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به باور کارشناسان احتمال سهمیه بندی انرژی 
در اروپا روز به روز بیشتر می شود؛ اما بحران 
کمبود انرژی برای اروپا طوالنی مدت نخواهد 

بود و جایگزنی از منابع غیرفسیلی  با سرعت 
بیشتری روی کار خواهد آمد

اروپا در یک قدمی 
جیره بندی انرژی

نگرانی بانک جهانی 
از بروز رکود 

تورمی عمومی
در اقتصاد جهانی

ترجمه: محمود نواب مطلق

بروز رکود تورمی در عرصه جهانی از نگرانیهای اصلی 
بانک جهانیســت. ایــن پدیــده یــادآور خاطرات بســیار 
بــدی اســت. ایــن بانــک بــه دلیــل اعمــال سیاســتهای 
پولــی بانکهــای مرکــزی جهان در باال بــردن نرخ اصلی 
بهــره باهــدف مقابلــه بــا تــورم؛ نگــران فراگیــر شــدن 
رکود تورمی در اقتصاد کشــورهای جهان اســت. البته 
بانک جهانی نیز از این سیاست پولی حمایت می کند 
و از اینــرو کاهــش رشــد اقتصادجهانــی را پیش بینــی 

می کند. 
مقامــات بانک جهانی با تغییر اساســی لحن خود 
که پیش بینی رشــد حداقل زیر ۳درصدی در ســالهای 
۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ) ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳( می کردنــد، بــا ابــراز 
ناامیــدی از رســیدن بــه ایــن ارقــام بــرای ســال آینــده، 

کاهش رشــداقتصادی جهانی را پیش بینی می کنند.
ایــن نهــاد مالی که به کشــورهای درحال توســعه 
بــرای سرمایه گذاریهایشــان وام می دهــد برایــن بــاور 
اســتمرار  و  ژئوپلیتیکــی  فضــای  تحــوالت  کــه  اســت 
تــورم کــه دیگــر تنهــا بــه دلیــل افزایــش قیمــت انرژی 
تأثیــری  جهانــی  اقتصــاد  بــر  نیســت  موادغذایــی  و 
بســیار عمیــق دارد. اقتصاددانــان برجســته ایــن نهــاد 
پیش بینی هــا  »براســاس  معتقدنــد:  جهانــی  مالــی 
رشداقتصادی اغلب کشورهای جهان به جز کشورهای 
صادرکننــده مواداولیــه درســال آینــده کاهــش خواهد 
یافــت. پیش بینی هــا حاکی از کاهش یک ســوم از این 
رشد اقتصادیست. زیرا بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا 
مرتبا درحال افزایش نرخ اصلی بهره خود هســتند.« 
بانک جهانــی برایــن بــاور اســت افزایــش مســتمر 
نــرخ اصلــی بهــره بانکهــای مرکــزی در جهــان منجر به 
 )۱۴۰۲(۲۰۲۳ ســال  در  رکوداقتصــادی  خطــر  بــروز 

خواهد شد. 
طــی  بانک جهانــی  رئیــس  مالپــاس«  »دِیویــد 
جهــان  در  »رشــداقتصادی  کــرد:  اعــام  اطاعیــه ای 
کاهــش یافتــه اســت و بــه نســبتی کــه کشــورها وارد 
این هــم  از  بیــش  شــوند،  اقتصــادی  رکــود  مرحلــه 
کاهــش خواهــد یافت. دراین زمینه من بیشــتر نگران 
کشــورهای نوظهــور و درحــال توســعه بــا اقتصادهــای 
ضعیــف هســتم. چــرا کــه کاهــش رشــد اقتصــادی در 
دراز مدت برای آنها آسیب های فراوانی برجای خواهد 
گذاشــت.« بــا اینحــال بانک جهانــی از سیاســت پولــی 

بانکهــای مرکــزی آمریکا و اروپا حمایت می کند. 
براســاس مطالعاتــی کــه ایــن بانــک بعمــل آورده 
است نرخ اصلی بهره بانکهای مرکزی جهان درمقایسه 
بــا ســال ۲۰۲۱ )۱۴۰۰( ۲درصــد افزایش یافته اســت و 
بــرای تحقــق اهــداف مقابلــه با تــورم به همیــن اندازه 

هنــوز نیــاز به افزایش این نرخ وجود دارد.
بانک هــای مرکــزی آمریــکا و اروپــا رســاندن نــرخ 
تــورم بــه ۲درصد را از اهداف مهم خــود قرار داده اند. 
تاشــهایی کــه بانک جهانــی همــگان را بــه آن تشــویق 
می کنــد تــا از بروزمخاطــرات اقتصــادی- اجتماعــی بــه 

دلیل تداوم افزایش قیمتها جلوگیری شــود. 
ایــن  اتخــاذ  بانک جهانــی  مطالعــات  براســاس 
سیاســتهای پولــی منجــر بــه کاهــش رشــد اقتصــادی 
در ســال  تنهــا۰/۵ درصــد  بــه  آن  رســیدن  و  جهانــی 
۲۰۲۳)۱۴۰۲( خواهــد شــد. دراینصــورت میــزان تولید 
از  نفــر  ازای هــر  بــه  نیــز  ناخالــص داخلــی کشــورها 
جمعیت هرکشور به اندازه ۰/۴ درصد کاهش خواهد 

یافت.
ایــن  در  بانک جهانــی  اقتصــادی  کارشناســان 
خصوص می گویند: »شــش ماه پیش نگرانی ما صرفا 
از ســرگیری  رونــد  افزایــش موقتــی قیمتهــا و کنــدی 
فعالیتهــای اقتصــادی بــود، امــا ازایــن پــس مــا بیشــتر 
نگــران بــروز رکــود تورمــی عمومــی در اقتصــاد جهانــی 

هســتیم که خاطرات بدی از خود برجای می گذارد.«
کشــور   ۱۶ اوکرایــن  در  درگیری هــا  ابتــدای  از 
درخواســت کمکهــای مالــی کرده انــد.  این خــود دلیلی 
برکنــدی رونــد اقتصــادی و تأثیــر آن بــر تأمیــن مالــی 
دولتهاســت کــه از قبــل نیــز بــه دلیــل بحــران کرونــا 
تضعیــف شــده بــود. بــرای جلوگیــری از بــروز چنیــن 
می کنــد  پیشــنهاد  جهانــی  بانــک  رئیــس  وضعیتــی 
سیاســت هماهنــگ پولــی و بودجه ای متناســب اتخاذ 
شــود و همچنیــن زنجیره هــای تأمیــن و پشــتیبانی نیز 

تقویت شود. 
»دِیوید مالپاس« رئیس بانک جهانی درنهایت از 
همــه دولت ها می خواهد سیاســتهای عرضه خود را با 
بهبود بهره وری و تقویت ســرمایه گذاری متحول کنند. 
بــه اعتقــاد او بــرای انجــام ایــن تحــوالت نیــاز بــه 
صرف هزینه های اضافی نیســت و صرفا با به کارگیری 
ایــن  بــه  می تــوان  کار  بــازار  در  زنــان  نیــروی  بهتــر 
ظرفیت ها دســت یافــت و برمیزان بهره وری افزود.  با 
اینحــال برخــی دولت هــا حتــی از کمترین حاشــیه های 
مالــی محرومنــد.  براســاس آمــار صنــدوق بین المللــی 
از  و۶۰درصــد  نوظهــور  کشــورهای  چهــارم  یــک  پــول 
کشــورهای بــا درآمــد کم بــرای تأمیــن مالــی بدهیهای 

عمومی خود دچار مشــکل هستند.
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هاتف فرج اللهی

دونالــد ترامــپ یک بار در مجمع ســازمان ملل به اتحادیه اروپا 
هشــدار داد کــه وابســتگی به انرژی روســیه می توانــد تهدیدی 
جــدی بــرای منطقــه اروپــا باشــد، امــا در آن مجمــع بســیاری از 
حضــار ایــن گفتــه ترامــپ را مــورد تمســخر قــرار دادنــد. مدتــی 
گذشــت و روســیه چند ســال بعد بــه اوکراین حملــه کرد و طی 
ایــن حملــه اروپــا و آمریــکا اقــدام بــه تحریم این کشــور کردند؛ 
تحریمی که در نهایت منجر به کاهش صادرات گاز روســیه به 

اروپا و کمبود انرژی در این منطقه شد.
افزایــش  همــراه  بــه  روســیه  گاز  صــادرات  محدودســازی 
قیمت ها درســت پیش از فرا رســیدن زمســتان، موجب شده که 
بحــران انــرژی در اروپــا بیش از پیش باال بگیــرد. بحرانی که این 
روزهــا زنــگ خطــر ســهمیه بندی انــرژی را بــرای منطقــه اروپا به 

صدا درآورده است.
ایــن در حالــی اســت که روســیه اعــام کرده، ممکن اســت 
جریــان گاز خــط لولــه نــورد اســتریم یــک تا مــدت نامعلــوم قطع 

بمانــد کــه با این اوصاف احتمــال آن وجود دارد که بحران انرژی 
اروپا تعمیق شــود. در این راســتا شــرکت آلمانی »یونی پر« که 
بزرگتریــن واردکننــده گاز از روســیه نیز به شــمار می رود، اعام 
کرده اســت که ســهمیه بندی گاز در آلمان چندان دور از انتظار 

نیست.
گفتنــی اســت کــه این شــرکت به دلیل کاهــش واردات گاز 
از روســیه حــدود 9۰ درصــد ارزش بــازار خــود را از دســت داده و 
تاش دارد که در این راستا اقداماتی حقوقی را برای شکایت از 

شرکت گازپروم روسیه انجام دهد.
بــا وجود این شــرکت گازپروم روســیه، تحریم هــای غرب را 
عامــل قطعــی صــدور گاز از طریــق خــط لولــه نــورد اســتریم یــک 
می دانــد و بــر ایــن باور اســت که تا زمانی که تحریم ها برداشــته 

نشوند، امکان بازیابی جریان گاز این خط وجود ندارد.
این تفاســیر نشــان می دهد که ممکن اســت سهمیه بندی 
گاز در آلمــان جــدی تــر از آن باشــد کــه پیــش از ایــن در خبرهــا 
شــنیده بودیــم. در ایــن راســتا پیــش بینــی مــی شــود کــه کمبود 

گاز، تامیــن انــرژی در آلمــان را دشــوار ســازد و در نتیجــه رشــد 
تولیــد ناخالــص داخلی این کشــور در پایان ســال ۲۰۲۲ و ســال 

۲۰۲۳ کند شود.
از  بهره گیــری  بــا  تــا  دارد  تصمیــم  آلمــان  میــان  ایــن  در 
نیروگاه هــای هســته ای کمبــود انــرژی را تــا حدی جبــران کند اما 
این کشــور تنها ۲ نیروگاه هســته ای خود را در حالت اســتندبای 
قرار داده اســت تا بتوانند در صورت نیاز بخشــی از کمبودها را 

برطرف سازند.
رابــرت هابــک، وزیر اقتصاد آلمــان، در بیانیه ای اعام کرد: 
ایــن اقــدام بــه معنــای آن نیســت کــه آلمــان در وعده خــود برای 
خروج از انرژی هســته ای تا پایان ســال، ۲۰۲۲ تجدیدنظر کرده 
است. تست استرس اپراتورهای شبکه برق نشان داده است که 
در زمستان با توجه به محدود شدن عرضه در بازار انرژی اروپا، 
ممکن اســت ســاعات بحران در تامین برق وجود داشــته باشــد. 
احتمــال زیــاد وجود دارد کــه وضعیت بحرانی به وجود آمده و با 
شرایط فوق العاده ای روبرو شویم. من باید هر آنچه الزم است 

انجام دهم تا امنیت تامین نیرو، به طور کامل تضمین شود.
وزیــر اقتصــاد آلمــان بــر ایــن باور اســت کــه دولــت، نیروی 
زبالــه  کــه  می دانــد  پرریســکی  فنــاوری  همچنــان  را  هســته ای 
رادیواکتیــوی تولیــد می کنــد. ســه نیروگاه هســته ای باقــی مانده 
آلمــان تــا ۳۱ دســامبر غیرفعــال می شــوند امــا دو نیــروگاه بــرای 
شــرایط اضطراری تا اواسط آوریل، آماده آغاز فعالیت می مانند. 
هــر دو نیــروگاه ظرفیــت ۱۴۰۰ مــگاوات دارنــد. ایــن نیروگاههــا 

توسط شرکت های E.ON و EnBW اداره می شوند. 
این مسائل موجب شده است که صدراعظم آلمان نیاز گاز 
این کشــور را در مجامع اروپایی مطرح ســازد. در نتیجه امانوئل 
مکــرون پــس از گفــت و گویــی بــا اوالف شــولتس اعــام کرد که 
فرانســه آمادگی الزم برای ارســال گاز به آلمان را دارد و در عین 
حــال ایــن کشــور نیز بخش قابل توجهی از بــرق خود را از آلمان 

تامین خواهد کرد.
اما در این بین مســاله ای که تنش ها برای تامین گاز اروپا 
از طریق روســیه را تشــدید می کند، این اســت که وزیران انرژی 
اروپا تصمیم دارند که برای گاز روسیه سقف قیمتی تعیین کنند 
و روسیه نیز اعام کرده است که در این صورت صدور گاز را به 

طور کلی متوقف خواهد کرد.
بــا ادامــه ایــن وضــع، آلمــان تنهــا کشــوری نخواهد بــود که 
دچار مشکل تامین انرژی می شود و به باور کارشناسان احتمال 
ســهمیه بندی انــرژی در اروپــا روز بــه روز بیشــتر مــی شــود. امــا 
در بیــن ایــن مباحــث برخــی نیــز بر ایــن باورند که بحــران کمبود 
انــرژی بــرای اروپــا طوالنــی مــدت نخواهــد بــود و آلترناتیوهایــی 
کــه دولت هــای اروپایــی بــرای تامیــن انــرژی از منابعی بــه غیر از 
ســوخت های فســیلی در نظر گرفته اند با ســرعت بیشــتری روی 

کار خواهد آمد.
اســتفاده  افزایــش  کارشناســان  از  دســته  ایــن  بــاور  بــه 
از نیروگاه هــای تجدیدپذیــر بــا کاهــش هزینــه راه انــدازی ایــن 
نیروگاه ها روز به روز رشــد خواهد کرد و در پی آن حمل و نقل 
برقی نیز توسعه پیدا خواهد کرد. از این رو با عبور از یک دوره 

بحران وابستگی اروپا به سوخت های فسیلی کمتر می شود.
امــا نگاهــی واقع گرایانــه این گونه نشــان می دهد که فعا 
اروپــا راه فــراری فــوری برای عبور از ایــن بحران ندارد و این گونه 
اســت که کمبود انرژی تهدید ســهمیه بندی را بیش از هر زمانی 
بــرای اروپــا جدی کرده اســت و ســاکنین کشــورهای اروپایی باید 

منتظر چنین روزهایی باشند.
خامــوش  شــب  در  عمومــی  تاریخــی  بناهــای  آلمــان،  در 
هســتند. دانمــارک نیــز گفتــه ســاختمان های عمومــی خــود را در 
شــب روشــن نمــی کنــد. آنهــا قوانینــی را در مورد کافه هــا و نوع 
دمایــی کــه آنهــا باید در داخــل کافه ها یا مغازه های خود داشــته 
باشــند، وضــع کرده انــد. امــا اگــر محدودیت هــا رعایــت نشــود و 
بحران انرژی تحت کنترل در نیاید زمستان امسال با جیره بندی 
انــرژی تــوام خواهیــم بود و حتــی برخی بر ایــن باورند که ممکن 

است این بحران به ناآرامی های اجتماعی منجر شود.

»دست باالی ایران در بازار جهانی انرژی«؛ توهم یا واقعیت!
دکتر حسین پارسیان

کارشناس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور

در ایــن یادداشــت بــا نــگاه بــه وضعیــت موجــود، چالش هــا و 
پیامدهــای آتــی حــوزه انرژی کشــور بــا رویکردی پرسشــگرایانه، 
کان و سیستمی تاش شده است تا به صورت ضمنی گزاره ی 
»داشــتن دســت بــاالی ایــران در بــازار جهانــی انــرژی« بــه ویژه 
در جنــگ انــرژی اروپــا مــورد بررســی قــرار گیرد. وضعیــت فعلی 
تولیــد و مصــرف انرژی بر اســاس آخرین ترازنامه هیدروکربوری 
که منتشــر شــده اســت، حاکی از ناترازی تولید و مصرف انرژی 
نهادهــای  تغییــر جهان بینــی  بنابرایــن ضــرورت  اســت.  کشــور 
سیاســت گذار و قانون گــذار از »داشــتن دســت بــاالی ایــران در 
بــازار جهانــی انــرژی« بــه »تدویــن الگــوی جامــع تامیــن انــرژی 
کشــور بــر اســاس واقعیت هــای موجــود« مطلوب و ضــروری به 

نظر می رسد.
همانطوری که همه مردم کشــور عزیزمان ایران با پوســت 
و گوشت خود احساس می کنند، اقتصاد ایران وابستگی شدید 
و معنــاداری بــه درآمدهــای نفتــی دارد. بــه طــوری کــه بــا اعمال 
تحریم هــا طــی ســال های گذشــته و تبــع آن کاهــش درآمدهای 
نفتی دولت، شاهد تغییرات معناداری در تولید ناخاص داخلی 

کشور بودیم و هستیم.
با توجه به تاثیر قابل توجه نفت و مشتقات نفتی بر تولید 
ناخالــص داخلــی و همچنیــن بــا توجه به میــزان تولید و مصرف 
انرژی کشــور، چند ســوال در حوزه های مختلف انرژی به ذهن 

برنامه ریزان خطور می کند:

حوزه کالن انرژی
۱.  آیا نقشــه راه جامعی برای حوزه انرژی در ســطح کان 
کشور و برش های استانی بر اساس مطالعات آمایش سرزمینی 
تدویــن شــده اســت؟ آیــا ســهم بهینــه هــر کــدام از حوزه هــای 
مختلــف انــرژی نظیــر نفت، گاز، برق، زغالســنگ، انــرژی اتمی، 

انرژی های نو و تجدیدپذیر و ... مشخص شده؟
۲. چــرا ســاختار اقتصاد ایران بــه طور معناداری به فروش 
نفــت و حتــی مشــتقات نفتــی )هرچنــد کــه در آمــار رســمی بــه 

عنوان اقام غیرنفتی تلقی می شود( متکی است؟
۳. چطور ساختار سنتی تامین مالی دولت )مالیه عمومی( 
اتــکای بیــش از حــد دولــت بــه درآمدهــای نفتــی بــرای پرداخت 
هزینه هــا و مصــارف عمومــی و ... باعــث ایجــاد چــه چالش ها و 

مشکاتی برای دولت و مردم شده؟
۴. چــرا نقــش، میــزان و رشــد بهــره وری انــرژی در اقتصــاد 
ایــران قابل توجــه نیســت؟ آیا به نظر نمی رســد در اقتصاد ایران 
طی ســالیان متمادی از نفت و مشــتقات نفتی به عنوان ابزاری 

برای پوشش ناکارآمدهای حکمرانی استفاده شده؟
۵. آیــا بــه نظــر نمی رســد اعمــال تحریم هــا و بــه تبــع آن 
کاهــش درآمدهــای نفتی دولــت و در ادامه سیاســت های پولی 
و مالــی ناصــواب نظــام حکمرانی، باعث خلــق نقدینگی به طرق 
مختلف، تورم، کاهش قدرت خرید و در نهایت بی ثباتی فضای 
اقتصادی کشــور و محیط کســب و کار، افزایش نااطمینانی ها و 

فعالیت های سوداگرانه نشده؟
۶. آیــا دولــت بایــد بــا ماحظات بین نســلی )بیــن دوره ای( 
نســبت بــه اســتخراج و فروش منابع نفتی اقــدام کند؟ یا اینکه 
در آینــده ای نزدیــک بنــا بــه ماحظات زیســت محیطــی، تحلیل 
منفعت–هزینه ناشــی از هزینه های استخراج و قیمت فروش، 
جایگزینــی انرژی هــای نو و تجدیدپذیر با ســوخت های فســیلی، 

اســتقال انرژی کشورهای توســعه یافته اروپایی 
بعــد از جنــگ انــرژی و ... قــادر بــه اســتفاده از 
ایــن منابــع بالقوه نباشــد؟ اگر راهبرد اســتخراج 
و فــروش حداکثــری منابــع نفتــی مدنظــر قــرار 
مانــدن  مصــون  بــرای  ســازوکار  بهتریــن  گیــرد، 
اقتصاد از تاطم های قیمتی و مشکات ناشی از 
درآمدهای نفتی به اقتصاد کشــور در افق زمانی 

گوناگون چگونه خواهد بود؟

حوزه گاز
۱. چرا درحوزه مصرف انرژی علیرغم وجود زیرساخت های 
قابل قبول برق، به دنبال توسعه کمی انتقال گاز به اقصی نقاط 
ایران بوده ایم؟ آیا این توســعه کمی خطوط انتقال و انشــعابات 
گاز باعــث نشــده کــه هزینــه زیــادی بــه ســاختار انــرژی کشــور 
تحمیل شود؟ این توسعه کمی، آیا باعث نشده به میزان قابل 
توجهــی هــدر رفــت انرژی داشــته باشــیم )بــه عنوان مثــال هدر 
رفــت گاز طبیعــی در شــبکه انتقــال، توزیــع و مانیتورینــگ گاز 
طبیعــی در اقتصــاد ایــران قریــب به ۵ درصد حجــم گاز تحویلی 
بــه شــرکت ملی گاز ایران اســت و میزان کل صــادرات گاز ایران 
۵ درصد(؟! به دلیل توســعه کمی زیرســاخت های موجود شبکه 
توزیــع و انتقــال گاز، آیــا امــکان وقــوع فاجعــه انســانی به دلیل 
حوادث هــای غیرمترقبــه نظیــر زلزلــه، فرونشســت  و ... وجــود 

ندارد؟
۲. بــا توجــه بــه وابســتگی زیــاد ســبد انــرژی کشــور به گاز 
طبیعــی )بیــش از 7۰ درصــد ســبد انــرژی کشــور( و بــا توجــه 
بــه رونــد فزاینــده مصــرف گاز در ایــران، آیــا عــدم پاســخگویی 
بــه ایــن تقاضاهــا بــه دلیــل افــت فشــار مخــازن میادیــن گازی 
علی الخصوص در فصل سرما منجر به بروز به آسیب در تولید 
صنایع عمده کشور، استفاده از سوخت های جایگزین باکیفیت 
پاییــن نظیــر مــازوت بــرای نیروگاه هــای گازی-بخــاری و تبــع آن 
آلودگی های زیســت محیطــی و همچنین نارضایتی و اعتراضات 

مردم نمی شود؟
۳. بــا نــگاه بــه وضعیــت تولیــد و مصــرف گاز طبیعــی و 
همچنیــن ناتــرازی در تولیــد و مصــرف انــرژی کشــور، آیــا اصــاً 
ظرفیــت صــادرات گاز طبیعی برای کشــور عزیزمــان ایران وجود 
گازی  میادیــن  افــت فشــار مخــازن  دلیــل  بــه  اینکــه  یــا  دارد؟ 
علی الخصوص در فصل سرما، شاهد قطع گاز رسانی به صنایع 
و بروز آســیب در تولید صنایع عمده کشــور هســتیم؟ با فرض 
نگاه بسیار خوش بینانه در خصوص وجود ظرفیت صادرات گاز 
طبیعی، آیا خطوط انتقال گاز طبیعی به اروپا )لوله گذاری برای 
دوهزار کیلومتر به باال( دارای توجیه اقتصادی است؟ آیا کشور 
عزیزمــان ایــران، از فنــاوری و ظرفیت صــادرات گاز طبیعی مایع 

)LNG( برخوردار است؟!

۴. در الگــوی قیمت گــذاری گاز مصرفــی مــورد عمــل، آیــا 
افزایــش پلکانــی تعرفه مشــترکین پرمصرف، اثــر بازدارندگی در 

مصرف بی رویه و بدون متعارف گاز دارد؟
رفتــار  از  ناشــی  گاز  زیــاد  مصــرف  از  میــزان  چــه   .۵
مصرف کننــده )قابــل پیشــگیری و کنتــرل( و چه میزان ناشــی از 

کیفیت و فناوری سامانه های گرمایشی و ... است؟

حوزه نفت
۱. چرا ســهم شــرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی کشــور 

بــدون در نظــر گرفتــن میــزان تولیــد، صــادرات، 
مدیریت هزینه ها )کارایی و اثربخشی هزینه ها( 
و... بــه صــورت مقطــوع ۱۴.۵ درصــد )بــه صورت 
قانونــی و نــه عملکــردی( تعیین شــده؟ آیــا نباید 
در  بــا  و  احتمالــی  قضاوتــی،  شــاخص هایی 
نظرگرفتن تعارض منافع احتمالی نظیر محاسبه 
رقم مقطوع و حداکثری ۱۴.۵ درصد و تخصیص 
آن به میادین نفتی مختلف به صورت مهندسی 

معکوس... مدنظر باشد؟
۲. آیا قیمت گذاری نفت خام تحویلی بر مبنای فوب خلیج 
فــارس )جهانــی( و تحویــل فرآورده هــای پاالیشــگاهی، مبنــای 
درســتی بــرای ارزشــگذاری فرآورده ها اســت؟ مگــر قیمت گذاری 
تمامــی کاال هــا و خدمــات و حقــوق دســتمزد در کشــور ایــران بر 
مبنــای قیمــت جهانی صــورت می گیرد؟ چرا نظیــر تمامی کاالها 
و خدماتــی کــه در کشــور تولیــد می شــوند برای قیمت گــذاری از 
بهای تمام شده فرآورده های )مبتنی بر استانداردها حسابداری 
یــا حتــی فراتر اســتانداردهای بین المللی حســابداری( اســتفاده 

نمی شود؟
۳. چــرا شــرکت ملــی نفــت ایــران در فرآینــد فــرآوری نفت 
خــام و تولیــد بنزیــن، گازوئیــل و ســایر فرآورده هــای نفتــی از 
ســاختارهای واسطی نظیر شرکت پاالیش و پخش فراورده های 
نفتــی ایــران بهره گرفته؟ آیا به نظر نمی رســد به دلیل ســاختار 
مالی متفاوت شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی )مبنای 
گزارشگری نقدی( و شرکت های پاالیش نفت )مبنای گزارشگری 
تعهدی(، امکان هموارســازی یا قیمت گذاری متفاوت و بعضاً بر 
مبنــای غیرواقعی و غیرمنصفانه فراهم شــده اســت؟ آیا به نظر 
نمی رســد شــرکت ملی نفت ایران با اســتفاده از ســاختار واسط 
شــرکت پاالیــش و پخــش فراورده های نفتی ایران بــا زمان بندی 
متفاوت در شناسایی درآمد نفت خام و هزینه های فرآورده های 
)با توجه به تفاوت در به کارگیری مبناهای متفاوت حسابداری( 
باعــث تــراز شــدن درآمد و هزینه شــده و در نهایــت اصاً رقمی 

تحت عنوان یارانه )ما به تفاوت( معنا پیدا نمی کند؟
قیمت گــذاری  حــوزه  بــه  دولــت  مداخلــه  و  ورود  آیــا   .۴
فرآورده هــای نفتــی بــرای شــرکت های پاالیــش نفــت کــه عمدتاً 
ســهامی عــام هســتند بــه کاهــش کیفیــت فرآورده هــای نفتــی 
نظیــر بنزیــن و گازوئیــل تحویلــی بــه شــرکت پاالیــش و پخــش 
در  دیگــر  عبــارت  بــه  نمی شــود؟  منجــر  نفتــی  فرآورده هــای 
قیمت گذاری مقطوع، آیا شــرکت ها برای افزایش حاشــیه ســود 

به سمت کاهش کیفیت فرآورده ها حرکت نمی کنند؟
۵. آیــا بــه نظــر نمی رســد بــه واســطه رابطه مالــی ناصواب 
شــرکت ملــی نفــت ایــران از طریــق شــرکت پاالیــش و پخــش 
فراورده هــای نفتی ایران، بخشــی از ناکارآمــدی در قیمت گذاری 
نفت خام و فرآورده های نفتی در قالب دریافتی بیشتر از مردم 
و بخشــی هم به ناکارآمدی عملکردی شــرکت های پاالیش نفت 

وارد می شود؟

حوزه برق
توســط  بــرق  تکلیفــی  قیمت گــذاری  ســازوکارهای  آیــا   .۱
دولــت محتــرم، شــرکت های حوزه برق را با مشــکل اساســی در 
توســعه زیرســاخت های فعلــی تولیــدی بــرق مواجــه نمی کنــد؟ 
آیــا قیمت گــذاری تکلیفــی بــرق باعــث ایجــاد مزیت بــرای افراد، 
شــرکت ها و حتی دســتگاههای اجرایی در استفاده از این انرژی 
ارزان بــرای تولیــد رمزارزها و... نمی شــود؟ بهترین و بهینه ترین 

ســازوکار قیمت گذاری برق با توجه به ســهم این انرژی از ســبد 
مصرف خانوار و همچنین جلوگیری از ایجاد مزیت و رانت برای 

افراد در اســتفاده از این انرژی ارزان چگونه خواهد بود؟
۲. با توجه به مزیت های مطلق و نســبی کشــور در زمینه 
انــرژی، آیــا برنامه هایــی بــرای تشــکیل بــازار منطقــه ای و ایجــاد 
قطــب )هــای( منطقه ای برق و حداکثرســازی بهره گیری  از منابع 
 انــرژی  اولیــه  و تامیــن  و صــادرات بــرق به کشــورهای منطقه، با 
رعایــت ماحظــات اقتصاد انرژی و دیپلماســی انرژی برای بهبود 

و ارتقاء و تولید و صادرات برق کشور انجام شده؟
۳. در زمینــه بهبــود و ارتقــای بــازار بــرق و عملکــرد آن در 
تامیــن  مطمئــن  بــرق  بــرای تضمین روند توســعه  پایدار کشــور و 
ارتقــای ســطح امنیــت و پایایی در شــبکه سراســری بــرق به چه 

میزان وزارت نیرو به اهداف مورد نظر دستیابی پیدا کرده؟

حوزه انرژی های تجدید پذیر و اتمی
۱. آیــا تولیــد انرژی )برق( هســته ای با توجه به عدم مزیت 
از  وابســتگی بخشــی  اورانیــوم،  اســتخراج  و  تولیــد  در  کشــور 
فن آوری و مهارت الزم برای تامین ســوخت هســته ای، تعمیرات 
اساســی و نگهــداری بــه کشــورهای صاحــب فنــاوری ایــن حــوزه 
و همچنیــن آلودگی هــای زیســت محیطــی در خصــوص نحــوه 
پســمانداری صنعــت هســته ای، از لحــاظ اقتصــادی و زیســت 

محیطی مقرون به صرفه و قابل توجیه است؟ 
۲. بــا توجــه بــه اقلیــم کشــور و مزیت های نســبی و مطلق 
فــراوان در حوزه هــای انرژی هــای نــو و تجدیدپذیــر، آیــا مطلــوب 
نیســت سیاســتگذاری ســبد انرژی کشــور به ســمت انرژی های 
نو و تجدیدپذیر حرکت کند؟ آیا مطلوب نیســت با اســتفاده از 
ابزارهای نوین تامین مالی در حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر، 

به اقتصادی کردن این حوزه انرژی کمک شایانی کرد؟
اولویــت  بــا  الزم  اقدامــات  آیــا  اخیــر  ســال های  طــی   .۳
ســرمایه گذاری بخــش غیردولتــی )داخلی و خارجــی( برای ایجاد 
ســهم بیشــتر نیروگاه هــای تجدیدپذیــر و پــاک از ظرفیــت بــرق 

کشور، انجام پذیرفته است؟
در این یادداشت با نگاهی پرسشگرانه، کان و سیستمی، 
ســعی شــد تــا وضعیــت فعلــی انرژی کشــور بررســی و در خال 
صحبت هــا، بــه چالش هــا و آسیب شناســی ایــن حــوزه پرداخته 
شــود، تا به صورت ضمنی گزاره ی »داشــتن دســت باالی ایران 
در بــازار جهانــی انرژی« مورد بررســی قرارگیــرد. وضعیت فعلی 
تولیــد و مصــرف انرژی براســاس آخرین ترازنامــه هیدروکربوری 
که منتشــر شــده اســت، حاکی از ناترازی تولید و مصرف انرژی 
نهادهــای  تغییــر جهان بینــی  بنابرایــن ضــرورت  اســت.  کشــور 
سیاســتگذار و قانون گذار از »داشــتن دست باالی ایران در بازار 
جهانی« به »ضرورت تدوین الگوی جامع تامین انرژی کشــور« 

مطلوب و ضروری به نظر می رسد.
در پایان خاطر نشــان می شــود با توجه به مزیت نســبی و 
مطلق کشــور عزیزمان ایران در حوزه انرژی و همچنین تاثیر و 
اهمیــت این حوزه در اقتصاد کشــور، تدویــن مدل جامع تامین 
انرژی کشــور با نگاه سیســتمی، کان و مبتنی بر واقعیت های 
موجــود ضــروری بــه نظــر می رســد. امیــد اســت بــا بهره گیری از 
ظرفیت هــای تکنوکرات هــای متخصــص، متعهــد و بــا تجربه در 
حــوزه انــرژی و با تدوین و به کارگیــری مدل جامع تامین انرژی 
کشــور و سیاســتگذاری درســت و اقدامــات الزم در ایــن حــوزه، 
زمینــه رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور بیــش از پیــش فراهــم 

شود.
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عرضهتخممرغ
باقیمتهایمصوب

مدیرعامــلاتحادیــهمــرغتخمگــذاربــاتاکیــدبــراینکه
کمبــودی و اســت تامیــن کشــور موردنیــاز تخممــرغ
درایــنزمینــهنداریــم،گفــتکــهاکنــونتخممــرغبــا

قیمتهایمصوبدربازارعرضهمیشود.
محمــد مــرادی در گفت وگــو بــا ایرنــا با بیــان اینکه 
اکنــون وضعیــت تولید تخم مرغ در کشــور خوب اســت، 
اظهــار کــرد: طبــق مصوبــه دولــت، قیمــت هــر کیلوگــرم 
 ۵۰۰ و  هــزار   ۳۵ تولیــدی  واحدهــای  درب  تخم مــرغ 
تومــان و  قیمــت مصرف کنندگان ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان 
اســت که با همین قیمت هــا از تولیدکنندگان خریداری 
می شــود. وی افــزود: بــا توجه به اصالح نظــام یارانه ای، 
قیمت هــای فعلــی تخم مــرغ بــه صــورت موقــت تعییــن 
شــده بــود امــا با توجــه به تغییر نــرخ نهاده هــای تولید، 
هســتند،  قیمت هــا  اصــالح  انتظــار  در  تولیدکننــدگان 
ایــن در حالــی اســت که پیش از این معــاون اول رئیس 
جمهــوری قــول اصــالح قیمت هــا در اول مهــر امســال را 
داده بــود. مدیرعامــل اتحادیــه مــرغ تخم گــذار تصریــح 
کــرد: بــا توجــه بــه آنالیــز هزینه هــای تمام شــده تولید و 
افزایــش ســود ۱۰ درصــدی بــرای تولیدکننــدگان قیمــت 

واقعی تخم مرغ باید اصالح شود.
مــرادی دربــاره صــادرات تخم مــرغ گفــت: اکنــون 
صــادرات ایــن محصــول بــا توجه بــه نامه اخیــر معاونت 
توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی در حال انجام 

است و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
طبــق آمــار وزارت جهــاد کشــاورزی اکنــون ســاالنه 
بیــش از ۱.۲ میلیــون تــن تخم مرغ در کشــور تولید و به 

بازار عرضه می شود.

