مطابق 

دستورالعمل های ابالغی اجرا شود.
۳. نظــر بــه اهمیت رعایــت اصول بهینه 
تاریــخ  رعایــت  کاشــت،  بــذر،  بســتر  تهیــه 
کاشــت، تراکــم بوتــه و عمق کاشــت مناســب 
تأکید می شــود ضمن تشــکیل منظم جلسات 
براســاس  پاییــزه،  ســتاد کاشــت محصــوالت 
و  برنامه ریــزی  ابالغــی،  دســتورالعمل های 
تــدارکات الزم بــرای اجــرا و نظــارت میدانی بر 

عرصه ها انجام گیرد.
۴. در راســتای حمایــت از پایــداری تولید 
و افزایــش حاصلخیــزی خــاک، رعایــت اصــول 
تنــاوب زراعــی ضرورت دارد لــذا اقدامات الزم 
جهت تحقق ســطوح کشــت دانه های روغنی، 
نباتــات علوفــه ای، حبوبات، ســبزی و صیفی، 
چغنــدر قنــد، پنبــه در تناوب بــا زراعت گندم 
و جــو در اراضــی آبــی و دیــم مطابــق بــا حجم 

عملیات ابالغی معاونت زراعت انجام گیرد.
۵. نظــر بــه اهمیــت ارتقای بهــره وری آب 
اقدامات الزم جهت توسعه کشت مستقیم در 
بقایــای گیاهی، کشــت روی پشــته، کشــت در 
کف جوی در اراضی شــور و لب شــور، کشــت 
نشــائی، کاربرد مالچ و آبیاری میکرو مطابق با 

دستورالعمل های ابالغی انجام پذیرد.
6. بــا عنایــت بــه تأکیــدات انجــام شــده 
بــه  و  وزارت  برنامه هــای  اجــرای  زمینــه  در 
منظــور هدفمنــد کردن تولید، موضوع کشــت 
قــراردادی گندم و محصوالت اساســی به طور 

ویژه پیگیری و به اجرا درآید.
7. بــا توجــه بــه نتایــج بســیار مطلــوب 
در  تولیــد  جهــش  طــرح  اجــرای  از  حاصــل 
دیمزارهــا، تداوم عملیات اجرایی طرح مذکور 
در سال سوم در ۲۱ استان کشور برنامه ریزی 

شــده و پیگیــری می شــود؛ لــذا انتظــار بــر این 
است حجم برنامه ابالغی و پروژه های مرتبط 
بــه طــور خــاص و ویــژه زیــر نظــر جنابعالــی و 
کمیتــه اجرایــی اســتان پیگیــری و گزارش های 
هفتگــی پیشــرفت فیزیکــی بــه معاونــت امور 

زراعت منعکس شود.
8. عنایت ویژه به توســعه مکانیزاسیون 
ادوات  و  ماشــین آالت  جــذب  و  کشــاورزی 
دنباله بنــد متناســب بــا نیــاز منطقــه و اقلیــم 
بســیار مهم است، بنابراین پروژه های ابالغی 
بــا تاکیــد بر توزیــع و پراکنش مطلــوب ادوات 
و ماشــین آالت کشــاورزی در مناطــق مختلف 
مســتقیم،  کشــت  کارنده هــای  اولویــت  )بــا 
خطی کارها و ردیف کارهای کشــت روی پشته 
و کشــت در کــف جــوی، خاکــورز حفاظتــی، 
ســم پاش های تخصصی بــرای مبارزه با آفات، 
کمباین هــای  و  هــرز  علف هــای  و  بیماری هــا 
و  معمــول(  دنباله بنــد  ادوات  و  برداشــت 
همچنین ســهولت دسترســی همه کشاورزان 

عزیزدر دستور کار قرار گیرد.
اقتصــادی،  و  برنامه ریــزی  معاونــت   .9
ســازمان حفظ نباتات، ســازمان مرکزی تعاون 
روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، 
ســازمان  ایــران،  دولتــی  بازرگانــی  شــرکت 
کشــاورزی،  ترویــج  و  آمــوزش  تحقیقــات، 
معاونــت آب و خــاک و معاونــت امــور زراعت 
اجــرای  در  کامــل  هماهنگــی  بــه  موظــف 
برنامه هــا، ایفــای تعهــدات و تأمیــن تــدارکات 
در جهــت نیــل به اهداف وزارت می باشــند به 
گونــه ای کــه کشــاورزان هیچ گونــه دغدغــه ای 
بابت تأمین اعتبارات، تســهیالت و نهاده های 

تولید نداشته باشند.
و  عزیــز  کشــاورزان  کلیــه  امیــدوارم 
همــکاران ارجمنــد بــا آغاز ســال زراعــی جدید 
بــا انگیــزه و اراده ای مضاعــف، ضمــن تقویــت 
روحیــه همــکاری و تعــاون، در راســتای تحقق 
اهداف تعیین شــده نهایت کوشــش و جدیت 
را بــه کار بســته و موجبــات رضایــت خداونــد 
متعال و مردم شریف ایران را فراهم نمایند.

