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تنها  ۱۳.۸ درصد از کل مواد اولیه مورد نیاز فهرست دارویی کشور توسط 
فعاالن توليد مواد اوليه دارویی در کشور تامین می شود

کاهش نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه همزمان با 
کاهش ارزش لیر

ترجمه: محمود نوال مطلق

تالش گسترده در بلژیک برای تقویت قدرت خرید

همبستگی بیت کوین با وال استریت

بانــک مرکــزی ترکیــه بازهــم نــرخ بهــره خود 
را کاهــش داد. ایــن باعــث شــد ارزش لیــر 
بــه پائیــن تریــن حد خــود ســقوط کند. پس 
از چندمــاه پایــداری در نــرخ بهره، این بانک 
تصمیم گرفت یک درصد آن را کاهش دهد و 
از ۱۳درصد به ۱2 درصد برساند. این تصمیم 
نهادهــای  معمــول  اقدامــات  برخــاف  کــه 
مالیســت، منجــر بــه کاهــش ارزش لیر این 

کشورشد.
لیــر کــه قبال در ســال ۲۰۲۱ )۱۴۰۰( ۴۴درصد از ارزش 
خود را در برابر دالر از دست داده بود از ابتدای سال میالدی 
جــاری ژانویــه ۲۰۲۲ )دی ۱۴۰۰( تاکنــون نیــز دوباره شــاهد 
کاهش برابری ۲۷درصدی در مقابل اســکناس ســبز آمریکا 

بوده است. 
ایــن درحالیســت کــه بانکهــای مرکــزی آمریــکا، اروپــا، 
انگلستان برای مقابله با تورم و افزایش قیمتها و به منظور 
فرونشاندن تقاضا، نرخ بهره خود را از چند ماه پیش تاکنون 
افزایــش داده انــد. به طور مشــخص فــدرال رزرو آمریکا روز 
چهارشنبه۲۱سپتامبر )۳۰شهریور( اعالم کرد برای پنجمین 
بــار متوالــی در ســال جــاری نــرخ بهــره خــود را ۷۵واحــد به 
نســبت نرخ پایه افزایش داده اســت. اما در ترکیه  خبری از 

این سیاست انقباضی پولی نیست.
دقیقــا برعکــس، بانــک مرکــزی ترکیــه روز پنجشــنبه 
۲۲ســپتامبر )۳۱شــهریور( اعالم کرد برای دومین با متوالی 
نــرخ اصلــی بهــره خــود را کاهــش داده و از ۱۳ به ۱۲ درصد 
رسانده است. در ماه اوت) مرداد( نیز این نرخ از ۱۴درصد به 

۱۳درصد کاهش یافته بود. 
»رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس جمهــور ترکیــه از ماه 
ژوئن)خرداد( برنامه خود را برای کاهشهای متوالی نرخ بهره 
بانــک مرکــزی اعالم کرده بود. درعین حال این کشــور دچار 
تورمی سرسام آور شده است. نرخ تورم ساالنه در ماه اوت 
)مرداد( معادل۸۰/۲ درصد گزارش شد که باالترین نرخ تورم 

ترکیه از سال ۱۹۹۸)۱۳۷۷( تاکنون محسوب می شود.
براســاس اطالعات گروهی از اقتصاددانان پژوهشــگر 
مســتقل در ترکیــه میــزان ایــن نــرخ بســیار از ایــن رقمهــا 

باالتراســت. آنها رقــم ۱۷۵/۵ درصد را اعالم 
کرده انــد کــه دوبرابر رقم رســمی اعالم شــده 
به وسیله مرکز ملی آمار ترکیه است. گرچه 
سیاســتهای انقباضــی پولــی ســایر بانکهــای 
مرکــزی برافزایــش نــرخ بهره به منظــور مهار 
تــورم و کاهــش تقاضــا بوده، دولــت ترکیه با 
اتخــاذ سیاســتهای انبســاطی پولــی موجبات 
کاهش شدید ارزش پول ملی خود را فراهم 
کرده اســت. بدین ترتیب لیــر ترکیه به پائین 
ترین حد ارزش خود با برابری ۱۸/۳۸ لیر درمقابل یک دالر 

رسیده است.
پول ملی ترکیه قبال  نیزدر سال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( ۴۴درصد 
از ارزش خود را در برابر دالر از دست داد و از ابتدای سال 
میــالدی جاری تاکنون نیزشــاهد کاهش مجــدد ۲۷درصدی 
در مقابل دالر است.  اقدامات مداخله گرایانه بانک مرکزی 
در ماه ژوئن )خرداد( نیز نتوانســت تأثیر چندانی در بهبود 
وضعیت آن داشــته باشــد. پاسخهای این بانک به سئواالت 
در مــورد دالیــل اتخاذ این سیاســت چندان واضح و آشــکار 
نیســت و معمــوال به صورت مبهــم و چند پهلو به مخاطرات 
ژئوپلیتیکــی و نامشــخص بــودن زمینه هــای رشــداقتصادی 
جهــان اســتناد کــرده و برایــن اســاس دالیــل تصمیماتش را 
توجیه می کند. به اعتقاد مقامات این بانک برای رسیدن به 
مهار تورم باید محیط صلح وآرامش بر اقتصاد جهانی حاکم 
باشــد تــا بتــوان به صورت ریشــه ای عوامل تــورم زا را ازمیان 

برداشت.
دلیل پافشاری دولتمردان ترکیه درسالهای اخیر براین 
سیاســتهای اقتصــادی نــوع نــگاه آنهــا بــه مصرف و ســرمایه 
گذاری در بخش امالک و مستغالت و امتیازات ویژه ای است 
که برای آن قائلند و براین باورند که در صورت افزایش نرخ 

بهره بانکی این بخشها به مخاطره میفتند.
 »رجــب طیــب اردوغــان« رئیس جمهــور ترکیه معتقد 
اســت سیاســتهای او منجر به رشد اقتصادی و ثبات قیمتها 
خواهــد شــد. او بهرحــال در تــالش اســت زمینــه را بــرای 

انتخابات ژوئن۲۰۲۳)۱۴۰۲( به نفع خود مهیا کند.
منبع: روزنامه تریبیون

2۱ســپتامبر  چهارشــنبه  روز  بلژیــک 
)۳۰شهریور( شاهد تظاهرات گسترده مردم 
این کشور در اعتراض به افزایش سرسام آور 
قبضهــای انــرژی بود. درایــن تظاهرات که در 
نقــاط مرکــزی بروکســل پایتخــت بلژیک برپا 
شد مردم به افزایش بی سابقه قیمت انرژی 

و کاهش قدرت خرید خود معترض بودند.
منظــور  بــه  اتحادیه هــا صرفــا  ابتــدا  در 
یــک بســیج عمومــی بــه منظورتهیــه مقدمات 

اعتصابات ماه نوامبر )آبان( برنامه ریزی کرده بودند. اما خشم 
و بی اعتمادی گردانندگان حداقل سه اتحادیه بلژیکی درمورد 
افزایــش سرســام آور قبوض انرژی باعث شــد آنهــا تظاهرات 
عظیمــی بــا حضــور بیــش از ۱۰هــزار نفــر در روز چهارشــنبه 
برگزارکننــد.  بروکســل  قلــب  در  ۲۱سپتامبر)۳۰شــهریور( 
پیشــتازان  از  لیبــرال  سوسیالیســت،  مســیحی،  گروههــای 

مشترک این تظاهرات بودند.
تظاهراتــی کــه بــدون هیچگونه درگیــری در چند قدمی 
مقر کارفرمایان فدراســیون بنگاههای اقتصادی بلژیک پایان 
یافت. آنان درماه ژوئن نیز خواستار بازنگری در آئین نامه های 
ســالهای ۱۹۹۶ )۱۳۷۵( بــه منظــور افزایــش ســطح حقــوق و 
دســتمزد خــود بــا هــدف توانایــی حفــظ موقعیــت رقابتــی در 
اقتصــاد بلژیــک بودنــد. افزایــش قیمت انرژی در این کشــور 
تقاضا برای افزایش قدرت خرید را به شــدت باال برده اســت. 
این درحالیست که تعداد قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی 
ناچــار شــده اند قیمتهای خــودرا افزایش دهنــد. چراکه تولید 
محصــوالت آنهــا مســتقیما در ارتباط با انرژی قــرار دارد و به 
صورت خودکار با افزایش قیمت انرژی قیمت آنها نیز افزایش 

می یابد.
افزایش شدید تورم ساالنه با نرخ ۹/۹۴ درصدی درماه 

اوت )مــرداد( درحالیکــه برای کل ســال ۲۰۲۲ 
)۱۴۰۱( ۹/۴ درصــد پیش بینــی می شــد باعــث 
شده افزایش حقوق و دستمزد تا حد مورد نیاز 
بــرای جبران تورم  طی ماههای آینده اجتناب 
ناپذیــر شــود. یکــی از مــوارد مطرح شــده در 
تظاهرات گسترده و غیرمنتظره روز چهارشنبه 
۲۱ سپتامبر )۳۰ شهریور( کاهش قیمتها بود. 
شــعار آنهــا »انجمــاد قیمتهــا به جــای انجماد 

مردم« بود.
بیــش از ۷۰ درصــد مــردم ایــن کشــور برایــن باورنــد که 
در زمســتان پیــش رو از پرداخــت قبوض گازوبــرق خود عاجز 
خواهند بود. قیمت این قبوض برای خانوارها بیش از ســه، 
چهارو پنج برابر شده اســت. کســبه، مدیران صنایع کوچک و 
کارگاههای صنایع دســتی و بقیه فعاالن اقتصادی نیز فریاد 
هشدار نسبت به این وضعیت را سر داده اند. عمده شعارهای 
ایــن تظاهــرات برمحور توقــف افزایش قیمت انــرژی و انجام 
اقداماتــی در ســطح اتحادیــه اروپــا و اجــرای تصمیمات جدی 

به وسیله دولت فدرال متمرکز بود.
این دولت روزجمعه ۱۶ سپتامبر )۲۵شهریور( تصمیمات 
جدیدی به منظورافزایش قدرت خرید اتخاذ کرد که بالفاصله 
اتحادیه هــای کارگــری، چــپ رادیــکال و ناظــران آن را ناکافی 
ارزیابــی کردنــد و از اینــرو آغاز »جمعه های خشــم« را اعالم 
کردنــد. دولــت فــدرال به رهبــری »الکســاندردوکروُ« پس از 
انجــام مذاکــرات طوالنی نهایتا بــا کاهش حدود ۲۰۰ یورویی 
قبوض انرژِی برای برخی خانوارها موافقت کرد. براین اساس 
بخــش مرفه تــر جامعه یعنی کســانی که بیش از ۵هزار یورو 
در مــاه دریافتــی دارند باید بخشــی از ایــن کمکها را در قالب 

مالیات بپردازند.
منبع: لوموند

امیرعباس امامی

رئیس هیئت مدیره فینوپیا 

یک سبد سرمایه گذاری کامل، باید دارایی های 
مختلفــی را در خــود جای دهد. ســرمایه گذاری 
در دارایی های مختلفی مثل بازار سهام، اوراق 
قرضه، اماک و مســتغات و ارزهای دیجیتال 
باعث می شــود تا ریســک ســرمایه گذار کاهش 
یابد. از طرفی، در اکثر مواقع، ســرمایه گذاران 
برای کسب سود بیشتر به سفته بازی هم روی 

می آورند. این ســفته بازی در ابتدای قرن بیستم می توانست 
گشــتن بــه دنبــال چــاه نفــت باشــد و در دهــه ۱۹۹۰ میادی 
هم ممکن بود به سرمایه گذاری در سهام شرکت های مبتنی 
فناوری اینترنت تغییر کند. در هر حال، امروزه بسیاری باور 

دارند که سفته بازان به ارزهای دیجیتال روی آورده اند.
هنــگام بررســی ارزهــای دیجیتــال بــرای ســرمایه گذاری، 
معامله گران باید راحتی و ریسک آنها را بررسی کنند و به یک 
نقطه تعادل برســند. ســرمایه گذاری در این طبقه از دارایی ها 
نوســانات شــدیدی به همراه دارد و عالوه بر تأثیرات روحی و 
اضطراب شــدید، ریســک آنها را هم افزایش می دهد. هرچند 
که روند بازار سهام می تواند گیج کننده باشد، اما هرگز به پای 
فــراز و نشــیب موجــود در بازار ارزهای دیجیتال نمی رســد. در 

نتیجه، درک نقاط قوت و ضعف هر یک از این 
دارایی ها و نقشی که در سبدهای سرمایه گذاری 
ایفا می کنند، برای دســتیابی به ســود و اهداف 

سرمایه گذار، امری ضروری است.
نه چنــدان  پدیده هــای  دیجیتــال  ارزهــای 
قدیمــی هســتند کــه در اکثــر مواقــع موردتوجه 
رســانه ها، ســرمایه گذاران مختلــف، مؤسســات 
مالــی و دولتــی قــرار می گیرنــد. ظهــور ارزهــای 
دیجیتــال به عنــوان یــک دارایــی مالــی جدیــد، 
فرصت جدیدی برای بررسی چندجانبه و کشف نشده آنها ارائه 
می دهد. نقش این دارایی ها در سال های اخیر به سرعت رشد 
کــرده و توجه دانشــمندان دانشــگاهی، رســانه ها، مؤسســات 
دولتی و شرکت های مالی زیادی را به خود جلب کرده است. 
اگرچه ارزهای دیجیتال را می توان دارایی نسبتاً جدیدی در نظر 
گرفت، اما رشد آنها در ده سال گذشته به شدت چشمگیر بوده 

است. 
از طرفی، در چند ماه گذشته، تقریباً تمام بازارهای مالی 
روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. افزایش تورم و مشکالت 
سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان بسیاری از سرمایه گذاران 
را با ضررهای هنگفتی مواجه کرده است. بسیاری از متخصصان 
همچنان در حال بررسی تأثیر این عوامل بر ارزهای دیجیتال 

هستند، اما تقریباً همه آنها باور دارند که این تأثیر وجود دارد. 
هنگام مقایســه ارزهای دیجیتال و بازار ســهام، عالوه بر 
بررســی نوســانات آنها، می بایســت به نکات دیگری هم توجه 
کــرد. بــرای مثال، ســهام نشــان دهنده مالکیت بخشــی از یک 
شــرکت اســت. مؤسســان شــرکت ها در بدو تأســیس شــرکت 
مالکیــت کامــل آن را بــه دســت می آوردنــد و پــس از مدتــی با 
رعایــت شــرایط و قوانیــن موجــود، می تواننــد ســهام شــرکت 
خــود را بــه معامله گــران بفروشــند. حتــی بعد از عرضــه اولیه 
عمومی هم شــرکت ها می توانند تعداد ســهام خود را افزایش 
دهند. این انتشــار ســهام جدید ارزش ســهام فعلی را کاهش 
می دهد، اما شرکت را قادر می سازد تا پول و سرمایه بیشتری 
جمع آوری کند. از جمله دالیل رایجی که می توان برای فروش 
سهام اضافی به آنها اشاره کرد، افزایش سرمایه برای توسعه، 
اســتخدام کارمنــدان بیشــتر، افزایــش ظرفیــت تولیــد و ایجاد 

تسهیالت است.
صاحبــان ســهام نیــز بــه انتخــاب اعضــای هیئت مدیــره و 
سیاســت های شــرکتی کــه در مجامــع ســاالنه صاحبان ســهام 
ارائه می شود، رأی می دهند. آنها به طور کلی، کنترل کمی بر 
نحوه عملکرد روزانه یک شــرکت خواهند داشــت، اما اگر اکثر 
سرمایه گذاران به اندازه کافی با هم متحد شوند، می توانند روی 

جهت گیری شرکت تأثیر بگذارند.

از طرفــی، ارزهــای دیجیتــال و به طور خــاص بیت کوین، 
معمــوالً به عنــوان یــک دارایــی معمولــی و بســیار پرخطر عمل 
می کننــد. ایــن دارایی ها، در صورت رشــد بازار ســهام، معموالً 
رشد می کنند و در صورت نزول آنها کاهش می یابند. از طرفی، 
از آنجــا کــه ارزهــای دیجیتــال دارایی هــای پرخطری محســوب 
می شــوند، کاهــش یــا افزایــش قیمــت آنهــا شــدیدتر از رونــد 

صعودی یا نزولی بازار سهام است.
داده هــای موجــود نشــان می دهــد کــه همبســتگی بیــن 
قیمت بیت کوین و بازار سهام در سال ۲۰۲۲ به باالترین حد 
خود رســیده اســت. تغییرات شــرایط کالن اقتصادی از جمله 
تغییــرات تــورم و نــرخ بهره آمریکا به شــدت بر قیمــت ارزهای 
دیجیتال تأثیرگذار بود. با این حال، این دارایی ها با تمام وجود 
در تالش انــد تــا خــود را از ایــن همبســتگی نجــات دهنــد و به 

موفقیت های نسبی هم دست یافته اند.
بــه طــور کلــی، اگرچــه ضریــب همبســتگی بیت کویــن و 
شــاخص ســهام »S&P۵۰۰« در گذشــته معمــوالً حــدود ۰.۱۵ 
بوده، در سال ۲۰۲۲ حتی از محدوده ۰.۵ هم فراتر رفته و پس 
از مدتی کاهش یافته است. صاحب نظران هنوز درمورد اینکه 
آیا این همبســتگی ادامه می یابد یا نه، به توافق نرســیده اند. 
برخی مانند کوین اولری، تحلیلگر و مجری مشهور آمریکایی، 
انتظار دارند که در نهایت ارزهای دیجیتال به بخشــی از بازار 

سهام تبدیل شوند و کامالً در آن ادغام گردند. برخی نیز مانند 
چانــگ پنــگ ژائــو، مدیرعامــل صرافــی بایننس، بــاور دارند که 
این همبســتگی به خاطر عرضه محدود ارزهای دیجیتالی مثل 

بیت کوین در نهایت از بین می رود.
در هــر حــال، بــا توجــه بــه ارزش بــازاری انــدک ارزهــای 
دیجیتال در مقایسه با ارزش بیش از ۱۰۰ تریلیون دالری بازار 
سهام، می توان به این نتیجه رسید که ارزهای دیجیتال هنوز 
جای زیادی برای رشد دارند. البته اگر بازار سهام مانند سال های 
گذشته با نرخ تورم حرکت کند و همبستگی آن با بازار ارزهای 
دیجیتــال حفــظ شــود، احتمــاالً چالش هــای قابل توجهــی برای 

ارزهای دیجیتال به وجود می آید.
از زمانــی کــه بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفته اســت با 
تورم باالی این کشور مبارزه کند و نرخ بهره را افزایش دهد، 
بازار ســهام و بازار ارزهای دیجیتال با روزهای ســختی مواجه 
شدند. در هر حال، در این برهه از تاریخ هیچ کس نمی تواند 
دقیقاً پیش بینی کند که آینده ارزهای دیجیتال چگونه خواهد 
بود، چه زمانی ممکن است همبستگی آن با بازار سهام از بین 
برود، یا اینکه آیا کل اقتصاد جهانی به یکباره سقوط می کند یا 
نه. جهان هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی در نقطه 
چالش برانگیزی قرار دارد و تنها سیاست های کاربردی و سریع 

می تواند آن را نجات دهد.
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نیلوفر جمالی

مــدت هاســت که بحــث دارو و تامین مواد اولیه 
دارویی تبدیل به معضلی بزرگ برای جامعه ایران 
شده است. ارائه ارز ۴2۰۰ تومانی دلیلی بر ورود 
شرکت هایی برای دریافت این رانت بزرگ شده 
بــه قــدری کــه قــوه قضاییــه دربــاره رانــت یکی از 
شرکت های دریافت کننده ۹2 میلیون یورو ارز 

ترجیحی ورود پیدا کرد.
ایــن روند باعث افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت 

دارو در بــازار شــد در حالــی کــه در دوران تحریم هیچــگاه دارو در 
لیست قرار نگرفت اما سیاست گذاری های دولت گذشته خواسته 
یا ناخواسته به سمت تخلفات در این حوزه حرکت کرد و با افزایش 

قیمت دارو در بازار خون مردم را در شیشه کرد.
رانــت ارز دولتــی به قدری باال گرفت که بهرام دارایی رییس 
سازمان غذا و دارو بر اشتباه بودن این سیاست و سواستفاده های 
میلیاردی در این زمینه اذعان کرد. در پی این روند مرکز پژوهش 
های مجلس با ارائه گزارشی از تاثیرهای منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به دارو و مشکالت ایجاد شده در بازار دارو خبر داد. در کنار اذعان 
مسئوالن و نیز گزارش رسانه ها درباره مشکالت جامعه برای تهیه 
برخــی مــواد اولیــه دارویی و داروهای خاص در بازار اما ســندیکای 
تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی زیربار نمی رود و معتقد است که 
این روند فقط آمارســازی منفعت طلبان اســت. دولت گذشته در 
کنار عدم تحریم دارو با رویکرد خودکفایی در تولید این محصوالت 
به سمت حمایت های بی پشتوانه از فعاالن این حوزه حرکت کرد 
اما روند فعالیت ها و نقل و انتقاالت مالی به ســمتی در حرکت 
است که ورود این محصوالت و مواد اولیه آن به کشور با مشکل 

مواجه شد.
در سال های گذشته سياستگذاری های دولت در حوزه دارو 
با در راستای تضمين دسترسی جامعه به آن، حمایتهای مختلفی 
همچون تخصيص ارز دولتی، ممنوعيت یا محدودیت واردات مواد 
اوليه مشابه توليد داخل ... را نسبت به این صنعت اعمال کرده 

است اما نتیجه نهایی آن مثبت نبود.

نتایج بررسی مرکز پژوهش ها
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود اشاره کرد که تنها  ۱۳.۸ 
درصد از کل مواد اولیه مورد نیاز فهرســت دارویی کشــور توســط 
فعاالن توليد مواد اوليه دارویی در کشور تامین می شود و علیرغم 
تمام حمایت های صورت گرفته از این بخش توليد مواد اوليه در 
کشور به درستی پیش نرفته و با کمبود داروهایی مواجه هستیم که 

مواد اولیه آن در داخل کشور تولید می شود.
در مقابل رقم اعالم شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس 
ادعای سندیكای توليدکنندگان مواد اوليه دارو قرار دارد که معتقد 
است ۷۱ درصد نیاز بازار داخلی از کل مواد اولیه و ملزومات بسته 

بندی توسط این بخش تامین شده است.

در ایــن راســتا، مرکــز پژوهــش هــای مجلس 
برآوردهــای پژوهش هایش ارائه می کند و معتقد 
است که سندیکای مذکور تنها ۲۵.۱ درصد از لحاظ 
حجم و۲۳.۱ درصد به لحاظ ریالی توانســته اســت 
این بازار را در دست بگیرد. از این رو تا رسیدن به 
خودکفایی و درصد قابل مالحظه اعالم شده از سوی 
سندیکای تولید مواد اولیه دارو راه زیادی در پیش 

است.
نکته ای که باید به آن توجه شود اینکه تامین 
کنندگان مواد اولیه دارویی با دریافت ارزهای ترجیحی خود روندی 
را در پیــش گرفتنــد که نه تنها جوابگــوی تأمين داروهای حياتی و 
ضروری نبود بلکه کامال تحت نگاه سوددهی به سمت تأمين مواد 
اولیــه پرفــروش و پرســود گرایش پیدا کرد و آمارها نشــان دهنده 
تامین ۵۵ درصدی مواد اولیه داروهای غیرضروری هســتند. حال 
آنکــه کشــور برای تامین مواد اولیــه داروهای ضروری همچنان به 

واردات وابسته است.
در ادامه این روند قیمت مواد مؤثره تولید داخلی دارو بیش از 
۲ برابر قیمت وارداتی است و با وجود تخصیص ارز دولتی به این 
صنعت، افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال های ۱۳۹۷ 
تا ۱۳۹۹ در برخی اقالم حتی به ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصد هم رسیده که 
فاصله قابل مالحظه ای با میانگین نرخ تورم در ســایر بخش های 

صنعتی دارد.
در چنین شــرایطی بود که چندین پرونده تخلفات مالی در 
این زمینه از ســوی دادســتانی مطرح شــد که با در دســت داشتن 
ارز ۴۲۰۰ تومانی توانستند با فاکتورسازی و گران فروشی و هزاران 
ترفند دیگر بازاردارو را به هم ریخته و تامین داروهای ضروری را با 

اختالل روبرو کنند.

تقابل ادعاهای سندیکا و مجلس
فرامرز اختراعی، رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد 
دارویی در گفتگو با عصراقتصاد ادعای گرانی و ارزانی تولید داروی 
نســبت به کشــورهای را یک مســیر انحرافی دانســت و گفت: هر 
کشوری متناسب با منافع خود تصمیم می گیرد که چه کاالیی را 
تولید کند و چه کاالیی را تولید نکند. وی با بیان اینکه شرکتهای 
فراملیتی با رویکرد سیاسی و جانبدرانه از واردات حمایت می کنند، 
افزود: باید در بسیاری از صنایع از جمله دارو خودکفا شویم. ممکن 
است تولید برخی از این ارقام هم گران تر تمام شود که تعداد آن ها 
محدود است. مانند »پنسیلین جی« که ما در کشور تولید کردیم و 
دستور مستقیم مقام معظم رهبری را داشته است و در مجموعه 
برکــت بــه تولید انبوه رســیده و به این تولیــد انبوه نیز افتخار می 
کنیم چون با این کار ما به صنعت واقعی بیولوژیک راه پیدا کردیم 
که فرمانتورهای بسیار بزرگ ۸۰ متر مکعبی دارند و یک محصول 

بیولوژیک استراتژیک را به تولید انبوه رسانده اند.
اختراعی ادامه داد: اگر قیمت نهایی یک محصول گران تر از 

قیمت تولید رقیب یعنی چین تمام می شود دالیل متعدد سیاسی 
و اقتصادی دارد. از جمله اینکه در آنجا چندین برابر مصرف خود را 
تولید می کنند بنابراین چاره ای ندارند باید آنقدر ارزان بفروشند که 
نتیجه آن این می شود که سایر شرکت های تولید کننده رقیب در 
دنیا تعطیل شده اند تا آنها برای زمانی که به قول خودشان زمان 
جنگ است و نیازهای آنتی بیوتیک شان افزایش پیدا می کند قدرت 

تولید را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از تصمیمات کالن کشور که ما 
را مکلف به تولید داخلی می کند ورای این ضرب و تقســیم های 
پوشــالی و بهانــه های وابســتگان مافیای دارو اســت، عنــوان کرد: 
ممکن است برخی اقالم گران تر هم تمام شود اما ما باید آنها را 
تولید کنیم و بنابراین قابلیت اینکه مورد دفاع مقامات کشوری هم 

قرار بگیریم را برای اقالم اساسی داریم.
رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی با 
اشاره به اینکه موارد یاد شد اصل موضوع بود اما در جزئیات اینگونه 
نیســت، اظهار کرد: ما به دلیل منابع غنی انرژی، نیروی انســانی 
متخصص و امتیاز محیط زیستی که در یک کشور بیابانی و نیمه 
بیابانی هستیم و آمادگی استراتژی و سیاسی کشور در خودکفایی 
که همه همراهی ها و همکاری ها در کشور و حوزه منابع طبیعی 
در جهت تولید ملی است، بنابراین تولید ما در نهایت بطور عموم 
ارزان تر و باکیفیت تر اســت. لذا در یک نگاه کلی این که قیمت 
داروهای داخلی گران تر از خارجی هاست یک حرف غیر واقعی و 
جانبدارانه برای سرکوب تولید ملی است.  وی در ادامه با بیان اینکه 
ایــن حــرف هــا مصداق واقعی ندارد، افزود: ما در جهت حمایت از 
تولید ملی، ایجاد اشتغال و اصل الیتغیر خودکفایی تولید می کنیم 
و این موضوع قابل دفاع است و افرادی که امروز در کمیسیون یا 
به عنوان مشاور کمیسیون قرار گرفته اند و قیمت های غیرمنطقی 
و غیرحمایتی را منظور کردند تا تولید داخلی را با بن بست برسانند 
و فرآیند تولید را متوقف کنند، حتما پاسخ آن را قاطعانه خواهند 

شنید. 
اختراعــی دربــاره میزان تولید مواد اولیه مربــوط به داروهای 
ضروری در کشور نیز گفت: مواد اولیه با فرهنگ پولسازی هم راستا 
نیست چراکه هرکس به دنبال پولسازی باشد در واردات و سپس 
در تولید دارو فعالیت می کند و همه می دانند که کمترین سود در 
زنجیره تولید دارو برای فعاالن حوزه مواد اولیه است. وی ادامه داد: 
یکسری داروهای اساسی وجود دارد که در فهرست ما حدود ۴۸۲ 
قلم است که در برخی از کشورها مانند هندوستان به ۱۵۲ مولکول 
محدود می شود. برخی از داروهای اساسی ممکن است از جهت 
ظرفیت تولید برای ســرمایه گذاری اقتصادی نباشــد و این وظیفه 
ای است که گریبان مقامات مسئول نظامات دارویی را می گیرد تا 
امتیازاتی را در نظر بگیرند مانند قیمت عرضه باالتر که سرمایه گذار 

به سرمایه گذاری عالقه مند شود.
ایــن فعــال حــوزه دارو ادامه داد: بنابراین ســرمایه گذار برای 
اینکــه بتوانــد چــرخ تولیــد را بچرخاند و حقوق پرســنل را پرداخت 
کند طبیعتا اقالمی را تولید می کند که منفعت اقتصادی داشته 
باشد. ما به عنوان سیاست گذار بایستی امتیازاتی را قائل شویم 
که آن مولکول هایی که بیشــتر مدنظر ما اســت از این قلم تفکر 
خارج نشود. وی معتقد است، اگر قرار است که واقعا از داروهای 
اساسی حمایت شود باید حمایت خودشان را نشان دهند و بگویند 
فالن دارو به دلیل ظرفیت تولید و پیچیدگی های فنی و .... مورد 
استقبال سرمایه گذار قرار نگرفته است و ما برای اینکه استقبال 
سرمایه گذار را به دست بیاوریم برای او امتیازاتی در نظر میگیریم.
اختراعی تاکید کرد: بخش خصوصی متناسب با منافع خاص 
خود فعالیت می کند و برای جذب سرمایه  باید منافع این بخش 
در نظر گرفته شود. محرز است که برخی با تولید ملی زاویه دارند. 
ســندیکای تولید مواد اولیه دارو بیش از ۷۲ درصد از نیاز داخلی 
را تولید می کند و برای این ادعا مستندات وجود دارد. افرادی که 
آمارهای نامربوط وغلط ارائه می دهند رویه محاسبات خود را اعالم 
کنند.  گزارش ارائه شده از سوی مجلس توسط همین افراد نوشته 
شده است و در حالی که آمارنامه دارویی سال های مختلف منتشر 

شده و باید محاسبات بر اساس آن صورت گیرد.

