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سقوط جهنمی لیر لبنان در برابر دالر آمریکا

را  خــود  انطبــاق  برنامــه  اینکــه  بــرای 
انعطاف پذیرتــر، مقرون به صرفه تــر و کارآمدتر 
کنیــد، بایــد بهتریــن شــیوه ها را بــرای انطبــاق 
از  و  کنیــد  دنبــال  پولشــویی  بــا  مبــارزه  بــا 
چک لیســت ها بــرای انطبــاق بــا AML بــه طور 

گسترده استفاده کنید.
ایــن مقالــه قصــد دارد برخــی از بهتریــن 
شــیوه هایی را کــه مــی توانــد بــرای مطابقــت با 

برنامه های AML  اتخاذ شود، پیشنهاد دهد.
بهتریــن اقداماتــی اســت کــه بایــد بــرای رعایــت قوانین و 

مقررات مبارزه با پولشویی رعایت شود:
1.مبانی رعایت اصول مبارزه با پولشویی 

هــر حــوزه قضایــی مجموعــه ای از الزامات خــاص خود را 
دارد، اما چند روش وجود دارد که قانون اساســی برای انطباق 

با شیوه های مبارزه با پولشویی را تشکیل می دهد.
ســعی نکنیــد اهمیــت سیاســت هــای مکتــوب مبــارزه با 
پولشــویی را نادیــده بگیریــد . انطبــاق AML چیزی نیســت که 
شــما بــرای بداهــه ســازی آن کنترل داشــته باشــید. ابتــدا باید 
سیاســت های مبارزه با پولشــویی)AML( خود را به خوبی درک 
کنیــد، ســپس آن را بــرای کارکنــان، مدیــران تجــاری و تنظیــم 
کننده های خود بنویسید. در حالی که همه کارکنان خود را از 
دستورالعمل ها آگاه می کنید، باید چند سوال از خود بپرسید 
تــا مجبــور نباشــید اعتبــار و کارایی آن سیاســت هــا را به خطر 

بیندازید.
۲.چه نوع رکوردهای شناسایی مشتریان)KYC( دارید؟

۳.مکانیسم غربالگری چیست؟
۴.آیا فرآیند بررسی دقیق مشتری کارآمد است؟

۵.چه رویه های ارتباطی را اتخاذ می کنید؟
۶.سیاست های حفظ سوابق شما چیست؟

شــما باید یک فرد تعیین شــده داشته باشید که مسئول 
برنامــه و کارایــی آن باشــد. ایــن فرد؛ مســئول اطمینــان از این 
اســت که همه فرآیندها به خوبی دنبال می شــوند و به موقع 

به روز می شوند.
عالوه بر آن، افسر تطبیق باید مراقب تهیه گزارش های 
مناســب، آمــوزش و توســعه کافــی باشــد و در آخــر اینکــه کل 

سیستم به آرامی و بدون دردسر کار می کند.
۷.بــرای موقعیــت یک افســر انطباق AML، بایــد فردی از 
مدیریــت ســطح ارشــد را در نظــر بگیرید زیرا آنهــا هم قدرت و 
هم پتانســیل تأثیرگذاری بر معیارهای کیفی و کمی کســب و 

کار شما را دارند.
۸.هــر کارمنــد شــرکت شــما کــه بــه طــور مســتقیم یــا 
غیرمســتقیم با معامالت یا مشــتریان ســروکار دارد، باید خط  

مشی ها و رویه های شرکت شما را درک کند.
۹.همــه کارکنــان بایــد به خوبــی از تکنیک های اســتفاده 

شده توسط پولشویی ها، بررسی هایی که باید 
انجام دهند، الزامات قانونی و نحوه گزارش هر 

نوع فعالیت مشکوک آگاه باشند.
1۰.بــا ایــن حــال، بــرای شــما بســیار مهــم 
 AML است که توجه داشته باشید که آموزش
یک فرآیند مداوم است تا کارکنان خود را مطلع 
و هوشــیار نگه دارید تا مطمئن شــوید که کل 

برنامه به روز است.
11.یکــی دیگــر از جنبــه هــای حیاتــی آن 
بررسی است. اگر فکر می کنید همه چیز خوب کار می کند و 
نیازی به بررسی عملکرد و کارایی روزانه خود نیست، مرتکب 

یک اشتباه جدی شده اید.
1۲.زمانی که شاهد مشکل یا دردسری در سیستم باشید، 
دیگــر خیلــی دیر شــده اســت. برای جلوگیــری از این وضعیت، 
بایــد یــک متخصــص مســتقل داشــته باشــید کــه مســتقیماً با 
عملیات روزانه شما مرتبط نباشد، اما بتواند فرآیندهای شما را 

به طور منظم نظارت و بررسی کند.
خــط قرمــز رعایــت مقررات مبارزه با پولشــویی، همیشــه 
نشانه هایی وجود خواهد داشت که به وضوح نشان می دهد 
که چیزی در سیســتم یا فرآیند درســت نیســت. پولشــویی به 
معنــای بازگردانــدن پول غیرقانونی به بازار پس از مشــروعیت 

بخشیدن به آن از طرق مختلف است.
در اینجا چند فعالیت غیر معمول وجود دارد که باید آنها 

را کنترل کنید:
1.معامالت غیر معمول نقدی بزرگ.

۲.فرکانس یا ســطح تراکنش ها در چندین حســاب برای 
تقسیم مقدار قابل توجه بر اساس آستانه.

۳.افزایش در مقادیر و فعالیت ها.
۴.معامالت مرتبط با مشاغلی که به طور روزانه با مقادیر 

زیادی پول نقد سروکار دارند، به عنوان مثال، از طریق قمار.
معامــالت مرتبــط بــا چندیــن حــوزه قضایــی کــه ســابقه 

فعالیت های پولشویی دارند.
۵.تراکنش های مرتبط با مشــاغل یا افرادی که می توانند 

پولشویی بالقوه باشند.
شــما می توانیــد این فعالیت هــا را در مراحل اولیه فرآیند 
مشــتری مــداری )CDD ( یــا از طریق یک فرآیند نظــارت مداوم 

تجربه کنید.
۶.در زمان ورود به مشــتری، اطالعات عادی و پایه مانند 
نــوع حســاب، تراکنش هــای مــورد انتظــار و منابــع وجــوه بایــد 
جمع آوری شود تا از هرج و مرج لحظه آخری جلوگیری شود.

۷.بــرای شــما ضــروری اســت که توجه داشــته باشــید که 
صــرف نظر از بررســی داخلی یا گــزارش خارجی به رگوالتورها، 
اطالعــات ذکــر شــده در بــاال بــرای برچســب گذاری فعالیــت یا 

تراکنش است.

یکســال  ظــرف  مجارســتان  در  نــان  قیمــت 
۶۶درصــد افزایــش یافــت. نــرخ تــورم در همه 
کشــورهای اروپایــی یکســان باال نرفته اســت. 
نامطلــوب  چنــدان  فعــال  فرانســه  وضعیــت 
نیست. اما قیمت نان این روزها دراین کشور 
شدیدا زیر ذره بین است و افزایشی داشته که 
از سالیانی دراز تاکنون بی سابقه بوده است. 

براســاس داده هــای مرکــز آمــار اتحادیــه 
اروپــا »اورواِســتات« قیمــت این ماده اساســی 

غذایــی از اوت ۲۰۲1 تــا اوت ۲۰۲۲ )مرداد1۴۰۰تــا مــرداد 1۴۰1( 
دراتحادیــه اروپــا 1۸درصد افزایش یافته اســت. این افزایش در 
مقایســه بــا افزایــش ۳ درصــدی از اوت ۲۰۲۰ تــا اوت ۲۰۲1 
)مرداد 1۳۹۹ تا مرداد 1۴۰۰( بسیار چشمگیر ارزیابی می شود.
البتــه بــه صــورت کامــال طبیعــی همــه کشــورهای عضــو 
اتحادیه اروپا یکسان تحت تأثیر افزایشهای نرخ تورم نیستند. 
مجارســتان درایــن میــان اوضــاع چنــدان جالبی نــدارد. قیمتها 
دراین کشور ظرف یکسال ۶۶درصد افزایش یافته اند. با فاصله 
نســبتا زیاد از این کشــور لیتوانی، اِســتونی، و اِسلواکی شاهد 
افزایش قیمت نان تا حد ۳۳ و ۳۲ درصد طی یکســال بودند. 

امــا فرانســه وضعیت نســبتا مطلوبــی دارد. در 
این کشور باگت افزایش قیمت نان در یکسال 
محدود به ۸درصد بوده اســت. پس از فرانسه، 
هلنــد و لوکزامبــورگ افزایش قیمت ســاالنه ای 
معادل 1۰ درصد داشته اند. بدون هیچ تعجبی 
مرکــز آمــار اتحادیــه اروپــا عامــل اصلــی ایــن 
افزایــش قیمتهــا را بــه جنگ روســیه و اوکراین 
نســبت می دهد. این دو کشــور درگیر جنگ از 
مهمترین صادرکنندگان گندم ومواد غنی کننده 
به شمار می آیند. درنتیجه قیمت این مواد افزایش یافته است. 
قیمت گندم در باالترین حد خود در 1۶مه )۲۶اردیبهشــت( به 
۴۳۸/۲۵ یــورو در هرتــن رســید. پــس از آن کاهش یافت؛ اما 
همچنان  با۳۵۰یورو در هر تن قیمت آن باالست. به طور کلی 
قیمتها در این قاره کهن افزایش یافته است. براساس داده های 
مرکــز آمــار اتحادیه اروپــا »اورواِســتات«، نرخ تورم ســاالنه در 
ایــن اتحادیــه در اوت ۲۰۲۲ )مــرداد1۴۰1( ۹/1 درصــد گــزارش 
شده است. درماه جوالی) تیر( ۸/۹ درصد و درسال گذشته در 

زمان مشابه این نرخ  ۳درصد بوده است.
منبع: فیگارو

درحالیکه بانکهای لبنان از مردم می خواهند 
پس اندازهــای خــود را خــارج نکننــد، ارزش 
ســقوط  پرتــگاه  در  کشــور  ایــن  پول ملــی 
قــرار گرفتــه  اســت. ارزش آن در برابــر دالر 
طــی سه ســال گذشــته تــا ۱۰ برابــر کاهــش 

یافته است.
آخریــن ضربــه مهلــک بــه لیــر لبنــان بــا 
قطــع یارانه هــای ســوختی دولــت وارد آمــد؛ 
از ایــن پــس ۸۰درصد لبنانی هــا زیر خط فقر 

زندگــی می کننــد. به رغم کمک های چنــد صدمیلیون یورویی 
بــه لبنــان هنوز وضعیت رکود اقتصادی در این کشــور حاکم 
است و این کمک ها نتوانسته موجب تغییر آن شود. دراین 
کشــور حــدود ۷میلیــون نفــری بــا بدهیهــای بســیار زیــاد به 
دلیل فساد سیاسیون که مخالف هرگونه اصالحات هستند 

می توان گفت پول ملی آن تقریبا هیچ ارزشی ندارد.
روز دوشــنبه 1۹ ســپتامبر) ۲۸شــهریور( ارزش آن در 
برابــر دالر در بــازار ســیاه بــه پائین تریــن حــد خــود رســید. 
براساس اطالعات یک سایت معتبر ارزهای خارجی در این 
روزارزش برابری لیر و دالر معادل ۳۸۵۰۰۰ لیر در برابر هر 
دالر بود. مارپیچ منفی اقتصاد دراین کشــورطلوع خورشــید 
که سالیان درازیست از هر دو ارز درمبادالت خود استفاده 
می کند بســیار سردرگم شده اســت. قبال نیزدر آوریل ۲۰1۹ 

)فروردیــن 1۳۹۸( با برابری ۴۰۰۰ لیر درازای 
هــر دالر نیــز ارزش پول ملــی لبنان به پائین 

ترین سطح خود رسیده  بود.
از  کــه  لبنــان  مــردم  نیــز  درآن زمــان   
بانکهــا  در  پس اندازهایشــان  بــه  دسترســی 
تظاهــرات  برگــزاری  بــا  بودنــد  شــده  منــع 
خشــونت آمیز اعتــراض خــود را بــه اینگونــه 
بحــران  شــروع  از  دادنــد.  نشــان  اقدامــات 
اقتصــادی درایــن کشــور بانکهــای آن با وضع 
مقــررات وحشــتناک و بی ســابقه ای هرگونــه دسترســی بــه 
پس اندازهــای مــردم را بــه ویــژه در حســابهای ارزی ممنــوع 
کرده انــد. از اینــرو مجمــع بانکهای لبنان کلیه شــعب بانکها 
در ایــن کشــور را در ســه روز کاری اول هــر هفتــه تعطیــل 

اعالم کرده است.
از سال 1۹۹۷)1۳۷۶( به طور رسمی ارزش برابری لیر 
و دالر 1۴۰۰ لیــر در ازای هــر دالر اعــالم شــد؛ از آن پــس 
ظــرف دو ســال لیــر لبنــان ۹۵درصــد ارزش خود را ازدســت 
داد. دلیــل ایــن امر قطع یارانه های دولتی به ویژه در زمینه 
ســوخت عنــوان شــده که منجر بــه افزایش شــدید تقاضای 
دالرنیز شــد. در اعتراض به کاهش ســطح زندگی نظامیان 

در پایتخت و تریپولی جاده ها را بستند. 
متن کامل را با اسکن کیوآرکد در سایت مطالعه کنید.
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مریم ابونیا

بنــا بــه گفتــه ســخنگوی بانــک مرکــزی، در 
راســتای ایجــاد مســیر شــفافیت در نظــام پولی و 
ارزی کشــور، بــه زودی قیمــت خرید و فــروش ارز 
بــه مــردم بــا نــرخ توافقــی »به تفکیک هــر یک از 
صرافی ها« برای اطالع عموم منتشر خواهد شد 
و همچنیــن از ۲۳ شــهریور نیــز انتشــار اطالعات 
مربوط به حجم عرضه، تقاضا و معامالت سامانه 
نیما )حواله( و بازار متشکل ارزی )اسکناس( هم 

در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
 اواخر خردادماه 1۴۰1 بود که بانک مرکزی برای ساماندهی 
بازار ارز،  بازار توافقی عرضه و تقاضا را راه اندازی کرد. پس از آن، 
امکان معامالت توافقی ارز در صرافی ها و بازار متشکل ارزی نیز 
فراهم شــد. بانک مرکزی برای مدیریت بازار و کاهش نوســانات 
ارزی، در بخشــنامه ای بــه صرافی هــا ایــن اجــازه را داد تا عالوه بر 
خرید ارز از صادرکنندگان،  ارز تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را 
با نرخ توافقی خریداری کرده و به متقاضیان بفروشند. برهمین 
اســاس نیــز می تــوان ادعــا کرد که تعییــن نرخ براســاس عرضه و 

تقاضا، منجر به تعادل در این بازار  شود. 

دالر توافقی چیست؟
»دالر توافقی« دالری اســت که صرافی های مجاز به مشــتریان 
خــود با شــرط ارائــه کارت ملی و به میزان محدود می فروشــند. 
قیمــت دالر توافقــی کمتــر از قیمت دالر در بــازار آزاد بوده و با 
هــدف پاســخ بــه تقاضــای بــازار و کاهــش التهابــات نــرخ ارز به 
صرافــان اجــازه داد ارز صادرکننــدگان را با نرخی توافقی از آنها 

خریداری کرده و در حجم کم به مشتریان بفروشند.
البتــه ایــن رویــه قبل از اجرای رســمی هم تا حــدودی دنبال 
می شــد، بطوریکــه تــا مدتــی قبــل از اعــالم رســمی بانــک مرکزی 
نیــز صرافی هــا بــا کارت ملــی به متقاضیــان، دالر با نــرخ کمتر از 
بــازار آزاد می فروختنــد. امــا اکنــون ایــن رویه در ۲ عامل اساســی 
متفاوت تر عمل می کند اول، نرخ فروش که براســاس آن قیمت 

دالر ســهمیه ای قبــال توســط صرافــی ملــی بطــور 
روزانــه تعییــن و اعــالم می شــد و در حــال حاضــر 
مــالک فــروش ارز نرخ توافقی ارز خریداری شــده 
از صادرکننده به اضافه حاشــیه سود یک درصدی 
اســت  ارز  ســهمیه  میــزان  دوم،  اســت.  صــراف 
کــه پیــش از ایــن هــر فــرد در ســال بــا کارت ملــی 
می توانســت تا ســقف ۲ هــزار یورو معــادل حدود 
۲۲۰۰ دالر ارز بخــرد کــه ایــن ســهمیه اکنــون بــا 
کاهش۲۰۰ دالری به ۲ هزار دالر در سال رسیده 

است.
نــرخ دالر توافقــی نیــز ثابــت نبــوده و بطــور روزانــه تعییــن 
می شــود. چــرا کــه هر صرافــی در مذاکره بــا صادرکننــدگان ارز را 
به نرخ توافقی از آن ها خریداری کرده و به مشتریان می فروشد 
بــه همیــن دلیل قیمــت فروش دالر با کارت ملــی در صرافی های 

مختلف کمی متفاوت است.

شفافیت آماری، نرخ ارز را به مسیر درست 
سوق می دهد

امــا اینکــه اعــالم آمارهــای روزانــه از میزان خرید و فــروش ارز با 
نــرخ توافقــی چــه تاثیــری در بازار ارز و به تبع آن اقتصاد کشــور 
دارد موضوعــی اســت کــه بــه آن خواهیــم پرداخــت. در همیــن 
رابطــه دکتــر علی ســعدوندی، متخصص بین المللــی بانکداری، 
سرمایه گذاری و تأمین مالی در گفتگو با عصراقتصاد در رابطه با 
لزوم ارائه آمارهای دقیق توسط یک نهاد ناظر، گفت: شفافیت 
اطالعاتی منجر بدان می شــود که تقارن اطالعات میان خریدار، 
فروشنده و واسطه ایجاد شده و به درست کار کردن بازار کمک 
کنــد. چــرا کــه فقــدان تقارن اطالعــات باعث می شــود یک طرف 
بازار درســت عمل نکند. از همین رو تصمیم بانک مرکزی مبنی 
بــر ارائــه آمارهای روزانــه از قیمت خرید و فروش ارز به مردم با 
نــرخ توافقــی و به تفکیک هر یک از صرافی ها، قدم تازه ای برای 

ایجاد شفافیت و ساماندهی به بازار ارز خواهد بود.
وی همچنین افزود: رویه جدید بانک مرکزی برای شفافیت 

اطالعاتــی و آمــاری رویــه مثبتــی اســت اما تنهــا نباید در بــازار ارز 
خالصه شــود بلکه در بازار بانکی نیز این شــفافیت باید مد نظر 

قرار گیرد.
ســعدوندی بــا اشــاره به اینکــه هم اکنون برخــی بانک ها در 
کشــور بهترین عملکرد را داشــته و برخی دیگر عملکردی بســیار 
پایین تر از ســطح اســتاندارد جهانی دارند، خاطرنشــان کرد: آمار 
عملکرد مثبت و منفی بانک ها اگر با شــفافیت در کنار آمارهای 
ارزی اعالم شود نتیجه ای سودبخش خواهد داشت. در غیر این 

صورت کمک چندانی به بازار نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه شفافیت ارزی در کنار شفافیت بانکی 
است که معنا می یابد و تقارن اطالعاتی به همراه کارایی است که 
می تواند نرخ ارز را به قیمت واقعی خود نزدیک کند، خاطر نشان 
کرد: ارائه آمارهای روزانه از بازار ارز توسط بانک مرکزی نمی تواند 
به کاهش نرخ ارز کمک کند بلکه نرخ واقعی ارز را در بازار تثبیت 

کرده و کمک می کند هیچ یک از طرفین بازار متضرر نشوند.

اوضاع و احوال این روزهای نرخ ارز
افزایــش نــرخ ارز در روزهــای اخیــر را می تــوان وابســته بــه چنــد 
عامل دانست. مذاکرات برجامی، عضویت رسمی ایران در پیمان 
همکاری های شانگهای، سفرهای اربعین و باال رفتن تقاضا برای 
ارز دانست. البته این روند با اتمام سفرهای اربعین کاهش یافته 
و به تبع آن می توان انتظار داشت که نرخ ارز توافقی نیز کاهش 
یابد. البته کشــش بازار را هم باید مدنظر قرار داد چرا که اصوال 
عرضــه دالر توافقــی بــا قیمت باالتر خریداری نــدارد به طوری که 
عرضــه آن بــا حجــم 1۰۰ هــزار دالر با نرخ ۳۰ هــزار و ۳۷۰ تومان 
خریــداری نداشــته و پیش بینــی می شــود کــه طی روزهــای آینده 

دوباره به کانال های پایین تر قیمتی نزول کند.
 از دیگر سو، عضویت ایران در پیمان شانگهای می تواند به 
رشــد روابط تجاری، جذب ســرمایه گذاری خارجی و ارزآوری کمک 
کند. بر همین اساس تصمیم جدید بانک مرکزی برای ارائه آمار 
شــفاف از نــرخ و میــزان ارز خریــد و فروش شــده با نــرخ توافقی 

کارآمد خواهد بود.

اینترنت آینده چگونه خواهد بود
ترجمه: سلیم حیدری

شــرکت ها در سراســر جهان در حال کار بر روی 
نســل بعــدی اینترنــت هســتند. "metaverse" یا 
"web3" می توانــد وبی را که می شناســیم اصالح 
کنــد. امــا چگونــه مــی تــوان از تکــرار اشــتباهات 

امروزی اینترنت جلوگیری کرد؟
آیــا ما در آســتانه یک انقــالب اینترنتی دیگر 
هســتیم؟ بلــه هســتیم؛ بــه گفتــه کارشناســان 
فنــاوری در برلیــن که برای کنفرانســی که توســط 

پلتفرم یادگیری دیجیتال ada ســازماندهی شــده است، گرد هم 
آمده اند.

آنهــا گفته انــد کــه فنــاوری جدید مــی توانــد وب را آنطور که 
مــا مــی خواهیــم در دهه آینــده بازنگری کند، هــم در مورد نحوه 

ساخت و هم ظاهر آن.
در سطح فنی، ایده آل گرایان فناوری امیدوارند که فناوری 
بالک چین به ساخت یک معماری غیرمتمرکز جدید برای زیربنای 
اینترنــت کمــک کنــد. در عصر جدید "web۳"، ایده این اســت که 
کاربــران بــه جــای تعــداد انگشــت شــماری از غول هــای فنــاوری، 
بتواننــد کنتــرل داده هــای خود، حریم خصوصــی و آنچه را که به 

صورت آنالین ایجاد می کنند، داشته باشند.
شــرمین وشمگیر، نویســنده پرتغالی، می گوید: "این نشان 
می دهــد کــه چگونــه اینترنــت در پس زمینه دوبــاره بــاز راه اندازی 

شده، این یک تغییر پارادایم کامل است."
همزمان، شرکت ها در سرتاسر جهان روی فناوری هایی کار 

می کنند تا روش حرکت ما در وب را متحول کنند.
در چشــم انــداز آنهــا بــه جــای پیمایــش در وب ســایت ها یــا 
برنامه ها، مردم به زودی به صورت مجازی در نسخه ای از اینترنت 
که »متاورس« نامیده می شود، قدم می زنند. منظره ای دیجیتال 
از انواعی که کاربران می توانند در آن کار کنند، چیزهایی بخرند یا 
با دوستان خود مالقات کنند، و در جایی واقعیت های فیزیکی و 

دیجیتالی همگرا می شوند.
کانســتانزه اوســی که جامعه و تالش های سیاســت نوآوری 
در آلمــان، اتریــش و ســوئیس را در غــول فنــاوری ایــاالت متحده 
"متــا"، رهبــری می کند، گفت: "به اصطالح، ایــن یک قدم زدن در 

اینترنت خواهد بود."
امــا از آنجایــی کــه شــرکت هایی ماننــد او میلیاردهــا دالر 
اینترنــت ســرمایه گذاری می کننــد،  بــرای توســعه نســل بعــدی 
فعــاالن حقــوق دیجیتــال هشــدار می دهند که این شــرکت ها در 
نهایــت می خواهنــد از ســرمایه گذاری خــود پــول نقد کننــد و این 
می توانــد تالش هــا بــرای دادن قــدرت بیشــتر به کاربــران بر خود 

دیجیتالی شان را خنثی کند.
مایــکال مانتگنــا، وکیــل آرژانتینــی و محقــق 
حقــوق دیجیتــال، می گویــد: "متــاورس می توانــد 
تهاجمی تریــن سیســتم نظارتی باشــد کــه تاکنون 

ایجاد شده است."

تکامل اینترنت
بــرای درک اینکــه نســل بعــدی اینترنــت در کجــا 
ممکن است اشتباه کند، نگاهی به اینکه چگونه 

به اینجا رسیدیم کمک می کند.
در اوایل دهه 1۹۶۰، محققان شــروع به اتصال کامپیوترها 
در سراســر جهــان کردنــد. امــا تــا دهــه 1۹۹۰ بود که اختــراع وب 
جهانی و مرورگرهای وب این شــبکه را در دســترس همه کسانی 
قرار داد که توانایی پرداخت هزینه اتصال به اینترنت را داشتند.

از آن زمان تاکنون، وب هر جنبه ای از جامعه را تغییر داده 
اســت، از نحوه کســب و کار افراد گرفته تا نحوه یافتن اطالعات 

یا تعامل با یکدیگر.
میریــام مــکل، مدیــر عامل ada و اســتاد ارتباطات شــرکتی 
در دانشــگاه ســنت گالن در ســوئیس، گفت: "همه چیز به دلیل 
اینترنت تغییر کرده است و خود اینترنت نیز تغییر کرده است."

در مرحلــه اول گســترش وب، مــردم وب را از رایانــه هــای 
رومیزی خود مرور می کردند و عمدتاً از طریق موتورهای جستجو 
در آن پیمایش می کردند. این در دهه ۲۰۰۰ با ظهور رسانه های 
اجتماعی و اینترنت موبایل تغییر کرد و دنیای آنالین را به شکلی 

که امروز می شناسیم ایجاد کرد.
ماننــد  آنالینــی  پلت فرم هــای   ،»web۲« ایــن  هســته  در 
Facebook و Instagram متا یا اخیراً ســرویس های پیام رســانی 

مانند Telegram وجود دارد.
ایــن پلتفرم هــا بــه مخالفــان در رژیم های اســتبدادی کمک 
کرده انــد تــا اعتراضــات را ســازماندهی کننــد یــا بــه گروه هــای به 
حاشــیه رانــده شــده صدایــی بدهنــد. امــا افشــاگری هایــی مانند 
رســوایی کمبریج آنالیتیکا در ســال ۲۰1۸ نشان داده است که از 
آنها برای گسترش نفرت، تقویت اطالعات نادرست و تحت تاثیر 

قرار دادن انتخابات دموکراتیک استفاده می شود.
در همیــن حــال، تعــداد کمــی از شــرکت های فنــاوری بزرگ 
مانند متا یا شرکت مادر گوگل آلفابت بر بخش های مربوطه خود 

از اقتصاد اینترنتی تسلط پیدا کرده اند.

قدرت بیشتر برای کاربران
بــرای بازگردانــدن قــدرت بــه افــراد و جوامــع، افــرادی ماننــد 

شــرمین وشــمگیر، بازســازی وب بــا بــالک چیــن هــای عمومــی 
غیرمتمرکــز را پیشــنهاد کــرده اند. پایگاه های داده ای که توســط 
همــه قابــل جســتجو هســتند و در رایانــه های سراســر جهان به 

اشتراک گذاشته می شوند.
چنین »web۳« به جای چند نگهبان قدرتمند، به طور جمعی 
توسط کاربران کنترل می شود. به عنوان مثال، کسب درآمد برای 
خالقان با کارهایی که به صورت آنالین منتشر می کنند، آسان تر 

می شود.