 ۲ شناورســازی  جزئیــات  تهــران  اســتاندار 
را  تهــران  شــهر  ادارات  فعالیــت  ســاعته 
تشــریح و اظهار کرد کــه منظور کاهش پیک 
ترافیکی مهر مقرر شــد شــروع کار ادارات و 
ســازمان های شــهر تهــران از ســاعت ۷ تــا ۹ 

صبح به صورت شناور در نظر گرفته شود.
به گزارش ایرنا، محسن منصوری دیروز 
در مورد تصمیمات اتخاذ شــده برای تســهیل 
ترافیک اســتان با اشــاره به هماهنگی صورت 
گرفتــه بــا معــاون اول رئیس جمهــور و رئیس 
جهــت  کشــور  اســتخدامی  و  اداری  ســازمان 
کاهــش پیــک ترافیکــی مهرماه اظهار داشــت: 
بــه منظــور کاهش پیک ترافیکی مهرماه مقرر 

شــد شــروع کار ادارات و ســازمان های شــهر 
تهران از ساعت 7 تا 9 صبح به صورت شناور 

در نظر گرفته شده است .
او افزود: مطابق این مصوبه تغییری در میزان 
حضــور کارمندان در طــول روز مطابق ضوابط 
و مقــررات در محــل کار ایجاد نخواهد شــد و 
متناســب با ســاعت ورود کارمندان به صورت 
پایــان کار در  شــناور در محــل کار، ســاعت 
همان روز به صورت شناور تعیین می شود.  
وی خاطرنشــان کــرد: ســاعت شــروع خدمات 
رسانی بانک ها ساعت 7 صبح و زمان حضور 

کارمندان در بانک ساعت 6:۳۰ است.  

شروع شیفت صبح مقاطع 

متوسطه ۷:۳۰ و مقاطع 
ابتدایی ۸:۳۰

اســتاندار تهران در مورد ساعت فعالیت 
مــدارس عنوان کرد: ســاعت فعالیت شــیفت 
مقاطــع  و   7:۳۰ متوســطه  مقاطــع  صبــح 
ابتدایی شهر تهران 8:۳۰ در نظر گرفته شد.  
منصوری گفت: ســاعت شروع به کار شیفت 
صبــح کارخانجــات و کارگاه هــا 6 صبح تعیین 
شــده کــه متناســب بــا آن ســایر شــیفت های 
کاری کارخانجات و کارگاه ها انجام می شود.  
او در مــورد ســایر مصوبــات خاطرنشــان 
بارگیــری  و  تخلیــه  تــردد،  گونــه  هــر  کــرد: 

تــا 9   6:۳۰ ســاعت  از  کامیــون  و  کامیونــت 
صبح ممنوع اســت  و پلیس راهور نســبت به 
اجــرای طــرح تشــدید، برخورد و اعمــال قانون 
بــا متخلفیــن توقف های غیرمجاز و ســد معبر 

اقدام می کند.  
استاندار تهران افزود: مقرر شد تا فرمانداران 
ســاماندهی  و  پیگیــری  بــه  نســبت  اســتان 
سرویس مدارس در قالب کارگروه ماده ۱8 و 
بــا هماهنگــی ادارات کل آمــوزش و پرورش و 

سایر دستگاه های متولی اقدام کنند.  
منصوری خاطرنشــان کرد: این مصوبات 
مبنــای  آن  بازخــورد  و  اعمــال  مهرمــاه  بــرای 

تصمیمات بعدی خواهد بود.

شناورســازی ســاعت شروع کار ادارات شهر تهران از ابتدای مهر

۹ دستور وزیر جهاد کشاورزی به استان ها 
برای اجرا در سال زراعی جدید
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می خواست نخبه نشود
راضیه حسینی

راهــکار مقابلــه با مهاجــرت پزشــکان و جراحان به 
ســبک وزارت بهداشــت: »افزایــش شــدید وثیقــه خروج 

از کشور!«
بــر اســاس اعــام معاونــت آموزشــی وزارت بهداشــت 
پــس  از  دانشــجویان 
حرفــه ای  دکتــری 
دندانپزشــکی  پزشــکی 
بــه  بایــد  داروســازی  و 
ازای هر ســال تحصیلی 
و  تومــان  میلیــون   ۱۵۰
کارشناسی  دانشجویان 
هــم  پزشــکی  علــوم 
 ۶۰ ســال  هــر  ازای  بــه 