کاهشدوبارهقیمتروغن
وعرضهشکرکمترازنرخ

مصوبدربازار
دبیرکلاتحادیهبنکدارانموادغذاییازوفورکاالهای
اساســیدرکشــورخبــردادوگفــتکــهبــاتوجــهبــه
افزایــشتولیــد،قیمــتهــربســتهپنیــرمعمولــی۴۰۰ 
گرمــی۱۰درصــدکاهــشیافتــهاســتوقیمــتروغــن

خوراکینیزدوبارهکاهش۱۰تا۱۵درصدیداشت.
قاســمعلی حســنی در گفت وگــو بــا ایرنــا، بــا بیــان 
اینکــه اکنــون ثبــات و کاهــش قیمــت برخــی کاالهــای 
اساســی را داریم، افزود: پیش از این قیمت هر بســته 
پنیــر معمولــی ۴۰۰ گرمــی ۴۰ هــزار تومــان بــه فــروش 
می رســید کــه طــی روزهــای اخیــر این مبلغ بــه ۳۶ هزار 

تومان کاهش یافته است.
دبیــرکل اتحادیه بنکداران مــواد غذایی اظهار کرد: 
انتظــار مــی رود بــا کاهش قیمــت پنیر ســایر اقالم لبنی 

نیز روند کاهشی به خود بگیرد.
عرضهشکرزیرقیمتمصوبدربازار

حســنی تصریــح کــرد: اکنــون قیمــت مصــوب هــر 
کیلوگــرم شــکر بســته بندی ۲۳ هــزار تومــان اســت کــه 
شــرکت های بســته بندی هر بسته ۹۰۰ گرمی را نرخ ۲۰ 

هزار و ۵۰۰ تا ۲۱ هزار تومان به فروش می رسانند.
وی اضافه کرد: البته واردکنندگان شــکر خام برای 
رقابــت بــا یکدیگــر و تحویــل کاالی چنــد مــاه آینــده هــر 
کیلوگــرم از ایــن  محصــول را ۱۰۰۰ تومــان زیر قیمت به 

شرکت های فراوری و بسته بندی ارائه می دهند.
کاهشمجدد۱۰تا۱۵درصدیقیمتروغنخوراکی

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به 
رکود بازار به طور مجدد شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی 

برخی اقالم روغن خوراکی در کشور هستیم.
افتقیمتبرنجدرپیرکودبازار

حســنی دربــاره وضــع بازار برنج افــزود: با توجه به 
ادامــه فصــل برداشــت برنج و رونــد واردات و رکود بازار 
قیمت برنج همچنان ثابت باقی مانده و نه تنها افزایش 
قیمتــی در این محصول نداشــته ایم، بلکه ممکن اســت 
طــی روزهــای اخیــر قیمــت ایــن محصول به طــور مجدد 

کاهش یابد.

سرعتاینترنتایران
افزایشیافت

میانگیــنســرعتاینترنــتایــراندرمقایســهبــامــاه
گذشــتهارتقایافت.براســاسشــاخص»میانه«رتبه
اینترنــتهمــراهبــهجایــگاه۶۹رســید،دریــکســال

گذشتهرتبهایرانمعموالباالی۷۰بودهاست.
بــه گــزارش ایرنــا، رتبه بنــدی ســایت اسپیدتســت 
)www.speedtest.net( اســاس سرعت متوسط دانلود 
است تا سرعت هایی را که کاربر احتماالً در بازار به دست 
می آورد را به بهترین شــکل منعکس کند. این ســایت در 
نظــر دارد تــا ۱۵ فوریه ۲۰۲۳ به ارائه داده های مربوط به 

میانگین عملکرد برای مرجع مقایسه ای ادامه دهد.
بــه اعتقــاد این ســایت، تحلیــل داده ها بر اســاس 
شــاخص »میانگین« معیار بهتری برای ســنجش تجربه 
روزمــره اســت و شــاخص »میانــه« معیــاری اســت کــه 

تجربه کاربر معمولی را نشان می دهد.
تازه تریــن آمــاری کــه »اسپیدتســت« ارائــه کــرده، 
نشــان می دهد ســرعت اینترنت ثابت و ســیار ایران در 
ماه »آگوســت« با افزایش نســبی ســرعت همــراه بوده 
اســت. ایــن وب ســایت بــرای ســنجش رتبــه و کیفیــت 
میانــه  شــاخص   ۲ از  جهــان،  کشــورهای  در  اینترنــت 

Median و میانگین Mean  استفاده می کند.
شاخص »میانگین« همان حد متوسطی است که 
از یــک گــروه درنظر می گیرند، اما »میانه« نقطه وســط 
داده های آماری اســت. در این گزارش از هر ۲ شــاخص 
»میانــه« و »میانگیــن« برای بررســی وضعیت اینترنت 

کشورهای جهان استفاده شده است.
رتبهسرعتاینترنتهمراهبهجایگاه۶۹رسید

مــاه  در  ایــران  رتبــه  میانــه،  اســاس شــاخص  بــر 
گذشــته، بــرای اینترنــت ثابــت ۷۰ و در بخــش اینترنــت 
ســیار ۱۴۵ بــود و اکنون ســرعت اینترنــت ثابت با ۲ پله 
افــت بــه رتبــه ۱۴۷ و ســرعت اینترنــت ســیار بــا یک پله 

ارتقا به رتبه ۶۹ رسیده است.
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وروداتاقاصنافکشاورزی
بهتنظیمونظارتبربازار

رئیــساتــاقاصنــافکشــاورزیازوروداتــاقاصنــاف
کشاورزیبهتنظیمونظارتبربازارخبرداد.

قاسم پیشه ور در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
بــر اســاس آیین نامــه اجرایــی دولــت که ســال ۱۳۹۷ به 
نظام صنفی ابالغ شــد، نظارت بر صدور پروانه اصناف 
کشــاورزی برعهــده نظــام صنفــی اســت، گفــت: بــر این 
اســاس اگر تخلفی صورت بگیرد، نظام صنفی می تواند 

صنف متخلف را جریمه یا پلمپ کند.
وی ادامــه داد: در مــاده ۳۵ قانون نظام مهندســی 
کشــاورزی اشــاره شده اســت که اتاق اصناف کشاورزی 
فعلی می تواند متناظر با قانون نظام صنف کشور )اتاق 
اصناف کشور( که در داخل شهرها پروانه صادر می کند، 
فعالیت کند. زیرا در شورای قیمت گذاری حضور دارد و 
براساس قیمت های مشخص شده می تواند با تخلفات 

برخورد کند.
رئیــس اتــاق اصنــاف کشــاورزی تصریــح کــرد: یــک 
هیــات بــدوی نیــز در اتــاق اصنــاف کشــاورزی بــا حضور 
دســتگاه های مربوطه تشکیل شــده است که احکام آن 

نیز الزم االجراست.
او در پاسخ به این سوال که آیا قرار است وظیفه 
نظارتــی وزارت صمــت به اتاق اصناف کشــاورزی واگذار 
شــود، گفــت: هنــوز وظایــف نظارتــی بر بازار بــه صورت 
صد در صد واگذار نشــده اســت. در حال حاضر در کنار 
صمت و تعزیرات هســتیم. جلســاتی نیز در این راســتا 

برگزار شده است.
وی در پایــان گفــت: قرار اســت  از این به بعد اتاق 
اصنــاف کشــاورزی پروانــه اصنــاف کشــاورزی از جملــه 
فروشــگاه های مــواد غذایــی و نهــاده هــای کشــاورزی را 
صــادر کنــد و بــر قیمت هــای موجود در بــازار نیز نظارت 

داشته باشد.

عادیشدنفروشمرغ
باالترازنرخمصوب

چنــدهفتــهایمیشــودکــهقیمــتمــرغفراتــرازنــرخ
مصــوبرفتــهودرمغازههــابیــشاز۶۰هــزارتومــان
میگوینــد طیــور صنعــت فعــاالن میشــود. فروختــه
قیمــتمصوبفعلیمرغبرایتولیدکنندگانمناســب
نیستزیراقیمتتمامشدهتولیدباالاستواحتماال

تاپایانشهریورنرخمصوباصالحشود.
به گزارش ایســنا، براســاس مشــاهدات میدانی از 
خرده فروشــی های ســطح شــهر تهــران، قیمــت هرکیلــو 
مــرغ گــرم کامــل به حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان رســیده 
اســت. این در حالیســت که قیمت مصوب مرغ گرم به 

ازای هرکیلو ۵۹ هزار و ۸۰۰تومان است.
فعاالن صنعت طیور و مسئوالن مربوطه می گویند 
ماه های قبل به دلیل باال بودن میزان تولید مرغ و نبود 
بــازار کافــی مصــرف، مرغداران به شــدت در زیان بودند 
امــا در حــال حاضــر میان عرضــه و تقاضا  تعــادل برقرار 

شده که همین امر قیمت مرغ را باال برده است.
آنهــا همچنیــن معتقدنــد کــه هنوز قیمــت مرغ به 
قیمت واقعی نرسیده و احتماال تا پایان شهریور قیمت 

مرغ اصالح شود.

راهاندازیسفرهایارزان
قیمتبعدازایاماربعین

رئیسسازمانحجوزیارتباتاکیدبراقداماتصورت
گرفتــهدرحــوزهعتباتعالیاتعنــوانکردبعدازایام
اربعینحسینیسفرهایارزانقیمتباحدودقیمتی

۳میلیونتومانراهاندازیمیشود.
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان حــج و زیارت؛ 
ســید صادق حســینی در جلســه ســتاد اربعین ســازمان 
حج وزیارت در کربالی معلی که با حضور وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی و مســئوالن ســتاد برگــزار شــد ضمــن 
اســتماع گــزارش مســئوالن ســتاد، بــه تبییــن اقدامــات 

صورت گرفته در اربعین حسینی پرداخت.
وی افزود: سازمان حج و زیارت در راستای وظایف 
کمیته ثبت نام و اعزام توانســت نام نویســی زائران را در 
سامانه سماح به خوبی انجام دهد و بستر الزم را برای 

متقاضیان ایجاد کند.
رئیــس ســازمان حــج وزیــارت تصریح کــرد: حضور 
۵۷۰نفر نیروی کارگزار در راهنمایی زائران و گمشدگان 
در ایــام اربعیــن حســینی بــه خوبی در شــهرهای کربال، 
نجــف ، کاظمیــن ، ســامرا  و بیــن راه زائــران از نجــف تــا 
کربــال انجــام گرفــت و این اقدام قوت قلبــی برای زائران 
اربعین بود چرا که احساس آرامش را منعکس می کرد.
بــه گفتــه حســینی ، راه انــدازی اپ موبایلی زیارت 
و نظــارت بــر بیمــه نیــز از دیگــر اقدامــات ســازمان حــج 
وزیــارت در اربعیــن امســال بــه عنــوان کمیتــه ثبت نــام 
و اعــزام ســتاد مرکــزی اربعیــن حســینی بــوده کــه ایــن 

عملکرد نیروهای جهادی و تالشگر قابل تقدیر است.
وی بــا بیــان اینکه راه اندازی ســفرهای ارزان قیمت 
بــه عتبــات یکــی از مهمتریــن راهبردهــای ســازمان بوده 
است گفت: در این راستا سفرهای ارزان قیمت با حدود 
قیمتــی ۳ میلیــون تومــان را مدنظــر قــرار دادیــم که این 
مهم پیش از اربعین برنامه ریزی شد و اعزام ها از بعد از 

اربعین حسینی به صورت کامل صورت می گیرد.
بــرای  کــرد:  تاکیــد  وزیــارت  حــج  ســازمان  رئیــس 
نخستین بار است که با چنین قیمت و اسکان مناسبی 
زائــران بــه عتبــات مشــرف می شــوند؛ ایــن اعزام هــا بــه 
صورت زمینی انجام می گیرد و به زودی جزئیات آن نیز 

از دفاتر استان ها اعالم می شود.
وی افــزود: دربــاره کاهش قیمت ســفرهای هوایی 
کــه ناشــی از بلیــت هواپیمــا اســت نیــز برنامه ریــزی و 
رایزنی هایــی را مدنظــر قــرار داده ایــم کــه امیدواریم این 
اقدامــات به تشــرف همه عاشــقان اهــل بیت عصمت و 

طهارت به عتبات عالیات منجر شود.
در ایــن جلســه رئیــس ســتاد اربعین ســازمان حج 
وزیــارت و ســایر اعضــا به ارائــه گزارش دربــاره اقدامات 
صورت گرفته پرداختند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

نیز نکاتی را مدنظر قرار داد.
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وزارت نقــل و حمــل صنایــع معــاون
تجــارت،عقــبماندگــی صنعــت،معــدنو
و تحریــم خودروســازی، در فنــاوری
انحصارطلبیخودروسازانداخلیراازجمله
عوامــلگرانــیخودرودرکشــوراعالمکردو
گفــتکهانتقاداتمشــتریانبــهمحصوالت

خودروییواردوقابلقبولاست.
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
تجــارت، منوچهــر منطقــی در گفت وگویــی، با 
تاکیــد بــر نقاط قوت خودروســازی کشــورمان 
در منطقــه و جهــان، اضافه کــرد: ســه ویژگــی 
مثبــت مــا در منطقــه، شــامل حــوزه علمــی 
نیروهــای  نظــر  از  کــه  می شــود  فنــاوری  و 
متخصــص و مهندســان جــوان در دنیــا جــزو 
پنــج کشــور نخســت هســتیم. ویژگــی دوم، 
هزینه هــای تمــام شــده اســت کــه نســبت به 
کشــورهای مختلف منطقه، هزینه تمام شده 
نیروی انســانی پایین تر اســت و ویژگی ســوم 
هــم مربــوط بــه ارزان بــودن نســبی انــرژی در 
کشــور اســت و درخصــوص زیرســاخت هایی 
که در ۳۰ ســال گذشــته اجرا شــده، در برخی 
حوزه ها از کشورهای منطقه باالتر و در برخی 

حوزه ها پایین تر هستیم.
منطقی با اشــاره به این که طبق گزارش 
»فیــچ  بین المللــی  موسســه  شــده  منتشــر 
سولوشــن«، ایــران در ســال ۲۰۱۹ در میــان 
در  خاورمیانــه،  و  آفریقــا  شــمال  کشــورهای 
تولید خودرو باالترین بازده را داشــته اســت، 
ماننــد  جهــان  در  مــا  قــوت  نقــاط  ادامــه داد: 
نقــاط قــوت مــا در منطقــه اســت و بــه همراه 
هنــد و چیــن در تولید خودرو جزو کشــورهای 
بــا هزینــه تولیــد پاییــن هســتیم و می توانیــم 
بــا اســتفاده از مزیت هــای موجــود، خــودرو و 
قطعــات خــودرو را در ســطح کیفــی تعریــف 

شده، ارزان تر تولید کنیم.

فعاالنفرهنگیورسانهای،
دیدگاهمردمرابهخودروی

ایرانیتغییردهند
وی دربــاره انتقادهای موجود به صنعت 
خودروســازی کشــور نیــز گفت: بخــش عمده 
انتقادها به حق است و می پذیریم، اما بخش 
دیگــر مربــوط بــه تبلیغــات منفی و وســیع در 

بازار است.
معــاون وزیــر صمت افــزود: به طور کلی، 
منفــی  ایرانــی  خــودروی  تولیــد  دربــاره  فضــا 
اســت و اگــر در باالترین کیفیت تولید شــود، 
بــاز هــم در مقایســه بــا محصــول خارجــی بــا 

اقبال روبه رو نمی شــود، در این زمینه وظیفه 
فعــاالن حــوزه فرهنگ و رســانه اســت که این 

فرهنگ اشتباه را در جامعه تغییر دهند.
وزارت  نقــل  و  حمــل  صنایــع  معــاون 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــا تأکیــد بــر اینکه 
همه تالش ها باید برای رســیدن به محصولی 
باشــد کــه افتخار ملی بوده و بــه مراحل بهتر 
و توســعه بیشــتر برســد، تصریــح  کــرد: اگــر 
ایــن فرهنــگ اصالح نشــود، اعتمــاد به نفس 
نیروهای تخصصی کشور پایین آمده و نتیجه 
آن، مهاجــرت نخبــگان صنعتــی بــه خــارج از 

کشور خواهد بود.
عملکــرد  اینکــه  بیــان  بــا  منطقــی 
خودروســازان مورد قبول مردم نیست، اظهار 
کرد: انتقادات مشــتریان بــه محصوالت قابل 
قبول اســت؛ بخشــی از این مشــکالت مربوط 
دیگــر  بخشــی  و  مدیریــت خودروســازان  بــه 

شرایط محیطی ایجاد شده است.
وی خاطرنشــان کرد: یکــی از پارامترهــای 
مهم مد نظر مشتری، به روز بودن محصوالت 
اســت کــه بــا توجــه به مشــکالت متعــدد، ۸۰ 
درصــد محصــوالت مربــوط بــه ۱۵ تا ۲۰ ســال 
قبل اســت و تولیــد محصوالت متعلق به پنج 
سال اخیر محدود هستند؛ لذا در مقایسه با 
محصــوالت روز جهــان، برتری های محصوالت 
جدیــد، یکــی از عوامــل شــکل گیری ذهنیــت 
ذهــن  در  داخلــی  محصــول  کیفیــت  عــدم 

مشتری است.
 ۳مسیربرایدستیابی
بهخودرویباکیفیت

وزارت  نقــل  و  حمــل  صنایــع  معــاون 
صنعــت، معــدن و تجارت دربــاره قیمت باالی 
محصــوالت بــا توجــه به کیفیــت پاییــن آن ها 
و انحصــار دو شــرکت خــودرو ســازی داخلــی، 
گفت: راهبرد جدید دولت، سه مسیر برای ما 
مشــخص می کند. یک آن که در کنار محصول 
بــا  داخلــی، محصــوالت خارجــی هــم کالس 
محصــول داخلــی را وارد کنیــم و در مقایســه 
آن هــا بــا یکدیگــر، تمایزهــا را مشــخص کنیم 
تــا تولیدکننــده داخلــی به ســمت بهتر شــدن 

محصول و فناوری جدید حرکت کند.
منطقــی افزود: دومین مســیر آن اســت 
 کــه دو گــروه خودروســازی داریــم کــه گــروه 
نخســت ۹۰ درصــد بــازار را در اختیــار دارنــد 
و گــروه دوم خودروســازان خصوصی هســتند 
کــه تیــراژ پایینی دارند و تالش داریم با ایجاد 
کنسرســیوم بیــن خصوصی هــا، ظرفیت هــا را 
بیشــتر کنیــم، زیرا آن ها محصــوالت مونتاژی 

و به روزتــری عرضــه می کننــد و بــا توجــه بــه 
کیفیــت باالتــر و قیمــت بیشــتر مــورد اقبــال 

مخاطبانشان هستند.
مســیر،  ســومین  کــرد:  اضافــه   وی 
به روزرســانی فناوری موجود در خودروســازی 
محصــوالت  کــردن  خــارج  ســبب  کــه  اســت 
قدیمی و ورود محصوالت جدید خواهد شــد. 
به طور مثال، خودروهای تارا و شاهین از نظر 
کیفیت به طور نســبی توانســته اند مشــتری را 
اتوموبیلیتــی  نمایشــگاه  در  و  کننــد  راضــی 
روســیه نیــز توجــه مخاطبان را بــه خود جلب 
کردنــد و احتمــال صــادرات و ورود آن هــا بــه 

بازار رقابتی روسیه باالست.
وزارت  نقــل  و  حمــل  صنایــع  معــاون 
صنعــت، معــدن و تجــارت درخصــوص قیمت 
از  پرایــد  خــودروی  کــرد:  بیــان  نیــز  خــودرو 
رده خــارج شــده و محصولــی ماننــد کوئیــک 
جایگزین آن شده است که در شرایط بهتری 
تــا ۲۰۰   ۱۸۰ حــدود  آن  قیمــت  و  دارد  قــرار 
میلیــون تومــان، یعنی حــدود ۶ تا هفت هزار 

دالر می شود.
وی خاطرنشــان کرد: در واردات خــودرو 
تمرکــز بــر روی خودروهــای زیــر ۱۰ هــزار دالر 
اســت کــه مدرن، با طراحــی خوب، روش های 
نوآورانه و با قیمت پایین تولید شــده باشــند. 
تولیــد آینــده ما نیز همین نــوع از خودروهای 
وارداتی خواهند بود که به طور مثال جایگزین 

کوئیک خواهند شد.

حذفقرعهکشیتااواخرامسال
این کــه  بیــان  بــا  همچنیــن  منطقــی 
و  خصوصــی  بخــش  در  تیــراژ  افزایــش  بــا 
خودروســازی های بــزرگ، تخصیــص خــودرو 
و ثبت نــام آســان تر خواهــد شــد، ادامــه داد: 
کاهــش تقاضا نشــان می دهــد که خودرو به 
تعــداد کافــی عرضــه شــده اســت و تــا اواخر 
ســال جاری، قرعه کشــی به طور کامل حذف 
خواهد شــد. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خودروســاز  زمانــی  تعهــد  بــه  نســبت  نیــز 
حساســیت خاصی دارد و بر اساس تعهدات 
را  خــودرو  عرضــه  میــزان  تحویــل،  زمــان  و 
و  تولیــد  افزایــش  بــا  و  می کنــد  مشــخص 
واردات خــودرو، صف هــای خریــد هم از بین 

خواهد رفت.
وی در پاســخ بــه پرسشــی درخصــوص 
تفــاوت شــدید قیمــت تمــام شــده خــودرو بــا 
بــر  نظــارت  اســاس  بــر  گفــت:  آن،  فــروش 
قیمت گــذاری خــودرو می توانیم بگوییم ۸۵ تا 
۹۰ درصــد قیمت خودرو مربوط به مواد اولیه 

و فرآینــد تولیــد اســت، بعــد از آن، تغییــر و 
افزایــش دستمزدهاســت که ســه درصد تأثیر 
دارد و دلیل دیگر هم این است که کانال های 
مالــی ایــران بــرای خریــد خارجــی، مســتقیم 
نیســت و مجبــور بــه اســتفاده از کانال هــای 
دیگر اســت، پس ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه مالی 
تأثیرگــذار اســت کــه ســبب افزایــش قیمــت 
خــودرو شــده و همه عوامل کنتــرل قیمت در 

دست خودروساز نیست.
وزارت  نقــل  و  حمــل  صنایــع  معــاون 
صنعــت، معــدن و تجــارت توضیــح داد: اگــر 
روش هــای مختلــف بهــره وری را مــورد توجــه 
را  قیمــت  افزایــش  می توانیــم  دهیــم،  قــرار 
کنتــرل کنیــم، امــا تاکنــون در ایــن زمینــه کار 
وی  اســت.  نشــده  انجــام  جــدی  و  منســجم 
افــزود: یکــی از دالیــل آن ایــن اســت کــه در 
خودرو دو گونه فناوری داریم؛ یکی محصولی 
اســت و دیگــری فنــاوری فرآینــد تولیــد اســت 
کــه ســبب کــم شــدن هزینــه تولیــد می شــود 
کــه ما نســبت به قســمت دوم غافــل بودیم و 
از ذهنیــت مدیــران خودروســازی دور بــوده و 
اطالعــی از آن نداشــته اند. بــر این اســاس در 
برنامــه تحولی جدید صنعت خودرو، پیشــبرد 
این دو  نوع فناوری را که منجر به بهره وری و 
کاهش هزینه تولید خودروســازان دنیا شــده 

است، مورد توجه قرار داده ایم.
منطقــی همچنیــن ســند تحــول صنعــت 
خــودرو را جزو برنامه های مهم سیاســتگذاری 
دولــت عنــوان کــرد که ســبب تحــرک فناورانه 
خودروسازان، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت 

خودرو خواهد شد.
اهمیتتولیدخودروازلحاظ

ارزشافزودهواشتغال
و  تولیدکننــده  مالــی  ضــرر  دربــاره  وی 
مصــرف کننــده خــودرو و جایگزینــی واردات 
خــودرو به جــای تولیــد، ضمــن تأکیــد بــر دو 
عامــل سیاســتگذاری و تیــم مدیریــت قــوی 
گفــت: بــازار بــا ۱.۵ میلیــون تقاضــا روبــه رو 
اســت. اگــر قیمــت هر خــودرو ۱۰ هــزار دالر 
درنظر گرفته شود، ۱۵ میلیارد دالر می شود 
و بــا حســاب تقاضــای بیشــتر، ۳۰ میلیــارد 
دالر بودجــه بــرای واردات خودرو نیاز اســت 

کــه چنین بودجه ای وجود ندارد.
منطقــی بیــان  کــرد: تولید خــودرو در دو 
عامل کلیدی در صنایع ایرانی نقش نخســت 
را دارد؛ یکی ارزش افزوده و دیگری اشــتغال 
اســت. خــودرو از ایــن نظــر صنعــت رده یکــم 
نســبت بــه پتروشــیمی، لوازم خانگــی و دیگر 
صنایع محسوب می شود، پس در سطح ملی 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی، حوزه وسیع وظایف معاونت صنایع 
حمــل و نقــل وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
از  اعــم  خودروســازی،  گفــت:  و  برشــمرد  را 
خــودروی ســبک و تجــاری کــه حمل مســافر و 
بــار و خودروهایــی ماننــد کامیــون، کشــنده، 
می شــود،  شــامل  را  مینی بــوس  و  اتوبــوس 
خــودروی برقی، حوزه ریلــی، هوایی، دریایی، 
حمــل و نقــل هوشــمند کــه از فنــاوری آن در 
حوزه هــای دیگر اســتفاده می شــود، بهره وری 
از  اســتفاده  و  جدیــد  محصــوالت  صنایــع، 
فنــاوری اطالعــات و مخابــرات بــرای کاهــش 
ترافیــک، از جملــه وظایــف ایــن معاونــت در 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ایــن مقــام مســوول بــه جایــگاه صنایــع 
حمــل و نقــل ایــران در جهــان اشــاره کــرد و 
افــزود: در ارزیابــی کــه در ســال ۲۰۱۹ انجــام 
شــد، از نظــر تولیــد کــه دچار افت شــدیم، در 
جایــگاه ۱۹ جهــان قــرار گرفتیم که ســال قبل 
از آن در جایگاه ۱۸ بودیم؛ بر این اســاس در 
تالشــیم بــا برنامه ریــزی و تحقــق برنامه ها در 
سال ۲۰۲۳ به جایگاه ۱۲ تا ۱۵ جهان برسیم.

