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شرکت های دولتی 
دیگر حیات خلوت 

نیستند

نحوه مراقبت چین از تاالبها 
و تنوع زیستی موجود در آن

ترجمه: محمود نواب مطلق

چگونگــی مراقبــت چیــن از تاالبهایــش 
بــه  آن  در  موجــود  زیســتی  تنــوع  و 
موضوعــی بــرای حفــظ غــرور ملــی ایــن 
کشــور تبدیل شــده اســت. در نشستی 
بــرای  رامســر  توافقنامــه  طرفهــای  کــه 
روزیکشــنبه  در  تاالبهــا  از  حفاظــت 
چیــن  ووهــان  در  ۱۳نوامبر)22آبــان( 
خواهنــد داشــت ایــن کشــور بــا نهایــت 
افتخــار اعــام می کنــد چگونــه تاکنــون 

توانســته اســت بیــش از 8۰۰ هــزار هکتــار از این نوع مناطــق را با تنوع 
زیستی فراوانی از جانوران و گیاهان ایجاد و یا احیا کند.

از مــاه جــوالی )تیــر( کارکنان منطقه حفاظت شــده طبیعی دریاچه 
ِــن« واقــع در ۹۰ کیلومتری جنوب غربــی ووهان)اوبه ای(؛ واقعا دیگر  »چ
بــرای مشــاهده هــزاران پرنده مهاجر نیازی به دوربینهای شــکاری ندارند. 
پرندگانی که از روسیه می آیند و دراین منطقه توقف کوتاهی دارند تا به 
استرالیا بروند. با نصب دهها دوربین و میکروفن دیجیتالی دراین تاالب 
حافظــت شــده امکان نظارت مســتمر بــرآن از راه دور فراهم شده اســت. 
مأمــوران حفاظــت از ایــن تــاالب در طبقه دوم یک ســاختمان شیشــه ای، 
تاالبــی بــه وســعت ۱۱۵۷۹ هکتــار را بــا دیــدی بســیار گســترده درتمامــی 
جهــات زیــر نظــر دارند. آنــان ازاین پس به کمک ایــن تجهیزات دیجیتالی 
و صفحات نمایشــگر دوربینهای مســتقر دراین تاالبی که از تالقی دو رود 
»یانگ تســه وهان« تشــکیل شده اســت آنرا تحت نظر دقیق خود دارند. 
ایــن تــاالب که مشــتمل برمردابها، برکه ها و مرغزارها با وســعتی بســیار 
زیاد اســت و تا آنجایی که چشــم کار می کند گســترده شــده، ۵۶۱ گونه 
جانوری از جمله ۲۲۷ گونه پرنده و ۵۶ گونه ماهی زندگی می کنند. چین 
به عنوان قهرمان شــهرهای هوشــمند اکنون به عنوان پیشــتاز در مناطق 
حفاظت شده طبیعی هوشمند وارد میدان شده است. با استفاده از این 
تجهیزات هیچ چیز از چشــم پرنده شناســان این منطقه پنهان نمی ماند. 
ســطح و کیفیــت آب، خــاک، هــوا و درجــه حــرارت آن و همچنیــن تعــداد 
پرندگان برحسب گونه و موقعیت آنها همگی تحت نظارت هستند. تنها 
با تمرکز دوربینها بر یکی از آنها تمامی ویژگی هایشان مشاهده می شود.
بــا روشــن کــردن میکروفن هــا و شــنیدن صــدای ایــن پرندگان شــما 
احســاس می کنیــد آنهــا کنارتان هســتند. دوربینهایی که گردشــگران نیز 
امکان بهره مند شدن از آن را دارند. پرنده شناسان این ایستگاه نظارتی 
می توانند با توجه به نوع رفتار پرندگان تشخیص دهند کدام گونه آماده 
عزیمت است. به اعتقاد کارشناسان بین المللی محیط زیست تجهیزات 
این منطقه حفاظت شده یکی  از پیشرفته ترین تجهیزات درنوع خود در 
جهانست. به کمک این تجهیزات هرروز جلوه های مهمتری از این تاالب 
بر همگان آشکار می شود. برهمین اساس این منطقه به عنوان مهمترین 
جلوه تالشــهای زیســت محیطی چین و گل سرسبد تمدن زیست محیطی 

آن مورد حمایت »شی جین پینگ« رئیس جمهور چین نیز قرار دارد.
از ســال ۲۰۱۹)۱۳۹۸( تعــداد پرنــدگان مهاجــر ورودی بــه این تاالب 
درفصــل پائیــز از ۳۰ هــزار بــه ۸۵ هــزار افزایــش یافتــه اســت. همچنین 
گونه هــای بســیاری نــادری از پرنــدگان ماننــد »پلیــکان دالماســی و غــاز 
تــاالب می آیند.چهاردهمیــن نشســت طرفهــای  ایــن  بــه  نیــز  بارنــاکل« 
توافقنامــه رامســر بــرای حفاظــت از تاالبهــا از۵ تــا ۱۳ نوامبــر )۱۴ تــا ۲۲ 
آبان( در شهر ووهان چین برگزار می شود. طی این نشست در این کالن 
شهر ۱۱ میلیونی به عنوان اسفنج زیست محیطی چین؛ شرکت کنندگان 
حاضــر درایــن شــهر از مناطق مختلف این منطقه حفاظت شــده طبیعی 
بازدید می کنند. از ســوی دیگر برخی دیگر از شــرکت کنندگان مســتقر در 
ژنــو ســوئیس از طریــق تماس تصویری از این شــهر بازدیــد می کنند. این 

شهرچین از جزیره کورس در فرانسه بزرگتر است.
منبع: لوموند

کاهش نرخ تورم در آمریکا 
آغــاز  از  قبــل  آمریــکا  بانک مرکــزی 
کاهــش نرخ تورم، شــش بــار نرخ بهره 
بانکــی را افزایــش داده بود. این نشــان 
فعالیتهــای  بــودن  ثمربخــش  دهنــده 
بانــک مرکــزی آمریــکا بــرای مقابلــه بــا 
تــورم اســت. برایــن اســاس نــرخ تــورم 
در آمریــکا بــه پائیــن تریــن حد خــود از 
تاکنــون  ژانویــه2۰22)دی۱۴۰۰(  مــاه 

رسیده است.
براســاس اعالم روز پنجشــنبه۱۰ نوامبر)۱۹آبان( دولت آمریکا؛ نرخ 
تــورم در مــاه اکتبر)مهــر( کاهش یافت و در مقایســه با ســال گذشــته به 
۷/۷ درصد و در مقایسه با ماه سپتامبر) شهریور( به۰/۴ رسید. کاهش 
قیمــت خودروهای دســت دوم برای چهارمین مــاه متوالی در این کاهش 
نــرخ تــورم از ســپتامبر تــا اکتبر)شــهریور تا مهر( بســیار مؤثر بوده اســت. 
قیمت پوشاک و مراقبتهای پژشکی نیز کاهش یافت. روند افزایش قیمت 
موادغذایــی نیــز کنــد شــد. برعکــس قیمــت انرژی کــه در ماههــای اوت و 
ســپتامبر )مــرداد و شــهریور( کاهش یافته بود در مــا اکتبر)مهر( افزایش 
یافــت. ایــن میــزان نــرخ تورم که کاهش یافته اســت نقطه اوج آنســت و 
بانک مرکزی آن را  زیرنظر دارد. کارشناسان براین باورند با توجه به ثمر 
بخــش بــودن سیاســت بانــک مرکزی آمریــکا در افزایش نــرخ بهره بانکی 

برای مهار تورم این سیاست باید ادامه یابد اما نه با شدت گذشته.
درنشســت  می کننــد  پیش بینــی  ســرمایه گذاران  اســاس  برایــن 
بعــدی بانک مرکــزی آمریــکا بــرای سیاســت پولــی ایــن بانــک در نیمــه 
دسامبر)اواخرآذر(؛ میزان افزایش نرخ بهره حداکثر ۵۰ واحد پایه خواهد 
بود. افزایشی که درعین حال به سقف خود خواهد رسید. آنان امیدوارند 
بدین ترتیب دیگر شاهد افزایشهای بعدی در نرخ بهره بانکی نباشند.  از 
مــاه مــارس تاکنون )اســفند۱۴۰۰( بانک مرکزی آمریــکا چندین نوبت نرخ 
بهره بانکــی خــود را افزایــش داده اســت. درابتــدای مــاه نوامبر)آبــان( این 
بانک برای چهارمین بار متوالی نرخ بهره خود را با افزایشی درحد ۰/۷۵ 
درصد به ۳/۷۵ تا ۴ درصد رســاند. این نرخ در ۱۵ســال گذشــته باالترین 
نرخ بوده اســت. بســیاری از اقتصاددانان دراین خصوص هشدار داده اند 
ادامه این سیاست افزایشی ممکن است منجر به رکود اقتصادی درسال 
آینــده میــالدی شــود. ایــن بانک قبال نیز شــش بــار نرخ بهره هــای خود را 
در وامهــای مســکن، خــودرو و برخــی دیگــر کاالهــای گرانقیمــت افزایــش 
داده بــود. افزایشــی کــه ممکن اســت بزرگترین قدرت اقتصــادی جهان را 
به رکود بکشــاند. قبل از انتشــار آمار نرخ تورم، برخی شــاخصها حکایت 
از آغاز روند کاهش قیمت در برخی اقالم داشــتند. روند شــدید افزایش 
دستمزد طی ۱۸ماه گذشته نیز اکنون به سطح پایداری رسیده است. به 
جزخودروســازان کــه همچنــان برای تهیــه برخی مواد اولیه خــود از جمله 
نیمــه هادیها دچار مشــکل هســتند بقیه تولیدکننــدگان اغلب موانع این 
کار را از ســر راه خــود برداشــته اند. درمــورد اجــاره بهــا نیــز روند کاهشــی 

آغاز شده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه
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اشاره:
تاریــک"  بودجــه  "یــک  عنــوان  بــا  گزارشــی 
منتشــر  روزنامــه  آن  در  مــورخ۱۴۰۱/۰8/۱۴ 
شــده؛ مقتضــی اســت بــر اســاس مــاده 2۳ 
قانــون مطبوعــات و به منظــور رفــع ابهــام و 
روشن شــدن افــکار عمومی، دســتور فرمایید 
ایــن پاســخ در همــان صفحه با همــان فونت 
و انــدازه و بــا تیتــر ذیــل دراســرع وقت در آن 

روزنامه منتشر شود. 

افزایش شفافیت و بهبود عملکرد 
شرکت های دولتی

بــر اســاس الیحــه بودجــه شــرکت های دولتــی در ســال ۱۴۰۲ 
افزایش شــفافیت و بهبود عملکرد شــرکت های دولتی یکی از 
مهم ترین تغییراتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است 
و در الیحــه بودجــه ۱۴۰۲ تعداد شــرکت های زیان ده کاهش و 
درآمدهای قابل وصول شرکت های دولتی افزایش ۴۹ درصدی 
داشته، همچنین مجموع هزینه های سرمایه گذاری قابل انجام 
در بخش هــای مختلــف اعــم از نفت، گاز، پتروشــیمی، انرژی، 
حمل ونقل، آب و کشــاورزی، بالغ بر ۵۶۷ هزار میلیارد تومان 

پیش بینی شده است.
بر اساس الیحه بودجه شرکت های دولتی سال ۱۴۰۲ که 
به مجلس شــورای اســالمی در پانزدهم آبان ۱۴۰۱ تقدیم شد و 
به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده )۱۸۲( قانون آیین نامه 
داخلــی مجلس شــورای اســالمی )ابالغی شــماره ۴۴۷/۴۳۹۰۴ 
مــورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸(، »دولــت مکلــف اســت گــزارش عملکــرد 
بودجه سال گذشته و صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه 
تفصیلی ســال جــاری و عملکرد بودجه مصوب شــش ماهه اول 
ســال جــاری تمامــی شــرکت های دولتــی، بانک هــا و مؤسســات 
انتفاعی وابسته به دولت و شرکت ها و مؤسساتی که مستلزم 
ذکر یا تصریح نام است، به همراه بودجه پیشنهادی سال آینده 
آنهــا بــه همــراه گــزارش ارزیابــی بر مبنــای شــاخص های مالی و 
عملکــردی را بــه تفکیک تا پانزدهم آبان ماه هرســال به مجلس 
شــورای اســالمی تســلیم کند.« در اجرای قانون یادشــده، برای 
چهارمین سال متوالی گزارش های مزبور در موعد قانونی مقرر 
توســط ســازمان برنامه وبودجــه کشــور تقدیــم مجلــس شــورای 

اسالمی شد که اهم نکات آن به شرح زیر است:
۱( طبق اولین بخش از گزارش های تقدیمی با موضوع عملکرد 
بودجــه تعــداد ۳۹۰ شــرکت دولتــی در ســال ۱۴۰۰ بــر اســاس 
صورت های مالی حسابرسی شــده و تأییدشده مجامع عمومی 
مربوط، درآمدهای پیش بینی شده در سال مزبور با ۱۴۳ درصد 
تحقق، بالغ بر ۱۵۹۰ هزار میلیارد تومان حاصل شــده اســت. 
از ســوی دیگــر هزینه هــای شــرکت های دولتــی از قبیل قیمت 
تمام شــده کاالهــا و خدمــات ارائه شــده، هزینه هــای توزیــع و 
فروش و هزینه های پرسنلی و اداری در آن سال با ۳۵ درصد 
رشد نسبت به ارقام مصوب، بالغ بر ۱۴۶۴ هزار میلیارد تومان 
گردیده است. مجموع هزینه های سرمایه گذاری انجام شده در 
بخش هــای مختلــف اعــم از زیربنایــی و تولیدی، بالــغ بر ۲۵۵ 
هزار میلیارد تومان بوده اســت که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن 
از محل منابع عمومی بابت انجام طرح های تملک دارایی های 
ســرمایه ای دولــت بــوده اســت و مابقــی در قالــب طرح هــای 
ســرمایه گذاری شــرکت ها و از محل منابع داخلی و تســهیالت 
مالی تأمین مالی شــده اســت. این رقم در مقایســه با عملکرد 
بودجــه عمرانــی کل کشــور در ســال ۱۴۰۰ )مبلــغ ۱۳۶ هــزار 
میلیــارد تومــان( به میزان ۹۴ هزار میلیارد تومان بیشــتر بوده 

اســت. با توجه به نقش و اهمیت 
و ضــرورت انجام ســرمایه گذاری به 
پیش بینــی  اهــداف  تحقــق  جهــت 
شــده و رشــد اقتصــادی مــورد نظــر، 
فراهم شــدن امکانات مالی مناسب 
و تســهیل در زمینــه ســرمایه گذاری 
حائــز  بســیار  دولتــی  شــرکت های 

اهمیت است.
از  یادشــده  بخــش  اولیــن  در   )۲
عنــوان  بــا  مجلــدی  تقدیمــی، همچنیــن  گزارش هــای 
»گزارش ارزیابی عملکرد شــرکت های دولتی، بانک ها و 
مؤسســات انتفاعی وابســته به دولت« با هدف تجمیع 
اقــالم اطالعاتــی مرتبــط با عملکــرد ســال ۱۴۰۰ بر مبنای 
شاخص های مالی و عملکردی تهیه و تدوین شده و شامل 
سرفصل هایی اعم از معرفی شرکت و مشخصات حقوقی 
اصلــی شــرکت،  آن، مشــخصات کســب وکار و عملیــات 
مشــخصات منابع انســانی شــرکت، دارایی های ســرمایه ای 
و  امــوال  و  عمرانــی  و  ســرمایه گذاری  )طرح هــای  شــرکت 
دارایی هــای غیرمنقــول(، وضعیــت ســود )زیــان( عملیاتــی 
شــرکت، شــاخص های ارزیابی شــرکت )شــامل نســبت های 
مالی عمومی، نسبت های بودجه ای و شاخص های عملکردی 
اختصاصــی( و جمع بنــدی ارزیابــی شــرکت می باشــد. مجلــد 
مزبــور اطالعــات جامــع، منســجم و به صورت مقایســه ای را از 
حیــث مســائل فنــی، مالی و حقوقــی در رابطه با شــرکت های 

دولتی در اختیار بهره برداران قرار می دهد.
۳( در دومین بخش از گزارش های تقدیمی با موضوع گزارش 
عملکــرد شــش ماهه ۱۴۰۱، بــا توجــه بــه اینکــه گزارش هــای 
حسابرســی میــان دوره ای برای اکثر شــرکت های دولتی موجود 
نیست، ارقام گزارش یادشده حاوی اطالعات ثبت شده توسط 
شرکت های دولتی است که بیانگر تحقق ۶۰ درصدی منابع و 
مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری می باشد.

البتــه آثــار احتمالــی ناشــی از هرگونــه اصــالح و تغییــر 
در شــاخص های کالن پیش بینــی الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۲ 
کل کشــور )نظیــر پیش بینــی قیمــت جهانــی  فــروش نفــت،  
میــزان صــادرات نفــت خــام و میعانــات گازی و نــرخ تســعیر 
ارز( و همچنیــن تغییــرات احتمالــی در ســقف اعتبارات تملک 
دارایی هــای ســرمایه ای و هزینــه ای شــرکت  های دولتــی کــه از 
بودجــه عمومــی اســتفاده می کننــد، اعتبــارات هدفمندســازی 
یارانه ها و تغییرات احتمالی ناشی از اصالح روابط مالی دولت 
با شرکت ها که در آذرماه سال جاری مشخص خواهد شد، در 
بودجه پیشــنهادی ســال ۱۴۰۲ شــرکت های دولتــی، بانک ها و 
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت لحاظ شده و الیحه بودجه 
شــرکت های دولتــی بــه انضمــام برنامــه  - فعالیت شــرکت های 

دولتی، به همراه الیحه بودجه کل کشور تقدیم خواهد شد.
بــر اســاس مفروضــات یادشــده میــزان درآمدهــای قابــل 
وصول توســط شــرکت های دولتی با ۴۹ درصد رشد نسبت به 
ســال جــاری، برابر بــا ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومــان و هزینه های 
قابــل انجــام جهــت تحقــق درآمدهای یادشــده بالغ بــر ۲۲۲۲ 
هــزار میلیــارد تومــان پیش بینی شــده اســت. از حیث مجموع 
منابع قابل وصول )اعم از درآمدهای فروش کاالها و خدمات(، 
اخذ تســهیالت بانکی و ســایر وام های داخلی و خارجی، ســایر 
دریافت ها و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای دولت 
و همچنین مصارف قابل انجام از جمله هزینه ها، مالیات، سود 
ویــژه و ســود ســهام دولــت، بازپرداخــت انواع تســهیالت مالی 
دریافتــی و هزینه های ســرمایه گذاری، اعتباری معــادل ۳۰۹۷ 
هزار میلیارد تومان با ۳۸ درصد رشــد نســبت به ارقام مشــابه 

ســال 
شــده  پیش بینــی  جــاری 
اســت. شــایان توجه اســت بالغ بــر ۷۰ درصد مصــارف بودجه 
شــرکت های دولتــی در بخــش قیمــت تمام شــده )هزینه های 
تولیــد و خریــد و توزیــع و فــروش( متمرکــز اســت کــه بــه طور 
مستقیم متأثر از افزایش قیمت ها و شاخص بهای تولیدکننده 

و بعضاً تغییرات قیمت های جهانی می باشد. 
در  انجــام  قابــل  ســرمایه گذاری  هزینه هــای  مجمــوع 
بخش هــای مختلــف اعــم از نفــت، گاز، پتروشــیمی، انــرژی، 
حمل ونقل، آب و کشاورزی، بالغ بر ۵۶۷ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شــده اســت که بخشــی از ســرمایه گذاری یادشــده 
بابــت تکمیــل طرح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای دولت 
اســت و مابقی در قالب طرح های ســرمایه گذاری شــرکت ها و 
از محــل منابــع داخلــی و تســهیالت مالی تأمیــن مالی خواهد 
شــد. در صــورت تحقــق ایــن میــزان ســرمایه گذاری که حــدوداً 
بیــش از دوبرابــر اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای در 
بودجه عمومی کل کشــور در ســال ۱۴۰۲ خواهد بود و نقش 

قابل توجهی در تحقق رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
با توجه به درآمدها و هزینه های پیش بینی شده، مجموع 
مالیــات قابــل وصــول دولت از شــرکت های ســودده، حدود ۱۶ 
هــزار میلیــارد تومان و مجموع ســود ویژه و ســود ســهام قابل 
پرداخــت بــه دولــت حــدود ۳۲ هزار میلیــارد تومان پیش بینی 
شــده اســت. همچنیــن بــر اســاس محاســبات انجــام شــده و 
اصالحات قیمتی و تعرفه ای قابل اعمال در شــرکت تولیدی و 
توزیعــی و خدماتــی حــوزه آب و بــرق و گاز و اصالحات قیمتی 
در بخش زمین شرکت های شهرک های صنعتی عملکرد مالی 
تعداد قابل توجهی از این شــرکت های اســتانی در این حوزه ها 
در قبال انجام خدمات با زیان همراه نخواهد بود از این حیث 
نگرانــی از بابــت نمایــش صرفــاً ۱۶ شــرکت زیــان ده در گزارش 

سال آینده متصور نخواهد بود. 

بــه 
التــزام  و  مالــی  نظم بخشــی  جهــت 
شرکت های دولتی به بازپرداخت انواع تسهیالت مالی دریافتی 
و پرهیز از تمدید بی رویه، استمهال و نکول تعهدات، در مجموع 
۱۹۲ هــزار میلیــارد تومــان بابــت بازپرداخــت تســهیالت بانکــی 
و وام هــای داخلــی و ۴۸ هــزار میلیــارد تومان بابــت بازپرداخت 
وام هــای خارجی، در بخش مصارف بودجه شــرکت های دولتی 
پیش بینی شده است. شایان ذکر است در این بخش پیش بینی 
بازپرداخــت بدهی هــای شــرکت ملــی نفــت ایــران درخصــوص 
توســعه پــارس جنوبی بابت وام هــای تجاری، اوراق مشــارکت، 
بدهی به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به میزان دو و نیم 
میلیــارد دالر از محــل محصوالت تولیــدی پارس جنوبی مطابق 

تعهدات و مصوبات پایه منظور شده است.
شایان ذکر است در کنار اهمیت تنظیم بودجه شفاف و 
اثربخش برای شــرکت های دولتی، تأکید بر اســتقرار حاکمیت 
بهبــود  ارتقــای شــفافیت،  نقــش آن در  بــه جهــت  شــرکتی 
بهره وری، افزایش پاســخگویی و مســئولیت پذیری شرکت ها و 
حرکت به سمت کارکرد واقعی ارکان شرکت )مجامع عمومی، 
هیئت مدیــره و هیئــت عامــل و حســابرس و بــازرس قانونــی( 
بسیار ضروری است که در اجرای این مهم و به استناد تبصره 
ذیــل مــاده )۳۰( آیین نامــه انتظام بخشــی شــرکت های دولتــی 
دســتورالعمل اســتقرار حاکمیت شرکتی با همکاری سازمان و 

وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابالغ شده است.

 متن اصلی گزارش روزنامه عصر اقتصاد
با عنوان »یک بودجه تاریک«

بنابر وظیفه قانونی خود جوابیه شورای اطالع رسانی دولت در 
جایگاه تیتر یک روزنامه امروز منتشر شد، اما اگر خوانندگان 
نســبت بــه مطلبــی کــه به آن پاســخ داده شــده اطــالع حضور 
ذهن ندارند می توانند با اسکن کردن کیو آر کد زیر اصل متن 

را در سایت روزنامه عصر اقتصاد مالحظه کنند.

ارز بازی
سامانه نیما در انحصار چند بانک و صرافی خاص دارد و این مساله سبب شده 

تا بازار ارز در کنترل این چند بانک و صرافی قرار بگیرد

علی رمضانیان

بازار سکه و ارز، این روزها، وضعیت آشفته ای را سپری کرده 
و پیش بینی می شود که اوضاع به مراتب بدتر شود. 

