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از شناسایی بن الدن با الگوریتم های منطقه یورو تا روش های کسب درآمد 
داعش؛ مروری بر راه های تامین بودجه تروریسمی که جهان را تهدید می کند

یادداشت

ارشاد با گشت تا کی؟!
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اختالل در کسب و کارهای کوچک با تقلید 
»اینستاگرام« از »تیک تاک«
ترجمه: محمود نواب مطلق

حــوادث تلــخ مرتبــط بــا گشــت ارشــاد تــا کــی باید 
ادامه یابد و هربار با توجیهی برای تداوم آن آورده 
شــود. شــاید تمامی برخوردهای گشــت ارشــاد به 
مرگ منجر نشود، اما آثاری سوء در روح و روان و 
شأن و شخصیت دختر ایرانی می گذارد، کسی که 
میخواهد آینده ساز این مرز و بوم باشد و فرزندان 
و آینــده ســازان زمــان خــود را تربیــت کنــد. فشــار 
روانــی حاصــل از برخورد گشــت ارشــاد چنان روح 
و روان دختران جوان را میخراشد که برخی منجر 

به ســکته قلبی و ســکته مغزی یا فشــار های عصبی، افســردگی، 
َســرخوردگی تا سالها بعد میشــود، آثاری که جبران ناپذیر بوده و 
میتواند یک نسل یا چندین نسل معیوب را به جامعه تحمیل کند 

و متاسفانه این چنین قربانیانی را از میان نسل جوانمان بگیرد.
کاش این همه ســخت گیری ، فشــار و پیگیری که دولت در 
کنتــرل حجــاب دارد همــان انــدازه عــزم هم برای ســیر کردن شــکم 
گرســنه مردم و برای پیدا کردن اختالســگران هزاران میلیاردی این 
مــرز و بــوم داشــت کســانی که تاکنــون میلیاردها دالر از کشــور به 
سرقت و یغما برده اند و هیچ آثاری از آنان نیست و هنوز به سزای 
اعمالشــان نرســیده اند. چرا تاکنون چنین عزمی برای رســوا کردن 
ایــن ســارقان قهــار بیت المــال و برگرداندن اموال مــردم به نمایش 

گذاشته نشده؟؟؟!!
چرا در شرایطی که مردم با فقر دست و پنجه نرم می کنند، 
ایــن همــه اختالســگر به حال خود رها شــده اند؟؟!! و بجــای آن به  
ارشــاد خشــونت آمیز مردم همت گماشته می شــود...!!! کجاست 
آن عزم ملی برای برگرداندن سرمایه های این کشور که می توانست 
میلیونها نفر از این مردم را به آسایش و رفاه برساند و برای هزاران 

جوان بیکار اشتغال ایجاد کند...؟؟
الزم به ذکر اســت ارشــاد قهرآمیز در هیچ قانونی قید نشــده 
اســت. اما متاســفانه در شرایطی که نه قانون حکمی برای اینگونه 
برخوردهایــی دارد و نــه اینگونــه رفتارهــای قبیــح و بــدور از شــأنی، 
جایگاهــی در بیــن مــردم، تــداوم ایــن رفتارهــا فقط مردم را بیشــتر 

جریح  و کشور را دشمن شاد میکند..
کاش به آن درجه از درایت و فهم میرســیدیم که بدانیم تنها 
زمانی موفق هستیم و میتوانیم در مقابل توطئه های دشمنان تاب 
بیاوریــم کــه مــردم را در کنار خود و همراه خــود نگه داریم نه آنکه 
بــا نادیــده گرفتــن برخوردهای ناشایســت و کریه برخــی، از اعتماد 

عمومی هزینه کنیم.
هربــار بــا برخوردهــای ناشایســت، آنهــم تحت عنوان گشــت 

بــه  می شــود،  دار  جریحــه  مــردم  قلــب  ارشــاد، 
توجیحاتی بسنده می شود که افکار عمومی را اقناع 
نمــی کنــد و نتیجــه آنکه بســیاری از مــردم عادی با 
دیــدن لبــاس پلیس به جای احســاس امنیت دچار 
دلهره می شــوند. در واقــع قربانی واقعی رفتارهای 
قبیــح و کریــه برخــی، اقتدار پلیس و امنیتی اســت 
که به واسطه حضورش به ارمغان می آورد و هیچ 
چیز به این اندازه نمیتواند ترسناک باشد که مردم 
بجای کمک گرفتن از پلیس برای امنیت ،با دیدنش 

احساس نا امنی کنند.
بــا از دســت رفتــن ایــن دختر جــوان و داغــدار شــدن خانواده 
او ایــن تــرس در خانواده هــا ایجــاد شــد کــه دیگــر بــا کــدام امنیــت 
فرزندان مان را برای رفتن به مدرسه ،سر کار و.. به بیرون از خانه 
بفرســتیم؟؟ بــاور کنیــد حتی تصور چنیــن ناامنی، اقتدار کشــور را 
متزلزل کرده و باعث میشود تا دشمنان و رسانه های معاند از این 

فرصت نهایت سوءاستفاده را ببرند.
از رهبر معظم انقالب اســالمی خواســتاریم تا با درایت خود 
شرایط را به گونه ای رقم بزنند تا هم امنیت مردم خدشه دار نشود 
و هــم محبوبیــت نیــروی مردمــی پلیــس، مشــت محکمــی بردهان 

دشمنان یاوه گو شود.
آیــت هللا بیــات  زنجانــی در پــی رخدادهــای تلــخ منجــر بــه 
درگذشــت مرحومه مهســا امینی واکنش نشــان داد و مرگ تاســف 
انگیــزو ناگوار مهســا امینــی را غیرقانونی ، غیراخالقی و نامشــروع 
اعــالم کــرد. وی در ارتبــاط بــا اتفاقــی کــه پــس از مواجهه ی گشــت 
ارشــاد، بــرای دختــر جوان  این مرز و بــوم  رخ داد گفت: مجموعه ی 
رفتارها و وقایعی که موجب این اتفاق ناگوار و تأسف برانگیز شده، 

هم غیرقانونی است، هم غیرعُقالئی است و هم نامشروع.
وی افزود :غیرقانونی است از آن حیث که هیچ یک از قوانین 
کشــور، مأموریت ارشــاد و تربیت شــهروندان را به پلیس نســپرده 
اســت؛ غیرعُقالئی اســت از آن حیث که تا جایی که می دانیم و در 
تاریــخ دیده ایــم ایــن قبیل تالش و تقاّلهــای قهرآمیز هیچ وقت در 
هیــچ جامعه ای موجب گســترش و اســتقرار پایــدار و ماندگار هیچ 
ارزشــی از ارزش های الهی و انســانی نشده است و نیز غیرمشروع 
اســت چــون همان طــور کــه بارهــا گفته ام آیــۀ کریمه »ال إکــراه فی 
الدین« با اطالقی که دارد به صراحت و شفافیت تمام، مؤمنان را 
از توســعه قهری و ترویج ســتم گرانه و ظالمانۀ ارزش هایی که آنها 
را دینی و اخالقی می پندارند بازداشته است چون این عین تناقض 

است و تناقض در هیچ کجای عالم بقاء ندارد.

موجــب  اینســتاگرام  در  الگوریتمــی  تغییــرات 
ســردرگمی کســب و کارهــای کوچــک شده اســت. 
ایــن تغییــرات که با تقلید از اپلیکیشــن تیک تاک 
چینی در الگوریتمهای اینستاگرام به وجود آمده، 
موجب تســهیل تولید فیلمهای ویدئویی شــده؛ از 
اینروعکاسان، نقاشان، واسطه ها و برخی دیگر از 
کســب و کارهای کوچکی کــه درحقیقت به نوعی 
از این طریق اینســتاگرام کســب درآمد می کردند، 

دیگر قادر به ادامه کار در اینستاگرام نیستند.
اینستاگرام به عنوان یک فضای رسانه ای طی سالها فعالیت، 
همواره درحال تغییر بوده و در اثر این تغییرات بسیاری از نقاشان 
کــه نقاشــی آنهــا از نمونه هــای زنــده حیوانات وحشــی بوده اســت 
دنبال کنندگان خود در اینســتاگرام را به شــدت از دست داده اند. 
اغلب اینگونه فعاالن درفضای اینستاگرام و همچنین سایر فعاالن 
در زمینه های تجاری در این اپلیکیشــن نیز در مصاحبه با لوموند 
بــر کاهــش موفقیتهای خــود در اینســتاگرام از ابتدای ســال۲۰۲۲ 
 )۱۴۰۱( تاکنون تأکید کرده اند. همه آنها استفاده از نرم افزار جدید
»ریلز« را مقصرمی دانند. به کمک این نرم افزار کاربران به سادگی 
می توانند فیلمهای کوتاه مورد عالقه خود را تولید و بارگذاری کنند. 
از اینرو دیگر کسی به عکسها و نقاشیها و امور واسطه گری اقبالی 

نشان نمی دهد.
ایــن تغییــر کاربری به تقلید شــبکه اجتماعی تیک تاکِ چین 
انجام شده است. براساس برآورد دست اندرکاران؛ میزان کاهش 
اقبال به استفاده از تصاویر برای تبلیغات در اینستاگرام به حدود 
۵۰ درصد رسیده اســت. آنها معتقدند این فضا نقطه امیدی برای 
کارهای تبلیغاتی آنها بوده و حدود شــش ماه اســت به این علت 
موفقیتهای آنها به شدت کاهش یافته است. این قبیل هنرمندان 
از ایــن پــس دیگــر نمی تواننــد فروش خوبــی از طریق اینســتاگرام 
داشــته باشــند. همیــن امــر موجبــات نگرانی شــدید آنهــا را فراهم 
ساخته اســت. این خســارت برای فروشندگان لباس و مبل بیشتر 
بــوده؛ برخــی از ایــن فروشــندگان می گوینــد: »زمانیکــه کارمــان را 
شــروع کردیــم وضــع خیلی خوب بود. اما با تغییــرات جدید میزان 
فــروش مــا کاهش شــدیدی یافته اســت. این کار اصلــی درآمدزای 
مــا بــود و بایــد بــه تدریج به فکر کار اصلی دیگری باشــیم.« برخی 
خیاطــان نیــز از ایــن ماجــرا متضرر شــده اند. یکی از آنهــا می گوید: 
»اینســتاگرام بــه عنــوان ویتریــن اصلــی محصوالت من محســوب 
می شــود. تهیــه مــدل بــرای ایــن ویتریــن بســیار زمانبر اســت. این 
تغییرات برای من بسیار گران تمام شده است.« درعوض تعدادی 
دیگر از فعاالن در این فضای رسانه ای تصمیم گرفتند در زمین آن 
بازی کنند و با استفاده از نرم افزار جدید »ریلز« به تبلیغ فیلمهای 
تولیــدی بپردازنــد و ازایــن طریــق موفقیتهایی هم کســب کرده اند. 

البته این کار زمانبر است و برای همه ممکن نیست.
اســتفاده از چنــد عکــس بــرای امــور تبلیغاتــی درحــد چنــد 
دقیقــه زمــان می بــرد؛ درحالیکــه تولید فیلــم کوتاه با ایــن نرم افزار 
تولیــد  برایــن  نیــاز دارد. عــالوه  جدیــد حداقــل یکســاعت زمــان 

فیلــم، ویژگی هــای خاص خــود از قبیــل توانایی در 
انتخــاب  کارگردانــی،  نورپــردازی،  تصویربــرداری، 
موســیقی، انتخاب افکت و دیگر ظرایف این کار را 
شــامل می شــود. طبیعتا این کار از عهده هرکســی 
ســاخته نیســت. همیــن امــر موجــب شــده برخــی 
هنرمندان و تولید کنندگان کارهای دستی به جای 
اینســتاگرام از امکانــات دیگر شــبکه های اجتماعی 
برای تبلیغات کارهای خود استفاده کنند و صرفا به 
سایتی که شامل فهرستی از رایانامه ها باشد اکتفا 
کنند و به دنبال فضای پویا و جنجالی اینستاگرام نمی روند. برخی 
فروشــندگان لبــاس نیــز ترجیــح داده اند بــا رها کردن اینســتاگرام 
فعالیتهــای تبلیغاتی خود را به صورت حقیقــی دربازارهای موجود 

برای این کار متمرکز کنند.
اســتفاده از اینســتاگرام در امــر تبلیغــات ایــن فایــده  را دارد 
کــه ممکــن اســت منجر به یافتن حامی مالی شــود. البتــه این امر 
تضمین شــده نیســت. ضمن آنکه این امر برای اســتفاده کننده آن 
هزینه بر نیز هست. تعدادی از کسانیکه چنین کرده اند از بازخورد 
کارشان چندان رضایتی نداشته اند و حتی به تعبیری از هدررفتن 
سرمایه گذاریشان سخن می گویند. درمجموع بسیاری از کاربران 

اینستاگرام از ادامه فعالیت دراین فضا ناامید شده اند.
عکاسان به خصوص معتقدند که از این پس آنها دیگر دراین 
فضــا هیــچ فعالیتــی ندارند. چراکــه فعالیتهای آنهــا هیچ نتیجه ای 
نــدارد. در مــورد بهبــود ایــن وضعیــت روی خــود اینســتاگرام نیــز 
نمی توان حسابی باز کرد. زیرا  در طول زمان، سیاستهای اتخاذی 
ایــن شــبکه اجتماعــی همــواره چرخشــهای فراوانــی داشته اســت. 
بســیاری از کاربــران فعــال درایــن فضا معتقدند تعداد کســانی که 
طی ده سال دراین فضا همواره در قله های آن باقی مانده اند بسیار 

اندک است. 
به عنــوان مثــال در ســال ۲۰۱۶ )۱۳۹۵( اینســتاگرام قوانیــن 
تبلیغاتــی خــود را بــه کلــی تغییــرداد. از ایــن تاریخ پســتها دیگر به 
ترتیــب زمانــی نمایــش داده نمی شــوند و یــک الگوریتــم غیرقابــل 
دســترس بــه صورت خــودکار زمــان نمایش آنها را معیــن می کنند. 
همچنیــن درهمــان ســال قالــب جدیــدی بــرای »اســتوری« در ایــن 
شبکه تعریف شد تا بتواند با »اِسنَپ چَت« رقابت کند. از آن زمان 
تاکنون کسب وکارهای خُرد دراین شبکه به تدریج دنبال کنندگان 
خود را ازدست داده اند. برخی نیز براین باورند که این قوانین جدید 
چه بسا به نفع اینستاگرام تمام شود. زیرا بسیاری از فعاالن در آن 
بهرحال وابستگیهای فراوانی در امورات خود به آن دارند و همواره 
در تالشند تا برمیزان سرمایه گذاریهای خود برای تبلیغات به رغم 
وجود برخی ناکامیها بیفزایند. در این فضای رقابتی شدید است که 
نرم افزار»ریلز« وارد میدان شد. نرم افزاری که خود اینستاگرام به 
جهت منافع سرشاری که از این طریق برایش بدست آمده بسیار 
حامی آنســت. درعین حال امیدواراســت از این مســیر بتواند گوی 

سبقت را از رقیب مطرح خود یعنی تیک تاک چینی برباید.
متن کامل را با اسکن کیوآرکد در سایت مطالعه کنید
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گروه هــای تروریســتی هزینه هــای زیــادی دارنــد کــه بایــد 
بــرای تامیــن آن چــاره جویــی کننــد. تامیــن 
اســلحه، ســفرهای بیــن المللــی و پرداخــت 
هزینــه نیروهــا، پــول زیادی مــی خواهد که 
محلــی بایــد بــرای تامیــن آن باشــد. اگرچــه 
کمــک دهنــدگان ثروتمندی وجــود دارند که 
از ایــن گروه هــا حمایت می کنند اما اقتصاد 
تروریســم بویــژه بــرای گروه های بــزرگ باید 
در جریــان باشــد و منابــع پایــدار در اختیــار 

آنها قرار گیرد.
ایــن منابع از یک ســو بــه گروه ها کمک 

مــی کنــد کــه هزینه هــا را تامیــن کننــد ولــی از ســوی دیگــر 
زمینــه ای مــی شــود بــرای ردیابــی آنهــا. همانطــور کــه برای 

بن الدن شد.
وقتی بن الدن پس از حادثه ۱۱ ســپتامبر پنهان شــد 
گمــان نمــی کــرد؛ تراکنش های مالی دامنگیرش شــود. در 
واقــع ایــن رصــد مالــی تراکنش هــای مشــکوک در منطقــه 
یــورو بود که شناســایی را تــا ۴۰ کیلومتــری محل اختفای 
بــن الدن رســاند و ســپس بــا روش هــای دیگــر دســتگیری 

او محقق شد.
حســین صابــری، محقــق و مــدرس در حوزه مبــارزه با 
پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم در گفــت و گــو با عصر 
اقتصــاد بــا اشــاره بــه رصدهــای جریان هــای پولــی گفــت: 
»بحــث کشــف محــل اختفــای بــن الدن بــا سیســتم دیتــا 
ماینینگ انجام شــد. یعنی یک ســری الگوریتم های رفتاری 
در حوزه یورو وجود داشت که مالحظه شد جریانات پولی 
مشــکوک بــه تامیــن مالــی تروریســم در حال انجام اســت. 
وقتی این جریانات را بیشتر رصد کردند دیدند از یک گروه 
ترویســمی بــزرگ نمایندگــی مــی کنــد و وقتــی بــه القاعــده 
رســیدند مبــدا دســتورات و روش هــا را از ایــن طریــق پیــدا 
کردند. یعنی ابتدا یک پل ارتباطی بین تراکنشــهای پولی و 
چرخه عملیاتی که آن را هدایت می کرد پیدا شــد، ســپس 
بــه بــن الدن رســیدند.« او با اشــاره به مــاده ۱۴ الحاقی به 
قانون جدید مبارزه با پولشــویی در کشــور خاطرنشان کرد: 
»ما هم در قانون چنین ســاز و کاری پیش بینی کرده ایم. 
فهرســت های تحریمــی وجــود دارد که ریسکشــان باالســت 
کــه عمدتــا ۲ دســته هســتند. یــک ســری از آنهــا مربــوط به 
قطعنامه هــای شــورای ملــی امنیــت اســت و یــک ســری هم 
لیســت تحریم هــای داخلــی اســت کــه مرجع ایــن تحریم ها 

شــورای عالی امنیت ملی است.«
صابــری در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه راه هــای تامین 
مالــی گروه هــا چیســت؟ اظهــار کــرد: »بــه جــز گروه هــای 
کوچــک کــه از ســوی برخــی کمک کننــدگان ثروتمنــد تامین 
مالی می شــوند، گروه های بزرگ دارای منابع مالی تعریف 
شــده و پایــدار هســتند کــه عمدتــا بــا دولت هــا در ارتبــاط 
اســت. فــرض کنیــد در خصــوص قیمــت ســوخت بــا قیمت 
ارزان، دولت هــا هســتند کــه وارد مــی شــوند چــون بخــش 

خصوصــی توانایی چنین معامله ای را ندارد.«
او درباره چگونگی پیشــگیری از تامین مالی تروریســم 
هــم گفــت: »مســلما پیشــگیری قابــل انجام اســت و قطعا 
اقدامــات پیشــگیرانه هم وجود دارد. چــون اینها کانال های 
حمل و نقلشــان و چرخه پولشــان خیلی پیچیده می شــود. 
ولــی مــا نمــی توانیــم تخمیــن بزنیم که اگــر اســتانداردهای 
پیشگیرانه نبود اینها می توانستند به جای 7۰ هزار بشکه 
در روز ۵۰۰ هــزار بشــکه بفروشــند. بــا ایــن حــال قوانیــن 
پیشگیرانه وجود دارد و تاثیر آنها برای محدودسازی تامین 
مالی تروریســم قابل ذکر اســت. یک ســری ســاز و کارهای 
نظارتی در حال حاضر جریان دارد که اگر نبود قطعا دست 

این گروه ها بســیار بازتر می شد.«
گروه هــای تروریســتی از روش هــای مختلفــی تامیــن 
مالــی انجــام مــی دهند کــه اغلب آنهــا منبع 
ثروتمنــد  دهنــدگان  کمــک  اتکاشــان  قابــل 
داعــش  ماننــد  گروه هــا   برخــی  امــا  اســت. 
داشــتن  اختیــار  در  و  بزرگــی  بــه  توجــه  بــا 

ســرزمین، منابع مالی پایداری دارند.
در گزارشی که واشنگتن پست در سال 
۲۰۱۵ از روش هــای تامیــن مالــی تروریســت 
نوشــته بود به ۱۲ روشــی اشاره شده بود که 

داعــش از آن محــل تامین مالی می کند. 

12 راه درآمدزایی داعش
نفــت: میادیــن نفتــی کــه در ســوریه و عــراق توســط 
داعــش تصــرف شــده، منبــع اصلــی تامیــن مالی ایــن گروه 
تروریســتی اســت. اگرچــه جلوگیــری از صــادرات نفــت در 
مقیاس بزرگ از قلمرو داعش برای آمریکا و سایر کشورها 
نســبتاً آســان اســت، اما کنترل تجارت نفت در بازار ســیاه 
کــه ظاهــراً در امتداد مرزهای متخلخــل قلمرو تحت کنترل 
داعــش و اطــراف آن رونــق دارد چنــدان آســان نیســت.این 
گروه تروریســتی بیشــتر نفت را در پاالیشــگاه های کوچک 
بــه  کامیــون  بــا  را  آن  می کننــد، ســپس  پاالیــش  ســیار  و 
مــرز ترکیــه می فرســتند، جایــی کــه دالالن و تاجــران نفــت 
آن را مبادلــه می کننــد. از آنجــا کــه ایــن تجــارت غیرقانونی 
اســت، محموله هــا بــا تخفیــف شــدیدی فروختــه می شــود 
بنابرایــن قیمت هــا به شــدت نوســان دارد. طبق گزارش ها، 
ماننــد  همــراه  تلفــن  پیام رســانی  خدمــات  از  قاچاقچیــان 
واتساپ برای هماهنگ کردن مبادالت محصوالت استفاده 

می کنند. 
بر اســاس گزارش ســرویس تحقیقــات کنگره، فروش 
نفــت در ابتــدا بخــش عمــده ای از درآمــد داعــش را تامیــن 
مــی کــرد، امــا از زمانی که ایاالت متحــده و دیگران حمالت 
هوایــی گســترده ای را بــه تاسیســات نفــت و گاز ایــن گروه 
انجــام دادنــد، ایــن درآمــد کاهــش یافــت. ایــاالت متحــده 
همچنیــن تــالش کرده اســت تا دالالن نفت را شناســایی و 
هــدف قــرار دهــد و ترکیــه را تشــویق کنــد تا قاچــاق در مرز 

خود را متوقف کند.
بــه ایــن ترتیــب درآمد نفت و گاز داعش آســیب جدی 
دیــد زیــرا مهندســان و ســایر کارشناســان فنــی الزم بــرای 
ســاخت این محصوالت یا از منطقه فرار کرده اند یا کشــته 

شده اند. 
مالیــات و اخــاذی: از آنجــا کــه داعش قلمرو وســیعی 
را کنتــرل مــی کنــد، مــی تواند از افرادی کــه در آنجا زندگی 
می کننــد مالیــات بگیــرد. برخــی از ایــن مالیات هــا مشــابه 
مالیات هــای یــک ایالــت عادی هســتند، در حالــی که برخی 

دیگر بیشــتر شبیه اخاذی هستند.
داعــش از چیزهایــی از جملــه کاالهای فروخته شــده، 
خدمــات آب و بــرق ماننــد بــرق و آب )بــه عنــوان مثــال در 
برخی مناطق، برق فقط یک ســاعت در روز روشــن اســت(، 
شــرکت های مخابراتــی، برداشــت پــول نقــد از حســاب های 
بانکــی، مالیات می گیرد. حقــوق کارمندان، ورود کامیون ها 
بــه مناطــق تحــت کنتــرل داعــش در پســت های بازرســی، 
غــارت مکان هــای باستان شناســی و بــه طــور کلــی جوامــع 

غیرمسلمان. 
ایــن  گــزارش تامســون رویتــرز تخمیــن مــی زنــد کــه 
سیســتم اخــاذی و مالیــات مــی توانــد ســاالنه ۳۶۰ میلیون 

دالر برای این ســازمان تروریســتی درآمد ایجاد کند.
مــردم ایــن منطقــه نوعی سیســتم دو الیــه را توصیف 

مــی کننــد کــه در آن جنگجویــان داعش و خانواده هایشــان 
مراقبت هــای  و  مســکن  جملــه  از  رایــگان  خدمــات  انــواع 
پزشــکی را دریافــت مــی کنند، در حالی کــه دیگران مالیات 

ســنگینی دریافت می کنند.
بــه  ملــل  ســازمان  گــزارش  بــاج:  بــرای  ربایــی  آدم 
تخمین هایــی اشــاره مــی کنــد کــه داعــش تنهــا از طریــق 
آدم ربایی برای باج در سال گذشته ۳۵ تا ۴۵ میلیون دالر 

درآمد داشته است.
ســاختن  غیرقانونــی  بــا  بریتانیــا  و  متحــده  ایــاالت 
پرداخــت بــاج بــه ســازمان های تروریســتی، ســعی کرده اند 
ایــن کانــال مالــی را محــدود کننــد. ایــن سیاســت می توانــد 
بــرای خانواده هایــی که تحت تأثیر آدم ربایی قرار گرفته اند 
بســیار کم اثر به نظر برســد، اما مقامات معتقدند که این 
کار تروریست ها را از گروگان گرفتن آمریکایی و انگلیسی 

منصرف می کند.
داعــش همچنیــن درآمــد قابــل توجهــی از آدم ربایــی 
بــرای بــاج خواهــی در جوامــع خــود بــه دســت مــی آورد، 
اقداماتــی کــه معمــوالً در مطبوعــات بیــن المللــی گــزارش 

نمی شوند.
کمــک کننــدگان ثروتمند: اگرچه داعش در درجه اول 
توســط کمــک کننــدگان ثروتمنــد ماننــد ســایر ســازمان های 
تروریســتی تامیــن مالــی نمی شــود، اما ایــن کمک ها هنوز 

منبع درآمد قابل توجهی هســتند.
برخــی برآوردهــا می گوینــد کــه داعــش در ســال های 
۲۰۱۳-۲۰۱۴ بالــغ بــر ۴۰ میلیون دالر از تجار، خانواده های 
ثروتمند و سایر کمک کنندگان در عربستان سعودی، قطر، 
کویت و امارات متحده عربی دریافت کرده است. بسیاری 
از ایــن کمــک کننــدگان نخبــه بــه دلیل تــرس و خصومت با 
ایــران و رئیــس جمهــور ســوریه، بودجــه داعــش را پرداخت 

کردند. 
فــروش آثــار باســتانی: داعــش بــا بــه دســت آوردن 
قلمرو، کنترل موزه ها، مجموعه های خصوصی و مکان های 
کاخ  ماننــد  اســت.  گرفتــه  دســت  در  را  باستان شناســی 
بزرگ آشورناســیرپال دوم پادشــاه آشــور. این امر به گروه 
و  هنــری  آثــار  از  ای  گســترده  عرضــه  قــدرت  تروریســتی 
تاریخی گرانبها داده اســت. به گفته گروه ویژه اقدام مالی 
مستقر در پاریس، در سال ۲۰۱۵، این گروه حداقل ۴۵۰۰ 

مکان فرهنگی را تحت کنترل خود داشــت.
برخــی از این آثار باســتانی از بیــن می روند، اما برخی 
دیگر برای کسب سود دوباره فروخته می شوند و اغلب به 
بازارهای ترکیه و اردن و از آنجا به اروپا و سایر کشورهای 

پیشرفته سرازیر می شوند.
در نوامبــر ۲۰۱۴، متیــو لویــت از موسســه واشــنگتن 
مجلــس  کمیتــه  یــک  بــه  نزدیــک  خــاور  سیاســت  بــرای 
نماینــدگان گفــت کــه فــروش آثــار باســتانی - چــه آنهایــی 
کــه از مجموعه هــا بــه ســرقت رفتــه اند و چــه آنهایی که به 
تازگــی حفــاری شــده اند - دومیــن منبــع درآمــد بــزرگ گروه 
پــس از فــروش غیرقانونــی نفــت اســت. برآوردهــای دیگــر 
ایــاالت متحــده حجــم کل تجــارت آثــار باســتانی را بیش از 

۱۰۰ میلیون دالر در ســال نشــان می دهد.
زده  تخمیــن  داری  خزانــه  وزارت  عراقــی:  بانک هــای 
اســت کــه داعــش بــا تصــرف شــعب بانک هــای دولتــی در 
شمال و غرب عراق در سال ۲۰۱۴ حداقل نیم میلیارد دالر 

پول نقد به دســت آورده است.
یک افســر اطالعاتی ایاالت متحده به روزنامه گاردین 
گفته بود: "قبل از موصل، کل پول نقد و دارایی آنها 87۵ 
میلیــون دالر بــود... پــس از آن، بــا پولــی کــه از بانک ها به 
ســرقت بردنــد و ارزش تجهیــزات نظامــی که غــارت کردند، 

می توانســتند ۱.۵ میلیارد دالر دیگر به آن اضافه کنند." 
فــروش ســایر امــوال غارت شــده: با تصرف ســرزمینی 
در عراق، داعش وســایل نقلیه، ســالح و مهمات آمریکایی 
را بــه دســت آورده اســت که مــی تواند مورد اســتفاده قرار 
گیــرد یــا دوباره بفروشــد. همچنین گزارش شــده اســت که 
تجهیــزات ســاختمانی، ژنراتورها، کابل های بــرق، اتومبیل، 

دام، مبلمان و ســایر کاالها را مجدداً فروخته اســت.
ســایت وب  گــزارش  بــه  مســتغالت:  و   امــالک 
Niqash.org، داعــش بــا اجــاره و حــراج امــوال افــرادی کــه 
کشته شده اند یا از مناطق تازه اشغال شده فرار کرده اند، 
پــول نقــد تولید مــی کند. اموال متعلق بــه افرادی که گروه 
داعــش آنهــا را دشــمن خــود می دانســت - ماننــد ارتــش و 
پلیــس عــراق، مقامــات دولتــی، سیاســتمداران، قضــات و 

دادســتان های عمومی - نیز مصادره شده است. 
بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل اســناد داعــش از موصل، 
امــوال مصادره شــده توســط آنهــا می تواند به افــراد محلی 
اجاره داده شــود، یا به پایگاهی برای جنگجویان یا اعضای 
داعش تبدیل شــود، یا به عنوان مکان های جدید بازســازی 

شود.
خارجــی  داوطلبیــن  از  برخــی  خارجــی:  داوطلبیــن 
کــه بــرای پیوســتن بــه داعــش ســفر می کننــد، ارز بــا خــود 
می آورنــد. اگرچــه بــه نظر می رســد این منبع بودجه نســبتاً 

محدودی برای آنها باشد.
کشــاورزی: داعــش برخــی از حاصلخیزتریــن مناطــق 
جــو  و  گنــدم  کــه  دارد  کنتــرل  تحــت  را  ســوریه  و  عــراق 
زیــادی تولیــد مــی کنند. به گفته تامســون رویتــرز، اگر این 
محصــوالت بــا ۵۰ درصــد تخفیــف در بــازار ســیاه فروختــه 
شــوند، بــاز هم مــی تواند بیــش از ۲۰۰ میلیون دالر درآمد 

ســاالنه برای دولت اسالمی داشته باشد.
ســایر محصــوالت نیــز به ســادگی از کشــاورزان گرفته 
می شود. یکی از پناهجویان سوری در مصاحبه با واشنگتن 
پســت گفت که داعش ۱۰ درصد از محصول گندم خانواده 
او را گرفته است. بر اساس گزارش ها، مقداری از گندم در 
کارخانه های آرد متعلق به دولت اسالمی آسیاب می شود 

و متعاقباً به مردم محلی و نانوایی ها فروخته می شــود.
فســفات، ســیمان و گوگــرد: منطقــه ای که داعش به 
تصــرف خــود درآورده اســت، سرشــار از منابــع طبیعــی از 

جمله فســفات، سیمان و گوگرد است. 
تامســون رویتــرز تخمیــن می زنــد کــه منابــع فســفات 
ممکــن اســت ۵۰ میلیــون دالر در ســال بــرای داعــش بــا 
قیمت هــای تخفیف خــورده تولیــد کنــد، در حالــی که اســید 
ســولفوریک و اســید فســفریک ممکــن اســت ۳۰۰ میلیــون 

دالر تولید کنند.
قاچــاق انســان: بســیاری از گزارش هــا از فــروش زنان 
و دختــران بــه منظور ازدواج یا بردگی جنســی می گویند. از 
جمله بســیاری از زنان از اقلیت های ایزدی و شــیعه در این 

بازار فروخته می شوند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال شادی روح آن مرحومه و برای شما و 
سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم . 