اکنون، سؤال چند میلیاردی این است: آیا 
این طرح موفق خواهد شد؟

همه متقاعد نشــده اند: یورگن گوتر، نظریه پرداز اینترنت ســاکن 
برلیــن کــه بــه صــورت آنالیــن بــا نــام مســتعار »تانته« شــناخته 
می شــود، تردیــد دارد که یک معمــاری غیرمتمرکز به تنهایی برای 
انتقال قدرت به کاربران کافی باشد. او به ارزهای دیجیتال اشاره 
کــرد، حــوزه ای کــه امــروزه در آن چند شــرکت با توســعه نرم افزار 
الزم برای دسترسی به شبکه غیرمتمرکز زیربنایی، میلیون ها دالر 

درآمد کسب می کنند.
گوتر گفت: "تکنولوژی هرگز خنثی نیست."

Web3 در مقابل Metaverse؟
کارشناســان می گوینــد بــرای جلوگیری از کنترل متاورس توســط 
چنــد بازیکــن تأثیرگــذار، کاربــران بایــد بتواننــد با یکدیگــر تعامل 
داشــته باشــند، مهم نیست در کجای متاورس هستند یا چگونه 
از آن اســتفاده می کنند. این نیز تغییری نســبت به وب امروزی 
است، جایی که برنامه ها عمدتاً »باغ های محصوری« هستند که 
برای مثال به کاربران اجازه نمی دهند پیام یا پول بین برنامه های 

مختلف ارسال کنند.
کانســتانزه اوســی از Meta تصدیــق کــرد: »ایــن درک وجود 
دارد کــه همــه چیز بایــد از web۲ تغییر کند. او به ابتکار جدیدی 
اشــاره کــرد کــه در ژوئــن اعالم شــد، که بــا آن شــرکت او، همراه 
بــا دیگــر غول های فنــاوری و نهادهــای تنظیم کننده اســتاندارد، 
می خواهند در مورد استانداردهای قابلیت همکاری بحث کنند. 
امــا برخــی از بازیگران بزرگ دیگر ماننــد اپل، غول فناوری ایاالت 

متحده به طور قابل توجهی در این تالش غایب هستند.
بــر اســاس بــرآورد بانــک ســرمایه گــذاری گلدمــن ســاکس، 
متــاورس تــا ســال ۲۰۲۵ می تواند به یک بــازار ۸ تریلیون دالری 

تبدیل شود.
در عیــن حــال، طنــز خاصــی در ایــن واقعیت وجــود دارد که 
بزرگ تریــن غول هــای فنــاوری جهان می گویند کــه می خواهند در 
ســاخت یــک معماری اینترنتــی جدید ســرمایه گذاری کنند که در 

نهایت می تواند قدرت بازار آنها را محدود کند.
متن کامل را با اسکن کیوآرکد در سایت مطالعه کنید.
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مسیر جدید شفافیت
در نـــرخ ارز
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کاهش ۵ درصدی قیمت 
سس مایونز از اول مهر

دبیــرســندیکایصنایــعکنســروایــراندرنامــهایبــه
اعضایاینســندیکااعالمکردکهقیمتســسمایونز

ازاولمهر5درصدکاهشپیدامیکند.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد میــر رضــوی در نامــه ای 
بــه اعضــای این ســندیکا به نامه مدیــر کل صنایع غذا و 
دارو وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( مبنی بر 
درخواســت تعدیــل قیمــت انواع ســس مایونــز به دلیل 

کاهش قیمت روغن اشاره کرده است.
او در ایــن نامــه گفتــه کــه در جلســه ای بــا حضــور 
از تولیدکننــدگان مطــرح کشــور مقــرر شــده  تعــدادی 
بــا  همراهــی  و  مصرف کننــده  از  حمایــت  راســتای  در 
سیاســت های کالن دولــت، از اول مهــر ماه ســال جاری 
انــواع فرآورده هــای ســس مایونــز تــا 5 درصــد کاهــش 
قیمــت داشــته باشــند. گفتنــی اســت، انجمــن صنفــی 
صنایــع روغــن نباتــی از کاهش ۱۰ تــا ۱5 درصدی قیمت 

انواع روغن نباتی از ۱۱ مردادماه خبر داده بود.
البتــه در اردیبهشــت امســال در راســتای اصــالح نظــام 
پرداخت یارانه ای قیمت چهار قلم کاالی اساسی شامل 
مــرغ، تخــم مــرغ، روغــن و لبنیــات تغییــر کــرد. بــر این 
اســاس قیمت روغن مایع ۸۱۰ گرمی ســرخ کردنی برای 
مصــرف کننــده بــه ۶۲ هــزار تومان و روغــن مایع آفتاب 

گردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز به ۶۳ هزار تومان رسید.

بی رغبتی مردم به خرید 
خودرو و ماشین هایی که هر 

روز گران می شود
رونــدافزایــشنــرخارزباعــثشــدهتــاقیمــتانــواع
خودروهــایداخلــیبهیکماهقبلبرگشــتهوکاهش

قیمتهامتوقفشود.
به گزارش تســنیم، بازار این هفته خرید و فروش 
خودرو همانند هفته های گذشــته شاهد نوسان قیمتی 
و رکــود در معامــالت اســت. نکتــه قابــل توجــه در بــازار 
رونــد افزایــش نــرخ ارز اســت کــه ایــن موضــوع باعــث 
شــده تا قیمت انواع خودروهای داخلی به یک ماه قبل 

برگشته و کاهش قیمت ها متوقف شود.
پیش از این به دلیل کاهش نرخ ارز و صفر شدن 
معامالت در بازار فروشندگان ترجیح می دادند خودروها 
را بــا قیمــت پایین تری به فروش برســانند اما در شــرایط 
فعلــی گویــا از ایــن کار منصــرف شــده و خــودرو در بازار 
شــاهد افزایــش قیمــت اســت. در معامــالت روزگذشــته 
پرایــد ۱۱۱ همچنــان بــا قیمــت ۲۰۳ میلیــون تومــان مورد 
معاملــه قــرار گرفــت. همچنیــن ســاینا اس ۲۱5 میلیون 
تومــان، کوئیــک دنــده ای ۲۰۰ میلیــون تومــان به فروش 
رســید. البتــه بررســی بــازار نشــان می دهــد کوئیــک آر 
نســبت بــه چند روز گذشــته شــاهد افزایــش دو میلیون 
تومانــی بــوده و در بــازار بــا قیمــت ۲۰۸ میلیــون تومــان 
بــه فــروش می رســد؛ همچنین تیبا نیز شــاهد رشــد یک 
میلیــون تومانــی اســت و در بــازار تیبــا۲ معمولــی ۲۰۲ 
میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد. در محصوالت 
ایران خودرو نیز قیمت ها نسبت به هفته گذشته شاهد 
رشــد یک تا ســه میلیون تومانی اســت. برهمین اســاس 
پــژو ۲۰۶ تیــپ دو با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان و ســمند 

ای اف سون ۳47 میلیون تومان فروخته می شود.

اخبـــــــــــــــــار

معرفی کارمندان متخلف 
رجیستری به هیات تخلفات

پیشبینــیشــدهتــابــهدلیــلبرخــیمحدودیتهــادر
ثبــتســفارشوتامیــنارزتلفنهــایهمــراهتمایــل
بــرایقاچاقموبایلازطریقسوءاســتفادهازگذرنامه
مســافرانافزایــشپیداکنــد.میتوانبــافراهمکردن
شــرایطثبــتســفارشمجددبرخــیمدلهــایموبایل

جلویایناتفاقراگرفت.
به گزارش تسنیم، از جمله مواردی که سبب شده 
تــا قاچــاق احتمالــی موبایــل از طریــق واردات مســافری 
افزایــش پیــدا کنــد، تغییــر رونــد تخصیــص ارز و ثبــت 
ســفارش گوشــی های بــاالی ۶۰۰ دالر و همچنین برخی 

مدل های تلفن همراه  است.
فعــاالن ایــن حــوزه با ممنوعیــت واردات مســافری 
موافــق نیســتند، در عیــن حــال معتقــد هسســتند کــه 
ســاختار بایــد بــه گونــه ای تغییر کند کــه در هیچ بازه ای 
از ســال قاچاق موبایل از طریق رویه مســافری به صرفه 
نباشــد. بــه دلیــل مالحظــات و محدودیت هــای قانونــی 
برای تغییر تعرفه، این امر تاکنون محقق نشده است.

گفتنــی اســت کــه در حــال حاضــر برخــی روش هــا 
از جملــه افزایــش تعرفــه واردات مســافری برای کاهش 
واگــذاری  امــکان  عــدم  و  روش  ایــن  اقتصــادی  صرفــه 
مالکیت موبایل در یک بازه زمانی مشخص برای مقابله 
با قاچاق موبایل از طریق رویه مســافری پیشــنهاد شده 
است اما راهکارهای ساده تری نیز وجود دارد که اگر به 
مرحله اجرا برســد شــاید بتواند از رشــد قاچاق از طریق 

واردات مسافری پیشگیری کند.
 واردات20هزارگوشیقاچاق

 باسوءاستفادهازرویهمسافری
ظرفپنجماه

بــا در نظــر گرفتــن اینکــه شــرط تامیــن ارز از محل 
صادرات خود با موضوعاتی مثل رتبه اعتباری بازرگانان 
و ســقف واردات کــه از قبــل تعییــن اجرایــی شــده در 
تعــارض اســت، به نظر میرســد در صورت تــداوم اعمال 
این شــرط نباید چشــم انداز روشــنی از تزریق این ســری 

از تلفن های همراه در بازار داشت.
تــداوم همیــن روند در مورد ثبت ســفارش واردات 
در کنار اخذ حقوق ورودی ۱۲ درصدی این مدل ها،  خود 
به مشوقی برای افزایش قاچاق موبایل مسافری تبدیل 
خواهــد شــد. در ســوی دیگــر ده ها هزار تلفــن همراه از 
طریــق گذرنامــه مســافران و بــه صــورت غیرقانونی وارد 
کشــور شــده است. شــاید بتوان گفت که یکی از دالیل 
ممنوع اعالم شــدن رجیســترکردن گوشی های مسافری 

در زمان اوج سفر به اربعین نیز همین بوده است.
الزم بــه ذکــر اســت، یکی از انجمن هــای تخصصی 
در این حوزه نیز اخیرا اعالم کرده است، سوء استفاده 
از رویه مسافری منجر به ورود قاچاق بیش از ۲۰ هزار 

گوشی در پنج ماهه ی نخست گردیده است.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه ســودجویان و  
قاچاقچیــان؛ گوشــی های موبایلــی کــه هــم اکنــون ثبت 
ســفارش آنها با محدودیتهایی مثل »تامین ارز از محل 
صــادرات خود«مواجــه شــده را بــه صــورت ته لنجی وارد 
کشــور می کننــد و در مرحلــه بعــد، از اطالعــات گذرنامه 
مســافران اســتفاده کرده و عمال محموله موبایل خود را 

رجیستر می کنند.
پیگیری هــای انجــام شــده از دســتگاه های متولــی 
نشــان می دهــد، دسترســی ویــژه  در حــوزه رجیســتری 
بــه طــور موقــت بســته شــده و احــراز هویــت از طریــق 
ثبــت احــوال بــه صــورت سیســتمی انجــام خواهد شــد. 
همچنیــن گفتــه شــده حداقــل دو نفــر از کارمندان یکی 
از دســتگاه های دولتی نیز به دلیل تخلفاتی که در این 
حوزه داشته اند به هیات تخلفات اداری معرفی شدند.
بــا وجــود اقداماتی که به آن اشــاره شــد، همچنان 
احتمــال اســتفاده قاچاقچیان از گذرنامه مســافرانی که 
ســفر خارجــی داشــته اند، وجــود دارد. هــر چنــد در این 
روش حقــوق ورودی دولــت پرداخــت می شــود اما اگر با 
این مســئله برخورد نشــود ضمن اینکــه رقابت نابرابری 
بیــن واردکننــدگان قانــون مــدار و قاچاقچیــان بــه وجود 
خواهــد آمــد، احتمــال دارد تــا مشــکالت متعــدد دیگری 
نیز در حوزه هایی نظیر مالیات و پولشویی ایجاد شود.

از جملــه راهکارهایــی کــه بــرای جلوگیــری از ایــن 
مشــکل بیــان شــده، فراهم کــردن امکان ثبت ســفارش 
گوشــی های بــاالی ۶۰۰ دالر اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
چنیــن راهــکاری وجــود دارد، می تــوان گفــت کــه امکان 
پیشــگیری از رشــد قاچــاق در این حوزه نیــز وجود دارد. 
برنابراین ضروری اســت که نهادهای ناظر در این حوزه 

نسبت به تشدید اقدامات نظارتی خود اقدام کنند.

خبـــــــــــــــــر

بلیتهواپیمابرایمســافرانیکهمیخواهند
درهفتــهآخــرتعطیــالتبرنامهریــزیکــرده
وبــهســفربرونــد،مهیــانیســت.دربیشــتر
مســیرهااصالهواپیمایینیســتکهظرفیت

بلیتهایشتکمیلشدهباشد.
بــه گــزارش مهــر، هفتــه اول مهــر مــاه 
بــرای  تابســتانی  تعطیــالت  فرصــت  آخریــن 
ســفرهای خانوادگی است این فرصت با چند 
روز تعطیلی وسط هفته فراهم شده اما برای 
اســتفاده از ایــن زمــان، گردشــگران داخلی با 
مشــکل نبود سیســتم حمل و نقل هوایی رو 

به رو شده اند.
می دهنــد؛  شــعار  ســفر  متولیــان  همیشــه 
ایــام  بــه خصــوص  برنامه ریــزی قبــل از ســفر 
تعطیــالت انجــام شــود تــا مســافر بــه مشــکل 
برنخــورد. امــا ایــن بــار درحالیکــه مــردم پس از 
یــک دوره بلنــد مدت درگیری با کرونا، ایام ماه 
رمضــان و عزاداری هــای ماه محرم و صفر قصد 
مسافرت کرده اند، بلیت هواپیما پیدا نمی کنند 
این نبود بلیت در مســیرهای پرتردد و طوالنی 
بیشــتر مشــهود اســت. بــا ایــن وجــود می تــوان 
گفت به ســختی شــاید هفته ای یک پرواز برای 

مسیرهای کوتاه بین شهرها بتوان پیدا کرد.
بــه عنــوان مثــال اگــر کســی بخواهــد از 
اصفهــان بــه شــیراز بــا هواپیمــا بــرود، هیــچ 
بلیتی پیدا نمی کند. مگر در روزهای یکشــنبه 
آن هم با قیمت حدود 7۰۰ هزار تومان با یک 

ایرالین در یک ساعت مشخص.
_کیــش  تهــران  مســیر  همیشــه  اگــر 
پروازهای متعددی داشــت حاال یا در روزهای 
پــس از اربعیــن، پروازی پیدا نمی شــود یا اگر 
باشــد از یــک میلیــون و ۳۶۰ هــزار تومــان تــا 
دو میلیون تومان قیمت دارد. ضمن اینکه در 
روزهــای قبــل از تعطیالت نیز پروازی نیســت 
و در پلتفرم هــای رزرو بلیــت تکمیــل ظرفیــت 
قابل مشــاهده است درحالی که اصالً پروازی 

نبوده که ظرفیت آن تکمیل باشد.
زهــرا مقــدم مدیــر فنــی و تأمیــن یکی از 
مــورد  بلیــت آنالیــن در  فــروش  پلتفرم هــای 
نبــود بلیت در روزهــای منتهی به پایان فصل 
تابســتان بــه خبرنــگار مهــر گفــت: بیشــترین 
مشــکل مــا در حــوزه کنســلی پروازهاســت. 
کنســلی پروازها چند علت دارد. یا ایرالین ها 
یــا هواپیمــا  و  باطــل می کننــد  را  مسیرشــان 
خــراب می شــود. برخــی از ایرالین هــا تعــداد 
کمــی بلیت فروخته انــد و ترجیح می دهند که 
مسیری را کنسل کرده و پرواز را به شهرهای 
پــر متقاضــی اختصــاص دهنــد. مــا نیــز ایــن 
موضــوع را بــه اطــالع آژانس هــا و مســافران 

می رسانیم.
ایرالیــن  اوقــات  برخــی  افــزود:  وی 
می کنــد.  جایگزیــن  کوچک تــری  هواپیمــای 
بنابراین با تغییر تایپ پرواز مواجه می شویم. 
ایــن موضــوع در برخی از اوقات پــای پرواز به 

اطالع مســافر می رســد. اگر ایرالیــن نتواند از 
هواپیماهــای خــود اســتفاده کنــد، هواپیمــای 
ایرالین دیگری را اجاره می کند. به این حالت 

FIM می گویند.
مقــدم تصریــح کــرد: مــا اکنــون در بــازه 
اربعین قرار داریم. پروازها بیشــتر به ســمت 
عــراق رفتــه اســت. بــه همیــن دلیــل ایرالیــن 
کمتری برای مســیرهای داخلی هست. گاهی 
قبــل  از  را  پروازشــان  ایرالین هــا  می بینیــد 
فروخته انــد. بــه عنوان مثال یکی از ایرالین ها 
از اوایل شهریور پرواز مهرماه خود را فروخت. 
بعــد اعــالم کــرد همزمان بــا ایام اربعیــن باید 
پروازها را به ســمت نجــف برگرداند. بنابراین 
همــه بلیت هایــش را باطل کرد و افراد زیادی 

با کنسلی بلیت مواجه شدند.
وی گفــت: مگــر ایرالین ها چنــد هواپیما 
دارند که بیشــتر آنها به ســمت نجف و کربال 
رفته است؟ برخی هم که هواپیماهایشان در 
داخــل ایــران پــرواز دارد یا همه پر می شــود و 
یا هواپیما خراب است. مسافران در فرودگاه 
پای پرواز می مانند. چون ایرالین بیش از حد 
ظرفیــت، بلیــت فروختــه اســت. ما با مشــکل 

استرداد بلیت مواجه هستیم.
مدیــر فنی و تأمین پلتفرم فروش بلیت 
آنالیــن تأکیــد کرد: درگیری ما با مســافران بر 
سر این است که پرواز باطل شده اما مسافر 
به دنبال جایگزین اســت. حق هم دارد. قبل 
بــه مراســمی  تــا  کــرده  از ســفر برنامه ریــزی 
برســد و یــا هتــل رزرو کــرده اســت. زمانی که 
پــروازش لغــو می شــود دچــار مشــکل شــده و 
همــه برنامه هایــش به هم می ریــزد. از طرفی 

ایرالین پرواز جایگزین ندارد.
ایرالین ها تنها خودشــان را با یک اطالع 
رســانی ســاده توجیــه می کنند. ایــن در حالی 
اســت کــه طبــق دســتورالعمل ها، شــیوه نامه 

هــر  اگــر  مســافر،  حقــوق  نامه هــای  آئیــن  و 
ایرالینــی پــروازش را باطــل کرد، ضمــن اینکه 
باید پول مســافر را به صورت کامل برگرداند، 
بایــد ۳۰ درصــد مبلــغ پــرواز را نیز بــه صورت 
کوپــن رایــگان بــه مســافر در قالــب تخفیــف 
ارائــه کنــد امــا اکنــون هیــچ ایرالینــی ایــن کار 
حقــوق  از  هــم  مســافر  نمی دهــد.  انجــام  را 
خــود مطلع نیســت و پیگیر آن نمی شــود. اما 
مســافران کثیرالســفر و آگاه بــا مراجعــه بــه 
بخش شکایات ایرالین ها این تخفیف را برای 

سفرهای بعدی خود می گیرند.
مقدم با بیان اینکه در بازه ۲۰ تا ۳۰ شهریور 
مــاه بیشــتر هواپیماهــا به ســمت عــراق پرواز 
دارنــد گفــت: در ایــران مشــکل نــاوگان داریم 

تقاضا برای پرواز بیشتر از عرضه است.

انتظاربرنامهریزیبرایفروش
بلیتدربلندمدترانداریم

عضــو  پوربــادی  فیــروزی  هللا  رحمــت 
کمیســیون عمــران مجلــس نیز نبود سیســتم 
حمــل و نقــل عمومــی را تأییــد کــرده و گفتــه 
اســت: وضعیــت نــاوگان حمــل و نقل کشــور 
در حــدی نیســت کــه بتواند بــرای ۶ ماه آینده 
برنامه ریــزی کنــد. شــرایط هــر روز در حــال 
تغییــر اســت و نــاوگان حمــل و نقــل صرفاً در 
بــازه کوتاه مدت تــوان برنامه ریزی دارد. مثالً 
اگــر برای چنــد ماه آینده بلیت فروخته شــود 
و هواپیمــا مشــکل پیــدا کنــد شــرکت هواپیما 
دیگری ندارد که بخواهد آن را جایگزین کند.
او گفته که ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم 
بــرای ماه هــای آینــده انتظــار برنامــه ریــزی از 
نــاوگان هوایــی یا ریلی داشــته باشــیم. امروز 
برخــی از شــرکت های هواپیمایــی مــا ســه الی 
چهــار هواپیمــا در حــال فعالیت هســتند و ما 
نمی توانیــم از آن هــا انتظــار برنامه ریزی برای 

فروش بلیت در بلند مدت را داشته باشیم.
مصطفــی فاطمــی مدیــرکل گردشــگری داخلی 
وزارت میراث فرهنگی گفت: ما در حوزه حمل 
و نقــل بــا این حجم از مســافری که در کشــور 
جــا بــه جا می شــود؛ به مشــکل جــدی برخورد 
کرده ایــم. از طرفــی بحــث تطابــق صندلــی و 
تخت را داریم که به عنوان یکی از راهبردهای 
گردشــگری در کشــورهای مختلــف مورد توجه 
قــرار می گیــرد. یعنــی ما به انــدازه ای که تخت 
اقامتــی در شــهرها ایجــاد می کنیــم بایــد بــه 
همــان نســبت هم صندلــی هواپیمــا و قطار و 
نظایــر آن را داشــته باشــیم. بــه همیــن دلیــل 

است که االن با این توازن مشکل داریم.
وی با بیان اینکه از یک طرف با مشکالت 
حمــل و نقلــی مواجه هســتیم گفت: در قطار 
هم این مشــکل هســت. لوکوموتیو کم داریم 
ولــی به نســبت هواپیمــا مدیریت بهتری برای 
آن می شــود بــه ایــن لحــاظ کــه در برخــی از 
محورهــا چارترهــا برداشــته می شــود. بیشــتر 
گالیه مســافران عدم تهیه بلیت هواپیماست 

که خیلی جدی مطرح است.
مــا  طــرف  آن  از  کــرد:  بیــان  فاطمــی 
برخــی از پروازهایمــان بــه گفتــه مســئوالن با 
مشــکالتی مواجــه شــدند مثــل اینکــه برخــی 
هواپیماهــا از رده خــارج شــدند. حتــی نبــود 
هواپیمــا در ســفرهای خارجــی هــم مشــهود 
اســت و االن در پروازهــای عــراق هــم مشــکل 
داریــم یــا پیدا نمی شــود اگر بلیتــی بود با چه 
قیمتی به دست مسافر می رسد؟ االن یکی از 
بزرگترین معضالت ما حمل و نقل است. این 
موضوعــات را در جلســات ســتاد ســفر مطرح 
می کنیم در جلســه گذشــته نیز درباره تأمین 
پرواز صحبت شد. ولی ایرالین ها هم مشکل 
داخلــی خــود را دارند از آن طرف ما که امکان 

تأمین هواپیما را نداریم.

بــهگفتــهعضوهیاتمدیــرهاتحادیهتولید
وصــادراتپوشــاکونســاجیوپوشــاکایران،
قاچاقچیاندرفضایمجازیصفحهدارند،تبلیغ
میکنندوحتیانتقالکاالیقاچاقکانتینریرا
درصفحاتخودبهنمایشمیگذارندوکمکم

بالگرهایقاچاقایجادمیشوند.
مجید افتخاری در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: مرز وقاحت در بخش قاچاق پوشاک از حد 
خــود گذشــته و برنامــه ای هــم بــرای مقابله با آن 
وجود ندارد. قاچاقچیان در فضای مجازی صفحه 
ارائــه  کاال  و  قیمــت  و  می کننــد  تبلیــغ  و  دارنــد 
می دهنــد. حتی انتقــال کاالی قاچاق کانتینری را 
در صفحــات خــود به نمایــش می گذارند و کم کم 

بالگرهای قاچاق ایجاد می شوند.
وی بــا بیــان اینکــه اطالعــات قاچاقچــی از 
جمله شماره تماس در این صفحات در دسترس 
اســت، تصریــح کرد: در حال حاضــر قاچاقچی به 
طور محرز خودش را معرفی و فعالیت می کند و 
مشــخص نیست در این شــرایط سیستم امنیتی 
دقیقــاً چــه کار می کنــد. برداشــت مــن این اســت 

دولت برنامه ای برای صنعت پوشاک ندارد.
افتخــاری با بیــان این که قاچاق به باالترین 
حد یک دهه اخیر در سطح عرضه رسیده است، 
گفــت: در حــال حاضر بیش از 5۰ درصد ظرفیت 
تولید پوشاک در کشور خالی است. تنوع قاچاق 
پوشــاک هــم پیچیده شــده و روش هــای مختلف 

از جملــه فروش آنالین، کاالی اســتوک، تاناکورا، 
بنگالدشــی، کانتینــری، مســافری و امثــال آن را 

شامل می شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات 
بیــان  بــا  ایــران  پوشــاک  و  نســاجی  و  پوشــاک 
اینکــه در ایــن شــرایط تولیدکننــدگان هــر روز بــا 
محدودیت هــای جدیــد مواجه می شــوند، تصریح 
کــرد: همچنیــن نگرانــی از حجــم نویــن قاچــاق از 
حــوزه اوراســیا بــه کشــور وجــود دارد. قبــالً هــم 
پیش بینی شــده بود که بنگالدش ســهم اساسی 
از بازار ایران خواهد گرفت. ســفیر این کشــور در 
نمایشگاه های مختلف در حال رایزنی برای ایجاد 
راه تجــاری بیــن بنــگالدش و ایــران بــود، امــا آن 

زمان کسی توجه نکرد و االن هم دیگر نمی توان 
جلــوی آن را گرفــت. در مــورد اوراســیا هــم اگــر 
توافقنامه مشترکی در حوزه پوشاک نوشته شود 
و تعرفــه واردات پوشــاک از اوراســیا آزاد شــود، 
مشابه تعرفه ترجیحی سال ۱۳۹۱، مسیر واردات 
قاچــاق خواهد شــد. در این صــورت مرگ صنعت 
پوشــاک فــرا می رســد، چرا که دیگــر هیچ کنترلی 

نخواهد بود.
وی بــا بیــان اینکــه کشــتی صنعــت پوشــاک 
و  اســت  شــدن  غــرق  حــال  در  و  شــده  ســوراخ 
تمایــل  و  تولیدکننــدگان  ریــزش  دربــاره  نگرانــی 
آنهــا بــه ســمت قاچــاق وجــود دارد، اظهــار کــرد: 
یکــی از مشــکالت اساســی کاالهــای قاچــاق برای 

مصرف کننده این اســت که مشــخص نیست چه 
الیافی در آن اســتفاده شــده و بهداشتی هستند 

یا نه و به صورت کیلویی مبادله می شود.
بــه گفتــه وی شناســه کاال هیــچ تاثیــری در 
این زمینه ندارد و یک مســاله امنیتی اســت، چرا 
که دیگر صحبت از چند کوله بر نیست، بلکه کاال 
با کانتینر جابجا می شود. در حال حاضر انقدری 
کــه فضــا بــرای قاچاقچی امن اســت، بــرای فعال 
اقتصــادی و تولید کننده نیســت. کاالهای قاچاق 
کانتینــری عمدتــاً از امــارات و عراق وارد می شــود 
کــه بــه لحــاظ فصلی، مدلــی و غیــره از رده خارج 
است  و امکان فروش آنها در اکثر کشورهای دنیا 

وجود ندارد.