بــا مبــارزه پیشــگیریســتاد مدیــرکلدفتــر
قاچــاقکاالوارزبــابیــاناینکــهمــردمبایــد
اجتماعــی شــبکههای از خریــد کــه بداننــد
ناامــناســت،گفــتکــهواقعیــتایناســت
کــهبــهشــبکهاجتماعیازجملهاینســتاگرام
امــکانکنتــرلونظــارتجزئــیرانداریــمو
کنتــرلکردنشــبکههایاجتماعیدرنهایت
منجــربــهانســدادمیشــودکــهایــناقــدام
ارتباطیباوظایفستادمبارزهباقاچاقکاال

وارزندارد.
امیرمحمــد پرهام فــر در گفت وگو با ایلنا 
دربــاره نحــوه شناســایی عرضــه کاالی قاچــاق 
در فضــای مجــازی اظهــار کــرد: کنتــرل مبادی 
دســتگاه های  ســایر  برعهــده  کشــور  ورودی 
مربوطــه اســت امــا زمانــی  کــه کاالی قاچــاق 
وارد کشــور شــده و در ســطح عرضه شــناخته 
می شود، با توجه به دستورالعمل ها اقداماتی 
که در ســطح عرضه انجام می شــود و در حال 
و  قاچــاق  بــا کاالی  مبــارزه  حــوزه  حاضــر در 
ممعانــت از فــروش آن، اقداماتــی در ســطح 
عرضــه حقیقــی  در پاســاژ ها، مراکــز خریــد 
و... انجــام می دهیــم و در واقع دســتورالعمل 
پیشگیری و مبارزه با قاچاق در فضای مجازی 

مکمل این اقدامات است.
وی بــا بیــان اینکــه دســتورالعمل پیشــگیری و 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال در فضای مجازی نهایی و 
ابالغ شده اما از این دستورالعمل باید به اندازه 
خــود آن و ظرفیت های قانونی آن توقع داشــته 

باشیم، ادامه داد: با توجه به این دستورالعمل 
امکان رصد و مقابله با سایت هایی که از کاالی 
قاچاق برای فروش استفاده می کنند، به دست 
می آیــد و تــا به امروز چند ده ســایت متخلف را 

مسدود کرده ایم.  
مدیــرکل دفتــر پیشــگیری ســتاد مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز بــا اشــاره بــه دسترســی 
ســایت های فــروش کاال بــه »اینمــاد« گفــت: 
اینمــاد شــاخصی اســت کــه مــردم به وســیله 
آن از معتبــر بــودن کســب و کارهای اینترنتی 
مطلــع  و  می کننــد  پیــدا  حاصــل  اطمینــان 
اینمــاد درگاهــی  می شــوند و از ســوی دیگــر 
برای حاکمیت محســوب می شود و این درگاه 
می توانــد بســتری باشــد تــا کســب و کارهــای 
اینترنتــی بــه هر آنچه مجوزی کــه نیاز دارند، 

دسترسی داشته باشند.
اینمــاد  رو  ایــن  از  افــزود:  پرهام فــر 
شاخصی است که دو مجموعه اطالعات را به 
هم وصل می کند و مردم می دانند هر سایتی 
کــه دارای اینمــاد اســت، مجــاز و تحت کنترل 
همچنیــن  دارد.  را  الزم  مجوزهــای  و  بــوده 
ســایت هایی کــه درخواســت اینماد را داشــته 
باشــند بایــد بــرای فــروش هــر کاالیــی مجــوز 
مورد نیاز را اخذ کرده باشــند و ســایت دارای 
اینماد می تواند درگاه پرداختی داشــته باشــد. 
البته باید توجه داشته باشیم که اینماد پیش 
از ایــن چنیــن هویتــی نداشــت و بــدون هیــچ 
کنترلی برای هر متقاضی اینماد صادر می شد 

اما امروز روند اخذ اینماد تغییر کرده هر چند 
که دسترســی به اینماد برای دارندگان کســب 

و کار اینترنتی سریع است.
وی دربــاره چگونگــی کنتــرل شــبکه های 
عــدم  بــرای  اینســتاگرام  جملــه  از  اجتماعــی 
فــروش کاالی قاچــاق اظهــار داشــت: واقعیت 
ایــن اســت کــه در اینســتاگرام و در مجموعــه 
شبکه اجتماعی امکان کنترل و نظارت جزیی  
را نداریم و کنترل کردن شــبکه های اجتماعی 
در نهایــت  منجر به انســداد می شــود که این 
اقــدام ارتباطــی بــا وظایــف ســتاد مبــارزه بــا 

قاچاق کاال و ارز ندارد.  
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز بــا بیــان اینکــه مهمتریــن مبــارزه بــا 
فــروش کاالی قاچاق در شــبکه های اجتماعی 
از جمله اینســتاگرام از طریق آگاهی بخشــی 
بــه مــردم باید انجام شــود، گفت: مــردم باید 
بداننــد کــه بخشــی از تبلیغات در شــبکه های 
اجتماعــی جنبــه کالهبــرداری دارد و اقدامات 
آنها در شــبکه اجتماعــی صرفا جنبه تبلیغات 
دارد و در قانــون هــم آمــده کــه تبلیــغ کاالی 

قاچاق جرم است و جرم انگاری می شود.  
پرهام فــر دربــاره معیارهای تعیین شــده 
برای شناسایی فروش کاالی قاچاق در فضای 
مجــازی اظهــار کــرد: چندین شــاخص و معیار 
از جملــه تعییــن کلیــد واژه هایــی در ایــن باره 
مشــخص شــده اســت. معمــوال بــرای تبلیغ و 
مجــازی  فضــای  در  قاچــاق  کاالهــای  عرضــه 

از واژگان مشــهوری ماننــد اســامی برخــی از 
بانــه اســتفاده می کننــد و  از جملــه  شــهرها 
ســایت های متخلفــی را بــا کلیدواژه هــای بانه 
ارزان، بانــه ۲۴ و ... مســدود کرده ایــم. امــا 
عمــده اقدامــات مــا در شــبکه اجتماعــی برای 
مبــارزه بــا فــروش کاالی قاچــاق و پیشــگیری 
از آن، از جنــس اطالع رســانی اســت چراکــه 
اساســا در بحــث برخــورد بــا مشــکلی مواجــه 
نیســتیم و اکانت هــا قابــل رصــد و شناســایی 
و  ســایت ها  بــا  برخــورد  امــکان  و  هســتند 
اکانت هــای متخلــف در شــبکه های اجتماعــی 

وجود دارد.
وی تاکیــد کــرد: مــردم بایــد بداننــد کــه خرید 
از شــبکه های اجتماعــی ناامــن اســت چراکــه 
تمام ســایت ها به راحتی به اینماد دسترســی 
دارنــد و ایجــاد کســب و کار اینترنتــی مجــاز 
هزینــه ای نــدارد و اخذ اینماد رایگان و ســریع 
اســت. همچنین امروز دیگــر دارندگان اینماد 
رتبه بنــدی و ســتاره دار می شــوند و خریــدار از 
طریــق اینمــاد کامــال بــه اطالعــات فروشــنده 
اینترنتی و از رتبه آن اطالع پیدا می کند.     

مدیرکل دفتر پیشــگیری ســتاد مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز بــا بیــان اینکــه اینمــاد قابــل 
جعــل نیســت، گفت: با کلیک بــر روی اینماد 
افراد به ســایت های مجوزدهی به این کســب 
و کار متصل می شوند و می توانند به اطالعات 
فروشــنده دسترسی پیدا کنند بنابراین راهی 

برای جعل کردن اینماد وجود ندارد.

انسدادسایتهایفروشباکلیدواژه»بانه«

توضیحاتمنطقیدربارهعواملگرانیخودرو
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معاون وزارت جهاد 
کشاورزی: تسهیالت نوسازی 

شالیکوبی  پرداخت می شود
جهــاد  وزارت  اقتصــادی  امــور  و  برنامه ریــزی  معــاون 
کشاورزی تاکید کرد که قیمت برنج تقریبا نهایی شده 
و هفتــه آینــده اعــام خواهد شــد و عمــا وزارت جهاد 

کشاورزی وارد بازار برنج خواهد شد.
بــه گــزارش ایلنا، محمد قربانی بــا بیان اینکه بازار 
برنج مسأله جدی است و شالیکوبی ها پر از برنج است 
و همــه ایــن مــوارد را رصد می کنیم، گفــت: وزارت جهاد 
کشــاورزی وارد فرآینــد خریــد در بــازار برنــج می شــود و 
خرید انجام خواهد شد و دولت که وارد شود برندهای 
بــزرگ هــم وارد خواهنــد شــد و تحرکات خوبــی در بازار 

برنج شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: حفظ رتبه های نخســت در تولیدات 
محصــوالت کشــاورزی بســیار مهــم اســت امــا پرداختــن 
به صادرات محصوالت کشــاورزی مهمتر اســت. معاون 
برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی وزارت جهاد کشــاورزی با 
اشــاره بــه اینکه تعامــات ما با کشــورهای مختلف آغاز 
شــده اســت و تفاهم نامه های خوبی هم منعقد شــده 
اســت، افــزود: دنیــا بــر روی ســامت غــذا تاکیــد دارد و 
باید به این ســمت برویم اما در کشــور ما بیشــتر تمرکز 
روی تولیــد اســت. قربانــی بــا بیــان اینکــه تشــکل های 
وارداتــی و صادراتــی را بایــد پــای کار بیاوریــم تــا در ایــن 
زمینــه نقش آفرینــی کننــد، بیان کرد: در اســتان ها باید 
لیزینگ کشــاورزی داشــته باشیم و وظیفه ما این است 
بــر اســاس واقعیت هــا از محصــوالت کشــاورزی دفــاع 

کنیم تا منافع تولیدکننده و مصرف کننده حفظ شود.
وی اظهــار کــرد: مازنــدران در حــوزه تنظیــم بــازار 
کشــور بــه خوبــی عمــل کرد و جای تشــکر دارد و نشــان 
می دهد مجموعه منسجمی در سازمان در حال فعالیت 

است که به صورت جهادی کار می کنند.
معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی وزارت جهاد 
شــالیزاری  اراضــی  فاینانــس  کــرد:  اظهــار  کشــاورزی 
تامیــن شــد و اگــر این تامیــن مالی اتفاق بیفتــد قرارگاه 
خاتم االنبیــا وارد کار می شــود تــا در حــوزه زهکشــی و 

تجهیز اراضی فعالیت کند.
قربانــی با بیان اینکه کشــاورزی مســأله درجه یک 
کشــور اســت و به همین منظور وزارت جهاد کشــاورزی 
مهمترین وزارتخانه است، ادامه داد: قیمت برنج تقریبا 
نهایــی شــده و هفتــه آینــده اعــام خواهــد شــد و عمــا 

وزارت جهاد کشاورزی وارد بازار برنج خواهد شد.
وی بــا اشــاره به اینکه کیــوی و مرکبات بازار خوبی 
بــا اســتانداردهای کشــور  دارد و الزم اســت متناســب 
هــدف تولیــد و صــادرات داشــته باشــیم، گفــت: قیمــت 
مرکبات و کیوی همیشــه باالتر از قیمت تضمینی اســت 
و نیــازی بــه خرید تضمینــی نیســت، تولیدکنندگان هم 
بایــد مدیریــت عرضــه و فروش داشــته باشــند تا قیمت 

این محصوالت پایین نیاید.
قربانــی خاطرنشــان کــرد: محدودیتی بــرای اعطای 

تسهیات نوسازی شالیکوبی ها وجود ندارد.

دبیر فدراسیون صنایع غذایی: 
نظارت بسیج بر فعالیت 

کارخانه ها کارشناسی نیست
دبیــر فدراســیون صنایــع غذایــی عنوان کرد کــه نظارت 
بســیج بــر فعالیــت کارخانه هــا باهــدف حفــظ ثبــات در 
قیمت ها و ایجاد آرامش در بازار اعام و بدون مشورت 

با تشــکل ها اجرا شده است و کارشناسی نیست.
 محســن نقاشــی در گفت وگو با ایلنا، با اشــاره به 
بخشــنامه مدیــر بازرگانــی وزارت جهاد کشــاورزی مبنی 
بر نظارت دو نیروی بازرس با همکاری ســازمان بســیج 
اصنــاف در کارخانه هــای تولیدکننــده کاالهای اساســی، 
گفــت: ســاداتی نژاد در بــدو احــراز وزارت  کشــاورزی تــا 
بــه امــروز  مشــورت بــا تشــکل ها در تصمیم گیری هــا را 
مهم جلوه دادند، این در حالیست که تا به امروز کمتر 

شاهد این مهم از سوی دولت هستیم.
فعالیــت  بــر  بســیج  نظــارت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کارخانه هــا باهــدف حفــظ ثبــات در قیمت هــا و ایجــاد 
آرامــش در بــازار اعــام شــده اســت، تاکیــد کــرد: ایــن 
نظــارت بــدون مشــورت از تشــکل ها اجرا شــده اســت و 
کارشناســی نیســت. تولیدکنندگان نیز مانند دولت نیز 
دغدغــه ثابــت مانــدن قیمت هــا و گران نشــدن کاالهای 

اساسی را و منافع آنها در ثبات قیمت هاست. 
نقاشــی تاکیــد کرد: ناظران بســیج موضــوع گرانی 
کاالهــای اساســی را در بعضی فروشــگاه های زنجیره ای 
ورودی هــای  حــق  بــا  فروشــگاه ها  ایــن  کننــد؛  دنبــال 
سرســام آور و ســودهای نجومــی، بازگشــت مرجوعــی، 
قردادهای سوری و.... باعث اجحاف به مصرف کننده و 

ورشکستگی تولید کنندگان شده اند.
به گفته دبیر فدراسیون صنایع غذایی؛ نفس این 
بخشــنامه  ایــن ذهنیــت را برای مــردم ایجاد می کند که 

آنها عامل گرانی کاالهای اساسی هستند.
وی با بیان اینکه تجربه نشان داده است که این نظارت ها 
بعــد از صــرف انــرژی و هزینه  بدون هیچ خروجی منتفی 
می شــوند، خاطر نشــان کرد: طرح هایی مانند درج قیمت 
تولیدکننده بر روی کاال و کوچک کردن لگو و برند هزینه 
مالی زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل کند و بعد از گذر 

زمان بی نتیجه گی آن بر همه ثابت شــد.  
نقاشــی ادامه داد: تشــکل ها و تولیدکنندگان بعد 
از طرح درج قیمت خواســتار رســیدگی به وضع بعضی 
فروشــگاه هایی کــه به مصرف کننــدگان اجحاف می کنند 
شــدیم؛ ســازمان حمایــت آنالیز هــا قیمت هــا را دارد و 
مشــخص اســت کــه گــره کــور افزایــش قیمــت از تولیــد 

کنندگان نیست.
اینکــه  بیــان  بــا  غذایــی  فدراســیون صنایــع  دبیــر 
تولیدکنندگان ســپر تمام دســتگاه های نظارتی  شده اند، 
تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی تافی فرار مالیاتی ها 
و سازمان حمایت تافی گرانی مواد اولیه را می خواهند 
اگــر  کــه  ایــن در حالیســت  از تولیدکننــدگان بگیرنــد؛ 
خواهان اقتصادی پویا در کشــور هستیم باید فرصت را 
برای توســعه تولیدکننده و بهره گیری از دانش جدید را 

برای تولیدکنندگان فراهم کنیم.

اخبـــــــــــــــــار

پوتین: هیاتی از ۸۰ شرکت 
روسی عازم ایران خواهد شد
رئیــس جمهــوری روســیه در حاشــیه نشســت ســازمان 
همــکاری شــانگهای اعــام کــرد کــه هیاتــی متشــکل از 
ده هــا شــرکت بــزرگ روســی بــه زودی بــه ایــران ســفر 

خواهد کرد.
نوشــت،  رویتــرز  خبرگــزاری  ایســنا،  گــزارش  بــه 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه که برای شرکت 
در نشســت ســازمان همــکاری شــانگهای بــه ســمرقند 
ازبکســتان ســفر کــرده اســت، اعــام کــرد کــه هیاتــی 
متشــکل از ۸۰ شــرکت بــزرگ روســی، هفتــه آینــده بــه 

ایران سفر خواهد کرد.
پوتیــن مدتــی قبــل از برگــزاری ایــن نشســت، در 
نشســتی اقتصادی در روســیه گفته بود که تحریم های 
غرب علیه روســیه در پی جنگ اوکراین، موجب انزوای 
ایــن کشــور نخواهــد شــد چــرا کــه روســیه بــه دنبــال 
فرصت هــای جدیــد در کشــورهای خاورمیانــه، از جملــه 

ایران و کشورهای آفریقایی خواهد بود.

تولید ۲۵ درصد گوشت 
قرمز کشور از سوی عشایر

به گفته معاون توســعه و امور زیربنایی ســازمان امور 
عشــایر ایران، ۲۵ درصد گوشــت قرمز کشور را عشایر 
تولیــد می کننــد. اگــر زندگــی عشــایری نباشــد الگــوی 

مصرف زندگی همه ما به هم می ریزد.
مهــدی میزبــان در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهار کــرد: کوچ 
در ذات زندگی عشــایر وجود دارد، همه ســاله عشایر با 
رسیدن آخر تابستان و زمستان اقدام به کوچ می کنند.
وی ادامه داد: کوچ عشــایر عبارت اســت از حرکت 
یــا جابجایــی دام، اعضــای خانوار و اســباب و اثاثیه بین 
قلمروهای ییاقی و قشــاقی که با هدف دوری از گرما 
و ســرمای شــدید و دسترســی دام هایشــان بــه علوفــه 

مرتعی تازه انجام می شود.
میزبــان بــا اشــاره به این کــه یکــی از علت هایی که 
عشایر کوچ می کنند این است که برعکس یکجانشینان 
مســکن ثابــت ندارنــد کــه در مقابــل ســرما و گرما آن ها 
را حفاظــت کنــد، عنــوان کــرد: اینهــا در راســتای اقلیــم 
تحــرک و رفــت و آمــد می کنند کــه از جهت آب و هوایی 
شرایط متعادل باشد که با این امکانات اولیه چادر و ... 
بتوانند هم زندگی کنند هم تولید کنند و هم دامشــان 

آسیب نبیند.
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر 
ایران بیان کرد: در گذشته ایل راه ها سر جای خودشان 
بــود و خیلــی از ایــن شــهرها، روســتاها، نواحی صنعتی 
و ... نبــود و عشــایر در یــک موعــد زمانــی مشــخص از 
قشاق حرکت کرده و به موقع می رسید به ییاق، االن 
مجموعــه عوامــل مرتبــط با کوچ تغییر پیدا کرده اســت، 
یک جاهایی ایل راه قطع شــده، یک جاهایی بخشــی از 
ییــاق و قشــاق را از دســت داده انــد، قبــاً در لرســتان 
بین خوزستان، همدان و شمال لرستان همین خرم آباد 
تــا پلدختــر میان بند بود، االن امــکان توقف در میان بند 
نیســت و ایــن باعــث می شــود که االن یک تعــدادی زود 
کــوچ می کننــد و بــا جوامع محلــی درگیر می شــوند، یک 
تعــدادی زود کــوچ می کننــد بــه ییــاق می رســند و دچار 
برف و کوالک می شــوند و اگر دیر کوچ کنند در قشــاق 

هوا گرم است و دام تلف می شود.
وی تصریــح کــرد: طــی ســال های گذشــته ارتبــاط 
خوبــی بیــن ســازمان امور عشــایری و ســازمان جنگل ها 
و مراتــع بــه وجود آمده که صرفــاً جریمه نکنیم، حکم و 
خطاب و دادگاه نفرستیم که عشایر زود حرکت کردید، 
به همین منظور کارگاه مدیریت چرا و کوچ بین سازمان 
امــور عشــایری و ســازمان جنگل هــا با حضور ۱۰ اســتان 

زاگرس نشین تشکیل شده است.
میزبان بیان کرد: هدف این جلســه این اســت که 
به یک اتفاق نظری برسیم که برای هر دوره از کوچ چه 
ملزومــات و تمهیداتــی الزم اســت کــه کــوچ عشــایر هم 
ایمــن و هــم بــا امنیــت خاطرو بــدون تعارض بــا جامعه 

محلی و بدون صدمه به عشایر انجام شود.

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر 
ایران ادامه داد: امروز جمع شــده و دنبال این هســتیم 
یــک ارزیابــی کنیــم کــه مدیریــت کــوچ دوره گذشــته که 
از قشــاق بــه ییــاق بود آیا به اهدافی کــه تعیین کرده 

بودیم رسیدیم، اگر نه مشکات کجا بودند.
وی تصریــح کــرد: االن در حــال بررســی اهــداف جلســه 
گذشته هستیم و برسیم به این که االن برای کوچ ایمن 
عشایر از ییاق به قشاق چه تمهیداتی باید اندیشید.

بیــش از ۶۰ درصــد  این کــه  بــه  بــا اشــاره  میزبــان 
عشــایر مــا در حــوزه زاگرس متمرکز هســتند، بیان کرد: 
ویژگــی دیگــر منطقه عشــایری زاگرس این اســت که در 
این منطقه کوچ ها طوالنی و بین اســتانی هســتند، این 
کارگروه دنبال این است که هماهنگی ها را انجام داده 

و عوارض کوچ را کاهش دهد.
امــور  زیربنایــی ســازمان  امــور  و  توســعه  معــاون 
عشــایر ایران با اشــاره به این که یک وجه غالب زندگی 
عشایر تولید است، ادامه داد: بحث دیگر این است که 
مــا بــا ایــن جلســات دنبال این هســتیم کــه می خواهیم 
ببینیم چه شــرایطی ایجاد کنیم که عشــایر با فراق بال 

این تولید را انجام دهد.
وی بــا بیــان این که ۲۵ درصد گوشــت قرمز کشــور 
را عشــایر تولیــد می کننــد، افــزود: اگــر زندگی عشــایری 

نباشد الگوی مصرف زندگی همه ما به هم می ریزد.
میزبان بیان کرد: عشــایر ۳۵ درصد صنایع دســتی 
کشــور را تولیــد می کننــد کــه در نــوع خــودش بی نظیــر 

است و جنبه هویتی و تاریخی دارد.
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رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان 
خاطر نشــان کرد: مردم می توانســتند تا 10 
مــاه پیــش مبــل راحتی خــوب و مناســب را 
بــا قیمــت 10 تا 1۵ میلیــون تومان خریداری 
کننــد؛ امــا امــروز افزایــش قیمــت در کنــار 
مشــکات معیشــتی باعــث شــده اســت 60 
درصــد قشــر متوســط جامعــه یعنــی کارمند 
و کارگــر خریــد مبــل را از اولویــت و لیســت 

خریدهای خود پاک کنند.
علی رضــا عباســی در گفت وگو بــا ایلنا، 
میزان اشتغال در هنر صنعت مبلمان سازی 
را حــدود ۱۰ درصــد دانســت و افــزود: ایــن 
زودبــازده  و  ســبک  صنایــع  جــزو  صنعــت 
محســوب می شــود امــا ایــن روزها بــازار این 

صنعت حال خوشی ندارد.
ایجــاد  چالش هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــده در زمینــه تامیــن، تولیــد و توزیــع در 
ایــن صنعــت، خاطــر نشــان کــرد: بازرســان 
ســازمان  جملــه  از  نظارتــی  دســتگاه های 
عملکــرد  بــر  صمــت  ســازمان  و  حمایــت 
نظارتــی  مبــل  اولیــه  مــواد  تامین کننــدگان 

اعمــال نمی کننــد از ایــن رو این افــراد قیمت 
مــواد اولیــه را بنــا بــه ســایق و منافــع خــود 

تعیین می کنند.
ایــن فعــال صنفی ادامــه داد: دالل ها و 
شــرکت های واســطه ای بیــن تولیدکننــدگان 
کاالی نهایــی و تامین کننــده مــواد اولیه قرار 
گرفتند از این رو مواد اولیه چند برابر قیمت 

واقعی به دست مصرف کنندگان می رسد.
مــردم  کــرد:  نشــان  خاطــر  عباســی 
می توانســتند تــا ۱۰ مــاه پیــش مبــل راحتــی 
خوب و مناسب را با قیمت ۱۰ تا ۱۵ میلیون 
تومــان خریــداری کننــد؛ امــا امــروز افزایــش 
قیمــت در کنــار مشــکات معیشــتی باعــث 
شــده اســت ۶۰ درصد قشــر متوسط جامعه 
یعنی کارمند و کارگر خرید مبل را از اولویت 

و لیســت خریدهای خود پاک کنند.
وی بــا بیان اینکه کارگاه های تولیدی با 
ظرفیــت 4۰ درصــد اقدام بــه تولید می کنند، 
کســانی  می دهــد  نشــان  شــواهد  افــزود: 
کــه هــدف تعمیــر مبل هــای قدیمــی خــود را 
داشــتند افزایــش نــرخ تعمیــر نیــز آنهــا را از 

انجــام ایــن کار منصرف کــرد؛ از این رو ورود 
دولــت بــرای رفــع چالش هــای پیشــروی این 

صنعت بسیار احساس می شود.
ایــن فعال صنفی با تایید رکود در بازار 
مبل ســازان، تاکیــد کرد: ایــن روزها تعطیلی 
واحدهــای تولیــدی و توزیعــی خــرد و بــزرگ 
بــه یــک روال تبدیل شــده اســت و این خطر 
بزرگــی برای این صنعت محســوب می شــود 
چراکه تعداد قابل توجهی از نیروی انســانی 

در حرفه مشغول به فعالیت هستند.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل ســازان 
تصریــح کــرد: اگر قیمت مــواد اولیه از 9۲ تا 
به امروز را با احتســاب نوســان های نرخ ارز 
و تورم موجود در کشور حساب کنیم باز به 

قیمت های فعلی نمی رسیم. 
این فعال صنفی با اشاره به ممنوعیت 
واردات مواد اولیه تولید مبل، ادامه داد: به 
بهانــه حمایــت از تولید داخلــی مانع واردات 
شــدند اما از ســوی دیگر انحصار مواد اولیه 
ایــن صنعت در دســت عده ای خــاص افتاده 
اســت که بازار را به هر ســمتی که بخواهند 

هدایت می کنند.
وی بــا بیــان اینکــه برداشــت چــوب از 
جنگل های ایران ممنوع شــده اســت، گفت: 
چــوب مبلمان ســازی وارداتــی اســت؛ درحال 
حاضر چوب وارداتی راش متری ۳4 میلیون 

تومان شده است.
کــه  حالــی   در  کــرد:  تصریــح  عباســی 
تــوان خریــد مــردم کاهش پیدا کرده اســت؛ 
مــواد اولیــه باید با قیمت مناســب به دســت 
تولیدکنندگان برســد تا آنها بتوانند باقیمت 

منطقی تر مبل را تولید کنند.
رئیس اتحادیه مبل ســازان و درودگران 
در پاسخ به این پرسش که آیا آمار صادرات 
مبل کاهشــی شــده اســت؟ گفــت: صادرات 
مبلمــان حــدود ۶۰ تا 7۰ میلیون دالر اســت 
کــه انتظــار می رود رقــم صــادرات مبلمان به 
عــدد ۱ میلیــارد دالر برســد. مبــل ایــران بــه 
ارمنســتان،  گرجســتان،  پاکســتان،  عــراق، 
عمان صادرات می شــود امــا بازار ما را ترکیه 
و چیــن به دلیل افزایــش قیمت کاالی نهایی 

تصاحب کرده است.

در بیست و دومین اجاس سران کشورهای 
بــه  کــه  شــانگهای  همــکاری  ســازمان  عضــو 
شــد،  برگــزار  ازبکســتان  کشــور  میزبانــی 
عضویــت رســمی جمهــوری اســامی ایران در 

این سازمان اعام شد.
 ۲۵  - جمعــه  روز  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
شهریور - و در بیست و دومین اجاس سران 
کشــورهای عضــو ســازمان همکاری شــانگهای 
کــه بــه میزبانی ازبکســتان در شــهر ســمرقند 
برگزار شــد، به صورت رســمی، عضویت کامل 
ایــران در ســازمان شــانگهای از ســوی رئیــس 
جمهوری ازبکســتان اعام شــد که با تشــویق 

حاضران همراه بود.
اسناد عضویت ایران در سازمان همکاری 
امضــای حســین  بــه  شــانگهای ۲۳ شــهریور 
رســید؛  خارجــه  امــور  وزیــر  امیرعبداللهیــان 

همچنیــن پیــش از عزیمــت رئیــس جمهــوری 
کشورمان به سمرقند الیحه عضویت ایران در 
این نهاد اقتصادی منطقه ای برای طی مراحل 

قانونی تقدیم مجلس شورای اسامی شد.
ســران  اجــاس  دومیــن  و  بیســت 
کشــورهای عضــو ســازمان همکاری شــانگهای 
در ســمرقند ازبکســتان بــه ریاســت شــوکت 
میرضیایــف رئیــس جمهــور ازبکســتان برگــزار 

شد.
ســران کشــورهای چیــن، روســیه، هند، 
بــاروس،  قزاقســتان،  ازبکســتان،  ایــران، 
پاکســتان،  قرقیزســتان،  آذربایجــان،  ترکیــه، 
مغولستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ژانگ 
مینــگ دبیــر کل ســازمان همــکاری شــانگهای 
و روســان میرزایــف رئیــس کمیتــه اجرایــی 
ســازمان  ضدتروریســم  منطقــه ای  ســاختار 

همکاری شانگهای حضور داشتند.
اجاس ســران کشــورهای عضو سازمان 
بــا محوریــت  همــکاری شــانگهای هــر ســاله 
موضــوع اســتراتژی همکاری هــای چندجانبــه 
رســیدگی  توســعه،  اولویــت دار  حوزه هــای  و 
بــه موضوعــات مهــم و تقویــت همکاری هــای 

اقتصادی و سیاسی اعضا برگزار می شود.
آیــت هللا رییســی کــه به دعوت رســمی 
همتــای ازبکســتانی خــود بــه ســمرقند ســفر 
کرد، ســفر ســه روزه خود را از روز چهارشنبه 
۲۳ شهریور آغاز کرد که در روز نخست سفر 
و پــس از نشســت های دو جانبــه میان تهران 
و تاشــکند ۱7 ســند همــکاری میان دو کشــور 

امضا شد.
 اســناد عضویــت ایران در ســازمان شــانگهای 
حســین  امضــای  بــه  نخســت  روز  در  نیــز 

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه رسید.
آیــت هللا  نیــز  ســفر  ایــن  دوم  روز  در 
رییسی با سران کشورهای روسیه، پاکستان، 
تاجیکســتان، قرقیزســتان و دبیر کل ســازمان 
کــرد  و گفت وگــو  دیــدار  همــکاری شــانگهای 
و توســعه روابــط همســایگی و منطقــه ای را 
ایــران  اســامی  جمهــوری  اصولــی  سیاســت 

برشمرد.
ازبکســتان،  در  ایرانــی  تجــار  بــا  دیــدار 
حضــور در جمع نمازگزاران مســجد ســمرقند، 
غرس نهال یادبود از دیگر برنامه های رییسی 

در روز دوم سفر بود.
رئیــس جمهوری کشــورمان روز گذشــته 
نیز با روسای جمهوری چین و باروس دیدار 
کرد و پس از حضور در اجاس، تاشکند را به 

مقصد تهران ترک خواهد کرد.

در راســتای تســهیل ترانزیت و توســعه 
کریــدور شــمال-جنوب طــی روزهــای آینــده 
اولیــن پــروژه بین المللی حمــل و نقل مرکب 
تحت رویه تیر الکترونیک بین گمرکات ایران 

و هند عملیاتی خواهد شد.
معــاون حقوقــی و نظارت گمــرک ایران گفت: 
در راستای تسهیل ترانزیت و توسعه کریدور 
شــمال-جنوب طی روزهای آینده اولین پروژه 
بین المللی حمل و نقل مرکب تحت رویه تیر 
الکترونیــک بیــن گمرکات ایران و هند با ورود 
محموله ارسالی از مبدا کشور هند به گمرک 
شهید رجایی بندرعباس و خروج آن از طریق 

گمرک آستارا عملیاتی خواهد شد.
زبیــدی گفت: گمرک ایران برای توســعه 
ترانزیت کاال از کشــور، بحث توســعه و فعال 
ســازی مســیرهای ترانزیت را به صورت جدی 
در دســتور کار خــود قــرار داده کــه یکــی از 
راه هــای فعــال ســازی کریدورهــای ترانزیتــی، 
به کارگیــری پــروژه تیــر الکترونیک و اســتفاده 
از تســهیات کنوانســیون تیر در حمل و نقل 
مرکــب بــوده کــه بــا راه انــدازی کارنــه تیــر در 
گمــرکات دریایــی، شــرایط الزم جهــت تحقــق 

این موضوع فراهم می شود.
وی گفــت: بــا اجــرای ایــن پــروژه ضمــن 

کاهــش زمــان و هزینه ترانزیت کاال، توســعه 
تجارت از مسیر ایران را شاهد خواهیم بود.

معــاون حقوقــی و نظــارت گمــرک ایــران 
گفــت: یکی از مشــکات اساســی در ترانزیت 
بیــن  و  مرکــب  نقــل  و  حمــل  طریــق  از  کاال 
کشورها، فقدان اسناد واحد گمرکی است که 
با اجرای این پروژه ضمن اینکه از کارنه تیر به 
عنــوان ســند گمرکی واحد بین کشــورها و در 
طول مسیر استفاده می شود، انجام این رویه 
تحت تیر الکترونیک باعث تبادل الکترونیکی 
اطاعــات بین کشــورها شــده و گام موثری را 
در جهــت تســهیل تشــریفات گمرکــی و نهایتاً 

توســعه و فعال ســازی کریدورهــا و از جملــه 
بــه همــراه خواهــد  کریــدور شــمال _جنــوب 

داشت.
کلمــه تیــر) TIR( مخفــف حمــل و نقــل 
جــاده ای بین المللــی اســت و تیــر الکترونیــک 
سیســتمی اســت کــه کاال تحــت ســند واحد و 
تبــادل الکترونیکــی اطاعــات بین کشــورها و 

تضمین بین المللی معتبر منتقل می شود.
بــه گفتــه وی بــا اقدامــات صــورت گرفته 
ترانزیت کاال از مســیر ایران در ۵ ماهه ســال 
جــاری بــا رشــد ۲۵ درصدی به رقــم ۶ میلیون 

تن رسیده است.