میلیون وثیقه برای خروج از کشور تهیه کنند.
اگــر ایــن وثیقه هم جواب نداد می توان به راه های 
دیگر فکر کرد. مثاً گروگان گیری. البته نه با این اســم. 
می توانید اســمش را بگذارید »طرح حمایت از خانواده 
متقاضیان برای خروج از کشور« یا »صیانت از خانواده 

نخبگان«
 مراحل اجرای طرح:

یکــی از افــراد خانــواده را نــزد خودتــان نگــه دارید. 
فــرد مذکــور ترجیحــاً از فامیل هــای درجــه یــک باشــد. 
عمــه، شــوهرعمه، باجنــاق، خواهر شــوهر و خواهر زن 
خیلی جواب نمی دهند. حتی ممکن است فرد را بیشتر 

ترغیب به مهاجرت کنند. 
بعــد به نخبه موردنظــر پیام بدهید و بگویید: »در 
راستای حفاظت از شما نخبه گرامی، فان فامیل تان تا 
اطــاع ثانــوی نزد ما خواهد ماند. هر وقت از کرده خود 
پشــیمان شــده و راه راســت را در پیــش گرفتیــد اعــام 
کنیــد و فامیل تــان را پــس بگیرید. به پیوســت صوتی از 
ایشان ارسال می شود که مطمئن شوید حال  شان خوب 

است.«
اگــر ایــن راه کار هــم جــواب نــداد بــه تهدیــد جانــی 
متوســل شــوید. اســمش را بگذاریــد »بســته حمایتــی 
مراقبتــی از نخبــگان« بــه ایــن صورت که فــرد مورد نظر 
وقتــی اقــدام به مهاجرت کــرد پیامکی برایش بفرســتید 
قــرار  کــه  از موتــور هوایپمایــی  ایــن مضمــون »آیــا  بــا 
اســت ســوار شــوید اطمینان دارید؟ اصاً ایــن هیچ. آیا 
می دانید چند نفر بر اثر سر خوردن از پله های هواپیما 
ضربه مغــزی شــده و دارفانــی را وداع گفته انــد؟ آیا خبر 
داریــد حادثــه خبر نمی کنــد؟ دیگر از ما گفتن بود. بعداً 

نگویید چرا نگفتی.«
اگر این هم جواب نداد به مرحله آخر برسید. خود 
فــرد مــورد نظر را گروگان بگیرید. هیچ اســمی هم برای 
ایــن حرکــت نگذارید. همین اســت که هســت. حاال اگر 
می توانــد فــرار، نه ببخشــید مهاجرت کند. می خواســت 
نخبــه نشــود. ایــن دیگــر شــانس گنــد خودش بــود. اگر 
کائنــات کاری می کردنــد کــه آقــازاده ای، چیــزی می شــد 
االن وســط نــاف آمریــکا بــود و مشــغول کســب و کار 

دانش بنیان.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی درباره 
اعــام نتایــج معرفی شــدگان چنــد برابــر ظرفیت 
نهمیــن آزمــون اســتخدامی متمرکز دســتگاه های 
اجرایــی کشــور در ســال 1400 اطاعیــه ای صادر 

کرد.
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطاع رســانی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، در اطاعیــه 
اعــام نتایــج معرفی شــدگان چنــد برابــر ظرفیــت 
نهمیــن آزمــون اســتخدامی متمرکــز دســتگاه های 

اجرایی کشور در سال ۱4۰۰ آمده است: 
 ۱4۰۱/۶/۱۵ مــورخ  اطاعیــه  درج  پیــرو 
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور دربــاره اعــام 
نتایــج معرفی شــدگان چنــد برابــر ظرفیــت نهمین 
آزمــون اســتخدامی متمرکــز دســتگاه های اجرایی 
کشــور در ســال ۱4۰۰، معرفی شــدگان یاد شــده 
برای تطبیق و تایید مدارک با شــغل تعیین شــده 
و انجام امور اداری مربوطه باید از روز چهارشنبه 
مــورخ ۱4۰۱/۶/۲۳ بــه مــدت یــک هفته بــا همراه 
داشــتن مــدارک ذیــل بــه ادارات کل تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی اســتان مربوطه )مــورد پذیرش( 

مراجعه کنند. 
همچنین، معرفی شدگان چند برابر ظرفیت 

وزارت  ســتاد  تهــران  شــهر  در  اســتخدام  جهــت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ظــرف یــک هفته با 
در دســت داشــتن مــدارک ذیــل از تاریــخ مذکــور 
بــه نشــانی تهــران، خیابــان آزادی، نبــش خیابان 
بهبــودی، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی - 

اداره استخدام - مراجعه کنند. 
مدارک مورد نیاز: 

- اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه
- اصل و کپی کارت ملی

- اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت از 
خدمت سربازی )در خصوص آقایان( 

- اصــل و کپــی کارت و یــا گواهــی ایثارگــری )در 
صورت شمول( 

- اصــل مــدرک تحصیلــی و یــا گواهینامــه موقــت و 
یــا دانشــنامه در مقطــع تحصیلــی ثبت نام شــده در 
امتحان مشترک ممهور به مهر دانشگاه و تصویر آن
- کروکــی محــل ســکونت به همراه شــماره تماس 

منزل و موبایل
- چهار قطعه عکس ۳*4

- مــدارک تاییــد بومــی بــودن )درصــورت متقاضی 
بومی بودن( 

- اصل و کپی شناسنامه فرزند )در صورت تاهل(

رئیــس ســازمان نظام پرســتاری گفته زمان 
پرداخت کارانه پرستاری را وزارت بهداشت باید 
اعــام کنــد، امــا مدیــر روابــط عمومــی معاونــت 
بهداشــت،  وزارت  منابــع  و  مدیریــت  توســعه 
مدعی شده هنوز منابع آن تأمین نشده است.

بــه گزارش مهر، جامعه پرســتاری کشــور از 
تابســتان ۸۶ تــا کنــون در انتظــار اجرایــی شــدن 

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است.
مهم تریــن  بتــوان  را  قانــون  ایــن  شــاید، 
خواسته به حق پرستاران دانست که می خواهند 

در قبــال خدمتــی که بــه بیماران ارائــه می دهند، 
حــق و حقــوق واقعی خود را دریافــت کنند. زیرا، 
هر آنچه که نیروهای پرستاری در قالب خدمات 
مراقبتــی از بیمــاران انجــام می دهنــد، تعرفــه ای 
پرســتاران  غیــر  جیــب  در  آنهــا  پــول  و  نداشــته 
مــی رود. در حالــی کــه ایــن نیروهــای پرســتاری 
هســتند که بیش از ســایر کادر درمان، باالی سر 
بیمار حضور دارند و مراقب سامت آنها هستند.
بــود کــه نماینــدگان مجلــس  از همیــن رو 
قانــون   ،۱۳۸۶ تابســتان  در  اســامی،  شــورای 

تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری را بــا اکثریت آرا 
بــه تصویب رســاندند تــا حقوق پرســتاران تضییع 

نشود.
متأســفانه بعد از گذشــت سال های زیادی، 
ایــن قانــون هنــوز بــه مرحلــه اجــرا در نیامــده و 
جامعــه پرســتاری هــر ســال چشــم انتظار بــود تا 

شاید یک روز این قانون اجرایی شود.
ســخنان  دنبــال  بــه  و  امســال  ســرانجام، 
رهبری در حمایت از جامعه پرســتاری و ضرورت 
توجــه بــه معیشــت پرســتاران، بار دیگــر موضوع 

اجــرای تعرفه هــای پرســتاری مــورد توجــه دولــت 
قرار گرفت و در نهایت، آیین نامه بازتوزیع کارانه 

پرستاری اباغ شد.
محمــد  دوشــنبه  روز  راســتا،  همیــن  در 
میرزابیگــی، رئیــس کل ســازمان نظام پرســتاری، 
در نشســت خبری به تشــریح روند اجرایی شدن 
تعرفــه خدمات پرســتاری پرداخــت و در خصوص 
زمان اولین پرداختی کارانه پرستاران، مدعی شد 
کــه وزارت بهداشــت بایــد ایــن موضــوع را اعــام 
کند. زیرا، منابع آن تأمین شــده و هیچ مشــکلی 

برای پرداخت کارانه پرستاری وجود ندارد.
میرزابیگــی بــا عنــوان این مطلب کــه کارانه 
پرســتاری از اول دی ۱4۰۰ محاســبه خواهد شــد، 
گفــت: االن بودجــه و اعتبــار الزم بــرای پرداخــت 
کارانــه پرســتاری مشــخص شــده و زمــان اولیــن 

پرداختی را وزارت بهداشت باید معلوم کند.
وی ادامــه داد: البتــه نکتــه ای کــه باید مورد 
توجــه قــرار گیــرد این اســت که بودجه ســال های 
گذشــته پرداخــت کارانــه کــه اعتبــار آن، ۱,۶۲۰ 
میلیــارد تومــان بوده اســت، باقی خواهــد ماند و 
در اعتبارات جدید تعرفه گذاری خدمات پرستاری 

اعمال می شود.
میرزابیگــی گفت: اعتبار تعرفه خدمات پرســتاری 
در سال جاری ۵,۲۰۰ میلیارد تومان است و ربطی 
بــه ســه ماهه آخر ســال ۱4۰۰ ندارد. زیــرا، اعتبار 
ســه مــاه آخر ســال گذشــته، مشــخص اســت که 

