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در حال حاضر متوسط راندمان شبکه برق در ایران جزء راندمان های باال
 در سطح جهانی بوده و با برنامه ریزی ها و تکالیفی که قانونگذار برای وزارت نیرو 

ترسیم نموده است، راندمان نیروگاه های حرارتی  افزایش یم باید

دولت سیزدهم، پروژه های نیروگاهی را 
در کوتاهترین زمان وارد مدار کرد

 پایان روزگار خوش
فروش لوازم الکترنیکی پر مصرف

ترجمه: محمود نواب مطلق

روند خطرناک کاهش تجارت چین
بازار آیفون را هم آشفته کرد

شرایط فروش دالر سهمیه ای در بانک ها

دوران رونق فروش لوازم الکترونیکی 
پایــان رســیده و جــای  بــه  پرمصــرف 
خــود را بــه دوران رکــود داده اســت. 
لوازم الکترونیکــی  تولیدکننــدگان 
پرمصــرف ماننــد تلویزیــون، رایانــه و 
گوشی تلفن همراه با مشکالت فراوان 
ناشــی از تورم باال به دالیل گوناگونی 
چــون موارد ناخوشــایند ارزش برابری 
دالر و یورو و ســختیهای فراهم کردن 

مواداولیــه ای مثــل نیمه هادیهــا مواجه هســتند. آیــا بازار 
رایانه های شــخصی در ســه ماهه ســوم ســال با ۱۵درصد 

کاهش دوباره رو به سردی خواهد رفت؟
بهرحــال ایــن یــک رونــد نزولــی ناگهانــی محســوب 
می شــود. ایــن بــازار در دوران کرونا به دلیــل نیاز مردم به 
فعالیت هــای دورکاری در همــه زمینه ها از جمله آموزش؛ 
بسیار پررونق بود. »جاناتان آنژل« مدیر بازاریابی بخش 
اروپایــی »اِیســوس« در رایانه هــای شــخصی درایــن مــورد 
می گوید: »پس از دوســال رشــد درخشــان ۱۰ درصدی در 
فروش رایانه های شخصی درحال حاضر این رشد متوقف 
شــده.« در دنیــای تلویزیــون نیــز چنیــن وضعیتــی حاکــم 
اســت. »ژان ایوفابردارکــور« مدیرعامــل شــرکت »تِ پِ 
ویزیون فرانس« دراین مورد می گوید: »اوضاع بازار بسیار 

خراب است.«
فعــاالن ایــن عرصــه چشــم بــه بازیهــای جــام جهانی 
دوخته انــد. معمــوال درایــن ایــام بــازار ایــن وســایل بهتــر 
می شــود. این بازیها ۲۰ نوامبر)۲۹آبان( شــروع می شــود. 
کاهش رشد فروش دراین بازار از حد پیش بینی ها بیشتر 
شده اســت. درمــاه اوت) مــرداد( تنهــا کاهــش رشــد ۱۰/۴ 

درصدی در فروش رایانه های شخصی و اداری 
پیش بینی می شــد. اما با تورم باال و مشــکالت 
همچنیــن  و  یــورو  دالرو  برابــری  ناخوشــایند 
موانــع بــر ســر راه تأمین مواداولیه بــه ویژه در 
زمینه نیمه هادیها فعاالن این عرصه هرروز با 

سختیهای فراوانتری مواجه می شوند.
براســاس گــزارش کارشناســان اقتصادی 
منتشرشــده در مــاه اوت )مرداد( بــازار فروش 
گوشی های تلفن همراه نیز از این کاهش رشد 
مصــون نمانــده و بــا عقبگــردی معادل ۹درصد دریکســال 
مواجــه بوده اســت. درعیــن حــال برخی بخشــها از ســبک 
زندگــی جدیــدی کــه محصــول دوران کروناســت بهره منــد 
شــده اند. دورکاری و حضور بیشــتر در منزل باعث تجهیز 
بیشتر منازل نیز شده است. بنابراین فروش لوازم خانگی 
مــورد نیــاز دراین زمینه درحــد مقبولی باقی مانده و گرچه 
از حیــث حجم عقبگرد جزئــی ۵درصدی کرده اما از حیث 

ارزش ثابت مانده است.
فروشــندگان برنــد سامســونگ می گویند مشــتریان 
بیشــتر محصوالت با فناوری پیشرفته و تزئینی می خرند. 
بازار جاروبرقی های رباتیک نیزبا رشــد ۲۵درصدی بســیار 
رونــق گرفته اســت. بــا گســترش هرچــه بیشــتر دورکاری 
در دوران کرونــا مصــرف کننــدگان بتدریــج اســتفاده های 
حرفــه ای از تجهیزات را با اســتفاده های شــخصی اشــتباه 
بــه عنــوان مثــال نشــان »اِل جــی« وســیله  گرفته انــد. 
الکترونیکــی بــه منظــور انجام دورکاری ســاخته اســت که 
بــا اســتقبال بــاال در بازیهــای ویدئویــی نیز مورد اســتفاده 

عالقه مندان این بازیها قرار می گیرد.
منبع: روزنامه تریبیون

بــرای نخســتین بــار از ســال 2۰2۰)۱۳۹۹( صــادرات چیــن 
شــاهد رشــد منفــی ۰/۷ درصدی در یکســال بــود. واردات 
چیــن نیــز مشــابه صادراتش بــه همین میزان رشــد منفی 
سوی»شــی  از  تحمیلــی  صفــر  کوویــد  راهبــرد  داشــت. 
جینپینــگ« تولیــد را فلــج و مصرف را کاهش داده اســت. 
به این مشــکالت داخلی کاهش رشــد اقتصاد جهانی و به 

تبع آن کاهش تقاضای تولیدات چینی نیز 
افزوده می شود.

چیــن همچنــان مشــغول مقابلــه بــا 
مــوج کرونــا در خــاک خود اســت درحالیکه 
همه گیــری آن پایــان یافتــه اســت. عواقــب 
اقتصــادی کرونــا نیــز همچنــان گریبانگیــر 
چیــن اســت. رشــد صــادرات چیــن در مــاه 
اکتبــر۲۰۲۲ )مهــر۱۴۰۱( درمقایســه با زمان 
مشــابه ســال قبــل کاهــش ۰/۷ درصــدی 

داشــت)۰/۷-(. ایــن رشــد منفــی از ســال  ۲۰۲۰ )۱۳۹۹( 
مشــاهده نشــده بود. ایــن درحالیســت کــه رشــد صــادرات 
چیــن در مــاه سپتامبر۲۰۲۲)شــهریور۱۴۰۱( رشــدی مثبــت 
معــادل۵/۷ درصــد داشــت)۵/۷+(. براســاس آمــار گمــرک 
این کشــور واردات چین نیز درماه اکتبر)مهر( رشدی منفی 
معــادل ۰/۷درصــد)۰/۷-( در مقابل رشــد مثبــت آن در ماه 

سپتامبر)شهریور( معادل۰/۳درصد)۰/۳+( داشته است.
کاهــش شــدید صادرات که مــورد تأئید مقامات چین 
نیــز هســت موجــب غافلگیری تحلیلگــران اقتصادی شــده 
اســت. آنهــا پیش بینــی می کردنــد رشــد صــادرات چیــن بــا 
کاهشــی مختصرشــاهد حداقل رشــدی معادل۴/۹+درصد 
باشد. مشکالت پیش آمده در اقتصاد چین به دلیل ترکیبی 

از مشکالت بازارهای داخلی و خارجی این کشوراست. 
چین پس از دوســال ونیم که ازآغاز کرونا می گذشــت 
مجــددا خــود را مواجــه بــا اوجگیــری ایــن بیماری دیــد. این 
درحالیســت که کشــورهای غربی روزهای اوج آن را پشــت 
سرگذاشــتند. مدیریــت کرونــا بــا راهبــرد کوویــد صفــر بــا 
اعمال محدودتهای بسیار شدید؛ بطورکلی عملکرد اقتصاد 

و فعــاالن اقتصــادی جامعــه را در چیــن فلج کــرد. این 
سیاست مبتنی بر اعمال محدودیتهای مکرر، آزمایشات 

کرونا در ســطح وســیع و قرنطینه اجباری مسافران در بدو 
ورود بــه کشــور از خــارج می شــود. بــه نظــر نمی رســد پکن 

تصمیمی به بازنگری در این سیاست داشته باشد.
»می فِنگ« سخنگوی کمیسیون بهداشت این کشور 
کــرد:  اعــالم  شــنبه۵نوامبر)۱۴ابان(  روز 
»راهبرد کووید صفر همچنان با قوت ادامه 
خواهــد یافــت.« بدیــن ترتیــب کوچکترین 
امید بازار به کمترین کاهشی دراعمال این 
سیاســت نیــز از بیــن رفــت. براســاس آمار 
تعــداد افــراد قرنطینــه شــده درایــن کشــور 
درمقایســه بــا قرنطینــه شــانگهای در بهــار 
گذشــته به دلیل درگیری بیش از ۵۰ شــهر 
ایــن کشــور بــا کرونــا بــه باالترین حــد خود 

رسیده است.
درمنطقــه نیــم خودمختار»ماکائــو« در جنــوب چیــن 
پس از مشاهده تعداد کمی موارد مشکوک ابتال غربالگری 
از ۶۸۰ هزار نفر از ساکنین این منطقه آغاز شد. دربرخی 
محــالت از »کانتــون« شــهری دیگــر از جنــوب چیــن نیــز 
روز دوشــنبه ۷نوامبر)۱۶آبــان( محدودیتهــای نســبی اعالم 

شده است.
دریک ســر دیگراین کشــور دربخشهای شمال شرقی 
آلــوده  نیزشــهرهایی  کره شــمالی  و  روســیه  بــا  مــرز  هــم 
شناسایی شده اند. دریک منطقه اقتصادی اطراف فرودگاه 
شهر»زنگزو« کارخانه تولید گوشیهای آیفون قرار دارد که 
بیشترین تعداد این گوشی در جهان را می سازد. چهارشنبه 
گذشــته۲نوامبر)۱۱آبان( مقامــات این منطقه اقتصادی۶۰۰ 
هــزار نفــر از ســاکنین اطــراف ایــن کارخانــه را پــس از فرار 
تعدادی از کارکنان این منطقه که نگران کشف یک کانون 
جدیــد کرونــا بودنــد؛ بــه مدت یــک هفته قرنطینــه کردند. 

۲۰۰هزار نفر در این منطقه اقتصادی مشغول به کارند.
منبع: لوموند

درپــی اعــالم بانــک مرکــزی دربــاره فــروش ارز در شــعب 
منتخب چهار بانک  دولتی، گزارش های میدانی از شعب 
تعیین شــده نشــان می دهد که فروش ارز در این شعب 
شروع شده و هر کدام ساز و کار مربوط به خود را دارند.
بــه گزارش ایســنا، همزمان با افزایــش  قیمت ارز در 
بــازار، بانــک مرکزی اقداماتی برای کنتــرل نرخ دالر درنظر 
گرفــت کــه فراهم شــدن امــکان فــروش ارز در چهار بانک 
ملت، صادرات، تجارت و ملی نیز یکی از این اقدامات بود.
در ایــن زمینــه، بانــک مرکــزی هفتــه قبــل از ابــالغ 
بخشنامه فروش ارز سرفصل سایر در این چهار بانک خبر 
داد و اعالم کرد که فروش ارز )اســکناس( به متقاضیان، 
حداکثر به مبلغ ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به دالر و به نرخ 
اعالمی توسط اداره صادرات این بانک خواهد بود. بر این 
اساس، فروش ارز از ۱۵ آبان تا اطالع ثانوی با ارائه کارت 

ملی متقاضی در بانک ها امکان پذیر است.
در ایــن بین، بررســی هــای میدانی از شــعب تعیین 
شــده تا روز گذشــته حاکی از آن بود که هنوز فروش ارز 
در بانک ها شــروع نشــده و مســئوالن ارزی بانک ها اعالم 
کردند که هنوز بخشنامه فروش ارز ابالغ نشده است. اما 
مشاهدات میدانی امروز از شعب تعیین شده چهار بانک 
ملی، ملت، صادرات و تجارت بیانگر این است که فروش 

ارز در این بانک ها با نرخ توافقی شروع شده است.

شرط خرید ارز از بانک ملی
در ایــن راســتا، فــروش ۲۰۰۰ دالر در بانــک ملــی 
اینگونــه اســت کــه متقاضیــان واجــد شــرایط می توانند 

پس از ثبت درخواست و خرید ارز از طریق اپلیکیشن 
»بله«، ارز خود را از طریق یکی از شــعب تعیین شــده 

بانک ملی دریافت کنند.

چگونه از بانک صادرات ارز بگیریم
همچنیــن، بررســی وضعیــت فــروش ارز در بانــک 
صــادرات نیــز حاکــی از آن اســت کــه متقاضیــان بــا در 
صــادرات  بانــک  کارت  و  ملــی  کارت  داشــتن  دســت 
می تواننــد بــه شــعب تعییــن شــده ایــن بانــک مراجعــه 

کنند و ارز بگیرند.

شرایط فروش 2۰۰۰ دالر در بانک 
تجارت

عالوه بر این، مشــاهدات از شــعب تعیین شــده بانک 
تجارت برای فروش ارز بیانگر این اســت که متقاضیان 
باید مدارکی چون کارت ملی، کارت بانکی و سیم کارت 

به نام خود به همراه داشته باشند و خرید کنند.

وضع فروش ارز در بانک ملت
بانــک ملــت نیــز از دیگــر بانک هــای تعییــن شــده بــرای 
فــروش ارز بــه مــردم اســت و شــعبه هــای منتخب این 
بانــک نیــز اعالم شــده که از امروز فروش ارز را شــروع 

کرده اند.
گفتنــی اســت؛ نــرخ فــروش ایــن ارز نیــز هــر دو 
ســاعت یکبار تغییر می کند اما براســاس آخرین اعالم، 

۳۴ هزار و ۶۰۰ تومان است.
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روزنامــه  در  شــده  منتشــر  مطلــب  پیــرو 
در  بــازی"  "افتتــاح  عنــوان  بــا  اقتصــاد  عصــر 
روز دوشــنبه مــورخ ۹ آبــان ۱4۰۱ توضیحــات 
زیــر جهــت اطالع رســانی بــه افــکار عمومی و 
انتشــار در آن نشــریه جهت استحضار ارسال 
مــی گــردد. خواهشــمند اســت طبــق قانــون 
مطبوعات دستور انتشار آن را صادر فرمایید.  
بدیهــی اســت کــه صنعــت بــرق یکــی از 
و  اســت  کشــور  اصلــی  زیرســاختی  صنایــع 
بــرای همــه بخش هــای  بــرق مطمئــن  تامیــن 
برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از  مصرف کننــده 
اســت. در سال جاری با کاهش خاموشی های 
برنامه ریــزی شــده و همچنیــن افزایش ســطح 
پیشــرفته،  تجهیــزات  تولیــد  در  خودکفایــی 
صنعــت بــرق ایران توانســته اســت خــود را به 
عنــوان یکــی از بخش هــای پیشــرو در کشــور 
بــرق  تامیــن  معرفــی کنــد. عالوه بــر ضــرورت 
نیــز در  مطمئــن، هرگونــه توســعه اقتصــادی 
ظرفیت هــای  توســعه  نیازمنــد  امــروز  جهــان 
بقــای  تنهــا  نــه  بنابرایــن  بــرق اســت.  بخــش 
زندگی، بلکه توســعه و رشــد اقتصــادی نیز به 
شــدت به انرژی برق وابســته است. در نتیجه 
ضروری است دستاوردهای فعلی این صنعت 
ارتقــای آن  زیربنایــی حفــظ و زمینــه رشــد و 
نیــز فراهــم شــود کــه در غیر اینصــورت انتظار 
پیشــرفت در اقتصــاد، صنعت در کشــور امری 

محال خواهد بود.
درگذشــته نــه چنــدان دور عــدم پوشــش 
رشــد مصــرف، تــا حــدود زیــادی باعــث ایجــاد 
کــه  گردیــد  کشــور  بــرق  تولیــد  در  ناتــرازی 
ســیزدهم،  دولــت  شــروع  بــا  بحمــدهللا 
پروژه هــای نیروگاهــی بــا برنامه ریــزی دقیــق، 
منظــم و فشــرده، در کوتاهتریــن زمــان وارد 
مــدار تولیــد گردید کــه اگر این مهــم به همراه 
ســایر سیاســت های دولــت و وزارت نیــرو در 
ســال جــاری اتفــاق نمــی افتــاد، شــاهد بــروز 
خاموشــی های فراوان در کشــور در بخش های 
مختلفــی از جملــه خانگی، صنایــع و مانند آن 
بودیم که خســارات مادی و معنوی بســیاری را 

به همراه داشت.
همان گونــه کــه اعــالم شــده اســت ۱۰۲۶ 
مــگاوات ظرفیــت نیروگاهــی کــه اخیراً توســط 
ریاســت محترم جمهوری افتتاح شد، از جمله 

ی  ه هــا ژ و پر
در  کــه  بــود  حیاتــی  و  مهــم 

تابســتان و ایام پیک ســال جاری علیرغم کلیه 
محدودیت هــای مالــی و ارزی کشــور بــا برنامه 
ریــزی منســجم و همــکاری و هماهنگی بخش 
خصوصــی و دولتــی وارد مــدار تولیــد شــدند 
و در تأمیــن بــرق مــورد نیــاز و پایــداری شــبکه 

سراسری برق کشور کمک بسزایی نمودند.
واحدهای نیروگاهی افتتاح شــده همگی 
جــزء ابــر پروژه هــای کشــور مــی باشــند که در 
شــرایط فعلی کشــور همگی به دست توانمند 
شــرکت های  و  نیروهــا  و  نخبــگان  و  جوانــان 
داخلــی بــا باالتریــن کیفیــت و اســتانداردهای 
و  راه انــدازی شــدند  و  نصــب  تولیــد،  جهانــی 
حضور ریاســت محترم جمهور در این پروژه ها 

تاکیدی بر اهمیت این موضوع  است. 
ذکر این مورد ضروری است که به غیر از 
دو واحد گازی نیروگاه آریان )جمعاً به ظرفیت 
۳۶۶ مــگاوات( کــه جــزء اولیــن نیروگاه هایــی 
اســت کــه از توربین هــای گازی راندمــان باالی 
ســاخت داخل)شــرکت مپنــا( بهره گیری شــده 
اســت، مابقــی ظرفیــت ایجــاد شــده مربوط به 
توســعه نیروگاه های گازی فعلی می باشد. به 
عبارت دیگر، ۶۶۰ مگاوات ظرفیت ایجاد شده 
مــورد وصف، بدون هیچ گونه افزایش مصرف 
ســوخت در شــبکه تولیــد بــرق کشــور ایجــاد 
شــده است و بابت آن سوخت اضافی مصرف 
ظرفیــت  افزایــش  باعــث  حتــی  و  نمی شــود 

راندمان نیروگاه های فوق می گردد.
دربــاره راندمــان نیروگاه هــای حرارتی در 
ایــران بایــد توجــه داشــت کــه براســاس آمار و 
متوســط  حاضــر  حــال  در  موجــود،  اطالعــات 
راندمان شــبکه برق در ایران جزء راندمان های 
باال در سطح جهانی بوده و با برنامه ریزی ها و 
تکالیفی که قانونگذار برای وزارت نیرو ترسیم 
نموده اســت، بــا وارد مدار شــدن نیروگاه های 
ســیکل ترکیبــی راندمــان باالی جدیــد و تبدیل 
نیروگاه هــای گازی بــه ســیکل ترکیبی راندمان 
و  می بایــد  افزایــش  حرارتــی   نیروگاه هــای 
همانگونــه کــه در مراســم یادشــده شــاهد آن 
بودیــم از مجمــوع ۶ واحــد نیروگاهی، ۴ واحد 
بخــش بخــار ســیکل ترکیبــی  بــه ظرفیــت کل 

۶۶۰ مگاوات 
در راســتای ارتقــای 

متوســط راندمــان شــبکه بــرق کشــور و صرفــه 
جویی در مصرف ســوخت فسیلی مورد افتتاح 

رسمی قرار گرفتند. 
درخصــوص مراســم افتتــاح یاد شــده ذکر 
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه کلیــه واحدهــای 
نیروگاهــی پــس از ســنکرون اولیــه بــه شــبکه 
برق کشور، مدتی به صورت آزمایشی در مدار 
بوده و ســپس به  بهره برداری تجاری رســیده 
و افتتــاح مــی گردند و  این  مراســم با کمترین 
هزینــه و تشــریفات برگــزار گردیــد. اگر مروری 
بــه مراســمات و تشــریفات مشــابه در دولــت 
هــای قبلــی جهــت افتتــاح پــروژه هــای مشــابه 
صورت گیرد به خوبی میتوان دریافت که  این 
حجم از سرمایه گذاری و تعداد پروژه های مورد 
افتتاح در یک مراسم و در چند نقطه از کشور،  
بســیار کم نظیر و در راســتای کاهش هزینه ها 

و تشریفات مربوطه در دولت بوده است.
شــایان ذکــر اســت که باتوجه بــه ناترازی 
بــه  توجــه  بــا  و  کشــور  در  مصــرف  و  تولیــد 
محدودیــت هــای ســوخت مصرفــی نیروگاه ها 
و براســاس اســناد شــورای عالی انرژی کشور،  
برنامه جامعی شــامل مدیریت توامان تولید و 
مصرف در دولت ســیزدهم تدوین و به مرحله 
اجرا در آمده اســت که براســاس آن در بخش 
تولیــد، طــی یــک برنامــه چهــار ســاله ۳۵ هزار 
مــگاوات بــه ظرفیت تولید اضافه خواهد شــد. 
ده هــزار مــگاوات از ایــن مجموع،  انــرژی های 
تجدیــد پذیــر،  ده هــزار مگاوات توســط صنایع 
و همچنیــن ۱۵ هــزار مــگاوات نیــروگاه توســط 
بخــش خصوصــی و دولتی احداث خواهد شــد 
کــه بخــش عمــده این نیــروگاه هــا،  واحد بخار 
بــه  کــه   اســت  ترکیبــی  نیروگاه هــای ســیکل 
میــزان مصــرف ســوخت، اضافــه نمی کند بلکه  
باعــث افزایــش راندمان واحدهــای موجود نیز 
خواهــد شــد.  طبــق  این برنامه ریــزی بازتوانی 
بــا  آنهــا  جایگزینــی  و  قدیمــی   نیروگاه هــای 
واحدهــای جدید نیروگاهی نیز در دســتور کار 

قرار گرفته است. 

و جالب اســت که نویسنده محترم 
بــا  را  نیــروگاه  مــگاوات   ۱۰۲۶ افتتــاح 
آبخــوری و ســرویس بهداشــتی مقایســه 

می  کند. 
ضــروری  نکتــه  ایــن  ذکــر  همچنیــن 
و  تولیــد  ناتــرازی  بــه  باتوجــه  کــه  اســت 
مصــرف در کشــور، برنامــه جامعــی شــامل 
مدیریــت توامــان تولیــد و مصــرف در دولــت 
ســیزدهم تدویــن و بــه مرحلــه اجــرا در آمــد 
که در بخش تولید طی یک برنامه پنج ســاله 
۳۵ هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد اضافــه 
خواهــد شــد. ده هــزار مگاوات از ایــن مجموع،  
انرژی هــای تجدیــد پذیــر،  ده هــزار مــگاوات  نیز 
نیروگاه هایــی اســت  که توســط صنایــع انرژی بر 
مانند فوالد، آلومینیوم و سیمان احداث خواهد 
شد و همچنین  ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه توسط 
بخش خصوصی و دولتی سرمایه گذاری خواهد 
شد که بخش عمده این نیروگاه ها،  واحد بخار 
نیروگاههــای ســیکل ترکیبی اســت کــه به میزان 
مصــرف ســوخت، اضافــه نمــی کنــد. همچنیــن 
افزایــش راندمان و بازتوانی نیروگاه های قدیمی 
در دســتور کار قــرار دارد. الزم بــه ذکــر اســت در 
برنامــه ریــزی انجــام شــده، محدودیــت ســوخت 
مصرفی نیروگاه ها و اســناد شــورای عالی انرژی 

مورد توجه بوده است.
کامــالً مبرهــن اســت کــه صنعــت بــرق بــه 
دلیــل ویژگی هــای منحصربه فرد نســبت به دیگر 
صنایــع زیرســاختی، دارای جایگاه ویژه ای اســت؛ 
از منظــر اقتصــادی و مالــی می توان به ســرمایه بر 
بودن طرح های صنعت برق، اشــاره کرد. از سوی  
پیچیدگی و سطح باالی فناوری مورد نیاز، زمان بر 
بودن ســاخت و احداث تاسیســات، لزوم ایمنی، 
دقت و اســتاندارد باال در بهره برداری تاسیســات، 
ســهولت تبدیل به دیگر انواع انرژی آســان بودن 
انتقال انرژی، عدم قابلیت ذخیره سازی در سطح 
کالن از دیگرویژگــی هــای صنعــت برق اســت که 
باعث شده تا  به عنوان یک صنعت زیرساختی، 
تاثیر مســتقیمی بر رشــد صنعتی کشــور بگذارد. 
همچنین  با توجه به نقش اساسی آن در بهبود 
سطح رفاه و استانداردهای زندگی و نقش حیاتی 
آن در شــریان های زندگــی اجتماعی)ماننــد مراکز 
درمانی(از اهمیت اســتراتژیک در بعد سیاســی و 

اجتماعی برخوردار است.

متن اصلی گزارش روزنامه عصراقتصاد 
با عنوان » افتتاح بازی«

وظیفــه  بنابــر 
خــود  قانونــی 
جوابیه شــورای 
رســانی  اطــالع 
در  دولــت 
تیتــر  جایــگاه 
روزنامــه  یــک 
منتشــر  امــروز 
اگــر  امــا  شــد، 

خواننــدگان نســبت به مطلبی که به آن پاســخ 
داده شــده اطالع حضور ذهن ندارند می توانند 
بــا اســکن کــردن کیو آر کد زیر اصــل متن را در 

سایت روزنامه عصر اقتصاد مالحظه کنند.

قبوض انرژی اتحادیه اروپا و بریتانیا رکوردشکنی کرد
ترجمه: سلیم حیدری

گــزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه حمایــت های 
مالی تخصیص یافته توســط دولت ها نتوانســته 
انــرژی  بحــران  برابــر  در  خانواده هــا  از  اســت 

محافظت کند.
بلومبرگ روز دوشنبه با استناد به داده های 
شــرکت مشــاوره انــرژی VaasaETT گــزارش داد 
کــه میانگیــن قیمت خرده فروشــی گاز در سراســر 
اتحادیه اروپا و بریتانیا در ماه اکتبر )مهر(  نسبت 
بــه مــاه قبــل ) زمانــی کــه بــه ۰.۱۸ یــورو در هــر 

کیلووات ساعت رسید( دو برابر شد.
بــرای  بــرق  هزینــه  هــا،  گــزارش  طبــق 
مصرف کننــدگان ۶۷ درصــد افزایــش یافتــه و بــه 

۰.۳۶ یورو در هر کیلووات ساعت 
رسیده است. این افزایش با وجود 
دولت هــای  تالش هــای  آخریــن 
اتحادیــه اروپــا بــرای محافظــت از 
خانوارهــا در برابــر افزایش قیمت 
انــرژی با ارائه میلیاردها یارانه رخ 
داد. رهبران اتحادیه اروپا در سال 
گذشته بیش از ۵۵۰ میلیارد یورو 
بــرای کمــک به مشــاغل و خانواده 

ها در مقابله با بحران انرژی متعهد شده اند.
اجرایــی  مدیــر  لوئیــس،  فیلیــپ  گفتــه  بــه 
احتمــاالً  نبــود،  مالــی  کمــک  اگــر   ،VaasaETT

صورت حساب های خانوار حتی بیشتر می شد.

گزارش هــا،  اســاس  بــر 
میانگیــن نــرخ واحــد بــرق در مــاه 
اکتبــر ۳.۴ درصــد افزایــش یافتــه 
گاز  نــرخ  کــه  حالــی  در  اســت، 
۲.۵ درصــد افزایــش یافته اســت. 
در  ماهانــه  افزایــش  بیشــترین 
دوبلین ایرلند ثبت شد، جایی که 
نرخ برق ۴۴ درصد افزایش یافت، 
در حالی که میانگین قیمت گاز در 

رم ۹۷ درصد افزایش یافت.
بــه نقــل از رســانه هــا، لوئیــس گفــت: "اگر 
اساســاً ما این بحران را کم و بیش برای یک ســال 
کامل یا بیش از یک سال ادامه دهیم، هزینه این 

اقدامــات بــرای ایــن دولت ها بســیار زیــاد خواهد 
بــود." او افــزود: »در نهایــت مشــتریان فرامــوش 
می کننــد کــه ایــن قیمت هــا، قیمت هــای واقعــی 
نیستند. آنها این قیمت ها را به عنوان یک هنجار 
در نظــر می گیرنــد و ســپس حــذف آن هــا اساســاً 

غیرممکن می شود«.
بحبوحــه  در  بریتانیــا  و  اروپــا  اتحادیــه 
تحریم های ضد روســیه و سیاســت کنار گذاشتن 
ســوخت روســیه با افزایش شــدید قیمت انرژی و 
تورم بی سابقه مواجه هستند. انتظار می رود این 
وضعیت منجر به جیره بندی انرژی و کمبود انرژی 

در سراسر اروپای غربی شود.
منبع: راشاتودی

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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در سایت روزنامه بخوانید:
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دستورالعمل تسویه حساب 
جبران هزینه آسیابانی 

کارخانه های آردسازی ابالغ شد
مدیرعامــلشــرکتبازرگانــیدولتیایــرانازتامینو
ذخیــرهحداکثــریگنــدمدرکشــورخبــردادوعنــوان
کــردمــادهاولیــهتولیــدنــانیعنــیگنــدمتــاخــرداد
ســالآینــده،پاســخگویمصــرفکشــوراســتوایــن
اطمینانخاطرازموجودیذخایرکشــوردرســالهای

اخیربینظیراست.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت بازرگانی دولتی 
ایــران، ســید ســعید راد در هفتمیــن همایــش صنعــت 
آرد ایــران، بــا اعــام ایــن کــه کشــاورزان، آســیابانان و 
نانوایان، سه ضلع تأمین نان مردم کشورمان را تشکیل 
می دهنــد که محصــول فعالیت آنان، گرمابخش ســفره 
۸۵ میلیــون ایرانــی اســت، بیــان کــرد: نــان، محصولــی 
اســت کــه از بیشــترین نقــش در ســفره خانواده هــا و 
تغذیه  مردم کشورمان برخوردار است و مسئله مهم در 
ایــن مقطــع زمانی، موجودی ذخیره گندم کشــور اســت 
که به حداکثر میزان ممکن تأمین و ذخیره شده است، 
ضمن اینکه در مورد سایر کاالهای اساسی نیز از ذخایر 

مطمئنی برخورداریم.
وی، رشــد دو و نیــم برابــری قیمــت خرید تضمینی 
گنــدم در ســال ۱۴۰۱ را اتفاقــی مهــم و مؤثــر در زنجیــره 
تأمیــن ایــن محصول اعام کرد و گفت: در ســال جاری، 
بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان به حساب گندمکارانی 
کــه محصــول خود را به مراکز خرید این شــرکت تحویل 
دادنــد واریز شــد که یک هــزار و ۵۸۳ میلیارد تومان نیز 
از مجمــوع پرداختــی بــه گندمکاران در ۵ ســال گذشــته 

بیشتر است.
راد، تأمیــن ۸۳ هــزار میلیارد تومان نقدینگی برای 
خریــد گنــدم در ســال جــاری را کاری بزرگ قلمــداد کرد 
و افــزود: خریــد تضمینــی گنــدم در ســال جاری نســبت 
به ســال گذشــته، حدود ۶۰ درصد رشــد داشته و از کل 
مقدار خرید تضمینی گندم، ۵۲ درصد آن از ۵ اســتان 
خریداری شده و امیدواریم با همت کشاورزان در سال 
آینــده، بــا افزایــش مقــدار خریــد تضمینی گنــدم میزان 

واردات این محصول تا جای ممکن کاهش یابد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر این که دستورالعمل 
کارخانجــات  آســیابانی  هزینــه  جبــران  تسویه حســاب 
آردســازی در ســال ۱۴۰۰ برای اجرا به اســتان های سراســر 
کشــور اباغ شــده است، خاطرنشان کرد: همه تاشگرانی 
که در زنجیره گندم، آرد و نان و تأمین ســبد غذایی مردم 

ایران سهم دارند، خداوند را شاکر هستند.
ایــران  آرد  اســت؛ هفتمیــن همایــش صنعــت  گفتنــی 
بــا حضــور دســت اندرکاران حــوزه آرد کشــور، در محــل 
انســتیتو تحقیقــات تغذیــه ای و صنایــع غذایــی کشــور 

برگزار شد.