رئیسستادمرکزیهماهنگیخدماتسفرکشورو
معاونگردشــگریوزارتمیراثفرهنگی،گردشــگری
همجــوار و معیــن اســتانهای از صنایعدســتی و
اســتانخراســانرضویخواســتتــابــرایمانــورمهم
خدمترسانیشایستهبهزائرانبارگاهامامرضا)ع(
ومسافرانتعطیالتپایانیماهصفرآمادگیکاملو
تمرکزجدیبرنظارتتاسیساتگردشگریواقامتی

استانهاداشتهباشند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی، 
علی اصغر شالبافیان در نشست مجازی با مدیران  کل 
و مقامات استانداری استان های معین خراسان رضوی 
شــامل اســتان های خراسان شــمالی، خراســان جنوبی، 
گلســتان و ســمنان گفــت: »طبــق پیش بینــی صــورت 
گرفتــه از روز چهارشــنبه، ۳۰ شــهریور مــاه جــاری بــه 
مدت حداقل یک هفته شاهد پیک سفر خواهیم بود. 
همچنیــن  بــا توجــه به ارادتــی که هموطنــان به  امام 
رضــا )ع( دارنــد، تعــداد قابل توجهــی از آنها به صورت 
پیاده یا با استفاده از امکانات حمل و نقل عمومی به 

سمت شهر مشهد مقدس حرکت می کنند.«
 او افزود: »بر مبنای شرایط مذکور طبق مصوبه 
ســتاد مرکــزی هماهنگــی خدمــات ســفر، اســتان های 
مشــخص بــه نــام اســتان های معیــن خراســان رضــوی 
تعییــن شــدند. در ایــن مــدت توجــه کشــوری نیــز بــه 
فرآینــد میزبانــی پیــش رو  جلــب شــد، بــر این اســاس 
کشــور،  وزیــر  جمهــور،  رئیــس  اول  معــاون  شــخص 

و  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
اســتانداران در ســتاد مرکزی همگی تالش کردند تا با 
مصوبــات اجرایی و اقدامــات الزم  زمینه ارائه خدمات 
شایسته به زائران در مسیر و در شهر مشهد مقدس 
فراهــم شــود. ایــن جلســه نیــز بــه منظــور هماهنگــی 
اقدامــات  اســتماع  و  نظــرات  نقطــه  اخــذ  و  نهایــی 

استان های معین تشکیل شده است.«
شــالبافیان ضمن دریافت گزارش از اســتان های 
معیــن بــه صــورت مشــخص دربــاره اســتان ســمنان 
تاکیــد کــرد: »انتظــار ما از اســتان ســمنان  این اســت 
که دســتاوردهای حاصل در نوروز ۱4۰۱، در تعطیالت 
ماه صفر نیز استمرار پیدا کند. چرا که استان سمنان 
بــرای نخســتین بــار در بهــار امســال کمتریــن میــزان 
ســوانح جــاده ای را ثبــت کــرد. ایــن موضــوع باید حتما 

در برنامه ریزی های ستاد سفر استان لحاظ شود.«
او افــزود: »اســتان ســمنان می تواند بــا همکاری 
پلیــس راهــور، اورژانــس و هالل احمر نقــش مهمی را 
در مســیر بازگشــت زائــران و مســافران ایفــا و تــالش 
کنــد  موضــوع اســکان اضطــراری و نظــارت بــر کیفیت 
خدمات تاسیسات گردشگری در راس امور جای گیرد 
و حتما در این خصوص از اصناف یاری گرفته شود.«
 معاون گردشــگری از مســئوالن استانی سمنان 
خواســت تــا از ظرفیــت فرمانداری هــا و دهیاری هــا در 
طول مســیر با توجه به وســعت مســیر گذری اســتان 
ســمنان اســتفاده شــود، چرا که طبق  تجربه پیشــین 

اســتان امــکان دخیــل کــردن دهیاری هــا هــم می تواند 
بــرای زائــران و مســافران جــذاب باشــد و هــم نقــش 

مهمی در کاهش سوانح جاده ای داشته باشد.«
اداره کل  بــا  مجــازی  ارتبــاط  در  شــالبافیان 
خراســان جنوبی  اســتان  اســتانداری  مســئوالن  و 
نیــز گفــت: »اقدامــات اســتان خراســان جنوبی در 
خصوص اســکان اضطراری، تامین نیازهای ضروری 
و ارزاق عمومی به ویژه در شــهرهایی که با ازدحام 
گردشــگر روبــه رو خواهنــد بــود هماننــد طبــس، از 

اهمیت زیادی برخوردار است.«
خراســان جنوبی  اســتان  کــرد:»در  تاکیــد  او 
تعــداد قابــل توجهــی بــا خــودروی شــخصی از ایــن 
مسیر گذر می کنند. بخشی از زائران نیز به صورت 
پیــاده مشــرف می شــوند. از این رو تعــداد موکب ها 
و اقامتگاه هــای اختصــاص یافتــه می تواند در تامین 

رفاه زوار موثر واقع شود.«
شــالبافیان با یادآوری اینکه همکاری استانداری 
خراســان جنوبــی در نــوروز ســبب جــذب تعــداد قابــل 
کــرد:  اظهــار  اســت،  بــوده  گردشــگران  از  توجهــی 
»امیدواریم این همکاری را در خدمت رسانی به زائران 

و گردشگران تعطیالت پیش رو نیز شاهد باشیم.«
حتــم  صــورت  بــه  تــا  خواســت  همچنیــن  او 
تمهیدات مناســب برای حضور نهادهای امدادرسان 
انجــام و از ظرفیت هــای مردمی نیز برای پذیرایی از 

زوار استفاده شود.

رئیــس ســتاد مرکــزی هماهنگــی خدمــات ســفر 
اســتان  مســئوالن  بــا  مجــازی  ارتبــاط  در  همچنیــن 
خراســان شــمالی بــه عنــوان یکــی دیگر از اســتان های 
معین خراســان رضوی ضمن تشکر از اقدامات صورت 
گرفتــه و تقدیــر ویــژه از اســتانداری و اداره کل بــرای 
پیگیری اســتقرار و جانمایــی تابلوهای اطالع رســانی و 
خدمات گردشــگری در کنار ســایر اقداماتی که صورت 
گرفته اســت، گفت: »اقدامات به ثمر نشســته نقش 
مهمی در ماندگاری مســافران و زائرانی که به اســتان 
و  داشــت  خواهــد  می کننــد،  ســفر  رضــوی  خراســان 
انتظار و خواســته صریح مقام معظم رهبری در ســفر 
بــه اســتان خراســان شــمالی نیــز همین موضــوع بوده 

است.«
از  گــزارش  اخــذ  ضمــن  همچنیــن  شــالبافیان 
اســتان گلســتان بــه عنــوان یکــی دیگــر از اســتان های 
معیــن افــزود:» اســتان گلســتان از منظر فعــال کردن 
فرمانداری هــا و دهیاری هــا می توانــد بــه صــورت جدی 
وارد عمل شــود. بخشــی از مســافران حتما در مســیر 

رفت یا برگشت از استان گلستان گذر می کنند.«
او تاکیــد کــرد: »همــه اســتان های معیــن بــه 
ویــژه اســتان گلســتان بــه صــورت جدی تــر ظرفیــت 
صنایــع بــزرگ اســتان را بــرای افزایــش موکب ها به 
کار گیرنــد.  موکب هایی کــه می توانند نقش مهمی 
در پذیرایــی، اطالع رســانی، ارائــه امکانــات رفاهی و 
در نهایت خدمات رســانی شایسته به زائران داشته 

باشند.«
شــالبافیان همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه نیاز به 
تامیــن ســوخت در برخــی از اســتان های معیــن اظهــار 
شــده اســت، تاکیــد کرد در صورت نیــاز از وزارت نفت 

پیگیری شود تا پشتیبانی جدی تری صورت گیرد.
رئیــس ســتاد مرکزی هماهنگی خدمات ســفر 
همچنین با توجه به اینکه سامانه و شماره تماسی 
از ســوی اداره کل استان خراســان رضوی برای اعالم 
محل اسکان زوار و هماهنگی های الزم تدارک دیده 
شــده اســت، تاکیــد کرد تا ایــن اطالعات بــه همراه 
اطالعیه های بازگشــت مســافران به قید فوریت در 
اختیار دبیرخانه ســتاد قرار گیرد تا از طریق صدا و 
ســیما و مرکز ملی فضای مجازی در سطح گسترده 

و کشوری اطالع رسانی شود.
شالبافیان همچنین تاکید کرد که طبق تعامل 
مطلــوب بــا تمام اعضــای ســتاد مرکــزی هماهنگــی 
خدمات ســفر متشــکل از ۲۳ ارگان اجرایی کشــور 
آمادگی کامل برای رفع هر گونه نیاز در استان های 
معیــن و اســتان خراســان رضوی وجــود دارد، از این 
رو موارد اضطرار از ســوی اســتان ها به قید فوریت 
بــه دبیرخانــه ســتاد منتقل تا برای رفع آنها ســریعا 

اقدام شود.
شــالبافیان در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
گفت: »سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز 
برای ارتقای شایســته خدمات رســانی به مســافران، 

هماننــد  اســت.  کــرده  تعییــن  معیــن  اســتان های 
خراســان جنوبی،  خراسان شــمالی،  اســتان های 
مازندران، گلســتان، ســمنان، یزد و اصفهان که این 
اقــدام حمایــت جانبــی ارزشــمندی در ایــن ایــام بــه 

شمار می آید.«
بــه  خطــاب  همچنیــن  گردشــگری   معــاون 
مدیــران کل اســتانی حاضــر در ایــن نشســت تاکیــد 
کرد تا از امکانات مشــارکت اســتان های بزرگ که از 
لحاظ جغرافیایی به اســتان خراســان رضوی دور اما 
عالقه مند به همکاری هســتند یاری گرفته شــود تا 
با همکاری معاونان عمرانی و اقتصادی و اســتفاده 
از صنایع بزرگ اقدام شایســته در راســتای نیازهای 

موجود انجام شود.
 شالبافیان همچنین یادآور شد: »با توجه به 
اینکــه زمــان  تــردد و بازگشــت هموطنان از اســتان 
خراســان رضوی گستره چند روزه لحاظ شده است، 
از ایــن رو مانــور بســیار مهمی پیــش روی همکاران 
ادارات کل اســتانی و مســئوالن مربوطــه قــرار دارد 
و همچنیــن نظــارت بــر تاسیســات گردشــگری بــه 
ویــژه اقامتــی و پذیرایی به عنــوان مهم ترین وظیفه 
همــکاران اســتانی در نظر گرفته شــده اســت، الزم 
اســت در صــورت قصــور و تخلف احتمالــی با هدف 
صیانــت از حقــوق زوار با همکاری صنوف تخصصی 
نقــص شــده در  مــوارد  اعــالم  و  برخــورد  مربوطــه 

دستور کار قرار گیرد.«

مانورخدمترسانیاستانهایمعیندرتعطیالتپایانیماهصفر

بالگرهایقاچاقبهمیدانمیآیند

سردرگمیمسافرانهواپیمابرایآخرین
سفرهایتابستانی
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی 
شماره ۷۳- 1401/6 ت )نوبت دوم(

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی "فروش 
۹ تن کنسانتره آنتیموان تولیدی مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی 
سیستان و بلوچستان"  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۴ و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
)یک میلیارد و سیصد میلیون( ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده 
در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰6/۳۰ و مهلت زمانی دریافت 
اسناد مزایده از سایت تا ساعت ۱7 مورخ ۱۴۰۱/۰7/۱۲ و مهلت زمان 
تا ساعت ۱7 روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰7/۲۳  ارائه پیشنهادات حداکثر 
می باشد. عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد 
و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 
 www.setadiran.ir ۱۴۵6 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی
مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 

۱۴۰۱/۰7/۲۴ برگزار می گردد.

لغو ممنوعیت واردات 
 گوشی مسافری از عراق

از روز جمعه
گوشــی  واردات  ممنوعیــت  لغــو  از  گمــرک  ســخنگوی 

مسافری از عراق از روز جمعه اول مهر خبر داد.
روح هللا لطیفــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه 
ممنوعیــت واردات مســافری تلفن همــراه از عراق اظهار 
کرد: این ممنوعیت به صورت موقت بود و فرایند واردات 
مســافری تلفــن همراه از عــراق از اول مهرماه طبق روال 
قبــل امــکان پذیــر اســت. بنابرایــن هر مســافری از عراق 

می تواند ســالی یک تلفن همراه به کشور وارد کند.
وی ادامــه داد: البتــه بایــد در همــان مبــدا ورودی 
IMEI تلفــن همــراه و اوراق ســفر از ســوی کارشــناس 
گمرک بررســی شــود و مســافر یک ماه وقت دارد ســایر 

امور مربوط به رجیستری را انجام دهد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، بــر اســاس ابــاغ معاون 
پیشــگیری ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و 
همچنین بر اســاس مصوبات کارگروه رجیستری وزارت 
صمــت و ابــاغ معــاون امنیتــی انتظامی وزارت کشــور و 
رئیس ســتاد مرکزی اربعین، ثبت و رجیســتری گوشــی 
تلفــن همــراه مســافرین، ورودی از مبــادی عــراق اعــم 
از مرزهــای زمینــی و هوایــی طــی بــازه زمانــی ۱۰ تــا ۳۱ 

شهریور ممنوع شده بود.

 تجارت ایران و چین
از ۱۱ میلیارد دالر گذشت

تجــارت ایــران و چیــن در ۸ ماهــه نخســت ســال جاری 
میــادی ۱۹ درصــد رشــد کــرد و بــه ۱۱ میلیــارد و ۱۶۰ 

میلیون دالر رسید.
به گزارش ایرنا، جدیدترین آمار منتشــر شــده از ســوی 
گمرک چین نشــان می دهد مبادالت تجاری این کشــور 
با ایران در ۸  ماهه نخست سال جاری میادی با رشد 
۱۹ درصــدی نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل مواجه 
شده و به ۱۱  میلیارد و ۱۶۰ میلیون دالر رسیده است.

ارزش مبادالت دو کشور در ماه های ژانویه تا اوت 
ســال قبــل بالغ بر ۹ میلیــارد و ۳۴۴ میلیون دالر اعام 

شده بود.
واردات چیــن از ایــران در ۸ ماهــه نخســت ۲۰۲۲ 
با رشــد ۱۴ درصدی نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 
مواجه شده و به ۴  میلیارد و ۹۴۶ میلیون دالر رسیده 
است. چین در مدت مشابه سال قبل ۴ میلیارد و ۳۴۴ 

میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.
صــادرات چیــن به ایــران در ماه هــای ژانویه تا اوت 
امســال نیــز بــا رشــد ۲۴ درصــدی مواجــه شــده و بــه ۶ 
میلیــارد و ۲۱۴ میلیــون دالر رســیده اســت. چیــن در 
ماه های ژانویه تا اوت ســال قبل ۵ میلیارد دالر کاال به 

ایران صادر کرده بود.
بــر ایــن اســاس تــراز تجــاری دو کشــور در ۸ ماهه 
نخســت ســال جاری میادی به میزان ۱ میلیارد و ۲۶۸ 

میلیون دالر به نفع چین بوده است.
بر اساس این گزارش چین در ماه اوت سال جاری 
۱ میلیــارد و ۱۴ میلیــون دالر کاال بــه ایــران صادر و ۴۷۶ 
میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده است. صادرات چین 
به ایران در این ماه ۳۶ درصد افزایش یافته اما واردات 
این کشــور از ایران ۳۳ درصد نســبت به ماه اوت ســال 

۲۰۲۱ کاهش داشته است.

خوانساری مطرح کرد: 
خروج ۴۵ میلیارد دالر 
سرمایه در ۴ سال اخیر

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه خــروج 45 
میلیارد دالر سرمایه در 4 سال اخیر، گفت که به نظر 
می رسد خروج سرمایه از کشور بیش از این رقم باشد 
چــرا که بخــش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت 

زیرزمینی است.
بــه گــزارش ایلنا، ســی و هشــتمین جلســه  هیات 
نماینــدگان تهــران بــا حضــور مهــدی غضنفــری رئیــس 
صندوق توســعه ملی و مســعود خوانســاری رئیس اتاق 

تهران برگزار شد.
در این نشست خوانساری با اشاره به اباغ برنامه 
۵ ســاله هفتم توســعه، گفت: در این برنامه پیشــرفت 
اقتصــادی بــا نرخ اقتصادی ۸ درصد، کاهش تورم و تک 
نرخــی شــدن تورم ترســیم شــده کــه این اهــداف خوبی 
اســت امــا الزم اســت کــه نخســت تحلیلــی از دالیــل 
شکســت ها و ناکامی های خود از برنامه ۶ توســعه ارائه 
بدهیــم. وی ادامــه داد: مقــرر شــد که در برنامه ششــم 
اقتصــادی داشــته  توســعه معــادل ۴۶.۹ درصــد رشــد 

باشیم که تنها ۳.۴۴ درصد رشد داشتیم.
به گفته خوانســاری، میانگین رشــد تورم قیمت ها 
۴.۷۶ درصد بوده اســت به این معنا که ســالیانه شاهد 

۱۰۰ درصدی رشد قیمت ها بودیم.
وی بــا اشــاره بــه خــروج ۴۵ میلیــارد دالر ســرمایه 
در ۴ ســال اخیر، گفت: به نظر می رســد خروج ســرمایه 
از کشــور بیــش از ایــن رقــم باشــد چــرا که بخــش قابل 

توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی است.
رئیــس اتــاق تهران با اشــاره به بزرگ بودن اقتصاد 
دولتــی، افــزود: هزینــه بــاالی دولت ایجاب مــی کند که 
هــر ســریع تــر دولــت از تصدی گــری در اقتصــاد دســت 
بکشد. وی افت شدید سرمایه گذاری اجتماعی را عامل 
مهــم در کاهــش ســرمایه گذاری ها در کشــور عنوان کرد 
و افزود: ســرمایه گذاری ها به ســمت سرمایه گذاری های 

زودبازده رفته که این برای اقتصاد افت است.
وی بــا بیــان اینکه خروج نخبگان ســالیانه افزایش 
پیــدا کــرده اســت، تاکید کرد: ســال گذشــته حــدود ۱۶۰ 
نخبه و متخصص قلب از کشور خارج شد و اگر اینگونه 
پیــش بــرود در ســال های آینــده بــا کمبــود متخصــص 
مواجه خواهیم شــد. وی تحریم ها را به موریانه تشــبیه 
کــرد و افــزود: قیمت کاالهای تولیدی در ایران باالســت 
و قیمت ها غیررقابتی شــده و بســیاری از بازارهای خود 

را از دست دادیم.

اخبـــــــــــــــــار

اتصال بستر سامانه ای 
سازمان حفظ نباتات ایران 

با اوراسیا و روسیه
بســتر ســامانه ای تبــادل اطاعــات بهداشــتی ســازمان 
حفــظ نباتــات کشــور بــرای نخســتین بــار با کشــورهای 
محصــوالت  تجــارت  بــرای  روســیه  و  اوراســیا  حــوزه 

کشاورزی وصل شده است.

رییــس  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
ســازمان حفــظ نباتات کشــور در همایش ملی ســامت 
پســته بــا اعــام ایــن مطلب گفــت: یکــی از جنبش های 
نرم افزاری در سازمان حفظ نباتات کشور، اتصال بستر 
الکترونیکــی مــا بــا این کشــورها در راســتای صــادرات و 
ایــن بســتر  واردات محصــوالت کشــاورزی اســت و در 
مشــخص می شــود کدام محصول توســط چه کسی و با 

چه شرایطی تولید می شود.
شــاهپور عایی مقــدم افزود: امــروزه در دنیا، نگاه 
بــه بســتر تولیــد اســت و محصــوالت بایــد شناســنامه 
داشــته باشــند و میــزان مبــارزه بــا بیماری هــا و عوامــل 
خســارت زا بــا آفتکش هــا بــه طــور کاما شــفاف باید در 

بستر سامانه ای مشخص باشد.
در  ســامانه  دو  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  وی 
بســتر فنــاوری و تحــت وب در ســازمان حفــظ نباتــات 
کشــور راه انــدازی شــده کــه هــم گواهــی ســامت و هم 

راستی آزمایی گواهی ها در این بستر انجام می شود.
عایی مقدم با بیان این که در ســال گذشــته برای 
۱۶۰ هــزار تن پســته، گواهی بهداشــتی صــادر کرده ایم، 
تصریــح کرد: در ۶ ماهه نخســت امســال بــرای ۲۱ هزار 
تن پســته گواهی بهداشــتی صادر شــده که برای ما یک 
هشــدار اســت و باید در این زمینه آسیب شناســی شود 
و ببینیم چه حمایت ها و اســتراتژی برای ارتقای کمی و 

کیفی این محصول اتخاذ کنیم.
وی با اشاره به این که در باغات پسته کشور با ۱۷ 
آفــت، ۴ بیمــاری و ۱۴ مــورد علف هرز مبارزه می شــود، 
اظهــار کــرد: مــا بایــد بــه ســمت آفتکش هــای کم خطــر 
حرکت کنیم. رئیس ســازمان حفظ نباتات کشــور اذعان 
داشــت: ســبد آفتکش ها در حوزه پســته، غنی است به 
طوری که ۳۹ آفتکش شیمیایی و ۸ آفتکش بیولوژیک 

در سبد آفتکش های محصول پسته وجود دارد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ۸۷ درصــد ســموم مــورد 
اســتفاده در باغــات پســته در گــروه کم خطــر هســتند، 
گفــت: متوســط مصــرف ســموم در باغات پســته کشــور 

ساالنه ۱۵۰۰ تن است.
کشــور  در  پســته  تولیــد  دربــاره  مقــدم  عایــی 
خاطرنشــان کــرد: ایــران با تولید ۳۸۶ هزار تن پســته از 
۴۲۴ هزار هکتار باغات بارور، نخستین کشور به لحاظ 

سطح زیر کشت این محصول است.
وی با اشــاره به اهمیت تولید پســته در کشورهای 
جهــان از نظــر ارزآوری اظهــار کــرد: بــر اســاس گــزارش 
فائــو، ســطح بــارور باغات پســته در جهــان از ۵۲۰ هزار 
هکتــار در ســال ۲۰۱۰ بــه یک میلیــون و ۹۲ هزار هکتار 
در ســال ۲۰۲۰ و میــزان تولیــد از ۷۱۸ هــزار تــن بــه یک 
میلیــون و ۳۲۲ هــزار تــن رســیده که حاوی پیــام مهمی 
اســت و نشــان می دهد پســته یک محصول ارزآور برای 
کشورهای دنیا است و می تواند اقتصاد کشاورزی و تراز 

تجاری کشورها را بهبود بخشد.
رئیس ســازمان حفظ نباتات کشــور درهمین حال 
افزود: سطح باغات پسته ایران نیز از ۲۸۸ هزار هکتار 
بــه ۴۲۴ هــزار هکتــار در ســال ۲۰۲۰  در ســال ۲۰۱۰ 

افزایش یافته است.
وی تصریــح کــرد: اگــر مــا به طــور علمــی و فنی به 
محصــول پســته نــگاه نکنیــم بــه طــور قطــع کشــورهای 
دیگــر از نظــر تولیــد و کیفیت جای ایران را در این حوزه 
می گیرنــد. عایــی مقــدم دربــاره رونــد تغییرات ارزشــی 
صــادرات پســته در جهــان نیــز اظهــار کــرد: بــر اســاس 
گــزارش فائــو، صــادرات ایــن محصــول از دو میلیــارد و 
۵۴۸ میلیون دالر در ســال ۲۰۱۰ به ســه میلیارد و ۱۳۲ 

میلیون دالر در سال ۲۰۱۴ رسیده است.
وی بــا اشــاره بــه چالش هــا در حــوزه تولیــد پســته 
در ایــران گفــت: عــدم رعایت بهداشــت باغ هــا، انتخاب 
ارقام، تغییرات اقلیم، نداشتن پرونده بسترهای تولید، 
فقــدان زنجیــره کامل تولید و افزایش مایکوتوکســین ها 
در مراحــل پــس از برداشــت از جملــه چالش هــای ایــن 

حوزه هستند.

خبـــــــــــــــــر

و  ایــران  مشــترک  اتــاق  عضــو  گفتــه  بــه 
پاکســتان، پاکســتان بــه تجارش اعــام کرده 
کــه تمــام کاالهــای مورد نیــاز را از ایران وارد 
کنند و مقرر شــده که زغال ســنگ مورد نیاز 
ایــن کشــور نیــز از طریــق ایران تامین شــود. 
ســقف صــادرات زغــال ســنگ بــه پاکســتان 
مشــخص نیســت و ایــن احتمــال وجــود دارد 
که ســاالنه 5۰۰ هزار تن زغال سنگ از ایران 

به این کشور صادر شود.
بــا  گفت وگــو  در  میرجــاوه  ریگــی  علــی 
ایلنــا، بــا بیــان اینکــه تجــارت از طریــق تهاتــر 
بین ایران و پاکســتان عملیاتی نشــده اســت، 
گفــت: درحــال حاضــر تجــارت ایــن دو کشــور 
چیزی شــبیه تهاتر اســت به این معنا که کاال 
از ایــران به پاکســتان صــادر و در ازای آن کاال 
وارد می کنیــم در این شــکل تجــارت دالری به 

نوعی حذف شده است.
وی تهاتــر را بــه معنای کاهــش تعرفه ها 
دانست و افزود: تهاتر باعث کاهش تعرفه ها 
و هزینه هــای گمرکــی می شــود؛ هــم اکنون از 
پاکســتان برنج، گنجد و میوه های گرمســیری 
فرآورده هــای  و  وارد  نارنگــی  و  انبــه  ماننــد 
نفتــی، گازی و کاالهای کشــاورزی از ایران به 

پاکستان صادر می شود.
بنــا بــه اظهارات این فعال اقتصــادی؛ ایرانیان 
شیوه تجارت به شکل تهاتر را به پاکستانی ها 

تحمیل کردند و آنها نیز پذیرفتند.