مقابله کمیسیون بهداشت مجلس با 
سندیکای دارو

همایون سامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلــس در خصــوص اظهــارات اختراعــی و بحــث خودکفایــی در 
حوزه تولید مواد اولیه دارو به عصراقتصاد گفت: سیاست وزارت 
بهداشت در دوران آقای روحانی و آقای رئیسی بر این بوده است 
که تا حد امکان از خروج ارز به هر نحوی که شده است به خاطر 
مشکالت ارزی کشور جلوگیری کند. بر همین اساس ترجیحا وزارت 
بهداشت تمایل دارد داروهایی که حتی واردات آن ها به صرفه تر از 
تولید آن در داخل کشور است در داخل تولید شود. وی ادامه داد: 
در این خصوص به نظر من صحبت آقای اختراعی درست نیست 
و بحث فقط در خصوص خودکفایی نیســت بلکه مســئله اصلی 

موضوع خروج ارز از کشور مطرح است. 

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

کمبود

گریبان گیرمردم



خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . شنبه 2 مهر 1401 . سال هجدهم . شماره 4996 .  

آغاز پیش فروش بلیت قطار 
از امروز

راهآهــنجمهــوریاســامیایــرانازآغــازپیشفــروش
بلیتقطارهایمسافریطیامروز۲مهر۱۴۰۱خبرداد.
به گزارش تسنیم، راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
از آغــاز پیش فــروش بلیت قطارهای مســافری برای بازه 
زمانی 11 مهر تا 10 آبان 1401 از امروز 2 مهر خبر داد.

بر این اســاس پیش فروش بلیت تمام مســیرها از 
ساعت 8 صبح امروز از طریق آژانس ها و دفاتر فروش 

آغاز می شود.
پیش فــروش غیرحضــوری )ســایت ها( بلیــت قطارهــای 

مسافری نیز از ساعت 14 امروز انجام می شود.

رئیس سازمان فناوری 
اطالعات اعالم کرد: 

محدودیت موقت برای 
برخی پلتفرم های خارجی

رئیــسســازمانفنــاوریاطاعــاتایــرانبابیــاناینکه
بــهدســتورمراجــعذیصاحبــرایبعضــیازپلتفرمها
وســکوهایخارجــیبهصورتموقــتمحدودیتهایی
وضــعشــدهاســتتاکیدکردکهنیازهایــیکهمردمدر
اســتفادهازخدمــاتالکترونیکــیدارنــد،بــااســتفاده
ازظرفیتهــاوپیامرســانهایداخلــیبرقــراراســتو

مشکلخاصیوجودندارد.
به گزارش ایســنا، محمد خوانســاری اظهار کرد: نیازهایی 
که مردم عزیز ما دارند در استفاده از خدمات الکترونیکی، 
چه آنهایی که مرتبط هستند با خدمات سایت های داخلی 
ماننــد خریــد و فــروش، تاکســی های اینترنتــی، بانک هــا، 
خدمات مالی، خدمات حوزه سالمت و نسخه الکترونیکی 
و غیــره یــا نیازهایــی کــه بــه شــکل خدمــات ارتباطــی بــا 
اســتفاده از ظرفیــت پیام رســان های داخلــی، برنامه هــای 
کاربــردی، ابزارک هــا و برنامه هــای کاربــردی تلفــن همــراه 

داخلی برقرار است و مشکل خاصی نیست.
وی افزود: در حوزه خدمات دولت از طریق پنجره 
واحــد خدمــات دولــت، خدمــات دولــت الکترونیکــی بــه 

شکل روان درحال انجام است.
خوانســاری دربــاره پاســخ بــه اینکــه شــرایط و فعالیــت 
نرم افزارهــای  و  اپلیکیشــن ها  و   IR دامنــه  وبگاه هــای 
کاربردی موبایلی به چه صورت است، گفت: نرم افزارهای 
کاربــردی موبایلــی و وبگاه هایی که در دامنه IR هســتند، 
اینهــا بــدون مشــکل و بــدون وقفه فعالیت خــود را ادامه 
می دهنــد؛ عــالوه بر این در حوزه خدمات بین المللی هم 
اینترنت بین الملل بدون مشکل در دسترس است؛ فقط 
بــرای بعضــی از پلتفرم ها و ســکوهای خارجی به دســتور 
مراجــع ذی صالح بــه صورت موقت محدودیت هایی وضع 
شــده اســت کــه مطابــق ضوابــط و مقــررات، کار آنهــا بــه 

صورت موقت و محدود انجام می گیرد.

بیش از ۱۰۰ هزار تخلف 
صنفی در 5ماه کشف شد

بــراســاسآمــارســازمانحمایــت،درنتیجــهبازرســی
خردهفروشــی، شــامل اقتصــادی واحدهــای انــواع از
عمدهفروشی،انبار،سردخانه،تولیدیصنفیوصنعتی
و...درپنــجماههامســالبرایبیــشاز۱۰۶هزارواحد
صنفیمتخلفپروندهتشکیلشدوبیشترینتخلفات
شناساییشدهشاملگرانفروشی،عدمدرجقیمتکاال

وعدمصدورصورتحساببودهاست.
بر اســاس اطالعات منتشــر شــده از سوی سازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، در مرداد ماه 
امســال بــه دلیــل تخلفــات صنفی برای 1۶ هــزار و 28۵ 
واحــد تولیــدی، توزیعــی و خدماتــی، پرونــده تعزیراتــی 
تشــکیل شــده اســت. در مــرداد مــاه امســال ۹۹ هزار و 
۵۳۳ مــورد بازرســی بــا هــدف نظــارت بــر چرخــه توزیع 
کاال و برخــورد بــا تخلفــات اقتصادی از ســوی اکیپ های 
بازرســی و نظــارت در ادارات صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان ها صورت گرفته اســت. در نتیجه این بازرسی ها 
در مدت یاد شــده 1۶ هزار و 28۵ فقره پرونده تشــکیل 

و 1۹ هزار و ۹1 مورد تخلف کشف شده است.
همچنیــن از ابتدای ســال جــاری تاکنون ۶2۳ هزار 
و ۶4 فقره بازرســی از انواع واحدهای اقتصادی شــامل 
خرده فروشــی، عمده فروشــی، انبار، ســردخانه، تولیدی 
صنفی و صنعتی و ... انجام شده و پرونده تخلف بیش 
از 10۶ هــزار واحــد متخلــف بــرای صدور حکــم نهایی به 

تعزیرات حکومتی استان ها ارجاع داده شده است.
بــه  مربــوط  بازرســی ها  بیشــترین  اســت  گفتنــی 
کاالهای اساســی و استراتژیک شامل نان، فرآورده  های 
پروتئینــی از جمله گوشــت قرمز و گوشــت مــرغ، برنج، 
محصوالت لبنی و روغن نباتی و ... بوده است. بیشترین 
تخلفات شناســایی شــده نیز شــامل گرانفروشــی، عدم 
درج قیمت کاال و عدم صدور صورتحساب بوده است.

عرضه گسترده مرغ منجمد با 
قیمت ۴۰ هزار تومان در بازار

سرپرســتجهــادکشــاورزیاســتانتهــرانازعرضــه
گســتردهمــرغمنجمــدبــاقیمــت۴۰هزارتومــانبرای

تنظیمبازارخبرداد.
بــه گــزارش مهــر، جبرئیــل بــرادری اظهــار کــرد: بــا 
توجــه بــه روند افزایشــی قیمــت مرغ گرم در بــازار و در 
راســتای رفاه حال مصرف کنندگان، عرضه گوشــت مرغ 
منجمــد در تمامــی مراکــز عرضــه اعــم از فروشــگاه های 
زنجیره ای، صنوف منتخب و سازمان میادین آغاز شد.

سرپرســت جهاد کشاورزی اســتان تهران افزود: با 
هماهنگــی وزارت جهاد کشــاورزی و شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام بــا هــدف تســریع در تنظیــم بــازار ایــن کاالی 
اساســی، هــر کیلوگــرم مــرغ منجمــد با کاهــش ۵ هزار 
تومانی نســبت به قیمت مصوب، هر کیلوگرم 40 هزار 

تومان عرضه می شود.

اخبـــــــــــــــــار

بــهگفتهعلــمبیگی،رئیسهیاتمدیرهانجمن
صنایــعبهداشــتی،آرایشــیوشــوینده،افزایش
هزینههــایداخلــیبــهزودیصرفــهاقتصــادی
تولیــدراازبیــنمیبــردامــاعرصــهراواردات

بیرویهخالینمیکنیم.
هرچند بازار شــوینده ها مملو از محصوالت 
روزهــا  ایــن  امــا  اســت  رنگارنــگ  و  متنــوع 
تولیدکنندگان شــوینده کشــور حــال و روز خوبی 
ندارند. از یک طرف افزایش هزینه های لجستیک 
و نبــود کانتینر و کشــتی بــرای واردات مواد اولیه 
مــورد نیــاز بــرای تولیــد، از یــک طرف گرانــی مواد 
اولیــه داخلــی و بســته بندی های تولیــد داخــل و 
هزینه هــای گمــرک همگــی دســت بــه دســت هم 

داده اند تا تولید داخلی را از رونق بندازند.
موانعی که بیشــتر از جنس داخلی هستند 
سیاســت های  و  تحریم هــا  بــه  مرتبــط  کمتــر  و 
خارجی هستند اما کمر تولیدکنندگان را با گرانی 
شکسته اند؛ به طوری که انتظار می رود به زودی 
ادامــه تولیــد از صرفــه بیفتد. با این حــال بختیار 
علــم بیگــی، رئیــس هیات مدیــره انجمــن صنایع 
می دهــد  قــول  شــوینده  و  آرایشــی  بهداشــتی، 
کــه تولیدکننــدگان نمی گذارنــد بــازار خالی شــود 
و عرصــه بــرای جــوالن ســود جویانــی کــه مخالف 
تولید داخلی و موافق واردات هســتند باز شــود. 
گفت وگــوی بــازار با این فعال صنعت شــوینده را 

در ادامه خواهید خواند.
بــهعنوانرئیسانجمنصنایعبهداشــتی،
آرایشــیوشــویندهوضــعتولیدکننــدگانصنــف
خــودرادرنیمــهدومســال۱۴۰۱چگونهارزیابی

میکنید؟
در دو سه ماه گذشته صنعت شوینده دچار 
مشکالت بسیاری شده است و بعضی از از مواد 
اولیه اصلی که که از آسیای جنوب شرقی تامین 
می شد با این موضوع مواجه شدند که یا کانتینر 
نیســت یا اینکه اگر کانتینر هســت مناسب مواد 
اولیه شــوینده نیســت کــه بتواند کارهــای انتقال 
مــواد اولیــه را انجــام دهند و کاالها را به کشــتی 

برساند.

بر اساس گفته کارشناسان کشتیرانی االن 
کشــتی ها و کانتینرهــای موجــود مشــکل دارنــد و 
می گویند کانتینرهایمان آنقدر فرســوده هســتند 
کــه نمی توانیــم مــواد اولیــه شــوینده را که حالت 

روغنی دارد حمل کنیم.
ناتوانــی و فرســودگی معضــل بــر عــاوه
کشــتیرانیبــرایحمــلمــوادروغنــیشــوینده،

هزینههایتولیدچقدرتغییریافتهاست؟
عالوه بر مشکالتی که به آنها اشاره شد، از 
یک طرف مشــکل اساسی این است که قیمت ها 
آنقــدر بــاال رفته اســت که رفته رفتــه دوباره برای 
تامین نقدینگی دچار مشکل می شویم. همچنین 
بــا توجــه بــه این افزایــش قیمت، تولیــد را هم از 
توجیــه اقتصــادی خارج می کند ایــن امکان وجود 
دارد که تا چند ماه دیگه به ســمت زیان دهی در 

تولید برسیم.
برخیازکارشناسانازافزایشهایعجیب
وغریبهزینههایبینالمللیلجستیکتا۷۰۰ 
درصــدصحبــتمیکننــد،ایــنموضــوعدرکنــار
نوساناتارزیچهمشکاتیبرایتولیدکنندگان
شــویندهایجادکردهاســت؟بــهنظرتاناحتمال

افزایشقیمتتولیداتشویندهوجوددارد؟
بلــه، بــا ادامه روند موجــود احتمال افزایش 
قیمت 40 تا 4۵ درصد محصوالت شوینده وجود 
تمــام  قیمــت  مســئوالن  وقتــی  متاســفانه  دارد؛ 
نهاده هــای تولیــد از جملــه بــرق، گاز و آب را بــه 
راحتــی افزایــش داده انــد و گاز بیــش از 10 برابــر 
شــده اســت، گرانــی ســایر تولیــدات هــم دور از 

انتظار نیست.
متولیــانبــاچــهسیاســتیمیتواننــدبدون
اینکــهتولیدکننــدگانهــمدچــارچالــششــوند

جلویافزایشقیمتهارابگیرند؟
بلــه، اگــر موافقت کننــد و قیمت مواد اولیه 
داخلــی را کاهش دهنــد این گرانی رخ نمی دهد. 
همچنیــن نیــاز اســت کــه وزارت نفــت بــه بعضی 
نفــت ارزان بدهــد تــا واحدهایی که نیــاز به مواد 
نفتی دارند تولید را ادامه دهند و معضل جدیدی 
مواجــه شــده اند. امــا بــه طــور قطــع چنیــن کاری 

انجام نمی دهند.
بــا شــوینده مــواد صنــف تولیدکننــدگان

چالشتامینارزمواجههستند؟
در مــورد تامیــن ارز کمی شــرایط بهتر شــده 
امــا اثــر آن در نبــود کشــتی و نداشــتن کانتینــر 

مناسب و غیره خنثی شده است.
گمــرکهماهنگیالزمبرایوارداترادارد
یاهمچونگذشــتهمشــکاتیدراینبخشهم

وجوددارد؟
گمرکات از نظر ظاهری درصد هزینه گمرک 
را کاهــش داده انــد امــا از آن طــرف بــا توجــه بــه 
افزایش قیمت ارز باز هزینه گمرکات هم بین 4 

تا ۶ برابر افزایش یافته است.
در هنــوز تولیدکننــدگان تفاســیر ایــن بــا

مسیرتولیدبازیاننرسیدهاند؟
خیــر، امــا دور از انتظــار نیســت. البتــه ایــن 
موضــوع بــه منزلــه خالــی شــدن بــازار شــوینده 
نیســت. بــا توجه به اینکــه تولیدکنندگان همواره 
ســعی دارنــد بــازار خالــی نماند حتی بدون ســود 
هــم تــالش می کننــد کــه تولیــد را ادامــه دهند تا 

جامعه با چالش کمبود کاال مواجه نشود.

ایــن  هــم  نباشــد  کاال  اگــر  طــرف  یــک  از 
نگرانــی بــرای آنها وجود دارد که برخی از شــرایط 
سوءاســتفاده کننــد و مســیر واردات را بــاز کنند. 
بنابرایــن بــه ایــن دالیــل حتــی گاهــی ایــن اتفــاق 
افتــاده کــه تولیدکننــدگان بــا ضــرر تولیــد کننــد. 
حتی سال  ها چندین بار تولیدکنندگان بین 10 تا 
1۵ درصــد تولیــد همراه با زیان انجام داده اند اما 

نگذاشته اند بازار با کمبودی مواجه شود.
لــوازمبســتهبندی تامیــن مــوردبحــث در
محصوالتبهداشــتیبهخصوصپلیمریهاچه

چالشیوجوددارد؟
پلیمــری  محصــوالت  تولیدکننــدگان  اگــر 
مقــداری با ســایر تولیدکنندگان همکاری داشــته 
باشــند چالش  هــا هم کمتر می شــود. البته ســود 
هیچگونــه  و  اســت  بــاال  بســیار  پتروشــیمی ها 
همکاری از سوی آنها وجود ندارد. این کاالیی که 
امروز خریداری می شود برای بار بعدی به همین 
قیمــت نیســت و روزانــه قیمت هــا در محصــوالت 

پتروشیمی ها افزایش می یابد.
از ایــن رو هــم صنــف تولیدکننــدگان مــواد 
شــوینده و هم تولیدکنندگان لبنی دچار مشــکل 

شــده انــد. بنابرایــن اگر مقداری از حاشــیه ســود 
محصوالت پلیمری کاســته شود صنایع دیگر هم 
می تواننــد کمــی نفــس بکشــند و تولیــد را بهتــر 

ادامه دهند.
االنوضعصادراتبهچهشکلاست؟

ارز  بازگشــت  نحــوه  خاطــر  بــه  صــادرات 
دچــار مشــکل اســت. ســختگیری هایی هــم در 
مورد برگشــت ارز هســت و اگر مشــتری نقدی 
هــم بخواهــد خریــد کنــد نمی توانیــم همــکاری 
کنیم چون صادرات محســوب نمی شــود. یعنی 
بانکــی بــرای ایــن کار نداریــم کــه بتوانــد ارز را 

برگرداند.
بــهعنوانرئیسانجمنصنایعبهداشــتی،
آرایشــیوشــویندهچــهخواســتهایازمتولیــان

داریدتاشرایطبرایادامهتولیدبهبودیابد؟
همین که کشــتیرانی دست خودشان است 
و می تواننــد کمــک کنند و همچنین در مورد مواد 
پلیمــری تولید پتروشــیمی های داخلــی می توانند 
قیمت هــا را منطقی تــر کننــد. به طــور کلی دولت 
بهتــر از مــا شــرایط تمــام صنایع را می دانــد و اگر 

کمک کند به همه کمک می شود.

بــهگفتــهمعــاوناولقــوهقضاییــه،بــاتوجــه
بــهگزارشهــایدریافتــیانبارهــایمربــوطبــه
کاالهــایمتروکــهازحالــتثابــتورکــودخــارج

شدهاست.
قضائیــه،  قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش  بــه 
کلــی  سیاســت های  اجــرای  پیگیــری  نشســت 
بررســی  و  آن  موانــع  رفــع  و  مقاومتــی  اقتصــاد 
مشــکالت و چالش های حقوقــی و قضایی گمرک 
جمهــوری اســالمی ایران با حضور حجت االســالم 
قــوه  اول  معــاون  مصــدق  محمــد  والمســلمین 
قضاییه، حجت االسالم والمسلمین دادستان کل 
کشور، رئیس گمرک و تعدادی از مسئوالن عالی 

قضایی برگزار شد.

نشســت  ایــن  در  مصــدق  حجت االســالم 
اجــرای  راســتای  در  امــروز  جلســه   گفــت: 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام 
معظم رهبری برگزار شده است. معاون اول قوه 
مصــوب  دســتورالعمل  افزود:براســاس  قضاییــه 
مکلــف هســتیم جلســات  قضاییــه  قــوه  رئیــس 
سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی را ماهــی 
یکبــار بــا موضوعــات خــاص تشــکیل دهیــم کــه 
جلســه به بررســی مشــکالت پیش روی گمرکات 

اختصاص دارد .
 وی گفت: گمرکات مشکالت فراوانی دارند 
کــه در طــول ایــن ۶- ۷ مــاه اخیــر کارهــای بســیار 
خوبــی در مــورد تعییــن تکلیــف کاالهــای قاچــاق 

و متروکــه در ســازمان امــوال تملیکــی و آنچه که 
مربوط به آن است از سوی قوه قضاییه و دولت 

انجام شده است.
وی ادامــه داد: بــا توجــه به گزارش هــای دریافتی 
انبارهــای مربــوط بــه کاالهــای متروکــه از حالــت 
ثابــت و رکــود خارج شــده اســت و در حال حاضر 
عــالوه بــر اینکــه کاالهــای زیــادی تعییــن تکلیــف 
شــده اســت دنبــال این هســتیم کــه انبارهایی با 
استانداردای بین المللی تشکیل شود تا در آینده 
دیگر شــاهد این مســائل نباشیم که کاالها مدت 

زمان طوالنی در انبارها دپو شوند.
وی گفــت: با دســتور رئیس قــوه قضاییه به 
صورت به پرونده های مرتبط با گمرکات رسیدگی 

شده است و امروز هیچ پرونده معوقه ای نداریم. 
معــاون اول قــوه قضاییه ادامــه داد: به کار گیری 
سامانه  های الکترونیکی در این زمینه در اولویت 
قرار دارد و موضوع هوشمند سازی انبارها حتما 
باید پیگیری شــود حتی اگر الزم باشــد با شخص 
رئیــس جمهوری و وزیــر اقتصاد صحبت می کنیم 
و اگــر نیــاز بــه بودجــه وجــود داشــته باشــد بایــد 

تامین شود.
حجت االســالم مصــدق بیــان کــرد: در پایان 
سال باید بررسی شود که چه میزان از مصوبات 
جلســات پیگیری سیاســت های اقتصاد مقاومتی 

اجرا شده است .
بــا  متولــی  نهادهــای  پیگیــری  بــا  گفت:اگــر  وی 

گمرکات، هوشمند سازی انجام شود اتفاق بزرگی 
در کشــور رخ خواهد داد. در پرونده های ســازمان 
تعزیرات با متولیان امر باید جلسه ای برگزار شود 
تا این مشــکالت جزیی حل شــده و گزارش آن به 

ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شود.
در ایــن جلســه رئیــس کل گمــرک جمهوری 
اسالمی ایران و معاونان وی گزارشی درباره وضع 
انبارهای گمرکات و چالش های قضایی و تقنینی 

در حوزه ترخیص کاالها ارائه کردند.
رئیــس کل گمــرک بــرای پیگیــری و حــل و 
فصل موضوعات شــد که مقرر گردید در کارگروه 
مقاومتــی  اقتصــاد  دبیرخانــه  ثابــت  تخصصــی 

مباحث مربوط به گمرک پیگیری شود.

قالیبــافســخنگویوزارتصمــتازخــروجتــارا
ازفرآینــدقرعهکشــیتــادومــاهآینــدهخبــرداد
وعنــوانکــرددر۶مــاهدومســالهــرمــاهیــک
قرعهکشــیباعرضهبیشاز۱۰۰هزاردســتگاه

خودروبرگزارخواهدشد.
صنعــت،  وزارت  ســخنگوی  قالیبــاف  امیــد 
معدن و تجارت طی یک نشســت خبری در جمع 
خبرنگاران، در مورد قرعه کشی خودرو بیان کرد: 
از این پس هر ماه قرعه کشــی خواهیم داشــتم و 
در هر دوره قرعه کشــی 100 هزار دســتگاه عرضه 

می شود.
اینکــه خــارج شــدن طرح هــای  بیــان  بــا  او 
خودرویــی از شــمول قرعه کشــی بــه جــد دنبــال 
بــه  خودرویــی  هیــچ  ســال  آخــر  در  و  می شــود 
صورت قرعه کشــی عرضه نمی شــود، اظهار کرد: 
پیش بینــی ایــن اســت کــه در ســری بعــد تمــام 
از قرعه کشــی خــودرو خــارج  محصــوالت ســایپا 
شــود و طی یک تا دو ماه آینده نیز ایران خودرو 

محصول تارا را از قرعه کشی خارج می کند.
آیین نامــه  در  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  او 
واردات خــودرو شــرایطی بــرای منبــع ارز در نظــر 
گرفته نشده، تصریح کرد: منشا ارز می تواند هر 

چیزی، از جمله فرش یا رمزارز باشد.

هیچدرخواستیبرایواردات
خودروازهندوبرزیلنداشتیم

قرعه کشــی  دربــاره  صنعــت  وزارت  ســخنگوی 
خودروهــا بــا بیان اینکه از ابتدای امســال تاکنون 
تحویــل  خــودرو  دســتگاه  هــزار   ۵00 از  بیــش 
مشــتریان شــده، در حالــی کــه در مــدت زمانــی 
پارسال این رقم ۳۹0 هزار دستگاه بوده، تصریح 
کــرد: در نیمــه دوم ســال ۵0 درصد خودروســازان 
خصــوص  در  داشــت.  خواهنــد  تولیــد  افزایــش 
واردات نیز تاکنون 200 درخواست واردات خودرو 
بــه دفتــر صنایــع خودرویــی وزارت صمــت ارســال 
شــده که عمــده این درخواســت ها ناقص و بدون 

توجه به الزامات آیین نامه واردات بوده اســت.
اوافــزود: در ایــن زمینه از افراد و شــرکت ها 

خواســته ایم تــا فراینــد را تکمیــل کننــد، بــر ایــن 
اساس برخی درخواست کنندگان خواستار تمدید 
مهلت واردات شدند و ممکن است قدری بیشتر 

طول بکشد.
سخنگوی وزارت صنعت با بیان اینکه برخی 
در جامعــه به پیشــواز مخالفــت با واردات خودرو 
رفتنــد، بــه طــوری کــه می گوینــد بــا ۳00 میلیون 
تومان یا 10 هزار دالر چه خودروهایی می خواهد 
وارد کشور شود؟ تصریح کرد: تا این لحظه هیچ 
درخواســتی بــرای واردات خــودرو از هند و برزیل 
در وزارتخانــه وصــول نشــده اســت. واردکنندگان 
تاکنــون بــا برندهــای خــوب اروپایــی و کــره ای در 
رده خودروهــای اقتصــادی بیــن 10 تــا 20 هــزار 
دالر مذاکــره کرده انــد کــه خودروهــای بــا کیفیت 
اســت کــه می تواننــد اســتانداردهای 8۵گانــه را 

پاس کنند.

زیانانباشتهخودروسازاننباید
ازجیبمصرفکنندهجبرانشود

قیمــت  افزایــش  خصــوص  در  همچنیــن  قالیبــاف 
خودروهای داخلی گفت: گفته می شود خودروسازان 
با زیان انباشــته مواجه هســتند، اما سوال این است 
کــه آیــا ایــن زیــان باید بــا افزایش قیمت خــودرو و از 
جیب مصرف کنندگان پرداخت شــود یا خودروسازان 

باید به اصالح ساختار خود بپردازند؟
او بیان داشــت: خودروسازان امالک مازادی 
دارند و صدها شــرکت دارند که در آن شــرکت ها 
معلــوم نیســت، چــه خبــر اســت و نیــروی مــازاد 
دارنــد و لــذا بایــد اینهــا از جیــب مصــرف کننــده 
برود؟ تا زمانی که خودروسازان گام های اساسی 
بــرای اصــالح ســاختار برندارنــد، نمی تــوان انتظار 
داشــت کــه بــا افزایــش قیمــت زیانشــان جبــران 
شــود. البتــه خودروســازان اقداماتــی در راســتای 
اصالح ساختار انجام داده اند و شرکت ها در حال 

جمع شدن است.
بــه گفتــه ســخنگوی وزارت صمــت افزایــش 
حمایــت  ســازمان  بــه  خودروســازان  هزینه هــای 
اعالم و در ستاد تنظیم بازار مطرح می شود و در 

صــورت موافقت این ســتاد اجــازه افزایش قیمت 
خواهند یافت.

کیفیتخودروهاقابلقبولنیست
ســخنگوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
در ادامــه بــا بیــان اینکــه از نظــر ایــن وزارتخانــه 
کیفیت خودروها قابل قبول نیســت، تاکید کرد: 
ما به دنبال وزارتخانه نقش وکیل مدافع صنعت 
خــودرو را نداریــم، اما ســاز و کارهــا و کمک هایی 
طراحــی شــده تــا ارتقــای کیفیت محصــوالت آنها 

اتفاق بیفتد.
قالیبــاف بــا بیــان اینکــه در مــورد کیفیــت 
بلندمــدت  و  کوتاه مــدت  پروژه هــای  خــودرو 
طراحــی شــده اســت، افــزود: بــرای کوتــاه مــدت، 
پروژه هایــی بایــد تعریــف شــود کــه ناظــر بــر رفع 
عیوب محصوالت باشد، اما برای بلندمدت ایجاد 
پلتفرم هــای جدیــد خودرویی که محصــوالت آنها 

در سال 140۳ و 1402 وارد بازار خواهد شد.

جزئیاتالیحهاسقاطخودرو
او بــا اشــاره بــه تصویــب دو فوریــت الیحــه 
اصالح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، 

گفــت: تــا ســال گذشــته رکوردهایی تــا 1۵0 هزار 
دســتگاه در ســال اســقاط خودرو نیز ثبت شــده 
بــود، امــا به تدریــج کاهش یافت به طــوری که از 
ابتــدای امســال تــا امــروز فقــط 1۵ هزار دســتگاه 
خودرو اسقاط شده است. تشویق ها و تنبیه های 
در نظــر گرفتــه شــده تاکنون نتوانســته اثرگذاری 
الزم را در این زمینه داشــته باشــد، از سوی دیگر 
پلیــس نیــز جلــوی تــردد خودروهــای فرســوده را 
نمی گیــرد و قیمت هــای آنهــا نیــز افزایــش یافتــه 
است و بر این اساس شاهد انباشت خودروهای 

فرسوده در کشور هستیم.
اکنــون حــدود ۳.۵ میلیــون  بــه گفتــه وی 
دســتگاه خــودرو فرســوده و ۹ میلیــون دســتگاه 
موتورســیکلت فرســوده در شــهرها وجــود دارد و 
هر چند در قانون مقرر شــده بود تولیدکنندگان 
2۵ درصد تولیدات خود را صرف گواهی اســقاط 
کننــد، امــا در مجمــوع ایــن رویه قفــل و منجر به 
افزایش قیمت گواهی اســقاط در ســال های اخیر 
شــده بــود. الیحــه ای که وزیــر صمــت در مجلس 
از آن دفــاع کــرد و مصــوب شــد بــه خودروســاز 
می گویــد بــه ازای قیمــت هــر خــودرو یــک درصــد 
ارزش آن را به صندوق محیط زیســت واریز کند 
تــا از محــل آن بــه دارندگان خودروهای فرســوده 

تسهیالت داده شود.