تبلیغات محیطی کاالهای 
 آسیب رسان به صفر

رسیده است
بــهگفتــهرئیــسکارگــروهتعییــنفهرســتکاالهــای
تبلیغــات بهداشــت، وزارت ســامت رســان آســیب

محیطیکاالهایآسیبرسانبهصفررسیدهاست.
بــه گزارش مهر، عباس پریانــی گفت: اخذ مالیات 
از ســیگار راهــکار مدرنــی در دنیــا بــرای کاهــش مصرف 
مواد دخانی است. در کنار آموزش و ارائه خدمت برای 
تأمیــن ســامتی جامعــه، مالیــات یکــی از راهکارهایــی 
است که روی ترجیحات مردم اثر می گذارد تا رفتارهای 

ناسالم را کمتر انتخاب کنند.
وی افــزود: افزایــش قیمت از طریق اخذ مالیات به 
جای این که یک کاال به طور کامل ممنوع شود، موجب 
می شــود تــا مــردم آگاهانه آن کاال را تهیــه کنند. بدیهی 
اســت اخذ عوارض و مالیات در اینجا فقط برای کســب 
درآمد نیســت بلکه راهکاری برای کاهش مصرف کاالی 

آسیب رسان به سامت مردم است.
در   ۸۶ ســال  از  ســیگار  مالیــات  داد:  ادامــه  وی 
مجلــس تصویــب شــده، ولی درصد ایــن مالیات آن قدر 
کــم اســت کــه روی رفتــار مصرف کننده مــواد دخانی اثر 
ندارد. ســازمان جهانی بهداشــت پیشــنهاد می کند برای 
تأثیــر بــر رفتــار مصــرف کننــدگان ســیگار حداقــل بایــد 
۷۰ درصــد مالیــات اخــذ شــود. در بســیاری از کشــورها 
مثــل آمریــکا بــا همیــن روش مصــرف دخانیــات کاهش 

چشمگیری یافته است.
رئیس گروه عوامل خطر بیماری های غیرواگیر و رئیس 
کارگروه تعیین فهرســت کاالهای آسیب رســان ســامت 
وزارت بهداشت بیان کرد: باید با اخذ مالیات از کاالهای 
آسیب رســان به ویژه سیگار و نوشابه بتوانیم مشکات 
را رفع کنیم. این کار صیانت از ســامت مردم و جامعه 
را افزایــش می دهــد چــون این کاالها، کاالهای اساســی 

نیستند و هرچه گران تر شوند به نفع مردم است.
رئیس گروه عوامل خطر بیماری های غیرواگیر و رئیس 
کارگروه تعیین فهرســت کاالهای آسیب رســان ســامت 
وزارت بهداشــت، گفــت: در همیــن ارتبــاط بــا مجریــان 
ماده ۴۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون بخشی از 
مقررات تنظیم مقررات مالی دولت و قانون بند ج ماده 
۷ قانون احکام دائمی توســعه کشــور در دانشــگاه های 

علوم پزشکی کشور، جلسه ای توجیهی داشتیم.
پریانــی افــزود: فهرســت کاالهــای آسیب رســان در 
کارگروه ما تدوین و بر اساس ماده ۴۸ قانون الحاق ۱۰ 
درصد به آن عوارض بســته می شــود و بر اســاس قانون 
مالیــات بــر ارزش افــزوده مصوبــه ۱۴۰۰ نیــز اگــر کاالی 
آسیب رســان تولید داخل باشــد ۱۶ درصد و اگر وارداتی 
باشــد ۳۶ درصــد مالیــات از آن اخــذ می شــود کــه صرف 

نیازهای توسعه ای یا بهداشتی کشور می شود.
وی یادآور شــد: بر اســاس بند ج هم تبلیغات کاالهای 
این فهرست ممنوع است که با کمک دانشگاه های علوم 
پزشــکی تبلیغــات ایــن کاالهــا به صــورت سیســتماتیک 
رصــد می شــود. مطابــق رصــد در ســال های ۹۷ و ۱۴۰۰ 
تبلیغــات محیطــی کاالهــای آسیب رســان در بیلبوردها، 
اتوبــوس، متــرو و در کل محیــط شــهری و برون شــهری 
صفــر بــوده و تبلیغــات ایــن کاالهــا در صدا و ســیما نیز 

بین ۵.۶ تا ۷ درصد بوده است.

اخبـــــــــــــــــار

افزایش ۴۲ درصدی 
مسافران هوایی در ۶ ماهه 

نخست امسال
مدیرعامــلشــرکتفرودگاههــاوناوبــریهوایــیایران
ازافزایــش۴۲درصــدیمســافرانهوایــیدر۶ماهــه
ایــن مالکیــت تحــت فرودگاههــای در ۱۴۰۱ نخســت
شــرکتخبــردادواعــامکــردطــی۶ماهگذشــته،۱۷ 
میلیــونو۶۰۶هــزارو۳۶۷مســافراز۵۵فــرودگاه

کشوراعزاموپذیرششدهاند.
حمیدرضــا  شهرســازی،   و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
ســیدی، معــاون وزیــر، رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایی ایران بــا اعام این 
خبر گفت: از فروردین تا شــهریور ماه ۱۵۳ هزار و ۱۶۶ 
پرواز داخلی و بین المللی در فرودگاه های کشــور انجام 
شــده اســت کــه نســبت بــه ۶ ماهــه ســال گذشــته با ۵ 

درصد کاهش روبرو بوده ایم.
مشــهد،  مهرآبــاد،  فرودگاه هــای  کــرد:  اظهــار  وی 
شیراز، اهواز و اصفهان به ترتیب پنج فرودگاه نخست 
کشــور هســتند که بیشــترین بار ترافیکی را در ۶ ماهه 

۱۴۰۱ تجربه کردند.
به گفته سیدی؛ فرودگاه مهرآباد با اعزام و پذیرش 
قریــب بــه ۶ میلیون مســافر و نشســت و برخاســت ۵۲ 
هزار و ۲۹۰ پرواز نزدیک به یک سوم عملیات پروازی و 

مسافری را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامــل شــرکت فرودگاه هــا دربــاره پروازهــای 
بین المللی نیز از رشــد ۱۰۰ درصدی در هر ســه شاخص 
پــرواز، مســافر و بــار خبر داد و گفــت: در ۶ ماه مذکور، 
بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ پرواز انجام و به نزدیک به یک 
میلیون و ۵۸۴ هزار مسافر از ۲۸ فرودگاه کشور اعزام 

و پذیرش شده اند.
وی بــا بیــان اینکه فرودگاه شــهید هاشــمی نژاد در 
میــان فرودگاه هــای کشــور نزدیک به نیمی از مســافران 
و پروازهــای بین المللــی را پذیــرا بــوده اســت، افزود: در 
۶ مــاه ســال جــاری ۵ هــزار و ۳۵۳ فرونــد نشســت و 
برخاســت در فرودگاه مشــهد انجام و ۷۶۳ هزار و ۷۵۶ 
مســافر اعزام و پذیرش شــده اند که در هر دو بخش با 

رشد ۱۰۰ درصدی روبرو بودیم.
بــه گــزارش شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی 
ایــران، ســیدی همچنیــن بــا اشــاره بــه عملکرد شــهریور 
 ۱۰۹ و  هــزار   ۲۵ گذشــته  مــاه  در  کــرد:  خاطرنشــان 
نشســت و برخاســت، دو میلیــون و ۹۶۸ هــزار و ۵۹۳ 
اعزام و پذیرش مســافر صورت گرفته اســت که نســبت 
به شهریور سال گذشته در پرواز با کاهش ۷ درصدی و 

در مسافر با افزایش ۴۳ درصدی روبرو بودیم.

 آمادگی وزارت صمت
برای تحویل ۱۰ هزار خودرو 

به جانبازان
بهگفتهسخنگویوزارتصنعت،معدنوتجارت،این
وزارتخانهآمادهتحویل۱۰هزارخودروبامعرفیبنیاد

شهیدوامورایثارگرانبهجانبازاناست.
به گزارش مهر، امید قالیباف اظهار کرد: بر اساس 
تکلیــف قانــون بودجــه ۱۴۰۱، وزارت صنعــت معــدن و 
تجــارت آمــاده تحویــل ۱۰ هــزار خــودرو بــه جانبــازان بــا 

معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
وی افزود: به این منظور خودروهای تارا اتوماتیک، 
دنــا پــاس توربو اتوماتیک، کوئیــک اتوماتیک، پژو ۲۰۷ 
اتوماتیک و شاهین دنده ای به بنیاد شهید معرفی شده 
و هر زمان لیســت اســامی واجدین شرایط طبق ضوابط 
منــدرج در بنــد »ی« تبصــره ۷ قانــون بودجــه ۱۴۰۱ از 
سوی این بنیاد به وزارت صمت اعام شود و تسهیات 
بانکــی نیــز تخصیــص یابــد، خودرو بــه متقاضیــان داده 

خواهد شد.
ســخنگوی وزارت صمــت ادامــه داد: انتخــاب مــدل 
خودروهــای یــاد شــده بــا توجــه بــه اســتفاده راحت تــر 

جانبازان انجام شده است.
قالیبــاف گفت: به محض دریافت لیســت ۱۰ هزار 
نفــری از ســوی بنیــاد شــهید، وزارت صمــت بــه تکلیــف 

قانونی خود عمل خواهد کرد.

رکود در بازار لوازم خانگی و 
تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی 

محصوالت
بــهدنبــالرکوددربازارلوازمخانگی،کســبهمجبورند
بــرایفــروشمحصــوالتبیــن۱۰تا۲۰درصــدتخفیف

بدهند.
بــه گــزارش تســنیم، در طــول چندمــاه اخیــر بــازار 
لــوازم خانگــی با رکود قابل توجهی روبرو شــده اســت و 
همین امر عاملی شــد تا کارخانجات در قالب طرح های 
مختلــف اقــدام به فروش محصــوالت کنند با وجود این 
خریداران رغبتی به خرید لوازم خانگی نداشــته و آن را 

در اولویت چندم خود قرار داده اند.
البتــه بروز برخی اغتشاشــات اخیر در ســطح بازار 
هــم تأثیــرات خود را بــر کاهش مراجعه مــردم به خرید 
لوازم خانگی داشــته اســت و کســبه به ندرت معامله ای 

را انجام می دهند.
بــه اعتقــاد فروشــندگان، اجنــاس خریــداری شــده 
در ماه هــای خــرداد هنــوز در انبارشــان وجــود دارد امــا 
رکود معامات و بروز اغتشاشــات عاملی شــده تا مردم 
تمایلی به خرید نداشــته باشــند، از آن طرف کســبه نیز 
مجبورند برای کسب درامد کاالها را اقساطی و حتی با 

قیمت پایین تر از مصرف کننده عرضه کنند.
برخــی از کســبه در همیــن رابطــه می گوینــد: مــا 
مجبوریــم بــرای فــروش محصــوالت آنهــا را چهــار تا پنج 
میلیــون تومــان ) ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفیف( ارزانتر عرضه 
کنیــم. ولــی نکتــه مهــم اینجاســت خریــداری نیســت و 
انبارهای ما نیز پر از کاال اســت. در حال حاضر یخچال 
ســایدبای ســاید ۳۴ میلیــون تومانــی در بــازار به قیمت 

۲۹ میلیون تومان فروخته می شود.

اخبـــــــــــــــــار

قــراراســتطبــقآییننامــهحمایتازکســبوکارهای
اقتصــاددیجیتــال،کاربرانــیکهکســبوکارهایآنها
درپلتفرمهــایداخلــیاحــزارهویــتشــدهباشــندو
ســابقهمالیاتــیندارنــدتــاســقفدومیلیــاردتومــاناز

مالیاتمعافشوند.
بــه گزارش ایســنا، کســب و کارهــای دیجیتال پس 
از محدود شــدن دو پلت فرم خارجی طی ماه گذشــته با 
مشــکاتی رو به رو شــدند و همین امر سبب شد وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعات حمایت از این نوع کســب 
و کارهــا را در دســتور کار خــود قــرار دهــد و به آن توجه 
ویژه ای کند، به گونه ای که روند تدوین و تصویب طرحی 
حمایتــی با شــرایط پیش آمده بــرای دو پلت فرم خارجی 

تسریع پیدا کرد.
آیین نامــه حمایــت از کســب و کارهــای دیجیتــال 
اخیرا رونمایی شد که ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت دولتی 
دارد و مــواردی ماننــد حمایت های تبلیغاتی از ســکوها و 
کســب و کارهای مشــمول، خدمات پســتی، حمایت  های 

مالیاتی را شامل می شود. 
و  ســکوها  از  تبلیغاتــی  حمایت هــای  بخــش  در 
کســب و کارهــای مشــمول اعــام شــده کاربرانــی که در 
پلت فرم  هــای داخلــی فعالیــت می کننــد از مزایایی مانند 
تخفیــف حداکثــری در هزینــه تبلیغــات در دســتگاه های 
دولتــی، فراهــم کــردن زمینــه تبلیغ و معرفی ســکوها از 
ســوی دســتگاه های دولتــی، تخفیف حداکثــری تبلیغات 
در صــدا و ســیما، برنامه ســازی بــرای معرفــی کســب و 
کارهــا جهــت جــذب دنبال کننــده، اختصاص بســته ویژه 
تبلیغــات پیامکــی بــه کســب و کارهــای مشــمول، ارائــه 
بســته های تبلیغاتــی رایگان از ســوی پلت فرم های تأیید 
شــده جهــت جــذب دنبال کننــده بــرای کســب و کارهــا و 
ممنوعیــت تبلیــغ ســکوهای خارجــی در برنامه های صدا 

و سیما برخوردارند.
در بخشی دیگر این آیین نامه به سکوهای مشمول 
و تأیید شــده تخفیفی هم در حوزه خدمات پســتی ارائه 
می شــود که کاربران کســب و کارهای دیجتال می توانند 

از آن استفاده کنند.
داخلــی  پلت فرم هــای  در  کــه  کاربرانــی  بــرای  امــا 
فعالیــت کننــد، حمایت هــای ویــژه ای در زمینــه مالیاتــی 
درنظــر گرفته شــده اســت کــه می توان به مــواردی مانند 
معافیت مالیاتی تا سقف حدود دو میلیارد تومان درآمد 
در ســال برای کســب و کارهایی که فاقد سابقه مالیاتی 
هســتند، تخفیــف مالیاتــی برای کســب و کارهــای دارای 

پرونــده مالیاتــی و قبــول هزینه هــای راه انــدازی و 
توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان 

هزینه قابل قبول مالیاتی، اشاره کرد.
بــر ایــن اســاس موضــوع قابــل توجــه ایــن 

اســت کــه یک امتیــاز ویژه برای کســب وکارها 
کــه در پلت فــرم داخلــی فعالیــت  افــرادی  و 
پرداخــت  از  ســال  دو  تــا  آن هــا  و  می کننــد 
مالیــات، معــاف شــده اند. در ایــن آیین نامــه 
ســه بنــد به بخــش معافیــت و حمایت های 
ارتباطــات  وزیــر  دارد؛  اختصــاص  مالیاتــی 

و فنــاوری اطاعــات در ایــن بــاره گفتــه بــود 
بــرای کســب و کارهای مشــمول فاقد ســابقه 
مالیاتی، معافیت مالیاتی تا سقف حدوداً دو 
میلیارد تومان درآمد در ســال در نظر گرفته 

شده است.
طبــق ایــن آیین نامه، تخفیــف مالیاتی 
بــرای کســب و کارهای مشــمولی که دارای 
پرونــده مالیاتــی هســتند، در نظــر گرفتــه 
شــده و بــر این اســاس، اگر کســب وکاری 
دارای پرونــده مالیاتــی باشــد در صــورت 
از  داخلــی  پلت فرم هــای  در  فعالیــت 
تخفیف هــای مالیاتی برخــوردار خواهند 

شد.
در یکــی دیگــر از بندهــای بخــش 
مالیــات به قبــول هزینه های راه اندازی 
ســکوهای  و  کار  و  کســب  توســعه  و 
قابــل  »هزینــه  عنــوان  بــه  مشــمول 
قبــول مالیاتــی« اشــاره شــده اســت. 
طبــق اعــام وزیــر ارتباطــات، وقتــی 
و  توســعه  بــه  مربــوط  هزینه هــای 
مشــمول  پلت فرم هــای  راه انــدازی 
حمایت، به عنوان هزینه قابل قبول 
مالیاتی پذیرفته شــده است یعنی 
بدهی هــای  از  را  آن  می تــوان 

مالیاتی پلت فرم  کسر کرد.
حمایــت  ایــن  جزئیــات 
هنــوز اعام نشــده و قرار اســت 
کــه  شــود  تعییــن  ضوابطــی 
شــود  مشــخص  آنهــا  براســاس 
کدام پلت فرم ها مشمول خواهد 

شد.

ایــران کــه میخوانیــد اخبــار در اگرچــه
تأمینکننــده۹۰درصــدزعفــراندنیــااســت
اماازآنجاکهراهقاچاقبازاســتلذاســود
کاشــتهایرانیهــابهجیــبخارجیهامیرود
واقــع مظلــوم همچنــان زعفــرانکاران، و

شدهاند.
مشــکات بسیاری از جمله خشکسالی، 
قیمــت  ضــرر  و  ســود  و  هزینه هــا  افزایــش 
زعفــران ناشــی از داللــی بخــش خصوصــی و 
را  خراســانی  کشــاورزان  همــواره  خصولتــی 
آزرده اســت امــا موضوعــی کــه امــروز مــورد 
بحث ما در این گزارش است بحث صادرات و 
ارزش ایــن محصول گران بهاســت که به بهای 
ناچیزی فروخته می شــود و هرســال بازارهای 

بسیاری را از دست می دهیم.
متأســفانه مشــکات مربــوط بــه تعرفــه 
صــادرات بــه کشــورهایی ماننــد هندوســتان 
و  نیمــا  ســامانه  بــه  ارز  بازگشــت  چیــن،ۀ  و 
همچنیــن موانــع تجــاری بــا ســایر کشــورها، 
صــادرات  بــازار  تــا  داده  هــم  دست به دســت 
شــود  گذشــته  ســال  از  محدودتــر  هرســال 
و  واقعــی  تجــار  جــای  بین المللــی  دالالن  و 

صادرکنندگان ایرانی را بگیرند.
متأسفانه تعهدات ارزی و مقررات دست  
و پاگیر، میزان قاچاق زعفران را به کشورهای 
همســایه به ویــژه افغانســتان افزایــش داده و 
ماجــرای قاچــاق زعفــران از کشــور بــه قصه ای 
پرغصه و تکراری تبدیل شــده اســت که هر از 
گاهــی مســئوالن دولتی بــا ابــراز نگرانی برای 

آن از کنارش رد می شوند.

قاچاقچیجایصادرکننده
زعفرانراگرفتهاست

فریــدون ناصــری یکــی از صادرکننــدگان 
در  کــه  اســت  در خراســان شــمالی  زعفــران 
گفت وگــو بــا ایســنا، در ارتبــاط بــا مشــکات 
موجــود در حــوزه زعفــران اظهــار کــرد: یکی از 
مشــکات موجــود جلــوی پــای صادرکننــدگان 

زعفــران بحــث عــوارض صادراتــی اســت کــه 
سبب شده تا صادرات این محصول ارزشمند 

برای تجار ارزش اقتصادی نداشته باشد.
وی گفت: در واقع این امر ســبب شــده 
تا قاچاق زعفران در کشور صورت گیرد و این 
محصول به صورت قاچاق از کشورمان خارج، 
به افغانســتان ارسال و سپس به نام زعفران 

افغانستان به سایر کشورها صادر شود.
وی افزود: در حال حاضر قاچاق زعفران 
از ایران به شهر هرات در افغانستان کیلویی 
۳ میلیــون تومــان هزینــه دارد )بابــت هزینــه 
حمــل( و ســپس این محصول بــا گواهی مبدا 

افغانستان صادر می شود.
ناصری ادامه داد: ایران صادرات زعفران 
را به افغانســتان ممنوع نکرده اما افغانستان 
واردات زعفران را به کشور خود ممنوع کرده 
اســت، در کشــور افغانســتان ۴۰ تــن زعفران 
تولیــد می شــود امــا مابقــی صــادرات صــورت 
گرفتــه از ایــن کشــور مربــوط بــه زعفران هــای 
ایران است که به صورت قاچاق به آن کشور 

ارسال شده است.
حاضــر  حــال  در  کــرد:  تصریــح  وی 
تعرفــه صــادرات زعفــران از افغانســتان بــرای 
کشــورهای چیــن، هنــد و ترکیــه صفر اســت. 
این در حالی اســت که هزینه تعرفه صادرات 
زعفــران از ایــران برای کشــورهای چین و هند 

۴۰ و برای ترکیه ۵۵ درصد است.
ایــن صادرکننــده زعفــران اســتان، بیــان 
کــرد: تعرفــه گمرکــی برای صــادرات زعفران از 
ایــران کیلویــی ۱۰ میلیــون تومــان بــوده اما از 

افغانستان صفر است.
وی گفت: میزان تولید زعفران در ســال 
گذشــته حــدود ۲۵۰ تــن بــوده کــه ۵۰ تن در 
و حــدود ۱۰۰  اســتفاده شــده  داخــل کشــور 
تــن بــه صورت رســمی صادر شــده، اما مابقی 

زعفران های تولیدی کجا رفته است؟
قاچــاق  واقــع  در  کــرد:  وی خاطرنشــان 
زعفران سبب شده تا قیمت این محصول در 

بازارهای جهانی به شدت کاهش یابد.

حلمشکاتصادرکنندگان،
قاچاقزعفرانرامنتفیمیکند

صادرکننــدگان  از  دیگــر  یکــی  مظفــری 
نیــز در ادامــه، اظهــار کــرد: یکــی از مشــکات 
صادرکننــدگان زعفــران، موضوع رفع تعهدات 
ارزی اســت کــه بایــد تعرفه هایــی کــه در نظــر 

گرفته می شود، واقعی دیده شود.
وی تصریــح کــرد: از ســوی دیگر عوارض 
گمرکی نیز ســبب شده تا مقدار قابل توجهی 
ســوی  از  کشــور  در  تولیــدی  زعفران هــای  از 
افغان هــا بــه افغانســتان قاچــاق و ســپس بــا 
گواهــی مبــدا افغانســتان بــه ســایر کشــورها 

صادر شود.
وی تاکید کرد: اگر موضوع رفع تعهدات 
ارزی و عوارض های گمرکی حل شــود به طور 
قطــع شــاهد قاچــاق زعفــران بــه کشــورهای 
خارجــی همچــون ترکیــه، افغانســتان و عــراق 
نخواهیــم بود و صادرکننــدگان زعفران پویاتر 

خواهند شد.

قاچاقساالنه۲۰تا۵۰تن
زعفرانازکشور

دکتــر حســین زینعلــی، مجــری طــرح گیاهــان 
دارویی وزارت جهاد کشاورزی نیز از پیش بینی 

تولید ۳۰۰ تن زعفران طی امسال خبر داد.
وی اظهــار کــرد: قیمــت خریــد حمایتــی 
زعفران نیز مشــخص شــده تــا در صورت نیاز 

جهاد کشاورزی ورود پیدا کند.
وی گفــت: قیمــت هــر کیلوگــرم نگیــن 
ســوپر زعفران از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
بــرای امســال ۴۱ میلیــون و ۳۵۰ هــزار تومان 

اعام شده است.
دکتــر زینعلــی در ارتبــاط با اقدامــات حمایتی 
وزارت جهــاد کشــاورزی از خریــداران زعفــران 
نیز بیان کرد: قرار بر این شــده تا تســهیاتی 

به خریداران زعفران اختصاص یابد.
وی افزود: درخواست هر یک از این خریداران 
در ســامانه مــورد نظــر در ســازمان های جهــاد 
کشاورزی استان ها ثبت می شود؛ سپس این 
افراد بعد از تایید ریاست سازمان ها به بانک 

برای دریافت تسهیات معرفی می شوند.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد 
کشــاورزی ادامه داد: پیش بینی می شــود طی 
امســال ۳۰۰ تن زعفران برداشــت شود. سال 

گذشته نیز ۲۳۵ تن زعفران برداشت شد.
نیــز  بــه موضــوع صــادرات زعفــران  وی 
اشــاره کرد و گفت: امســال ۲۳۵ تن زعفران 
صــادر شــده اســت کــه بیشــتر به کشــورهای 

امارات، چین و اسپانیا انجام شد.
دکتر زینعلی با اشاره به اینکه هر ساله 
در صــادرات زعفــران بــا رشــد مواجــه بودیــم، 
تصریــح کــرد: باالتریــن میــزان صــادرات ایــن 
محصــول در ســال ۹۹ بــا رقــم ۳۲۵ تــن بوده 

است.
وی اظهــار کــرد: در ســال ۱۴۰۰ بــه علت 
بــروز خشکســالی، میــزان صــادرات کاهــش 
یافــت امــا ارزش افزوده حاصل صــادرات این 
محصول در ســال گذشــته ۴۰ درصد افزایش 

پیدا کرد.
دکتــر زینعلــی توضیح داد: صــادرات هر 
کیلوگــرم زعفران در حوزه بین الملل در ســال 
۹۹ حدود ۶۰۰ دالر و سال گذشته ۱۳۰۰ دالر 

بوده است.
ایــن محصــول  قاچــاق  موضــوع  بــه  وی 
بــاارزش نیــز اشــاره کــرد و گفــت: مهمتریــن 
علت بروز این مشــکل، مســاله رفــع تعهدات 
ارزی اســت که ســبب شــده تا قاچاق زعفران 
صورت گیرد و باید مســئوالن ذی ربط چاره ای 

برای آن بیندیشند.
وی افــزود: میانگیــن تولیــد زعفــران در کشــور 
حدود ۳۰۰ تن در ســال اســت که از این میزان 
حدود ۸۰ تن در کشور مصرف، بخشی به صورت 
قانونی صادرو ۲۰ تا ۵۰ تن نیز قاچاق می شود.                                                                                                                                          

معــاونوزیــراقتصــاددرنامــهایبــهوزارت
صمــتخواســتارتســریعدرتعییــنتکلیــف

پروانههایصنفیشد.
بــه گــزارش تســنیم،  هــادی ســبحانیان 
معــاون سیاســت گذاری اقتصــادی وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی در نامه ای به ســید مهدی 
نیــازی، معاون هماهنگی محیط کســب و کار 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا موضــوع 
آخریــن مهلــت بــروز ز رســانی و غیــر فعــال 
از  اصنــاف  مجوزهــای  قدیمــی  درگاه  شــدن 
آخریــن مهلــت ایــن دســتگاه بــرای اتصــال به 

درگاه جدید خبر داد.

در ایــن نامــه تأکیــد شــده اســت: پــس 
از ابــاغ قانــون اصــاح مــواد )۱( و )۷( قانــون 
اجــرای سیاســت های کلی اصــل )۴۴( مصوب 
اســفند ۱۳۹۹، رویکــرد درگاه ملــی مجوزهــا 
)asnaf.g۴b.ir قدیــم( براســاس ایــن قانــون، 
تغییــر و فرآیند ثبت و درخواســت مجوز برای 
متقاضیان با ماحظات جدید در نسخه جدید 
درگاه ملــی مجوزهــا)mojavez.ir( طراحــی و 
پیاده سازی شد که از اسفند۱۴۰۰، ۵۲ مجوز 

وزارت صمت به این درگاه متصل شد.
وی همچنین در ادامه این نامه خطاب 
بــه معــاون هماهنگــی محیــط کســب و کار 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفت: پس 
مجوزهــا  ملــی  درگاه  زیرســاخت  تغییــر  از 
نســخه   ،)mojavez.ir( جدیــد  نســخه  بــه 
قدیــم آن صرفــا بــه دلیــل ارائــه خدمــات بــه 
و  )احــراز هویــت  مجوزهــای صنفــی کشــور 
دسترســی به ســرویس گواهی ۱۸۶ مالیاتی( 

فعال ماند.
لــذا، ضــرورت اتصــال مجوزهــای صنفــی 
تعییــن  مهلــت  و  مجوزهــا  جدیــد  درگاه  بــه 
شــده بــرای تحقق ایــن موضوع طــی مکاتبات 
در تاریــخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۶ و ۱۴۰۱.۲.۵ بــه مراجــع 
مربوطــه در وزارت صمــت و اتاق اصناف ایران 

اعام شــده، اما به دلیل تاخیر و عدم پاســخ 
بــه درخواســت ها و مکاتبات اشــاره شــده، به 
نظــر می رســد، برنامه ریزی مناســبی برای این 

منظور انجام نشده است.
ســبحانیان در ایــن نامــه همچنین تأکید 
کــرد: بــا توجه بــه تعدد شــکایات و اعتراضات 
متقاضیــان مجوزهــای صنفی کــه از بزرگترین 
فعاالن اقتصادی کشــور محســوب می شــوند؛ 
آخرین مهلت اتصال ســامانه ایرانیان اصناف 
بــه درگاه ملــی مجوزهــا از تاریــخ ۱۴۰۱.۹.۱۵ 
تعیین و بعد از این تاریخ درگاه قدیم مجوزها 

)asnaf.g۴b.ir( غیرفعال خواهد شد.