ریگــی میرجــاوه بــا بیــان اینکــه بازارچــه 
مــرزی شــرایط خوبــی دارنــد، افــزود: تــاش 
داریــم کــه حجــم مــراودات تجاری صــادرات و 
واردات بین ایران و پاکســتان را به ۵ میلیارد 
دالر ارتقــا بدهیــم اما در حال حاضر مراودات 

ما ۱.۵ تا ۲ میلیارد دالر است.
عضــو اتاق مشــترک ایران و پاکســتان با 
بیــان اینکه چالش های پیشــروی تهاتر ســیب 
ایــران بــه پاکســتان حل شــده اســت، تصریح 
کــرد: تا بــه امروز موفق به صادرات ســیب به 
پاکســتان نشــده ایم چراکــه مقرر شــد ســیب 
در ازای نارنگی صادر شــود؛ ســیب امسال در 
بازار نیامده است و ماه آینده صادرات سیب 

و انگور به پاکستان آغاز می شود.
ایــن فعال اقتصادی با اشــاره به کاهش 
ارزش روپیه پاکســتان نســبت به دالر، گفت: 
دالر  یــک  روپیــه   ۱۵۰ گذشــته  ماه هــای  در 
می شــد امــا امــروز ۲۴۰ روپیــه یک دالر شــده 
چالش هــای  زمینــه  مســئله  همیــن  و  اســت 
صادراتــی بیــن ایــن دو کشــور را ایجــاد کــرده 

است.
بــه گفتــه ریگــی میرجــاوه؛ پاکســتان به 
تجــارش اعــام کــرده که تمــام کاالهــای مورد 
نیاز را از ایران وارد کنند و مقرر شــده اســت 
کــه زغــال ســنگ مــورد نیاز ایــن کشــور نیز از 
طریق ایران تامین شود. سقف صادرات زغال 
ســنگ بــه پاکســتان مشــخص نیســت و ایــن 

احتمال وجود دارد که ســالیانه ۵۰۰ هزار تن 
زغال سنگ از ایران به این کشور صادر شود.
رفتــن  بیــن  از  بــه  اشــاره  بــا  وی 
از  بعــد  پاکســتان  جــاده ای  زیرســاخت های 
تــا  ایــران  کامیون هــای  گفــت:  اخیــر،  ســیل 
گــوادر می تواننــد در پاکســتان برونــد ایــن در 
حالیســت کــه در گذشــته تــا گراچــی و الهــور 
هــم می توانســتند تــردد کننــد؛ چراکــه طبــق 

قانون مصوب مجلس کامیون های آنها تا ۸۰ 
کیلومتری ایران می تواند رفت وآمد کنند.

عضــو اتــاق مشــترک ایــران و پاکســتان 
در پایــان بیــان کــرد: در ایــران حمــل کاالهای 
فاسدشدنی  از طریق کامیون های یخچال دار 
بایــد صــورت بگیــرد امــا در پاکســتان کاالهای 
فاسدشــدنی از طریــق کامیون هــای معمولــی 

انجام می شود.

زینب غضنفری

بنای قیمت گذاری و فرمول سازی برای تعیین 
قیمــت خودرو در شــورای رقابت نهاده شــد؛ 
شــورایی کــه بــا نیــت تنظیــم قیمت تشــکیل 
شــد؛  امــا عملکــرد و خروجــی آن چیــزی جــز 
افزایــش نرخ هــا نبــود، به گونــه ای کــه طــی 
دوران فعالیــت ایــن شــورا، قیمــت خودروها 

چندین برابر شد.
اصلــی  عامــل  دســتوری  قیمت گــذاری 
انباشــت زیــان خودروســازان و ایجــاد شــکاف 
شــدید قیمتــی بیــن کارخانــه و بــازار شــناخته 
می شــود و در کنار آن، ابداع روش های فروش 
همچون قرعه کشی به دالل پروری و سفته بازی 
در بــازار خــودرو شــتاب داد و حتی کســانی که 
نیاز به خودرو نداشــتند، در سودای سود قابل 

توجــه از مابه التفــاوت قیمــت کارخانــه و بــازار، 
مجاب به ثبت نام شدند.

ســال   ۱۰ حــدود  در  رقابــت  شــورای 
قیمت گــذار خــودرو بــود که به ســبب عملکرد 
ضعیف، در ســال ۱۳۹۷ با مصوبه ســران قوا 
کنــار رفــت امــا؛ پــس از رایزنی هــای فــراوان، 
در  بازگشــت.  اردیبهشــت ۱۳۹۹  در  مجــددا 
عالــی  شــورای  مصوبــه  اســاس  بــر  نهایــت، 
معظــم  مقــام  تائیــد  و  اقتصــادی  هماهنگــی 
رهبری، دی ماه ســال ۱۴۰۰ پایان کار شــورای 
رقابــت در قیمت گذاری خــودرو بود و این امر 

به ستاد تنظیم بازار محول شد.
ظاهــرا بــا کنــار رفتــن شــورای رقابــت و 
خــودرو،  بــازار  بــه  بــازار  تنظیــم  ســتاد  ورود 
شــرایط بیش از پیش ســخت تر شــده اســت. 
ســتاد  توســط  خــودرو  قیمت گــذاری  نحــوه 

تنظیــم بــازار همانند شــورای رقابت پشــتوانه 
کارشناســی نــدارد و شــرایط اقتصــادی و تورم 
حاکــم بــر اقتصــاد بــه طــور کامل مدنظــر قرار 
داده نمی شــود. با وجود اینکه شــورای رقابت 
با فرمول گذشته نگر خود و پایین گرفتن نرخ 
تــورم در فرمول ســازی، ز یان هــای ســنگین به 
صنعــت خــودرو وارد کــرد، اکنــون نیــز آنالیــز 
در  جایگاهــی  هیــچ  خودروســازان  قیمــت 
قیمت گذاری توسط ستاد تنظیم بازار ندارد. 

نقدینگــی  کاهــش  بــا  آن،  نتیجــه  در 
شــرکت ها، تولیــد محصــوالت کاهش یافت و 
در کنــار ممنوعیــت واردات خــودرو، تناســب 
عرضــه و تقاضــا به شــدت بهم خــورد و قیمت 
کان  شــاخص های  از  متاثــر  کــه  خــودرو 
رشــد  و  ارز  نــرخ  تــورم،  همچــون  اقتصــادی 
نقدینگی اســت، بی مهابا رشــد کرد. بنابراین 

قیمت گــذاری دســتوری بــه زیــر قیمــت تمــام 
شده، وضع نقدینگی خودروسازان را خراب تر 
کــرده و همیــن امــر، افــت قابــل توجــه تولیــد 

خودرو را به دنبال داشته است. 
تجربه نشــان داده نرخ گــذاری و دخالت 
دولــت در بازار خاصیت ســفته بازی دارد و در 
هــر حــوزه ای دولــت اقــدام بــه تعییــن قیمــت  
کــرده، بــا احتــکار و افزایــش دالالنــه قیمــت 
مواجه شــده ایم و ســبب افزایش عدم تعادل 
بــازار شــد. بنابرایــن، می توان گفت ســازوکار 
قیمت گــذاری خــودرو از بنیــان اشــتباه اســت 
صاحیــت  بــازار  تنظیــم  ســتاد  ســاختار  و 
از  بــرای جلوگیــری  و  نــدارد  را  قیمت گــذاری 
افزایش زیان انباشــته شرکت های خودروساز 
باید فرایند تعیین قیمت به بازار محول شود 

و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد.

کنتــرل  کشــوری  ســتاد  دبیرخانــه  رئیــس 
دخانیــات وزارت بهداشــت، ایران را به دلیل 
»قیمــت بســیار پاییــن محصــوالت دخانی«، 
بهشــت صنایــع دخانیاتــی خوانــد و در عیــن 
حال ضمن توضیح علت لغو ممنوعیت تولید 
تنباکــوی معطــر گفت که در این باره اولویت 
مــا آن اســت که حدودی کــه قبا برای تنباکو 
وضع نشــده اســت را داشته باشیم و در این 
زمینه همکاری وزارت صمت در کاهش تنوع 

عطر و طعم بسیار حائز اهمیت است.
گفت وگــو  در  ولــی زاده  بهــزاد  مهنــدس 
بــا ایســنا، گفــت: یکــی از دالیلــی کــه ســال 
گذشــته ســبب شــد مالیــات پیشــنهاد شــده 
برای دخانیات به تصویب نرسد، نگرانی هایی 
بــود کــه از بابــت افزایــش احتمالــی قاچــاق 
محصوالت دخانی مطرح می شــد. این نگرانی 
ســبب شــده است که ما در سال های گذشته 
نتوانیــم مالیــات بــر دخانیــات را بــه گونــه ای 
می دهنــد،  افزایــش  جهــان  کشــورهای  کــه 
افزایــش دهیــم و از این نظــر فاصله زیادی با 
اســتانداردهای جهانــی داریــم. در واقع میزان 
مالیــات موثری که باید بر کاالی آسیب رســان 
دخانــی وضــع شــود، بــاالی ۷۵ درصــد قیمت 
خــرده فروشــی محصول اســت کــه در صورت 
باالتــر  کاال  قیمــت  درســت،  مالیــات  وضــع 
مــی رود و همیــن یــک ابــزار مهــم در کاهــش 

مصرف دخانیات است.
نقش موثر افزایش مالیات بر کاهش 

مصرف دخانیات
مطالعــات  اســاس  بــر  کــرد:  تاکیــد  او 

انجــام شــده کشــش قیمتــی دخانیــات حدود 
نیــم اســت؛ به عبارتــی هر ۱۰ درصــد افزایش 
مالیــات می توانــد منجــر بــه ۵ درصــد کاهش 
مصرف شــود. با این حســاب برای محصوالت 
دخانی اگر ۵۰ درصد افزایش مالیات داشــته 
باشیم در واقع می توانیم تا ۲۵ درصد کاهش 
مصرف دخانیات را شاهد باشیم و این سبب 
می شــود هزینــه ای کــه مصــرف دخانیــات بــه 
ســامت وارد می کنــد در بلنــد مــدت تقریبــا 

نصف شود.
 برنامه وزارت صمت

برای اصاح نابسامانی عرضه کاالی دخانی
طــرح  تصویــب  عــدم  بــه  اشــاره  بــا  او 
پیشــنهادی کمیســیون تلفیق مجلس شــورای 
اســامی بــرای وضع مالیات بــر کاالی دخانی،  
اظهــار کرد: به دنبــال این اتفاق وزارت صمت 
برنامه تشــدید مقابله با قاچاق کاالی دخانی 
را در دستور کار قرار داد و جلسات مستمری 
بــا کلیــه ذی نفعــان برگــزار کــرده اســت کــه 
نابســامانی حوزه عرضه کاالی دخانی برطرف 
شــود، از جملــه فــروش دخانیــات، خصوصــا 
کاالی دخانــی قاچــاق، در واحدهــای صنفــی 
بــا  بهداشــت  وزارت  فــروش.  پروانــه  بــدون 
پشــتیبانی سیســتم بازرســی بهداشت محیط 
نیــز از طــرح مقابلــه بــا قاچــاق کاالی دخانــی 

حمایت می کند.
 اهمیت درج کد رهگیری

بر محصوالت دخانی
صحبت هایــش  ادامــه  در  ولــی زاده 
همچنیــن گفــت: پروتــکل ریشــه کنی تجــارت 

غیرقانونــی محصوالت دخانی در ســال ۱۳۹۴ 
بــه تصویــب مجلــس رســید و ســازمان ملــل 
متحد در ســال ۱۳۹۸ ایران را به عنوان عضو 
رســمی معاهده پذیرفت و از این ســال قانون 
الحاق برای ایران هم اجرا شد. در این قانون 
الزاماتی وجود دارد که ســتاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز بــه خوبــی آن را اجــرا کردنــد و مــا 
به عنوان کشوری پیش رو در اجرای سیاست 
ثبــت کــد رهگیــری محصوالت دخانــی جایگاه 
خوبــی به دســت آوردیم. کــد رهگیری از مبدا 
کارخانــه و بافاصلــه پــس از تولیــد بــر کاالی 
دخانی درج می شود و تا نقطه مصرف نهایی، 
کــد قابــل رهگیری اســت و می تــوان رصد کرد 
آیــا کاالی دخانــی تولیــد شــده مســیر رســمی 
عرضه را طی کرده است یا خیر. اگر در مسیر 
از قبــل تعییــن شــده کوچک تریــن خطایی رخ 
دهــد بایــد بــه صــورت آنایــن سیســتم خطــا 
دهــد و مراجــع نظارتــی ورود کننــد. اگــر کــد 
رهگیــری بــه عنــوان ابــزار کلیدی بــرای کنترل 
تخلفــات مربوط به قاچــاق محصوالت دخانی 
به درســتی اجرا شــود، معضل قاچاق برطرف 
خواهــد شــد؛ هرچند که باید بــا واحد صنفی 

متخلف نیز برخورد شود.
 برداشته شدن ممنوعیت 

تولید تنباکوی معطر
رهگیــری  کــد  درج  عــدم  دربــاره  او 
محصــول دخانی بــر بســته بندی های توتون و 
تنباکو، توضیح داد: این موضوع امســال جزو 
اســت  وزارت صمــت  اولویــت دار  برنامه هــای 
کــه روی بســته بندی توتــون و تنباکــو هــم کد 

رهگیری درج شود. وزارت صمت نگرانی هایی 
بابــت تولیــد تنباکوی تقلبی داشــت و باتوجه 
بــه اینکــه در ســتاد کشــوری کنتــرل دخانیات 
کاربــرد طعــم و عطــر در تنباکــو را بــه عنــوان 
مصــداق تبلیــغ ممنــوع کــرده بودیــم،  هیــات 
عالــی مقــررات زدایــی و بهبــود محیط کســب 
و کار مصوبــه ای بــرای رفــع محدودیــت تولیــد 
تنباکــوی معطــر ابــاغ کرد و وزارت بهداشــت 
مکلــف بــه اصــاح مصوبــه ســتاد کشــوری در 
این زمینه شد تا صنعت بتواند رسما این نوع 
تنباکــو را تولیــد و نظارت الزم را در این زمینه 

داشته باشد.
رئیس دبیرخانه ســتاد کشــوری کنترل 
دخانیات وزارت بهداشــت در این باره گفت: 
از آنجایی که اجازه واردات و تولید تنباکوی 
معطر وجود نداشت، این موضوع به عنوان 
و  شــد  داده  تشــخیص  کار  و  کســب  مانــع 
علیرغــم مخالفــت وزارت بهداشــت، اصــاح 
مصوبــه قبلــی ســتاد الزامی شــد؛ در تبصره 
مصوبه هیات مذکور تشــکیل کمیته ای برای 
وضــع مقررات پیرامون تنباکوهای معطر در 
نظــر گرفتــه شــد. اولویــت مــا این اســت که 
حــدودی کــه قبــا بــرای تنباکــو وضع نشــده 
است را داشته باشیم تا صنایعی که اکنون 
اجــازه تولیــد دارند، بــر اســاس پروتکلی که 
این کمیتــه تصویب می کند بتوانند ترکیبات 
معطــر را بــه حداقل خود برســانند و در این 
کاهــش  در  صمــت  وزارت  همــکاری  زمینــه 
اهمیــت  حائــز  بســیار  طعــم  و  عطــر  تنــوع 

است.

کــرد:  نشــان  خاطــر  خانگــی  لــوازم  اتحادیــه  رئیــس 
تــوان و قــدرت خریــد مردم تقلیل پیدا کرده اســت از 
ایــن رو در خریــد اشــتباه می کننــد و کاالهایــی کــه در 
کاالهــای  می خرنــد  امانت فروشــی ها  و  سمســاری ها 
اســتوک، رنگ شــده و تعمیــری بــوده و بــه نوعــی دور 

ریختن پول است.
اکبر پازوکی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به رکود حاکم 
در بــازار لــوازم خانگی، تصریح کــرد: کاهش توان مالی 
مردم ریزش تقاضا برای خرید را به همراه آورده است.

ایــن فعــال صنفــی ورود واردات در شــرایط فعلی 
به صــورت  بایــد  واردات  افــزود:  و  اشــتباه دانســت  را 
هوشــمند صــورت بگیــرد بــه ایــن معنــا کــه بایــد مجوز 
واردات کاالهایــی کــه تــوان تولیــد داخلــی آنهــا وجــود 
نــدارد داده شــود تــا در نهایــت واردات منجــر به تولید 
در کشــور شــود؛ از ســوی دیگــر واردات لــوازم خانگــی 

که توانایی تولید داخلی آن وجود دارد اشتباه است.
وی بــا بیــان اینکه لــوازم خانگی به صــورت قاچاق 
و بامجوز دولت وارد کشور می شود، گفت: اگر دولت 

واردات را هدفمنــد کنــد؛ عاوه بر اینکه به حقوق خود 
در گمرکات و دارایی می رســد باعث خواهد شــد مردم 

کاالی بدون کیفیت خریداری نکنند.
داد:  ادامــه  خانگــی  لــوازم  اتحادیــه  رئیــس 
قاچاقچیــان لــوازم خانگــی کاالهایــی که ســود دارند را 
وارد می کننــد ایــن کاال در بیشــتر مواقــع خدمات پس 

از فروش ندارند.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا تمایل مردم 
بــرای خریــد جنس هــا دســت دوم افزایــش پیــدا کرده 
اســت؟ گفــت: قــدرت خریــد مــردم تقلیــل پیــدا کــرده 
است از این رو در خرید اشتباه می کنند و کاالهایی که 
در سمســاری ها و امانت فروشــی ها می خرنــد کاالهای 
اســتوک، رنگ شــده و تعمیــری اســت و بــه نوعــی دور 
ریختــن پــول اســت. قیمــت کاالهــای اســتوک پاییــن 
نیســت و هزینــه تعمیــر ایــن کاالهــا و کاالهای دســته 

دوم باالست چراکه واردات قطعه نداریم.
وی با اشــاره به ســخت گیری های مردم در هنگام 
خریــد لوازم خانگی، تصریح کرد: کارخانه های تولیدی 

بــازار مناســبی دارنــد از ســوی دیگــر کیفیــت تولیــدات 
نیــز افزایــش پیــدا کــرده اســت اما شــرایط مالــی مردم 
باعث شــده اســت که آنها هرکاالیی را خریداری نکنند 
و عاوه بر داشــتن خدمات پس از فروش شــکل ظاهر 

آن نیز برای خریداران اهمیت دارد.
پازوکــی بــا بیــان اینکــه در تولیــد کاالهــای ریــز 
خانگــی باکمبــود مواجــه هســتیم، گفــت: کولــرگازی، 
تلویزیــون آل ای دی، ســاید بــای ســاید، ســرخ کــن، 
همــزن برقــی، پنکــه، میوه خشــک کن، پلوپز، گوشــت 
 .... و  آرام پــز  گوشــت،  چــرخ  برقــی، غذاســاز،  کــوب 
بــا مارک هــای مختلــف بــه صــورت قاچــاق وارد کشــور 
می شــود چرا که در این زمینه ها کمبود داریم و تولید 
ایــن رو  از  نمی دهــد  جــواب  را  مــردم  داخلــی ســلیقه 
ایــن اقــام از طریــق ماشــین های شــوتی، کوله برهــا و 

ته لنجی ها وارد می شود.
کــرد:  تاکیــد  خانگــی  لــوازم  اتحادیــه  رئیــس 
کارخانه هــای تولیدکننــده لــوازم ریز لــوازم خانگی باید 
نوع تولیدات و انواع تولیدات خود را افزایش بدهند.

تهاتر ایران و پاکستان عملیاتی نشد

خاطره تلخ شورای رقابت تکرار می شود؟

لغو ممنوعیت تولید تنباکوی معطر

پازوکی: لوازم خانگی قاچاق، بامجوز وارد کشور می شود
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 موافقت ایران با ارسال
 ۶۰۰ هزار تن سوخت

به لبنان طی ۵ ماه
منابــعخبــریادعــاکردندکهایرانباارســال۶۰۰هزار

تنسوختبهلبنانطی۵ماهموافقتکردهاست.
بــه گزارش ایســنا، شــبکه لبنانی المنــار به نقل از 
منابع خود ادعا کرد که ایران به هیات رسمی لبنانی که 
اکنون در تهران به سر می برد اعالم کرده است که طی 
۵ ماه ۶۰۰ هزار تن سوخت به لبنان ارسال خواهد کرد
مجتبــی امانی، ســفیر جمهــوری اســالمی ایران در 
بیــروت در صفحــه توییتــر خود نوشــت: بــه زودی اخبار 
خوشــحال کننــده ای دربــاره توافــق میــان هیــات وزارت 
انــرژی لبنــان و مســئوالن ایرانــی درخصــوص ســوخت 

ایران و همکاری در زمینه برق اعالم خواهد شد.
ســفیر کشــورمان همچنین #ســوخت و # ایران را 

هشتگ کرد.
بر اســاس این گزارش، پیش از این وزارت خارجه 
لبنــان اعــالم کــرد کــه عبــدهللا بوحبیــب، وزیــر خارجــه 
لبنــان در حاشــیه هفتــاد و هفتمیــن نشســت مجمــع 
عمومــی ســازمان ملــل با حســین امیرعبداللهیــان، وزیر 

خارجه ایران دیدار و رایزنی کرد.
وزارت خارجه لبنان اعالم کرد که امیرعبداللهیان در این 
دیــدار بــر آمادگی ایران برای ارســال ســوخت بــه لبنان و 
تقدیم کمک  های دیگر برای غلبه بر مشکالت تاکید کرد.
همچنین شــبکه المنار اعالم کرد که از روز شــنبه 
گذشته یک هیات رسمی لبنانی به تهران آمده است تا 
درخصــوص پرونده ســوخت و برق و کمک های ایران به 

لبنان با مسئوالن ایرانی رایزنی کند.
ســخنگوی وزارت خارجه ایران در نشســت خبری 
اخیــر خــود در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص  اخبــار 
انــرژی  منتشــر شــده در مــورد ســفر تیمــی از وزارت 
لبنــان  بــه ایــران و دیدار اخیر ســفیر  ایران در بیروت 
بــا وزیــر انــرژی لبنــان گفــت: روابــط ایــران بــا دولت و 
ملــت لبنــان روابط دوســتانه ای  اســت و ایران همواره 
تــالش کــرده در جهــت کمــک بــه رفــع مشــکالت لبنان 
اعم از مشــکالت سیاســی و به ویژه در دو ســال اخیر 
کمــک بــه رفــع مشــکالت اقتصــادی لبنــان و خاصــه در 
حــوزه انــرژی نقــش ســازنده ای را ایفــا کنــد.  ایران در  
چارچــوب مناســبات ســازنده و دوســتانه بــا  لبنــان و 
ایــن  بــا  توســعه همکاری هــای دوجانبــه  راســتای   در 
کشــور  در ســطوح مختلف  با این کشــور ارتباط دارد 
و گفت وگوهایــی هــم با وزارتخانه های مربوط به حوزه 

انرژی لبنان انجام داده اســت.
او در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار پرســش کننــده 
مبنــی بر اینکــه آیا این کمک رایگان خواهد بود؟ گفت: 
بحــث رایــگان مطرح نیســت. گفت وگوهای مــا در حوزه 
مناســبات اقتصــادی و تامیــن انرژی در قالب یک بســته 
در حال انجام است و موضوع رایگان موضوعیت ندارد، 
بلکه کمک به رفع مشکالت انرژی هم در حوزه سوخت 
و هــم در حــوزه برق مطرح اســت و امیدواریم مذاکرات 
پیش رو بین دو کشــور به رفع بخشــی از نیازهای ملت 

لبنان کمک کند.

خبـــــــــــــــــر

حمایت نفت از شركت های 
فناور با قدرت ادامه دارد

مدیرعامــلشــرکتملــینفــتایرانبااشــارهبــهافتتاح
نخســتینكارخانهتولیدپمپهایمصنوعیدرونچاهی
تاکیــدکــردکهحمایتشــرکتملینفتازشــرکتهای

فناوروســازندگانداخلیباقدرتادامهدارد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــرکت ملــی نفــت 
ایــران، محســن خجســته مهرعصر دوشــنبه در آیین افتتاح 
نخستین کارخانه تولید پمپ های فرازآوری مصنوعی درون 
چاهــی )ESP( کــه در اهواز برگزار شــد، گفــت: روش هایی 
مانند ازدیاد برداشــت و...برای افزایش تولید مدنظر است 

اما مناسب تر از آن روش های چاه محور است.
او بــا بیــان اینکــه اقدامــات چــاه محــور بــه فــرازآوری 
مصنوعی معروف هســتند، گفت: روش  های چاه محور ما 

را زودتر به ازدیاد برداشت می رسانند.
معاون وزیر نفت ادامه داد: ۸۰۰ میلیارد بشکه نفت 
درجا داریم که اگر موفق شــویم با این روش در بلند مدت 
یــک درصــد بــه ضریب بازیافــت اضافــه کنیم بــه ۸ میلیارد 
بشــکه نفت قابل اســتحصال می رســیم که اگر هر بشکه را 
۸۰ دالر هم حســاب کنیم بیش از ۶۰۰ میلیارد دالر ثروت 
قابل توجه برای کشــور ایجاد می شــود. خجسته مهر با بیان 
اینکه تولید پمپ های مصنوعی درون چاهی به تدریج و در 
کوتــاه مــدت در ســاخت و انتقــال فناوری بــه ظرفیت کامل 
می رســد، گفت: خوشــبختانه تجربه همکاری شــرکت نفت 
و گاز پرشــیا و شــرکت روســی بــه نتیجه قابــل توجهی ختم 
شــده اســت. او ادامــه داد: پمپ هــای درون چاهــی عــالوه 
بــر ســاخت، بــه نگهــداری و تعمیــرات ویژه نیز نیــاز دارند و 
این یک تجارت ارزشــمند در کشــور به چرخش در می آورد. 
همچنین در پایان این مراسم تفاهمنامه همکاری بین برزو 
قنبری، مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی 
نفت ایران و یاســر فالح زاده، مدیرعامل شــرکت پترو فراز 
ســاحل تدبیر امضا شــد. بر اســاس این گزارش، نخســتین 
کارخانه تولید پمپ های فرازآوری مصنوعی درون چاهی که 
با همکاری شرکت نفت و گاز پرشیا و یک شریک روسی و 
حمایت های شرکت ملی نفت ایران به نتیجه رسیده است، 
عصر روز گذشته با حضور محسن خجسته مهر، مدیرعامل 
شــرکت ملــی نفــت ایــران، غالمرضــا نــوذری، رییــس هیات 
مدیره شــرکت نفت و گاز پرشــیا، مدیران عامل شرکت های 
ملی مناطق نفت خیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز 
اروندان، مدیران ارشــد شــرکت ملی نفت و مدیران شرکت 

روسی در اهواز افتتاح شد.
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ســازمان کــه کــرد اظهــار  رییسجمهــوری
ملــلمتحــدحقیقتــابایدســازمانمللباشــد،نه

سازماندولتهایقدرتمند.
بــه گــزارش ایســنا، ســید ابراهیــم رییســی در بــدو 
ورود بــه فــرودگاه جــان آف کندی، اظهــار کرد: من 
بــرای شــرکت در هفتاد و هفتمین نشســت مجمع 

عمومــی ســازمان ملــل بــه این ســفر آمــدم. در این 
ســفر بــا توجــه بــه فرصت  هایی کــه وجــود دارد، به 
بیان دیدگاه  های جمهوری اسالمی ایران می پردازم 
و نقطه نظرات خود را به اطالع شرکت کنندگان و 
شــنوندگان می رســانم. او ادامه داد: ســازمان ملل 
متحد حقیقتا باید ســازمان ملل باشــد، نه سازمان 

دول قدرتمند. ما با مشکالت جهانی روبرو هستیم 
و در ایــن نشســت  ها مــی تــوان دربــاره آنهــا بحــث 
کرد. رئیس جمهوری با بیان اینکه مشکالت عمومی 
اســت و راهکارهــا هــم بایــد براســاس خــرد جمعی 
افــزود: مثــال موضــوع  و مشــورت عمومــی باشــد، 
تحریــم حربــه ای اســت کــه قدرت  های بــزرگ آن را 

به دســت گرفته اند تا به ملت  ها فشــار بیاورند. از 
آن ســو ســایر کشــورها هم رفتــار متقابــل خواهند 
داشــت کــه ایــن رفتارها بــا صلح، آرامــش و امنیت 
در تضاد بوده و ملت  ها متضرر می شــوند. رئیســی 
تروریســم، جنــگ و خونریــزی را از دیگــر مشــکالت 
جهانــی برشــمرد و گفــت: تروریســم موجب آوارگی 

مردم شــده اســت.ما با جنگ و خونریزی مخالفیم. 
این مســایل باید در این نشســت  ها با خرد جمعی 
این  هــا مســایل و مشــکالت  بررســی شــود. همــه 
جهانــی نتیجــه یکجانبــه گرایــی اســت کــه همــه را 
رنــج مــی دهــد. در ایــن نشســت  ها بــا نــگاه به حل 

مشکالت، باید مسایل را دنبال کرد.