اناهلل و اناالیه راجعون 

از طرف علی پاکزاد
و همکاران شما در روزنامه عصراقتصاد

جناب آقای جعفر پاکزاد
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بازار کم رونق کفش مدارس 
در آستانه مهر

رئیساتحادیهتولیدکنندگانوفروشندگانکفشهای
دســتدوزتهران،ازکمرونقیبازارکفشدرآســتانه
بازگشــاییمــدارسخبردادوگفــتکهمیزانافزایش
قیمــتدرمدلهــایمختلــفبازارمهرمتفاوتاســت،
امــادربرخــیکاالهــانســبتبــهســالگذشــتهتــا۳۰ 

درصدافزایشقیمتهممشاهدهشدهاست.
از ســال ۱۳۹۸ با شــیوع ویروس کرونا در کشــور، 
بازارهــای مختلفــی بــا کاهــش تقاضــا و آســیب مواجــه 
شدند؛ از جمله می توان به تقاضای لوازم التحریر و اقالم 
مربوط به دانش آموزان مثل کفش و کوله پشــتی اشــاره 
کرد که به دلیل آنالین شــدن آموزش افت چشــم گیری 
داشــت. امــا بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان 
و فروشــندگان کفش هــای دســت دوز تهــران، در ســال 
جاری با بازگشــایی مدارس هم وضع بازار کفش تغییر 

چندانی نداشته است.
رســول شــجری در گفت وگــو بــا ایســنا، در پاســخ 
بــازار کفــش مدرســه در  بــه ســوالی دربــاره وضعیــت 
آســتانه بازگشــایی مدارس، گفت: تقاضا در بازار کفش 
چمشــگیر نیســت و مانند ســال های قبل نبوده اســت. 
بنابرایــن می تــوان گفــت بــازار کفــش مهر امســال حتی 
مشــابه ســال گذشته نیســت و توقع این صنف برآورده 

نشده است.
وی بــا بیــان اینکــه چــون تولیــد بیــش از مصــرف 
اســت، در مــواردی حتــی تولیدکننــده نمی توانــد قیمــت 
تمــام شــده را دریافــت کنــد، تصریــح کــرد: بــا توجــه به 
افزایــش اجاره بهــا، هزینــه دســتمزد و ســایر هزینه های 
تولید تولیدکنندگان مجبور به افزایش قیمت هستند.

بــه گفتــه وی میــزان افزایــش قیمــت در مدل هــای 
مختلــف متفــاوت اســت، اما در برخی کاالها نســبت به 
ســال گذشــته تا ۳۰ درصد افزایش قیمت هم مشاهده 

شده است.

 تاثیر افزایش دستمزدها
بر آمار جذب بیمه شدگان

کارگــران صنفــی انجمنهــای عالــی کانــون دبیــرکل
افزایــشجــذببیمهشــدگانتامیناجتماعیراناشــی
ازباالرفتندســتمزدهادرســال۱۴۰۱وفعالترشــدن

کارگاههاعنوانکرد.
هــادی ابــوی در گفت وگــو بــا ایســنا، با اشــاره به 
آمــار بیمــه شــدگان جدیــد ســازمان تامیــن اجتماعــی 
اظهار کرد: افزوده شدن تعداد بیمه شدگان را به فال 
نیک می گیریم و آن را در بهبود شرایط بازار کار موثر 

می دانیم.
وی بــا بیــان اینکــه عمــده ایــن افــراد بیمــه اولــی 
هســتند، گفــت: بیمــه اولی هــا دو گــروه هســتند؛ یک 
کــرده  دایــر  کارگاهــی  خودشــان  کــه  کســانی  دســته 
اشــتغالزایی  و  کرده انــد  بیمه پــردازی  بــه  شــروع  و 
داشــته اند و دوم کســانی کــه جــذب کارگاه هــا شــده و 
مشــغول بــه کار شــده اند کــه ایــن گــروه را نمی توانیم 
انــکار کنیــم چــون بــا توجــه به وضــع کارگاه هــا پس از 

کرونا این قضیه مشــهود است.
بــه گفتــه دبیرکل کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگــران، در مقطعی به دلیل شــرایط اقتصادی و کرونا 
برخــی کارگاه هــا غیرفعــال بودند و برخــی دیگر با توقف 
فعالیــت و ریــزش نیــروی کار مواجه شــدند ولــی بعد از 
کرونــا جــذب نیــرو در کارگاه هــا صورت گرفــت و یکی از 
عوامل موثر در این قضیه افزایش حداقل دســتمزد بود 

که در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد.
وی ضمــن اشــاره بــه تاثیــر رونــد عرضــه و تقاضای 
نیــروی کار در افزایــش آمــار بیمه شــدگان اظهــار کرد: با 
فعــال شــدن کارگاههــا و بــاال رفتــن دســتمزدها شــرایط 
برای عرضه و تقاضای نیروی کار بهتر شــده و کارگاه ها 
توانســتند جذب نیرو داشــته باشــند و به فعالیت خود 

ادامه دهند.
ایــن مقام مســئول کارگری درباره تســهیل صدور 
مجوزهــای کســب و کار و تاثیــر آن بــر افزایــش تعــداد 
بیمه شــدگان نیــز گفــت: خوشــبختانه در بحــث صدور 
مجوزها، سخت گیری های غیر واقعی را کنار گذاشتیم 
و ایــن مســاله را به شــکل یــک پنجره واحــد دیدیم که 
البته هنوز کامل نشده و در شرف وقوع است. برخی 
از کســانی کــه بــه مــا مراجعــه می کنند هنــوز در بحث 
مجوز مشــکالتی دارند که یا راه برایشــان باز نشــده یا 
هنــوز به طور شــفاف مشــخص نیســت از چــه طریقی 
باید اقدام کنند ولی به طور حتم رفع موانع و تسهیل 
در صــدور مجوزهــا موجب شــده تا بســیاری از کســب 
وکارها با موانع و محدودیت های کمتری در راه اندازی 

مواجه شوند.

مرغ و تخم مرغ گران شد
بررســیوضــعقیمــتکاالهایاساســیدرهفتهجاری
حاکیازثباتنسبیقیمتاکثرکاالهاورکوددربازار
آنهاستاماقیمتمرغوتخممرغکهدرروزهایاخیر
روندصعودیبهخودگرفتهبراینمدارپیشمیرود.
بــه گــزارش مهــر، بررســی وضــع قیمــت کاالهــای 
اساســی در هفتــه جــاری حاکــی از ثبــات نســبی قیمت 
اکثــر کاالهــا و رکــود در بــازار آنهاســت امــا قیمــت مــرغ 
و تخم مــرغ کــه در روزهــای اخیــر روند صعــودی به خود 

گرفته همچنان بر این مدار پیش می رود.
براین اســاس قیمت مرغ نســبت به هفته گذشته 
بین ۳ تا ۷ هزار تومان و قیمت تخم مرغ نیز حدود ۲۰ 

هزار تومان افزایش داشته است.
تولیدکننــدگان دلیــل این مســاله را افزایش تقاضا 
عنــوان می کننــد ضمــن اینکه جوجه ریــزی در حوزه مرغ 

گوشتی نیز به شدت کاهش یافته است.
برایــن اســاس مرغــداران معتقدنــد کــه هنــوز مرغ 
و تخم مــرغ بــه قیمــت واقعــی نرســیده و قرار اســت که 
دولــت ۳۱ شــهریور قیمــت جدیــد ایــن دو کاال را تعییــن 

و اعالم کند.
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کسب رتبه ۱۹ صنعت 
گردشگری ایران در دنیا

صنعــت ارزش گردشــگری و ســفر جهانــی شــورای
را۴۸.۱  میــادی ایــراندرســالگذشــته گردشــگری
میلیارددالربرآوردکردوایرانرادررتبه۱۹جهاناز

ایننظرقرارداد.
به گزارش ایرنا، شــورای جهانی ســفر و گردشگری 
۲۰ کشور نخست دنیا از نظر بزرگی صنعت گردشگری 

خود در سال ۲۰۲۱ را معرفی کرده است.
گردشــگری  صنعــت  کمــک  میــزان  شــورا  ایــن 
کشورهای دنیا به تولید ناخالص داخلی آن ها طی سال 
۲۰۲۱ را بررســی کــرده و ایــران را باالتــر از ســوئیس در 

رتبه نوزدهم قرار داده است.
ایــن گــزارش میزان کمک صنعت گردشــگری ایران 
را ۴۸.۱  ناخالــص داخلــی طــی ســال ۲۰۲۱  تولیــد  بــه 
میلیــارد دالر بــرآورد کــرده اســت کــه بیشــتر از همــه 

کشورهای دنیا منهای ۱۸ کشور بوده است.
آمریــکا با صنعــت گردشــگری ۱۲۷۱ میلیارد دالری 
در رتبــه نخســت ایــن فهرســت و چیــن بــا ۸۱۴ میلیــارد 
دالر و آلمان با ۲۵۱ میلیارد دالر به ترتیب در رتبه های 
قــرار گرفته انــد. کشــورهای  نظــر  ایــن  از  دوم و ســوم 
انگلیــس،  مکزیــک،  فرانســه،  هنــد،  ایتالیــا،  ژاپــن، 
اســپانیا، برزیل، کانادا، استرالیا، هلند، روسیه، ترکیه، 
عربستان، و کره جنوبی نیز رتبه های چهارم تا هجدهم 
را به خود اختصاص داده اند. ارزش صنعت گردشــگری 
کــره جنوبــی که یک پله باالتر از ایران قرار گرفته اســت 

۴۸.۸ میلیارد دالر برآورد شده است.
میلیــارد   ۴۴.۵ گردشــگری  صنعــت  بــا  ســوئیس 
دالری یــک پلــه پایین تــر از ایــران و در رتبــه ۲۰ جهــان 
قرار گرفته اســت. ایران بر اســاس آمار ســال های ۲۰۱۹ 
و ۲۰۲۰ جــزو فهرســت ۲۰ کشــور نخســت دنیــا از نظــر 
صنعــت گردشــگری قــرار نگرفتــه بــود. بدیــن ترتیــب در 
ســال ۲۰۲۱ بــا تغییــر دولــت در ایــران و روی کار آمــدن 
دولت رئیسی، ایران جزو ۲۰ کشور برتر جهان از لحاظ 

بزرگی صنعت گردشگری قرار گرفت.
شورای جهانی سفر و گردشگری در بخش دیگری 
از گــزارش خــود میزان هزینه کرد گردشــگران داخلی در 
هر کشــور را بررســی کرده و ایران را از این نظر در رتبه 
۱۶ جهــان قــرار داده اســت. بــر اســاس برآورد ایــن نهاد 
بین المللــی، گردشــگران ایرانــی در ســال ۲۰۲۱ بالــغ بــر 
۳۳.۳ میلیــارد دالر در کشــور خــود هزینــه کرده انــد که 
این رقم بیشــتر از همه کشــورهای دنیا به جز ۱۵ کشور 
آمریــکا، چیــن، آلمــان، هنــد، ژاپــن، مکزیــک، انگلیس، 
ایتالیا، فرانســه، برزیل، کانادا، هلند، اسپانیا، استرالیا 

و روسیه بوده است.
در  آمریکایــی  گردشــگران  هزینه کــرد  میــزان 
کشورشــان در ســال ۲۰۲۱ بالــغ بــر ۷۳۱ میلیــارد دالر 
بوده اســت. هزینه کرد گردشــگران چینی در کشورشان 
طــی ایــن ســال نیــز ۴۵۸ میلیــارد دالر و ایــن رقــم برای 

آلمانی ها ۲۱۲ میلیارد دالر بوده است.
ایــران در ســال ۲۰۱۹ در رتبــه ۱۷ جهــان از نظــر 
هزینه کــرد گردشــگران داخلــی قرار گرفتــه بود که بدین 
ترتیب در سال ۲۰۲۱ یک پله در رده بندی جهانی صعود 

داشته است.

عضو هیات مدیره دفاتر 
خدمات مسافرت هوایی 

خوزستان: عمده هواپیماهای 
کشور زمینگیرند

بــهگفتــهعضــوهیــاتمدیرهدفاتــرخدماتمســافرت
هواییوجهانگردیخوزســتان،عمدههواپیماهاییکه
دراختیارایرالینهایپروازیاســت،زمینگیرهستند
وباتوجهبهتحریمهانیازمندقطعاتهستندوامکان

پروازندارند.
امیــد خوانســاری در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره 
قیمــت بلیــت هواپیما در مســیرهای پرتــردد اظهار کرد: 
در حــال حاضــر قیمــت بلیــت هواپیماهــا در مســیرهای 
پــر تــردد مثــل مســیر اهــواز- تهــران و یــا اهواز - مشــهد 
براساس قیمت مصوب سازمان هواپیمایی کشور است 
و نرخ پروازها، کف قیمتی است که این سازمان تعیین 

کرده است.
وی افــزود: قیمــت بلیت هواپیمــا در حال حاضر با 
توجه به اینکه در فصل مســافرت های داخلی و خارجی 
قــرار داریــم، معقول اســت، مگر اینکــه چارترکننده های 
پــرواز در برخــی از مســیرها بلیت هــا را بــه مــردم گــران 

بفروشند.
عضو هیات مدیره دفاتر خدمات مســافرت هوایی 
و جهانگردی خوزســتان گفت: در مســیرهایی که مقصد 
هنــوز  پــروازی  چارترکننده هــای  هســتند  گردشــگری 
فعــال هســتند و در قیمت هــا اعمــال نفــوذ می کنند اما 
در مســیرهایی کــه ســازمان هواپیمایــی مشــخص کرده 
اســت، بلیــت در ســایت های شــرکت های هواپیمایــی با 

نرخ مصوب این سازمان عرضه می شود.
خوانســاری درباره کاهش تعداد پروازها در کشور 
عنــوان کرد: عمــده هواپیماهای شــرکت های هواپیمایی 
کشــوری زمین گیر هســتند و با توجه به تحریم قطعات 
و مشــکالتی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد امــکان پرواز 

ندارند.
 یکیازمشکاتدربحثکمبودبلیت
مسالهزمینگیرشدنهواپیماهااست

وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالتی کــه در بحث 
کمبــود بلیــت پــرواز وجــود دارد مســاله زمین گیر شــدن 
هواپیماهــای شــرکت های هواپیمایــی اســت، افــزود: بــا 
توجــه بــه بحــث تحریم هــا امــکان تامین موتــور و برخی 
از قطعــات ضــروری هواپیماها در کشــور وجــود ندارد و 
این مساله باعث زمین گیر شدن هواپیماها شده است.
عضو هیات مدیره دفاتر خدمات مســافرت هوایی 
و جهانگــردی خوزســتان در پایــان گفــت: از حــدود ۳۴۰ 
فرونــد هواپیمایــی کــه در کشــور در اختیــار ایرالین های 
پروازی اســت، حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هواپیما فعال هســتند 
و باقــی هواپیماهــا زمین گیــر و نیازمند قطعات هســتند 
کــه امیدواریــم بــا توافقاتی که در برجام انجام می شــود 

مشکل تامین قطعات این هواپیماها حل شود.
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مشــاورکمیسیونمســئولیتاجتماعی
اتــاقبازرگانــیخاطــرنشــانکــردکــهنبــود
تعــادلمنطقــهایتبدیــلبــهمهاجــرتشــده
اســتوبــرهــمخــوردننســبتجنســیو
تجــردقطعــیبیــندختــرانوپســرانناشــی
ازمهاجرتهــایبــهمرکــزکشــوراســتکــه
پیامدهــایآنرادرآیندهمشــاهدهخواهیم
کــرد.درحــالحاضــرشــاهدبرهــمخــوردن
نســبتجنسیدراســتانهاییزد،بوشهرو

گیانهستیم.
بــه گزارش ایلنا، اردشــیر گراوند مشــاور 
کمیسیون مســئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی 
در نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانی 
بررســی  موضــوع  بــا  گزارشــی  بــه  اشــاره  بــا 
عــدم تعــادل منطقــه ای بــر تاثیــرات اقتصادی 
و اجتماعــی کشــور، گفــت: ایــران دچــار عــدم 
تعادل جدی اســت پیش از انقالب بر شــاهد 
تمرکزگرایی در همه بخش ها از جمله صنایع 
بودیــم که متاســفانه از ایــن تمرکزگرایی خود 

را جدا نکردیم.
وی بــا بیــان اینکــه کشــاورزی صنعتــی 
مرکــزی  اســتان های  در  دامــداری صنعتــی  و 
تهــران، اصفهان، یزد و ســمنان متمرکز شــده 
اســت، بیــان کرد: بــه جای مدیریــت جمعیت 
در مبــدا شــاهد مدیریــت جمعیــت در مقصد 
هســتیم از این رو تمام زیرســاخت های کشور 

به مرکز کشور هدایت شده است.
بــه گفتــه گراوند؛ عدم تعــادل منطقه ای 
تبدیل به مهاجرت شده است و بر هم خوردن 
نســبت جنســی و تجرد قطعی بین دختران و 
پســران ناشــی از مهاجرت های به مرکز کشور 
اســت که پیامدهای آن را در آینده مشــاهده 
خواهیــم کــرد. در حــال حاضــر شــاهد برهــم 
خــوردن نســبت جنســی در اســتان های یــزد، 

بوشهر و گیالن هستیم.
مشــاور کمیســیون مســئولیت اجتماعی 
اتــاق بازرگانــی دلیــل مهاجرت پذیــری البــرز، 
تهران و سمنان را خطا دانست و افزود: نظام 

برنامه ریــزی کشــور منجــر بــه وضــع تراکمــی 
خطرناکــی شــده اســت و در حــال حاضــر ۱۴ 
میلیون حاشیه نشــین در کشــور وجود دارد و 
باپدیــده غریــب شــهری مواجه شــدیم به این 
معنــا کــه ۵۰ درصــد از ســاکنان شــهرها در 
جای دیگری متولد شــدند در تهران ۶۲ درصد 
جمعیــت آن در شــهر دیگــر متولــد شــدند اما 

ساکن تهران هستند.
وی بــا ترســیم نقشــه ســرقت در کشــور، بیــان 
کــرد: افزایــش میــزان دزدی هــا و ســرقت ها در 
اســتان های مرکــزی نشــان می دهــد کــه تمــام 
منابع را به مرکز کشــور هدایت شــده اســت و 
در نهایت راهکاری جز اعدام برای آنها نداریم.

گراونــد بــا بیان اینکه در ۱۴۰۱ حدود ۳۰ 
درصــد از خانوارهــا شــاغل ندارند، گفت: نرخ 
بیــکاری در کشــور قابــل توجه اســت پیش از 
انقالب تعداد شاغالن در حوزه صنعت حدود 
۳۳ درصــد از جمعیــت کشــور بــود کــه امــروز 

هنوز نتوانستیم به این آمار برسیم.
مشــاور کمیســیون مســئولیت اجتماعی 
اتــاق بازرگانــی نبــود برنامــه آمایش ســرزمین 
و نظــام پایــش و نظــارت را بــه عنــوان یکی از 
ضعف هــا در کشــور عنــوان کرد و افــزود: این 
برنامه هــا را نداریــم امــا از ســوی دیگــر اقــدام 
بــه تدویــن برنامــه ۵ ســاله می کنیــم ایــن در 
حالیســت کــه بــدون تدویــن برنامــه آمایــش 

سرزمین تدوین برنامه ۵ ساله بی معناست.
وی در پایــان بیــان کرد: به نظر می رســد 
تــا زمانــی که ســازمان برنامه و بودجــه، بانک 
مرکــزی، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و 
ســازمان امــور اجتماعــی وابســته بــه دولــت 
باشــد نمی تــوان اهــداف توســعه ای را محقــق 
کــرد. در حــال حاضــر در یک بحــران اجتماعی 
وارد شــدیم کــه اتــاق بازرگانــی نیــز بــرای حل 

آنها باید ورود کند.
گفتنی است که در انتهای جلسه هیات 
تفریــغ  موضــوع  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ اتــاق ایــران بــا ۸۵ درصــد 

نظر موافق مورد تایید قرار گرفت.

شــمارشمعکــوسبــرایصیــدماهیــان
اســتخوانیدردریاشــروعشــداماهمچنان
چهــار تحقــق انتظــار چشــم خــزر صیــادان
مطالبــهبرزمیــنماندههســتندونــاونوایی

برایفعالیتندارند.
حــال و رمــق رفتــن بــه دریــا و صیــادی 
را ندارنــد و آلودگــی دریــای و صیــد غیرمجــاز 
از یــک ســو و ناســازگاری دریــا ســبب شــده تا 
هــر ســاله تورهــای صیــادان از ســال های قبل 
خالی تــر شــود. این مســائل به عــالوه برزمین 
ماندن چهار مطالبه اساســی، حال و روزشــان 

را بد کرده است.
شــمار صیــادان مازنــدران در دهه هــای 
قبــل بیــش از چهــار هــزار نفــر بود و هرســال 
شــمار قابــل توجهــی از آنهــا عطــای رفتــن بــه 
دریــا را بــه لقایــش بخشــیدند و بــه ناچــار به 
شــغل های دیگــری روی آوردنــد و اکنــون یــک 
دریــا مانــده اســت بــا صیادانــی کــه هــر روز 

بی انگیزه تر از قبل می شوند.
تعدیــل و اقتصادی کردن شــغل صیادی 
مصوبــه امــروز و دیــروز صیــادان خزر نیســت 
بلکه بیش از ۱۵ ســال این خواســته و مطالبه 
پیگیــری می شــود و دولت هــای مختلف وعده 
تحقق آن را داده اند و با آن که صیادان برای 
فصــل صیــد آمــاده می شــوند اما هنــوز خبری 
از به بارنشستن وعده های مسئوالن نیست.
در ســفر ســال قبــل رئیس جمهــوری به 
شــغل  شــدن  اقتصــادی  و  تعیــل  مازنــدران، 
صیــادی،  اســکله های  بهســازی  صیــادی، 
ســاماندهی تعاونی هــای صیــادی و غیره روی 
بــرای  قــرار گرفــت و مهلتــی چندماهــه  میــز 
اجــرای آن داده شــد و صیــادان منتظــر تحقق 

وعده دولت سیزدهم هستند.

صیادانبابادوباراندستهو
پنجهنرممیکنند

پیشکســوت  و  کار  کهنــه  صیــاد  یــک 
مازندرانی با بیان اینکه شغل صیادی با آب و 
بــاد و باران دســت و پنجــه نرم می کند، اظهار 
کــرد: بــه رغــم ســختی های فــراوان موجود در 
ایــن شــغل، همچنــان جزو مشــاغل ســخت و 

زیان آور محسوب نشده است.
را  کــه عمــر و جوانــی خــود  عموحســن 

در راه دریــا و ســاحل ســپری کــرده اســت، در 
گفتگــو بــا بازار افزود: برخــی روزهای صیادان 
پــره بــا نصــف ســبد ماهــی بــه ســاحل برمــی 
گردنــد و هزینه های روزانه را تأمین نمی کنند 
و بــا ایــن حــال مجبوریــم بــا ســیلی دریــا و 

موج های سنگین آن روزگار را سپری کنیم.
وی با اشاره به بیماری هایی که صیادان 
با آن درگیر هســتند، افزود: بیشــتر همکاران 
و فعاالن شــغل صیــادی از بیماری هایی نظیر 
آرتــروز و بیماری هــای پوســتی کــه ریشــه در 
آلودگــی دریــا و رودخانــه دارد، رنج می برند و 
تقاضای ما این است که مصوبه سخت وزیان 

آور شغل صیادی عملیاتی شود.
مصوبــه طــرح جامــع تعدیــل و اقتصادی 
کــردن شــغل صیــادی بــه دهــه ۸۰ برمــی گرد 
از  ایــن طــرح، بخشــی  اجــرای  بــا  و قراربــود 
مشــکالت فــراروی شــل صیــادان رفــع شــود و 
با گذشــت ســال ها هنوز صیادان مازندران به 

حق و حقوشان نرسیدند.

دخلوخرجصیاداننمیخواند
علــی خزایــی از صیادان غــرب مازندرانی 
مشــغول  ماهیگیــری  حرفــه  در  ســال ها  کــه 
بــه کار اســت، گفــت: آینــده شــغلی صیــادان 
مشــخص نیســت و با شــغل و درآمد صیادی 
را  زندگــی  ســنگین  هزینه هــای  نمی توانیــم 

تأمین کنیم.
وی گرانــی قیمــت ادوات از جملــه تــور، 
طنــاب، ســوخت تراکتــور و ماشــین آالت را از 
جملــه دغدغه هــا بیــان کــرد و گفــت: آلودگی 
دریا و صید غیرمجاز نیز طی ســال های اخیر، 

ذخایر ماهیان خزر را کاسته است.
ســال   ســال های  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
درخواســت ســخت وزیــان آور شــدن شــغل 
صیــادی را داریم اما هنوز اجرا نشــده اســت، 
افــزود: مشــکالت فــراروی ســبب شــده تــا هر 
ســال شــماری از صیادان و تعاونی ها از رفتن 

به دریا خودداری کنند.
صیــد و صیــادی بــا انبــوه مشــکالت گــره 
بــرای  مســئوالن  وعده هــای  و  اســت  خــورده 
تحقــق وعده هــا در فراز وفــرود موج های خزر 
گمشده است و در آستانه فصل جدید صید، 
صیــادان اســتان مطالبــه اجــرای مصوبــات را 
خواستار هستند. قرار بود برای رفع مشکالت 

صیادان، کارگروه ویژه ای پس از سفر رئیس 
جمهوری در مازندران تشکیل شود و در سفر 
دولــت هــزار میلیــارد ریــال برای ســاماندهی، 
تثبیت و اقتصادی کردن شغل صید و صیادی 

درنظر گرفته شد.

منتظرتأمیناعتبارهستیم
ســازمان  رئیــس  فتح هللا پــور،  فــرج هللا 
برنامــه و بودجــه مازنــدران بــا اظهــار ایــن کــه 
قرار اســت ۷۰ میلیــارد تومان اعتبار در قالب 
منابــع  از  تومــان  میلیــارد   ۳۰ وو  وزارتخانــه 
اســتانی تأمیــن شــود، افــزود: امیدواریــم این 
دیرینــه  از خواســته های  کــه  دولــت  مصوبــه 

صیادان است اجرایی و عملیاتی شود.
ایــن  زودی  بــه  امیدواریــم  افــزود:  وی 
اعتبــار تأمیــن و مشــکل صیــادان رفــع شــود 
و عمــده منابــع آن از منابــع جهــاد کشــاورزی 

تأمین خواهد شد.
صیــادان مازنــدران در قالب ۵۴ شــرکت 
تعاونی پره از میانکاله در شــرق تا رامســر در 
غــرب اســتان بــه صیــد و صیــادی می پردازنــد 
و مشــکالت فــراوان ســبب شــده تــا برخــی از 
شــرکت های تعاونــی و صیــادان بــه ویــژه در 
شــرق اســتان از صیادی دست کشند و تأمین 
اعتبــار و اجرای مصوبه تعدیل می تواند جانی 
تــازه بــه کالبــد نیمــه جــان صیــد وصیــادی در 

مازندران ببخشد.

صیدوصیادیاقتصادینیست
مدیرعامــل اتحادیه شــرکت های تعاونی 
پــره مازنــدران گفــت: هنــوز مصوبــه تعدیــل 
و اقتصــادی کــردن شــغل صیــد وصیــادی در 
اســتان اجرایــی نشــد و اعتبــار مــورد نیــاز آن 

تخصیص نیافته است.
خشــایار نوایی با اشــاره به اینکه سخت 
همچنــان  صیــادی  شــغل  زیان آورشــدن  و 
در هالــه ای از ابهام باقی مانده اســت، تعدیل 
شــغل صیــد و صیــادی را از جمله مطالبات بر 

زمین مانده صیادان مازندران اعالم کرد.
وی افزود: این درحالی است که مصوبه 
تعدیل شغل و صیادی در استان های گیالن و 
گلستان اجرا و در سال ۹۵ حدود ۳۰ میلیارد 
تومان به شــرکت های صیادی گیالن پرداخت 
و در ســال ۹۸ نیــز ۲۴ میلیــارد تومــان بــرای 

صیادان گلستان پرداخت شده است.
وی بــا اظهــار اینکه به رغم مصوبه ســفر 
رئیــس جمهــوری بــه اســتان مبنــی بــر تعدیل 
شــغل صیــد و صیــادی هنــوز اعتبــاری در این 
بخــش تخصیــص داده نشــده اســت، افــزود: 
در حــال حاضــر بیــش از چهــار هــزار صیاد در 
فعالیــت  مشــغول  اســتان  پــره  تعاونی هــای 

هستند.
نوایی با عنوان اینکه ۱۵ شرکت تعاونی 
تــوان صیــد وصیادی و رفتن به دریا را ندارند، 
گفت: در سفر رئیس جمهوری مقرر شد برای 
تعدیــل و اقتصــادی کــردن صیــادی اعتبــاری 
درنظر گرفته شــود که همچنان منتظر اجرای 

آن هستیم.
مدیرعامــل اتحادیه شــرکت های تعاونی 
پــره مازندران گفت: در ســفر رئیس جمهوری 
۱۰۰ میلیــارد تومــان بــرای تعدیــل و اقتصــادی 
مازنــدران  در  صیــادی  و  صیــد  شــغل  کــردن 
مصوب شد تا با آن برای ساماندهی و تثبیت 

اشتغال در تعاونی های صیادی اقدام شود.

۴مطالبهاساسیصیادان
نوایــی بــا بیــان ایــن کــه چهــار مطالبــه 
صیــادان مازندران شــامل تخفیف ۱۰ درصدی 
بیمــه صیــادان از ۲۷ بــه ۱۷ درصــد، اســت، 
افزود: سخت وزیان آور شدن حرفه صیادی، 
تعدیــل، ســاماندهی و اقتصادی کردن شــغل 
تعاونی هــای  در  اشــتغال  تثبیــت  و  صیــادی 
صیــادی و بهســازی بنــادر صیــادی از طریــق 
مسئوالن از دیگر مطالبات به شمار می رود.

از جایــگاه ویــژه و مهمــی در  مازنــدران 
تولید و تأمین مواد پروتئینی کشور برخوردار 
بخــش  ســازی  تجــاری  راســتای  در  و  اســت 
کشاورزی و شیالت استان و حرکت از مقوله 
تولیــد محــور به ســمت کشــاورزی بازارمحور، 
ایــن  در  اقتصــادی  رونــق  و  پایــدار  توســعه 
بخش توجه به زیرســاخت ها و رفع مشکالت 
در حــوزه کشــاورزی بــه ویــژه شــیالت و آبزی 
پــروری بســیار حائــز اهمیــت اســت و این امر 
عــالوه بــر حفــظ و صیانــت از منابــع و ذخایــر 
پروتئینــی موجــود، تأثیــر مســتقیم بــر امنیت 
غذایی در اســتان و کشــور خواهد داشت. لذا 
رفــع مســائل و مشــکالت در ایــن حــوزه امری 

اجتناب ناپذیر است.

وزارتصمــتاعــامکــردکــهاختاالت
پیامکهــای ارســال در اخیــر روز چنــد

رجیستریحلشدهاست.
به گزارش ایســنا، اخیــرا گزارش هایی از 
اختالل گســترده در پیامک رجیستری موبایل 
منتشــر و علــت آن اختالفــات مالــی اپراتورها 
بــود.  شــده  عنــوان  دولتــی  دســتگاه های  بــا 
موضوعــی کــه حمید محلــه ای، مدیــرکل دفتر 
خدمــات فنــی، مهندســی و نگهــداری وزارت 

صمت، نیز آن را تایید کرده است.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه قانــون 
توســعه  مرکــز  خدمــات  تعرفه هــای  تعییــن 
تجــارت الکترونیکــی گفتــه کــه بــرای خدمــات 
کمیســیون   ،۱۳۹۸ ســال  در  همتــا  ســامانه 

تعرفــه  ارتباطــات،  وزارت  مقــررات  تنظیــم 
تصویــب شــده بــود و تــا فروردیــن ۱۴۰۰ ایــن 
بــود و تعرفــه  بــه قــوت خــود باقــی  مصوبــه 
خدمــات رجیســتری تلفــن همراه را مشــخص 
می کــرد؛ اما مســئوالن وقــت وزارت ارتباطات 
بــا ایــن اســتدالل که این هزینــه را باید دولت 
بدهــد، این تصمیــم را لغو کردند و در بودجه 
۱۴۰۰ دیــده شــد، امــا بودجــه موردنظــر هــم 
پرداخت نشــد. بنابراین مشــکل این است که 
در حــال حاضــر نــه بودجــه تعییــن شــده و نه 
مصوب های در کمیسیون در دسترس است.