درگاهقدیمیمجوزهایاصنافبهزودیغیرفعالمیشود

طایسرخدردامقاچاق

جزئیاتیازمعافیتمالیاتی۲میلیاردتومانی
کسبوکارهایاینترنتی
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( 

شماره 8۷-1401/8 ت )نوبت اول(
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد "خرید ۳۰۰ تن گلوله 
چدنی ریخته گری شده پر کروم ۸۰ میلی متری مورد استفاده در آسیای 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  موته"  کارخانه طالی  ای  گلوله 
جزئیات  با  و   ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۱ ستاد  ثبت  شماره  به  )ستاد(  دولت 
مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 
۸.۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال )هشت میلیارد و نهصد و شصت و پنج میلیون( 
ریال )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه 
دریافت  زمانی  و مهلت  در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ  ۱4۰۱/۰۸/۱۸ 
ارائه  و مهلت  تا ساعت ۱۷ مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۲  از سایت  اسناد مناقصه 
بازگشایی  تا ساعت ۱۷ مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۲ و جلسه  پیشنهادات حداکثر 
پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱3 برگزار می گردد. عالقمندان 
شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی با شماره ۱4۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

قیمت خرید حمایتی 
زعفران اعالم شد

بنابــر اعــام معــاون بازرگانــی ســازمان مرکــزی تعــاون 
روســتایی، قیمــت خریــد حمایتــی هــر کیلــو زعفــران 
بســته بــه نــوع و کیفیــت آن از کیلویــی ۲۵ میلیــون 
تومــان تــا ۴۱میلیون و ۳۵۰ هزارتومان توســط شــورای 

قیمت گذاری تعیین شده است.
مرتضی معتمد در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه زعفران 
جــزو کاالهــای ویــژه بــرای کشــور اســت و ایــن کاالهــا ارز 
آوری و اشتغالزایی خوبی برای کشور دارند، گفت: حدود 
۹۵ درصــد زعفــران دنیــا را تولیــد می کنیــم و بــه عنــوان 
تامین کننده اصلی و عمده زعفران دنیا هستیم. برهمین 
اساس کشور ما باید مرجع تعیین قیمت زعفران در دنیا 
باشــد. وی ادامه داد: برای اینکه این مرجعیت را به بروز 
و ظهــور برســانیم بــا پیگیری هایــی کــه نماینــدگان مــردم 
شهرســتان های زعفران کار داشتند شورای قیمت گذاری و 
اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت کشاورزی مبادرت 

به تعیین قیمت خرید حمایتی برای زعفران کرد.  
معــاون بازرگانــی ســازمان تعاون روســتایی اضافه 
کــرد: زعفــران نگیــن مرغوب تریــن زعفرانــی اســت کــه 
تولیــد می شــود و قیمــت خریــد حمایتــی هرکیلــو از این 
زعفران ۴۱ میلیون و ۳۵۰هزارتومان تعیین شده است. 
همچنین زعفران شبه نگین ۳۳ میلیون تومان، پوشال 
مرغــوب کیلویــی ۳۲ میلیــون تومــان، پوشــال معمولــی 
۳۱ میلیــون تومــان و دســته پیچ نیــز ۲۵ میلیون تومان 

توسط شورای قیمت گذاری تعیین قیمت شده اند.
وی تصریــح کــرد: بــا تعییــن قیمت، شــرایطی برای 
ورود بخش خصوصی به خرید زعفران و تبعیت از این 
قیمــت فراهم شــد. همچنین ســازمان تعاون روســتایی 
نیــز مکلــف شــده کــه بــرای پشــتیبانی از ایــن قیمت هــا 

مبادرت به خرید حمایتی زعفران کند.
به گفته معتمد، عملیات خرید حمایتی در استان خراسان 
رضوی آغاز شــده و در اســتان خراســان شمالی به فراخور 
فصــل کلیــد خورده اســت. خراســان جنوبی نیــز از ابتدای 
آذر براســاس تشــخیص مدیــران جهادکشــاورزی اســتان 
شروع خواهد شد. محدودیتی هم در خرید وجود ندارد.

معاون بازرگانی ســازمان تعاون روســتایی در ادامه 
گفت: مراکز خرید در شهرستان های زعفران کار مشخص 
شده است. کشاورزان بعد از اخذ معرفی نامه یا گواهی 
تولید از جهادکشــاورزی محصول خود را به مراکز خرید 
برده و معاینه فنی و ظاهری توســط کارشناســان صورت 
می گیــرد. اگــر زعفــران بــرای ســال قبــل باشــد مرجــوع 
می شــود و اگر برای ســال جدید باشــد و اســتانداردهای 
الزم را داشــته باشــد تحویل گرفته می شــود. سپس این 
زعفران هــا نمونه بــرداری شــده و نمونــه بــه آزمایشــگاه 
ارســال و بعــد از اعــام نتایــج آزمایشــگاه، وارد جــدول 
کیفــی می شــوند تــا دقیقــا مشــخص شــود  چــه کیفیتی 

دارند و در نهایت قیمت آنها تعیین می شود.

خبـــــــــــــــــر

رئیس سازمان دامپزشکی 
خبر داد: برنامه ریزی برای 
ریشه کنی ۵ بیماری دامی 

در کشور
بــرای  برنامه ریــزی  از  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
ریشه کنی پنج بیماری در مدت دو سال آینده خبر داد.

بــه گــزارش ایســنا، دکتــر ســیدمحمد آقامیــری در 
برنامه آغاز مانور ملی محرومیت زدایی و خدمات رسانی 
خوزســتان  عشــایرپذیر  و  ســخت گذر  مناطــق  بــه 
بــر  تاکیــد  بــا  برگــزار شــد،  آبــان (   ۱۷( روزگذشــته  کــه 
خدمت رســانی به عشــایر، روســتاییان و ساکنان مناطق 
صعب العبــور اظهــار کــرد: قطعا بــا کار جهــادی می توان 
رئیــس  راســتا  ایــن  کــرد. در  را حــل  مشــکات کشــور 
جمهوری دستور داد جهاد سازندگی در جهاد کشاورزی 
احیــا شــود و بافاصلــه پس از این دســتور و تاکید وزیر 
جهــاد کشــاورزی، جهــاد دامپزشــکی بــا همــکاری برخی 
ســازمان ها در دامپزشــکی آغاز شده تا برای کار جهادی 

و خدمت رسانی به مردم برنامه ریزی شود.
وی افــزود: در این راســتا قــرارگاه محرومیت زدایی 
در ســازمان دامپزشــکی تاســیس و نیروها ســامان دهی 
شــده و چندین اردوی جهادی در چند اســتان برای ارائه 

خدمات برگزار شده است.
معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی بــا تاکید بر توســعه 
خدمت رســانی در همه اســتان ها گفت: در ســند تحول 
دامپزشــکی یکی از پازل های تحول این ســازمان اصاح 
قانون ســازمان دامپزشــکی بود که از دو هفته گذشــته 
قانــون اصــاح شــده به مجلس شــورای اســامی تقدیم 
شــده اســت. در یکی از مواد قانون این ســازمان رســما 
اســم جهاد دامپزشــکی عنوان شده است بنابراین تفکر 
ما این است که جهاد دامپزشکی در قانون این سازمان 
بگنجد، نهادینه شود و توسعه یابد و نباید با آمدن یک 

مدیر این تفکر باشد و با رفتن مدیر حذف شود.
ایــن  دنبــال  افــزود:  دامپزشــکی  ســازمان  رئیــس 
هستیم دانشجویان دانشکده های دامپزشکی به سمت 
کار و اردوی جهــادی هدایــت شــوند و بــه منظور ترغیب 
بیشــتر جهادگــران حــوزه دامپزشــکی برای کمــک به هم 
نــوع خــود، امتیازاتــی از جملــه دریافــت انــواع پروانــه 

پیش بینی شده است.
آقامیــری بــا اشــاره به وجــود بیــش از ۸۰۰ بیماری 
مشــترک انســان و دام بیــان کــرد: مهم تریــن ماموریــت 
و  مبــارزه  کنتــرل،  پیشــگیری،  دامپزشــکی  ســازمان 
ریشــه کنی انــواع بیمــاری طیــور، آبزیــان، دام و به ویژه 
بــه نوعــی  بیماری هــای مشــترک انســان و دام اســت. 
نیروهــای ایــن ســازمان بــرای ارتقــای بهداشــت عمومــی 
جامعــه و مبــارزه بــا بیماری هایــی کــه مخاطراتــی بــرای 
زندگی انسان دارند، خدمت می کنند بنابراین همکاران 
انــواع  بــا  مبــارزه  مقــدم  خــط  در  گمنــام  ســربازان  مــا 
بیماری ها هســتند. معاون وزیر جهاد کشــاورزی عنوان 
کــرد: هدف گــذاری شــده اســت در مدت دو ســال آینده 
پنــج بیمــاری در کشــور مهــار و پاک ســازی شــوند. تــب 
برفکــی، آبلــه، شــاربن، PPR )طاعون نشــخوارکنندگان 
کوچک( و  هاری بیماری هایی هستند که برای مهار آن ها 

برنامه ریزی شده است.

صدور مجوز الکترونیکی 
 واگذاری اراضی دولتی

برای کشاورزی
طبــق اعــام ســازمان فنــاوری اطاعــات ایران، ســامانه 
پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن، امــکان ثبت درخواســت 
مجــوز الکترونیکــی واگذاری اراضــی ملی و دولتی برای 

طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی را فراهم کرد.
بــه گزارش ایســنا، اجــرای پروژه های دولــت الکترونیکی 
یکــی از مهم تریــن اقدامــات بــرای اجــرای شــعار امســال 
»تولیــد دانش بنیــان و اشــتغال آفرین« عینیــت یافتــه 
اســت. در ایــن راســتا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
نیــز همــگام با دیگر دســتگاه های دولتی و غیردولتی در 
راســتای تحقق این هدف و اجرای شــعار محیط زیستی 
ســال با عنوان »محیط زیســت مردم پایه، هوشــمند و 
فناورانــه«، موضــوع دولــت الکترونیکــی را در ســرلوحه 
برنامه های خود قرار داده است. بر این اساس، سامانه 
پنجره واحد مدیریت زمین، یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار 
دولــت الکترونیــک اســت کــه به منظــور ایجاد ســهولت 
در ارایــه خدمــات و مجوزهــای زمین محــور و مدیریت و 

پایش بهینه اراضی ایجاد و راه اندازی شده است.  
ثبــت و صــدور مجوزهــای مرتبط با ســاخت و ســاز 
در اراضــی و امــاک خصوصــی و اســتعامات مربوطــه، 
ثبــت و واگــذاری بهره بــرداری از اراضــی و امــاک ملــی، 
دولتــی و وقفــی، ثبــت و پیگیــری گزارش هــای مردمــی 
زمین خــواری و نظــارت بــر اجرای قوانیــن مرتبط با حوزه 
زمین، اهداف چهارگانه  ســامانه اســت. به عبارت دیگر 
زمیــن، ســامانه ای اســت کــه امــکان ثبــت درخواســت و 
پیگیــری به صــورت الکترونیک و بــدون مراجعه حضوری 
را بــرای متقاضیانــی فراهــم می کنــد کــه قصــد اقداماتی 
نظیر تغییر کاربری، تفکیک، تجمیع، واگذاری و ساخت 

و ساز در اراضی و اماک کشور را دارند.
ســامانه زمین دارای دو زیرســامانه با عنوان درگاه 
متقاضیان و پایش اراضی است و هم اکنون به نشانی 
https://iraneland.ir قابــل دســترس و اســتفاده بــرای 

کاربران است.
ســامانه پایــش اراضــی به عنوان یکــی از دو بخش 
اصلــی ســامانه »پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن« با رصد 
زنجــان  و  قزویــن  البــرز،  اصفهــان،  اســتان های  کــردن 
شــروع بــه کار کــرده اســت و ماموریــت ویــژه جلوگیــری 
از تخریــب اراضــی کشــاورزی و حفــظ جنگل هــا و مراتع 
را دنبــال می کنــد. ذینفعــان ســامانه پایــش اراضــی را 
طیــف قابــل توجهــی از دســتگاه هایی تشــکیل می دهند 
کــه بــه نوعــی تکلیــف قانونــی بــرای حفــظ، نگهــداری و 
مدیریــت اراضــی کشــور بــه عهــده آنهــا گذاشــته شــده 
است که در این باره می توان به وزارت راه و شهرسازی، 
سازمان محیط زیست، سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، ســازمان امور اراضی، سازمان جنگل ها، مراتع 

و آبخیزداری کشور اشاره کرد.

اخبـــــــــــــــــار

دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو معتقد 
اســت که آیین نامه نگاشــته شــده بــرای واردات 
اصلــی  هــدف  دو  تحقــق  بــه  منجــر  خــودرو 
آزادســازی واردات بــرای تعدیــل بــازار و کاهــش 

قیمت ها نمی شود.
بــه گــزارش ایســنا، برخــی معتقدنــد کــه در 
آن،  دســتورالعمل  و  خــودرو  واردات  آیین نامــه 
همچنــان انحصــار وجــود دارد و مافیــای صنعــت 
خــودرو می خواهــد بــه بحــث واردات خــودرو نیــز 
ورود کــرده و بــه  نوعــی قصــد حکفرمایــی دارد. 
ضمــن اینکه دو خودروســاز بــزرگ نیز به موضوع 
ورود کــرده و قصــد دارنــد، واردات را نیــز دســت 

بگیرند.
شرکت های واردکننده رسمیِ عضو انجمن 

حضور ندارند
در ایــن رابطــه مهــدی دادفــر، دبیــر انجمــن 
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  خــودرو  واردکننــدگان 
اظهــار کــرد: در موضــوع واردات خــودرو از فرآیند 
آیین نامه نویســی کــه از همــان ابتــدا هــم دارای 
ایــراد بــود تا دســتورالعمل ارائه شــده، بــه قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار در ماده ۲ و ۳ 
هیچ توجهی نشده است. این عدم اجرای قانون 
بســیار حائــز اهمیــت بــوده و حتــی ممکن اســت 

منجر به فساد شود.
کســب وکار،  قانــون   ۳ بنــد  همچنیــن 
دســتگاه های اجرایــی را مکلــف کــرده اســت کــه 
هنــگام تدویــن یــا اصــاح مقــررات، برنامه هــا و 
اقتصــادی  تشــکل های  نظــر  اجرایــی،  رویه هــای 
ذی ربط را استعام کنند و مورد توجه قرار دهند.

بند ۲ قانون بهبود مســتمر کســب و کار، دولت را 
مکلف کرده است که در مراحل بررسی موضوعات 
مرتبــط با محیط کســب وکار، برای اصاح و تدوین 
مقــررات و آیین نامه هــا، نظــر کتبــی اتاق هــا و آن 
دســته از تشــکل های ذی ربط )اعم از کارفرمایی و 
کارگری( را درخواســت و بررسی کند و هرگاه الزم 

دید، آن ها را به جلسات دعوت کند.
از  نظــری  تاکنــون هیــچ  کــرد:  وی تصریــح 
تشــکل  به عنــوان  خــودرو  واردکننــدگان  انجمــن 
ذی ربط، خواسته نشده و در هیچ یک از جلسات 
عضــوی از اعضــا و هیــات مدیــره انجمــن حضــور 
نداشــته اند. گــواه ایــن موضوع، این اســت که در 
لیســت شــرکت ها و افــرادی کــه مجاز بــه واردات 
از شــرکت های  یــک شــرکت   شــناخته اند، حتــی 
واردکننــدگان  انجمــن  عضــو  رســمیِ  واردکننــده 

خودرو حضور ندارد.
چرا ماک واردات خودرو اعام نمی شود

وی متذکــر شــد: مگر می شــود قصد فروش 
یک کاال را داشــته باشــیم اما صنف و اتحادیه آن 
کاال و خود فروشنده یا واردکننده کاال، مشارکت 
نداشته باشند و در عوض اتحادیه یا تشکل های 
دیگــر و غیــر مرتبــط وارد عمــل شــوند؟ در مــورد 
افرادی که برای واردات انتخاب و تایید صاحیت 
شــده اند، چــرا بصــورت رســمی اطاعــات منتشــر 
نمی شــود که بر چه اســاس انتخاب شــده اند؟ ما 
در جایگاه انجمن به این موضوع اعتراض داریم. 
کدامیــک از ایــن تاییــد شــده ها، نماینــده رســمی 
شــرکت های خارجــی در ایــران هســتند و چگونــه 

خدمات پس از فروش را تضمین خواهند کرد؟

واردات خودرو کاری تجاری- بازرگانی نیست
دادفــر خاطرنشــان کــرد: ایــن دو از مــوارد 
خــودرو  واردات  بــرای  صاحیــت  مــاک  اصلــی 
تعریــف شــده امــا چــرا در زمانــی کــه صحبــت از 
این هــا  صاحیــت  مســتندات  اســت،  شــفافیت 
منتشــر نمی شــود و در ســامانه شــفافیت قــرار 
نمی گیــرد؟ حقیقــت ماجرا این اســت کــه واردات 
خودرو به جای آنکه کاری تجاری- بازرگانی باشد، 

بیشتر شبیه یک نمایش است. 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ادامه داد: 
رویه در پیش گرفته شــده به معنی عدم انتشــار 
صحیح اطاعات و عدم افشای فرآیندهاست. در 
حال حاضر اگر سازمان بازرسی کل کشور سوال 
کنــد کــه شــرکت ها و افــرادی کــه اســامی آن هــا 
به عنــوان مجــاز به واردات اعام شــده اســت، بر 
چه اساس و شاخصه ای انتخاب و تایید شده اند، 
وزارت صمــت چه پاســخی ارائــه خواهد داد؟ اگر 
ســوال شــود که چرا از انجمن و تشکل تخصصی 
واردات خــودرو، هیــچ فــردی حضــور نــدارد چــه 

پاسخی خواهند داد؟
وی تاکیــد کــرد: اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه 
انتخاب هــا ناعادالنه اســت و همیــن انتخاب های 
نادرســت، ایجــاد یــک انحصــار خــاص دولتــی را 
دامــن خواهــد زد. اینکــه تنهــا یــک عــده ای خاص 
یــک کار را انجــام دهنــد، انحصــار خــاص ایجــاد 

خواهد کرد.
دادفــر تصریــح کــرد: ایــن  آیین نامــه منجــر 
نخواهــد  قیمت هــا  کاهــش  و  بــازار  تعدیــل  بــه 
شــد؛ چراکــه به هیــچ عنــوان کار صــورت گرفتــه، 

کار اجرایــی و تخصصــی نبوده اســت. آیین نامه و 
دستورالعمل تدوین شده، »غلط در غلط« است 
کــه در نهایــت منجر به فســاد خواهد شــد. دلیل 
اصلــی ایــن غلــط بــودن نیز این اســت کــه قانون 
رعایت نشــده اســت. این درحالیست که چنانچه 
قانــون اجــرا می شــد، ممکــن بــود، موفقیت هایی 

حاصل شود.

وی افزود: تاکید کرده بودیم که اگر واردات 
تحت این شــرایط، به نفع مردم باشــد و منجر به 
تعدیــل بــازار و کاهــش قیمت هــا شــود، ســکوت 
کــرده و همــکاری نیــز خواهیم داشــت؛ اما اکنون 
کــه موضوع واردات بــه یک معادله چند مجهولی 
تبدیل شده و شاخصه های آن نیز شفاف نیست، 
ما ساکت نخواهیم ماند و پیگیری خواهیم کرد.

و  متعــدد  بخشــنامه های  صــدور  اگرچــه 
گاهــاً متناقــض بــا هــم از عوامــل اصلی عدم 
پیش بینی پذیری اقتصاد محســوب می شــود 
امــا بررســی ها نشــان می دهــد کــه در بــازه 
زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، ۱۷۵۸ بخشنامه صادر 

شده است.
به گزارش مهر، یکی از عمده مشــکات 
تعــدد  بــه  مربــوط  ایــران  تجــارت  حــوزه  در 
دســتورالعمل ها  و  قوانیــن  بخشــنامه ها، 
می شــود کــه اغلــب آنهــا نیــز بــه صــورت یــک 
شــبه صــادر و بــدون اطــاع قبلــی محدودیت 
و ممنوعیــت در امــور مختلف تجاری از جمله 

واردات یا صادرات ایجاد می کنند.
صــدور بخشــنامه های متعــدد و گاهــی 
متناقــض بــا هــم کــه از عوامــل اصلــی عــدم 
پیش بینی پذیری اقتصاد محســوب می شــود 
بــه خــودی خــود می توانــد ســرمایه گذار را از 
انجــام فعالیت های اقتصــادی مجاز دور کرده 
و بــه دلیــل چالش هــای ایجــاد شــده و دامــن 
زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از 
کشــور نیز منجر شــود و این در حالیســت که 
فعــال اقتصــادی نیازمند فضایــی امن و پایدار 
بــرای برنامه ریــزی بلندمدت اســت و تســهیل 
در فرآینــد تجــارت و ســاده ســازی قوانیــن و 

آیین نامه هــا از راهکارهــای اصلــی بــرای کمک 
به آنها و دستیابی به یک محیط کسب و کار 

آرام محسوب می شود.
در این بین بررسی میزان بخشنامه های 
صــادره در بخش تجارت در بازه زمانی ۱۳۹۵ 
تــا ۱۴۰۰ نشــان می دهــد کــه در ایــن مدت در 
مجمــوع ۱۷۵۸ بخشــنامه و دســتورالعمل از 
ســوی گمرک ایران اباغ شــده است که ۸۴۲ 
مــورد مربــوط به بخش صــادرات و ۶۳۷ مورد 
مربــوط بــه بخــش واردات بــوده اســت. بایــد 
اشــاره شــود کــه ۶۰۱ مــورد از بخشــنامه های 
ماهیــت  صــادرات،  بخــش  در  شــده  صــادر 
محدودکنندگی بــرای صادرکنندگان )از جمله 
تعیین ضوابط، اســتانداردها، وضع عوارض و 

ساماندهی حوزه صادرات( داشته است.

 سال ۹۷
رکورددار صدور بخشنامه

ارزیابــی جزئیــات بخشــنامه های صــادر 
در ســال ۹۷  کــه  دارد  آن  از  شــده حکایــت 
بیشــترین بخشنامه تجاری اباغ شده است، 
بــه گونــه ای کــه در ایــن ســال کــه همزمــان با 
شــروع تحریم هــای جدیــد آمریــکا بــود ۴۹۳ 

بخشــنامه صــادر شــد کــه از این میــزان ۲۳۴ 
مــورد مربــوط به واردات، ۱۵۳ مورد مربوط به 
صادرات و ۱۰۶ مورد هم مربوط به کل تجارت 
)هر دو حوزه صادرات و واردات( بوده است.

رتبــه دوم در صدور بخشــنامه ها مربوط 
بــه ســال ۱۴۰۰ می شــود کــه بعد از ســال ۹۷ 
شــاهد بیشــترین بخشــنامه صــادره بــود؛ بــه 
شــکلی کــه در ســال گذشــته ۴۰۹ بخشــنامه 
صــادر شــد کــه ۱۱۶ مــورد در حــوزه واردات، 
۲۴۷ مــورد در حــوزه صــادرات و ۴۶ مــورد نیز 

در حوزه تجارت بوده است.
همچنین رتبه ســوم صدور بخشــنامه ها 
نیــز بــرای ســال ۹۶ بــا ابــاغ ۳۲۱ بخشــنامه 
اســت کــه از ایــن میــزان، ۱۵۳ مــورد مربــوط 
بــه بخــش واردات، ۹۶ مــورد مربوط به بخش 
صــادرات و ۷۲ مــورد مربــوط به بخش تجارت 

می شود.

 کمترین بخشنامه صادره
در سال ۹۹

نیــز  صــادره  بخشــنامه های  کمتریــن 
مربوط به ســال های ۹۵، ۹۸ و ۹۹ می شــود؛ 
در سال ۹۸ تعداد ۲۲۸ مورد بخشنامه صادر 

شــده کــه از ایــن میــزان ۱۴۱ مربــوط به بخش 
صــادرات، ۱۳ مورد مربوط به بخش واردات و 

۷۴ مورد مربوط به بخش تجارت می شود.
در ســال ۹۵ تعداد ۱۵۶ بخشنامه صادر 
شد که ۱۱۵ مورد مربوط به صادرات، ۱۲ مورد 
مربوط به واردات و ۲۹ مورد مربوط به تجارت 

بوده است.
در سال ۹۹ نیز کمترین بخشنامه صادر 
شده شاهد اباغ ۱۵۱ بخشنامه بودیم که ۹۰ 
مــورد بــرای صادرات، ۳۰ مــورد برای واردات و 

۳۱ مورد برای بخش تجارت بوده است.
بــه این ترتیــب در مجموع در بازه زمانی 
۱۳۹۵ تــا ۱۴۰۰ حدود ۴۸ درصد بخشــنامه ها 
مربــوط بــه بخش صــادرات، ۳۶ درصد مربوط 
بــه بخــش واردات و ۱۶ درصــد هــم مربــوط به 

حوزه تجارت بوده است.
مهم تریــن نکتــه ایــن اســت کــه اگرچــه 
دولت صدور یک شــبه بخشــنامه ها را ممنوع 
امــا بایــد توجــه شــود کــه الزم اســت  کــرده 
بخشــنامه ها و رویه هــای گمرکــی صادر شــده 
طــی ســال های گذشــته به ویژه ۳ ســال اخیر 
مــورد بازنگــری جــدی قرار گیرد تــا هزینه های 
تجــارت به حداقل رســیده و اهــداف صادراتی 

دولت محقق شود.

تــورم  دربــاره  ایــران  آمــار  مرکــز  گــزارش  طبــق 
تولیدکننــده،  قیمــت  شــاخص  و  تولیدکننــده 
صنایــع غذایــی و خوراکــی بیشــترین تــورم را در 
قیــاس با ســایر بخش ها با یــک فاصله معنادار، 

دارا بوده اند.
به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی 
تولیدکننــدگان،  بــرای  قیمــت  شــاخص  دربــاره 
از کاهــش تــورم بــرای تولیدکننــده در تابســتان 

امسال خبر داده است.
طبــق گــزارش مرکــز آمار ایــران دربــاره تورم 
تولیدکننده و شاخص قیمت تولیدکننده، صنایع 
غذایــی و خوراکــی بیشــترین تــورم را در قیــاس 
بــا ســایر بخش هــا بــا یــک فاصلــه معنــادار، دارا 

بوده اند.

 کاهش شاخص قیمت کل
در تابستان

در فصــل تابســتان ١٤٠١، شــاخص قیمــت 

تولیدکننــده بخــش صنعــت ٧٥٠,٩ بــوده اســت 
کــه نســبت بــه فصــل قبــل )تــورم فصلــی( ٢.٣ 
درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل 
)تــورم نقطــه بــه نقطــه(  ٣٠.١ درصــد افزایــش و 
در چهارفصــل منتهــی بــه فصل جاری نســبت به 
دوره مشابه سال قبل )تورم ساالنه( ٤٠.٤ درصد 

افزایش داشته است.

 کاهش تورم تولیدکننده
برای تابستان

در فصــل تابســتان ١٤٠١، درصــد تغییــرات 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت 
بــه فصــل قبــل )تــورم فصلــی( ٢,٣- درصد اســت 
کــه در مقایســه بــا همیــن اطــاع در فصــل قبــل 
)١٢.٥ درصــد(، ١٤.٨ واحد درصد کاهش داشــته 
دریافتــی  قیمــت  میانگیــن  عبارتــی،  بــه  اســت. 
بــه  صنعتــی  محصــوالت  تولیدکننــدگان  توســط 
ازای تولیــد کاالهــای خــود در داخــل کشــور، در 

فصل تابســتان ١٤٠١ نســبت به فصل قبل، ٢.٣ 
درصد کاهش دارد. در این فصل بیشــترین تورم 
فصلی با ٢٣.٢ درصد مربوط به گروه » ســاخت 
محصوالت دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده 
گیاهــی«  دارویــی  محصــوالت  و  داروســازی  در 
و کم تریــن تــورم فصلــی بــا ١.٧ درصــد مربــوط به 
گروه »ســاخت منســوجات« است. در این فصل 
شــاخص گروه هــای »ســاخت کُک و فراورده های 
حاصــل از پاالیــش نفــت«  و »ســاخت فلــزات 
پایــه« بــا  ٩.٦ درصــد و گــروه  »ســاخت مــواد 
شیمیایی و فراورده های شیمیایی« با ٣.٧ درصد 

با کاهش مواجه بوده  اند.

کاهش تورم نقطه به نقطه
در فصــل تابســتان ١٤٠١، درصــد تغییــرات 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت 
به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
٣٠,١ درصد است که در مقایسه با همین اطاع 

در فصــل قبــل )٤٦.٣ درصــد(، ١٦.٢ واحد درصد 
کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت 
محصــوالت  تولیدکننــدگان  ســوی  از  دریافتــی 
صنعتــی بــه ازای تولیــد کاالهــای خــود در داخــل 
کشــور، در فصل تابســتان ١٤٠١ نســبت به فصل 
مشــابه ســال قبل، ٣٠.١ درصد افزایش دارد. در 
این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٨٠.٧ 
درصــد مربــوط بــه گــروه »ســاخت مــواد غذایی« 
و کم تریــن تــورم نقطــه بــه نقطــه بــا ١٧.٢ درصد 
مربــوط بــه گــروه »ســاخت محصــوالت رایانه ای، 
الکترونیکــی و نــوری« اســت. در ایــن فصل تورم 
 نقطــه بــه نقطــه گــروه »ســاخت فلــزات پایــه«

۰.۱- درصد بوده است.