بانــک مرکــزی برای جلوگیری از تشــدید بحران دســت به 
ابتکاراتــی زد امــا در نهایــت  مجاب شــد تا ارزپاشــی کرده و آن 
اقدامــات تــا اینجــای کار ثمری بــرای بازار ارز نداشــت. پیگیری 
خبرنگار عصر اقتصاد از بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی نیز 
برای پیگیری اقدامات این نهادها هیچ نتیجه ای در برنداشــت 
و بعــد از پیگیــری زیــاد، تنهــا به ادعاهای مبنی بــر موفق بودن 
طرح هــا بســنده کردنــد در حالــی کــه شــواهد و قرائــن چنیــن 

حکایتی ندارند.
در روز ۱۴ آبــان ۱۴۰۱ بانــک مرکــزی صرافی هــا و بانک ها 
را مجاب کرد که در سامانه برخط ارز داد و ستد کنند اما این 
اتفاقات سبب به هم ریختن بازار شده و حتی صدای مجلس 
را درآورد. در واقــع، ایــن  طــرح در روز نخســت بــا ســردرگمی 
مشــتریان کاغــذی ارز، صرافی هــا و متقاضیان  حقوقی ارزش 
شــده بــود. بــه همین دلیــل در روز ۱۵ آبان بانــک مرکزی، طی 
بخشــنامه ای بــه بانک هــا و صرافی ها ابــالغ کرد که می توانند 
طبــق روال قدیــم داد و ســتد کننــد و فعــال بــه ســامانه برخــط 

اهمیتی ندهند و در نهایت به ارزپاشی روی آوردند. 
این آزمون و خطای بانک مرکزی یادآور اقدمات تیم فعلی 
بانــک مرکــزی در بــورس اســت. این افــراد زمانی کــه در بورس 
مدیریــت مــی کردنــد؛ هــر از چندگاهــی اقداماتــی را در بورس 
عملیاتــی مــی کردنــد و بعد از مدتی با  آن را غیر مفید ارزیابی 
کرده و تغییرش می دادند. در حال حاضر نیز در بانک مرکزی 
نیز همان رویه قدیمی را ادامه می دهند. این مساله به همین 
جــا ختــم نمی شــود چرا که بســیاری از فعاالن بورســی هم به 

دنبال راه انداختن صرافی و ورود به بازار ارز هستند.
بر اساس همین اتفاقات بود که انتقاد بازار پول به تیم 
فعلــی زیاد شــده اســت.  انتقــاد اصلی بر این بدنه این اســت 
کــه اغلــب مدیران از بورس به بانــک مرکزی آمده و هیچ گونه 
آشــنایی بــه فضــای ارزی و حتــی بانک ندارنــد و از قدیمی های 

بازار پول مشاوره تخصصی نمی گیرند.

بر اساس این گزارش، موضوع بازار ارز با 
پیچیدگی هایی همراه است و نباید این بازار را 
تنها در بستر بازار ارز بررسی کرد چرا که پیوند 
این بازار با دیگر ارکان اقتصاد بســیار محکم و 
حیاتی اســت. دولت ها همواره به ســرکوب ارز 
مبادرت کردند. هیچ دولتی  بازار ارز را به حال 
خــود رهــا نکرد تا خــود روند قیمتــی را انتخاب 
کنــد و ماننــد تمــام بازارهــای جهــان براســاس 
عرضــه و تقاضــا و رونــد اقتصــاد قیمــت ارز در 

ایران تعیین نمی شود بلکه این دولتها هستند که با دستکاری 
در نرخ ارز آن را شدیدا کنترل می کنند. 

انحصار در سامانه نیما
یکــی از مهمتریــن موضوعــات در مــاه هــای اخیــر ، مســاله ارز 
ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف است. عرضه ارز در 
این بازار متوقف شد و همه متقاضیان به سامانه نیما مراجعه 
کردند. اما عرضه ارز در وضعیت عجیبی پیدا کرده است. اتفاق 
عجیــب اینجاســت کــه ســامانه نیمــا در انحصــار چنــد بانک و 
صرافی خاص قرار گرفته اســت. این مســاله سبب شده است 
تــا بــازار ارز در کنتــرل ایــن چند بانک و صرافــی قرار بگیرد این 
انحصار ســبب شــده اســت تا رانــت زیادی برای افــرادی خاص 
بوجــود بیایــد.  نکتــه مهمتر اینکه کاهش عرضــه رخ دهد و به 

دلیل همان انحصار بانک مرکزی توان مقابله را ندارد. 

مصرف ارز در پلتفرم های غیر رسمی رمز ارز
از مشکالت دیگر بازار ارز اینکه بسیاری از صرافی های رمز 
ارز به دلیل فعالیت در بســتر رمز ارز که بر اســاس دالر در 

بازاراهــای جهانی مبادله  می شــوند متقاضی 
دالر هســتند. این افراد از درگاه های رســمی 
ارز دادوســتد نمــی کننــد بلکــه  در بســترهای 
غیر رســمی و حتی پلتفرمهای غیر رســمی ارز 
جابجــا مــی کنند این روزهــا خبرگزاری رویترز 
در ایــن خصوص گزارش کرده اســت که ظرف 
یکی دو ســال اخیر ۸میلیارد دالر ارز از ایران 
از طریــق صرافــی باینانــس خــارج و تبدیل به 
رمز ارز شــده اســت. این هشــت میلیارد دالر 
رمــز ارز در  ایــران از ریــال بــه ارزهای خارجــی و دالر و نهایتا 
به رمز ارز تبدیل شــده اســت. اما بانک مرکزی هیچ نظارتی 

بر این بازار ندارد. 

خروج ارز برای سرمایه گذاری در خارج 
ایــن روزهــا خبر خرید خانــه در ترکیه  تبدیل به خبری عادی 
بــرای ایرانیــان شــده اســت چــرا کــه  اتفاقــی هر روزه اســت. 
این موضوع ســبب خروج ســنگین ارز از ایران شــده اســت. 
ایرانیــان بــرای حفــظ ارز پــول خود از ایــران ارز را خارج کرده 
و در کشــورهای دیگــر ســرمایه گذاری می کننــد این موضوع 
ســبب شــده اســت تــا بعضا عرضــه ارز تحــت تاثیر قــرار و با 
مشکالت زیادی در کشور بوجود اید. متقاضیان  خارج کننده 
ارز قطعــا بــه مبالــغ باالیــی از ارز نیاز دارند و  همین مســاله 

سبب کمبود ارز در ایران می شود 

همه دالر فروشند 
و  بانک هــا  اختیــار  در  رســمی  بصــورت  ایــران  در  ارز  بــازار 
صرافی هاســت و بصورت غیر رســمی همه  دوســت دارند که 

معامله گر ارز باشند. غیر از صرافان رسمی، سکه فروش ها، 
سایت های غیر رسمی، کانال های تلگرامی پلتفرم های رمز 
ارز، دالالن اسکناس و  دیگران مایل هستند که از این بازار 

آشفته برای کاله خود نمدی ببافند. 

تنها هدف بازار، متشکل ارزی 
بــازار متشــکل ارزی مکانــی برای عرضه و تقاضای بی واســطه 
ارز اســت کــه بــر معامــالت آنــی و نقــدی اســکناس متمرکــز 
خواهــد شــد. بــا ایجــاد ایــن بــازار و مشــخص  شــدن نــرخ در 
داخل کشــور، عناوینی مانند دالر ســلیمانیه یا دالر هرات به 
حاشیه خواهد رفت و فشارهای بیرونی برای تعیین نرخ ارز 
به حداقل می رسد. اما عملکرد این بازار تاکنون تقریبا هیچ 
بوده اســت. این بازار نتوانســته اســت هیچ  تاثیری بر بازار 
ارز بگــذارد و در حــال حاضــر تفاوتــی در بــازار ارز نســبت بــه 
پنج ســال قبل نیســت همان بازار بلبشوی است که قبال نیز 
بود، منتهی بسیاری از مدیران با حقوق نجومی در راس آن 
فعالیت می کنند. برای  پیگیری از فعالیت اقدام و مشکالت 
بــازار ارز چندیــن بــار با ایــن نهاد تماس گرفته شــد اما هرگز 
پاســخی از بازار متشکل ارزی دریافت نشد. مهمترین اقدام 
ایــن بــازار ایــن بــود کــه صرافی هــا را حذف کــرده و بــازار ارز 
را بصــورت برخــط پیــش ببــرد. ایــن موضــوع ســبب اعتــراض 
مجلــس شــد. عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات 
مجلــس طــی ســخنانی اظهار کرد که ایــن اقدام در نهایت به 
رشد قارچ گونه داللی می شود در حالی که همین االن هم 
بــازار ارز از ســفته بــازی رنــج می برد این اقــدام بانک مرکزی 
سبب تشدید بحران در بازار ارزی و افزایش دالالن می شود.
ســوال مهمــی کــه رحیمــی، نماینــده مــردم در مجلــس 
مطرح کرد این است:»ســوال اینجاســت در حالی که کشــور 
بــا مشــکل تحریــم مواجــه اســت و ایــن صرافــان هســتند که 
ریســک نقل و انتقال وجوه در شــبکه غیر رسمی را به عهده 
گرفته اند، چرا باید ریسک حذف این سربازان اقتصادی را به 
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نشــان  بررســی ها 
برخــی  می دهــد 
شــرکت های  از 
بــا  ایرانــی 
رســمی،  مجــوز 

تولیــدی  کاالی 
اخــذ  بــدون  را  خــود 

برندهــای  از  نمایندگــی 
لوگــوی  بــا  خارجــی،  تجــاری 

ایــن شــرکت های مطــرح بــه فــروش 
می رسانند.

به گزارش مهر، بررسی ها نشان می دهد 
کالهبــرداری عجیبــی در بــازار برخــی از 

از  حمایــت  پوشــش  در  کشــور  کاالهــای 
کــه  موضوعــی  می دهــد،  رخ  داخلــی  تولیــد 
برخــی از مســئوالن دولتــی از آن بــا خبرنــد 
اما در پاســخ به رســانه ها، رویه سکوت را در 

پیش گرفته اند.
رصد بازار لوازم خانگی، پوشــاک و تلفن 
همــراه کشــور بیانگــر آن اســت کــه برخــی از 
شــرکت های داخلی، با وجود داشتن مجوز از 
وزارت صمــت و نهادهــای مربوطــه، تولیــدات 
خود را با درج لوگوی شــرکت های خارجی به 

فروش می رسانند.
به عنوان نمونه در برخی از فروشگاه های 
ســونی  تلویزیــون  حضــور  شــاهد  اینترنتــی، 
هســتیم درصورتی کــه امــکان واردات قانونــی 
ایــن برنــد تجــاری وجود نــدارد، بــا مراجعه به 
توضیحــات ایــن کاال، پــرده عجیبــی از ماجــرا 
نمایان می شــود. استعالم شناسه اختصاصی 
ایــن کاال در ســامانه جامــع تجــارت بیانگر آن 
اســت کــه تلویزیــون ســونی موجــود در ایــن 

فروشگاه تولید یک شرکت ایرانی است.
مراجعــه به تارنمای رســمی این شــرکت 
نشــان می دهد که نام تجاری ســونی در سال 
۱۳۸۸، ایــن شــرکت ایرانــی را به عنــوان تنهــا 
تولیدکننــده محصــوالت خــود معرفــی کــرده 
بود، البته شــرکت فوق خود زیرمجموعه یک 
شرکت بازرگانی بوده که لوازم خانگی سونی و 
چند نام تجاری دیگر را به ایران وارد می کند، 
امــا پــس از خــروج ایــاالت متحــده از برجام و 
در عیــن حال ممنوعیت واردات لوازم خانگی، 

واردات  دیگــر 
رســمی سونی در 

ایران مشاهده نشد.
بررســی  همچنیــن 

شــرکت ســونی نیــز از تحــت 
محصــوالت  بــودن  لیســانس 

تولیــدی ایــران حکایت نــدارد، در واقع 
محصوالت تولید شرکت ایرانی، هیچ گونه 

ارتباطی با شرکت سونی ندارد.
در  می شــود  مشــاهده  کــه  همان طــور 
میان کشورهای خاورمیانه نام عراق، امارات، 
مشــاهده  اردن  و  قطــر  ســوریه،  بحریــن، 
جایگاهــی  بیــن  ایــن  در  ایــران  و  می شــود 
ندارد، حال چرا مســئوالن این شــرکت از نام 
تجــاری ســونی برای فــروش محصــوالت خود 
بهــره می برنــد، ســوال بزرگــی اســت کــه باید 
مســئوالن وزارت صمت و سازمان حمایت در 

این زمینه پاسخگو باشند؟

نوکیای ایرانی، پدیده ای عجیب 
در بازار تلفن همراه کشور

در حــوزه تلفن همــراه نیــز شــاهد ایــن 
تخلف بزرگ هســتیم، رصد بازار تلفن همراه 

شــرکت های  از  یکــی  کــه  اســت  آن  بیانگــر 
بــه  کارخانــه ای  اخیــر  ســال های  در  داخلــی، 
جهــت تولیــد تلفــن همــراه راه انــدازی کــرده 
است و حتی برخی از مقامات بلندپایه دولت 

نیز در این واحد تولیدی حضور پیدا کردند.
حاضــر،  حــال  در  کــه  شــرکت  ایــن 
تلفن همراه ســاده یــا همان فیچر فون 
)Feature phone(تولیــد می کنــد، 
قطعــات موردنظر تولیــد را به 
شــکل رســمی وارد کشور 
نهایــت  در  و  می کنــد 
نهایــی  محصــول 
واحــد  در 

امــا خود تولید  می کنــد؛ 
بــزرگ  هنگامی رخ می دهد تخلــف 

کــه به جــای درج نــام و نشــان تجــاری خود از 
مطــرح  شــرکت های  دیگــر  یــا  و  نوکیــا  برنــد 
خارجی بهره می برد، درحالی که هیچ ارتباطی 

با شرکت نوکیا ندارد.
جامــع  ســامانه  در  موجــود  اطالعــات 
تجــارت و ســامانه جامــع گارانتــی حکایــت از 
تولید داخل بودن تلفن همراه داشــته و حتی 
نــام شــرکت فــوق نیز در این دو ســامانه ثبت 

شده است.

البته مسئوالن وزارت صمت قادر بودند 
مانــع ارتــکاب این تخلف شــوند و از رجیســتر 
شدن این کاالها جلوگیری کنند، اما در عمل 

رویه سکوت را در پیش گرفته اند.
کــه  می دهــد  نشــان  رســیده  اطالعــات 
یک شــرکت تولیدی در زمســتان ســال ۱۴۰۰، 
مونتــاژ  مجــوز  بــر  مبنــی  خــود  خواســت  در 
محصوالت تلفن همراه برندهای سامسونگ، 
نوکیا، شیائومی و اپل را بدون اخذ نمایندگی 
از کمپانی هــای اصلــی در کارگــروه تســهیل و 

رفع موانع تولید ثبت کرده است.
عجیــب اینجاســت کــه مدیــران شــرکت 
فوق حتی اعالم کرده اند که اســتعالم اصالت 
محصــوالت مونتــاژ شــده قابــل رصــد بــوده و 
جوابیــه ای مبنــی بــر ســاخت تلفن همــراه در 

چین، ویتنام و هند مشاهده خواهد شد.
و مدیــران  وزارت صمــت  رویــه  ایــن  بــا 
می تواننــد  داخلــی  شــرکت های  تمامــی 
محصوالت تولیدی خود را با نام و نشان 
برندهــای مطــرح جهان تولیــد کنند، 
به عبارتی اخذ نمایندگی و اعتبار 
تولید اهمیت ندارد و فقط کسب 
ســود مهم محسوب می شود. در 
این شــرایط، مصرف کننــده ای که به 
ســبب اعتمــاد یــا عالقــه از نــام تجــاری 
خاصی بهره می برد، دیگر قادر به تشــخیص 
اصالت کاالی فوق نبوده و در نهایت در بازار 

شاهد اجناس تقلبی مجوزدار هستیم.

سکوت معنادار در مقابل 
کالهبرداری شرکت های داخلی

مربوطــه  مســئوالن  بــا  تمــاس  تاکنــون 
نتیجه مشخصی در برنداشته است؛ با وجود 
اینکــه نــام برخــی از ایــن افــراد در ذیــل نامــه 
مجوز تولید شــرکت فوق مشــاهده می شــود، 
اظهار بی اطالعی و عدم پاسخگویی این افراد 

بسیار عجیب و قابل تأمل است.
نیــز  حکومتــی  تعزیــرات  بــا  گفت وگــو 
و  دارد  مســئوالن  بی اطالعــی  از  حکایــت 
و  حمایــت  ســازمان  چــرا  نیســت  مشــخص 
تعزیــرات حکومتــی، نظارتی بــر اجناس تولید 

داخل ندارند.

خدمــــــــــات و توزیـــــــــــع

رفع چالش صدور مجوزهای 
آزمایشگاهی

دانش بنیــان  مؤسســات  و  شــرکت ها  مرکــز  رئیــس 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با اشاره 
بــه چالش های شــرکت های دانش بنیان بــرای صادرات 
محصوالت خود در حوزه اخذ استانداردها و مجوزهای 
تاییــد صالحیــت، عنــوان کــرد در صورتی کــه مرکز ملی 
تاییــد صالحیــت ایران بــه عضویت اتحادیــه بین المللی 
تایید صالحیت آزمایشــگاهی »آی لک« )ILAC( درآید، 
اســتانداردهای ملــی کــه نظــام تاییــد صالحیــت صــادر 

می کند، اعتبار بین المللی خواهند یافت.
دکتر رضا اسدی فرد در گفت وگو با ایسنا، درباره اتحادیه 
»آی لــک«  آزمایشــگاهی  صالحیــت  تاییــد  بین المللــی 
)ILAC(، گفت: آی لک یک کنوانسیون بین المللی است 
کــه بــر اســاس آن نتایج آزمایش هایی که در کشــورهای 
عضو این کنوانسیون هستند، دارای اعتبار خواهد بود.

کشــورها  اگــر  اســاس  ایــن  بــر  کــرد:  اظهــار  وی 
عضــو ایــن کنوانســیون شــوند، آزمایشــگاهی کــه دارای 
اســتاندارد ۱۷۰۲۵ باشــد، تســتی را اجرایــی کنــد، نتایج 

آن تست معتبر خواهد بود.
اسدی فرد با بیان اینکه ایران عضو این کنوانسیون 
نیســت، ادامــه داد: مرکز ملی تاییــد صالحیت ایران که 
هم خانــواده ســازمان اســتاندارد ایــران اســت، تاکنــون 
اقدامــی بــرای عضویــت در کنوانســیون »آی لک« نکرده 
بود، به همین دلیل اســتانداردی که آزمایشــگاه های ما 

صادر می کنند، اعتبار بین المللی را ندارد.
رئیــس مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان 
معاونــت عملــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان، خاطر 
نشــان کرد: از این رو اگر شــرکت دانش بنیانی بخواهد 
محصــوالت خــود را صــادر کنــد، بایــد در کشــور مقصد، 
هزینه های زیادی را به صورت ارز بپردازد تا تســت های 

الزم را انجام دهد.
اســدی فرد اضافــه کــرد: بر این اســاس مرکــز تایید 
صالحیــت ایــران در تــالش اســت تــا بــه عضویــت ایــن 
کنوانسیون درآید و در صورتی که این امر محقق شود، 
اســتانداردهای ملــی کــه نظــام تاییــد صالحیــت صــادر 

می کند، اعتبار بین المللی خواهند یافت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن امــر به ویــژه در تجارت 
خارجــی )واردات و صــادرات( کمــک بســیار بزرگــی بــه 
شــرکت ها خواهــد بــود، اظهــار کــرد: عضویت نهــادی از 
ایران در این کنوانسیون منجر به تسهیل در امر تجارت 

و همچنین کاهش هزینه های تجارت خواهد شد.
رئیــس مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان 
معاونــت علمی، عضویــت ایران در »آی لک« را یک نیاز 
جدی آزمایشــگاه های کشــور دانســت و گفــت: ما بارها 
ایــن مســاله را منعکــس کردیم، ولی متاســفانه این امر 

محقق نشده است.
بــه گفتــه وی، مرکــز تاییــد صالحیــت هــر کشــوری 
معمــوال ســاختار NGO و مردم نهــاد دارد و ایــن مراکــز 
مردم نهــاد می تواننــد بــرای عضویت در این کنوانســیون 

اقدام کنند.
صــدور  منظــور  بــه  دانش بنیــان  شــرکت های 
محصــوالت خــود نیازمنــد اخــذ تاییدیه هــای بین المللــی 
در خصــوص صالحیــت محصــوالت خــود هســتند کــه 
صــدور ایــن تاییدیه هــا در ایــران به دلیل عدم پیوســتن 
بــه کنوانســیون »آی لــک« )ILAC( مقــدور نیســت؛ از 
ایــن رو مرکــز ملــی تاییــد صالحیــت ایران در ایــن زمینه 
گام هایــی را برداشــته اســت و بــه گفتــه دکتــر محمــود 
هاشــمی، رییــس ایــن مرکــز، در ســال ۱۴۰۲ مرکــز ملی 
تایید صالحیت ایران به عضویت کنوانسیون بین المللی 

»آی لک« در خواهد آمد.

آمادگی ایران برای همکاری 
با تایلند در توسعه خدمات 

دیجیتال
وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات در حاشــیه برگزاری 
کنفرانس وزرای ارتباطات و دیجیتال عضو اســکاپ در 
ســئول بــا وزیر توســعه اقتصــاد دیجیتال کشــور تایلند 

دیدار و گفت وگو کرد.
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اطالعــات در حاشــیه ســفر فشــرده خود به کــره جنوبی 
و  ارتباطــات  وزرای  کنفرانــس  در  شــرکت  بــرای  کــه 
دیجیتال عضو اســکاپ که با حضور ۱۷ کشــور در سطح 
وزیر و معاون وزیر برگزار شــده اســت، روزپنجشــنبه با 
Ucharal Naym-Osor، وزیــر توســعه اقتصــاد دیجیتال 

کشور تایلند دیدار و گفت وگو کرد.
وزیــر ارتباطــات تایلند در ابتــدای این دیدار، ضمن 
تحســین پیشــرفت اپلیکشــن هــا و خدمــات دیجیتــال 
بومــی در ایــران خواســتار همــکاری بیشــتر و شــراکت 
پایدار دو کشــور در توســعه صنعت ارتباطات و فناوری 
اطالعــات شــد. وی همچنیــن بــرای حضــور در ایــران و 
امضــای تفاهم نامــه همــکاری در جهــت ارتقــای ســطح 
تعامــالت ابــراز عالقه کرد. طبق اعالم وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، عیسی زارع پور نیز با اشاره به سوابق 
همکاری هــا و تعامــالت قبلــی دو کشــور در ایــن حــوزه، 
از تــداوم تعامــالت و نشســت های مشــترک تــا نیــل بــه 
ایده های عملی در راستای تعریف اقدامات و پروژه های 

مشترک استقبال کرد.

اخبـــــــــــــــــار

دبیر ستاد حمایت از 
مشاغل خانگی: مشکالت 

فنی به صدور مجوزهای 
خانگی لطمه زد

رئیس دبیرخانه ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگی 
آمار و اطالعات مربوط به گزارش هیات مقررات زدایی 
در حوزه مجوزهای مشــاغل و کســب و کارهای خانگی 
را تشریح و اعالم کرد مشکالت فنی و ساختاری درگاه 

صدور مجوزها به صدور مجوزهای خانگی لطمه زد.
به گزارش دبیرخانه ســاماندهی و توسعه مشاغل 
خانگــی، آزیتــا همتیــان با اشــاره بــه اینکــه از ۲۸ بهمن 
۱۴۰۰ مجوزهــای رشــته های ثبــت محــور )آنــی( از درگاه 
شــده اند،  صــادر   )G۴B( وکار  کســب  مجوزهــای  ملــی 
اظهــار کرد: بیشــترین حجم مجــوز  با اختالف حداکثری 
از بقیه دســتگاه های صادرکننده مجوز مشــاغل خانگی 
صادر شــده و در این زمینه رتبه اول را کســب کرده ایم؛  
می تــوان گفــت بــرای اولین بــار درباره صــدور مجوزهای 
کســب و کار، مجوز آنی در حوزه مشــاغل خانگی صادر 

شده است.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه از شــروع فرآیند 
تســهیل گری صــدور مجوزهــا، در حوزه مشــاغل خانگی 
۱۲۸ هزار و ۵۱۵ فقره مجوز صادر شــده اســت تصریح 
کــرد: بــر اســاس گــزارش هیــات مقررات زدایــی در بــازه 
زمانــی ششــم فروردیــن ۱۴۰۱ تــا ۵ آبــان ۱۴۰۱، بیش از 
۷۰ هزار  فقره مجوز صادر کرده ایم. از این رو می توانیم 
ادعــا کنیــم وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پیشــتاز 
در صدور مجوز مشــاغل خانگی از نظر تعداد و ســرعت 

صدور در بین سایر وزارتخانه ها است.
همتیــان به مشــکالت پیش آمده اخیر اشــاره کرد 
و گفــت: امــا متاســفانه در چندماهه اخیــر به دلیل نوع 
ساختار فنی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و فقدان 
قســمت ویرایــش اطالعــات برای متقاضیــان، تعدادی از 
مجوزهــای مشــاغل خانگــی در مرحلــه تکمیــل مــدارک، 
درگاه  ســمت  از  آنهــا  اطالعــات  و  می ماندنــد  ناقــص 
تخصصی ثبت نمی شده است و به این دلیل در گزارش 
یــاد شــده بــه تعــداد  ۶۶ هــزار فقــره مجــوز عــدم صدور 
اشــاره شــده اســت که با بررســی های فنی مرکز فناوری 
اطالعات و امنیت فضای مجازی وزارت کار تعاون و رفاه 
اجتماعی این مشکل مشخصا از سمت ما نبوده و الزم 
اســت درگاه ملی مجوزهای کســب و کار اقدامات فوری 

در زمینه زیرساختی و فنی فراهم کند.
کــرد:  عنــوان  خانگــی  مشــاغل  دبیرخانــه  رئیــس 
بــرای رفــع ایــن مشــکل و از طرفــی ارتقــا کیفیــت صدور 
مجوزها و خدمت رسانی بهتر به مردم و عدم سردرگمی 
متقاضیــان علیرغــم ســرعت و کیفیــت پاییــن اینترنــت 
کشــور در یک مــاه اخیــر ما اقــدام به بروزرســانی و ارتقا 

مجدد سامانه مشاغل خانگی کردیم.
ایجــاد شــده در  وقفــه  دلیــل  بــه  داد:  ادامــه  وی 
ثبت نام هــا، پیــام هایــی بــه متقاضیــان مشــاغل خانگی 
مبنی بر به روزرســانی ســامانه برای اطالع رســانی ارائه 
دادیــم و بــه دلیــل عــدم پشــتیبانی فنــی بــه موقــع از 
سمت درگاه ملی مجوزها، با وجود آماده بودن سامانه 
مشــاغل خانگــی در یــک ماهه اخیر موفق بــه اتصال به 

درگاه نشدیم.
همتیــان افــزود: از هفتــه اول آبــان ســامانه جدید 
مشاغل خانگی به صورت نسخه آزمایشی در حال طی 
کــردن فرآینــد تســت نهایــی اســت و هــم اکنــون صــدور 
مجــوز آنــی متقاضیــان مســتقل، از ســایت درگاه ملــی 

مجوزها امکان پذیر است.
وی در پایان گفت: ســامانه جدید مشــاغل خانگی 
در اســرع وقت با تکمیل مراحل صدور مجوز پشــتیبان 
نیــز بــه طور کامل فعال خواهد شــد. لــذا انتظار می رود 
درکنــار تــالش همــکاران مــا بــرای رفــع مشــکالت صدور 
مجــوز و تســهیل آن بــرای مــردم کــه روز بــه روز آمــار 
مجوزهــای مــا در حــال افزایش اســت، تمهیــدات فنی و 
زیرســاختی الزم نیز از ســمت درگاه ملی مجوزها جهت 
پشــتیبانی بهتر از درگاه های تخصصی همه دســتگاه ها 

صورت پذیرد.