توسط سه دستگاه مربوطه باید تأمین می شد.
امــا توئیــت مدیــر روابــط عمومــی معاونــت 
توســعه مدیریــت و منابــع وزارت بهداشــت، در 
جهــت عکــس ادعــای رئیــس کل ســازمان نظــام 
پرســتاری اســت. زیرا، در این توئیت عنوان شده 
که وزارت بهداشــت منتظر تأمین اعتبار پرداخت 
کارانه پرســتاری از سوی سازمان برنامه و بودجه 

است.
وزارت  اســت:  گفتــه  کریمخانــی  مســعود 
بهداشــت خــود مدعــی اجــرای بی کــم و کاســت 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری اســت و در 
صــورت تأمیــن اعتبــار از ســوی ســازمان برنامه و 

بودجه، به کادر پرستاری پرداخت خواهد شد.
این در حالی اســت کــه در گفته های رئیس 
روابــط  مدیــر  و  پرســتاری  نظــام  ســازمان  کل 
عمومی معاونت توســعه مدیریت و منابع وزارت 

بهداشت، تناقض وجود دارد.
از ســویی عنوان می شــود که منابع و اعتبار 
الزم برای پرداخت کارانه پرســتاری تأمین شده و 
از طرف دیگر، گفته می شــود که وزارت بهداشت 
معطــل تأمیــن منابــع از ســوی ســازمان برنامــه و 

بودجه است.
بــه نظــر می رســد جامعــه پرســتاری، بــرای 

چندمین بار وارد بازی »بودجه« شده است.

بــه گفتــه وزیــر آمــوزش و پــرورش، حــدود 
۲00 مدرســه تــک دانش آمــوزی و حــدود ۵000 
مدرســه زیــر 10 نفــر در کشــور وجــود دارد کــه 
نشــان می دهد ایران برای پوشــش تحصیلی در 

مناطق دور دست اراده جدی دارد. 
به گزارش ایســنا، یوســف نوری در نشست 
مشــترک بــا  وزیــر فرهنــگ ســوریه با بیــان اینکه 
امیــد اســت زمینــه ای بــرای تعامــل موثــر هرچــه 
بیشــتر باشــد و بتوانیــم بــا توجــه بــه ظرفیــت دو 
کشــور اقدامــات اجرایــی و راهبــردی مناســبی را 
بــرای ارتقــای ســطح فرهنــگ و روابــط جمهــوری 
اسامی ایران و جمهوری عربی سوریه رقم بزنیم 
گفــت: آنچــه در تاریــخ دو کشــور دیدیــم ارتبــاط 
وثیقــی بــوده که خودش را در برهه هایی از زمان 

به خوبی نشان داده است. 
وی افــزود: یکــی از مهمتریــن نقــاط اوج این 
ارتباط زمان جنگ تحمیلی بود که همه کشــورها 
علیــه ایران بســیج شــدند، اما ســوریه نــه تنها با 
آنها همراه نبود بلکه حامی و کمک کار ما بود. 

نــوری با بیــان اینکه سیاســت های جمهوری 
اســامی ایــران کــه توســط مقــام معظــم رهبــری 
ترســیم می شــود براین قرار گرفت تا در توطئه ای 
کــه بــرای ســقوط ســوریه از ســوی افراطی هــا و 
داعــش صــورت گرفته بــود، ما با تمــام قوا حامی 
کشــور بــرادر ســوریه باشــیم گفــت:  مــا شــهدای 
بســیاری تقدیــم کردیــم و تعــدادی از معلمــان در 
جریــان مقاومــت حضــور داشــتند و بــه شــهادت 

رسیدند. 
۸1 درصد معلمان دارای تحصیات لیسانس و 

باالتر هستند
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه ۱۵ 
بــه  مشــغول  دانش آمــوز  هــزار   ۷۰۰ و  میلیــون 
تحصیــل در ایران گفــت: 4۹ درصد دانش آموزان 
دختــر هســتند. یــک میلیــون معلــم داریــم کــه 
 ۸۱ از  بیــش  هســتند.  بانــوان  آنهــا  درصــد   ۵۳
درصــد تحصیــات لیســانس، فــوق لیســانس و 
دکتــرا دارنــد. پوشــش تحصیلــی واقعــی مــا در 
کل دوره هــای تحصیلــی ۹4.۳ درصــد و در دوره 

ابتدایی ۹۸ درصد است. 
تــک  مدرســه   ۲۰۰ حــدود  افــزود:  نــوری 
دانش آموزی داریم و حدود ۵۰۰۰ مدرسه زیر ۱۰ 
نفر داریم که نشــان می دهد ایران برای پوشــش 
تحصیلی در مناطق دور دست اراده جدی دارد. 