بــر اســاس تصمیمــات اخذشــده و مکاتبــات 
دادســتانی قرار است بیش از 106۲ دستگاه 
خودروی موســوم بــه پرونده ثبت ســفارش، 
طــی روزهــای آینــده بــرای مزایــده در اختیــار 

سازمان اموال تملیکی قرار گیرد.
بــه گــزارش ایرنــا،  ســید روح الــه لطیفــی 
ســخنگوی گمــرک اظهار کــرد: گمــرک ایران با 
اباغ تصمیم دادســتانی بــرای ۱۰۶۲ خودروی 
موســوم به پرونده ثبت ســفارش، از گمرکات 
اجرایی خواســت تا فرایند تحویل خودروهای 
مذکــور را بــه نماینده ســازمان امــوال تملیکی 
بــرای انجام مزایــده انجام دهنــد. خودروهای 

فــوق اتومبیل هایــی هســتند کــه فاقــد ثبــت 
ســفارش بودنــد که باید تعییــن تکلیف آن ها 

به زودی مشخص شود.
بــه گفتــه لطیفی، بر اســاس رأی دادگاه 
و بخشــنامه ششــم شــهریور گمرک و باتوجه 
بــه دعوتنامــه  دادســتانی تهران مزایــده ۱۰۶۲ 
ثبــت  بــه  موســوم  پرونــده  خــودرو  دســتگاه 
ســفارش انجــام خواهــد شــد. ایــن خودروهــا 
در گمــرکات انزلــی، قــم، بنــدر لنگــه، گمــرک 
غــرب تهران، گمرک تهران )شــهریار(، اســتان 
فارس، بوشهر، گناوه، شهید باهنر هرمزگان، 
مازنداران و خرمشــهر هســتند که باید فرایند 

تحویــل آنهــا تــا ۲7 شــهریور بــه نماینــدگان 
ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکی 

انجام شود.
لطیفــی گفــت: بــر اســاس مکاتبــه مرکز 
مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران به 
گمــرکات اجرایی از روز دوشــنبه ۲۲ شــهریور 
بــه مــدت ۱۰ روز ادارات اســتاندارد و محیــط 
زیســت می بایســت نماینــده خــود را به محل 
تــا  کننــد  اعــزام  فــوق  خودروهــای  نگهــداری 

گواهی تایید را برای راهور صادر کنند.
ترخیــص  دولــت  مصوبــات  اســاس  بــر 
بــاالی  آن هــا  کــه حجــم موتــور  خودروهایــی 

۲۵۰۰ سی سی بوده یا خودروهای آمریکایی 
یا خودروهایی که به ســفارش آمریکا ساخته 
شــدند ممنــوع اســت و ظاهــراً ســازمان جمــع 
بــرای  نیــز  تملیکــی  امــوال  فــروش  و  آوری 
خودروهای قاچاق یا فاقد مدارک مثبته ورود 
بــرای ایــن نوع خودروها، انهدام فنی را دنبال 
می کنــد و موتورهــای ایــن خودروها نیز جهت 
اختیــار  در  موجــود  فناوری هــای  از  اســتفاده 
دانشــکده های مهندســی و فنــی کشــور قــرار 
خواهــد گرفــت تــا دانشــجویان در حوزه هایی 
همچون مهندســی معکوس از آن ها استفاده 

کنند.

سخنگوی گمرک کشور خبر داد: تعیین تکلیف بیش از 1000 خودرو 
توقیفی در گمرک طی روزهای آینده

اجرای پروژه تیر الکترونیک بین گمرکات ایران و هند برای نخستین بار

ایران به صورت رسمی عضو سازمان همکاری  شانگهای شد

 تصاحب بازارهای ایران از سوی چینی ها

و ترک ها
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دستور مهم تجاری 
رئیس جمهوری

رئیسســازمانتوســعهتجارتمیگویــدرئیسجمهوریدر
جریاندیداربااعضایپیمانشــانگهای،دستوراتجدیدی

رادرنحوهتعاملبااینکشورهاارائهکردهاست.
بــه گــزارش ایســنا، علیرضا پیمان پــاک اظهار کرد: 
در چنــد مــورد تاکیداتــی صــورت گرفــت کــه یکــی از این 
مــوارد، تجــارت کاال بــود تــا از فرصــت اجالس اســتفاده 
و بــرای توســعه تجــارت بین کشــورهای عضو شــانگهای 
اقدامــات الزم انجــام شــود. در پنــج مــاه نخســت ســال 
۱۴۰۱، رشــد قابل توجهی درخصوص صادرات با اعضای 
شــانگهای داشــتیم و صــادرات مــا بیــش از ۹ میلیــارد 
دالر بــود. ایــن نشــان از دیپلماســی فعــال در خصــوص 

کشورهای عضو شانگهای دارد.
او ادامــه داد: در جلســاتی کــه رئیــس جمهــوری با 
روســای کشــورهای عضو شــانگهای داشــتند، بر توسعه 
تجــارت و رفــع موانــع و چالش هــا تاکیــد شــد. در بحــث 
مالــی و بانکــی بــا کشــورهایی مثــل روســیه، بــالروس و 
قزاقستان، اقدامات خوبی انجام داده ایم تا از مسیرهای 
جایگزین استفاده کنیم. عالوه بر این حذف دالر و یورو 
در دســتور قرار داده خواهد شــد و به طرف های مقابل 
پیشنهاد استفاده از بیمه ها و کانال های مالی جدید که 

بانک مرکزی ما در نظر گرفته، ارائه شد.
رئیس ســازمان توسعه تجارت تصریح کرد: رئیس 
جمهوری تاکید بر توسعه تجارت آزاد داشتند، ما تجربه 
خوبی را در حوزه اوراســیا داشــتیم. ۸۰ درصد اقدامات 
بــه نتیجــه رســیده، آذرمــاه بحــث کارشناســی را نهایــی 
خواهیم کرد و  مورد امضا قرار می گیرد و برای تصویب 
بــه مجالــس مــی رود. ایــن اولیــن تجربــه تجــارت آزاد ما 
خواهــد بود، کشــورهای اروســیا که اکثرا عضو ســازمان 
شــانگهای هســتند و رئیــس جمهــور پیشــنهاد دادند که 
بحث تجارت آزاد را در حوزه شانگهای نیز دنبال کنیم.
او گفــت: موضوع دیگری کــه رئیس جمهور مطرح 
کردنــد، اســتفاده از ظرفیت هــای ترانزیتــی بیــن اعضای 
شــمال-جنوب  کریــدور  مــا  اســت،  شــانگهای  ســازمان 
را داریــم  و در چنــد مــاه اخیــر بــر آن تمرکــز کردیــم و 
ظرفیت هــای ترانزیتــی را توســعه دادیــم امــا حجــم کار 
وسیع است و نیازمند مشارکت اعضای شانگهای است.
پیمــان پــاک با بیان اینکه اعضا ســازمان شــانگهای 
آمادگی خود را برای مشــارکت در توســعه زیرساخت ها 
اعــالم کردنــد، دربــاره جــذب ســرمایه گذاری، بیــان کرد: 
در جلســه رئیــس جمهــور کشــورمان بــا رئیــس جمهــور 
روسیه، در خصوص کریدور شمال-جنوب بحث و بر دو 
موضوع تاکید شد، موضوع اول تکمیل خطوط راه آهن 
رشت-آســتارا و موضــوع دوم افزایش ناوگان دریایی در 

خزر و توسعه بنادر شمالی خزر بود.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت که در یــک برنامه 
تلوزیونــی صحبــت می کــرد، ادامــه داد: در حوزه شــرق-
غرب صحبت های جدی با کشور چین مطرح شد تا این 
ظرفیت ها را توسعه دهیم. در حال حاضر ظرفیت هایی 
را برای توســعه کاالیی داریم اما وقتی بخواهیم تجارت 
را بــا کشــورهای عضــو شــانگهای توســعه دهیــم بایــد 
زیرساخت هایمان را توسعه دهیم و به ابزارهایی مانند 

کشتی، واگن و … نیاز داریم.
گمــرکات،  و  نــرم  بحث هــای  حــوزه  در  افــزود:  او 
مشــابه توافق نامه ای که چند ماه گذشــته بین ۳ کشور 
ایران، آذربایجان و روســیه امضا شــد، با ســایر کشورها 
نیــز مذاکراتــی انجــام شــده اســت. تمــام ایــن اقدامــات 
منجــر بــه توســعه تجــارت و ایجــاد درآمــد پایــدار بــرای 

جمهوری اسالمی می شود.
منطقــه  بــرق  بــازار  تشــکیل  دربــاره  پــاک  پیمــان 
انــرژی  کننــدگان  تولیــد  بزرگ تریــن  گفــت:  شــانگهای، 
جهان، از جمله ایران و روســیه عضو اتحادیه شــانگهای 
هســتند و بزرگ تریــن مصــرف کننــدگان انــرژی جهــان 
ماننــد چیــن و هنــد نیــز عضــو اتحادیــه هســتند. رئیس 
جمهوری اشــاره به این موضوع داشــتند که باید ســاز و 
کاری بــرای همکاری هــای پایــدار در حــوزه امنیــت انرژی 
تعریــف شــود. بایــد در ســایر حوزه هــای انــرژی امــکان 
مبــادالت پایــدار انــرژی وجود دارد و باید مســئله تامین 

انرژی امن و پایدار شود.
رئیــس ســازمان توســعه تجارت با اشــاره بــه اینکه 
موضــوع امنیــت غذایی نیــز در این دیدارها مــورد تاکید 
بــه  جمهــوری  رئیــس  کــرد:  خاطرنشــان  گرفــت،  قــرار 
موضوعاتــی ماننــد ســالمت و اســتفاده از ظرفیت هــای 
صــادرات  تــا  کردنــد،  تاکیــد  ســالمت  حــوزه  در  ایــران 
تجهیــزات پزشــکی، داروهــای بیوتکنولــوژی و خدمــات 
گردشــگری سالمت به کشورهای عضو شانگهای توسط 

ایران صورت گیرد.

 فرصت خروج از مرز ها

با گذرنامه موقت به پایان 
رسید

وزیــرکشــوربــابیــاناینکهفرصــتخــروجازمرزهابا
»گذرنامــهتمدیــدشــده«یــا»گذرنامهموقــتمرزی«
ازصبــحاربعیــنبــهپایــانرســیدهاســت،تصریحکرد
کــهبازگشــتزواریکــهبااینشــرایطدرعراقحضور

دارند،بالمانعاست
بــه گــزارش ایلنــا، احمــد وحیــدی دربــاره تمهیدات 
بــرای مــوج برگشــت زائــران گفــت: تــردد زوار در همــه 
مرز ها بســیار خوب و روان اســت. بیش از ســه میلیون 
کــه  عالیــات شــده اند  عــازم عتبــات  نفــر  هــزار  و ۴۰۰ 
از ایــن تعــداد، دو میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر بــه کشــور 

بازگشته اند.
او ادامــه داد: بــا توجــه به تمهیــدات در نظر گرفته 
شــده، تقریبــا متوســط معطلی مســافران تا پیــدا کردن 
وســیله نقلیــه، بیســت دقیقــه اســت کــه ایــن عــدد در 

گذشته بیش از یک روز معطلی بود.
وزیــر کشــور با اشــاره بــه راه هــای بازگشــت اظهار 
داشــت: با چهار بانده شــدن مســیر مهران – ایالم، این 
مسیر همچون سال های گذشته یک طرفه نشد تا برای 

مردم محلی نیز مزاحمتی ایجاد نشود.
وحیــدی تاکیــد کــرد کــه ما برای تســهیل بازگشــت 
زوار خودرو هایــی را بــه داخــل عــراق اعــزام کردیــم تــا 

بخشی از حمل ونقل را برعهده بگیرند.

اخبـــــــــــــــــار

 پیش بینی بازار مسکن

در 6 ماهه دوم سال
کــه عواملــی گفــت: مســکن بــازار کارشــناس یــک
میتوانســتبهتورمورشــدقیمتمســکنمنجرشود
درنیمهاولسالاتفاقافتادهوانتظارداریمدرشش

ماههدوم،بازاربهنسبتآرامیراداشتهباشیم.
رامیــن گــوران در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: 
محصولــی کــه در بخــش مســکن تولیــد می شــود، بــر 
اساس قیمت تمام شده است. ممکن است در مواقعی 
پیــدا  افزایــش  یــا  کاهــش  قیمــت مصالــح ســاختمانی 
کنــد. در ســال جــاری یــک ســری افزایش هــای جــدی در 
نهاده های ســاختمانی و دســتمزدها داشــتیم که قیمت 

تمام شده مسکن را باال برد.
او افــزود: در بخــش بــازار هــم دالیلــی می توانــد 
بــه تــورم بینجامــد. یکــی از ایــن موضوعــات، ریســکهای 
اســت.  کــه هنــوز هــم بالتکلیــف  اســت  غیراقتصــادی 
موضــوع دیگــر بــه نبود خریدار ناشــی از رشــد قیمت ها 

برمی گردد.
اینکــه  بیــان  بــا  مســکن  بــازار  کارشــناس  ایــن 
ســرمایه گذاری نیــز بــا افــت مواجــه شــده اســت گفــت: 
هــم در بخــش ســاخت و هــم در بخــش ســفته بازی، 
ســرمایه گذاری بــه شــدت کاهــش یافته اســت. در همه 
جــای دنیــا پــول معمــوال ۷ تا ۸ بار در ســال گردش دارد 
اما در ایران شاید کمتر از ۲ بار این اتفاق بیفتد که این 

مساله باعث رکود می شود.
گــوران یــادآور شــد: پیــش از این وقتی ســازندگان 
مســکن، پــروژه ای را بــه ۵۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
می رساندند، پروژه بعدی را شروع می کردند اما در حال 
حاضــر بــه دلیــل نبود مشــتری، امکان تعریــف طرحهای 
جدید وجود ندارد. او تصریح کرد: ۲ ســال پیش قیمت 
پیش فــروش در مناطــق متوســط و پاییــن شــهر تهــران، 
متــری ۷ تــا ۸ میلیون تومــان بود. در حال حاضر حدودا 
بــه ۴۰ میلیــون تومــان رســیده اســت. از آن طــرف توان 
خریــد متقاضیــان متناســب بــا قیمت هــا رشــد نکــرده و 

بخش مسکن وارد رکود شده است.

لوکسسازانبهترکیهوکشورهای
عربیرفتهاند

دبیــر کانــون انبوه ســازان بــا بیــان اینکــه بســیاری 
از ســازندگان واحدهــای لوکــس از شــمال تهــران کــوچ 
فعــاالن صنعــت ســاختمان  از  برخــی  گفــت:  کرده انــد 
بــه مناطــق متوســط شــهر و بســیاری هــم بــه ترکیــه و 
کشــورهای عربــی رفته انــد و در آنجــا اقــدام بــه ســاخت 

و ساز می کنند.
گوران، سرمایه گذاری در بخش مسکن در ایران را دارای 
موانعی دانست و افزود: تقریبا یک سال طول می کشد 
تا شهرداری جواز بدهد. این خواب سرمایه باعث لطمه 
بــه ســازندگان می شــود. در نهضــت ملــی مســکن نیــز 
منافــع اصلــی بــه ســازمان ها و ارگان ها مثل شــهرداری، 
ســازمان ثبت، نظام مهندســی و غیره می رســد. به طور 
مثــال ســازمان ثبت برای ثبــت وام ۴۵۰ میلیون تومانی 

۴.۵ میلیون تومان حق ثبت دریافت می کند.
او درباره پیش بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال 
جــاری گفــت: معتقــدم در شــش ماهه دوم ســال، تورم 
چندانی در بازار مســکن رخ نمی دهد؛ زیرا اتفاقاتی که 
می توانســت منجر به رشــد قیمت ها شــود مثل افزایش 
قیمت نهاده های ســاختمانی و دســتمزدها اتفاق افتاده 
اســت. تنها مولفه ای که می تواند در بازار مســکن تاثیر 
بگــذارد هجــوم یکبــاره بورس بــازان و بخــر و بفروش هــا 
اســت کــه بــا توجه بــه رکود معامــالت مصرفــی بعید به 

نظر می رسد.

تشریح مسائل حقوقی 
انتقال بین حوضه ای آب

مدیــرکلحقوقــیدفتــرشــرکتمدیریــتمنابــعآب
اعالمکردکهالبتهمشــکلعراقبیشــترباترکیهاست
ومباحثــیکــههــرازچندگاهیمطرحمیکنندبیشــتر
سیاسیاستوپایهحقوقیندارد،اگرموانعحقوقی
داشــتهباشــدحتمــابهمــااعــالممیکنند.رابطــهمابا
عراقدرخصوصآبهایمرزیمثلرابطهماباترکیه

دراینخصوصاست.
حســین زمانــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصادی 
ایلنــا دربــاره مباحــث حقوقــی مربــوط بــه انتقــال بیــن 
حوضــه ای آب اظهار داشــت: موضوع انتقــال آب از مرز 
اســتان ها تبعیــت نمی کنــد، بلکــه تابع مــرز حوضه های 
آبریــز اســت. اینکــه یــک مــرز سیاســی را وارد کنیــم و 
بگوییم آب از یک اســتان به اســتان دیگر منتقل نشــود 
بــا اصــول فنــی، مهندســی و حقوقــی ســازگار نیســت، 
بنابراین قرار شد تمام این موضوع در حوضه های آبریز 

ساماندهی شود. 
او افــزود: انتقــال آب بین حوضــه ای چارچوب های 
ســخت گیرانه ای دارد، در یــک حوضه آبریز باید شــرایط 
مبدا و مقصد دیده شود که همیشه در مطالعات لحاظ 
می شــود که نیازهای مبدا و مقصد چقدر اســت و اینکه 

با انتقال آب آسیبی به مبدا وارد نشود.
مدیــر کل حقوقــی دفتــر شــرکت مدیریــت منابــع 
آب تصریــح کــرد: اینکــه مــا بخواهیــم آب را محــدود به 
مرزهای سیاســی کنیم به لحاظ فنی و عرفی ســازگاری 
نــدارد، چــون امــروز یــک شهرســتان زیرمجموعــه یــک 
کشــوری  تقســیمات  در  اســت  ممکــن  فــردا  و  اســتان 
تغییــرات حاصــل و مــرز عــوض شــود بنابرایــن منطقــی 
نیســت. بــه عبــارت دیگــر وزارت نیرو قاعــده، پروتکل و 
شــیوه نامه ســخت گیرانه ای در ایــن خصــوص دارد تــا به 

مبدا و مقصد هیچ آسیبی وارد نشود. 
زمانــی دربــاره انتقاداتــی کــه بعضــا مقامــات عراق 
درباره عدم رعایت حقابه از سوی ایران مطرح می کنند، 
گفت: ما با عراق پروتکل آب های مرزی داریم، در رابطه 
بــا ارونــد هم با عراق یک معاهده داریم که بخش هایی 
شــرح داده شــده، اما غیــر از اروند در بقیــه رودخانه ها 
معاهــده ای نداریــم. البته مشــکل عراق بیشــتر با ترکیه 
اســت و مباحثــی کــه هــر از چندگاهــی مطــرح می کننــد 
بیشــتر سیاســی اســت و پایــه حقوقی نــدارد، اگر موانع 
حقوقی داشــته باشــد حتما به ما اعالم می کنند. رابطه 
مــا بــا عــراق در خصوص آب های مرزی مثــل رابطه ما با 

ترکیه در این خصوص است.

اخبـــــــــــــــــار

رهبــرمعظــمانقالباســالمی،جوانــانرابه
قدردانستندورانجوانیواهتمامویژهبه
هیئتهایحسینیتوصیهکردندوفرمودند
کــههیئتهــاهــمبایدیــاداهلبیــترازنده
نگــهدارنــدوهممرکزوپایگاهتبیینحقایق

باشند.
شــهیدان،  ســاالر  و  ســید  اربعیــن  در 
حســینیه امام خمینــی)ره( میزبان هیئت های 
در  عــزادار  دانشــجویان  و  بــود  دانشــجویی 
حضــور رهبر انقالب اســالمی همنوا با زائران 
یــا  »لبیــک  نــدای  یکپارچــه  معلّــی  کربــالی 

حسین« سر دادند.
آیــت هللا  عــزاداری، حضــرت  مراســم  پایــان  در 
مؤمــن  و  پــاک  دلهــای  ســخنانی  در  خامنــه ای 
و  دعــا  بــه  کیفیت بخشــی  موجــب  را  جوانــان 

و  دانســتند  الهــی  افزایــش هدایــت  و  موعظــه 
گفتنــد: مراســم اربعیــن کــه پرچم بلنــد حضرت 
و  شــکوه تر  بــا  امســال  اســت  سیدالشــهداء 
معظّم تر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد.
معجزه آســای  حادثــه  انقــالب،  رهبــر 
راهپیمایــی اربعیــن را نشــانه اراده پــروردگار 
اســالِم  پرچــم  کــردن  برافراشــته تر  بــرای 
اهل بیــت خواندنــد و افزودنــد: ایــن حرکت با 
هیــچ سیاســت و تدبیــر بشــری قابــل تحقــق 
نیســت و ایــن دســت خــدا اســت کــه بــا ایــن 
جلوه عظیم بشارت می دهد راه پیش روی ما 

روشن و پیمودنی است.
ایشان، جوانان را به قدر دانستن دوران 
جوانی و اهتمام ویژه به هیئت های حســینی 
توصیــه کردند و گفتند: هیئت ها هم باید یاد 

اهل بیــت را زنــده نگه دارند هم مرکز و پایگاه 
تبیین حقایق باشند.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای با اشــاره به 
رهزنــان  و  بدخواهــان  بی وقفــه  تالش هــای 
همچــون  مهمــی  حــوادث  ضــد  بــر  حقایــق 
راهپیمایــی شــورانگیز اربعیــن، همــگان را بــه 
وظیفه شناســی سفارش و خاطرنشان کردند: 
یعنــی  قــرآن  جاودانــی  و  حیاتــی  جملــه  دو 
تواصی به حق و تواصی به صبر برای همیشه 
و بخصــوص بــرای امروز ما یک دســتورالعمل 

اساسی است.
پایــداری،  معنــای  بــه  را  صبــر  ایشــان، 
در  را  خــود  و  نشــدن  خســته  ایســتادگی، 
بن بست ندیدن دانستند و خطاب به جوانان 
عزیــزِ هیئتــی و قرآنی گفتند: هم خودتان راه 

حــق را برویــد هــم تــالش کنید با منــوّر کردن 
محیطهای گوناگون از جمله دانشگاه به رنگ 

خدا، دیگران نیز به این راه هدایت شوند.
همچنین در این مراســم، حجت االسالم 
عالــی در ســخنانی، الزمــه ظهــور منجــی عالم 
بشــریت را ایجاد آمادگی و اســتعداد عمومی 
زیــارت  اســالمی دانســت و گفــت:  امــت  در 
اربعیــن کــه امروز به نماد همگرایی مؤمنان و 
اجتماع عظیم حق طلبان تبدیل شــده اســت، 
بســتری بی نظیــر بــرای تربیت جمعــی جامعه 
اســالمی و تحکیــم پیوندهای مؤمنین و ایجاد 

آمادگی برای ظهور است.
در ایــن مراســم، آقــای محمــد کاویــان زیــارت 
اربعیــن را قرائــت کــرد و آقــای میثــم مطیعــی 

نیز به مقتل خوانی و مرثیه سرایی پرداخت.

بررســی بــا گزارشــی در ســیانان شــبکه
تاثیــراتپیوســتنایرانبهســازمانهمکاری
شــانگهایتاکیــدکــردکــهایــناتفــاقموجب
نزدیکترشــدنهرچهبیشــترایرانبهچین

وروسیهمیشود.
به گزارش ایسنا، شبکه خبری سی ان ان 
در گــزارش خــود بــا اشــاره بــه عضویــت ایران 
در ســازمان شــانگهای همزمــان بــا مذاکــرات 
هسته ای اش با قدرت های جهانی برای احیای 
برجــام آورده اســت: ایــران قــرار اســت روابط 
خــود بــا شــرق را رســمی کنــد و یــک قــدم بــه 
پیوســتن بــه محــور چیــن و روســیه نزدیک تــر 

شود.
 سی ان ان در ادامه به امضای یادداشت 
تفاهــم تعهــدات جمهــوری اســالمی ایــران به 
عنوان عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای 
نقطــه  یــک  ایــن،  اســت:  آورده  و  پرداختــه 
عطــف بــرای ایــران اســت کــه پــس از پانــزده 
ســال توانســت عضویت دائم در این ســازمان 
آســیایی را که چین و  روسیه از اعضای اصلی 

آن به شمار می آیند به دست آورد.
ابراهیــم رئیســی، رئیس جمهــوری ایــران 
جمعــه بــا تاکیــد بــر این کــه توســعه ســازمان 
بــا  مقابلــه  بــه  می توانــد  شــانگهای  آســیایی 
یک جانبه گرایــی واشــنگتن کمــک کنــد، گفــت 
که خنثی کردن تحریم های ســتمگرانه آمریکا 

نیازمند راه حل های جدید است.
این شــبکه آمریکایی افزود: پیوســتن به 
ســازمان همــکاری شــانگهای کــه در تهــران به 
عنــوان “ورود موفقیت آمیز به مرحله جدیدی 
از همــکاری اقتصــادی” مــورد اســتقبال قــرار 
گرفتــه اســت در حالــی صــورت می گیــرد کــه 
مذاکرات بر سر احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ 
تاکنــون بــه نتیجــه نرســیده و جنــگ روســیه 
علیــه اوکرایــن جهان در حالــت قطبی خاصی 
قــرار داده کــه از زمــان جنــگ ســرد بی ســابقه 

است.
ســازمان همکاری شــانگهای که در سال 
۲۰۰۱ تاســیس شــد تقریباً یک- ســوم اقتصاد 
جهــان را در اختیــار دارد. ایــن بلــوک شــامل 

کشــورهای شــوروی ســابق، یعنی قزاقستان، 
قرقیزســتان، تاجیکســتان و ازبکســتان و هند 
وپاکســتان بــه عنــوان اعضــای جدیــد اســت. 
ایــران نیــز از ســال ۲۰۰۵ عضــو ناظــر بــوده 

است.
موسســه  مقــام  قائــم  پارســی،  تریتــا 
کوئینسی در این باره به سی ان ان گفت: ایران 
توانسته است شکست انزوای خود را آغاز کند. 
اکنون با چند قطبی شدن جهان، غرب در حال 
از دســت دادن یــک کارت کلیــدی خــود اســت 
کــه مدت هــا از آن بــرای اعمــال فشــار بــر ایران 
استفاده می کرد؛ یعنی نقش ایاالت متحده به 

عنوان دروازه بان ورود به اقتصاد جهانی.
ســی ان ان ادامــه داد: برخــی همســویی 

فزاینده ایران با روســیه و چین را به شکست 
آمریکا در اســتفاده مؤثر از نفوذ خود نســبت 
امنیــت  شــورای  کشــورهای  اکثــر  می دهنــد. 
ســازمان ملــل در ســال ۲۰۲۰ بــا اســتفاده از 
تحریم ها به عنوان یک استراتژی برای برخورد 
با ایران مخالفت کردند، چراکه به گفته تریتا 
پارسی، بســیاری از این کشورها می ترسیدند 
کــه ایــن کار تنهــا موجــب ســوق دادن بیشــتر 

ایران به سمت روسیه و چین شود.
امــا  ایــن شــبکه خبــری،  گــزارش  بنابــر 
خــروج دونالــد ترامــپ رئیــس جمهور پیشــین 
اعمــال  و   ۲۰۱۸ ســال  در  برجــام  از  آمریــکا 
کارزار “فشــار حداکثــری” ســبب شــد تــا ایران 
بــه دنبــال اتحادهای جدید باشــد. این کشــور 
در ماه ژوئن نیز درخواست عضویت در گروه 
بریکــس را مطــرح کرد که شــامل اقتصادهای 
هنــد،  برزیــل،  چیــن،  همچــون  قدرتمنــدی 

روسیه و آفریقای جنوبی است.
سی ان ان در پایان روابط ایران و روسیه 
ســوابق  دلیــل  بــه  پیچیدگی هــای  دارای  را 
تاریخــی و منفعــت هر دو کشــور در بازارهای 
جهانــی نفــت توصیــف کــرد و گــزارش داد که 
بــا ایــن حــال، تالش غــرب برای منــزوی کردن 
ایــران، ایــن کشــور را بــه ســمت قدرت هــای 
شرق سوق داده است که می تواند به اقتصاد 

آسیب دیده ایران کمک کند.

رشــد نــرخ مجلــس پژوهشهــای مرکــز
اقتصــادیدرپایــانســال۱۴۰۱را۳.۷درصد

برآوردکردهاست.
به گزارش تسنیم، براساس اعالم بانک 
مرکزی اقتصاد ایران در ســال ۱۴۰۰رشــد ۴/۴ 
درصدی را تجربه کرد که البته بخش مهمی از 
آن ناشی از رشد ۵/6 درصدی بخش خدمات 
درنتیجــه کاهــش آثــار شــیوع ویــروس کرونــا 
بــود. در ســال ۱۴۰۱ بخــش حقیقــی اقتصــاد 
کشــور متأثــر از عوامــل مختلفــی خواهد بود. 
اثــر سیاســت های انقباضی بانک هــای مرکزی 
کاالهــای  قیمــت  و  تقاضــا  کاهــش  بــر  دنیــا 
صادراتــی کشــور، اثــر حــذف ارز ترجیحــی بــر 
صنایع غذایی و بخش کشــاورزی و اثر منفی 
قطعــی بــرق و گاز بر بخش صنعت و خدمات 
مــی تواننــد بخــش حقیقــی اقتصــاد ایــران را 

متأثر کنند.
 تحققرشد۴.۳درصدی

در۳ماهنخستسال
از طــرف دیگــر بــر اســاس آخریــن نتایج 
حســاب های ملــی فصلــی مرکــز آمــار ایــران، 
محصــول ناخالــص داخلــی)GDP( بــه قیمــت 
ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ 

بــه رقــم ١٨٨٧ هــزار میلیــارد ریــال بــا نفت و 
احتســاب  بــدون  ریــال  میلیــارد  هــزار   ١٦١٤
نفــت رســیده اســت، در حالیکــه رقــم مذکــور 
در فصــل مشــابه ســال قبــل بــا نفــت ١٨١٨ 
هــزار میلیــارد ریــال و بدون نفــت ١٥٤٨ هزار 
میلیــارد ریــال بــوده کــه نشــان از رشــد ٣,٨ 
درصــدی محصــول ناخالــص داخلی بــا نفت و 
٤.٣ درصــدی محصــول ناخالص داخلی بدون 
نفــت در فصــل بهــار ســال ۱۴۰۱ دارد. نتایــج 
مذکــور حاکــی از آن اســت کــه در فصــل بهار 
۱۴۰۱ رشته فعالیت های گروه کشاورزی رشد 
منفی ۰.۸، گروه صنایع و معادن ٤.٢ و گروه 
خدمــات ٣.٩ درصد در مقایســه با فصل بهار 

سال ۱۴۰۰ ، رشد داشته است.
در همیــن خصــوص مرکــز پژوهش هــای 
مجلس، براســاس آخرین شــواهد از عملکرد 
اقتصــاد ایــران در ســه ماهه اول ســال۱۴۰۱ و 
روندهــای قابــل تحلیــل تــا پایان ســال، رشــد 
اقتصــادی ایــران در پایــان ســال را حدود ۷/۳ 
درصد و رشد بدون نفت را ۹/۳ درصد برآورد 
کرده است. به طور خاص پیش بینی می شود 
از  متأثــر  کشــاورزی  بخــش   ۱۴۰۱ ســال  در 
افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، 

رشد ۹/۷ درصدی را تجربه کند.