البتــه محلــه ای ابــراز امیــدواری کــرده که ظرف 
چند روز آینده، وزارت صمت با سازمان تنظیم 
نهایــی  تفاهــم  بــه  ارتباطــات  وزارت  مقــررات 

برسد و این مشکل به طور اساسی حل شود.
کــه  اپراتورهــا خواســته  از  او همچنیــن 
نباشــند.  خــود  هزینه هــای  پرداخــت  نگــران 
چراکــه عــدم پرداخت بــه دلیل موانــع قانونی 
بــوده که به زودی با همکاری ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد شد.
گفتنــی اســت پیامــک رجیســتری حــاوی 
به منظــور  همــراه  تلفــن  اصالــت  اســتعالم 
دوم  دســت  یــا  نــو  بــودن،  قانونــی  بررســی 
بــودن، مشــخصات فنــی دســتگاه، اطالعــات 
نشــان تجاری، مــدل، شــرکت گارانتی کننــده و 
نظایر آن است. گوشی هایی که پیامک مبنی 
بر غیرقانونی بودن گوشــی دریافت کنند، ۳۱ 
روز مهلــت اســتفاده داشــته و پــس از آن از 

شبکه سرویس نخواهند گرفت.
بنابرایــن قطــع پیامــک منجــر بــه عــدم 
آگاهی از اصالت دستگاه می شود و می تواند 

خریداران را با مشکالت جدی مواجه کند.
مشتریان می توانند قبل از خرید تلفن همراه، 
بــا پیامک کــردن شناســه ۱۵ رقمــی IMEI )کــه 
روی جعبــه تلفــن همراه درج شــده اســت( به 
شماره ۷۷۷۷، اصالت تلفن همراه را استعالم 
کننــد. بــه طــور کلــی انجــام فرآینــد اســتعالم 
اصالــت از طریــق درگاه هــای ارتباطــی ســامانه 
همتا امکان پذیر است که این درگاه ها عبارتند 
دســتوری  کــد   ،۷۷۷۷ پیامکــی  ســامانه  از 
وبســایت  و  همتــا  اپلیکیشــن   ،*۷۷۷۷#

.hamta.ntsw.ir اینترنتی همتا به نشانی

وزارتصمت:پیامکهایرجیستریوصلشد
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اختصاص ۲۰ درصد 
تسهیالت بخش کشاورزی 

بانک ها به کشاورزی قراردادی
معــاون برنامه ریــزی و اقتصادی وزارت جهادکشــاورزی 
از ابــاغ بانــک مرکــزی بــرای تخصیص ۲۰ درصد ســهم 
منابــع بخش کشــاورزی هر یــک از بانک ها برای اجرای 

کشاورزی قراردادی خبر داد.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، محمد قربانی 
تامیــن  قــرارگاه  جلســه  دهمیــن  در  روزگذشــته  صبــح 
مالــی و ســرمایه گذاری کشــاورزی کــه با محوریــت ارائه 
»گزارش اقدامات انجام شده در تامین مالی کشاورزی 
قــراردادی« و »ارایــه ســامانه هوشــمند اجــرای پایلــوت 
از  خوزســتان  اســتان  در  گنــدم  قــراردادی  کشــاورزی 
طریــق بخــش خصوصــی« برگــزار شــد، دربــاره اقدامات 
مهــم تامین مالی کشــاورزی قراردادی گفت: شــیوه نامه 
تامیــن مالــی کشــاورزی قراردادی توســط بانک مرکزی و 
با همکاری وزارت جهاد کشــاورزی و ســایر دســتگاه های 

مرتبط در تیر سال جاری تدوین و ابالغ شده است.

وی افــزود: همچنیــن آییــن رونمایی از نقشــه راه تامین 
مالی کشــاورزی قراردادی با حضور مدیران ارشــد بانک 
مرکزی، وزارت جهاد کشــاورزی و مدیران عامل بانک ها 
نیز در مرداد برگزار شد. به گفته قربانی، دستورالعمل 
اجرایــی تامیــن مالــی کشــاورزی قــراردادی نیــز توســط 
وزارت جهــاد کشــاورزی تدویــن و بــه معاونــان، روســای 
سازمان ها، شرکت های تابعه و سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان ها ابــالغ و مبلــغ ۲۰ همــت از بانــک مرکــزی و ۴ 
همــت از صنــدوق توســعه ملــی بــرای اجرای کشــاورزی 

قراردادی در ۳۰ تیر سال جاری درخواست شد.
وی با بیان اینکه ســامانه ســیتا به عنوان ســامانه 
بــرای  اطالعــات  ارائــه  و  متقاضیــان  درخواســت  ثبــت 
اهلیت ســنجی شــرکت های پیش رو معرفی شده است، 
یــادآور شــد: این ســامانه توســط بانــک مرکزی بــه کلیه 

بانک ها برای ثبت نام نیز ابالغ شده است.
جهــاد  وزارت  اقتصــادی  و  برنامه ریــزی  معــاون 
کشــاورزی همچنیــن از ابــالغ بانــک مرکــزی بــه کلیــه 
بانک هــا بــرای تخصیــص ۲۰ درصــد ســهم منابــع بخش 
کشــاورزی هــر یــک از بانک هــا بــرای اجــرای کشــاورزی 
قراردادی در ۱۵ شــهریور خبر داد و گفت: شناســایی و 
معرفی لیست اولیه شرکت های پیشرو به بانک مرکزی 
بــرای تامیــن مالی نیز انجام شــده اســت. وی به تایید و 
معرفی پلتفرم کشاورزی قراردادی در بستر الکترونیکی 
برای اجرای کشــاورزی قراردادی محصوالت گلخانه ای و 
کشت قراردادی گندم در استان خوزستان در ۵ شهریور 
سال جاری اشاره و تصریح کرد: کارگروه ملی کشاورزی 
شــرکت های  درخواســت های  بررســی  بــرای  قــراردادی 
پیشــرو و پیگیری درخواســت های آنها نیز تشکیل شده 
اســت. قربانی با اشــاره به برگزاری هفت جلســه کمیته 
کارشناســی تخصصــی تأمیــن مالی کشــاورزی قراردادی 
در بانــک مرکــزی بــا حضــور چهــار بانک و چهــار صندوق 
ضمانت، یادآور شــد: جلسات توجیه ای برای اتحادیه ها 
و تشکل های بخش غیردولتی، معاونت های تخصصی و 
سازمان های تابعه وزارتخانه توسط معاونت برنامه ریزی 

و اقتصادی نیز انجام شده است.

خبـــــــــــــــــر

تغییر ساعت های شیفت  
کاری واحدهای تولیدی تهران

معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
صبــح  شــیفت  کار  بــه   شــروع  ســاعت  تهــران  اســتان 
واحدهای تولیدی و صنعتی تهران در مهر را اعام کرد.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  محمدیــان  محمدرســول 
اظهار کرد: بر اســاس مصوبات پنجمین جلســه شــورای 
هماهنگــی ترافیــک اســتان تهــران ســاعت کار ادارات، 
واحدهــای تولیــدی، مــدارس و ... صرفــا برای مهر ســال 
جاری شهر تهران ابالغ شد.                                                                

به گفته وی به استناد این مصوبات ساعت شروع 
به  کار شــیفت صبح کارخانجات و کارگاه ها شش صبح 
تعیین شــد که متناســب با آن ســایر شــیفت های کاری 
نیز اصالح  می شود. معاون امور صنایع سازمان صمت 
تاکید کرد که زمان اجرای این ابالغیه صرفا در مهر سال 
جــاری و هــدف از آن روان ســازی و جلوگیــری از ترافیک 

صبحگاهی شهر است.
وی همچنیــن ابــراز امیــدواری کــرد که بــا همکاری 
و هماهنگــی واحدهــای صنعتی و بنگاه هــای اقتصادی، 
شــاهد روان ســازی و کاهش ترافیک صبحگاهی معابر 

شهر خصوصا هفته اول مهر باشیم.
گفتنی اســت پیش از این ســاعت شروع به  کار شیفت 

صبح کارخانجات و کارگاه ها 8 صبح بوده است.

تجارت آزاد با اوراسیا آذر 
نهایی می شود

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت: آذرمــاه 
بحث های کارشناسی مربوط به تجارت آزاد با اتحادیه 
قــرار  امضــا  مــورد  و  کــرد  نهایــی خواهیــم  را  اوراســیا 

می گیرد و برای تصویب به مجالس می رود.
علیرضــا پیمــان پــاک دربــاره رفــع موانــع مبــادالت 
مالــی و بانکــی میــان کشــورهای عضو شــانگهای، اظهار 
کرد: رؤسای جمهوری عضو پیمان، اعضای ناظر و شرکا 

صحبت های خوبی را در این زمینه مطرح کردند.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت: در 
چنــد مــورد تاکیداتــی صــورت گرفــت کــه یکــی از ایــن 
مــوارد، تجــارت کاال بــود تــا از فرصــت اجالس اســتفاده 
و بــرای توســعه تجــارت بین کشــورهای عضو شــانگهای 
اقدامات الزم انجام شود. در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۱، 
رشــد قابــل توجهی دربــاره صادرات با اعضای شــانگهای 
داشــتیم و صــادرات ما بیــش از ۹ میلیارد دالر بود. این 
نشــان از دیپلماســی فعال در خصوص کشورهای عضو 

شانگهای دارد.
پیمــان پــاک ادامــه داد: در جلســاتی کــه رئیــس جمهور 
با رؤســای کشــورهای عضو شانگهای داشت، 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.
معــاون وزیــر صمــت تصریح کرد: رئیــس جمهوری 
تاکیــد بــر توســعه تجــارت آزاد دارد، مــا تجربــه خوبی را 
در حوزه اوراســیا داشــتیم. 8۰ درصد اقدامات به نتیجه 
رســیده، آذرماه بحث کارشناســی را نهایی خواهیم کرد 
و مــورد امضــا قــرار می گیــرد و برای تصویــب به مجالس 
مــی رود. ایــن اولیــن تجربه تجــارت آزاد مــا خواهد بود، 
کشــورهای اوراســیا کــه اکثــراً عضــو ســازمان شــانگهای 
هستند و رئیس جمهور پیشنهاد دادند که بحث تجارت 

آزاد را در حوزه شانگهای نیز دنبال کنیم.
وی گفــت: موضــوع دیگــری کــه رئیــس جمهــوری 
مطــرح کردنــد، اســتفاده از ظرفیت هــای ترانزیتــی بیــن 
اعضــای ســازمان شــانگهای اســت. مــا کریــدور شــمال-
جنــوب را داریــم و در چند مــاه اخیر بر آن تمرکز کردیم 
و ظرفیت هــای ترانزیتــی را توســعه دادیــم امــا حجم کار 
وسیع است و نیازمند مشارکت اعضای شانگهای است.
پیمان پاک با بیان اینکه اعضای سازمان شانگهای 
آمادگی خود را برای مشــارکت در توســعه زیرساخت ها 
اعــالم کردنــد، دربــاره جــذب ســرمایه گذاری، بیــان کرد: 
در جلســه رئیــس جمهوری کشــورمان بــا رئیس جمهور 
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 تصریــح کــرد: در 
حــوزه شــرق-غرب صحبت هــای جــدی بــا کشــور چیــن 
مطــرح شــد تا ایــن ظرفیت ها را توســعه دهیم. در حال 
حاضــر ظرفیت هایــی را بــرای توســعه کاالیــی داریــم اما 
وقتــی بخواهیــم تجارت را با کشــورهای عضو شــانگهای 
توســعه دهیم باید زیرساخت هایمان را توسعه دهیم و 

به ابزارهایی مانند کشتی، واگن و … نیاز داریم.
وی افــزود: در حــوزه بحث هــای نــرم و گمــرکات، 
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.
پیمــان پــاک درباره تشــکیل بــازار برق منطقه شــانگهای، 
گفــت: بزرگ تریــن تولیدکننــدگان انرژی جهــان، از جمله 
و  هســتند  شــانگهای  اتحادیــه  عضــو  روســیه  و  ایــران 
بزرگ تریــن مصرف کننــدگان انــرژی جهــان ماننــد چیــن و 
هند نیز عضو اتحادیه هستند. رئیس جمهوری اشاره به 
این موضوع داشت که باید ساز و کاری برای همکاری های 
پایدار در حوزه امنیت انرژی تعریف شــود. باید در ســایر 
حوزه هــای انــرژی امکان مبادالت پایدار انرژی وجود دارد 

و باید مسئله تأمین انرژی امن و پایدار شود.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایران با اشــاره به 
اینکــه موضــوع امنیت غذایــی نیز در ایــن دیدارها مورد 
تاکیــد قرار گرفت، خاطرنشــان کــرد: رئیس جمهوری به 
موضوعاتــی ماننــد ســالمت و اســتفاده از ظرفیت هــای 
صــادرات  تــا  کردنــد،  تاکیــد  ســالمت  حــوزه  در  ایــران 
تجهیــزات پزشــکی، داروهــای بیوتکنولــوژی و خدمــات 
گردشــگری ســالمت بــه کشــورهای عضــو شــانگهای از 

سوی ایران صورت گیرد.

اخبـــــــــــــــــار

براســاس مصوبه اولیه شــورای هماهنگی سران 
سه قوه در سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از تولید 
ملــی طــرح ممنوعیت واردات لــوازم خانگی آغاز 
و مقرر شــده بود تا پایان ســال ۱۴۰۰ ادامه یابد 
و بعــد از آن دربــاره ادامــه اجــرای ایــن مصوبــه 

تصمیم گیری شود.
از روزهــای پایان ســال ۱۴۰۰ بــا وجود اینکه 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اعــالم کــرد کــه 
هیــچ برنامــه ای بــرای واردات لــوازم خانگی وجود 
نداشــته و حتــی موضــوع تقویت صــادرات مطرح 
اســت اما زمزمه هایی مبنی بر آزادســازی واردات 
لوازم خانگــی مطــرح و بعضــا برخــی اظهارات ضد 
و نقیــض در ایــن رابطــه مطــرح می شــود و دلیــل 
آن نگرانــی از مبتــال شــدن صنعــت لوازم خانگــی 
بــه وضعیت صنعت خودرو، نادیده گرفته شــدن 
حــق مصــرف کننده و از همــه مهمتر قاچاق لوازم 

خانگی و ظهور و بروز مافیا در قاچاق کاالست.
ممنوعیت واردات برخی کاالها در کشور، موضوع 
مهمــی اســت کــه همــواره در اظهــارات موافقــان 
در  کــه  موضوعــی  می شــود  مطــرح  مخالفــان  و 
گفت وگــو با یک تولیدکننــده و عضو هیات مدیره 

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مطرح کردیم.

سعید رضوانی در گفت وگو با ایسنا، رعایت 
حقــوق مصرف کننــدگان و تبدیــل شــدن شــرایط 
صنعــت لوازم خانگــی به وضعیت صنعت خودرو 
را از جملــه مهمترین شــائبه های مطرح شــده در 
طــرح ممنوعیــت واردات لوازم خانگی بیان کرد و 
افزود: از ســال ۱۳۹۷ شــرایط تحریمی در کشــور 
تشدید شد و شرکت های تامین کننده مواد اولیه 
لــوازم خانگــی در دنیــا، درب ورود مواد اولیه این 

صنعت را به روی ایران بستند.
وی افــزود: ایــن نــوع تحریــم در حالی اتفاق 
افتــاد کــه ۵۰ درصــد لــوازم خانگــی که در کشــور 
مصرف می شــد وارداتی و مابقی تولید داخل بود 
و تحریم کننــدگان تصــور می کردنــد کــه ایــران بــا 
شــرایط اســفناکی در صنعت لــوازم خانگی متاثر 

از عدم ورود مواد اولیه مواجه خواهد شد.

تهدیدی که به فرصت تبدیل شد
وی اظهــار کــرد: تولیدکننــدگان داخلــی این 
تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل کردنــد و توانســتند 
را  خانگــی  لــوازم  کاالی  داخلــی  نیــاز  و  مصــرف 
بطور کلی تامین کنند و در این چهار ســال هیچ 

کمبودی در کاالی ساخته شده احساس نشد.

وی بــا اشــاره به ایجاد حــس خودباوری در دولت 
از ســال ۱۳۹۷ تاکنــون گفــت: دولــت در اجــرای 
طــرح ممنوعیت واردات لوازم خانگی به این باور 
رســید کــه توان بالقــوه در بخش خصوصی وجود 

داشته که توانسته این نیاز را برطرف کند.
دبیــر انجمن مدیران صنایع ســاوه در ادامه 
گفــت: تولیدکنندگان داخلی با تبدیل این تهدید 
بــه فرصــت توانســتند کیفیــت کاالهــای تولیــدی 
را ارتقــا دهنــد و بــا تولیــد مشــابه خارجــی رقابت 
کننــد. در حــال حاضر در کشــور شــرایطی بوجود 
آمده است که تولید کاالی ایرانی با کاالهایی که 
بــا بهتریــن برندهــای دنیــا در حال تولید هســتند 
فاصلــه زیــادی نــدارد. در واقع یــک رقابت پذیری 
نســبی بوجــود آمــده اســت و فاصلــه کوتاهی که 
وجود دارد به تکنولوژی و تجهیزات بر می گردد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخش خصوصــی در حال 
توســعه و بهبــود کمــی و کیفی تولیــد محصوالت 
لوازم خانگی است، افزود: از ابتدای سال ۱۳۹۷ 
که عدم ورود لوازم خانگی به کشور اتفاق افتاد، 
ایــن صنعــت رشــد چشــمگیری بــه لحــاظ کیفیت 
کاال داشته و این رشد با شیب تندی ادامه دارد.
او بــا تاکیــد بر اینکه ایران در شــرایطی قرار 

گرفتــه اســت کــه در تولیــد انــواع لــوازم خانگــی 
نیــاز داخــل را بطور کامل تامیــن می کند، افزود: 
جــای بســی خرســندی اســت کــه ایــران در تولیــد 
برخی لوازم خانگی به حالت اشــباع دســت یافته 
و ســطح ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه نــه تنهــا 
متوقــف نشــده بلکــه بــا ســرعت بــاال ادامــه دارد 
و همچنــان نیازمنــد حمایــت دولــت بــرای فراهــم 
کردن بســترهای صادراتی برای رونق تولید لوازم 
خانگــی و جلوگیــری از ایجــاد تنــش و چالــش در 

مسیر تولید هستیم.
از واحدهــای  افــزود: در بســیاری  رضوانــی 
پیشــرو تولیــد لــوازم خانگــی نــه تنهــا رشــد تولید 
بلکــه  دیــده می شــود  کیفــی  و  کمــی  لحــاظ  بــه 
خدمــات پــس از فــروش بــه صــورت شــبانه روزی 
ارائــه و واحدهــای تولیــدی رقابت پذیــر شــده اند 
و ایــن رقابــت پذیــری موجــب ایجــاد انگیــزه در 
توســعه بازار عرضه شده و دغدغه رعایت حقوق 

مصرف کنندگان را از بین می برد.
وی بــا تاکیــد بــر عرضه فراگیر لــوازم خانگی 
تولیــدی در ســطح کشــور در مقایســه بــا تولیــد 
مشــابه خارجــی بیــان کــرد: قیمــت تمــام شــده 
لوازم خانگی تولید داخل کشــور تفاوت فاحشــی 

بــا مشــابه خارجــی از نظــر قیمــت دارد و از نظــر 
کیفیت نیز برابری می کند.

مشکل، مافیای داخلی است
دبیر انجمن مدیران صنایع ســاوه همچنین گفت: 
خانگــی  لــوازم  خصوصــی  بخــش  تولیدکننــدگان 
بــا واردات لــوازم خانگــی در صــورت اینکــه شــرایط 
منطقــی و تعرفه واقعی وجود داشــته باشــد قطعا 
مخالفتی نخواهند داشت و استقبال خواهند کرد. 
اما باید به این نکته اشاره کرد که هر زمان موضوع 
واردات مطــرح می شــود، دســتان مافیــای داخلــی 
اقــدام بــه واردات لــوازم خانگــی از مرزهــای مجــاز 
کشــور بــدون پرداخــت عــوارض و مالیــات می کند. 
اگر واردات به درستی انجام بگیرد و تعرفه درست 
در نظر گرفته شــود قطعا تولیدکنندگان داخلی با 

چالش مواجه نخواهند شد.
وی با اشــاره به اقدامات اقتصادی دولت از 
ابتــدای ســال جاری گفت: در قالــب این اقدامات 
هزینه هــای  انــرژی،  حامل هــای  تعرفه هــا،  نــرخ 
گمرکــی و مالیاتــی تغییر کرد و حقوق و دســتمزد 
نیز تا ۵8 درصد افزایش یافت که منجر به رشد 

قیمت تمام شده کاالها شد.

بازار خودروی کشــور طی سنوات گذشته در 
خــا خودروهــای وارداتی، تبدیل به یک بازار 
انحصــاری برای تولیدکننــدگان و مونتاژکاران 
شــده است؛ تا جاییکه مونتاژی ها با دالر ۶۰ 

تا ۷۰ هزار تومانی فروخته می شوند.
بــه گــزارش مهــر، ســال ۹۷ بــود کــه بــه 
دنبــال تشــدید تحریم هــا، دولــت بــه منظــور 
صرفه جویــی در منابــع ارزی واردات برخــی از 
محصــوالت از جملــه خــودرو را ممنــوع اعــالم 
کــرد؛ پــس از ممنوعیــت واردات و انحصــاری 
کــم  خــودرو،  بــازار  پیــش  از  بیــش  شــدن 
کــم زمینــه بــرای حضــور بیشــتر و پررنگ تــر 
خودروهــای مونتاژ شــده توســط شــرکت های 

خصوصی در بازار نیز فراهم شد.
قطعــات  واردات  بــا  شــرکت ها،  ایــن 
منفصله از کشور چین، خودروها را در داخل 
ایــران مونتاژ کــرده و روانه بازار می کنند؛ این 
شــیوه تولید خودرو در اغلب کشــورها انجام 
می شــود امــا نکته ای که در مــورد مونتاژکاران 
ایرانــی وجــود دارد ایــن اســت کــه متأســفانه 
محصوالت مونتاژ شده با نرخ های نجومی به 

فــروش می رســند؛ نرخ هایی کــه بعضاً ۲ تا ۴ 
برابــر قیمــت واقعــی ایــن خودروها در کشــور 

مبدا است.
ایــن موضــوع اخیــراً مــورد تأییــد معــاون 
صنایــع حمــل و نقــل وزیــر صمت نیز رســیده 
اســت؛ منوچهر منطقی ضمن اشــاره به اینکه 
خودروهــای  وارداتــی،  خودروهــای  نبــود  در 
مونتاژ شده بازار را در دست گرفته اند، گفته 
بــود کــه ایــن خودروهــا ۳۰۰ تــا ۶۰۰ میلیــون 
فــروش  بــه  واقعــی  قیمــت  از  باالتــر  تومــان 

می رسند.
همچنین با توجه به اینکه وزارت صمت 
مســئول نظــارت بــر این حوزه اســت، منطقی 
به این هم اشــاره کرده بود که اخیراً ســازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان به 
وضعیــت قیمــت خودروهــای مونتــاژی ورود 

کرده تا آنها را تعیین تکلیف کند.
البتــه هنــوز مشــخص نیســت ســازمان 
بــه  و  چــه سیاســتی  بــا  حمایــت می خواهــد 
چــه شــیوه ای وضــع خودروهــای مونتــاژی را 
بــه  نیــز  دیگــر  از ســویی  دهــد.  سروســامان 

صــورت دقیــق اعــالم نشــد که آیا فــروش این 
خودروهــا در بــازار بــورس ایــران راهــی بــرای 

کاهش قیمت این محصوالت بود یا خیر.
مونتاژکاران قیمت دالر را ۶۰ تا ۷۰ هزار 

تومان در نظر می گیرند
نکتــه قابل توجه آنکــه، برخی از فعاالن 
عامــل  را  دالر  نــرخ  بــودن  بــاال  حــوزه  ایــن 
اعــالم  مونتــاژی  خودروهــای  گرانفروشــی 
بــازار  در  دالر  نــرخ  کــه  حالــی  در  می کننــد، 
ســامانه  در  و  تومــان  هــزار   ۳۰ حوالــی  آزاد 
نیمــا در حــدود ۲۷ هــزار تومــان اســت امــا به 
نظر می رســد شــرکت های ایرانــی تولیدکننده 
خودروهــای مونتــاژی نــرخ دالر را ۶۰ تــا ۷۰ 

هزار تومان در نظر گرفته اند.
در ایــن رابطه ســعید موتمنــی رئیس اتحادیه 
خــودروی  فروشــندگان  و  داران  نمایشــگاه 
واردات  ممنوعیــت  دلیــل  بــه  گفــت:  تهــران 
خــودرو، خودروهــای مونتاژ شــده چینی جای 

خود را در بازار خودروی ایران باز کرده اند.
وی افزود: به دلیل عدم نظارت کافی در 
این حوزه، شاهد هستیم که این خودروها ۲ 

تــا ۴ برابــر باالتر از قیمت جهانی و آن هم به 
صــورت ۴ تــا ۵ ماهه به فروش می رســند؛ به 
عنــوان مثــال اگرچــه قیمــت خودرو شــاید ۱۵ 
هــزار دالر باشــد امــا ۳۰ هــزار دالر فروختــه 
اعتراضــی  و متأســفانه کســی هــم  می شــود 

نمی کند.
فــروش  ایــن وضعیــت  گفــت:  موتمنــی 
در حالیســت کــه شــرکت های ایرانــی قطعات 
منفصلــه را بــه صورت اعتبــاری و در تیراژ باال 
خریداری می کنند، اما به جای اینکه نرخ دالر 
را حتی همان ۳۰ هزار تومان در نظر بگیرند، 
۶۰ تــا ۷۰ هــزار تومــان در نظــر می گیرنــد و 
خودروهــای مونتــاژ شــده را بــا قیمتی بســیار 

فراتر از قیمت خودرو در مبدا می فروشند.
و  داران  نمایشــگاه  اتحادیــه  رئیــس 
فروشندگان خودروی تهران تاکید کرد: عالوه 
بــر اینکــه بایــد دســتگاه های نظارتــی و البتــه 
وزارت صمت به این موضوع ورود کنند، الزم 
اســت تمهیــدات واردات خودرو به کشــور نیز 
هر چه ســریع تر انجام شــود تا این انحصاری 

به وجود آمده از بین برود.
وی گفــت: بازار خودروی ایران در حال حاضر 
مونتــاژی  و  داخلــی  خودروهــای  انحصــار  در 
است و به دلیل عرضه محدود، این خودروها 
با قیمت های دلبخواهی به فروش می رسند.

موتمنی تاکید کرد: از سویی دیگر اعالم 
شــده که ســقف واردات خودرو ۲۰ هزار یورو 
اســت، بــا ایــن حــال تعرفــه مشــخصی بــرای 
واردات تعییــن نکرده انــد، بنابرایــن مشــخص 
نیســت خودروهــای وارداتــی بــا چــه قیمتــی 
نیســت  مشــخص  و  شــد  خواهنــد  فروختــه 
کــه خودروهــای وارداتــی نیــز بــه سرنوشــت 
خودروهای مونتاژی گرفتار می شوند یا خیر.

نگاهــی بــه بازار خودروهــای مونتاژی در 
ایــران نشــان می دهد که قیمــت برخی از این 
محصوالت حتی مرز یک میلیارد تومان را هم 

رد کرده است.

مهلــت  مصوبــه ای،  در  ارزی  اقــدام  کمیتــه 
اعمال نشــدن محدودیت های تجاری تا پایان 

آذر سال ۱۴۰۱ را تمدید کرد.
بــه گــزارش مهــر، کمیتــه اقــدام ارزی در 
خصــوص رفــع محدودیت هــای صادرکنندگان 
کاالهای خارج از شــمول ایفای تعهدات ارزی 
و آخریــن مهلــت رفــع تعهــد ارزی صــادرات از 
محل ورود موقت تا پایان مهر ۱۴۰۱ مصوبات 

تازه ای ابالغ کرده است.
در ایــن ابالغیــه آمــده اســت: ۱. با توجه 
بــه پایــان مهلت تعیین شــده )پایان شــهریور 
۱۴۰۱( در مصوبــه ۶۹ کمیتــه اقــدام ارزی »در 
خصــوص رفــع محدودیت هــای صادرکنندگان 
کاالهای خارج از شــمول ایفای تعهدات ارزی 

)به شرح زیر(«،

ارزی:  اقــدام  کمیتــه   ۶۲ مصوبــه   -
»چنانچه تمام یا بخشــی از کاالی وارداتی به 
هر دلیلی از جمله معیوب بودن، فساد، عدم 
دارا بودن اســتانداردهای الزم و یا انصراف از 
خریــد کاال، از طریــق رویــه صــادرات قطعــی 
از کشــور خــارج شــود، معــادل ارزش کاالی 
وارداتــی )کاالی جایگزیــن از محل بند ۲ ماده 
۲8 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات 
و واردات( با تأیید اصالت پروانه های وارداتی 
توســط گمــرک ایران مشــمول ایفــای تعهدات 

ارزی حاصل از صادرات نمی گردد«
- مصوبه ۶۷ کمیته اقدام ارزی: »چنانچه 
کاالیــی به منظور تعمیر طی اظهارنامه صدور 
موقــت از کشــور خــارج شــود و بــه دلیل عدم 
قابلیــت تعمیــر و غیر قابل اســتفاده بودن به 

کشــور بازنگــردد و اظهارنامــه صــادرات موقت 
تبدیــل بــه صــادرات قطعــی شــود و یــا کاالیی 
کــه اشــتباهاً تحــت رویــه صــادرات قطعــی به 
منظور تعمیر از کشــور خارج شــود، منوط به 
تأیید مراتب توسط دستگاه تخصصی ذیربط، 

مشمول ایفای تعهدات ارزی نخواهد بود.«
»مهلــت عدم اعمال محدودیت های تجاری تا 

پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.«
۲. »بــا توجــه به ضــرورت تعیین تکلیف 
پروانه های صادراتی رفع تعهد نشــده سنوات 
۱۳۹۷ لغایــت ۱۴۰۰ بــه صادرکننــدگان کاال از 
محــل پروانه هــای ورود موقت کــه صادرات از 
محــل ورود موقــت آنهــا مربوط به بــازه زمانی 
۲۲ فروردیــن مــاه ســال ۹۷ لغایــت تــا پایــان 
ســال ۱۴۰۰ اســت و تاکنــون حســب مصوبــه 

سی و دومین جلسه کمیته اقدام ارزی مورخ 
۹ خرداد ســال ۱۴۰۰ نسبت به ارائه اطالعات 
خــود بــه گمــرکات ورود موقــت کننــده اقــدام 
نکرده اند تا پایان مهر ماه ســال جاری مهلت 
داده می شــود وفــق مصوبــه مذکــور اقــدام و 
کننــده  موقــت  ورود  گمــرکات  از  را  موضــوع 
پیگیــری کنــد. بدیهــی اســت پــس از مهلــت 
مزبــور از پذیــرش درخواســت های مربــوط بــه 
بــازه زمانــی یــاد شــده در گمــرکات اجرایــی و 
ارســال اطالعــات بــه بانــک مرکــزی خــودداری 

خواهد شد.
صادرکنندگان از محل ورود موقت در ۷ 
ماهه نخســت ســال ۱۴۰۱ تا پایان سال جاری 
جهــت اقدام وفق مراتــب فوق مهلت خواهند 

داشت.«

صــادرات زغــال قالبی از گمــرکات مرزی با وجود 
صدور مجوز از سوی وزارت صمت، عما ممنوع 

شده است.
به گزارش تســنیم، اخیرا شــرکتهای بورسی 
بــه   ســنگ  زغــال  صــادرات  کــه  کرده انــد  اعــالم 
خــارج از کشــور آزاد شــده اســت، هــر چنــد ایــن 
مصوبــه وزات صمــت باعــث ســبز شــدن ســهام 
شــرکت های فعــال در حــوزه زغال ســنگ شــد اما 
برخــی شــرکت های فعــال در حــوزه تولیــد زغــال 
قالبی مدتهاســت که در بالتکلیفی به سر برده و 
ســنگ اندازی هایی در مســیر صادرات محصوالت 

آنها نیز دیده می شود.
گفتنی اســت، زغال فشــرده یا زغال قالبی، 

رایج تریــن نوع بریکت ســوختی اســت کــه با گرد 
زغال چوب ســاخته می شــود.  برای ســاختن این 
مــاده، دو روش وجــود دارد یکــی بــا اســتفاده از 
خرده زغال چوب که آن را آسیاب کرده و گرد به 
دست آمده را با گونه ای چسب که معموال چسب 
طبیعی اســت به همراه برخی افزودنی های دیگر 
درهم می آمیزند، ســپس مخلوط به دســت آمده 
را تحــت فشــار و گرمــا قــرار داده و به شــکل های 
گوناگــون )معمــوالً چهارگــوش یــا اســتوانه ای یــا 
تخم مرغــی( قالب گیــری می کننــد. در روش دوم 
فقط از الیاف طبیعی مخصوصا خاک اره استفاده 
شده و خاک اره نباید حاصل از چوب های صنعتی 
مانند نئوپان باشد و آن ها را با آسیاب خرد کرده 

و ســپس خشــک کــرده و بــا دســتگاه های فشــار 
بــاال بــه هم پرس کرده و بعــد از این مرحله برای 
عملیــات کربونیزاســیون آن هــا را وارد کوره کرده 
که بسته به نوع کوره )صنعتی و سنتی( و جنس 
الیاف بکار برده شــده )خاک اره؛ پوســت گردو؛ و 
غیره( ۱۲ تا ۴8 ساعت حرارت می دهند و سپس 
از کــوره خــارج کــرده و داخــل یک محفظه بســته 
قــرار می دهنــد و بعــد ۴8 ســاعت زغــال حاصــل 
می شــود کــه این نــوع زغال در تمامی کشــورهای 
صنعتی به علت آالیندگی کمتر، بدون بو، بدون 
دود، عمــر طوالنــی ســوختن، گرمــا دهــی بــاال و 
حفاظــت از منابــع طبیعــی جایگزیــن ســوخت ها 

حتی زغال سنگ شده  است.