وی بــا اشــاره بــه اینکه برنامه هــای مختلفی 
بــرای دانش آموزان در حوزه هــای مختلف علمی، 
فرهنگــی، اقتصادی و اجتماعی داریم اظهار کرد: 
دانش آمــوزان مــا امســال در المپیادهــای جهانــی 
۲۰ مدال طا کسب کردند. در حوزه فرهنگی نیز 
ظرفیت هــای خوبــی داریم. ۲۲۰۰ کانون فرهنگی 
تربیتــی داریــم. کانــون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانــان مرکــز تربیــت هنرمنــدان در حوزه هــای 
ســینما و ادبیــات اســت و هرســاله بــا در اختیــار 
داشتن ۳۵۱ اردوگاه تربیتی برای برگزاری اردوها 

برنامه ریزی می کنیم. 
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال 
در تابســتان برای معلمان جشنواره های فرهنگی 
ورزشــی برگــزار کردیــم کــه  ۱4۰ هــزار نفــر در آن 
شــرکت داشــتند، گفت: جزو معدود کشــورهایی 

هستیم که کتاب های چاپ شده برای کودکانمان 
رده بنــدی ســنی دارد کــه بر اســاس اســتانداردها 

انجام شده است. 
وی در ادامه با بیان اینکه ما شبکه آموزشی 
دانش آموزان موســوم به شــبکه ملی شاد داریم، 
گفت: این شبکه از اوایل همه گیری کرونا آغازبه 
کار کرد. یکی از ویژگی های این شبکه برخورداری 
از موتور جست وجوی اختصاصی و فضایی ایمن 

است. 
نــوری افــزود: ایــن شــبکه در دوران آموزش 
غیرحضوری مدارس، بیش از ۱۱ میلیون مخاطب 
و  فرهنگــی  بخش هــای  داشــت.  دانش آمــوزی 
هنری در این شبکه برجسته شده و زمینه خوبی 
برای تبادل و انتقال تجربه در جمهوری اســامی 
ایــران اســت و نظیــر چنیــن شــبکه ای در دنیا کم 

داریم. 
وی بــا بیان اینکه ســندتحول بنیادین ســند 
بی نظیری اســت که کشورهای اسامی می توانند 
آن را الگــو قــرار دهنــد و از ورود اســناد غربــی 
جلوگیری کنند گفت: نســخه ترجمه شــده عربی 
ســندتحول بنیادین در اختیار شــما قرار می گیرد 
و می تواند مبنایی باشــد تا برای کشــورهای عضو 
کنفرانس اســامی و آیسســکو یک ســند واحدی 

بنویسیم. 
به گزارش ایسنا، لبانه مشوح وزیر فرهنگ 
ایــن نشســت گفــت: جمهــوری  نیــز در  ســوریه 
اســامی ایــران در جنــگ با افراطیــون به کمک ما 
شــتافت، کــه البتــه مقابله بــا مســتبدان در تمام 
جهــان بــود. مــا آخریــن افــراد آنها را هــم از میان 

برخواهیم داشــت و از حمایت ایران تشــکر کرده 
و آن را تکیه گاه خودمان می دانیم. 

پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر  بــه  خطــاب  وی 
کشــورمان گفت: شــما از حمایت سوریه از ایران 
در روزهای سخت صحبت کردید، ما هم حمایت 
دولــت، رهبــری، نیروهــای نظامــی و ملــت ایــران 
از خودمــان را در ســخت تریــن شــرایط فرامــوش 

نخواهیم کرد. 
وزیر فرهنگ سوریه افزود: شما در جنگ با 
افراطیــون بــه کمک ما شــتافتید، که البته مقابله 
بــا مســتبدان در تمام جهان بــود. ما آخرین افراد 
آنها را هم از میان برخواهیم داشت و از حمایت 
ایــران تشــکر کــرده و آن را تکیــه گاه خودمــان 

می دانیم. 
مشــوح از وزیــر و معاونــان ایــن وزارتخانــه 
برای ارائه یک چشم انداز گسترده از فعالیت های 
حــوزه آموزش و پرورش در این دیدار تشــکر کرد 
و گفــت: مــن وزیــر آمــوزش و پــرورش نیســتم و 
خوشــحالم که این مســئولیت ســنگین را ندارم و 
البتــه نمی توانــم از ســوی همکارم، وزیــر آموزش 
ســوریه صحبــت کنــم امــا اگــر بخواهــم خاصــه 
بگویــم، تاش هــای مهــم شــما را در خدمــت بــه 
نسل های آتی که در راستای خدمت به انسانیت 