تردد عادی مرزی بین ایران 
و ترکمنستان پس از ۳۲ ماه 

وقفه برقرار شد
بــه گفتــه مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
گلســتان، با ورود یک دســتگاه ناوگان ترکمنستانی در 
روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته بــه پایانــه مــرزی اینچــه 
بــرون، تــردد مــرزی بیــن کشــور ایــران و ترکمنســتان 
از طریــق ایــن پایانــه پــس از قریــب بــه ۳۲ مــاه وقفــه 

بصورت عادی برقرار شد.
بــه گزارش وزارت راه و شهرســازی، عادل مصدقی 
گفت: روز چهارشــنبه یک دســتگاه ناوگان ترکمنستانی 
بــرای عملیــات ترانشــیپ کاال )بارگیــری از یــک کامیــون 
دیگــر( بــدون هیچگونــه محدودیــت و طبــق روال عــادی 

وارد پایانه مرزی اینچه برون شد.
وی با بیان اینکه این کامیون حاوی ۲۴ تن کاشــی 
و ســرامیک بــوده، اظهار کــرد: پایانه مــرزی اینچه برون 
از اســفند ۹۸ لغایــت مهــر ۱۴۰۰ )بمــدت ۲۲ مــاه( بطور 
یکجانبه از ســوی کشــور ترکمنســتان مســدود بوده و از 
مهــر ۱۴۰۰ تــا کنــون بصــورت محــدود و بــا روش تبــادل 

یدک فعالیت داشته است.
اســتان  اقتصــادی  هیــات  ســفر  گفــت:  مصدقــی 
بــه ترکمنســتان در اواخــر مهــر ســال جــاری و دیدارهای 
دوجانبــه و چندجانبــه اداره کل و مقامــات اســتان بــا 
آژانس حمل و نقل جاده ای اســتان بالکان ترکمنســتان 
و پیگیری هــا و مکاتبــات انجــام شــده بــا مقامــات ارشــد 
مقامــات  بــا  ســفر  ایــن  از  پــس  کشــوری  و  ســازمانی 
ترکمنســتانی در برقــراری تــردد عــادی بیــن دو کشــور 
تاثیرگــذار بــوده اســت. وی اظهارامیــدواری کــرد کــه در 
آینده ای نزدیک شاهد عبور ناوگان ایرانی و گلستانی از 

مرز اینچه برون خواهیم بود.
قریب به ۱۱ هزار ناوگان باری با حدود ۲۴ تن وزن 
در شش ماه نخست امسال از پایانه مرزی اینچه برون 

بصورت یدک به یدک تردد کردند.

اخبـــــــــــــــــار

ســخنگوی انجمــن صنعــت تایــر ایــران بــا اعــالم 
بــدون تغییــر مانــدن قیمت انــواع تایــر در بازار، 
خواســتار لغو قیمت گذاری دســتوری این کاال یا 

عرضه آن در بورس شد.
مصطفــی تنهــا در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهــار 
کــرد: آخریــن بــار در ســه ماهــه نخســت امســال 
مجــوز افزایــش قیمــت تایــر داده شــد، امــا بایــد 
گفــت: شــرایط اقتصــادی و نــرخ تــورم به گونــه ای 

نیست که بتوان قیمت ها را ثابت نگه داشت.
وی بــا بیــان اینکه تولید تایر با قیمت گذاری 
دستوری دیگر میسر نیست، به صورتحساب های 

شــرکت های تایر بورســی اشــاره کرد که اکثر آنها 
اکنون در محدوده زیان هستند.

ایــن مقــام صنفی یادآور شــد: این در حالی 
اســت کــه در ماه هــای گذشــته تایرهــای بایــاس 
از شــمول قیمت گــذاری خــارج شــده اند و بــازار با 
وجــود رشــد انــدک قیمت هــا دچــار بحران نشــد، 

زیرا رقابت بین شرکت ها گرم است.
وی بــا بیــان اینکــه مهمتریــن چالــش این صنعت 
اکنــون  گفــت:  اســت،  دســتوری  قمیت گــذاری 
تایرهای باری، کامیونی و سواری رادیال مشمول 
شــرکت های  و  هســتند  دســتوری  قیت گــذاری 

تولیدکننده این تایرها وضع خوبی ندارند.
در تولیــد الســتیک های بایــاس کــه فنــاوری 
قدیمی دارند، از الیاف و رشته های نخی استفاده 
شده و در تولید الستیک های رادیال از رشته های 

سیمی استفاده می شود.
تنهــا ادامــه  داد: وقتــی قیمــت مــواد اولیــه 
مــورد نیــاز تولیــد ایــن کاال از جملــه ســیم طوقه، 
و  روی  اکســید  پتروشــیمی،  محصــوالت  کربــن، 
غیره آزاد است و در بازار تعیین می شود، انتظار 
می رود قیمت محصول نهایی نیز آزاد باشــد. وی 
تاکیــد کــرد: در این زمینــه، ورود تایر به بورس با 

شفاف سازی قیمت ها می تواند چاره ساز باشد.
ســخنگوی انجمن صنعــت تایر ایران معتقد 
اســت: بایــد کاری کرد تــا ســرمایه گذاری صنعتی 
در کشــور ســودآور باشــد، در غیــر ایــن صــورت 
شاهد خروج سرمایه ها به سمت بازارهایی نظیر 
طــال، ســکه، ارز و غیــره و ملتهــب شــدن بیش از 
پیــش بــازار خواهیــم بــود. پس از خروج ســیمان 
ابتدایــی  ماه هــای  در  دســتوری  قیمت گــذاری  از 
فعالیــت دولــت ســیزدهم، در ادامــه حــذف ایــن 
نــوع قیمت گــذاری از بازار محصــوالت فوالدی در 
دستور کار جدی مسووالن دولتی قرار گرفت که 

این اتفاق با واکنش مثبت جمعی از فعاالن بازار 
ســرمایه نیز همراه شــد. به اعتقاد کارشناســان،  
در  اختــالل  بــه  منجــر  دســتوری  قیمت گــذاری 
در  تعــادل  و  بــازار  در  ایجادشــده  ســازوکارهای 
معامــالت می شــود، در حالــی کــه بهتــر اســت در 
ایــن زمینــه تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا 
مــورد توجــه قــرار گیــرد. شــرکت ها و کارخانجات 
تولیدکننــده تایــر در پنــج ماهــه نخســت امســال 
۱۰ میلیــون و ۱۱۱ هــزار و ۶۵۲ حلقــه تایــر تولیــد 
کردنــد. ایــن میــزان تولیــد در مقایســه بــا مــدت 

مشابه پارسال رشد ۳ درصدی نشان می دهد.

کنتــرل  کشــوری  ســتاد  دبیرخانــه  رئیــس 
دخانیــات وزارت بهداشــت بــا تاکیــد بر لزوم 
افزایش مالیات بر دخانیات در الیحه بودجه 
دولــت  از  مــا  کــه درخواســت  گفــت   ،۱۴۰۲
ایــن اســت کــه در الیحه بودجــه ۱۴۰۲ بحث 
کارشناســی شــده افزایــش مالیــات دخانیات 
دیده شــود چون در ســنوات قبلی این اتفاق 
نمی افتــاد و مذاکــرات و مناقشــات بــه هدف 

مشخص نمی رسید.
مهنــدس بهــزاد ولــی زاده در گفت وگو با 
ایســنا، با اشاره به تشکیل کارگروه عالی رتبه 
جهانــی  ســازمان  شــرقی  مدیترانــه  منطقــه 
بهداشــت  وزرای  عضویــت  بــا  کــه  بهداشــت 
ایــران، عمــان، تونــس، قطــر،  شــش کشــور 
پاکســتان، اردن، گفت: این کارگروه تشــکیل 
شــد تــا بــرای موضوعــات کلیــدی منطقــه در 
زمینه کنترل دخانیات بررسی و تصمیم گیری 
شــود. دومین اجالس وزرای بهداشت منطقه 
در مهر ســال جاری در حاشــیه نشست کمیته 
منطقــه ای مدیترانــه شــرقی ســازمان جهانــی 
بــر دخانیــات  بــا موضــوع مالیــات  بهداشــت 

برگزار شد.
 ایران در وضعیت قرمز وضع مالیات

بر دخانیات
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش مالیــات 
بــر دخانیــات یکــی از مهم تریــن راهکارهــای 
از  ایــن کاالی آسیب رســان  کاهــش مصــرف 
ســوی ســازمان جهانی بهداشــت اعالم شده، 
وزرای  دوم  موضــوع نشســت  کــرد:  تصریــح 
بهداشــت بــه ایــن مهــم اختصاص داده  شــد. 
در ایــن جلســه بــر اســاس گزارش هــای ارائــه 
شــده از وضع مالیات بر دخانیات کشــورهای 
منطقــه و جهــان، متاســفانه مشــخص شــد 
جمهــوری اســالمی ایــران از نظــر اخــذ مالیات 
دخانیات همچنان در وضعیت قرمز و ضعیف 

به سر می برد.
قانونی که اهدافش محقق نشد

وی افــزود: طبــق قانون مالیات بر ارزش 
افــزوده  کــه دی مــاه ســال قبــل اجرایی شــد، 
قــرار بــود تجمیــع مالیات هایــی کــه پیــش از 

ایــن بــر دخانیــات وضع شــده بود بــه گونه ای 
انجــام شــود کــه نرخ هــا از مجمــوع نرخ هــای 
مصــوب در قوانیــن قبــل کمتــر نباشــد، ولــی 
متاســفانه ضمن کاهش نرخ های پیشــنهادی 
 ۱۰ از  ســالیانه  افزایــش  درصــد  کاهــش  و 
بــه ۵ واحــد درصــد در زمــان تصویــب قانــون، 
قانــون ارزش افــزوده به گونه ای اجرا شــد که 
هــدف قانون گــذار بــرای اخذ مالیــات از خرده 
نشــد؛  محقــق  دخانــی  محصــوالت  فروشــی 
یعنــی نرخ هــای مصــوب )از جملــه ۲۵ درصد 
برای تولید داخل با نشان ایرانی و ۴۰ درصد 
برای نشان بین المللی( بر مبنای قیمت خرده 
فروشی اجرایی نشد و عمال مالیات بر مبنای 

قیمت درب کارخانه اخذ شد. 
وی یکــی از دالیــل اجرایی نشــدن قانون 
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر مبنــای قیمــت 
خرده فروشــی کاالی دخانی را عدم شفافیت 
زنجیــره توزیــع تــا حلقــه آخــر و عــدم اجــرای 
قانــون پایانه هــای فروشــگاهی بــرای صنــوف 
فعــال در حــوزه فــروش دخانیــات اعــالم کــرد 
و گفــت: برخــی صنــوف و واحدهــا درحالــی 
اقــدام بــه فروش اقــالم دخانــی می کردند که 
در ســامانه مجــاز فــروش قیــد نشــده بودنــد 
کــه یکــی از مهم تریــن ایــن واحدهــا دکه هــای 

مطبوعاتی بود.
اجرای کد رهگیری ضامن رفع معضل 

قاچاق دخانیات
وی افــزود: کد رهگیــری از مبدا کارخانه 
و بالفاصلــه پــس از تولیــد، بــر کاالی دخانــی 
درج می شــود و تــا نقطــه مصــرف نهایــی، کــد 
قابــل رهگیــری اســت و می توان رصــد کرد آیا 
کاالی دخانی تولید شده مسیر رسمی عرضه 
را طــی کــرده اســت یــا خیــر. اگر در مســیر از 
قبــل تعییــن شــده کوچک تریــن خطایــی رخ 
دهــد بایــد بــه صــورت آنالیــن سیســتم خطــا 
دهــد و مراجــع نظارتــی ورود کننــد. اگــر کــد 
رهگیــری بــه عنوان ابــزار کلیدی بــرای کنترل 
تخلفــات مربوط به قاچــاق محصوالت دخانی 
به درســتی اجرا شــود، معضل قاچاق برطرف 
خواهــد شــد و بــا واحــد صنفــی متخلــف نیــز 

برخورد می شــود؛ از جمله لغو پروانه فروش. 
اگــر نقطــه نهایــی فــروش جزئــی از واحدهای 
غیرمجــاز عرضــه محصول دخانی باشــد عمال 
کد رهگیری قابلیت خود را از دست می دهد.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه مقابلــه بــا کاالی 
قاچــاق دخانــی در کنــار افزایــش مالیــات بــر 
دخانیــات بایــد در یــک راســتا انجــام شــوند، 
در جلســات  اســاس  ایــن  بــر  کــرد:  تصریــح 
مبــارزه  ســتاد  و  صمــت  وزارت  بــا  مشــترک 
بــا قاچــاق کاال و ارز، فراجــا، اتــاق اصنــاف و 
ســایر حوزه های مرتبط تصمیم گرفته شــد که 
دکه های مطبوعاتی به مدت یک ســال مهلت 
داشــته باشــند تــا بتواننــد بــه صــورت رســمی 
فعالیت خود را انجام دهند مشروط بر اینکه 
تعهــد دهند کــه ضوابط دســتورالعمل تعیین 
عامــالن مجــاز فــروش محصــول دخانــی را به 
طــور کامــل اجــرا کننــد. دســتورالعملی که در 
آن نــه فقــط بحــث ممنوعیــت فــروش قاچاق 
محصوالت دخانی، بلکه ســایر ضوابط شامل 
ممنوعیــت فــروش زیــر ۱۸ ســال، ممنوعیــت 
فــروش نخــی، ممنوعیــت تبلیغــات، رعایــت 
فاصلــه مجــاز دکــه فــروش بــا مرکز آموزشــی 

و... باید اجرایی شود.
کــه  صورتــی  در  کــرد:  تاکیــد  ولــی زاده 
دکه هــای مطبوعاتــی در طــول یــک ســال ) تــا 
خرداد ۱۴۰۲ ( بتوانند این قانون را به درستی 
رعایــت کننــد و نهادهــای نظارتــی هــم بر این 
پروانــه  وقــت  آن  بگذارنــد،  صحــه  موضــوع 
فــروش دخانیــات این دکه ها صادر می شــود. 
در غیــر این صــورت اجازه فــروش محصوالت 

دخانی نخواهند داشت.
تاکید بر استفاده از پایانه های فروشگاهی 

مخصوص دخانیات
او بــا اشــاره بــه تعریــف فعالیت شــفاف 
زنجیره توزیع محصول دخانی، بیان کرد: طی 
جلســه ای کــه بــا اتــاق اصنــاف داشــتیم مقرر 
شد که قانون پایانه های فروشگاهی در مورد 
فروشــندگان محصوالت دخانی هم به شــکل 
کامل اجرا شود. یعنی صنوف فعال در حوزه 
فروش و عرضه دخانیات باید از دستگاه های 

فــروش مخصــوص بــرای دخانیــات اســتفاده 
کــه  نانوایــی  هــزار   ۹۰ ماننــد  دقیقــا  کننــد؛ 
دســتگاه پُز مخصوص فــروش نان دارند. این 
کار برای این اســت که مطمئن شــویم مالیات 
وضع شده بر پاکت سیگار و تنباکو به صورت 
قیمــت خــرده فروشــی از حلقــه آخــر زنجیــره 
مصــرف گرفتــه می شــود. ایــن راهــکار خوبــی 
اســت کــه ما از منظر اجــرای قانون مالیات بر 
ارزش افــزوده اطمینــان حاصــل کنیم هرچند 

که بازهم یک خال وجود خواهد داشت.
کاستی قانون ارزش افزوده چگونه جبران 

می شود
توضیــح  قانونــی  خــال  ایــن  دربــاره  وی 
داد: قیمتــی کــه روی بســته محصــول دخانی 
درج شــده اســت بــا قیمتــی کــه کاال در بــازار 
فروختــه می شــود فاصلــه و شــکاف دارد کــه 
عوارضــی از آن بــه دولت پرداخت نمی شــود. 
ایــن درحالــی اســت که شــکاف قیمتــی بعضا 
تــا دو برابــر وجــود دارد کــه ســبب می شــود 
قیمت هــا بازدارندگــی خود را نداشــته باشــد؛ 
بــه همیــن دلیــل باید با حفــظ فاصله معقول 
بین برندهای تولید داخل، که بتواند این خال 
و کاســتی قانــون ارزش افــزوده را پــر کند، در 
قوانیــن بودجه ســنواتی مالیات ویــژه ای برای 

بحث دخانیات وضع کنیم.
رئیــس دبیرخانــه ســتاد کشــوری کنترل 
دخانیــات وزارت بهداشــت، تاکیــد کــرد: مبلغ 
درآمدی قانون ارزش افزوده در ردیف بودجه 
۱۴۰۱ حــدود ۲۳۰۰ میلیــارد تومــان اســت کــه 
این مبلغ در مقابل آن ۴۷۷۵ میلیارد تومانی 
کــه ســال قبــل در قانــون بودجــه ۱۴۰۰ دیــده 
شــده بــود حــدود ۶۱ درصــد کاهــش داشــت. 
انتظــار مــا ایــن بــود کــه بــرای جبران کاســتی 
قیمــت  روی  نهایــت  در  کــه  درآمــدی  ارزش 
محصول دخانی تاثیر داشت اتفاق مثبتی در 
قانون بودجه ۱۴۰۱ رخ داده و کف قیمتی باال 
رود، امــا متاســفانه ایــن مهــم محقــق نشــد و 
قانــون ارزش افــزوده کارایی خــود را به لحاظ 
کاهــش مصــرف دخانیــات در ســال جــاری از 

دست داد.

درخواست لغو قیمتگذاری دستوری از سوی تایرسازان

فروش دخانیات در دکه های مطبوعاتی قانونی شد

فروش کاالهای ایرانی به نام برندهای خارجی 
بــا مـجـــــــــــــــــــــــــــــوز  رسمی
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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.

 سازه های بتنی ضد زلزله
در کشور تولید شد

یکــی از شــرکت های فنــاور بــا اســتفاده از نانــو فناوری 
سیســتم های بتنــی بــرای ســاخت ســازه ها را بــه تولید 
رســاندند کــه از قابلیــت مقاومــت بــاال در برابــر زلزلــه 

برخوردارند.
اجــرای  و  تولیــد  مســئول  ذوالفقــاری،  عرفــان 
سیســتم های بتنــی ایــن شــرکت فنــاور در گفت وگــو بــا 
ایســنا، تولید سیســتم های ســبک بتنی را از محصوالت 
این شــرکت دانش بنیان دانســت و گفت: این سیســتم 
پیش ســاخته بتنی در تیپ ویالسازی، فوندانسیون های 
آن در دو روز و در تیپ تجهیز کارگاهی فونداســیون ها 
در یــک نصــف روز نصــب می شــوند و قطعــات اصلــی 
خانــه نیــز در ســه روز نصــب می شــوند. ســگمنت های 
بتنــی دارای ابعــاد ۳ متــر ارتفــاع، ۶ متــر عــرض و ۱.۲ 
متر پایه هستند. تولید در کارخانه انجام شده و زمانی 
که ســفارش نهایی شــد، قطعات با استفاده از جرثقیل 
بــر روی تریلــی قــرار می گیرند و بــرای راه اندازی خانه به 

محل پروژه ارسال می شوند.
ایــن شــرکت  وی ادامــه داد: وزن کــم بلوک هــای 
باعث کاهش وزن ساختمان و نیروی مؤثر زلزله شده و 

نیز زمان و هزینه اجرای کار را تقلیل می دهد.
ذوالفقاری اظهار کرد: بلوک های بتنی این شــرکت 
به دلیل طراحی پوســته ای به ضخامت ۷.۵ ســانتی متر 
پشــم  همچــون  عایق هایــی  فضــای  گرفتــن  نظــر  در  و 
ســنگ، عایــق صــوت، موجــب کاهــش اتــالف انــرژی در 
فصــل زمســتان و ورود گرمــا به خانه در فصل تابســتان 
می شود. به دلیل استفاده از قطعات جداگانه در سازه، 

صوت به صورت مستقیم انتقال نمی یابد.
محقق این شــرکت فناور با بیان اینکه در ســاختار 
این بتن از نانو مواد اســتفاده شــده اســت، اظهار کرد: 
اســتفاده از مــواد نانویی موجــب کاهش وزن و افزایش 
مقاومــت آن در برابــر زلزلــه شــده، ضمــن آنکــه دارای 

خواص آبگریزی این بتن ها شده است.  
دارای  محصــول  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  ذوالفقــاری 
مجوز از ســوی مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی 
است، یادآور شد: آزمایش های انجام شده بر روی این 
بتــن نشــان می دهد که محصــول نهایــی دارای باالترین 
مقاومت در برابر زلزله است، ضمن آنکه سرعت باالیی 
بــرای نصــب دارد، به گونه ای که زمان نصب ســازه ای به 

مساحت ۱۱۵ متر در دو طبقه، ۷ ساعت خواهد بود.
بــه گفتــه وی، این محصول در شــرایط بحران برای 

ساخت سرپناه قابل استفاده است.

سند راهبردی گیاه زعفران 
در کشور اجرایی می شود

بــه گفتــه مدیــر اجرایــی گیاهــان دارویــی وزارت جهــاد 
کشــور  در  زعفــران  گیــاه  راهبــردی  ســند  کشــاورزی، 

اجرایی می شود.
دکتر حســین زینعلی در میز اقتصادی زعفران که 
در شهرســتان فــاروج برگــزار شــد، اظهــار کرد: بــا اجرای 
ایــن ســند در ســال آینــده دیگــر مشــکلی در تولیــد و 

صادرات این محصول نخواهیم داشت.
وی از تعییــن ۳۰۰ میلیــارد تومــان یارانــه خریــد 
زعفــران خبــر داد و افــزود: اگــر بــازار تحــت تاثیــر قــرار 
گیرد و قیمت ها کاهش یابد این اعتبار برای حمایت از 

کشاورز هزینه می شود.
وی از تشــکیل صنــدوق ملــی زعفــران نیــز خبر داد 
و بیان کرد: خراســان شــمالی یکی از مکان  هایی اســت 
کــه تعاونی تخصصی خواهد داشــت و بــه زعفران کاران 

توصیه می شود عضو آن شوند.
دکتــر زینعلــی ادامــه داد: اگــر تعاونی شــکل گیرد 
یارانــه بــه آن اختصــاص داده می شــود و در ایــن صورت 
زعفــران  صــادرات  و  فــرآوری  کشــت،  تقویــت  شــاهد 
خواهیــم شــد. وی بــا اشــاره به اینکه ایــران در دنیا رتبه 
اول تولیــد زعفــران را دارد، بیــان کــرد: خراســان رضــوی 
اولین و باالترین تولیدکننده زعفران است و فاروج رتبه 

سوم را در این زمینه دارد.
وی تاکید کرد: باید تالش شود تا تا تکنولوژی الزم 
در ارتباط با زعفران را به فاروج وارد کرد، در حال حاضر 
تعــدادی از کشــاورزان میانگیــن تولیــد زعفــران را به ۲۰ 
کیلوگرم در هکتار رسانده اند این در حالی است که این 

مقدار در فاروج ۵ کیلوگرم است.
دکتــر زینعلــی تصریح کرد: کشــاورزان باید آبیاری 
بــه موقــع، تغذیــه مناســب، کوددهــی و انتخــاب پیــاز 

مناسب را در دستور کار قرار دهد.
در  کــه  از مشــکالتی  یکــی  کــرد:  وی خاطرنشــان 
حــال حاضــر وجــود دارد آن اســت که نتوانســته ایم این 

محصول را به خوبی به دنیا بشناسانیم.