ماههــای در ایــران بهــرهوری ملــی ســازمان
اخیــربــانگاهــیجدیــدبــهحــوزهبهــرهوریوبــا
توجــهبــهبیانــاترهبریبــهاینحوزهواردشــده،
رئیسجمهــورینیــزدرکنــارایــنســازمانبــهاین
مســالهتوجهنشــاندادهاستوبههمینمنظور
دیــروزنخســتینرویــدادازسلســلهرویدادهــای
نوآوریبهرهوردرحوزهحملونقلدرسالنغدیر

اینسازمانبرگزارشد.
این رویداد به منظور:

 کمــک بــه رشــد و توســعه کســب  و  کارهای 
نوآور و بهره ور به منظور رفع نیازهای دســتگاه های 

اجرایی و بنگاه های اقتصادی کشور
 ترویج و اشــاعه فرهنگ بهره وری و نوآوری 

با هدف زمینه سازی تحقق اقتصاد دانش بنیان
 ايجــاد جريان نوآوری بهره ور مبتنی بر نگاه 

تمدن ساز
نیروهــای  خالقیــت  و  نــوآوری  از  حمایــت   
محقــق و ســرمایه های انســانی خــالق و شایســته و 

ایجاد اشتغال ارزش افزا در کشور برگزار شد.

مفهومنوآوری
نــوآوری یکــی از واژه هایی اســت که امروزه به 
کرات در فضای کســب وکار، مدارس، دانشــگاه ها و 
حتی محیط های اجتماعی مختلف شنیده می شود. 
اگــر بخواهیــم نــوآوری را به زبان ســاده بیان کنیم، 
می تــوان گفــت: ماهیــت نــوآوری، ایجــاد تغییــر در 
محصــوالت یــا خدمــات و یــا روش خلــق و عرضــه 
آن هــا، بــا هــدف پاســخگویی بــه بازارهــای جدیــد و 
نیازهای متغیر مشــتریان اســت. انجام صحیح این 
بــه مشــاهده  تغییــرات و موفقیــت در آن، منــوط 
پیوندهــا، کشــف فرصت هــا و اســتفاده مناســب از 
آن هــا اســت. تقریبــاً در تمامــی متــون آکادمیــک، 
صحبت هــا و نظــرات کارآفرینــان موفــق و تجــارب 
توسعه فناوری، نقش دانش و مهارت های فناورانه 
در کنار خالقیت و نوآوری در موفقیت کســب وکار، 
مــورد تأکیــد قرار گرفته اســت. امــا مدیریت کارآمد 
فرآیند نوآوری، در گرو درک صحیح و عمیق مفهوم 
نــوآوری اســت. بــه عبــارت دیگــر، یکی از مشــکالت 
کلیــدی در مدیریــت نــوآوری، فهم متفــاوت افراد از 
ایــن واژه بــوده کــه اغلب با مفهوم اختراع، اشــتباه 

گرفته می شود )کان ، 2۰1۸(.
 »Innovare« التیــن  واژه  در  ریشــه  نــوآوری 
داشــته و بــه صــورت کلــی، بــه معنــای ایجــاد یــک 
چیــز جدیــد اســت. مایــکل پورتــر، از صاحب نظــران 
حــوزه فنــاوری، نــوآوری و مدیریــت، دربــاره ماهیت 
نــوآوری می گویــد: شــرکت ها بــا نــوآوری بــه مزیتی 
رقابتــی می رســند کــه هــم فناوری هــای جدید و هم 
روش هــای جدید انجــام کارها را در برمی گیرد. باید 
دقــت داشــت کــه نــوآوری صرفــاً دربــاره محصوالت 

تولیــدی نبــوده و خدمــات به عنــوان بخشــی عظیــم 
امــروزه  برمی گیــرد.  در  نیــز  را  جوامــع  اقتصــاد  از 
کلیــدواژه »نــوآوری در خدمــات«، یکــی از مباحــث 
جدی و مورد توجه نوآوری در کسب وکار را به خود 
اختصاص داده است. ارائه خدمات نوین در صنایع 
صنایــع  حمل ونقــل  در  تحــول  بانکــداری،  و  بیمــه 
انــواع  ارائــه  و  آنالیــن  خرده فروشــی های  غذایــی، 
خدمــات مبتنــی بر وب که به مــدد ظهور اینترنت و 
فناوری هــای جدیــدی نظیر اینترنت اشــیاء و هوش 
مصنوعی ممکن شــده اســت، مثال هایی از نوآوری 
در خدمات و نقش آن در تغییرات ساختاری فضای 
کســب وکارهای خدماتی اســت )کالین و روزنبرگ ، 

.)2۰1۰
ماهیــت فعالیت هــای نوآورانــه، از بخشــی بــه 
بخــش دیگــر و حتــی یک واحد ســازمانی به واحدی 
دیگــر، به شــدت متفاوت اســت. بعضــی از واحدها، 
بــا پروژه هــای نوآورانــه ای ماننــد طراحــی و تولیــد 
یــک محصــول جدیــد درگیــر هســتند و در مقابــل، 
برخــی دیگــر از واحدهــا، بــا هــدف بهبــود و ارتقــا 
پیوســته محصــول یــا فرآیندهــای خــود، بــه ســمت 
نــوآوری می رونــد. هــر دوی ایــن مــوارد را می تــوان 
ذیــل فرآینــد نوآوری تعریــف کرد. به عبــارت دیگر، 
نــوآوری می توانــد، شــامل پیاده ســازی یــک تغییــر 
قابل مالحظه، یا مجموعه ای از تغییرات کوچکی که 
در مجموع تغییر بزرگی را تشکیل می دهند، باشد 

)چن  و همکاران.، 2۰1۸(.
نــوآوری موفــق، به شــدت بــا عملکــرد مالی در 
ارتبــاط اســت. نــوآوری، یکــی از عوامــل مهــم رشــد 
اقتصــادی اســت و منافــع گســترده ای بــرای جامعــه 
خالقانــه،  کشــفیات  و  ایده هــا  دارد.  همــراه  بــه 
اســتانداردهای زندگــی را بــاال بــرده و بــر بســیاری 
از جنبه هــا و ابعــاد زندگــی بشــر، اعــم از ایمنــی، 
ســالمت، کیفیت محصوالت، خدمــات و ... اثرگذار 
اســت. نــوآوری، باعــث ارتقاء بهره وری در مقایســه 
با نســل های پیشــین شــده و حتی در برخی موارد، 
ســبک زندگــی جوامــع را تغییــر می دهــد. امــروزه، 
کلیــدی در  به عنــوان دو عنصــر  دانــش  و  نــوآوری 
موفقیــت جهانــی، به ویــژه در حــوزه اقتصــاد مطرح 

هستند )ال   و همکاران.، 2۰2۰(.
اگــر در ســطح بنگاهــی بــه پدیــده نــوآوری 
بــه ســرعت  کــه جهــان  بنگریــم، می تــوان گفــت 
در حــال تغییــر کنونــی، فرصت هــا و چالش هــای 
آورده  فراهــم  کســب وکارها  بــرای  فراوانــی 
اســت. در ایــن فضــای متالطــم و سرشــار از عدم 
قطعیــت، نــوآوری بــه کســب وکارها کمــک نموده 
انتظــارات مشــتریان،  و  نیازهــا  در  تغییراتــی  تــا 
رقبــا، فنــاوری و حتــی محدودیت هــای درونــی و 
محیطــی ایجــاد کننــد. بــازار جهانــی پویــا و رو به 
رشــد، فرصت هــا را بــه ســمت نــوآوران مــی آورد. 

بیــاورد،  پاییــن  را  قیمت هــا  می توانــد  نــوآوری، 
رقابت پذیــری  و  کنــد  ایجــاد  جدیــد  بازارهــای 
بهبــود  کمــک  بــه  نــوآوری،  دهــد.  افزایــش  را 
ســهم  افزایــش  و  اشــتغال زایی  ســودآوری، 
بــازار، منجــر بــه عملکــرد مطلــوب و پایــدار بــرای 
کســب وکارها، به ویــژه کســب وکارهای دانشــی و 

مبتنــی بر فناوری های پیشــرفته می شــود. 

نوآوریبهرهور
نــوآوری بهــره ور یعنــی یــک راهکار در شــرایط 
کمیابــی منابع، در قالــب محصول، خدمات، فرآیند 
یــا الگــوی کســب وکار، که بــا وجــود محدودیت های 
مالی، فناورانه، مواد اولیه و یا سایر محدودیت ها، 
طراحــی و اجرا می شــود؛ که بــه موجب آن خروجی 
نهایــی، کــه بــه صــورت چشــمگیری ارزانتر از ســایر 
گزینه های جایگزین )درصورت وجود) اســت و برای 
پاســخگویی به نیازهای اصلی و پاســخ داده نشــده 
مشــتری، بــه میــزان کافی مناســب اســت. نــوآوری 
بهــره ور به مثابه ابزاری برای مقابله با نابرابری های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به منزله  
ابــزار ارائــه خدمــت به اقشــار محــروم جامعــه، این 
قابلیــت را دارد کــه بــا ترکیــب شــدن بــا ارزش هــای 
بومــی جامعــه ایرانی به الگویی نوین در فرآیندهای 
نوآورانــه توســعه محصــوالت و خدمــات در کشــور 

تبدیل شود.
بهعبارتدیگر:

 نوعــی از نــوآوری کــه بــر خلــق ارزش بیشــتر بــر 
بخــش بزرگتــری از مردم با صرف منابع کمتر تمرکز 

دارد.
 نوعــی از نــوآوری کــه بــر اجتماعی ســازی فرآینــد 

نــوآوری و مشــارکت آحــاد مــردم در فرآینــد خلــق 
ارزش تأکید دارد.

 نوعــی از نــوآوری که ســعی در ایجاد هم افزایی و 
اهــرم کــردن ســرمایه های موجــود بــرای خلق ارزش 

دارد.
 نوعی از نوآوری که در آن پیشرفت پایدار و دوام 

و قوام جامعه بر منافع کوتاه مدت ترجیح دارد.
 نوعــی از نــوآوری کــه در آن احتیاجــات واقعــی و 

متقابل مردم مورد توجه است.
 نوعــی از نــوآوری کــه مبتنــی بر ســازوکار تعاون-

مسابقه عمل می کند.
 نوعی از نوآوری که موثر بر تحقق رشد اقتصادی 

از محل بهره وری از طریق تخریب خالق است.

1-مخاطبانرویداد
 مراکــز رشــد و شــتاب دهنده، پارك هــای علــم و 
فناورمحــور،  و  دانش بنیــان  شــرکت های  فنــاوری، 

دفاتر ارتباط با صنعت
 پژوهشکده ها، اندیشکده ها و انجمن های علمی 

و تخصصی مرتبط با محورهای هر رویداد
 نهادهای حاکمیتی و دســتگاه های اجرایی کشور

علمــی- مراکــز  شــامل  غیرحاکمیتــی  نهادهــای   
و  بهــره وری  تخصصــی  انجمن هــای  پژوهشــی، 
مشــاوره،  شــرکت های  اقتصــادی،  بنگاه هــای 
شــرکت های آموزشــی، اتاق هــای تعــاون و بازرگانی 

و اصناف 
 نخبگان و متخصصان شــامل اســاتيد دانشــگاه، 
دانشجویان، مشاوران حقیقی و خبرگان حوزه های 

موضوعی
 عموم جامعه

2-محورهایرویداد
1. خودروی اقتصادی 

- طراحــی مقتصدانــه فرایندهــای ســاخت قطعات و 
مجموعه خودرو 

تولیــد  اســتراتژی  و  تولیــد  کارخانه هــای  - طراحــی 
خودروهای اقتصادی 

متناســب  تامیــن  زنجیــره  توســعه  و  طراحــی   -
خودروهای اقتصادی

- فراینــد خریــد خودروســازان مرتبــط بــا خــودروی 
اقتصادی

2.حملونقلهوشمند
- حمل ونقلهوشمند عمومی 

- حمل ونقالشتراکی و ترکیبی
- پالک خوانی و تردد شماری 

- حمل ونقل هوشمند بار و کاال 
- حمل ونقل هوشمند مسافر 

جــاده ای  و  شــهری  ترافیــک  هوشــمند  مدیریــت   -
) تقاطعــات، عالئــم ترافیکــی و هشــدار جــاده ای، 

تصادفات و ...(
- پرداخت هوشمند 

- پایانه های هوشمند 
- پارکینگ و پارک حاشیه ای هوشمند

- سیستم های هوشمند دستیار راننده
- مدیریت بحران هوشمند

- سیستم های امنیتی هوشمند در مدهای جاده ای، 
ريلي، هوايي و دريايي

- مدیریت حمل ونقل از دید گردشگری
- سیستم خودکار و هوشمند تشخیص موانع ریلی
- سامانه هوشمند پردازش تصاویر برداشتی از ابنیه 

فنی شبکه حمل ونقل ریلی)پل، تونل، ترانشه( 
)BMS( سامانه جامع مدیریت پل -

- ســامانه متمرکــز پایــش وضعیت عملکــردی برخط 
ناوگان و زیر ساخت خطوط ریلی
- مدیریت هوشمند خطوط ریلی

3.مهندسیترافیک
- مدیریت ترافیک و آلودگی هوا 

- تحلیل داده های ترافیک 
- برنامه ریزی سفر 

- برنامه ریزی حمل ونقل و شهرسازی 
- برنامه ریزی ترافیک شهری

4.سیاستگذاریحوزهحملونقل
- حمل ونقل پلتفرمی 

- بهره منــدی از ظرفیت هــای دانــش بنیــان در حوزه 
حمل ونقل

- حمل ونقل سبز
- حمل ونقل ترکیبی و اشتراکی

- توسعه گردشگری از طریق حمل ونقل ریلی
- استانداردسازی خطوط و زیرساخت های ریلی

۵.مدیریــتایمنــیوبحرانحملونقلدرمدهای
جادهای،ريلي،هواييودريايي

- ایمن سازی معابر و راه
-  ممیزی ایمنی راه و معابر

- سیستم های ایمنی وسایل نقلیه ی موتوری
-  ارتقای ایمنی کاربران آسیب پذیر راه

- ایجــاد ظرفیــت یگان هــای امــدادی در محورهــای 
ریلی

3-بیانیاترهبری
تنهــا راه رســیدن بــه رشــد اقتصــادی، حرکــت بــه 
از  منظــور  اســت،  دانش بنیــان  اقتصــاد  ســمت 
بــه  نــگاه علمــی و فنآورانــه  اقتصــاد دانش بنیــان، 
تولید در همه عرصه هاســت که نتیجه آن، کاهش 
هزینه های تولید، افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت 
محصوالت، رقابت پذیر شــدن تولیدات در بازارهای 
جهانــی و کاهــش قیمــت تمام شــده محصوالت در 

داخل خواهد بود.

4-گامهایاجرایی
 1-برگزاری افتتاحیه رویداد

2- ثبت نام و ارسال چکیده اولیه
3-برگزاری میزگردهای تخصصی

4-ارزیابی اولیه و اطالع رسانی به برگزیدگان
۵-برگزاری کارگاه توانمندسازی

۶-ارزیابی و اولویت بندی طرح  های ارسال شده
7-برگزاری داوری حضوری

۸-برگزاری رویداد و اعالم نتایج

۵-ساختاراجرایی
به منظــور  رویدادهــا  سیاســت گذاری  شــورای 
سیاســت گذاری، هماهنگــی، هدایــت و نظــارت بــر 
رویــداد تشــکیل می   شــود و شــامل کمیتــه علمــی 
. کمیتــه داوران. کارگــزار اســت، اعضــای ایــن شــورا 

عبارت اند از:
 رئیس سازمان ملی بهره وری

 رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی
 نماینــده دســتگاه حاکمیتــی متولــی هــر دوره از 

رویداد
گفتنــی اســت؛ این رویــداد در حوزه های حمل ونقل 
اقتصــادی، مهندســی ترافیــک،  هوشــمند، خــودرو 
مدیریت ایمنی و بحران حمل ونقل، سیاست گذاری 
حوزه حمل ونقل  برگزار شد و آحاد مردم و نخبگان 
دانشــگاه و... می تواننــد بــه منظــور حــل معضــالت  
طرح هــای خــود را بــه ســازمان ملــی بهــره وری ارائه 

کنند.

حمایتازنوآوریوخالقیتنیروهایمحققدررویداد»نوآوریبهرهور«

کشــور اولیــه انــرژی ســبد عمــده بخــش
)بیــشاز۹۵درصــد(اکنــونمرکــبازگاز
بــا و اســت نفتــی فرآوردههــای و طبیعــی
وجــودظرفیتهــایگســتردهایکــهدرایــن
زمینــهوجــوددارد،ســبدانرژیاولیهکشــور
تقریبــابطورمحضبهســوختهایفســیلی

هیدروکربوریمتکیاست.
گاز  فزاینــده  ســهم  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
طبیعی در ســبد انرژی مصرفی در کشور طی 
دهه های اخیر موجب شــده اســت که امروزه 
حــدود ســه چهــارم از ســبد انــرژی مصرفــی 
کشــور از محــل این حامل انرژی تامین  شــود 
و گاز طبیعــی جایگاهــی فراتــر از یــک حامــل 
صــرف انــرژی در شــکل دهی تمــدن اقتصادی 
و شــاخص های اقتصــاد ملــی دارا باشــد. بــر 
ایــن اســاس، تدویــن راهبردهــا و رویکردهای 
تاثیــر  خصــوص،  ایــن  در  اصولــی  و  صحیــح 
مســتقیمی بر تصحیح مســیر حرکــت اقتصاد 
ملــی و فراینــد توســعه اقتصــادی و صنعتی و 

نیز مولفه های امنیت ملی خواهد داشت.
از ســوی دیگر، بخش عمده ســبد انرژی 
اکنــون  درصــد(   ۹۵ از  )بیــش  کشــور  اولیــه 
مرکــب از گاز طبیعــی و فرآورده هــای نفتــی 

اســت و با وجود پتانســیل های گسترده ای که 
در زمینــه حامل هــای مختلف انــرژی اولیه در 
کشــور موجود اســت، سبد انرژی اولیه کشور 
تقریبــا بطــور محض به ســوخت های فســیلی 
هیدروکربــوری متکــی اســت. منابع گســترده 
ذغالســنگ، ظرفیت های عظیم برای استفاده 
از انرژی هــای تجدیدپذیــر ماننــد بــاد، انــرژی 
بیومــاس  زمین گرمائــی،  انــرژی  خورشــیدی، 
انــرژی تجدیدپذیــر طــی  و ســایر حامل هــای 
ســال های اخیــر در کشــور مغفــول مانــده و 
فشــار رشــد فزاینده مصــرف انرژی در کشــور 
در قالــب تامیــن انرژی اولیه مصرفی از طریق 
بــه  مســتقیما  هیدروکربــوری  ســوخت های 
صنعت نفت و شرکت های تابعه وزارت نفت 

منتقل شده است.
در  نامتــوازن  و  جانبــه  یــک  رشــد  ایــن 
دهنــده  نشــان  کشــور،  اولیــه  انــرژی  ســبد 
ضــرورت توجــه و بازتعریــف نقــش و جایــگاه 
سیاســتگذاری کالن در حوزه انرژی در کشــور 
اســت. به رغم وابســتگی شــدید اقتصاد ملی 
بــه تولیــد، صــادرات و تجــارت نفــت و گاز و 
سیاســتگذاری  حــوزه  در  آنهــا،  فرآورده هــای 
بخــش انــرژی، هریــک از دســتگاه های ذیربط 

بویژه وزارت نفت و وزارت نیرو و سازمان ها و 
شرکت های تابعه در قالب امکانات، اختیارات 
قانونی، تکالیف و تعهدات پنج ساله و ساالنه 
خود سیاســت ها و برنامه هایی را برای تامین 
و پاســخگوئی به رشــد فزاینده تقاضا به اجرا 
درآورده انــد و گاز طبیعــی در ایــن میــان، بــار 
اصلــی رشــد فزاینــده مصرف انرژی در کشــور 
خانگــی  شــامل  مختلــف  زیربخش هــای  در 
تجــاری، صنایع عمده و مصــارف نیروگاهی را 
عهــده دار بــوده و با وجود قطع جریان واردات 
گاز از کشــور ترکمنســتان توانســته اســت به 

تعهدات صادراتی خود نیز پایبند باشد.
تمامــی  تقریبــاً  اکنــون،  کــه  طــوری  بــه 
شــهرها و روســتاهای در دســترس کشــور به 
شــبکه ملــی گاز متصــل شــده و ظرفیت هــای 
جدیــد تولیــد نیروگاهــی و صنعتــی در کلیــه 
نقــاط کشــور اعــم از پتروشــیمی و ســیمان و 
فــوالد و ســایر صنایــع انرژی بر همگــی با اتکا 
بــه گاز طبیعــی کلیــد خورده انــد. بــا این حال 
به دلیل فقدان نگاه جامع و فرابخشــی، طی 
دهه هــای گذشــته، شــاهد رشــد متــوازن در 
زیربخش های مختلف حوزه انرژی و تناســب 
رشــد تقاضا با امکانات، ظرفیت ها و الزامات 

توســعه متــوازن در حــوزه انــرژی نبوده ایــم. 
نمونــه بــارز ایــن عــدم تــوازن را می تــوان در 
نفتــی،  و فرآورده هــای  گاز  مصــرف بی رویــه 
مزبــور  انــرژی  حامل هــای  فزاینــده  قاچــاق 
فعــاالن  برخــی  تــالش  کشــور،  مرزهــای  از 
اقتصــادی بــرای برخــورداری بیشــتر از رانــت 
قیمــت پائین حامل های انرژی )بویژه گاز( در 
قالــب ارائــه طرح های ســرمایه گذاری بشــدت 
انرژی بــر و در نهایــت انباشــت بــار تقاضــای 
فزاینده انرژی بر گاز طبیعی و مغفول ماندن 
سایر ظرفیت های تولید و بکارگیری انرژی در 

کشور هستیم.
بــه  عارضــه ای کــه خــواه ناخــواه منجــر 
و  اولیــه  حامل هــای  برخــی  مقطعــی  کمبــود 
ثانویــه انــرژی بخصوص برق شــده و می تواند 
تدریجا به روندی پایدار در حوزه انرژی کشور 
تبدیــل  شــود. شــرایطی کــه در صــورت تــداوم 
رونــد فعلــی و فقــدان نقشــه راه جامــع حوزه 
انرژی، شاهد تداوم آنها و تعمیق شکاف بین 
عرضه و تقاضا در بخش های مختلف انرژی و 
تهدید امنیت عرضه انرژی در کشور و به تبع 
آن تهدید رشد اقتصادی و روند توسعه پایدار 

اقتصاد ملی خواهیم بود.

 سهم۹۵درصدیسوختهایفسیلی
درسبدانرژیکشور

رئیســی:سازمانمللنبایدسازماندولتهایقدرتمندباشد
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خدمات برجسته بیمه 
سامان به زائران اربعین 
حسینی به روایت آمار

شــرکت بیمه ســامان به عنوان بیمه گر نخســت زائران 
پایــان  تــا  زائــران  اعــزام  ابتــدای  از  حســینی،  اربعیــن 
روز یکشــنبه 27 شــهریور مــاه بــه 4832 نفــر از فــوت 

متقاضیــان  شــدگان، 
یــا  و  درمانــی  خدمــات 
دیــده  حادثــه  افــراد 
راهپیمایــی  در  حاضــر 
ارائــه خدمــت  اربعیــن، 

کرده است.
به گــزارش روابط 
بیمــه  شــرکت  عمومــی 
بــا  مــدت  در  ســامان، 

اســتفاده از 50 آمبوالنس مســتقر در سراســر کشور 
عــراق 924 مــورد خدمــت بــه متقاضیــان ارائــه شــده 
کــه 819 مــورد آن اعــزام آمبوالنــس در داخــل و 105 
مــورد آن هــم اعــزام آمبوالنــس بــه محــدوده مــرزی 

بوده است.
از ابتــدای پیــاده روی اربعیــن تــا تاریــخ یــاد شــده، 
2963 نفــر از بیمــاران به صورت ســرپایی و 844 نفر از 
بیماران هم به صورت بستری تحت نظر، از پوشش  های 

درمانی شرکت بیمه سامان استفاده کرده اند.
همچنیــن مجمــوع تماس  هــای ورودی و خروجــی 
مرتبط با بیمه زائران اربعین با مرکز ارتباط با مشتریان 
از  بیــش  بــه  عــراق  کشــور  در  ســامان  بیمــه  شــرکت 
1700مورد رسیده است. بستگان متوفیان سفر اربعین 
برای دریافت غرامت و خســارت می توانند با در دســت 
داشتن مدارک الزم، به شرکت و شعب بیمه سامان در 

سراسر کشور مراجعه کنند.

»بیمه حافظ« انتخاب 
توریست  های نروژی

توریســت های نــروژی کــه بنا به جاذبه های گردشــگری 
وارد ایران شدند، بیمه حافظ را برای خود برگزیدند.

بــه گــزارش روابط عمومی بیمه حافظ، 2 توریســت 
نــروژی کــه روز گذشــته 
ارمنســتان  مســیر  از 
وارد ایــران شــدند، ظهر 
دریافــت  بــرای  امــروز 
بیمه نامه شــخص ثالث 
موتورســیکلت های خود 
بــه دفتــر ســتادی بیمــه 

حافظ مراجعه کردند.
این توریســت های 

نــروژی طــی 20 روز حضــور خــود در ایــران می تواننــد از 
بیمه نامه شــخص ثالث موتورسیکلت های خود در تمام 
مناطق ایران بهره برداری کنند. الزم به ذکر است، بیمه 
حافظ در راســتای ارائه خدمات به گردشــگرانی که وارد 
ایــران می شــوند، بیمه نامه های توریســتی در زمینه های 

متنوع صادر می کند.

استخدام حسابدار شخصی 
با »بله«

تاکنون 2۰۰ هزار نفر از کاربران اپلیکیشــن »بله«، با 
مدیریت مالی شــخصی، درآمدها و هزینه های خود را 

دسته بندی و مدیریت کرده اند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران، بــا 

قابلیــت مدیریــت مالــی 
مــی  بلــه،  در  شــخصی 
حســابدار  یــک  توانیــد 
رایــگان و شــخصی برای 
باشــید.  داشــته  خــود 
ایــن قابلیــت در مســیر 
بانکداری حرفه ای بانک 
ملی ایران شــکل گرفته 
تــا مشــتریان و کاربــران 

بتواننــد هزینه هــا و مخــارج خــود را دســته بندی کرده و 
در بازه هــای زمانــی مشــخص از هزینه هایشــان گزارش 
تصویــری و متنــی بگیرنــد تــا درنهایــت تجربــه خوبــی از 

برنامه ریزی برای درآمدشان داشته باشند.