انجام می دهید، می ستایم. 
وزیــر فرهنــگ ســوریه بــا اشــاره بــه اینکــه 
وزارت آمــوزش ســوریه حمایــت همــه جانبه ای از 
ســوی دولــت دارد گفــت: وزارت آمــوزش ســوریه 
یــک وزارت حاکمیتــی و از مهمتریــن وزارتخانه ها 
بــه شــمار مــی رود و بیشــترین بودجــه را بعــد از 

می دهــد.  اختصــاص  خــودش  بــه  دفــاع  وزارت 
آموزش در ســوریه رایگان است و آموزشگاه های 
خصوصی برای آنها که تمایل داشــته باشــند هم 
وجــود دارد. آمــوزش تــا پایــان کاس نهــم الزامی 

است. 
روی  فشــارهای  متاســفانه  افــزود:  مشــوح 
دوش وزارت آمــوزش در خــال ســال های جنــگ 
مهمتریــن  از  اســت.  یافتــه  افزایــش  تاکنــون 
ایــن وزارت دارد خــارج شــدن  چالش هایــی کــه 
بخش هــای وســیعی از کشــور از ســیطره دولــت 
اســت. کســانی بر این بخش ها  اســتیا یافته اند 
هیــچ  از  اخاق انــد،  بــدون  تروریســت هایی  کــه 
شــریعتی پیــروی نمی کننــد و هیــچ ملــی گرایــی 

ندارند که راه آنها را مستقیم کند. 
تمــام  آنهــا  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
رویکردهای آموزشی دولت سوریه را از بین بردند 
و رویکردهای آموزشی را در این مناطق ساخته و 
پرداختــه کردند که متناســب بــا افکار تنگ نظرانه 
و افراطی خودشــان اســت و به شــیوه ای آموزش 

می دهند که مورد قبول ما نیست. 
تــاش  داد:  ادامــه  ســوریه  فرهنــگ  وزیــر 
کردیم صدایمان را به گوش یونسکو برسانیم که 
مدارکــی که این مــدارس در این مناطق می دهند 
از نظر دولت سوریه غیرقابل قبول است. چالش 
دیگر، کوچ داده شــدگان اجباری از مناطق تحت 
سیطره آنها بود که ملزم بودیم این دانش آموزان 
را در سیســتم آموزشــی خودمــان در مناطــق امن 
بپذیریم. همین جاســت کــه وزارت فرهنگ ایفای 
نقش می کند و به یاری وزارت آموزش می شتابد. 

مطابــق گزارش هــای وزارت کار توســعه 
و افزایــش رشــته های مشــاغل خانگی،صــدور 
نزدیک به ۹۳000 فقره مجوز مشاغل خانگی، 
پرداخت تســهیات بــه بیش از ۳۸000 نفر از 
متقاضیــان مشــاغل خانگی از جملــه اقدامات 

مهم در این حوزه بوده است.
مشــاغل  نقــش  تســنیم،  گــزارش  بــه 
یــک  به عنــوان  اقتصــادی  توســعه  در  خانگــی 
فعالیــت کارآفرینانــه امــری اثبات شــده اســت 
از  دهــه  چنــد  توســعه یافته  کشــورهای  در  و 
مشــاغل  از  حمایتــی  سیاســت های  اجــرای 
خانگــی می گــذرد و درصــد زیــادی از مشــاغل 
در کشــورهای پیشــرفته بــه مشــاغل کوچــک و 

خانگی وابسته هستند.
در برخی کشــورهای فوق صنعتی مشاغل 
خانگــی تا ۲۳درصد کل مشــاغل این کشــورها 
بــزرگ  کشــورهای  در  می شــوند.  شــامل  را 
اقتصــادی بخشــی از زنجیــره ارزش بــه خانه ها 
منتقــل می شــود و کارخانه هــا و شــرکت هایی 
کــه فعالیت اقتصــادی انجام می دهند بخشــی 
از زنجیــره ارزش خــود را بــه خانه هــا منتقــل 
آن  نفــع  بــه  هــم  مســئله  ایــن  و  می کننــد 

کارخانــه دار و هــم فــردی اســت کــه در خانــه 
نشســته و فعالیت اقتصادی و بخشی از تولید 
آن کارخانــه را برعهــده گرفتــه اســت. از نــگاه 
بســیاری از کارشناســان کسب وکارهای خانگی 
مطمئن تریــن راه درآمدزایــی به شــمار می رونــد 
کــه در کاهــش بیــکاری و ایجــاد فرصت هــای 
شــغلی بســیار نقش موثــر و ســازنده ای دارند. 
در دنیای امروز که توسعه پایدار و کاهش فقر 
و محرومیــت دغدغه دولت ها به شــمار می رود 
توجه به مشاغل خانگی اهمیت بسیاری دارد. 
بــرای آن دســته خانواده هایی هــم که از تمکن 
مالــی مناســبی برخــوردار نیســتند یــا بــه لحاظ 
اقتصــادی زیرفشــارند مشــاغل خانگــی بهترین 