کاهش بیش از ۳۰ درصدی تورم 
ساالنه تولیدکننده

فصــل  در  آمــار،  مرکــز  گــزارش  طبــق 
تابســتان١٤٠١، درصــد تغییــرات شــاخص قیمت 

فصــل  چهــار  در  صنعــت  بخــش  تولیدکننــده 
منتهــی بــه ایــن فصــل نســبت بــه دوره مشــابه 
ســال قبل، ٤٠,٤ درصد اســت که در مقایسه با 
همیــن اطاع در فصل قبل )٤٨.٠ درصد(، ٧.٦ 
واحــد درصد کاهش داشــته اســت. بــه عبارتی، 
میانگین قیمت دریافتی از ســوی تولیدکنندگان 
کاالهــای  تولیــد  ازای  بــه  صنعتــی  محصــوالت 
خــود در داخــل کشــور، در چهــار فصــل منتهــی 
به تابســتان ١٤٠١ نســبت به دوره مشــابه ســال 
قبــل، ٤٠.٤ درصــد افزایــش دارد. در ایــن فصل 
بیشــترین تورم ساالنه با ٧١.٢ درصد مربوط به 
گــروه« ســاخت محصــوالت غذایــی« و کمترین 
تــورم ســاالنه بــا ٢١.٢ درصــد مربــوط بــه گــروه 
و  الکترونیکــی  رایانــه ای،  »ســاخت محصــوالت 
نــوری« اســت. به این ترتیب، تــورم تولیدکننده 
در تابســتان امســال بــه نســبت تابســتان ســال 
کاهــش  درصــد   ۳۰ از  بیــش   )۱۴۰۰( گذشــته 

داشته است.

تجارت در گیرودار بخشنامه ها
صدور ۱۷۵۸ بخشنامه فقط در ۶ سال

کاهش تورم تولیدکننده در تابستان امسال

اعتراض انجمن واردکنندگان خودرو به رویه واردات
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تدوین ۲ نقشه راه در بخش 
آب های غیرمتعارف 

مدیرمرکزتحقیقاتآبوفاضالبمؤسسهتحقیقات
آبوزارتنیروازتدویندوپروژهنقشهراهدربخش
آبهــایغیرمتعــارفبهوســیهمؤسســهتحقیقاتآب

درسطحملیخبرداد.
بــا  اختصاصــی  گفت وگــوی  در  اکبــرزاده   عبــاس 
راه  پــروژه نقشــه  افــزود: دو  ایرنــا  اقتصــادی  خبرنــگار 
شــامل نقشــه راه نمک زدایی کشــور و دیگری نقشه راه 

سیستم های فاضالب تدوین شده است.
او ادامــه داد: در بخــش نقشــه راه سیســتم های 
بــزرگ به عنــوان طــرح کالن  پــروژه  یــک  نیــز  فاضــالب 
پســاب های شــهری، صنعتــی و کشــاورزی در دانشــگاه 
تهــران بــا محوریــت مؤسســه تحقیقــات آب وزارت نیرو 

تدوین شده است.
 مدیــر مرکــز تحقیقــات آب و فاضــالب مؤسســه 
تحقیقــات آب گفــت: در طرح پســاب تولید محتوا برای 
اینکــه کشــور بــرای عبــور از مرحلــه کم آبــی و پذیرفتــن 

شرایط حدی چه کار کند  تهیه شده است.
اکبرزاده ادامه داد: بخش مهم تر از تدوین نقشــه 
راه چگونگی اجرای آن است که مؤسسه تحقیقات آب 
بــه جد دنبال این موضوع اســت تــا هم در بخش تولید 
دانش فنی و آگاهی رسانی به عموم مردم و متخصصان 
و نیــز در بخــش تعریــف طرح های کلیدی که بر اســاس 
آنها مقداری عبور از این شــرایط بحرانی آســان تر شــود 

اقدام هایی را به انجام برساند.
او افــزود: اکنــون در حالــی کشــور بــا کم آبی درگیر 
اســت که ظرفیت بســیار عظیمی در بخش پســاب دارد 
کــه نیــاز بــه مطالعه هــای فــراوان دارد تــا بتــوان از ایــن 
ظرفیــت به خوبی اســتفاده کرد. جهان امــروزه به دنبال 

حذف آلودگی از فاضالب و استفاده از آن است.
این مسئول ادامه داد: امروزه تصفیه خانه فاضالب سه 
محصول آب، مواد جامد ارزشــمند و تولید برق دارد که 

باید در کشورمان نیز به این سمت حرکت کرد.

 نهادینه سازی 
شایسته ساالری در صنعت 
نفت جمهوری اسالمی ایران

وزیــرنفــتنظامجامعتوســعهمدیریــتصنعتنفت
جمهــوریاســالمیایــرانراابــالغکــردونوشــتکــه
ســتادوزارتنفــت،واحدهــایمســتقلســتادی،همه
هســتند موظــف تابــع و فرعــی اصلــی، شــرکتهای
همکاریالزمرابامرکزتوســعهمدیریتصنعتنفت

دراستقرارکلفرآیندهاداشتهباشند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تســنیم، متن 
کامــل ابالغیــه جواد اوجی، وزیر نفت در خصوص نظام 
جامــع توســعه مدیریت صنعت نفت جمهوری اســالمی 
ایران، بدین شرح است: اکنون که »نظام جامع توسعه 
مدیریت صنعت نفت جمهوری اسالمی ایران« با هدف 
تحقق بند چهارم سیاست های کلی نظام اداری، ابالغی 
از ســوی مقــام معظــم رهبــری مبنی بــر »دانش گرایی و 
شایسته ســاالری مبتنــی بــر اخــالق اســالمی در نصب و 
ارتقای مدیران« و همچنین بند پنجم اصول دوازده گانه 
حاکم بر نقشــه ملی پیشــگیری و مقابله با فساد اداری 
و اقتصــادی ابالغــی از ســوی رئیس جمهــوری، ناظــر بــر 
مدیــران  انتصــاب  و  شایســته گزینی  نظــام  »اســتقرار 
کارآمــد و فسادســتیز و انقالبــی در الیه هــا و  ســطوح 
مختلــف نظــام اداری و توانمندســازی نیــروی انســانی و 
رفــع کمبود نیروی انســانی صاحــب صالحیت در تصدی 
مناصــب دولتــی« بــا همــکاری مدیــران ارشــد و خبرگان 
فنی – تخصصی حوزه های مختلف، پس از طی مراحل 
الزم نهایی و تصویب شــده اســت، برای اجرا در صنعت 

نفت ابالغ می شود.
ســتاد وزارت نفــت، واحدهــای مســتقل ســتادی، 
همــه شــرکت های اصلــی، فرعــی و تابع موظف هســتند 
نســبت بــه انجــام تکالیــف تعیین شــده در نظــام جامــع 
بــا  را  الزم  همــکاری  و  کــرده  اقــدام  مدیریــت  توســعه 
مرکــز توســعه مدیریــت صنعــت نفــت در اســتقرار تمام 

فرآیندها داشته باشند.
معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی مطابق 
نظــام جامــع یادشــده، به عنــوان نایــب رئیــس و دبیــر 
»شــورای سیاســت گذاری و راهبــری توســعه مدیریــت« 
از  انجام شــده  اقدام هــای  و  پیشــرفت  گــزارش  بایــد 
ســوی ســتاد وزارت نفت، واحدهای مســتقل ســتادی و 
شــرکت های اصلــی، فرعــی و تابع را به صــورت منظم در 

این شورا ارائه کنند.«

اخبـــــــــــــــــار

 رفع تعرض فوری
 یک هزار و ۴۳۸ هکتار

از زمین های دولتی
مدیرعاملسازمانملیزمینومسکنازرفعفوریدو
هــزارو۱۶۲مــوردتعرضبهاراضــیدولتیمعادلیک
هزارو۴۳۸هکتارزمیندر۷ماهنخستسالجاری

توسطاینیگاندرسراسرکشورخبرداد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی، 
علیرضــا فخــاری اظهــار کــرد: از مجمــوع ۲ هــزار و ۱۶۴ 
مــورد تعــرض صــورت گرفته بــه اراضی دولتــی در ۷ ماه 
نخســت ســال جاری ۲ هزار و ۱۶۲ مورد آن معادل یک 
هــزار و ۴۳۸ هکتــار زمیــن رفع تعرض فوری شــده و دو 
پرونــده باقی مانــده جهــت رســیدگی بــه مراجــع قضایی 

ارسال شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در مورد اجرای 
احکام قطعی نیز در این ۷ ماه ۳۲۰ مورد اجرای احکام 
بــه مســاحت ۴۳۹ هکتــار بــه ارزش تقریبــی ۶ هــزار و 
۸۵۸ میلیارد تومان در کل کشور صورت گرفته است.

تلفنــی  راه انــدازی ســامانه  بــه  اشــاره  بــا  فخــاری 
۱۶۵۶ جهــت دریافــت گزارش هــای مردمــی در خصــوص 
تعــرض بــه اراضــی دولتــی در بهمن مــاه ۹۸ اضافه کرد: 
ایــن ســامانه نقش چشــمگیری در کاهــش زمین خواری 

و تعرض به زمین های دولتی در کشور داشته است.
و مســکن، وی  زمیــن  ملــی  گــزارش ســازمان  بــه 
همچنین بیشــترین میزان رفع تعرض به اراضی دولتی 
را از لحاظ تعداد متعلق به ایرانشهر و از لحاظ مساحت 
مربوط به اســتان خراســان رضوی برشــمرد و بیشــترین 
میزان اجرای احکام از نظر تعداد را اســتان کردســتان و 

از نظر مساحت، استان خوزستان دانست.

سفیر قزاقستان در تهران: 
روابط ما با ایران ادامه دارد

ســفیرقزاقســتاندرتهــرانبــاتاکیدبراینکــهایرانبه
عنــوانهمســایهبــزرگایــنکشــورازاهمیــتویــژهای
برخــورداراســتوروابــطقزاقســتانبــاایــرانهمچون
گذشــتهادامــهدارد،ابــرازامیــدواریکــردکــهبعــداز
رونــد کشــور ایــن انتخابــات نتایــج شــدن مشــخص
همکاریهــاهمچــونگذشــتهادامــهداشــتهوشــاهد

گسترشارتباطاتباشیم.
به گزارش ایسنا، اسخت اورازبای، سفیر جمهوری 
قزاقســتان در تهــران در نشســتی بــا عنــوان انتخابــات 
ریاســت جمهوری قزاقســتان – اعتبارنامه جدید اعتماد 
مــردم بــه اصالحات اســتراتژیک، اظهــار کــرد: انتخابات 
ریاســت جمهــوری قزاقســتان ۲۰ نوامبــر ســال جــاری 
برابــر بــا ۲۹ آبــان ماه برگــزار می شــود و رئیس جمهوری 
قزاقســتان اصالحاتــی را در زمینــه سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی در دســتور کار قرار داده که یکی از اصالحات 
انجام شده مربوط به قانون انتخابات این کشور است و 
این انتخابات زودهنگام هم به دلیل نیاز به یک دستور 
جدید برای اعتماد مردم به اصالحات استراتژیک است.
او تصریح کرد: همچنین رئیس جمهوری قزاقستان درباره 
محدود کردن دوره ریاست جمهوری به یک دوره ۷ ساله 
تصمیمــات جدیــدی را اتخاذ کرده که پس از برگزاری این 
دوره از انتخابــات دیگــر روســای جمهــور دو دوره عهــده 
دار مســئولیت نیســتند و فقط یک دوره ۷ ساله خواهند 

داشت و انتخاب مجدد ممنوع خواهد بود.
ایــن دیپلمــات قزاقســتانی در ادامــه خاطرنشــان 
کرد: در چارچوب مدرنیزاسیون سیاسی در قزاقستان و 
توسعه پارلمانتاریسم جایگاه اصلی را به خود اختصاص 
داده و انتخابات آتی نتایج اصالحات قزاقستان جدید با 
هدف ســاده ســازی و تسهیل روند ثبت احزاب سیاسی 
و همچنیــن تعهــد جدید به کســوت گرایــی را به نمایش 
خواهــد گذاشــت. ضمــن اینکــه رئیس جمهــوری امیدوار 
اســت و انتظــار دارد کــه تــا زمــان انتخابــات پارلمانــی 

جریمه اول سال ۲۰۲۳ احزاب بیشتری فعال شوند.
بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  تهــران  در  قزاقســتان  ســفیر 
اصالحات الزم در خصوص توســعه اجتماعی و اقتصادی 
و نیــز فرصت هــای برابــر بــرای همه اظهار داشــت: دولت 
گرفتــه  نظــر  در  را  اقتصــادی  جدیــد  دوره  اولویت هــای 
کــه تحریــک ابتــکار کارآفرینــی خصوصــی، دور شــدن از 
ســرمایه داری دولتی، توســعه رقابت یعنی فراهم کردن 
فرصت های برابر برای همه، افزایش حداقل دستمزدها، 
نحــوه اســتفاده از صنــدوق ملی کودکان، حــذف مداخله 
بــرای  روادیــد  تصویــب  و  گــذاری  قیمــت  در  دولــت 
خارجی های دارای سطح تخصص عالی و سرمایه گذاران 

بزرگ در برخی از برنامه های پیش بینی شده است.
او ادامــه داد: همچنیــن در زمینــه اصالح حاکمیت 
قانون نیز استقالل قوه قضائیه با کاهش سیستماتیک 
فشــار اداری و دولتــی و نظــام حقوقــی عمدتــا با اصالح 
دیــوان عالــی و گســترش اختیــارات رســیدگی قضایــی 
تقویــت خواهــد شــد. همچنیــن معرفــی روش انتخــاب 
قضــات دیــوان عالــی کشــور از طریق انتخابــات ضروری 
بایــد  رئیس جمهــوری  کار  ایــن  انجــام  بــرای  و  اســت 
نامزدهایی را به مجلس ســنا به صورت جایگزین یعنی 

حداقل دو نامزد برای یک سمت ارائه کند.
سفیر قزاقستان در تهران به اصالحاتی در زمینه آئین نامه 
رفــاه ملــی و مراقبت هــای بهداشــتی  مالیاتــی، صنــدوق 
و آموزشــی اشــاره کــرد و یــادآور شــد: در مــورد پتانســیل 
ترانزیــت قزاقســتان هــم بایــد گفــت افزایــش پتانســیل 
ترانزیــت کشــور بایــد بــه گونه ای باشــد که قزاقســتان به 
یــک مرکــز حمــل و نقــل و ترانزیــت جهانــی تبدیل شــود، 
کریدور شــرق به غرب از مســیر قزاقســتان می گذرد و ما 
نقــش کلیــدی در پــروژه یک کمربند – یک جــاده داریم و 
تــا ســال ۲۰۲۵ حداقــل ۹۵ درصــد جاده هــای محلی باید 
بهبــود یابــد. وی تصریح کــرد: در مورد تمرکز زدایی دولت 
هــم در چارچــوب تالش هــای جــاری بــرای کاهــش قــدرت 
تصمیم گیری هــای  در  وزیــران  از  بعضــی  نقــش  مرکــزی 
دولتــی و ارائــه خدمــات عمومــی افزایــش خواهــد یافــت. 
این دیپلمات قزاقســتانی به روابط کشورش با کشورهای 
همســایه اشــاره کرد و گفت: ما در سیاســت خارجی خود 
در تالش هستیم که روابط خوبی را با کشورهای منطقه 
از جمله ازبکســتان، تاجیکســتان، قرقیزستان، آذربایجان 
و ترکمنســتان داشــته باشــیم ضمــن اینکــه بــا جمهــوری 

اسالمی ایران هم دارای روابط خوبی هستیم.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــلشــرکتملینفتایرانبااشــاره
بــهاینکــهمذاکــرهبــامشــتریانجدیــدبــرای
نفتایراندرجریاناست،عنوانکردبرای
عبورامناززمســتانتولیدحداکثریگازدر

دستورکاراست.
بــه گــزارش ایرنا، محســن خجســته مهر 
افزایــش  ملــی  اولیــن کنفرانــس  در حاشــیه 
جمــع  در  گاز  و  نفــت  چاه هــای  بهره دهــی 
در  افــزود:  ایرنــا  بــه  پاســخ  در  خبرنــگاران، 
پایــان ایــن هفته آغاز عملیــات اجرایی میدان 
عملیــات  خوزســتان  در  ســهراب  مشــترک 

اجرایی آغاز خواهد شد.
وی ادامــه داد: تــا ۲ هفته دیگر عملیات 
اجرایی الیه نفتی پارس جنوبی آغاز می شود.
خجســته مهــر تأکیــد کــرد: ردیــف دوم 
پاالیشــگاه فــاز ۱۴ پــارس جنوبــی و گاز وارد 

شبکه شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه از دی پارســال تا 
کنون ۲ ردیف پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی 
به بهره برداری رســیده اســت و گفت: تا پایان 

سال هر ۴ ردیف به بهره برداری می رسد.
بــر اســاس  افــزود:  معــاون وزیــر نفــت 
مصوبــه شــورای اقتصــاد و اقدامــات چندیــن 
ماهــه گذشــته مقــرر شــده ۷۰۰ حلقــه چــاه 
کم بــازده بــه ارزش ۵۰۰ میلیــون یورو توســط 

شرکت های دانش بنیان توسعه داده شود.
وی با بیان اینکه هر شرکت دانش بنیان 
در ۳ ســال می توانــد ۵ حلقه چــاه را به بازده 
متقاضــی  شــرکت   ۴۰ داد:  ادامــه  برســاند، 
ســپری  ارزیابــی  مراحــل  پایــان  کــه  هســتند 
شــده و قراردادهــای متعــدد منعقــد خواهــد 
بــا شــرکت های  شــد. همچنیــن هــر شــرکت 

خدمات دهنده فنی چاه ها جوینت شوند.
ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
بــا تأکیــد بــر اینکــه شــرکت ملــی نفــت بــرای 
مالــی  تســهیالت  دانش بنیــان  شــرکت های 
ظرفیــت  از  گفــت:  اســت،  گرفتــه  نظــر  در 
مالــی و ضمانــت صنــدوق پژوهــش صنعــت 
نفــت می توانیــم بــرای حمایت از شــرکت های 

دانش بنیان استفاده کنیم.

وی افــزود: شــرکت ملــی نفــت ایــران در 
شــانزدهمین کمیســیون اقتصادی مشترک با 

روسیه موضوع بر ۲ محور استوار بود.
خجسته مهر ادامه داد: ارائه و تشریح آخرین 
وضعیــت ۷ میــدان نفتــی و آخریــن وضعیــت 
مطالعــات زمین شناســی و مخزنی قرارداد ۴۰ 

میلیارد دالری با روسیه موردتوجه بود.
وی تأکیــد کــرد: تیم هــای مطالعاتــی روســیه 
مســتقر شــدند و تیــم راهبــری بــرای آخریــن 

مطالعات در اواخر نوامبر به تهران می آیند.
 فاز۱۱پارسجنوبیزمستانامسال

بهبهرهبرداریمیرسد
معــاون وزیــر نفت با بیــان اینکه قرارداد 
ســواپ فرآورده را با برخی از کشــورها منعقد 
کردیم، افزود: باتوجه به شرایط سوآپ همنام 

و غیر همنام در کشور انجام می شود.
وی گفــت: در زمســتان امســال فــاز ۱۱ 
پــارس جنوبی به بهره برداری می رســد شــناور 

اوشنیک در عسلویه مستقر شده است.

ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت ملــی نفــت ایران 
حداکثــر تولیــد گاز را خواهــد داشــت، افــزود: 
اکنــون ظرفیــت تولیــد گاز خــام یــک میلیــارد 
مترمکعب است و کاهشی نداریم اما مصرف 

باالتر می رود.
وی ادامه داد: در حوزه مناطق نفت خیز 
جنــوب و نفــت مناطــق مرکزی تمام کوشــش 
این است افزایش تولید گاز را داشته باشند.

 آغازمطالعاتطرحتوسعهیکپارچه
میدانآزادگان

بــه گفتــه خجســته مهــر، ســرمایه گذاری 
شــرکت ملــی نفــت بــرای میادیــن نفــت و گاز 
بخشــی از منابــع داخلــی اســت و بخشــی در 
قالب قراردادهای آی پی سی و سرمایه گذاران 

خارجی و فاینانس داخلی است.
وی تأکید کرد: طرحی که در آزادگان در 
حــال انجــام اســت شــتاب حداکثــری گرفته و 
۲۰ حلقــه چــاه جدید بــه تولید آمد تا یک ماه 

آینده ۱۰ حلقه چاه جدید به مدار می آید.
معــاون وزیــر نفــت، بــا اشــاره بــه اینکــه 
طــرح توســعه یکپارچــه میــدان آزادگان ثبــت 
شــده و بــه زودی کار مطالعات آغاز می شــود، 
گفــت: مقیــد به قانــون اســتفاده حداکثری از 

ساخت داخل هستیم.
وی ادامــه داد: به طورکلــی ظرفیت تولید 
بــاالی ۳.۸ میلیــون بشــکه اســت و تــا پایــان 

امسال به ۴ میلیون می رسد.
استخدام۶هزارنفردروزارتنفت

خجسته مهر افزود: وضعیت صادرات نسبت 
بــه ماه هــای گذشــته بهتــر اســت و مذاکــرات 
فشرده با مشتریان قدیم و جدید وجود دارد؛ 
زیــرا بــازار نفــت ســیالی اســت و کســب وکار 

صادرات نفت دایمی و پیوسته است.
وی تأکید کرد: حدود ۶ هزار نفر جذب جدید 
وزارت نفــت خواهــد داشــت کــه ۵۰ درصــد 
مربوط به شــرکت ملی نفت ایران منحصر به 

رشته های نفت و مخزن نخواهد بود.

عضــوهیــاتعامــلومعــاونامــوربنــدریو
اقتصادیسازمانبنادرودریانوردی،آخرین
اقدامــاتصــورتگرفتــهدرراســتایاجــرای
بازرگانــیوســاماندهی بنــادر طــرحجامــع
بنــادرکوچــکراتشــریحواعــالمکــردکهدر
بهرهبــرداری قــرارداد کوچــک بنــادر بخــش
ازبنــادرجاســک،ســیریک،کنــگانوگنــاوه
منعقدشــدهوواگذاریبنادردیلمودیردر

دستورکارقراردارد.
جلیــل اســالمی در گفت وگــو بــا پایــگاه 
دریانــوردی،  و  بنــادر  ســازمان  اطالع رســانی 
دربــاره آخریــن وضعیــت اجــرای طــرح جامــع 
بنادرکوچــک،  ســاماندهی  و  بازرگانــی  بنــادر 

اظهــار کــرد: بــه منظــور ارتقــای یکپارچگــی و 
هماهنگــی در شناســایی، تدویــن کاربــری و 
هرگونــه عملیــات ســاخت و ســاز عمرانــی و 
فعالیت  هــای  و  اقدامــات  تجهیــزات،  تامیــن 
گذاری  هــا  ســرمایه  نفــوذ  افزایــش  اجرایــی، 
در تســهیل ورود کشــتی  های بــزرگ تجــاری، 
پیشــگیری از معطــل شــدن و کاهــش انتظــار 
امــر  در  تســریع  نیــز  و  کشــتی  ها  نوبــت 
تخلیــه و بارگیــری کشــتی  ها در بنــادر کشــور 
بنــادر  جامــع  طــرح  اجرایــی  »دســتورالعمل 

کشور« مدنظر قرار گرفته است.
او بــا اشــاره بــه »دســتورالعمل اجرایــی 
طــرح جامــع بنــادر کشــور« ادامــه داد: ایــن 

دســتور العمــل در بردارنده مطالعات شــرایط 
بازار و تغییرات آن، امکان ســنجی پروژه  های 
اجرایی یا توسعه ای جهت تصویب، اصالح یا 
تجزیــه پروژه  هــا و نیز تحلیــل و تصویب طرح 
جامع جدید با بهره گیری از ظرفیت مشاوران 

است.
بــه گفته معاون امــور بندری و اقتصادی 
یــک  تدویــن  دریانــوردی،  و  بنــادر  ســازمان 
دســتورالعمل اجرایــی فرآینــد محــور، همــراه 
بــا احصــای ادارات دســت انــدرکار، جایــگاه و 
وظایــف آن  هــا نیــز در دســتورکار قــرار گرفتــه 

است.
طبق گفته های اسالمی به منظور اجرای 

طرح جامع بنادر کشور، بازنگری دستورالعمل 
کمیته پایش و به روزرسانی طرح جامع بنادر 
بازرگانی کشــور مصوب اجالس شماره ۱۷۲۴ 
مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ هیأت عامل ســازمان بنادر 

و دریانوردی، انجام شده است.
ساماندهیوواگذاریبنادرکوچک

او دربــاره ســاماندهی و واگــذاری بنــادر 
ایــن خصــوص  اعــالم کــرد: در  نیــز،  کوچــک 
قرارداد بهره برداری از بنادر جاسک و سیریک 
در استان هرمزگان و بنادر کنگان و گناوه در 
اســتان بوشــهر منعقد شــده و واگذاری بنادر 
دیلم و دیر در اســتان بوشــهر نیز در دســتور 

کار این سازمان قرار دارد.

دبیــرشــورایعالــیمناطقآزادتجــاریـصنعتی
وویــژهاقتصــادیگفــت:یکــیازماموریتهــای
و روســیه بــا کــه اســت ایــن بنــده بــه دولــت
کشــورهایاوراســیادربارهمناطقآزادمشــترک

اقدامویژهوعملیاتیانجامشود.
بــه گزارش فرینا، »حجت هللا عبدالملکی« 
در دیــدار بــا »ســرگئی میلوشــکین« مدیرعامــل 
منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آســتراخان روســیه 
و »الک ساو چنک و« نائب رییس دومای روسیه 
بــا  آزاد  مناطــق  مشــترک  اتحادیــه  تشــکیل  بــر 

کشورهای حاشیه دریای خزر تاکید کردند.
او در خصــوص ایجــاد منطقــه آزاد مشــترک 
بــا کشــور روســیه گفــت: در نظــر داریــم منطقــه 
آزاد مشترکی بین همه کشورهای حاشیه دریای 
خزر تشکیل دهیم تا این منطقه مشترک محلی 
برای حضور فعالین اقتصادی برای همه کشورها 

شود.
تجــاری  آزاد  مناطــق  عالــی  شــورای  دبیــر 
رونــد  تســهیل  بــر  اقتصــادی  ویــژه  و  صنعتــی  ـ 
تشــریفات گمرکی در مناطق آزاد دوکشــور تاکید 
کــرد و افــزود: آمادگی خود را برای توافقات اولیه 
بــه منظور تســهیل فرآیند گمرکــی در مناطق آزاد 

دو کشــور اعــالم مــی کنیــم و از ســرمایه گــذاران 
در  گــذاری  ســرمایه  بــه  عالقمنــد  کــه  روســی 
حوزه  های نفت، گاز و انرژی در مناطق آزاد ایران 

هستند استقبال می کنیم.
کارگروه  هــای  تشــکیل  بــر  عبدالملکــی 
تخصصی بین دو کشور تاکید کرد و افزود: دولت 
ایــران اراده قطعــی دارد تــا در حوزه ترانزیت امن 
ترین، سریع ترین و به صرفه ترین مسیر را برای 
روسیه و سایر کشورهای فراهم کند و ماموریت 
ما در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد این است 

که زمینه  های الزم را فراهم کنیم.
 فعالسازیکریدورشمالـجنوب
اولویتهمکاریایرانوروسیه

مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی لوتــوس 
آســتراخان روســیه نیز در این دیدار گفت: هدف 
ما توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورهاست.

ســرگئی میلوشــکین، نقــاط اصلــی تعامالت 
دو کشــور را مناطــق آزاد؛ بــه ویژه انزلی و چابهار 
عنــوان کــرد و بــا اشــاره بــه فرصت  هــای همکاری 
در بســترهای لجســتیکی و ترانزیتی، افزود: باید 
فعــال ســازی کریــدور شــمال ـ جنــوب در اولویت 
کاری دو طــرف باشــد و بهتریــن ســازوکار بــرای 

بــرای  واحــد  اپراتــور  ایجــاد  آن  عملیاتــی ســازی 
مدیریت حمل ونقل در مسیر کریدور با مشارکت 

ایران و روسیه است.
کنیــم،  مــی  تضمیــن  مــا  داد:  ادامــه  او 
ســرمایه گذاری های مشــترک ایــران و روســیه بــه 
تعامل هر چه بهتر این دو کشور کمک می کند. 
این مسئله مهمی است، از این تعامل برای ارائه 
خدمــات بــه تمــام شــرکت  های ایرانــی و روســی 

استفاده خواهیم کرد.
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی لوتــوس 

آستراخان روسیه، به امضای موافقت سه جانبه 
بیــن مناطــق آزاد انزلــی، چابهــار و منطقــه ویــژه 
اقتصادی لوتوس آســتراخان روســیه اشاره کرد و 
افــزود: یکــی از بندهــای ایــن موافقت نامــه برای 
توسعه کریدور شمال ـ جنوب و حمل ونقل بار از 

این کریدور است.
ســرگئی میلوشــکین، بــر لزوم ایجــاد پایگاه 
باری در ایران و روســیه برای ســاماندهی تجارت 
بــاری تاکیــد کــرد و گفــت: مهم اســت بــرای ارائه 
بارهــا،  نقــل  و  حمــل  فرســتندگان  بــه  خدمــات 

سیستم واحدی بین بنادر شمال و جنوب داشته 
باشــیم کــه بــه آنها خدماتــی همچون بیمــه بار و 

ماشین  های باربری ارائه شود.
ایــن  نایــب رئیــس دومــای روســیه نیــز در 
نشست گفت: ما در چارچوب دستورات والدیمیر 
همچنیــن  و  روســیه  ریئس جمهــوری  پوتیــن، 
توافقات صورت گرفته با رئیس جمهوری اسالمی 

ایران فعالیت می کنیم.
الــک ســاو چنــک و، بــا بیــان اینکــه تجــارت 
هنــد  اقیانــوس  بــه  دسترســی  نیازمنــد  روســیه 
هســتند و باید شــناخت کامل نســبت به مناطق 
آزاد ایران و شرکت  های مشترکی که با دو کشور 
همــکاری دارنــد وجــود داشــته باشــد، افــزود: در 
سفر اخیر ما به هندوستان و در مذاکره ای که با 
بزرگترین شــرکت ســرمایه گذاری هندی داشتیم 

از همکاری با ایران و روسیه استقبال کردند.
او افزود: پیشنهاد می شود مرکز هماهنگی 
بــا حضــور منطقــه آزاد لوتــوس روســیه و مناطق 
آزاد انزلــی و چابهــار تشــکیل شــود تــا بتوانیــم با 
تعامــل دو کشــور کریــدور شــمال ـ جنــوب را هــر 
جــه ســریعتر راه انــدازی کنیــم و بــه بهره بــرداری 

برسانیم.