رشد۵۰درصدیتولیدخودرو
درنیمهدومسال

ســخنگوی وزارت صنعت درباره قرعه کشی 
خودروهــا اظهــار کــرد: در ۶ مــاه دوم ســال هــر 
مــاه یــک قرعه کشــی با عرضه بیــش از 100 هزار 

دستگاه خودرو برگزار خواهد شد.
قالیباف گفت: به تدریج طرح های خودرویی 
کــه  به طــوری  می شــود،  خــارج  کشــی  قرعــه  از 
پیش بینــی می شــود در قرعــه کشــی آینــده همــه 
محصوالت ســایپا از این فرآیند خارج و حدود دو 
مــاه آینــده نیز خودروی تــارا گروه ایران خودرو از 

قرعه کشی خارج شود.
تــا پایــان ســال پیش بینــی  او بیان داشــت: 
از فرآینــد قرعه کشــی  می شــود همــه خودروهــا 

خارج شود.
اینکــه  بیــان  بــا  صنعــت  وزارت  ســخنگوی 
در نیمــه دوم ســال ۵0 درصــد خودروســازان مــا 
افزایــش تولیــد خواهنــد داشــت، یــادآور شــد: از 
ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵00 هزار دستگاه 
خــودرو تحویل مشــتریان شــده، در حالــی که در 
مدت زمانی پارســال این رقم ۳۹0 هزار دســتگاه 

بوده است.

همکاریبامسکودرزمینهخودرو
ســخنگوی وزارت صنعت با اشاره به انعقاد 
۷00 میلیــون یــورو تفاهم نامه بین خودروســازان 
نمایشــگاه  در  روســی  و  ایرانــی  قطعه ســازان  و 
اتومبیلیتــی مســکو، گفــت: خــودروی اقتصــادی 
داخلی از نیمه دوم 1402 به بازار وارد می شــود. 
ایــن خــودرو کــه حاصل هم افزایــی و تعامل ایران 
خودرو، سایپا و قطعه سازان کشور است، در حد 
و انــدازه کالس خودروهــای اقتصــادی روز جهــان 

خواهد بود.
وی در پاســخ به پرســش یکی از خبرنگاران 
در خصــوص اســتیضاح وزیــر صمــت تصریح کرد: 
این مســاله به هیچ عنوان مطرح نیســت و شاید 
برخــی نماینــدگان مجلــس انتقاداتــی بــه برخــی 
موارد داشــته باشــند، اما این موضوع را نباید به 

پای کل مجلس گذاشت.

شفافسازیرمزارزها
دربــاره  ادامــه  در  مســئول  مقــام  ایــن 
شــفاف ســازی رمزارزهــا گفــت: دولــت مصوبــه 
بــرای شــفاف ســازی رمزارزهــا ارائــه کــرده، امــا 
تغییــرات جزئــی داشــته و بنابرایــن هنــوز ابــالغ 
نشــده اســت. در مــاه 440 بیتکویــن بــه صورت 
مجــاز و چهــار برابر این رقــم به صورت غیرمجاز 
اســتخراج می شــود که شــفافیت در ایــن فرآیند 
نیســت. آیین نامه اخیر به دنبال شــفاف ســازی 
اســت. بــر اســاس آن ســامانه ایجاد می شــود و 
افــرادی کــه می خواهنــد بــا رمــزارز واردات کنند 
عنــوان  بــه  افــراد  ایــن  اظهــار می کننــد.  آن  در 

مشــوق از مالیات معاف هستند.

سخنگویوزارتصمتاعامکرد:هرماهیکقرعهکشیخودروتاپایانسال

خروجانبارکاالهایمتروکهازحالتراکد

 احتمالافزایش
۴۵درصدیبهایشویندهها
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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 
الکترونیکی دولت  سیستان و بلوچستان"  را از طریق سامانه تدارکات 
)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 
انتشار مزایده  )یک میلیارد و سیصد میلیون( ریال، برگزار نماید. تاریخ 
دریافت  زمانی  مهلت  و  مورخ ۱۴۰۱/۰6/۳۰  ۱۰ صبح  ساعت  سامانه  در 
زمان  مهلت  و   ۱۴۰۱/۰7/۱۲ مورخ   ۱7 ساعت  تا  سایت  از  مزایده  اسناد 
 ۱۴۰۱/۰7/۲۳ مورخ  شنبه  روز   ۱7 ساعت  تا  حداکثر  پیشنهادات  ارائه 
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 اینترنتی یا به آدرس  ۱۴۵6 تماس حاصل نمایند و 
مورخ  یکشنبه  روز  پاکات صبح  بازگشایی  جلسه  نمایند. ضمنا  مراجعه 

۱۴۰۱/۰7/۲۴ برگزار می گردد.

صادرات گوجه فرنگی و پیاز 
مشمول عوارض می شود

طبــق اعــام معاونــت توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد 
مشــمول  پیــاز  و  فرنگــی  گوجــه  صــادرات  کشــاورزی، 

عوارض شد.
به گزارش ایســنا محسن شیراوند، معاون توسعه 
بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی در نامــه ای بــه رئیــس 
ســازمان توســعه تجارت اعالم کرد که از اول مهر تا ۱۵ 
دی ســالجاری مبلغ عــوارض ٤٠٠٠٠ ریال برای صادرات 
هــر کیلوگــرم انــواع گوجــه فرنگــی )زراعــی با کــد تعرفه 
و   ۰۷۰۲۰۰۲۰ تعرفــه  کــد  بــا  گلخانــه ای   ،۰۷۰۲۰۰۱۰

گیالسی با کد تعرفه ۰۷۰۲۰۰۳۰( تعیین می شود.
همچنیــن بــه ازای صادرات هــر کیلوگرم پیاز با کد 
تعرفــه ۰۷۰۳۱۰۱۰، مبلــغ ۲۰,۰۰۰ ریــال عــوارض از اول 

آبان تا آخر بهمن سالجاری تعیین می شود.

تعرفه های صادراتی 
محصوالت کشاورزی تا دو 
هفته آینده اعالم می شود

بنابــر اعــام معــاون وزیر جهــاد کشــاورزی، تعرفه های 
صادراتی محصوالت کشاورزی نهایتا تا دو هفته آینده 

اعام می شود.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد قربانــی در پاســخ بــه 
ایــن ســوال کــه چــرا تعرفه هــای صادراتــی محصــوالت 
کشاورزی که قرار بود تا پایان شهریور اعالم شود هنوز 
اعــالم نشــده اســت، گفــت: در قانون هیچ اشــاره ای به 
اعــالم تعرفه هــای صادراتــی از اول مهــر نشــده و گفتــه 
شــده هــر زمــان تغییراتــی صــورت گیرد شــش مــاه بعد 

الزم االجراست.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر عــوارض صادراتــی 
تعییــن  اســت.  شــده  تعییــن  محصــوالت  از  برخــی 
عوارض  هــا به همراه سیاســت های پشــتیبان و همزمان 

با الگوی کشت اعالم خواهد شد.
معاون وزیر جهادکشــاورزی افزود: الگوی کشت و 
سیاســت های پشــتیبان ما آماده اســت و قرار اســت در 
ارتباط با یک مورد که بحث آب است باید با وزارت نیرو 

به تفاهم کامل برسیم.
معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی اضافه کــرد: عوارض 
صادراتی محصوالت کشــاورزی نهایتا تا دو هفته آینده 
اعــالم خواهد شــد و عــوارض را در حدی خواهیم گرفت 
کــه جذابیــت الزم برای صــادرات حذف شــود مگر اینکه 

سهمیه صادراتی داشته باشیم.
صادراتــی  تعرفه هــای  در  کــرد:  تصریــح  قربانــی، 
محصــوالت آب بــر حداقل ۱۰۰ درصــد افزایش تعرفه ای 
خواهیــم داشــت. همچنیــن در رابطه با برخی کشــورها 
باید تعرفه خود را متناسب با تعرفه آن ها تنظیم کنیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای کشــورهای اوراســیا 
کــه مشــغول مذاکــره هســتیم، تعرفــه متفاوتــی داریم، 
اظهار کرد: یعنی محصوالتی که آن ها به کشور ما وارد 
می کننــد مــا نیــز موظفیم محصوالتی به آن هــا با تعرفه 

ای دیگر صادر کنیم.
جهــاد  وزیــر  اقتصــادی  و  برنامه ریــزی  معــاون 
کشــورها،  ســایر  بــا  رابطــه  در  افــزود:  کشــاورزی 
عــوارض  تولیــد می شــود  گلخانــه  در  کــه  محصوالتــی 
کمتری در نظر گرفته می شود. یعنی تعرفه ۱۰۰ درصد 
موضوعیــت نــدارد، چــون آب کمتری مصرف می شــود. 
ولــی در محصــوالت مزرعه ای که آب بر هســتند، طبق 
سیاســت کلــی حداقــل ۱۰۰ تعرفــه صــادرات در نظــر 

گرفته می شود.

رشد میانگین ۱۹.۴ درصدی 
تولید فوالد در ۵ ماهه ۱۴۰۰

طبــق آمــار، در مجمــوع پنــج ماهــه ابتدایــی امســال، 
روند افزایش تولید فوالدی ها همچنان ادامه داشــته 
و میــزان تولیــد در مدت مذکور نســبت بــه پنج ماهه 
ابتــدای ســال گذشــته بیــن ۱۷ تــا ۲۱ درصــد افزایــش 
یافتــه و بطــور میانگیــن رشــد ۱۹.۴ درصدی را نشــان 

می دهد.
 طبق  آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان 
فــوالد ایــران بــه ایســنا، از ابتــدای ســال جــاری تــا پایان 
مرداد، میزان تولید کل مقاطع طویل بیشترین افزایش 
تولیــد را معــادل ۲۱ درصــد داشــته  و در مقابــل کمترین 
میــزان افزایــش را شــمش فــوالد آن هــم بــه میــزان ۱۷ 

درصد به خود اختصاص داده اند.
در مجمــوع طــی ایــن مــدت مقاطع طویــل فوالدی 
تولیــد شــده معــادل پنــج میلیــون و ۱۸۱ هــزار تــن ثبــت 
شده که نسبت به چهار میلیون و ۲۹۶ هزار تن تولیدی 
طی پنج ماهه نخست ۱۴۰۰، رشد ۲۱ درصدی را تجربه 

کرده است.
پــس از آن بــه ترتیــب ســه میلیــون و ۸۷۲ هــزار 
تــن مقاطــع تخــت فــوالدی و ۹ میلیــون و ۵۳ هــزار تــن 
محصــوالت فــوالدی تولیــد شــده کــه هر یــک ۲۰ درصد 
بیشــتر از میــزان تولیــد آن هــا در مــدت مشــابه ســال 
گذشــته اســت. در پنــج ماهــه ابتدایی ســال گذشــته به 
ترتیب سه میلیون و ۲۲۷ هزار تن مقاطع تخت فوالدی 
و هفــت میلیــون و ۵۷۳ هزار تن محصوالت فوالدی به 

تولید رسیده بود.
شــمش فــوالد )فــوالد میانــی( نیــز بــا افزایــش ۱۷ 
درصــدی تولیــد از ۱۰ میلیــون و ۸۲۸ هــزار تــن در مدت 
پنــج ماهه ابتدایی ســال گذشــته، بــه ۱۲ میلیون و ۶۵۱ 

هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
در نهایــت نیــز تولیــد آهــن اســفنجی بــا رشــد ۱۹ 
درصــدی بــه ۱۴ میلیــون و ۶۵۳ در مجمــوع پنــج مــاه 
نخســت امســال رســیده اســت. در مدت مشــابه ســال 
گذشته ۱۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید 

شده بود. 
این افزایش تولید فوالدی ها طی پنج ماهه امسال 
در حالــی رخ داده کــه همچــون چنــد ســاله اخیــر، در 
تابســتان برق صنایع محدود شــد اما برخالف ســال های 
اخیــر ایــن قطعی های بــرق تاثیری در تولــدی فوالدی ها 

نداشته است.
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قطار باری چین وارد مرز 
اینچه برون در ایران شد

قطــار بــاری چیــن کــه بــه ســوی ایران عــازم شــده بود، 
وارد مرز اینچه برون در شهرستان گنبد کاووس استان 

گلستان شد.

بــه گــزارش ایســنا، چنــدی پیــش چین قطــار باری 
ارومچی-انزلی که از طریق دریای کاســپین و قطار باری 
دالیان-جلفا از مسیر تمام ریلی اینچه برون را به ایران 

اعزام کرده بود، وارد مرز اینچه برون شد.
این نخســتین بار پس از ســالیان متمادی است که 
چیــن از طریــق اینچه برون به ایــران کاال صادر می کند. 
ایــن اقــدام در ادامــه توســعه روابــط حمــل و نقــل ریلی 
ایران و چین اســت. راه اندازی این مســیرها در افزایش 
حجم تبادل تجاری دو کشور، کاهش زمان ارسال کاال، 
اتصال چین به غرب آسیا و توسعه کمربند-راه به اروپا 

اهمیت بسزایی دارد. 
بــاری  قطــار  نخســتین  نیــز  قبــل  مــاه  دو  حــدودا 
عــازم  چیــن  نینگشــیا  از   Trans-caspian بین المللــی 
ایــران شــد. ایــن قطــار بــا کاهش زمــان و هزینه ارســال 
کاال، کانــال لجســتیک بین المللــی جدیــدی را در اتصال 
چین به غرب آســیا ایجاد می کند و در توســعه تبادالت 
تجاری ایران و چین اهمیت بســزایی دارد. این دو قطار 
بــا همــکاری ســفارت ایــران در چین، راه آهــن جمهوری 
اسالمی ایران و راه آهن قزاقستان، از چین عازم ایران 

شدند.

معاون وزیر صمت: خشکاندن 
دریاچه ها برای بهره برداری 

لیتیم صحت ندارد
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، خشــکاندن 
عمــدی دریاچه هــای کشــور نظیــر دریاچــه ارومیه برای 
اســتحصال لیتیــم )نوعــی فلز قلیایــی( را تکذیب کرد و 
گفت که برای برداشت این ماده معدنی هیچ نیازی به 

خشکاندن جایی نیست.
ارومیــه، دریاچــه  ماننــد  خشــکیدن دریاچه هایــی 
نمــک قــم، بختگان،  هامــون و جازموریــان در ایــران کــه 
تقریبــا از اواخــر دهــه ۷۰ نمایــان شــد، دالیــل متعددی 

دارد که هر یک در جای خود قابل بررسی است.
در هفته ای که گذشت شایعاتی در فضای مجازی 
منتشــر شــد کــه وجــود منابع عظیــم لیتیــم در کف این 
دریاچه هــا را بــه عنــوان یکــی از دالیــل توجــه ناکافی به 
رونــد خشــک شــدن این منابــع مهم طبیعــی و تعلل در 
احیــای آنها عنوان می کردند. در این زمینه، معاون امور 
معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در گفت وگو با ایرنا 
اظهــار کــرد: بخــش اصلــی ذخایــر لیتیــم در همــه جــای 
جهــان در شــورابه ها موجــود اســت و ربطــی بــه دریاچه 

ارومیه، قم و مانند آنها ندارد.
ســید رضــا محتشــمی پور بیــان کــرد: اینکــه عده ای 
عنــوان می کننــد دریاچه هایــی نظیــر ارومیــه به منظــور 
استحصال لیتیم از عمد در حال خشک شدن هستند، 
موضــوع بی ربطــی اســت و بایــد گفــت بــرای برداشــت 

ذخایر لیتیم نیازی به خشک کردن جایی نیست.
وی خاطرنشــان کرد: ذخایــر بســیار خــوب لیتیم در 
جای جای کشــور به ویژه شورابه ها، دریاچه قم، حاشیه 

خلیج فارس و غیره شناسایی شده است.
همچنین علیرضا شــهیدی رئیس سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی در این زمینه گفت: رو به خشــکی 
رفتن دریاچه ارومیه هیچ ربطی به وجود یا عدم وجود 
منابــع لیتیــم در آن نــدارد، بلکــه ایــن مشــکل ناشــی از 

تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت منابع آبی است.
بســیار  معدنــی  مــاده   لیتیــم  کــرد:  بیــان   وی 
ارزشــمندی اســت و دنیــا در آینــده بــه ســمت و ســوی 
توســعه اکتشــافات آن خواهــد رفــت. وجــود لیتیــم در 
مناطقــی همچــون گنبدهــای نمکــی، محتمــل اســت و 
دلیــل نمی شــود بــرای اکتشــاف آن بخواهیــم دریاچه ای 
را خشــک کنیــم. معــاون وزیــر صمــت افــزود: اگــر هــم 
وجود لیتیم در دریاچه ارومیه ثابت شود، باید مقیاس 
اقتصــادی بــرای اســتحصال آن وجــود داشــته باشــد تــا 
بــه انجــام عملیــات پرداخــت. لــذا مطالبی کــه در فضای 
مجــازی درخصوص خشــکاندن دریاچــه ارومیه به قصد 
برداشــت لیتیم عنوان می شــود، به هیچ عنوان درســت 

نبوده و تکذیب می شود.
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بــا تصمیــم کمیتــه اقــدام ارزی، کســانی کــه 
عمــل  خــود   ۱۴۰۰ ســال  ارزی  تعهــدات  بــه 
نکرده انــد، تــا پایــان آذر ۱۴۰۱ مهلت دارند با 
عمل به این تعهدات از معافیت های مالیاتی 

بهره مند شوند.
به گزارش ایسنا، مطابق آخرین مصوبه 
کمیتــه اقــدام ارزی، بــا توجــه به پایــان مهلت 
صــادرات  از  حاصــل  ارزی  تعهــدات  ایفــای 

 ۳۱ روز  پایــان  در  و ۱۳۹۹  ســال های ۱۳۹۸ 
از  دســته  ایــن  پروانه هــای   ،۱۴۰۱ شــهریور 
صادرکننــدگان پــس از پایــان مهلــت تعییــن 

شده مسدود می شود.
صادرکننــدگان  چنانچــه  همچنیــن 
ســال های فــوق حســب مســتندات و دالیــل 
ایفــای تعهــدات ارزی،  قابــل پذیــرش مانــع 
درخواســت خود را تا تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱ به 

دبیرخانــه کمیتــه اقــدام ارزی ارســال کننــد، 
درخواســت های مربوطــه بررســی و منوط به 
احــراز مراتــب فــوق، فرصــت ایفــای تعهدات 
داده  ارز  برگشــت  نســبت  ارتقــای  و  ارزی 

می شود.
مهلــت  ایــن  اعطــای  اســت  بدیهــی 
مشــمول بهره مندی از معافیت هــای مالیاتی 

نخواهد شد.

در مصوبــه ای دیگــر نیــز مقــرر شــد کــه 
ایفــای تعهدات ارزی حاصل از صادرات ســال 
۱۴۰۰ تــا پایــان آذر ۱۴۰۱ بــرای بهره منــدی از 

معافیت های مالیاتی تمدید شود.
کنفدراســیون  رئیــس  قبــل  روز  چنــد 
مهلــت  کــه  بــود  داده  خبــر  ایــران  صــادرات 
بازگشــت ارز صــادرات از محــل ورود موقــت 

تمدید شده است.

گاوداران  صنفــی  انجمــن  رئیــس  گفتــه  بــه 
بــرای  دولــت  تاش هــای  باوجــود  ایــران، 
حمایــت  در  زنــده  دام  صــادرات  آزادســازی 
از تولیدکننــدگان، تعییــن عــوارض بــاال مانع 

صادرات دام سنگین شد.
ســید احمد مقدسی در گفت وگو با ایرنا 
افــزود: از زمان ابالغ بخشــنامه صــادرات دام 
زنــده تاکنون عمال دام ســنگینی صادر نشــده 

است.
صنفــی  انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس 
گاوداران تصریح کرد: اکنون عوارض صادرات 
برای هر کیلوگرم دام سنگین ۱۶ هزار و ۷۰۰ 
تومــان تعیین شــده اســت که ایــن مبلغ برای 
صادرکننــدگان، صرفــه اقتصــادی نــدارد. زیــرا 
بابــت یــک راس دام ۵۰۰ کیلویــی بایــد پنــج 
میلیــون تومــان عــوارض خــروج بپردازنــد کــه 

منطقی نیست.
وی بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن چنیــن 
عوارضی برای صادرات دام زنده اعمال نشده 
بــود، اظهــار داشــت: ایــن عــوارض در بودجــه 
ســال ۱۴۰۱ از ســوی مجلس شــورای اســالمی 
تصویــب شــده اســت. بنابرایــن امــکان حذف 
آن وجود ندارد مگر اینکه ســران ســه قوه در 

این باره تصمیم گیری کنند.
زمــان  را  عــوارض  ایــن  حــذف  مقدســی 
بــر دانســت و گفــت: انتظــار مــی رود دولــت 

و مجلــس بــرای رفــع ایــن مشــکل و خــروج 
دام هــای ســنگین بــا وزن  هــای بــاال از کشــور 

تدبیری بیندیشند.
 قیمت شیرخام و گوشت قرمز 

واقعی شود
صنفــی  انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس 
گاوداران گفت: در پی اصالح نظام یارانه ای و 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی دولت قول داده بود 

قیمــت کاالهــا واقعی شــود تــا تولیدکنندگان 
بیش از پیش متضرر نشوند. بنابراین انتظار 
داریــم دولت در این باره اقدامی انجام دهد و 
قیمت  هــای جدیــد کاالهــا اعالم شــود. اکنون 
درخواســت افزایش قیمت شیرخام و گوشت 

قرمز را به دولت ارائه داده ایم.
مقدســی اظهــار کــرد: اکنــون قیمت های 
آنالیــز شــده هر کیلوگرم شــیرخام ۱۳ هزار و 

۴۰۰ تومــان و گوشــت قرمــز ۱۰۱ هــزار و ۲۰۰ 
تومــان بــه دولت ارائه شــده و پس از تصویب 

اعالم می شود. 
۳۰ مرداد ســال ۱۴۰۱ بخشنامه صادرات 
دام زنــده بــه گمــرکات ابالغ شــد و بر اســاس 
ایــن شــیوه نامه، تعرفه صادرات هــر کیلوگرم 
گوســاله ۱۶ هــزار و ۷۰۰ تومــان و هــر راس 

گوسفند حدود ۵۰ هزار تومان است.

معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
تهران با اشــاره به احیای ۲۷۵ واحد تولیدی 
راکــد اســتان تهــران ظــرف یــک ســال اخیر از 
واحدهــای  اولویــت  بــا  پســاب  گیــری  بهــره 
حــل  بــرای  اســتان  ایــن  ســطح  در  تولیــدی 

معضل تامین آب خبر داد.
بــا  گفت وگــو  در  عســگری  حشــمت اله 
ایسنا، در تشریح روند تسهیل کار واحدهای 
تولیدی در ســطح اســتان تهران گفت: یکی از 
موضوعاتــی که در حوزه تســهیل و رفع موانع 
واحدهای تولیدی استان تهران در دستور کار 
قرار گرفته اســت اصــالح آیین نامه ها و برخی 
قوانیــن اســت. در حقیقــت تســهیل و رفــع 
موانــع تولیــد در بعــد عملیاتــی و ســایر ابعــاد 
مرتبــط بــا قوانیــن و مقــررات و بخشــنامه ها 
همزمــان در حــال پیگیــری اســت و در طــول 
ســال جــاری اقدامات مهــم و اثرگــذاری انجام 

شده است.
وی افــزود: در یــک ســال اخیــر احیــای 
۲۷۵ واحــد تولیــدی راکــد و افزایــش ظرفیــت 
بیــش از ۱۵۰۰ واحــد تولیــدی نیمــه فعــال در 
ســطح اســتان تهــران محقق شــده اســت. در 
حــال حاضــر برخــی واحدهــای تولیــدی دارای 
پروانــه اســتان که ظرفیت اشــتغالزایی باالیی 
دارنــد بــا برخی موانع قانونــی در حوزه محیط 
زیســت مواجه هســتند، درحالی که در تالش 
هســتیم دســتگاه های متولــی به ویــژه محیط 
زیســت نســبت به اصالحیه های هم راســتای 
مــورد نظــر ایــن واحدهــای تولیــدی در صورت 
نداشــتن مالحظات زیســت محیطی و مشکل 

آالیندگی، همکاری الزم را داشته باشند.
معافیــت  بــه  اشــاره  بــا  عســگری 
شــهرک های غیــر دولتــی از پرداخــت عــوارض 
تغییــر کاربــری ادامــه داد: بــر اســاس مصوبه 

هیــات وزیــران شــهرک ها و نواحــی صنعتــی 
غیردولتــی مشــروط به راه اندازی شــهرک طی 
مــدت ۱۲مــاه از پایان اجرای طرح و براســاس 
دســتورالعمل مشــترک وزارتخانه های صمت، 
جهــاد کشــاورزی، اقتصاد و دارایی و ســازمان 
پرداخــت  از  کشــور  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 

مالیات معاف خواهند شد.
وی تاکید کرد: این معافیت به همراه تقســیط 
عــوارض تغییــر کاربــری اراضــی و باغ هــا بــرای 
و  قوانیــن  رعایــت  بــا  تولیــدی  فعالیت هــای 
مقررات تا ســقف ۵ ســال دو گام اساســی در 
جهــت کمــک بــه حــل مشــکالت فعالیت هــای 
کــه  اســت  تهــران  اســتان  ســطح  در  تولیــدی 
می تواند مشکالت بسیاری را حل و فصل کند.
عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
از  دیگــری  بخــش  در  تهــران  اســتانداری 
صحبت هــای خــود بــا تاکید بر لــزوم همکاری 

تولیــد در ســطح  رفــع موانــع  بــرای  بانک هــا 
اســتان تهــران، گفــت: بی تردید دســتگاه های 
مــالک  بــا  بایــد  عامــل  بانک هــای  و  اجرایــی 
و  بخشــنامه ها  حــذف  و  قانــون  دادن  قــرار 
دســتورالعمل های دســت و پاگیر مانع معطل 
مانــدن و اتــالف وقــت و ســرمایه واحدهــای 

تولیدی شوند.

استفاده از پساب برای تأمین 
آب واحدهای تولیدی

وی افزود: از ســوی دیگر موضوع آب به 
عنــوان یکــی از مســائل مهم زیرســاختی مورد 
نیــاز صنعــت اســتان همــواره مــورد تاکیــد و 
توجــه بــوده که بــا پیگیری های صــورت گرفته 
برای حل این مشکل، پساب استان با اولویت 
واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.

بررســی ها بیانگــر ایــن اســت کــه در مــرداد 
صنعتــی  تولیــد  شــاخص  جــاری  ســال  مــاه 
شــرکت های بورســی نســبت به سال گذشته 
ماهــه  ســه  در  و  داشــته  رشــد  درصــد   ۶.۷
صنعــت  شــده  ســاخته  زیــان  جــاری،  ســال 
زیــان  از  کمتــر  درصــد   ۳۷.۴ خودروســازی 
ساخته شده در فصل مشابه سال قبل است 
امــا بدتریــن وضعیت را از نظر ســودآوری در 

بین صنایع بورسی دارند.
بــه گــزارش ایســنا، پژوهشــکده پولــی و 
بانکی کشــور، ماهانه وضع تولید شرکت های 
صنعتــی را از ابعــاد مختلفــی چــون شــاخص 
تولیــد صنعتی ماهانه، تحلیل موجودی انبار، 

محدودیــت مالــی و رشــد صنعــت، ســودآوری 
و ...  بررســی می کنــد کــه طبــق آن، شــاخص 
تولیــد صنعتــی شــرکت های بورســی در مرداد 
امســال نســبت بــه ســال گذشــته ۶.۷ رشــد 
داشــته کــه در بیــن صنایــع، خودروســازی و 
بــاالی ۲۰ درصــد  رشــد  بــا  ســاخت قطعــات 

بیشترین رشد را داشته است.  
گــزارش،  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
پژوهشکده پولی و بانکی از آنجا که تغییرات 
بــر  عــالوه  محصــوالت،  انبــار  موجــودی  در 
اینکــه تحلیــل بهتــری از علت تغییــرات تولید 
صنعت مربوطه ارائه می دهد، چون شــاهدی 
از وضعیــت بــازار و تقاضا نیــز ارائه می کند تا 
از ایــن طریــق بتــوان بــه پیش بینــی روند آتی 
تولیــد پرداخــت، بــه ســراغ تحلیــل موجــودی 

انبار شرکت های صنعتی رفته است.  
تحلیل موجودی انبار صنایع نشان می دهد که 
این شــاخص از ابتدای ســال جاری منفی شده 
و رشــد فروش شــرکت ها بیشــتر از رشد تولید 
آن ها بوده است. در سه ماهه اخیر )خرداد تا 
مرداد( رشــد فروش شــرکت ها بیشــتر از رشــد 
تولیدشــان بــوده و همیــن امــر باعــث کاهــش 

قابل توجه موجودی انبار شده است.
این کاهش قابل توجه در موجودی انبار 
در سه ماه اخیر مربوط به کاهش قابل توجه 
موجودی انبار شرکت های خودروسازی است. 
در ســه مــاه اخیــر، رشــد فــروش شــرکت های 
خودروســازی بــه طــور قابــل توجهــی از رشــد 
تولیدشــان پیشــی گرفتــه و همیــن امــر باعث 
کاهش در موجودی انبار این شــرکت ها شده 
است که در سال های قبل تجمیع شده بود.  
اســت،  آمــده  گــزارش  ایــن  ادامــه  در 
صنعــت خودروســازی در چنــد ســال اخیــر به 
واسطه محدودیت هایی که در واردات خودرو 
وجود دارد، همواره با مازاد تقاضا روبرو بوده 
و همیــن امــر زمینه ســاز رشــد تولیــد در ایــن 

صنعت شده است.  
بررسی موجودی انبار صنعت محصوالت 
شــیمیایی در دو مــاه ابتــدای امســال نشــان 
می دهــد کــه رشــد تولیــد منفــی و افزایش در 
موجودی انبار را داشــته اما رشــد این صنعت 
از خــرداد مــاه بــه بعد مثبت شــد. با این حال 
هنــوز رشــد تولیــد در ایــن صنعــت بیشــتر از 
رشد تقاضا و فروش بوده و موجودی انبار در 

این صنعت افزایش را نشان می دهد.
امــا صنعــت فلــزات اساســی در ســه ماه 
ابتدایی سال برخالف نیمه دوم سال قبل هم 
شــاخص تولید مثبت داشــته و هــم موجودی 
انبــار در ایــن صنعــت بعد از چند مــاه در این 
ســه مــاه کاهش را نشــان می دهــد. البته، در 
تیــر علیرغم رشــد باالی تولیــد در این صنعت 
موجــودی انبــار نیــز در ایــن صنعــت افزایــش 
پیــدا کــرده اســت. به عبارت دیگر، بــازار تمام 
افزایــش تولیــد را جــذب نکــرده و احتمــاالً در 
ماه هــای آتــی رشــد تولیــد این صنعــت اندکی 
کاهش پیدا کند کما اینکه در مرداد ماه رشد 

این صنعت کمتر از تیرماه بوده است.