منبع کسب درآمد به شمار می رود.
مطابــق آخریــن گزارش ها از ســوی وزارت 
کار در حــوزه مشــاغل خانگــی نیــز مانع زدایــی 
و تســریع و تســهیلگری در مجوزهای مشــاغل 
خانگــی از طریــق صــدور آنــی مجوز رشــته های 
ثبــت محــور مشــاغل خانگــی و همچنیــن مانع 
مجوزهــای  در  وتســهیلگری  تســریع  و  زدایــی 
مشــاغل خانگی از طریق صدور ۱۳ روزه مجوز 
رشــته های مجوز محور مشــاغل خانگی اســت.  

تســهیلگری در صدور مجوز مشــاغل خانگی از 
طریــق پذیــرش مهــارت تجربــی متقاضیانی که 
مهارت دارند ولی فاقد گواهی مهارت هستند.
توســعه و افزایش رشــته های مشــاغل خانگی، 
صــدور نزدیــک به ۹۳۰۰۰ فقره مجوز مشــاغل 
خانگی، پرداخت تسهیات به بیش از ۳۸۰۰۰ 
نفــر از متقاضیــان مشــاغل خانگــی از جملــه 

اقدامات مهم در این حوزه بوده است.

 خأل اقدامات فرهنگی
در راهپیمایی اربعین

وزارت  فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون  گفتــه  بــه 
آمــوزش و پــرورش، خأل برنامه های فرهنگی در مســیر 
پیاده روی اربعین موجب شده است که حتی با همین 
امکانــات کم اقدامات ســازمان بســیج دانش آموزی در 

راهپیمایی اربعین مورد توجه زیادی قرار بگیرد.
فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون  باقــرزاده  اصغــر 
وزارت آمــوزش و پــرورش در بازدیــد از موکــب ســازمان 
بســیج دانش آمــوزی در گفت وگــو با مهر، بــا بیان اینکه 
امســال اولیــن ســالی اســت کــه عزیــزان ما در ســازمان 
دانش آمــوزی ایــن غرفــه را راه انــدازی کرده انــد، گفــت: 
خــأ چنیــن برنامه هــای فرهنگــی در مســیر پیــاده روی 
اربعیــن موجب شــده اســت که حتی با همیــن امکانات 
کم اقدامات دوستان ما در سازمان بسیج دانش آموزی 
مــورد توجــه زیــادی قرار بگیــرد و تعداد زیــادی از زائران 
در حین پیاده روی توقف کوتاهی در این موکب داشته 

باشند.
وی بــا بیــان اینکــه ثبــت دلنوشــته های کودکانــه 
حاضر در این پیاده روی اقدامی ارزشمند است، گفت: 
امیــدوارم وزارت آمــوزش و پــرورش در همــه برنامه های 

خود توجه خاصی به چنین برنامه هایی داشته باشد.
ارائــه  را  غرفــه  ایــن  برگــزاری  از  هــدف  باقــرزاده 
خدمات فرهنگی دانست و افزود: هدف ارائه محتوایی 
است که مبنای مشترک بین دوستان ایرانی و عراقی و 
به طور کلی ســایر ملت های مســلمان دارد. موقعیت ها 
و مبانــی مشــترکی کــه همــه شــیعیان داریــم و موظفیم 
نســبت به معرفی دین اســام، معرفی شــیعه و معرفی 
مبنــای قیــام سیدالشــهدا تــاش کنیــم و انتظــاری را که 
شــیعیان برای ظهور منجی عالم بشــریت از گرفتاری ها 

و ظلم ها دارند شرح دهیم.
آمــوزش  وزارت  فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون 
غرفــه  ایــن  انــدازی  راه  از  هــدف  افــزود:  پــرورش  و 
برجسته ســازی مشــترکات دینــی و مذهبــی و پرهیــز از 
اختافات و مســائل ســطحی است. باید همه ما متوجه 

مبانی عمیق دینی اسام و شیعه باشیم.

اطالعیه وزارت کار درباره معرفی شدگان چند برابر 
ظرفیت نهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

 پرداخت تسهیات اشتغال زایی
به ۳۸ هزار نفر در مشاغل خانگی

نوری: پوشش تحصیلی واقعی ۹4 درصد است

پرداخت کارانه پرستاری هوا شد 


	PAGE01
	PAGE02
	PAGE03
	PAGE04
	PAGE05
	PAGE06
	PAGE07
	PAGE08