نیمــه ســال قبــل بــر اســاس مصوبه ســتاد 
تنظیــم بازار اعالم شــد کــه صادرات زغال قالبی 
و  ســازمان جنگل هــا  تاییــد سیســتمی  از  پــس 
مراتع و تایید نهایی معاونت امور صنایع وزارت 
صمــت، انجام شــود. دســتگاه های مســئول این 
موضــوع وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت صمت 
بودند. همچنین ســازمان توســعه تجارت نیز به 
عنــوان دســتگاه همــکار در اجــرای ایــن مصوبــه 

تعیین شد.
 رئیــس ســازمان توســعه تجــارت نیز در دی 
سال قبل در مکاتبه ای با مدیر کل دفتر مقررات 
مصوبــه  می دهــد،  دســتور  واردات  و  صــادرات 
مذکور یعنی صدور مجوز صادرات زغال قالبی در 

صورت کسب تایید سازمان جنگل ها به گمرکات 
اجرایی ابالغ شود.

گفتنی است، تا کنون پیگیری های مختلفی 
دربــاره تعییــن تکلیــف ایــن موضــوع انجام شــده  
اســت، الزم بــه ذکر اســت صــادرات زغــال قالبی 
از ســال ۹8 با تایید ســازمان استاندارد آزاد بوده 
و حتــی در برخــی اســتان ها نیــز اخیــرا صــادرات 
اداره کل منابــع طبیعــی  اســتاندارد و  تاییــد  بــا 
انجــام می شــده امــا هــم اکنــون صادراتــی تحــت 
ایــن  بــر  نمی شــود.  انجــام  قالبــی  زغــال  عنــوان 
اســاس بــا توجه بــه  بالتکلیفــی تولیدکنندگان و 
صادرکننــدگان، گمرک، صمت و جهاد کشــاورزی 

بایستی در این  مورد شفاف سازی کنند.

خدمت ممنوعیت واردات به کیفیت لوازم خانگی ساخت ایران

صادرات زغال قالبی ممنوع شد

تمدید مهلت اعمال نشدن محدودیت های تجاری تا پایان 
آذر سال ۱۴۰۱

جوالن مونتاژکاران خودرو در نبود نظارت
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آغاز فصل تعمیرات 
نیروگاه های حرارتی برای 
تامین برق تابستان ۱۴۰۲

مدیــرکلدفتــرفنــیتولیــدشــرکتمادرتخصصیبرق
حرارتــیاعــامکردکهبرایتامینبرقپایدارتابســتان
ســالآیندهحــدود۱۰۷هزارمــگاواتبرنامهتعمیراتی

درنظرگرفتهشدهاست.
بــه گــزارش وزارت نیــرو، اســماعیل نمــازی گفــت: 
همزمان با فرا رســیدن اربعین حســینی بیش از 8 هزار 
و ۵۰۰ نفر از پرسنل نیروگاه های حرارتی سراسر کشور 
مشــغول بــه کار هســتند تــا در این ایام خللــی در تولید 

برق پایدار برای مردم ایجاد نشود.
اوافزود: هر ســاله از نیمه شهریور فصل تعمیرات 
نیروگاه هــای حرارتــی آغــاز می شــود و بایســتی تمامــی 
واحدهای برق حرارتی پیش از خردادماه و شــروع پیک 
مصــرف بــرق تابســتان بــا آمادگی کامــل در مــدار تولید 

قرار بگیرند.
مدیــر کل دفتــر فنــی تولیــد شــرکت مادرتخصصی 
بــرق حرارتــی بــا تاکید بــر اینکه بــرای تأمین بــرق پایدار 
تابســتان ســال آینــده حــدود ۱۰۷ هــزار مــگاوات برنامه 
تعمیراتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، ادامــه داد: بــه 
پــروژه   ۷۳۵ واحدهــا  ایــن  آمادگــی  افزایــش  منظــور 
تعمیراتی پیش بینی شده تا قبل از شروع دوره اوج بار 
ســال ۱۴۰۲ بتوانیم تمامی واحدهای تولید برق حرارتی 
کشــور را بــا آمادگــی حداکثــری در مــدار تولیــد داشــته 

باشیم.
نمازی با تاکید بر اینکه رکورد تعمیرات نیروگاهی 
در پیک تابســتان امســال شکســته شــده اســت، گفت: 
همین تالش های بی وقفه همکاران صنعت برق حرارتی 
باعث شده است تا امسال برای نخستین بار حدود ۹۴ 
هزار مگاوات برنامه تعمیرات و آماده سازی نیروگاه های 
حرارتــی را پیــش از شــروع پیــک مصــرف بــرق تابســتان 
بــه پایان رســانده و در زمینه تعمیــرات نیروگاهی رکورد 

جدیدی را به ثبت برسانیم.
او اضافه کرد: انجام به موقع برنامه های تعمیراتی 
و آماده سازی این واحدها موجب شد تا ضریب آمادگی 
نیروگاه هــای حرارتی کشــور از مــرز ۹8 درصد عبور کند 
و در روزهــای اوج مصــرف برق کشــور شــاهد تولید برق 
پایــدار و مطمئــن برای مشــترکان سراســر کشــور و عدم 
تکرار تجربه تلخ خاموشی های چند سال اخیر در فصل 

تابستان باشیم.
مدیــر کل دفتــر فنــی تولیــد شــرکت بــرق حرارتــی 
تاکیــد کرد: بــرای تأمین برق پایــدار روزهای اوج مصرف 
تابستان ۱۴۰۲ نیز برنامه های مدونی در بخش افزایش 
ظرفیت، تعمیرات و آماده سازی نیروگاه های حرارتی در 
دســتور کار گرفتــه اســت تــا بتوانیــم تجربــه موفق پیک 

تابستان امسال را دوباره تکرار کنیم.

خبـــــــــــــــــر

رئیسکلسازمانامورمالیاتیکشوراعامکرد
کهدرراستایعادالنهشدننظاممالیاتیکشور
یکــیازبرنامهریزیهــاایــناســتکــهمالیاتبر
اشــخاصبهجایمالیاتبــرمنابعصورتگیرد؛
چراکههرچقدرمالیاتازشرکتهاکمترشود
منجــربــهتولیــدســرمایهبیشــترشــدهوذخایــر

داخلیبنگاههاافزایشمییابد.
 بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، داود منظور 
ادامه داد: نهایتاً تولید و ســرمایه رونق بیشــتری 
مــی یابــد و ایــن اقدام یک چرخــش مهم در حوزه 

اقتصادی محسوب می شود.
ابــالغ سیاســت های کلــی  بــه  بــا اشــاره  او 
برنامــه هفتــم از ســوی مقــام معظــم رهبــری و 
تصریــح موضــوع مالیات در بند چهارم اقتصادی، 
چرخش های تحول آفرین نظام مالیاتی در دولت 

مردمی را یک ضرورت و اولویت مهم دانست.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور در ادامه 
افــزود: شــورای گفت وگــو، نهــاد مــردم ســاالرانه 
مهمی اســت که تجربه ســال های گذشــته نشــان 
می دهــد کــه نقــش رو بــه رشــدی داشــته اســت 
کــه یکــی از کارویژه هــای مهــم و موفــق آن ایجــاد 
مفاهمه بین دولت با بخش خصوصی می باشد.
منظــور با اشــاره بــه رویکرد تحــول آفرینی دولت 
مردمــی گفــت: بر همین اســاس چندین چرخش 
تحــول آفریــن در نظــام مالیاتــی در حــال اقدام و 
پیگیــری اســت. یکی از ایــن چرخش ها مربوط به 
تامیــن مالیات از طریق جلوگیری فشــار مضاعف 
بــه بخــش رســمی از طریــق شناســایی الیه هــای 
پنهان و خاکســتری و غیر رســمی است به طوری 
کــه بــا وارد کــردن بخش هــای نامنظــم و مالیــات 

گریز بتوان درآمدهای مالیاتی را تحقق بخشید
او بــا بیــان اینکــه اکثــر فعــاالن اقتصــادی حاضــر 
در جلســه ســوابق و مناســبات خوبی با ســازمان 
مالیاتی دارند جزء مودیان خوش حساب هستند، 
گفــت: طبیعتــاً هرچــه بخش هــای خاکســتری و 
نامنظــم بــه چرخــه مالیــات اضافــه شــوند، نظــام 
مالیاتــی بــه عدالــت مالیاتی نزدیکتر خواهد شــد 
و بنگاه ها، شرکتها و فعاالن اقتصادی منضبط از 

فشار کمتری برخوردار می شوند.
کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان  رئیــس کل 
چرخــش تحــول آفریــن دیگــر نظــام مالیاتــی در 
دولــت مردمــی را، توجــه بیشــتر بــه مالیــات بــر 
ســوداگری دانســت و گفــت: ایــن طرحــی کــه در 
مجلــس شــورای اســالمی مراحــل نهایــی را مــی 
گذراند در واقع مالیات بر ســوداگری اســت که با 
تمرکــز بــر درآمدزایی چند حوزه خودرو، ارز و طال 
باعث می شود تا با ایجاد پایه های مالیاتی جدید 

بخش هــای مولــد در برابــر فعالیت های غیر مولد 
تقویت شوند. مالیات بر خانه های لوکس یکی از 
مواردی است که در این راستا در حال اجراست.
 منظــور، یکی دیگر از چرخش های اساســی 
نظــام مالیاتــی را مربــوط بــه اتــکا بــه داده هــای 
مســتند در مالیــات ســتانی دانســت و بیــان کرد: 
تمرکز بر داده های مستند عالوه بر اینکه موجب 
تحقــق عدالــت مالیاتی می شــود، موجب کاهش 
نقــش مامــوران مالیاتــی در چارچــوب تشــخیص 
متکــی بــه داده هــا بــدون نقش ممیزین می شــود 
و همچنیــن تســهیل گــری در مالیــات ســتانی و 
کاهــش حضــور مودیــان بــه ادارات مالیاتــی را در 

پی دارد.
او افــزود: داده محــوری باعث شــد تــا موضوعاتی 
ماننــد تعــداد مودیــان، اظهارنامه هــا رشــد قابــل 
بــا  کــه  شــود  فراهــم  ای  زمینــه  و  یابــد  توجهــی 
برنامه ریزی هایی که در خصوص تعدیل اظهارنامه 
در خصوص اصناف خرد و درآمد پایین انجام شد 
عدالت اجتماعی بیشتری صورت گیرد و با تعامل 
بــا اصنــاف که بعضاً بــا روش داده محوری بیگانه 
بودنــد در چارچــوب تعامالت مســتمر و اعتماد به 
مودیــان اقدامــات و توافقــات خوبی صــورت یابد. 
یک حرکت بســیار مهم در چارچوب داده محوری 
و تحقــق عدالــت مالیاتــی ایجــاد کارپوشــه بــرای 
همــه فعــاالن اقتصــادی اســت. در ایــن کارپوشــه 
تولیــد شــده همه اطالعــات اقتصادی مشــتمل بر 
اینکه چه کسی صورت حساب صادر کرده، میزان 

هزینه هــا، درآمدهــا و... قابــل مشــاهده اســت و 
همیــن موضــوع باعث شــده تا این مشــکل که در 
گذشته ممکن بود به نام یک نفر شخص دیگری 
اعالمیــه دهــد از بیــن رفتــه و امــکان تاییــد یــا رد 

اعالمیه بوجود آید.
معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا اشــاره 
بــه اینکــه، طبیعتــاً بخش هــای پنهــان اقتصــاد از 
ایجــاد شــفافیت در نظــام مالیاتی راضــی نبوده و 
مقاومت هــای جدی مــی کنند.تصریح کرد: اجرای 
قانــون پایانه هــای فروشــگاهی گام بســیار مهم و 
نقطــه عطفــی در حــوزه کالن اقتصــادی اســت و 
مطابــق قانــون در حــال عملیاتــی شــدن اســت به 
طــوری کــه اولیــن گــروه یعنــی شــرکتهای بورســی 
و فرابورســی از ابتــدای آبانمــاه وارد ایــن چرخــه 

می شوند.
منظور با بیان اینکه، هم اکنون فضای اجرا 
و بســترهای زیرســاختی فراهم شــده اســت و در 
فراخــوان بعــدی طبــق برنامــه، شــرکتهای دولتــی 
تنــاوب زمانــی  برنامــه و  و ســایر گروه هــا طبــق 
مشــخص وارد ایــن فراینــد می شــوند، گفت: این 
اقدام موجب می شــود تحقق شــعار شــفافیت در 
عمــل اتفــاق بیافتــد بــه عــالوه موضوعاتــی مانند 
مالیــات بــر ارزش افــزوده، تســریع در اســترداد 
از نتایــج تحــول در نظــام مالیاتی مبتنــی بر داده 

محوری به جای چانه زنی است.
او در ادامه به آمار ساماندهی پذیرنده های بانکی 
اشاره نمود و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در 

خصــوص حســابهای تجاری و غیــر تجاری را مبنی 
بر ۱۰۰ تراکنش و جمع مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال را 
توضیح داد و تاکید کرد: حســاب هایی که این دو 
شرط را داشته باشند مشکوک به حساب تجاری 
هســتند و هــدف از ایــن اقــدام تقویــت رفتارهــای 
صادقانــه متقابــل میــان ســازمان امــور مالیاتــی و 

مودیان محترم است.
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی بــا بیــان 
فعالیــت  کــه  اشــخاصی  و  عــادی  مــردم  اینکــه 
تجــاری ندارنــد نگران اجرای این مصوبه نباشــند، 
خاطرنشــان کــرد: اگــر شــخصی در مــاه مجموعــا 
دارای ۱۰۰ بــار و بیشــتر واریــزی بــه حســاب های 
غیــر تجاری انجام شــود و مجــوع واریزی ها ۳۵۰ 
میلیون ریال و بیشــتر باشــد )لزوما هر دو شرط( 
ابتدا پیامکی برای او ارســال می شــود که حســاب 
آنان به علت تراکنش باال تجاری محســوب شده 
و مبنای محاسبه مالیات است، البته اگر چنانچه 
فــرد مدعــی شــود کــه کار تجاری انجــام نمی دهد 
و می توانــد مــدارک مربوطــه را بــه روشــی کــه در 
پیامــک ذکــر می شــود بــه ســازمان امــور مالیاتــی 

کشور ارائه کند و مساله حل می شود.
منظــور بــا اشــاره به ایــن موضوع کــه برخی 
افــراد جهــت فــرار مالیاتــی از حســابهای دیگــران 
اســتفاده می کننــد، گفــت: مــواردی کــه در صــدد 
کتمان درآمد واقعی خود از این روش می باشند، 
از طریق سازوکارهای مختلف حساب های تجاری 
قابل شناســایی هســتند، که پس از شناسایی با 

جرایم قانونی مواجه خواهند شد.
او در ادامــه با برشــمردن برخی مشــوق های 
مالیاتــی کــه در راســتای اهــداف مختلــف قانونی 
ماننــد حمایــت از تولید و شــرکتهای دانش بنیان 
تصویــب شــده اند، گفت: ســازمان امــور مالیاتی 
از تمــام ابزارهــا بــرای تعامل بهتر بــا بخش فعال 
و منطبق اقتصادی مانند معافیت ها، مشــوق ها، 

بخشودگی ها و... بهره می گیرد.
تاکیــد  مالیاتــی  امــور  ســازمان  کل  رئیــس 
کــرد: بــرای تقویت درآمدهی بودجــه برای عمران 
مالیاتــی  معافیت هــای  اســت  الزم  آبادانــی،  و 
هدفمنــد شــوند. برخــی از معافیت ها در شــرایط 
نــدارد. طبــق  اقتصــادی توجیــح چندانــی  جدیــد 
برخــی برآوردهــا بــه انــدازه مالیاتــی کــه در ســال 

وصول می شود معافیت مالیاتی وجود دارد.
صحبت هــای  پایانــی  بخــش  در  منظــور   
خود، حرکت پرشتاب به سمت هوشمند سازی 
و الکترونیکــی شــدن فرایندهــا را یکــی دیگــر از 
از  مالیاتــی  نظــام  آفریــن  تحــول  چرخش هــای 
جملــه بحــث صــدور برخط گواهی ۱86 دانســت 
و گفــت: هــم اکنــون بــرای افــرادی کــه بدهــی 
مالیاتی نداشــته باشــند به صورت برخط گواهی 
۱86 صادر می شود، اما در یکماه آینده به گونه 
ای طراحــی شــده که افــرادی که بدهــی مالیاتی 
هم داشــته باشــند بدهی آنها در سیســتم قابل 
رویــت بــوده و امکان تســویه و دریافــت گواهی 

فراهم شود.

مدیرکلترانزیتوحملونقلبینالمللیسازمان
راهداریبااشارهبهمذاکراتبینتهرانوایروان
عنــوان بــه »۴ »ترانشــه پــروژه احــداث دربــاره
مســیرتجــاریجایگزیــناظهارکــردکهایــنپروژه
بلندمــدت،بزرگــراهجدیــدیاســتکــهازمنطقــه
گاجــارانوقاپــانشــروعوازایــنمســیرجداوبه
ســمتایــروانمــیرود.ایــنمســیرفاصلــهزیادی
ازقرهبــاغداردامــاباتوجــهبــهشــرایطجغرافیایی
وابنیههــایزیــادتعریــفشــدهدرپــروژه،هزینــه

زیادیدرپیخواهدداشت.
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  هدایتــی  جــواد 
اقتصــادی ایلنــا دربــاره وضعیــت حمل ونقــل تجاری 
بیــن کشــورمان بــا آذربایجــان و ارمنســتان پیش از 
اعــالم آتش بس اظهار داشــت: بــه طور کلی روابط 
تجــاری و اقتصــادی ایران با حوزه قفقاز متشــکل از 
ســه کشــور آذربایجــان، ارمنســتان و گرجســتان بــا 
توجــه بــه مقیاس جمعیت و اقتصــاد منطقه روابط 
خوب و رو به افزایش بوده  است، اما هرگونه تنش 
منجر به بهم خوردن ثبات منطقه می شــود و حوزه 

تجارت ما را دستخوش تغییر می دهد.
او ادامــه داد : ایــن فراینــد ذات تجــارت اســت 

که با هر گونه ناامنی رابطه عکس داشته باشد.
مدیــر کل ترانزیــت و حمل ونقــل بین المللــی 
ســازمان راهــداری گفــت: در تنــش اخیــر به دلیل 
بُعد مســافت مرزهای کشــورمان بــا منطقه درگیر 
تنــش در آذربایجــان، ایــن تنش ها اثر مســتقیمی 
بــا مرزهــای ایران نداشــت اما در مســیر نــوردوز با 
کشــور ارمنســتان از آنجایی که این مســیر فاصله 
زیــادی بــا پایتخت ارمنســتان نــدارد و در مجاورت 
مناطــق درگیــر تنــش قــرار داشــت از لحــاظ روانی 
تاثیراتی در بخش تردد تجاری داشت اما در طول 
مــدت تنــش مــرز ایران بــا ارمنســتان و آذربایجان 
بــا  مســافری  و  تجــاری  جریــان  و  نشــد  بســته 

مالحظاتی برقرار بود. 
هدایتــی با اشــاره به توافق ایران و ارمنســتان 
بــرای انجــام پروژه هــای کوتــاه مــدت و بلندمدت به 
منظور احداث راه اندازی مسیر جایگزین و آلترناتیو 
بــرای دور زدن آذربایجــان و برقــراری روابــط تجــاری 

بــدون عبــور از آذربایجــان تاکیــد کــرد: در مذاکرات 
و  مــدت  کوتــاه  پــروژه  ســه  ایــروان  و  تهــران  بیــن 

بلندمدت برای احداث مسیر آلترناتیو تعریف شده 
 اســت کــه یکی از پروژه هــا برای مســیر آلترناتیو در 

شرایط اضطرار همان جاده تاتو است. 
او افــزود: جــاده تاتــو یــک مســیر فرعی و روســتایی 
محســوب می شــود و در تکرار شــرایط سال گذشته 
در صورت انسداد مسیر تجاری از سوی آذربایجان، 
جــاده تاتو می تواند مســیر آلترناتیو بین ارمنســتان 
و ایران باشــد. البته این مســیر شــرایط ســختی در 
فصــل ســرما دارد و در ســال گذشــته ایــن مســیر 
جایگزین بدون تغییر مشــخصات فنی، آســفالت و 
خشــی مشــکالت حل شــد و اتوبوس و ناوگان باری 

تا ١٠ چرخ امکان تردد از این مسیر را دارند. 
مدیــر کل ترانزیــت و حمل ونقــل بین المللــی 
ســازمان راهــداری بــا بیــان اینکــه پــس از زمســتان 
ســال گذشــته بخشــی از روســازی این جاده از بین 
رفــت، گفت: دولت ارمنســتان به دنبــال تعریض و 
ارتقــای مشــخصات فنــی جــاده تاتو اســت و قرار بر 
ایــن شــده کــه این اقدام را با منابــع و امکانات فنی 

خود انجام دهد. 
هدایتــی دربــاره پروژه دیگر برای ایجاد مســیر 
جایگزین ادامه داد: پروژه دیگر ١٢ کیلومتری است 

کــه در خــاک آذربایجــان قرار گرفته و یــک واریانتی 
ایرانــی  بــرای آن طراحــی شــده و شــرکت مشــاور 
مطالعات این پروژه را انجام و نقشه  ای را پیشنهاد 
داده  است و قرار بر این شده که ارمنستان با توجه 
به منابع مالی خود و شرایط اقلیمی این پیشنهاد را 

مورد بررسی قرار دهد. 
او بــا اشــاره بــه مذاکــرات بین تهــران و ایروان 
عنــوان  بــه   »۴ »ترانشــه  پــروژه  احــداث  دربــاره 
مســیر تجــاری جایگزیــن  اظهار داشــت: ایــن پروژه 
بلندمــدت، بزرگــراه جدیــدی اســت کــه از منطقــه 
گاجــاران و قاپــان شــروع و از ایــن مســیر جــدا و به 
ســمت ایــروان مــی رود. ایــن مســیر فاصلــه زیــادی 
از قره بــاغ دارنــد امــا باتوجه بــه شــرایط جغرافیایی 
و ابنیه هــای زیــاد تعریــف شــده در پــروژه، هزینــه 
زیــادی در پــی خواهد داشــت. مدیــر کل ترانزیت و 
حمل ونقل بین المللی ســازمان راهداری تاکید کرد: 
دولت ارمنســتان ســعی دارد برای اجرای این پروژه 
از بانــک اتحادیــه اروپا وام بگیــرد و درصورت تامین 

مالی، ساخت این پروژه 6 سال زمان خواهد برد.

کــه کــرد اعــام مجلــس پژوهشهــای مرکــز
 ۶.۹ منفــی رشــد از مرکــزی بانــک بررســیهای
درصــدیومرکزآمــارازمثبت۳.۹درصدیبخش

مسکنوساختماندرسال۱۴۰۰حکایتدارد.
بــه گــزارش خبرنگار مهــر، مرکــز پژوهش های 
مجلــس در گزارشــی در خصــوص »تحلیــل عملکرد 
ســه ماهــه اول امســال اقتصــاد ایــران و همچنیــن 
برآورد رشــد اقتصادی ســال ۱۴۰۱« عالوه بر تحلیل 
بخــش مســکن و ســاختمان، به تحلیــل بخش های 
کشاورزی، نفت، صنعت، معدن، خدمات و اقتصاد 

کالن کشور نیز پرداخته است.
در ایــن گــزارش دربــاره بخــش ســاختمان بــا 
تقســیم ایــن بخــش بــه دو حوزه مســکونی و ســایر 
ســاختمان ها، آن را یکــی از مهم تریــن بخش هــای 
اقتصادی می داند. چون بخش ســاختمان و مسکن 
در انتهــای زنجیــره تولیــد بــوده و بخش هــای زیادی 
از بخش هــا و صنایــع مولد شــامل تولیــد نهاده های 

ساختمانی و نیز حمل ونقل را درگیر می کند.
مرکــز پژوهش هــای مجلس در ایــن گزارش با 
اشــاره بــه تفاوت های عجیب آمــاری بانک مرکزی و 
مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی بخش مسکن 
و ســاختمان می افزاید: از نظر بانک مرکزی سرمایه 
گذاری در بخش ساختمان رشد منفی 6.۹ درصدی 
و از نظــر مرکــز آمــار مثبــت ۳.۹ درصــدی در ســال 

۱۴۰۰ داشته است.
همچنین بررسی تعداد پروانه های ساختمانی 
صــادره واحدهــای مســکونی مناطــق شــهری کشــور 
حاکــی اســت کــه در تمــام فصول ســال ۱۴۰۰ رشــد 

این شــاخص )تعداد پروانه های ســاختمانی صادره( 
منفــی بــوده و لــذا رشــد منفــی ســرمایه گــذاری در 

بخش مسکن و ساختمان مشهود است.
تورمباالیهزینهاجرایپروژههای

عمرانی
مرکــز پژوهش هــای مجلــس دربــاره ســرمایه 
گــذاری در پروژه هــای عمرانــی نیز با اشــاره به تورم 
بــاالی هزینه هــای اجــرای ایــن بخــش، از کاهــش 

شدید این فعالیت ها خبر داده است.
ایــن مرکــز می گویــد: عملکــرد بودجــه عمرانــی 
نشــان   ۱۴۰۱ ســال  اول  ماهــه  ســه  در  دولــت 
می دهد که رشــد ســرمایه گذاری در ســاختمان های 
غیرمســکونی دولتــی در این دوره منفــی بوده؛ زیرا 
مخــارج پروژه هــای عمرانی نســبت به مدت مشــابه 
ســال گذشته به صورت اسمی ۹6.۴ درصد کاهش 
داشــته کــه بــا در نظر گرفتن تــورم ۳۷ درصدی، به 
معنــای افــت شــدید ســرمایه گــذاری دولتــی در ۳ 

ماهه اول سال ۱۴۰۱ است.

پیشبینیرشدمنفیبخش
مسکندرسالجاری

آنگونــه کــه کارشناســان مرکــز پژوهش هــای 
مجلس اعالم کرده اند، بر اســاس شــواهد موجود، 
رشــد بخش ســاختمان در ســال ۱۴۰۱ حــدود منفی 

۳.۴ درصد برآورد می شود.
ذکر این نکته ضروری اســت که برآورد مذکور 
در صورت تداوم روند طی شده در ۳ ماهه نخست 

ســال ۱۴۰۱ بــه دســت آمــده و در صورتــی کــه طرح 
جهش ملی مســکن در ادامه ســال جاری به صورت 
جــدی دنبــال شــود می توانــد رشــد این بخــش را به 

دنبال داشته باشد.

شفافسازیگردشسوختدر
کشورباعثکنترلقاچاقمیشود

عضو کمیســیون انــرژی مجلس گفــت: اکنون 
وزارت نفــت بــرای حــل مشــکل ناتــرازی بنزیــن بــه 
بررســی سیاســت های غیرقیمتی و اســتفاده از آنها 
روی آورده  و راه هــای غیرقیمتــی فراوانــی بــرای حل 
مشــکل ناتــرازی بنزین وجود دارد کــه مهم ترین آن 

شفاف سازی گردش سوخت در کشور است.
بــه گــزارش ایرنــا، ناتــرازی در تولیــد و مصــرف 
بنزیــن اکنــون بــه دغدغه ای بــرای مســئوالن تبدیل 
شــده اســت. بــه نظــر می رســد، عواملــی همچــون 
پاالیشــی  زیرســاخت های  در  ســرمایه گذاری  عــدم 
در دولت هــای قبــل و افزایــش مســافرت ها پــس از 
فروکش کردن همه گیری کرونا در بروز این مشکل 

دخیل بوده است.
در همین راســتا، دولت اقدامات غیرقیمتی را برای 
کنترل این موضوع در دستور کار قرار داده است.

بــا هماهنگــی و  کارت ســوخت جایــگاه داران 
همفکــری با اســتانداران، فرمانداران و شــرکت های 
پخــش اســتانی مدیریــت می شــود تــا با حساســیت 
بیشــتری از این کارت ها اســتفاده شــود و موجودی 
بنزیــن آنهــا از چرخــه مصــرف واقعــی مــردم خــارج 

نشود و به چرخه قاچاق نرود.

بالغ بر ۴۲۰۰ جایگاه ســوخت در کشور وجود 
دارد کــه بــا مدیریت هوشــمند ســهمیه آزاد و کارت 
ســوخت به خصوص در جایگاه هایی که حساسیت 
در آنهــا بیشــتر اســت، تــالش شــده تا ســهمیه آزاد 
قاچــاق  صــرف  جایگاه هــا  کارت  و  ســوخت  کارت 

نشود.
بــر اســاس اطالعــات و آمــار اســتخراج شــده 
از ســامانه هوشــمند ســوخت، در مدت اجــرای این 
طــرح در مردادمــاه بالــغ بر ۵۵ میلیــون لیتر بنزین 
از چرخــه قاچــاق خــارج شــده اســت و پیش بینــی 
می شود در شهریورماه نیز بالغ بر ۱۵۰ میلیون لیتر 
از چرخــه قاچــاق خــارج شــود و صرفه جویــی اتفــاق 
بیفتــد؛ بــه عبــارت دیگــر در ۴۵ روز گذشــته جلوی 
قاچــاق بالــغ بــر ۱۰۰ میلیــون لیتــر بنزیــن از طریــق 

اجرای همین شیوه غیر قیمتی گرفته شده است.

 تداومروندفعلیباعثناترازی
دربحثبنزینخواهدشد

عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس یازدهــم در 
گفت وگو با ایرنا، با اشاره به این موضوع که اگر به 
مصــرف داخلی بنزیــن به اندازه ی کافی توجه نکنیم 
و راه های پیشــگیرانه را در دســتور کار قرار ندهیم، 
از دو ســال آینده با مشــکل مواجه می شویم، اظهار 
کــرد: اکنــون تولید بنزین به انــدازه ی مصرف داخلی 
وجود دارد. در برخی مقاطع زمانی با کسری مواجه 

شدیم ولی این ناترازی همیشگی نیست.
هــادی بیگــی نــژاد افــزود: پیش بینــی این اســت که 
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند از دو ســال آینده به 

بعد دچار مشکالتی می شویم. در حال حاضر، برای 
امسال و سال بعد مشکلی به لحاظ بنزین نداریم.
او تاکیــد کــرد: نکتــه دوم ایــن اســت کــه بــا 
زیرســاخت های پاالیشــی موجود در کشــور شــرایط 
بــرای تولیــد روزانــه ۱۱۰ میلیــون لیتــر بنزیــن آمــاده 
اســت. بــرای کشــوری بــا جمعیــت مــا ایــن حجــم از 
بنزین می تواند جوابگوی نیاز کشور باشد و باید به 

مدیریت مصرف بپردازیم.