نماینــدگانمجلسشــورایاســالمیایرادات
شــوراینگهبــانبــهطــرحنحــوهتشــکیلو
فعالیتتشــکلهایصنفی-تخصصیرارفع

کردند.
بــه گــزارش ایرنا، در ادامه جلســه علنی 
شــورای  مجلــس   - آبــان   ۱۷ سه شــنبه-  روز 
اسالمی بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی 
کشــور و شوراها در مورد رفع ایرادات شورای 
نگهبــان بــه طــرح نحــوه تشــکیل و فعالیــت 
تشــکل های صنفــی- تخصصی در دســتور کار 

صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بر اساس این گزارش موارد اصالحی به 

شرح زیر است:
مــاده ۱۵ – در صــورت ارتــکاب هــر یــک 

از رفتارهــای زیــر، کارگــروه می بایســت ضمن 
احــراز تخلف نســبت بــه اعمال یکــی از موارد 

مندرج در ماده ۱۷ اقدام نماید:
الــف - نقــض مبانــی دیــن مبیــن اســالم 
و تبلیــغ و فعالیــت علیــه موازیــن اســالمی، 
از جملــه نشــر مطالــب الحــادی و اهانــت بــه 

مقدسات مذهبی.
ب- هرگونــه فعالیتــی کــه مخــل آزادی، 
ملــی،  وحــدت  و  ارضــی  تمامیــت  اســتقالل، 
منافــع ملی و مصالح جمهوری اســالمی ایران 
و نظــم عمومــی  باشــد؛ از جملــه جرایــم ضــد 
امنیــت داخلــی و خارجــی کشــور، انتشــار و 
افشــای اســناد طبقــه بنــدی شــده، اجتمــاع و 
تبانــی بــرای ارتکاب جرایــم و غصب عناوین و 

مشاغل.
پ- اَعمال خالف قانون اساســی و نقض 
حقــوق ملــت از جملــه ایــراد تهمــت، افتــراء، 
شــایعه پراکنی، آمــوزش و ترویــج خشــونت و 

هرنوع اعمال منافی عفت.
تبصــره ۱- در بندهــای »الــف«، »ب« و 
»پ« صرفاً پس از محکومیت قطعی از سوی 
مراجــع قضایــی، کارگــروه صالحیت رســیدگی 
بــه جهــات تخلــف را خواهد داشــت. اقدامات 
کارگروه که نافی حکم قطعی برائت باشد بال 
اثر است.همچنین نمایندگان موافقت کردند 
نگهبــان، در  تذکــر شــورای  رفــع  راســتای  در 
تمــام متن گــزارش واژه »کارگــروه« جایگزین 

»کمیته« شود.

لزوماقدامعملیاتیبرایراهاندازیمناطقآزادمشترکایرانوروسیه

ایرادات شورای نگهبان 
به »طرح نحوه تشکیل 

و فعالیت تشکل های 
صنفی- تخصصی« 

رفع شد

تدویندستورالعملاجراییطرحجامعبنادرکشور

مدیرعاملشرکتملینفتخبرداد:مذاکره
بامشتریانجدیدبراینفتایران
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پرداخت 14 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت فرزندآوری 

توسط بانک کشاورزی 
شعب بانک کشاورزی در اجرای سیاست  های حمایتی 
دولــت از رفــاه و معیشــت خانواده  هــا از ابتــدای ســال 
جــاری تــا نیمــه آبان ماه بالــغ بر 14 هــزار میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری به واجدان شرایط 

پرداخت کرده اند.
به گزارش روابط عمومی 
ایــن  کشــاورزی،  بانــک 
راســتای  در  تســهیالت 
اجــرای مــاده 10 قانــون 
خانــواده  از  حمایــت 
بــر  جمعیــت  جوانــی  و 
در  نــام  ثبــت  اســاس 
تســهیالت  »ســامانه 

قرض الحســنه فرزند« به متقاضیان پرداخت می شــود 
و این بانک از ابتدای ســال 1401 تا نیمه آبان ماه بیش 
از 32 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری به 
مبلغ 14 هزار و 170 میلیارد ریال از محل منابع داخلی 

به واجدان شرایط پرداخت کرده است.

10 مشتری بانک تجارت 
مسافر جام جهانی شدند

مراسم قرعه کشی جوایز جشنواره بزرگ بانک تجارت 
ویــژه اصنــاف برگــزار و طــی آن 10 مشــتری ایــن بانــک 
جایــزه کمــک هزینــه ســفر بــه مســابقات جــام جهانــی 

2022 قطر را از آن خود کردند.
بــه گــزارش روابط  عمومــی بانــک تجــارت، در ایــن 

قرعه کشــی  مراســم 
معــاون  حضــور  بــا  کــه 
مدیرعامــل بانک تجارت 
و نماینــدگان واحدهــای 
نظارتــی از بانــک و اداره 
ســازمان  بازرگانــی  کل 
صدا و ســیما برگزار شــد، 
1127 فقــره جایــزه ایــن 
 10 شــامل  جشــنواره 

کمــک هزینه ســفر به مســابقات جام جهانی، 77 کمک 
هزینــه 50 میلیــون ریالــی ســفرهای داخلــی، 40 جایزه 
نفیــس )تردمیــل، دوچرخــه ثابــت و دوچرخــه( و 1000 
بســته هدیــه بــه ارزش 10 میلیــون ریالــی بــه برنــدگان 

تعلق گرفت.
حمیدرضا شریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت 
در این مراســم با اشــاره به سیاست های این بانک برای 
ورود به بازار مشــتریان اصناف گفت: وجود بیش از 3 
میلیــون واحــد صنفــی در کشــور، بانک تجــارت را بر آن 
داشت تا از سال گذشته با ایجاد اداره بانکداری اصناف 
نــگاه ویژه ای را بــه این بخش معطوف کند؛ اگرچه نگاه 
تخصصــی بــه ایــن حوزه از گذشــته در »بانــک اصناف« 
به عنوان یکی از 12 بانک تشــکیل دهنده بانک تجارت 

وجود داشته است.

 ادغام 3 شرکت عمرانی
گروه مالی دی

مدیرعامــل بانــک دی بر لزوم پیگیری جدی روند ادغام 
شرکت های عمرانی گروه مالی دی تاکید کرد.

گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
قیطاســی  علیرضــا  دی، 
در دیــدار بــا مدیرعامــل 
گــروه  ارشــد  مدیــران  و 
مالــی دی بــا بیــان ایــن 
که پرونده هــای حقوقی 
شرکت های زیرمجموعه 
گــروه مالــی دی بایــد بــا 

اســتفاده از وکالی مجــرب، بــه ســرعت پیگیــری شــود، 
اظهار کرد: ارزش امالک باید به روزرسانی شده و روند 

واگذاری امالک و اموال مازاد باید تسریع شود.
مدیرعامــل بانــک دی همچنین بــا تاکید بر این که 
تهاتر امالک و فروش اموال مازاد باید همه منافع بانک 
را تامیــن کنــد، ادامه داد: همه ارکان بانک و گروه مالی 
باید در روند رو به پیشــرفت مجموعه دی ســهیم و هم 

صدا باشند. 

کوتاه از بانک و بیمه

اوراق گام و برات 
الکترونیکی، راهکاری بهینه 
برای تامین سرمایه و گردش 

واحدهای تولیدی
رییــس هیــات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد: اوراق 
گام و بــرات الکترونیکــی، راهــکاری بهینــه بــرای تامین 

سرمایه و گردش واحدهای تولیدی است.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک ملی ایران، عباس 
بــا  دیــدار  در  شــفیعی 
اقتصــادی،  فعــاالن 
بازرگانــی  اتــاق  اعضــای 
معــاون  و  قزویــن 
اســتاندار  اقتصــادی 
محمدنــور  کــه  قزویــن 
امــور  معــاون  آزادی 
بازاریابــی  و  شــعب 
کشــور  یــک  منطقــه 
نیــز حضــور داشــت، روش  هــای نویــن تامیــن مالــی غیر 
تســهیالتی از جملــه اوراق گام و بــرات الکترونیکــی را 
راهــکاری ارزان، کارآمــد و بهینه برای تامین ســرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: در راستای 
حمایــت از اقتصــاد اســتان قزویــن، تمامــی منابــع بانک 

ملی استان در خود استان مصرف شده است.
محمدنور آزادی نیز ضمن تشریح شرایط اقتصادی 
روز و سیاســت  های کالن بانــک مرکــزی بــر تعهــد بانــک 
ملــی ایــران نســبت بــه حمایــت از فعــاالن اقتصــادی از 
طریــق ابــداع راهکارهــای متنوع و هماهنــگ با نیاز  های 
کشــور تاکیــد کــرد.در این دیــدار، پرســش  های حاضران 
از ســوی مدیــران عالــی بانــک پاســخ داده و در راســتای 
نویــن مقــرر شــد  مالــی  ابزارهــای  از  اســتفاده  اشــاعه 
جلســات آموزشــی مســتمری با حضور فعاالن اقتصادی 
برگزار شود. سرمایه انسانی، مهترین نقطه قوت بانک 
اســترییس هیــات مدیــره بانــک ملی ایــران همچنین در 
همایــش بررســی عملکــرد اداره امور شــعب قزوین این 
بانک گفت: سرمایه انسانی، مهمترین نقطه قوت بانک 

ملی ایران است.

 پیشگامی بانک ملت
در مدیریت جدید 

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی از پیشــگامی بانک ملت 
در ارائــه خدمــات جدیــد الکترونیــک قدردانــی و اظهــار 
امیــدواری کــرد کــه روز به روز شــاهد به ثمر نشســتن 

اقدامات نوین دیگری در این عرصه باشیم.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، سیداحســان 
مراســم  در  خانــدوزی 
رونمایی از ســه خدمت 
بــا  ملــت  بانــک  جدیــد 
امضــای  عنوان هــای 
و   پــالس  بانــک  ملــت، 
حضــور  بــا  کــه   BNPL
اعضــای  مدیرعامــل، 
هیات مدیــره و تعــدادی 
ایــن  ارشــد  مدیــران  از 
بانــک در محــل وزارتخانه امــور اقتصادی و دارایی انجام 
شــد، بــه دســت اندرکاران بانــک ملــت بابــت ارائــه ایــن 
خدمــات خداقــوت و خســته نباشــید گفــت و بــا اظهــار 
خرســندی از ارائــه ایــن خدمــات، گفــت: خوشــبختانه 
مجموعــه مدیریتــی و کارکنان بانک ملت زحمات زیادی 
را متقبــل شــده انــد که نتیجــه آن را در عملکــرد و ارائه 

خدمات نوین این بانک شاهد هستیم.
وی رونمایــی از ســه محصــول جدیــد بانــک ملــت 
اظهــار  و  خوانــد  قابل ســتایش  و  مطلــوب  اقدامــات  را 
امیــدواری کــرد کــه ایــن خدمــات بــا ســرعت و فراگیــری 

بیشتری به تمامی مردم ارائه شود.

 افزایش سهم بانک شهر
 در فضای رقابتی بازار پولی

و بانکی کشور
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه نگاهی نوآورانه 
مشــتریان  بــه  بانکــی  خدمــات  ارائــه  در  متفــاوت  و 
داریم،گفــت: در شــش ماهــه نخســت ســال بــا فاصله 
بانکــداری  از  گرفتــن 
در  حرکــت  و  ســنتی 
مســیر بانکــداری حرفه 
ای، توانسته ایم شاهد 
بانــک  ســهم  افزایــش 
شــهر در فضــای رقابتی 
بانکــی  و  پولــی  بــازار 

کشور باشیم.
بــه گــزارش روابــط 
عمومــی بانــک شــهر، دکترســیدمحمدمهدی احمــدی بــا 
تاکیــد بــر اینکه همــت باالی مدیران؛ غیــرت، وفاداری و 
تــالش کارکنــان، بانک شــهر را در مســیر پیشــرفت قرار 
داده اســت، افزود: هم اکنون با نیازســنجی  های صورت 
گرفتــه از مشــتریان و احصــاء نیازهــای آنــان؛ خدمــات 
بانکــی و مالــی بــا روش  هــا و رویه  هــای جدید بــه تمامی 

اقشار جامعه ارائه می شود.
دکتــر احمــدی بــا بیــان اینکــه امروز شــعب بانک 
شــهر بــه عنــوان مشــاوری متخصص و توانمنــد درکنار 
مشــتریان قرار دارند، عنوان کرد: زیرســاخت  های الزم 
و اقدامــات مناســب بــرای تامیــن نیازهــای شــهروندان 
در حــوزه بانکــداری شــرکتی، خــرد و تجــاری نیز انجام 

گرفته است.
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه از ابتدای سال 
جــاری تاکنــون نیــز شــاهد تغییــرات بــزرگ و اقدامــات 
تاثیرگــذار برای پیشــرفت بانک بــوده ایم، گفت: چابکی 
تریــن  مهــم  از  گیــری  تصمیــم  در  پذیــری  انعطــاف  و 

شاخص  های این بانک است.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در شــرایطی که شاهد تغییر روابط سیاست 
خارجــی و ســخت شــدن معامــالت ارزی و یــا 
تغییــر قیمــت دالر هــرات نیســتیم، افزایــش 

نرخ ارز منطقی نیست.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، در ماه هــای 
اخیــر رونــد نــرخ ارز بــا شــیب انــدک صعودی 
بــوده اســت و مســئوالن بانــک مرکــزی نیــز 
امــوری را بــه جهــت تثبیــت نــرخ ارز انجــام 
داده اند، با وجود این در روزهای اخیر شــاهد 
افزایــش بیــش از 2 هزارتومانــی نــرخ ارز در 
بــازار آزاد بوده ایــم، ایــن در حالــی اســت کــه 
اتفــاق عجیــب و تأثیرگــذاری بــه جهت صعود 

نرخ ارز مشاهده نشده است.
رونــد عرضــه ارز، سیاســت خارجه، دالر 
هــرات، درگیری هــای جهانــی، ارزش جهانــی 
دالر و طــال و … باثبــات نســبی همــراه بــوده 
است و با این تفاسیر چه عاملی موجب رشد 

نرخ ارز شده است؟
رشــد  شــاهد  همــواره  دور  ســالیان  از 
یکبــاره نــرخ ارز بوده ایــم، افزایــش قیمتی که 
به صــورت ناگهانــی و بــدون علــت خاصــی رخ 
می داد و بار دیگر نیز شاهد این امر هستیم.
کارشناس اقتصادی راهکار برون رفت از 
افزایــش ناگهانــی نــرخ ارز را شــفافیت عنوان 
کــرده بودنــد با وجود این ســامانه ای به جهت 
خرید و فروش و رصد بازار ارز از ســوی بانک 

مرکزی معرفی نشده بود.
هرچنــد بانــک مرکــزی در روزهــای اخیر 
از ســامانه ای رونمایــی کــرد، بــر ایــن اســاس، 
سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به منظور 
تســهیل فراینــد خرید ارز اشــخاص حقیقی و 
صرفه جویــی در وقت متقاضیان توســط بانک 

مرکزی طراحی شد.
در حــال حاضــر فقــط امکان درخواســت 
ارز مســافرتی و ســایر از طریــق ایــن ســامانه 
فراهم شده و متقاضی خرید ارز پس از ورود 
بــه ســامانه، اطالعــات هویتــی و درخواســت 

خرید ارز خود را ثبت می نماید.

در صــورت احــراز صالحیــت بــرای خریــد ارز بر 
اساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی 
از نزدیک تریــن شــرکت های صرافــی را نمایش 
از انتخــاب یــک صرافــی توســط  داده و پــس 
متقاضــی، اطالعــات درخواســت بــرای صرافــی 
تأییــد  صــورت  در  می شــود.  ارســال  منتخــب 
پیامکــی حــاوی اطالعــات صرافــی و  صرافــی، 
تاریخ و ســاعت مراجعه برای متقاضی ارســال 
می شــود و متقاضی می تواند با همراه داشــتن 
کارت ملــی در زمــان تعییــن شــده بــه صرافــی 

مراجعــه و ارز موردنیاز را خریداری نماید.
البتــه در آینــده ای نزدیــک بــا همــکاری 
بانــک مرکزی و ســایر نهادهای مربوط، امکان 
درخواســت ارز بــرای ســایر مصــارف مطابــق 
مقررات بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 

فراهم خواهد شد.
 ورود وزارت اطالعات

و دستگیری متخلفان ارزی
همانند گذشــته هم زمان با افزایش نرخ 
وزارت  توســط  ســودجویان  از  شــبکه ای  ارز، 
در  شــبکه  ایــن  شــد،  دســتگیری  اطالعــات 
راســتای افزایــش کاذب تقاضــای ارز و ایجــاد 

جو ملتهب مشغول به فعالیت بوده است.
اطالعــات،  وزارت  بیانیــه  اســاس  بــر 
2300 نفــر از افــراد ســودجو برخالف مقررات 
و ضوابــط اعالمــی، اقــدام بــه خریدوفــروش 
غیرمجاز ارز در بازار غیررســمی و یا معامالت 
فردایــی نمــوده و از ایــن طریــق موجب اخالل 

در نظام ارزی کشور شده اند.
بــا ایــن تفاســیر در صــورت ادامــه رونــد 
عدم شــفافیت معامالت ارزی و اجازه آزادانه 
جهــت خریدوفــروش بــازار فــارغ از سیســتم 
رســمی، باید منتظر ادامه ســودجویی در بازار 

ارزی بود.
بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ ارز 

شفاف سازی کند
تحلیلگــر  کارشــناس،  بغزیــان،  آلبــرت 
اقتصــادی و عضــو هیئت علمــی دانشــگاه در 

بــا مهــر بانــک مرکــزی را مســئول  گفت وگــو 
پاســخگویی افزایش نرخ ارز دانست و گفت: 
مؤلفه هــای  خصــوص  در  خبــری  محتویــات 
اقتصــادی با افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر 
همخوانــی نــدارد، بــه بیانــی شــاهد اتفاقاتــی 
نظیــر تغییــر ویژه در روابط سیاســت خارجی، 
کاهــش عرضه، ســخت تر شــدن خریــد دالر و 

… نبوده ایم.
وی ادامه داد: حتی در اخبار، محتویاتی 
نیــز  ارزی  جدیــدی  قوانیــن  خصــوص  در 
مشــاهده نمی شــود، بــا ایــن تفاســیر افزایش 
مســئوالن  و  اســت  غیرقابل توجیــه  ارز  نــرخ 

بانک مرکزی باید در این پاسخگو باشند.
 سامانه برخط بازار متشکل ارز

نیازمند شفافیت
بــه گفتــه بغزیــان، البتــه شــاید افزایش 
نــرخ ارز بــه راه انــدازی ســامانه برخــط بــازار 
متشــکل ارزی مربــوط شــود. وی افــزود: ایــن 
احتمــال وجود دارد که اســتدالل ســودجویان 
مبنــی بــر رهگیــری در بــازار ارزی بــا ســامانه 
فوق بوده باشد در نتیجه فعالیت های خود را 
در بازار غیررســمی افزایش داده اند، البته به 
دلیل اینکه بانک مرکزی در خصوص ســامانه 
فــوق به صــورت جامــع و کامــل شفاف ســازی 
صــورت نــداده اســت، شــاید برخــی از فعاالن 
اقتصادی تصور کنند که انجام معامالت فوق 
ســبب افزایــش مالیات شــده و تهدیــدی برای 

آنان محسوب می شود.
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه تأکید کرد: 
واقعــی  علــت  مرکــزی،  بانــک  درصورتی کــه 

افزایش نرخ ارز را تشریح نکند، این گمانه به 
وجــود می آید این نهاد خود به دنبال افزایش 

نرخ ارز است.
وی تصریح کرد: افزایش دو هزارتومانی 
نــرخ ارز بــا خریدوفروش صدهــا میلیون دالر 
محقــق می شــود و این گونــه نیســت که با یک 
میلیون دالر، شاهد افزایش چند هزارتومانی 

نرخ ارز باشیم.
بغزیــان خاطرنشــان کــرد: افــراد عــادی 
جامعــه تنهــا قــادر به خریــد 1000 تــا دو هزار 
پــرده  پشــت  نتیجــه  در  هســتند،  ارز  دالر 
افزایــش نــرخ ارز، افــراد و صاحبــان قــدرت و 
ثــروت قــرار دارند کــه تنها شــفافیت می تواند 

این مشکل همیشگی کشور را حل نماید.
شفافیت در معامالت ارزی حکم فرما شود

انتهــا  در  اقتصــادی  مســائل  تحلیل گــر 
گفت: با شفاف شدن معامالت ارزی، فعالین 
اقتصادی بدون دردســر، قادر خواهند بود ارز 
موردنیــاز خــود را تأمیــن نماینــد، درعین حــال 
سودجویان به دلیل رصد دقیق قادر نخواهند 
بود، فعالیت های مخرب خود را پیش ببرند.

اســت  حاکــی  مهــر  خبرنــگار  گــزارش 
آنچــه مشــخص اســت، افزایــش ناگهانــی ارز 
در کشــور مســبوق بــه ســابقه اســت و تغییــر 
دولت هــای نیــز در این زمینــه تأثیرگذار نبوده 
اســت، با این تفاسیر باید در مسیر شفافیت 
حرکت کرد و هرگونه معامالت ارزی از مسیر 
قانونــی و رســمی صورت گیــرد، البته افزایش 
عرضــه ارز و ســهولت در تهیــه آن نیــز تأثیــر 

بسزایی در کنترل نرخ ارز دارد.

یک کارشــناس بــورس گفت: تصویب بســته 
مناســب   p/e و  ســرمایه  بــازار  از  حمایتــی 
ســهم ها، باعث کوچ سرمایه از سایر بازار ها 

به بورس شده است.
سید فرهنگ حسینی کارشناس بورسی 
در گفتگــو بــا خبرنــگار ایبِنــا، بیــان کــرد: بازار 
ســرمایه در هفتــه اخیــر بــا رشــد همــراه بوده 
که این رشــد متاثر از عوامل مختلفی اســت. 
تعــدادی از ایــن عوامل مربــوط به اصالح بازار 
و ارزندگــی بــورس بــه دلیــل رســیدن عمــده 
اســت،  واحــد   5 از  کمتــر   p/e بــه  ســهام ها 
کــه ایــن امــر حکایــت از ارزندگی نســبی بازار 
ســهام دارد. نســبت p/r در مســکن معــادل 

p/e در بــورس اســت کــه میــزان آن نیــز هــم 
اکنــون بیــش از 30 واحد اســت که به صورت 
نســبی شرکت های بورس تهران به طور قابل 

مالحظه ای ارزان تر هستند.
بنــدی   10 حمایتــی  بســته  افــزود:  وی 
در راســتای حمایــت از بــازار ســرمایه شــامل 
مــواردی اســت که ســبب بازگشــت اعتماد به 
بازار می شود. از جمله آن می توان به تضمین 
ســود ســرمایه گــذاران خــرد، تزریــق مناســب 
منابــع بــه بــورس از طریــق صنــدوق توســعه 
بــازار، صنــدوق تثبیت و صندوق توســعه ملی 
اشــاره کــرد. عــالوه بــر ایــن مــوارد، تضمیــن 
حداقــل بازدهــی ســهام های صندوق هــای بــا 

درآمد ثابت نیز سبب کاهش ریسک مدیران 
ایــن صندوق هــا و تمایــل بیشــتر بــرای خریــد 

سهام شد.
وضعیــت  کــرد:  تصریــح  حســینی 
شــرکت های  جملــه  از  بورســی  شــرکت های 
همچنیــن  اســت،  خــوب  محــور  صــادرات 
شــرکت های بورســی به دلیل داشــتن اهرم، 
ســودآوری بیشــتری نســبت بــه قیمــت دالر 
دارنــد بــه همیــن علــت شــاهد رشــد بیشــتر 
هســتیم،  ارز  بــه  نســبت  بــورس  شــاخص 
کــوچ  بــرای  دلیلــی  می توانــد  امــر  همیــن 
ســرمایه از ســایر بازار هــا بــه بــورس باشــد، 
چــون ایــن امرنشــان دهنده جذابیت بیشــتر 

بورس نســبت به سایر بازارهای موازی برای 
سرمایه گذاری است.

وی افزود: به علت داشتن موجودی کاال 
و دارایــی ارزی در شــرکت  ها، بــه دلیــل رشــد 
قیمــت دالر نیمایــی از ایــن محــل نیــز شــاهد 
شناســایی ســود خواهیم بود کــه می تواند به 
جذابیت بیشتر سهام برای سرمایه گذاری در 

این شرایط منجر شود.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در پایــان 
گفــت: ایــن موضوعــات همگــی ســبب اقبــال 
ســرمایه گذاران به بازار و کاهش روند خروج 
اواخــر هفتــه گذشــته و  پــول حقیقی هــا در 
مثبت شدن آن درمیانه های هفته اخیر شد.

مدیر پیشــین بانــک آمریکایی بــرادران لیمن 
طی اظهاراتی پیش بینی کرد که دالر آمریکا 
ممکــن اســت جایــگاه خــود را بــه عنــوان ارز 

ذخیره اصلی جهان از دست بدهد.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از 
راشــاتودی، الرنس مک دونالد، مدیر پیشــین 
 Lehman لیمــن  بــرادران  آمریکایــی  بانــک 
Brothers در گفتگــو با   خبرگزاری اســپوتنیک 
پیــش بینی کــرد که دالر آمریکا ممکن اســت 
جایــگاه خــود را بــه عنــوان ارز ذخیــره اصلــی 

جهان از دست بدهد.
وی گفت: قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. 
این یک مشکل کوتاه مدت نیست، شاید 20 

تا 30 ســال به طول بیانجامد، چرا که ایاالت 
متحــده ثــروت زیــادی دارد، مــا قــدرت نظامی 
زیــادی داریــم، اما جای هیچ ســوالی نیســت. 
سال های اوج دالر دقیقاً همین سال هاست.

به گفته مک دونالد، که به عنوان معاون 
رئیــس بخــش بدهی هــای پرخطــر و معامالت 
اوراق بهــادار قابــل تبدیــل در شــرکت برادران 
لیمــن فعالیــت می کرد، اســتفاده از سیســتم 
عنــوان  بــه   SWIFT مالــی جهانــی ســوئیفت 
ســالح ممکــن اســت بــا ســوق دادن بانک هــا 
به ســمت جایگزین های دیگر، به ســلطه دالر 

آمریکا آسیب برساند.
وی گفت: غرب باید هر 10 سال یک بار از بازی 

تحریم - سوئیفت استفاده کند، اما آنها از این 
بازی علیه چندین کشور استفاده می کنند.

گفــت:  ادامــه  در  ســابق  بانکــدار  ایــن 
)اعمــال( تحریم ها علیه روســیه کــه در جنگ 
اســت، باشــد، مشــکلی نــدارد. )امــا( از نظــر 
ایاالت متحده، مشــکل این اســت که شــما با 
کارت تحریــم به 10 کشــور مختلف ضربه زده 
اید، بنابراین این کشــورها را مجبور می کنید 
تــا یــک بلــوک علیه شــما تشــکیل دهنــد. این 

چیزی است که در حال اتفاق است.
مک دونالــد معتقــد اســت کــه دو ســال 
بعد، دالر احتماالً بسیار پایین تر خواهد بود، 
زیــرا کشــورها و بانک هــا بــه دنبــال راه هایــی 

برای دور زدن سوئیفت خواهند بود.
بــر اســاس ایــن گــزارش، کاردار چین در 
روســیه نیز هفته گذشــته پیش بینی کرد که 
تغییر پرداخت به ارزهای ملی روند دالرزدایی 

جهانی را سرعت می بخشد.
کــه  اســت  داده  بارهــا هشــدار  مســکو 
سیاســت تحریمی واشنگتن اعتماد به دالر را 

تضعیف می کند.
والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهور روســیه هفته 
گذشته گفت که ایاالت متحده با استفاده از 
ســالح، پول خود را »بی اعتبار« کرده اســت. 
به گفته وی، ســلطنت طوالنی دالر به عنوان 

ارز ذخیره جهانی در خطر است.

جزئیات راه اندازی »صندوق های بخشی” تا هفته 
آینده ابالغ می شود

در نهمیــن جلســه گروهــی خبرنــگاران 
بــا مدیــران ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، 
امــور  اداره  رئیــس  پرویزی نــژاد  ســیاوش 
صندوق هــای ســرمایه گذاری بــه موضوعاتــی 
همچون تشــریح وظایف این واحد و عملکرد 
بــازار،  رکــود  و  رونــق  دوره  در  صندوق هــا 
آخریــن جزئیات صندوق امالک و مســتغالت 

و ... پرداخت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
ایران )ســنا(، در ادامه مجموعه نشســت های 
بــه  بهــادار  اوراق  و  بــورس  مدیــران ســازمان 
میزبانی روابط عمومی این سازمان، صبح روز 
)17آبــان مــاه( رئیــس اداره امــور صندوق های 
ســرمایه گذاری با جمعی از اصحاب رســانه به 

گفت و گو پرداخت.
طــی ایــن جلســه پرویزی نژاد بیــان کرد: 
مهمتریــن مســئولیت این واحد توســعه کمی 
و کیفــی صندوق هــای ســرمایه گذاری اســت. 
تــالش بــر ایــن اســت کــه تعــداد و تنــوع آنهــا 
ســرمایه گذاری  فرهنــگ  توســعه  جهــت  را 

غیرمستقیم افزایش دهیم.
وی بــا بیان اینکه ایــن اداره فرآیند اخذ مجوز 
صندوق هــا تســریع و تســهیل می کند، گفت: 
ایــن واحد برای راه انــدازی صندوق ها مراحلی 
مشــمول بــر صــدور موافقــت اصولــی، مجــوز 
مجــوز  نهایــت  در  و  پذیره نویســی  تاســیس، 
فعالیت را تســهیل و به ســرانجام می رســاند. 
البته افزایش ســقف صندوق ها، تمدید مجوز 
و تغییــرات در ارکان آنهــا نیز از جمله وظایف 
ایــن واحــد محســوب شــده و بــه این واســطه 

ارتباط با نهادها همواره حفظ می شود.
یکی از وظایف اصلی این اداره تدوین و 
تســهیل مقررات جدید سرمایه گذاری است و 
در همین راســتا صندوق های سهامی تضمین 
اصــل ســرمایه و همچنیــن صنــدوق امــالک و 
مســتغالت طی ســال گذشــته راه اندازی شده 
اســت و احتماال طــی هفته آینده نیز جزئیات 
تاسیس صندوق های بخشی نیز ابالغ بشود؛ 
با مشــخص شــدن ناشــران و صنایع آنها، این 

صندوق ها احداث می شود.