 اتصال بانک مرکزی
به پنجره واحد خدمات 

دولت الکترونیک
چهــار خدمــت پرکاربــرد بانــک مرکــزی پــس از بازبینــی 
و طــی مراحــل نهایــی، ظــرف چنــد روز آینــده از طریــق 

خدمــات  واحــد  پنجــره 
دولــت الکترونیک ارائه 

می شود.
گــزارش  بــه 
محرمــان،  الفباخبــر، 
فناوری  هــای  معــاون 
مرکــزی  بانــک  نویــن 
ظــرف  اینکــه  بیــان  بــا 
برخــی  آینــده  چنــد روز 

خدمــات پرکاربــرد ایــن بانــک بــه پنجــره واحــد خدمــات 
کــرد:  تصریــح  شــود،  مــی  منتقــل  الکترونیــک  دولــت 
خوشــبختانه بــا همکاری نزدیــک میــان وزارت ارتباطات 
بــا اداره مهندســی نــرم افــزار بانــک مرکــزی توانســتیم 
چهــار خدمــت پرکاربــرد بانک مرکــزی را به پنجــره واحد 
خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که مراحل نهایی 
و بازبینــی خــود را مــی گذرانــد و ظرف چنــد روز آینده و 
پس از بازبینی  های نهایی عملیاتی خواهد شــد و بانک 
مرکــزی نیــز به پنجــره واحد خدمــات دولــت الکترونیک 

متصل می شود.

کوتاه از بانک و بیمه

پرداخت تسهیالت بانک 
کارگشایی از مرز 75 هزار 

فقره گذشت
پرداخت تعداد وام قرض الحســنه و تســهیالت جعاله 
رفع احتیاجات ضروری بانک کارگشایی در مجموع طی 
پنج ماه ابتدای امسال از مرز 75 هزار فقره گذشت.

بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج، بــه نقــل از روابــط عمومــی 
بانــک ملی ایــران، بانک 
از  یکــی  کارگشــایی 
بانــک  تابعــه  واحدهــای 
ملــی ایران اســت که به 
از  منظــور گــره گشــایی 
مشکالت و رفع نیازهای 
احتیاجــات  و  فــوری 
محــروم  افــراد  ضــروری 
از  جامعــه  نیازمنــد  و 
ابتــدای ســال جــاری تــا پایان مــرداد ماه تعــداد 75 هزار 
و 775 فقره وام قرض الحســنه و تســهیالت جعاله رفع 
احتیاجــات ضــروری بــه ارزش بیش از هفت هزار و 412 

میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.
بانــک کارگشــایی مــی کوشــد در مواقــع ضــروری 
بــا حداقــل زمــان در ازای ترهیــن طالجــات بــا پرداخــت 
تسهیالت جعاله و وام قرض الحسنه برای کمک هزینه 
درمــان، کمــک هزینــه تحصیلــی، تهیــه جهیزیــه، ودیعه 

مسکن و ... در کنار مشتریان خود باشد.
بانــک کارگشــایی در این مدت نیــز تعداد 34 هزار 
فقــره تســهیالت قرض الحســنه بــه ارزش بیــش از 782 
میلیــارد ریــال و تعــداد 41 هــزار و 771 فقــره تســهیالت 
جعاله به ارزش بیش از شش هزار و 630 میلیارد ریال 

پرداخت کرده است. 
ایــن بانــک بــه عنــوان یکــی از واحد  هــای بانک ملــی ایران 
بــا اعتقــاد و بــاوری عمیــق بــه صــورت پیوســته و مســتمر 
در مســیر اجــرا و ایفای مســئولیت اجتماعــی خود تاکنون 
تــالش کــرده تــا بــا پرداخــت تســهیالت جعالــه و قــرض 
الحســنه موجب گره گشــایی از مشــکالت اقشــار محروم 
و نیازمنــد و زمینــه ســاز کمــک بــه رفــع نیازهــای فــوری و 
احتیاجات ضروری متقاضیان باشــد تا این هدف و آرمان 
اجتماعی هر سال پر رنگ تر و پویاتر از قبل محقق شود.

 جایزه ویژه قرعه کشی
سپرده سبا باشگاه مشتریان 

بانک پارسیان اهدا شد
آیین اهدای جایزه ویژه 5۰۰ میلیون ریالی قرعه کشی 

سپرده سبا دوره اول - بهار14۰1، برگزار شد.
ایــن مراســم با حضور بهرام هنرپــرور، مدیر روابط 
عمومــی بانک پارســیان در محل شــعبه فردیــس برگزار 
و جایــزه ویــژه 500 میلیون ریالی ســپرده ســبا به ســید 
برنــده  فــارغ،  مبیــن 
ایــن  شــانس  خــوش 

قرعه کشی اهدا شد.
اســت؛  گفتنــی 
دوره  قرعه کشــی  آییــن 
ســبا  "ســپرده  اول 
باشــگاه مشتریان بانک 
روز  پارســیان"صبح 
مردادمــاه   3 دوشــنبه 
مدیــر  عمومــی،  روابــط  مدیــر  حضــور  بــا  جــاری  ســال 
بازاریابی و توســعه کســب  وکار و نمایندگان بازرســی و 
نظــارت و دیگــر مدیریت های مربوطه، برگــزار و 11برنده 

خوش اقبال این قرعه کشی شناسایی شدند.
در ایــن قرعه کشــی به پــاس قدردانــی از همراهــی 
ســپرده گذاران ســبا، یک میلیارد ریال جایزه به برندگان 
تعلــق گرفت که شــامل یک جایــزه 500 میلیون ریالی و 

10جایزه 50 میلیون ریالی بوده است.

 تقدیر رئیس بنیاد شهید
از مدیریت بانک دی

معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگــران از خدمــات مدیرعامــل بانــک دی در جهــت 
بهبــود رونــد فعالیــت و کاهــش مشــکالت عدیــده ایــن 

بانک تقدیر کرد.
روابــط  گــزارش  بــه 
و  دی  بانــک  عمومــی 
»ایثــار«،  از  نقــل  بــه 
امیرحســین  ســید  دکتــر 
در  قاضی زاده  هاشــمی 
حضــور  بــا  کــه  نشســتی 
معاونــان و مدیــران بنیــاد 
ایثارگــران  امــور  و  شــهید 
در ســالن جلســات ســتاد مرکز برگزار شــد، ضمن تشــکر از 
اقدامــات صــورت گرفتــه در بانــک دی، گفــت: پیــش از ایــن 
بانــک دی بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه بــود کــه نارضایتی 
سهامداران را به دنبال داشت، اما امروز توانسته تا حدودی 

این مشکالت را مرتفع کند که اقدام بسیار مهمی است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به این 
کــه بانک دی توانســت بــا مدیریت قــوی ترتیباتی اتخاذ 
کنــد تــا دو مجمــع معــوق این بانــک برگزار شــود، اظهار 
کرد: شــرکت های زیرمجموعه ایــن بانک نیز نظم خوبی 
پیــدا کــرده و حرکت مثبتی شــروع شــده کــه گزارش آن 
ارائــه شــد و پیــرو ایــن گزارش الزم اســت بــه جهت این 
عملکرد خوب از مسئوالن بانک دی تقدیر شود تا سایر 

بخش ها نیز تشویق شوند.
در  نیــز  دی  بانــک  مدیرعامــل  قیطاســی  علیرضــا 
ایــن نشســت گفــت: هیئــت مدیــره و مدیــران بانک دی 
از ابتــدای ســال جــاری بــه صــورت شــبانه روزی در پــی 
عملیاتی کردن استراتژی ها و برنامه های مدون بوده اند 
مجامــع  روز   50 از  کمتــر  فاصلــه  در  خوشــبختانه  و 
ســال های 1399 و 1400 برگــزار شــد تــا نمــاد بانــک دی 
پــس از حــدود 9 مــاه بازگشــایی شــود که این خواســته 

مهم سهامداران بود.

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:

تعییــن  از  ملــی  توســعه  صنــدوق  رئیــس 
تکلیــف 5.3 میلیارد دالر از 7.1 میلیارد دالر 

مطالبات معوق این صندوق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری 
در جلســه هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
تهران، گفت: زمانی که مســئولیت صندوق را 
عهــده گرفتــم مطالبــات معــوق آن حــدود 7.1 
میلیــارد دالر بــوده از وقتــی کــه 5.3 میلیــارد 
دالر از آن تعییــن تکلیــف شــده اســت و 1.8 
باقیمانــده اســت که قوی تریــن و بدهکارترین 

آن شرکت ملی نفت و وزارت نفت بود.
وی افــزود: وزارت نفتی هــا به ما گفتند، 
بدهــی را بــرای مــا به مدت 4 ســال اســتمهال 
کنید که در جواب اعالم کردیم طرح های شما 
بــه بهره بــرداری رســیده اســت از ایــن رو باید 
وام بــه صنــدوق بازگــردد و پیرو آن مســائل و 
مشــاجره هایی ایجــاد شــد که این مســائل به 
گــوش مقامــات رســید و آن هــا نیــز گفتند که 
صندوق درست می گوید و باید منابع صندوق 
پس داده شود، بنابراین جلساتی در این باره 
برگزار و مشــخص شــد، حدود 3 میلیارد دالر 
طلــب از شــرکت ملــی نفت بود که بــه توافق 
رسیدیم بخشی به صورت سهام و بخشی نیز 

به صورت وجه نقد بازپرداخت شود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی 
گفــت: اگــر پول ها بازپرداخت نشــود، پول در 
برخی از طرح ها رســوب می کند و این مســاله 

مانع رشد اقتصادی است.
صنــدوق  اساســنامه،  در  افــزود:  وی 
اســت  صیانتــی  و  توســعه ای  ملــی،  توســعه 
بنابراین نمی توانیم به دولت وام بدهیم و به 

همین دلیل اجازه رهبری را می گیرند.
غضنفــری اضافــه کــرد: صندوق توســعه 
حــدود 145 میلیــارد دالر ورودی داشــته کــه 
بــا  حــدود نیمــی از آن در 10 ســال گذشــته 
شــده  برداشــته  دولت هــا  خــاص  مجوز هــای 
بــه بخــش  اســت و حــدود 40 میلیــارد دالر 
داده  وام  غیردولتــی  نهاد هــای  و  خصوصــی 

شده است.
رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق توســعه 
ملــی ادامــه داد: مقــداری همچنان نــزد بانک 
مرکزی ذخیره داریم و به دستور بانک مرکزی 
9 میلیــارد دالر بــه ریــال تبدیــل شــد و بابــت 
این دستور 7 میلیارد دالر ضرر کردیم، با این 
ضــرر نــرخ بازده صندوق در 10 ســال گذشــته 

صفر درصد است.
در  دوره جدیــدی  زودی  بــه  گفــت:  وی 
صنــدوق آغــاز می شــود و مــن نیز مانند شــما 
بــه دنبــال بهبود فضای کســب و کار هســتم، 
لــذا بایــد کمک کرد که نگاه به صندوق عوض 
شــود و مــا هــم می خواهیــم در راه توســعه 

کشور به شما کمک کنیم.
رئیس صندوق توســعه ملی با اشــاره به 
شکســت حســاب ذخیــره ارزی گفــت: کویــت 
قبــل از مــا این پس انــداز ارزی و این صندوق 
را ایجاد کرد و شکست هم نخورد و االن هم 
خیلــی قدرتمنــد پیــش مــی رود و کشــور هایی 
نیــز که بعد از ما چنین صندوق هایی درســت 
کردنــد از مــا پیشــی گرفتــه انــد. اما مــا که در 
انتهای دهه 70 و اوایل دهه 80 این صندوق 
را تشــکیل دادیم و شکســت خوردیم و کسی 
نیز با این جمله من اکنون مخالفت نمی کند؛ 

بنابراین باید پرسید چه باید کرد؟
رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق توســعه 
ملی افزود: دو علت اصلی در مورد شکســت 

حساب ذخیره ارزی را ذکر می کنم که یکی از 
اشــکاالت نگرشــی و بینشی است که همه ما 
چــه در گــروه حکمرانان کشــور و چه در گروه 
فعاالن اقتصادی داشــته ایــم و باز هم ممکن 
است داشته باشیم. دوم نیز اشکاالت کنشی 

و منشی است.
وی ادامه داد: در مورد اشکاالت نگرشی 
و بینشــی گــروه اول، چهــار مشــکل داریم که 
ممکن اســت همچنان باشــد یا نباشــد و یکی 
اینکــه توهمی به نــام بی کرانگی منابع داریم 
و فکــر می کنیــم کــه پول هایــی کــه در اختیــار 
بــوده  اقیانــوس  یــک  بانک  هاســت  و  دولــت 
و پایــان ناپذیــر اســت و لــذا گرفتــن وام مدام 
انجام می شود و همه فکر می کنند می توان تا 
بــی نهایــت وام گرفت این در حالی اســت که 
اگر کوه دماوند هم باشد و ریزریز از آن پول 

برداشته شود پایان می یابد.
غضنفــری گفت: ما نیز در مورد صندوق 
ذخیــره ارزی فکــر می کردیــم کــه چقــدر پــول 
در ایــن صنــدوق داریــم و ایــن توهــم در مورد 
بانک هــا نیــز وجــود دارد و یکــی از دالیلــی که 
در مجلس تســهیالت تکلیفی را برای بانک ها 
توهــم  شــاید  می کننــد  وضــع  اوقــات  گاهــی 
نامحــدود بــودن منابــع اســت چراکــه وقتی از 
یک عددی بیشــتر شــود حس نامحدود بودن 

داریم در حالیکه واقعاً اینطور نیست.
وی اضافه کرد: یک بحث نیز که در 40 سال با 
آن مواجه بودیم تقدس تولید بود. البته تولید 
محتــرم و ارزشــمند اســت و بــرای تولیدکننــده 
نیــز بایــد فرش قرمز پهن کرد، امــا هر تولیدی 
را نمی تــوان بــه هــر قیمــت ســرپا نگــه داشــت 
و ممکــن اســت نتوانیــم خیلــی از تولید هــا را 
نتــوان در همــه  شــاید  اصــالً  یــا  کنیــم  حفــظ 
حوزه هــا تولیــد کــرد و لــذا اینکــه تولید بســیار 
 مهــم اســت موجــب شــده در خیلــی وقت هــا
بی محابا، بخشی از منابع را به پای آن بریزیم 
و این منابع نیز بازنگردد. حساب ذخیره ارزی 

قربانی همین تقدس فریبکارانه شود. 
غضنفــری گفــت: وقتــی تســهیالت ارزی 
صنــدوق از طریــق بانک هــا داده می شــود آن 
مراقبتی که بانک های عامل از پول خودشــان 
می کردند از حساب ذخیره ارزی نمی کردند و 
همیــن االن نیــز صندوق ذخیــره ارزی نیز این 

گرفتاری را دارد.
غضنفری ادامه داد: مســاله دیگر تجربه 
انــدک حکمرانــی اســت، مــا حســاب را شــکل 
دادیــم، امــا هنوز نمی دانســتیم به عنوان یک 
حکمــران کــه تفــاوت صنــدوق ریالــی و ارزی 
چیســت، ارزی وام دادیــم و ریالــی گرفتیــم و 

بعد حساب و کتاب کردیم و دیدیم که چقدر 
صنــدوق کوچــک شــده اســت. اگــر صنــدوق 
ارزی بــوده و وام ارزی داده شــده بایــد ارزی 
گرفته شــود لذا این مســائلی که مطرح کردم 

اشکاالت نگرشی و بینشی بود.
رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق توســعه 
ملــی در ادامــه گفــت:، اما بقیه اشــکاالت که 
بــه کنــش و منــش مــا برمــی گــردد یــک تلــه 
تقســیم بندی اســت؛ مثــالً می گویند کســانی 
که نمی توانند ارز بدهند آن ها را دسته بندی 
کنند، ضمن اینکه یک عده هستند که خیلی 
بیچــاره هســتند و لــذا از آن هــا ریــال دریافت 
کنیــم یــک راه کوچــک را بــاز می کننــد و مثــالً 
می گویند از 10 نفر ریال بگیریم و فقط کافی 
اســت کــه با یــک نفــر از این 10 نفــر موافقت 
شــود و لــذا بــه دنبــال آن انبوهــی از آدم هــا 
می آیند پشت این 10 نفر می ایستند و این 10 
نفر تبدیل به آمبوالنس در بزرگراه می شوند.
غضنفــری افــزود: دو تصمیــم اســت کــه 
نــام آن را اهمــال و امهال می گذاریم. باالخره 
یــک دفعــه امهال می گیرید اشــکال نــدارد، ما 
دویست طرح ارزی داشتیم که 400 بار امهال 
گرفتند، می گوئیم که شرایط اقتصادی کشور 
ایــن گونــه اقتضــا می کرد. وقتی امهــال از یک 
بــار بــه 7 بــار تبدیــل می شــود دیگــر نــام ایــن 
امهــال نیســت و نــام آن اهمال اســت. امهال 
حــد دارد و بایــد وام را برگردانــد، زیرا باالخره 

یک نفر دیگر در انتظار دریافت وام است.
وی افزود: صندوق توســعه ملی صندوق 
ریالــی نیســت و یــک صنــدوق ارزی اســت و 
می توانســت خارج از کشور باشد مانند بانک 
توســعه اســالمی یا بانک توسعه آسیایی؛ لذا 
باید یک تشخص و تمایز برای آن قائل شد و 
بدانیم که صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی 
نیســت. بعضی ها می گویند دولت بخشــنامه 
بــه  مرکــزی  بانــک  و  بدهیــم  ریــال  کــه  دارد 
صنــدوق ارز بدهد. شــاید بانک مرکزی بتواند 
ایــن کار را بکنــد، ولــی صنــدوق نمی تواند این 
کار را بکند، زیرا صندوق بانک مرکزی نیست 

و بانک عامل هم نیست.
وی ادامــه داد: خیلی هــا بــه ما می گویند 
متــرو  می خواهیــم  شــهرمان  بــرای  مثــالً  کــه 
بســازیم، مــا بــه آن هــا می گوئیــم بــه مــا چــه 
کار داریــد، صندوق توســعه ملــی محلی برای 
مراجعــه بــرای وام گرفتــن نیســت. صنــدوق 
بورس و بیمه نیست که بگویند سیل و زلزله 
آمده و کشــاورزان دچار آســیب شــده اند لذا 

برای جبران آن از محل صندوق وام بدهید.
رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق توســعه 

ملــی افزود: ذخایــر صندوق هیچ گاه نباید به 
صفر برســد. صندوق توســعه مثل هیچ کدام 
از نهاد های پولی و مالی نیســت و فقط مانند 
خودش است و باید این مساله را جا انداخت. 
چرا اسم صندوق را بانک نگذاشتند؟ صندوق 
محلــی اســت کــه در آن پول تجمیع می شــود 
تــا افزایــش یابد نه کاهــش پیدا کند. صندوق 
یک بنگاه و یک هلدینگ است که باید منابع 

آن افزایش یابد.
وی افــزود: ســوم اینکه، تعالی مســتمر، 
صنــدوق بایــد ماننــد جنــگل رشــد کنــد و در 
صندوق هــا  و  اســت  طــور  همیــن  نیــز  دنیــا 
رشــد می کننــد و صنــدوق امــارات عــددش به 
یــک هــزار میلیــارد دالر رســید و االن در حــال 
افزایش است. ما یک مبلغی داشتیم و همان 

را هم به سختی نگه داشتیم.
غضنفــری بــا بیــان اینکــه ســهامداران صنــدوق 
گفــت:  هســتند،  آتــی  نســل  و  فعلــی  نســل 
وارد  بایــد  نفــت  درآمد هــای  همــه  معتقدیــم 
وارد  بایــد  نیــز  انفــال  حتــی  و  شــود  صنــدوق 
صنــدوق شــود، صنــدوق بایــد ســرمایه گــذاری 
کنــد، زیــرا درآمد هــای نفت ثروت نیســت بلکه 
درآمد هــای نفــت ســرمایه اســت و هیــچ کــس 
نبایــد از ســرمایه خــود مصرف کنــد در حالی ما 
از ســرمایه می خوریم و هر ســال ســرمایه را در 
بودجــه می گذاریــم و آن را به صفر می رســانیم. 
ایــن غلــط اســت و یکبــار بگوییــم غلــط اســت و 
خودمــان را نجــات دهیــم، درآمد های نفت باید 
وارد صندوق شود، صندوق به عنوان سرمایه و 
نه ثروت به آن نگاه کند و سرمایه گذاری کند و 
با کمک بخش خصوصی این کار را انجام دهد.
داری  بنــگاه  صنــدوق  کار  افــزود:  وی 
نیســت و مثــال نبایــد تبدیــل به شســتا شــود. 
البته ممکن است شستا هم از خودش دفاع 
کنــد و بگویــد مــا موفــق هســتیم؛ لــذا وقتــی 
ثــروت جمــع شــد ثــروت را بــه بودجــه بدهیم 
یعنــی ســود عملیات را بودجــه دهیم نه خود 
منابع. این آرمان نهایی ما اســت و این نقطه 
تصمیــم گیــری تاریخــی اســت کــه می توانیــم 
پشــت آن بایســتیم. صنــدوق، اتــاق تســویه و 
یا کلینیک پاک سازی اقتصادی نیست، یعنی 
یــک عــده ای از دولت طلبکارند و پول صندوق 
را نمی دهنــد. ایــن موضــوع بــه صنــدوق چــه 
ربطی دارد. صندوق محلی برای سرریز نتایج 
سیاست های نادرست یا تحریم ها نیست، ما 

وام داده ایم باید وام را پس گرفت.
غضنفری اضافه کرد: باید شــجاعت و انضباط 
مالــی داشــته باشــیم هــم در دولــت و هــم در 
مالــی  انضبــاط  بــدون  گیرنــدگان.  تســهیالت 
نمی توانیم حرکت کنیم همه کشور های موفق 
روی انضبــاط مالــی دولــت و فعــاالن بخــش 
خصوصــی تاکیــد فراوانــی داشــته و مراقبــت 

کرده اند که هر چه سر جای خودش باشد.
وی گفــت: صنــدوق وقتــی پولی می گیرد 
و می خواهــد پــس بگیرید به این دلیل اســت 
کــه می خواهــد به نفر بعــدی وام بدهد و این 
به معنای توســعه اســت نه اینکه یک پول در 
دســت یکی بماند این دیگر به معنای توسعه 
نیســت. مــا می گوئیــم صنــدوق توســعه، نــه 
صندوق تولید، یعنی اینکه اگر تولیدکننده ای 
نتوانســت پــس بدهــد آن را بگیــرد و بــه نفــر 
بعــدی بدهیــم، نــه اینکــه صبر کنیــم مثال 15 
ســال تا تولید شــکل بگیرد، زیرا با این روش 
ممکــن اســت تولید شــکل بگیرد، اما توســعه 

شکل نمی گیرد.

اینکــه  بیــان  بــا  صنوبــری  بهــروز 
مجموعــه ای از اخبــار مثبــت و منفی راجع به 
برجام باعث شــده تا ســرمایه گذاران نســبت 
بــه ورود بــه بــازار دچار تردید شــوند، گفت: 
زمانــی کــه چنیــن عاملــی اهمیــت خــود را بر 
ســایر متغیرهــای اقتصادی کشــور می گذارد، 
ریســک سیســتماتیمک بازار را افزایش داده 

و افراد برای خرید سهم صبر می کنند.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری بازار 
ســرمایه )سنا(، یک کارشناس بازار سرمایه و 
مدیــر دارایــی در پاســخ به این پرســش که آیا 
مشکل بازار سرمایه نبود نقدینگی است و یا 
مربوط به مســائل دیگری اســت، به بورســان 
گفــت: مهمترین عاملی که اخیرا فعاالن بازار 
را نگــران کــرده، پاییــن بــودن ارزش معامالت 

و خــروج قابــل توجــه ســرمایه از بــازار بــوده 
اســت که بخشــی از ان به عاملی چون برجام 

برمی گردد.
بهروز صنوبری با بیان اینکه مجموعه ای 
از اخبــار مثبــت و منفی راجع به برجام باعث 
ورود  بــه  نســبت  ســرمایه گذاران  تــا  شــده 
بــه بــازار دچــار تردیــد شــوند، گفــت: زمانــی 
کــه چنیــن عاملــی اهمیــت خــود را بــر ســایر 
متغیرهای اقتصادی کشــور می گذارد، ریسک 
سیســتماتیک بــازار را افزایــش داده و افــراد 

برای خرید سهم صبر می کنند.
وی عنــوان کــرد: فاکتورهــای دیگــری بــه 
غیــر از برجــام بر روند معامالت بازار ســرمایه 
دخیــل هســتند تا فضای منفــی و پایین بودن 

حجم معامالت را در بازار رقم بزنند.

بــه گفتــه این مدیر دارایی؛ اگر برجام به 
نیجــه نرســد، احتمــال باال رفتن نــرخ بهره در 
بازار وجود دارد و دولت هم با کسری بودجه 

بسیار مواجه خواهد شد.
مهمتریــن  از  یکــی  داد:  ادامــه  صنوبــری 
عامل هایــی کــه بــازار را تحــت تاثیــر خــود قــرار 
داده چشــم انــداز منفــی نســبت بــه بازارهــای 
جهانی است به طوری که در کشور چین بحث 
کرونا به یک موضوع جدی تبدیل شده و چشم 
انداز مثبتی نســبت به رشــد اقتصادی چین از 
ســوی خــود آنهــا نیســت. بنابرایــن، تقاضــا در 

بازارهای جهانی را کاهش داده است.
ایــن کارشــناس تصریــح کــرد: برخــی اتفاقات 
در حــوزه کشــورهای آمریــکا و اروپــا و اجمــاع 
جهانــی بــرای کنتــرل تــورم فضــای بازارهــا را 

ملتهب کرده است اما مهمترین و اصلی ترین 
ســنگین  ســایه  موضــوع  ایــن  بــرای  عامــل 
برجــام اســت و اگــر ایــن عامــل تعدیل شــود، 
فاکتورهــای دیگــری ایفای نقش کــرده و بازار 
را به سمت و سوی مثبت سوق خواهند داد.
وی خاطرنشــان کرد: برخی سیاست گذاری ها 
مالیات هــا  دســتوری،  نرخ گــذاری  زمینــه  در 
و غیــره کــه از ســوی سیاســت گذاران تحمیــل 
شــده، فضــای بــازار را بــرای ســهامداران بــی 

اعتماد کرده است.
صنوبری ابراز امیدواری کرد: در صورت اصالح 
قوانیــن، اقدامــات خوبــی در فضــای بنیــادی 
شــرکت ها انجــام خواهــد شــد و گزارش هــای 
ارزندگــی  هــم  شــرکت ها  ماهانــه  و  فصلــی 

سهم ها را برای بلندمدت نشان می دهد. 