 بهینهسازیمصرفسوخت
دردستورکارقرارگیرد

ایــن نماینده مجلس ادامه داد: موضوع ســوم 
این است که  باید از اآلن برای رفع مشکل ناترازی 
بنزیــن کــه پیش بینــی می شــود از دو ســال آینــده 
شــروع شــود، چاره اندیشــی کنیم. باید بهینه سازی 
مصــرف ســوخت را در دســتور کار قــرار دهیــم. بــه 
طــور مثــال، بایــد بــه ســمت اســتفاده از ســی ان 
جــی و ال پــی جــی و... برویــم. روش هــای مدیریت 
اســتفاده ی بهینه از ســوخت نســبت به پاالیشــگاه 
دارد.  کشــور  بــرای  بیشــتری  مزیت هــای  ســازی 
اآلن پاالیشــگاه هایی در دســت ســاخت داریــم کــه 
پیش بینی می شــود، حدود 8 الی ۱۰ ســال دیگر به 

بهره برداری برسد.
بــرای  راهکارهــا  از  یکــی  گفــت:  بیگی نــژاد 
مدیریــت مصــرف بنزیــن در کشــور ایــن اســت کــه 
بــه کنتــرل قاچاق ســوخت و بــه ویژه قاچــاق بنزین 
پاالیشــگاه های  ســاماندهی  همچنیــن  بپردازیــم؛ 
کوچــک در کشــور نیــز می توانــد کارســاز باشــد و به 

حــل مشــکل ناتــرازی بنزیــن در کشــور کمــک کنــد. 
می تــوان گفــت بی توجهــی به این پتروپاالیشــگاه ها 

نقطه ضعف تمامی دولت ها تا اآلن بوده است.

 رویکرددرستوزارتنفت
برایحلمشکلناترازیبنزین

او بیــان کــرد: پتروپاالیشــگاه ها توانایــی الزم 
بــرای تولیــد فرآورده هــای نفتــی در کشــور دارنــد، 
بتواننــد  تــا  بدهیــم  فرصــت  آنهــا  بــه  بایــد  فقــط 
استانداردسازی کنند. پیش بینی بنده این است که 
حتــی اگــر از دو ســال آینده به مشــکلی در زمینه ی 
ناتــرازی بنزیــن برخــورد کنیــم، شــرایط الزم را برای 
رفع این مشــکل در کشــور داریم. ما باید به ســمت 

استفاده از پتروپاالیشگاه ها برویم.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس خاطرنشــان 
کــرد: اکنــون رویکرد جدیدی شــکل گرفته اســت که 
متصدیــان وزارت نفــت بــرای حــل مشــکل ناتــرازی 
بــه  قیمتــی  سیاســت گذاری های  جــای  بــه  بنزیــن 
بررســی سیاســت های غیر قیمتی و استفاده از آنها 
روی آورده اند. این رویکرد نباید متوقف شود و باید 

همین روند را ادامه دهیم.
بیگی نــژاد گفــت: راه هــای غیر قیمتــی فراوانی 
بــرای حــل مشــکل ناتــرازی بنزیــن وجــود دارد کــه 
مهم تریــن آن هــا شفاف ســازی گــردش ســوخت در 
کشــور اســت. بایــد مشــخص شــود که ســوخت در 
کشــور کجا می رود و چه طور مصرف می شــود. اگر 
بیفتــد می توانیــم سیاســت گذاری های  اتفــاق  ایــن 

بعدی را بر اساس داده های دقیق انجام دهیم.

پیشبینیرشدمنفی۳.۴درصدیبخشمسکنوساختماندرسال۱۴۰۱

بزرگراه»ترانشه۴«ایرانرابدونآذربایجانبهارمنستانوصلمیکند

مالیاتبراشخاص،جایگزینمالیاتبرمنابعمیشود
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امضای تفاهم نامه بین 
کارگزاری بیمه رفاه فرازان 

هدف با بیمه آرمان
شــرکت کارگــزاری بیمــه رفــاه فــرازان هــدف، بــا بیمــه 

آرمان تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
بــه گــزارش روابــط 
آرمــان،  بیمــه  عمومــی 
حمایــت  راســتای  در 
محصــوالت  کیفیــت  و 
بیمــه ای و همچنیــن بــه 
خدمــات،  ارائــه  منظــور 
بســته ای ویــژه در کلیــه 
ای  بیمــه  رشــته های 
بیمــه  بــر صــدور  مبنــی 

نامه های شخص ثالث، حوادث رانندگی، بدنه اتومبیل، 
آتش ســوزی مســکونی، صنعتی و غیر صنعتی و ســایر 
رشــته های بیمــه ای تهیــه و تدویــن شــد کــه در نهایــت 

توافقنامه مذکور به امضای طرفین رسید.
خاطرنشــان می شود: با توافق صورت گرفته میان 
شــرکت کارگــزاری رفــاه و بیمه آرمــان ، صدور بیمه نامه 
بصورت اقســاط ، بدون پیش پرداخت و حذف ســود با 
کســر اقســاط از حقوق پرســنل شــاغل و بازنشســتگان 
بانــک رفــاه و شــرکتهای تابعه و نیز تمام مشــتریانی که 
حقــوق ماهیانــه خــود را از طریــق بانــک رفــاه دریافــت 

می کنند انجام می گیرد.

بازنگری پروژه های بانک ملی 
با مضامین استراتژیک

عضــو هیــات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک 
ملی ایران با تاکید بر اینکه اجرای پروژه های راهبردی 

اهــداف  از  یکــی  بانــک 
مهم ماست، گفت: این 
مضامیــن  بــا  پروژه هــا 
در  بانــک  اســتراتژیک 

حال بازنگری هستند.
شــیریجیان  محمد 
بــا  گــو  و  گفــت  در 
خبرنــگار روابــط عمومی 
بانــک ملی ایران با بیان 

اینکه قلب و مغز بانک در معاونت برنامه ریزی و تحول 
اســت، افــزود: اخیــرا مدیریت عامــل بانــک 38 اولویت 
جــدی را بــرای بانــک تعییــن کــرده اســت کــه بــه عنــوان 
مبنــای عملکــرد واحدها قــرار گرفته و در قالب مضامین 

استراتژیک بانک دیده می شوند.
وی تصریــح کــرد: در ســال جــاری، پروژه های بانک 
بــا دقــت و همــت بیشــتری پیــش مــی رونــد و در حــوزه 
ارزیابی عملکرد هم تعامالت خوبی با معاونت شعب و 

مجموعه ستاد داشته ایم.
عضــو هیــات عامــل و معاون برنامه ریــزی و تحول 
بانــک ملــی ایــران اظهــار کــرد: همچنیــن امســال بــرای 
نخســتین بــار اســت کــه هــدف گــذاری بانــک در حــوزه 
عملیــات بانکــی را پیش از شــروع ســال اعــالم کردیم و 
یقینا تا پایان 1401 اتفاقات خوبی را در بانک ملی ایران 

شاهد خواهیم بود.
شــیریجیان خاطــر نشــان کــرد: الزمــه رســیدن بــه 
و  کارکنــان  تمــام  باورپذیــری  بانــک،  متعالــی  اهــداف 

رسیدن به نگاه و درک یکسان از برنامه هاست.

افزایش سطح همکاری 
بیمه حافظ و منطقه ویژه 

اقتصادی نمین
افزایــش ســطح همــکاری بیمــه حافــظ و منطقــه ویــژه 
اقتصــادی نمیــن ســطح همــکاری بیمه حافــظ و منطقه 
ویژه اقتصادی نمین طی جلسه ای با مدیر منطقه ویژه 

اقتصادی مذکور افزایش یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه حافــظ، رئیــس شــعبه 

حافــظ  بیمــه  اردبیــل 
در دیــدار بــا دکتــر رضــا 
جدیــد  مدیــر  اقتــداری، 
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه 
ضمــن  )اردبیــل(  نمیــن 
آرزوی  و  تبریــک  عــرض 
موفقیت در سمت جدید 
بــرای ایشــان، مذاکراتــی 
در جهت افزایش ســطح 

همکاری های بیمه ای در این منطقه داشتند.
در ایــن راســتا، طنــاز مــرادی پســند ظرفیت هــا و 
عملکــرد بیمــه متبــوع خــود را بــرای مدیــر منطقــه ویــژه 
اقتصادی نمین تشــریح کرد و خواســتار افزایش ســطح 

همکاری و تعامل گسترده تر با بیمه حافظ شد.
الزم به ذکر است، شرکت بیمه حافظ تنها شرکت 
بیمــه ای فعــال مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی در منطقه 
مذکور بوده و این منطقه ویژه اقتصادی فعالیت خود را 

از سال ۹8 به صورت رسمی آغاز کرده است.

کوتاه از بانک و بیمه

مساعدت بانک کشاورزی 
در قالب طرح ویژه وصول 

مطالبات
بانــک کشــاورزی همزمــان با آغاز ســال زراعــی جدید و 
بــه منظــور حمایــت از تولیدکننــدگان بخش کشــاورزی 
و تأمیــن منابــع مالــی طرح هــای تولیــدی و همچنیــن 
مســاعدت با بدهکاران 
ایــن بخش، طــرح ویژه 
»وصــول مطالبات برای 
را  تولیــد«  از  حمایــت 

اجرا می کند.
بــه گــزارش روابــط 
عمومــی و همکاری های 
بانــک  الملــل  بیــن 
کشاورزی، در قالب این 
طرح و برای تأمین سرمایه درگردش واحد های تولیدی، 
چنانچه مشتری نسبت به پرداخت وتسویه نقدی کامل 
بدهــی بخش کشــاورزی خودکــه از محــل منابع داخلی 
پرداخــت شــده اســت اقــدام کند، به شــرط اینکــه دارای 
میانگیــن حســاب باشــد، تــا 100 درصــد اصل تســهیالت 

وصول شده می تواند تسهیالت جدید دریافت کند.
بر اســاس این گزارش،آن دســته از مشــتریانی که 
میانگین حســاب ندارند نیز با ارائه درخواســت و مطابق 
بــا ســایر ضوابط اعتباری ســال جاری تــا 80 درصد اصل 
تسهیالت وصول شده خود، می توانند تسهیالت جدید 

دریافت کنند .

 تراز عملیاتی ” کوثر” با
۴۱ درصد رشد به ۱.۶ هزار 

میلیارد تومان رسید
بیمه کوثر در پنج ماه نخست سال جاری تراز مثبت یک 
هــزار و ۵۹۰ میلیــارد تومــان را ثبت کرد که در مقایســه 

با سال گذشته بیش از ۴۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش الفباخبر ، بر 
اساس تازه ترین گزارش 
ماهیانــه  فعالیــت  از 
بــه  بیمــه کوثــر منتهــی 
ســال  مردادمــاه  پایــان 
جــاری، ایــن شــرکت در 
تابســتان  مــاه  دومیــن 
تومــان  میلیــارد   3۷۷
حــق بیمــه صــادر کــرد و 
همچنین ۲0۹ میلیارد تومان از خســارت بیمه گذاران را 
جبران کرد. بیمه کوثر در مجموع از ابتدای ســال جاری 
تا پایان مردادماه توانست سه هزار و 3۶ میلیارد تومان 
حــق بیمــه تولید کنــد و در مقابل یک هزار 44۶ میلیارد 
تومــان خســارت پرداخــت کــرد کــه حاصل آن ثبــت تراز 

مثبت یک هزار و ۵۹0 میلیارد تومان بود.

تسهیالت ۱2 هزار میلیارد 
ریالی بانک سپه برای 

نوسازی مسکن روستایی
بانــک ســپه بیــش از ۱2 هــزار میلیــارد ریال تســهیالت 
پرداخــت روســتایی  مســکن  نوســازی  و   بهســازی 

کرده است.
پایــگاه  گــزارش  بــه 
اطالع رسانی بانک سپه: 
پرداختــی  تســهیالت 
نوســازی  و  بهســازی 
مســکن روســتایی بانک 
ســال  ابتــدای  از  ســپه 
مــرداد  پایــان  تــا   1400
ماه ســال جاری بیش از 
11 هــزار و پانصــد فقــره پرونــده، بــه مبلــغ دوازده هــزار 
و ۷۹0 میلیــارد ریــال بــوده اســت. بانک ســپه همچنین 
طی ۵ ماهه نخســت ســال جاری یک هزار و 4۵۷ فقره 
تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به مبلغ 

یک هزار و ۶1۵ میلیارد ریال اختصاص داده است.
همراهــی بــا اهــداف و سیاســتهای حمایتــی دولت 
و پرداخــت تســهیالت ازدواج، فرزنــدآوری، تأمیــن مالی 
واحدهــای کوچــک و متوســط، شــرکت های دانش بنیان 
و حمایــت مالــی از پروژه هــای کالن ملــی در رأس امــور 

بانک سپه است.

تفاهم بانک قرض الحسنه مهر 
ایران و سازمان انرژی اتمی 

با حضور دکتر »محمد اسالمی« رئیس سازمان انرژی 
اتمــی و دکتر »ســید ســعید شمســی نــژاد« مدیرعامل 
بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران تفاهــم نامــه همکاری 
پرداخت وام قرض الحســنه به کارکنان ســازمان انرژی 

اتمی امضا شد.
نــژاد  شمســی 
بــر  نشســت  ایــن  در 
از  حمایــت  ضــرورت 
ســازمان  کارکنــان 
انــرژی اتمــی بــه عنــوان 
پیشــروترین  از  یکــی 
ســازمان های کشــور در 
حــوزه اســتراتژیک علم، 
تأکید کرد و گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران آماده 
ارائه خدمات مختلف و طرح های متنوع وام به کارکنان 

این سازمان است.
رئیس ســازمان انرژی اتمی نیز با اشــاره به مزایای 
بانکداری بر مبنای شــریعت و عقد قرض الحســنه ابراز 
امیــدواری کــرد تا با گســترش این نوع بانکداری شــاهد 

استفاده هر چه بیشتر مردم از این خدمات باشیم.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

آرمان رحیمی
مدیر توسعه بازار فینوپیا

 انتقــال گســترده بالک چین اتریوم، یعنی 
ادغــام، باالخــره اتفــاق افتــاد و پــس از ســال ها 
توســعه و تأخیر، ماشــین های دیجیتالی دومین 
ارزش  اســاس  بــر  جهــان  بــزرگ  دیجیتــال  ارز 
بازاری را به یک سیستم بسیار کارآمدتر منتقل 
کرد. تعویض بالک چینی که از ســازوکار اجماع 
اثبــات کار اســتفاده می  کنــد، بــا روش دیگــری 
بــه نــام اجماع اثبــات ســهام، کار کوچکی نبود. 
جاســتین دریــک )Justin Drake(، محقق بنیاد 
غیرانتفاعی اتریوم، برای توضیح این مسئله از 
اســتعاره ســاده ای اســتفاده کرد و گفت: اجرای 
ادغــام ماننــد تغییــر موتــور خودرویــی در حــال 

حرکت است. 
بــا ایــن حــال، ســود و کارایــی کــه اتریــوم 
به شــدت  مــی آورد،  دســت  بــه  فراینــد  ایــن  از 
قابل توجه اســت و مصرف انرژی آن باید ۹۹.۹ 
درصــد کاهــش یابد. بر اســاس مثال مشــهوری 
کــه فعــاالن ارزهــای دیجیتــال از آن اســتفاده 
می کننــد، ایــن کاهــش مصــرف انــرژی مثل این 
اســت که کشــور فنالند ناگهان شبکه برق خود 
را قطــع کنــد. علــی یحیــی )Ali Yahya(، یکی از 
اندریســن هوروویتــز  هم بنیان گــذاران شــرکت 
)Andreessen Horowitz(، باور دارد که ادغام 
بــه دلیــل پیچیدگــی، جامعه محــوری و توانایــی 
آن در تبدیــل اتریــوم بــه یــک بالک چین بســیار 
تاریــخ  لحظــات  مهم تریــن  از  یکــی  کارآمدتــر، 
فنــاوری منبع بــاز اســت. بــرای درک اهمیت این 
امــر، شــایان ذکر اســت که ارتقــاء اتریوم بدون 
خامــوش کردن عملیات آن و درســت زمانی که 

در حال اجرا بود، انجام شد. 
ســرمایه گذاران  از  برخــی  حــال،  ایــن  بــا 
اتریــوم هنــوز بــا اجمــاع اثبــات کار خداحافظــی 
نکرده اند. بســیاری از استخراج کنندگان این ارز 

دیجیتــال، بــه اتریــوم کالســیک 
روی آورده انــد کــه تنهــا ۶ ســال 
طبــق  می گــذرد.  آن  ایجــاد  از 
داده هــای موجــود، هــش ریــت 
ایــن ارز دیجیتــال تنهــا طــی یک 
روز بعــد از اجــرای ادغام، حدود 
۲80 درصــد افزایــش یافــت. در 
از  دیجیتــال،  ارزهــای  صنعــت 

هــش ریــت بــرای محاســبه کل تــوان مصرفــی 
اســتخراج یــک ارز دیجیتال اســتفاده می شــود. 
اتریــوم  ریــت  هــش  مذکــور،  داده هــای  طبــق 
کالســیک در ایــن روز از ۶4 تراهــش بــر ثانیــه 
و  یافــت  افزایــش  ثانیــه  بــر  تراهــش  بــه 183 
از اســتخراج کنندگان  ثابــت کــرد کــه بســیاری 
اتریوم، به اتریوم کالســیک نقل مکان کرده اند. 
یکــی از دالیــل اصلــی ایــن امــر، ایــن اســت کــه 
اتریــوم  اســتخراج  بــه  مربــوط  ســخت افزارهای 
اتریــوم  اســتخراج  تراشــه های  بــا  همچنــان 
کالســیک ســازگار اســت. حتی ویتالیک بوترین 
)Vitalik Buterin(، بنیان گــذار مشــهور اتریــوم، 
نیــز بــه اســتخراج کنندگان بیکارشــده ایــن ارز 
دیجیتــال توصیــه کــرد بــرای ادامــه کار خــود به 

اتریوم کالسیک روی بیاورند.
دیجیتــال  ارزهــای  تمــام  ایــن،  وجــود  بــا 
اســتخراج کنندگان،  بــرای  اتریــوم  جایگزیــن 
به انــدازه اتریوم کالســیک خوش اقبــال نبودند. 
برای مثال می توان به توکن مبتنی بر اثبات کار 
اتریوم )ETHPoW( اشــاره کرد که شبکه اصلی 
مربوط به آن در همان روز پنج شــنبه راه اندازی 
گردید، اما تنها در عرض چند دقیقه، سرورهای 
وب سایت آن به دلیل افزایش ناگهانی فعالیت 
کاربران خاموش شــد. همین مسئله باعث شد 
تــا توکن بومی ایــن بالک چین در مدت کوتاهی 
از اوج ۶0 دالر ابتــدا بــه 30 دالر و ســپس تــا 

محدوده 8 دالر کاهش یابد.

میانگیــن  میــان،  ایــن  در 
حجــم  هفــت روزه  متحــرک 
معامالت بــازار ارزهای دیجیتال 
بــه  دالر  میلیــارد   18.1 از  هــم 
افزایــش  دالر  میلیــارد   ۲8.۶
یافت و بسیاری باور داشتند که 
ایــن اتفاق تحت تأثیــر ادغام رخ 
داده اســت. بــا ایــن حــال، خــود 
اتریــوم نتوانســت از ایــن اتفــاق ســود چندانــی 
ببــرد و قیمــت آن علی رغم تکمیل موفقیت آمیز 
ادغــام هنــوز هیچ روند مثبــت و قابل توجهی از 
خود نشــان نداده است. تا روز یکشنبه، قیمت 
این ارز دیجیتال کم تر از ۲ درصد کاهش یافت 
و نســبت بــه هفته قبل هــم حدود 1۷ درصد از 

ارزش خود را از دست داد. 
در هر حال، توسعه اتریوم هنوز به پایان 
نرسیده است. ادغام تنها یکی از پنج مرحله ای 
اســت که توســعه دهندگان این ارز دیجیتال در 
نظــر دارنــد بــرای بهبود کارایــی و مقیاس پذیری 
ادغــام  کلیــدی  و  مهــم  تأثیــر  کننــد.  اجــرا  آن 
همــان کاهــش ۹۹ درصــدی مصرف انــرژی این 
بالک چین اســت که بنــا بر تخمین های موجود، 
مصــرف بــرق جهانــی را تــا 0.۲ درصــد کاهــش 

خواهد داد. 
دومیــن مرحلــه پیــش روی اتریــوم ســرج 
)Surge( نام دارد و قرار اســت در ســال ۲0۲3 
کنــد.  پیاده ســازی  را  شــبکه  ایــن  شــاردینگ 
ایــن مرحلــه گام بســیار مهمــی بــرای افزایــش 
مقیاس پذیری و ذخیره ســازی بالک چین اتریوم 
اتریــوم، شــاردینگ  بنیــاد  محســوب می شــود. 
یــک  جداســازی  فراینــد  به عنــوان  را  مذکــور 
ایــن  بــرای گســترش حجــم کاری  پایــگاه داده 
شــبکه توصیــف کــرده اســت. هــدف از اجــرای 
اتریــوم و  ایــن مرحلــه، کاهــش تراکــم شــبکه 
افزایــش ســرعت تراکنش هــای مربــوط بــه آن 

است. این روش غیرمتمرکز برای بزرگ تر کردن 
پایــگاه داده در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا نیاز 
داده هــای  تمــام  ذخیــره  بــرای  اعتباردهنده هــا 
شــبکه )که به ســخت افزار قدرتمندی نیاز دارد( 
را کاهــش دهــد. عــالوه بــر این، پــس از مرحله 
مذکــور کاربــران معمولــی هــم می تواننــد یــک 
گره اتریوم را روی دســتگاه های شــخصی مانند 
رایانه های شــخصی و دستگاه های تلفن همراه 
اجرا کنند و با غیرمتمرکزســازی بیشــتر، شــبکه 

را قوی تر نمایند.
پــرج   ،)Verge( ورج  نیــز  بعــدی  مراحــل 
)Purge( و اســپلرج )Splurge( نــام دارنــد کــه 
قرار اســت در ســال های آینده اجرا شوند. ورج 
به عنــوان ســومین مرحلــه از مســیر اتریــوم در 
ســال های آینــده توســط بوتریــن ترســیم شــده 
اســت و چندان فنی نیســت. این مرحله شامل 
معرفی درختان ورکل می شــود که ذخیره ســازی 
داده هــا و انــدازه گره هــا را بهینــه می کند. طبق 
گفته های بوترین، عملکرد درختان ورکل شبیه 
به درختان مرکل است. این ساختار قرار است 
کل تراکنش ها را در یک بلوک جمع کند و برای 
کاربــری کــه بــه دنبــال تأییــد صحت آن اســت، 

اثبات کل مجموعه داده ها را ارائه دهد.
پــرج نیــز داده هــای مازاد را حــذف می کند 
تــا تراکــم شــبکه را کاهــش دهــد و شــبکه را 
ایــن  نمایــد.  پاک ســازی  اضافــی  داده هــای  از 
بــرای  موردنیــاز  داده هــای  میــزان  اساســاً  امــر 
کاهــش  را  اعتبارســنجی  توســط  ذخیره ســازی 
باعــث  بوتریــن  گفته هــای  طبــق  و  می دهــد 
حــدود  بتوانــد  اتریــوم  بالک چیــن  تــا  می شــود 

100000 تراکنش در ثانیه را پردازش کند.
اتریــوم  توســعه دهندگان  بی تردیــد 
برنامه های بســیار خوبــی برای این ارز دیجیتال 
در نظر گفته اند و تنها آینده می تواند سرنوشت 

آن را مشخص کند.

بانــک تخصصــی بخــش مســکن  مدیرعامــل 
گفت: بانک مرکزی می تواند ســپرده قانونی 
بانک هایی که وام ســاخت مســکن ندهند را 

به نهضت ملی مسکن اختصاص دهد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از بانــک 
در  شــایان  محمــود  مســکن،  بخــش  عامــل 
خصوص عدم همراهی سیستم بانکی با طرح 
مسکن ســازی دولــت )نهضــت ملــی مســکن(، 
اظهــار کــرد: به عنــوان یــک کارشــناس بانکــی 
می گویــم اگر بخواهیم به صورت بخشــی فقط 
یک بانک )مســکن( را ببینیم، این بانک قطعاً 

بیشتر از تکالیف خودش عمل کرده است.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن 
ادامــه داد: ایــن مســئله نشــان می دهد وقتی 
اراده برای این کار وجود داشته باشد، به طور 

قطع به آن خواهیم رسید.
شــایان افــزود: به عنــوان مثــال مســائل 
مربــوط به بیماری کرونا را مدنظر قرار دهید؛ 
طــی یــک روز چندیــن میلیون وام به حســاب 
مــردم واریــز شــد. اراده بــر ایــن بــود کــه ایــن 

اتفاق بیفتد.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن 
گفت: بانک های داخلی چالش هایی از جمله 
ناتــرازی مالــی دارنــد. این یک بُعد اســت. یک 
بُعــد دیگــر تکلیفــی اســت کــه قانونگــذار بــر 
عهده بانک ها گذاشته است. اگر می خواهیم 
بــه قانــون توجه کنیم باید آن را رعایت کنیم. 

ما مسئولیم به قانون پایبند باشیم.
شــایان یــادآور شــد: قانــون ۲۷ بانــک و 
مؤسســه مالــی و اعتبــاری را مکلــف کــرده در 

نهضت ملی مســکن مشــارکت داشته باشند. 
این اولین بار است که در قانون از بانک های 
بــرده  نــام  دولتــی و خصوصــی و مؤسســات 
می شــود. همــه اینهــا در نهضت ملی مســکن 
ســهمیه دارنــد و بایــد بــرای تولید ســاالنه یک 
تومــان  میلیــون مســکن 3۶0 هــزار میلیــارد 

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

خوبی را شاهد هستیم.
وی تاکیــد کــرد: در زمــان حاضــر زمیــن 
برای ســاخت یک میلیون مسکن فراهم شود 
کــه تــا عملیــات ســاخت بیــش از 1.۵ میلیون 
واحــد نهضــت ملــی مســکن آغاز شــده ضمن 
این کــه وزیــر راه و شهرســازی اعــالم کــرد کــه 
زمیــن 4 میلیــون مســکن تــا پایــان مــاه جاری 
تأمیــن خواهــد شــد. بنابرایــن ما مشــکلی در 

این بخش نداریم.
بــا بیــان  ایــن بانــک دولتــی  مدیرعامــل 
مســکن  ســاخت  در  ضلــع  مهم تریــن  اینکــه 
مباحــث مربــوط بــه تأمیــن مالی اســت گفت: 
مســکن  میلیــون   ۲.3 حــدود  ســاخت  بــرای 
مهــر در مجمــوع ۵۵ هــزار میلیارد تومان خط 
اعتبــاری اختصــاص یافت. در حالــی که بانک 
عامــل بخــش مســکن ســال گذشــته ۷۶ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده است. 

امــروز حــدود 4۵ هزار میلیــارد تومان قرارداد 
در بخش مســکن پرداخت تســهیالت را امضا 

کرده ایم.
شــایان بیــان کــرد: تاکنــون بیــش از ۲۶ 
و  بانــک  تومــان سهم الشــرکه  میلیــارد  هــزار 
منابع واریزی مردم در نهضت ملی مسکن به 

پروژه ها تزریق شده است.
وی بــا اشــاره بــه این کــه آورده مــردم در طــرح 
تعییــن  نقــش  هــم  مســکن  ملــی  نهضــت 
کننــده ای در اجــرای پروژه هــا دارد، اظهار کرد: 
تاکنون بیش از ۵۷0 هزار نفر افتتاح حســاب 
کرده انــد کــه 40 میلیــون تومــان و بیشــتر را 
واریــز کرده اند. تفاوت مســکن مهــر با نهضت 

ملــی مســکن ایــن اســت کــه در طــرح نهضت 
ملــی ابتــدا بایــد بخشــی از سهم الشــرکه خود 
را کــه 40 میلیــون تومــان اســت، واریــز کننــد. 
با دســتور وزارت راه و شهرســازی این مبالغ را 
برای آماده سازی و … به پروژه تزریق می کنیم.
وی بــا تاکیــد بــر این که واریــز اول لینک 
بــه پروژه هــای نهضــت ملــی مســکن  ورودی 
است، افزود: اگر قرار باشد واحدهای نهضت 
ملــی مســکن از طریق صنعتی ســازی ســاخته 
آیــا سیســتم بانکــی می توانــد همپــای  شــود 
ســرعت ســاخت و ســاز حرکــت کنــد. یکــی از 
روش هــا ایــن اســت کــه منابع مالــی از طریق 
خــط اعتبــاری تأمین شــود که ایــن روش فعالً 

خط قرمز است.
وی ادامــه داد: روش دوم ایــن اســت ســپرده 
قانونــی بانک هایــی که به تأمیــن مالی نهضت 
ملــی مســکن وارد نشــده و بــه قانــون عمــل 
مرکــزی  بانــک  دهــد.  افزایــش  را  نکرده انــد 
می تواند سپرده را در اختیار بانک عامل بخش 
مســکن قرار دهد تا به پروژه های نهضت ملی 
مســکن تزریق شــود. این کار مزیت هایی دارد 

که مهم ترین آنها عدم خلق پول است.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن 
گفــت: ایــن یک پول پر قدرت نیســت و منابع 
مالی بانک ها در اختیار حوزه ســاخت و ســاز 

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

نگرفته است.

در نشســت تخصصــی دبیــرکل کمیتــه 
بــا   )ICC(بین المللــی بازرگانــی  اتــاق  ایرانــی 
معــاون ارزی بانــک مرکــزی، راه های تســهیل 
تجارت خارجی و اســتفاده از روشــهای نوین 
پرداخــت در حــوزه بین المللــی و نیز انطباق 
هرچــه بهتــر در اســتفاده از روش هــای نوین 
پرداخــت در عملیات بانکــی بین المللی مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
و  موجــود  ظرفیت هــای  بررســی  منظــور  بــه 
نیــز بهبــود و ارتقــا تــوان نظــام بانکــی کشــور 

در تســهیل تجــارت در عرصــه بیــن المللــی و 
همچنیــن انطباق هر چه بهتر در اســتفاده از 
روش هــای نویــن پرداخــت در عملیــات بانکی 
در  روز  دانــش  از  بهره گیــری  و  بین المللــی 
ایــن حوزه؛ نشســت تخصصی بــا حضور دکتر 
خانــی؛ معــاون ارزی بانــک مرکزی بــا دبیرکل 
کمیتــه ایرانــی اتاق بازرگانــی بین الملل، دبیر 
کمیســیون بانکی کمیتــه ایرانی اتاق بازرگانی 
کارشناســان  از  چنــد  تنــی  و  بین المللــی 
کمیســیون مذکور و مدیران ارشــد حوزه ارزی 

بانک مرکزی برگزار شد.

ایــن  در  مرکــزی  بانــک  ارزی  معــاون 
نشســت ضمــن تاکیــد بــر بهره گیــری از تــوان 
علمــی متخصصین حوزه بانکــداری بین الملل 
و نیز اتخاذ تدابیر الزم در زمینه بهبود روابط 
کارگــزاری در ایــن برهــه از زمــان؛ برضــرورت 
افزایــش تــوان علمــی و تجهیــز بــه دانش روز 
کارکنان حوزه ارزی شبکه بانکی کشور تاکید 
و خواســتار همراهی بیش از پیش آن کمیته 

در تحقق این مهم گردیدند. 
در همیــن ارتبــاط رئیــس کمیتــه ایرانــی 
اتــاق بازرگانــی بیــن الملــل نیــز بــا قدردانی از 

اقدامات اخیر صورت گرفته از ســوی معاونت 
ارزی بانــک مرکــزی باالخــص در راســتای رفع 
موانــع مقرراتی تجــار و بازرگانان در تعامالت 
با شبکه بانکی کشور و نیز گسترش اقدامات 
سازنده با کارشناسان حوزه ارزی؛ آمادگی آن 
کمیتــه در انتقــال تجربــه و نیز  تنوع بخشــی 
بــا  آموزشــی  دوره هــای  ظرفیــت  افزایــش  و 

همکاری بانک مرکزی را اعالم کرد. 
در ادامه سایر دغدغه ها و مسائل کارشناسان 
حــوزه ارزی مــورد بحــث و تبــادل نظــر اعضــای 

شــرکت کننده در نشست قرار گرفت.