عالمــه  دانشــگاه  اقتصــاد  دانشــگاه  اســتاد 
طباطبایــی گفــت: مدیریــت نــرخ ســود بانکی با 
همکاری مشــترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 
یکــی از پیشــنهادهای و پارامترهــای مهم بســته 
حمایتی ســازمان بورس اســت که نقش موثری 
در رشــد بــورس دارد و بــه کاهــش هیجانــات 

منفی در بازار سهام کمک می کند.
گفت وگــو  در  بحرالعلــوم«  »محمدمهــدی 
بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا در خصــوص بســته 
اظهــار  ســرمایه،  بــازار  از  بنــدی   10 حمایتــی 
داشــت: مدیریــت نــرخ ســود بانکــی بــا همکاری 
مشــترک بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد یکــی از 
پیشــنهادهای و پارامترهــای مهم بســته حمایتی 
ســازمان بــورس اســت کــه می توانــد بــه کاهــش 
ادامــه دار هیجانــات منفــی در بــازار ســهام کمک 
کنــد؛ در این میان مدیریت بازدهی صندوق های 

با درآمد ثابت باید مورد توجه باشد.
وی اظهــار داشــت: نرخ بهــره بانکی به طور 

مســتقیم بــه عنــوان عامــل تنزیــل و اثرگــذار )بر 
نــرخ بــازده انتظــاری ســرمایه گذاران( بــر ارزش 
دارایی ها و قیمت سهام اثرگذار است و از طرف 
دیگــر اثر مســتقیم دیگر بــر روی صورت مالی به 
عنوان هزینه مالی و کاهنده ســود شرکت ها در 

صورت سود و زیان دارد.
بحرالعلــوم بنیادی تریــن و مهم تریــن عامل 
موثر بر بازار ســرمایه را در این بســته 10 بندی، 
مدیریــت نــرخ ســود بانکــی عنــوان کــرد و اظهــار 
داشــت: مدیریت نرخ ســود و در کنار آن انتشار 
اوراق اختیار فروش تبعی به عنوان بیمه سهام، 
روی ســهام صندوق های بــا درآمد ثابت می تواند 
اثــر گــذار باشــد و ایــن صندوق هــا را از ریســک 

مصون بدارد.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه تصریح کرد: 
در حقیقت کاهش ارزش ســهام این صندوق ها 
منجــر بــه عــدم تحقــق ســود انتظــاری طیفــی از 
ســرمایه گذاران می شــود کــه دنبــال نــرخ ســود 

بدون ریسک هستند.
وی بیــان کــرد: نوســان و کاهــش بازدهــی 
صندوق هــای بــا درآمــد ثابــت ابطــال واحدهــای 
ســرمایه گذاری و خروج پول از این صندوق ها و 
مجدد فشار بر بخش سهام این صندوق ها را در 
پی داشت؛ چرا که برای ابطال واحدها بخشی از 
ایــن نقدینگی ممکن بود از طریق فروش ســهام 

تامین شود.
دانشــگاه  اقتصــاد  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
عالمــه طباطبایــی بیــان کــرد: مدیریــت بازدهــی 
صندوق های با درآمد ثابت و هموارســازی ســود 
)از طریــق اختیــار فــروش تبعــی و مدیریــت نرخ 
بهره بانکی(، دو عامل بنیادی است که می تواند 
در روزهای پیش رو بر فضای بازار سرمایه تاثیر 

مثبتی داشته باشد.
بحرالعلــوم تاکید کرد: امیدواریم شــاهد از 
بین رفتن هیجانات منفی و بازگشــت اعتماد به 

بازار سرمایه باشیم.

 بسته حمایتی دولت عامل اعتمادآفرین
به بازار سهام است

بانکدار سابق وال استریت، سقوط دالر را پیش بینی کرد

کوچ سرمایه از سایر بازار ها به بورس

چرا قیمت ارز صعودی شد
و راه کنترل آن چیست؟
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اعالمیۀ پذیره نویسی سهام  شرکت کارخانجات داروپخش )سهامی عام(
ثبت  شده به شمارۀ139281 ناشر نزد مرجع ثبت شرکت ها و شناسۀ ملی 10101823437

هیات مدیره شرکت کارخانجات داروپخش)سهامی عام(

عمومی  مجمع  مصوبۀ  به استناد  می ر ساند  به اطالع 
فوق العاده 1401/03/08 و مجوز شمارۀ 014/865847-200 
مورخ 1401/01/28 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر 
گردید سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,500 میلیارد ریال به  مبلغ 
2,600 میلیارد ریال،افزایش یابد. در مهلت تعیین شده 
تعداد  سهام،  خرید  حق تقدم  از  استفاده  جهت 
1,081,378,686 سهم از سهام جدید توسط سهامداران 
شرکت پذیره  نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای 
تحقق  به منظور  و  مذکور  حق تقدم  از  استفاده  مهلت 
افزایش سرمایه، تعداد 18,621,314 سهم000ر1 ریالی 
استفاده نشدۀ سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با 
عنایت به مجوز شمارۀ 140130400901105038 مورخ 
عرضه  زیر  به شرح  شرکت ها  ثبت  ادارۀ   1401/08/15

می گردد:
1( موضوع فعالیت شرکت:

الف ( موضوعات اصلی شامل :
دامی،  انسانی،  داروهای  واردات  و  ،تهیه  تولید   -1
مکمل های دارویی، تجهیزات و لوازم آرایشی، بهداشتی، 
غذایی  شیرخشک،  درمانی،  و  آزمایشگاهی  و  پزشکی 
کودک، مکمل های تغذیه ای، فرآورده های طبیعی و سنتی 

و غذاهای ویژه
2- توزیع و فروش محصوالت در سراسرکشور و صدور 

آنها به خارج از کشور 
3- تولید، خرید و فروش مواد اولیه، بسته بندی و سایر 
هرگونه  فروش  و  خرید  و  مشارکت  تولید،  ملزومات 

خدمات مرتبط با فعالیت اصلی و عملیاتی شرکت
4- تولید و فروش و واردات ملزومات دارویی

ب( موضوعات فرعی شامل :
1- تاسیس و ایجاد و بهره برداری از کارخانه های تولیدی،  

صنعتی و فروش آنها
2- خرید و فروش ماشین آالت، قطعات و سایر ملزومات 

و دارایی ها
و فروش سهام  3- مشارکت و سرمایه گذاری و خرید 

شرکتها
4-اقدام به فعالیت های تحقیقات علمی و عملی مربوط 
به تبادل اطالعات، دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه 
و تدارک آنها از شرکت های داخلی یا خارجی و همچنین 
با  هرگونه عملیات تجاری و غیرتجاری مجاز که مرتبط 

موارد فوق بطور مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
کدپستی:  و  شرکت  شعب  نشانی  و  اصلی  مرکز   )2
داروپخش   خیابان  کرج  مخصوص  جاده   18 کیلومتر 
کدپستی 1397116396 – شرکت فاقد شعب می باشد.

3( سرمایۀ فعلی شرکت: 1,500,000,000,000 ریال.
4( موضوع افزایش سرمایه: اجرای طرح توسعه.

5( محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده 
سهامداران و آورده نقدی.

6( مبلغ افزایش سرمایه: 1,100,000,000,000 ریال.
 2,600,000,000,000 افزایش:  از  پس  سرمایه  مبلغ   )7

ریال.
8( مدت شرکت: نامحدود

9( نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز 
است.

10( ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال.
شرکت:  سهامداران  توسط  مشارکت شده  مبلغ   )11

1,081,378,686,000 ریال.
 18,621,314  : عموم  به  عرضه  قابل  سهام  تعداد   )12

سهم.
13( مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: 

اشخاص حقیقی یا 
حقوقی

شمارۀ ثبت 
اشخاص 
حقوقی

شناسۀ ملی 
اشخاص 
حقوقی

شماره نام پدرنماینده
سمتکدملیشناسنامه

علیرضا یکتادوست 
شرکت توزیع داروپخش 1292091010725582حسینی

رئیس هیات مدیره 44660065133242غالمرضا)سهامی عام(
و عضو غیر موظف

حسین خلیلی 
شرکت شیمی دارویی 1292071010725563افوسی

1196219863100غالمعلیداروپخش )سهامی عام (
نایب رئیس هیات 
مدیره و عضو غیر 

موظف

شرکت سرمایه گذاری 21289810102543204محمود اللهیاری
عضو موظف هیات 11890054428572گرزعلیدارویی تامین

مدیره
فاقد عضو هیات 

----داروپخش3810910100835286مدیره

فاقد عضو هیات 
----تولید مواد اولیه داروپخش3589210101725603مدیره

محمد مسعود 
مدیرعامل خارج از 4262851257943محمد---علیمراد

هیات مدیره

*شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد.
14( شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع 
عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند 
شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و 
نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد 
نمایندگی  یا  و  وکالت  مدرک  ارائه  به شرط  سهام خود 
حضور بهم رسانند . هر سهامدار برای هر یک سهم یک 

رای خواهد داشت. 
15( مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل 
اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:  تقسیم سود 
طبق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام 

فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد 
منابع تقسیم حداقل 10 درصد  و در صورت وجود  بود 
از سود سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است . طبق 
مواد 140و238 قانون تجارت هیات مدیره مکلف است 
بعنوان  را  از سود خالص شرکت  بیستم  یک  هر سال 
اندوخته قانونی منظور نماید همین که اندوخته بر یک 
دهم سرمایه بالغ گردد به پیشنهاد هیات مدیره و تصمیم 
مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص 
برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود تقسیم 
دارایی پس از تصفیه طبق اساسنامه و با رعایت قوانین 

مربوطه به عمل خواهد آمد.
16( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: فاقد سهام 

ممتاز می باشد.
17( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: 
شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم 

می باشد.

18( مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد 
هر گونه مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشارکت است.

19( مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص 
با  مطابق  شده است:  تضمین  شرکت  توسط  که  ثالث 
1400/12/29مجموع  شدۀ  حسابرسی  مالی  صورت های 
ترتیب  به  شرکت  بلند مدت  و  کوتاه مدت  بدهی های 
برابر با 20,214,119 و 688,237  میلیون ریال می باشد. 
همچنین بر اساس یادداشت 2-3 همراه صورت های مالی 
حسابرسی شده مزبور بدهی های احتمالی به  همراه مبلغ 
اشخاص  بدهی های  خصوص  در  اعطایی  تضمین های 

ثالث برابر با 22,788,275 میلیون ریال می باشد.

20( مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری 
روز شنبه مورخ 1401/08/21 آغاز و تا پایان وقت اداری 
روز شنبه مورخ 1401/09/05 به مدت 15 روز ادامه خواهد 

داشت. 
تذکر: چنانچه سقف سرمایۀ تعیین شده قبل از انقضای 
مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، 

عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.
21( حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی 
باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر 18,621,314 

سهم.
22( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن:
موضوع 
فعالیت

میزان تعهدات
شخصیت 

حقوقی
نام متعهد

سرمایه 
گذاری

خرید کلیه حق 
تقدم های استفاده 

نشده

سهامی 
عام

شرکت 
داروپخش

که  کثیراالنتشاری  روزنامۀ  کثیراالنتشار:  روزنامۀ   )23
می شود  منتشر  آن  در  ناشر  آگهی های  و  اطالعیه ها 
روزنامه اطالعات می باشد. همچنین اعالمیۀ مذکور در 
روزنامه های اقتصاد پویا و عصر اقتصاد ) بر اساس مفاد 
مادۀ 177 الیحۀ اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نیز 

منتشر می گردد. 
شرکت  ثبت  به  توجه  با  پذیره نویسی:  چگونگی   )24
بورس  نزد سازمان  عام(  داروپخش)سهامی  کارخانجات 
از  اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً  و 
متقاضیان  شد.  خواهد  انجام  کارگزاری  شبکه  طریق 
برای  تعیین شده  مهلت  در  می توانند  پذیره نویسی 
پذیره نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام 
نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می بایست عالوه 
بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را 

نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. 
25( مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی 
حق تقدم های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر 
روز معامالتی، پس از تسویۀ وجوه در اتاق پایاپای شرکت 
به  وجوه،  تسویۀ  و  بهادار  اوراق  مرکزی  سپرده گذاری 

حساب زیر واریز می گردد:
شرکت  به  نام   0358414862000 شمارۀ  حساب 
کارخانجات داروپخش  سهامی عام، نزد بانک ملی ایران 

شعبۀ کارخانجات داروپخش کد 1059
26( کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: 
اساسنامه، طرح اعالمیۀ پذیره نویسی و آخرین صورت های 
مالی به ادارۀ ثبت شرکت های تهران تسلیم شده است. 

خصوص  در  هیئت مدیره  توجیهی  گزارش  همچنین 
ثبت  بیانیۀ  و  قانونی  بازرس  گزارش  سرمایه،  افزایش 
اوراق  ناشران  انتشار در سایت رسمی  سهام در دست 
بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس عالقه مندان 

می باشد.

27( مشخصات سهامداران:  سهامداران باالی 10 درصد

درصدمالکیت تعداد سهام نوع شخصیت 
حقوقی

نام 
سهامدار

82/87 1,243,080,684 سهامی عام شرکت 
داروپخش

پذیره نویسی  تکمیل  عدم  صورت  در  عمل  نحوۀ   )28
سهام شرکت: شرکت داروپخش ) سهامی عام ( متعهد 
گردیده که در صورت عدم مشارکت کامل دارندگان حق 
تقدم در افزایش سرمایه نسبت به خرید کامل کل حق 
نشده(  نویسی  پذیره  )سهام  نشده  استفاده  تقدم های 
نویسی  پذیره  مهلت  پایانی  روز  مدت 5  ظرف  حداکثر 

عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:
اتکای اطالعات اعالمیۀ  مسئولیت صحت و قابلیت   

پذیره نویسی بر عهدۀ ناشر است.
  ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و 
مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به 
سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف 
و یا به دلیل ارائۀ اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضۀ 
اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر 

گردیده اند.
  ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، 
قانونی  مقررات  رعایت  از  اطمینان  حصول  به منظور 
شفافیت  و  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  مصوبات  و 
اطالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و 
یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت ها یا طرح های مرتبط 

با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
  پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه 
تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به 
سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شمارۀ 13 سازمان 
بورس و اوراق بهادار – ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت 

اوراق بهادار سرمایه ای

شرکت کارخانجات داروپخش )سهامی عام(

تاریخ : 1401/08/18

شناسه : 1407585

آگهــی مناقصـــه عمــومی

شرکت آب وفاضالب استان خراسان جنوبی در نظردارد اجرای پروژه" حفاری، لوله گذاری 
و آزمایش پمپاژ چاه به روش دورانی ضربه ای در روستای اصفهک شهرستان طبس "  را با 

مشخصات زیر براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط که آمادگی الزم جهت اجرای پروژه را دارند، دعوت می شود برای 
دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/08/18 لغایت 1401/08/23 به سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت مراجعه نمایند.
• شرح مختصری از کار: اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه آب به روش دورانی ضربه ای 
)به عمق 250 متر و قطر حفاری 18 اینچ( ، نصب لوله جدار 14  اینچ از نوع فوالدی  )100 متر 
لوله ساده برای قسمت خشک و 150 متر لوله مشبک برای قسمت آبده( ، تهیه و ریختن گراول 

پکینگ و انجام مهار چاه ، انجام آزمایش پمپاژ و ویدئومتری )درصورت نیاز(
توضیحات مهم:

 مبلغ اولیه برآورد : 22.847.319.300 ریال ، مدت اجرا: 2ماه – محل تأمین اعتبار: 
اعتبارات عمرانی 

 حداقل رتبه و گواهینامه صالحیت مورد نیاز: رتبه 5 در رسته اکتشافات زمینی از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی- گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی

     آخرین مهلت ارسال و ثبت اسناد ساعت  14ظهر روز یکشنبه  1401/09/06 می باشد-زمان 
گشایش پیشنهادات روز دوشنبه 1401/09/07  ساعت 9 صبح در محل اتاق جلسات شرکت 

آب و فاضالب خراسان جنوبی )ساختمان شماره یک( برگزار خواهد شد.
فاضالب  و  آب  شرکت  سایت  به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  پیمانکاران   
استان خراسان جنوبی و یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه و با شماره تلفن های 
05632214735– 8 الی05632214752 تماس حاصل فرمایند.ضمن اینکه اسناد مناقصه را 

فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می توانند دریافت نمائید.
 میزان تضمین فرآیند ارجاع کار 1.143.000.000 ریال میباشدکه صرفاً تضمین هایی که 
براساس بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 تنظیم شده باشند، قابل 

قبول خواهد بود.

 " آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای"                          

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبیصرفه جویی در مصرف آب نیازمند اتحاد ملی است

شماره :1401-64

www.abfa-khj.ir http://setadiran.ir http://iets.mporg.ir

وم(
تد
)نوب

دفترروابطعمومیشرکتآبوفاضالباستانزنجان انتشارنوبتاول:1401/08/17نوبتدوم:1401/08/18

شـرکت آب و فاضالب اسـتان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشـروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شـرکتهای تشـخیص صالحیت شـده سـازمان برنامه و 
بودجـه واگذار نماید . 

1-نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کدپستی 4514978757
2-عنوان و مشخصات کلی مناقصه :

نکته 1 : ارائه صورتهای مالی منتهی به سال 1400 که در سامانه پردیس به ثبت رسیده باشد 
الزامی می باشـد .

نکته 2 : ارائه رضایت نامه از کارفرمای قبلی در حوزه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب 
و فاضالب الزامی می باشد .

نکتـه 3 : پیمانکارانـی کـه فاقـد رتبـه 6 بهـره بـرداری از تاسیسـات آب شـرب در رسـته تامیـن ، 
انتقال و توزیع از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور می باشند بایستی ظرف مدت حداکثر 

6 مـاه نسـبت بـه دریافـت رتبـه فـوق اقـدام و بـه کارفرمـا تحویل نمایند .
3-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ساعت 8 صبح  مورخه   1401/08/17  
لغایت تا ساعت 8  صبح  مورخه   1401/08/24 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir جهـت دریافـت موجـود اسـت و معاملـه از ثبـت و دریافـت اسـناد تـا ارسـال 

پاکات توسط مناقصه گران ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد . 
*نکتـه مهـم* مناقصـه گـران جهـت شـرکت در مناقصـه حتمـاَ مـی بایسـت در بـازه ی زمانـی فـوق 
نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند ، در غیر 

ایـن صـورت امـکان شـرکت در مناقصـه فـوق بـرای ایشـان وجود نخواهد داشـت .
4- نوع تضمین شـرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شـرکت در فرآیند ارجاع کار می بایسـت 
بـه یکـی از صـور درج شـده در آییـن نامـه تضمیـن بـرای معامـالت دولتـی ارائه گردد که جزئیات به 

صورت مشـروح در اسـناد مناقصه توضیح داده شـده اسـت . 
5-مـدت اعتبـار پیشـنهادها : مـدت اعتبـار پیشـنهادها 3 مـاه از تاریـخ آخریـن مهلـت تسـلیم 

پیشـنهادها بـوده و قابـل تمدیـد تـا 3 مـاه دیگـر مـی باشـد .

 http://iets.mporg.ir, http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 
7-مهلـت تحویـل پـاکات مناقصـه : پـاکات مناقصـه بایـد حداکثـر تـا سـاعت 8 صبـح  مورخـه   
1401/09/05   از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ارائـه گـردد و بـه پاکاتـی کـه خـارج از 

سـامانه تـدارکات الکترونیکـی واصـل شـود ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد .
تذکـر : مناقصـه گـران مـی بایسـت اصـل تضمیـن شـرکت در مناقصـه را عـالوه بـر ثبت در سـامانه 
سـتاد ، در یـک پاکـت دربسـته تـا یـک سـاعت قبـل از بازگشـایی پـاکات بـه دبیرخانـه شـرکت آب و 

فاضـالب اسـتان تحویـل نمایند .
www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس

9-زمـان گشـایش پـاکات : پـاکات مناقصـه مذکـور در سـاعت 9 صبـح  مورخـه   1401/09/05 در 
سـالن کنفرانـس شـرکت آب و فاضـالب اسـتان زنجـان بازگشـایی خواهـد شـد.

10 - شـرکت در مناقصه و ارائه پیشـنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دسـتگاه مناقصه گزار 
موضـوع مـاده 10 آیین نامـه معامـالت دولتـی می باشـد. شـرکت آبفـا در رد یـا قبـول هـر یـک از 

پیشـنهادات مختـار اسـت .
11 - عـالوه بـر صالحیـت پیمانـکاری ، داشـتن صالحیـت ایمنـی بـرای شـرکت در مناقصـه الزامـی 

مـی باشـد .
12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

13- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت 
مقـرر در فراخـوان واصـل گـردد ترتیب اثر داده نخواهد شـد. 

14- هزینه کلیه آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد .

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای «

شماره 
برآورد اولیه موضوعمناقصه

)ریال(
مبلغ 

پیش پرداخت
مدت 
تضمین شرکت در محل تامین اعتبارپیمان

فرآیند ارجاع کار)ریال(

124-401
تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان خدابنده

 شماره فراخوان
2001001230000094

24 ماهندارد98/674/632/992
منابع عمرانی به صورت نقد 
و اسناد سه ساله طبق شرح 

در اسناد مناقصه
4/934/000/000

رشته و
پایه مورد 

نیاز

حداقل رتبه 6 بهره برداری از تاسیسات آب شرب در رسته تامین، انتقال و توزیع آب از شرکت مهندسی آبفای کشور و همچنین شرکتهایی که کلیه مراحل تشخیص صالحیت فوق را 
طی نموده و نام آنها در سایت www.nww.ir درج شده است یا دارندگان حداقل رتبه 5 آب یا تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه مجاز به شرکت در مناقصه می باشند

از  ایران خــودرو  صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل 
تــارا  خودروهــای  دســتگاه   ۳۵۰۰ صــادرات 
اتوماتیــک و دســتی، دنــا، دناپالس و دناپالس 
توربوشــارژ اتوماتیک به کشــور آذربایجان طی 

یک سال آینده خبر داد.
بــه گــزارش ایکوپــرس، مهــدی خطیبی در 
بازدیــد از ســایت تولیــدی آذرکــرون در منطقــه 
بــا  نشســت  در  آذربایجــان  کشــور  نفت چالــه 
و  بررســی  بــه  تولیــدی،  ســایت  ایــن  مدیــران 
توســعه  در  موجــود  موانــع  رفــع  راهکارهــای 
صــادرات و مونتــاژ محصــوالت ایران خــودرو در 

این سایت تولیدی پرداخت. 
او بــا بیــان این کــه در ســال های گذشــته 
7 هــزار دســتگاه از محصــوالت ایران خــودرو به 

ایــن کشــور صــادر شــده، گفت: با رفــع موانع و 
توسعه همکاری ها، طی یک سال آینده ۳۵۰۰ 
دســتگاه خــودرو معــادل ۵۰ درصــد از صادرات 
کل ســال های گذشــته را بــه ایــن کشــور صــادر 

خواهیم کرد. 
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایران خــودرو بــا 
اشــاره بــه رتبه هــای بــاالی فــروش محصــوالت 
اســتقبال  و  آذربایجــان  بــازار  در  ایران خــودرو 
بــاالی مــردم ایــن کشــور گفــت: ســمند و دنــا 
مــردم  توجــه  مــورد  و  محبــوب  خودروهــای  از 
ایــن  از  زیــادی  تعــداد  و  اســت  آذربایجــان 
محصوالت در خیابان های این کشــور به چشــم 

می خورد.
مهم تریــن  را  ســودده  صــادرات  خطیبــی 

جهانــی  ســطح  در  تجــاری  تعامــات  محــور 
دانســت و گفــت: مهم تریــن دســتاورد ســفر به 
بــا طــرف آذری، اصــاح  آذربایجــان و مذاکــره 
قیمــت محصــوالت و توافق بــر قیمت مورد نظر 
ایران خــودرو برای تحقق ســودآوری در صادرات 

محصوالت بوده است. 
او با بیان این که صادرات به هر قیمتی را 
انجــام نمی دهیم، تصریح کــرد: فعالیت تجاری 
ســودآور از منظــر هیــات مدیــره گــروه صنعتــی 
ایران خــودرو بســیار مــورد تاکیــد اســت و طبــق 
رویکردهــای فعلــی ایران خــودرو نبایــد از ناحیه 
مبنــای  و  شــود  متضــرر  محصــوالت  صــادرات 
ایــن حــوزه ســودآوری مناســب و  فعالیــت در 

تامین منافع سهام داران است.

بــه  اشــاره  بــا  ایمیــدرو  عامــل  هیــات  رئیــس 
شــرایط  کــردن  فراهــم  بــر  تمرکــز  سیاســت 
چهــارم  نســل  بــه  ورود  بــرای  توانمندســاز 
انقــالب صنعتــی اعالم کــرد که ایمیدرو بســته 
سیاســتی برای ورود به نسل چهارم صنعتی و 
هوشمندســازی بخش معــدن و صنایع معدنی 

ارائه می کند.

بــه گــزارش روابط عمومی ایمیــدرو، وجیه 
هللا جعفــری در نشســت هــم اندیشــی تهیــه 
بسته سیاستی انقاب صنعتی چهارم معدن و 
صنایع معدنی افزود: الزم است سند سیاستی 
مناســب جهــت ورود بــه نســل چهــارم انقــاب 
و  معــدن  بخــش  هوشمندســازی  و  صنعتــی 
صنایع معدنی در کوتاه ترین زمان نهایی شود.

اجرای انقالب صنعتی چهارم در شرکت  ها
در  حــوزه  ایــن  شــرکت  های  گفــت:  او 
هــر ســطحی کــه قــرار دارنــد را بایــد بــه طــور 
و  مزیت  هــا  از  تــا  کــرد  راهبــری  کارشناســانه 
فرصت های انقاب صنعتی چهارم بهره ببرند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: 
نقــش ایمیــدرو از اجــرا بــه ســمت تســهیلگری، 
بسترســازی و هدایــت رفتــه اســت و در حــوزه 
انقــاب صنعتی نســل چهــارم به دنبــال جبران 

عقب ماندگی  ها در بخش فناوری هستیم.
هوشمندسازی معادن

جعفــری  بــا بیــان اینکــه هوشمندســازی 

بخــش  کلیــدی  راهبردهــای  از  یکــی  معــادن 
معدن و صنایع معدنی اســت، گفت: اســتفاده 
و  آفریــن  تحــول  فناوری  هــای  از  بهره منــدی  و 
ســرمایه گذاری و توســعه بایــد از اولویت  هــای 
راهبــردی در اســناد تحــول گرایانــه ایــن حــوزه 

باشد.
او تاکید کرد: مدیران ایمیدرو، پیشنهادات 
خود را راجع به پیش نویس این سند راهبردی 
اعــام کننــد تــا با تعییــن یک برنامــه زمانبندی، 

وارد فاز اجرا شویم
پیاده سازی طرح  های جامع فلزات

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو با اشــاره به 
اقدامــات توســعه ای ایمیدرو در تهیه طرح  های 
جامع محصوالت معدن و صنایع معدنی گفت: 
ایمیدرو به منظور پیاده سازی اسناد توسعه ای 
ایــن بخــش همچــون طرح  هــای جامــع فلــزات 
اساســی )فوالد، مس و ســرب و روی(، توســعه 
حوزه هــای آمــوزش، تجهیــز نیــروی انســانی و 

تامین ماشین آالت را برنامه ریزی کرده است.

صادرات ۳۵۰۰ دستگاه محصوالت 
ایران خودرو به آذربایجان

برنامه ارائه بسته سیاستی به منظور 
 هوشمندسازی معدن و صنایع معدنی

با ایمیدرو



اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . چهارشنبه 18 آبــــــــــان 1401 . سال هجدهم . شماره 5026 . 

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز و کارت خودرو وانت پیکان به شماره 
پالک 547 س 15 ایران 18 و شماره شاسی BG252548 بنام 

وحید زمانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 

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

برابر رای شماره 140160329012004242 - 1401/07/27 هیات اول/دوم  موضوع 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  ثبتـی حـوزه  مسـتقر در واحـد 
متقاضـی آقـای محمـود نجاریانـی بـه شـماره شناسـنامه 5 کدملـی 4609778394 
صـادره از  گرمسـار فرزنـد آقابابـا در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان مسـکونی بـه 
مساحت 172/50 متر مربع پالک 79 فرعی از 25 اصلی واقع در شاهبداغ بخش 
حوزه ثبت ملک گرمسار  )مبایعه نامه عادی /خریداری از معصومه پازوکی احدی 
از ورثـه حسـن پازوکـی ( محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 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 تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18        

 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلوئی    شناسه: 1397465

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اول/ هیـات   ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ مـورخ   - شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۴۴۳۵    رای  برابـر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد تقـی افـراد  بـه شناسـنامه شـماره ۴۶۷۶ کـد ملی 
۰۴۲۱۸۸۷۳۰۳ صـادره از ورامیـن فرزنـد محمـد ابراهیـم در ششـدانگ یـک بـاب 
سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ۲۸۶/۸۵ متـر مربـع از ۱۱۸ فرعـی از ۲۱ - اصلـی 
واقـع در روسـتای کوشـک شهرسـتان گرمسـار ) مبایعـه نامـه عـادی، خریـداری از 
میـرزا علـی پازوکـی(  محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
شناسه : ۱۴۰۵۲۱۴ حسین چلوئی  - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار 

آگهی مفقودی
   درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش خـودروی سـواری سـوزوکی تیـپ 
گرنـد ویتـار ا2,4DOHCA بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل1397 شـماره موتـور 
پـاک  شـماره   NAAS39S37JK900021 شاسـی  شـماره   J24B1328578
ایـران 59-976ب27 بنـام عباسـعلی رسـتمانی فرزنـد علـی اصغـر کدملـی 
2121290699 متولد1337 شماره شناسنامه 537 صادره ازگرگان  لذا سند 
کمپانـی )فاکتورفـروش کارخانـه( خـودروی فـوق مفقـود شـده و از درجه اعتبار 

471- استان گلستان - گرگانسـاقط مـی باشـد.

حیاتی ترین شاهراه مواصالتی کشور، خطرآفرین و غیراستاندارد
جاده ســبزوار بردســکن یکی از مســیرهای مهم 
در خراســان رضوی و کشــور اســت که عالوه بر 
اتصــال اســتان های جنوبــی و شــرقی بــه شــمال 
کشــور، به ســبب رفــت و آمد تریلی هــا و تبادل 
کاال از کشــورهای آســیای میانه به بنادر جنوبی 
یــک محــور ترانزیتــی و شــاهراه مهــم اقتصــادی 

محسوب می شود.
بــودن،  کم عــرض  ســبب  بــه  محــور  ایــن 
آســفالت نامناســب، یــک بانــده بــودن و وجــود 
پیچ هــای خطرنــاک در کنــار حجــم بــاالی عبــور و 
مــرور تریلی و خودروهای ســنگین، اتوبوس های 
بــه  تبدیــل  ســواری  خودروهــای  و  مســافربری 
محــوری پــر حادثــه شــده اســت؛ چنانچــه همــه 
ســاله ده ها تن از هموطنان در این جاده کشــته 

و مصدوم می شوند.
بــا  ابتــدا  در  کــه  مواصالتــی  محــور  ایــن 
کاربری ارتباط بین شــهری ۲ شهرســتان ســبزوار 
و بردســکن احــداث شــد امــا پــس از اتصــال این 
جاده مواصالتی بین شــهری از ســمت بردســکن 
بــه بجســتان، رفــت و آمــد مســیر بنــادر جنوبــی 
برقــرار  آن  در  جنوبــی  و  شــرقی  اســتان های  و 
شــد. ایــن جــاده در شــرایطی تبدیــل بــه یــک راه 
دسترســی مهم شد که ظرفیت تحمل این میزان 

بار ترافیکی را ندارد.
در محــور ســبزوار بردســکن کــه حمل ونقل 
کاال و ارتبــاط بنــادر جنوبــی بــا آســیای میانــه از 
آن صــورت می گیــرد، بــر مبنای آمــار پلیس  راه و 
راهــداری به  طــور میانگین روزانه ۴۰۰۰ خودروی 
دســتگاه   ۷۵ و  تریلــی  دســتگاه   ۷۰۰ ســواری، 
اتوبوس از اســتان های خراســان رضوی، خراسان 
جنوبی و سیســتان و بلوچســتان به اســتان های 
آمــد  و  رفــت  کشــور  مناطــق  دیگــر  و  شــمالی 
می کننــد؛ لــذا توجه بــه ایمنی و استانداردســازی 

آن مهم به شمار می رود.