اخبـــــــــــــــــار

 رشد ۷۰ درصدی
تبادالت تجاری ایران و عمان 

در ۷ ماه گذشته
بــا  ایــران  تجــارت  توســعه  رئیــس ســازمان  دیــدار  در 
معاون وزیر تجارت و صنعت عمان راهکارهای توسعه 
تجارت، حمل و نقل کاال و تبادالت ارزی مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ســازمان توســعه 
تجــارت، صالح بن ســعید مســن، معــاون وزیر تجارت و 
صنعــت عمــان بــا حضور در ســازمان توســعه تجــارت با 
علیرضــا پیمان پــاک، رئیــس این ســازمان و معــاون وزیر 

صنعت، معدن و تجارت دیدار و گفت وگو کرد.
در ایــن دیــدار پیمان پاک ضمن بیــان اینکه تجارت 
بــا عمــان از اولویت های تجاری رئیس جمهور محســوب 
می شــود، گفــت: تغییــر رویکرد دولت ســیزدهم موجب 
شده تا تجارت با عمان در سال ۱4۰۰ نسبت به ۱۳99 
مقدار ۵۳ درصد رشد داشته باشد و در ۷ ماه ا مسال 
نیــز حــدود ۷۰ درصــد رشــد نســبت بــه تجــارت ســال 

گذشته شاهد هستیم.
وی عمــان را یکــی از ۵ شــریک تجــاری اصلــی در 
میان کشــورهای همســایه دانســت و افزود: ادامه روند 
فعلــی قطعــا موجــب افزایــش صــادرات بــه و واردات از 

عمان می شود.
رئیس ســازمان توسعه تجارت همچنین به حضور 
شــرکت های ایرانی در نمایشــگاه های عمان اشاره کرد و 
در پیشــنهادی خواســتار حضور شرکت ها و تجار عمانی 

در نمایشگاه های ایران شد.
در ادامــه ایــن نشســت صالــح بــن ســعید مســن، 
معــاون وزیــر تجــارت و صنعت عمان نیز ایران را کشــور 
بــرادر خوانــد و افــزود: اگــر در دیدارهــای قبلــی دربــاره 
چگونگی حل مشــکالت تجاری میان دو کشــور صحبت 
می کردیــم، امــروز دربــاره چگونگی توســعه ایــن تجارت 

پای مذاکره نشسته ایم.
وی بــا بیــان اینکــه ســطح تبــادالت تجــاری ایران و 
عمان رشــد چشــمگیری داشته است، از ارائه تسهیالت 
ویژه به تجار، مخصوصا تجار ایرانی برای سرمایه گذاری 

در عمان خبر داد.
الزم به ذکــر اســت، طرفیــن در ایــن دیــدار دربــاره 
توســعه بنــادر، خط کشــتیرانی، مســائل گمرکــی، تهاتر 
کاال، و نقشــه راه تجــاری دو کشــور بــه بحــث و تبــادل 

نظر پرداختند.

افزایش ۲ برابری تولید زیتون
مجــری طرح زیتون وزارت جهادکشــاورزی با اشــاره به 
افزایش تولید زیتون نســبت به سال گذشته از تعیین 
قیمــت خریــد حمایتــی زیتــون خبــر داد و اعــام کــرد 
ســقف قیمــت خریــد حمایتی زیتــون کیلویــی ۲۵ هزار 

تومان تعیین شده است.
جواد میرعرب رضی در گفت وگو با ایســنا، در این 
باره اظهار کرد: ســال گذشــته ۱۰۰ هزار تن زیتون تولید 
کردیــم کــه امســال ایــن رقــم بــه ۲۰۰ هــزار تن رســیده، 
البته ممکن است از لحاظ وزنی به بیشتر از این مقدار 
برسیم. در حقیقت تولیدات ما نسبت به سال گذشته 

دو برابر شده است.
وی علــت ایــن افزایــش تولید را اســتفاده باغداران 
از کــود مناســب، توجــه آنها به توصیه های کارشناســان 

کشاورزی و شرایط اقلیمی عنوان کرد.
مجــری طــرح زیتــون وزارت جهادکشــاورزی اضافه 
کــرد: قیمــت خریــد حمایتــی هــر کیلــو زیتــون ۲۵ هــزار 
تومان تعیین شــده اســت. یعنی ۲۵ هزار تومان سقف 
آن است و برای زیتون با کیفیتی است که از آن روغن 
فرابکــر تهیــه و حداقــل بــه میزان ۱۸ درصد روغن کشــی 
می شــود. اگــر درصــد روغــن یــا کیفیــت آن کمتــر باشــد 

قیمت آن نیز کمتر خواهد شد.
ایــن  از  زیتــون  حمایتــی  خریــد  وی  گفتــه  بــه 
هفتــه شــروع شــده و برخــی اســتان ها بــا کارخانجــات 

قراردادهایی منعقد کرده اند.
میرعــرب رضــی در پایــان گفت: تمامی اســتان  های 
زیتــون خیــز از جملــه زنجــان، قزوین، گیالن، گلســتان، 
سمنان، کرمانشاه، خوزستان و فارس را در طرح خرید 

حمایتی قرار داده ایم.

حدود ۳۰ هزار تن کاالی 
ایرانی به روسیه در 

چارچوب طرح جدید کریدور 
گمرکی صادر شد

بر اساس اعام گمرک ایران، حدود ۳۰ هزار تن کاالی 
ایرانــی بــه روســیه در چارچــوب طــرح جدیــد کریــدور 

گمرکی صادر شده است.
طــرح  اجــرای  راســتای  در  تســنیم،  گــزارش  بــه 
آزمایشــی پــروژه کریدور ساده ســازی شــده گمرکی بین 
ایــران و روســیه، ۲9 هــزار و ۶۷۱ تــن کاال بــه ارزش ۱۵ 
میلیــون و ۷۰۰ هــزار دالر طــی ۳ ماه از ســوی جمهوری 
اســالمی ایــران بــا اســتفاده از تســهیالت ایــن طــرح بــه 

کشور روسیه صادر شده است.
علیرضــا مقدســی، رئیــس کل گمــرک ایران بــا اعالم این 
خبــر گفــت: براســاس اعــالم گمــرک روســیه، از تاریــخ 
شــروع اجــرای آزمایشــی این پــروژه و طبــق توافق انجام 
شــده، در بــازه زمانــی 9 تیرمــاه لغایــت 9 مهرمــاه ســال 
جــاری، ۲9 هــزار و ۶۷۱ تــن کاال بــه ارزش ۱۵ میلیــون و 
۷۰۰ هــزار دالر طــی یــک هــزار و 9۵۳ فقــره اظهارنامــه 
با ساده ســازی و تســهیالت ارائه شــده از طریق گمرکات 
فدراسیون روسیه ترخیص و وارد این کشور شده است.
وی افزود: کاالهای صادر شده به روسیه در این مدت از 
گروه کاالیی ردیف ۳، ۷، ۸، ۱9 و ۲۰ سیستم هماهنگ 
توصیــف و کدگــذاری کاال )HS( بــوده اســت کــه در ایــن 
چارچوب به مقصد روسیه حمل و ترخیص شده است.

مقدســی اظهــار کــرد: مقامات فدراســیون روســیه 
از گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران به دلیل همــکاری با 

گمرک آن کشور قدردانی کردند.

اخبـــــــــــــــــار

بــه گفتــه پورســلیمان، عضــو اتــاق بازرگانــی 
ایــران، روابــط تجاری مــا با آذربایجــان ادامه 
دارد و در شــرایط عادی اســت اما نســبت به 
ســال گذشــته حجم تجــارت ما با این کشــور 

حدود 7 درصد کاهش پیدا کرده است.
بهــروز پورســلیمان در گفت وگــو با ایلنا، 
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه گفته می شــود 
حجــم قابــل توجهــی از کاالهــای وارداتــی در 
مرزهــای شــمال غربــی کشــور خوابیده اســت 
آیــا ایــن موضــوع را تاییــد می کنیــد؟ گفــت: 
صــادرات و واردات در ایــران تابــع قوانیــن و 
اصــول مشــخصی نیســت و فعــاالن اقتصادی 
همواره از بخشنامه های خلق الساعه و شبانه 

رنج می برند.
وی ادامــه داد: در آخریــن دوره ریاســت 
جمهــوری دولــت روحانــی ۱۵۱ بخشــنامه ضد 
صادرات تصویب شــد به ســخن دیگر به ازای 
هــر 4 روز یک بخشــنامه در ایــن زمینه صادر 
شــده اســت و ایــن موضــوع به عــدم مدیریت 
توانمند و عقالنی در حوزه صادرات و واردات 
باز می شــود و الزمه آن این اســت که مسائل 
کــه  بخشــنامه هایی  صــدور  از  و  مدیریــت 

یکدیگر را نقض می کند جلوگیری شود.
اینکــه  بیــان  بــا  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
بایــد سیاســت های کالن واردات و صــادرات 
بــا  صادرکننــدگان  گفــت:  شــود،  مشــخص 
مشــکل تعهــدات ارزی مواجــه هســتند و در 

شــرایط تحریــم امکان بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات برای آنها دشوار است و این اجبارها 
تبعــات ناخوشــایندی در افزایــش حجم کاالی 

قاچاق برجای می گذارد.
اردبیــل  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  نایــب 
تصریــح کرد: واردکنندگان با توجه به ضوابط 
بعــد  و  شــده  داده  مجوزهایــی  و  مشــخص 
بــه واردات  اقــدام  از طــی مراحــل مشــخص 
می کنند هیچ ارگان و ســازمانی بدون داشتن 
مجــوز اقــدام بــه واردات نمی کننــد امــا بعــد 
از اینکــه کاال بــه مرزهــا و گمــرکات می رســد 
بخشــنامه جدیــدی صــادر که بخشــنامه قبلی 
را نقــض می کند؛ از این رو حجم قابل توجهی 
از کاالهــا در مرزهــای کشــور باقــی می مانــد، 
خــواب کاالها در مرزها ادامه دارد و درنهایت 

به سازمان امور تملیکی سپرده می شوند.
پورســلیمان در پاســخ به این پرسش که 
آیا آماری از میزان کاالهای خوابیده در گمرک 
داریــد؟ خاطرنشــان کــرد: این آمار را روســای 
گمرک نیز بیان نمی کنند و ارائه این آمار برای 
من مســئولیت آور اســت؛ به صــورت مقطعی 
و  می شــوند  عمــل  وارد  دادگســتری  روســای 
بخشــی از ایــن کاالهــای خوابیــده را ترخیــص 
می کننــد در ابتــدای دوره ریاســت جمهــوری 
کاالهــای  از  حجمــی  ورود  اجــازه  رئیســی 

خوابیده داده شد.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش حجــم تجــارت 

ایــران بــا جمهــوری آذربایجــان، گفــت: رابطــه 
بــه  بــا دولــت آذربایجــان رو  ایــران  سیاســی 
ســردی رفتــه اســت؛ امــا در گذشــته طرفــدار 
دولــت آذربایجان بودیم و موافق این موضوع 
کــه اراضــی قره بــاغ  بــه ایــن دولــت بازگردد و 
حتی از آنها نیز حمایت می کردیم اما یکسری 
شیطنت های سیاســی کشورهای ثالث باعث 
شــد روابط سیاســی ما با این کشور در سطح 

پایینی قرار بگیرد.
ایــن فعال اقتصــادی با بیان اینکه خللی 
در رونــد تجــارت ایــران بــا آذربایجــان ایجــاد 
بــا  مــا  تجــاری  روابــط  گفــت:  اســت،  نشــده 
آذربایجان ادامه دارد و در شرایط عادی است 
اما نسبت به سال گذشته حجم تجارت ما با 
ایــن کشــور حدود ۷ درصد کاهــش پیدا کرده 

است.
پورســلیمان بــا اشــاره تاثیر نوســان های 
نرخ ارز بر روند تجارت، تصریح کرد: افزایش 
نــرخ ارز در کوتــاه مــدت به نفع صادرات و در 
درازمــدت بــه ضــرر آن اســت؛ به عنــوان مثال 
هــرکاالی ایرانی را تقســیم بــر ارزش دالر روز 
کنیم هر چقدر ارزش دالر باال برود در نهایت 
باعــث رونــق صــادرات می شــود امــا افزایــش 
بی رویــه نــرخ ارز اثــرات مخــرب دارد؛ چراکــه 
افزایــش بیــش از اندازه قیمت دالر باعث باال 
رفتــن قیمــت مــواد اولیه و در نــرخ نتیجه باال 
رفتن قیمت تمام شــده کاالی نهایی می شــود 

کــه ایــن موضــوع بــه نفــع صــادرات نیســت و 
ممکــن بخشــی از بــازار را از دســت بدهیــم؛ 
ثبیــت نــرخ ارز در نهایــت بــه نفــع تولیــد و 

صادرات است.

دارایــی  وزیــر  بــا  دیــدار  در  صمــت  وزیــر 
ارمنســتان عنــوان کــرد قطعــا وقتــی الحــاق 
ایــران به اوراســیا کامل شــود روابــط بین دو 

کشور بهتر و سریع تر رشد خواهد کرد.
ســید رضــا فاطمــی امین، وزیــر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به تعامالت گسترده 
بیــن ایران و ارمنســتان در یک ســال گذشــته 
گفــت: بنــده و دیگــر وزرا و فعــاالن اقتصــادی 
ایــران بــه ارمنســتان ســفر کردیــم کــه در این 
ســفرها مالقات هــای زیــادی شــکل گرفــت و 
تعامــالت  در  زیــادی  تأثیــرات  خوشــبختانه 

اقتصادی بین دو کشور ایجاد شده است. 
ایجــاد  مــا  بــرای  افــزود:  امیــن  فاطمــی 
روابــط اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه، بــه 
ویــژه ارمنســتان اهمیــت بســیار باالیــی دارد 
و امیدواریــم ایــن رونــد رو بــه رشــدی کــه در 
اقتصــاد و تجــارت بیــن دو کشــور آغــاز شــده 

ادامه پیدا کند و تقویت شود.
وی با اشــاره به ۲۳ ســر فصل کاری که 
در سفر خود به ارمنستان مشخص شده بود 
گفــت: کارهــای بزرگــی در حــال انجــام اســت 
کــه یکــی از آن هــا پیوســتن ایــران به اوراســیا 
اســت و قطعــاً وقتــی الحــاق ایران به اوراســیا 
کامل شود روابط بین دو کشور خیلی بهتر و 

سریع تر رشد خواهد کرد.
فاطمــی امیــن گفــت: موضوعــات متنوعــی از 
جمله راه اندازی مرکز تجاری ایران در ایروان، 
ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی شــرکت های 
ایرانــی بــه ارمنســتان، تهاتــر و نقــل و انتقــال 
پول از جمله اقداماتی است که انجام شده و 
پیــش رفتــه و کارهای دیگــری مثل تعرفه های 
حمل و نقلی هست که نیاز به پیگیری دارد. 
رشــد 4۰ درصــدی مبــادالت بیــن دو کشــور از 
ابتدای ســال ۲۰۲۲ تاکنون نشــان از روند رو 

به رشد تجارت دو کشور دارد.
در ادامه این جلسه تیگران خاچاطوریان 
وزیر دارایی جمهوری ارمنســتان با بیان اینکه 
این اولین ســفر وی به ایران اســت و با مثبت 
ارزیابــی کــردن ســطح روابــط گفــت: مســیر 
روابــط دو کشــور در جهتــی اســت کــه اکنــون 
نــه تنهــا می تــوان در موضوعاتــی کــه مربــوط 
بــه وزارت خانه هــای ما هســت را مــورد بحث 
و بررســی قــرار دهیــم، بلکــه ایــن امــکان هم 
فراهــم شــده کــه در مــورد ســایر مــواردی کــه 
خــارج از اختیــارات وزارتخانه ها اســت هم به 

تبادل اطالعات بپردازیم.
وی بیــش از ۲۰ ســرفصل کاری مــورد اشــاره 
ایــن  یــادآور شــد و گفــت:  را  امیــن  فاطمــی 
از  روابــط  توســعه  راســتای  در  موضوعــات 
اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت و ما ســرعت 
و  کاال  مبــادالت  در  رشــدی  بــه  رو  و  خــوب 
 ۲۰۲۱ ســال  در  داشــته ایم.  مبــادالت  حجــم 
کل مبــادالت انجــام شــده بیــن دو کشــور در 
مقایســه بــا ســال گذشــته ۲۵ درصــد رشــد 
داشــته، ولی در 9 ماهی که تا کنون از ســال 
۲۰۲۲ می گذرد، شــاهد حدود 4۰ درصد رشد 

مبادالت بودیم.
وزیــر دارایــی ارمنســتان ابــراز امیــدواری 
کرد که اگر با این سرعت بتوانیم ادامه دهیم 
می توانیم در ســال آینده رقم مبادالت تجاری 
بین دو کشور را به یک میلیارد دالر مبادالت 

تجاری برسانیم.
تیگــران خاچاطوریــان بــه ســفر نخســت 
وزیر جمهوری ارمنســتان بــه ایران و دیدارش 
با آیت هللا رئیسی رئیس جمهوری کشورمان 
اشــاره کــرد و گفــت: هدفگــذاری اینســت کــه 
بتوانیــم در ســال های آینــده حجــم مبــادالت 

کاال را به ۳ میلیارد دالر برسانیم.

وی توســعه، بهســازی و بــه روز رســانی 
اقدامــات  از  یکــی  را  گــذرگاه گمرکــی مغــری 
ســوی  از  شــده  برداشــته  جــدی  گام هــای  و 
امیدواریــم  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  ارمنســتان 
که تا ســال ۲۰۲۵ این گذرگاه نوســازی شــده 
بــه بهره بــرداری برســد بتوانــد روزانــه به ۷۵۰ 
کامیــون خدمــات ارائــه دهــد کــه ایــن بــدان 
معنــی اســت که نســبت بــه امروز تعــداد این 

کامیون ها را سه برابر کنیم.
وزیر دارایی جمهوری ارمنستان با اشاره 
به اینکه موضوع دیگری که در مرکز توجه ما 
قرار دارد حضور و شــرکت شــرکت های ایرانی 
در ساخت و احداث شاهراه جنوب به شمال 
ارمنســتان اســت افــزود: ایــن موضــوع امکان 
جدیدی را هم برای حمل و نقل مسافر و هم 
حمــل و نقــل بــار ایجاد می کنــد و این فرصت 
را می دهــد کــه حمــل و نقــل بــا هزینــه کمتــر 

صورت بگیرد.
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت پیوســتن ایران 
به اتحادیه اوراســیا گفت: ما خیلی خوشحال 
هســتیم کــه جمهــوری اســالمی ایــران موفــق 
شــده اســت کــه بــا کشــورهای عضــو اتحادیه 
اوراســیا بــه توافــق نهایــی دســت پیــدا کنــد 
بــه  نهایــی  توافــق  امضــای  بــا  امیدواریــم  و 
جــای قــرارداد موقــت، در ســال آینــده شــاهد 
شــکوفایی ارتبــاط و تعامــالت در ایــن راســتا 

باشیم.
وزیــر دارایی ارمنســتان همچنین گفت: 
مــورد دیگــری کــه همــکاران مــن بــا جمهــوری 
اســالمی ایــران مــورد بحــث قــرار دادنــد و در 
مــوردش توافــق و تفاهم نامــه امضــا کرده انــد 

تمدید قرارداد تواتر گاز و برق است.
خاچاطوریــان وزیــر دارایــی ارمنســتان با 
ابراز خرســندی از ایجاد مرکز تجاری ایران در 

ارمنســتان از افتتاح آن در ماه آینده خبر داد 
و گفــت: این مرکز می تواند یک عرصه واقعی 
برای کارآفرینان ایرانی و ارمنســتانی باشــد تا 
اقدامــات واقــع بینانــه خــود را در ایــن عرصــه 

ارائه کنند.
وی در این بــاره افــزود: مــن فکــر می کنم 
بــا ایجاد این مرکز می توان تمام مذاکراتی که 
تاکنون به صورت غیر متمرکز انجام می شــده 
را بــه صــورت متمرکــز در یک مرکــز انجام داد 
کــه ایــن باعــث بــروز ایده ها و اقدامــات نو در 

همه زمینه ها خواهد شد.
وزیر دارایی ارمنســتان با اشاره به بحث 
عوارض جاده ای گفت: از آنجایی که رسیدگی 
بــه ایــن امــر در صالحیــت وزارت خانه دیگری 
اســت بــه جزئیات آن نمی پــردازم، ولی اطالع 
دارم که اقداماتی در خصوص کاهش عوارض 

جاده ای صورت گرفته است.
خاچاطوریــان همچنین درباره اقدامات صورت 
در  گفــت:  آزاد  مناطــق  خصــوص  در  گرفتــه 
مالقاتــی کــه در وزارت اقتصــاد و امــور دارایــی 
ایران داشتیم و مسئوالن مناطق آزاد اقتصادی 
هم شــرکت داشــتند، قرار است طرحی شود و 
با ارائه پیشنهاداتی بگویند که چگونه می شود 
دربــاره توســعه منطقــه آزاد مغــری و یــا ایجاد 
مناطــق ازاد مشــترک وارد عمــل شــد، کــه قرار 
بــه  آینــده  ایــن طــرح ظــرف دو هفتــه  اســت 
ارمنســتان ارائه شــود تا نظر طرف ارمنســتانی 

نیز درباره پیشنهادات ارائه شود.
وی در پایــان گفــت: مــن بــا اســتفاده از 
ایــن فرصــت ســفر کــه پیــش آمــده، بــه شــما 
اطمینــان خاطــر می دهــم کــه وزارت دارایی از 
هیــچ تالشــی در راســتای ســرعت بخشــیدن 
بــه تمــام تصمیماتــی کــه در مــورد آن توافــق 

می شود دریغ نخواهد کرد.

دبیــرکل اتــاق مشــترک ایــران و عــراق از لغو 
ممنوعیت صادرات مواد شــیمیایی، فوالدی، 
کود هــای عالــی و معدنــی بــه عــراق بــا رای 

دیوان عدالت اداری خبر داد.
به گزارش تســنیم، جهانبخش سنجابی 
دبیــرکل اتــاق مشــترک ایــران و عــراق گفــت: 
اگرچــه صــادرات ایــران بــه عــراق در ماه هــای 
اخیر به لحاظ ارزشــی با کاهش مواجه شــده 
بــود، امــا پیش بینی می شــود که ایــن افت در 

ماه های آتی جبران شود.
عــراق  و  ایــران  مشــترک  اتــاق  دبیــرکل 
زمینــه  در  جــاری  ســال  ماهــه   ۷ در  گفــت: 
صادرات کاال به عراق به لحاظ وزنی به میزان 

قابل توجهی با افت مواجه بودیم.  
در  اصلــی  عامــل  دو  بــه  اشــاره  بــا  وی 
افــت صــادرات ایــران به عــراق گفت: امســال 
پروفرمــای صــادرات گاز در شــهریور و مهــر به 
گمــرک اظهار نشــد بنابراین بــا توجه به اینکه 
میــزان صادرات این کاال به صادرات غیرنفتی 
اضافــه می شــد و امســال ایــن رقــم در میــزان 
صادرات لحاظ نشد در نتیجه با افت صادرات 
بــه لحــاظ ارزش بــه عــراق مواجــه شــدیم، لذا  
پیش بینی می شــود که با اضافه شــدن میزان 
صــادرات ایــن بخش بــه صــادرات در ماه های 

آینده وضع صادرات جبران شود.  
دبیرکل اتاق مشــترک ایران و عراق بیان 
کــرد: یکــی دیگــر از عوامــل افــت صــادرات به 
عــراق، موانــع تعرفــه ای و سیاســت گذاری ها 

مربوط به کردستان عراق  است.  
جهانبخش ســنجابی اظهار کرد: در تجارت با 

عــراق نســبت به پیش بینی عقب تر هســتیم، 
از  بخشــی  کــه  هســتیم  هــم  خوشــبین  امــا 
عقب ماندگی در نیمه دوم سال جبران شود.  
وی در رابطــه بــا عوامــل تاثیرگــذار داخلــی بــر 
افــت صــادرات ایــران بــه عــراق اظهار داشــت: 
محصــوالت  صــادرات  بــرای  محدودیت هایــی 
معدنــی و فــوالدی در کشــور ایجــاد شــده بود 
که خوشــبختانه بــه علت ورود دیــوان عدالت 
اداری، بخشنامه های محدودکننده ملغی شد 
بنابراین یکی از دالیلی که پیش بینی می شود 
افت تجارت به عراق در نیمه دوم سال جبران 

شود لغو این قبیل محدودیت ها است.  
دبیرکل اتاق ایران و عراق بیان با اشــاره 
بــه برخــی دیگــر از محدودیت هــای صادراتــی 

و  بــازار  تنظیــم  سیاســت  دلیــل  بــه  گفــت: 
امنیــت غذایی صــادرات برخی از اقالم غذایی 
و حبوبــات ماننــد لوبیــا ســفید و نخود ممنوع 
اســت در حالــی کــه بــازار هــدف از کشــش 

برخوردار است.  
شــیمیایی،  مــواد  داشــت:  اظهــار  وی 
فــوالدی، کود هــای عالــی و معدنــی از اقالمــی 
بــود کــه صــادرات ایــن اقــالم  به عراق شــامل 
محدودیــت و ممنوعیــت  شــده بــود، امــا در 
حدود سه هفته پیش بخشی از ممنوعیت ها 

و محدودیت ها برداشته شد.  
براســاس  گفــت:  شــیرازی  ســنجابی 
اعالم ســازمان دامپزشکی جهانی در صورت 
ســال  یــک  تــا  مرغــی  آنفلوانــزا  مشــاهده 

واردات مرغ و تخم مرغ به کشور های عضو 
اتحادیــه ســازمان دامپزشــکی بین المللی از 
منبــع کــه آنفلوانــزا در آن مشــاهده شــده، 
ممنوع می شــود، ممنوعیتی که در صادرات 
مرغ و تخم مرغ ما به عراق ایجاد شــده بود 
تــا یــک مــاه دیگر رفع می شــود و بعــد از آن 
امــکان صادرات مــرغ و تخم مرغ ما به عراق 

فراهم می شود.  
دبیــرکل اتــاق مشــترک ایــران و عــراق با 
بیــان اینکــه ســال گذشــته ارزش صــادرات ما 
بــه عــراق ۸ میلیــارد و ۸۶۰ میلیــون دالر بود، 
بیــان کــرد: پیش بینی می شــود صــادرات ما تا 
پایــان ســال بــه عراق بــه 9 تــا ۱۰ میلیارد دالر 

افزایش یابد.
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خواب کاالها در مرزها ادامه دارد

وزیر صمت: تجارت ایران با ارمنستان ۳ برابر می شود

 ممنوعیت صادرات مواد معدنی و فوالدی
به عراق لغو شد
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حرکت جهادی بخش خصوصی 
برای احیای تعاون 

درراســتایهــمافزایــیبــرایتوســعهبخــشتعــاون،
تفاهمنامههمکاریمابیناتّحادیهتعاونیهایعمرانی

تهرانوخانهتعاونگرانایرانمنعقدشد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتّحادیــه تعاونی هــای 
عمرانی تهران، در راستای نیل به اهداف و ماموریت های 
تعیین شده در قانون، این اتّحادیه تفاهم نامه همکاری 
بــا خانــه تعاونگــران ایران بــه عنوان یکی از تشــکل های 

مطرح در حوزه تعاون به امضاء رساندند.