رئیس فدراسیون سازمان های صادراتی 
هند )FIEO( طی اظهاراتی اعالم کرد که این 
کشــور به زودی تجارت با روســیه به وســیله 

روپیه را آغاز خواهد کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل 
از راشــاتودی، رئیس فدراســیون سازمان های 
صادراتــی هنــد )FIEO( طــی اظهاراتــی اعــالم 
کرد که این کشــور به زودی تجارت با روســیه 

به وسیله روپیه را آغاز خواهد کرد.
ایــن اقــدام پــس از آن صــورت مــی گیرد 

که بانک دولتی هند با ســاده ســازی مکانیزم 
پرداخت جدید موافقت کرده است.

شــاکتیول در گفتگو با خبرنگاران گفت: 
بانــک دولتــی هنــد بــرای تســهیل تجــارت بــا 
روسیه به وسیله روپیه پیش قدم شده است 
و برخــی بانک هــای دیگــر نیــز به ایــن موضوع 

عالقه نشان داده اند.
هنــد  مرکــزی  بانــک  ژوئیــه،  مــاه  در 
بخشنامه ای صادر کرد و از وام دهندگان این 
کشــور خواســت که اقدامات بیشــتری را برای 

معامــالت واردات و صــادرات بــه روپیــه اتخاذ 
کنند. این اقدام برای کاهش وابستگی روپیه 
بــه دالر نیــز به عنوان انگیــزه ای برای تقویت 

تجارت با مسکو تلقی می شود.
بر اســاس این گزارش، صادرات هند به 
روســیه در ماه هــای آوریــل تــا ژوئیــه به دلیل 
تحریم هــای گســترده غــرب علیــه مســکو بــه 
حــدود یــک ســوم کاهــش یافته اســت. اما به 
گفتــه شــاکتیول، تجــارت بــه روپیــه می توانــد 
صادرات هند به روسیه را به حدود ۵ میلیارد 

دالر در سال مالی جاری افزایش دهد.
شرکت های هندی در حال حاضر در معامالت 
بــا روســیه بــرای جلوگیــری از آســیب  توســط 
ارزهــای آســیایی روی  بــه  تحریم هــای غــرب، 
آورده اند. انتظار می رود مسکو ظرف دو هفته 
بــرای تســویه حســاب های  را  بانــک  ایــن  نــام 
متقابــل بــه روپیه اعــالم کنــد. در همین حال، 
بورس اوراق بهادار مســکو در حال کار بر روی 
طرحــی بــرای راه انــدازی تجارت بــا ارز هند در 

تالش برای دور شدن از دالر و یورو است.

روسیه و هند، تجارت دوجانبه با روپیه را به زودی آغاز می کنند

ادغام اتریوم؛ یکی از مهم ترین لحظات تاریخ فناوری منبع باز

تسهیل تجارت خارجی در دستور کار بانک مرکزی و اتاق بازرگانی بین المللی

مدیرعامل بانک مسکن: سپرده قانونی بانک هایی 
که وام مسکن ندهند، خرج نهضت ملی می شود

در سایت روزنامه بخوانید:
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اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

آگهی مزایده عمومی شماره 1001005265000002
شهرداری کرج در نظر دارد تعدادی اقالم یدکی اتوبوسهای قدیمی مدل 355 و غیره را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

1- سپرده شرکت در مزایده 1/170/000/000 ریال به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد: ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل 
تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 7007869448623 بانک شهر. 

2- برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 3- متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 13:00 تاریخ 1401/7/2 جهت خرید اسناد مزایده به سامانه الکترونیک دولت )ستاد( مراجعه نمایند.

4- شرکت کنندگان می بایست ضمن بارگذاری ضمانت نامه شرکت در مزایده در سامانه ستاد ، نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه تا ساعت 13:00 تاریخ 1401/7/12 
به آدرس کرج – میدان توحید – بلوار بالل – دبیرخانه شهرداری کرج واقع درطبقه اول اقدام نمایند. 

5- درصورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد، مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود.
6- پیشنهادات رسیده در مورخ 1401/7/14 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج مطرح و پس از بررسی و کنترل ، برنده مزایده اعالم خواهد شد .

7- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09193667662  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

امور حقوقی و قراردادها - مناطق نفتخیز      انتشار نوبت اول : 1401/06/28 نوبت دوم : 1401/06/29 

ت اول(
)نوب فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(

شناسه : 1379508

الف- شرح مختصر خدمات
تعمیرات اساسی کمپرسورهای گریز از مرکز کالرک با هدف دستیابی به میزان دبی - دما و فشار گاز 
خروجی استاندارد در محدوده مجاز عملکردی ماشین ها بر اساس کتابچه های عملیاتی و مدارک 
فنی کاربردی کمپرسورهای فوق . این عملیات شامل و نه محدود به تجهیز و بر چیدن کارگاه. باز 
کردن کمپرسورها ،  حمل و نقل ، شستشوی کلیه قطعات، انجام بازرسی های فنی کلیه قطعات 
کمپرسورها بر اساس کتابچه های بازرسی فنی کمپرسورهای فوق االشاره و استانداردهای مربوطه، 
همچنین ارائه گزارش بازرسی، تهیه و تامین قطعات، باالنس دینامیکی و استاتیکی روتور، تعمیر 
اساسی و اعمال جدیدترین اصالحات بر اساس دستورالعملهای سازنده، مونتاژ کامل ماشین االت، 
نصب و راه اندازی، انجام تست های عملکردی، تضمین کیفیت کارکرد براساس استاندارد، گارانتی 

8000 ساعته یا 18 ماهه ماشین آالت و سایر عملیات جزیی و کلی
ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در کارخانجات ناحیه گچساران و نیز کارگاه مجهز پیمانکارو مدت انجام آن 
180روز  می باشد.
ج- برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/155,339,000,000ریال  می باشد
د- شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
مناقصه گران دارای حداقل پایه 5 گرایش نفت و گاز و **داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
**ارائه صورتحساب مالی سال 1399 یا 1400 که توسط شرکتهای حسابرسی عضو سامانه پردیس 
صورت پذیرفته است الزامی می باشد؛ شایان ذکر است صورتهای مالی ارائه شده بایستی حاوی 
گزارش مربوطه ممهور به مهر و امضاء حسابرس باشد و در سامانه پردیس ثبت و قابل رویت باشد؛ 

عدم ارائه صورت حساب مالی مزبور بمنزله حذف از مناقصه خواهد بود. 
**گواهی صالحیت ایمنی  و صالحیت پیمانکاری در تاریخ  بارگذاری مدارک  )آخرین مهلت بارگذاری( 
در سامانه ستاد می بایست حداقل دارای 30 روز اعتبار باشد؛ عدم اعتبار گواهی صالحیت ایمنی و 

صالحیت پیمانکاری بمنزله حذف از لیست مناقصه گران خواهد بود .
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت های بومی استانی می باشد.توانایی ارائه 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/7,766,950,000ریال  همچنین توانایی 10% مبلغ پیمان 

)در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات
- مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از 
طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم 

مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر 
مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
  هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت 
تا  نمایند  www.setadIran.ir مراجعه  به نشانی  و  از طریق سامانه ستاد  آمادگی  اعالم  و  اسناد 
ارزیابی های الزم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی کیفی(بر روی 

مدارک ارسالی مناقصه گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ 1401/06/30 لغایت  

ساعت 19:00  تاریخ   1401/07/06
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  1,428,000 ریال به حسابریال از طریق درگاه 

www.setadIran.ir موجود در سامانه به نشانی
اطالعات  با  مطابق  را  خود  کیفی  ارزیابی  مدارک  مدت 14روز  ظرف  حداکثر  بایستی  می  ضمناً 
درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است 
کارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم 

ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

تا ساعت  را حداکثر  پیشنهادات خود  ارزیابی کیفی مکلفند  الشرایط در مرحله  واجد  متقاضیان 
15:00روز  سه شنبه مورخ 1401/09/01 به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. 
ضمناً پیشنهادات در ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/02  گشایش و قرائت خواهد شد و 

حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع 
کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  سه شنبه مورخ 1401/09/01 اصل تضمین مذکور را به صورت 
فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان 
اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم 

نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در 

همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکت ها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات 

ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد.
  WWW.NISOC.IRhttp://ie

ts.mporg.ir

توجه: اعالم آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکی)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadIran.ir   می باشد.    
مناقصه عمومی دو مرحـله ای شماره  م م/0188/01مربوط به  تعمیرات اساسی 2 دستگاه کمپرسور گازی کالرک ایستگاه تقویت فشار گاز گچساران 3 

شركت ملی مناطق نفتخيز

اصالح رویکردهای سازمانی 
با محوریت مشتری مداری 

اولویت سایپاست
بــا تاکیــد  قائــم مقــام مدیــر عامــل گــروه ســایپا 
رویکردهــا  اصــاح  در  ســایپا  گــروه  تــاش  اینکــه  بــر 
در ســازمان اســت کــه در ایــن مســیر محوریــت اصلــی 
مشــتری مداری اســت، تصریح کرد که از نقطه نظرات 
و پیشــنهادات ســازنده کــه منجــر بــه اســتفاده بهتــر از 
خدمــات مشــتریان و جلــب رضایــت و آرامــش بیشــتر 
مشــتری و رونــق و گســترش کســب وکار نمایندگی هــا 

شود؛ استقبال می کنیم.
بــه گــزارش ســایپانیوز، غالمرضــا دفتــری در ایــن 
نشســت تصریــح کــرد: تغییر ســاختار در شــبکه فروش 
و خدمــات فــروش و هــر آنچــه بــه ایــن زنجیــره پیونــد 

می شود، در گروه سایپا شروع شده است.
قائــم مقــام مدیرعامــل ســایپا گفــت: پیــش نیــاز 
رســیدگی بــه امــور مشــتریان، رســیدگی به امور شــبکه 
خدمــات پــس از فــروش اســت و اگر بخواهیم مشــتری 

راضی داشته باشیم باید شبکه راضی داشته باشیم.
او در خصــوص کیفیــت قطعــات و نحــوه ارائــه خدمــات 
خاطر نشــان کرد: تاکید مدیرعامل گروه ســایپا بر تولید 
و عرضه خودروهای بدون ایراد اســت و خودروســازان و 

قطعه سازان ما به این جهت در تالش هستند.
دفتــری تولیــد اقتصــادی را از مــوارد مــورد تاکیــد 
مدیریــت ارشــد گــروه ســایپا عنــوان کرد و گفــت: تولید 
خودروهای اقتصادی بســیار مهم و حائز اهمیت اســت 
کــه حداقــل  تولیــد کنیــم  را  بتوانیــم خودروهایــی  کــه 
زیان دهــی را داشــته باشــند و بــه همیــن منظــور توقــف 

تولید ساینا و تیبا را در دستور کار قرار دادیم.
قائم مقام مدیرعامل گروه سایپا گفت: متاسفانه 
در سال های گذشته در زمینه تولید موتور سرمایه گذاری 
خوبــی در ســایپا صورت نگرفته اســت که بــرای رفع این 
مشــکل با  پیگیرهای مدیریت ارشــد گروه، تالشــها برای 
تولید اولیه موتور۱۶۰۰ ســی ســی و ۱۶ ســوپاپ در حال 

انجام است.
وارداتــی  خودروهــای  خصــوص  در  افــزود:  او 
مذاکراتی با شــرکا صورت گرفته اســت و این موضوع به 
وزارتخانه اعالم شــده و در صورت تایید شــدن در آینده 

اعالم خواهد شد.
قائــم مقــام مدیرعامل ســایپا در خصوص همکاری 
و ادغام شبکه نمایندگی ها و بهره گیری از پتانسیل دو 
خودروساز بزرگ کشور گفت: از سال گذشته مذاکراتی 
در جهت اتحاد دو خودروساز بزرگ کشور سایپا و ایران 
خــودرو انجــام شــده اســت و در تــالش هســتیم از توان 
و امکانــات یکدیگــر بهــره ببریــم و برهمین اســاس و به 
منظــور کاهش هزینه هــا و افزایش تعداد نمایندگی ها، 

زمینه های همکاری در حال شناسایی است.
هــم  نشســت  برگــزاری  خصــوص  در  دفتــری 
اندیشــی بــا نمایندگی ها گفت: ســال ها بــود که چنین 
فضایــی برای تعامل با شــبکه نمایندگی های اســتان ها 
ایجــاد نشــده بــود و بایــد از این فرصت ها بــرای ترمیم 
لــذا در ســال جــاری در  ایــن روابــط اســتفاده شــود، 
اســتان های فارس، خراســان و مازندران این جلســات 

برگزار شد.
او افزود: عالوه بر این مدیران ارشد حوزه فروش و 
خدمات پس از فروش گروه سایپا با کانون انجمن های 
نمایندگان در تهران و انجمن اســتان ها جلســاتی برگزار 
کرده و ارتباط خیلی وسیع تری نسبت به گذشته ایجاد 
شــده اســت، همچنیــن در آذرمــاه نیــز یک جلســه ویژه 
بــا حضــور مدیرعامــل و مدیــران ارشــد فــروش و شــبکه 

نمایندگان در دستور کار داریم.
همزمــان با برگزاری نمایشــگاه بیــن المللی خودرو 
در اســتان مازندران نشســت هم اندیشی مدیران ارشد 
گروه خودروسازی سایپا در حوزه فروش و خدمات پس 
از فــروش بــا جمعــی از نمایندگی هــای اســتان مازندران 

برگزار شد.
گفتنی اســت در پایان نشست، نمایندگان فروش 
از  گزارشــی  ســایپا،  گــروه  فــروش  از  پــس  و خدمــات 
عملکرد ۶ ماهه نخست سال جاری ارائه دادند و موانع 
و مشــکالت پیــش رو بــا ارائــه راهکارهــا و پیشــنهادات 

سازنده به منظور بهبود و ارتقا وضعیت اعالم شد.

خبـــــــــــــــــر

زینب غضنفری
ایــن روزها اخبار بســیاری در خصوص مذاکرات 
احیای برجام به گوش می رســد و امید می رود 
هــر چــه زودتر امضای نهایی پای توافق بنشــیند 
و فضای اقتصادی و سیاســی ایران باز شــود. در 
همیــن اوضاع و شــرایطی کــه هنوز توافق نهایی 
نشــده، در اقدامــی رو بــه جلــو، مدیران شــرکت 
ایران خودرو اقدام به برگزاری نشست خبری با 

رسانه های خارجی کردند.
بــا  داخلــی  خودروســازان  کــه  حالــی  در 
معضالتــی همچــون واقعــی نبودن نــرخ فروش و 
افزایش بهای تولید دســت و پنجه نرم می کنند، 
آبی پوشــان جاده مخصوص اهداف، چشم انداز 
و پتانســیل های خــود را بــرای اهالــی آن ســوی 

مرزها و شرکای جدید احتمالی تشریح کردند.
معرفــی توانمندی هــا بــه جهــان در آســتانه 
به نتیجه رســیدن مذاکرات هســته ای نشــان داد 
که با وجود همه مشــکالت، شــرکت ایران خودرو 
همچنــان مــی توانــد خود را بــه عنــوان بزرگترین 

تولیدکننده خودرو خاورمیانه معرفی کند.

نشــان  خبــری  نشســت  ایــن  واقــع،  در 
ســال های  در  ایــران  خــودروی  بــازار  کــه  داد 
تحریــم هــر چنــد ســخت اما مســیر خــود را طی 
کــرده و همچنــان جــزو بازارهــای جــذاب بــرای 
تولیدکنندگان خارجی اســت و توان شرکت های 
داخلی در حدی اســت که خودروســازان خارجی 
بــه راحتی و به ســرعت مــی توانند فعالیت خود 

را در ایران از ســر گیرند.
نشســت خبــری ایــران خودرو با رســانه های 
توانمندی هــای  معرفــی  راســتای  در  خارجــی 
خودروســازی کشــور بــه جهانیــان در آســتانه بــه 
اقدامــی  ای  هســته  مذاکــرات  رســیدن  نتیجــه 
هوشمندانه بود. این اقدام از سوی ایران خودرو 
چه با برجام و چه بی برجام اقدامی هوشمندانه 
مذاکــرات  رســیدن  نتیجــه  بــه  بــا  اســت چراکــه 
هســته ای ایــن خودروســاز مــی توانــد بــا واردات 
قطعــات موردنیاز خود برای کشــور ارزش افزوده 
ایجــاد کنــد و در صــورت لغــو برجــام منبــع درآمد 

ارزی برای ایران خودرو خواهد بود.
تنــوع بخشــی  بــا توســعه و  ایــران خــودرو 

محصــوالت همچــون تولیــد خودروهــای برقی در 
کوتــاه مــدت می توانــد، حضــور موفقــی در میــان 
خودروســازان جهــان داشــته باشــد؛ امــا در بلنــد 
مــدت کیفیــت محصــوالت اســت کــه مــی توانــد 
را  جهانــی  عرصــه  در  خــودرو  ایــران  موفقیــت 
تضمیــن کنــد. البتــه، افزایــش میــزان تولیــد، بــه 
صفــر رســاندن تولیــد خودروهای ناقــص و تولید 
محصــوالت جدیــد جایــگاه ایــران خــودرو را بیش 
از پیــش احیــا کــرد و دســت خــود را در مذاکــرات 
همــکاری بــا شــرکت های خارجــی پــس از نهایــی 

شدن توافق برجام، پر کرد.
همچنین اشاره به افزایش تولید محصوالت 
بــه روز و مــدرن همچــون تــارا و معرفــی خــودروی 
ایــن نشســت هــم نشــان داد  جدیــد »ری« در 
ایــران خــودرو در بخــش توســعه و تنــوع بخشــی 
محصــوالت رو بــه جلو حرکت مــی کند و هم این 
کــه شــرکای احتمالــی خارجــی باید بــا به روزترین 

محصوالت خود قدم به ایران بگذارند.
نشســت خبــری ایــران خودرو با رســانه های 
میــان  در  خودروســاز  ایــن  جایــگاه  خارجــی 

خودروسازان جهانی احیا شد و با توسعه و تنوع 
بخشــی به محصوالت، افزایش کیفیت و طراحی 
خــوش  می توانــد  جهانــی  اســتانداردهای  طبــق 

بدرخشــد. در واقع، این نشســت فتــح بابی برای 
معرفــی ایــران خودرو و زمینه های جدید همکاری 

به ویژه در حوزه قطعه سازی شد.

حفظ ســامت و ارتقــای ایمنی در معادن 
و صنایــع معدنــی از دغدغه   هــای اصلــی 
مدیــران ایــن صنایــع بــه شــمار مــی رود. 
برخــی از شــرکت ها به دلیــل تعداد باالی 
پرســنل، همــه روزه بــه بررســی وضعیت 
ایمنــی و ســامت کارکنــان می   پردازنــد تا 
تعــداد حــوادث کاهــش یافتــه و حــوادث 
رخ داده، تکرار نشــود. فوالد خراســان از 
 HSE برترین شرکت ها در حوزه مدیریت
به شــمار مــی رود که طی ســال های اخیر 

آمار حوادثشان در حال کاهش است.
ناصــر فتحعلیان مدیر »بهداشــت، ایمنی 
و محیط زیســت موسوم به HSE« مجتمع 
فــوالد خراســان  از رعایت اســتاندارد   های 
ایمنــی در ایــن مجتمــع خبــر داد و گفــت: 
اســتراتژی   های  و  برنامــه  ســازمانی  هــر 
خاصــی برای افزایش ضریــب ایمنی دارد. 
به واســطه اینکه صنایع معدنی و فوالدی 
بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم زیــر 
نظــر ایمیــدرو فعالیت می کننــد و ایمیدرو 
نیز روی مسائل ایمنی کار حساس است، 
تا جایی که مطلع هستم و ارتباطی که با 
ســایر شرکت های معدنی و صنعتی دارم، 
در همــه ایــن صنایــع واحــد HSE مســتقر 

شده    است.
در خــود ایمیــدرو نیــز یــک واحــد بــه 
نــام مدیریــت » HSE « وجــود دارد کــه 
بــه مســائل مربــوط به بهداشــت، ایمنی و 
محیط زیست نظارت می کند. شاخص   های 
حوادث فردی مانند ضرایب شدت و تکرار 
در  را  ایمنــی  وضعیــت  تقریبــا  حــوادث 
محیــط کار مشــخص می کننــد. فتحعلیان 
افــزود: یکی از مهم ترین روش های کنترل 
زیســت  و  بهداشــتی  ایمنــی،  خطــرات 
محیطــی در محیط کار اســتقرار نظام   های 
مدیریتی است، که در این زمینه می توان 
بــه ایــزو 2۰۱8-45۰۰۱ )سیســتم مدیریت 
ایمنی و بهداشــت شــغلی( و ایزو 2۰۱5 - 
۱4۰۰۱ )سیستم مدیریت زیست محیطی( 
اشــاره کــرد. نظــر شــخصی و کارشناســی 

مــن ایــن اســت کــه در صنایــع و معادنــی 
کــه تحت نظــر ایمیدرو فعالیــت می کنند، 
اســتانداردهای ایمنــی و بهداشــتی رعایت 

می شود.
از  خراســان  فــوالد  داد:  ادامــه  او 
ســال ۱383 مراحــل اســتقرار نظام   هــای 
تاکنــون  و  کــرده  آغــاز  را  فــوق  مدیریتــی 
موفق به تمدید و حفظ این نظام   ها شــده 
در  حــوادث  میــزان  خوشــبختانه  اســت. 
محــدوده قابل قبول اســت. هیچ صنعتی 
بــدون حادثــه نیســت، حتــی یــک کارخانه 
کوچــک نیــز همــواره تعــدادی حادثه ثبت 
شــده دارد. آمــار فــوالد خراســان در چنــد 
ســال اخیــر بســیار رضایت بخــش بــوده    و 
خوشــبختانه حوادث شدید از قبیل نقص 
یــا قطع عضو نداشــتیم. امــا به عنوان یک 
ایــن  ادعــای  هیــچ گاه  ایمنــی  کارشــناس 
موضــوع را نداریــم کــه همــه چیــز کامــل 
اســت چــون ممکــن اســت بــا نقــص یــک 
دســتگاه یا اشــتباه فردی، تمــام معادالت 

به هم بریزد و حادثه رخ دهد.

 ابزارهای کاربردی آموزش
و فرهنگ   سازی

فتحعلیــان بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه 
آمــوزش مهم تریــن ابــزار فرهنگ   ســازی در 
مســیر افزایش ضریب ایمنی است، افزود: 
در هــر جایــی اصــل و پایــه ایمنــی، »تعهــد 
مدیریــت  تعهــد  وقتــی  اســت.  مدیریــت« 
اجــرای  بــا  باشــد، می تــوان  وجــود داشــته 
ترغیــب  و  تشــویق  آموزشــی،  برنامه   هــای 
در  و...  ایمنــی  نــکات  رعایــت  بــه  پرســنل 
خصوص »HSE« فرهنگ سازی کرد. این   ها 
علــوم و اصــول حفــظ ایمنــی در دنیاســت. 
فرهنگ   ســازی  ارکان  مهم تریــن  از  یکــی 
آموزش اســت و آموزش اثرگذارترین روش 

برای فرهنگ   سازی است.
دوره   هــای آموزشــی بدو اســتخدام و 
بازآموزی   ها روی کاهش حوادث تاثیرگذار 
فــوالد  مجتمــع   »HSE مدیــر»  هســتند. 

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از معرفی 
۱۱ رنــگ جدیــد برای محصوالت خبــر داد و اعام 
کرد که اکنون توانایی تولید و عرضه خودروها با 
۲۰ فــام رنــگ وجود دارد و در آینده ای نزدیک و 
با ایجاد ساز و کارهای الزم، مشتریان می توانند 
محصــوالت مورد نظــر خود را در رنگ های خاص 

و متنوع سفارش گذاری کنند.
بــه گــزارش ایکوپــرس، محمــد شــفیعی نژاد 
بــا اشــاره بــه تعــداد و تنــوع فام هــای رنــگ جدید 
ایــران خــودرو، ایجــاد تنــوع در رنــگ محصــوالت 
را حاصــل مطالعــات بازاریابــی و تولیــد براســاس 
سلیقه و ذائقه مشتریان و تغییر چهره و مبلمان 
شــهری دانســت و گفــت: ایــن ۱۱ فــام رنگ جدید 
شامل رنگ های نقره ای تیتانیوم، قهوه ای کادرو، 
مشــکی آبنوس، سرمه ای متالیک، آبی کاسپین، 
قرمز رژ، آبی اقیانوسی، صورتی، سبز کله غازی، 

سبز انگور و قهوه ای نسکافه ای می شود. 
او بــا بیــان این کــه قابلیــت اعمــال فام هــای 
رنگی جدید بر روی تمامی محصوالت ایران خودرو 
وجــود دارد، امــا در مرحله اول و به عنوان نمونه 
ایــن رنگ ها بر روی خودروی 2۰۷ پانوراما به کار 
رفتــه اســت، گفت: تا پیش از این، پاشــش رنگ 
نقــره ای تیتانیــوم بــه صــورت روتین بــر روی تارا 
صورت می گرفت، اما در حال حاضر خودروی پژو 
2۰۷ و در آینده ای نزدیک خودروی دنا اتوماتیک 

نیز با این رنگ تولید و عرضه خواهد شد.
ایــران خــودرو  معــاون بازاریابــی و فــروش 
بــا بیــان این کــه ایــن خودروســاز برنامه هایــی در 
خصوص تنوع بخشی به رنگ محصوالت تولیدی 
را در دســتور کار دارد، افزود: نسبت خودروهای 

رنگــی موجــود در کشــور بســیار پایین تــر از آمــار 
جهانی است واین اقدام در راستای پاسخ به نیاز 
بخشی از مشتریان و تنوع بخشی به محصوالت 
گروه صنعتی ایران خودرو و تغییر چهره شــهرها 

صورت گرفته است.
شفیعی نژاد با بیان این که ایران خودرو از توانمندی 
تکنولوژی و ســاختار مهندســی و تجهیزاتی بســیار 
باالیی برخوردار اســت، اظهار کرد: این خودروســاز 
توانایــی تولیــد و پاشــش فام های رنگــی مختلف را 
بــر روی انــواع خودروهــا دارد و عــالوه بر رنگ های 
متنــوع، قابلیــت پاشــش و تولیــد خودروهــای دو 
رنگ نیز در این مجموعه ایجاد شده است و از این 
پس می توانیم خودروهای دو رنگ را در رنگ های 

متنوع تولید کنیم. 
او با اشاره به این که اکنون دو محصول پژو 
2۰۶ تیپ ســه و تیپ چهار و پژو 2۰۷ اتوماتیک 
مجوز تولید به صورت دو رنگ با رنگ های متنوع 
را دریافــت کرده انــد، افــزود: بــه صــورت نمونــه 
چند دســتگاه تارا با ســقف دو رنگ تولید شده و 
قابلیت تولید انبوه را دارد، اما این اقدام فعال در 
دســتور کار معاونت فروش و تولید ایران خودرو 

نیست.
معــاون بازاریابــی و فــروش ایران خــودرو با 
اشــاره بــه دالیــل عدم اســتقبال باالی مشــتریان 
از محصــوالت بــا رنگ هــای متنــوع، عنــوان کــرد: 
عمومــا مشــتریان نگران این موضوع هســتند که 
در صــورت نیــاز بــه ترمیــم رنــگ خــودرو، نتوانند 
خدمات مدنظر را دریافت کنند و به همین دلیل 
نیــز خریــد محصــوالت بــا رنگ های خــاص عموما 

مورد اقبال قرار نمی گیرد.

شــفیعی نژاد با اشــاره به ارایه خدمات پس 
از فــروش در زمینــه رنــگ خــودرو تاکیــد کــرد: به 
مشــتریان ایــن اطمینــان را می دهیــم که با وجود 
پیشــرفته  بســیار  و  رنــگ  تینــت  دســتگاه های 
موجــود در تعمیرگاه هــای مرکــزی ایــران خــودرو 
کــه از رنگ هــای خــاص نیــز پشــتیبانی می کننــد، 
اگــر در طــول عمــر خــودرو، نیازی بــه ترمیم رنگ 
محصول و استفاده از خدمات پس از فروش در 
این زمینه به وجود آمد، به خوبی امکان تولید و 
پاشــش رنگ ها بدون ایجاد هرگونه سایه )شید( 

و دو رنگی، وجود دارد.
او بــا بیــان این که طبق دســتور و ابالغ مدیرعامل 
گروه صنعتی ایران خودرو، قرار اســت ســاز و کار 
فــروش محصــوالت بــا فام های رنگ متنــوع را در 
ســایت های فــروش ایجــاد کنیم، اظهــار کرد: هم 
چنین قرار اســت نمایشــگاه هایی در ســطح شهر 
دایــر شــود تــا مشــتریان بتواننــد در ایــن مراکــز 
رنگ هــای متنــوع محصــوالت ایــران خــودرو را از 
نزدیــک مشــاهده کــرده و در صــورت تمایــل، از 
طریــق ســامانه های فــروش، محصــول مــورد نظر 

خود را با رنگ انتخابی سفارش گذاری کنند. 
فــروش  و  بازاریابــی  معــاون  گفتــه  بــه 
ایران خــودرو ، قشــر جــوان کشــور و مشــتریانی 
کــه بــه دنبال فروش آنی محصوالت نیســتند، از 

رنگ های جدید استقبال خواهند کرد.
شــفیعی نژاد افــزود: آمادگــی کامل داریم تا 
رنگ های مورد نیاز مشــتریان را با کیفیت بســیار 
بــاال تولید و عرضه کنیــم. محصوالت با رنگ های 
جدید و متنوع می توانند چهره شــهر و کشــور را 

شاداب کرده و زیبایی بصری ایجاد کنند.

تغییر چهره شهرها با ۲۰ فام رنگ متنوع ایران خودرو

خراســان عنــوان کــرد: طــی ســال های اخیــر برخــی از 
پرســنل فوالد خراســان بازنشســته شده و افراد جدید 
اســتخدام شــده اند. در ایــن مواقــع اهمیــت آمــوزش 
چنــد برابــر می شــود. بــه همیــن منظــور برنامه   ریــزی 

کاملــی بــرای آمــوزش صــورت گرفتــه    اســت. عــالوه بر 
 )OJT( آموزش   هــای اولیــه و بازآموزی   ها، آموزش   های

داریم که رو در رو انجام می   پذیرد.
در بازرســی   های روزانــه چنانچــه بازرســان ایمنی 
بــه شــرایط یــا اعمــال نا ایمن برخــورد کننــد، بالفاصله 
در محــل بــه صــورت چهــره به چهــره خطــرات مربوطه 
آمــوزش  پرســنل  بــه  را  آن  از  پیشــگیری  راه   هــای  و 
می دهند. وی در پاســخ به این ســوال که آمار حوادث 
فوالد خراســان در ســال های اخیر به چه صورت بوده 
است؟ گفت: در مبحث ایمنی حوادث به چهار دسته 
تقســیم می شــود. دســته اول حوادث خیلی شدید که 
شامل فوتی، نقص عضو و قطع عضو هستند. حوادث 
شــدید که باعث دوری شــخص از کار به مدت 3 روز 
یا بیشــتر خواهد شــد. به عنوان مثال شــخص آسیب 
دیده بعد از یک شکســتگی نیاز به یک ماه اســتراحت 
دارد و بــا تکمیــل دوره درمــان بــه خوبــی و در صحــت 
و ســالمت بــه کارخانــه بازمی گــردد.  فتحعلیــان ادامه 
داد: حوادث جزئی دســته ســوم از حوادث هستند که 
اصطالحا روز از دســت رفتــه ندارند. مثال یک بریدگی 
یــا جراحــت یــا ســوختگی جزئــی کــه ســرپایی مــداوا 
می   شوند و همان روز به محل کار برمی   گردند. دسته 
چهارم شبه   حوادث هستند که در اصطالح عامیانه به 
»حوادث به خیرگذشته « نیز معروف هستند. بنا بر 

قانون هانریــش، 3۰۰ شــبه حادثــه، 3۰حادثــه جزئی، 
۱۰حادثــه شــدید و یــک حادثــه خیلــی شــدید خواهیم 
داشــت. ما در فوالد خراســان طی ســال های گذشــته 
حادثه خیلی شــدید نداشــته   ایم. در سال گذشته چند 
حادثه داشــته   ایم که شــدیدترین آنها ضرب دیدگی یا 
کوفتگی در ناحیه پا بوده است. ضمنا پس از بروز هر 
حادثــه کمیتــه   ای متشــکل از متخصصــان امر تشــکیل 
و در خصــوص راه   هــای پیشــگیری از وقــوع مجــدد آن 

بحث و بررسی می کنند.
پایــان  در  فــوالد خراســان  مدیر»HSE«مجتمــع 
حفــظ  بــرای  مجتمــع  ایــن  ســاالنه  برنامه   ریــزی  بــه 
اســتانداردهای ایمنــی اشــاره و ابــراز کــرد: در ابتــدای 
هــر ســال در کمیتــه عالــی شــرکت فوالد خراســان که 
بــا حضــور مدیرعامــل، قائم مقــام، معاونــان و مدیــران 
شــرکت برگزار می شــود، هدف گذاری صورت می گیرد، 
برنامــه مشــخص تدویــن  و اســتراتژی   های موردنیــاز 
مشــخص می   شــوند. مورد دیگر گشت   های VIP است 
کــه نواحــی مختلف شــرکت از بعــد بهداشــتی، ایمنی 
و زیســت محیطــی مــورد ممیــزی قرار می   گیرنــد. کلیه 
ایــن برنامه   هــا ابتدای هر ســال در کتابچه   ای با عنوان 
»اهداف و سیاست های پیشگیری از حوادث فردی در 
مجتمع فوالد خراســان« تدوین می شــود و بر اســاس 

این کتاب اقدام به اجرای برنامه   ها می   کنیم.