 زیان خودروسازان
۳۷.۴ درصد کمتر شد

بــرای  گــزارش،  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
بررســی تاثیــر محدودیت هــای مالــی بــر رونــد 
تولیــد شــرکت های صنعتــی آن ها به دو دســته 
بــا محدویــت مالــی شــدید و کــم  شــرکت های 
تقســیم شــده اند کــه از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تــا 
خــرداد ۱۴۰۱ رشــد دو گــروه از شــرکت ها کــه با 
توجــه بــه محدودیــت مالــی بســیار نزدیــک هم 
بوده است. لذا از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ تاکنون 
محدودیــت مالــی تغییــرات و نوســانات تولید را 
به طور معناداری تحت تاثیر قرار نداده است. 
عــالوه بــر ایــن، رشــد تولید شــرکت های 
رشــد  از  بیشــتر  مــاه   ۲۲ از  بعــد  صادراتــی 

شــاخص تولید ســایر شــرکت ها شــده و رشد 
تولیــد شــرکت های واردات محور بــه باالی ۱۰ 

درصد رسیده است.  
همچنین، رشد تولید کاالهای نهایی )مصرفی 
و ســرمایه ای( در ماه های اخیر بیشــتر از رشد 

تولید کاالهای واسطه ای شده است.  

وضع سودآوری شرکت های بورسی 
ماهــه  ســه  مالــی  صورت هــای  بررســی 
شرکت ها در سال ۱۴۰۱ نیز نشان می دهد که 
تعداد شــرکت های زیان ده معادل ۶۸ شرکت 
هســتند کــه نســبت بــه ســال گذشــته از نظر 

تعدادی تغییر نکرده اند.  
در بیــن صنایــع مهم مانند ســنوات اخیر 
شــرکت های خودروســازی و ســاخت قطعــات 
بدتریــن وضــع را از نظــر ســودآوری دارنــد؛ به 
صورتی که تنها صنعتی هست که جمع سود 

خالص شرکت های آن منفی می شود.
در ســه ماهه ســال جاری، زیان ســاخته 
شــده صنعت خودروسازی ۳۷.۴ درصد کمتر 
از زیــان ســاخته در فصــل مشــابه ســال قبــل 
اســت. رشــد ســودآوری صنعــت محصــوالت 
شــیمیایی و فلــزات اساســی نیــز کــه صادرات 
محــور هســتند، بــه حــدود ۲۰ درصــد رســیده 
کــه بســیار کمتــر از تــورم و همچنیــن رشــد 

سودآوری سایر شرکت هاست.  
البته، سودآوری در سه ماه ابتدایی سال جاری 
برای صنعت مواد غذایی بهتر از ســال گذشــته 
بــوده و رشــد ۳۷.۴ درصــدی نســبت بــه ســال 
گذشته داشته که آزادسازی قیمت ها ناشی از 
حــذف ارز ترجیحــی یکــی از عوامــل اثرگــذار بر 

سودآوری در این صنعت بوده است.  
محصــوالت  صنعــت  شــرکت های  ســود 
دارویــی نیــز در ســه ماهــه ابتدایــی امســال 
بیش از ۴۷.۶ درصد نســبت به ســال گذشته 

بوده است.  

تعیین عوارض باال، مانع صادرات دام سنگین 
شــد

تمدید مهلت ارزی صادرکنندگان

معافیت شهرک های غیردولتی ازپرداخت عوارض تغییر کاربری

زیان خودروسازان ۳۷.۴ درصد کمتر شد
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توسعه حمل کاالی ترانزیتی 
در ذیلِ ارتقای عضویت 
در سازمان همکاری های 

شانگهای
معاونبرنامهریزی،توســعهمدیریتومنابعســازمان
بنادرودریانوردیتاکیدکردکهترانزیتایرانوچین
میتوانــددرذیلهمکاریهایشــانگهایتقویتشــود
وهمزمــان،توســعهاتصــالزمینیوریلیرادرمســیر

جذبوانتقالکاالهایترانزیتیداشتهباشیم.
حســن بیــک محمدلــو در گفــت و گــو بــا ایرنــا در 
خصوص منافع اقتصادی و ترانزیتی پیوستن به سازمان 
همــکاری هــای شــانگهای به عنــوان عضو اصلــی افزود: 
مســیر ریلــی چیــن -قزاقســتان -ازبکستان-ترکمنســتان- 
ســرخس کــه چین را بــه ایران متصل می کنــد، می تواند 
ریلــی  مســیر  شــود.  فعــال  جایــگاه  ارتقــای  ایــن  ذیــل 
قزاقستان-ترکمنستان-اینچه برون- رازی نیز وجود دارد.
او اضافــه کــرد: بــر ایــن اســاس حتمــا پیوســتن به 
ســازمان همــکاری هــای شــانگهای یــک ظرفیــت بالقــوه 
بــرای جمهــوری اســامی ایجــاد می کند که مــی تواند در 
ســه محــور ترانزیــت، حــوزه انــرژی و موضوعــات مربوط 
بــه دانــش بنیان ها بــا توجه به مزیت هــای جغرافیایی 

کشور ما نقش آفرینی بیشتری را داشته باشد.
ایــن کارشــناس حــوزه اقتصــاد دریــا ادامــه داد: در 
حــوزه ترانزیــت نیــز اگــر چیــن را بــه عنوان کشــوری که 
مــراودات تجاری مناســبی با ایــران دارد در نظر بگیریم، 
نســبت  همیــن  بــه  و  واردات  دالر  میلیــون   5 حــدود 
صــادرات بــه چین داریم که از چند مســیر می تواند وارد 
حــوزه ترانزیتــی ایــران شــود. بــه گفتــه بیــک محمدلــو ، 
مــراوادات ترانزیتــی با چین در 3 مســیر جــاده ، ریلی و 
دریایی می تواند تقویت شــود. در بخش جاده ای همان 
مســیر جاده ابریشــم قدیمی اســت. در بخش ریلی نیز 

از منطقه سرخس اتصال وجود دارد.
او گفــت: در بخــش پاکســتان و ترکیــه نیــز پیمــان 
تهــران- اســام آبــاد- اســتانبول وجــود دارد که بــه بهانه 

عضویت در شانگهای می تواند فعال باشد. 
معــاون برنامــه ریــزی، توســعه مدیریــت و منابــع 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی اضافــه کرد: بر این اســاس 
ظرفیــت بالقــوه بــرای حمــل کاالی ترانزیتــی وجــود دارد 
جــاده،  بخــش  در  شــود.  فراهــم  بســتر  بایــد  فقــط  و 
شــمال  )کریــدور(  داالن  در  خصــوص  بــه  بخش هایــی 
- جنــوب بــا نواقصــی همــراه اســت امــا در بخــش ریلــی 
تکمیــل راه آهــن چابهــار - زاهــدان می تواند بــه افزایش 
ترانزیــت منجــر شــود و پیگیــری دولــت هــم شــرایط را 
بــرای ترانزیــت ۲۰ میلیــون تــن ترانزیــت رقــم می زنــد. 
ایــن اســاس چیــن را می توانیــم ظرفیت بالقــوه ای برای 

ترانزیت بدانیم.
بیک محمدلو متذکر شد: در اتصال روسیه و هند 
بــه ایــران در قالــب داالن )کریــدور( شــمال و جنوب نیز 
قابلیت پیگیری افزایش ترانزیت وجود دارد و در بخش 
پاکستان و ترکیه پیمان تهران- اسام آباد- استانبول را 

داریم که عضویت در شانگهای را هم دارند.

درخواست نماینده مجلس 
برای احداث فاز دوم نیروگاه 

سیکل ترکیبی هریس
شــورای مجلــس در هریــس و اهــر مــردم نماینــده
اســامیبــااشــارهبــهنیــازمبــرمآذربایجانشــرقیبه
انــرژیبــرایاجرایطرحهایتوســعهایگفت:وزارت
نیــرومجوزهــایالزمرادرخصــوصاحــداثنیــروگاه
هــایخورشــیدیوبادیونیــروگاههایتجدیدپذیردر

شهرستانهایاهروهریسصادرکند.
بــه گــزارش ایرنــا، احمد محــرم زاده یخفــروزان در 
نشستی مشترک با سیدزمان حسینی، مجری طرح های 
نیروگاهــی صنایــع معدنــی وزارت نیــرو و مدیــر نیروگاه 
ســیکل ترکیبی هریس  اظهار کرد: برای عملیاتی کردن 
احداث فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی هریس الزاماتی 
اعم از زمین و ایستگاه های تأمین گاز و آب الزم است 
کــه همــه ایــن نیازمندیهــا در محل فعلی نیــروگاه وجود 
دارد؛ لــذا از وزارت نیــرو انتظــار داریــم در اســرع وقــت 

مجوز احداث فاز دوم را صادر نماید.
محــرم زاده ادامــه داد: حــدود ۲ ســال اســت کــه 
پیگیر اجرایی شــدن فاز دوم نیروگاه هریس هســتیم و 
با توجه به نیاز کشور و استان به تولید برق، درخواست 
داریم تا احداث فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی هریس 

نهایی و عملیات اجرایی آن آغاز شود.
نائــب رئیــس مجمع نماینــدگان اســتان آذربایجان 
شــرقی ادامه داد: از وزارت نیرو می خواهیم مجوزهای 
الزم را در خصــوص احــداث نیــروگاه هــای خورشــیدی و 
بــادی و نیــروگاه هــای تجدیدپذیر در اســتان و باالخص 

در شهرستان های اهر و هریس صادر کند.
مناطــق  از  ارســباران  منطقــه  افــزود:  زاده  محــرم 
مســتعد بــرای احداث نیــروگاه های خورشــیدی، بادی و 
نیروگاه های تجدیدپذیر است و از این ظرفیت می توان 
بــرای تأمیــن نیــاز واحدهــای صنعتی و معدنــی که برای 
اجــرای طــرح هــای خــود نیازمنــد تأمین انرژی هســتند، 
بهــره بــرد. وی خاطــر نشــان کــرد: متأســفانه در اســتان 
آذربایجــان شــرقی بــا کمبــود شــدید بــرق و گاز مواجــه 
هســتیم و انتظــار داریــم وزارت نیــرو و دولــت انقابــی 
در این راســتا تمهیداتی را بیندیشــند و احداث فاز دوم 
نیــروگاه هریــس از خواســته هــای جــدی مــا از وزارت 
نیرو اســت که امیدواریم به زودی شــاهد کلنگ زنی آن 
باشــیم. بــه گــزارش ایرنــا، فــاز نخســت نیروگاه ســیکل 
ترکیبــی شهرســتان هریــس در آذربایجان شــرقی در دو 
فاز 5۰۰ مگاواتی از اواخر ســال ۹5 آغاز شــد و فاز اول 
آن با ظرفیت 3۱۰ مگاوات و صرف اعتباری بالغ بر ۲۴۰ 
میلیــون یــورو و ۲۱۰ میلیــارد تومــان، اوایل مرداد ۱3۹۸ 

به بهره برداری رسید.
ظرفیــت تولیــد بــرق آذربایجــان شــرقی در زمــان 
حاضــر حــدود ۲ هــزار مــگاوات و تولیــد و مصــرف انرژی 
در این استان با تمهیدات اتخاذ شده سر به سر است، 
اما این اســتان از کمبود شــدید انرژی برای اجرای طرح 
های توسعه ای به ویژه در بخش صنعت رنج می برد. 

اخبـــــــــــــــــار

وزیرنیروازفروشبرقایرانبهترکیهباســرمایه
گذاریطرفترک،درشهرواناینکشورخبرداد.
بــه گــزارش وزارت نیرو، علی اکبــر محرابیان 
»فاتــح  بــا  ترکیــه  بــه  خــود  روزه  یــک  ســفر  در 
دونمــز«، وزیــر انــرژی و منابــع طبیعــی و »واحــد 
کریشــچی«، وزیــر کشــاورزی و جنگلــداری ترکیه 
در آنکارا پایتخت این کشور دیدار و گفتگو کرد.

جمهــور  رؤســای  توافقــات  پیگیــری  او 

اردوغــان  ترکیــه در ســفر رجــب طیــب  ایــران و 
رئیس جمهــوری این کشــور به تهــران را مهم ترین 
محــور مذاکــرات بــا وزیــر کشــاورزی و جنگلداری 
ترکیــه عنــوان کــرد و گفــت: در خصوص مســائل 
شــد  مقــرر  ارس  رودخانــه  و  مشــترک  آب هــای 
کمیتــه ای دائمــی بــرای بررســی مســائل رودخانه 
ارس تشــکیل و دربــاره مســائل مــورد عاقــه دو 

طرف، مذاکره شود.

وزیر نیرو با مؤثر دانستن آغاز گفت وگوهای فنی 
و اجرایی درباره مسائل آب های مشترک، تصریح 
کرد: مقرر شــد نخســتین جلسه کمیته فنی برای 
بررســی موضوعــات دربــاره آب های مشــترک، ماه 

اول سال آینده میادی در تهران برگزار شود.
محرابیان پس از گفتگوهای چند ســاعته با 
وزرای ترکیــه ای، بــا اشــاره بــه توافقاتــی در زمینه 
انتقال برق ایران به ترکیه خاطرنشان کرد: اخیراً 

بــا ســرمایه گــذاری طرف تــرک، در شــهر وان این 
کشور، تاسیساتی که امکان مبادله برق از سوی 
ایــران بــه ترکیــه را بــه صــورت بــک تو بــک فراهم 

کند، ایجاد شده است.
انــرژی  وزارت  بــا  توافــق  طبــق  افــزود:  وی 
ترکیه، با نصب و آزمایش این تأسیسات، بزودی 
امــکان فــروش برق ایران به ترکیه و بهره مندی از 

بازار صادراتی این کشور فراهم می شود.

رئیسجمهوریگفتکهاگرآمریکاییهابهتعهدات
خودعملکرده،تحریمهارابردارندونقضپیمان

نکنند،امکانتوافقخوبوجوددارد.
ایرنــا،  دولــت  حــوزه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی در  گفت وگویــی 
درباره توافق مذاکرات گفت: توافق از آن دســته 
مســائلی اســت کــه اگــر آمریکایی هــا می خواهند 
بــه آن برگردنــد بایــد نخســت بــه اجــرا تعهــدات 
خــود بازگردنــد و بــه تعهــدات خــود عمــل کنند و 

تحریم ها را بردارند.
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  رئیس جمهــوری 
آمریکایی ها باید به آنچه در برجام به آن متعهد 

شــده اند، عمل کنند، ادامه داد: اگر نقض پیمان 
نکنند، امکان توافق خوب وجود دارد.

رئیس دولت سیزدهم اظهار کرد: مذاکره کنندگان 
مــا دیدگاه هــای خود را صریح بیــان کردند، طوری 
که مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا رســما 
گفت که دیدگاهی که ایرانیان مطرح کردند کاما 

منطقی و قابل دفاع است.
آیــت هللا رئیســی در پاســخ بــه اینکــه پیش 
بینــی شــما از مذاکــرات چیســت؟ ، گفــت: امروز 
تــوپ در زمیــن آمریکایی هاســت و بایــد تصمیــم 
بگیرند که درســت و براساس تعهدات خود عمل 

کنند.

جمهــوری  شــرایط  و  نظــرات  افــزود:  وی 
اسامی ایران نیز رسما اعام شده است.

ابراهیــم  ســید  آیــت هللا  اســت؛  گفتنــی 
رئیســی پــس از شــرکت و ســخنرانی در هفتــاد 
و هفتمیــن مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحد، 
شــرکت و ســخنرانی در اجاس تحول آموزش در 
ســازمان یونســکو، دیدار با برخی رهبــران ادیان، 
سیاســت  کارشناســان  و  متخصصــان  بــا  دیــدار 
خارجی آمریکا، دیدار با مدیران ارشد رسانه های 
آمریکایی، برگزاری نشست مطبوعاتی و دیدار با 
ایرانیان مقیم این کشور دقایقی قبل نیویورک را 

به مقصد تهران ترک کرد.

همچنیــن  ســفر  ایــن  در  رئیس جمهــوری 
رئیس جمهــوری  فرانســه،  رئیس جمهــوری  بــا 
بولیــوی، نخســت وزیــر پاکســتان، نخســت وزیــر 
وزیــر  نخســت  ســوئیس،  رئیس جمهــوری  عــراق، 
رئیس جمهــوری  ژاپــن،  وزیــر  نخســت  لبنــان، 
فنانــد، رئیس جمهــوری صربســتان، نخســت وزیر 
دبیــرکل  و  زیمبابــوه  رئیس جمهــوری  ارمنســتان، 

سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد.
ســفر رئیسی به نیویورک در ادامه تاش ها 
بــرای تحقــق »نظم عادالنــه بین المللــی از طریق 

چندجانبه گرایی اقتصادی« انجام شد.
 رئیــس جمهوری بعد ازظهر دوشــنبه به وقت 

محلی به محض ورود به نیویورک در اجاس تحول 
آموزش ســازمان ملل که با همکاری یونسکو برگزار 
شد، با بیان اینکه معتقدیم تحول در آموزش بدون 
توجه به خانواده، عدالت و معنویت میسر نخواهد 
بــود، گفــت: ایــران ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و 
پــرورش خــود را بــا ابتناء به فلســفه تربیــِت ایرانی- 
اســامی و بــدون اتــکا بــه رویکردهــای تــک بعــدیِ 

سکوالرِ موجود در سند ۲۰3۰ تدوین کرده است.
همچنیــن  ایــران  اســامی  رئیس جمهــوری 
بــرای نخســتین بــار در نشســت ســران هفتــاد و 
هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک 

حضور یافت.

برنامــهششــمدرحالــیتدویــنشــدکــه
وضعیتاقتصادیباامروزمتفاوتبودبنابراین
اهــدافمدنظــربویــژهدربخــشصنعــتمحقق
نشــدکهاینمســالهضرورتتدوینواقعبینانه

وآیندهنگربرنامههفتمرانشانمیدهد.
پیــش  چنــدی  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
سیاســت های کلی برنامه هفتم توســعه از سوی 
فراینــد  و  ابــاغ  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
تدویــن ایــن برنامــه آغاز شــد و با توجه بــه اینکه 
بخــش صنعت به واســطه پیوندهای گســترده ای 
که با سایر بخش های اقتصادی در تحقق اهداف 
اســناد باالدستی از جمله رشــد درون زا، برونگرا 
و ارتقــای جایگاه اقتصادی کشــور نقش بســزایی 
دارد، بررسی عملکرد این بخش در برنامه ششم 
توســعه کــه در دولــت دوازدهــم اجــرا شــد، حائز 

اهمیت است.
نکته ای که باید به آن توجه شود این است 
که برنامه ششم توسعه در فضایی تدوین شد که 
توافق هسته ای به نتیجه رسیده بود و به واسطه 
کاهش فشــارهای بین المللی، رشد اقتصادی به 
۱۴.۲ درصــد و نــرخ تورم به ۹ درصد رســیده بود. 
بخش صنعت نیز با افزایش سرمایه گذاری و به 
تبــع آن افزایش تولید در زیربخش های آن رشــد 

۱۰.۶ درصدی را تجربه کرده بود.

 عملکردصنعت
دربرنامهششمتوسعه

بــر اســاس بررســی های مرکــز پژوهش های 
مجلــس، بخــش صنعــت بــه عنــوان یکــی از زیــر 
بخش های مهم اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و 
اشتغال به دلیل شرایط بین المللی خاص کشور 
در ســال ۱3۹۷ و بــه تبــع آن افزایش هزینه های 
تأمیــن مــواد اولیــه و واســطه، دخالــت دولــت در 
بــازار و قیمت گــذاری دســتوری کاالهــا و تغییرات 
مکــرر مقــررات و دســتورالعمل ها بــا چالش هــای 
مختلــف و کاهــش ارزش افزوده مواجه شــد. اما 
از ســال ۱3۹۸ بــا اجــرای سیاســت های حمایتــی 
توسط دولت، مجدداً ارزش افزوده این بخش از 

رشد مثبت برخوردار شد.
در جــدول زیــر اهــداف و عملکــرد بخشــی 
از شــاخص ها و تولیــدات حــوزه صنعــت در طول 

برنامه ششم توسعه آمده است.

وضعیتمحیطکسبوکار
برای توضیحات بیشتر باید به محیط کسب 
و کار اشــاره شــود؛ آنطــور که مرکــز پژوهش های 
مجلــس بررســی کــرده ایــن شــاخص در بخــش 
صنعت در سال ۹۷ و ۹۸ نسبت به سالهای قبل 
وضعیت نامســاعدتری داشته، اما از سال ۹۸ به 
بعد به دلیل وضعیت شــاخص رو به بهبود بوده 
اســت. بررســی شــاخص ملی محیط کسب و کار 
بــر اســاس نماگرهای بخش نهــادی و اقتصــادی 

حاکی از آن است که در بخش نهادی، »ساختار 
و عملکرد دولت« و در بخش اقتصادی، »محیط 
مالی« بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامساعد 
ملــی  پایــش  نتایــج  داشــته اند.  کار  و  کســب 
کســب و کار نشــان می دهــد کــه در محیــط مالی 
تغییــرات  »غیرقابل پیشــبینی بودن  مؤلفه هــای 
قیمــت مواد اولیه و محصــوالت« و »تأمین مالی 
از سیســتم بانکی«، بیشــترین ســهم را در ایجاد 
شــرایط نامناســب بــرای فعــاالن اقتصادی کشــور 

داشته است.
با وجود بهبود شــاخص محیط کســب و کار 
در ســال ۱۴۰۰، نتایــج پایــش نشــان می دهــد که 
وضعیــت شــاخص محیط مالی بــا میانگین ۸.۱5 
از ۱۰ بیشــترین تأثیر منفی را بر محیط کســب و 
کار داشــته اســت. لــذا رفع عوامل مؤثــر بر ایجاد 
محیط نامســاعد کســب و کار ازجمله موضوعات 
بــرای فعــاالن اقتصــادی  مالــی و بهبــود شــرایط 
کشــور بــا هدف ترغیب آنهــا به تداوم فعالیت در 

بخش حقوقی اقتصاد ضرورت دارد.

تنزلرشدسالیانهاشتغال
بخشصنعت

همچنیــن مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــه 
اشــتغال بخــش صنعــت نیــز اشــاره کرده اســت؛ 
دولــت  حمایت هــای  وجــود  بــا  اســاس  ایــن  بــر 
اشــتغال  برنامــه  تســهیات  پرداخــت  ازجملــه 
الــف تبصــره ۱۸ قوانیــن  بنــد  از محــل  و تولیــد 
بودجه ســالهای اخیر بــه دلیــل بــروز شــوک های 
منفــی شــرایط خــاص بین المللی کشــور، وجــود 
فضای نااطمینان کســب و کار، تخصیــص ناقص 
تســهیات بــه دلیــل کمبــود منابــع و مشــکات 

اجرایی، اپیدمی کرونا و تأثیر منفی بر بنگاه های 
خرد و کوچک، توان رقابتی پایین بخش تولید با 
محصوالت خارجی به منظور توسعه اندازه بازار، 
کشــور از ســال ۹۷ با تنزل رشد سالیانه اشتغال 

بخش صنعت مواجه شد.

وضعیتصادراتصنعتیها
بــا وجــود حجم بیــش از ۴۰ درصدی واردات 
درصــد   ۶۰ از  بیــش  کشــور،  بــه  آالت  ماشــین 
محصوالت صادراتی کشــور را محصوالت فرآوری 
نشــده کشــاورزی، معدنــی و شــیمیایی بــه خــود 
اختصاص داده است و سهم تولید کاالی ساخت 
محور رقابتی در ترکیب صادرات کشور کم است. 
عمــده تمرکــز تولیــدات صنعت ســاخت کشــور با 

درصد بر بازار داخل است.
همچنین باید اشاره شود که سهم کاالهای 
بــا فنــاوری متوســط و بــاال در صــادرات صنعتــی 
)ســاخت( که بیانگر محتــوای فناوری و پیچیدگی 
صــادرات اســت از حــدود ۲۶ درصــد در ســال ۹۶ 
به 33 درصد در سال ۹۷ رسیده، اما پس از آن 

تغییری نکرده است.
بــر اســاس بررســی های مرکــز پژوهش های 
مجلــس، بــه طــور کلــی ارزیابــی عملکــرد برنامــه 
 5۰ از  بیــش  می دهــد  نشــان  توســعه  ششــم 
درصــد از احــکام دارای عملکــرد فاقــد اثربخشــی 
بوده انــد و حــدود 3۶ درصــد از احــکام نیز دارای 
عملکرد نسبتاً اثربخش داشته اند. از سوی دیگر 
احــکام فاقــد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد 
کامــاً اثربخــش بودنــد نیز تقریباً با ســهمی برابر 
حدود ۷ درصد از مجموع احکام بخش صنعت را 
به خود اختصاص داده اند. داده های اعام شده 
نشــان می دهــد ایــن صنعــت از اهــداف در نظــر 

گرفته شده در برنامه ششم عقب مانده است.

چرابخشصنعتبهموفقیت
نرسید؟

علــی احمــدی کارشــناس حــوزه صنعــت در 
مورد دالیل موفق نشدن بخش صنعت در برنامه 
ششــم توســعه بــه مهــر گفــت: یکــی از مهم ترین 
دالیلــی که موجب شــد صنعت نتواند بر اســاس 
اهداف پیش بینی شده، حرکت کند این بود که 
بــه طــور کلی اهدافی که توســط دولــت دوازدهم 
تعییــن شــد ایــراد داشــت و ضمن اینکــه ضمانت 
اجــرا نداشــت و بعضــاً آئین نامه هایــش با تأخیر 
تدویــن شــد، متناســب بــا شــرایط روز از جملــه 

محدودیت های بین المللی و نرخ ارز هم نبود.
وی افزود: از ســویی دیگر اعتباراتی که قرار 
بود به این بخش تخصیص یاد یا کافی نبود و یا 
اینکــه بــا تأخیر پرداخت شــد. همچنین دولت به 
جــای اینکه فضا را بــرای تولیدات صنعتی رقابتی 
کنــد، بــا برنامه هــا و سیاســت های نابجــای خــود 
فضا را بیش از پی انحصاری کرد و رقابت از این 

بخش رخت بربست.
احمــدی گفــت: همچنین قرار بود در طول برنامه 
ششــم استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود اما 
نــه تنهــا برنامــه دقیقــی تدوین نشــد بلکــه صرفاً 
اولویت هــای صنعتــی مــورد توجه قــرار گرفت که 
آن هم به دلیل سیاســت گذاری غیر دقیق برای 

صنایع اولویت دار، کارآمدی خاصی نداشت.
او تصریــح کرد: نکته ای کــه باید مورد توجه 
قرار گیرد این اســت که متأســفانه مسئوالن امر، 
نســبت بــه بررســی عملکردهــا و ســازوکار اجرای 
برنامه هــا کم کاری می کنند و می توان گفت یکی 

از عوامــل موفــق نشــدن بخــش صنعــت در طول 
برنامــه ششــم همیــن موضوع بوده اســت؛ یعنی 
مسئوالن هدف را مشخص می کنند اما سازوکار 

اجرا را نادیده می گیرند.
گفــت:  صنعــت  حــوزه  کارشــناس  ایــن 
همچنیــن صــادرات بخــش جداناپذیــر از صنعــت 
اســت؛ متولیان باید به این امر واقف باشــند که 
بــا توســعه بازارهــای صادراتــی و تســهیل روابــط 
تجــار می تــوان عملکــرد بخــش صنعــت را بهبــود 
بخشــید؛ بــا ایــن وجــود در طــول برنامــه ششــم 
نیفتــاد و  ایــن خصــوص  اتفــاق چشــم گیری در 
حتــی نســبت بــه اعزام رایزنــان بازرگانی نیــز کم 

کاری صورت گرفت.
احمــدی ادامــه داد: نکتــه دیگــر اینکــه طبق 
گزارش هــا، تأمین مالی صنعت وابســتگی زیادی 
به شــبکه بانکی دارد و این در حالیســت که این 
سیســتم بــا مشــکات زیــادی دســت و پنجه نرم 
و  توســعه  برنامه ریزی بــرای  بنابرایــن  می کنــد، 
تنوع بخشــی به ابزارهــا و روش های تأمین مالی 

بخش صنعت ضروری است.
او تاکید کرد: پیشــنهاد می شــود برای تبیین 
جزئیــات برنامــه هفتــم توســعه، ضمــن ارزیابــی 
دقیــق عملکــرد این بخش در طول برنامه ششــم 
توســعه، هــم نســبت بــه تدویــن اهــداف و البتــه 
ســازوکارهای اجــرا بــه صــورت واقع بینانه عمــل 
و هــم عملکردهــا هــر چنــد وقــت یــک بــار دقیــق 

بررسی شود.
احمــدی گفــت: از ســویی دیگــر نیــز برنامــه 
بایــد آینده نگر بــوده و اتفاقــات مختلف از جمله 
دل  در  را  بین المللــی و…  مســائل  ارز،  نــرخ 
خــود جــای دهــد و در مــورد رویکردهــای مختلف 

پیش بینی های الزم را انجام دهد.