جاده سبزوار بردسکن نامناسب 
برای رفت و آمد تریلی ها

یــک راننــده کــه هــر روز در مســیر جــاده 
ســبزوار بردســکن رفــت و آمــد دارد، بــه ایســنا 
گفت: کم عرض بودن جاده و آسفالت نامناسب 
آن مشــکالت فراوانی برای رانندگان و مســافران 
ایجــاد کــرده و طــی ســال های گذشــته حــوادث 

ترافیکی در این مسیر بیشتر شده است.
و  کامیــون  از  باالیــی  حجــم  افــزود:  او 
خودروهــای ســنگین از این مســیر دوطرفه عبور 
می کننــد و هــر از گاهــی وقوع حــوادث دلخراش 
آزردگــی خاطــر افــراد عبــوری در ایــن مســیر را 

فراهم می کند.
ایــن راننــده خــودروی ســنگین کــه بارهــا از 
نزدیک شــاهد حوادث ترافیکی در محور ســبزوار 
بردســکن بــوده، اظهــار کــرد: تبدیــل شــدن ایــن 
مسیر به محور حمل ونقل بین المللی، یک بانده 
بــودن آن، پیچ هــای خطرنــاک و آســفالت بســیار 
خــراب آن موجب شــده که ســاالنه تعــداد زیادی 
از هموطنان به دلیل تصادفات رخ به رخ در این 

جاده کشته و مصدوم شوند.

 جاده سبزوار بردسکن
  ناتوان در پذیرش ظرفیت

بار ترافیکی فعلی
رئیس پلیس راه سبزوار در همین خصوص 
به ایســنا گفت: محور ســبزوار بردســکن یکی از 
ورودی هــای غربــی خراســان رضــوی اســت که بر 

مبنــای آمارهــای رســمی خودروهــای پنج اســتان 
جنوبی و شــمال شــرق کشــور از این مســیر رفت 

و آمد می کنند.
علی اســالمی تبار با اشاره به مختصات این 
مســیر افزود: جاده ســبزوار بردسکن کم عرض و 
فاقد شــانه آســفالت اســت. بــا توجه بــه ناتوانی 
در پذیــرش ظرفیــت بــار ترافیکی فعلــی، نیازمند 
بازنگری در طرح مهندســی راه، اصالح هندسی، 

تعریض و مرمت آسفالت است.
او ســبقت غیرمجــاز و انحــراف بــه چــپ را 
عامــل اصلــی ایجــاد تصادفات رانندگــی در جاده 
ســبزوار بردســکن   اعــالم کــرد و گفــت: هرچنــد 
بــرای پیشــگیری از وقوع چنیــن حوادثی تیم های 
پلیــس  راه در این مســیر اســتقرار یافته  و پایش 
مســتمر آن صــورت می گیــرد امــا ایمنــی بیشــتر 
ایــن مســیر منــوط بــه در نظــر گرفتن شــرایط راه 
و رانندگــی بــا ســرعت مطمئنــه و رعایــت قوانین 

راهنمایی و رانندگی است.
اســالمی تبار با بیان اینکه مهم ترین نگرانی 
در خصــوص ایــن مســیر ارتقــاء ایمنــی و کیفیت 
آن اســت، اظهار کرد: بیشترین حوادث رانندگی 
در جــاده ســبزوار بردســکن از ورودی ســبزوار تا 
کیلومتــر ۱۰ در ســاعات پیــک ترافیــک و کیلومتر 
۲۵ تــا ۵۵ بــر اثــر وجــود پیچ هــای پــی در پی رخ 

می دهد.
او ادامه داد: در راستای کاهش حوادث این 
مســیر مواصالتی اصالح پیچ های غیر استاندارد، 
و  تعویــض حفاظ هــا  آســفالت،  کیفیــت  بهبــود 
ایمنی پل ها از اقدامات کوتاه مدت ضروری است 
امــا راهــکار دائمــی آن ۲ بانده شــدن این مســیر 

بوده که تحقق آن عزمی جدی تر را می طلبد.

3 پایگاه ۲۴ ساعته
و  پیش بیمارســتانی  اورژانــس  رئیــس 
مدیریت حوادث دانشــگاه علوم پزشــکی سبزوار 
پایــگاه   ۳۰ مجمــوع  از  گفــت:  ایســنا  بــه  هــم 
اورژانــس شــهری و جــاده ای ایــن دانشــگاه، ســه 
پایــگاه بــه صــورت ۲۴ ســاعته در مســیر جــاده 
سبزوار بردسکن به بیماران و مصدومان خدمات 
ارائــه می دهنــد تــا در حــد امــکان از آمــار تلفــات 

جاده ای در این مسیر کاسته شود.
عباس کافی افزود: جاده ســبزوار بردسکن 
از  اســفراین  و  جویــن  ســبزوار،  جــاده  کنــار  در 
مجموعــه  در  خطرنــاک  و  پرترافیــک  مســیرهای 
راه هــای شهرســتان ســبزوار اســت کــه عملیــات 
اجرایــی بانــد دوم آن باید از طریق پیگیری ردیف 

ملی زودتر عملیاتی شود.

شرایط ایمنی جاده سبزوار 
بردسکن نیازمند ارتقاء بیشتر

رئیــس اداره راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
ایســنا  بــا  گفت وگویــی  در  ادامــه  در  ســبزوار 
خاطرنشــان کــرد: طــول جــاده ســبزوار بردســکن 
در  آن  کیلومتــر   ۹۲ کــه  اســت  کیلومتــر   ۱۳۵
حوزه اســتحفاظی شهرســتان ســبزوار قرار دارد. 
روکــش  عملیــات  اجــرای  آن،  ایمنــی  افزایــش 
آسفالت، ارتقاء کیفی و روشنایی مسیر به ویژه 

در محدوده گردنه البالغ ضروری است.
حســن عابدی پــور افــزود: بــه منظــور ارتقاء 
ایمنی این جاده عملیات روکش آسفالت بخشی 
از مســیر، خط کشــی کامــل آن و در برخــی نقــاط 
پرحادثــه خط کشــی دوبــل به منظــور جلب توجه 
راننــدگان و تاکیــد بــر عدم ســبقت در ســال های 

گذشته اجرا شده است.

او اظهار کرد: در جاده ســبزوار بردســکن ۲ 
نقطــه حادثه خیز در تقاطع شهرســتان ششــتمد 
و ثقیه شناســایی شــده که عملیات ایمن ســازی، 
تعریــض، پارکینــگ و روشــنایی تقاطــع ششــتمد 
اجــرا شــد و اصــالح نقطــه حادثه خیــز ثقیــه بــا 
نصــب ۲۵۰ متــر حفــاظ ۲ مــوج و نیــز تابلوهــای 

آشکارسازی در دستور کار قرار دارد. 
رئیــس اداره راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
نقطــه  ســه  در  همچنیــن  داد:  ادامــه  ســبزوار 
پرحادثه دیگر جاده ســبزوار بردســکن در مســیر 
البــالغ  و  مهرنشــانی  ابراهیم آبــاد،  روســتاهای 
نصب ســرعت کاه  و فرایند آرام سازی انجام شده 

است.
خدماتــی  مجتمــع  نبــود  گفــت:  عابدی پــور 
از  یکــی  و جایگاه هــای عرضــه ســوخت  رفاهــی 
چالش های مســیر ســبزوار بردســکن و از عوامل 
بروز حادثه بوده که ســال گذشــته برطرف شــده 

است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه احــداث مجتمع هــای 
خدماتــی رفاهــی بیــن راهــی حــوادث جــاده ای را 
بــه طــور چشــم گیری کاهــش می دهنــد، افــزود: 
در همیــن راســتا ســه مجتمــع خدماتــی رفاهــی 
بیــن راهــی در مســیر جاده ســبزوار، ششــتمد و 

بردسکن احداث شده است.
ایــن مســئول تصریح کرد: ایــن مجتمع های 
خدماتــی رفاهــی بیــن راهــی در فاصله هــای ۲۰ 
و همچنیــن  برگشــت  و  رفــت  مســیر  در   ۲۵ و 
در مســاحت ۷۵ کیلومتــری احــداث شــده کــه با 
فعالیت آن مراکز، زمینه برای استراحت و توقف 
فراهــم  مســیر  طــول  در  مســافران  و  راننــدگان 
می شــود کــه ایــن موضــوع در افزایــش ضریــب 
ایمنــی و کاهــش تصادف و حوادث جاده ای موثر 

است.

جاده های پرترافیک و خطرناک
نماینــده مــردم ســبزوار در مجلس شــورای 
اسالمی نیز به ایسنا گفت: جاده های مواصالتی 
غــرب خراســان رضــوی از مســیرهای پرترافیــک و 
خطرنــاک اســت و ایــن منطقــه از لحاظ شــاخص 
راه دچار عقب ماندگی اســت که باید مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.
بهروز محبی نجم آبادی افزود: بدین منظور 
ســبزوار،  جــاده ای  مســیر  دوم  بانــد  از  بخشــی 
جویــن و اســفراین آغــاز شــده اســت و ۲ بانــده 
کــردن جاده هــا و محورهای مواصالتی ســبزوار و 
قوچان و همچنیت ســبزوار و بردســکن با شــیوه 
مــاده ۵۶ کــه گرفتــن وام از بانک هــا بــرای اجرای 
پروژه هــای دولتی اســت، در مرحلــه پیگیری قرار 

دارد.
ظرفیــت  واقــع  در  کم عــرض  جــاده  ایــن 
حجــم بــاالی رفــت و آمــد وســایل نقلیــه خــودرو 
را نــدارد و طــی ســال های اخیر به عنــوان یکی از 
حادثه خیزترین راه های خراســان رضوی شــناخته 

شده است.
طی ســال های گذشــته تصادفات مرگبار در 
جــاده ســبزوار بردســکن به علــت ترانزیتی بودن 
بــودن  کم عــرض  حادثه خیــز،  نقــاط  وجــود  آن، 
مســیر و رفت و آمد تریلی و خودروهای ســنگین 

رخ داده است.
تاکنــون اقدامــات مقطعــی برای ارتقــاء ایمنی این 
محــور صــورت گرفتــه امــا راهــکار اساســی، تامین 
اعتبار ملی و ۲ بانده شــدن این شــاه راه اساســی 
است که تحقق آن نیاز به پیگیری ویژه نمایندگان 

این دیار در مجلس شــورای اسالمی دارد.

بندر خرمشهر برای رونق اقتصادی نیاز به حمایت دارد
مدیر کل بندر خرمشهر با بیان اینکه برای رونق 
اقتصــادی این بندر نیاز به حمایت دولت اســت 
کاهش 3۰ درصدی سود بازرگانی برای کاالهای 

وارداتی به بندر خرمشهر را خواستار شد.
بــه گزارش خبرنــگار ایرنا،  نورهللا اســعدی 
کمیســیون  رئیــس  بازدیــد  جریــان  در  دیــروز 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی و هیات همراه 
از بندر خرمشهر افزود:بندر خرمشهر در آخرین 
نقطــه آبــی کشــور قرار داشــته و نیاز بــه حمایت 

دارد تا شاهد رونق اقتصادی بیشتری باشد. 
او اظهــار کرد:بــا توجــه بــه الیروبــی نشــدن 
ارونــدرود نیــاز اســت، حمایــت بیشــتری از بنــدر 

خرمشهر صورت گیرد. 
نماینده مردم خرمشــهر در مجلس شــورای 
اســالمی نیــز بــا تشــریح ســفر رئیس کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی و جمعــی از 
مســئوالن کشــوری بــه خرمشــهر اظهــار کــرد کــه 
مشــکالت و راه  هــای توســعه اقتصادی خرمشــهر 

در این سفر بررسی می شود.
ســیدلفته احمدنژاد در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افــزود: بازدیــد از زیرســاخت های گمــرک و بنــدر 

خرمشــهر همچنیــن بازدیــد از برخــی مکان  هــای 
اقتصــادی ایــن منطقه به منظور توســعه و اتخاذ 
راهکارهــای مناســب بــرای صــادرات در نشســت 
تخصصــی بــا حضور رئیــس کمیســیون اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی بررسی خواهد شد.
او گفت:بنــدر و گمــرک خرمشــهر ظرفیــت 
باالیی برای توسعه صادرات و اشتغال دارد که 
بایــد از ایــن ظرفیــت بــه نحو مناســب اســتفاده 

کرد.
نماینده مردم خرمشــهر در مجلس شــورای 
اســالمی افزود: در بازدید از شــرکت تولید رینگ 
ســایپا در خرمشــهر امــکان تولیــد رینگ متوســط 
و آلومینیومی بررســی خواهد شــد که در صورت 
تحقــق ایــن مهم اشــتغال مناســبی بــرای جوانان 

بومی منطقه ایجاد خواهد شد.
احمدنژاد به پیشــرفت ۸۵درصدی ســاخت 
بیمارســتان قلــب خرمشــهر اشــاره کــرد و اظهــار 
ایــن  تکمیــل  بــرای  اعتبــار  اختصــاص  داشــت: 

بیمارستان در این سفر پیگیری می شود.

اخبـــــــــــــــــار

نقاط حادثه خیز زنجان در مسیر اصالح
رئیــس اداره نگــه داری ابنیــه فنــی راه هــای 
جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  اداره کل 
اســتان زنجــان از اجــرای 1۰ پــروژه اصــالح 
مواصالتــی  محورهــای  حادثه خیــز  نقــاط 

استان خبر داد.
بــا  گفت وگــو  در  اســکندری  حســین 
ایســنا، دربــاره آخریــن وضعیــت ســاماندهی 
نقــاط حادثه خیز محورهای مواصالتی اســتان 
زنجــان، اظهــار کــرد: ۱۰ پــروژه در رابطــه بــا 
نقــاط حادثه خیز محورهای مواصالتی اســتان 
در دســت اجرا اســت که ۳ پروژه به ســازی و 
تعویــض محــور نوری بــه شــریف آباد به طول 
۲ کیلومتــر، تعویــض و بهســازی محــور قیدار 
بــه حصــار بــه طــول ۴ کیلومتــر و ســاماندهی 
ســیدجمال الدین  زیرگــذر  تقاطــع  احــداث  و 
درصــدی   ۹۹ یــا   ۹۸ پیشــرفت  خرمــدره 

داشته اند و یا پایان یافته اند.
او افزود: از دیگر پروژه های ســاماندهی 
نقــاط حادثه خیز محورهای مواصالتی اســتان 
نیــز کــه در حــال انجــام هســتند، مشــکالتی 
همچــون اعتبــار دارنــد. در برخــی مواقع چون 

اعتبــار کفــاف پــروژه را نمی دهــد و کمی طول 
می کشــد تــا اعتبــار الزم جمــع شــود موجــب 
می شــود تــا اتمــام پــروژه طول بکشــد و ادامه 

کار سخت تر و طوالنی تر می شود.
این مســئول تصریح کــرد: ۲۲ میلیارد 
تومــان اعتبــار از منابــع ملــی و ۱۰ میلیــارد 
رییس جمهــور  ســفر  اعتبــارات  از  تومــان 
بــرای اجــرای ایــن طرح هــا تخصیــص یافتــه 
محــور  مختــص  میلیــاردی   ۱۰ اعتبــار  کــه 
قره پشــتلو اســت و قراردادهای آن به مبلع 
۲۰ میلیــارد تومــان بســته شــده و کارهــای 

آن آغاز شــده  است.
طــرح  شــروع  بــه  اشــاره  بــا  اســکندری 
حضــور  و  آذر   ۱۵ از  راهــداری  زمســتانه 
اکیپ هــای راه، ادامــه داد: ۳۰ راهدارخانه در 
ســطح محورهای مواصالتی اســتان داریم که 
با شروع طرح زمستانه راهداری از ۱۵ آذرماه 
اکیپ هــای مجهــز راهــداری در راهدارخانه هــا 
در  فعــال  حضــور  آمــاده  و  شــده  مســتقر 
زمان هایــی همچــون وقــوع بارش هــا، بســته 

بودن راه و ... دارند.

با توجه به کســب رتبه برتر کانون مشــاورین اتاق 
بازرگانــی اصفهــان در نظرســنجی و پایــش رضایت 
پارلمــان  از عملکــرد واحدهــای اجرایــی  ذینفعــان 
بخــش خصوصی اصفهان در شــش ماهه نخســت 
ســال جــاری، طــی مراســمی از مشــاوران این مرکز 

تقدیر و تجلیل شد.
بازرگانــی  اتــاق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ایــن  اتــاق بازرگانــی اســتان در  اصفهــان،  رئیــس 
مراسم با تاکید بر اهمیت نقش اتاق های بازرگانی 
در شبکه سازی و توانمندسازی فعاالن اقتصادی به 
ویــژه در جنــگ اقتصادی موجود گفت: هدف اصلی 
اتاق هــای بازرگانــی رونــق ســرمایه گذاری، اشــتغال 
و کمــک بــه ایجاد شــهری پویا و شــاداب بــرای آحاد 

جامعه است.
زمینــه  در  فعالیــت  گلشــیرازی  مســعود 
مســئولیت اجتماعــی را محــور اصلــی فعالیــت اتاق 
دوره نهــم بیــان کــرد و افزود: ایجاد ســاختاری برای 
خدمــات مشــاوره ای اتاق بازرگانــی اصفهان و تنوع 
بخشی به مشاورین یکی از اقدامات پارلمان بخش 

خصوصی اصفهان در این دوره بود.
او با اشاره به وجود بسترهای حاکمیتی کمک 
به رفع مشکالت فعاالن اقتصادی در استان گفت: 
اتاق بازرگانی اصفهان در سال جاری برای اولین بار 
برنامــه عملیاتــی را بــا ۶۰۰برنامه و اقدام مشــخص 

ارائه و مصوب کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان یکی از مهم ترین 

نقــاط اتصــال بــا اتــاق بازرگانــی اصفهــان را ارائــه 
خدمــات مشــاوره ای مثبــت، هدایتگــر و گره گشــا 
دانســته و گفــت: بــر ایــن اســاس کانون مشــاورین 
اتاق بازرگانی اصفهان به ارائه خدمات مشــاوره ای 

به فعاالن اقتصادی می پردازد.
بــا بیــان اینکــه یکــی از باالتریــن  گلشــیرازی 
از  اصفهــان  اقتصــادی  فعــاالن  رضایــت  میــزان 
واحدهــای اجرایــی اتــاق بازرگانــی مربوط بــه کانون 
مشــاورین اســت، تصریــح کــرد: رضایــت قریــب بــه 
اتفــاق از عملکــرد مشــاوران اتاق بازرگانــی اصفهان 
نشــان دهنــده انتقال تجــارب خالصانه بــرای ایجاد 

یک جریان مولد اقتصادی است.
 همچنین محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون 
صنایــع اتــاق بازرگانــی اصفهان، ارائــه نقطه نظرات 
و پیشــنهادات مشــاوران در راســتای بهبود مقررات 
موجــود بــه منظــور ارائــه به قوای ســه گانــه و کمک 
بــه تســهیل کســب و کار فعــاالن اقتصــادی ازطریق 
تهیه پیشنهاداتی مدون و پیگیری آنها در بسترهای 

حاکمیتی موجود را بسیار حایز اهمیت دانست.
دائمــی  نمایشــگاه  ایجــاد  از  ادامــه  در  او 
منظــور  بــه  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  فعالیت هــای 
آگاهــی فعــاالن اقتصــادی از این اقدامــات در آینده 
نزدیــک خبــر داد و افــزود: مشــاوران می تواننــد در 
تهیه محتوای این نمایشگاه دائمی نیز کمک کنند.  
رئیــس  فریــد  اخــوان  غالمرضــا  ادامــه  در 
کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار و توســعه 

اقتصاد دانش بنیان، عملگرا بودن اتاق نهم و تالش 
بــرای رفــع مشــکالت فعــاالن اقتصــادی را در ارتقاء 
شــاخص محیــط کســب و کار اســتان مهم دانســت 
و تصریــح کــرد: ایجــاد میــز بانک مرکــزی و فعالیت 
درحوزه مســئولیت اجتماعــی از جمله این اقدامات 
بــرای امیدآفرینــی بــه فعــاالن اقتصــادی و کمک به 

تسهیل امور اقتصادی است.
هیــات  اعضــای  از  اصفهانــی  بــرادران  رضــا 
نماینــدگان و رئیــس کمیســیون حقوقــی و پارلمانی 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان نیــز بــا بیــان اینکــه کانــون 
مشــاورین از خطــوط مقــدم ارتبــاط اتــاق بازرگانــی 
بــا اعضا می باشــد افزود: رضایــت حداکثری فعاالن 
اقتصــادی از عملکــرد ایــن کانــون، موجــب افتخار و 

مباهات پارلمان بخش خصوصی اصفهان است.
علــی مهــذب، مدیــر واحد توســعه کســب وکار 
خبــرگان،  حضــور  نیــز  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق 
فعالیت هــای  بــا  مرتبــط  مجربیــن  و  پیشکســوتان 
اقتصادی در کانون مشاوران را یکی از ظرفیت های 
ارزشمند پارلمان بخش خصوصی اصفهان دانست.

او کانــون مشــاوران را یکــی از راهگشــاترین 
صاحبــان  بــرای  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  مراکــز 
کســب وکار طــی ارزیابی هــای انجــام شــده بیــان و 
تصریــح کرد: مــا به دنبال غنی ترکــردن این ظرفیت 

برای ارائه خدمات بهتر به اعضا هستیم.
در ادامــه بــا ارائــه نقطه نظرات و پیشــنهادات 

مشاوران از مشاورین عضو کانون تقدیر شد.

مدیرعامــل شــرکت توزیع برق ایــالم اعالم کرد که 
بزرگ تریــن پــروژه برق رســانی بــه جامعه عشــایری 

کشور در این استان اجرا شده است.
ولی هللا ناصری دیروز در گفت وگو با خبرنگار 
نیــرو  وزارت  از طرح هــای  یکــی  کــرد:  اظهــار  ایرنــا 
و  محرومیت زدایــی  هــدف  بــا  اخیــر  ســال های  در 
برخورداری مناطق عشایری از نعمت برق، واگذاری 
ســامانه های خورشــیدی اســت که تاکنون ۲ هزار و 
۵۰۰ سامانه در استان ایالم به خانوارهای عشایری 

تعلق گرفته است.
او افــزود: واگــذاری ایــن تعــداد ســامانه خورشــیدی 
در کشــور و حتــی دنیــا کم نظیــر اســت کــه با تالش 

مجموعه شرکت برق استان عملیاتی شده است.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق ایــالم یــادآور شــد: 
امسال نیز ۶۰۰ سامانه دیگر به خانوارهای عشایری 
ایــالم واگــذار می شــود کــه تاکنون بخــش عمده این 

تعداد در اختیار متقاضیان قرار گرفته اســت.
ناصــری بــا اشــاره بــه تــوان پنــج کیلوواتی این 
درصــد   ۹۰ کــرد:  تاکیــد  خورشــیدی  ســامانه های 
هزینه هــای این ســامانه ها شــامل پنــل، اتصاالت و 
باتــری توســط وزارت نیــرو پرداخــت می شــود و ایــن 
ســامانه می توانــد بــرق را در ســه روز غیرآفتابــی در 

اختیار جامعه عشایری قرار دهد.

او یکــی از برنامه هــای وزارت نیــرو را احــداث 
ســامانه های خورشــیدی بــرای مشــترکان به صورت 
پشــت بامی برشــمرد و اضافــه کرد: ایــن برنامه قرار 
اســت بــا اولویــت مناطــق محــروم و روســتایی بــه 
تعداد ۵۵۰ هزار سامانه عملیاتی شود و پیش بینی 

می شود که طی ۵ سال آینده تکمیل شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق ایــالم گفــت: ســهم 
اســتان نیــز از ایــن محل ســاالنه ســه هزار ســامانه 
خورشــیدی پشــت بامی اســت که با اولویت مناطق 

روستایی و کمتر برخوردار واگذار خواهد شد.
ناصری اظهار کرد: یک هزار و ۱۰۰ مورد از این 
ســامانه ها بــه مددجویــان نهادهــای حمایتــی تعلق 
می گیرد که با معرفی این نهادها با تســهیالت ویژه 

به آنها واگذار می شود.
او هزینه هر ســامانه خورشــیدی پشــت بامی را بین 
۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان اعالم کرد که بخش اعظم 
آن بــه شــکل تســهیالت بــوده و افــراد می تواننــد از 
محل درآمد حاصل از آن، اقساط را پرداخت کنند.

۵۴ درصد از ناوگان مسافری 
برون شهری خراسان شمالی 

فرسوده است 
خراســان  جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
شــمالی از فرســودگی ۵۴ درصــد از نــاوگان مســافری 

عمومی برون شهری استان خبر داد.
محمــد مشــتری در گفت وگــو با ایســنا، اظهار کرد: 
ســن فرســودگی اتوبــوس و مینــی بوس باالی ۱۵ ســال 
و ســواری کرایــه عمومــی بــاالی ۱۰ ســال اســت و بر این 
۶۳.۱ درصــد  اتوبوســی،  نــاوگان  اســاس ۲۸.۷ درصــد 
ناوگان مینی بوسی و ۵۷.۸ درصد ناوگان سواری کرایه 

عمومی استان فرسوده است.
 او اظهــار کرد: میانگین عمر ناوگان اتوبوس برون 
شــهری در خراســان شمالی ۱۳.۶ ســال و برابر میانگین 
کشــور و میانگین عمر ناوگان مینی بوس اســتان ۲۱.۲ 
ســال اســت و در کشــور ۲۶.۹ ســال کــه نشــان دهنــده 

جوان بودن عمر این ناوگان نسبت به کشور است.
مدیــر کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای خراســان 
شــمالی میانگیــن عمــر ســواری کرایــه عمومی اســتان را 
۱۰.۸ ســال و در کشــور ۱۱.۸ ســال ذکر کرد و ادامه داد: 
ناوگان مســافری برون شــهری خراسان شمالی با وجود 

فرسودگی، نسبت به کل کشور جوان تر است.
مشــتری خاطرنشــان کــرد: ۸۲۱ دســتگاه نــاوگان 
اتوبــوس،  دســتگاه  شــامل ۱۵۳  حمل ونقــل مســافری 
۲۵۵ دســتگاه مینی بوس و ۴۱۳ دســتگاه سواری کرایه 

عمومی در خراسان شمالی فعالیت می کنند.
تســهیالت  درصــدی   ۷۰ جــذب  از  ادامــه  در  او 
بازســازی نــاوگان حمل ونقــل عمومــی در ایــن اســتان تا 

تاریخ ۲۷ مهر سال جاری خبر داد.
ایــن مســئول بــا تاکید بــر اینکه فرســودگی ناوگان 
حمل ونقــل یکــی از مشــکالت این اســتان اســت، اظهار 
کــرد: از محــل تســهیالت تبصــره ۱۸، تســهیالتی بــرای 
بازســازی نــاوگان عمومــی اعم از اتوبــوس و مینی بوس 

اختصاص می یابد.
مشــتری گفــت: رقــم کلی ایــن اعتبــار ۱۸۰ میلیارد 
ریال اســت که این اعتبار برای بازســازی ناوگان مذکور 
رفاهــی  و  خدماتــی  مجتمع هــای  تکمیــل  همچنیــن  و 
کــه پیشــرفت فیزیکــی آن  هــا باالتــر از ۴۵ درصد باشــد 

اختصاص می یابد.
او افــزود: تســهیالت اختصــاص یافتــه بــا نرخ ۹.۵ 

درصد است.