در ایــن تفاهم نامــه طرفیــن توافــق کردنــد تــا در 
حــوزه ترویج فرهنگ بخش تعــاون در قالب برنامه های 
کوتــاه مــدت، میان مــدت و بلند مــدت برنامه هایی را با 

کارگروه های مشترک تهیه و تدوین کنند.
یکــی دیگــر از مفــاد ایــن تفاهم نامــه ارائــه طــرح و 
برنامــه عملیاتــی بــرای ترمیــم دیــدگاه عمومــی و اعتماد 

سازی برای بخش تعاون است.
بــر  ایــن تفاهم نامــه  کــه در  از دیگــر موضوعاتــی 
اجرای مشــترک آن تأکید شــده می توان به تألیف کتاب 
و اجرای طرح های پژوهشی و مطالعاتی در حوزه تعاون 
و عمران با بهره گیری از تجربیات و الگوهای کشورهای 

موفق اشاره کرد.
در مراســم امضــای ایــن تفاهم نامه، دکتر خشــایار 
باقرپــور مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی هــای عمرانی تهران 
ضمــن تأکیــد بر آمادگــی اتحادیه برای همــکاری با تمام 
فعاالن بخش تعاون، عمران و صنعت ســاختمان اظهار 
کــرد: مــا در این اتحادیه ظرفیت های بســیار باالیی برای 
تعامل با تعاونی ها، تشکل ها و همچنین فعاالن بخش 

صنعت ساختمان فراهم کرده ایم.
بــه گفتــه وی هــدف از ایجــاد ایــن ظرفیت هــا، باال 
بــردن ســطح دانــش علمــی، عملیاتــی و مدیریتــی و در 
یــک کالم تخصــص فعــاالن اقتصــاد، صنعــت ســاختمان 
و بــه خصــوص تعاون اســت. بــرای این منظــور اقدام به 
راه انــدازی بخــش مشــاوره حقوقی، آمــوزش و پژوهش 
تعاون و همچنین مرکز حل اختالف و داوری کرده ایم.

او تأکید کرد: این بخش ها در اتحادیه تعاونی های 
عمرانــی تهــران آمادگــی کامــل دارنــد تــا بــا در اختیــار 
گذاشــتن امکانات و دانش موجود، مشــکالت تعاونی ها 
و مدیران و فعاالن را در حوزه صنعت ساختمان برطرف 
کرده و گام کوچکی برای افزایش اعتماد عمومی به این 

بخش مهم و تأثیرگذار اقتصاد بردارند.
در ادامــه مراســم علــی حســین شــهریور دبیــر کل 
خانــه تعاونگــران ایــران بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای باالی 
بخــش تعــاون در اقتصاد کشــور بر این نکته تأکید کرد: 
تشــکل ها و مجموعه هایــی نظیــر اتحادیــه تعاونی هــای 
عمرانــی تهــران می تواننــد بــا ایفــای نقش و اســتفاده از 
توانمنــدی و تخصــص خــود در ایــن زمینــه بســیار مؤثــر 
بــوده و دولت هــا نیــز می بایســت بــا نگرشــی جدیــد بــه 
بخــش تعاون و توانایــی آن در حل معضالت اقتصادی، 
از تمــام ظرفیت هــای موجــود برای رفع موانــع اقتصادی 

بهره ببرند.
بــه گفتــه دبیــر کل خانــه تعاونگــران ایــران مبحث 
آمــوزش، جایــگاه بســیار مهمــی در افزایــش بهــره وری 
و ایجــاد اشــتغال پایــدار در کشــور دارد. از ایــن رو ایــن 
تشــکل اقــدام بــه برگــزاری دوره های آمــوزش تخصصی 
از ســطح جامعــه کارگــری تــا دکتــرای حرفــه ای در انــواع 
رشته ها و مشاغل کرده است و در پایان دوره ها مدرک 

فنی و حرفه ای به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

 رکورد ترانزیت ریلی
شکسته شد

مدیرعامــلراهآهــنجمهــوریاســامیایــرانبــابیــان
اینکــهرکوردترانزیتریلیشکســتهشــد،خاطرنشــان
کــردکــهازنیروهــایبومــیدرپــروژهراهآهــنخــاش

استفادهشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید میعاد صالحی پنج 
شنبه در مراسم بهره برداری از راه آهن خاش- زاهدان 
بــا بیــان اینکه در دولت ســیزدهم رکــورد ترانزیت ریلی 
برای اولین بار در کشــور شکســته شــد، گفت: ترانزیت 
عالوه بر مزیت  های اقتصادی موجب مزیت  های امنیتی 

برای کشور خواهد شد.
او افــزود: در پــروژه خط ریلی خاش زاهدان هم از 
نیروهای بومی اســتفاده شــد که نوید آفرین پیشــرفت 

توسعه این منطقه است.
همچنین در این مراســم مدرس خیابانی استاندار 
سیســتان و بلوچســتان بــا اشــاره بــه اقدامــات دولــت 
ســیزدهم در ایــن اســتان و اتمــام طرح  هــای نیمــه تمام 
عمرانــی، زیرســاختی، ورزشــی و حمــل و نقــل، گفــت: 
امنیــت باالترین نعمت برای کشــور اســت که دشــمنان 
تالش دارند با تفرقه افکنی وحدت شیعه و سنی را بهم 
بزنند و هیچکس به جز دشمن از ناامنی و از بین بردن 

اتحاد ملی سود نمی برد.
از  زاهــدان   - خــاش  آهــن  راه  مراســم  ایــن  در 
کریــدور شــرقی چابهــار به زاهدان با حضــور معاون اول 

رئیس جمهوری افتتاح شد.
گفتنــی اســت،  راه آهــن چابهار زاهــدان با هزینه 
۳۶ هزار میلیارد تومانی و با همکاری قرارگاه سازندگی 
خاتــم االنبیــا و دولــت بــه طــول ۵۷ کیلومتــر و ظرفیــت 
اشــتغال زایی ۱۴۸ نفر راه اندازی شــده اســت که برای 
اولیــن بــار در ایــن پــروژه از ریــل ملی اســتفاده و رکورد 

ریل گذاری در کشور شکسته شده است.
اتصــال بنــدر چابهــار به خطوط ریلی و ظرفیــت باری تا ۷ 
میلیون تن از ویژگی مهم راه آهن خاش - زاهدان است.

اخبـــــــــــــــــار

در ایــران اســامی کشــتیرانیجمهــوری گــروه
راســتایرونــقبخشــیدنبــهفعالیتهــایخــود
درکریــدورشــمال-جنوبوبــاراهانــدازیدفاتر
نمایندگیخوددرمناطقمختلفهند،تولیدات
 صادراتــیشــرقایــنکشــورراکــهبــهوســیله

راهآهــنبــهبنــادرغــربهندمنتقلمیشــوند،
حملخواهدکرد.

بــه گــزارش روابــط عمومی گروه کشــتیرانی 
کشــتیرانی  گــروه  ایــران،  اســالمی  جمهــوری 
جمهوری اســالمی به منظور رونق هر چه بیشــتر 
بــه فعالیت هــای خــود در کریدور شــمال-جنوب، 
همزمــان بــا فعالیــت منظــم و منســجم در بــازار 
روســیه، در حــال تقویــت فعالیــت خــود در هنــد 
است که بر این اساس، طی مذاکرات و با انجام 
توافقاتــی بــا راه آهــن ملی هنــد و تولیدکنندگان 
و بازرگانــان هندی، قصــد دارد تولیدات صادراتی 
شــرق ایــن کشــور در کلکتــه را کــه به وســیله راه 
آهــن بــه بنــادر غــرب هنــد حمــل می شــوند، بــه 
وســیله نــاوگان خــود از طریــق کریــدور شــمال-
جنوب به روسیه و کشور های حوزه CIS برساند.
بــا توجــه بــه اینکــه دولــت و بازرگانــان هند 

به توســعه فعالیت های بازرگانی خود با روســیه، 
کشــور های حــوزه CIS و ایــران از طریــق کریــدور 
شــمال-جنوب بسیار مشــتاق و عالقمند هستند، 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
متولی کریدور شمال-جنوب از ماه ها قبل خطوط 
منظــم حمــل کانتینــری را از بنــادر غــرب هنــد به 
مقصد بنادر جنوبی ایران راه اندازی کرده است.
در ایــن میــان، اقدامــات اجرایــی و بازاریابی 

توســعه  و  تقویــت  جهــت  در  گرفتــه  صــورت 
همکاری هــا بــا طرف های هندی بــرای حمل و نقل 
کاال های صادراتی و وارداتی این کشور به روسیه 
و CIS آغــاز شــده و بــا توجــه به اســتقبال بســیار 

خوب آن ها به سرعت در حال انجام است.
گفتنی است، کریدور شمال-جنوب بهترین 
مســیر موجــود بــرای حمل و نقــل کاال بیــن هنــد 
و روســیه اســت، چراکــه مــدت زمــان ترانزیــت از 

مســیر کریــدور شــمال-جنوب بیــن ۲۰ الــی ۲۵ 
روز اســت در حالیکه حمل و نقل در مســیر کانال 
سوئز به سمت روسیه و کشور های آسیای میانه 
بیــن ۴۰ الــی ۵۰ روز زمان بر اســت؛ به نحوی که 
هیچ مســیر دیگری به لحاظ مدت زمان ترانزیت 
و هزینــه حمــل تــوان رقابــت بــا مســیر کریــدور 
شــمال-جنوب را بــرای دسترســی به بازار روســیه 
و CIS را نــدارد و بــا توجــه بــه برنامــه ریزی هــای 

صــورت گرفتــه، هــدف ایــن گــروه کاهــش زمــان 
ترانزیت بین هند و روسیه به ۱۵ روز است.

از ســوی دیگــر، گــروه کشــتیرانی جمهــوری 
بنــدر  راهبــری  و  مدیریــت  بــا  ایــران  اســالمی 
و  خــزر  دریــای  حاشــیه  در  روســیه  ســالیانکای 
سرمایه گذاری و توسعه این بندر، ظرف ماه های 
تقویــت  راســتای  در  را  مؤثــری  گام هــای  اخیــر 
فعالیت در کریدور شمال-جنوب برداشته است.

ســخنگویوزارتامــورخارجــهآمریــکادریــک
نشســتخبــریبــهســواالتیدربــارهادعاهــای
خبرگزاریرویترزبراساسدوگزارشمحرمانه
آژانــسبینالمللــیانرژیاتمــیدرزمینهبرنامه
هستهایایرانوهمکاریهایپادمانیآنپاسخ

داد.
به گزارش ایسنا، ند پرایس در یک  نشست 
خبری که مشروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه 
این کشــور منتشــر شــده اســت، در پاسخ به این 
ســوال که آیــا تایید می کند رابــرت مالی، نماینده 
دیپلمات هــای  بــا  ایــران  امــور  در  آمریــکا  ویــژه 
انگلیــس، فرانســه و آلمان)تروئیــکای اروپــا( در 
پاریــس و پیــش از برگزاری جلســه شــورای حکام 
درباره ایران دیدار و گفت وگو خواهد کرد، گفت: 
االن نمی توانــم دیــداری از ســوی او را تاییــد کنم، 
امــا همان طــور که می دانید، راب و تیم او به طور 
مرتبــط در حــال گفت وگــو و رایزنــی بــا شــرکای 

اروپایی مان به ویژه تروئیکای اروپا بوده است.
یــا  اگــر قــرار باشــد دیــداری  او ادامــه داد: 

سفری انجام شود، اعالم می کنیم.
آمریــکا  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
در پاســخ بــه ســوالی دربــاره ادعــای خبرگــزاری 

رویتــرز با اســتناد بــه دوگــزارش محرمانه آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی، مبنــی بر افزایش ذخایر 
زیــادی  چیــز  گفــت:  ایــران،  غنی شــده  اورانیــوم 
نمی توانــم در ایــن بــاره بگویم چــون در جایگاهی 
نیستم که درباره جزئیات گزارشی که هنوز علنی 
نشــده اســت، اظهار نظر کنم. امــا از این گزارش 

مطلعیم.
پرایــس افــزود: مــا به وضــوح گفته ایم که از 
اســتقالل آژانس بین.المللی انرژی اتمی حمایت 
ایــن کــه پیشــرفتی  می کنیــم، همچنیــن دربــاره 
در شفاف ســازی و حل وفصــل مســائل پادمانــی 
باقی مانده ایران انجام نشــده اســت، نگرانی مان 
را اعــالم می کنیــم. ایران باید بــه موجب تعهدات 
قانونــی اش ذیــل معــاده ان پی تــی و توافــق جامع 

پادمانی اش به سواالت آژانس پاسخ بدهد.
بارهــا  ایــران  مقامــات  کــه  آن  علی رغــم  او 
اعالم کرده اند، تهران به دور از پرونده سازی های 
آمــاده  ایــران،  برنامــه هســته ای  علیــه  سیاســی 
مســائل  ســر  بــر  آژانــس  بــا  الزم  همکاری هــای 
پادمانــی اســت، مدعــی شــد: آنچــه در عــوض از 
ســوی ایران شــاهدش بوده ایم، فقط وقت کشــی 
بوده اســت. ما از ایران می خواهیم در تحقیقات 

پادمانــی آژانس بین المللــی انرژی اتمی همکاری 
کامــل را بــه عمل بیاورد تــا آژانس اطمینان بیابد 
وجــود تمــام مــواد هســته ای در ایــران منطبــق بــا 

شرایط پادمانی است.
پرایــس در ادامــه بــا تکــرار ادعاهــای دولــت 
ایــران  هســته ای  فعالیت هــای  دربــاره  آمریــکا 
در  پیشــرفت هایی   ۲۰۱۸ مــه  از  ایــران  گفــت: 
برنامــه هســته ای اش داشــته اســت کــه پیــش از 
آن تحــت برجام]توافق هســته ای[ ممنوع می بود. 
مســلما توســعه برنامــه هســته ای ایــران بــرای ما 

نگران کننده است.
خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی   اظهــارات 
آمریــکا در پــی این مطرح می شــود کــه خبرگزاری 
رویتــرز بــا اســتناد بــه  گــزارش محرمانــه آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمــی که  آن را روز پنج شــنبه 
رویت کرده، گزارش داد که ایران با سفر مقامات 
دیده بان هســته ای ســازمان ملل به ایران در ماه 
جــاری بــرای پاســخ گویی بــه ســواالت آژانــس و 
شــورای حکام درباره ذرات اورانیوم کشــف شــده 

در سه محل در ایران موافقت کرده است.
هنــوز  ایــران  نوشــت:  ادامــه  در  رویتــرز 
اطالعــات جدیــدی در این باره ارائه نداده اســت، 

اگرچــه پیشــنهاد آن پیــش از جلســه هفتــه بعــد 
شــورای حــکام آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی 
مطــرح شــده اســت کــه بــه گفتــه دیپلمات هــا، 
انتظــار مــی رود قدرت های غربی در این نشســت 
تــالش کننــد قطعنامــه ای علیه ایران صــادر کنند 

که خواستار همکاری ایران در این زمینه باشد.
در یکی از دو گزارش محرمانه که پیش از نشست 
شــورای حکام منتشــر شــده، آمده اســت: )رافائل 
گروســی، مدیرمــل آژانــس( پیشــنهاد ایــران بــرای  
نشســتی فنی با مقامات ارشــد آژانس در تهران و 
پیش از پایان این ماه را مورد توجه قرار داده، اما 
تاکید می کند که این نشست باید بر شفاف سازی 

و حل وفصل موثر مسائل معطوف باشد.
این گــزارش می افزاید، »آژانس انتظار دارد 
درباره این مســائل پاسخ های موثق فنی دریافت 
ومــواد  بــه محل هــا  کنــد، همچنیــن می خواهــد 
دسترســی داشــته باشــد و بتوانــد نمونه بــرداری 

انجام دهد.«
شــده اند،  مدعــی  دیگــری  دیپلمات هــای 
انگلیــس، فرانســه، آلمــان و آمریــکا ســعی دارند 
در شــورای حــکام، قطعنامــه دیگــری علیــه ایــران 

صادر کنند.

یکــی از دیپلمات هــا مدعی شــد کــه احتمال 
نــدارد پیشــنهادات اخیــر ایــران تغییــری در ایــن 
موضع ایجاد کند. به گفته این دیپلمات، آخرین 
قطعنامه حمایت بیشــتری را نسبت به قطعنامه 
ژوئــن جلــب خواهــد کــرد و بــا توجــه بــه » تداوم 
پایبنــدی نکــردن« ایــران، ســخت گیرانه تر خواهد 

بود.
دو دیپلمــات دیگــر نیــز گفته انــد، آمریــکا، 
انگلیس، فرانســه و آلمان دوشنبه آینده و پیش 
از نشســت شــورای حکام در پاریــس در این باره 

گفت وگو خواهند کرد.
عــالوه بــر این، گزارش دیگــر آژانس که روز 
پنج شنبه منتشر شده و رویترز آن را رویت کرده، 
نشان می دهد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 
به مقدار کمی کاهش پیدا کرده و از حدود ۲۶۷ 
کیلوگــرم بــه مقــدار تخمینــی ۳,۶۷۳.۷ کیلوگرم 
کاهش پیدا کرده که هنوز فراتر از مقدار ۲۰۲.۸ 

کیلوگرم مجاز در توافق هسته ای است.
طبق این گزارش، ذخایر اورانیوم غنی شده ایران با 
خلوص ۶۰ درصد که نزدیک به خلوص 9۰ درصدی 
حد تسلیحاتی است، ۶.۷ کیلوگرم افزایش داشته 

و بیشــتر از ۶۲ کیلوگرم شده است.

رئیــسســازماناموراراضیکشــور،بااشــارهبه
راهانــدازیپنجرهواحدمدیریتزمیندرتمامی
اســتانهاتاپایانســال،حــذفامضایطاییو
کاهــشفســاددرموردزمیــنراازجملهمزایای

اینطرحدانست.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به افزایش 
قیمــت زمیــن ناشــی از کاهــش ارزش پــول ملــی 
دارایی هــای  بــازار  در  پیاپــی  تالطمــات  ایجــاد  و 
کشــاورزی«  اراضــی  کاربــری  »تغییــر  مختلــف، 
صرفــه اقتصادی باالیی بــرای صاحبان این اراضی 
دارد چراکــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــه این 

اندازه درآمدزایی ندارد.
شواهد حاکی از آن است که طی سال های 
بــه ســرعت در  کاربــری غیرمجــاز  تغییــر  اخیــر، 
حــال افزایــش بــوده اســت، بــر اســاس اظهــارات 
محمدعلــی شــجاعی، رئیس ســابق امــور اراضی، 
در طول ۱۰ سال گذشته، کاربری حدود ۳میلیون 

هکتار از اراضی کشاورزی تغییر یافته است.
وارد  از  فــارغ  غیرمجــاز«  کاربــری  »تغییــر 
از  محیط زیســت،  بــه  جــدی  ضربه هــای  کــردن 
حیث آســیب به امنیت غذایی کشــور نیز بســیار 
نگران کننــده به نظر می رســد؛ یکی از مؤلفه های 
امنیــت غذایــی، حفــظ کاربــری حــدود ۱۶ میلیون 
و ۷۰۰ هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی موجود در 

کشور است که طبق قانون حفظ کاربری اراضی، 
وزارت جهــاد کشــاورزی متولی این امر محســوب 

می شود.

چراگشتهاینظارتیدر
برخوردبامفاسدحوزهزمین

کاراییندارند؟
در ایــن حــال، گشــت های نظارتــی فیزیکی 
و ســنتی به وســیله نهادهای مســئول به تنهایی 
از  حجــم  ایــن  بــا  مقابلــه  و  بررســی  بــه  قــادر 
تخلفــات نیســتند؛ یکــی از تدابیر صــورت گرفته 
در ســال های گذشــته که مسئوالن ذیربط وعده 
واحــد  پنجــره  راه انــدازی  بودنــد،  داده  را  آن 
مدیریــت زمیــن بــود که تنهــا یکــی از مزایای آن 
برقــراری امــکان برخــورد هوشــمند و سیســتمی 
بــا تخلفــات حــوزه زمیــن از جمله تغییــر کاربری 
ایــن  راه انــدازی  می شــود.  محســوب  غیرمجــاز 
ســامانه بنا بر مصوبات ســتاد هماهنگی مبارزه 
با مفاســد اقتصادی در ســال 9۵، در دستورکار 
قــرار گرفــت اما اجــرای آن در دولت گذشــته به 

دالیــل متعددی به تعویق افتاد.
»پنجــره واحــد مدیریت زمین«، ســامانه ای 
بــه منظــور تســهیل فرآینــد و نظــارت سیســتمی 

بــر صــدور مجوزهــای مختلــف در حــوزه زمین )از 
جملــه ساخت وســاز، تغییــر کاربــری و …( اســت. 
این سامانه، بستری را برای برقراری ارتباط میان 
دستگاه های متولی صدور مجوز و متقاضیان اخذ 
جواز )اشخاص حقیقی و حقوقی( فراهم می کند 
و از همیــن طریــق، ســه قابلیــت مهــم از جملــه 
»مدیریــت درخواســت متقاضیــان خدمــات حوزه 
زمیــن«، »مدیریــت فرآیندهــای بین دســتگاهی« 
و »پایــش اراضــی کشــور بــا اســتفاده از تصاویــر 
ماهواره ای به منظور شناســایی تخلفات از جمله 

تغییر کاربری های غیرمجاز« ایجاد می شود.