رئیسی:آمریکاییهااگرنقضپیماننکنند،امکانتوافقخوبوجوددارد

 ایران به ترکیه
برق صادر می کند 

عملکردناموفقصنعتدربرنامهششم
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بیمه ایران در مسیر توسعه 
اقتصاد ملی

بیمــه ایــران بــه منظــور توســعه اقتصاد ملی گســترش 
متوســط  و  کوچــک  صنایــع  از  حمایــت  و  همکاری  هــا 
کشــور و بهــره منــدی  ایــن  صنایــع  از مزایای بیمــه را در 

برنامه  های خود دنیال می کند.
ایــران، حســن  بیمــه  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 

رابطــه  در  شــریفی 
بیمــه  برنامه  هــای  بــا 
ایــران گفت: براســاس، 
همکاری  هــا  گســترش 
صنایــع  از  حمایــت  و 
متوســط  و  کوچــک 
کشــور و بهره مندی  این 
 صنایــع  از مزایــای بیمه، 
همــکاری  تفاهم نامــه 

میان سازمان صنایع کوچک و شهرک  های صنعتی  ایران 
 و  شــرکت ســهامی بیمه ایران منعقد شــده اســت که به 
تسهیل و رونق فعالیت  های اقتصادی  و  افزایش  ضریب 
امنیت و کاهش ریســک صنایع کوچک و متوســط کمک 

شایانی می کند. 
او افــزود: از طرفــی، سیاســت های ترســیمی بیمــه 
ایــران، بــه ویــژه در بخش عملیات بیمه گری هم راســتا 
بــا راهبردهــای کالن اقتصــادی  دولــت ســیزدهم با تکیه 
بر مدل  های نوین کســب و کار پایه ریزی شــده و مسیر 
جدیــدی در ایفــای نقــش  کلیدی و انجــام مأموریت های 
ســازمانی گشــوده است. پیاده ســازی سیستم مدیریت 
 ریســک و اســتفاده از منابع بیمه به ســمت تأمین مالی 
اقتصاد و بازار سرمایه از اولویت  های  برنامه مورد تأکید 
وزیــر اقتصــاد در دوره جدیــد مدیریــت شــرکت ســهامی 
بیمه ایران است.  به همین منظور تسریع در پیاده سازی 
کامل سیستم مدیریت ریسک در بیمه ایران، از تامین 
مالی اقتصاد کشــور تا تســهیل هوشــمندانه فرآیندهای 

بیمه گری در دستور کار قرار گرفته است.  
رییــس هیــات مدیــره بیمه ایــران ادامــه داد: یقیناً 
بــا اجــرای کامــل برنامه  های ترســیمی سیســتم مدیریت 
ریســک در فرآیند عملیاتی شــرکت،  ضمن دســتیابی به 
اهداف کالن، در راستای تحقق و استقرار برنامه تحول 
بــه ویژه تســهیل  هوشــمندانه فرآیندهــای بیمه گری در 
بخــش صــدور بیمــه نامه و خســارت برای بیمــه گذاران، 
ذینفعــان  و آحــاد مــردم ملمــوس و نتایــج قابــل توجهی 

حاصل خواهد شد. 

امضا تفاهم نامه بین بیمه 
مرکزی و دبیرخانه شورای  

عالی مناطق آزاد
بیــن دو مجموعــه دبیرخانــه  نامــه چهارســاله  تفاهــم 
ویــژه  و  تجاری-صنعتــی  آزاد  مناطــق  عالــی  شــورای  

اقتصادی و بیمه مرکزی به امضای طرفین رسید.
بــه گــزارش الفباخبــر ، مهنــدس مجیــد بهزادپــور 

امضــای  آییــن  در  کــه 
دبیــر  بــا  نامــه  تفاهــم 
مناطــق  عالــی  شــورای 
گفــت  مــی  ســخن  آزاد 
مطلــب  ایــن  اعــالم  بــا 
ســرمایه  جــذب  افــزود: 
ضریــب  افزایــش  و 
ثمــرات  از  بیمــه  نفــوذ 
شــرکت  های  فعالیــت 

بیمه در مناطق آزاد به شمار می رود که با اجرای مفاد 
تفاهم نامه از شتاب بیشتری برخوردار خواهد شد.

رئیــس کل بیمــه مرکزی با اعالم خرســندی از نگاه 
ویــژه دکتــر ســعید محمــد بــه قابلیت  های صنعــت بیمه 
نســبت به ادامه روند تقویت و توســعه صنعت بیمه در 

مناطق آزاد ابراز امیدواری کرد.
وی با تشریح آخرین شرایط و عملکرد شرکت  های 
بیمــه ای ویــژه مناطق آزاد و همچنین شــرکت  های دیگر 
بیمــه ای،تصریــح کــرد: محدودیت شــرکت  های بیمه ای 
خــاص مناطــق آزاد بــرای فعالیــت در ســرزمین اصلــی 
و همچنیــن ســرمایه نــه چنــدان زیــاد ایــن شــرکت  ها از 
چالش  هــای جــدی محســوب می شــود کــه در صدد حل 

آنها خواهیم بود.
رئیــس شــورای عالــی بیمه با اعــالم این مطلب که 
صنعــت بیمــه برای پوشــش تمام ریســک  های موجود از 
آمادگــی کافــی برخوردار اســت از جذب ســرمایه گذاران 

جدید در این حوزه استقبال کرد.
بهزادپــور در پایــان امضــای تفاهــم نامــه را نقطــه 
دودســتگاه  بیــن  تعامــالت  تــازه  دوران  بــرای  عطفــی 
توصیــف کــرد و گفت: بــه لحاظ اولویت  هــای فرهنگی و 
ضــرورت همگانی ســازی خدمات و محصــوالت بیمه ای، 
ظرفیت مناطق آزاد برای صنعت بیمه از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
در ادامــه ایــن نشســت،  ســعید محمــد _ مشــاور 
رئیــس جمهور و دبیر شــورای  عالی مناطــق آزاد تجاری-
صنعتــی و ویــژه اقتصــادی با قدردانــی از حمایت رئیس 
کل بیمــه مرکــزی از راه انــدازی شــرکت  های بیمــه ای 
برون مرزی، خاطرنشــان کرد: ســازمان  های منطقه آزاد 
و مناطــق ویــژه اقتصــادی ضمــن ایجــاد انگیزه  های الزم، 
زمینــه را بــرای حضــور و فعالیــت گســترده شــرکت  های 

بیمه فراهم خواهند کرد.
مشاور رئیس جمهور در مناطق آزاد ابراز امیدواری 
کــرد پــس از امضا و اجرایی شــدن تفاهم نامه، عملیات 
تسهیل گری برای بیمه گران و بیمه گذاران این مناطق 

صورت گیرد.
گفتنــی اســت تفاهــم نامــه یادشــده در راســتای 
برقــراری و توســعه تعامالت بیمــه ای و ارائه راهکارهای 
حــوزه  در  مشــترک  همکاری هــای  تســهیل  و  عملیاتــی 
بیمه نامه  هــای بــرون مــرزی بیــن دکتــر ســعید محمــد و 

مهندس مجید بهزادپور به امضا رسیده است.

کوتاه از بانک و بیمه

صدور بیش از 11 میلیون 
حواله پایا و ساتنا طی 4 ماه 

در بانک ملی ایران
دســتور  و  درخواســت  براســاس  ایــران  ملــی  بانــک 
مشــتریان طــی چهــار مــاه نخســت امســال بیــش از 11 

میلیون حواله پایا و ساتنا صادر کرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران، این 
بانــک با هدف ســهولت 
خدمــات  امنیــت،  و 
انتقــال وجــه بین  بانکی 
را تحت سامانه  های پایا 
و ســاتنا بــا مبالــغ خُــرد 
و کالن بــرای مشــتریان 

امکان پذیر کرده است.
ایــران  ملــی  بانــک 
طــی چهــار ماه نخســت 
امســال بیــش از 11 میلیــون و 962 هــزار حوالــه پایــا و 
ســاتنا به درخواســت مشــتریان در شــبکه بانکــی صادر 

کرده است.
بــه عبــارت دیگــر بانــک ملــی ایــران در ایــن مــدت 
از  و 467 حوالــه  هــزار  میانگیــن 96  طــور  بــه  روزانــه 
طریق ســامانه پایا و ســاتنا به درخواســت مشــتریان به 

حساب  های دیگر انتقال وجه انجام داده است.
درضمــن تعداد حواله  هــای وارده پایا در بانک ملی 
ایــران در بــازه زمانــی چهارماهــه ابتدایــی ســال جــاری 

نسبت به سال گذشته، 31 درصد رشد داشته است.

جشنواره بزرگ اصناف 
بانک تجارت تمدید شد

جشــنواره ویــژه اصناف بانک تجارت بــا 10 جایزه کمک 
هزینه ســفر هیجان انگیز و هزاران جایزه ارزنده دیگر 

تا پایان مهرماه تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، با توجه به 
استقبال ویژه مشتریان 
و  کار  و  کســب  حــوزه 
جشــنواره  از  صنــوف 
سراســری اصنــاف بانک 
هــدف  بــا  و  تجــارت 
تعامــل هرچه بیشــتر با 
مشــتریان ایــن بخــش، 
زمان جشــنواره تا پایان 

مهرماه تمدید شد.
جشــنواره بــزرگ بانــک تجــارت ویــژه اصنــاف برای 
مشــتریان بخــش اصنــاف از ابتــدای تیرمــاه 1401 بــا 10 
جایــزه کمــک هزینه ســفر هیجان انگیز و هــزاران جایزه 
ارزنده دیگر در سراســر کشــور در حال برگزاری اســت. 
مشــتریان برای شــرکت در قرعه کشــی جایزه ویژه ســفر 
هیجان انگیز باید 1000 امتیاز و برای ورود به قرعه کشی 
ســایر جوایــز ارزنــده ایــن جشــنواره حداقــل 200 امتیاز 
کســب کنند. افتتاح حســاب 10 امتیاز، داشــتن حداقل 
10 تراکنــش کارتخــوان فروشــگاهی در مــاه 20 امتیــاز، 
انجــام دســت کم پنج تراکنش همــراه  بانک 20 امتیاز و 
ماهانه پنج تراکنش اینترنت بانک 10 امتیاز، مشتریان 
دارای دســته چــک 30 امتیــاز، هــر یــک میلیــون ریــال 
میانگیــن موجــودی حســاب دو امتیاز و هــر پنج میلیون 
ریال تراکنش خرید کارتخوان فروشــگاهی یک امتیاز را 

برای مشتریان در بر خواهد داشت.

بانک قرض الحسنه 
مهرایران تبلور و تجلی 

بانکداری اسالمی 
»مجتبــی ســخنور« سرپرســت مدیریــت شــعب بانــک 
ایــران در اســتان خوزســتان در  قــرض الحســنه مهــر 
نشســت خبــری بــا اصحاب رســانه، ایــن بانــک تبلور و 

تجلی بانکداری اسالمی به معنای واقعی دانست.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک قــرض الحســنه 
»مجتبــی  ایــران،  مهــر 
ایــن  در  ســخنور« 
نشســت خبــری گفــت: 
ایــن بانــک از ســال ۸6 
و  بــه عنــوان نخســتین 
بزرگتریــن بانــک قــرض 
آغــاز  کشــور  الحســنه 
بــه کار کــرده و تــا کنون 
میلیــون   14 از  بیــش 
بــه دلیــل اهمیــت  نفــر مشــتری دارد. وی ادامــه داد: 
ســنت نیکوی قرض الحســنه و تالش این بانک بعنوان 
نخســتین بانــک قــرض الحســنه کشــور کــه باعــث شــد 
مــردم بتواننــد خدمــات گســترده بانکــی و دریافــت وام 
قــرض الحســنه را بصــورت یکپارچــه تجربه کننــد، برای 
نخســتین بــار در ســال 9۸ چهاردهــم اســفند مــاه روز 
ترویــج فرهنــگ قرض الحســنه در تقویم رســمی کشــور 
نام گذاری شد تا جایگاه و اهمیت این سنت نیکو برای 
مردم بیش از پیش مشخص شود و امید دارم که همه 

ما بتوانیم در این راستا گام  های مؤثری برداریم.
بعنــوان  توانیــد  مــی  شــما  از  هریــک  افــزود:  وی 
ســفیر قرض الحســنه با نیک اندیشــی در راستای ترویج 
و تعمیــق هرچــه بیشــتر فرهنــگ قــرض الحســنه و بــا 
خیرخواهــی در مســیر خدمــت به خلق خدا و دســتیابی 

مردم به زندگی شرافتمندانه گام بردارید.
ســخنور خاطر نشــان کرد: در 6 ماهه ســال جاری 
تاکنــون 24 هــزار فقــره وام قــرض الحســنه بــا رقمــی 
معادل 13 هزار میلیارد ریال به مردم شریف خوزستان 

پرداخت شده است.
مهرایــران  الحســنه  قــرض  بانــک  داد:  ادامــه  وی 
در راســتای ایجــاد اشــتغال، محرومیت زدایــی و ازدواج 
جوانــان طــی یکســال اخیــر بالــغ بــر 730 هــزار فقــره 
تسهیالت اشتغالزایی به ارزش حدوداً ۸0 هزار میلیارد 
ریال و 372هزار فقره وام ازدواج جوانان به ارزش 7۵ 

هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

دولــت ســیزدهم گام هــای مهمــی بــرای 
رسیدن به نظارت بانکی قاعده محور، مبتنی 
بــر کیفیــت و پیشــینی و حرکــت از بانکداری 
مرســوم بــه بانکــداری مبتنی بــر فناوری های 

نوین برداشته است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ جزئیات »سند 
پایانــی  روز هــای  در  مردمــی«  دولــت  تحــول 
ســال 1400 منتشــر شــد. در ســند مذکــور، 
چالش های اصلی اقتصاد ایران، عوامل ایجاد 
و راهبرد هــا و اقدامــات الزم بــرای حــل آن هــا 

فهرست شده است.
ایــن ســند متناســب بــا کاســتی های هر 
بــرای  تحول آفریــن«  »چرخش هــای  حــوزه، 
اصالح ســاختار های غلط در نظر گرفته اســت 
کــه برگرفتــه از »ارکان گفتمــان تحولی دولت 
بــه »تغییــر  قــرار اســت  بــوده و  ســیزدهم« 
رویکــرد در ســبک حکمرانــی دولــت« منجــر 

شود.
در بین موضوعات مختلفی که در برنامه 
جامــع دولــت ذکر شــده، اقدامــات فناورانه و 
هوشمندســازی نظارت بر شــبکه بانکی مورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. مــروری بــر عملکرد 
یکســاله دولت ســیزدهم نشــان می دهد چند 
گام مهم بر اســاس ســند تحول در این راستا 

برداشته شده است.

از ساختار سنتی به هوشمند
یــک مــورد از محور هــای اصلــی بخــش 
بانکی ســند تحول، چرخــش تحول آفرین »از 
نظــارت شــخص محــور، مبتنــی بــر کمیــت و 
پســینی به نظارت کالن، قاعده محور، مبتنی 
بــر کیفیت و پیشــینی« و مــورد دیگر، حرکت 
»از بانکــداری مرســوم بــه بانکــداری مبتنــی 
بــر فناوری هــای نویــن و دیجیتال« اســت. دو 
محــور تحولــی مــورد اشــاره به خوبــی بیانگــر 
رویکرد دولت است و نشان می دهد از همان 
ابتــدا بنابراین بوده که ســاختار نظارتی حوزه 
بانکــی از شــکل ســنتی و ناکارآمــد خــود بــه 

ساختار نوین و هوشمند تبدیل شود.
بانــک  مســئوالن  اظهــارات  اســاس  بــر 
نظارتــی  ســامانه   92 هم اکنــون  مرکــزی، 
هوشــمند در بانــک مرکــزی فعــال اســت کــه 
برخــی از آن هــا در گذشــته وجــود داشــته و 
در ایــن مــدت تقویت شــده و برخی دیگر هم 
در یــک ســال اخیــر آغــاز بــه کار کرده اســت. 
)ســامانه  ســمات  ســامانه  نمونــه  به عنــوان 
تســهیالت  اطالعــات،  الکترونیکــی  متمرکــز 
و تعهــدات( کــه بــر اعطــای تســهیالت بانکــی 
تمرکــز دارد در ایــن دوره موردتوجــه ویژه قرار 
گرفته تا ازاین پس هیچ نوع تســهیالتی بدون 
عبور از زیر چتر نظارتی بانک مرکزی پرداخت 

نشود.

نظارت یکپارچه
از جمله چالش های نظام بانکی ما، »بی ثباتی 
مالی و استمرار ناکارایی و زیان دهی عملیات 
بانکــی« اســت. یــک عامــل بروز این مســئله، 
»ضعــف تنظیم گــری و نظارت بانــک مرکزی« 
بــوده و یکــی از راهبرد هــای مهــم ســند تحول 
بــرای حــل آن، »تبدیل بانــک مرکزی به مقام 
تنظیم گر و ناظر مقتدر، شــفاف و پاســخگو« 

است.
بــه اقداماتــی  نیــاز  ایــن راهبــرد  اجــرای 
همچــون »تقویــت ظرفیــت بانــک مرکــزی در 
حیطه نظارت و سیاســت گذاری« و »برقراری 
نظــام نظــارت یکپارچــه بــرای تحــت پوشــش 
قــراردادن بانــک، شــرکت های تابعــه بانــک و 
شــرکت های ســهام دار اصلــی بانــک به منظور 
تکمیــل پوشــش چتــر نظارتــی بانــک مرکزی« 
دارد کــه بانــک مرکــزی طــی یــک ســال اخیــر 

طرح هایی در این زمینه پیاده کرده است.
همان طــور کــه ذکــر شــد، بیــش از 90 
ســامانه نظارتی هوشــمند در حال اجرا اســت 
کــه یکــی از مهم تریــن مــوارد آن کــه به تازگــی 
رونمایی شــده، ســامانه "تســویه اوراق بهادار 
الکترونیکی” )تابا( اســت که به صورت برخط، 
بــازار  در  را  بانک هــا  معامــالت  رصــد  امــکان 
بین بانکــی فراهــم می کنــد. بــا ایــن ســامانه، 
بانــک مرکــزی می توانــد به صــورت برخــط بــر 
معامــالت بانک هــا نظــارت و در صــورت لــزوم 

به بازار ورود کند تا نرخ بهره متعادل شود.

تحول در اجرای قانون چک
یکــی از ابزار هــای بســیار رایــج در فضای 
تجــاری کشــور چــک می باشــد کــه بــه علــت 
در  آن،  اجــرای  و  صــدور  ســنتی  ســاختار 
گذشــته کوهی از مشکالت همچون چک های 
برگشتی، مشکالت رفع سوءاثر و ... به وجود 
آمــده بود، اما در چارچــوب برنامه های دولت 
بــرای یکپارچــه کــردن و هوشمندســازی نظام 
بانکی اقداماتی برای جلوگیری از این معضل 

صورت گرفته است.
بــا  کــه  چــک  قانــون  اجــرای  در  تحــول 
توانســته  داد،  رخ  صیــاد  ســامانه  تقویــت 
اســت بــه یکپارچگــی چک هــا و کاهــش آمــار 
تخلفــات کمــک ویــژه ای بکنــد. بانــک مرکــزی 
بــه  به منظــور تســهیل دسترســی هم وطنــان 
ســامانه صیــاد، عــالوه بــر تجهیــز درگاه هــای 
بانکــی شــامل اینترنــت بانــک و موبایــل بانک 
بانک هــا، اپلیکیشــن های پرداخت و همچنین 
زیرســاخت پیامکــی، بــا تجهیــز بیــش از ۸۵ 
درصد خودپرداز های شــبکه بانکی به ســامانه 
صیــاد امــکان عملیــات ثبــت، تأییــد، انتقال و 
اســتعالم چک از طریق خودپرداز ها را فراهم 

کرده است.
گام  یــک  امســال  مرکــزی  بانــک  البتــه 
بلنــد دیگــر در ایــن حوزه برداشــت و ســامانه 
محچــک )مسدودســازی حســاب صادرکننــده 
چک برگشتی( را راه اندازی کرد که در صورت 
برگشــت خــوردن چــک، مبلــغ موردنظــر را در 
در ســایر  نیــاز  در صــورت  و  همــان حســاب 
حســاب های صادرکننــده در ســایر بانک هــا و 
مؤسســات اعتبــاری مســدود می کنــد. عــالوه 
بــر ایــن امــکان رفــع ســوءاثر در زمانی بســیار 

کوتاه تر از گذشته فراهم شده است.

اشراف بر پرداخت تسهیالت
در ســند تحول دولت، برای دستیابی به 
یــک بانــک مرکزی بــا ویژگی هــای "تنظیم گر و 
ناظــرِ مقتدر، شــفاف و پاســخگو"، یک برنامه 
عملــی بــه این صورت پیشــنهاد شــده اســت: 
بــر میــزان و شــرایط اخــذ  »نظــارت مســتمر 

تسهیالت اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد با 
اســتقرار کامل ســامانه ذی نفع واحد و اجرای 
کامــل آیین نامــه اشــخاص مرتبــط و همچنین 
کالن،  ســپرده های  تراکنــش  و  ســود  نــرخ 
تســهیالت  خطرپذیــری  و  وام دهــی  شــرایط 
ســامانه های  راه انــدازی  بــا  کالن  تعهــدات  و 
اطالعاتی، نظیر دفتر کل مشــترک، سپرده ها 
همچنیــن  و  بانک هــا،  ثابــت  دارایی هــای  و 
تکمیل ســامانه متمرکــز الکترونیکی اطالعات 
تســهیالت و تعهــدات و اتصــال ســامانه های 
مذکور به یکدیگر به عنوان زیرساخت متمرکز 
بانــک  تجهیــز  و  مرکــزی،  بانــک  تنظیم گــری 
مرکــزی بــه روش های نوین نظارتــی مبتنی بر 

فناوری های نرم«.
اعــالم  مرکــزی  بانــک  زمینــه  ایــن  در 
کــرده اســت کــه بانک هــا مکلــف بــه اســتقرار 
ســامانه های ذی نفــع واحــد هســتند و بانــک 
مرکزی هم جهت اجرایی شدن آن پیگیری های 

جدی را در دستور کار خود قرار داده است.
علی اکبــر میرعمادی؛ مدیر اداره ارزیابی 
ســالمت نظــام بانکــی بانــک مرکــزی با اشــاره 
بــه اقدامــات صــورت گرفتــه به منظــور نظارت 
پیشــگیرانه گفــت: اخیــراً هیئــت عامــل بانک 
مرکــزی مصوبــه ای در مورد تســهیالت کالن و 
نیز تسهیالت اشخاص مرتبط داشته است که 
در حال پیاده ســازی آن هستیم. براین اساس 
مقرر است برای اشخاصی که حد فردی آن ها 
از حدود تعیین شــده عبور کرده است، امکان 
اعطــای تســهیالت و تعهــدات وجــود نداشــته 
باشد و این امر به صورت سامانه ای رصد شود 

که به معنای نظارت پیشگیرانه است.
وی افــزود: همچنیــن مقــرر اســت بــرای 
بانک هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، 
اساســاً امــکان اعطای تســهیالت به اشــخاص 
مرتبــط به طورکلــی ممکن نباشــد کــه مکانیزم 
الزم این مورد نیز از طریق ســامانه های بانک 

مرکزی در حال پیاده سازی است.

گسترش پوشش امضای 

الکترونیک
طــی ماه هــای گذشــته اقدامــات متعــدد 
دیگــری هــم در زمینــه هوشمندســازی نظــام 
بانکــی انجــام شــده کــه همگــی در کنــار هــم 
منجر به تکمیل ساختار نظارت یکپارچه بانک 
مرکــزی خواهند شــد. توســعه و فراگیر کردن 
ســامانه های نظــام مدیریــت داد ه هــا )نماد( و 
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی 

)نهاب( از این جمله است.
این ســامانه ها یک زیرســاخت یکپارچه، 
اختیــار  در  را  امــن  درعین حــال  و  متمرکــز 
بــا  اســت.  داده  قــرار  مشــتریان  و  بانک هــا 
اســتفاده از امضــای الکترونیــک افــراد بــدون 
از  می تواننــد  منــزل  در  و  مراجعــه حضــوری 
خدمــات بانکی اســتفاده کننــد و به کمک این 
ســامانه گامی دیگر به توســعه زیرســاخت ها 
بــرای ایجــاد بانک های بدون شــعبه برداشــته 

می شود.

راه اندازی سامانه سفته و 
برات الکترونیک

ایــن ســامانه در راســتای ارائــه خدمــات 
ســریع و دقیــق بــه مــردم و قطــع زنجیره های 
ارائــه اوراق، جلوگیــری از وقــوع  واســطه در 
جرائمــی ماننــد جعــل و ســوء اســتفاده های 
و  اصالــت  و  شــده  ذکــر  اوراق  از  احتمالــی 
اعتباربخشــی بــا امضای دیجیتــال با همکاری 
بانــک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 

راه اندازی شده است.

ایجاد سامانه پل
اقــدام مهم دیگر بانــک مرکزی در دولت 
ســیزدهم، رونمایی از ســامانه پل بوده است 
ســهولت  کنــار  در  آن  اجرایی شــدن  بــا  کــه 
استفاده و سادگی، شاهد امنیت باالتر و عدم 
وابســتگی بــه رمــز دوم و پیامــک و همچنیــن 
رفع شــدن مشــکالت نســبت به دیگر راه های 
انتقال پول هســتیم. در ســامانه پل مشــتری 
بانکی می تواند تا ســقف 1۵ میلیون تومان را 
در هر ســاعت از شــبانه روز به حساب مقصد 
منتقــل کند. هم انتقال پول آنی خواهد بود، 
هــم کارمــزد خیلــی کمتری از دیگــر درگاه ها و 

کارت به کارت برای مشتری دارد.

ساماندهی کارت خوان ها
ایــن  در  دولــت  دیگــر  برجســته  اقــدام 
حــوزه کــه بــا همــکاری تنگاتنگ بانــک مرکزی 
و ســازمان امــور مالیاتــی رخ داد، بررســی 19 
میلیــون درگاه پرداخت اینترنتی و کارت خوان 
موجــود در کشــور و از مــدار خارج کردن موارد 
غیرمجــاز بــود. پــس از این اقدام بــزرگ بانک 
پرونــده  کــه  کارت خــوان  میلیون هــا  مرکــزی 
مالیاتــی نداشــتند کنــار رفتــه و هم اکنــون ۸ 
میلیــون ابــزار پرداخــت فعــال در کشــور بــه 
پرونــده مالیاتــی متصــل هســتند. ایــن امر در 
کنار ایجاد فضای شفافیت مالی، با شناسایی 
بــه  جدیــد  مــودی  میلیــون   2.۵ از  بیــش 
جلوگیری از فرار مالیاتی و شناســایی مودیان 
مالیاتی کمک می کند و موجب افزایش درآمد 

مالیاتی دولت می شود.

رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس صنعــت 
کــه  دانــد  مــی  قــادر  را  ایــران  وبیمــه  بیمــه 
جدیــد  بیمه هــای  وگســترش  باطراحــی 
درچارچــوب برنامــه هفتم توســعه می تواند 

به کاهش فقر درکشور کمک کند.
بابــک  مهــر  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
نگاهــداری در یــک همایــش متعلــق بــه بیمــه 
چارچوب هــای  تدویــن  بــه  اشــاره  بــا  ایــران 
جدیــد و نــوع نگاهــی تــازه به توســعه کشــور 
در برنامــه هفتــم توســعه اظهــار کــرد: یکی از 
مباحــث مهمــی کــه مقــام معظــم رهبــری در 
ابــالغ سیاســت های کلی برنامــه هفتم به آن 
اشــاره خاص کردند، بحث عدالت اســت. هم 
اکنــون ضریــب جینی در کشــور به 0.4 درصد 
رسیده و این یعنی نابرابری در کشور افزایش 
یافتــه اســت. همچنین جمعیــت زیر خط فقر 
کشــور بــه 26.۵ میلیــون نفر رســیده و طبقه 
متوســط که راهبر توســعه کشــور است، الغر 
شــده اســت. برای درمان این وضعیت یکی از 
اهرم هــای مناســبی کــه وجــود دارد، صنعــت 

بیمه است.
وی گفــت: صنعــت بیمــه و در رأس آن 
بیمــه ایــران کــه بخــش عمــده بــازار بیمــه ای 
کشــور را دراختیــار دارد، می توانــد بــا تدویــن 
بیمه هــای جدید و گســترش بیمه های موجود 
مانند بیمه های عمر و زندگی، به کاهش فقر 
کمــک کنــد. گســترش ایــن بیمه هــا عــالوه بر 
اینکه منابع الزم برای توســعه سرمایه گذاری 
فراهــم  را  کشــور  اقتصــاد  در  بیمــه  صنعــت 
می آورد، می تواند به توسعه آموزش، کاهش 
نابرابری هــا و افزایــش رفــاه اجتماعــی منجــر 
شــود. از همیــن رو توســعه بیمه هــای عمــر 
برای کاهش فقر یکی از محورهای مهم مورد 

توجه دربرنامه هفتم توســعه است وافزایش 
۵0 درصدی این بیمه ها برای پنج سال آینده 

هدف گذاری شده است.
حکمرانــی  ارتقــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
درصنعت بیمه را دردستور کار داریم، افزود: 
وپاســخگویی  نظــارت  شــفافیت،  افزایــش 
درصنعــت بیمــه، افزایــش ســواد مالــی مــردم 
وآشنایی بیشتر افکار عمومی با صنعت بیمه 

جزو برنامه های دردست تدوین است.
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس 
بااشــاره بــه اینکــه چهــار چالــش وســه پنجره 
هفتــم  برنامــه  کشــوردرچارچوب  فرصــت 
توسعه به عنوان اولویت مورد توجه قراردارد، 
ادامه داد: صنعت بیمه کشور اگر بخواهد به 
رســالت خوددرتوســعه کشــور عمل کند، باید 
نگاهی به این اولویت ها داشته باشدکه یکی 
از مهمتریــن آن، ایجــاد منابــع مالــی از طریق 
باخلــق  اســت.  گــذاری  ســرمایه  شــرکت های 
ازایــن طریــق می تــوان ریســک  مالــی  منابــع 
ســرمایه گــذاری درکشــوررا پوشــش داده وبه 

فعاالن اقتصادی کشور انگیزه بدهید.
نگاهــداری اظهــار کــرد: دربرنامــه هفتــم 
توســعه پیش بینی شــده اســت ضریب نفوذ 
صنعــت بیمــه بــه هفــت درصــد برســدواز این 
طریــق می تــوان فضای امنی برای کســب وکار 
ایجــاد کــرد. چــرا کــه قراراســت رتبــه فضــای 
کسب وکار ایران دردنیا از 127 کنونی به پله 
77 برســدوصنعت بیمــه یکــی از ارکان اصلی 

تحقق این هدف است.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد برضــرورت 
بیمــه  صنعــت  بیشــتر  شــدن  بنیــان  دانــش 
وحمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان گفت: 
هــم اکنــون 0/9 درصــد ارزش افــزوده صنایع 

مــا مربــوط بــه بخــش دانــش بنیان اســت که 
صنعت بیمه دراین بخش هم می تواند کمک 

زیادی به کشور بکند.
وی بااشــاره بــه نیــاز کشــوربه ســرمایه 
آن  درتامیــن  بیمــه  صنعــت  ونقــش  گــذاری 
افــزود: صنعــت بیمــه می توانــد بااســتفاده از 
منابــع دراختیار خود درنقاطی که کشــور نیاز 
بــه ســرمایه گــذاری دارد؛ ماننــد شــبکه های 
حمــل ونقل، راه انــدازی کریدورهای ترانزیتی 
وماننــد آن درکرانه  هــای خلیج فــارس ودریای 
اکنــون  هــم  بیایــد.  کمــک کشــور  بــه  عمــان 
تغییراتــی درنظــام بیــن الملــل درحــال ایجــاد 
شــدن اســت وجهت حرکت ســرمایه به سوی 
شــرق اســت کــه متأســفانه یــا خوشــبختانه، 
ابرقدرت  هاخواهــد  رقابــت  محــل  خاورمیانــه 
بــود. لــذا ایــران بایــد درایــن نظام جدیــد برای 

خود جایابی مناسبی داشته باشد.
وی درادامــه توضیــح داد: مــا دربرنامــه 
هفتــم توســعه توجــه حکمرانــی را بــه ســوی 
دیپلماســی اقتصــادی جلــب کردیــم کــه یکی 
از محورهــای آن ایــن اســت کــه کریدورهای 
ترانزیتــی بایــد بــه طــور حداکثــری از داخــل 
ایــران عبور کنندوکشــورهای دیگــر دررقابت 
لــذا  شــود.  چنیــن  نمی خواهنــد  باایــران، 
صنعــت بیمــه وبیمــه ایــران از طریــق همیــن 
ونقــل  حمــل  دربخــش  می توانــد  منابــع 
وترانزیت وایجاد زیرســاخت های مربوطه به 

کشور کمک کند.
ســرمایه  همچنیــن  افــزود:  نگاهــداری 
گــذاری دردیگــر بخش هــای زیرســاختی نظیــر 
کشــاورزی وامنیــت غذایی، زنجیــره ترانزیتی، 
انــرژی وافزایــش ارزش افزوده صنایع از دیگر 
محورهــای مــورد نیــاز بــرای ســرمایه گــذاری 

صنعت بیمه است.
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس 
رفــع  کــه  اســت  ماایــن  بنــدی  جمــع  گفــت: 
موانــع ســرمایه گذاری ودیپلماســی اقتصــادی 
شــاه کلیــد بــرون رفــت از مشــکالت کنونــی 
کشــور اســت کــه ابزارهای مهمی بــرای تحقق 
ایــن هــدف دردســت صنعــت بیمــه قــرار دارد 
ولــذا بیمــه ایران بــه عنوان بزرگترین شــرکت 
بیمــه ای کشــور بایــد برای فراهم کــردن منابع 

الزم برای این نقش آفرینی، تجهیز کند.
در ادامــه ایــن همایش، حســن شــریفی 
رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل بیمه ایران 
اظهارکرد: بیمه ایران 33 درصدســهم صنعت 
بیمه کشوررا به خود اختصاص داده وفروش 
بیمه ایران به بیش از 20 هزار میلیارد تومان 
رسیده که از این رقم بیش از 10 هزار میلیارد 
تومان خســارت پرداخت شــده که بیشــتر آن 

دربخش خودروبوده است.
وی بااشــاره بــه جهــت گیری  هــای جدید 
بیمه ایران تصریح کرد: درســال 1401 رویکرد 
بیمــه ایــران درکنــار فــروش با کیفیــت، تغییر 
نگــرش دربرخــی حوزه هــا ماننــد اســتفاده از 
ودانــش  بنیــان  ودانــش  نویــن  سیســتم های 
محــور وآنالیــن اســت. درایــن راســتا ســامانه 
پرداخت خســارت درحــوزه خودرووبخش  های 
انــدازی  راه  برخــط  بــه صــورت  وبدنــه  ثالــث 
شــده کــه این امر معطلی مــردم را به حداقل 
رســانیده وباعــث تغییر نــگاه افکار عمومی به 

بیمه ایران شده است.
گــذاری  ریــل  داد:  ادامــه  شــریفی 
جدیــد  دردوره  ایــران  بیمــه  وسیاســت  های 
تفــاوت اساســی کــرده کــه ایــن امر مــی رودتا 

این شرکت بزرگ بیمه ای را متحول کند.

 یکپارچه سازی نظارت بر شبکه بانکی
بر اساس سند تحول دولت

رئیس مرکز پژوهش های مجلس: کاهش و رفع فقر از 
طریق صنعت بیمه امکان پذیر است

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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در اجـرای مـاده 27 قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت 2 و دسـتورالعمل شـماره 1342590 مـورخ 1396/05/25 و آییـن نامـه 
تضمین معامالت مشـارکت عمومی و خصوصی به شـماره 44916/ ت 58135 مورخ  1400/04/26، اداره کل فرهنگ و ارشلاد اسلامی قزوین بر اسـاس مصوبه 
کمیتـه واگـذاری اسـتانی در نظـر دارد پـروژه هایـی را بـه شـرح جـدول ذیـل واگـذار نمایـد . بدیـن منظـور از کلیـه سـرمایه گـذاران حقیقـی و حقوقـی دارای تـوان مالـی 

و سـابقه اجرایـی مرتبـط بـا حـوزه فرهنـگ و هنـر دعـوت بـه عمـل مـی آیـد .

مهللت و محلل دریافلت اسلناد ارزیابلی صاحیلت : متقاضیـان مـی تواننـد حداکثـر تـا 7 ) هفـت ( روز کاری از تاریـخ چـاپ ایـن فراخـوان اسـناد مذکـور را ازطریـق 
سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت ) سـتاد ایـران ( دریافـت نماینـد . متقاضیـان همچنیـن مـی تواننـد در سـاعات  اداری جهـت دریافـت اسـناد بـه نشـانی قزویـن ، 

بلـوار آزادگان ، جنـب مسـجد امـام خمینـی ) ره ( ، اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی قزویـن ، طبقـه دوم دبیرخانـه مراجعـه نماینـد .
مهللت و محلل تحویلل اسلناد ارزیابلی صاحیلت : متقاضیـان بایـد اسـناد تکمیـل شـده خـود را حداکثـر ظـرف مـدت 10 روز کاری از آخریـن مهلـت دریافت اسـناد در 

سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت بارگـذاری و سـپس بـه دبیرخانـه اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی قزویـن تحویـل و رسـید دریافت نمایند .
تضامین مربوط طبق آیین نامه تضمین معامالت مشارکت عمومی – خصوصی دریافت خواهد شد . 

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار

کاربری روش واگذاری حجم تقریبی کل سرمایه گذاری عنوان پروژه ردیف
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی قزوین

آگهی استعالم  عمومی)تجدید شده نوبت دوم(  
شماره 401/08/س

دارد  نظر  در  عام(  )سهامی  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
و  تست   ، بازرسی  صورتحساب،  محاسبه  و  قرائت  "عملیات 
نصب کنتور برق گل گهر" را از طریق برگزاری استعالم عمومی به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند 
  WWW.GEG.IR جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الکترونیکی
مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابی کیفی و فنی  را به 
همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین کنندگان از قسمت - مناقصه 
 14 الی   9 پاکات ساعت  تحویل  مهلت  نمایند.  دانلود  مزایده   و 
روز  یکشنبه مــورخ 1401/07/10 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 
یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. الزم به ذکر  مجتمع و 
است شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و یا رد هر یک 
یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران 

خسارت مختار می باشد .
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

طرح جامع بنادر بازرگانی 
هرمزگان برای افق ۱۴۰۴ 

نهایی شد
 

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت که مطالعات 
طرح جامع بنادر بازرگانی این استان برای توسعه آینده 
بنــادر طبــق مطالعــات بــازار و پیش بینی رشــد اقتصادی 

برای افق ۱۴۰۴ انجام و نهایی شده است.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بنــادرو 
آخریــن  تشــریح  در  عباس نــژاد  حســین  دریانــوردی، 
وضعیــت مطالعــات طــرح جامــع بنــادر بازرگانی اســتان 
هرمزگان اظهارداشــت: این طــرح طبق مطالعات بازار و 
پیش بینی رشد اقتصادی برای افق ۱۴۰۴ انجام و نهایی 
شــده و بر اســاس آن قرار اســت تا نیازمندی ها در ســه 
ســال آینــده از نظــر زیربنــا و روبنــای بنــادر و تجهیــزات 

امکان سنجی شود.
او بــا تاکیــد براینکــه در مطالعــات طــرح جامع باید 
نیــاز ســنجی توســعه آتــی در بخــش خشــکی و دریایــی 
نیــز بــا جدیــت مدنظر قــرار گیــرد، ادامه داد: با بررســی 
و تدویــن طرح هــای جامــع، مســائل و مشــکات بنــادر 
بــه حداقــل می رســد و نیازهــای هــر بنــدر بــا توجــه بــه 

مولفه های منطقه ای بنادر تامین می شود.
مدیــر کل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان بیــان کرد: 
مطالعــات تهیــه طــرح جامــع بنــادر بازرگانــی کشــور بــا 
هدف ترســیم محورهای توســعه و تعیین ظرفیت بنادر 
کشــور و با در نظر گرفتن چشــم انداز جمهوری اسامی 
ایــران در ســال ۱۴۰۴بــرای بنــادر شــهید رجایــی، لنگــه، 
شــهید باهنر، هنگام، کندالو، جاســک، هرمز، سیریک، 

شیو و تیاب انجام شده است.
عباس نــژاد گفــت: ایــن طــرح در مجمــوع شــامل 
تجـــارت  و  کشـــور  اقتصـــادی  کان  وضعیــت  مطالعــه 
جزایـــر،  بنــادر،  موجــود  وضعیــت  بررســی  خارجـــی، 
تکنولــوژی  و  منطقــه  مگاپورت هــای  پســکرانه ها، 
حمل و نقــل دریایــی بــرای برنامه ریــزی در ســطح ملــی و 
منطقه ای، سیاســت گذاری به منظور افزایش مشــارکت 
بخــش خصوصــی و طراحی سیســتم اطاعات پایش به 

انجام رسیده است.
ایــن  در  مطالعــه  مــورد  مــوارد  مهم تریــن  از  او 
بازرگانــی  بــه پیش بینــی دراز مــدت  طــرح مطالعاتــی 
صــادرات،  بــر  مشــتمل  کاال  حجــم  بــرآورد  خارجــی، 
واردات، ترانزیــت و تجــارت ســاحلی، مطالعــات طــرح 
جامع توســعه فیزیکی و غیرفیزیکی، بررســی وضعیت 
موجــود بنادر اعم از تاسیســات، تجهیزات، مدیریت و 
عملیات بندر، سیســتم بندری موجود و مورد و تعیین 
نیازمندی هــای فــوری و درازمــدت ســرمایه گذاری نیــاز 

اشاره کرد.
مدیــر منطقــه ویــژه اقتصادی بنــدر شــهید رجایی، 
مطالعــه شــبکه حمل و نقــل داخلــی و خارجــی، تدویــن 
برنامــه توســعه و گســترش بنــادر بــرای پاســخ گویی بــه 
نیازهــا و تهیــه طرح جامع برای توســعه فیزیکـــی بنــــادر 
اصلــی همراه با بررســی های اقتصادی و فنی را از دیگر 

محورهای مورد نیاز در این طرح عنوان کرد.

خبـــــــــــــــــر

نشست خبری رویداد 
کارآفرینی سروبُن برگزار شد

میزبــان  گذشــته  شــنبه  ســه  ایرانــی  طــب  دانشــکده 
نشست خبری رویداد کارآفرینی سروبُن بود.

در ایــن رویداد ۲ ســاعته که توســط شــرکت بنتــا برگزار 
شــد، مهمانان زیر حضور داشــتند: دکتر حســینی یکتا، 
مدیــر کل دفتــر طــب ایرانــی و مکمــل وزارت بهداشــت 
درمــان و آمــوزش پزشــکی، جنــاب آقــای عباســی، دبیــر 
میــراث  وزارت  ســامت  گردشــگری  راهبــری  شــورای 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دکتر رضایی زاده، 
دبیر کمیته علمی رویداد و معاون توسعه سامت دفتر 
طــب ایرانی، دکتــر خلیلی، دبیر کمیته اجرایی رویداد و 
معــاون اجرایــی دفتــر طب ایرانــی، جناب آقــای متولی، 

رئیس هیئت مدیره شرکت بنتا.
در ابتدای نشست سرکار خانم دکتر حسینی یکتا 
توضیحاتی در رابطه با وضعیت آموزش طب ســنتی در 

دانشگاه  ها ارائه دادند.
بــه گفتــه ایشــان، راه  انــدازی دانشــکده  های طب 
ســنتی در ایران از ســال ۱۳۸۶ کلید خورده اســت و در 
حال حاضر ۱۲ گروه، ۸ دانشــکده و ۳ رشــته در مقطع 

دکترای تخصصی به آموزش در این زمینه می پردازند.
اکنــون چیــزی قریــب بــه ۴۰۰ نفــر در ایــن حــوزه 
مشــغول بــه تحصیل هســتند و به همین انــدازه نیز در 

این رشته  ها فارغ التحصیل داریم.
ایشان در ادامه به این نکته اشاره کردند که ایران 
در زمینه تولید علم در حوزه طب سنتی، جایگاه چهارم 

را در دنیا دارد.
بــا  ادامــه مراســم دکتــر رضایی ــزاده در رابطــه  در 
وضعیت حوزه طب ســنتی در مراکز رشــد دانشــگاه  ها 
چنیــن گفــت: مراکــز رشــد و شــرکت های دانش ــبنیان، از 

مظاهر اقتصاد دانش بنیان و خلق ثروت هستند.
افزایــش مجوزهــای صادرشــده جهــت توســعه این 
مراکز در ســال های اخیر، به  نوعی نشــان دهنده پیشرفت 
و حرکــت رو بــه جلــو در ایــن زمینــه اســت؛ امــا نکته ای 
که وجود دارد این اســت که ســهم بازار محصوالت این 
شــرکت  هــا در مقایســه بــا مقــدار پیــش  بینی شــده در 
ســند چشــم انداز ملی ۱۴۰۴ فاصله دارد و می بایست در 
زمینــه طــب ایرانــی و داروســازی تــاش مضاعفــی را به  

کار بگیریم.
چگونگــی اثــر طــب ایرانــی در توســعه گردشــگری 
بــه آن  بــود کــه در بخــش بعــدی نشســت  موضوعــی 
پرداخته شــد. دکتر حســینی در این باره اظهار داشــت: 
این مورد یکی از موضوعات جدی در برنامه  های دولت 

است.
گســترش  گــرو  در  تنهــا  ایرانــی  طــب  توســعه 
گردشــگری ســامت نیست گرچه اولین حوزه  ای که در 
این خصوص به ذهن مخاطب می رسد این حوزه است.
طــب ایرانــی ظرفیت هــا و آثــار گوناگونــی می توانــد 
داشته باشد که شاید تاکنون خیلی درباره آن ها صحبت 

نشده باشد.
او در خصوص ظرفیت ها بیان کرد: وجود ۱۱ اقلیم 
از ۱۳ اقلیم آب و هوایی جهان در ایران و همچنین دارا 
بــودن بیــش از ۲۳۰۰ گونــه گیاهــی و دارویــی، ظرفیــت 

خوبی را برای ما ایجاد می کند.
حــوزه  هــای  ســایر  در  ایرانــی  طــب  همچنیــن 
گردشــگری همچــون حــوزه معماری نقش ایفــا می کند؛ 
چــرا کــه تنوع خانه هــا و معماری های قدیم برخاســته از 

تفاوت  های اقلیمی است.

طرح های توسعه نیروگاه های 
تجدیدپذیر کوچک مقیاس 
تسهیالت دریافت می کنند

در قانــون جهــش تولیــد دانش بنیان با همــکاری برخی 
دســتگاه ها در کشــور از جمله معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به اختصاص تسهیالت برای طرح های 
توســعه نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس اشــاره 

شده است.
بــه گزارش ایســنا، در این قانــون و آیین های اباغ 
شــده آن اهداف مختلفی برای رشــد و توسعه نوآوری و 
فنــاوری در اقتصــاد کشــور در نظر گرفته شــده که برای 
اجرایی ســازی درســت آن دستگاه های مربوطه نیز باید 

اقدامات الزم را انجام دهند.
کــه  آمــده  قانــون  ایــن  آیین نامه هــای  از  یکــی  در 
کارگــروه بــا هدف نظارت بر حســن اجرای این آیین نامه 
طرح هــای  بــه  تســهیات  اعطــای  شــرایط  تعییــن  و 
بــا  کوچک مقیــاس  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای  توســعه 
عضویــت نماینــدگان معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهوری)رئیــس کارگــروه(، وزارت نیرو)ســاتبا(، وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت و وزارت علــوم، تحقیقــات و 

فناوری تشکیل می شود.
دبیرخانــه کارگــروه در معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاست جمهوری تشکیل می شود. با تشخیص کارگروه 
بخــش  و  دولتــی  مربوطــه  ســازمان های  از  نمایندگــی 
خصوصی امکان حضور در جلسه ها را خواهند داشت.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رسانی معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، یکــی از معیارهــای 
اصلــی اولویــت نیروگاه هــای تجذیرپذیــر کوچک مقیاس 
بــرای بهره منــدی از تســهیات موضــوع ایــن آیین نامــه، 
یــا  و  دانش بنیــان  خدمــات  و  محصــوالت  از  اســتفاده 

محصوالت ساخت داخل است.

اخبـــــــــــــــــار

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت تام، بر اســاس 
اســتراتژی کالن گــروه صنعتی ایران خودرو، 
و  طراحــی  فنــی  دانــش  بــه  شــدیم  موفــق 
توســعه قــوای محرکــه خودروهــای الکتریکی 
و همچنیــن ســاخت نخســتین نمونــه نیمــه 

صنعتی خودرو تارا تمام برقی دست یابیم.
بــه گــزارش ایکوپــرس، کیــوان وزیــری با 
تاکیــد بــر ایــن که بــرای تولید انبوه تــارا برقی 
نیازمنــد حمایت نهادهای حاکمیتی هســتیم، 
گفــت: هزینــه ایــن پــروژه از مرحلــه طراحــی 
تــا تولیــد ۴۵ میلیــارد تومــان بــوده کــه بــرای 
تولیــد ۲۰ دســتگاه از این محصــول که بتواند 
تســت های الزم و صحه گــذاری را انجام دهد 
و در راســتای ایــن کــه ایــن مســیر مهــم را بــا 
موفقیــت در طراحــی و مهندســی پشــت ســر 

بگذاریم، نیازمند بودجه هستیم.
وی بــا اشــاره بــه تفاهــم نامه هــای امضا 
شــده بــرای تولیــد ایــن محصــول، اظهــار کرد: 
بــا صبــا باتری بــرای تامین و تولیــد باتری این 
محصول، با دانشگاه صنعتی شریف در حوزه 
باتــری و بــا شــرکت هــا و ارگان هــای مختلف 
تفاهــم نامــه هایی را برای تولید این محصول 
به امضا رسانده ایم که از نگرانی های موجود 
زنجیره تامین این خودرو برقی کاسته شود.

وزیری با اشاره به این که در زمینه ایجاد 
مراکــز شــارژ باتری بــا راهبــری وزارت صمت، 
مذاکراتی با شــرکت مپنا صورت گرفته است، 
گفــت: خــودروی برقــی پــروژه ای ملــی اســت 
کــه بــرای بــه ثمر نشســتن آن بایــد به صورت 
هم زمــان تمامــی زیرســاخت هــا فراهم شــود 
و بــا فراهــم شــدن الزامــات، در ســال آینــده 
خبرهــای خوبی در حوزه تولید انبوه خودروی 

تارا برقی خواهیم داشت.
مصرفــی  هزینــه  این کــه  بیــان  بــا  وی 
یــک خــودروی برقــی، نصــف هزینــه مصرفــی 
اگــر  گفــت:  اســت،  بنزینــی  خــودروی  یــک 
ایــن محصــول بــه تولیــد انبــوه نهایــی برســد، 
مصرف کننــدگان این خــودروی برقی از قیمت 

آن رضایت خواهند داشت.
مدیرعامل شرکت تام با اشاره این که در 
ماه آینده خبرهای خوبی درباره برق و شــبکه 
ایــن خــودرو و خودروهای جدیــد ایران خودرو 
خواهیــم داد، اظهــار کــرد: یکــی از پیشــرفته 
ترین تکنولوژی های صنعت و صنعت خودرو، 
باتری هــای لیتیومــی اســت و شــرکت جتکو با 
کمک ســازمان صنایع دفاعی در شــرف دست 

یابی به این علم نوین است.

وزیــری از پیمایــش ۳۰۰ کیلومتــری تــارا 
برقــی بــرای هــر بار شــارژ خبر داد و بــا تاکید 
بر لزوم ایجاد زیرســاخت های استفاده از این 
محصول در کشــور گفت: در این راســتا، باید 
منابــع شــارژ باتــری و درایــو در دســترس قرار 
گیــرد که گــروه صنعتی ایران خــودرو با کمک 
و همراهــی ســازمان هایــی ماننــد وزارت خانه 
هــای صمــت، راه و نیرو می تواند پروژه تولید 
انبوه خودروی برقی در کشور را به ثمر نهایی 

برساند.
ایجــاد  خوانــدن  اهمیــت  بــا  ضمــن  وی 
زیرســاخت های الزم در حوزه زنجیره تامین و 
خدمات پس از فروش در کنار زیرســاخت ها 
در زمینــه باتــری و درایــو گفت: با دســت یابی 
بــه تولید انبوه خــودروی برقی، یک تکنولوژی 
جدیــد در صنعــت خودرویــی کشــور نهادینــه 
می شــود و تولیــد انبــوه تــارای تمــام برقــی در 

دستور کار ایران خودرو قرار دارد.

تولید انبوه تارا تمام برقی در 
دستور کار ایران خودرو

تکویــن  و  طراحــی  تحقیقــات،  معــاون 
بــا  ایــران خــودرو نیــز در نشســت  محصــول 
اصحاب رسانه، با بیان این که تولید خودروی 
برقــی اقدامــی مشــترک میــان ایــران خــودرو، 
جتکــو و شــرکت تام اســت، گفــت: در ابتدای 

ایــن پــروژه، به دنبــال تعییــن پلتفرمی بودیم 
کــه پتانســیل برقی ســازی را داشــته باشــد و 
پلتفــرم خــودروی تــارا بــرای این اقــدام تعیین 

شد. 
محسن رضایی منش، با بیان این که در 
ابتــدای ایــن پــروژه به ســمت تولید خــودروی 
بــرای  ای  آینــده  امــا  کردیــم،  حرکــت  برقــی 
صنعتی سازی این محصول در نظر نداشتیم، 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر بــه مرحلــه تولید 
نمونــه تکویــن یافتــه رســیده ایــم و تــارا کــه 
محصولی به روز و جدید اســت را برای انجام 

این مرحله در نظر گرفتیم.
تکویــن  و  طراحــی  تحقیقــات،  معــاون 
محصــول ایــران خــودرو بــا بیان این کــه نمونه 
ساخت بدنه ای که بتواند دو کاره باشد را در 
دســتور کار قرار دادیم، اظهار کرد: هم چنین 
صحه گذاری این نمونه برای ساخت بدنه ای 
کــه بتــوان پک باتری را بــر روی آن نصب کرد 
نیز در دستور کار بود که برای انجام این امر، 
تاکنون پنج بدنه را به صورت آزمایشی تولید 

کرده ایم.
وی بــا بیــان این کــه شناســایی سیســتم 
های مرتبط با پلتفرم های برقی و سازنده ها 
از اقدامات دیگر ما در راستای تولید محصول 
برقــی بــود، اظهــار کرد: ســازنده هایــی را پیدا 
کردیــم کــه بتوانیــم ایــن پــروژه را تــا انتهــای 
صنعتی سازی و تولید با آن ها پیش ببریم.

رضایــی منــش بــا بیــان این کــه ســاخت 
نمونــه اولیــه خــودروی برقــی و رونمایی از آن 
بدون متصور شدن آینده ای برای انبوه سازی، 
یکی از مشکات ما بود، گفت: قرار است این 
پروژه صنعتی سازی شود و در حال حاضر در 
مرحلــه صحــه گــذاری و انجام تســت های آن 
قرار داریم و با اقدام مشــترکی که در دســت 
انجــام اســت، قول مــی دهیم که ایــن خودرو 
به مرحله صنعتی سازی و تولید انبوه برسد.

به جز سل باتری، دانش 
طراحی و نمونه سازی قطعات 
تارای تمام برقی داخلی سازی 

شده است 
داود اســماعیل پــور، مدیرعامــل شــرکت 
بــا بیــان این کــه اصحــاب رســانه  جتکــو نیــز 
همــواره مشــوق و یــاری دهنــده مــا در پــروژه 
هــای صنعتــی و دانش بنیان بوده و صدای ما 
را بــه گوش مردم رســانده انــد، گفت: در این 
کشــور جوانانــی متعهــد و متخصص هســتند 
کــه تمــام تــوان خــود را صــرف توســعه دانش 

کرده اند.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای پروژه خــودروی 
تمــام برقــی تارا، اظهار کــرد: روش اجرای این 
پــروژه کامــا نوآورانه اســت زیرا توانســتیم با 
توســعه همــکاری هــا در شــبکه شــرکت های 
متخصــص و دانــش بنیــان کشــور و حمایــت 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  هــای 
بــه زنجیــره دانــش در طراحــی و  جمهــوری، 
و  برقــی  خــودروی  هــای  سیســتم   ســاخت 

قطعات آن دست پیدا کنیم.
مدیرعامــل شــرکت جتکــو افــزود: به جز 
ســل باتــری، تمــام قطعــات ایــن محصــول در 
داخــل کشــور طراحــی و ســاخته شــده اســت 
و تیــم طراحــی متمرکــز در ایــن مجموعــه در 
حــوزه برقــی ســازی محصوالت گــروه صنعتی 
ایران خودرو متشــکل از حدود ۴۰ جوان نخبه 
از بهتریــن دانشــگاه هــای کشــور اســت که با 
کمــک آن هــا، متخصصــان مرکــز تحقیقــات و 
تکویــن محصــول ایران خــودرو و شــرکت تام و 
دیگر شــرکت های دانش بنیان، توانســته ایم 
پــروژه خــودروی تمام برقی تارا و دســت یابی 
بــه دانــش طراحی و ســاخت ماژول های قوای 
محرکــه را بــه صــورت نوآوری باز به ســرانجام 

برسانیم.