درخصــوص بخــش نفــت، بــا توجــه بــه 
وضعیــت موجــود و شــرایط بین المللی و عدم 
رشــد صــادرات ایــن بخــش نســبت بــه فصــل 
مشــابه ســال قبــل پیش بینــی مــی شــود ایــن 
بخش رشــد ۱/۱ درصدی نســبت به سال قبل 
داشــته باشــد. همچنین، علی رغم پیش بینی 
رشــد 6/۴ درصــدی بخــش صنعــت در ســال 
۱۴۰۱، بررســی ها نشان می دهد مواردی مثل 
قطعــی بــرق و گاز صنایــع و کاهــش تقاضــای 
کاالهای صادراتی می تواند رشد این بخش را 
تهدید نماید.برای بخش ساختمان با توجه به 
کاهــش تعــداد پروانه های ســاختمانی صادره 
بودجــه  عملکــرد  کاهــش  و   ۱۴۰۰ ســال  در 
عمرانی دولت در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با 
فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال 
رشــد منفــی ۴/۳ درصــدی قابــل پیش بینــی 
اســت. درنهایــت پیش بینــی مــی شــود بخش 
خدمــات بــا توجه بــه بازیابی ایــن بخش پس 
از شــیوع ویــروس کرونــا با رشــد مثبــت 6/۳ 

درصدی مواجه شود.
طبــق ایــن گــزارش، رشــد ارزش افــزوده 
بــرآورد شــده  بخــش کشــاورزی ۷.۹ درصــد 
است. این میزان برای بخش نفت ۱.۱ درصد، 
درصــد،   ۴.6 صنعــت  درصــد،   ۹.۷ معــدن 

اســت.  شــده  بــرآورد  درصــد   ۳.6 خدمــات 
رشــد  مجلــس  پژوهشــی  بــازوی  همچنیــن 
ارزش افــزوده بخــش ســاختمان را منفی ۳.۴ 

درصد پیش بینی کرده است.
قابــل ذکــر اســت، صنــدوق بین المللــی 
پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های 
خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به 

ترتیب ۳ و ۷/۳ درصد پیش بینی کرده اند.

احتمالتداومرشدمنفی
مسکندرصورتمعطل

ماندنیکقانون
برای بخش ساختمان با توجه به کاهش 
تعداد پروانه های ســاختمانی صادره در ســال 
۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت 
در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه 
روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی 
۴/۳ درصــدی قابــل پیش بینی اســت.  برآورد 
رشــد منفــی بــرای بخــش ســاختمان درحالــی 
اجــرای  درحــال  ســیزدهم  دولــت  کــه  اســت 
بخشــی از طــرح نهضــت ملــی مســکن بــوده 
و همچنیــن بودجــه عمرانــی کشــور نیــز رقــم 

قابل توجهی پیش بینی شده است.

چشماندازرشداقتصادایراندرسال۴۰۱؛ازرشد۸درصدی
کشاورزیتارشدمنفیبخشمسکن

 سیانان:ایرانیکگامدیگربهچینوروسیه

نزدیکمیشود

 رهبری:هیئتهابایدمرکز

وپایگاهتبیینحقایقباشند
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اولین گام بیمه گری هوشمند 
بیمه دانا 

ضــرورت  بــر  تأکیــد  ضمــن  دانــا  بیمــه  مدیرعامــل 
هوشمندسازی فعالیت های بیمه ای، از برداشتن اولین 

گام بیمه گری هوشمند 
نزدیــک در  آینــده   طــی 
ایــن شــرکت، از طریــق 
اپلیکیشــن  راه انــدازی 

داناپ خبر داد.
بــه گــزارش روابــط 
دانــا،  بیمــه  عمومــی 
دکتــر رضــا جعفــری در 
هم اندیشــی  نشســت 

بــا کارکنــان و نماینــدگان بیمــه دانــا در اســتان همدان، 
ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین 
حســینی)ع( با ارائه رویکردی تحلیلی و کارشناســانه به 
مرور وضعیت عملکرد گذشــته و بررســی شرایط کنونی 
شــرکت بیمــه دانا پرداخت و اظهار داشــت: مدیر موفق 
در عصــر جدیــد، مدیــری اســت کــه اختیارات خــود را به 
دیگران تفویض و موضوع تقسیم کار را به بهترین نحو 

ممکن پیاده سازی و اجرا کند. 
ضمــن  نشســت،  ایــن  در  دانــا  بیمــه  مدیرعامــل 
تأکیــد بر ضرورت هوشمندســازی فعالیت های بیمه ای، 
از برداشــتن اولیــن گام بیمه گــری هوشــمند از طریــق 
راه انــدازی اپلیکیشــن دانــاپ در این شــرکت طــی آینده  
بــه  هوشــمند  بیمه گــری  مــدل  از  و  داد  خبــر  نزدیــک 
عنــوان جدیدتریــن و مدرن تریــن چارچــوب مرســوم در 
دنیــای امــروز یاد کرد و افزود: تا پایان ســال 1402 همه 
فعالیت هــای بیمــه ای بــه ویــژه پرداخــت خســارت  ها در 
کسری از ثانیه و به صورت هوشمند انجام خواهد شد. 
ایشــان در ســخنان خــود بــر لــزوم بــه کارگیــری و 
جذب نیروهای جوان، متخصص و توانمند تأکید کرد و 
گفت: در  بحث سیاست های مرتبط با سرمایه انسانی 

نیز، برنامه هایی در دستور کار شرکت قرار دارد.
بــه  اشــاره  بــا  نشســت  ایــن  در  جعفــری  دکتــر 
از  یکــی  عنــوان  بــه  ســرمایه گذاری ها  تقویــت  بحــث 
میــزان  کــرد:  عنــوان  پنج گانــه،  راهبردهــای  مهمتریــن 
سرمایه گذاری های شرکت تا پایان سال از مرز پنج هزار 

میلیارد تومان خواهد گذشت. 
مدیرعامــل بیمــه دانــا بــا اشــاره بــه قــرارداد بیمــه 
دانــا بــا وزارت آمــوزش و پــرورش و در راســتای ایفــای 
مســئولیت اجتماعی، معلمان و فرهنگیان را مهندســان 
ســرمایه انســانی دانســت و ضمن تأکید بر لزوم احترام 
بــه ایــن قشــر، بیــان کــرد: در دنیــا بیشــترین احتــرام و 
ارزش متعلــق بــه جامعــه معلمــان و فرهنگیــان اســت، 
بنابرایــن خدمت رســانی بــه آنان برای شــرکت بیمه دانا 
هم فرصت و هم موفقیتی ارزشمند به شمار می رود.    
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه قــرارداد بیمــه دانــا و 
یــک  از  اتحادیــه کامیونــداران نیــز عنــوان کــرد: بیــش 
میلیــون و 150 هــزار نفــر از کامیونــداران کشــور تحــت 
پوشــش خدمــات بیمــه درمان تکمیلی و عمــر و حوادث 

گروهی این شرکت قرار گرفته اند.

زیان انباشته بیمه سینا 
بیش از ۹۷ درصد سرمایه 

آن شد
زیــان انباشــته بیمــه ســینا بیــش از 97 درصد ســرمایه 
پایــان  تــا  ســینا  بیمــه  شــرکت  انباشــته  شــدزیان  آن 

ســال گذشــته بــه رقــم 
)۵,7۳9,۵۸۸( میلیــون 

میلیــارد   ۵7۳( ریــال 
تومان( رسید.

بــه گــزارش چابک 
آنالین، هرچند که سود 
بیمــه  شــرکت  انباشــته 
ســینا در ســال مالــی ما 
قبــل از آن یعتی تاپایان  

اسفند سال 99 حدود  3,063,251 میلیون ریال )306 
میلیــارد تومــان( بوده اســت. بررســی های چابک آنالین 
نشــان داد که زیان انباشــته شــرکت بیمه سینا در سال 
مالی منتهی به اســفند ســال گذشته بیش از 97 درصد 
ســرمایه آن اســت که توجه بیشــتر صاحبان ســهام این 
شــرکت به مفاد ماده 141 اصالحیه قانون تجارت را می 
طلبد. از سوی دیگر، زیان خالص هرسهم شرکت بیمه 
ســینا در ســال مالــی  گذشــته  بــا رشــدی 267 درصــدی 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل از آن به رقم )9۸6( 
ریال رســید. در حالیکه ســود خالص هر ســهم شــرکت 
بیمــه ســینا در ســال مالــی منتهــی به اســفند ســال 99 

رقمی معادل 591 ریال بوده است.
درحال حاضر سرمایه ثبت شده شرکت بیمه سینا  
5,۸77,993 میلیون ریال)5۸7 میلیارد تومان( است.

افزایش پرداخت تسهیالت 
ازدواج و فرزندآوری در بانک 

ایران زمین
ارائــه خدمــات  و  مــداری  افزایــش مشــتری  بــا هــدف 
متمایز، اعطای تسهیالت ازدواج و فرزندآوری به شکل 
مطلوبــی در اختیــار مشــتریان بانــک ایــران زمیــن قرار 

می گیرد.
بــه گــزارش روابــط 
ابتــدای  از  عمومــی؛ 
نیمــه  تــا  جــاری  ســال 
در  شــهریورماه،  اول 
 1214 تعــداد  مجمــوع 
قــرض  تســهیالت  عــدد 
و  ازدواج  الحســنه 
بــه  جمعــاً  فرزنــدآوری 

مبلغ 1162 میلیارد ریال به متقاضیان اعطا شــده اســت 
که نســبت به ســال گذشــته در بازه زمانی مشابه 3۸2 

درصد افزایش داشته است.

کوتاه از بانک و بیمه

تراکنش کارتخوان های سپ 
از مرز ۳ میلیارد تراکنش 

گذشت
شــرکت پرداخــت الکترونیــک ســامان کیــش از ابتــدای 
سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد ماه موفق شد، بیش از ۳/7 
میلیارد تراکنش از طریق کارتخوان، درگاه و موبایل را 

به ثبت برساند.
بــه گــزارش روابــط 
ایــن  ســپ،  عمومــی 
در  همــواره  شــرکت 
تــالش بوده تــا در قالب 
اجتماعــی،  مســئولیت 
بــه  را  خــود  عملکــرد 
صــورت شــفاف منتشــر 
نمایــد. موضوعــی که از 
طریق گزارش های ماهانه کدال نیز قابل استناد است. 
از همیــن رو، روابــط عمومــی ســپ گزارشــی بــا عنــوان 
تعــداد تراکنش  هــای ســپ از ابتدای ســال 1401 منتشــر 
ســاخته کــه وضعیــت عملکــرد تراکنش هــای کارتخوان، 
درگاه و موبایــل ایــن شــرکت خــالق و نــوآور در صنعــت 

پرداخت ایران را بازگو می کند.
شــاپرک،  اقتصــادی  گزارش هــای  بــه  اســتناد  بــا 
یــک خریــد از طریــق  از هــر پنــج خریــد فروشــگاهی، 
کارتخوان هــای ســپ انجــام می شــود کــه ایــن موضــوع 
نشــان دهنــده گســتردگی ســطح خدمــات ایــن شــرکت 

فعال در صنعت پرداخت است.
امروزه پرداخت از طریق کارتخوان، بخش اجتناب 
ناپذیــر خریدهــای فروشــگاهی اســت و ماموریــت ســپ 
نیــز پرداختــی آســان و ســریع در زندگــی روزمره اســت. 
این شــرکت بــه عنوان پرتراکنش ترین شــرکت پرداختی 
خاورمیانــه و آفریقــا دارای بیــش از یــک میلیــون و صــد 
هــزار کارتخــوان فعــال اســت کــه در یــک ســال گذشــته 
در  گزارش هــای  شــاپرک  نخســت  رتبــه  در  همــواره 
بخــش ” تعــداد تراکنــش ” بیــن شــرکت های PSP قــرار 
گرفتــه اســت. گزارش هــای اقتصادی شــاپرک، نشــان از 
دســتاوردها و موفقیت های چشمگیر این برند خوشنام 
در صنعــت پرداخــت دارد. برنــدی کــه نه تنهــا رکــورددار 
بیشــترین تراکنــش کارتخــوان در ایران، بلکه با اســتناد 
بــه آخرین گــزارش نشــریه معتبر نیلســون ریپورت، در 
رتبــه نخســت صنعــت پرداخت خاورمیانــه و آفریقا قرار 
دارد و بلندپروازانه به همراهی با پذیرندگان همیشگی 

خود ادامه می دهد.

 نقش فعال بانک دی

در تامین ارز اربعین و 
خدمات دهی به زائران

بانــک دی طــی هفته اول ارائــه خدمات ارزی به زائران 
اربعیــن جــزو ۱۰ بانــک فعــال بــا عملکــرد موثــر در ایــن 

زمینه بوده است.
به گزارش روابط عمومی 
اســاس  بــر  دی،  بانــک 
ارز  فــروش  گــزارش 
اربعین در ســامانه ســنا 
هفتــه  در  دی  بانــک 
ارز  فــروش  نخســت 
هشــتم  رتبــه  اربعیــن، 
میــان بانک هــای تامیــن 
کننده ارز مورد تقاضای زائران اربعین را داشته است.

شعب منتخب بانک دی در تهران  شهرستان ها که برای 
ارائه ارز اربعین فعال هستند مطابق لیست اعالم شده 
در وب سایت این بانک از روز پنجشنبه 24 شهریور ماه 
تا روز شــنبه 26 شــهریور ماه از 9 صبح تا ســاعت 1۸ به 

متقاضیان، خدمات ارزی اربعین ارائه کردند.

گزارش تسهیالت تکلیفی 
پرداختی بانک پارسیان

بانــک پارســیان در راســتای عمــل به بندهــای تبصره 
۱6 قانــون بودجــه ۱۴۰۱ و همگامــی باسیاســت های 
دولــت طــی ۵ ماه امســال، بیــش از ۱۰،۰۴۰ میلیارد 
ریــال تســهیالت در بخش هــای ازدواج، فرزند آوری، 
اشــتغال زایی روســتایی و ودیعــه مســکن پرداخــت 

کرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک پارســیان ، ایــن 
بانــک از ابتدای امســال 
تــا پایــان مردادماه 1401 
، به منظور اجرای قانون 
و  خانــواده  از  حمایــت 
جوانــی جمعیــت تعــداد 
4،061 وام فرزنــد آوری 
بــه مبلغ 1،504 میلیارد 
در  همچنیــن  و  ریــال 
بنیــان  راســتای تحکیــم 
خانواده و کمک به تشکیل آن و تسهیل ازدواج جوانان، 
تعــداد 3،۸65 وام ازدواج بــه مبلغ 5،140 میلیارد ریال 

به متقاضیان پرداخت کرده است.
همچنین با توجه به اهمیت توســعه اشــتغال زایی 
و کاهش نرخ بیکاری در روستاها و مناطق کم برخوردار 
و ایجاد اشتغال پایدار در بخش روستایی و عشایری در 
مدت یادشــده این بانک تعداد 4،155 وام اشــتغال زایی 
بنیــاد برکــت به مبلغ 2،193 میلیارد ریال به مشــموالن 
طــرح اشــتغال زایی اجتماع محــور بنیــاد برکــت پرداخت 

کرده است.
عدالــت  توســعه  راســتای  در  بانــک  ایــن  ضمنــاً 
اقشــار  اقتصــادی  امنیــت  و  رفــاه  ارتقــای  و  اجتماعــی 
جامعه و عمل به وظیفه مســئولیت های اجتماعی خود 
و در جهــت توانمندســازی افراد تحت پوشــش ســازمان 
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( در این مدت، 
تعــداد 1،053 وام قرض الحســنه بــه مبلــغ حــدود 951 
میلیــارد ریــال بــه مددجویــان کمیتــه امــداد و ســازمان 

بهزیستی پرداخت کرده است.

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:

مدیر اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی بانک 
مرکزی از مصوبه این بانک در مورد پرداخت 
تســهیالت به اشخاص مرتبط با بانک ها خبر 

داد.
تســهیالت  پرداخــت  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
کالن توســط نظــام بانکی به اشــخاص مرتبط 
خود از ضوابط تعیین شــده فراتر رفته اســت 
و ایــن امــر بــه کاهــش دسترســی خانوارهــا و 
بنگاه های غیر مرتبط با بانک ها به تســهیالت 
بانکــی منجــر شــده اســت؛ همچنیــن میــزان 
و  تســهیالت کالن  در  جــاری  غیــر  مطالبــات 
اشخاص مرتبط در مقایسه با سایر تسهیالت 

باالتر است.
رییــس جمهور از بانک مرکزی خواســت 
تا مانده تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط به 
حد مجاز برســد که راهکار آن اصالح ســاختار 
هیــات انتظامــی و تشــدید جرایــم و تنبیهــات 

بانکی های متخلف است.

آیین نامه تسهیالت و تعهدات 
اشخاص مرتبط ابتدای دهه 
۸۰ به نظام بانکی ابالغ شد

ارزیابــی  اداره  مدیــر  میرعمــادی«  »علی اکبــر 
ســالمت نظــام بانکــی بانــک مرکــزی در ایــن 
خصوص به ایرنا گفت: صرفاً اعطای تسهیالت 
زیرمجموعــه  شــرکت های  بــرای  تعهــدات  و 
بانک هــا نیســت، بلکــه هــر شــخص حقیقــی 
و حقوقــی کــه بــه نوعــی از اشــخاص مرتبط با 
بانــک باشــد، طبــق آیین نامــه مصوب شــورای 
پول و اعتبار مشمول این قاعده قرار می گیرد.
وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی 
جزو شــرکت های زیرمجموعه و یا سهامداران 
اشــخاص  اســت  ممکــن  یــا  و  باشــند  بانــک 
دیگری باشند که به نوعی در تصمیمات بانک 
اثــر گذارنــد و احتمــال دارد منافع بانک با این 

دسته از افراد در تضاد باشد. 
مدیــر اداره ارزیابی ســالمت نظام بانکی بیان 
کــرد: آنچــه اهمیــت موضــوع پرداخــت وام به 
شــرکت های زیرمجموعه بانک ها و موسسات 
اعتباری را دوچندان می کند این است که  این 
افراد در برخی موارد تصمیم گیرنده هستند و 
از بانک و یا موسســه اعتباری به عنوان بنگاه 
تامیــن مالی شــرکت های تحــت مدیریت خود 

استفاده می کنند. 
مــوارد  ایــن  در  داد:  ادامــه  میرعمــادی 
تضاد منافع ایجاد می شــود و این افراد منافع 
خود را به منافع ســپرده گذاران و عموم مردم 
ترجیــح می دهنــد و از ایــن بابــت مخاطراتــی 
متوجه بانک و موسســه اعتباری خواهد شد؛ 
لــذا در این خصوص حتمــاً مراقبت های جدی 

باید انجام شود که این اتفاقات رخ ندهد.
خصــوص  ایــن  در  داشــت:  اظهــار  وی 
بــه شــبکه  ابتــدای دهــه ۸0  از  آیین نامــه ای 
بانکی کشور تحت عنوان آیین نامه تسهیالت 
و تعهدات اشــخاص مرتبط ابالغ شــده و چند 
بــا از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصالح قرار 
گرفــت. مصادیــق اشــخاص مرتبــط دقیقاً قید 
شــده در آن، شــرکت های زیرمجموعه اســت، 
البتــه بــه شــرط اینکــه ســهامداری آنهــا از یک 
درصــدی بیشــتر شــود کــه مصــداق اشــخاص 
مرتبــط تلقــی خواهــد شــد و همین طــور حد و 

حدودی برای موضوع طراحی شده است.

پرداخت تسهیالت به اشخاص 
مرتبط باید به تصویب هیأت 

مدیره برسد
مدیــر اداره ارزیابــی ســالمت نظام بانک 
مرکزی تاکید کرد: طبق آخرین ضوابط ابالغی 
در این خصوص حداکثر تسهیالت و تعهدات 
اعطایــی و ایجــادی بــه هــر شــخص مرتبــط از 
ســه درصــد ســرمایه پایــه یــا ســرمایه نظارتی 
بانک موسســه اعتباری نباید بیشــتر باشــد و 
حــد جمعــی هــم حداکثــر 40 درصــد ســرمایه 
پایه یا ســرمایه نظارتی می تواند باشــد؛ یعنی 
اگر ســرمایه نظارتی بانکی 1000 واحد باشــد، 
ضربدر سه درصد می شود که حد فردی و اگر 
ضرب در 40 درصد کنیم، 400 واحد برای حد 

جمعی است.
میرعمــادی بــا بیــان اینکــه تســهیالت و 
ایجــاد تعهدات اشــخاص مرتبــط حتماً باید به 
تصویــب هیــأت مدیره برســد، گفــت: البته تا 
سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت 
تفویــض به ســایر ارکان اعتبــاری دارد که باید 

به تصویب هیات مدیره برسد.
نســخه  آخریــن  در  کــرد:  اضافــه  وی 
اشــخاص  تعهــدات  و  تســهیالت  آیین نامــه 
مرتبط، رویه یکســانی پیش بینی شــده است، 
بانکــی می خواهــد  وقتــی  کــه  ایــن معنــا  بــه 
تســهیالتی به اشــخاص مرتبط اعطا کند باید 
همــان شــرایطی را کــه در ارتباط با نرخ ســود 
و وثایــق در مــورد ســایر مشــتریان نیــز اعمال 

می کند، در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.
بانکــی  نظــام  ســالمت  ارزیابــی  اداره  مدیــر 
گفت: این آیین نامه از ســال ۸2 ابالغ شــده و 
همــواره مــورد رصــد و پایش بانــک مرکزی قرار 
گرفته اســت؛ اما ســازوکارهای الزم برای تنبیه 
کافــی  اثربخشــی  از  بانک هــای خاطــی شــاید 
برخــوردار نبــوده؛ یعنــی طبق آیین نامــه، بانک 
مرکزی حداکثر می توانست از ابزار قانون پولی 
و بانکی و هیأت انتظامی استفاده کند که این 
ابزار نیز پســینی بوده و با توجه به تشــریفاتی 

که دارد، اثربخشی الزم را نداشته است. 

بانک مرکزی با بانک های 
خاطی برخورد می کند

مجموعــه  خصــوص  در  میرعمــادی 
اقدامــات آتــی که در این خصوص در دســتور 
کار بانــک مرکــزی قــرار دارد، گفــت: نخســت 
بــا بانک هــای خاطــی از  آنکــه بانــک مرکــزی 
طریق ظرفیت های موجود و به واســطه هیأت 

انتظامی برخورد می کند.
همــه  بــا  برخوردهــا  ایــن  افــزود:  وی 
بــا  ارتبــاط  در  کــه  کیفیت هایــی  و  کمیت هــا 
ســازوکار هیــأت انتظامــی وجــود دارد، انجــام 
می شــود، همچنیــن در کنــار آن بحــث ارتقای 
جایــگاه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی 
بــرای برخــورد بــه موقــع، در دســتور کار قــرار 

دارد. 
مدیر اداره ارزیابی سالمت بانک مرکزی 
اظهار داشــت: موضوع دوم، مرتبط با نظارت 
پیشگیرانه و پیش از رخ دادن این گونه موارد 
اســت کــه  مبتنــی بــر ســامانه هایی اســت کــه 
در بانــک مرکــزی اســتقرار یافتــه یــا در حــال 
اســتقرار و تکمیل قرار دارد تا به این واســطه 
آن جلــوی تخلــف پیش از وقوع گرفته شــود؛ 

که این  موضوع نیز در دستور کار است.
هیــات  اخیــر  مصوبــه  بــه  میرعمــادی 
عامــل بانــک مرکــزی در این خصوص اشــاره 
بانــک  عامــل  هیــات  اخیــراً  گفــت:  و  کــرد 
مرکــزی مصوبــه ای در مــورد تســهیالت کالن 
و نیز تســهیالت اشــخاص مرتبط داشــت که 
در حال اجرا و پیاده ســازی آن هســتیم. بر 
ایــن اســاس مقــرر شــد بــرای اشــخاصی کــه 
حــد فــردی آنهــا از حــدود تعییــن شــده عبور 
کــرده، امــکان اعطــای تســهیالت و تعهــدات 
وجــود نداشــته باشــد و ایــن امــر بــه صــورت 

سامانه ای رصد شود.

بانک مرکزی اعطای تسهیالت 
به اشخاص مرتبط با بانک ها 

را رصد می کند
اســت  مقــرر  داد: همچنیــن  ادامــه  وی 
بــرای بانک هایــی هم که حــد جمعی را رعایت 

نکننــد، اساســاً امــکان اعطــای تســهیالت بــه 
اشــخاص مرتبــط بــه طور کلــی ممکن نباشــد 
که قرار اســت مکانیســم الزم این مورد نیز از 
طریق سامانه هایی که در بانک مرکزی است، 

پیاده سازی و رصد شود.
مدیر اداره ارزیابی سالمت بانک مرکزی 
یادآور شد: اعطا و ایجاد تسهیالت و تعهدات 
بــرای اشــخاص مرتبــط بــه صــورت بی ضابطــه 
می توانــد منجــر بــه برهــم خــوردن وضعیــت 
نقدینگــی بانک شــود و درنهایــت این امر آثار 
خــود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و 
بانک در بازار بین بانکی ســپرده پذیر شــود و 

یا منجر به اضافه برداشت  شود.
بانک ها باید تابع ضوابط و 

مقررات باشند
میرعمــادی در خصــوص بانک هایــی کــه 
چنین شرایطی برای آنها رخ می دهد، تصریح 
کــرد: در ایــن زمینــه نیــز مکانیســم های الزم 
پیش بینی شــده اســت که بر اساس آن اعطا 
و ایجــاد تســهیالت و تعهدات بــرای بانکی که 
بیشتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی 
در ماه اضافه برداشــت داشــته باشد، محدود 

می شود. 
ایــن مقــام مســوول بانــک مرکــزی ادامه 
داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست ها 
و مجموعــه تدابیــر و اقداماتــی که در دســتور 
در  اســت  امیــد  اســت،  مرکــزی  بانــک  کار 
تعهــدات  و  تســهیالت  موضــوع  بــا  ارتبــاط 
اشــخاص مرتبط کــه ازجمله آنها شــرکت های 
زیرمجموعــه بانک هــا هســتند و تســهیالت و 
تعهدات کالن بانک ها توفیقاتی حاصل شــود 
و بتوانیم بانک ها را به ســمت انتظام بخشــی 

پیش ببریم.
نــرخ  شــرایط  در  گفــت:  پایــان  در  وی 
ســود منفی شــبکه بانکی، همواره این انگیزه 
بــرای بانک هــا وجــود دارد و خواهــد داشــت 
ســمت  بــه  را  تعهداتشــان  و  تســهیالت  کــه 
بیشــتری  منافــع  کــه  ببرنــد  فعالیت هایــی 
برایشــان ایجــاد کنــد، اما آنچه مســلم اســت 
همــه بانک هــا بایــد تابــع ضوابــط و مقــررات 

باشند و در این چارچوب فعالیت کنند.

علیرضــا قدرتــی گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش 
ســودآوری شــرکت ها، P/E متوســط بــازار بــه 
کمتریــن میــزان ۲۰ ســال اخیــر نزدیــک شــده 
اســت و ایــن نکتــه موجــب شــده حتــی اگــر 
ســرمایه گذاران بــا وجــود تمامــی امکانــات در 
این بازار ســرمایه گذاری کنند، اطمینان خاطر 
داشته باشند که در قیمت باال اقدام به خرید 
سهم نکرده اند. شاید این بازار در کوتاه مدت 
رشــدی نداشــته باشــد، امــا ریســک کاهــش 
قیمت هم بر سر این بازار سنگینی نمی کند.
علیرضــا قدرتی کارشــناس بازار ســرمایه 
در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، در خصــوص دالیــل کاهــش شــاخص 
کل در روزهــای اخیــر بیــان کــرد: تورمــی کــه 
بعــد از جنگ روســیه و اوکراین در دنیا اتفاق 
افتــاده شــاید طــی 50 ســال اخیــر بی ســابقه 
بوده اســت. تبعات این جنگ بر روی اقتصاد 
جهانــی بیــش از تصــورات تحلیلگــران بــوده و 
شاهد رشد غیر منتظره تورم در اروپا، آمریکا 
و ژاپن بوده ایم. سیاســت گذاران و دولتمردان 
بــه منظــور جلوگیــری  ایــن کشــورها نیــز  در 
از ایــن تــورم اقــدام بــه اجــرای سیاســت های 
و  کرده انــد  بهــره  نــرخ  افزایــش  و  انقباضــی 
ایــن سیاســت های انقباضــی منجــر بــه رکــود 
در بازارهــا شــده اســت. تحلیلگــران در بــازار 
سرمایه ما نیز با در نظر گرفتن احتمال رکود 
در بــازار کامودیتی هــا، رفتار محتاطانه تری در 

پیش گرفته اند.
وی اضافــه کــرد: اگرچــه بــازار ســرمایه 
مــا بــازاری کامودیتــی محــور بــوده و احتمــال 
جذابیــت  از  فعــال  جهانــی  قیمت هــای  افــت 
سرمایه گذاری در این بازار کاسته، اما شخصا 
معتقــدم در 3 مــاه آینده بــا افزایش تقاضای 
ســنتی در کشــورهای مختلــف، افــت چندانی 
در انتظــار قیمت هــای جهانــی نیســت و جــای 
نگرانــی برای ســهم های کامودیتــی محور بازار 

ما وجود ندارد.
رئیس هیئت مدیره شــرکت ســبدگردان 
هیــوا ادامــه داد: البتــه درد بــازار ســرمایه مــا 
نگرانــی بابــت رکــود بازارهای جهانــی نبوده و 
هنــوز بخــش قابل توجهی از فعاالن این بازار 
در ســرمایه گذاری های خود توجــه چندانی به 
تحلیل بازارهای جهانی ندارند. مشکل اصلی 
ایــن بــازار بالتکلیفــی بر ســر نتیجــه مذاکرات 
شــدن  کمرنگ تــر  اســت.  برجــام  احیــای  و 
خوش بینی هــا بــه احیای برجــام موجب ایجاد 
نگرانــی بابت سیاســت گذاری دولــت در مورد 
شــرکت ها و صنایــع بورســی و کاهــش رغبت 
ورود پول های بزرگ به این بازار شــده اســت. 
ضمن اینکه نرخ بهره بانکی و رقابت بانک ها 
بــرای جــذب ســپرده با نــرخ باالتــر از جذابیت 

سرمایه گذاری در بازار سهام کاسته است.
نســبتاً  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  قدرتــی 
چنــد  ایــن  در  شــرکت ها  عملکــرد  مناســب 

مــاه اظهــار کــرد: از ســوی دیگــر بازار ســرمایه 
ماهــه   6 گزارش هــای  انتشــار  انتظــار  در  مــا 
و  تولیــد  وضعیــت  هســت.  نیــز  شــرکت ها 
 6 ایــن  در  شــرکت ها  ســودآوری  و  فــروش 
مــاه خــوب بــوده و اکثــر شــرکت ها رشــد قابل 
تــداوم  از  بــازار  نگرانــی  داشــته اند.  توجهــی 
اگرچــه  و  بــوده  شــرکت ها  ســودآوری  رونــد 
فعالً مشــکلی در عملکرد شــرکت ها مشــاهده 
نمی شود، اما با توجه به نگرانی بابت احتمال 
رکــود در بازارهــای جهانــی، رفتــار محتاطانــه 
بــازار منطقــی اســت. بــا ایــن حــال معتقــدم 
بــازار ســرمایه مــا کمــاکان بهترین بســتر برای 
ســرمایه گذاری بوده و تنها بازاری اســت که نه 
تنها در یک سال گذشته هیچ رشدی نداشته، 
بلکــه کاهــش هــم داشــته اســت. بــا توجه به 
افزایــش ســودآوری شــرکت ها، P/E متوســط 
بــازار بــه کمترین میزان 20 ســال اخیر نزدیک 
شــده اســت و این نکته موجب شده حتی اگر 
ســرمایه گذاران بــا وجــود تمامــی امکانــات در 
ایــن بازار ســرمایه گذاری کنند، اطمینان خاطر 
داشته باشند که در قیمت باال اقدام به خرید 
سهم نکرده اند. شاید این بازار در کوتاه مدت 
رشــدی نداشــته باشــد، امــا ریســک کاهــش 
قیمت هم بر ســر این بازار ســنگینی نمی کند 
و جــا دارد ســرمایه گذاران بــا نــگاه میان مــدت 

اقدام به ســرمایه گذاری در این بازار کنند.
ارائــه  در  ســرمایه  بــازار  کارشــناس 

پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه 
گفــت: یکــی از بی ســابقه ترین اقداماتــی کــه 
بــورس  ســازمان  توســط  اخیــر  ســال های  در 
و اوراق بهــادار رخ داده اســت، تمرکــز جــدی 
بــر روی پیگیــری احقــاق حــق ســهامداران در 
مــورد موضوعاتــی مثل نرخ خــوراک و... بوده 
اســت. از جملــه اقداماتی که مــی تواند منجر 
بــه افزایــش قدرت چانه زنی ســازمان بورس و 
اوراق بهادار با نهادهای سیاســتگذار و دولت 
شــود، افزایــش تعــداد شــرکت های فعــال در 
ایــن بــازار اســت و این مهم مســتلزم تســهیل 
بــه   بــازار و  ایــن  بــه  فرآینــد ورود شــرکت ها 
عبارتــی تســهیل و تســریع فراینــد عرضه های 
اولیــه خواهــد بــود. متنــوع ســازی روش هــای 
عرضه اولیه و رتبه بندی شــرکت ها بر اســاس 
میــزان ریســک و همچنیــن تمرکــز روی عرضه 
افزایــش ســرمایه  بــا روش  اولیــه شــرکت ها 
از محــل ســلب حــق تقــدم مــی توانــد ورود 
آن هــا بــه ایــن بــازار را تســهیل کــرده و ضمنــا 
نقدینگــی بــه جــای خــروج از این بــازار، صرف 
توســعه شــرکت ها شود. عالوه بر این بخشی 
از مشــکالت بازار ســرمایه ما به سبب نادیده 
گرفتــن اصل حاکمیت شــرکتی و مداخله های 
دولــت در امــور شــرکت ها و صنایــع بورســی 
اســت و انتظار می رود سازمان بورس و اوراق 
بهــادار روی ایــن موضــوع هم تمرکز بیشــتری 

داشته باشد.