تعهد فوالد خراسان به استانداردهای ایمنی

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

پساب شهری و نفتی 
مهمترین آالینده های 

سواحل جزیره خارگ است
مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان بوشــهر اعالم 
کرد که فاضالب شــهری و پســاب های ناشی از عملیات 
نفتــی بیشــترین آلودگــی را بــه ســواحل جزیــره خارگ 

تحمیل می کند.
فرهــاد قلی نــژاد دیــروز در گفت  وگــو بــا ایرنــا بیان 
کــرد: جزیره خارگ یک اکوسیســتم مرجانی ارزشــمند و 
زیســتگاه گونه های دریایی متعدد و آهوان با ســواحلی 
زیبــا اســت کــه آلودگی محیط زیســت موجب خســارت 

به تنوع زیستی آن می شود و نیازمند مدیریت است.
او بــا اشــاره بــه موقعیــت ایــن جزیــره بــه عنــوان 
بزرگ تریــن پایانــه صادراتــی نفــت کشــور افزود: نشــت 
از مخــازن نفتــی و خطــوط انتقــال نفــت بــه خشــکی از 
مواردی اســت که باعث آلودگی خاک خارگ می شــود و 

پایش های مداوم در این زمینه ضروری است.
او یادآور شد: هر چند در یکسال گذشته تعویض 
از  ناشــی  آلودگی هــای  ابــوذر  میــدان  انتقــال  خطــوط 
شکســتگی لوله هــای انتقــال را به میــزان زیادی کاهش 
داده اســت امــا کمــاکان در ایــن مــدت شــاهد آلودگــی 
نفتــی خلیــج فــارس و  زمیــن  در این محــدوده بوده ایم 
که پایش و مدیریت از سوی شرکت های متولی در این 

زمینه ضروری است.
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر 
گفــت: تخلیــه فاضــاب شــهری جزیــره خــارگ در خلیج 
فــارس یکــی از مهمتریــن عوامــل آالینــده دریــا در ایــن 
محــدوده اســت کــه بایــد با تفاهــم هر چه ســریعتر آب 
و فاضاب و وزارت نفت، مشــکات تصفیه خانه موجود 

رفع شود و در مدار استفاده قرار گیرد.
قلی نــژاد بــا بیــان اینکه این آالینده بــه طور مداوم 
خلیج فارس را آلوده و اکوسیستم ارزشمند آن را تهدید 
می کنــد، ادامــه داد: اکنــون ایــن تصفیــه خانــه در عمــل 
مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد و پســاب تولیــدی خارگ 
روانه دریا می شــود که از طریق اســتانداری پیگیری رفع 

این مشکل هستیم.
او ادامه داد: پســاب های ناشــی از عملیات نفتی 
شــرکت فــات قــاره ســاالنه بــار آلودگی فراوانــی برای 
آب و خــاک در ایــن منطقــه دارد و از مــواردی اســت 
کــه ســاالنه بیشــترین ضربــه را بــه محیط زیســت این 

منطقــه وارد می کند.
مدیــر کل حفاظت محیط زیســت اســتان بوشــهر 
یــادآور شــد: بر اســاس بازدیدی کــه مدیر HSE وزارت 
نفت از این جزیره داشــت، مواردی از آلودگی در این 
زمینه را طی نامه ای به ســازمان محیط زیســت مطرح 
کرد و برای رفع این آلودگی ها به شرکت متولی اباغ 

کرد.
قلی نژاد اضافه کرد: وجود حوضچه های مواد نفتی 
بــه جــا مانــده از زمــان جنــگ تحمیلی در مســاحت های 
4تا 5 هکتار موجب آلودگ خاک جزیره شده است که 

نیازمند پاکسازی است.
او بــا بیــان اینکه همه چالش های زیســت محیطی 
جزیره خارگ شناســایی شــده اســت، گفــت: در دومین 
وضعیــت  بررســی  و  ســاماندهی  »کارگــروه  نشســت 
زیســت محیطــی جزیره خارگ« آالینده هــای این جزیره  
بررسی شد و پیگیری برای رفع آالینده ها و جلوگیری از 

تخریب آن در اولویت قرار دارد.
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر 
تاکیــد کرد: شــرکت های نفتی فعــال در این منطقه باید 
بــه رعایــت الزامات زیســت محیطــی پایبند باشــند و به 
طــور مــداوم اقدامــات کنترلــی  الزم را بــرای حفاظــت از 

محیط زیست این جزیره انجام دهند.
جزیره خارگ از توابع شهرســتان بوشهر بزرگترین 
پایانه نفتی کشور است که بیش از ۹5 درصد صادرات 

نفت ایران از این جزیره انجام می شود.
در جزیــره خــارگ شــرکت های پتروشــیمی خــارگ، 
شرکت نفت فات قاره ایران و شرکت پایانه های نفتی 
ایــران فعالیــت می کننــد و کلیــه نفت صادراتــی ایران از 

جزیره خارک به خارج از کشور صادر می شود.
جزیره خارگ در حدود ۷۶ کیلومتری شــمال غربی 
بوشــهر و ۳۰ کیلومتــری ]بنــدر ریــگ[ و ۳5 کیلومتــری 
بنــدر گنــاوه واقع گردیده و از لحاظ تقســیمات کشــوری 

جزو استان بوشهر و از توابع شهرستان بوشهر است.
این جزیره دارای ۸ کیلومتر طول )شــمال–جنوب( 
و 4 کیلومتر عرض می باشد. ارتفاع متوسط آن از سطح 
دریا حدود ۳ متر است و از نظر موقعیت جغرافیایی در 
۲۹ درجــه و ۱5 دقیقــه عــرض شــمالی و 5۰ درجه و ۲۰ 

دقیقه طول شرقی قرار دارد.

خبـــــــــــــــــر

مدیــر کل صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان 
جنوبی از ســرمایه گذاری ۷۰ میلیون یورویی در 
معــادن فلوریــن و فــرآوری این مــاده معدنی در 

استان خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، عبــاس جرجانــی اظهــار 
کرد: این ســرمایه گذاری توســط شــرکت ایراسکو 
حــوزه  در  و  شــده  ثبــت  ایتالیــا  کشــور  در  کــه 
فــرآوری و صنایــع معدنــی  تامیــن ماشــین آالت 
فعالیــت دارد، انجــام خواهــد شــد و در فــاز اول 
هــزار   4۰ حــدود  تولیــد  ســرمایه گذاری،  ایــن 
طبــس  شهرســتان  در  فلورایــد  آلومینیــوم  تــن 

پیش بینی شده است.
او بیان کرد: این سرمایه گذاری همچنین با 
همــکاری شــرکتی در ایتالیا صــورت می گیرد و در 
این راســتا شاهد تحولی بزرگ در بخش فرآوری 
ماده معدنی ارزشمند فلورین و صنایع مرتبط با 
ایــن مــاده معدنــی به ویــژه آلومینیــوم فلوراید در 

استان خراسان جنوبی خواهیم بود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراســان 
جنوبی گفت: در راستای برنامه ریزی هرچه بهتر 
و منســجم تر در این خصوص جلســاتی با حضور 
معدنــکاران و خریــداران مــاده معدنــی فلوریــن 
حــوزه  تولیدکننــدگان  به ویــژه  داخــل کشــور  در 

آلومینیوم برگزار می شود.
جرجانــی بــا بیــان اینکــه آلومینیــوم فلوراید 
اکنونوارد کشــور می شــود افزود: فلورین و ســایر 
مــواد معدنــی مــورد نیــاز بــرای تولیــد آلومینیــوم 
فلورایــد در داخــل اســتان وجــود دارد و مشــکلی 
بــرای تامیــن مــواد اولیــه در ایــن زمینــه نداریــم؛ 
معادن فلورین خراســان جنوبی در ۲ شهرســتان 
طبس و نهبندان است و اکنون بیشترین ذخایر 

فلورین کشور در این استان وجود دارد.
بنا به این گزارش، نشســت ســرمایه گذاری 
در معــادن فلوریــن و فــرآوری ایــن مــاده معدنــی 
در خراســان جنوبــی بــا حضور معــاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتاندار، مدیر کل صنعت، معدن 
توســعه  معــاون  جنوبــی،  خراســان  تجــارت  و 
معــادن و صنایــع معدنــی ایمیــدرو و به صــورت 
ویدئوکنفرانســی بــا مدیرعامــل شــرکت ایراســکو 
در کشــور ایتالیــا برگزار شــد. فلوریــن ماده اولیه 
و اساســی صنایــع آلومینیــوم و صنایع شــیمیایی 
و فــوالد در جهــان محســوب می شــود. فلوریــن 
مشــتقات  و  هیدروفلورئوریــک  اســید  تهیــه  در 
ســرامیک،  هســته ای،  صنایــع  در  همچنیــن  آن 
ریخته گری و تهیه فروآلیاژها مورد استفاده قرار 

می گیرد.

دبیــر کمیســیون انــرژی، صنایــع پاالیــش 
و پتروشــیمی اتــاق بازرگانی اصفهــان با تأکید 
بــر لزوم دعــوت از نمایندگان بخش خصوصی 
بــرای حضــور در جلســات اســتانداری اصفهان 
در حوزه توســعه انرژی های تجدیدپذیر اظهار 
کــرد کــه توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر بدون 
محقــق  هیچــگاه  خصوصــی  بخــش  همراهــی 

نمی شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
دولــت  داد:  ادامــه  شــعاعی  احســان  اصفهــان، 
بخــش خصوصی را ملزم به توســعه نیروگاه های 
انرژی هــای تجدیدپذیــر کــرده، امــا تنهــا ۶ ســال 
خریــد تضمینــی بــرق از آنهــا را متعهــد شــده کــه 
بــه نظــر می رســد کافی نباشــد و بــرای صنایع نیز 
توجیــه اقتصــادی بــرای ورود بــه این حــوزه وجود 

ندارد.
انرژی هــای   تولیــد  میــزان  بــه  اشــاره  بــا  او 
تجدیدپذیــر در کشــور گفــت: اصفهــان بــا 4۷.۸ 
مــگاوات تولید در جایگاه نهم اســتان های کشــور 
قرار دارد، اما در حوزه نیروگاه های کوچک مقیاس 
بــا ۱۹.۸ مــگاوات جایــگاه نخســت کشــور را در 
شــرکت های  می دهــد  نشــان  ایــن  دارد.  اختیــار 
توزیــع درباره نیروگاه های بزرگ مقیاس همراهی 
کمتری با بخش خصوصی داشته اند و یا جذابیت 
اقتصــادی ایــن نیروگاههــا کــم و توجیــه پذیــری 

اقتصادی آنها پایین است.
دبیــر کمیســیون انــرژی، صنایــع پاالیــش و 
پتروشــیمی اتاق بازرگانی اصفهان همچنین بیان 
کرد: طبق بخشــنامه جدیدی که درباره آیین نامه 
اجرایــی ماده ۱۶ قانون جهــش تولید دانش بنیان 
صــادر شــده، صنایــع موظــف هســتند حداقل در 
طــی پنــج ســال حداقل پنج درصــد از برق خود را 
بــا انــرژی تجدیدپذیــر تأمیــن کننــد و در غیــر این 
 صــورت تعرفــه تجدیدپذیــر در قبــوض آنها اعمال 
خواهد شــد. در آیین نامه اجرایی مبنای محاسبه 
تعرفــه تجدیدپذیــر، متوســط نــرخ دو ماهه خرید 
تضمینــی ســاتبا قــرار داده شــده کــه میــزان ایــن 
مبلــغ یکــی از ابهامــات آیین نامــه اســت کــه بایــد 

رفع شود.
شعاعی با اشاره به سایر دغدغه های بخش 
خصوصــی درباره بخشــنامه جدید ســاتبا تصریح 
کــرد: بهتــر اســت، اســتانداری اصفهــان از ســاتبا 

درخواست تفویض اختیار و تشکیل کارگروه های 
اســتانی بــرای اعطای تســهیات داشــته باشــد تا 
صنایــع و بنگاه هــای اقتصــادی اســتان بتواننــد با 
مراجعه به این کارگروه این تسهیات را دریافت 

کنند.
صنایــع  انــرژی،  کمیســیون  نایب رئیــس 
پاالیشــی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان نیز 
با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه میان اســتانداری  
اصفهــان و ســاتبا در حــوزه توســعه انرژی هــای 
نیروگاه هــای  توســعه  کــرد:  اظهــار  تجدیدپذیــر 
تجدیدپذیــر از یــک نیــاز بــه الــزام تبدیــل شــده و 
سیاســت های تشــویقی در این خصوص در حال 
تبدیل به سیاست های الزام آور و تنبیهی است.

اکبــر لبــاف بــا تأکید بر پایش سیاســت های 
جدیــد وزارت نیــرو و تشــریح آنهــا بــرای صاحبان 
صنایــع و بنگاه هــای اقتصــادی، ایــن امــر را جــزو 
رویکردهــا و اولویت هــای مهم کمیســیون انرژی، 
بازرگانــی  اتــاق  پتروشــیمی  و  پاالیــش  صنایــع 

دانست.

وزارت نیرو درباره بهینه سازی 
مصرف انرژی از خود سلب 

مسئولیت نکند
در ادامــه احمدرضــا صافــی، مســئول دفتــر 
انرژی هــای تجدیدپذیــر اتاق بازرگانــی اصفهان با 
بیــان اینکــه بــه نظر می رســد، وزارت نیــرو درباره 
بهینه ســازی مصــرف انــرژی و توســعه انرژی های 
تجدیدپذیــر از خــود ســلب مســئولیت می کنــد، 
اظهــار کــرد: بهینه ســازی مصرف انرژی در شــبکه 
توزیع برق کشور مغفول مانده و حتی در استان 
اصفهــان کــه بهتریــن شــبکه توزیــع کشــور را در 
اختیــار دارد همچنــان بــا حــدود ۱۰ درصــد اتــاف 
انرژی در شبکه مواجه هستیم؛ بنابراین ظرفیت 
بســیار باالیی برای بهینه ســازی مصرف انرژی در 

کشور وجود دارد.
او بــا انتقــاد از سیاســت های الزام آور دولت 
انرژی هــای تجدیدپذیــر در  بــرای توســعه تولیــد 
صنایــع افــزود: اقتصــاد بــرق بایــد اصــاح شــود، 
درحالی که برخی سیاست های وزارت نیرو موجب 
تشویق مصرف برق در بخش خانگی شده است. 
راهــکار این اســت کــه دولت دخالت هــای خود را 

در ایــن حــوزه کاهــش دهــد و از سیاســت های 
دســتوری در تعییــن نــرخ خریــد بــرق از صنایــع 

اجتناب کند.

تصویب 3 هزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی برای توسعه 

نیروگاه های خورشیدی استان
مجتبی رضایی، نماینده استانداری اصفهان 
نیز بیان کرد: معرفی اراضی مستعد استان برای 
توســعه نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر باالی 
۱۰ مگاوات بر عهده استانداری گذاشته شده که 
تاکنــون 5۲ ســاختگاه بــا ظرفیــت تولیــد ۲ هــزار 
مگاوات برق به ســاتبا معرفی شــده اســت که از 
طریــق فرآینــد مناقصــه در اختیار ســرمایه گذاران 
قرار می گیرد. تاش شده فرآیند پیچیده واگذاری 
زمین تسهیل شود و مرحله نخست مناقصه نیز 
برگزار شده است. ساتبا اخیراً درصدد است این 
طــرح را دربــاره نیروگاه هــای کمتــر از ۱۰ مــگاوات 

نیز اجرا کند.
گذشــته  مشــکات  رفــع  بــه  اشــاره  بــا  او 
راه اندازی نیروگاه های خورشــیدی اضافه کرد: در 
جریان ســفر رئیس جمهور به اســتان فهرســتی از 
نیروگاه های خورشــیدی را که مجوز گرفته بودند 
در اختیــار بانک هــا قــرار دادیم و حــدود ۳ هزار و 

5۰۰ میلیارد تومان تسهیات بانکی برای این امر 
مصــوب شــد. کمیته ای نیــز با محوریــت معاونت 
امــور اقتصــادی در اســتانداری اصفهــان به منظور 
نیروگاه هــای  بــه  مربــوط  امــور  پیگیــری  و  رصــد 

خورشیدی تشکیل شده است.
همچنین مدیر دفتر بازار برق و منابع تولید 
پراکنــده شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهان 
درباره ظرفیت های قانونی تفاهم نامه استانداری 
اصفهان با ســاتبا گفت: این تفاهم نامه تعهداتی 
را بــرای طرفیــن تعریــف کــرده و رویکــرد کلی آن 
بهینه ســازی مصــرف انــرژی و توســعه انرژی های 

تجدیدپذیر است.
ســارا صالحــی بــا اشــاره بــه تأکید ســاتبا بر 
افزایــش ظرفیــت تولیــد انرژی هــای تجدیدپذیــر 
به خصــوص در بخــش صنعــت اضافه کــرد: طرح 
حمایتی توسعه نیروگاه های خورشیدی انشعابی 
به منظور توانمندســازی اقشــار کم درآمد و انعقاد 
قراردادهــای خریــد تضمینــی بلندمدت ۲۰ ســاله 
بــا نــرخ حمایتــی یکــی از تعهــدات ســاتبا در ایــن 
تفاهم نامه اســت. همچنین استانداری ها متعهد 
شــده اند شــرایط اجــرای این بنــد از تفاهم نامه را 

تسهیل کنند.
صنایــع  در  انــرژی  مصــرف  بهینه ســازی  او 
رویکــرد  بــا  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  توســعه  و 
خودتأمینــی بــرای صنعــت را از دیگر بندهای این 

تفاهم نامــه دانســت و افــزود: ایــن تفاهم نامــه، 
تولید انرژی تجدیدپذیر به شیوه های گوناگون از 
جملــه انرژی خورشــیدی، بادی و تبدیــل زباله به 

انرژی را در نظر گرفته است.
جلســه  هجدهمیــن  اســت،  گفتنــی 
کمیســیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی 
قانونــی  ظرفیت هــای  بررســی   کار  دســتور  بــا 
تفاهم نامــه اســتانداری اصفهــان بــا ســاتبا برای 
در  اســتان  در  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  توســعه 
وضعیــت  و  برگــزار  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق 
و  اســتان  و  کشــور  در  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
و  دانش بنیــان  تولیــد  جهــش  قانــون   ۱۶ مــاده 

آیین نامه اجرایی آن بررســی شد. 
صنایــع  نماینــدگان  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
و بنگاه هــای اقتصــادی اســتان بــه بیــان نظــرات 
تفاهم نامــه  مفــاد  دربــاره  خــود  دغدغه هــای  و 
توســعه  بــرای  ســاتبا  بــا  اصفهــان  اســتانداری 
انرژی های تجدیدپذیر پرداختند و تأکید کردند به 
دلیــل نبود توجیه اقتصــادی، صنایع از راه اندازی 
این نیروگاه ها استقبال نمی کنند. در پایان مقرر 
شد درخواست ها و پیشنهادات فعاالن اقتصادی 
بــرای توســعه انرژی هــای تجدیدپذیــر، از ســوی 
کمیســیون انرژی، صنایع پاالیشــی و پتروشــیمی 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان از اســتانداری و ســاتبا 

مطالبه و پیگیری شود.

جــذب ۱۰۰ درصــدی اعتبارات دســتگاه های اجرایی 
در حــوزه عمرانــی، هزینــه ای و ... همــواره مــورد 
هــر  بــرای  اعتبــار  تصویــب  قطعــا  اســت،  تاکیــد 
اســتان در حــوزه ملــی و اســتانی نیازمنــد پیگیــری  
و رایزنی هــای متعــدد اســت، اگــر نتوانیــم اعتبــار 
مصــوب و تخصیــص داده شــده را جــذب کنیــم، 

قطعا نشانه هایی از ضعف مدیریتی است.
بــه گــزارش ایســنا، بارهــا و بارها در جلســات 
مختلف از جمله شــورای اداری، شورای برنامه ریزی 
و توســعه و ...، اســتاندار چهارمحال و بختیاری به 
مدیران دســتگاه های اجرایی تاکید ویژه داشتند که 
تــا قبل از اتمام زمان جذب اعتبارات، دســتگاه های 
اجرایــی تمــام ظرفیــت و تــوان خــود را بــرای جــذب 
کامــل اعتبــارات اختصــاص یافتــه بــه اســتان به کار 
بگیرنــد و اجــازه ندهنــد کــه یــک ریــال از اعتبــارات 
استانی برگشت بخورد، زیرا این مسئله اجحاف در 

حق مردم خواهد بود.
هرســاله مهلــت جــذب اعتبــارات اســتانی تــا 
پایان تیرماه بود، اما امســال مهلت جذب اعتبارات 
۱4۰۰ تا پایان شهریورماه تمدید شد و قطعا مدیران 
دســتگاه های اجرایــی فرصــت بیش تــری برای جذب 
کامــل اعتبارات اختصاص یافته به اســتان داشــتند 
و از فرصت تعیین شــده برای دســتگاه های اجرایی 

کمتر از یک هفته باقی مانده است.
چهارمحــال و بختیــاری از محرومیــت تاریخــی 
رنــج می بــرد و قطعــا برگشــت حتــی یــک میلیــارد 
اختصــاص  ملــی  و  اســتانی  اعتبــارات  از  تومــان 
یافته به اســتان، ظلم به مردمی اســت که ســال ها 

چشم انتظار اتمام پروژه های نیمه تمام هستند.
در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
چهارمحــال و بختیــاری در ۱۹ شــهریور ســال جاری، 
علــی حیــدری- سرپرســت معاونــت هماهنگــی امور 
عمرانــی اســتاندار، اظهــار کــرد: مانــده اعتبار جذب 
نشده سال ۱4۰۰ توسط 4دستگاه اجرایی از جمله 
اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای، اداره کل 
نوســازی مدارس، راه و شهرسازی و دانشگاه علوم 
پزشــکی شــهرکرد قابــل توجــه اســت، ۳۷دســتگاه 

اجرایی اعتبارات خود را کامل جذب کرده اند.
اســتاندار  حیــدری-  غامعلــی  همچنیــن 
چهارمحــال و بختیــاری در ایــن جلســه در خصــوص 
جــذب اعتبــارات ســال ۱4۰۰، گفــت: دســتگاه های 
اجرایی که تا پایان هفته جاری اعتبارات باقی مانده 
خــود را جــذب نکنند، توبیخ خواهند شــد و به وزیر 
مربوطه نیز این مسئله طی مکاتبه ای اعام خواهد 

شد.
میــزان  بیش تریــن  کــه  اجرایــی  4دســتگاه 

اعتبــارات جــذب نشــده در چهارمحــال و بختیــاری 
را بــه خــود اختصــاص داده انــد، جزو دســتگاه هایی 
و  نیمه تمــام  پروژه هــای  بیش تریــن  کــه  هســتند 
حســاس را دارنــد و قطعا همین میــزان اعتبار حتی 
اگــر انــدک نیز باشــد، می تواند در پیشــرفت تکمیل 

طرح های نیمه تمام آن موثر واقع شود.
بــرآن شــدیم تــا بــا مدیــران کل ایــن 4دســتگاه 
اجرایــی گفت وگویــی داشــته باشــیم و علــت جــذب 
نشــدن کامــل اعتبارات تخصیص یافته به دســتگاه 
اجرایی  و میزان اعتبار باقی مانده از اعتبارات ســال 
۱4۰۰ را جویــا شــویم، متــن مصاحبــه مدیــران ایــن 

دستگاه ها بدین شرح است:
و  راه  کل  مدیــر  مقصــودی-  حســینعلی 
شهرســازی چهارمحــال و بختیــاری در گفت وگــو بــا 
ایسنا با اشاره به اینکه مهلت جذب اعتبارات سال 
۱4۰۰ تــا پایــان شــهریور تعییــن شــده اســت، اظهار 
کــرد: مانده اعتبارات این دســتگاه اکنون 4 میلیارد 
تومــان اســت و قطعــا تــا پایان ســال جــذب خواهد 

شد.
او بیــان کــرد: پیش بینی می شــود با تخصیص 
اســتانی  و  ملــی  بخــش  در   ۱4۰۱ ســال  اعتبــارات 
بخشــی از پروژه محور شــهرکرد به شلمزار، بخشی 
از محور چهارخطه بن به شیخ شبان، محور بلداجی 

ســاختمان  و  لــردگان  فرهنگســرای  گندمــان،  بــه 
پزشــکی قانونــی بروجــن در دهــه فجــر ســال جاری 

به بهره برداری برسد.
همچنیــن کامران رهی، مدیر کل نوســازی و تجهیز 
مدارس چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با ایسنا 
بــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــار باقی مانده این دســتگاه 
اکنــون۱۰ میلیــارد تومــان اســت، گفــت: روند جذب 
اعتبــارات به مــرور انجــام می شــود، برنامه ریزی هــا 
به گونــه ای انجام شــده اســت کــه اعتبــارات ماهانه 

جذب و به پیمانکاران پرداخت شود.
او تاکیــد کــرد: اعتبــارات عمرانــی هــر ســاله تا 
پایان ســال مالی تعیین شده جذب می شود و قطعا 
اعتبــار باقی مانــده ۱4۰۰ اداره کل نوســازی و تجهیز 
مــدارس چهارمحــال و بختیاری تا پایان شــهریورماه 

کامل جذب می شود.
 ۱4۰۰ ســال  اعتبــارات  اینکــه  بیــان  بــا  رهــی 
اداره کل نوســازی و تجهیــز مــدارس چهارمحــال و 
بختیاری نســبت به ســال ۱۳۹۹ با رشد سه برابری 
مواجــه بــود، گفــت: ایــن مســئله موجب بــاال رفتن 
فشار کاری شد، اما هیچ اعتباری برگشت نخواهد 

خورد.
در ادامــه روح هللا غامــی، مدیــر کل راهــداری 
در  بختیــاری  و  جــاده ای چهارمحــال  و حمل ونقــل 

گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: اعتبــارات جــذب 
نشــده ایــن اداره کل در ابتــدای هفتــه گذشــته ۸۳ 
میلیــارد تومــان بــود که با تاش شــبانه روزی اعتبار 
جذب نشده به ۲۶ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
او تاکیــد کــرد: تمام ظرفیــت اداره کل راهداری 
و حمل ونقــل جــاده ای چهارمحــال و بختیــاری بــرای 
جــذب کامل اعتبــارات اختصاص یافته به این اداره 
تــا پایــان شــهریورماه ســال جاری به کار گرفته شــده 
اســت و ان شــاءهللا اعتبــارات به طــور کامــل جــذب 

خواهد شد.
تاش خبرنگار ایســنا بــرای گفت وگو با رئیس 

دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد برای بررسی علت 
جــذب ناقــص اعتبــارات اختصــاص یافتــه بــه ایــن 

دانشگاه تاکنون بی نتیجه بوده است.
از طرفــی رحیمــی، معــاون توســعه مدیریــت، 
منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص علت 
جــذب ناقــص اعتبــارات اختصــاص یافتــه بــه ایــن 
دانشــگاه، گفــت: برویــد از همــان فــردی کــه اعــام 
کــرده اســت کــه مــا نتوانســتیم اعتبــارات را جــذب 
کنیم، علت را بپرسید، حتما دلیلی وجود دارد و از 

نظر ما این دلیل قابل قبول نیست.

پاسخ ۴ دستگاه اجرایی چهارمحال و بختیاری در خصوص جذب ناقص اعتبارات ۱۴۰۰

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
۱۲۱روســتای  عابــر  آســفالت ریزی  از  زنجــان 
اســتان بــا اعتبــاری بالغ بــر ۸۰۰ میلیارد ریال 
به همت بنیاد مســکن اســتان و با مشــارکت 
و  برنامه ریــزی  بــا  جــاری  ســال  در  دهیــاران 

اقدامات الزم خبر داد.
بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  خواجــه ای  رضــا 
ایرنــا افــزود: با اجــرای طرح تامین قیــر رایگان 
از ســوی دولــت و مشــارکت دهیــاران تاکنــون 
اقدامــات مناســبی در زمینــه آســفالت معابــر 

روستاهای این استان برداشته شده  است.
او اظهار کرد: بر این اساس آسفالت ریزی 
۶۷ کیلومتر از معابر داخلی روستاهای استان 
بــه مســاحت 4۰۰ هــزار متــر مربــع  از محــل 
اعتبارات قیر رایگان از سوی این نهاد انقابی 
در راستای توسعه روستاها انجام شده است.
مدیــر کل بنیــاد مســکن انقاب اســامی 
انجــام  بــا  بایــد  داد:  ادامــه  زنجــان  اســتان 
توســعه  بــرای  مناســب  برنامه ریزی هــای 
بــرای  ای  روســتاها، فضــای زندگــی شایســته 
ســاکنین روســتاها فراهم کرد تا از این طریق 
روستاییان نیز فرصت زندگی و رشد و توسعه 

را داشته باشند.

یارانــه  قیــر  اعتبــارات  افــزود:  خواجــه ای 
ای فرصــت خوبــی بــرای بهســازی محیط هــای 
معابــر روســتایی در راســتای ارتقای بهداشــت 
ســطحی،  آب هــای  هدایــت  عمومــی،  محیــط 
ارتقــا کیفیــت محیــط زندگــی، ایجــاد نشــاط و 
انگیــزه بــرای تثبیــت جمعیــت در روســتاها که 
خواســتگاه تولیــد و احیــای صنایــع دســتی و 

گردشگری روستاها است.
او یــادآور شــد: اقدامــات بنیــاد مســکن 
عمــران  حــوزه  در  به ویــژه  اســامی  انقــاب 
در  توســعه ای  طرح هــای  اجــرای  و  روســتایی 
راســتای توانمندســازی روســتاییان و تقویــت 
زیرســاخت ها در روســتاها از اهمیــت ویــژه ای 

برخوردار است.
مدیــر کل بنیــاد مســکن انقاب اســامی 
و  شناســایی  بــا  داد:  ادامــه  زنجــان  اســتان 
بهره بــرداری از ظرفیت هــای موجــود در مناطق 
روســتایی، ارتقاء منزلت اجتماعی روستائیان، 
ایجــاد بســتر الزم بــرای شــکوفایی و پیشــرفت 
عدالت تدوین شده، شاهد نقش تعیین کننده 
روســتاها در افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی 
کشــور و همچنین مهاجرت معکوس هستیم، 
اجــرای  بــا  مســکن  بنیــاد  راســتا  ایــن  در  کــه 

و  زدایــی  محرومیــت  در  عمرانــی،  پروژه هــای 
توسعه روستاها نقش مهمی داشته است.