کشــورهای دنیــا بــه جــای تســهیالت دهی بــه 
افــرادی کــه حقــوق ثابــت دارنــد بــه ســمت 
پرداخــت کارهــای اعتبــاری رفته انــد و مــا نیز 

باید از این ابزار استفاده کنیم.
آلبــرت بغزیــان، کارشــناس اقتصــادی دربــاره 
وثائــق بانکــی بــه خبرنــگار ایبِنــا گفــت: وثیقــه 
گرفتــه  آمــده،  وجــود  بــه  کــه  تعهــدی  بابــت 
می شــود و بانــک یــا هــر بنــگاه اقتصــادی دیگر 
هــم  ترجیــح می دهــد درگیــر قضایایــی ماننــد 
بانک هــا  معنــا؛  ایــن  بــه  نشــود.   ... و  ملــک 
بســیار مایــل هســتند بــه ســمت وثائقــی روند 
کــه غیرملکــی باشــد، اما اینگونه وثائق بیشــتر 

درباره تسهیالت خرد مورد توجه قرار می گیرد 
که وصول آن ها چندان هم جای نگرانی ندارد.
وی در ادامــه اضافــه کــرد: ایــن نکتــه را بایــد 
مورد توجه داشت که درهیچ کشوری از سوی 
بانــک بــه فــردی کــه فاقد شــغل ثابت باشــد، 
تســهیالت تعلق نمی گیرد، آن ها از کارت های 
اعتباری شــروع می کننــد. به این معنا؛ اعتبار 
فرد به اندازه دومیلیون تومان باز می شود که 
بــا آن کارت قــادر هســتند هر کاالیــی که نیاز 
دارنــد را مــورد خریداری قــرار دهند و چنانچه 
بازپرداخــت بــه شــکل منظــم انجــام گیــرد بــر 

میزان اعتبار اضافه خواهد شد.

ایــن  در  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
رابطــه یــادآور شــد: اصــل تســهیالت دهی بــه 
جوانــان خــوب اســت، امــا بایــد توضیــح داده 
شــود برفــرض فــردی کــه یارانه خــود را وثیقه 
می گــذارد و بــه همــان انــدازه هــم تســهیالت 
دریافــت می کنــد زیــرا قاعدتا بانــک نمی تواند 
ریســک بیــش از اعتبــار او را بپذیــرد، آیــا این 
مبلــغ بــه دلیــل تــورم مشــکلی را حــل خواهد 
کرد؟ چنانچه مبلغ وام به اندازه ای باشــد که 
قــدرت حــل مشــکالت را داشــته باشــد، حتی 
می تــوان خصوصیــات فــردی متقاضــی ماننــد 

نظم داشتن را هم در نظر گرفت.

بهتــر  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  بغزیــان 
آن اســت تــا در کنارتوجــه بــه مســائلی مانند 
تســهیالت دهی به بحث اشتغال هم پرداخته 
تــا نگرانی هــای متقاضــی و تســهیالت  شــود 

دهنده با هم برطرف شود.
وی در رابطــه بــا کاهــش معوقات بانکی 
نیــز افــزود: آنچــه بانک هــا بایــد بســیار مــورد 
توجــه قــرار دهنــد، بازپــس گیــری تســهیالت 
کالن اســت کــه نیــاز بــه فکــر اساســی دارد، 
زیــرا مشــکل بیشــتر از ســوی ایــن گــروه بــه 
وجــود می آیــد و کمتریــن ایراد از این حیث به 

تسهیالت خرد ارتباط پیدا می کند.

5 میلیارد دالر از مطالبات معوق صندوق 
توسعه ملی تعیین تکلیف شد

صبر سهامداران به دلیل افزایش ریسک سیستماتیک، بورس را راکد کرده

کارت های اعتباری؛ ابزاری جایگزین برای تسهیالت خرد
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برساند . 
3-زمان، مهلت و دريافت اسنادو شرایط مزایده : از تاريخ1401/7/4 لغايت 1401/7/11 )تا ساعت19(ازطريق سامانه تدارکات 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir دریافت نمایند . 
4-زمان و ارائه پيشنهادها : از تاریخ 1401/7/12 لغایت 1401/7/23 از ساعت8صبح تاساعت 17 پیشنهاد قیمت و بارگذاری 

فیش واریزی یا ضمانتنامه ازطریق تدارکات دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می باشد.

5-زمـان و محـل ارائـه پاکـت )الـف( : یکشـنبه مـورخ1401/7/24 از سـاعت 7/30 لغایـت 15 بـه آدرس امانیـه خیابـان شـهید 
مـدرس اداره کل راه و شهرسـازی خوزسـتان دبیرخانـه تحویـل گـردد. 

6-پاکت) الف( حاوی اصل فیش واریزی یا اصل ضمانت نامه وکپی کارت ملی یا شناسنامه )فیش و ضمانتنامه ،درسامانه 
ستاد بارگذاری گردد(

7-زمان و محل بررسی پیشنهادها : روز دوشنبه مورخ 1401/7/25 سا عت 8 صبح  به آدرس –  امانیه خیابان شهید پودات 
اداره کل راه و شهرسازی طبقه2 سالن جلسات 

8- تاریخ بازدید ازمحل : از تاریخ 1401/7/16 لغایت 1401/7/20 ساعت 8صبح تا ساعت 13 اداره راه و شهرسازی شهرستان 
اهواز     

شناسه : 1383218
)) آگهي مزایده عمومي شماره 1401/6م (( 

پالک شماره مزایده
ثبتی

مساحت 
)مترمربع(

مبلغ یک متر 
نشانیمبلغ تضمین )ریال(مبلغ کل پایه )ریال(مربع

624069227/52190/000/00043/228/800/0002/161/440/000-1401/1م

اهواز- کیانشهر ،بلوار 
امام رضا ، روبروی 
شهرداری منطقه 2

62406796/93160/000/00015/508/800/000775/440/000-1401/2م

62406697/62150/000/00014/643/000/000732/150/000-1401/3م

62406398/14150/000/00014/721/000/000736/050/000-1401/4م

62406298/77150/000/00014/815/500/000740/775/000-1401/5م

62405999/27150/000/00014/890/500/000744/525/000-1401/6م

62405899/75150/000/00014/962/500/0000748/125/000-1401/7م

624055100/41150/000/00015/061/500/000753/075/000-1401/8م

624054100/8150/000/00015/120/000/000756/000/000-1401/9م

624051101/44150/000/00015/216/000/000760/800/000-1401/10م

624050101/85150/000/00015/277/500/000763/875/000-1401/11م

624047102/5160/000/00016/400/000/000820/000/000-1401/12م

624048103/83150/000/00015/574/500/000778/725/000-1401/13م

624049104/03140/000/00014/564/200/000728/210/000-1401/14م

624052104/02140/000/00014/562/800/000728/140/000-1401/15م

624053103/92140/000/00014/548/800/000727/440/000-1401/16م

624056104/08140/000/00014/571/200/000728/560/000-1401/17م

624057103/87140/000/00014/541/800/000727/090/000-1401/18م

624060103/84140/000/00014/537/600/000726/880/000-1401/19م

624061104/01140/000/00014/561/400/000728/070/000-1401/20م

624064103/97140/000/00014/555/800/000727/790/000-1401/21م

اهواز- کیانشهر ،بلوار 
امام رضا ، روبروی 
شهرداری منطقه 2

624065103/92140/000/00014/548/800/000727/440/000-1401/22م

624068103/99150/000/00015/598/500/000779/925/000-1401/23م

624070227/34190/000/00043/194/600/0002/159/730/000-1401/24م

624072104/72210/000/00021/991/200/0001/099/560/000-1401/25م

624073105/18200/000/00021/036/000/0001/051/800/000-1401/26م

624076105/39200/000/00021/078/000/0001/053/900/000-1401/27م

624077105/69200/000/00021/138/000/0001/056/900/000-1401/28م

624080105/98200/000/00021/196/000/0001/059/800/000-1401/29م

624081106/28200/000/00021/256/000/0001/062/800/000-1401/30م

624084106/53200/000/00021/306/000/0001/065/300/000-1401/31م

624085106/89200/000/00021/378/000/0001/068/900/000-1401/32م

624088107/37200/000/00021/474/000/0001/073/700/000-1401/33م

624089107/2200/000/00021/440/000/0001/072/000/000-1401/34م

624092107/54210/000/00022/583/400/0001/129/170/000-1401/35م

624071104/6180/000/00018/828/000/000941/400/000-1401/36م

624074105/01170/000/00017/851/700/000892/585/000-1401/37م

624075105/11170/000/00017/868/700/000893/435/000-1401/38م

624078105/01170/000/00017/851/000/000892/585/000-1401/39م

624079105/01170/000/00017/851/700/000892/585/000-1401/40م

624082105/01170/000/00017/851/700/000892/585/000-1401/41م

اهواز- کیانشهر ،بلوار 
امام رضا ، روبروی 
شهرداری منطقه 2

624083105/01170/000/00017/851/700/000892/585/000-1401/42م

624086105/01170/000/00017/851/700/000892/585/000-1401/43م

624087105/26170/000/00017/894/200/000894/710/000-1401/44م

624090104/96170/000/00017/843/200/000892/160/000-1401/45م

624091105/01180/000/00018/901/800/000945/090/000-1401/46م

624093138/23210/000/00029/028/300/0001/451/415/000-1401/47م

624096138/6200/000/00027/720/000/0001/386/000/000-1401/48م

624097138/8200/000/00027/760/000/0001/388/000/000-1401/49م

624100139/17200/000/00027/834/000/0001/391/700/000-1401/50م

پالک شماره مزایده
ثبتی

مساحت 
)مترمربع(

مبلغ یک متر 
نشانیمبلغ تضمین )ریال(مبلغ کل پایه )ریال(مربع

624101139/48200/000/00027/896/000/0001/394/800/000-1401/51م

اهواز- کیانشهر ،بلوار 
امام رضا ، روبروی 
شهرداری منطقه 2

624104139/53200/000/00027/906/000/0001/395/300/000-1401/52م

624105252/28200/000/00050/456/000/0002/522/800/000-1401/53م

624106200/79210/000/00042/165/900/0002/108/295/000-1401/54م

624109194/64210/000/00040/874/400/0002/043/720/000-1401/55م

624110191/40210/000/00040/194/000/0002/009/700/000-1401/56م

624113193/84210/000/00040/706/400/0002/035/320/000-1401/57م

624114274/24210/000/00057/590/400/0002/879/520/000-1401/58م

624117328/23210/000/00068/928/300/0003/446/415/000-1401/59م

624118134/87190/000/00025/625/300/0001/281/265/000-1401/60م

624119149/96190/000/00028/492/400/0001/424/620/000-1401/61م

اهواز- کیانشهر ،بلوار 
امام رضا ، روبروی 
شهرداری منطقه 2

624122149/92190/000/00028/484/800/0001/424/240/000-1401/62م

624123149/88190/000/00028/477/200/0001/423/860/000-1401/63م

624126143/32190/000/00027/230/800/0001/361/540/000-1401/64م

624127144/4210/000/00030/324/000/0001/516/200/000-1401/65م

624128144/4180/000/00025/992/000/0001/299/600/000-1401/66م

624125150/27165/000/00024/794/550/0001/239/727/500-1401/67م

624124141/74165/000/00023/387/100/0001/169/355/000-1401/68م

624121140/87165/000/00023/243/550/0001/162/177/500-1401/69م

624120139/59165/000/00023/032/350/0001/151/617/500-1401/70م

624116227/89160/000/00036/462/400/0001/823/120/000-1401/71م

624115242/35170/000/00041/199/500/0002/059/975/000-1401/72م

624112193/88170/000/00032/959/600/0001/647/980/000-1401/73م

624111191/61170/000/00032/573/700/0001/628/685/000-1401/74م

624108195/92170/000/00033/306/400/0001/665/320/000-1401/75م

7624107207/6170/000/00035/292/000/0001/764/600/000-1401/76م

624103245/34160/000/00039/254/400/0001/962/720/000-1401/77م

624102155/53170/000/00026/440/100/0001/322/005/000-1401/78م

624099155/8170/000/00026/486/000/0001/324/300/000-1401/79م

624098156/11170/000/00026/538/700/0001/326/935/000-1401/80م

624095156/15170/000/00026/545/500/0001/327/275/000-1401/81م

اهواز- کیانشهر ،بلوار 
امام رضا ، روبروی 
شهرداری منطقه 2

624094156/52180/000/00028/173/600/0001/408/680/000-1401/82م

62416479/4180/000/00014/292/000/000714/600/000-1401/83م

62416379/53160/000/00012/724/800/000636/240/000-1401/84م

62416079/68160/000/00012/748/800/000637/440/000-1401/85م

62416580160/000/00012/800/000/000640/000/000-1401/86م

62416279/97150/000/00011/995/500/000599/775/000-1401/87م

62416179/93150/000/00011/989/500/000599/475/000-1401/88م

624159199/06160/000/00031/849/600/0001/592/480/000-1401/89م

62415899/31180/000/00017/875/800/000893/790/000-1401/90م

62415799/35180/000/00017/883/000/000894/150/000-1401/91م

62415680/15180/000/00014/427/000/000721/350/000-1401/92م

692415580/05150/000/00012/007/500/000600/375/000-1401/93م

942415380180/000/00014/400/000/000720/000/000-1401/94م

952415479/8150/000/00011/970/000/000598/500/000-1401/95م

62415279/97180/000/00014/394/600/000719/730/000-1401/96م

62415179/8150/000/00011/970/000/000598/500/000-1401/97م

62415093/54150/000/00014/031/000/000701/550/000-1401/98م

624149116/8180/000/00021/024/000/0001/051/200/000-1401/99م

624147162/08160/000/00025/932/800/0001/296/640/000-1401/100م

ادامه در صفحه 8 

ت اول(
 نوب

(

اداره کل راه و شهرسازی ا ستان خوزستان



اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . چهارشنبه 30 شهــــریور 1401 . سال هجدهم . شماره 4995 .  

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

قطعه یک ایالم
1. برابر رای شــماره 140160315001001666 مورخ 1401/05/30 هیات 
اول / هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســین جابریــان بــه شناســنامه 
ــد عبدالحســین  ــدره فرزن شــماره 3 کــد ملــی 5349915231 صــادره ب
در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 97/96 مترمربــع پــالک 
شــماره 129 فرعــی از 1437 اصلــی واقــع در حــوزه ثبــت ملــک ایــالم – خ 
ســلمان فارســی – خ پونــه – کوچــه میثــم . خریــداری شــده از کلــب 
رضــا عبــدی زاده و منتســب بــه مالکیــت عبــاس شــنبه ای محــرز گردیــد.
2. برابر رای شماره 140160315001001493 مورخ 1401/05/18 هیات 
اول / هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حمیــد اســماعیلی بــه شناســنامه 
شــماره 206 کدملــی 4501258497 صــادره از ایــالم فرزنــد علــی جــان 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 100/51 مترمربــع پــالک 
شــماره 127 فرعــی از 1485 اصلــی واقــع در حــوزه ثبــت ملــک ایــالم – 
آشــوری – جــاده بهشــت رضــا. خریــداری شــده از علــی جــان اســماعیلی 

و منتســب بــه مالکیــت محمــد محمــد پناهــی محــرز گردیــد.
 1401/05/30 مــورخ   140160315001001663 شــماره  رای  برابــر   .3
هیــات اول / هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســهراب لطفــی چــور بــه شناســنامه 
شــماره 4048 کدملــی 5819713001 صــادره از مهــران فرزنــد ابراهیــم 
در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 52/35 مترمربــع پــالک 
شــماره 171 فرعــی از 1539 اصلــی واقــع در حــوزه ثبــت ملــک ایــالم – خ 
15 خــرداد – روبــرو تعــاون روســتایی . خریــداری شــده از جعفــر رحیمــی 

چــور و منتســب بــه مالکیــت ایــاز جانمحمــدی محــرز گردیــد.
4. برابر رای شــماره 140160315001001664 مورخ 1401/05/30 هیات 
اول / هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 

و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســهراب لطفــی پــور بــه شناســنامه 
شــماره 4048 کدملی 5819713001 صادره از مهران فرزند ابراهیم در 
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 50/52 مترمربــع پــالک شــماره 
172 فرعــی از 1539 اصلــی واقــع در حــوزه ثببــت ملــک ایــالم – خ 15 
خــرداد – روبــرو تعــاون روســتایی. خریــداری شــده از ابراهیــم لطفــی پــور 

و منتســب بــه مالکیــت ایــاز جانمحمــدی محــرز گردیــد.
5. برابــر رای شــماره 140160315001001491 مــورخ 1401/05/18 هیــات 
اول / هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد احمدی به شناســنامه شــماره 
1027 کدملــی 4529744711 صــادره ازمهــران فرزنــد محمدشــریف در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 174/3 مترمربــع پــالک شــماره 
160 فرعــی از 1617 اصلــی واقــع در حــوزه ثبــت ملــک ایــالم – بلــوار 
جمهــوری – کوچــه شــهید جعفریانــی. خریــداری شــده از عوضغلــی 

آشــناگر و منتســب بــه صیدایــاز جانمحمــدی محــرز گردیــد.
 1401/05/30 مــورخ   140160315001001665 شــماره  رای  برابــر   .6
تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  اول / هیــات دوم موضــوع  هیــات 
ــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  ثبت
ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مجیــد مهــم تبــار بــه 
شناســنامه شــماره 330 کــد ملــی 4500751335 صــادره ایــالم فرزنــد 
علــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 197/85 مترمربع 
پــالک شــماره 107 فرعــی از 1619 اصلــی واقــع در حــوزه ثبــت ملــک ایالم 
– خ رزم آوران – کوچــه ســروری خریــداری شــده از احمــد وجــودی یکتــا 

و منتســب بــه مالکیــت علــی بخــش پنجســتونی محــرز گردیــد.
قطعه 9 چوار

 1401/05/18 مــورخ   140160315001001491 شــماره  رای  برابــر   .7
تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  اول / هیــات دوم موضــوع  هیــات 
ــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتفر در واحــد  ثبت
ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی قــای موســی کریمــی بــه 
شناســنامه شــماره 796 کدملــی 4500269894 صــادره از ایــالم فرزنــد 
محمــود در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان – ســردخانه میــوه و تــره بــار 
– بــه مســاحت 3765/61 مترمربــع پــالک شــماره 1873 فرعــی از یــک 
اصلــی واقــع در ایــالم بخــش حــوزه ثبــت ملــک ایــالم – چالســرا – جــاده 
شــهرک قــدس. خریــداری شــده از محمــد صفربیگــی و منتســب بــه 

مالکیــت زارعانــه خــود متقاضــی محــرز گردیــد.
8. برابر رای شماره 140160315001001662 مورخ 1401/05/30 هیات 
اول / هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتفر در واحــد ثبتــی تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســهراب نظربیگــی بــه شناســنامه 
شــماره 4975 کدملــی 4500049738 صــادره ایــالم فرزنــد ســبزخدا در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 205/80 مترمربــع پــالک 
شــماره 1877 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در حــوزه ثبــت ملــک ایــالم – 
شــهرک قــدس. خریــداری شــده از صــی جمعــه موالیــی و غیــره منتســب 

بــه مالکیــت جمعــه موالیــی )زارع صاحــب نســق( محــرز گردیــد.
 1401/05/30 مــورخ   140160315001001669 شــماره  رای  برابــر   .9
تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  اول / هیــات دوم موضــوع  هیــات 
ــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  ثبت
ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم مکیــه شــفیعی بــه 
ایــالم فرزنــد  شناســنامه شــماره 12 کدملــی 4500973915 صــادره 
شــیخ عبــاس در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 323/97 
مترمربــع پــالک شــماره 1878 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در حــوزه ثبــت 
ملــک ایــالم – میــدان امــام حســین بــه ســمت میــدان نبــوت. خریــداری 
)زارع  آهــو قاســمی  بــه مالیکــت  آهــو قاســمی و منتســب  از  شــده 

ــد. صاحــب نســق( محــرز گردی
 1401/05/18 مــورخ   140160315001001489 شــماره  رای  برابــر   .10
تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  اول / هیــات دوم موضــوع  هیــات 
ــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  ثبت
ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حیــدر یعقوبــی بــه 
شناســنامه شــماره 851 کدملــی 4500517571 صــادره ایــالم فرزنــد 
علــی در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 214/20 مترمربــع 
پــالک شــماره 1478 فرعــی از 26/5 اصلــی واقــع در حــوزه ثبــت ملــک 
ایــالم – شهرســتان چــوار – خ شــهید فیــض الهــی – کوچــه خلیــل 
مظفــری. خریــداری شــده از شــمس الــه فتاحــی و منتســب بــه مالکیــت 

حاجــی مظفــری محــرز گردیــد.
قطعه سه بدره

 1401/05/30 مــورخ   140160315001001671 شــماره  رای  برابــر   .11
تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  اول / هیــات دوم موضــوع  هیــات 
ــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  ثبت
ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی شــرکت تعاونــی هشــتاد 
و پنــج مرغــداری گوشــتی ملــه پنجــاب بــه شناســه ملــی 10300031021 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان – محــل مرغــداری بــه مســاحت 
7031/22 مترمربــع پــالک شــماره 6 فرعــی از 33 اصلــی واقــع در حــوزه 
ثبــت ملــک ایــالم – بخــش ســیوان ملــه پنجــاب. خریــداری شــده از – و 

منتســب بــه مالکیــت مشــاعی خــود متقاضــی محــرز گردیــد. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ی 15 روز 
آگهی می شــود در صورتیکه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ظــرف مــدت دو مــاه از 
ــه ایــن اداره تســلیم و  تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی. اعتــراض خــود را ب
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
شناسه : 1373722

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/30

رستمی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی مفقودی
درخصوص مفقود شـدن سـند مالکیت خودروی سـواری هاچ بک سـایپا تیپ 
QUIK R  بـه رنـگ سـفید -قرمـز مـدل شـماره موتـور M159497225 شـماره 
شاسـی NAPX212AAM1090038   شـماره پـاک ایـران 69-752 ن 88 بنـام 
سعد بیکه پیروزه فرزند محمد رحیم کدملی 5319894465  صادره از مراوه 
تپـه لـذا بـرگ سـبز )سـند مالکیـت( خـودروی فـوق الذکرمفقـود شـده و از درجه 

444- استان گلستان - گرگاناعتبارسـاقط می باشـد.

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن سـند مالکیـت خـودروی سـواری هـاچ بک گریـت وال تیپ 
 GW4G151501051755 بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل1397 شـماره موتـور   M4
69-998د38  ایـران  پـاک  شـماره    NAYSM4MB2JA600425 شاسـی   شـماره 
بنـام آرش جوانشـیر فرزنـد فریـدون کدملـی 0639402062 شـماره شناسـنامه   7 
متولد1352 صادره از اسفراین  لذا برگ سبز ) سند مالکیت ( خودروی فوق الذکر 

445-استان گلستان-گرگانمفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

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

اتصال مرز تمرچین به شبکه 
ریلی در دستور کار است

مدیــر کل  راه و شهرســازی آذربایجــان غربــی گفــت: 
اتصــال پایانــه مــرزی تمرچیــن پیرانشــهر از طریــق خط 
راه آهــن مراغــه - ارومیه به شــبکه ریلی سراســری در 

دستور کار قرار دارد.
سیدمحســن حمزه لــو دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
افــزود: بــه منظــور اســتفاده از ظرفیت راه آهــن هم در 
زمینه ترانزیت کاال و هم جابجایی مسافر، پایانه مرزی 
و رسمی تمرچین پیرانشهر از طریق ادامه خط راه آهن 
ایســتگاه حیدرآباد نقده، به شــبکه ریلی کشــور متصل 

خواهد شد.
او اضافــه کــرد: اتصــال این مرز رســمی به خــط راه آهن 
سراسری می تواند عالوه بر کاهش بار ترافیکی جاده ای 
در اســتان بویژه در مســیر کریدور شمال جنوب که مرز 
بــازرگان را بــه بنــدر امــام خمینــی )ره( متصــل می کنــد، 
بکاهــد و صرفه جویــی در زمــان و انــرژی، ایمنــی و حفظ 

محیط زیست را برای استان به همراه داشته باشد.
مدیــر کل  راه و شهرســازی آذربایجان غربی ادامه 
داد: حمــل و نقــل ریلــی در مقایســه بــا حمــل و نقــل 
زمینــی امنیــت بیشــتر و هزینــه کمتــری دارد از ایــن رو 
سیاســت های دولت ســیزدهم هم حمایت از این شیوه 

حمل و نقل و توسعه آن در سطح کشور است.
حمزه لــو اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه امســال 
بــرای نخســتین بــار تمرچین بــرای اعزام زائــران اربعین 
حســینی بازگشــایی شد، اتصال این مرز به شبکه ریلی 
کشور می تواند نقش مهمی در جابجایی زائران از نقاط 

مختلف کشور به این مرز را نیز داشته باشد.
براســاس اعــالم ســتاد اربعیــن اســتان آذربایجان غربی، 
 ۱۴ روز  از  بــار،  نخســتین  بــرای  در  تمرچیــن  گــذرگاه 
شــهریور مــاه جــاری میزبــان زوار اربعیــن حســینی برای 

عزیمت به عتبات عالیات است.
کوتــاه شــدن مســیر تمرچیــن بــه ســمت بغــداد و 
ســهل الوصــول بــودن مســیر، هزینــه حداقلــی حمــل و 
نقــل، آب و هــوای معتدل و مســیر امن از جمله مزایای 

تردد زائران اربعین از طریق این مرز است.
تاکنون بیش از  ۶۵ هزار تردد در مرز تمرچین به 
منظــور زیــارت اباعبــدهللا الحســین )ع( در ایــام اربعین 
ثبت شده که شامل بیش از ۵۰ هزار خروج از کشور و 

۱۵ هزار ورود به کشور است.
 ۱۸۵ طــول  بــه  ارومیــه   - مراغــه  آهــن  راه  خــط 
کیلومتر، ۲  استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی 
را بــه هــم متصــل می کنــد و دارای چهار ایســتگاه اصلی 
در میاندوآب، مهاباد، نقده، ارومیه و سه ایستگاه بین 

راهی در ملکان، قزقلعه و رشکان است.

خبـــــــــــــــــر

برگزاری نمایشگاه سراسری 
بازرگانی صنایع دستی 

خراسان شمالی
سرپرســت معاونــت صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی 
نمایشــگاه  دهمیــن  برگــزاری  از  شــمالی  خراســان 
سراســری بازرگانــی صنایع دســتی طــی مهرمــاه ســال 

جاری در استان خبر داد.
پروانه کالته در گفت وگو با ایسناهدف از برگزاری 
چنیــن نمایشــگاه هایی را ترویــج و رونــق صنایع دســتی 
عنــوان کرد و افزود: این نمایشــگاه با حضور نمایندگان 
توانمنــدی  نمایــش  بــرای  محلــی  کشــور،  اســتان   ۳۱

استان های مختلف صنایع دستی خواهد بود.
او ادامه داد: این نمایشــگاه هر ســال در مردادماه 
برگزار می شــد که امســال به دلیل تقارن با ماه محرم و 

صفر در مهرماه برگزار خواهد شد.
کالتــه گفــت: در این بازه زمانی، دومین جشــنواره 
موســیقی اقوام نیز در حاشــیه نمایشــگاه برگزار خواهد 

شد.
سراســری  نمایشــگاه  دهمیــن  کــرد:  تأکیــد  وی 
بازرگانــی صنایع دســتی و دومیــن جشــنواره موســیقی 
اقــوام از تاریــخ ۱۹ الــی ۲۲ مهــر در منطقــه نمونــه ملی 

بش قارداش بجنورد میزبان عالقه مندان خواهد بود.
گفتنی است،اســناد و مدارک برجای مانده از ادوار 
گذشــته در خراســان شــمالی بیانگر آن اســت که تولید 
صنایع دســتی در ایــن منطقــه از ایران ســابقه ای دیرینه 
برخــوردار اســت. نــوآوران و اســتادان صنایع دســتی در 
ایــن حــوزه جغرافیایــی همــواره به مــوازات آفرینش های 
ذوقــی صنعتگــران و هنرمنــدان دیگــر مناطق کشــور در 
خلــق آثــاری زیبــا و خالقانه دســتی داشــته اند که برخی 
از این رشته های هنری اکنون برجاست و چون سفیری 
صادق، گوشــه ای از هویت تاریخی و فرهنگی این خطه 

را روایت می کند.
ســفره  گلیم بافــی،  )پارچه بافــی(،  ســنتی  نســاجی 
کــردی، جاجیــم و پــالس، چادرشــب بافی، ابریشــم بافی،  
شــال بافی،   کیســه بافی،  ســیاه چادربافی،  حوله بافــی، 
چوخه بافی، نواربافی و پی تاوه )گزی بافی( بخشی از آثار 
هنری و صنایع دستی خراسان شمالی به حساب می آید.