مدیــران عامــل بانک تجــارت و صنــدوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک با هــدف حمایت 
از تولیــد و اشــتغال زایی در کشــور تفاهم نامــه 

همکاری به امضا رساندند.
ارتقــای  و  روابط عمومــی  اداره  گــزارش  بــه 
ســرمایه اجتماعی، در مراســم امضای تفاهم نامه 
ضمانــت  صنــدوق  و  تجــارت  بانــک  همــکاری 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک که سه شنبه برگزار 
شــد، دکتــر هــادی اخاقــی فیــض آثار به ســابقه 

فعالیت بانک تجارت و حمایت های این مجموعه 
از صنایع و کســب وکارهای مختلف اشــاره کرد و 
گفت: بانک تجارت از دهه های قبل، بانک تجار، 
کســب وکارها، صنایــع و صنــوف مختلــف کشــور 
شــناخته می شــود و رگ و ریشــه ایــن بانــک بــه 
صورتــی شــکل گرفتــه کــه کارکنان آن بــه صورت 
تخصصی آماده خدمت رسانی بهینه به شرکت ها 

و صنایع بزرگ و کوچک هستند.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به موضوع 

تفاهم نامه همکاری این بانک و صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: بدون شــک، 
ایــن همــکاری گامــی مثبــت در تقویــت و رشــد 
کســب وکارهای کوچــک به شــمار مــی رود و بانک 
تجــارت آمــاده اســت عــاوه بــر مفــاد منــدرج در 
تفاهم نامــه در ســایر فرآیندهــای مالــی و بانکــی 
کســب وکارها  ایــن  از  هــم  کوچــک  شــرکت های 

حمایت کند.
محمدحســین مقیســه، مدیرعامــل صندوق 

ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک نیز در این 
مراســم با اشاره به ســابقه همکاری این صندوق 
بــا بانــک تجــارت گفــت: حضــور بانک تجــارت به 
عنــوان نقطه اتــکای مطمئن با جایگاهی رفیع در 
صنعت کشور بسیار ارزشمند است و امیدواریم 
ایــن همــکاری مطلعــی بــرای برداشــتن گام هایی 
موثــر در ایجاد اشــتغال و اعتــای اقتصاد صنایع 

کوچک کشور باشد.
بــر اســاس ایــن گــزارش صــدور ضمانتنامــه تعهــد 

پرداخت به نفع بانک تجارت برای پوشش بخشی 
از وثیقــه تســهیات اعطایی بــه متقاضیان صنایع 
کوچک موضوع تفاهم نامه بانک تجارت و صندوق 

ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است.
صندوقــی کــه بــا هــدف حمایــت از صنایــع 
کوچک تأســیس شــده و تســهیل ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی در صنایــع کوچــک و همچنیــن 
و  اشــتغال زا  طرح هــای  مدت زمــان  کوتاه کــردن 
دارای توجیه اقتصادی در دستورکارش قرار دارد.

مدیــر مجتمــع مــس سرچشــمه بــا ارائــه 
گزارشــی از عملکــرد تولیــدی ایــن مجتمــع در 
شــش ماهه نخســت ســال جــاری، از افزایــش 
آمار تولید نسبت به برنامه مصوب خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع مــس 
سرچشــمه رفســنجان، حســین احمــدی گفت: 
میزان استخراج معدن مس سرچشمه در این 

دوره شــش ماه، ۴۲۹۲۴۷۶۲ تــن بــوده که این 
میزان، ۱۴درصد رشد نسبت به برنامه مصوب 

را نشان می دهد.
تولیــد  میــزان  همچنیــن  داد:  ادامــه  او 
کنســانتره مجتمع مس سرچشــمه در این بازه 
زمانــی، ۳۵۳۰۹۳ تــن بــوده که حاکی از رشــد 

۹درصدی نسبت به برنامه مصوب است.

مدیــر مجتمــع مــس سرچشــمه افــزود: در 
بخــش تولید کاتد مــس نیز، بالغ بر ۸۷۰۰۰ تن 
میــزان تولید مجتمع بوده که افزایش ۷درصدی 

را نسبت به برنامه مصوب نشان می دهد.
احمــدی از تولیــد ۲۸۹۸۶۲ تــن اســید در 
شش ماهه اول ۱۴۰۱ نیز خبر داد و گفت: این 
میــزان تولیــد، از رشــد ۲۳درصــدی نســبت بــه 

برنامه مصوب حکایت دارد.
او بــا اشــاره به میزان تولیــد مس محتوی 
معدنــی اظهــار داشــت: در زمینه این شــاخصه 
مهــم تولیــدی نیــز، میــزان ۸۱۲۳۶ تــن تولیــد، 
گویای رشد ۴درصدی نسبت به برنامه تولیدی 

مصوب است.
مدیــر مجتمــع مــس سرچشــمه در پایــان 

گفــت: به لطــف خداوند، آمــار تولیدی مجتمع 
مجموعــه  ایــن  روبه رشــد  رونــد  نشــان دهنده 
عظیــم صنعتــی و معدنی اســت و بایــد از همه 
سرچشــمه  مــس  در  ســختکوش  همــکاران 
جهــاد  میــدان  ایــن  در  کــه  کنیــم  قدردانــی 
اقتصادی، حضوری مسئوالنه و خستگی ناپذیر 

دارند.

رشد ۱۴ درصدی استخراج از معدن مس سرچشمه در 6 ماهه نخست امسال

تفاهم نامه همکاری بانک تجارت و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 

دست یابی ایران خودرو به دانش فنی طراحی 
و توسعه قوای محرکه خودروهای الکتریکی
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آگهی نوبت دوم دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و شرق آفریقا

بدینوسـیله از کلیـه اعضـای محتـرم اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران و شـرق آفریقـا دعـوت بـه 
عمـل مـی ایـد در جلسـه نوبـت دوم مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده ایـن اتـاق روز 
شـنبه مـورخ ۱40۱/07/23 سـاعت ۱۱ در محـل اتـاق بازرگانـی ایـران واقـع در خیابـان طالقانی، 
نبش خیابان موسوی، پالک ۱7۵ سالن شمالی، طبقه اول ساختمان جدید برگزار می گردد 

حضـور بهم رسـانند.
دستور جلسه

۱- بررسی و استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره منتهی به ۱400/۱2/29 و تصویب آن
بـه  منتهـی  مالـی  ترازنامـه  بررسـی  و  بـازرس  و  دار  خزانـه  گـزارش  اسـتماع  و  بررسـی   -2

آن تصویـب  و   ۱400/۱2/29
3- بررسی و تصویب بودجه سالیانه ۱40۱

4- تصویب ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضا
۵- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
7- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا

آگهی تبدیل سهام بی نام به با نام عادی شرکت صنایع شیمیایی اکسیر دانش آرش)سهامی خاص( 
باتوجـه بـه تصویـب مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1401/06/08در اجـرای مـاده 44 الیحـه اصالحـی قانـون 
تجـارت مبنـی بـر تبدیـل کلیـه سـهام شـرکت از بـی نـام بـه بانـام ، لـذا از کلیـه سـهامداران شـرکت دعـوت به عمل 
مـی آیـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت 6 مـاه نسـبت بـه تبدیـل سـهام خـود بـه مرکـز شـرکت صنایـع 
ملـی 14010791839  ثبـت 591782 و شناسـه  بـه شـماره  دانـش آرش )سـهامی خـاص(   اکسـیر  شـیمیایی 
آدرس : تهـران، پاسـداران، خیابـان بـرادران پایدارفـرد، خیابـان شـهید فـالح پور)گلسـتان دوم(، پـالک 85، طبقـه 
6 واحـد شـمال شـرقی مراجعـه نماینـد. بدیهـی اسـت کـه پـس از انقضـاء مـدت مذکـور کلیـه سـهام بـی نـام 
شـرکت باطـل شـده  تلقـی و بـه تعـداد سـهام بـی نـام سـهام بـا نـام ایجـاد شـده و نزد شـرکت نگهـداری می گـردد.
 هیئت مدیره شرکت اکسیر دانش آرش

درتاریـخ  مواسـا  مسـتقیم  بیمـه  رسـمی  کارگـزاری  خـاص  سـهامی  شـرکت  تاسـیس 
1401/06/21 بـه شـماره ثبـت 601793  بـه شناسـه ملـی 14011498924 ثبـت و امضـا 
ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی 
مـی گـردد . موضـوع فعالیـت :1- دریافـت اطاعـات الزم از متقاضـی خدمـات بیمـه و 
ارایـه مشـاوره بـه وی در خصـوص نـرخ و شـرایط خدمـات بیمـه مـورد تقاضـا و نحـوه 
دریافـت خسـارت احتمالـی . - تکمیـل فـرم پیشـنهاد بیمـه و امضـای آن بـه نمایندگـی 
از طرف متقاضی خدمات بیمه. - اخذ پوشـش بیمه مناسـب و الحاقیه از موسسـات 
بیمـه حسـب مـورد بـرای متقاضـی خدمـات بیمـه یـا بیمـه گـذار. - پیگیـری پرونـده های 
خسـارت بیمـه نامـه هایـی کـه بـا کـد همـان کارگـزار بیمـه صـادر شـده اسـت ، شـامل 
اعـام خسـارت و اخـذ رسـید آن ، تحویـل مـدارک و مسـتندات الزم بـرای تشـکیل 
پرونـده خسـارت بـه موسسـه بیمـه و مذاکـره بـا موسسـه بیمـه در خصـوص خسـارت 
از بیمـه گـذار.  تبصـره1: انجـام فعالیـت هـای موضـوع بندهـای 2و4  بـه نمایندگـی 
ایـن مـاده مشـروط بـه داشـتن اجازنامـه کتبـی رسـمی از متقاضـی خدمـات بیمـه یـا 
بیمـه گـذار اسـت. ایـن اجـازه نامـه بایـد طبـق نمونـه اباغـی بیمـه مرکـزی تنظیـم گردد 
: اسـتان تهـران  بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی  تاریـخ ثبـت  از   : .  مـدت فعالیـت 
 ، اندیشـه  آبـاد-  تهـران، محلـه عبـاس  ، شـهر  ، بخـش مرکـزی  تهـران  ، شهرسـتان 
خیابـان سـینک ، خیابـان شـهید بـرادران کاووسـی فـر ، پـاک 47 ، طبقـه پنجـم ، 
واحـد 3 کدپسـتی 1577953143 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 
500,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 500 سـهم 1000000 ریالـی تعـداد 500 سـهم 
آن بـا نـام عـادی مبلـغ 250000000 ریـال توسـط موسسـین طـی گواهی بانکی شـماره 
1019140141 مـورخ  1401/05/05 نـزد بانـک پارسـیان شـعبه سـلیمان خاطـر بـا کـد 
1019 پرداخت گردیده اسـت والباقی در تعهد صاحبان سـهام می باشـد اعضا هیئت 
مدیـره خانـم سـوگند جناغـی بـه شـماره ملـی 0021116342 بـه سـمت رئیـس هیئـت 
مدیـره بـه مـدت 2 سـال خانـم نسـترن کیارسـتمی بـه شـماره ملـی 0056815271 بـه 
سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای رسـول قلـی زاده شـغل آبـاد 
بـه شـماره ملـی 0870684612 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت 
نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اسـناد و 
اوراق بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک، سـفته، بـروات، قـرارداد هـا و عقـود 
اسـامی بـا امضـای مشـترک مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره بـه همـراه مهـر شـرکت 
معتبـر مـی باشـد و کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـا مدیرعامـل بـه همـراه مهـر 
شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان آقـای 
محسـن هاشـمیان بـه شـماره ملـی 0010152741 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 
سـال آقـای مهیـار طیـب بـه شـماره ملـی 0480757186 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل 
بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت 
تعییـن گردیـد. بموجـب مجـوز شـماره 32445/602/1401 مـورخ 1401/03/10 بیمـه 

مرکـزی ایـران تاسـیس گردیـد .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1384060(

آگهی تغییرات شـرکت سـهامی خاص فرا دید ارتباط فاوا به شناسـه ملی 10320522797 
و به شـماره ثبت 401048 به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ 1401/05/20 و اجازه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :  سرمایه شرکت 
از مبلـغ 8531000000 ریـال بـه مبلـغ 42281000000 ریـال منقسـم بـه  42281000  سـهم 
1000 ریالـی بـا نـام از محـل مطالبـات حـال شـده افزایـش یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه 

اصـاح و ذیـل ثبـت درتاریـخ فـوق الذکـر از لحـاظ افزایـش سـرمایه تکمیـل و امضا گردید .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)1384077(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 6015 مـورخ 1401/05/08 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر 
تصرفـات مالکانـه بـا معـارض متقاضـی آقـای محمدحسـن دوسـت رسـتمی فرزنـد عبـاس 
مترمربـع  مسـاحت 121،38  بـه  احداثـی  بنـای  بـا  زمیـن  قطعـه  یـک  بـه ششـدانگ  نسـبت 
قسـمتی از پـاک 3801 فرعـی از 39- اصلـی بـه شـماره کاسـه 1400/190 واقـع در اراضـی 
رسـتمکا بخـش 18 ثبـت بهشـهر محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 14 روز آگهـی میشـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهی اسـت درصورت 
انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول  1401/06/19 تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/07/02
شناسه: 1371538

محمد مهدی قلیان - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

آگهی مفقودی

روغنـی  سـفید  غـزال  تاکسـی  سـواری  خـودرو  سـبز  بـرگ 
شاسـی  شـماره  و    40522A73021130 موتـور  شـماره  بـه 
X9632213270529025 و شـماره انتظامـی  ۲۳ت۲۳۵ - ایـران 

۲۲ بـه نـام یدالـه هدایـت نـژاد مفقـود گردیـده از درجـه اعتبار 
اسـت. سـاقط 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب جلیـل شـاه حسـینی فرزنـد دیـن محمـد بـه شـماره 
از  صـادره  حسـابداری  رشـته  لیسـانس  مقطـع  در  گرمسـار  از  صـادره   ۱۶ شناسـنامه 
فاقـد  و  اسـت  گردیـده  مفقـود   ۳۰۲۹۲۱۰ بـه شـماره  گرمسـار  آزاد  دانشـگاهی  واحـد 
اعتبـار مـی باشـد. از یابنـده تقاضـا مـی شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه آزاد اسـامی 
گرمسـار  آزاد  دانشـگاه   - آزاد  دانشـگاه  خیابـان  گرمسـار  نشـانی  بـه  گرمسـار  واحـد 

نمایـد.  ارسـال 
نوبت اول ۱۴۰۱/۶/۱ نوبت دوم ۱۴۰۱/۶/۱۶ نوبت سوم ۱۴۰۱/۷/۲

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمدعلـی میثـم برابـر وکالتنامـه شـماره 119138 مـورخ 21/3/1401 تنظیمی دفترخانه 
شـماره 2 همـدان از طـرف خانـم ملیحـه غرابـی برابـر سـند انتقـال شـماره 33637 مـورخ 
14/9/94 دفترخانه 84 همدان با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 
2 همدان برابر وارده شـماره 19505/1401 مورخ 13/5/1401 مدعی اسـت که سـند مالکیت 
ششـدانگ پـاک 5/67/2340 واقـع در حومـه بخـش یـک همـدان بـه شـماره مسلسـل 
0299099 سری الف 87 ذیل ثبت 69057 دفتر 432 صفحه 218 بنام حمیدرضا الطافی 
)معامـل( بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده و نـزد کسـی در بیـع شـرط نیسـت لذا به اسـتناد 
تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود تا هرکسـی 
مدعی انجام معامله و یا وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد از تاریخ انتشـار این آگهی 
طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و اماک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا 
سند معامله اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید درصورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن 
اعتراض و یا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی 
بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم خواهـد شـد.مراتب بـر اسـاس آخریـن اطاعـات سیسـتم 

جامـع امـاک تهیـه و گزارش شـده اسـت.
م.الف: 1031 -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف فریدون رحمانی

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

برابـر رای شـماره 140160326001000652 مـورخ 1401/06/29 هیـات اول / دوم موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
قاسـمی فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 971 صـادره از همـدان در ششـدانگ یـک بـاب 
مغازه به مساحت 12/97 مترمربع قسمتی از پالک 9/760 اصلی واقع در حومه بخش یک 
همدان ، به نشانی پل رسالت ، اول کوچه قمر ، خریداری از مالک رسمی آقای سید کاظم 
کمالی محرز گردیده اسـت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .  
م الف 1038  - انتشار نوبت اول : 1401/07/02 نوبت دوم : 1401/07/18

رضا شیرخانی خرم 

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

برابـر رای شـماره 140160329012003641 - 1401/06/28 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای منصور پور شـهراب به 
شماره شناسنامه 179 کد ملی 4609384681 صادره از  گرمسار فرزند محمد در ششدانگ 
یـک قطعـه زمیـن محصـور بـه مسـاحت 294/29  متـر مربـع پـالک شـماره 1 فرعـی از 28- 
اصلـی واقـع در ناروهـه حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  خریـداری از فضـل الـه صادقـی احـدی از 
ورثـه مرحـوم محمدرضـا صادقـی  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/02      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/18     
شناسه : 1382955             رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

بدینوسـیله طـاق ازنـوع بائـن خلـع فـی مابین صمد کریمیان سـخا 

و زهـرا محمـدی بشـماره ثبـت 5056 درتاریخ1401/06/24دردفتـر 

طـاق شـماره یـک گـرگان بـه ثبـت رسـیده اسـت ایـن گواهـی جهت 

اطـاع زوج مـی باشـد.

446-سردفترازدواج وطالق شماره239-1-گرگان-حسینی دنگالنی

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

تراز تجاری خراسان شمالی 
مثبت ۳۱ میلیون دالر 

مدیــر کل صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان شــمالی 
گفــت: تراز تجاری این اســتان بــا توجه به صادرات ٧٠ 
کاال در  میلیــون دالری  واردات ٣٩  و  میلیــون دالری 
پنج ماهه نخســت ســالجاری به مثبت ۳۱ میلیون دالر 

رسید.
حســین حاجی بگلو پنجشــنبه به ایرنا اظهار کرد: توجه 
دولت به توســعه صادرات غیرنفتی موجب شــده اســت 
تا تاثیر آن در اقتصاد خراسان شمالی محسوس باشد.
پتروشــیمی  محصــوالت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
بیشــترین ارزش کاالهــای صادراتی خراســان شــمالی را 
به خود اختصاص داده اســت گفت: پنج ماهه امســال 
بیــش از ۷۷ هــزار تــن محصــول پتروشــیمی بــه ارزش 
۴۶ میلیــون و ۱۰۰ هــزار دالر از اســتان صــادر شــد کــه 
۶۵.۸ درصــد از صــادرات اســتان را بــه خــود اختصــاص 

داده است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی 
افزود: صادرات پتروشیمی استان نسبت به مدت زمان 
مشــابه ســال گذشــته از نظر ارزشی یکهزار و ۸۲ درصد 

و از نظر وزنی حدود یکهزار و ۷۹ درصد افزایش دارد.

 افزایش ۸۷.۳ درصدی
صادرات معدن

حاجی بگلو در ادامه گفت: صادرات بخش معدن 
و صنایع معدنی هم ۲۵.۵ درصد از صادرات اســتان را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت و در این مــدت ۱۳ هزار 
و ۵۰ تــن از ایــن محصوالت به ارزش ۱۷ میلیون و ۸۰۰ 

هزار دالر صادر شده است.
او گفت: صادرات این بخش نسبت به مدت زمان 
مشــابه ســال گذشــته از نظــر ارزشــی ۸۷.۳ درصــد و از 

نظر وزنی ۲۳.۸ درصد افزایش داشته است.

 افزایش ۳۵۰ درصدی
صادرات صنعت

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی 
درباره صادرات بخش صنعت در استان اضافه کرد: سه 
هــزار و ۷۰۰ تــن کاالی صنعتــی اســتان بــه ارزش چهــار 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار دالر از اســتان صــادر شــد که ۶.۵ 

درصد صادرات را به خود اختصاص داده است.
حاجــی بگلــو بیــان کــرد: صــادرات بخــش صنعــت 
نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه ســال گذشــته از نظــر 
ارزشــی ۳۵۰ درصــد و از نظــر وزنی بیــش از ۱۶۴ درصد 

افزایش یافت.
او اظهــار کــرد: صادرات بخش کشــاورزی و صنایع 
غذایــی اســتان هــم ۲.۲ درصــد از صادرات اســتان را به 
خود اختصاص داده است و در این مدت ۲ هزار و ۴۰۰ 
تن از این محصوالت به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

دالر صادر شده است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی 
خاطرنشــان کــرد: صــادرات ایــن بخش نســبت به مدت 
زمان مشــابه ســال گذشــته از نظر ارزشی٢٧٥ درصد و 

از نظر وزنی ۱۶۶.۶ درصد افزایش دارد.
نفــر  هــزار  بــودن ۸۶۳  دارا  بــا  خراســان شــمالی 
جمعیــت کــه ۴۴درصــد آن هــا در روســتاها زندگــی می 
کنند، دارای ۹ شــهرک و ۹ ناحیه صنعتی و یک منطقه 

ویژه اقتصادی است.
در نواحی و شهرک های صنعتی این استان ۳۲۷ واحد 
صنعتــی جواز بهــره برداری دارند که میزان اشــتغالزایی 
آن ها ۴ هزار و ۹۱۱ نفر و میزان سرمایه گذاری در این 

واحد ها نیز ۸هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال است.

رئیس کل دادگستری 
استان آذربایجان شرقی: 

برخی عناوین ضرورتی برای 
طرح در دادگستری ندارند

مریــم عبدالعلــی زاده- تبریــز، رئیــس کل دادگســتری 
اســتان آذربایجــان شــرقی خاطرنشــان کــرد کــه ده هــا 
عنــوان حقوقــی و کیفــری در تشــکیالت قضایــی مطرح 
می شــود کــه تعــدادی از آنها اصال نیــازی به مراجعه به 
دادگستری ندارند و صرفا یک موضوع اداری هستند.

اعضــای  بــا  مالقــات  در  الهــی  خلیــل  موســی 
دفتــر حمایــت حقوقــی و قضایــی ایثارگــران اســتان بــا 
گرامیداشــت آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس، اظهــار کــرد: 
همــه مــا مدیون ایثارگران، شــهدا و جانبازان هســتیم و 
همچنــان شــهدا و ایثارگــران  در دوران دفاع مقدس بی 
منــت در جبهــه هــای حق علیه باطل حضور داشــتند ما 

نیز مکلف به خدمت بی منت به آن ها هستیم.
او ادامــه داد: تشــکیالت قضایــی کشــور بــه دلیــل 
افزایــش فزاینــده ورودی پرونده ها به دنبال قضا زدایی 
بوده و این تنها راه برای پیشگیری از افزایش مراجعات 

است.
رئیــس کل دادگســتری اســتان بیــان کــرد: ده هــا 
عنــوان حقوقــی و کیفــری در تشــکیالت قضایــی مطــرح 
می شــود کــه تعــدادی از آنهــا اصال نیازی بــه مراجعه به 

دادگستری ندارند.
خلیــل الهــی اضافــه کــرد: یکی دیگــر از روش های 
مناسب برای قضا زدایی بهره مندی از ظرفیت شوراهای 

توسعه حل اختالف و شورایاری هاست.
او با اشــاره به ایجاد شــوراهای حل اختالف توسط 
مرحوم آیت هللا شاهرودی با هدف استفاده از ظرفیت 
مردمی در توســعه صلح و ســازش، اضافه کرد: در حال 
حاضــر رئیــس محتــرم قــوه قضائیه بــر ایجاد شــوراهای 

تخصصی تأکید دارند.
وی ادامه داد: در راســتای تشــکیل شــورا های حل 
اختالف تخصصی اقدامات خوبی در استان انجام شده 
و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع میــزان صلــح و ســازش در 

استان به ۴۰ درصد رسیده است.
خلیــل الهــی بــا تقدیــر از اقدامــات دفتــر حمایــت 
بحــث  در  کــرد:  خاطرنشــان  ایثارگــران،  از  حقوقــی 
شــورایاری ها می توان از ظرفیت دفتر حمایت حقوقی 

از ایثارگران استفاده کرد.

اخبـــــــــــــــــار

اســتاندار سیســتان و بلوچســتان اعــالم کرد که 
پیگیری هــای صــورت گرفتــه مجــوز احــداث ۲۳ 
جایــگاه عرضــه ســوخت در ســطح اســتان صادر 
شــده که این امر نقش بســیار مهمی در کاهش 

صف های بنزین دارد.
بــه گزارش ایســنا، حســین مــدرس خیابانی 
چهارشــنبه در نشست شــورای هماهنگی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز سیستان و بلوچستان افزود: 
شــاخص میانگیــن فاصلــه هــر جایــگاه ســوختی 
و در  بعــدی در کشــور ۴۰ کیلومتــر  تــا جایــگاه 
سیســتان و بلوچســتان ۱۲۰ کیلومتــر اســت کــه 
ایــن امــر باعــث شــده مــردم غالبــاً در صــف های 
طوالنــی بــرای تامیــن ســوخت بنزیــن و گازوئیــل 

انتظار بکشند.
او بیان کرد: وزارت نفت این موضوع و عدم صدور 

مجوز جایگاه سوخت را به بحث قاچاق سوخت در 
استان سیستان و بلوچستان منوط می داند.

بلوچســتان تصریــح  و  اســتاندار سیســتان 
کــرد: قاچــاق ســوخت در سیســتان و بلوچســتان 
تنها مربوط به این اســتان نیســت و فرآورده های 
ســوختی از سایر اســتان های کشور حتی از مرکز 
کشور به سمت این استان و مرز انتقال می یابد 
کــه متاســفانه تمــام ایــن محمولــه ها به نــام این 

منطقه گذاشته می شود
بــا  هم اینــک  کــرد:  تصریــح  خیابانــی 
پیگیری های انجام شــده مجوز ۲۳ جایگاه عرضه 
ســوخت در ســطح اســتان صــادر شــده کــه بایــد 
پیگیــری هــای الزم بــرای تحقــق و اجــرای این ۲۳ 

جایگاه صورت گیرد.
مدرس خیابانی تاکید کرد: برای هر جایگاه 

بایــد مجوزهــای دو منظــوره صــادر شــود و اجرای 
جایگاه منوط به ایجاد جایگاه سی ان جی شود؛ 

چراکه در بحث جایگاه های سی ان جی به دلیل 
رقابتی نبودن این موضوع و عدم صرفه اقتصادی 

خصوصــی  بخــش  اســتقبال  و  ســرمایه گذاری 
صورت نمی گیرد.

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی خراســان  
جنوبــی گفــت: در یک ســال گذشــته ۴۲ تعاونی 
بــا توجــه به فرمایــش مقام معظــم رهبری مبنی 
بر توسعه تعاونی ها با رویکرد دانش بنیان و به 
کارگیری جوانان در استان تشکیل شده است.

اشــرفی،  غالمرضــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
چهارشــنبه گذشــته در اولیــن همایــش تعــاون و 
رسانه و تجلیل از خبرنگاران فعال حوزه تعاون و 
کار اظهار کرد: در یک سال گذشته ۶۴۸ نیرو در 
بخش تعاون در استان مشغول به کار شده اند.

او با بیان اینکه هدف از تشکیل این جلسه 
بــوده اســت،  توســعه و ترویــج فرهنــگ تعــاون 
تصریــح کــرد: در بخــش تعــاون بیــش از هــزار 
تعاونــی فعــال در اســتان وجــود دارد کــه ۱۰ هزار 

فرصت شغلی ایجاد کرده است.
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  مدیــر 
آخریــن  براســاس  کــرد:  بیــان  خراســان  جنوبــی 
آمــار تامیــن اجتماعــی، در اســتان ۱۲۶ هــزار و 
۹۱۰ نیــروی بیمــه شــده وجود دارنــد و ۴۲۶ واحد 

اقتصادی در سطح استان فعالیت دارند.
اشــرفی بــا تاکیــد بــر اینکــه نــگاه به مــرز به 
عنــوان یکــی از ظرفیت هــای مهم در اســتان مورد 
توجه بوده است، اظهار کرد: در یک سال گذشته 
۱۵ میلیون دالر کاال توسط تعاونی های استان از 

مرز صادر شده است.
او بــر لــزوم برندســازی محصــوالت تولیــدی 
تعاونی های اســتان تاکید کــرد و گفت: معتقدیم 
حصول تولید شــده در اســتان باید با برند استان 
توزیــع شــود کــه در ایــن زمینــه تاکنــون ۳۶ ثبت 

برند برای تعاونی های استان ثبت شده است.
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  مدیــر   
خراســان  جنوبی ادامه داد: بخشی از هزینه های 
برندســازی توســط معاونت تعــاون وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی تقبل می شود.
اشرفی یادآور شد: در حوزه مشاغل خانگی 
در اواخر سال گذشته شاهد کاهش روند صدور 
مجوزهــا بوده ایــم کــه نقــش مهمــی در اشــتغال 

داشته اند.

او اظهــار کــرد: روند صــدور مجوزها کاهش 
چشــمگیری داشــته و در یک ســال گذشــته هزار 
و ۲۴۸ مجــوز مشــاغل خانگــی در اســتان صــادر 

شده است.
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  مدیــر 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اعتبارات مشاعل 
خانگــی در ســال گذشــته ۱۴ برابــر ســال ۹۹ بــوده 
اســت، یــادآور شــد: اعتبــارات ســال ۹۹ در حــوزه 
مشاغل خانگی که در استان جذب شده ۶ میلیارد 
و ۹۰۰ میلیــون تومــان بــوده و در حــال حاضــر این 

اعتبار به ۸۷ میلیارد تومان رسیده است.
آســیب های  حــوزه  در  کــرد:  تصریــح  او 
ســطح  در  یاری گــران  کانون هــای  اجتماعــی، 
ایــن راســتا ۱۲  بنگاه هــای اقتصــادی بــوده و در 
کانــون را در بنگاه هــای اقتصــادی بــاالی ۲۵ نفــر 
تعــداد  همچنیــن  اســت،  شــده  تاســیس  بــوده 
۲۷ خانــه فرهنــگ کار نیــز در یــک ســال گذشــته 

تاسیس شده است.
اشــرفی گفــت: اقدامــات خوبــی در راســتای 

تکالیفــی کــه در ســفر رئیس جمهــور به اداره کل 
تعاون واگذار شــده به ویژه در حوزه زغال ســنگ 

و مشاغل سخت و زیان آور انجام شده است.
وقتی سند چشم انداز بخش 

تعاون خاک می خورد 
تعــاون  اتــاق  رئیــس   حســینی،  غالمرضــا 
خراســان جنوبــی نیــز با بیــان اینکــه مطالبه گری 
کار ســخت و شــیرینی اســت، افــزود: خبرنــگاری 
جــزء مشــاغل ســخت اســت، امــا متاســفانه در 

جایگاه این مشاغل قرار نگرفته است.
او بــا اشــاره بــه ظرفیت های بخش تعــاون گفت: 
شــاهد یــک مظلومیــت و عــدم تحقق اهــداف در 
برنامه توســعه ششــم در بخش تعــاون طی چند 
سال اخیر بودیم و اهداف مورد نظر محقق نشد.