حســاب  در  مرکــزی  بانــک  ســخنگوی 
توئیتــری خــود از گام جدیــد بانــک مرکزی در 

راستای شفافیت بازار ارز خبر داد. 
به گزارش ایبِنا، ســخنگوی بانک مرکزی 
در حســاب کاربــری خــود در توئیتــر نوشــت: 
بــزودی قیمــت خرید و فروش  ارز به مردم با 
نــرخ توافقی”بــه تفکیک هر یک از صرافی ها” 

برای اطالع عموم منتشر خواهد شد.
نظــام  در  شــفافیت  مســیر  افــزود:  وی 
پولی و ارزی کشور با جدیت در بانک مرکزی 

پیگیری می شود.
از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی 
بــرای ســاماندهی بــازار ارز و در تعامــل بــا 
و  معتبــر  صرافی هــای  صرافی هــا،  کانــون 

صادرکننــدگان،  بازار توافقی عرضه و تقاضا 
را راه انــدازی کــرد. ســپس امــکان معامــالت 
بــازار متشــکل  و  ارز در صرافی هــا  توافقــی 
ارزی نیــز فراهــم شــد. این بــازار در ماه های 
اخیــر ســبب تامیــن تقاضاهــای خُــرد مــردم 
شــده و بــه معیــار قیمت گــذاری ارز تبدیــل 

شده است.

 تعیین سقف برای پرداخت تسهیالت

به اشخاص مرتبط با بانک ها

 گام جدید

بانک مرکزی برای 
شفافیت در بازار ارز

ریسک کاهش قیمت بر سر بورس سنگینی نمی کند
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برگزاری سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی 
10 اســفندماه 1401، از سوی دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابــع طبیعــی خوزســتان و ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت خوزســتان در شــهر اهواز به صــورت مجازی 

برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، این همایش بســتری برای ارائه 
متخصصــان  فناورانــه  و  علمــی  دســتاوردهای  آخریــن 
بــا  مــی رود  انتظــار  و  اســت  فعــاالن  و  دانشــگاهی 
مشــارکت فعــال در ایــن همایــش و تبــادل اطالعــات 
میان مؤسســه های علمی و پژوهشــی، پشــتوانه علمی 
و زمینه مناســب برای پیشــرفت و گســترش فعالیت ها 

در جامعه فراهم شود. 
و  صاحب نظــران  متخصصیــن،  پژوهشــگران، 
عالقه منــدان می تواننــد مقــاالت خــود را در زمینه هــای 

موضوعی زیر به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند:
اقتصــادی  بنگاه هــای  در   )Resilience( تــاب آوری   

وابسته به کشاورزی
 تضمین سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی
 هدایــت صنعــت کشــاورزی در جهت امنیــت غذایی، 

تأمین سالمت و پایداری محیط زیست
جانبــی  صنایــع  و  محصــوالت  نهاده هــا،  بازاریابــی   

کشاورزی
 بازاریابی محصوالت کشاورزان خرده پا

 بازاریابی محصوالت کشاورزی دانش بنیان
 فرصت های فرآوری کشاورزی دانش بنیان در اقتصاد 

مقاومتی
 مبادالت پایاپای در تجارت خارجی کشاورزی

 فرآوری بهینه محصوالت کشاورزی )گیاهی و دامی(
 صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی

 ضایعات کشاورزی و توسعه صنایع جانبی کشاورزی
 اســتفاده از ضایعــات کشــاورزی، صنعتــی و شــهری 
)کشــتارگاهی، ضایعــات فضای ســبز و غیــره( در تأمین 

غذای حیوانات اهلی و خانگی
کوچک مقیــاس  و  خانگــی  تبدیلــی  صنایــع  تقویــت   

محصوالت کشاورزی
 رویکردهای نوین در توسعه تعامل دانشگاه و صنایع 

وابسته به کشاورزی
 تعامالت کشــاورزی با صنایع پایین دســتی بنگاه های 

بزرگ اقتصادی
 فناوری هــای نویــن در تأمیــن آب و انــرژی مصرفی در 

کشاورزی و صنایع وابسته
 فرصت هــای ســرمایه گذاری در تولیــدات گلخانــه ای و 

کشاورزی شهری
 کاربرد تکنولوژی نانو در صنعت و تجاری سازی کشاورزی
آخریــن مهلــت ثبت نــام در ایــن همایــش، پنجــم 
بهمــن  و آخریــن مهلــت ارســال مقاالت ۱۲ بهمن ســال 

جاری است.
ارســال  بــرای ثبت نــام و  پژوهشــگران می تواننــد 
مقاله به این همایش، به وب ســایت ســومین همایش 

ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی مراجعه کنند.

اخبـــــــــــــــــار

تولید موم صنعتی برای تولید قطعات فلزی در کشور
یکــی از شــرکت های دانــش بنیــان مســتقر در پــارک 
علــم و فناوری کرمانشــاه موفق بــه تولید موم صنعتی 

قالب گیری مورد نیاز صنایع کشور شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی وزارت، مهدی روشــنی 
مدیرعامل این شرکت، موم صنعتی قالب گیری را یک 
نــوع نانوکامپوزیــت دانســت کــه برای ســاخت قطعات 
حســاس در صنایــع نظامــی، هواپیمایــی و نیروگاهــی 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و افــزود: با اســتفاده از 
ایــن نانوکامپوزیــت ابتدا قالب قطعات حســاس )مانند 
قطعــات اســلحه یــا پره هــای توربین( ســاخته و ســپس 
بــا اســتفاده از ایــن قالــب، قطعــات فلــزی آنهــا تولیــد 

می شود.
در  انحصــارا  محصــول  ایــن  ســاخت  افــزود:  او 
اختیــار ســه کشــور آمریکا، آلمــان و انگلیس قــرار دارد 
و مــا توانســته ایم چهارمیــن کشــور در زمینــه تولید این 

محصول در جهان و اولین در آسیا تبدیل شویم.
مدیرعامــل ایــن شــرکت  بــا بیان اینکه تمــام مواد 
اولیه این محصول در داخل تولید شــده اســت، گفت: 
هم اکنون با حســاس ترین صنایع کشــور از جمله مپنا 
و وزارت دفــاع در حــال همــکاری هســتیم. همچنیــن 
هدلینگ نفتی OTCC از مشــتریان ما هســتندکه برای 
اســتفاده  مــا  از محصــوالت  توربیــن  پره هــای  ســاخت 

می کنند.
روشــنی ظرفیت تولید ساالنه این محصول را ۳۵ 
تــن در ســال عنــوان کــرد و ادامه داد: متاســفانه برخی 
صنایــع هنــوز از مــوم انگلیســی اســتفاده می کننــد و 
بــه دلیــل شــرایط تحریــم آن را بــا هزینــه بــاال از طریق 
واسطه هایی خریداری می کنند و این درحالی است که 
در داخل، همان موم با همان کیفیت و قیمت ارزان تر 

در کشور تولید می شود.

همراه اول با هدف توسعه همکاری ها و صادرات 
نمایشــگاه  در  دیجیتــال  محصــوالت  و  فنــاوری 

مشترک ایران و ونزوئال حضور دارد.
ایــن اپراتــور کــه بــه دعــوت معاونــت علمــی 
حضــور  کاراکاس  نمایشــگاه  در  ریاســت جمهوری 
دارد، به همــراه ۸۱ شــرکت ایرانــی و ۵۰ مجموعــه 
فنــاور ونزوئالیــی ضمــن رایزنــی و گفتگــو بــا دیگــر 

فناورانــه  محصــوالت  آخریــن  فنــاور،  شــرکت های 
و دیجیتــال خــود را در معــرض نمایــش قــرار داده 

است.
حضــور  بــا  گذشــته  جمعــه  نمایشــگاه  ایــن 
نیــکالس مــادورو رئیس جمهــور ونزوئــال، جمعی از 
وزرا و مســؤوالن ونزوئالیــی، حجــت هللا ســلطانی 
سفیر ایران در ونزوئال و جمعی از مدیران معاونت 

علمی و فناوری ریاســت جمهوری افتتاح شد.
غرفــه  از  بازدیــد  در  ونزوئــال  رئیس جمهــوری 
همراه اول، ضمن آشــنایی با آخرین دســتاوردهای 
دیجیتــال ایــن اپراتــور خطــاب بــه مدیــران اپراتــور 
کشــورش تاکیــد کــرد کــه از تجربیــات همــراه اول 
اســتفاده کنند و همکاری های ســازنده ای را شــکل 

دهند.

معــاون گردشــگری ســازمان منطقــه آزاد کیــش از 
دســتور ویــژه مهــدی کشــاورز بــرای تشــکیل اتــاق 
فکــر بــرای رفــع موانــع ســرمایه گذاری و مشــکالت 

سرمایه گذاران خبر داد.
بــه گــزارش ایلنا، مرتضــی رمضانی ضمن بیان 
ایــن خبــر گفــت: ایــن اتــاق فکــر بــه همــت رئیــس  
ایجــاد  راســتای  و در  کیــش  آزاد  ســازمان منطقــه 
فضایــی امــن جهــت ســرمایه گذاری و بهــره منــدی 
از ظرفیت هــای تجــاری فعــاالن اقتصــادی تشــکیل 

خواهد شد.
او با بیان آن که در راســتای تشــکیل این اتاق 
فکر، از تمامی نخبگان اقتصادی و ذی نفعان مرتبط 
دعــوت بــه عمل خواهد آمد، تصریح کرد: از جامعه 
هتــل داران، جامــع کلــوپ داران، فعــاالن اقتصــادی 
و تمامــی افــرادی کــه بــه نوعــی می تواننــد در رونق 
اقتصــادی و ســرمایه گذاری در جزیره کیش ســهمی 
داشته باشند در این اتاق دعوت به عمل می آید.

رمضانی خاطرنشــان کرد: در راســتای توســعه 
ســازمان  حقوقــی  معاونــت  تجــاری،  فرصت هــای 
منطقــه آزاد کیــش بــه پرونــده شــهر پدیــده کیــش 

ریســک های  موانــع،  رفــع  بــا  تــا  کــرده  پیــدا  ورود 
ســرمایه گذاری بــرای نخبــگان اقتصــادی بــه حداقل 

ممکن برسد.
معاون گردشــگری ســازمان منطقه آزاد کیش 
از برگزاری جلســات متعدد در ســازمان منطقه آزاد 
کیش خبر داد و گفت: مدیریت تا کنون با برگزاری 
جلســات مفید، رســیدگی به پرونده های مختلف را 
آغــاز کــرده تا به رفع موانع ســرمایه گذاری و حضور 
فعــاالن تجــاری منجــر شــود بــه طــوری کــه در ایــن 
زمینــه بســیاری از پروژه هــای ســرمایه گذاری کــه به 
دالیــل مختلــف تابحال امکان بهره بــرداری از آن ها 

فراهم نبوده در حال تصویب است.
این در حالی است که میدان دادن به نخبگان 
در عرصــه صنعــت و تجــارت از ویژگی هــای اقتصــاد 
مقاومتــی اســت و تحقــق اقتصاد مقاومتــی صرفاً با 
مشــارکت مردمــی امکانپذیر اســت و بــرای باالبردن 
مشــارکت مردمــی باید از هر فعــال اقتصادی که در 
جهــت توســعه پایــدار ایران اســالمی آمــاده خدمت 
اســت و هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال 
کرد. فضایی باید بر کشور و جامعه حاکم گردد که 

همــه مــردم خودشــان را مولــد در اقتصاد و شــریک 
در پیشــرفت و مقاومــت کشــور، حــس کنند و برآن 

ببالند.
رئیــس  قــوه قضاییــه در ســخنان اخیــر خــود 
ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت بازنگــری در مقوله هــای 
ناظــر بــر اقتصــاد از جمله قوانیــن این حوزه اظهار 
مشــکالت  و  تحریــم  اقتصــادی،  جنــگ  در  کــرد: 
اقتصــادی بایــد از مــردم کمــک بگیریــم و به آن ها 
کمــک بدهیــم. بــا اشــاره بــه نقــش مقولــه تقویت 
اقتصــاد ، تولیــد و اشــتغال در تحکیــم اســتقالل 
ناهنجاری هــای  و  آســیب ها  کاهــش  و  کشــور 
اجتماعی و به تبع آن، تقلیل پرونده های قضایی، 
گفــت: نظــام ما یک نظام مردمی اســت؛ بر همین   
مبنــا بــرای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشــور 
بایــد از مــردم کمــک بگیریــم و توأمــان بــه مــردم 
کمــک کنیــم و راهکارهــای الزم بــرای رفــع موانــع 
از؛ تغییــر نگــرش دولــت  اشــتغال زائــی عبارتنــد 
بــه بخــش خصوصــی، ایجــاد امنیــت اقتصــادی و 
فراخــوان و دعوت از نخبگان اقتصادی برای اتمام 

پروژه های متوقف شــده است.

یکی از فرصت های بســیار مهم اشــتغال زایی، 
کارآفرینــی و رونــق اقتصادی مناطــق آزاد که بخش 
خصوصی در حال راه اندازی مجدد آن است، پروژه 
عظیم شــهر افســانه ای پدیده کیش با بیش از ۴۰۰ 
فرصت شــغلی و ۱۰۰ هزار اشــتغال زایی اســت که 
متاســفانه بــه دلیــل عدم حمایت کافــی و عدم رفع 

موانع پیشرفت کندی دارد.
شــنیده ها حاکــی اســت بــا فراخــوان مدیــران 
و مالــکان پــروژه شــهر افســانه ای پدیــده کیــش، به 
زودی ایــن دســتاورد ملــی در جنــوب غربــی جزیــره 
زیبــای کیــش در زمینــی بــه مســاحت ۲۰ هکتــار بــا 
زیربنایی حدود یک میلیون مترمربع احداث خواهد 
شد. این پروژه افتخار آمیز ایرانی، دارای کاربری ها 
و بخش هــای متنوعــی از جملــه هتــل ۵ ســتاره بــا 
۲۰۰۰ اتــاق و زیــر بنــای ۲9۰ هــزار متــر مربع، مرکز 
بــزرگ خریــد بین المللی، مرکز همایش ها، اســکله 
بزرگ تفریحی، شــهربازی سرپوشــیده، پارک آبی و 
باغ گیاهان دریایی می باشــد که درصورت حمایت 
اقتصــاد  سیاســت های  تحقــق  راســتای  در  و  الزم 
مقاومتــی و گام دوم انقــالب شــاهد ایجــاد بیــش 

از ۴۰۰ فرصــت شــغلی و ۱۰۰ هــزار اشــتغال زایی و 
کارآفرینــی خواهیــم بــود کــه در این شــرایط، ضمن 
ایجــاد فرصت هــای بســیار زیــاد شــغلی بــرای مراکز 
دانش بنیــان و اســتارتاپ ها، موجــب رونــق بــازار و 

توسعه اقتصادی چشمگیری می گردد.
رحمــان ســادات نجفــی، رئیــس  هیــات مدیــره 
اقتصــادی  فعــاالن  همــکاری  و  شــورای هماهنگــی 
مناطــق آزاد بــا اشــاره بــه پــروژه عظیم شــهر پدیده 
کیش گفت: جای مسرت و خوشحالی برای سرمایه 
گــذاران کیــش و بخــش خصوصــی دارد و موجــب 
دلگرمــی مــردم شــده اســت کــه ایــن پــروژه مجــددا 
در حــال راه انــدازی اســت و ما هم بــه عنوان بخش 
خصوصــی از ایــن عملکــرد دولــت و قــوه قضاییــه 

استقبال می کنیم. 
همچنیــن رامتیــن روشــن مدیرعامــل جامعــه 
دفاتــر خدمــات مســافرتی و گردشــگری کیــش در 
نشســت خبــری بــا خبرنــگاران گفــت: قاعدتــاً اگــر 
بــه دنبــال بــازار هدف وســیع تر هســتیم کــه جزیره 
کیش را فعال تر کنیم باید زیرســاخت ها را توســعه 
دهیم . به طور مثال پروژه پدیده کیش که یکی از 

پروژه هایی اســت که اگر راه بیافتد نیروی انســانی 
زیــادی را وارد جزیــره مــی کنــد و آنهــا نیــز نیازمنــد 
غیــره  و  مســکن  مثــل  زیرســاخت ها  از  بســیاری 
هســتند و همیــن موضــوع هــم ارزش افــزوده برای 
جزیــره کیــش ایجــاد مــی کند بایــد حمایت هــا الزم 
صــورت پذیــرد. او معضل اصلی جزیره را عدم ثبات 
مدیریــت و چگونگــی اجــرای صحیــح قانــون مناطق 
آزاد برشــمرد و تاکیــد کــرد اگــر بــه درســتی قوانیــن 
مناطــق آزاد اجــرا شــوند می توانیــم بــه یــک نقطــه 

خوب در زمینه سرمایه گذاری برسیم.
مســیح اله، صفــا رئیــس  هیــات مدیــره جامعه 
هتلداران کیش نیز در نشستی در جمع خبرنگاران 
ضمــن بیــان ایــن مطلــب گفــت: کیــش یکی از ســه 
نقطــه دارای اکســیژن زیــاد در جهــان مطــرح اســت 
و رونق گردشــگری در این جزیره ارتباط مســتقیمی 
بــا پــرواز هواپیمــا، خدمات گردشــگری و نیــز درآمد 
نخبــگان  وجــود  رو  همیــن  از  و  دارد  گردشــگران 
اقتصــادی و فعــال شــدن پروژه هایــی نظیــر پدیــده 
کیــش می توانــد بــه جذب گردشــگر در ایــن منطقه 

کمک شایانی نماید.

معــاون پژوهــش و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی از 
توسعه همکاری های این سازمان با بخش صنعت 
خبــر داد و گفــت: پس از پیگیری های انجام شــده 
در دولــت ســیزدهم موفق به انعقــاد قرارداد نمک 
زدایی ۵0 هزار بشکه ای در میدان نفتی یادآوران 
بــا وزارت نفــت شــدیم کــه اکنــون در حــال اجرایی 

شدن است.
محمدرضاپورعابدیــن در گفت وگــو بــا خبرنگار 
گروه علم و آموزش ایرنا با بیان اینکه، این سازمان 
به عنوان نهادی که یکی از وظایف اصلی آن پیگیری 
و فعالیــت در پژوهش هــای کاربــردی در چهار حوزه 
فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی،  پزشکی  
و حوزه علوم انسانی است، افزود: جهاد دانشگاهی 
همواره ســعی داشــته است که فعالیت های خود را  
برای حل نیازها و چالش هایی که در سطح جامعه 

وجود دارد، معطوف کند.
او بــا بیــان اینکــه، در حــوزه فنــی مهندســی 
جهاد دانشگاهی بیشتر متمرکز بر حوزه نفت، گاز 
و پتروشــیمی بــه عنــوان یــک صنعت پیشــران بوده 
اســت، گفــت: مــا در طــول ســال های اخیــر ســعی 
داشــته  مناســبی  اقدامــات  زمینــه  ایــن  در  کردیــم 

باشیم.
معــاون پژوهــش و فناوری جهاد دانشــگاهی، 
حفــاری،  دکل هــای  حفــاری،  مته هــای  ســاخت 
پمپ هــای درون چاهی، مواد شــیمیایی پرمصرف و 
سایر تجهیزاتی را که در صنایع پتروشیمی، نفت و 

گاز کاربرد دارد، از آن جمله نام برد.
پورعابدیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
اکنــون تعامــل الزم بــا وزارتخانه هــا مثــل نفت برای 
اســتفاده از محصــوالت بومــی ســازی شــده توســط 
جهــاد دانشــگاهی ایجــاد شــده اســت یــا خیــر، بــه 
برگزاری نمایشــگاهی از ســوی جهاد دانشــگاهی در 

دیماه ســال گذشــته در بوســتان گفت وگو و بازدید 
مســووالن وزارت نفت از  این نمایشــگاه اشاره کرد 
و گفت: در این نمایشــگاه توافق نامه و قراردادهای 
خوبی در حوزه نفت به امضا رسید که از جمله آنها 

نمک زدایی از نفت خام است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه، نمــک زدایــی از نفــت 
دســتگاه های  بــا  و  مختلــف  روش هــای  بــه  خــام 
مختلف خارجی انجام می شــود، گفت: روش جهاد 
دانشــگاهی بــه طــور کامــل بومــی و بــا اســتفاده از 
تجهیزات ایرانی است و این قرارداد به شکلی است 
کــه در بیــن میادیــن مختلــف نفتــی ایــن تکنولــوژی 

قابل استفاده است.
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی 
همچنیــن گفــت: قراردادهایــی کــه در گذشــته بــا 
وزارت نفــت داشــته ایــم ســعی کردیــم آنهــارا فعال 
کنیــم ماننــد نســل جدیــد مته هــای حفــاری پــی دی 
ســی، به طوری که بر اســاس یک قرارداد باید ۸۳۰ 
مته را که کارهای پژوهشــی آنها انجام شــده اســت 
پس از تست های نهایی الزم به تولید انبوه رسانده 

و در 9 سایت تحویل این وزارتخانه دهیم.

جهاد دانشگاهی اکنون از امکان تولید 
11۳ رام قطار ملی برخوردار است

مدیــر پژوهــش و فناوری جهاد دانشــگاهی در 
ادامــه درخصوص سیســتم رانش قطار ملی در این 
ســازمان گفت: ما اکنون امکان تولید ۱۱۳ رام قطار 

۷ یا ۸ واگنه را داریم.
پورعابدیــن درارتبــاط با  وضعیت قطار ملی به 
عنوان یکی از طرح های کالن کشور اظهارکرد: اخیرا 
آخرین تســت های ســیر قطار ملی شــامل  سیستم 
رانــش، ترمــز و عملکــرد آنهــا بــرای تامیــن شــرایط 

ایمنــی، ســرعت گیــری افزایــش و کاهــش ســرعت، 
اســتانداردهای  براســاس  قطــار   ســرعت  حداکثــر 
ایمنــی و حفاظــت قطــار و خــط بــرای هر یــک از زیر 

بخش های قطار صورت گرفته است.
او بــا بیــان اینکــه همه تســت های قطــار ملی، 
و  الزامــات  و  بین المللــی  اســتاندارد  بــا  مطابــق 
گفــت:  می شــود،  انجــام  کارفرمــا  محدودیت هــای 
کارفرمــای ایــن طــرح شــرکت متروی تهــران و حومه 
اســت کــه از ناظــر خارجــی را بــرای صحــه گــذاری و 
از  پــس  کــه  مــی کنــد  اســتفاده  تاییدیــه  دریافــت 
دریافت تاییدیه از ناظر خارجی، قطار اجازه مسافر 
گیــری خواهــد داشــت و مــی تواند در خطــوط مترو 

مورد استفاده قرار بگیرد.
پورعابدین همچنین بااشــاره به پیشنهاد برای 
ســاخت ۱۱۳ واگــن )۱۵ رام قطــار ۷ واگنه و یک رام 
قطار ۸ واگنه( در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۸ ماه اظهارکرد: 
در ایــن قــرارداد پس از 9 ماه نخســت که تمهیدات 
تولیــد انبــوه فراهم می شــود جهــاد از توانایی تولید 
و تحویــل سیســتم رانــش ۳ رام قطــار را در هــر ۳ 

ماه دارد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه، هــم اکنــون قطارهــای 
مورد اســتفاده در خطوط مترو تهران رام قطار های 
۷ واگنــه اســت افــزود: برخــی خطــوط شــلوغ متــرو 
نیازمند قطارهای ۸ واگنه اســت که جهاد با انعقاد 

قراردادی با شرکت مترو قصد ساخت آن را دارد.

جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی، 
کشاورزی و علوم اجتماعی 
اقدامات موثری داشته است

معــاون پژوهــش و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی 
همچنیــن تصریــح کرد: در حوزه پزشــکی نیز ســعی 

و  درمانــی  ژن  درمانــی،  ســلول  بخــش  در  کردیــم 
پزشــکی مبتنی برفرد خروجی های مناســبی داشــته 

باشیم.
او در خصــوص اقدامــات جهاد دانشــگاهی در 
حــوزه کشــاورزی نیــز اظهارکــرد: در کنــار اقدامــات 
بحــث  دام،  نــژاد  اصــالح  حــوزه  در  خــوب  بســیار 
امنیــت غذایــی نیز بــه عنوان یکی از اهــداف اصلی 
جهاد دانشــگاهی مطرح بوده اســت که حوزه بذور 
هیبریدی، پرورش ماهی در قفس، گیاهان دارویی 

و آفت کش های گیاهی را شامل می شود.
پورعابدیــن بــا اشــاره بــه فعالیت هــای جهــاد 
دانشــگاهی در حــوزه علوم اجتماعــی نیز بیان کرد: 
جهاد در حوزه علوم اجتماعی نیز مسائلی همچون 
آسیب ها اجتماعی، گسست نسلی، حاشیه نشینی 
و  توانمند سازی مناطقی که از نظر اجتماعی داری 
وضعیت مطلوبی نیستند و همچنین مسائل حوزه 
دانــش بنیــان را مــد نظــر قــرار داده اســت و نتایــج 
اقدامــات خــود را بــرای سیاســت گذاری ها و برنامــه  

ریزی های آینده در اختیار مدیران قرار می دهد.

 توجه به توان داخلی فناوران

 در دولت سیزدهم پررنگ تر

شده است
اما معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی 
در ادامــه بــا تاکیــد براینکه، در دولت ســیزدهم، به 
دلیــل وجــود تحریم های ظالمانه دشــمنان توجه به 
توان فناوران داخلی بیشــتر شــده اســت اظهارکرد: 
مــا در جهــاد دانشــگاهی در حالــی کــه تحریم هــا را 
برای کشــورمان یک مســئله می دانیــم و امیدواریم 
به بهترین شکل این مشکل رفع شود، اما همیشه 
نگــران هســتیم اگــر تحریم هــا برداشــته شــود بــه 

راحتــی بازارهــای خودمــان را در اختیــار خارجی هــا 
قــرار دهیــم و دوباره برای تامیــن نیازمندی های ریز 
و درشت کشور چشم به خارجی ها داشته باشیم.

پورعابدیــن تاکیدکرد:اگــر تحریم هــا برداشــته 
شــود و قــرار باشــد وارداتــی از کشــورهای خارجــی 
انتقــال  بــه شــرط  بایــد  مهــم  ایــن  باشــیم  داشــته 

تکنولوژی از این کشورها باشد.
وی گفت:آیت هللا رئیس ی به عنوان رئیس  جمهور 
نیــز در ســالگرد تشــکیل جهــاد دانشــگاهی تاکیــد 
کردنــد کــه مــا ابتــدا بایــد نیازهــای داخــل کشــور را 
بواســطه تولیدکننــدگان داخلــی تامیــن کنیــم و اگــر 
می خواهیم به ســمت خارجی هابرویم باید به شــرط 
انتقال فناوری باشد و جهاد دانشگاهی وظیفه اش 
این است که در انتقال فناوری نقش ایفا کند که ما 

به راحتی بازار را در اختیار خارجی ها قرار ندهیم.
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی 
با اشــاره به نام گذاری امســال تحت عنوان«تولید، 
دانــش بنیــان و اشــتغال آفرینــی« از ســوی رهبــر 
معظــم انقــالب گفــت: تصــور مــی کنــم یــک بســتر 
بســیار مناســبی برای حرکت هرچه بیشتر به حوزه 
تحقیقات و فناوری فراهم شــده اســت و امیدواریم 
مراکــز تحقیقــات و پژوهشــی بــه خوبــی بتوانند به 

نیازهای فناورنه کشور پاسخ دهند.
وی با تاکید براینکه، مدیران اجرایی بخش های 
محصــوالت  ریســک  مقــداری  بایــد  نیــز  مختلــف 
فناورانه بومی سازی شده باراول و جدید را بپذیرند 
گفــت: در کشــورمان جوانــان متخصــص و تحصیــل 
کرده ای بسیار توانمندی وجوددارند که اگر به آنها 
توجه و اعتماد شــود بســیاری از نیازهای کشورمان 

را می توانند تامین کنند.

مدیران ریسک پذیر در موفقیت 

جهاد دانشگاهی نقش موثری 
داشته اند

معــاون پژوهــش و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی 
مــی گویــد: وجــود مدیــران ریســک پذیــر در صنعت 
کشــور که حاضر شــدند بــه فناوران و پژوهشــگران 
جهــاد دانشــگاهی اعتمــاد کننــد در موفقیــت ایــن 

سازمان نقش بسیار موثری داشته است.
پورعابدیــن در ادامــه شــکل گیــری محصوالت 
فناورانــه در کشــور را تنهــا در گــرو ایجــاد فضــای 
حمایتــی از پژوهشــگران و نخبــگان فعــال در مراکز 
علمــی و دانــش بنیان های کشــور دانســت و یادآور 
شــد: تمــام شــرکت های موفق دنیا هم بــه طورحتم 
بلکــه  نداشــتند  را  راه وضعیــت فعلــی  ابتــدای  در 
فضایی برای آنها ایجاد شده است که خود را ثابت 

کنند.

۸0 درصد از فرستنده های 
مخابراتی صدا و سیما ساخت 

جهاد دانشگاهی است
معــاون پژوهــش و فناوری جهاد دانشــگاهی 
از ۸۰ درصــد  بیــش  اکنــون  اظهارکــرد:  ادامــه  در 
در  اســتفاده  مــورد  مخابراتــی  فرســتنده های  از 
صــدای جمهــوری اســالمی ســاخته فنــاوران جهــاد 
جهــاد  بــه  صداســیما  چراکــه  اســت،  دانشــگاهی 
دانشــگاهی اعتمــاد کــرد. پورعابدیــن افــزود: حــال 
ممکــن بــود بــرای اســتفاده بــار نخســت از فناوری 
ایرانی مشکالت و مسائلی هم وجود داشته باشد 
اما این اعتماد باعث شد که ایران اکنون به همت 
جهاد دانشــگاهی جزو ششــمین سازنده فرستنده 

در دنیا مطرح شود.