رضایت فعاالن اقتصادی از عملکرد کانون مشاورین 
اتاق بازرگانی اصفهان

 اجرای بزرگ ترین پروژه برق رسانی
به عشایر در ایالم 
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تغییر دهک حتی با خرید 
تخم مرغ

راضیه حسینی

تغییر دهک یارانه بگیران با خرید سهمیه ۲۰۰۰ دالری
پیگیری ها از سازمان هدفمندسازی یارانه ها حاکی 
اســت، اطالعات هویتی 
بــه  اقــدام  کــه  افــرادی 
خرید دالر با کارت ملی 
خود می کنند، به عنوان 
اقتصــادی  فعالیــت 
خانــوار در ســامانه ثبت 
خواهــد شــد و معیــاری 
قــرار  دهک بنــدی  بــرای 

خواهد گرفت.
به زودی شاهد خبرهای دیگری هم خواهیم بود:
»تغییر دهک یارانه بگیران با خرید دو عدد تخم مرغ«

ســازمان هدفمند ســازی یارانه هــا در ادامــه افزود: 
»اگر خرید گوجه هم به تخم مرغ ها اضافه شود، یارانه 
خانــوار مربوطــه کالً حــذف خواهــد شــد. بدیهــی اســت 
خرید خود مرغ می تواند امکان گرفتن یارانه را تا هفت 

نسل بعد از شما نیز از بین ببرد.«
 یارانه، پول هنگفتی است که همین طور بی خودی 
بــه مــردم تعلق نمی گیرد. باید فرد واقعاً در تنگ دســتی 

باشد تا این موهبت بزرگ به حسابش واریز شود. 
البتــه معنــی تنگ دســتی در مملکــت مــا با معنــی آن در 
بالد دیگر متفاوت اســت. مســئوالن ما روی این موضوع 
را  خــود  تــالش  تمــام  آنهــا  دارنــد.  ویــژه ای  حساســیت 
می کننــد تــا این واژه در درســت ترین و غلیظ ترین حالت 
خود معنی پیدا کند. مردم طوری تنگ دست شوند که از 
چند روز قبل، دم باجه های عابربانک منتظر واریز یارانه 
بمانند، و هنگام واریز از خوش حالی سر از پا نشناسند. 
تنگ دســت یعنــی آدم هایــی کــه به نان شــب محتاج اند. 
یارانه شــان واریــز نشــده خرج می شــود. اصالً تــا به حال 
دالر را از نزدیــک ندیده انــد. بــه عالــم و آدم بدهکارنــد و 

عوض کارت به کارت، مدام قرض به قرض می کنند. 
 امــا افــرادی کــه منتظــر واریز یارانه نیســتند یعنی 
ریگــی بــه کفش شــان اســت و هنــوز دست شــان بــرای 
خریــد یــک چیزهایــی بــاز اســت. این ها باید به ســرعت 
شناسایی شوند و در فهرست دست بازها قرار بگیرند. 
شــوخی کــه نیســت. این همــه پــول قــرار اســت به 
حساب شــان واریــز شــود. مســئوالن بایــد بداننــد واقعاً 
نیازمندند یا در حال پس اندازند و می خواهند چند وقت 
دیگــر بــا ایــن پول هــا کلــی دالر بخرنــد و به خارج ســفر 
کننــد. آن جــا در پروژه هــای بزرگ ســرمایه گذاری کنند و 

حتی شاید شرکت های دانش بنیان بزنند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

قانــون  »اصــاح  قانــون  جمهــوری  رئیــس 
بودجــه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور و ترمیــم حقــوق 
کارکنان و بازنشســتگان کشــوری و لشــکری« را 
برای اجرا به ســازمان برنامه و بودجه و ســازمان 

اداری و استخدامی کشور را اباغ کرد.
ریاســت  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
جمهــوری، حجت االســالم ســید ابراهیم رئیســی 
در اجــرای اصــل ۱۲۳ قانــون اساســی جمهــوری 

اســالمی ایــران، قانــون »اصــالح قانــون بودجــه 
ســال ۱۴۰۱ کل کشــور و ترمیــم حقــوق کارکنــان 
و بازنشســتگان کشــوری و لشــکری« را کــه در 
آبــان۱۴۰۱  هشــتم  یکشــنبه  روز  علنــی  جلســه 
تاریــخ  در  و  اســالمی تصویــب  مجلــس شــورای 
یازدهم آبان۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده 
اســت، برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای 
اســالمی، ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان 

اداری و استخدامی کشور ابالغ کرد.
اوایــل شــهریور ۱۴۰۱ مســعود میرکاظمــی رئیــس 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور از بررســی ترمیم 
حقــوق کارکنــان دولــت و بازنشســتگان کشــوری 
و لشــکری در دولــت بــرای دومیــن بــار در ســال 
جــاری خبــر داده بــود. پس از اعــالم این موضوع 
الیحــه »متناسب ســازی حقــوق کارکنــان دولت و 
بازنشستگان کشوری و لشکری« که به پیشنهاد 

سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه 
بــا قید دو فوریت در جلســه ششــم مهــر۱۴۰۱ به 
تصویب هیأت وزیران رســیده بوده، یازدهم مهر 
بــا امضای رئیس جمهوری برای انجام تشــریفات 
قانونــی بــه مجلــس شــورای اســالمی ارائه شــده 
بود. گفتنی اســت، این الیحه پس از تصویب در 
مجلس شــورای اســالمی هفته گذشــته از ســوی 

شورای نگهبان نیز تأیید شد.

بــر اســاس ابــاغ بخشــنامه جدیــد وزارت 
آمــوزش و پــرورش، تعهد اســتخدامی یک ســاله 
معلمان پیمانی جایگزین تعهد ۱۰ ســاله شد؛ بر 
ایــن اســاس از ایــن پس تعهد اســتخدامی صرفاً 
به صورت یک ساله اخذ و تمدید قرارداد پیمانی 
در هــر ســال برابــر مقــررات مربــوط و تــا زمــان 
تبدیــل وضعیــت اســتخدامی به صورت رســمی- 

آزمایشی انجام می شود.
فــرد،  ســتاری  صــادق  ایســنا،  گــزارش  بــه 
سرپرســت معاونــت برنامه ریزی و توســعه منابع 

وزارت آمــوزش و پــرورش در بخشــنامه ابالغــی 
بــه مدیــران کل آمــوزش و پــرورش اســتان ها بــه 
موضوع اخذ تعهد استخدامی از پذیرفته شدگان 

آزمون استخدامی اشاره و تاکید کرده است:
رویــه  وحــدت  آراء  اجــرای  راســتای  در 
فروردیــن، اردیبهشــت و مــرداد امســال از ســوی 
هیــات عمومی دیوان عدالــت اداری و با توجه به  
ماده ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان 
عدالــت اداری، اخذ تعهد اســتخدامی ۱۰ســاله از 
پذیرفته شدگان نهایی آزمون های مشترک فراگیر 

دستگاه هایی اجرایی کشور در سال های ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ منتفی می شود.

همچنیــن در مــوارد آتــی، تعهد اســتخدامی 
قــرارداد پیمانــی و  بــه عنــوان پیوســت الینفــک 
صرفــاً بــه صــورت یک ســاله اخــذ و به تبــع تمدید 
قرارداد پیمانی در هر ســال برابر مقررات مربوط 
و تا زمان تبدیل وضعیت اســتخدامی به رســمی- 
آزمایشــی، مفــاد تعهدنامــه خدمتی ثبتــی تجدید 

و بر روابط قراردادی طرفین حاکم خواهد بود.
همچنین عبارت اســناد تعهــد فوق الذکر که 

ناظــر بــه ممنوعیت تقاضای نقل و انتقال بوده و 
در اجرای آراء فوق الذکر موضوعاً منتفی می شود.
در متــن نمونه فرم قــرارداد پیمانی منضم به متن 
ســند تعهــد اســتخدامی پذیرفته شــدگان نهمیــن 
آزمون هــای مشــترک فراگیــر دســتگاه های اجرایی 
کشور در سال ۱۴۰۰ که با رویکرد تطبیق با مدت 
یک ساله قراردادهای پیمانی و تضمین مسئولیت 
متعهد در این بخشــنامه ارســال شــده آمده است 
که »پذیرفته شده مذکور متعهد و ملزم به شرکت 
در دوره های مهارت آموزی از تاریخ انعقاد قرارداد 

پیمانــی تــا پایان مدت قرارداد در محل بوم تعیین 
شده و خدمت برابر قوانین و مقررات خواهد بود 
و بــا علــم به عدم پیش بینی حق فســخ در قرارداد 
منعقــده، بایــد  از طرح و تقدیم و تســلیم هرگونه 
تقاضــای انصــراف از انجــام تعهــد یا فســخ قرارداد 
و همچنیــن تقاضــای نقــل و انتقــال بــه بــوم دیگر 
خــودداری کنــد و در صورت عدم موفقیت در دوره 
مهارت آمــوزی غیبت ترک خدمــت و نقض قرارداد 
مکلف به جبران و پرداخت خسارت ناشی از عدم 

ایفای تعهدات خواهد بود.«

رئیــس هیات مدیــره بنیاد بیماری های نادر 
با اشــاره به دســتور رئیس جمهوری برای اجرای 
ســند ملــی بیماری هــای نــادر نســبت بــه عــدم 

اجرای این سند انتقاد کرد.
یاســر داوودیــان، رئیس هیات مدیــره بنیاد 
بیماری های نادر در گفت وگو با ایلنا با اشــاره به 
تعریــف اشــتباه بیمــاران  خــاص در ایــران اظهــار 
کــرد: بیمــاران تاالســمی و بیمــاران هموفیلــی که 
بــر اســاس اختــالالت ژنتیکــی و متابولیک به این 
بیمــاری مبتال شــده اند در تعریــف جهانی بیماری 
نــادر  محســوب می شــوند، ضمــن اینکــه بیمــاری 
صعب  العالج هم بیماری نادر است. ما در جهان 
یــا بیمــاری نــادر داریــم یــا بیمــاری شــایع، امــا در 
کشور جزیره ای اداره کردن موجب شده است تا 
برخــی از بیماری هــای نــادر را بیماری خاص تلقی 
کنند، به جای اینکه هزینه های بیماران را در یک 
قالــب بــرده و بــرای ایــن بیمــاران مــورد اســتفاده 
قرار بگیرد چند دستگی ایجاد شده و برای برخی 

افراد انتفاع مالی نیز به وجود آمده است.
وی افــزود: همه بیماران نادر در ایران دچار 
مشــکالت مختلف هســتند، پرسش ما این است 
ایــن بودجه هایــی که اختصاص داده می شــود به 
چه کســی یا چه گروهی پرداخت می شــود؟ سند 
ملی بیماری های نادر که اسفندماه سال گذشته 
رئیس جمهوری دســتور اجرای آن را صادر کرده، 
چــرا اجرا نشــده اســت؟ بــا اجرای این ســند همه 
مشــکالت در حوزه بیماران نادر حل می شــد، اما 

چــرا حــل نشــده اســت؟ گــره کــوره وجــود دارد و 
پرســش این اســت که چه نهاد یا ارگانی باید این 

گره را باز کند؟
دنیــا  در هیچ کجــای  داد:  ادامــه  داوودیــان 
نداریــم،  را  علمــی  مباحــث  پراکندگــی  ایــن  مــا 
بیمــاری  دســته  دو  کــه  می گویــد  ملــل  ســازمان 
واگیــر و غیرواگیــر وجــود دارد و ســازمان جهانــی 
بهداشــت بیماری ها را در چارچوب نادر و شــایع 
دسته بندی می کند، اما در ایران دسته بندی های 
مختلفــی شــده و بــا عناوین مختلف بــرای آنها از 
بیت المــال بودجــه دریافــت می شــود و اگــر قــرار 
باشــد ایــن بودجــه دریافــت شــود بایــد درســت 
مدیریت شــود و به همه بیماران برســد نه اینکه 

آنها معترض باشند.

38۱ گونه بیماری نادر در ایران 
شناخته شده است

وی با بیان اینکه برای درد دارو وجود دارد، 
با این حال باید درد را پییش بینی کرد و اگر درد 
به وجود آمد باید به فکر درمان بود، گفت: ۳۸۱ 
گونه بیماری نادر در کشــور شناســایی شده اند و 
چهــار اطلــس جامــع بیماری نــادر تدوین شــده و 
تــا امــروز بیش از 5 هزار نفر در ســامانه بیماران 

نادر ایران ثبت شده اند.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه دغدغه بیمــاران نادر 
تنها مسأله داروی آنها نیست، گفت: این بیماران 
مشــکالت  ســربازی،  اشــتغال،  درمــان،  دغدغــه 

 .. و  تحصیــل  اجتماعــی،  مشــکالت  معیشــتی، 
دارند که همه اینها در ســند ملی دیده شــده اما 
اجرا نمی شــود. ســندی که قرار بود برای تهیه آن 
بودجه اختصاص داده شود بدون هیچ بودجه ای 
صرفــا از طریــق وزارت بهداشــت، دانشــگاه  علوم 
پزشــکی تهــران و بنیــاد بیماری هــای نــادر تهیــه و 
تدوین شد و همه راهکارها برای بیماران نادر نیز 
در آن وجــود دارد. در ایــن راهکارهــا گفتــه شــده 
است که همه دستگاه  کارگروهی تشکیل داده و 

برای بیماران نادر تدبیری بیندیشند.
وی بیــان کــرد: مــا عنوانــی بــه نــام بیمــاران 
داروهــای  کــه  دالیلــی  از  یکــی  نداریــم،  خــاص 
آنهــا هــم دچــار مشــکل می شــود ایــن اســت کــه 
بسیاری از کمپانی های بین المللی عنوانی به نام 
بیماری های خاص را نمی شناســند و تنها بیماری 
نــادر را می شناســند. یــک چیــزی را بــه غلــط در 
ذهن مردم و دستگاه ها به نام بیماری خاص جا 

انداخته اند که در هیچ جایی وجود ندارد.
رئیس هیئت مدیره بنیاد بیماری های نادر با بیان 
اینکه تنها بیمه ای که در حال حاضر برای بیماران 
نــادر مکاتبــه کــرده، بیمــه ســالمت بــوده اســت، 
گفــت: هیــچ بیمــه دیگــری در قالــب ســند ملــی 
هیچ اقدامی را انجام نداده است. کمیته امداد و 
ســازمان بهزیستی هم باید در خصوص این سند 
اقداماتــی را انجــام دهنــد. این یک ســند دولتی و 
ابالغ شده از سوی دولت است و متعلق به هیچ 

بنیادی نیســت لذا باید این سند اجرا شود.

وی در ادامــه بــا اشــاره به مشــکالت متعدد 
بیمــاران نــادر و تجمعــات اخیــر آنها، اظهــار کرد: 
دارو و درمــان حــق بیمــاران نــادر اســت، هزینــه 
پرداخــت ایــن داروهــا بــرای آنهــا ســخت بــوده و 
متأســفانه عمــده داروهــای آنهــا تحــت پوشــش 
بیمه نیســت. گاهی داروهای تقلبی نیز دریافت 
می کنند  و باید این موضوع بررسی شود که چرا 

چنین اتفاقی رخ می دهد.
داوودیــان یادآور شــد: ۳۸۱ بیمــاری نادر در 
کشور وجود دارد، اما اداره ای در وزارت بهداشت 
بــرای پیگیــری ایــن بیمــاران در وزارت بهداشــت 
وجــود ندارد. باید اداره ای درســت شــده و تمامی 
بیماری هــای نــادر بــه زیــر چتــر ایــن اداره برونــد. 
ضمــن اینکــه بازرســی نهاد ریاســت جمهوری این 
موضوع را به وزارت بهداشت ابالغ کرده تا عنوان 
بیمــاری خــاص حــذف شــود و همــه بیماری ها در 

قالب یک عنوان باشد.
وی تأکیــد کــرد: اگــر پزشــکی ندانــد بیمــاری 
نــادر چیســت و نتوانــد دارو تجویــز کنــد تــا بیمار 
آن را تهیه کند، یک چرخه معیوب به وجود آمده 
و بــه بیماران و خانواده های مختلف آســیب وارد 
می کنــد. بایــد یــک کار بنیــادی انجــام داده و بــه 
فرمــوده رهبــر معظــم انقــالب مانع زدایــی انجــام 

شود نه اینکه مانع جدید ایجاد شود.
وی تأکیــد کــرد: وقتــی در ســایت ســازمان 
جهانــی بهداشــت بنیــاد بیماری هــای نــادر مرجــع 
تشــخیص بیمــاری نــادر در خــاور میانــه اســت و 

اتباع بسیاری از کشورها در سامانه بیماران نادر 
ایــران رجیســتر شــده اند، بــا اینکه معــاون درمان 
وزارت بهداشــت در نهاد ریاســت جمهوری اذعان 
کرده اســت که عنوان بیماران نادر درســت است 
و اینکه چرا این بیماران پاسخی نمی گیرد باید از 
وزارت بهداشت پرسید. این وزارتخانه متولی امر 
ســالمت اســت؛ وقتــی اداره ای به عنــوان بیماران 
نادر در وزارت بهداشت باشد دانشگاه های علوم 
پزشــکی از آنهــا اســتعالم گرفتــه و اطالعــات اخذ 
می کننــد ایــن در حالــی اســت کــه آنهــا از بنیــاد 

بیماری نادر درخواست نمایندگی دارند.
داوودیــان در رابطــه بــا وضــع بیمــه بیمــاران 
نادر اظهار کرد: تقریبا نزدیک یک سال از دستور 
رئیس جمهوری برای اجرای سند ملی بیماری های 
نــادر می گــذرد، اما هنوز کار بیمه بخش زیادی از 
بیمــاران نادر انجام نشــده اســت. هنــوز اطالعات 
کاملــی در مــورد این بیمادران وجــود ندارد وزارت 
بهداشــت بایــد ایــن اطالعــات را جمــع آوری کنــد. 
اتحادیه اروپا می گوید که ۳۰۰ میلیون بیمار نادر 
در جهــان وجــود دارد کــه یــک درصــد آن یعنــی ۳ 
میلیــون نفــر در ایــران حضــور دارنــد در حالــی که 
مســئوالن می گوینــد این عدد درســت نیســت اما 
خود عددی را اعالم نمی کنند. ما می گوییم عنوان 
بیماران خاص اشکال دارد و باید اصالح شود اما 
وزارت بهداشــت در حــال اضافــه کردن آن اســت. 
بیمــاری نــادر بیمــاری خاصــی اســت امــا بیمــاری 

خاص نیست و باید این موضوع اصالح شود.

برنامــه  کمیســیون های  مشــترک  گــزارش 
و بودجــه و محاســبات و کمیســیون ویــژه جهــش 
 )۴۴( اصــل  اجــرای  بــر  نظــارت  و  تولیــد  رونــق 
قانــون اساســی و دربــاره بنــد )الــف( تبصــره )۱8( 
 قانــون بودجه ســال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ درباره اشــتغال 

قرائت شد.
به گزارش ایلنا، در نشست علنی روزگذشته 
اســالمی  آبــان( مجلــس شــورای  )ســه شــنبه ۱۷ 
گزارش مشــترک کمیســیون های برنامه و بودجه و 
محاســبات و کمیســیون ویژه جهش رونق تولید و 
نظــارت بــر اجرای اصل چهل و چهــارم )۴۴( قانون 
دســتگاه های  عملکــرد  نحــوه  بــر  مبنــی  اساســی 
 )۱۸( تبصــره  )الــف(  بنــد  خصــوص  در  مســئول 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشــور درباره 

اشتغال قرائت شد. 
ســخنگوی کمیسیون ویژه جهش رونق تولید 
و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان 
گفــت: در ســالی کــه همــه تولیدکننــدگان کشــور 
امیدوار بودند تبصره ۱۸ قانون بودجه ســال جاری 
اتفاقــات خوبــی را رقــم بزنــد، امــا با تخلــف قطعی 
ســازمان های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه ها 
در تخصیــص منابــع و عمــل بــه احــکام تبصره ۱۸، 
متاسفانه بیم آن می رود تولید و اشتغال در سال 

۱۴۰۱ با رکود مواجه شود.
انتقاد از دولت برای  عدم عملیاتی کردن بودجه 

مصوب مجلس
حمیدرضــا حاجــی بابایــی، رئیــس کمیســیون 
گــزارش  بــه  اشــاره  بــا  بودجــه مجلــس  و  برنامــه 
بنــد  خصــوص  در  اجرایــی  دســتگاه های  عملکــرد 
الــف تبصــره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، گفت: 
تبصره ۱۸ مربوط به اشتغال است و علیرغم اینکه 
عــدد کمــی در بودجه برای آن پیش بینی شــده بود 
تخصیــص و پرداختــی صــورت نگرفــت، در ســال 
۱۴۰۰ نیز که مجلس یازدهم در اولین ســال کاری 
خــود اقــدام بزرگی انجام داد و یکبــاره عدد تبصره 
۱۸ که از بند ۲۸ تبصره ۱۴ نشــأت می گرفت را به 
۳۲ همــت افزایــش داد یعنــی در ســال ۱۴۰۰.۳۲ 
همت برای اشــتغال در نظر گرفته شــد و قرار شــد 

با تسهیالت تلفیقی بانک ها این عدد به ۷5 هزار 
میلیارد تومان افزایش یابد اما در ســال ۱۴۰۰ تنها 

۱۹ همــت از ۳۲ همت تخصیص پیدا کرد. 
وی افــزود: در مجمــوع می توان گفت که تنها 
۳۰ درصــد ایــن منابــع تحقــق پیــدا کــرده، ایــن در 
حالی اســت که براســاس گزارش دیوان محاسبات 
در ســال ۱۴۰۰ حــدود ۲ میلیــارد دالر از صــادرات 
فرآورده هــای نفتــی داشــتیم کــه اگــر بــه حســاب 
خزانه واریز می شد این منابع تحقق پیدا می کرد. 
حاجی بابایی تصریح کرد: مهم تر از اشــتغال 
و تولیــد موضوعــی نداریــم، مــا بایــد رونــق تولیــد 
داشته باشیم تا بتوانیم اشتغال ایجاد و مشکالت 
تورمــی را حــل کنیــم. مجلــس در ســال ۱۴۰۱ بــرای 
اولیــن بــار بودجه هــای تولیــد را اســتانی کــرد و بــه 
طور میانگین ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان باید به 
هر اســتان داده می شــد و ۳۰ هزار میلیارد تومان 
نیــز بــرای مســکن هــر اســتان در نظــر گرفتیــم امــا 
گزارش ها حاکی از آن است که تا امروز تنها ۳۷۰ 
میلیارد تومان پرداخت شده که این مبلغ هم طی 
۱۰ روز گذشــته پرداخــت شــده و ایــن یعنــی اعتبار 

اشتغال ما صفر است.

همچنیــن ســید احســان خاندوزی، وزیــر اقتصاد و 
دارایــی در ایــن جلســه اظهار کــرد: تبصره )۱۸( چه 
زمانــی کــه در کمیســیون برنامــه و بودجــه در حال 
بررســی بود و چه در ســال گذشــته که کمیســیون 
حمایــت ویــژه بــرای پیشــنهاد تغییــر آن اقــدام کرد 
دیــوان  رســمی  گــزارش  طبــق  ســال  ســال های  و 
محاسبات میزان عملکرد آن طی سال ۹۶ تا ۹۹.۸ 

درصد گزارش می شد یعنی کمتر از ۱۰ درصد.
وزیــر اقتصــاد و دارایــی افــزود: مــا اینجــا در 
قوانین وعده هایی به مردم می دادیم که تسهیالت 
اشــتغالزایی بــه آن هــا پرداخت می شــود اما نه ۹۰ 
درصد آن تسهیالت پرداخت می شد و نه آن بخشی 
کــه پرداخــت می شــد به هدف اصابــت می کرد و از 
سمت دیگر کسانی که به این تسهیالت دسترسی 
داشــتند و در وزارتخانه هــای اقتصــادی بهره منــدی 
پیدا می کردند و خروجی اشتغال کشور را که نگاه 

می کردیم اتفاقی رخ نمی داد. 
وی بــا اشــاره بــه تــالش مجلــس برای بهبــود وضع 
مــا در گزارش هــای رســمی وزارت  مذکــور گفــت: 
اقتصــاد ایــن را بــه عنــوان یــک دســتاورد رســمی 
مجلــس یازدهــم بــه آن اشــاره کردیــم. مجلس در 

سال ۱۴۰۰ ریل را تغییر داد و ما امروز شاهدیم یک 
تقســیم کار ملــی داریم و در تبصــره ۱۸ اوال وزارت 
اقتصــاد به عنــوان سیاســت گذار و هماهنگ کننده 
دســتگاه ها ورود کــرده و دســتورالعمل را تدویــن 
بــرای  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  دوم  و  می کنــد 
منابعــی کــه الزم اســت اقــدام می کنــد و در ادامــه 
تمــام وزارتخانه هــای مرتبــط بــا وزارت اشــتغال بــه 
عالوه اســتان ها بدون دخالت مرکز اقدام می کنند 
ایــن  و  دارد  برعهــده  کار  وزارت  را  آن  نظــارت  و 
تقســیم کار اســت کــه موجــب شــده فقــط در ســه 
ماهه پایانی ســال ۱۴۰۰ تا ۶ ماهه اول ســال ۱۴۰۱ 
عملکــرد تبصــره ۱۸ از ۱۰ درصــد ســال های قبــل به 

۱۰۲ درصد افزایش پیدا کند. 
دولــت  سیاســت  کــرد:  تصریــح  خانــدوزی 
سیزدهم در اجرای برنامه اشتغالزایی مجلس این 
است که از پول پاشی کور در حوزه اشتغال فاصله 
بگیریم و تســهیالت اشــتغال را به کارآفرینانی که 
ایجــاد شــغل می کننــد اختصــاص دهیــم و ســپس 
پیــدا  تحقــق  تســهیالت  ایــن  کنیــم چگونــه  رصــد 
می کننــد و ســامانه ای را چنــد مــاه قبــل رونمایــی 
کردیــم کــه بــه لحظــه می توانیــم رصــد کنیــم کــه 

تسهیالت طرح اشتغال زایی هر مجموعه به عنوان 
مثــال در شــیالت یــا صنایع دســتی در هــر کدام از 
اســتان ها و شــهرها در چــه مرحلــه ای اســت و این 
ســامانه نظارتــی برای اولیــن بــار در وزارت اقتصاد 

راه اندازی شد. 
وزیــر اقتصــاد و دارایی با اشــاره به اختصاص 
انجــام شــده بــرای تبصــره ۱۸ گفــت: مــا ۴۶ هــزار 
میلیارد تومان تســهیالت اشــتغال در سال ۱۴۰۰ و 
نیمه ۱۴۰۱ اختصاص دادیم، این به این معناســت 
کــه بــرای اولین بــار دولت ها نه تنهــا فقط با منابع 
خودشــان بلکــه بــا اهــرم کــردن منابــع بانک هــا در 
مســیر اشــتغال حرکــت کرده انــد و شــبکه بانکــی 
را نیــز مکلــف کردنــد بــه عــالوه منابــع دولــت و بــا 
۱۸ همــت مصوبــه مجلــس ۴۶ همــت تســهیالت 
اشــتغالزایی در این زمینه پرداخت شــد و ۴۳ هزار 
طرح، تسهیالت دریافت کردند و ۸ هزار طرح هم 
در مرحلــه کمیته هــای اســتانی و یــا مرحلــه شــبکه 

بانکی هستند. 
درصــد   ۱۰۲ عملکــرد  بنابــر  داد:  ادامــه  وی 
می توانیــم بگوییــم دولت در یکی از مصوبات شــما 
بیــش از صــد درصد عملکرد داشــته و آن هم یکی 
از موضوعاتی اســت که رهبر معظم انقالب بر آن 
تأکید کردند و فرمودند امسال سال ویژه ای است، 
در حوزه حمایت از تولید اشتغالزا و دانش بنیان و 
تأکیــد ویژه آن بر نهضت اشــتغالزایی بوده اســت. 
از مجمــوع ۴۳ هــزار طــرح کــه موفــق بــه دریافــت 
اجرایــی  ســتاد  همــکاری  بــا  شــده اند  تســهیالت 
فرمــان امــام )ره( اقداماتــی شــده اســت، همچنین 
بــا اســتفاده از شــبکه مویرگــی کمیتــه امــداد امــام 
)ره( خواســتیم دولــت تنهــا نقــش پرداخت کننــده 
را نداشــته باشــد و وضعیــت پیشــرفت اقدامــات را 
رصد کنیم و سامانه وزارت کار در نظارت و سامانه 
کمیته امداد و ســامانه ســتاد اجرایی نیز به صورت 
آنالیــن بــه مــا کمــک می کنــد و در خواســت مــن از 
شــما بزرگــواران این اســت که مجلــس به ما کمک 
کنــد تــا در مســیر تخصیص تبصــره ۱۸ به ما کمک 
کند چرا که اگر تخصیص کافی را نداشــته باشــیم 

این فرآیند ابتر می ماند.

رئیس دیوان عدالت اداری: 
برخی احکام دیوان به دلیل 

عدم تامین اعتبار از سوی وزارت 
بهداشت اجرا نشده است

رئیــس دیــوان عدالــت اداری در دیــدار بــا وزیــر 
بهداشــت گفــت کــه برخــی پرونده ها در اجــرای احکام 
دیــوان بــه دلیــل عــدم تامیــن اعتبــار از ســوی وزارت 
بهداشــت هنوز اجرا نشــده اســت که ایــن موضوع نیز 

موجب افزایش حجم پرونده ها شده است.
به گزارش دیوان عدالت اداری، نشســت مشــترک 
رئیــس دیــوان عدالــت اداری با وزیر بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی در دیوان عدالت اداری برگزار شد.
حجت االســالم حکمتعلــی مظفــری، رئیــس دیوان 
عدالت اداری در نشســت مشــترک با وزیر بهداشــت به 
منظــور پیشــگیری از طــرح دعاوی در دیوان، به رســالت 
و ماموریت های دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: 
دیوان عدالت اداری مسئولیت سنگینی در مقابل مردم 
دارد و هــر رایــی که صادر و یا تصمیمی اتخاذ می شــود، 

براساس قانون و موازین شرعی است.
وارده  آمــار  بــه  اداری  عدالــت  دیــوان  رئیــس 
پرونده هــای وزارت بهداشــت در دیــوان عدالــت اداری 
اشــاره کرد و گفت: برخی از موضوعات ایرادات قانونی 
مــوارد  بیشــتر  امــا  شــود  اصــالح  قوانیــن  بایــد  و  دارد 
را بایــد خــود دســتگاه مربوطــه اصــالح کنــد و از صــدور 
بخشــنامه های غیرقانونــی و غیــر شــفاف خــودداری و 

نیازی به مراجعه به دیوان نباشد.
مظفــری بــا تاکیــد بــر لــزوم تمکین پذیــری از آرای 
هیــات  آرای  از  تمکیــن  گفــت:  اداری،  عدالــت  دیــوان 
عمومی و آرای وحدت رویه را در دســتور کار قرار دهید 
و همچنیــن برخــی پرونده ها در اجــرای احکام دیوان به 
دلیل عدم تامین اعتبار از ســوی وزارت بهداشــت هنوز 
اجــرا نشــده اســت که این موضــوع نیز موجــب افزایش 
حجــم پرونده هــا شــده اســت و بایــد بــرای ایــن موضوع 

تدبیری داشته باشید.
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
و  مســائل  بیــان  بــه  نشســت  ایــن  ادامــه  در  پزشــکی 
مشکالت حوزه سالمت پرداخت و گفت: تمام تالش ما 
بر این است که نهایت تعامل را با دیوان عدالت اداری 
داشته باشیم که نتیجه این تعامالت به کاهش ورودی 

پرونده ها در دیوان عدالت اداری منجر شود.
وزیر بهداشت با تاکید بر تشکیل شورای حقوقی، لزوم 
همســان ســازی نظــرات دیــوان عدالــت اداری بــا وزارت 
بهداشــت دربــاره نحــوه جــذب اعضــای هیــات علمــی و 
مکانیــزم اعتــراض آنها، گفت: از قضات و صاحب نظران 
دیــوان عدالــت اداری دعــوت می کنیــم تــا در جلســات 
شــورای فنی و حقوقی وزارت خانه حضور داشــته باشند 
تــا در ریل گــذاری تصمیمــات حقوقــی وزارت بهداشــت 
نقــش موثــری داشــته و از تصویــب مصوبــات و ابــالغ 
بخشنامه هایی که مغایر با قانون است، جلوگیری شود.

عدم اجرای سند ملی بیماری  نادر با وجود اباغ رئیس جمهوری

شرایط اخذ »تعهد استخدامی« معلمان پیمانی تغییر کرد

رئیس جمهوری قانون 
اصالح بودجه ۱۴۰۱ و 

ترمیم حقوق کارکنان و 
بازنشستگان را ابالغ کرد

نمایندگان مجلس در گزارش مشترک کمیسیون ها درباره 
اشتغال: اعتبارات اشتغال صفر است
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