افزایش ۲ برابری ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان 

در آستانه بازگشایی مدارس
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه 
اعالم کرد که تعداد ناوگان اتوبوســرانی این کالن شهر 
در آســتانه مهر و آغاز ســال تحصیلی جدید با افزایش 

دوبرابری، به حدود ۹۰۰ دستگاه می رسد.
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
اصفهــان، ســیدعباس روحانی ادامــه داد: در زمان پیک 
تــردد دانش آموزان در شــهر که همزمــان با آغاز و پایان 
ساعت فعالیت مدارس است، سرویس دهی خاصی به 

آنها انجام می شود.

او گفــت: بــا توجه بــه اینکه بهــار حمل ونقل درون 
شــهری بــا بازگشــایی مــدارس در مهرماه آغاز می شــود، 
تمام ناوگان اتوبوسرانی اصفهان در این زمان در چرخه 

بهره برداری قرار می گیرد.
مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهــان و 
حومه با بیان اینکه بخشی از ناوگان جدید اتوبوسرانی 
اصفهــان را اتوبوس هــای تــازه نفــس تشــکیل می دهــد، 
تصریــح کرد: تعدادی از ایــن اتوبوس ها به صورت کامل 
بازســازی شــده و تعــدادی کــه در ســال های گذشــته به 
دلیل مشکالتی از چرخه بهره برداری خارج شده بود نیز 

آماده سازی شده است.

کرمانشاه دوباره صدرنشین 
استان های بیکار کشور شد

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری اســتان کرمانشــاه در بهار 
امســال را 15.4 درصد اعالم کرد که باالترین نرخ بین 

استان های کشور است.
براساس اعالم مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان 
کرمانشــاه در فصل بهار امســال ۱۵.۴ درصد بوده که از 

میانگین کشور)۹.۲ درصد( ۶.۲ درصد باالتر است.
طبــق اعــالم مرکــز آمــار ایــران نــرخ بیکاری اســتان 
کرمانشــاه در بهــار امســال در مقایســه بــا بهــار ســال 

گذشته، هفت دهم درصد افزایش یافته است.
بهار امسال استان کرمانشاه باالترین نرخ بیکاری 
را بین اســتان های کشــور داشــته و اســتانهای هرمزگان 
بــا ۱۵.۳ درصــد و خوزســتان با ۱۴.۱ درصــد در رده های 

بعدی باالترین نرخ بیکاری کشور قرار دارند.
نــرخ مشــارکت اقتصادی اســتان کرمانشــاه نیز در 
بهــار امســال ۴۲.۲ درصد اعالم شــده کــه ۲.۴ درصد از 

بهار سال گذشته کمتر است.
الزم به ذکر اســت، اســتان کرمانشاه در سال های 
اخیر همواره نرخ بیکاری باالیی داشته و جزو استانهای 
اول بــه لحــاظ باال بودن نرخ بیکاری بوده اســت. همین 
امــر موجــب شــد در ســفر اخیــر هیــات دولــت بــه ایــن 
قــرارگاه ملــی اشــتغالزایی در  ایجــاد  اســتان پیشــنهاد 
استان مطرح و تصویب شود و قرار است بزودی اولین 

جلسه آن برگزار شود.

اخبـــــــــــــــــار

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  سرپرســت 
سیســتان و بلوچســتان اظهــار کــرد کــه ۲4 
صنــدوق خــرد زنان روســتایی با هــدف ایجاد 
اشتغال پایدار برای زنان روستایی به وسیله 
دولــت ســیزدهم در ایــن اســتان راه انــدازی 
شــده و هم اینک تعــداد آنها به 1۳۹ صندوق 

افزایش یافته است.

دیــروز  سیدحســینی  محمدرضــا  ســید 
هــدف  بــا  گفــت:  ایرنــا   بــا  گفت وگــو  در 
توانمندسازی، ارتقای مهارت فردی و اجتماعی 
زنــان روســتایی، افزایــش درآمــد خانوارهــای 
کــم درآمــد و تقویــت نقــش زنــان در اقتصــاد 
خانــواده ایــن صندوق ها در مناطق روســتایی 
و عشــایری بــا مشــارکت پــس اندازهای اندک 

زنان و مشارکت دولت تشکیل شده است.
او بیــان کــرد: اثرات مثبــت و نتایج قابل 
قبــول اعتبــارات خــرد در بحث توانمندســازی 
زنــان روســتایی، ایجــاد کســب و کار و بهبــود 
شــرایط زندگی آنان موجب شــده صندوق ها 
در کانــون توجــه قــرار گرفتــه و اعضــای آن به 
عنوان گروه هدف منســجم و قابل دســترس 
بــرای انجام بســیاری از پروژهــا در نظر گرفته 

شوند.
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  سرپرســت 
راســتای  در  گفــت:  بلوچســتان  و  سیســتان 
حمایت مالی هر چه بیشتر صندوق های خرد 
زنان روستایی و عشایری، صندوق حمایت از 
توسعه فعالیت های زنان روستایی و عشایری 
منطقــه سیســتان نیــز طــی ســال گذشــته بــا 
افزایــش ســرمایه بیــش از پنــج میلیــارد ریــال 
به ســرمایه ۲۱ میلیارد ریال رســیده که نقش 
بســزایی در ارائــه تســهیالت ارزان قیمــت بــه 

اعضای صندوق های خرد ایفا می کند.
راه اندازی 1۷مرکز خدمات 

کشاورزی غیر دولتی
هــدف  بــا  کــرد:  اظهــار  سیدحســینی 
تنوع بخشی به ظرفیت های اشتغال در بخش 
کشــاورزی و ایجــاد فرصت های جدید شــغلی 
اجتماعــی  و  اقتصــادی  شــرایط  بــا  متناســب 
و حرکــت بــه کشــاورزی نویــن از طریــق نفــوذ 
دانش روز به عرصه های کشــاورزی در ســطح 
روستا ها و نیز فراهم کردن دسترسی آسان 
کشــاورزان بــه خدمات فنی و مشــاوره ای طی 
یک ســال اخیر و در دولت ســیزدهم با ایجاد 
و راه اندازی۱۷مرکــز خدمــات کشــاورزی غیــر 
دولتــی تعــداد مراکــز خدمــات کشــاورزی غیر 

دولتی به۵۰ افزایش یافته است.
او تصریــح کــرد: در راســتای حمایــت و 
کارسپاری به بخش خصوصی بسیاری از امور 
تصدی گری سازمان به این مراکز واگذار و طی 
یک ســال اخیر چهار دفتــر ترویجی راه اندازی 
بــه بهره بــرداران را  ارائــه خدمــات  شــده کــه 

تسهیل کرده است.

مدیــر عامل شــرکت آبفا فــارس تاکید کرد که 
برای پیشبرد اهداف توسعه ای در حوزه آب و 
فاضالب، منتظر اعتبارات دولتی  نمی مانیم. 
بــا  جلســه ای  در  صادقپــور  جــان  علــی 
فرماندار شهرســتان و اعضای شورای اسالمی 
شــهر اوز، ضمــن بررســی مســائل مربــوط بــه 
آبرســانی شــهری و روســتایی این شهرستان، 
گفــت: بــرای پیشــبرد اهداف توســعه ای خود 
در حــوزه ی آب و فاضــالب، نبایــد متکــی بــه 

اعتبارات دولتی باشیم.
او بــا اشــاره بــه ایــن موضوع کــه خیرین 
آبرســان همــواره در شهرســتان هــای جنــوب 

اســتان فــارس منشــأ خدمات عــام المنفعه و 
اقدامــات خداپســندانه بوده انــد، گفت: ما در 
شهرســتان هــای جنوبــی، به ویژه شهرســتان 
خیریــن  پررنــگ  حضــور  شــاهد  همــواره  اوز 
مهــرورز و نیکــوکار در عرصــه ی آبرســانی بــه 

مردم بوده ایم.
مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان فــارس 
ادامــه داد: طــی ســال هــای اخیــر نیــز خیرین 
نیکــوکار و مــردم بخشــنده ی شهرســتان اوز 
و  احــداث  در  داشــت  بــدون چشــم  همــواره 
اجرای طرح های آبرسانی مشارکت داشته اند 
کــه البتــه از این مردم بلند طبع همین انتظار 

را داریم.
صادقپــور در ادامــه بــا اشــاره به اینکــه کمبود 
منابــع مالــی شــرایط را بــه گونــه ای رقــم زده 
است که دیگر برای اجرای طرح های آبرسانی 

منتظر و متکی به اعتبارات دولتی نباشیم.
او شــرکت آبفــا اســتان فــارس را پیشــقدم در 
ارائه ی خدمات موثر آب و فاضالب در استان 
بــه همراهــی  نمــود و گفــت:  فــارس عنــوان 
مســئولین محلــی برای پیشــبرد مطلــوب امور 
اعتبــارات  تأمیــن  صــورت  در  و  نیازمندیــم 
موردنیــاز آمــاده  اجــرای طرح هــا و پروژه هــای 

جدید آبرسانی در شهرستان اوز هستیم.

فرمانــدار  کــه محمــدی  ایــن جلســه  در 
و جهانگیــر عطوفــت شــعار مدیــر امــور آبفــا 
شهرستان اوز و همچنین تنی چند از اعضای 
شــورای اســالمی شــهر اوز، آخریــن وضعیــت 
منابع آب و روند آبرســانی به مردم شــهرها و 
روستاهای این شهرستان و همچنین مسائل 
و مشکالت موجود در این حوزه مورد بررسی 

و تبادل نظر قرار گرفت. 

مدیرعامل آبفا فارس: برای پیشبرد اهداف 
توسعه ای منتظر اعتبارات نمی مانیم 

 راه اندازی ۲4 صندوق خرد زنان روستایی
در سیستان و بلوچستان  
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62413979/97150/000/00011/995/500/000599/775/000-1401/109م

62413880/03180/000/00014/405/400/000720/270/000-1401/110م

پالک شماره مزایده
ثبتی

مساحت 
)مترمربع(

مبلغ یک متر 
نشانیمبلغ تضمین )ریال(مبلغ کل پایه )ریال(مربع

624135198/95180/000/00035/811/000/0001/790/550/000-1401/111م

اهواز- کیانشهر ،بلوار 
امام رضا ، روبروی 
شهرداری منطقه 2

62413799/36180/000/00017/884/800/000894/240/000-1401/112م

62413699/85160/000/00015/976/000/000798/800/000-1401/113م

62413379/94160/000/00012/790/400/000639/520/000-1401/114م

62413480/18150/000/00012/027/000/000601/350/000-1401/115م

62413180/09150/000/00012/013/500/000600/675/000-1401/116م

62413279/94160/000/00012/790/400/000639/520/000-1401/117م

62412981/02180/000/00014/583/600/000729/180/000-1401/118م

62413080/92160/000/00012/947/200/000647/360/000-1401/119م

اداره ارتباطات و اطالع رسانی
 اداره کل راه وشهرسازی خوزستان

شناسه : 1383218
ت اول()) آگهي مزایده عمومي شماره 1401/6م (( 

 نوب
( ادامه از صفحه 6

اداره کل راه و شهرسازی ا ستان خوزستان

نوبت اول: 1401/06/30

مزایده گزار : سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد
موضوع مزایده: اجاره سالن مراسمات سازمان آرامستان شهرداری یزد

1( مبلـغ و نـوع سـپرده شـرکت در مزایـده : مبلـغ ضمانـت شـرکت در مزایـده بـه میـزان 24،000،000 ریـال می باشـد کـه می توانـد بـه صـورت واریـز بـه حسـاب 
شـماره 2090410817 نزد بانک تجارت شـعبه مرکزی یزد و یا بصورت ضمانت نامه بانکی )با اعتبار سـه ماه( در وجه حسـاب مذکور و یا اوراق مشـارکت بی نام 
باشـد. در ضمن به پیشـنهادهای فاقد سـپرده ، سـپرده های مخدوش، سـپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شـخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شـد. 

مدت قرارداد: 12 ماه
محـل دریافـت اسـناد: تمامـی متقاضیـان می بایسـت جهـت خریـد اسـناد، بـا مراجعـه بـه سـامانه تـدارکات الکترونیـک ) سـتاد( ، اسـناد را دریافـت و مطالعـه 

نمایند.
قیمـت و زمـان فـروش اسـناد: مبلـغ خریـد اسـناد 1،000،000 ریـال بـه صـورت واریـز نقـدی بـه حسـاب شـماره 2022070889 نـزد بانـک تجـارت شـعبه مرکـزی 

یـزد و مهلـت فـروش اسـناد از تاریـخ 1401/06/30 لغایـت 1401/07/07 می باشـد. 
زمـان و محـل تحویـل پیشـنهادات: متقاضیـان می تواننـد تـا پایـان وقـت اداری روز شـنبه 1401/07/23  پاکتهـای پیشـنهادی خـود را در سـامانه تـدارکات 

الکترونیـک دولـت ) سـتاد( بارگـزاری نماینـد.
زمان بازگشائی پاکتها: کلیه پاکتها در ساعت 09:00 روز یک شنبه مورخ 1401/07/24 در دفتر ریاست سازمان آرامستان شهرداری یزد مفتوح   می گردد.

محل انجام کار: یزد سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد   
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . شماره تماس 36258000-3- 035

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

م الف : 661       
» آگهی مزایده عمومی «

انتشار نوبت اول : 1401/06/29 نوبت دوم : 1401/06/30 

 دوم(
)نوبت

فراخوان مناقصه عمومی و انتخاب مشاور
شناسه : 1383130

م الف : 1021

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در نظر دارد مناقصه   تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی ) نیوجرسی ( گردنه اسدآباد به شماره 2001003123000086 و 
مناقصه خرید تیغه برفروب و پاروپک برای کامیون های برف روب در سال 1401 به شماره 2001003123000087 و عملیات بهسازی محور گل تپه ) استان همدان – کبودرآهنگ ( به بهارلو 
) استان کردستان ( به شماره 2001003123000088 و اجرای عملیات بهسازی , لکه گیری و روکش آسفالت محور فرعی گمین قلعه به خبر ارخی به شماره 2001003123000089و تهیه 
و نصب تابلوهای اخطاری , انتظامی و اطالعاتی کنارگذر اسدآباد  به شماره 2001003123000090و عملیات روسازی و آسفالت زیرگذر شهرک نهاوند به شماره 2001003123000091 را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/06/29 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت طبق فراخوان منتشر شده در سایت

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : طبق فراخوان منتشر شده در سایت
زمان بازگشایی پاکت ها : طبق فراخوان منتشر شده در سایت 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف 
آدرس : همدان بلوار سید جمال الدین اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان تلفن : 08134228154

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری

http://www.setadiran.ir  :محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
محـل تحویـل ضمانـت نامه)پاکـت الـف (: دبیرخانـه محرمانـه ) اداره حراسـت ( اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان چهارمحـال و بختیـاری  وسـایر اسـناد 
)تصویرپـاکات الـف. ب . ج(  از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بارگـذاری گـردد. درضمـن کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه 

پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پـاکات از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه آدرس فـوق انجـام خواهـد شـد.
نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.

اعتبار پیشنهاد:پیشنهادات به مدت سه ماه پس از تاریخ گشایش, اعتبار خواهند داشت. این مدت برای 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد)با نامه کتبی کارفرما(.

شناسه : 1383156

به یاد داشته باشیم کمربند ایمنی را پیش از حرکت ببندیم نه هنگام حرکت

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال وبختیاری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1401/77/24
دستگاه مناقصه گزار : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری

آدرس: شهركرد- بلوار طالقانی- مجتمع ادارات- روبروی فرمانداری
تلفن:3-32244852                 نمابر:32250997                     كدپستی: 8817653449

مبلغ تضمین شرکت در برآورد اولیه )ریال(مدت )ماه/ روز(موضوع مناقصهردیف
حداقل پایه و رشتهمناقصه )ریال(

لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ سه راهی 1
5 راه و ترابری237/642/773/6461/882/138/682 ماهگندمان - بلداجی

زمان و بازگشایی پیشنهادهامهلت تحویل پیشنهادهامهلت خرید اسناد مناقصه

از روزچهار شنبه مورخ  1401/06/30 تا ساعت 13:00
روز  چهارشنبه  مورخ 1401/07/06

تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 
1401/07/16

ساعت 9:00 صبح روز یک شنبه
مورخ 1401/07/17

تشکیل خانواده خوب است ولی شما 
فعالً مجرد بمانید

راضیه حسینی

وزیر راه: ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه سبد خانوارها مربوط به مسکن است.
در کشور حدود هشت میلیون مستاجر داریم.

نمی تــوان انتظــار داشــت کــه جــوان مــا 
بدون داشتن مسکن تشکیل خانواده دهد.

تنها راهی که وجود دارد صبر واستقامت 
جوانــان ماســت. اصالً همان بهتر که تشــکیل 
یــک  تــازه  گــران،  مســکن  ندهنــد.  خانــواده 
قســمت از هزینه هــای زندگی اســت. خوراک، 
پوشاک، لوازم منزل و موارد بسیار دیگری که 

جوان را به ستوه می آورد. 
مگــر مجــردی چــه ایــرادی دارد؟ در خانه 
پدر و مادر می نشینند. تلویزیون را روشن  و از برنامه های مفرحش استفاده 
می کننــد. پیام هــای بازرگانــی جــذاب و زیبــا. خانه ای پانصد متــری. پدر و مادر 
جوانی با حداقل سه فرزند. آفتاب درخشان و  نسیم مالیمی که از پرده های 

حریر به داخل خانه الکچری می وزد. 
پــدر طــوری از ســر کار بــه خانــه می آید که انــگار محــل کارش تلفیقی از 
آرایشــگاه، ســالن ماســاژ و بدنســازی بــوده. بچه هــا طــوری در آغــوش پدر جا 
می گیرنــد انــگار از بــدو تولــد تــا بــه حــال دومین بار اســت مفتخر بــه دیدنش 
شــدند. مــادر بــا لبخنــدی ملیح، هفتاد و هشــت جور غذایی که درســت کرده 

را روی میز می چیند.
جوان مجرد هم کلی از دیدن این صحنه ها لذت می برد. مخصوصاً وقتی یادش 

می افتد اندازه اجاره سرویس بهداشتی خانه زوج خوشبخت هم پول ندارد. 
تصمیم می گیرد شبکه را عوض کند. فیلمی جذاب در حال پخش است. 
خانواده ای با چهار فرزند و یکی هم تو راهی. همه خوش حالند. در هر حالی 
ذوق زده اند. حتی وقتی می خواهند مسواک بزنند هم لبخند از روی لبان شان 

محو نمی شود. 
جوان به مسواکش فکر می کند و یادش می افتد حداقل سه تا شش ماه 

از اولین شش ماهی که باید عوضش می کرده گذشته.
هر طور حساب می کند. با سه شیفت کار شاید بتواند یک واحد بیست 
و پنج متری اجاره کند. تازه اگر قیمت ها ثابت بماند. راه دیگری وجود ندارد. 
گرانــی کــه کارش بــاال رفتــن اســت. مســئوالن هم کارشــان اعــالم وضعیت، و 

جوانان صبر و استقامت.
البتــه یــک راه حــل وجــود دارد. اگــر جوانانــی بتواننــد از مرحلــه تشــکیل 
خانــواده یک هــو به مرحله  داشــتن ســه فرزند پــرش کنند، می توانند مســکن 

قسطی تهیه کنند. 
کار ســختی نیســت. بــاز هــم کمــی صبــر و اســتقامت می خواهــد و البته 
شانس؛  که این قانون تغییر نکند و عوض سه فرزند، به چهارتایی ها ندهند.

عصر انقراض )طنز(

توزیــع در سایت روزنامه بخوانید: دولتــی  داروخانه هــای  در  فقــط  کــه  کمیــاب  داروهــای  از  برخــی 
می شوند به بازار فضای مجازی راه یافته اند و این موضوع باعث نگرانی جمعی 

از فعاالن عرصه دارو شده است.
بــه گــزارش بازار، صنعت داروی کشــور این روزها بســتر تغییرات بســیاری 
است؛ از یک طرف ارز دارویی حذف شد و یارانه آن به بیمه ها داده شد تا طرح 
دارویار اجرایی شود، از طرفی سایه سنگین کمبود نقدینگی بر سر شرکت های 

دارویی افتاد و کمبودهای دارویی آغاز شد.
حاال هم داستان جدیدی در داروخانه ها رقم خورده که برخی از شرکت های 
پخش دارو اقدام به شبکه فروشی می کنند؛ نامی که فعاالن صنعت دارو برای 
ارائــه بســته های اجبــاری شــرکت های پخش بــه داروخانه ها برگزیده انــد. بر این 
اساس داروخانه نه فقط بر اساس نیازی که دارند اقدام به خرید می کنند بلکه 
بایــد مــواد دارویــی کم مصرف تر که روی دســت برخی شــرکت ها مانده اســت را 

هم خریداری کنند تا برای مثال بتوانند سرم مورد نیاز بیماران را تهیه کنند.
در کنــار ایــن موضــوع بعضــی از کارشناســان نســبت بــه ورود برخــی از 
داروهــای کمیــاب بــه شــبکه فــروش غیرقانونــی مجازی اظهــار نگرانــی می کنند؛ 
دارویی هایی که فقط در داروخانه های دولتی توزیع می شــوند و معلوم نیســت 
کی، چطور و به دســت چه کســانی رســیده که آن را به قیمت گزاف به فروش 
می رسانند و جان مردم را به خطر می اندازند. مجموعه ای از چالش ها که نه تنها 

داروخانه داران را بلکه مردم را درگیر کرده است.

کمبود سرم تزریقی تا داروهای صرع
حسن کربکندی، عضو انجمن داروسازان استان اصفهان با اشاره به سایه 
کمبودهــای دارویــی که بر ســر مردم و داروخانه ها ســنگینی می کنــد، می افزاید: 
هرچند در حال حاضر شــاهد کمبودهایی در توزیع آنتی بیوتیک ها هســتیم اما 
بــه نظــر می رســد بــا شــروع فصول ســرد ســال و افزایــش تقاضــا برای ایــن مواد 

دارویی  این معضل کاهش یابد و نباید این موضوع ادامه پیدا کند.
وی اضافه می کند: از طرف دیگر برخی از داروها همچون سرم  ها همچنان 
با مشــکل تامین مواجه هســتند. متاســفانه بعضی از شرکت ها هم از این وضع 
سوءاســتفاده و شبکه فروشــی می کننــد کــه مقــدار زیــادی داروخانــه بایــد دارو 

خریداری کند که از این سرم ها دریافت کند.
کربکنــدی ادامــه می دهــد: نکتــه دیگــری کــه مطــرح شــده ایــن اســت کــه 
داروهــای صــرع دچــار کمبــود هســتند. همچنین معضل دیگر این اســت که یک 
ناصــر خســرو در کانال هــای مجــازی بــه وجــود آمــده و بــه راحتــی افراد ســودجو 
داروهای کمیاب از جمله فنی توئین، لیســکانتین و غیره را با قیمت های بســیار 

شبکه فروشی؛ بازی جدید برخی از شرکت های پخش دارو
داستان جدیدی در داروخانه ها رقم خورده که برخی از شرکت های پخش دارو اقدام به شبکه فروشی می کنند؛ نامی که فعاالن 

صنعت دارو برای ارائه بسته های اجباری به داروخانه ها برگزیده اند

گــزاف در ایــن فضــا بــه فــروش می رســانند. برای مثــال فنی توئین یــک میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شوند. وی می افزاید: دارو لیسکانتین نیز به 
تازگی فقط به داروخانه های دولتی داده می شــود اما عجیب اســت که این دارو 
هم به راحتی در این فضای مجازی خرید و فروش می شود. متاسفانه این روال 
شده که عده ای با پرداخت و دریافت یک ویزیت از این داروها خریداری می کنند 

و با چند دست گردش به دست مریض می رسد.
کربکنــدی می گویــد: یکی دیگر از چالش های موجود ورود پلت فرم های مجازی با 
نام هایــی همچــون داروپیچ اســت در آنها همین داروهــای داروخانه ای به فروش 

می رسند و معلوم نیست داروها در چه شرایطی نگهداری و ارسال می شوند.

سیاست  های ناکارآمد بر سر صنعت
حســن شــکوهی، رئیس اتحادیــه واردکنندگان مکمل هــای غذایی نیز دلیل 
عمده ایجاد وضع موجود را دخالت بیجای ســازمان های دولتی و خروج از انجام 
شــرح وظایفشــان آنهــا می دانــد و در این بــاره بیــان می کنــد: دخالــت ســازمان از 
قیمت گذاری دســتوری تا مجوزهای بی حد و حســاب را در بر می گیرد. برای مثال 
مجــوز دایــر کــردن کارخانــه فــوالد در ایــران یــک عــدد بیــن ۳۰۰ تــا ۷۰۰ میلیــارد 
تومان است که در بازار خرید و فروش می شود؛ بعد نتیجه اش این می شود که 

می گویند اختالس شده است. این هم به علت قیمت گذاری دولتی رخ می دهد.
وی اضافــه کــرد: بنــده کــه پیــچ و مهــره می ســازم وقتی آهن به نــرخ دولتی 
خریــداری می کنــم بــه جــای پیچ و مهره بیشــتر آهــن خریداری شــده را تبدیل به 
آهن قراضه می کنم. چون سود آهن قراضه در بازار بیشتر از محصول تمام شده 
اســت. متاســفانه بر اســاس بررســی که انجام داده ام این اتفاق نه تنها در فوالد 

بلکه در دارو هم اتفاق افتاده است.
شــکوهی ادامه داد: ســال ها قبل وقتی ســرم تولید می شد میزان هدر رفت 
مواد پلیمری و آلومینیوم به ۳۰ درصد رسیده بود و معلوم شده بود افرادی که 
ارز دولتی دریافت می کردند ســود فروش ضایعاتشــان از ســود فروش داروهایی 
که با نرخ دولتی تولید می شده باالتر بوده است؛ یعنی به عمق این مساله دقت 

کنید متوجه خواهید شد که چرا گرفتار این وضع شده ایم.
وی افــزود: تــا زمانــی کــه ایــن مجوزهــا و قیمت گــذاری و دخالــت ارگان های 
دولتــی در سیاســت گذاری ها جمــع نشــود ایــن وضــع هــم کمــاکان ادامــه دارد. 
بنابراین وزارت بهداشــت به جای اینکه رگوالتور باشــد، سیاســت گذار شــرکت ها 
شــده اســت کــه چــه کســی چــه رقمی مــواد اولیه بیــاورد و چــه قیمتی بفروشــد. 
بنابرایــن تــا زمانی که این وضع جمع نشــود پیشــرفت نداریــم و روز به روز دچار 

مشکالت بیشتری هم خواهیم شد.