شــرکت ســیبا موتــور در راســتای نیــاز 
مشــتریان اقــدام به ثبت نــام نقدی 2 

محصول خود کرده است. 
شــرکت ســیبا موتــور اعــالم کرده 
که در راســتای نیاز مشــتریان، شــرایط 
ثبت نــام نقــدی محصــوالت خــود را بــا 
قیمــت قطعــی و ظرفیــت محــدود بــه 
صــورت آنالیــن از ســاعت ۱۰ صبح روز 
دوشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ تا ساعت 
۱۶ همان روز یا تا زمان تکمیل ظرفیت 

فراهم خواهد کرد.

در ایــن طــرح کشــنده تــک محور 
CA۴۱۸۰ به قیمت ۲۵,9۳۵,۰۷۰,۰۰۰ 
 CA۴۲۵۰ ریال و کشــنده جفت محور
ریــال   ۲۶,۵۸۵,۷۴۱,۰۰۰ قیمــت  بــه 
بــه فــروش مــی رســند. هــر کدملــی یا 
شناســه ملــی مجــاز بــه ثبت نــام یــک  
و  اســت  بخشــنامه  ایــن  از  دســتگاه 
تحویــل خودروها نیز هفته ســوم آبان 

ماه است.
شــروطی  موتــور  ســیبا  شــرکت 
را مطابــق مــوارد منــدرج در قواعــد و 

ضوابــط بخشــنامه مربوطه، قــرار داده 
اســت کــه در صــورت ثبت نــام مغایــر 
بــا شــروط منــدرج در قواعــد و ضوابــط 
بخشــنامه، ثبت نــام متقاضی از ســوی 
شرکت ســیبا موتور به صورت یکطرفه 
فسخ خواهد شد و وجه واریز شده به 

حساب مبداً مسترد خواهد شد.
آن دسته از عزیزانی که متقاضی 
ثبت نام هســتند مــی توانند به آدرس  
 http://Bahman.iranecar.com

مراجعه و برای ثبت نام اقدام کنند.

اجرای قرارداد نمک زدایی ۵0 هزاربشکه ای نفت در میدان نفتی یادآوران

دستور ویژه رئیس  سازمان کیش برای رفع موانع اقتصادی و مشکالت سرمایه گذاران

غرفه همراه اول در نمایشگاه محصوالت دانش بنیان و فناور 
ایرانی در ونزوئال

اعالم شرایط 
فروش نقدی 

محصوالت شرکت 
سیبا موتور 



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . یکشنبه 27 شهــــریور 1401 . سال هجدهم . شماره 4992 .  

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر 
به شناسه ملی ۱۰۱۰۱66۲۱۱۰ و به شماره ثبت ۱۲۲۷۲۰ 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1۴۰1/۰۶/۰۹ تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد 
محل شـرکت به آدرس اسـتان تهران، شهرسـتان تهران، بخش مرکزی، شـهر تهران، 
آرارات، بزرگـراه کردسـتان، خیابـان حکیـم اعظـم، پـالک 1۷، طبقـه ۵ ، واحـد غربـی بـه 

کـد پسـتی: 1۹۹1۶۴۷۳۲۲ تغییـر یافـت .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )۱۳8۱۳8۳(

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

نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصـوب 1۳۹۰/۹/۲۰ ، امـالک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکور مسـتقر 
در واحـد ثبتـی قائـم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض آنـان محـرز و رای الزم 

صـادر گردیـده جهـت اطـالع عموم به شـرح ذیـل آگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه جمنان پالک ۲۶ اصلی بخش 1۶

۷۹۹۴ فرعـی بنـام آقـای مصطفـی فـالح نـژاد نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در آن 
احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت 1۶۲۳.۸۸ متر مربع خریداری بدون واسـطه از خانم راضیه 

شـکری جمنانـی مالک رسـمی.
-لـذا بـه موجـب مـاده ۳ قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی و مـاده 1۳ آئیـن نامـه مربوطـه ایـن آگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه 1۵ روز از طریـق ایـن 
روزنامه محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشـخاص ذینفع به آرای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه 
اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد. معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیم 
دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه 
حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض 
گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سـند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است 
برابـر مـاده 1۳ آئیـن نامـه مذکـور در مـورد قسـمتی از امالکـی کـه قبـال اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه 
نشـده، واحـد ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود، مراتـب را در 
اولیـن آگهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان باطـالع عمـوم مـی رسـاند و نسـبت بـه 
امالک در جریان ثبت و فاقد سـابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصـی منتشـر مـی نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰6/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰6/۲۷

شناسه : ۱۳۷468۷   یونس قصابی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه شهرستان ساری منطقه سه

برابـر رای شـماره 1۴۰1۶۰۳1۰۴۵۷۰۰1۴۴۲ مورخـه 1۴۰1/۰۵/۲۵ کـه در هیـات موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحـد ثبتـی منطقـه سـه سـاری تصرفـات مالکانـه آقـای علیرضـا یـار بیگـی فرزنـد هـواس 
بشـماره ملـی ۳۳۲۹۵۶۸۸۹۵ بشـماره پرونـده 1۳۰-1۴۰1 نسـبت بـه ششـدانگ یـک 
قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ۲۰۷/۳۰ )دویسـت و هفـت متـر و سـی( متـر 
مربـع قسـمتی از پـالک شـماره 1۴۳ اصلـی واقـع در بخـش ۳ ثبـت سـاری خریـداری مـع 
الواسـطه از مالـک رسـمی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 1۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
شناسه آگهی ۱۳۷5۳۲۰

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰6/۱۳   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰6/۲۷
فریبرز یوسفیان حمیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه ۳

شماره آگهی: ۱4۰۱۰۳۹۱۰۳۷۲۰۰۰۰۳8 تاریخ آگهی: ۱4۰۱/۰6/۲۲ شماره پرونده: 
۹۱۰4۰۰۱۰۱۳۰۰۰۰۳5

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه ۹۲۰۰1۵۵ ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن 
با بنای احداثی به مسـاحت 1۰۹۳/۷۵ متر مربع )یکهزار و نود و سـه متر و هفتاد و پنج 
دسی متر مربع( به پالک ثبتی 11۸۹ اصلی )یکهزار و یکصد و هشتاد و نه اصلی( بخش 
1۷ ذیـل ثبـت 1۲۴۳ و صفحـه 1۹۹ و 1۳۳ جلـد 1۰ و ۵۰ بـه نشـانی حـد جنـوب شـرقی 
میدان باهنر)شهید فهمیده( که برابر سند رهنی شماره ۹۰1 مورخ 1۳۸۹/11/1۲ دفترخانه 
اسـناد رسـمی 1۴۷۴ تهـران در قبـال مبلـغ 1۵/۰۸۰/۶۲۵/۰۰۰ ریـال در رهـن بانـک ملـت 
قـرار دارد کـه وثیقـه مذکـور تـا تاریـخ 1۴۰۲/۶/۵ دارای بیمـه نامه معتبر می باشـد با حدود 
و مشـخصات اعیانی: شـماال بشـارع عام. شـرقا از ابتداء ح شـمالی مورد تحدید که درب 
ورودی واقـع اسـت تـا انتهـای حـد شـمالی جـزء ششـم مـورد تحدیـد بخط مسـتقیم به چپر 
زمیـن پـالک ۲۳ فرعـی از ۲۳ اصلـی جنوبـا اول بـه چپـر زمیـن شـماره ۲1 فرعـی از ۳1اصلی 
و دوم چپـر اشـتراکی. سـوم دیواریسـت . چهـارم چپـر اشـتراکی بخانـه شـماره 11۷1 اصلـی 
غربا بشـارع عام. ششـدانگ عرصه کارخانجات چیت سـازی بهشـهر شـماال بطول 1۹/۲۰ 
متـر مربـع دیواریسـت بـه پیـاده رو خیابـان شـرقا بطـول ۴۰ متـر بطـول ۴۰ متر دیواریسـت 
بـه پـالک ۲۳ فرعـی از ۲۳ اصلـی. جنوبـا بطـول ۲۹ متـر )بیسـت و نـه( متـر دیواریسـت بـه 
پالکهـای ۲1 فرعـی از ۲1 اصلـی و 11۷1 اصلـی. غربـا اول بطـول ۳1/۳۰ متر)سـی و یـک متـر 
و سـی( دیواریسـت بـه پیـاده رو خیابـان ششـم بهمـن سـابق )فرمانـداری( دوم کـه بصورت 
هاللی و بحالت شمال غربی است بطول 1۲/۴۰ متر )دوازده متر و چهل( به پیاده رو که 
ماوراء آن چهار راه ششم بهمن است که طبق نظر کارشناسان سه نفره رسمی به مبلغ 
1۳1/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال )یکصـد و سـی و یـک میلیـارد و دویسـت و پنجـاه میلیـون ریـال( 
ارزیابی شده و پالک فوق با مشخصات ذیل: پالک مذکور در مجاورت حد جنوب شرقی 
میـدان باهنر)شـهید فهمیـده( قـرار دارد در عرصـه تعرفـه شـده سـاختمان قدیمـی متروکـه 
ای دیـده شـد کـه قابلیـت تعمیـر و بازسـازی نـدارد و از نظـر ارزیابـی رقـم قابـل مالحظـه ای 
را شـامل نیسـت. سـطح عرصه مقدار 1۰۹۳/۷۵ متر مربع اسـت کاربری ملک بر اسـاس 
نامـه شـماره ۲۹۳1۹ مـورخ ۸۹/۰۹/۲۹ شـهرداری بهشـهر مسـکونی تجـاری اسـت کـه بـر 
اسـاس بنـد ۸ مصوبـه ۸۳/۰۴/۰۷ کمیسـیون مـاده ۵ شـورای عالـی معمـاری و شهرسـازی 
اسـتان از کاربـری فرهنگـی مذهبـی بـه مسـکونی تجـاری تبدیـل شـده اسـت. پالک فـوق از 
ساعت ۹ الی 1۲ روز دوشنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/11 )یازدهم مهر ماه سال یکهزار و چهارصدو 
یـک شمسـی( در اداره اجـرای اسـناد رسـمی بهشـهر واقـع در اداره ثبـت اسـناد و امـالک 
بهشهر از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ 1۳1/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اسـت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. 
شـرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده 
ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایـده اسـت. برنـده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبـت تودیـع نمایـد و در صورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر مانـده فـروش را به حسـاب سـپرده 
ثبت واریز ننماید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. 

تاریخ انتشار: یکشنبه ۱4۰۱/۰6/۲۷           شناسه  : ۱۳8۰8۰8
 محسن جعفری  - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بهشهر

اعالم فقدان سند
نظـر بـه اینکـه خانـم مهیـن اسـکندری اصالتـا و از طـرف آقـای نعمـت هللا رحیمـی 
وکالتـا بـه موجـب درخواسـت کتبـی منضـم بـه ۴ بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق، 
مدعـی اسـت سـند مالکیـت بـه میـزان ششـدانگ پـالک ۷۰۴۵ فرعـی از 1 اصلـی 
واقـع در شـهرکرد بـه شـماره سـریال 1۲۸۵۲۰ ج ۹۷ در اثـر سـهل انـگاری مفقـود 
گردیـده اسـت لـذا تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی بـرای هـر کـدام بـه میـزان 
سـه دانـگ مشـاع نمـوده انـد، لـذا مراتـب مطابـق مـاده 1۲۰ آئیـن نامـه قانـون ثبـت 
اسـناد و امـالک آگهـی میگـردد. علیهـذا هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه )غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شـده( نسـبت به آن یا وجود سـند مالکیت مزبور نزد خود باشـد 
از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی تـا ده روز بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را کتبـا 
ضمن ارائه اصل سـند مالکیت و سـند معامله تسـلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصـل سـند بـه ارائـه کننـده مسـترد گـردد، اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد 
یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند ارائـه نشـود المثنـی سـند مالکیـت مرقـوم صـادر 
و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد شـد. ضمنـا ملـک مذکـور بـه موجـب سـند شـماره 
۲۸۷۲۳ مورخ 1۳۹۸/۰۳/۲۲ دفترخانه ۳ شـهرکرد در رهن بانک مسـکن میباشـد 
و همچنین به موجب نامه های متعدد از شـعبه اجرای احکام مدنی الران، شـعب 
اول الـی چهـارم اجـرای احـکام مدنـی شـهرکرد و اداره اجـرای اسـناد رسـمی شـهرکرد، 
مـازاد اول الـی بیسـت و چهـارم ملـک سـه دانـگ مشـاع بنـام نعمـت هللا حیـدری 

بازداشـت مـی باشـد.
محمدعلی محمدی

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان شهرکرد
شناسه آگهی ۱۳8۱8۱6

آگهی فقدان سند مالکیت
سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ۶۰1۵.۵۰ مترمربـع  تحـت پـالک 11 
فرعی از ۳ اصلی واقع در بخش 1۵ قزوین ذیل شماره ثبت 1۰۰1 صفحه ۴۲۰ دفتر جلد ۵ 
به شـماره چاپی ۳۲۴۴۷۹ بنام بهراد رضوی صادر و تسـلیم گردیده اسـت. سـپس تمامی 
مورد ثبت برابر سند انتقال شماره ۹۸۶۶۲ مورخ ۸۰/۰۹/۲1 دفتر اسناد رسمی شماره ۹ 
قزوین به شرکت طراحی مهندسی مبنا گستر الکترونیک )سهامی خاص( منتقل نموده 
است.سـپس آقـای رضـا جعفـری بـه نمایندگـی از شـرکت فـوق الذکـر بـا ارائـه دو بـرگ فـرم 
شهادت شهود به وارده از پالک مدعی فقدان سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند 
المثنی را نموده است  مراتب باستناد ماده 1۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می 
گردد تا هر کس به نحوی از هر انحاء نسـبت به ملک مذکور حقی داشـت ویا معامالتی 
به نفع اوشده ویا مدعی وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده 
روز ضمـن مراجعـه بـا ایـن اداره اعتـراض خـود را بـا ارائه اصل سـند مالکیت و سـند معامله 
تسلیم نماید وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد ویا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد این آگهی در یک نوبت منتشر خواهد شد.  
تاریخ انتشار:۱4۰۱/۰6/۲۷ 

سید هاشم حسینی – رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان البرز- قزوین - /5۹۷ /م الف

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب عاطفـه عبـدی فرزنـد احمـد بـه شـماره شناسـنامه 
۴۰۰۰۲۵۳1۳1 صادره از اسـدآباد در مقطع کارشناسـی رشـته حسـابداری صادره از 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد اسـدآباد بـا شـماره ۹۵1۰۹1۲۰۷ مفقـود گردیـده اسـت 
و فاقـد اعتبـار مـی باشـد. از یابنـده تقاضـا مـی شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه آزاد 
اسـالمی واحـد اسـدآباد بـه نشـانی اسـدآباد خیابـان امـام جنـب اسـتخر پیـام ارسـال 

نمایید.
نوبت اول: ۱4۰۱/۰5/۲۹ نوبت دوم: ۱4۰۱/۰6/۱۲ نوبت سوم: ۱4۰۱/۰6/۲۷

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابـر رای شـماره 1۴۰1۶۰۳۲۶۰۰۲۰۰۰۴۷۸ هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک کبودرآهنـگ تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای قدیـر جعفـری 
فرزنـد رجبعلـی بشـماره شناسـنامه ۵۴ صـادره از کبودرآهنـگ در یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بـه مسـاحت ۷۵۸۰۵/۴۳ مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۳ اصلـی 
واقـع در بخـش ۴ همـدان حـوزه ثبـت ملـک کبودرآهنـگ روسـتای اوچ تپـه خریـداری 
از کمیتـه امـداد امـام خمینـی ) ره ( محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 1۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالیکـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰6/۱۲  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰6/۲۷

م.الف: ۲۹۲  محمد صادق بهرامی – رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۴۰1۶۰۳۲۹۰1۲۰۰۳۲۲۳ - 1۴۰1/۰۶/۰۴ هیات اول/دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت صابری 
بـه شـماره شناسـنامه ۲۳1 کـد ملـی ۴۶۰۹۳۷۶۸۴۹ صـادره از  گرمسـار فرزنـد غضنفـردر 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا اتاقـک  بـه مسـاحت ۲۰۲/۶1  متـر مربـع پـالک 
شـماره 1 فرعـی از 1- اصلـی واقـع در حسـین آبـاد حـاج تقـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  
خریـداری از مالـک رسـمی مشـاعی آقـای غضنفـر صابـری  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰6/۰8  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰6/۲۷    

شناسه : ۱۳۷۱۰۳۱  رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهی مفقودی
بـه    SE131 درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش خـودروی سـواری سـایپا   
شاسـی  شـماره   M135659420 موتـور  شـماره  مـدل1۳۹۵  روغنـی  سـفید  رنـگ 
NAS411100G1267366 شـماره پـالک ایـران۵۹-  ۹۸۷ص۸۴ بنـام خدیجـه پِژنـد 
فرزند علیرضا کدملی۲1۲۲۷۵۸۳۳۳ صادره ازگرگان لذا سند کمپانی )فاکتورفروش 

کارخانـه(  خـودروی فـوق مفقـود شـده و ازدرجـه اعتبارسـاقط مـی باشـد.
44۳-استان گلستان-گرگان

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

خبـــــــــــــــــر

تخصیص 1۲۰۰ میلیارد 
 تومان اعتبار سفر دولت

به خراسان شمالی 
اســتاندار خراســان  امــور عمرانــی  معــاون هماهنگــی 
شــمالی گفت: ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در 
ســفر رئیس جمهوری به اســتان مصوب شد که تاکنون 

یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافت.
مهدی رشیدی  به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بخشی 
از اعتبارات تخصیص یافته به صورت نقد و بخشــی به 

صورت اسناد خزانه است.
او خاطرنشــان کــرد: ایــن منابــع بــرای پروژه هــای 
مهــم از قبیــل پــروژه راهســازی بجنورد-جنگل گلســتان 
و راه هــای روســتایی تخصیــص یافتــه اســت و تخصیص 

باقی منابع اعتباری هم در دست پیگیری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار خراســان 
شــمالی خاطرنشــان کــرد: در ســفر دولــت بــه اســتان 
بــا تامیــن ۲ هــزار و ۲۷۰ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای 
پروژه هــای وزارت نیــرو موافقــت شــد کــه امیــد می رود 
اجــرای  و  رســانی  بــرق  آبرســانی،  در  خــوب  اتفاقــات 

پروژه های خدمات رسانی بیفتد.

رشــیدی  بــا بیــان اینکه در این ســفر برای توســعه 
بخش کشــاورزی اســتان بیش از ۲ هزار میلیارد تومان 
اختصــاص یافــت خاطرنشــان کــرد: بــرای حــوزه راه هــم 
چهــار هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار به اســتان اختصاص 
یافــت کــه یکهزار میلیارد تومان از ایــن میزان مربوط به 

محورهای روستایی است. 
او تصریــح کــرد: در ایــن ســفر ۸۰۰ میلیــارد تومان 
به پروژه راهسازی بجنورد-جنگل گلستان و ۸۰ میلیارد 

تومان به فرودگاه بجنورد اختصاص یافت.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار خراســان 
شــمالی بــا بیــان اینکــه در این ســفر ۸۰ میلیــارد تومان 
بــرای بیمارســتان راز در شهرســتان مــرزی راز و جرگالن 
و ۸۰ میلیــارد تومــان بــه بیمارســتان پورســینا در شــهر 
آشــخانه اختصــاص یافــت گفــت: در ســفر دولــت بــه 
اســتان برای اجرای پروژه های بخش بهداشت و درمانی 
و اســتاندار ســازی بیمارســتان های اســتان بیش از ۴۰۰ 

میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت. 
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار خراســان 
شــمالی خاطرنشــان کــرد: در این ســفر بــرای تامین آب 

پایدار از سرانی با ۵۰۰ میلیارد تومان موافقت شد.
 به گزارش ایرنا 1۸۰۰ پروژه عمرانی ناتمام در این 
اســتان وجــود دارد کــه پیشــرفت فیزیکــی آن به صورت 

میانگین ۵۰ درصد است. 

توسعه میان افزا؛ راهکار 
 طرح مسکن ملی

در کردستان است
معاون عمرانی اســتاندار کردســتان توســعه میان افزا را 
یکــی از رویکردهــای شهرســازی در اجــرای نهضــت ملــی 
مســکن دانســت و خاطرنشــان کرد که در توســعه میان 
افزا به جای گسترش افقی شهرها، رشد شهرنشینی در 
محدوده موجود و با حداکثر استفاده از امکانات اراضی 

توسعه یافته واقع در محدوده شهر اولویت دارد.
کیومــرث حبیبــی دیــروز در گفت وگــو با ایرنــا اظهار کرد: 
تامیــن زمیــن در داخــل محــدوده شــهرهای کردســتان 
اولویت برنامه های دولت برای اجرای نهضت ملی مسکن 
اســت. او تعییــن انــواع اراضــی و نواحــی مناســب درون 
شــهرها بــرای توســعه میــان افــزا را به مســئوالن نهضت 
مســکن ملــی در اســتان پیشــنهاد داد و گفــت: کاربــرد 
اصول توســعه میان افزا در بافت های شــهری کردســتان 

با توجه به شاخص های بومی تعریف می شود.
معــاون عمرانــی اســتاندار کردســتان بــا تاکیــد بــر 
فرهنگــی  و  کشــاورزی  زمین هــای  از  صیانــت  و  حفــظ 
و ممانعــت از اســتفاده از آن بــرای طــرح مســکن ملــی 
افزود: بررســی ها نشــان می دهد زمین مرغوب و کافی 
در داخــل محــدوده شــهری شــماری از شــهرهای بــزرگ 

وجود دارد.
حبیبــی مراکــز علمــی دانشــگاه را موتــور محــرک 
ثــروت، علــم و دانــش توصیف کرد و بــه وجود محدوده 
زمیــن مرغــوب دانشــگاه علوم پزشــکی در ســنندج برای 

اختصاص به طرح ملی مسکن اشاره کرد.
او مساحت زمین دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
در شهر سنندج را بیش از 1۵۰ هکتار اعالم کرد و ادامه 
داد: اگر سرانه هر دانشجو را بیش از 1۰۰ مترمربع هم 
در نظــر بگیریــم، زمیــن مــازاد بــر نیاز مبتنی بر توســعه 
میــان افــزا بــرای اجــرای نهضــت ملــی مســکن در ایــن 

دانشگاه وجود دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار کردستان 
بــر آینــده نگــری خدمــات دهی آموزشــی، فضای ســبز و 
خدمــات محدوده های اجرای طرح مســکن ملی با توجه 
بــه اوضــاع توپوگرافــی شــماری از شــهرهای کردســتان 
تاکیــد کرد و گفت: دســت اندازی بــه زمین های مرغوب 
کشــاورزی برای اجرای طرح مســکن ملی علیرغم وجود 
زمیــن در داخــل محــدوده شــهرها، مغایــر بــا اصــول و 

معیارهای شهرسازی است.
حبیبی یادآور شد: اکثر کشورهای در حال توسعه 
همگــی بــر این نظر هســتند کــه تعریف مســکن به یک 
محیــط  کل  بلکــه  نمی شــود  محــدود  مســکونی  واحــد 

مسکونی را در بر می گیرد.
او ارائــه خدمــات و تســهیالت ضــروری مــورد نیــاز بــرای 
و  آمــوزش  اشــتغال،  طرح هــای  و  خانــواده  بهزیســتی 
تندرســتی افــراد در اجــرای نهضت ملی مســکن را ضروری 
دانست و تاکید کرد: از منظر علمی مفهوم مسکن باتوجه 
به اوضاع اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی تغییر می کند.
معاون عمرانی استاندار کردستان افزود: بر اساس 
تعریف مفاهیم دومین اجالس اســکان بش، مســکن و 
ســر پناه مناســب تنها به معنای وجود یک ســقف باالی 
ســر هر شــخص نیست؛ بلکه آســایش مناسب، فضای 
مناســب، دسترســی فیزیکــی و امنیت مناســب، امنیت 
مالکیــت، پایــداری و دوام ســازه ای، روشــنایی، تهویه و 
سیســتم گرمایــی اســتاندارد از مولفه های مهم ســرپناه 
اســت. حبیبی اظهار کرد: زیرســاخت های اولیه از قبیل 
کیفیــت  زبالــه،  دفــع  آمــوزش،  و  بهداشــت  آبرســانی، 
مــکان  بهداشــتی،  عوامــل  زیســت محیطی،  مناســب 
مناســب و قابــل دسترســی در بحــث مســکن ملــی مهم 
اســت کــه همــه این موارد باید با توجــه به توانایی مالی 

مردم تامین شود.

خبـــــــــــــــــر

رئیس اتحادیه صادرکنندگان اســتان زنجان، 
از رفــع مشــکل تعهــدات ارزی صادرکنندگان 

از محل ورود موقت خبر داد.
اتحادیــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
صادرکنندگان اســتان زنجــان، مهدی رنگ رونا 
شــامگاه جمعــه در مجمــع عمومی و ســالیانه 
اتحادیــه ضمــن بیــان گزارشــی از رونــد کاری 
اتحادیــه طــی دو ســال گذشــته در بخش های 
مختلف اظهار کرد: یکی از مهم ترین اقدامات 
صادرکننــدگان  مشــکالت  پیگیــری  اتحادیــه، 
اســتان در بخش هــای مختلــف بــوده کــه این 
مهــم هــم در بخش اســتانی و هــم به صورت 

ملی پیگیری شده است.
مشــکالت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
جلســات  در  همــواره  اســتان  صادرکننــدگان 
کارگــروه توســعه صــادرات مطــرح و پیگیــری 
شــده اســت، تصریــح کــرد: طــی چنــد ســال 

گذشــته موارد بســیاری موجب ایجاد مشــکل 
بــود  شــده  اســتان  صادرکننــدگان  کار  در 
بــه موضــوع رفــع  از آن جملــه می تــوان  کــه 
خلق الســاعه  بخشــنامه های  ارزی،  تعهــدات 
بانکــی،  ضمانت نامه هــای  مرکــزی،  بانــک 
مشــکالت بخــش مالیاتــی، تخصیــص نیافتن 
معافیت هــای مالیاتــی و عــودت ارزش افزوده 

اشاره کرد
اســتان  صادرکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
زنجان با اشــاره به حمایت های اتاق بازرگانی 
زنجــان از ایــن تشــکل مهم در اســتان، عنوان 
کرد: اتحادیه در موضوع میز توسعه صادرات 
زیتون کشور به عنوان دبیر حضور دارد و این 
موضوع را از اولویت های مهم کاری خود برای 
توسعه صادرات این محصول مهم تولیدی در 
استان قلمداد کرده و در حال برنامه ریزی های 

مناسب برای پیشبرد آن است

رفــع  موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  رنگ رونــا 
گذشــته  ســال  چنــد  در  کــه  ارزی  تعهــدات 
مشــکالت عدیــده ای را ســر راه صادرکنندگان 
موضــوع  ایــن  در  افــزود:  اســت،  داده  قــرار 
خوشــبختانه بــا تعاملــی کــه در اســتان بیــن 
بخــش خصوصــی و مســئوالن شــکل گرفــت، 
هیچ کارتی در اســتان زنجان تعلیق نشــد، در 
حالــی که رویه در اســتان های دیگر به شــکل 
دیگری پیش رفت و کارت های بسیاری تعلیق 

و یا باطل شد.
او با بیان اینکه در موضوع رفع تعهدات 
ارزی، ســازمان صمــت اســتان، اتــاق بازرگانی 
زنجــان و اتحادیــه صادرکننــدگان در جلســات 
داشــته  پررنگــی  ارزی حضــور  اقــدام  کمیتــه 
و مــوارد را تــا حــل مشــکالت صادرکننــدگان 
گفــت: طــی ســال گذشــته  پیگیــری کردنــد، 
صــادرات  حــوزه  در  متعــددی  بخشــنامه های 

ابــالغ شــده کــه همیــن مهــم ضــرورت بــه روز 
بودن صادرکنندگان و استفاده از فرصت های 

تجاری را بیش از پیش بیان می کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان، از رفع 
مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان از محل ورود 
موقــت خبــر داد و گفــت: با رایزنــی و پیگیری های 
صــورت گرفتــه، ایــن مشــکل مهــم صادرکننــدگان 
طی ماه های آینده برطرف می شــود و حل مشــکل 
ورود موقــت بــا ارائــه دســتورالعمل رفــع تعهــدات 
ارزی از محــل ورود موقــت از ســوی بانــک مرکــزی 
در دستور کار است. رنگ رونا با بیان اینکه عمده 
صادرات استان زنجان به کشور ترکیه بوده و باید 
بــا حفــظ بــازار ایــن کشــورها، در دیگــر بازارها نیز 
حضــور پیدا کنیم، خاطرنشــان کرد: امید اســت با 
همدلی و تعامل بین بخش خصوصی و مسئوالن 
به هدف گذاری یک میلیارد دالری صادرات امسال 

تا پایان سال دست پیدا کنیم.

برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
آذربایجــان شــرقی تصریــح کــرد کــه از ســال 
کالن  شــاخص های  اکثــر   ۱۳۹۹ تــا   ۱۳۷۹
نزولــی  رونــد  شــرقی  آذربایجــان  اقتصــادی 
یافته و استان به تدریج دچار افول در تولید 

ناخالص داخلی شده است
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــرقی،  آذربایجــان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
در  گذشــته  پنجشــنبه  فرشــکاران  محمــد 
دومیــن جلســه هماهنگی طرح شــهید باقری 
قیــد  کــرد:  اظهــار  اســتان،  بســیج  مجمــع  و 
محدودیــت اعتبارات قطعی اســت ولی ثروت 
و توانایی هــای بالقــوه فنی، اجرایی و انســانی 

در استان هم فراوان است.
اســتان ۴.۶  افــزود: ســهم جمعیتــی  او 
اســتان   GDP و  درآمــدی  ســرانه  امــا  درصــد 
چیزی حدود ۳.۲۵ درصد از GDP کل کشــور 

است.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
بخــش  در  شــد:  یــادآور  شــرقی  آذربایجــان 
خدمات فقط حدود ۵۳ درصد ارزش افزوده، 
 ۲.۰۲ معــدن  در  درصــد،   ۷.۶ کشــاورزی  در 
درصد و در صنعت ۳۶.۴ درصد ارزش افزوده 
میانگیــن  از  تقریبــا  و  شــده  محقــق  اســتان 
ســرعت  واقــع  در  هســتیم؛  عقــب  کشــوری 
حرکت اقتصاد کشور نسبت به استان بیشتر 

است.
فرشــکاران خاطرنشــان کــرد: در ســپرده 
مشــکل  دچــار  بانکــی  تســهیالت  و  گــذاری 
هســتیم و آمــار رســمی ســال 1۳۹۹ نشــان 
می دهد ۵۳ درصد نرخ تســهیالت به ســپرده 
در اســتان محقــق می شــود؛ در حالــی که این 
رقــم بــرای متوســط کشــور حــدود ۷۴ درصــد 

است.