آخرینوضعیتپنجرهواحد
مدیریتزمین

 رئیــس ســازمان امــور اراضی کشــور در یک 
برنامــه تلویزیونــی در خصــوص آخریــن وضعیت 
ســامانه پنجره واحد زمین گفت: پس از دســتور 
۱۲ مــاده ای ریاســت جمهوری مبنــی بر پیشــگیری 
و مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی، موضــوع پنجــره 
واحــد مدیریت زمین به منظور مقابله با مفاســد 
و تخلفــات حــوزه زمین نظیر زمین خواری و تغییر 

کاربری غیرمجاز مطرح شد.
صفــدر نیــازی شــهرکی ادامــه داد: بر همین 
بایــد  زمیــن،  بــه  مربــوط  امــور  تمامــی  اســاس، 

به صــورت فرآینــدی و از طریــق ســامانه ها انجــام 
شــود که این امر ســبب تسهیل، تسریع، کاهش 
خطای انســانی و شــکل گیری فساد و ساختارمند 

شدن امور مربوط به زمین خواهد شد.
شــروع  و  راه انــدازی  رونــد  او،  گفتــه  بــه 
بــه کار ســامانه پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن از 
مدت هــا قبــل آغاز شــده اســت و »ســازمان امور 
»وزارت  طبیعــی«،  منابــع  »ســازمان  اراضــی«، 
راه و شهرســازی« و »ســازمان ملــی مســکن« از 
دســتگاه های همــکار در این ســامانه هســتند، با 
ایــن وجود اتصال ســایر ســازمان های همکار باید 
از ســوی ســازمان فنــاوری اطالعــات بــه عنــوان 

متولی اصلی این موضوع پیگیری شود.
ایــن مقــام مســئول افــزود: اتصال ســازمان 
 ۱۱ در  زمیــن  واحــد  پنجــره  بــه  اراضــی  امــور 
اســتان صــورت پذیرفتــه اســت و امــوری از قبیــل 
»واگــذاری«، »تغییر کاربــری مجاز« و »تبصره۴ 
مــاده۱ قانــون حفظ کاربری« کــه مربوط به تغییر 
ایــن  در  اســت،  کشــاورزی  اراضــی  کاربری هــای 

سامانه انجام می گیرد.
نیازی شهرکی ، از اتصال تمامی استان های 
کشــور به ســامانه پنجره واحد تا پایان ســال خبر 
داد و گفــت: رونــد اتصــال ســازمان امــور اراضی، 
تمامــی اســتان ها بــه این ســامانه در ســال جاری 

محقق خواهد شد.

کاهشفساد،ازثمراتپنجره
واحدزمیناست

او در بخــش دیگــری از اظهــارات خود، یکی 
از ثمــرات پنجــره واحــد زمیــن را کاهــش فســاد 
عنوان و اعالم کرد: از ســامانه فوق تحت نظارت 
نهادهــای نظارتــی بوده و از ســوی دیگر به محض 
انجام استعالمات باید در مدت زمان معین صدور 
مجــوز صــورت گیــرد، در نتیجــه خطای انســانی و 
امضاهــای طالیــی حــذف خواهــد شــد و شــاهد 

کاهش فساد خواهیم بود.
این مســئول خاطرنشــان کرد: به طور مثال 
در روزهای اخیر اولین مجوز الکترونیک ســازمان 
امــور اراضــی تحت ســامانه پنجره واحــد زمین در 
اصفهــان صــادر شــد، همچنین تا به امــروز ۱۴۰۰ 
نفــر در ایــن ســامانه ثبت نــام و بــرای ۶۰۰ نفــر 
کــد رهگیــری دریافــت کرده انــد و مراحــل تکمیل 

پرونده در حال انجام است.
نیــازی شــهرکی در انتهــا گفــت: همچنیــن 
بــا ســامانه صــدور  ســامانه پنجــره واحــد زمیــن 
مجــوز وزارت امــور اقتصــاد و دارایی متصل شــده 
و به محــض تکمیــل مدارک، مجــوز در کمتر از دو 

ماه صادر می شود.

طبقسیاستهایاباغیاقتصادمقاومتی
وچارچوباصاحســاختاربودجهدولتهاباید
ســهمدرآمدهــاینفتــیرادربودجههــاکاهــش

دهند.
بــه گــزارش خبــر گــزاری صــدا و ســیما، از 
جمله دغدغه های اساســی کشــورهایی که دارای 
منابــع فســیلی از جملــه نفــت هســتند، تکیــه بر 
در آمدهــای نفتــی اســت که همــواره نگرانی های 
زیادی را به دنبال دارد. این ثروت ملی که مانند 
لبه چاقویی تیز عالوه بر اینکه می تواند راهگشــا 
باشــد، ضرباتی را هم بر بدنه اقتصاد کشــورهای 

دارای آن نیز می زند.
عربســتان،  جملــه  از  مختلفــی  کشــورهای 
عــراق، ایــاالت متحــده آمریــکا، ونزوئــال و لیبــی 
دارای منابــع نفتــی هســتند. منابعــی کــه بنــا بــر 
سیاســت های اقتصــادی آن کشــورها درصــدی از 

درآمدهای بودجه ای آن ها را شامل می شود.
نــروژ بــه عنــوان یکــی از کشــورهایی کــه به 
منابــع نفتــی خــود وابســته بــود از ابتــدای ســال 
۲۰۰۰ میــزان وابســتگی اقتصــاد بــه ایــن ثروت را 
رفتــه رفتــه کاهــش داد تــا اینکــه در ســال ۲۰۲۱ 
نفت تنها ۴ درصد از اقتصاد آن را تشکیل داده و 
عمده ترین سهم به صنعت خدمات با ۵۲ درصد 

اختصاص یافت.
تجربــه کشــورهای دنیــا نشــان می دهد این 
منبــع درآمــدی بــا نوســانات قابل توجهــی همراه 
تحریم هــا  و  جهانــی  بازارهــای  از  حــذف  اســت. 
می تواند به تنها اقتصاد کشورهای دارای نفت را 

تحت تأثیر قرار دهد.
ایران با شــدت گرفتــن تحریم های نفتی که 
البتــه پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی همــواره 
وجود داشته است. در سال 9۸ چارچوب اصالح 

ســاختار بودجه را تدوین کرده و در تالش اســت 
تا سهم نفت را از بودجه ها ادوار مختلف بکاهد.
بررســی ها نشان می دهد، سهم نفت در سال 99 
بــا کاهــش قابــل توجهی همــراه بوده و بــه زیر ۱۰ 
درصد رسیده، اما این روند در سال های آتی یعنی 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با افزایش رو به رو شــده و به ۲۷ و 
۳۷ درصد رسیده است؛ این یعنی هشداری برای 
سیاســت گــذاران اقتصاد کشــور که نفــت منابعی 
پایــدار نبــوده و طبــق سیاســت های کلــی اقتصــاد 
مقاومتــی و چارچــوب اصــالح ســاختار بودجه باید 

به ســمت درآمدهای پایدار حرکت کرد.
مرکــز  کارشــناس  اســالمیان،  مجتبــی 
پژوهش هــای مجلس شــورای اســالمی می گوید: 
در برخــی از ســال ها ســهم نفــت در بودجه هــا 
کاهش پیدا کرد، اما دولت ها، به برداشت بیش 
از حــد از صنــدوق توســعه ملــی روی می آوردنــد. 

طبق قانون برنامه ششــم باید هر ســال ۳ درصد 
به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 
افزوده می شد. این رقم در سال های 9۸ تا ۱۴۰۰ 

بین ۳۴ تا ۳۸ درصد بود.
او گفت: هر ساله ۲۰ درصد از این درآمدها 
برداشت می شد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ این 

اجازه داده نشد.
در روزهای گذشته، اما مجلس پیگیر ایجاد 
اشتغال از سوی دولت بوده و از تخصیص ندادن 
بودجه هــای بیشــتر بــه این روند گالیه داشــت تا 
جایــی که رئیس ســازمان برنامــه و بودجه و وزیر 

اقتصاد را به صحن علنی کشاند.
خانــدوزی وزیــر اقتصــاد در پاســخ بــه ایــن 
موضــوع گفــت کــه عملکــرد دولــت ســیزدهم در 
ایجاد اشــتغال در ســال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۰ درصد 
رشــد داشــته، اما در دولت قبل این عدد بســیار 

ناچیز بوده است.
میرکاظمی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
صنــدوق  از  برداشــت  را  موضــوع  ایــن  حــل  راه 
توســعه ملــی آن هــم تنهــا بــرای ایجــاد اشــتغال 
عنــوان می کنــد و تاکیــد دارد کــه رئیس جمهــوری 
در نامــه خــود بــه رهبــر انقالب نوشــته انــد که » 
ریالــی را خــرج بودجه جاری نخواهیم کرد«و این 
یعنی در ســال ۱۴۰۱ هم دولت مجاز به برداشــت 
از صندوق توسعه ملی که محل ذخیره ۴۰ درصد 
از درآمدهــای نفتــی اســت شــده، درآمدهایی که 
رهبر انقالب به مســئوالن دولت توصیه می کنند 

که آن را صرف زیر ساخت های کشور کنند.
اکنون بودجه ۱۴۰۲ در دست تدوین بوده و طبق 
آخریــن اخبــار از هیئــت دولــت، پیــش نویس آن 
هم به دولت ارســال شــده است و انتظار می رود 

سهم نفت در بودجه بازهم کاهشی باشد.

اصاحساختاربودجه۱۴۰۲باکمرنگشدنسهمدرآمدهاینفتی

راهاندازیپنجرهواحدزمیندرتمامیاستانهاتاپایانسال

آمریکاخواستار»همکاریکامل«ایراندرتحقیقاتپادمانیآژانسشد
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 حمایت موسسه ملل
از جوانی جمعیت

موسسه اعتباری ملل در راستای حمایت از خانواده و 
جوانــی جمعیــت تعداد ۱۸۶۹ فقره وام قرض الحســنه 

فرزندآوری پرداخت کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی موسســه اعتبــاری ملل 

ایــن موسســه بــا هــدف 
اجــرای قانون حمایت از 
فرزندآوری و در راستای 
بخشــنامه بانک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران 
فقــره   ۱۸۶۹ تعــداد 
الحســنه  قــرض  وام 
فرزندآوری به مبلغ ۱۵۱ 
میلیــارد ریــال از ابتدای 

سال جاری تا پایان مهرماه پرداخت کرد.
ایــن گــزارش می افزاید: موسســه اعتبــاری ملل در 
مهرمــاه تعــداد ۴۸۵ فقره وام فرزنــدآوری به مبلغ 200 

میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.
قــرض  وام  دریافــت  متقاضیــان  اســت:  گفتنــی 
از  نــام  ثبــت  ضمــن  تواننــد  مــی  فرزنــدآوری  الحســنه 
طریق ســایت بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران یکی 
از شــعب موسســه اعتبــاری ملــل را بــرای دریافــت وام 

انتخاب کنند.

فروش ارز در شعب ارزی 
منتخب بانک سپه آغاز شد
بانــک ســپه فــروش ارز به صــورت اســکناس را بــا نــرخ 
اعامــی اداره صــادرات بانک مرکزی جمهوری اســامی 
ایران به متقاضیان در واحدهای ارزی و شعب منتخب 

خود آغاز کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانک ســپه پیــرو اباغ 

مبنــی  مرکــزی  بانــک 
ارز  تأمیــن  تســهیل  بــر 
هموطنــان،  نیــاز  مــورد 
تاریــخ  از  ســپه  بانــک 
۱۷ آبان مــاه ســال جاری 
به صــورت  ارز  فــروش 
بــه  اســکناس )حداکثــر 
را  دالر(   ۱.۹00 مبلــغ 
اداره  اعامــی  نــرخ  بــا 

در  ایــران  اســامی  جمهــوری  مرکــزی  بانــک  صــادرات 
واحدهای ارزی و شعب منتخب خود آغاز کرد.

بر اساس این گزارش، اشخاص حقیقی ۱۸ سال 
بــه بــاال از تاریــخ مذکــور تــا اطــاع ثانــوی می توانند با 
مراجعه به هر یک از واحدهای ارزی و شعب منتخب 
تعییــن شــده، ارائــه کارت ملــی و افتتــاح یــا داشــتن 
حســاب متمرکــز ریالــی در بانــک ســپه و ارائــه شــماره 
تلفــن همــراه به نــام متقاضــی، ارز مــورد نیــاز خــود را 

کنند. خریداری 

سود 22 درصد صندوق های 
قابل معامله بانک گردشگری
بانــک گردشــگری بــا ارائــه صندوق هــای قابــل معاملــه 
)ETF( بــا نــرخ ســود روز شــمار تــا 22 درصــد ســاالنه 
در  بهــادار(  اوراق  و  بــورس  ســازمان  نظــارت  )تحــت 
خدمت همه مشــتریان بخصوص مشتریان حقوقی در 

راستای بهره مندی از معافیت مالیاتی است.
صنــدوق  تشــکیل  از  هــدف  الفباخبــر،  گــزارش  بــه 

قابــل  ســرمایه گذاری 
 ،)ETF( معاملــه 
ســرمایه  جمــع آوری 
و  ســرمایه گذاران  از 
از  ســبدی  تشــکیل 
مدیریــت  و  دارایی  هــا 
این سبد است. با توجه 
به پذیرش ریسک مورد 
قبــول، تــاش می شــود 

بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران شود.
 ETF گــذاری  ســرمایه  صندوق  هــای  مزیت هــای 
بانک گردشــگری شــامل نرخ ســود روز شــمار 22 درصد 
ســاالنه، معافیــت مالیاتــی معامــات واحدهــا، افزایش 
عملیــات  وجــود  بــا  صنــدوق  واحدهــای  نقدشــوندگی 
بازارگردانــی، تخصیــص بهینــه دارایی  ها)متنــوع ســازی( 
بــا حــذف هزینه و صرف زمان اندک، ســادگی، ســهولت 
و ســرعت در معاملــه، کاهــش زمــان تصفیه نســبت به 
صندوق  هــای فعلــی و همچنیــن خریــد و فــروش آناین 

واحدهای صندوق است.
ســرمایه گذاری در صندوق ETF بانک گردشگری 
بــه دو صــورت اینترنتــی و مراجعــه حضــوری به شــعبه 
کــه  صورتــی  در  )آنایــن(  اینترنتــی  روش  در  اســت. 
مشــتری دارای کد بورســی بوده و دسترســی معامات 
آنایــن بــازار ســرمایه را نیــز دارد، مــی توانــد از طریق 
دسترسی آناین خود صندوق  های ETF را مانند سهم 

در بــازار معامله کند.

کوتاه از بانک و بیمه

رتبه برتر بانک توسعه تعاون 
در هفدهمین جشنواره ملی 

انتشارات روابط عمومی
در هفدهمیــن دوره جشــنواره ملــی انتشــارات روابــط 
بــا حضــور روابــط عمومــی ســازمان ها و  کــه  عمومــی 
موسســات مختلــف برگــزار شــد روابــط عمومــی بانــک 
موفــق  تعــاون  توســعه 
بــه کســب ۱0رتبــه برتر 
در بخش هــای مختلــف 

شد.
ایــن جشــنواره  در 
کــه بــه همــت موسســه 
کارگــزار روابــط عمومــی 
برگــزار می گــردد روابــط 
توســعه  بانــک  عمومــی 
تعــاون موفــق گردید در بخش های پوســتر، انیمیشــن و 
تحلیــل محتــوا رتبــه اول را کســب کنــد و در بخش  های 
مصاحبــه، مقالــه و ســرمقاله رتبــه دوم و در بخش های 
تبلیغات مکتوب، خبر، عکس و اینفوگرافیک رتبه سوم 
را از آن خــود کــرد. گفتنــی اســت این جشــنواره در ســه 
ســطح ملی ، اســتانی و کشــوری برگزار گردید و از بین 
۱۱0 آثــار برتــر ارســالی بــه ایــن همایــش بانــک توســعه 

تعاون موفق به کسب این رتبه های برتر گردید.
اســاتید  حضــور  بــا  کنفرانــس  ایــن  اســت  شــایان ذکر 
کارشناسان و مدیران روابط عمومی بانکها، سازمان ها و 
مؤسسات دولتی و خصوصی در محل سالن همایش های 

بین المللی شهدای محیط زیست برگزار شد.

راه  اندازی سامانه صدور 
برخط بیمه  نامه بدنه کوثر

ســامانه صــدور بــر خــط بیمــه  نامــه بدنــه کوثــر بــرای 
افزایش رضایت ذی  نفعان و تســهیل در ارائه خدمات 

به عموم مردم راه  اندازی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه کوثــر، در ایــن 
سامانه هوشمند فرایند 
کارشناســی خــودرو بــه 
صــورت برخــط و بــدون 
نیاز به مراجعه حضوری 
خــود  توســط  تنهــا  و 
مشــتریان فراهــم شــده 
اســت. مجتبــی بهرامــی 
با بیان اینکه مشــتریان 
با مراجعه ســامانه بیمه 
کوثر من،به نشانی https://www.mykins.ir و تکمیل 
اطاعــات درخواســتی می توانند بیمه نامه خــود را صادر 
کننــد، افــزود: عاقه منــدان بــه اســتفاده از این ســامانه 
می تواننــد بــا ثبــت اطاعــات از طریق تلفــن همراه خود 

و در سریع ترین زمان ممکن این بیمه نامه را بخرند.
وی تاکیــد کــرد: بــه منظــور جلوگیــری از تخلفــات 
و تقلبــات احتمالــی، از الگوریتم هــای هــوش مصنوعــی 
و نظــارت ماشــینی در فراینــد کارشناســی برخــط خودرو 

استفاده شده است.
مدیــر توســعه فناوری های دیجیتال شــرکت ضمن 
ترســیم خط مشــی بیمه کوثر در بخش تحول دیجیتال، 
بیمه هــای  مدیریــت  همــکاری  بــا  ســامانه  ایــن  گفــت: 
اتومبیــل راه انــدازی شــده و امید اســت با ارتقــای موتور 
هوشــمند کارشناســی برخــط طراحــی شــده توســط تیم 
فنــی شــرکت، بتــوان آن را در بخش هــا دیگری همچون 
و  آتش ســوزی  رشــته های  در  خســارت  کارشناســی 
مســئولیت نیز به کار برد و خدمات در کوتاه ترین زمان 
ممکــن بــه افــرادی کــه در مناطــق صعب العبــور زندگــی 

می کنند، ارائه شود.

 امکان خرید ارز توافقی
در پلتفرم »بله«

متقاضیــان خریــد ارز بــا نــرخ توافقــی می تواننــد بدون 
حضــور در صف  هــای طوالنــی و در کوتــاه ترین زمان از 

طریق اپلیکیشن »بله« بانک ملی ایران اقدام کنند.
ایــران،  ملــی  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
متقاضیانــی کــه تاکنون 
در  خــود  ارز  ســهمیه 
ســال جاری را خریداری 
نکــرده انــد، مــی تواننــد 
مــورد  ارز  خریــد  بــرای 
نیــاز خــود تا ســقف یک 
بــه  دالر   ۹00 و  هــزار 
اپلیکیشــن بلــه، بخــش 
ســپس  و  مــن  بانــک 
خدمــات بانکــی مراجعــه کنند.بــر مبنــای اخــذ اطاعات 
هویتــی در بســتر بله، اخذ تعهدنامــه الکترونیکی مبنی 
بــر عــدم دریافــت ارز طــی ســال جــاری، انتخــاب تاریــخ 
و محــل شــعبه منتخــب تحویــل دهنــده ارز متقاضــی ، 
انتخــاب مبلــغ ارز و همچنیــن اخذ وجــه ریالی از طریق 
درگاه پرداخــت اینترنتــی، ارز در شــعبه تعیین شــده به 
متقاضی تحویل می شود. الزم به ذکر است، مشتریان 
گرامــی بایــد روزانــه در بــازه زمانــی ۱0 صبح تــا ۱۵ و 30 
دقیقــه بعدازظهــر بــرای انجــام عملیــات خریــد ارز خــود 
اقدام کنند و پس از این ســاعت، امکان انتخاب شــعبه 
وجــود نخواهــد داشــت. ضمــن اینکــه بــا مشــتریانی که 
پیــش تــر ســقف ارز خــود را طــی ســال خریــداری کــرده 
امــا دوبــاره ســفارش خریــد و پرداخــت وجــه  باشــند، 
را انجــام دهنــد، بــر اســاس تعهدنامــه برخــورد و وجــه 

پرداختی آنها پس از یک ماه عودت داده می شود.
همچنیــن مشــتریان بــرای خرید ارز مــورد تقاضای 
خود باید حتما یک شــماره تماس به نام خود داشــته و 

شماره همراهی با کد ملی آنها ثبت شده باشد.
متقاضیــان بــرای دریافــت ارز خــود بایــد در زمــان 
تعیین شــده و با در دســت داشتن کارت ملی به شعبه 
مــورد نظــر مراجعــه کننــد.الزم بــه ذکــر اســت، نســخه 
 ios اندرویــد پلتفــرم بله عملیاتی شــده و بــرای کاربران

نیز نسخه وب در دسترس 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:

حاضــر  حــال  در  گفــت:  صفــاری  مصطفــی 
بهتریــن زمــان بــرای فــروش طــا بــه صــورت 
ســپرده در بــورس کاال اســت کــه بــا ایــن کار 
تــورم از ســوی بانــک مرکــزی کنتــرل شــده و 

فروش فیزیکی طا هم صورت نمی گیرد.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری بازار 
صفــاری،  مصطفــی  )ســنا(؛  ایــران  ســرمایه 

کارشــناس بازار ســرمایه به بررســی همراهی 
بــورس بــا حرکت افزایشــی دالر پرداخت و به 
بورسان گفت: پیش بینی تداوم روند صعودی 
در قیمــت دالر و طــا امری پیچیده اســت اما 
اگــر ایــن رونــد ادامــه دار باشــد، بازار ســرمایه 
بــا یــک تاخیر به ایــن موضوع واکنــش تورمی 

خواهد داشت.
از  یکــی  دالر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســت،  کشــور  اقتصــاد  اصلــی  شــاخص های 
افــزود: بــا ورود ریســک های سیســتماتیک به 
اقتصــاد کشــور، رونــد دالر صعــودی شــده و 

قیمت طا هم افزایش می یابد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به 
ایــن ســوال کــه اگر قرار باشــد روند افزایشــی 
قیمــت دالر ادامــه دار باشــد و شــاهد افزایش 
تورم باشــیم، آیا بانک مرکزی و سیاســت گذار 
اقتصــادی مجبــور بــه بــاال بــردن نرخ بهــره به 
صورت رســمی نخواهد بود؟ گفت: زمانی که 
بانک هــای خصوصی به صورت چراغ خاموش 
درصد ســوددهی را بــاال می برند، کاما واضح 

است که نرخ بهره باال رفته است.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه تقاضای ارز 
در اقتصاد بیشتر از عرضه ارز است، تصریح 
کرد: تا زمانی که آرامش سیاســی و گشــایش 
باشــد  نداشــته  وجــود  کشــور  در  اقتصــادی 
امــکان اینکه انگیزه ســوداگری )نقدینگی های 
ســرگردان( بیش از پیش افزایش یابد، وجود 

خواهد داشت.
صفــاری عنــوان کرد: به نظر می رســد در حال 
حاضر هنوز تقاضا بر عرضه ســنگینی می کند 
و اگــر اتفــاق خاصــی نیفتــد ایــن رونــد ادامــه 

داشته و احتمال رشد قیمت ارز وجود دارد.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در پاســخ 
بــه این پرســش کــه افزایش قیمــت دالر، چه 
تاثیــری بــر روی سیاســت های بانــک مرکــزی 
خواهــد داشــت؟ گفــت: در حــال حاضر بانک 
مرکــزی سیاســت انقباضــی در پیــش گرفتــه 
و وام دهــی بــه بانک هــا را بــه شــدت محــدود 
کــرده اســت. یعنــی در عمــل هزینــه پــول در 
اقتصــاد بــاال رفته اســت. بنابرایــن، زمانی که 

بانک هــا وامــی پرداخــت نکننــد و وام دهــی را 
بــه شــرکت ها قطع کرده تا حجــم نقدینگی را 
کنترل کند، به طور حتم نرخ بهره باال رفته و 

این به ضرر سهام است.
صفــاری تاکیــد کــرد: بانــک مرکــزی بــه 
جــای ارزپاشــی باید اوراق طــا در بورس را به 
فعاالن بفروشــد و حباب ایجاد شــده را خالی 

کند.
ایــن کارشــناس افــزود: در حــال حاضــر 
بهتریــن زمــان بــرای فــروش طــا بــه صــورت 
ســپرده در بــورس کاال اســت کــه بــا ایــن کار 
تــورم از ســوی بانــک مرکــزی کنتــرل شــده و 

فروش فیزیکی طا هم صورت نمی گیرد.