بــا  تعــاون خراســان جنوبــی  اتــاق  رئیــس  
بیــان اینکه متأســفانه برخی از دولتی ها دوســت 
دارنــد کــه اقتصــاد را خودشــان بچرخانند، گفت: 
متاسفانه سند چشم انداز بخش تعاون در حال 

خاک خوردن اســت و تعاون در توسعه ششم به 
اهدافش نرسید.

انــداز  چشــم  ســند  خصــوص  در  حســینی 
بخش تعاون بیان کرد: با اینکه دولت ســیزدهم 
توجــه خوبــی به بخــش تعــاون و کارگری داشــته 
اســت امــا این ســند هنــور در حال خــاک خوردن 
اســت و دولــت ســیزدهم در ایــن زمینــه ابالغاتی 

داشته است.
رئیــس اتــاق تعــاون خراســان جنوبــی ادامه 
داد: متاســفانه برخی از دولتی ها دوســت دارند 
کــه اقتصــاد را خودشــان بچرخاننــد و تمایلــی بــه 
بخــش خصوصــی ندارنــد در حالــی کــه گرایــش 
اجتماعــی جهت اجــرای برنامه های بخش تعاون 

وجود دارد.
او با تاکید بر همکاری رسانه ها در خصوص 
توسعه تعاون و جذب سرمایه گذاران خاطرنشان 
کــرد: کوتاهی برخــی افراد نمی توانــد دلیلی برای 
حملــه بــه بخــش تعاون باشــد و رســانه ها کمک 

کنند تا بتوانیم تعاون را تبیین کنیم.

ایجاد ۴۲ تعاونی با رویکرد دانش بنیان در خراسان جنوبی 

 صدور مجوز احداث ۲۳ جایگاه عرضه سوخت در سیستان
و بلوچستان
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وزیر آموزش وپرورش مطرح 
کرد: کاهش جمعیت 

کالس ها به ۳۵ دانش آموز
مراســم نمادیــن »جشــن شــکوفه ها« بــرای ورود 
کالس اولی ها به مدارس و سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ 

با حضور وزیر آموزش و پرورش آغاز شد.
به گزارش ایسنا، مراسم نمادین جشن شکوفه ها 
هــم اکنون در دبســتان دخترانه کوثــر واقع در مارلیک، 

شهرستان مالرد برگزار شد.
در  دانش آمــوز  هــزار   ۳۰ و  میلیــون   ۱۶ امســال 
کالس هــای درس حضــور پیدا می کنند کــه از این تعداد 
هشــت میلیون و ۷۰۴ هزار و ۳۲۱ دانش آموز در دوره 
ابتدایــی ثبــت نــام کرده انــد و یک میلیــون و ۴۹۱ هزار و 

۹۰۷ نفر کالس اولی هستند.
یوســف نــوری، وزیــر آموزش وپــرورش در ایــن مراســم با 
بیــان اینکــه امیــدوارم امســال، ســال پرخیــر و برکتــی در 
راســتای تحکیــم و ارتقای جامعه دانــش بنیان مبتنی بر 
شعار سال باشد، اظهار کرد: از موضع مبتنی بر اقتدار، 
عــزت، مصلحــت و حکمــت رئیــس جمهــوری در اجــالس 
سران ملل متحد در جلسه ای که یونسکو درباره آموزش 
و پرورش جمهوری اسالمی و حکمرانی جهانی آموزش و 
پشــتیبانی از ســند تحول و معرفی مکتب حاج قاسم در 
سخنرانی اجالس سران از سوی رئیس جمهوری، عالوه 

بر سایر مواضع، قابل تقدیر و تکریم است.
وی افــزود: امــروز جشــن شــکوفه ها را بــرای یــک 
میلیــون و ۵۵۰ هــزار دانــش آمــوز کالس اولــی برگــزار 
می کنیــم. ۶۸ هــزار مدرســه ابتدایــی داریــم. تقریبــاً ۱۰ 
درصد دانش آموزان ما در پایه اول ابتدایی مشــغول به 

تحصیل خواهند شد.
وزیــر آموزش وپــرورش بــا بیــان اینکــه شــاید در نتیجــه 
تغییرات ســریعی که در فناوری های جدید و اتفاقاتی که 
در جوامع رخ داده، کودکی به عنوان موقعیتی مشخص، 
بیشــتر رو بــه نابــودی رفتــه اســت و برخــی معتقدند بین 
خردســالی و بزرگســالی فاصله چندانی وجود ندارد اظهار 
ناپیدایــی کودکــی،  اندیشــه   امــروزه در تحقیقــات  کــرد: 
فرسایش دوره کودکی و از بین رفتن کودکی شکل گرفته 
اســت و ســازمان ملل، پایان کودکی را از ۹ ســالگی تا ۱۸ 
ســالگی ادامه داده، شــاید بیشتر به دوره کودکی برسیم. 
نوری افزود: کودکان، تقریباً فراموش شــده هســتند و در 
نظریه هــای مفهوم پردازی و جامعه شناســی، کودکی دارد 
تمــام می شــود. مــا بزرگســاالن بــه دنبال این هســتیم که 
خواســته های خودمان را بر کودک تحمیل کنیم نه اینکه 
بیندیشــیم او چــه می خواهــد باشــد، بلکــه برایمــان مهــم 

شده است که ما والدین، چه می خواهیم باشد.
وی با اشــاره به اینکه کودکی، فراموش شــده و از 
اول به جای شناســایی و شکوفایی استعدادهای کودک 
بــه دنبــال این هســتیم که چه شــغلی در آینده داشــته 
باشــد اظهــار کــرد: چنین دیدگاه و رویکــردی، در جامعه 
که کودکان باالترین خلق سرمایه را به دلیل اقتضائات 
سنی شــان دارنــد، می تواند فاجعه آمیز باشــد. خیلی از 
ما هستیم که به دلیل هدایت پدرومادر در یک شغلی 
قرار می گیریم که از آن رضایت نداریم. این امر موجب 
تعارض ها و ناکامی هایی می شود و در نتیجه جامعه ما 

پرنشاط ، شاداب و موفق نخواهد بود.
ایــران  مــردم  داد:  ادامــه  آموزش وپــرورش  وزیــر 
ایــن موضــوع را درک کرده انــد. امســال فقــط ۲۰ مــدال 
طــالی المپیــاد جهانــی داشــتیم و تعــداد زیادی شــان از 
شهرســتان ها بوده اند که نشــان می دهد اولیاء ســرمایه 
گــذاری و دقــت می کننــد. اولیاء دقت کنیــد انتظار ما از 
شما  و انتظار شما از ما باید اینگونه باشد که بچه ها را 

به سوی دیگر موارد نبریم.
وزیر آموزش وپرورش همچنین با بیان اینکه تراکم 
دانــش آمــوزی در شهرســتان مــالرد و شهرســتان های 
مشــابه بــه علــت مهاجــرت داخلی و اتبــاع، بیش از حد 
است گفت: دولت در سفرهای استانی ۲۱ هزار میلیارد 
تومان کمک کرده که عدد خوبی است، اما نیاز بیشتری 
داریــم. اعتبــار دیگــری از منبــع دیگــری در حــال تأمیــن 
اســت تــا بتوانیــم بــه تدریج تراکــم دانش آمــوزان را کم 
کنیم تا در هیچ کالسی بیش از ۳۵ دانش آموز نباشد.
در پایــان ســخنان وزیــر آمــوزش و پــرورش، زنــگ 

شکوفه ها از سوی یک دانش آموز نواخته شد.

خبـــــــــــــــــر

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشــت، واکسیناســیون، بیمــار نبــودن افــراد و 
تهویه مناسب کالس های درس را سه شرط اصلی 

وزارت بهداشت برای بازگشایی مدارس دانست.
محســن فرهــادی، معــاون فنی مرکز ســالمت 
محیــط و کار وزارت بهداشــت در گفت وگــو بــا ایلنــا 
بــر  بــه بازگشــایی مــدارس اظهــار کــرد:  بــا اشــاره 
اســاس یکســری هماهنگی هــای انجــام شــده یــک 
ســری توصیه های بهداشــتی در قالب پروتکل برای 
مدارس و مراکز آموزش عالی تدوین شده است که 
هم توســط وزارت کشــور و هم وزارت بهداشــت به 

مجموعه های مختلف ابالغ شده است.
وی افــزود: همچنین تشــدید کنترل نظارت بر 
روی مراکز آموزشــی به دانشــگاه های علوم پزشکی 
ابــالغ می شــود که مهمترین محورهــای آن تأکید بر 
رعایــت بهداشــت فــردی ماننــد شســتن دســت ها و 
ضد عفونی کردن آنها، اســتفاده از ماســک به ویژه 

در مکان های بسته و فاقد تهویه است.
فرهــادی بیــان کــرد: همچنیــن تأکیــد زیــادی 
بــر تهویــه اماکــن داریــم. در حــال حاضــر بــا توجــه 
بــه مســاعد بودن هــوا می توان تهویــه طبیعی را در 
دستور کار قرار داد. نکته دیگر خودمراقبتی جدی و 
نظارت روی آن است به این شکل که دانش آموزان 

یــا اولیــا و مربیــان در صورت داشــتن عالئمی مانند 
ســرماخوردگی حتمــا قرنطینــه خــود را رعایت کنند. 
اگــر عالئــم خفیفــی را دارنــد بــه پزشــک مراجعــه 
کــرده و ۴ تــا ۵ روز خــود را از محیــط آموزشــی دور 

نگهدارند.
ایــن مقام وزارت بهداشــت تأکیــد کرد: توصیه 
دیگــر مــا این اســت که حتمــا واکسیناســیون کامل 
انجــام شــود. اگــر شــش ماه از آخریــن واکســن آنها 
گذشــته باشــد حتما دوز یادآور خود را تزریق کنند 

تا واکسیناسیون آنها انجام شود.
از  بهداشــت  وزارت  کــرد: درخواســت  بیــان  او 
مــدارس این اســت که ضدعفونی ســطوح پرتماســی 
ماننــد دســتگیره های در، ســرویس های بهداشــتی و 
آبخوری هــا را به صورت جدی انجام دهند. همچنین 
اگر از سرویس مدرسه استفاده می کنند حتی االمکان 
شیشــه های آنهــا را بــا توجــه بــه وضعیت هــوا پایین 
بکشند تا تهویه مناسب در سرویس های رفت و آمد 
هم صورت بگیرد. وی افزود: خوشبختانه در سامانه 
ایــران مــن وضعیــت بیمــار بــودن، واکســینه بــودن 
راننده هــای تاکســی و اتوبــوس کنتــرل می شــود بــه 
همین دلیل اگر قرار باشــد که سرویسی اختصاص 
عمومــی  خودروهــای  از  اســت  بهتــر  شــود،  داده 

استفاده شود تا سرویس های خارج از سامانه.

فرهــادی بــا بیــان اینکــه همزمان با بازگشــایی 
مــدارس بــه آمــوزش و پــرورش ابــالغ شــده اســت 
کــه فعالیــت  بوفه هــا و پایگاه هــای تغذیــه ای را آغاز 
کننــد، گفــت: رعایــت مــوارد بهداشــتی و نظــارت بر 
آنهــا الزامــی اســت. ضمن اینکه مدارســی کــه بوفه 
دارنــد بــا توجه بــه اینکه وقتی دانش آموز مشــغول 
خــوردن مــواد غذایــی می شــود باید ماســک خــود را 
بــردارد، باید توزیع مــواد غذایی در زنگ های تفریح 
و در فضای باز صورت بگیرد و در کالس ها و فضای 

بسته حتی االمکان مواد غذایی سرو نشود.
وی افــزود: وقتی بــر تهویه تأکید داریم منظور 
دارای  کالس هــا  از  بســیاری  اســت  هــوا  گــردش 
پنجــره بــوده و اگر شــرایط هوا اجــازه دهد می توان 
ایــن پنجره هــا را بــاز کــرد، ضمــن اینکــه در پروتکل  
بهداشــتی کــه برای آموزش و پرورش ارســال شــده 
اســت روش های مختلف تأمین تهویه مناســب هم 
نوشــته شــده است. با اصول اولیه و شرایط موجود 
کالس ها می توان بسیاری از مشکالت را حل کرد.

او ادامــه داد: تزریــق واکســن در صــورت دارا 
بودن شــرایط ســنی، بیمار نبودن و نداشــتن تست 
مثبت و تهویه طبیعی ســه شــرطی هســتند که اگر 
بــه بازگشــایی ها،  رعایــت شــوند می تــوان نســبت 

نگرانی چندانی نداشته باشیم.

اکرم رضائی نژاد
امــروزه آینده پژوهــی یکــی از ملزومــات 
اصلی هر بنگاه اقتصادی محســوب می شــود 
بــه منظــور هدایــت و  ابزارهایــی  کــه دارای 
هدفمند کردن فعالیت های سازمان در آینده 
است. اگر از مدیران بخواهند در محیط های 
پیچیــده، پویــا و متحول امــروزی برنامه ریزی 
کنند، صرفا نمی توانند به قلمرو مدیریت در 
درون ســازمان تکیه کننــد و تحوالت بیرونی 
و تاثیرگذار بر سازمان و ماموریت های آن را 
نادیده بگیرند. امروزه مهمترین دغدغه اکثر 
ســازمان ها، طراحــی، تدویــن و پیاده ســازی 
اســتراتژی هایی اســت کــه موفقیــت و بقــای 
آنها را در آینده که بی شک محیط پیچیده ای 

خواهد بود، تضمین کنند.
در همیــن رابطــه با دکتــر ملیکا ملک آرا، 
پژوهشــگر حوزه  مدیریت و مشــاور ســازمانی 
به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:
لــزوم آینــده بــرای بنگاه هــای اقتصــادی 
چیســت و چــرا همــواره شــاهد هســتیم کــه 
مشــاوران ســازمانی بــر ایــن موضــوع تاکیــد 

دارند؟
در  روزه  هــر  کــه  تحوالتــی  و  تغییــر 
صنعتــی،  اقتصــادی،  مختلــف  حوزه هــای 
بهداشــتی،  اجتماعــی،  فرهنگــی،  سیاســی، 
و  یکســو  از  هســتیم  شــاهد  و...  اقلیمــی 
از  ابَررقابتــی  فضــای  و  تکنولــوژی  پیشــرفت 
سویی دیگر، سبب شده که مدیران سازمانی 
همــواره در پــی ســاز و کارهایــی باشــند کــه 
بتواننــد از اکنــون آینــده را پیش بینــی کننــد 
تــا از طریــق آن بتواننــد ضمــن به روزرســانی 
خــود، بــه طــور بهینــه ای از منابــع موجــود در 
محقــق  امــر  ایــن  کننــد.  اســتفاده  ســازمان 
نمی شــود مگــر بــا تحلیــل شــرایط و بررســی 
فضــای ابررقابتــی حاکــم بــر حــوزه کســب و 
کار. بی شــک مطالعــات دقیــق و کارشناســی 
شــده آینــده، نــه تنهــا ســبب رشــد و توســعه 
مولفه های اقتصادی بنگاه اقتصادی می شود 
بلکه دستاوردهای مهم تری از جمله افزایش 
ســهم بــازار را بــه همــراه خواهــد داشــت کــه 

از اهــداف اصلــی هر بنــگاه اقتصادی اســت. 
همچنین مطالعات آینده ســبب جلوگیری از 
دوباره کاری ها، کاهش اتالف های ســازمانی، 
حفــظ بهینــه منابــع و ارتقــا دیگــر مولفه های 

سازمانی خواهد شد.
آینده پژوهــی  بــرای  ابزارهایــی  چــه 
سازمانی متداول و مرسوم است که مدیران 

بتوانند از طریق آن اقدام کنند؟
راهکارهــا  آینــده  مطالعــات  بــرای 
کــه  دارد  وجــود  مختلفــی  روش هــای  و 
اســتراتژیک  طراحــان  و  استراتژیســت ها 
ســازمانی بــه عنــوان متولیــان اجــرای آن در 
امــروزه  می شــوند.  محســوب  ســازمان ها 
اول  گام  در  آینده پژوهــی  حــوزه  مشــاوران 
بنــگاه  موجــود  وضــع  شــناخت  بــه  اقــدام 
اقتصادی می کنند و سپس موقعیت و شرایط 
بــرای  مدیــران  کــه مدنظــر  آنچــه  و  ســازمان 
آینــده اســت را مــورد ارزیابــی قــرار می دهند. 
تحلیــل  نوعــی  آینده پژوهــی  کلــی  طــور  بــه 
اســت کــه از تکنیک هــای مختلفــی همچــون 
تحلیــل  روندهــا،  پیش بینــی  سناریوســازی، 
رفتــار مصرف کننــدگان و... صــورت می گیــرد. 
بــه منظورجمــع آوری   ابزارهایــی  از  همچنیــن 
داده ها و اطالعات و برای تحلیل ها اســتفاده 
می شــود که از آن جمله می توان به مصاحبه 
اســتاندارد،  پرسشــنامه های  خبــرگان،  بــا 
 PESTEL تحقیقــات میدانی، تجزیه و تحلیل
بــه منظــور شناســایی عوامــل موثــر بــر دوام 
تکنیــک   ،  SWOT تحلیــل  اقتصــادی،  بنــگاه 
 ۱how (What, Where, When, Who,  ۵wh

why, How)  اشاره کرد.
چــه  چهــارم،  صنعتــی  انقــالب  وقــوع 
خواهــد  ســازمانی  آینده پژوهــی  در  نقشــی 

داشت؟
بی شک برای مطالعات آینده باید نگاهی 
به انقالب صنعتی چهارم داشت. این موضوع 
در طــول تاریــخ نیز وجود داشــته اســت؛ دنیا 
تاکنــون ســه انقــالب صنعتــی را تجربــه کرده 
اســت: انقــالب صنعتــی اول در ســال ۱۷۸۴ 
رخ داد و از نیــروی آب و بخــار برای راه اندازی 

طبــق اعــالم مرکــز آمــار ایران، متوســط 
مبلــغ اجــاره  ماهانه برای اجــاره  یک مترمربع 
زیربنای مسکونی در زمستان پارسال نسبت 
به فصل قبل ۱۶.۳ درصد و نســبت به فصل 
افزایــش  درصــد   ۶۰.۹ قبــل  ســال  مشــابه 

داشته است.
تازه تریــن گــزارش مرکز آمار ایران حاکی 
اســت متوســط مبلــغ اجــاره  ماهانــه به عــالوه  
ســه درصــد ودیعــه  پرداختــی بــرای اجــاره  یک 
مترمربــع زیربنای مســکونی در ســطح کشــور 
۳۶۸ هــزار و ۶۹۴ ریــال با میانگین مســاحت 
۱۰۳ مترمربــع و متوســط عمــر بنــای ۱۵ ســال 
بــوده که نســبت به فصل قبــل ۱۶.۳ درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰.۹ درصد 

افزایش داشته است.
قیمــت  متوســط  آمــار  ایــن  اســاس  بــر 
فــروش هر مترمربع زمین یا زمین ســاختمان 
مســکونی کلنگی معامله شــده در کل کشــور 
هــم ۱۱ میلیــون و ۶۷۱ هزار تومان با میانگین 
مســاحت ۲۴۵ مترمربــع بــوده کــه نســبت به 
فصــل قبــل )پاییز ۱۴۰۰) ۶.۸ درصد و نســبت 
درصــد   ۲۵.۴ قبــل  ســال  مشــابه  فصــل  بــه 

افزایش داشته است.
مترمربــع  هــر  فــروش  قیمــت  متوســط 
طریــق  از  شــده  معاملــه  مســکونی  زیربنــای 

کل  ســطح  در  ملکــی  معامــالت  بنگاه هــای 
بــا  تومــان  هــزار  و ۷۹۷  میلیــون   ۱۲ کشــور 

میانگیــن مســاحت ۱۰۷ مترمربــع و متوســط 
عمر بنای ۱۳ ســال بوده که نســبت به فصل 

قبــل ۸.۸ درصــد و نســبت بــه فصــل مشــابه 
سال قبل ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است.

پاسخ شورای شهر به چرایی 
افزایش نرخ کرایه سرویس  

مدارس پایتخت
رئیس کمیســیون حمل و نقل شورای شهر تهران 

در مورد نرخ سرویس مدارس توضیحاتی ارائه کرد.
جعفر تشــکری هاشــمی در گفت وگو با ایســنا، در 
مــورد نحــوه تصویب نرخ کرایه ســرویس مدارس گفت: 
هر ســاله نرخ کرایه ســرویس مدارس در شــورای شــهر 
مصوب می شود و برای سالجاری نیز پیش بینی شده به 
طور متوسط ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
داشته باشیم اما از آنجایی که در برخی موارد در سال 
گذشــته افزایشــی وجــود نداشــته، مشــکالت خاصی در 
برخی مسیرها وجود دارد و برای سال جاری اجازه داده 
شد تا سرویس مدارس متوسط ۲۵ درصد و حداکثر تا 

۳۵ درصد افزایش نرخ داشته باشند.
وی افزود: قاعدتا برای ایجاد تناسب باید در برخی 
مســیرها،نرخ کرایه ســرویس مدرســه ۲۰ درصد و کمتر 
رشــد کند تا در برخی مســیرهای دارای مشــکالت خاص 
رشــد کرایــه بــا رعایــت ســقف ۲۵ درصــد، تــا ۳۵ درصد 

رشد کندتا معدل به ۲۵ درصد افزایش برسد.
تشکری هاشمی در پاسخ به انتقاد برخی والدین مبنی 
براینکــه مدارس دوســال تعطیل بــوده و مبنای افزایش 
نرخ ســرویس مدرسه باید سال۹۹ باشد، با بیان اینکه 
همانطور که هزینه خانوار از جمله خواربار ، بیمه، نرخ 
ســوخت و... در طــول ســال های کرونــا افزایــش قیمــت 
داشــته و ایــن هزینــه نیــز چــه مســافر داشــته باشــند و 
چه نداشته باشند به مالک خودرو تحمیل شده است، 
گفــت: بنابرایــن بــر مبنــای افزایــش ســال به ســال نرخ 
کرایه را مشخص کردیم پس اگر در سال های کرونایی، 
مدارس تعطیل بودند، اما هزینه ها برای راننده افزایش 
داشــته اســت و امســال برمبنای ســال ۱۴۰۰ ، رشــد ۲۵ 
درصدی اعمال شــده و همشــهریان باید بدانند که سال 
۱۴۰۰ مبنــای رشــد ۲۵ درصــدی نــرخ کرایــه ســرویس 
مدارس است. رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر 
تهــران گفــت: برابــر مصوبه وزارت کشــور ، کمیســیونی 
در آمــوزش و پــرورش تشــکیل شــده کــه پلیــس راهور، 
انجمن اولیا و مربیان، شهرداری و... در آن حضور دارند 
و طبق ماده ۱۸ این کمیســیون تشــخیص داده شده که 
این کمیســیون به چه نحوی ســرویس ها را ســاماندهی 
کننــد و مــن در جدولی که از ســوی ایــن کارگروه تدوین 
شــده، به صورت ۵ کیلومتر-۵ کیلومتر مبالغ رند شــده 

و به خانوارها رسما اعالم شده است.
وی بــا بیــان اینکــه نــرخ کرایــه ســرویس مــدارس 
براســاس آنچــه کــه شــورا تصویــب کــرده و براســاس 
جــدول ایــن کمیســیون اســت و قاعدتــا نرخ نهایــی باید 
منتــج از نــرخ پایــه شــورای شــهر باشــد و خــارج از ایــن 
نرخ غیرقانونی اســت و باید دســتگاه های نظارتی ورود 
کنند، گفت: نرخ گذاری از وظایف شورای شهر است و 
طبق ماده ۱۸ این کمیسیون نمی توانند خارج از مصوبه 
مبلغــی از خانوارهــا دریافــت کنند و شــورا نظارت کالن 
خود را خواهد داشــت؛ اما دقت داشــته باشــید که برای 
ســرویس هایی که ظرفیت بیشــتر ۴ نفر دارند همچون 
ون، مینــی بــوس و حتــی اتوبــوس باید  یــک نفر همراه 
در ســرویس مدرســه حضور داشــته باشــند و همچنین 
مقرر شــده که نماینده شــرکت خدمات دهنده سرویس 
مدارس در مدارس حاضر باشــند که به طور طبیعی به 
هزینه کرایه اضافه می شود و بنابراین فقط صرف کرایه 

سرویس خودرویی نیست.
تشکری هاشمی در پاسخ به این سوال که والدین 
شکایت یا انتقاد خود را کجا میتوانند ثبت کنند گفت: 
والدین می توانند گالیه یا شــکایت خودرا در کمیســیون 
مربوطــه ســرویس مدرســه ثبــت کــرده و می تواننــد در 
صوت بروز تخلف مساله را از طریق تماس با ۱۸۸۸ به 

اطالع شورا و مدیران شهری برسانند.

خبـــــــــــــــــر افزایش ۶۱ درصدی نرخ اجاره بهای مسکن در کشور

شروط وزارت بهداشت برای بازگشایی مدارس

آینده پژوهی راهکاری برای موفقیت سازمانی 
ماشــین آالت بمنظــور تولید مکانیزه اســتفاده 
شد. در سال ۱۸۷۰ انقالب صنعتی دوم شکل 
گرفــت کــه از انرژی برق برای تولید انبوه بهره 
گرفتنــد و زمینه ســاز تحولــی بــزرگ در صنایــع 
شــد. انقــالب صنعتــی ســوم در ســال ۱۹۶۹ 
بوقــوع پیوســت کــه از الکترونیــک و فنــاوری 
اطالعات برای اتوماســین تولید اســتفاده شد.  
و انقــالب صنعتــی چهارم که هنوز رخ نداده و 
در مرز ورود به آن هســتیم، از تکنولوژی های 
دیجیتالــی اســتفاده می کنــد. در حــال حاضر، 
توســعه صنعتــی به عنــوان موتور اصلی رشــد 
اقتصــادی در نظــر گرفتــه می شــود. آنچــه کــه 
مسلم است با توجه به ظهور انقالب صنعتی 
چهارم در دنیا، دیگر نمی شود همانند سنوات 
گذشــته نســبت به مدیریت ســازمان ها اقدام 
شــود. زیــرا کــه انقــالب صنعتــی بســیاری از 
شــاخص ها و ماهیــت فعالیت های مشــاغل و 
ســازمان ها را تحت الشــعاع قرار خواهد داد و 
اگــر ســازمانی از امــروز بــه فکر آینده نباشــد، 
بی شــک از صحنــه رقابــت ملــی و بین المللــی 
نــگاه  بــا دیــد وســیع و  لــذا  حــذف می شــود. 
کارشناســی شــده و تحلیل هــای مناســب باید 
مســیر دشــوار و پرپیچ و خم آینده را از امروز 
مورد بررســی قرار داد و با تعیین خط و مشــی 
و تعییــن راهبردهــای ســازمانی بتــوان آینــده 
مبهم را به صورت شفاف تری تصور و برای آن 

برنامه ریزی کرد.
چــه مولفه هایــی بــرای مطالعــات آینــده 

سازمانی باید مدنظر قرار گرفته شود؟
مشــاور حــوزه مطالعات آینده ســازمانی، 
بایــد ســعی کند که تمــام مــوارد و مولفه های 
اثرگــذار بــر آینده بنگاه اقتصادی را شناســایی 
کند. این موضوع می تواند به دو گروه تقسیم 

شــود. مولفه هــای اثرگــذار داخــل ســازمانی و 
مولفه هــای اثرگــذار بیــرون ســازمانی. دربــاره 
عوامل داخلی باید توجه ویژه ای به ساختار و 
تشکیالت، منابع موجود، ذینفعان، انتظارات، 
روندهای گذشــته و... داشــته باشد. همچنین 
بــرای عوامــل بیرونی باید بررســی های دقیقی 
در مورد رقبــا، رفتار مصرف کنندگان، خصوصا 
در ایــن دوران کــه دوران کرونــا و پســاکرونا 
اســت، انقــالب صنعتــی چهــارم، نوآوری هــای 
جدیــد در کاالهــا و خدمــات و... انجــام دهــد. 
مجمــوع ایــن بررســی های می توانــد تبدیــل به 
ســندی به منظور رشــد و توســعه و بهره گیری 
صنعتــی  مختلــف  عرصه هــای  در  نــوآوری  از 

اقتصادی شود.
نوآوری چه نقشی در موفقیت سازمانی 

دارد؟
بــا توجه بــه ضــرورت و اهمیت نــوآوری، 
همــواره مدیــران به دنبال روش هایی هســتند 
کــه بتواننــد نــوآوری را بــه عنــوان ابــزاری برای 
گســترش ســهم بازار خود بکار گیرنــد. امروزه 
بنگاه هــای اقتصــادی، برای بقــا و تداوم نقش 
مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها، 
دریافــت  بــا  تــا  هســتند  نــو  و  تــازه  نظــرات 
دیدگاه هــای بدیــع مبتنی بر تحقیقات میدانی 
و اندیشــه ها و تئوری هــا بتواننــد پویایــی خود 
را تضمیــن کننــد. مدیران بنگاه هــای اقتصادی 
بــرای موفقیت آمیــز شــدن فعالیت های خود و 
بقا در بازارهای بین المللی باید همواره عنصر 
خالقیــت و نــوآوری را در دســتور کار خود قرار 
دهنــد. به نقل از شــومپیتر، ابــداع روش های 
خدمــات  و  محصــوالت  از  نوآورانــه  و  جدیــد 
فضــای  در  ســازمان ها  حیــات  بــرای  همیشــه 

رقابتی مهم است.
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