او اعــالم کــرد: نرخ تورم اســتان باالتر از 
متوســط کشــور و از ۳.۵ تــا ۵ درصــد متغیــر 
منفــی  نیــز  اســتان  وری  بهــره  نــرخ  اســت؛ 
بــوده و نســبت بــه کشــور وضعیــت مناســبی 
ندارد؛ بیشــترین نیروی کار اســتان در بخش 
کشــاورزی فعالیــت می کنــد، اما نــرخ بازدهی 

این بخش بسیار پایین است.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان این که حــدود ۵۲ 
درصد ظرفیت خالی در صنعت اســتان وجود 
جــذب  در  شــوند  عرصــه  وارد  اگــر  کــه  دارد 
ســرمایه گذاری می توانند بســیار موثر باشند، 
اضافــه کــرد: ارزش افــزوده ای کــه در اســتان 
ایجــاد می شــود و باید به خلــق ثروت و درآمد 
در اســتان بی انجامد، بنا به دالیل مختلف از 

استان خارج می شود.
فرشــکاران اذعــان کــرد: صحنه گــردان و 

بازیگــر اصلــی حــوزه اقتصــاد و تولیــد بخــش 
خصوصــی اســت که بایــد فعاالنه ورود یابد تا 
کریدور سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
ایجاد و برای تحرک GDP ســرمایه گذاری های 

ثابت در استان تقویت شود. 
او مدعــی شــد: اگــر حرکت هــای منطقی 
انجام گیرد و بخش خصوصی فعال شــود در 
سه سال آینده می توانیم نه تنها GDP استان 
را رشــد دهیــم؛ بلکــه صاحــب یــک ســری از 
تکنولوژی ها و پیشرفت ها در حوزه کشاورزی 

و صنعت  شویم.
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
اقتصــادی  رشــد  افــزود:  شــرقی  آذربایجــان 
این کــه  مگــر  نمی افتــد  اتفــاق  درصــدی   ۸
روی  امــر  متخصصــان  و  آگاهــان  فعــاالن، 
برنامه ریــزی  و  عملیاتــی  هدفگذاری هــای 

شــده متمرکز شوند.

افول آذربایجان شرقی در تولید ناخالص داخلی
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آیامیدانیدنمیدانید؟
راضیه حسینی

واکنــش عجیــب یــک مدیــرکل دولــت رییســی بــه 
فاجعه تلخ برای مهسا امینی

سیاوش آقاجانی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان گیــان: »آیــا می دانید ســاالنه چندین ورزشــکار 
و تماشــاچی در میادیــن 
ورزشــی یــا حتــی حیــن 
مســابقه  تماشــای 
ورزشــی در منــزل دچار 
سکته می شــوند؟! پس 
تعطیــل  ورزش  چــرا 

نمی شود!؟«
ضمــن تشــکر از  تــاش 
بــرای آگاهی بخشــیدن 
به مردم، تحت هر شرایطی، اجازه بدهید ما هم چندتا 

آیا می دانید در حد بضاعت خودمان بنویسیم:
آیــا می دانیــد فعلــی بــه نام ســکوت در دنیــا وجود 
دارد کــه ســاالنه بســیاری از مســئوالن از آن اســتفاده 
بــوده و هیــچ  بــدون درد و مــرض  ایــن کار  می کننــد؟ 
عــوارض جانبــی در بدن ایجاد نمی کند. موارد اســتفاده 
از سکوت مخصوصاً در کشور ما بسیار است. می توانید 
یــک بــار امتحــان کنیــد و از آن پــس مشــتری شــوید. 
بگذاریــد عیــب و هنرتــان یک جــا در صندوقچــه دل تــان 
بمانــد. همــه را روی ســر مــا خــراب نکنیــد. نمی گوییــد 
یک هــو از ایــن حجم منطق خروشــان شــما دچار ســکته 

قلبی و مغزی می شویم؟ 
بعــد مجبور می شــوید آمــار بیاوریــد و بگویید:»آیا 
می دانســتید ســاالنه تعداد زیادی از مردم بر اثر شــدت 
حق گویــی مســئوالن، دچــار پارگــی عصب هــای مغــزی و 
ترکیدگی شــریان های قلبی شــده و می میرند؟ پس چرا 

حرف زدن مسئوالن تعطیل نمی شود؟«
آیــا می دانیــد چــرا ســکته ها نصیــب مــردم عــادی 
می شــود و ســفرهای خارج و کانادا مال آقازاده هاست؟ 
باعــث  می کنــد؟  جلوگیــری  هــم  ســکته  از  خــوب  ژن 
می شــود رگ و پــی آدم کلفــت شــود؟ اصــاً ژن خــوب 

چیست و چرا هست؟ 
آیــا می دانیــد چــرا تــرس و وحشــت مــال ماســت، 
تفریــح و عشــق و حــال بــرای آنها؟ غربــت در وطن مال 

ما، کیف کوک در غربت مال آنها؟
آیــا می دانیــد خبرگــزاری فارس گفته مهســا امینی 

ایست قلبی کرده؟
آیــا می دانیــد الزم اســت قبل از حــرف زدن کمی با 

هم هماهنگ باشید؟
آیــا می دانیــد االن بایــد برویــد آمــار ایســت قلبــی 

ساالنه را دربیاورید؟
عیــب  کــه  ندانســتن  نباشــید  نگــران  نمی دانیــد؟ 

نیست. حتی نپرسیدن هم عیب نیست. 
 ولی نفهمیدن عیب است. عیبی بزرگ.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

آیندهپژوهیسازمانی
دکتر ملیکا ملک آرا

پژوهشگر حوزه  مدیریت و مشاور سازمانی

پژوهــی  آینــده  امــروزه 
یکی از ملزومات اصلی 
اقتصــادی  بنــگاه  هــر 
می شــود  محســوب 
ابزارهایــی  دارای  کــه 
هدایــت  منظــور  بــه 
کــردن  هدفمنــد  و 
ســازمان  فعالیت هــای 
در آینــده اســت. اگر از 

مدیران بخواهند در محیط های پیچیده، پویا و متحول 
امــروزی برنامه ریــزی کننــد، صرفا نمی تواننــد به قلمرو 
مدیریت در درون سازمان تکیه کنند و تحوالت بیرونی 
و تاثیرگــذار بــر ســازمان و ماموریت هــای آن را نادیــده 
بگیرنــد. امــروزه مهمتریــن دغدغــه اکثــر ســازمان ها، 
طراحی، تدوین و پیاده ســازی استراتژی هایی است که 
موفقیــت و بقــای آنهــا را در آینــده کــه بی  شــک محیــط 

پیچیده ای خواهد بود، تضمین کنند. 
صاحبــان بنگاه  هــای اقتصــادی بــا مطالعــات آینــده 
قــادر خواهنــد بــود خــود را بــا مختصــات مثلــث جدیــد 
ســرعت  عمــل،  در  نــوآوری  دانــش،  بــه  »دســتیابی 
بــه  را  آتــی  اقدامــات« همســو و تهدیدهــای موجــود و 
فرصت هــای نــاب و طایی تبدیل کننــد. یکی از اقدامات 
مهمــی کــه مدیــران بنگاه هــای اقتصــادی در ایــن راســتا 
می تواننــد انجــام دهنــد، تدویــن برنامه هــای توســعه ای 
منظــم و کارشناسی شــده در چارچــوب مختصــات مثلث 
فــوق بــرای آینــده اســت؛ برنامه هایــی که بــا تحلیل های 
مختلــف و سناریوســازی های متنــوع، آینــده مبهــم را تــا 
حــد امــکان شــفاف  کنــد و از امــروز بحران هــای احتمالی 
و تهدیدهــای آینــده را پیش بینــی و راه حل هــا و نظــرات 
پیشنهادی برون رفت از بحران ها را مدنظر قرار دهد. به 
همین دلیل است که تدوین نقشه  راه )Road Map( از 
ضرورت های مهم بنگاه های اقتصادی محسوب می شود. 
مفهــوم انقــاب صنعتــی چهــارم در ســال 2016 از 
ســوی کاوس شــواب، بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد، 
در کتابــی بــه همیــن نــام مطــرح شــد.  انقــاب صنعتی 
چهــارم جهانــی را ایجــاد می کند که در آن سیســتم های 
شــیوه ای  بــه  یکدیگــر  بــا  تولیــد  فیزیکــی  و  مجــازی 
انعطاف پذیــر در ســطح جهانــی همــکاری می کننــد. امــا 
انقــاب صنعتــی چهــارم فقــط مربــوط بــه ماشــین ها و 
سیستم های هوشمند و متصل نیست. دامنه آن بسیار 
گســترده تر اســت. امواجــی از پیشــرفت های بیشــتر در 
حوزه هایی از توالی یابی ژن تا فناوری نانو، از انرژی های 
تجدیدپذیــر تا محاســبات کوانتومــی رخ می دهد. ادغام 
ایــن فناوری هــا و تعامــل آنهــا در حوزه هــای فیزیکــی، 
دیجیتالی و بیولوژیکی است که انقاب صنعتی چهارم 
را اساساً با انقاب های قبلی متفاوت می کند. لذا آینده 
مبتنــی بــر علــم و دانــش اســت و ســازمان هایی موفــق 
خواهند بود که بتوانند پیش از دیگر سازمان ها به علم 
روز و دانــش فنــی مورد نیاز دســت پیــدا کنند. هنگامی 
که دنیا به ســمت دانش بنیان شــدن در حرکت اســت و 
اســاس اقتصاد و صنعت بر ســتون های علمی و دانشی 
اســتوار است، دانش محور شدن محصوالت از الزامات 

هر سازمان محسوب می شود. 

دیدگاه

در سایت روزنامه بخوانید:

بنابــر اعــام مدیرکل آمــوزش و پرورش 
شهر تهران، لباس فرم دانش آموزان اجباری 
نیســت. بــه همــکاران ابــاغ و حتــی توصیــه 
شــده اســت چنانچه دانش آموزان لباســی از 
ســال گذشته دارند و مناسب است همان را 
اســتفاده کنند. برای ورودی های ســال جدید 
تمایــل داشــت می توانــد  اگــر خانــواده  هــم 
نداشــتند  تمایــل  اگــر  و  کننــد  تهیــه  لبــاس 

اجباری نیست. 
علیرضــا کریمیان در گفت وگو با ایســنا، 
بــا اشــاره بــه اینکه مدارس شــهر تهــران برای 
آغاز ســال تحصیلی آماده هستند اظهار کرد: 
اگر اموری باقی مانده باشــد در روزهای باقی 

مانده تا مهر برطرف خواهد شد.
تــاش  و  اهتمــام  تمــام  افــزود:  وی 
همکارانم بر این بوده است که رضایت مردم 
جلــب و ثبت نام هــا بــه نحــو مناســبی انجــام 

شــود؛ بــه گونــه ای کــه اگــر تراکــم وجــود دارد 
کاســی افزوده شــده و فضای بیشــتری برای 

دانش آموزان تخصیص یابد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش شــهر تهران 
دربــاره تراکــم دانش آمــوزی در شــهر تهران با 
توجــه بــه افزایــش جمعیــت دانش آمــوزی در 
ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته گفت: 
تراکــم دانش آمــوزی متفــاوت اســت. مــا هــم 
کاس کمتــر از ۳0 دانش آمــوز داریــم و هــم 
بیشــتر از ۳0 دانش آمــوز؛ شــرایط کاس هــا 
متفــاوت هســتند. شــاید یــک کاس فضــای 
کوچکــی داشــته و ظرفیتــش 20 دانش آمــوز 
باشــد ولی کاس دیگری، فضای بیشــتری در 

اختیار داشته باشد.
کردیــم  ســعی  داد:  ادامــه  کریمیــان 
کاس های درس را به طور متوســط روی ۳۴ 
نفــر ببندیــم. هرچند پیش می آیــد که کاس 

باالتر از ۳۴ نفر هم داشته باشیم.
مــدارس  آیــا  اینکــه  بــه  پاســخ  در  وی 
دوشــیفته هم دارید؟ گفت: در برخی مناطق 
دانش آمــوز،  تراکــم  و  شــرایط  بــه  توجــه  بــا 
شــماری از مــدارس نوبت عصــر هم دارند. در 
هرمنطقــه حــدود دو تــا ســه مــورد و روی هم 
رفتــه شــاید حــدود 60 تــا ۷0 واحــد آموزشــی 

دوشیفت باشند.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش شــهر تهران 
درباره مشکات برخی اولیاء برای تهیه لباس 
فرم دانش آموزی با توجه به قیمت های باالیی 
کــه دارند اظهار کرد: لباس فرم دانش آموزان 
اجبــاری نیســت. بــه همــکاران ابــاغ و حتــی 
توصیه کردیم چنانچه دانش آموزان لباسی از 
ســال گذشــته دارند و مناســب است همان را 
اســتفاده کننــد. برای ورودی های ســال جدید 
هم اگر خانواده تمایل داشت می تواند لباس 

اگــر تمایــل نداشــتند اجبــاری  تهیــه کننــد و 
نیست.

مدرســه،  در  معمــوالً  افــزود:  کریمیــان 
لبــاس فرمــی را به صــورت هماهنــگ طراحــی 
می کننــد و بــه اولیــا اطــاع می دهنــد ولی اگر 
دانش آمــوز تمایلــی نداشــته باشــد از نظــر ما 
مشکلی ندارد و اختیاری است. اشکالی ندارد 
لباس متفاوت باشــد، خود ما هم دانش آموز 
بودیــم بــا لبــاس معمولــی مدرســه می رفتیــم 
و لبــاس فــرم نداشــتیم. می تــوان لبــاس فــرم 
نپوشــید، امــا لبــاس مدرســه بایــد در شــان 

دانش آموز و با رعایت شئون مدرسه باشد.
دربــاره  هــم  البتــه  کــه  کــرد  تأکیــد  وی 
ســرویس مــدارس و هــم لبــاس فــرم، عمــده 
فعالیت هــا و هماهنگی هــا بــر عهــده انجمــن 
اولیاء و مربیان است و انجمن اولیا و مربیان 

دراین باره تصمیم گیری می کند.

بــه گفتــه رئیــس جمعیــت هــال احمر، 
۳۰۰ تن دارو و تجهیزات مورد نیاز به کشور 
عراق در اربعین حســینی وارد شــده اســت و 
دو هواپیمــا بــه صــورت بیمارســتان هوایی با 
کمــک ســتادکل نیروهای مســلح ایــران برای 
خدمت رســانی به زائریــن در صورت ضرورت 

در فرودگاه آماده بهره برداری است.
پیرحســین کولیونــد در حاشــیه بازدیــد 
از درمانــگاه هتل ام القــری در نجــف اشــرف با 
اشــاره بــه ورود ۳00 تــن دارو به کشــور عراق 
گفت: درمانگاه های مرکز پزشکی حج و زیارت 
جمعیــت هــال احمــر به مــدت 10 روز اســت 
کــه در کشــور عــراق راه انــدازی شــده اســت. 
از ســوی جمعیــت هــال احمــر 200 درمانگاه 
ســطح یــک، حــدود ۴0 درمانگاه ســطح 2 و ۹ 
بیمارســتان ثابــت و ســیار در کشــور عــراق در 

ایام اربعین در حال فعالیت است. 

بهره مندی بیش از ۲ میلیون 
زائر از خدمات جمعیت 

هال احمر در عراق 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیمارســتان امام 
علــی )ع( در شــهر نجــف متعلــق بــه جمعیت 
هال احمر اســت، گفت: از ابتــدای راه اندازی 
درمانگاه هــای هال احمــر تــا کنــون بالــغ بر 2 

میلیــون و 1۵0 زائــر جهــت دریافــت خدمــات 
پزشــکی، پرســتاری و دارویــی بــه ایــن مراکــز 

مراجعه کردند. 
وی با اشاره به اعزام قابل توجهی از مصدومین 
و بیماران به ایران از سوی جمعیت هال احمر 
خاطرنشــان کــرد: همچنین تعــدادی جانباخته 
کــه بیمــه نبودنــد و وضعیــت بیمــه آن هــا نیــز 
مشــخص نبــود از ســوی جمعیــت هال احمــر 
 10 منتقــل شــدند. همچنیــن  ایــران  مــرز  بــه 
جانباخته حادثه دلخراش پمپ بنزین شوملی 
پــس از شناســایی اجســاد از ســوی جمعیــت 

هال احمر به ایران منتقل شدند. 
وی با اشاره به سرعت و کیفیت خدمات 
جمعیــت هــال احمــر بــا هــدف رفــع دغدغــه 
زائریــن اظهــار کــرد: خودروهــای آمبوالنــس، 
اتوبــوس آمبوالنــس و نجــات به انــدازه کافی 
در عراق مستقر است. امسال برای اولین بار 
مجــوز ورود بالگردهــای جمعیــت هال احمــر 
ایــران بــه کشــور عــراق جهــت انجــام عملیات 

امدادرسانی گرفته شد. 
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت کارشناســان 
واگیــردار  بیماری هــای  مدیریــت  و  بهداشــت 
در کشــور عــراق گفــت: جمعیــت هال احمــر 
و  عــراق  بهداشــت  وزارت  هماهنگــی  بــا 
حشدالشــعبی، کارت شناســایی عراقــی برای 
ایــن کارشناســان صــادر کــرده و خوشــبختانه 

همــه موکب هــای پذیرایــی زائریــن در کشــور 
امســال  می شــوند.  پایــش  و  رصــد  عــراق 
نظارت هــا در حــوزه بهداشــت و ســامت در 
بــه ســال های گذشــته  کشــور عــراق نســبت 

بیشتر شده است. 
از  کــدام  هــر  گفــت:  ادامــه  در  وی 
موکب هــای مردمی در کشــور عــراق که دارای 
احــراز  تاییــد  از  گــروه پزشــکی باشــند، بعــد 
جمعیــت هال احمــر  بــرای  پزشــکان  هویــت 
مجــوز صــدور فعالیــت آن هــا صــادر و دارو و 

تجهیزات مورد نیازشان را تامین می کنیم. 

خرید ۲میلیون سرم از عراق
رئیــس جمعیــت هــال احمــر بــا اشــاره 
بــه ورود ۳00 تــن دارو و تجهیــزات مــورد نیاز 
بــه کشــور عــراق در اربعین حســینی گفت: 2 
میلیون سرم نیز در طی قرارداد با عراق برای 
تامیــن در مراکــز درمانــی هــال احمــر در این 

کشور خریداری شده است. 

برپایی بیمارستان اضطراری 
۶۴ تخته در مرز مهران 

کولیونــد در ادامه با اشــاره بــه بازدید از 
مــرز مهــران گفــت: در مرزهــای کشــور عــاوه 
بــر کارهــای امدادونجــات نیــاز بــه گســترش 
فعالیت هــای بهداشــتی و درمانــی اســت کــه 

بافاصلــه بعــد از بازدید از ایــن منطقه و نیاز 
مبرم به افزایش خدمات بهداشتی و درمانی، 
جمعیــت  ســوی  از  تختــه   6۴ بیمارســتان 
هال احمــر راه انــدازی شــد و همچنیــن یــک 
چــادر راپــال ۹0 تختــه هم از قبــل در این مرز 

دایر و فعال بود. 
بنابر اعام پایگاه اطاع رســانی جمعیت 
هال احمــر؛ وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مــوج 
برگشت زائرین به داخل کشور افزود: در طی 
بازدیــد از نقاط صفر مرزی و در داخل کشــور 
بــه  عــراق نیروهــای امــدادی و کادر درمانــی 
صورت شــبانه روزی در حال فعالیت هســتند 
و ضمــن اینکــه در محورهــای مواصاتی ایران 
پایگاه های امدادونجات جاده ای نیز به زائرین 

خدمات می دهند. 

ارائه خدمات هال احمر تا زمان 
حضور زائرین ایرانی در عراق 

وی با اشــاره به اینکه خدمات بهداشــتی 
و درمانــی جمعیت هال احمــر تا زمان حضور 
آخرین زائر ایرانی در کشور عراق ادامه دارد، 
گفــت: بیــش از ۴ هــزار نیــروی کادر درمان و 
از ســوی جمعیــت  امدادونجــات و پشــتیبان 
هال احمر در کشور عراق و نقاط صفر مرزی 

در حال خدمت رسانی به زائرین هستند.

بــرای  حتــی  مــدارس  ســرویس  بــاالی  ارقــام 
از  یکــی  بــه  روزهــا  ایــن  کوتــاه  مســافت های 
دردسرهای جدید خانواده ها تبدیل شده است.
تمــام  کنــار  در  تســنیم؛  گــزارش  بــه 
یافتــن  از  خانواده هــا  روی  پیــش  مشــکات 
مــدارس  در  ثبت نــام  عــدم  خــوب،  مدرســه 
دولتــی عادی به بهانه محدوده بندی، شــهریه 
مــدارس دولتــی و شــهریه های گــزاف مدارس 
غیردولتی اینبار نرخ باالی ســرویس مدارس، 

دردسر جدید خانواده ها شده است.
بــرای  حتــی  مــدارس  ســرویس  نــرخ 
مســافت های کوتــاه ۵ یــا 10 دقیقــه ای رقمــی 

معادل ۷ تا ۹ میلیون تومان است.
ایــن رقــم بــرای مســافت های طوالنی تــر 
خانواده هــا  ســوی  از  تومــان  میلیــون   18 تــا 
گــزارش شــده اســت. در همین ارتبــاط محمد 
رضــا ولیــزاده رئیس اداره توســعه انجمن های 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  مربیــان  و  اولیــا 
دربــاره وضعیت نرخ ســرویس مدارس گفت: 
مولفه هــای مختلفــی بــر نحــوه تعییــن نــرخ 
خدمــات حمــل و نقل دانش آموزان تأثیرگذار 
اســت و نرخ نامه اباغی شــورای شــهر تحت 
تأثیــر عواملی همچون مســافت مســیر، ورود 
بــه محــدوده طــرح ترافیــک و رفــت و آمــد در 

ساعات اوج ترافیک قرار می گیرد.
وی افزود: ســال ۹8 آخرین ســال ارائه آموزش 
حضوری بود و اینگونه نیست که در سال 1۴01 
به نرخ اعامی شــورای شــهر در ســال ۹8، 2۵ 
درصد اضافه شــود بلکه باید سه سال رشد در 

بخش نرخ نامه مورد توجه باشد.
ولیــزاده گفت: وزارتخانه هــای آموزش و 
پرورش، کشــور و راه در ساماندهی سرویس 

مدارس وظایفی را بر عهده دارند.
وظیفــه  کشــور  وزارت  افــزود:  وی 
شــهری،  درون  نقــل  و  حمــل  ســاماندهی 
وزارت راه  وظیفــه ســاماندهی حمــل و نقــل 
برون شــهری و روســتایی و آمــوزش و پرورش 
وظیفــه تســهیلگری و برقــراری ارتبــاط میــان 
بــر  را  مــدارس  و مدیــران  والدیــن  پیمانــکار، 
عهــده دارد. ولیــزاده ادامــه داد: نماینده اولیا 

در کارگروه ماده 18 باید در پیشــنهاد نرخ به 
شــورای شهر نقش آفرینی و مطالبات والدین 

را مطرح کند.
نظارتی بر سرویس آزاد نداریم

و  اولیــا  انجمن هــای  توســعه  اداره  رئیــس 
مربیــان وزارت آمــوزش و پرورش با اشــاره به 
اینکــه براســاس آیین نامــه اجرایــی مــدارس، 
برنامه ریــزی، تصمیم گیــری، اقــدام و نظــارت 
درباره حمل و نقل و لباس فرم دانش آموزان 
بــر عهده انجمــن اولیا و مربیــان با هماهنگی 
شورای مدرسه است، متذکر شد: ادارات کل 
آمــوزش و پــرورش بایــد کارگروه هایی را برای 
تعییــن نرخ هــای متعــادل ســرویس مــدارس 
تشــکیل دهنــد و ایــن نــرخ مبتنی بــر خدمات 
پیمانــکار باشــد و هزینــه اضافــه بــه والدیــن 

تحمیل نشود.
ولیــزاده بیــان کــرد: گاهــی خانواده ها با 
برخــی رانندگان خارج از مدرســه وارد مذاکره 
می شــوند تــا خدمات ارزانتــری دریافت کنند، 
در اینجــا نظارتــی نداریــم و نمی توانیــم وضــع 

را کنترل کنیم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه عــدم نظــارت بر 
نرخ نامــه ســرویس مدارس یکــی از دغدغه ها 
اســت، گفــت: حداقــل انتظــار ایــن اســت در 
خــودروی حمــل و نقــل دانش آمــوزان اتفــاق 
ایمــن  آمــد  و  رفــت  و  ندهــد  ضدتربیتــی رخ 
روانــی  و  جســمی  لحــاظ  بــه  دانش آمــوزان 

اهمیت بسیاری دارد.
امکان نمره دادن به رانندگان سرویس 

مدارس
رئیــس اداره توســعه انجمن هــای اولیــا 
دربــاره  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  و مربیــان 
ســامانه ســپند بیان کرد: این ســامانه توســط 
بــه  را  امــکان  ایــن  و  ایجــاد  کشــور  وزارت 
خانواده هــا می دهــد تــا در پایان هــر روز نمره 
ارزیابی به راننده بدهند و میزان رضایت خود 

را از عملکرد اعام کنند.
از  خانواده هــا  اگــر  شــد:  متذکــر  وی 
ســرویس مــدارس شــکایت دارنــد می تواننــد 
را  شــکایت   shekayat.medu.ir ســامانه  در 
ثبــت کننــد و در نهایــت انجمن اولیا و مربیان 

منطقه مسئول پیگیری است.

الزام خرید لباس فرم از تولیدکننده خاص 
ممنوع است

ولیزاده درباره لباس فرم دانش آموزان متذکر 
شــد: تهیــه لبــاس فــرم از تولیدکننــده خــاص 
اجبــاری نیســت و مدرســه صرفاً رنــگ و الگو را 
پیشــنهاد می دهد و خانواده می تواند لباس را 

از هر جایی که تمایل داشت، تهیه کند.
همچنیــن اکبر بهاری پیمانکار ســرویس 
مــدارس  دربــاره نــرخ باالی ســرویس مدارس 
گفــت: بــرای تعیین نرخ ســرویس مدارس در 
ســال تحصیلــی 1۴01-1۴02 ضرایبی محاســبه 
شده است و رقم براساس آیتم هایی همچون 
بعد مســافت، حرکت در ســاعات اوج ترافیک 

و...  تعیین می شود.
وی افــزود: اطاعــات اولیــه دانش آمــوز 
همچنیــن  می شــود  ســپند  ســامانه  وارد 
لوکیشن خانه و مدرسه باید مشخص پس از 
آن ســامانه مبلغ را اعــام و خانواده می تواند 
نرخ ســرویس مدرســه را برای ۹ ماه مشاهده 
کنــد؛ در تعییــن ایــن نــرخ پیمانــکاران دخیــل 

نیستند.

قیمت های میلیونی سرویس مدارس؛ دردسر 
جدید خانواده ها

مراکزترکاعتیادبابیمهها
قراردادنمیبندند

سرپرســت اداره کل بیمه ســامت اســتان تهران، 
درمــان  بیمــه  ۹۰درصــدی  پوشــش  برقــراری  شــرایط 

سرپایی اعتیاد را تشریح کرد.
دکتــر علیرضــا نمازی در گفت وگو با ایســنا، درباره روند 
پرداخت هــای بیمه برای درمان اعتیاد در اســتان تهران، 
گفــت: مــدت زیــادی اســت کــه بیمــه ســامت بــه ایــن 
موضوع ورود کرده است و منابع آن را که سازمان بیمه 
ســامت می گیــرد، بــرای تمام بیمه ها پوشــش می دهد. 
بــر اســاس مصوبه هیئت دولــت، بیمه ها خدماتی را در 
این زمینه پوشش می دهند که سرپایی باشد که شامل 
ســم زدایی، درمــان نگهدارنــده، مداخــات روان درمانــی 
گروهــی و فــردی و... اســت. وی افــزود: از ســال قبــل 
موضــوع داروهــای درمان اعتیاد مجزا شــده اســت؛ زیرا 
تعرفــه دارو و خدمــات متفــاوت اســت و بــرای کاهــش 

پرداخت از جیب مردم این اقدام صورت گرفته است.
او تاکیــد کــرد: در خدمــات ســرپایی درمان اعتیاد، ســهم 
بیمــه ۷0 درصــد اســت و حتی برای افــراد بی بضاعت نیز 
بیمــه درمــان اعتیــاد تــا ۹0 درصــد قابــل پوشــش اســت 
ولــی مرجــع اینکــه ایــن فــرد بی بضاعــت شــناخته شــود، 
معرفی نامــه ســازمان بهزیســتی اســت تــا بــا پوشــش ۹0 
درصدی خدمت دریافت کنند. سرپرســت اداره کل بیمه 
ســامت اســتان تهران در خاتمه، اظهار کرد: تنها مشکل 
ایــن اســت که علی رغم ایــن که تعداد مراکــز ترک اعتیاد 
باال است، اما برای بستن قرارداد اقدام نمی کنند. درحال 
حاضــر ۳6 مرکــز طــرف قــرارداد مــا هســتند که اســناد را 

ارسال کرده اند و پرداخت های ما هم به موقع است.

۱۰۰شهردیگردروضعیت
آبیکروناقرارگرفتند

بنا بر اعام وزارت بهداشــت و بر اســاس آخرین 
به روزرســانی ها، تعــداد شــهرهای آبــی کرونــا در ایران 
افزایــش یافــت و هم اکنــون تعــداد این شــهرها به ۱۷۱ 

شهر رسیده است.
وزارت بهداشــت آخریــن وضعیــت رنگ بنــدی کرونایــی 
شــهرهای کشــور را اعــام کــرد. بــه ایــن ترتیــب تعــداد 
شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته گذشته در عدد 
۳0 مانده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۳۵ به 
20 شــهر کاهش یافته اســت. همچنین تعداد شــهرهای 
تعــداد شــهرهای  و  بــه 2۵۷  از ۳۴2  زرد  بــا وضعیــت 
اســت.  رســیده  شــهر   1۷1 بــه   ۷1 از  آبــی  بــا وضعیــت 
کارشناســان همچنــان بــر تــداوم رعایــت شــیوه نامه های 
بهداشــتی و به ویژه اســتفاده از ماسک در اماکن عمومی 

و همچنین تکمیل واکسیناسیون کرونا تاکید دارند.

رئیساتحادیهواردکنندگان
دارو:فعالنیازیبهواردات

سرمنیست
بــه دنبــال انتشــار خبرهایــی دربــاره کمبود ســرم 
اتحادیــه  رئیــس  داروخانه هــا،  در  آن  ســهمیه بندی  و 
واردکننــدگان دارو می گویــد کــه فعــا برنامــه ای بــرای 

واردات این دارو وجود ندارد.
ناصــر ریاحــی در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: در حال 
حاضــر در ایــران چنــد کارخانــه بــزرگ تولیدکننــده ســرم 
وجود دارد که در شهرهایی مانند تهران، مشهد، تبریز و 
شیراز فعالیت می کنند و در طول سال های گذشته نیاز 
کشور با استفاده از همین تولیدات تامین شده است.

بــه گفته وی، در ســال های گذشــته هیــچ برنامه ای برای 
واردات ســرم وجــود نداشــته و در حــال حاضــر نیــز بــا 
استفاده از همین توان داخلی امکان تامین نیازها وجود 
دارد و طرحی برای واردات ســرم در دســتور کار نیســت. 
عضو هیات رییســه اتاق بازرگانی تهران همچنین گفت 
کــه در ســال های اخیــر تنها در یک دوره کوتــاه به دنبال 
گــزارش شــدن برخــی کمبودهــا واردات ســرم از ســوی 
برخی شــرکت ها انجام شــد اما پس از آن دیگر وارداتی 
صــورت نگرفت. ریاحی با بیــان اینکه اگر کمبودی وجود 
آن  بــه  مربــوط  اطاعــات  ذی ربــط  نهادهــای  بایــد  دارد 
را منتشــر کننــد، توضیــح داد: چنــدی قبــل خبرهایــی از 
کمبود یکی از پاســتیک های به کار رفته در تولید ســرم 
منتشــر شــد و این پاستیک نیز از سوی پتروشیمی های 
داخل کشــور تولید و تامین می شــود اما این موضوع نیز 
در حــال حاضــر از ســوی مســئوالن رد شــده اســت. وی 
خاطرنشــان کــرد: البتــه این صحبت نیز مطرح شــده که 
تولید ســرم کمبود نداشــته و صرفا مشــکاتی در توزیع 
آن وجود داشته است که باید دید در روزهای آینده چه 

تغییراتی در این حوزه به وجود خواهد آمد.

رئیس جمعیت هال احمر مطرح کرد: ورود ۳۰۰ تن دارو به کشور عراق
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