بــازار ارز درحالــی دچــار نوســانات ناشــی از 
بــازی دالالن شــد کــه اگــر مالیــات بــر عایدی 
سرمایه در مرحله اجرا بود دست سوداگران 

را کوتاه می کرد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، در تحلیل بازار 
ارز و چرایــی نوســانات قیمتــی ســه عامــل را 
می تــوان موثــر دانســت؛ عرضــه و تقاضای ارز 

و انتظارات تورمی.
باتوجــه بــه تغییر و تحوالت بــازار ارز در 
روز هــای اخیــر، اگرچــه در بخــش عرضــه ارز 
مشــکلی وجــود ندارد و ذخائــر ارزی به میزان 
کافــی اســت، امــا شــاهد افزایــش قیمت دالر 
بودیــم کــه ناشــی از افزایــش تقاضا بــه دلیل 
انتظــارات تورمــی و جوالن دالالن و جو کاذب 

موجود در بازار است.
اقتصــادی  کان  شــاخص های  لحــاظ  از 
ارز  بــازار  روی  کــه  ایــم  نداشــته  تغییــری 
تاثیرگــذار باشــد بلکــه حتــی در ایــن یکســال 
شــاهد  ســیزدهم  دولــت  گذشــته  انــدی  و 
افزایــش درآمد هــای ارزی حاصــل از فــروش 
نفــت و صادرات غیرنفتــی بوده ایم که وصول 
مطالبات ایران از کشــور های دیگر نیز در این 

میان بی تاثیر نیست.
طبــق اعــام ســازمان برنامــه و بودجــه، 
آمار عملکرد متغیر های اصلی پنج ماهه سال 
۱۴0۱ نشــان می دهــد کــه در این مدت وصول 
درآمد هــای نفتــی ۷00 درصد افزایش یافته و 
منابــع فــروش نفــت و فرآورده هــای نفتــی به 

۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 بیشترین ذخیره ارز 
در تاریخ کشور

از ســوی دیگــر، بــه گفتــه علــی صالــح 
آبــادی در حــال حاضــر نیز ذخائر ارزی کشــور 

در وضعیت خوبی قرار دارد.
پنجشــنبه  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
مرکــزی  بانــک  رئیــس  بــا  دیــدار  در  گذشــته 
عمــان همچنــان بر ذخایر خــوب بانک مرکزی 

از ارز هــای پرطرفــدار تاکیــد کــرد و گفــت: در 
حــال حاضــر صادرکنندگان بــه صورت توافقی 
ارز هــای زیــادی را در بــازار عرضــه می کننــد و 
هیــچ مشــکلی در تأمیــن اســکناس و حوالــه 
ارزی وجــود نــدارد. صالــح آبــادی تاکیــد کــرد: 
تــداوم عرضــه در ســامانه نیمــا تــا بــه تعــادل 
رســیدن بازار رویکرد اصلی بازارســاز اســت و 
عرضــه ارز در زمینــه ارز هایــی که مــورد اقبال 
بخــش خصوصــی اســت و تقاضــای بیشــتری 
بــرای  کــه  انجــام می شــود و تقاضایــی  دارد، 
نیاز هــای واقعــی مــردم وجــود دارد پوشــش 

داده می شود.
رئیــس کل بانــک مرکــزی پیــش از ایــن 
هــم در خردادماه امســال تاکید کــرده بود که 
بیشــترین ذخیره ارزی اسکناســی را در تاریخ 

کشور داریم.
ارزی  مطلــوب  وضعیــت  تصدیــق  در 
در  هــم  پــول  بین المللــی  صنــدوق  کشــور، 
جدیدتریــن گــزارش خــود ذخایــر ارزی واقعی 
ایــران را ۱22 میلیــارد دالر اعــام و ایــران را 
به عنوان ســومین کشــور بزرگ دارنــده ذخایر 
ارزی در منطقــه غــرب آســیا، شــمال آفریقا و 

آسیای مرکزی معرفی کرده است.
ایــن نهــاد مالــی بــزرگ و مهــم در دنیــا 
همچنیــن در گــزارش اخیــر خــود پیش بینــی 
کــرده اســت کــه تراز حســاب جــاری ایــران در 
دالری  میلیــارد   2۱ افزایــش  بــا   2022 ســال 
نســبت بــه ســال قبــل مواجــه شــود و بــه 32 
میلیارد دالر برســد که با این اوصاف، به نظر 
می رســد ایران از نظر رشــد تراز حساب جاری 
در وضعیــت خوبــی به ســر می برد و همچنین 
چشــم انداز مثبتــی نیز در رابطه بــا آینده این 
شــاخص وجــود دارد کــه انتظار مــی رود بانک 

مرکزی در کنترل نرخ ارز موفق باشد.
از  یکــی  خارجــی  بدهــی  همچنیــن 
مولفه های دیگری است که می تواند در بحث 
ارز اثرگــذر باشــد چــرا کــه دولــت بــه منظــور 
بازپرداخــت بدهی هــای خــود بایــد از صندوق 
ذخایــر ارزی اســتفاده کنــد و یا اینکه بخشــی 
از درآمد های ارزی پیش بینی شــده خود را به 

بازپرداخــت بدهی خارجی اختصاص دهد که 
در کل موجــب کاهــش منابــع ارزی دولــت و 
کاهش عرضه می شود، اما در رابطه با ایران، 
صندوق بین المللی پول در بخشــی از گزارش 
جدیــد خود موســوم بــه چشــم انداز اقتصادی 
منطقه خاورمیانه و آســیای مرکزی به بررسی 
میــزان بدهــی خارجــی 2۸ کشــور منطقــه از 

جمله ایران پرداخته است.

از عدم تغییر تقاضای واقعی 
ارز تا افزایش انتظارات تورمی 
در بخــش تقاضــا نیــز هــم بــا توجــه بــه 
اینکــه شــاهد مدیریــت بهینــه واردات در یــک 
ســال و انــدی گذشــته بودیم طبیعتــا تقاضای 
مــازادی در بخــش واردات نبــوده و تقاضــای 

واقعی زیاد نشده است.
مولفــه انتظــارات تورمی، اما تاثیر مهمی 
و زیــادی بــر بازار و قیمت ارز دارد که شــرایط 
کنونــی بازار و افزایش قیمت ها ناشــی از این 
موضــوع اســت. در حــال حاضــر برخــی افــراد 
ســودجو بــا کارت هــای ملــی اجــاره ای بــازار را 
دچــار التهــاب کرده انــد که در نتیجــه افزایش 
تقاضــا، قیمــت نیــز بــاال رفتــه اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه چنیــن وضعیــت مقطعــی، 
گذراســت و همانطــور کــه ناگهانــی بــا رشــد 
قیمتی روبرو شدیم یکشبه هم شاهد ریزش 
قیمــت خواهیــم بود در نتیجه مردم باید آگاه 
باشــند تــا دچــار ضــرر و زیان نشــوند چــرا که 
ســرمایه گــذاری در بــازار ارز بــه هیــچ عنــوان 

منطقی و درست نیست.

حذف دالالن ارز با اجرای 
مالیات بر عایدی سرمایه

و  دالالن  جــوالن  اخیــر،  روزهــای  در 
ســوداگران در بــازار ارز باعــث شــده که ســود 
زیــادی ناشــی از اختاف قیمــت ارز توافقی و 
بازار غیررسمی به جیب بزنند و این در حالی 

اســت که اگر طرح مالیات بر عایدی ســرمایه 
در مرحله اجرا قرار داشت به طور قطع شاهد 
عملکــرد اینچنینــی در بازار هــای ارز و ســکه 
نمی بودیــم چــرا کــه این طــرح مالیاتــی که در 
همه کشــور های پیشــرفته اســتفاده می شــود 
دســت دالالن را کوتــاه می کنــد و امکان ایجاد 

خلل در بازار را به آن ها نمی دهد.
بــه گفته رئیس مرکز آمــوزش، پژوهش 
و برنامه ریزی ســازمان امور مالیاتی، در طرح 
مالیــات بــر عایدی ســرمایه ۴ گــروه کاالیی از 
جملــه اماک )ســرقفلی(، وســائط نقلیه، طا 
و فلــزات گران بها و انواع ارز مشــمول مالیات 
بــر عایــدی ســرمایه هســتند، اما ایــن طرح به 
گونــه ای طراحــی شــده اســت که بیــش از ۹0 
درصد افراد جامعه را خارج از این عرصه قرار 

خواهد داد.
در  موحــدی  مهــدی  میــان،  ایــن  در 
بــه  داد:  ادامــه  ایبِنــا  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
و  همســر  ازای  بــه  فــرد  یــک  نمونــه  عنــوان 
تعــداد فرزنــدان بــا حداقــل ۴ واحد مســکونی 
از معافیــت برخــوردار اســت؛ همینطــور تــا ۴ 
وســایله نقلیــه و همچنیــن تــا 200 گــرم طــا 
مشــمول پرداخــت مالیــات بر عایدی ســرمایه 
نخواهــد بــود، امــا اگــر وارد خریــد و فــروش 
بیــش از ایــن ســقف شــود مشــمول پرداخــت 

این نوع مالیات خواهد شد.
یــزدی زاده؛  محمدرضــا  همچنیــن 
اقتصــاددان و عضــو ســابق شــورای راهبــردی 
بــه  بــاره  ایــن  نیــز در  نظــام مالیاتــی کشــور 
خبرنــگار ایبِنــا گفــت: در شــرایط کنونــی اگــر 
چکــش  زیــر  از  ســرمایه  عایــدی  بــر  مالیــات 
کاری هــای منفعت طلبانــه گروهــی و جناحــی 
خــارج و تصویــب می شــد قطعــا می توانســت 
در کنترل بازار ارز بســیار موثر باشــد. چرا که 
تقاضا هــای ناشــی از امتیــازات عجیب این دو 
شــبه پول )ارز و ســکه( به شدت کاهش پیدا 
می کــرد و بــا از بین رفتن امتیاز نقل و انتقال 
بــدون ثیت و همچنین تبدیل شــدن آن ها به 
وســبله پس انــداز و ســرمایه گذاری غیر مولد، 

موضوع حل می شد.

شاهین احمدی گفت: سهامداران با بیمه کردن 
اصــل و ســود سهامشــان بــه میــزان 20 درصــد، 
حداقــل مطمئــن هســتند کــه از بازدهــی نظــام 
بانکــی جــا نمی ماننــد و در مقابــل بســیاری از 
تحلیل ها از سود به مراتب باالتر از این رقم در 
یکسال آینده حکایت دارد که با این تفاسیر یک 
اتفــاق برد بــرد، یعنی ســود 20 درصدی تضمین 
شــده و در مرحله بعد، احتمال کســب ســود به 

مراتب باالتر برای سهامداران وجود دارد.
پایــگاه  بــا  گفت وگــو  در  احمــدی  شــاهین 
خبــری بــازار ســرمایه ایــران )ســنا( بــا بیــان اینکه 
سهامداران از طریق بیمه سهام می توانند حداقل 

بازدهــی متناســب بــا نــرخ ســود بانکی را کســب 
کننــد، افــزود: ایــن اتفاق به نگرانی این دســته از 
ســهامداران در خصوص کاهش سرمایه هایشــان 

در بازار سهام پایان می دهد.
وی اظهار داشــت: براســاس تصمیــم متولیان بازار 
ســرمایه، قــرار اســت تا ســبدهای زیــر ۱00 میلیون 
تومانی سهامداران حقیقی بیمه شود که بررسی ها 
نشان می دهد بخش زیادی از سهامداران حقیقی 
در ایــن محــدوده قرار دارند و بــه این ترتیب، بیمه 
ســبد ســهام یک اطمینان خاطر برای بخش بزرگی 

از سهامداران خواهد بود.
احمــدی گفــت: ســهامداران بــا بیمــه کــردن 

اصــل و ســود سهامشــان بــه میــزان 20 درصــد، 
حداقــل مطمئــن هســتند کــه از بازدهــی نظــام 
از  بســیاری  مقابــل  در  و  نمی ماننــد  جــا  بانکــی 
تحلیل هــا از ســود به مراتــب باالتر از این رقم در 
یکسال آینده حکایت دارد که با این تفاسیر یک 
اتفــاق بــرد بــرد، یعنی ســود 20 درصــدی تضمین 
شــده و در مرحلــه بعــد، احتمال کســب ســود به 

مراتب باالتر برای سهامداران وجود دارد.
بیمــه  بــازار ســرمایه،  کارشــناس  ایــن  گفتــه  بــه 
ســبد ســهام می تواند زمینه ســاز اطمینان بخشــی 
ســهامداران حقیقــی بــه بازار ســهام باشــد اما در 
کنار آن باید اقدامات دیگری انجام شود تا شاهد 

بازگشت روزهای خوش و پررونق به بازار باشیم.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در خصــوص 
چگونگی بازگشــت اعتماد سرمایه گذاران به بازار 
ســهام گفــت: بــه طــور طبیعــی نمی تــوان انتظــار 
داشــت اعتمادی که با برخی اقدامات اشــتباه در 
گذشــته از بین رفت، در مدت زمانی مشــخص و 
کوتــاه بــه بــازار برگردد امــا قطعا اتخــاذ مجموعه 
اقدامات مســتمری که به ابهامات سرمایه گذاران 
اعتمادهــا  بازگشــت  در  می توانــد  دهــد،  پایــان 

اثرگذار باشد.
او افــزود: برخــی اقدامــات ماننــد دســتکاری 
نــرخ ســوخت، نرخ خــوراک و قطعی گاز و برق از 

جمله مســائلی هســتند که باعث ایجاد ابهام در 
فضــای کاری صنایــع شــده اســت که بایــد تعیین 

تکلیف شوند.
احمدی اظهار داشــت: موضوع قیمت گذاری 
دســتوری و دخالــت دولــت در این موضوع که در 
ســودآوری شــرکت ها اثرگــذار بــوده نیــز موضــوع 

مهم این روزهای بازار است.
داد:  ادامــه  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
بازگشت اعتماد به بازار نیازمند رفع این مسائل 
اســت و بایــد همــه پازل هــا در کنــار یکدیگــر قرار 
گیرند تا بتوانیم اقبال از سوی سرمایه گذاران به 

سمت بازار سهام را شاهد باشیم.

بیمه سهام، طرحی دو سر برد برای سهامداران خرد

جای خالی »مالیات بر عایدی سرمایه« در این روزها
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»آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای«
مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

شناسه آگهی: 1408356

مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهـی بـذر و نهـال در نظـر دارد 5/000/000)پنـج میلیون(عـدد شناسـه)لیبل( نهـال سـه الیـه پشـت چسـب 
دار را از طریق مناقصه عمومی  یک مرحله ای با مشـخصات فنی ضمیمه اسـناد مناقصه وطبق نمونه خریداری نماید. بدین وسـیله از 
کلیـه شـرکتها و چاپخانه هـای معتبـر دعـوت میگـردد از تاریـخ 1401/07/27 جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه و مشـخصات کاال بـه سـامانه 
تدارکات الکترونیک دولت به آدرس)www.setadiran.ir(مراجعه نمایند. شـماره ثبت مناقصه در سـامانه سـتاد:2001090808000006 

می باشـد.
شرایط مناقصه : 

1- مدت زمان انجام معامله حداکثر45 روز از تاریخ عقد قرارداد می باشد.
2-محل تحویل لیبلها در محل مؤسسه در شهرستان کرج می باشد. 

3-قیمت پیشنهادی بایستی تواماً با فی واحد و مجموع تعداد لیبلها اعالم شود. 
4-زمـان فـروش اسـناد از تاریـخ 1401/08/21 لغایـت مـورخ 1401/08/26 در سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت و مـدت زمـان تحویـل 

پیشـنهادها از تاریـخ 1401/08/28 لغایـت 1401/09/09 از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت مـی باشـد. 
5- خرید اسناد مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام گردد و نمونه لیبل درخواستی باید بصورت حضوری 

از موسسـه دریافت شـود . کلیه اسـناد مناقصه باید در سـامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری گردد. 
6-   میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 3/500/000/000ریال)سیصد وپنجاه میلیون تومان( می باشد.)به استناد ماده 4 آئین نامه 

تضمین معامالت دولتی)قانون مناقصات عمومی دولت( بصورت فیش واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی.
7-زمـان بازگشـایی پاکتهـا روز شـنبه مـورخ 1401/09/12 سـاعت 10 صبـح درمحـل سـالن جلسـات مدیریـت برنامـه ریـزی وپشـتیبانی 

موسسـه مـی باشـد.
8- مبلغ هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود.

9-حضور نمایندگان شرکت ها با معرفی نامه کتبی در جلسات بازگشایی پاکت ها بالمانع می باشد.
 IR520100004001042603014526 10-هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ:1/000/000 ریال که شرکت کننده مناقصه به حساب شماره شبا
به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر ونهال نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز می کند 

و فیش مربوطه باید درسامانه ستاد جزء مدارک پاکت )ب( بارگزاری شود.
آدرس:  کرج- چهار راه کارخانه قند- پائین تر از میدان شهید فهمیده- مجموعه مراکز تحقیقات کشاورزی- مؤسسه تحقیقات ثبت و 

گواهی بذر و نهال- مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی    تلفن: 32716795-026  دورنگار: 026-32716794 

شـرکت صنعـت کاشـی کاژه کرمانشـاه در نظـر دارد طبـق مجـوز شـماره 8  مـورخ 
1401/06/20 مصوب هیئت  مدیره اقالم مازاد و متعلق به خود را به شرح جدول ذیل 
از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، لذا متقاضیان می توانند با توجه به شرایط 

ذیـل و قیمـت پایـه در مزایـده شـرکت نماینـد.
شرایط شرکت در مزایده:

1- متقاضی باید مبلغ 200/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 
شـماره 0103829043007 نزد بانک صادرات بنام شـرکت صنعت کاشـی کاژه واریز و 
اصل فیش واریزی را به همراه فرم تکمیل  شـده پیشـنهاد قیمت شـرکت در مزایده را 

در پاکت گذاشته و تحویل شرکت برگزارکننده مزایده دهد.
2- به پیشنهاد مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت پنج روز از زمان اعالم برنده شـدن مهلت دارد تا 
نسبت به انجام توزین، انعقاد قرارداد و پرداخت کل بهاء مورد مزایده اقدام نماید در 
غیر این صورت سـپرده وی به نفع شـرکت ضبط خواهد شـد در ضمن هزینه توزین و 

حمل بر عهده برنده مزایده می باشد.

4-  سپرده برندگان ردیف  های دوم و سوم تا انجام معامله با برنده ردیف اول مسترد 
نخواهـد شـد. درصورتی کـه برنـده اول طـی مـدت پنـج روز طبـق بنـد 3 اقـدام ننمـوده 
سـپرده وی ضبـط و بـا نفـرات دوم و سـوم بـه ترتیـب وارد عمـل خواهـد شـد، چنانچـه 
هیچ کدامیک از برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به 

ترتیـب ضبط خواهد شـد.
5- هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

6- شـرکت در مزایده به  منزله قبول تمام شـرایط اعالمی از سـوی شـرکت برگزارکننده 
مزایده بوده و چگونگی و شرایط زمان و تحویل موضوع مزایده به برنده مزایده حسب 

شرایط اعالمی از سوی شرکت می باشد.
7- متقاضیان می توانند همه روزه از ساعت 8 صبح الی16 عصر اقالم موضوع مزایده 
در شرکت صنعت کاشی کاژه واقع در شهرک صنعتی اسالم آباد غرب بازدید نموده و 

فرم شرکت در مزایده را دریافت نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا تاریخ 1401/09/06 می باشد.

مزایده در تاریخ 1401/09/09 برگزار می گردد.

»آگهی مزایده عمومی «

اقالم مورد مزایده:
قیمت پایهشرحردیف

هر کیلوگرم 86/000 ریالضایعات آهن1
هر کیلوگرم 93/000 ریالضایعات چدن2
هر کیلوگرم 198/000ریالضایعات استیل3
هر کیلوگرم 498/000ریالضایعات آلومینیوم4

فوالد سنگان در ۶ ماه موفق 
به ثبت ۳ رکورد ماهانه 

تولید گندله شد
مدیرعامــل فــوالد ســنگان اظهار کرد که فوالد ســنگان 
در شــش مــاه اول ســال جــاری بــا وجــود قطعــی بــرق 
و چالش  هــای ناشــی از آن موفــق بــه تولیــد بیــش از 
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تن گندله شــده اســت که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بیش از ۱۴درصد رشد داشته است.

 در ایــن مــدت در ســه مقطــع زمانی شــرکت فوالد 
ســنگان موفــق به ثبــت رکورد ماهیانه تولید گندله شــد 
کــه ایــن میــزان در مــاه شــهریور بــه بیــش از ۵۸۰ هزار 
تــن رســیده اســت. همچنین میــزان تولید کنســانتره در 
ماه  هــای اردیبهشــت و تیــر بــا رشــد ۱۱۸ و ۱۱۴ درصــدی 
مواجه شــده و رکورد روزانه تولید کنســانتره شرکت نیز 

در تابستان امسال به بیش از ۱۸ هزار تن رسید
علــی امرایی به مزیت هــای رقابتی متنوع در فوالد 
ســنگان اشــاره کــرد و گفــت: شــرکت فــوالد ســنگان به 
عنــوان حلقــه اول زنجیــره فــوالد شــرکت مبارکــه نقش 

مهمی در تولید فوالد این شرکت دارد.
اکنــون شــرکت فــوالد ســنگان دارای خطــوط تولید 
کنســانتره ســنگ آهــن و گندلــه هر کدام بــه ظرفیت ۵ 
میلیــون تــن در ســال و بزرگتریــن واحــد تولیــد صنعتی 
در شــمال شــرق کشور اســت. وی افزود: این شرکت به 
دلیل نزدیکی به معادن ســنگ آهن ســنگان، اســتفاده 
از فناوری  های روز دنیا درحوزه خردایش، انتقال و عیار 
باال و کیفیت خوب محصوالت جزو شــرکت  های بســیار 

خوب در حوزه تولید کنسانتره و گندله می باشد.
او افزود: دسترســی به خطوط انتقال محصول نیز 
یــک مزیــت خــوب برای این شــرکت می شــود. از طرفی 
شــرکت فوالد سنگان جزو شــرکت  های برتر ایران است 

و از سوددهی ساالنه خوبی برخوردار است.
مدیرعامل فوالد ســنگان خاطرنشــان کرد: استفاده 
محیــط  مباحــث  در  دنیــا  روز  فیلتراســیون  فنــاوری  از 
زیســتی، صرفــه جویــی در مصــرف آب و بازگردانــی ۸۵ 
درصد از آن به چرخه تولید از دیگر مزیت  های شرکت به 
حساب می آید. ضمن اینکه نیروی انسانی توانمند برای 
هر شرکت موفق بسیار مهم است و از این نظر سیستم 
جانشــین پروری  و  آموزشــی  نظام منــد  یــک سیســتم  از 
اســتفاده مــی کنــد و مباحــث علمــی روز دنیــا را در زمان 

مناسب به کارکنان خود انتقال می دهد.
بــه گفتــه امرایــی، ایــن شــرکت بــا توجــه بــه نوپــا 
بــودن در ســال  های نخســت، موفق شــد مطابــق برنامه 
ریــزی انجــام شــده تولیــد خــود را پیــش ببــرد. بــر ایــن 
اســاس در شــش مــاه اول ســال جــاری با وجــود قطعی 
بــرق و چالش  هــای ناشــی از آن موفق بــه تولید بیش از 
۲.۳۰۰.۰۰۰ تن گندله شــده اســت که نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل بیش از ۱۴درصد رشــد داشته است. 
در این مدت در ســه مقطع زمانی شــرکت فوالد سنگان 
موفــق بــه ثبت رکــورد ماهیانه تولید گندله شــد که این 
میزان در ماه شــهریور به بیش از ۵۸۰ هزار تن رســیده 
اســت. بیشــترین رشد تولید در شــش ماه اول سال در 
تیرمــاه رخ داد کــه نســبت بــه تیر  ماه ســال قبل %۱۰۲ 
رشد داشته است. رکورد تولید روزانه گندله به ۲۰۴۰۰ 
تــن رســید و اکنــون ایــن کارخانــه ۲۳ درصــد بیــش از 

ظرفیت اسمی روزانه خود تولید می نماید.
بــا توجــه بــه مشــکالت ذکــر شــده کــه گریبانگیــر 
صنعت فوالد کشــور از جمله فوالد ســنگان می باشــد، 
ایــن شــرکت توانســته اســت ۹۵% برنامــه تولیــد گندلــه 
خــود در شــش مــاه اول ســال را محقــق نمایــد و طبــق 
برنامــه ریــزی انجام شــده تا پایان ســال موفــق به تولید 
گندله به میزان ۵ میلیون تن و حتی باالتر از آن خواهد 
شــد. این در حالی اســت که تولید گندله در ســال قبل 

بیش از ۴ میلیون تن بود.

اخبـــــــــــــــــار

ثبت نخستین ذوب 
 فوالدسازی سفید دشت

تا پایان امسال
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران از ثبت نخستین ذوب 
طرح فوالد استانی سفیددشت تا پایان امسال خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی ایمیدرو، محمد آقاجانلو 
در جریــان بازدیــد از شــرکت فــوالد ســفید دشــت بــه 
مناســبت سالروز تولید نخســتین محصول واحد احیای 
مستقیم این شرکت، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: 
طــی مذاکــره انجام شــده بــا پیمانکاران و مشــاور طرح، 
 قــرار شــد در یــک برنامه فشــرده، اقدامــات الزم را برای

راه اندازی طرح طی موعد مقرر انجام دهند.
او افــزود: طبــق پیــش بینــی صورت گرفتــه، با وارد 
مــدار تولیــد شــدن واحــد ریختــه گــری تــا خــرداد ســال 
آینده، کل واحدهای طرح فوالد سفیددشــت به صورت 

پیوسته، در مسیر تولید قرار می گیرند.
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران ضمن اشاره به 
اینکه با بهره برداری کامل از طرح فوالد استانی سفید 
دشــت، زمینــه مناســبی بــرای ایجاد اشــتغال و توســعه 
اجتماعــی در ایــن منطقــه ایجاد می شــود، تصریح کرد: 
مجمــوع ســرمایه گذاری ایــن طرح، ۱6۴ میلیــون یورو و 

۱7۲۱ میلیارد ریال است.
آقاجانلــو ادامــه داد: اکنــون در واحدهــای آمــاده 
و  آب  واحــد  اکســیژن،  واحــد  همچــون  انــدازی  راه 
کمپرســورخانه و غیــره، همــکاران واحد بهره بــرداری به 
مرور جذب می شوند تا هم آموزش راه اندازی را ببینند 

و هم عملیات تولید را به عهده داشته باشند.