خواجــه ای بــه اجــرا و بازنگــری طرح هــادی 
روســتایی با هدف ایجاد زمینه توسعه و عمران 
روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی  منطقه، از سوی این نهاد اشاره کرد 
گفت : در سال جاری، بازنگری طرح هادی  ۱۲۳ 
روســتای اســتان با اعتباری بالغ بر ۱۱۹ میلیارد 
ریال انجام شده و همچنین طرح هادی در  ۲۷4 
روستا با اعتباری بالغ بر ۱۶5۰ میلیارد دالر اجرا 

شده است.

سرمایه گذاری ۷۰ میلیون یورویی 
در معادن خراسان جنوبی

آسفالت ریزی معابر ۱۲۱ روستای زنجان با اعتباری 
بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال 

دبیر کمیسیون انرژی اتاق اصفهان: توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر بدون همراهی بخش خصوصی محقق نمی شود
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تور ویژه گشت  ارشادگردی 
برگزار کنید

راضیه حسینی

در  اصولگــرا  سیاســی  فعــال  ابیانــه،  قدیــری 
گفت وگــو بــا »انتخــاب«: »ســکته اختالس  گرانــی کــه 
موقــع کشــف اختــالس 
برایشــان  اتفــاق  ایــن 
رخ می دهــد هــم باعث 
تاسف است ولی اینکه 
سکته آنان را بیاندازیم 
گردن نیــروی انتظامی، 

بی انصافی است. 
از  زیــادی  تعــداد 
زنان در جلسه توجیهی 
حضور داشــتند، اگر برخورد پلیس باعث ســکته مهســا 

امینی شده باید بقیه هم سکته می کردند.«
البته لفظ اختالس گر این جا درســت به کار نرفته. 
اختالس گــر اصــالً دزد نیســت. بیچــاره کار بــدی انجــام 
نداده که بخواهد موقع دســتگیری ســکته کند. خیالش 
راحــت اســت که حســابش پاک پــاک خواهد بــود. لطفاً 

مثال اختالس گر نزنید.
فرمایشــات  تأییــد  در  بعــدی  جالــب  نکتــه  امــا 
شماســت. اصالً گشــت ارشاد اســترس ندارد. بعضی از 
اینفلوئنسرهای اینستاگرامی هم از جو جذاب جلسات 
توجیهی گفتند. طوری از خاطرات هدایت شــدن توسط 
گشــت ارشــاد تعریــف کردنــد کــه انــگار دربــاره ســفر 
دســته جمعی شمال حرف می زدند. آن قدر خندیدند که 
دچار شکافتگی دهان شدند. تازه به بقیه هم می گفتند 
چــرا ناراحتیــد بخندید بابا. در این شــرایط خوش و خرم 
اگــر ســکته ای صــورت بگیــرد تقصیــر هیچ کس نیســت. 

بدن خودش یک هو تصمیم گرفته سکته کند. 
جــو هدایت شــدن در گشــت ارشــاد طــوری جذاب 
است که حتی می تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری 

در لیست مسافران خارجی قرار گیرد.
هدایت کننــدگان  و  هدایتــی  فضــای  از  »بازدیــد 
گشــت ارشــاد، دو تــا پنــج بعــد از ظهر به همــراه کالس 

توجیهی رایگان.«
و  جــذاب  این قــدر  ارشــاد  کــه گشــت  حــاال  کاش 
هیجان انگیز است برای این که از کسالت مسئولیت های 
فــراوان و کارهــای طاقت فرســا دربیایید یک گشــت ویژه 
مســئوالن هم بگذارید. در ون چپانده شــوید. به سمت 

کالس های توجیهی هدایت شوید.
 فقــط بــرای این کــه جذابیــت موضــوع بــاال بــرود 
تحــت  غریــب  شــهری  در  حتمــاً  می کنیــم  پیشــنهاد 
هدایــت قــرار بگیــرد. شــهری کــه ترجیحــاً هیچ آشــنایی  
بــا خیابان هــای آن نداریــد. اگــر در بیــن آشــنایان فردی 
بیســت و اندی ســال داشته باشید می توانید این تجربه 
هیجان انگیــز و رســیدن آدرنالیــن بــه اوج را بــرای او در 

نظر بگیرید. 
بهش بگویید خیلی حال می دهد در شهری غریب 
یک هــو می ریزند ســرت و می برندت جایــی که نمی دانی 
کجاســت. تپــش قلب، هیجان، اوج اســترس. دیگر چه 
می خواهــی. خانــواده ات هــم هیــچ خبــری ازت ندارند و 

این دیگر آخرش است.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

قیمــت  حبــاب  نشــان می دهــد  بررســی ها 
مســکن بــه زیــر ۲ میلیــون تومان رســیده که در 
نتیجه ی توقف نسبی رشد قیمت ماهانه مسکن 

در مرداد امسال نسبت به تیر بود.
به گزارش مهر، بانک مرکزی در گزارشــی از 
وضع بازار مســکن در مرداد امسال، نتایج تعداد 
معامــالت و قیمت هــای متفاوتی با ماه های پیش 

از آن اعالم کرد.
در حالــی کــه تــا دو مــاه پیــش از آن )تیــر 
امســال نســبت بــه خــرداد( رشــد ماهانــه قیمــت 
مسکن ۵.۸ درصد و در خرداد امسال نسبت به 
اردیبهشــت ســال جاری ۸.۴ درصد بود که نشان 
از نرخ باالی رشــد ماهانه قیمت مســکن در سال 
جاری داشت، اما در مرداد امسال نسبت به تیر 
شاهد افزایش ۲.۵ درصدی قیمت مسکن بودیم 
کــه ترمــز رشــد ماهانه قیمت مســکن بــه ناگهان 

کشیده شد.
این در حالی است که تعداد معامالت شهر 
تهــران نیــز کاهش معناداری در یــک ماهه مرداد 
امســال نســبت به تیر ســال جاری نشان داد. به 
خصوص که در ماه های اردیبهشت تا تیر امسال 
تعــداد معامــالت بــاالی ۱۰ هزار فقــره بود و حتی 
در خــرداد امســال ۱۳ هــزار فقــره معاملــه را هــم 
رد کــرد. امــا در مــرداد تنهــا کمی بیــش از ۷ هزار 

معامله مسکن ثبت شده بود.
معتقدنــد  مســکن  اقتصــادی  کارشناســان 
رابطــه معنــاداری میــان تعداد معامالت مســکن، 
متوســط قیمــت آن در شــهر تهــران و ارزش دالر 

وجود دارد.

علت توقف ناگهانی رشد ماهانه 
قیمت مسکن

به گفته کارشناســان اقتصاد مســکن، علت 
کشیده شدن ترمز رشد ماهانه قیمت مسکن در 
مــرداد امســال ایــن بود کــه بســیاری از خریداران 
بــه انتظــار شــنیدن خبــر توافــق مجــدد ایــران بــا 

طرف های مذاکره، از بازار خارج شدند.
ایــن در حالی اســت کــه در ۵ ماهه ابتدایی 
 ۲۰ از  کمتــر  افزایــش  مســکن  قیمــت  امســال، 
درصــدی را تجربــه کــرده و از متوســط متــری ۳۴ 
میلیــون تومان در فروردیــن به متری ۴۲ میلیون 
تومــان در تیر رســید، اما انتشــار برخــی اخبار در 
ماه گذشــته مبنی بر احتمال دســتیابی به توافق 
در مذاکــرات بین المللــی، از ایــن رونــد کاســت و 
ســبب شــد تــا متوســط قیمــت مســکن پایتخــت 
از متــری ۴۱ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومــان بــه ۴۲ 

میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
قیمــت  نســبی  ثبــات  ایــن  می شــود  گفتــه 
مســکن در نیمه تابســتان امســال ناشــی از روند 
کاهش قیمت دالر به کمتر از ۲۸ هزار تومان در 

برخی روزهای مرداد بود.

 هر متر مسکن در تهران
معادل 1000 دالر

در روزهــای اخیر با افزایش مجدد نرخ دالر 
در بــازار و بازگشــت آن به دامنــه باالی باالی ۳۰ 
هزار تومان، برخی پیش بینی ها حاکی از احتمال 
افزایش مجدد نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در 

پایان ماه جاری دارد.
بــه گفتــه کارشناســان اقتصــادی، همراهــی 
دالر و مســکن چــه در کوتــاه مدت و چــه در بلند 
مدت در اقتصاد کشور مشهود است؛ نمودارهای 
همراهی دالر و مســکن نشــان می دهد در تهران 
متوســط قیمــت هــر متر مربع واحد مســکونی به 

هزار دالر می رسد.

حباب 11 میلیون تومانی قیمت 
مسکن دقیق تر است یا ۲ 

میلیون تومانی
در حــال حاضــر بــر اســاس آخریــن گــزارش 
بــازار مســکن شــهر تهــران طــی معامالت مــرداد، 

متوســط قیمــت هــر متــر مســکن در تهــران ۴۲ 
میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومان اســت. چنانچه گزاره 
»هــر متر مســکن در تهــران معادل هزار دالر« را 
بپذیریم، و نیز با احتســاب هر دالر آزاد ۳۱ هزار 
و ۸۰۰ تومان که هزار دالر آن معادل ۳۱ میلیون 
و ۸۰۰ هــزار تومــان اســت، حباب قیمت مســکن 
در پایتخت حدود ۱۱ میلیون تومان )۱۰ میلیون و 

۹۰۰ هزار تومان( خواهد بود.
امــا در صورتــی کــه متوســط قیمت هــر متر 
مســکن را فقــط بــرای مناطــق ۱۹ گانــه تهــران و 
بــدون در نظــر گرفتــن ۳ منطقــه اول پایتخــت 
)مناطــق ۱، ۲ و ۳( کــه بیشــترین فشــار قیمتی را 
به کل شــهر تحمیل می کنند، محاســب کنیم، به 
عــدد حدوداً ۳۳ میلیون و ۷۹۴ هزار تومان برای 
متوســط قیمت هر متر مربع مســکن در پایتخت 

می رسیم.
در این صورت، حباب واقعی قیمت مسکن 
در تهران )یعنی مقایســه هر متر مســکن با هزار 
دالر( حــدوداً ۲ میلیــون تومــان )یــک میلیــون و 

۹۹۴ هزار تومان( است.

 کارشناس اقتصاد مسکن:
 عامل رشد قیمت مسکن،

صرفاً دالر نیست
در همین رابطه روزبه مالکی یک کارشناس 
اقتصاد مسکن با بیان اینکه مذاکرات بین المللی 
بر معامالت مسکن در ماه گذشته تأثیر گذاشت 
اظهــار کــرد: اینکــه فکر کنیم ممکن اســت قیمت 
دالر با دســتیابی به توافق به زیر ۲۰ هزار تومان 
برســد، بسیار بعید اســت؛ ممکن است در کوتاه 
مــدت نــرخ دالر بــه زیــر ۲۵ هــزار تومــان کاهش 
یابــد امــا به ســرعت و ظــرف یک ماه بــار دیگر به 

نرخ های باالی ۲۵ هزار تومان برمی گردد.
وی افــزود: در ایــن صورت بازار مســکن نیز دچار 
رکود تقریبی می شــود ضمن اینکه بعید است به 

کاهــش قیمت منجر شــود اما از وقوع رشــدهای 
ناگهانــی و جهشــی هــم دیگــر خبری نیســت ولی 
اگــر نــرخ دالر در قیمت هــای زیــر ۲۵ هزار تومان 
ثابت بماند، در بلندمدت هم قیمت مسکن روند 
کاهشی به خود خواهد دید. اما در صورت توقف 
دالر در دامنــه قیمتــی ۲۵ تــا ۲۹ هــزار تومــان، 

کاهش قیمت مسکن نخواهیم داشت.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به احتمال 
وجــود گزینــه دیگــری همچــون ادامــه مذاکــرات 
بین المللــی ایــران بــا شــرایط فعلی گفــت: ممکن 
اســت در ایــن صــورت نــرخ دالر کمــی افزایشــی 
باشــد و درنتیجه روند افزایشــی بازار مســکن نیز 

رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ایده »هر 
متر مســکن در تهران، معادل هزار دالر« صحت 
دارد؟ یادآور شد: در بلندمدت می توان این گزاره 
را تأییــد کــرد امــا دوره هایــی داشــتیم کــه هر متر 
مســکن ۱۷۰ دالر بــود و دوره ای هــم بــود کــه هر 

متر مسکن ۱۷۰۰ دالر.

تورم نهاده های ساختمانی، هم 
به ضرر سازنده هم خریدار 

مسکن نوساز
مالکــی ادامــه داد: در کنــار دالر، نهاده هــای 
ســاختمانی خصوصــاً زمیــن نیــز در ارزش قیمــت 
مســکن مؤثــر هســتند در حــال حاضــر مهمتریــن 
عامــل تعییــن قیمــت مســکن در پایتخــت زمیــن 

است که هنوز تأمین نشده است.
قیمــت  جهانــی  افزایــش  کــرد:  تأکیــد  وی 
فوالد و ســیمان هم در رشــد قیمت مسکن تأثیر 
داشته اند؛ رشد قیمت مسکن حتی به سازنده ها 
هم ضربه زده و ســبب شــده تا رشــد هزینه های 
ســاخت مســکن را در پــی داشــته باشــد کــه هــم 
حاشــیه ســود ســاخت را بــه شــدت کاهــش دهد 

و هم از کاهش قیمت مسکن جلوگیری کند.

وزیــر آمــوزش و پــرورش ضمــن تاکیــد بــر 
اینکه شــبکه شــاد نباید تعطیل شود عنوان کرد 
بچه هــای مــا باید در این زیســت بوم هم حضور 
داشته باشند. باید فرزندانمان متناسب با زمان 

تربیت شوند.
یوســف نــوری در گفت وگو با ایســنا، درباره 
جایــگاه و چگونگــی اســتفاده از شــبکه شــاد در 
ســال تحصیلــی جدیــد اظهــار کــرد: شــاد، شــبکه 
کار  انــدازی شــاد،  راه  اســت.  فــردی  منحصربــه 
خوبی بود به گونه ای که می توان آن را در سطح 

جهانی هم معرفی کرده و به نمایش گذاشت.

وی افــزود: شــبکه ای کــه بتوانــد روزانــه ۱۱ 
میلیــون نفر را پذیرا باشــد، شــبکه ای گســترده و 
قدرتمنــد اســت و ایــن آمار باالیی اســت و گاهی 
پهنــای بانــد باالتــری نســبت بــه پیام رســان های 

معروف دنیا را به خود اختصاص می داد.
وزیــر آمــوزش و پرورش با بیان اینکه شــاد، 
نقایصــی داشــت که بــه مدیر مجموعه فنی شــاد 
منتقل کردیم و به تدریج برطرف شــدند که یکی 
از آنها ایجاد کالس مجازی بود که به قابلیت های 
شــاد افــزوده شــد گفت: مخصوصاً بــرای خارج از 
کشور و مناطقی که دسترسی کمتری به آموزش 

باکیفیــت دارنــد بایــد از ایــن شــبکه بــه صــورت 
مکمل آموزش استفاده شود.

نوری تاکید کرد که شاد نباید تعطیل شود. 
بچه هــای مــا باید در این زیســت بــوم هم حضور 
داشــته باشــند. بایــد فرزندانمــان را متناســب بــا 
زمــان تربیــت کنیــم. بچه هــا بــا ایــن فضــا زودتــر 
ســازگاری پیــدا می کنند و می تواننــد آموزش های 

مکمل را از آنجا دریافت کنند.
خــودش  شــاد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پیام رســان اختصاصــی و مهمتــر از آن، یک موتور 
عنــوان  تحــت  اختصاصــی  و  پــاک  جســت وجوی 

»شــادبین« دارد گفت: شــادبین موتور جســت و 
جوی بســیار خوبی اســت و اطالعات دســته بندی 
شــده کامل بر اســاس نیاز دانش آمــوز در اختیار 
قــرار می دهــد؛ به جز مواردی که برای دانش آموز 
مضر هستند، مابقی اطالعات را نشان می دهد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش و 
پرورش شبکه ای را در اختیار دارد که هم کالس 
مجــازی دارد، هــم پیام رســان اختصاصــی و هــم 
موتور جســت وجوی ایمن.  شــاد، یک پیام رســان 
جامــع اســت؛ البتــه ممکن اســت پهنــای باند کم 
باشــد یــا دسترســی بــه گوشــی و دســتگاه وجــود 

نداشــته نباشــد کــه بایــد آن را به تدریــج جبــران 
کنیــم. ســال گذشــته نیــز تعــدادی تبلــت میــان 
دانش آمــوزان کم برخــوردار توزیــع شــد و امســال 

هم این کار را با خیرین ادامه می دهیم.
نــوری درباره هزینه اســتفاده از اینترنت در 
شــبکه شــاد نیز گفــت: طبق تفاهم نامــه ای که با 
وزارت ارتباطات داشــتیم قرار بوده اینترنت شــاد 
تا پایان برنامه ششم توسعه، یعنی تا پایان سال 
۱۴۰۱ رایگان باشــد که با وزیر ارتباطات و معاون 
اول رئیــس جمهــوری در این بــاره صحبــت کردیم 

که به آن عمل شود.

رئیس ســازمان نظام پرســتاری بــا بیان اینکه 
متأســفانه زمینه هــای جذب و ماندگاری پرســتاران 
در کشور فراهم نشده است از مهاجرت روزانه ۵ 

تا ۶ پرستار ایرانی خبر داد.
نظــام  ســازمان  رئیــس  میرزابیگــی،  محمــد 
مــورد  در  ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  کشــور  پرســتاری 
مهاجرت پرستاران اظهار کرد: روزانه ۵ تا ۶ پرستار  
و ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار به خارج از کشور 
مهاجــرت می کننــد که این مســأله برای کشــور جای 

نگرانی دارد.
وی افزود: اگر پرســتاری طرح یا ســربازی خود 
را گذرانــده باشــد، هیــچ مانعی بــرای رفتن ها آن ها 

نیســت. زمینه ای هم برای جذب یا ماندگاری آن ها 
در ایران وجود ندارد. مقصد این پرستاران گوناگون 
قزاقســتان،  ماننــد  اطــراف  کشــورهای  از  اســت، 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و اربیل کردســتان 
اروپایــی و آمریکایــی مقصــد  تــا کشــورهای  عــراق 

پرستاران ایرانی است. 
کــرد:  بیــان  پرســتاری  نظــام  رئیــس ســازمان 
بســیاری از کشــورهای جهان حضور پرستاران ایران 
بــه دلیــل دانــش و توانایــی بــاالی آن هــا اســتقبال 

می کنند. 
رســیدگی  نحــوه  بــا  رابطــه  در  میرزابیگــی 
بــه تخلفــات در حــوزه پرســتاری نیــز اظهــار کــرد: 

ســازمان  بــا  مــا  تجدیدنظــر  و  بــدوی  هیئت هــای 
نظــام پزشــکی مشــترک اســت و عمومــا قصورهای 
پرســتاری و شــکایت بیمار از مجموعه پرستاری به 
صورت مشــترک با این ســازمان بررســی می شــود، 
لــذا در قانــون نظام پزشــکی هم ذکر شــده اســت 
که این تخلفات به صورت مشترک بررسی شوند. 
وقتــی مشــکلی بــرای یــک بیمــار بــه وجــود می آید 
یــک تیــم از پزشــک تــا پرســتار مــورد ســوال قــرار 

می گیرند. 
شــغلی  آســیب های  مــورد  در  همچنیــن  وی 
پرســتاران نیــز اظهــار کــرد: در دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی کشــور دفتــر رســیدگی بــه حوادث شــغلی 

وجــود دارد و وزارت بهداشــت دفتر ســالمت محیط 
فرســودگی  و  شــغلی  حــوادث  دارد.  وجــود  کار 
شــغلی بــه صــورت همزمــان بــرای پرســتاران وجــود 
ســه  در  صــورت همزمــان  بــه  کــه  پرســتاری  دارد. 
جــا کار می کنــد؛ پرســتارانی کــه در بخــش کرونــا 
بودنــد یــا پرســتارانی کــه در بخش ســرطان خدمت 
ارائــه می دهنــد اینهــا در معرض فرســودگی شــغلی 
هســتند یا پرســتارانی که در بخش شــیمی درمانی 
کار می کننــد یــا در اتــاق عمــل، گازهای بیهوشــی را 
اســتفاده می کنند در معرض گازهای ســمی بوده و 
ممکــن اســت حوادثی برای آن ها بــه وجود بیاید به 

همین دلیل باید از این پرستارها حمایت کرد. 

وی ادامه داد: در قانون ارتقا و بهره وری  بندی 
آورده شــده اســت تــا محدودیــت مشــاغل ســخت 
بــرای همــه پرســتاران برداشــته شــود.  و زیــان آور 
پرســتاری شــغل ســخت و زیــان آوری بــوده، چرا که 
ایــن آســیب ها را دارد. مــا قانون ارتقــا و بهره وری را 
داریــم و از آن ســو هــم حق ســختی کار بــه او داده 

می شود. 
پرســتاری  ســو  آن  از  کــرد:  بیــان  میرزابیگــی 
ممکن است، دچار دیسک کمر یا آرتروز گردن شود 
کــه معموال در ســنین بــاال برای پرســتاران به وجود 
می آیــد، ایــن دســته از پرســتارها وقتی درخواســتی 
داشــته باشــند در کمیته هــای مربــوط به حــوادث و 

فرســودگی های شــغلی مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
بازنشســتگی  شــامل  امتیازهایــی  دارد  احتمــال  و 
زودهنگام یا تغییر شغل برای آن ها به وجود آید. 
او یادآور شــد: رســیدگی به حوادث شغلی که 
بــرای پرســتاران بــه وجــود می آیــد در همین مســیر 
دادگاه هــا و هیــات انتظامــی، بــدوی، تجدیــد نظر و 
عالــی انجام می شــود کــه در آن ها نماینده پزشــکی 
قانونــی، ســازمان نظــام پرســتاری و ســازمان نظــام 
پزشــکی در آن هــا حضــور دارد و معموال تا امروز آرا 
خوبــی در مــورد پرســتارانی که با ایــن گونه حوادث 
روبه رو بوده اند، صادر شــده و حقی از کســی ضایع 

نشده است.

مدیرکل اداره ســالمت دهان و دندان وزارت 
بهداشــت بــا اشــاره به کاهــش چشــمگیر پرداخت 
از جیــب مــردم برای بســته خدمات دهان و دندان 
رایــگان  روســتاها، هشــت خدمــت  و  در شــهرها 
دندانپزشــکی در روســتاها را برشمرد و عنوان کرد 
ایــن خدمــات بــرای گــروه هــدف در شــهرها هــم با 

تخفیف بسیار خوب تا ۶۵ درصد انجام می شود.
دکتر زهرا سیدمعلمی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
شــاخص های پوســیدگی دندانــی، گفــت: شــاخصی 
تحت عنوان DMFT داریم که وجود پوسیدگی و یا 
کشیدن دندان بر اثر پوسیدگی و ترمیم دندان های 
پوسیده را نشان می دهد. این شاخص در گروه های 
ســنی مختلف بررســی می شــود که گروه ســنی ۱۲ 
ســال یکی از گروه های مطرح در این زمینه اســت. 
بــر اســاس آخریــن پیمایــش انجــام شــده در ســال 
۱۳۹۵ عــدد ۱.۸۴ درخصوص پوســیدگی دندانی به 
ما نشــان داده شــد و این یعنی به طور متوســط هر 
کودک ۱۲ ساله ایرانی نزدیک به ۲ دندان پوسیده،  
پــر شــده یــا کشــیده شــده دارد. بــر اســاس ایــن 
شاخص، ایران جزو کشورهای با پوسیدگی دندانی 
کم اســت. درمان دندان های پوســیده اهمیت ویژه 

دارد و نباید به همان حال رها شوند.
 Caries Free وی افزود: شــاخص دیگر بــا نام

شــناخته می شــود و درصــد کودکانــی کــه هیچگونه 
پوســیدگی دندانــی ندارنــد را بیــان می کنــد. در این 
خصــوص الزم اســت درصــد کودکانی کــه هیچگونه 

پوسیدگی دندانی ندارند را نیز بهبود دهیم.

پیش بینی افزایش پوسیدگی های 
دندانی در سال های کرونا

مدیــرکل اداره ســالمت دهــان و دنــدان وزارت 
بهداشــت به توقف آموزش حضوری طی ســال های 
شــیوع کرونا و به دنبال آن تعطیلی مدارس اشــاره 
کــرد و آن را عاملــی بــرای ایجــاد وقفــه در خدمــات 
وزارت بهداشــت در مــدارس دانســت و بیــان کــرد: 
پیش بینی ما این است که شاخص DMFT طی این 
ســال های کرونــا به دنبال کاهــش مراجعه مردم به 
دندانپزشــکی، افزایــش یافتــه باشــد و برنامه داریم 
کــه پیمایشــی در ســال ۱۴۰۱ در مــورد احصــاء آمــار 
جدید داشته باشیم تا وضعیت موجود را بدانیم. 

رصد بوفه مدارس
او ادامــه داد: بــه شــکل جــدی قصــد اجــرای 
برنامه هایــی مشــترک بــا آمــوزش و پــرورش داریــم 
کــه در انتظــار عقــد تفاهم نامــه میــان دو وزارتخانه 
برنامه هــای  مــدارس  در  حضــور  بــا  تــا  هســتیم 

آموزشــی، پیشــگیری و درمانــی را اجــرا کنیــم. در 
زمینه آموزش قصد آموزش والدین،  اولیای مدرسه 
نهایــی  امــا هــدف  داریــم  را  و خــود دانش آمــوزان 
دانش آمــوزان هســتند. از ســوی دیگــر رصــد بوفــه 
مــدارس در برنامــه گنجانــده شــده اســت تــا تغذیه 
ســالم در مدارس توزیع شــود. در زمینه پیشــگیری 
نیز استفاده از وارنیش فلوراید در دستور کار است 
تا برای اثربخشــی مناســب دو بار در سال تحصیلی 
انجام شود که با استفاده از نیروهای محیطی خود 

قرار است این اقدام را انجام دهیم.
ســیدمعلمی دربــاره اقدامــات درمانــی وزارت 
بهداشــت در زمینه دندان پزشــکی، تصریح کرد: در 
تعرفه هــای دندانپزشــکی کــه ابالغ شــده اســت، بر 
اساس مصوبه هیئت وزیران تعدیل پرداخت مردم 
بــرای خدمات صورت گرفته اســت و بســته خدمتی 
معاینــه،   شــامل  شــهری  و  روســتایی  مناطــق  در 
آموزش بهداشــت، فلوراید تراپی، شــیارپوش کردن 
دندان هــا،  ترمیــم  فیشورســیالنت،  یــا  دندان هــا 
کشــیدن دندان های شــیری و دائمی، درمان عصب 
زنده و پانســمان دندان ها اســت. این خدمات برای 
گروه هدف در روســتاها کامال رایگان و در شــهرها 
هــم بــا تخفیــف بســیار خــوب تــا ۶۵ درصــد انجــام 
می شــود. ســایر خدمات دندانپزشــکی که در مراکز 

جامع خدمات ســالمت ارائه می شود اما جزء بسته 
خدمتــی نیســتند نیز با تخفیف ارائه می شــود. این 
یــک گام بزرگ اســت کــه افزایش تعرفــه ای که طی 

دوسال اخیر اتفاق افتاده بود را تعدیل کرد.
وی افــزود: گــروه هــدف مــا بــرای دریافت این 
بســته خدمتــی ذکــر شــده شــامل کــودکان صفــر تا 
۱۴ ســال در مراکز جامع خدمات ســالمت و مادران 
باردار و شــیرده اســت؛ البته درحال کار هســتیم تا 
ان شاءهللا گروه های دیگری هم مشمول این بسته 
خدمتی با شرایط ذکر شده شوند. کل مردم امکان 
جامــع  مراکــز  دندانپزشــکی  خدمــات  از  اســتفاده 
خدمــات ســالمت را بــه شــکل تخفیــف دار دارنــد و 
برای سایر افراد غیر گروه های هدف نیز در شهرها 
و روســتاها خدمــات ســالمت دهان و دنــدان تا ۶۵ 
درصــد کاهــش تعرفه داشــته اســت. از ۵۶۰۰ مرکز 
جامع خدمات ســالمت، ۳۴۰۰ واحد دارای خدمات 
دندانپزشــکی هســتند و مردم می تواننــد با مراجعه 

به این مراکز خدمات ذکر شده را دریافت کنند.

افزایش پوشش بیمه ۳ خدمت 
مهم دندانپزشکی؛ در دست اقدام

او بــا تاکیــد بــر لــزوم افزایــش پوشــش بیمــه 
خدمــات دندانپزشــکی ، اظهــار کــرد: پیــش از ایــن 

بیمه هــا ترمیــم دنــدان را تنهــا بــرای دنــدان شــماره 
۶ حســاب کــرده بودنــد ولــی نظــر مــا ایــن بــود کــه 
طبــق مصوبــه هیئــت دولــت بقیــه  دندان هــا هــم 
تحــت پوشــش بیمــه قــرار گیرند کــه مراحــل آن در 
حال انجام اســت که ترمیم و شــیار پوش )فیشــور 
تــا ســن ۱۴  ســیالنت(، دندان هــای دائمــی ۶ و ۷ 
ســالگی و ترمیــم کلیــه دندان هــای شــیری و دائمی 
بــدون هیچگونــه محدودیــت دندانی و ســنی افراد، 
تحــت پوشــش بیمــه قــرار گیــرد. افزایــش پوشــش 
بیمه هــای پایه برای ســه خدمت مهم دندانپزشــکی 
کــه تاکنــون بیمه نبودند نیز در دســت اقدام اســت 
که شــامل پانســمان )پالپوتومی( دندان های شیری 
و دائمی، درمان عصب زنده دندان های دائمی و نیز 

درمان ریشه برای دندان های دائمی خواهد بود.
دنــدان  و  دهــان  ســالمت  اداره  مدیــرکل 
مــواد و تجهیــزات  تامیــن  وزارت بهداشــت دربــاره 
دندانپزشــکی، بیان کرد: در مراکز وزارت بهداشــت 
بــا اعتبــارات دولتی تامین تجهیزات انجام می شــود 
و  مــواد  قیمت هــای  شــدید  افزایــش  بحــث  ولــی 
تجهیزات در تعرفه ها اثر گذار است و بخش بزرگی 

از افزایش تعرفه ها به این دلیل است.
 یونیت های سیار دندانپزشکی

در مناطق محروم

وی بــا اشــاره بــه فعالیــت یونیت هــای ســیار 
دندانپزشــکی در مناطــق محروم، تصریــح کرد: این 
موضــوع هنــوز هــم در ســطح کشــور در مناطقــی 
کــه یونیــت ثابــت وجود نــدارد برای خدمت رســانی 
وجــود دارد. مــا نیــز دو برنامــه در دســت داریــم که 
یکی از آنها گســترش تعداد یونیت های ســیار است 
تــا بتوانیــم مناطــق محــروم بیشــتری که دسترســی 
مناســبی ندارنــد را پوشــش دهیــم. برنامــه دوم مــا 
هماهنگی هایــی بــرای انجــام اردوهــای جهــادی در 
ســطح کشــور اســت که اکنون اندکی بی نظم است 
و ارتبــاط و هماهنگــی الزم وجــود نــدارد؛ ما درصدد 
در  خدمــت  ارائــه  بیشــتر  هماهنگــی  بــا  هســتیم 
مناطقــی کــه شــکاف خدمتی بیشــتری وجــود دارد، 

انجام شود.
او تاکیــد کــرد: بــرای دندانپزشــکان نیــز برخــی 
اقدامات در نظر داریم که آنها هم انگیزه بیشــتری 
امیدواریــم  باشــند.  داشــته  خدمت رســانی  بــرای 
ماحصل اقدامات ما موثر باشــد تا هم دندانپزشــک 
و هــم سیســتم ســالمت در جهــت برنامه هایــی کــه 
طراحی شده است خدمت کنند و مردم هم از این 
خدمــات منتفــع شــوند. تاکیــد اصلی ما بــر خدمات 
پیشــگیری اســت که نیاز درمانی مردم متعاقب آن 

کاهش یابد.

جزئیات تخفیف ۶۵ درصدی ۸ خدمت دندانپزشکی در مراکز جامع سالمت

رئیس سازمان نظام پرستاری: روزانه ۵ تا ۶ پرستار ایرانی مهاجرت می کنند

وزیر آموزش و پرورش: اینترنت »شاد« تا پایان سال رایگان است

ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده شد
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