کسب ۶ رتبه برتر روابط 
عمومی چادرملو                  

در هفدهمین جشــنواره ملی انتشــارات روابط عمومی 
که در سالن همایش های سازمان محیط زیست برگزار 

شد.

بخــش انتشــارات روابط عمومی شــرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو  موفق به کسب ۲ رتبه اول در بخش 
مقالــه نویســی و تیتــر، ۲ رتبــه دوم در بخــش صفحــه 
آرایــی و بروشــور و کاتالــوگ  و ۲ رتبــه ســوم در بخــش 
مســتند ســازی و مصاحبه  از ســوی انجمن متخصصان 

روابط عمومی کشور گردید.

کسب رتبه برتر شرکت فوالد 
خوزستان در هفدهمین جشنواره 

ملی انتشارات روابط عمومی
به گزارش روابط عمومی شــرکت فوالد خوزستان، 
در  شــرکت  ایــن 
هفدهمیــن جشــنواره 
ملی انتشــارات روابط 
عمومی حائز رتبه برتر 
شــد و مهندس محمد 
جامعــی، مدیــر روابط 
ایــن شــرکت  عمومــی 
ایــن  لــوح  و  تندیــس 

جشنواره را دریافت کرد.

اخبـــــــــــــــــار

 زینب غضنفری

از معضــات  یکــی  نــه چنــدان دور  زمــان  در 
مهم و اساســی خودروســازان، کمبود قطعه و 
تولیــد محصــوالت ناقــص بود که ایــن موضوع 
ضمــن اینکــه هزینه های شــرکت ها را افزایش 
مــی داد، موجــب کاهــش آمار تولیــد و فروش 
و همچنیــن به ســبب کاهش عرضه، موجبات 
افزایش قیمت خودرو مهیا می شد؛ اما اکنون 
از  توجهــی  قابــل  بــا مدیریــت صحیــح حجــم 
ایــن مســاله و معضــل حــل شــده و مشــکات 
باقی مانده نیز با گذر زمان بیشتر و هماهنگی 

بین دولت و صنعت، قابل حل است.
با روی کار آمدن مدیریت جدید در گروه 
صنعتی ایران خودرو، حل مشکل خودروهای 
ناقــص جــزو اولویت هــا بــود و در ایــن راســتا، 
تولید خودروهای ناقص متوقف شــد و جهت 
شناســایی گلوگاه هــای تولید، عبور مســتقیم 
محصــوالت از خــط تولیــد در دســتور کار قرار 
گرفــت و بدیــن ترتیــب، موانــع تولیــد بــه طور 
کامل مشــخص شــد و به سرعت در حال رفع 

آن ها هستند.
طــی ســالیان گذشــته تصــور بر ایــن بود 
و های تــک  الکترونیکــی  قطعــات  تامیــن  کــه 
عمده تریــن چالــش پیش روی این شــرکت در 
زمینه تولید خودروهای ناقص است اما؛ پس 

از آن کــه محصــوالت بــه صــورت مســتقیم از 
خطوط تولید عبور کردند، مشــخص شد عدم 
تامیــن برخــی قطعات دیگر نیز مشکالت ســاز 
بــوده اســت. بنابرایــن، شــرکت ایــران خودرو 
گلوگاه هــا، ضمــن  ایــن  رفــع  بــا  دارد  تــالش 
کاهــش هزینه های خــود، به چرخ تولید خود 

سرعت بیشتری بخشد.
الزم به ذکر است که عمده ترین مشکل 
خودروســازان در دوران تحریــم و به خصوص 
سال های اخیر، تامین قطعات به میزان کافی 
بوده و همچنان ظرفیت صنعت قطعه ســازی 
نیــاز خودروســازان اســت و  از  کشــور کمتــر 

جوابگوی حجم باالی تقاضا نیست. 
تــالش ایــران خــودرو بــر آن اســت تــا در 
وهلــه اول خــود دســت بــه کار شــده و زمینــه 
و زیرســاخت های الزم جهــت ایجاد و افزایش 
ظرفیت تولید و تامین قطعه در داخل کشــور 
را مهیــا کنــد و در شــرایطی که ایــن امکان بنا 
بــه دالیلــی همچــون نبــود تکنولــوژی الزم در 
داخــل فراهــم نباشــد، پــس از اخــذ گواهــی 
عــدم ســاخت از مراجــع ذی صــالح، از طریــق 
تامین کننــدگان خارجــی اقــدام خواهد شــد تا 

خللی در روند تولید ایجاد نشود.
البتــه بایــد اذعان داشــت که شناســایی 
گلوگاه هــای تولیــد و تجهیــز و تامیــن قطعات 
مورد نیاز به میزان کافی به منظور رفع موانع 
تولید، موضوع پیچیده ای اســت كه یك شــبه 
اتفــاق نمــی افتــد و تحقق کامــل و صحیح آن 
مســتلزم زمــان اســت؛ بــه عنــوان مثــال اخــذ 
گواهــی عــدم ســاخت بــرای قطعه هایــی کــه 
بــا کمبــود داخلــی مواجــه هســتیم و یــا ایجاد 
زیرســاخت الزم بــرای افزایــش ظرفیــت تولید 
قطعــات زمــان بــر اســت اما؛ بــا توجه بــه این 
کــه اجــرای كامل این موضوع قطعــا در بهبود 
رقــم  ســبب  و  اســت  اثرگــذار  تولیــد  فراینــد 
خــوردن اتفاقــات مهــم و اساســی در صنعــت 
خودرو می شــود، الزم االجراســت و اثرات آن 

در آینده نمایان خواهد شد.

معــاون تکنولــوژی فــوالد مبارکــه در اولیــن 
کنفرانــس بین المللــی توســعه کســب وکار و 
تحــول دیجیتال)ICBD( با بیان این که فوالد 
و  اســتان  نــوآوری  اکوسیســتم  در  مبارکــه 
کشور گام بلندی برداشته است، گفت: این 
شرکت در برنامه توسعه زیست بوم نوآوری، 
ســه ســطح همکاری در فضای دانشــگاهی و 

نــوآوری شــهری و صنعــت  فضاهــای مراکــز 
را دنبــال کــرده و مشــارکت های ویــژه ای بــا 
سراســر  دانش بنیــان  مراکــز  و  دانشــگاه ها 

کشور داشته است.
محمــد ناظمــی هرنــدی بــا بیــان این کــه فوالد 
حــوزه  در  صرفــاً  را  دیجیتــال  تحــول  مبارکــه 
فرایندهــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات یــا 

اتوماســیون ســازمانی دنبــال نمی کنــد بلکه به 
همــه الیه هــای این مفهــوم توجه کرده اســت، 
بیان داشــت: الیه هایی همچون زیرساخت ها، 
رهبری ســازمان، رهبــری قابلیت ها، فرایندها، 
ســاختارها، مدل های درآمدی و فرهنگ حاکم 
بر ســازمان برای کارکرد افراد ازجمله الیه های 
مختلف تحول دیجیتال در فوالد مبارکه است.

بــر اســاس بنــد )و( تبصــره 7 قانــون بودجــه 
اجرایــی  دســتگاه های  تمامــی   ،۱۴۰۱ ســال 
کشــور کــه دارای خدمــات عمومــی هســتند، 
خدمــات  واحــد  پنجــره  شــده اند  مکلــف 
هوشــمند خــود را راه انــدازی کــرده و حداقل 
یــک ســوم از خدمــات پرکاربــرد خــود را بــه 
واحــد  پنجــره  طریــق  از  هوشــمند  صــورت 
دســتگاه ارائــه دهنــد. ســپس پنجــره واحــد 
دســتگاه را بــه »پنجــره ملــی خدمــات دولت 

https://my.gov.ir آدرس  بــه   هوشــمند« 
متصــل کننــد تــا متقاضیــان از ایــن پــس بــا 
یــک بــار احــراز هویت و بــه صــورت یکپارچه 
بتوانند از خدمات کلیه دستگاه ها به صورت 

الکترونیک بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی کشــور، در همیــن راســتا 
اکتشــافات معدنی  و  زمین شناســی  ســازمان 
کشور نیز پنج خدمت اصلی خود شامل تولید 

و ارائه داده های علوم زمین، تولید نقشه ها و 
گزارش های اکتشافی، تولید و ارائه داده  های 
سیســتماتیک علوم زمین و اکتشــافات ذخایر 
معدنــی، ارائــه خدمــات آزمایشــگاه  های علوم 
زمیــن و ارائــه خدمــت مــوزه علوم زمیــن را بر 
روی پرتال سازمان به آدرس GSI.IR در قالب 
پنجــره واحــد تجمیع و به صــورت الکترونیکی 
در بخــش میزخدمت در دســترس متقاضیان 

قرار داده است.

صــورت  برنامه ریزی هــای  بــا  همچنیــن 
گرفتــه و تــالش متخصصان امــر،  پنجره واحد 
دســتگاه را بــه »پنجــره ملــی خدمــات دولــت 
هوشــمند« متصــل کــرده و در حــال حاضــر 
از ۵ خدمــات کالن ســازمان زمین شناســی و 
اکتشــافات معدنی کشــور، ۲ خدمــت تولیــد و 
ارائــه داده هــای سیســتماتیک علــوم زمیــن و 
اکتشافات ذخایر معدنی و ارائه خدمت موزه 

علوم زمین در این پنجره ارائه شده اند.

عملیات آتش به اختیار در ایران خودرو

رئیــس هیــأت مدیــره گــروه خودروســازی 
سایپا با بیان اینکه بر اساس سیاست  های 
ســایپا،  خودروســازی  گــروه  اباغــی 
شركت  های زیرمجموعه در فروش قطعات 
خودرو بســیار فعال شــده اند، خاطرنشان 
کــرد کــه آینده روشــنی در بخــش قطعات 
و همكاری های مشــترك بین مجموعه  های 
دانش بنیان و شركت های گروه سایپا رقم 

خواهد خورد.
علیمــردان  ســایپانیوز،  گــزارش  بــه 
عظیمــی بــا بیــان مطلــب فــوق افــزود: بــر 
و  صمــت  وزارت  سیاســت   های  اســاس 
رویکرد هیأت مدیره سایپا، طراحی و تولید 
خــودروی اقتصــادی در حال انجام اســت و 
خودروهایی كه با زیان تولید می شــدند از 

خط تولید خارج شده است.
او گفت: با ورود خودروهای جدید كه 
از نظــر كیفیــت و قیمــت مناســب هســتند 
و ادامــه ایــن رونــد در بخــش محصــوالت 

از  یكــی  بــه  ســایپا  جدیــد،  قطعــات  و 
خودروســازان موفــق در ایــن زمینــه خواهد 
شــد و آینده بسیار امیدواركننده و روشنی 

خواهد داشت.
عظیمــی بــا بیــان اینکــه طــرح اصالت 
قطعــه در ســایپا آغــاز شــده و در دســتور 
گفــت:  گرفتــه،  قــرار  کار همــه شــرکت  ها 
اجــرای طــرح اصالت قطعه از ورود قطعات 
غیراستاندارد و نامطلوب به بازار جلوگیری 
می كند و تاثیر مناســبی در ارتقای کیفیت 
و اطمینان خاطر مشــتریان خواهد داشت. 
البتــه بایــد در ایــن خصوص اطالع رســانی 
مناســبی صــورت گیــرد و آمــوزش الزم در 

تمام نمایندگی ها انجام شود.
او افــزود: اطــالع رســانی همگانــی و 
آموزش شــبکه نمایندگی  ها و عاملیت  های 
فــروش گــروه ســایپا باعــث مــی شــود تــا 
مشــتریانی كه خودرو را خریداری می كنند 
اطالعات كافی در خصوص اصالت قطعات 

عظیمی: آینده سایپا بسیار امیدواركننده و روشن است
خــودرو و اقدامــات انجــام شــده در ایــن حوزه 
داشــته باشــند و هنگامی كه نیاز به قطعه ای 
در خودرو باشد، از قطعه استاندارد استفاده 

و  صــورت  ایــن  غیــر  در  چراكــه  كننــد؛  مــی 
اســتفاده از قطعات تقلبی منجر به خســارت 

و ایجاد حادثه برای آنان خواهد شد.

 اتصال سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
به »پنجره واحد دولت هوشمند«

گام بلند فوالد مبارکه 
 در زیست بوم
نوآوری کشور
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آگهی مفقودی
پلاک شلماره  بله  موتورسلیکلت  کمپانلی  سلند  و  سلبز   بلرگ 

499 – 95396 و شلماره موتلور 890657560 و شلماره شاسلی 
از  پوریلا کرملی مفقلود شلده و  بنلام   N3CJUMFCOLMH00242

درجله اعتبلار سلاقط اسلت. 

آگهی مفقودی
بـه شـماره موتـور  بـرگ سـبز و اسـناد فـروش خـودرو وانـت مـزدا 
پـاک  شـماره  و   83NSPF04001 شاسـی  شـماره  و   472538
384د54 ایران ۹۶ به نام حسینعلی ملحی مفقود گردیده از درجه 

اعتبـار سـاقط اسـت.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 12002182 مـورخ 1401/07/27 هیـات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی دولت جمهوری اسـامی 
ایران با نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران به شماره شناسه 14000239863 
در ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 378/27 متـر مربـع پـاک 57- 
اصلی واقع در مازندران بخش 18 ثبت نکا به کاسه 176/1401 مالکیت از طریق استشهادیه 
محلـی محـرز گردیـده لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 
میشـود تـا در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/08/07        تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/08/21

امیرخندان رباطی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا   ))شناسه آگهی 1401979((

آگهی نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف مستقر در حوزه ثبتی آرادان 
۱. برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۱۲۶۰۰۱۶۳۱ مـورخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ صـادره از هیـات قانـون تعییـن تکلیـف 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای عباس میرکوهی فرزند حسینعلی در ششدانگ یک باب کارگاه بلوک 
زنـی بـه مسـاحت ۲۶۷۹/۸۱ متـر مربـع تحـت قسـمتی از پـالک ۴۷۳ فرعـی از ۸۲ اصلـی واقـع در آرادان 
بیـع نامـه عـادی از حسـینعلی میرکوهـی موضـوع پرونـده کالسـه ۱۲۶۰۰۰۱۵۱ - ۱۴۰۰ محـرز گردیـده اسـت.
 ۲. برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۱۲۶۰۰۱۶۱۵  مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض آقـای عبـاس میرکوهـی فرزند حسـینعلی در ششـدانگ یـک باب خانه 
مسـکونی و محوطـه بـا حـق اسـتفاده از مقـررات قانـون آب بـر طبـق نحـوه ملی شـدن آن به مسـاحت 
۱۱۷۹/۲۳ متر مربع تحت قسمتی از پالک ۴۷۳ فرعی از ۸۲ اصلی واقع در آرادان بیع نامه عادی از 

حسـینعلی میرکوهی موضوع پرونده کالسـه ۱۲۶۰۰۰۱۴۵ - ۱۴۰۰ محرز گردیده اسـت.
۳. برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۱۲۶۰۰۱۲۲۲  مـورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ صـادره از هیـات قانـون تعییـن 
تکلیـف تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض آقـای عبـاس میرکوهـی فرزنـد حسـینعلی در ششـدانگ یـک 
قطعه زمین و گلخانه با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن آن به مساحت 
۴۷۰۲/۶۰ متر مربع تحت قسمتی از پالک ۴۷۳ فرعی از ۸۲ اصلی واقع در آرادان بیع نامه عادی از 

حسـینعلی میرکوهـی موضـوع پرونـده کالسـه ۱۲۶۰۰۰۱۴۴ - ۱۴۰۰ محـرز گردیـده اسـت.
۴. برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۱۲۶۰۰۱۶۶۶ مـورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ صـادره از هیـات قانـون تعییـن تکلیـف 
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض آقـای عبـاس میرکوهـی فرزنـد حسـینعلی در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه و 
انبـار بـه مسـاحت ۱۳۲۵/۴۶ متـر مربـع تحـت قسـمتی از پـالک ۴۷۳ فرعـی از ۸۲ اصلـی واقـع در آرادان 
بیع نامه عادی از حسینعلی میرکوهی موضوع پرونده کالسه ۱۲۶۰۰۰۱۴۳ - ۱۴۰۰ محرز گردیده است.
  لـذا در اجـرای مقـررات مـاده ۳ قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی فاقـد سـند مراتـب بـه 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۹/۰۷

شناسه : ۱۴۰۷۱۲۹ امیرحسین آذرنیان   - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  آرادان 

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

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۴۵۱۳    - مـورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ هیـات اول/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 محسـن 
کاتبی مبنی بر صدور سند مالکیت در ۴۱۸۸۳۹ سهم مشاع از ۳۵۰۶۹۸۱ سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۳۵۰۶۹/۸۱ متر مربع از ۱ فرعی از ۲۸ - اصلی واقع 
در نارهـه شهرسـتان گرمسـار حقـوق ارتفاقـی حقابـه طبـق مقررات قانون توزیـع عادالنه آب 
و با حق عبور از مجاور جنوبی.   ) مبایعه نامه عادی، خریداری مع الواسـطه از وراث آقای 
رحمـت الـه خلیلـی (  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت 
بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 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 ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
شناسه : ۱۴۰۷۲۳۹ حسین چلوئی  - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار 

پرداخت حدود ۸۹ میلیارد 
تومان تسهیالت مشاغل 

خانگی در قزوین 
معــاون اشــتغال و کارآفرینــی اداره کل تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی اســتان قزویــن اعالم کرد کــه از ابتدای 
ســال جــاری تاکنــون ۸۸ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
تســهیالت مشــاغل خانگــی در اســتان بــه متقاضیــان 

واجد شرایط پرداخت شده است.
محمدمهــدی رحیمــی نیارکی دیــروز در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا افزود:  بودجه امسال این استان در حوزه 
حمایــت از مشــاغل خانگــی ۸۸ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون 
تومان بود که با توجه به پرداخت کامل آن باید مجددا 

برای دریافت همین رقم اقدام کنیم.
او اضافه کرد: حدود ۵۱۵ رســته شــامل رسته  های 
پشــتیبان)دارای  و  انفــرادی(  و  مستقل)خوداشــتغالی 
زیرمجموعــه( بــرای دریافــت تســهیالت مشــاغل خانگی 
تعییــن و ابــالغ شــده اســت کــه متقاضیــان مــی توانند، 
طبق آنها برای دریافت مجوزها و تسهیالت اقدام کنند.
این مســئول با اشاره به میزان تسهیالت پرداختی 
بــه دارنــدگان مجــوز مشــاغل خانگــی در اســتان، گفت: 
در ســال جــاری بــرای افراد مســتقل ۱۰۰ میلیــون تومان 
و بــرای افــراد پشــتیبان به ازای هر نفــر زیرمجموعه ۵۰ 
میلیون تومان و حداکثر برای ۴۰ نفر تا ۲ میلیارد تومان 

تسهیالت پرداخت می شود.
رحیمــی نیارکــی گفــت: ایــن تســهیالت با بهــره ۴ درصد 
و بازپرداخــت ۵ ســاله اســت و جامعه هــدف در تقویت 
مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی و 

شهری دارای مهارت و همچنین جوانان هستند.
او با تشکر از همکاری و همراهی بانک  های عامل استان 
در پرداخــت ایــن تســهیالت، گفت: بانک های کشــاورزی، 
رفــاه کارگــران، توســعه تعاون و پســت بانــک در پرداخت 
تســهیالت مشــاغل خانگــی در فــاز اول آن با مــا همکاری 
داشتند و امیدواریم در ادامه نیز همراهی و همکاری آنها 

را در پرداخت تسهیالت اشتغال خانگی شاهد باشیم.

شهرستان بروجن از 
اعتبارات ملی طرح  هادی 

روستایی برخوردار می شود
 رئیــس بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اعــالم کــرد که 
از اعتبــارات ملــی بخــش طرح  هــادی روســتایی ســهم 
مناسبی به شهرستان بروجن اختصاص داده می شود.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، اکبــر نیکــزاد شــامگاه 
در  بروجــن  بــه شهرســتان  ســفر  پایــان  در  پنجشــنبه 
جمــع خبرنــگاران افــزود: امــروز با دعــوت نماینده مردم 
از  اســالمی  شــورای  مجلــس  در  بروجــن  شهرســتان 
روســتاها و مناطق شــهری این شهرستان دیداری انجام 

گرفت و در آن به رصد و رفع مشکالت پرداخته شد.
او ادامه داد: بسیاری از مشکالت مردم روستاهای این 
شهرستان در خصوص ضوابط طرح  هادی است و مقرر 
شــد تــا در همیــن راســتا طــی بازنگــری طرح، مشــکالت 

تامین زمین برای جوانان روستایی برطرف شود.
نیکــزاد بــا اشــاره بــه تصویب اعتبــارات قیر بــرای اجرای 
طرح  هادی روســتایی، تصریح کرد: مقرر شــده اســت تا 
ایــن اعتبــارات از هفتــه جــاری در اختیــار بنیــاد مســکن 
استان ها قرار گیرد. رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
خاطرنشــان کــرد: در قالــب طــرح محرومیت زدایــی ۱۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای اســتان چهارمحال و بختیاری 
اختصاص یافته و به اســتان ابالغ شــده اما با توجه به 
پیگیری هــای نماینــده و مســئوالن شهرســتان بروجــن 
سهم خوبی از اعتبارات ملی هم برای اجرای طرح  هادی 

روستایی به این شهرستان اختصاص داده می شود.
مجلــس  در  بروجــن  شهرســتان  مــردم  نماینــده 
شورای اسالمی نیز گفت: امروز از طرح های روستایی و 
طرح نهضت ملی مســکن شهرســتان بازدیدهایی انجام 
شــد که در جمع بندی باید گفت که اجرای طرح نهضت 
ملــی در شهرســتان خــوب پیــش مــی رود و نظــر مثبــت 

رئیس بنیاد مسکن کشور را هم جلب کرد.
مدتــی  افــزود:  جعفــری  امیرقلــی  حجت االســالم 
اســت که طرح توســعه روستایی به صورت آزمایشی در 
شهرســتان بروجن در حال اجراســت و در همین راســتا 
تســهیالتی بــرای اشــتغال جوانــان اختصــاص یافتــه کــه 
امیــد مــی رود بتــوان از این طریق مهاجــرت معکوس در 
روســتاهای شهرســتان شــکل گیرد و الگوی خوبی برای 

دیگر مناطق کشور شود.

اخبـــــــــــــــــار

تدوین برنامه جامع کاهش 
تصادفات در فارس

بعضــی  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  فــارس  اســتاندار 
شــاخص های موثــر بــر تصادفــات دچــار عقب ماندگــی 
هســتیم، خواســتار احصــای همــه شــاخص ها و تدوین 
برنامــه جامــع بــا هــدف کاهــش تصادفــات و ســوانح 

جاده ای در این استان شد. 
محمدهــادی ایمانیــه در شــورای راهبری تصادفات 
استان فارس، با تاکید بر اینکه پیشنهادات مطرح شده 
در زمینــه کاهــش تصادفات به واقعیت نزدیک باشــند، 
افــزود: میــزان اجــرای مصوبــات قبلــی این شــورا و طرح 
پیشــنهاد عملی جدید همراه با ارائه دلیل، وظیفه مهم 

و رسالت اساسی این شوراست.
او بــر لــزوم طــرح پیشــنهادات در حــوزه  اختیــارات 
اســتان تاکیــد و خاطرنشــان کــرد: مــواردی کــه الزم بــه 
تصمیم گیری در ســطح کشــوری است، را مکتوب کنیم 

تا پیگیری شود.
 ۵ فرمانــداران  بایــد  افــزود:  فــارس  اســتاندار 
شهرســتانی که بیشــترین آمــار تصادفــات در محورهای 
مواصالتی آن شهرستان ها حادث می شود، در جلسات 
ایــن شــورا شــرکت کننــد. پیــش از این هم مصوب شــد 
کــه ارزیابــی عملکرد فرمانداران در این حوزه، به صورت 

مکتوب ارسال شود.
ایمانیــه با اشــاره بــر اینکه برخی مصوبات شــورای 
راهبردی تصادفات اســتان اجرایی نشــده اســت، گفت: 
مصوبات اجرا نشده باید به تفکیک و به صورت موردی 
برای دستگاه های ذی ربط ارسال شود و مدیران هم باید 

علت محقق نشدن کامل مصوبات را اعالم کنند.
شــورای  دو ســوم مصوبــات  کــرد:  او خاطرنشــان 
راهبــردی تصادفــات در شهرســتان  ها اجرا شــده اســت، 
کــه بایــد فرمانــداران و دســتگاه های برتــر در ایــن زمینه 

تشویق شوند.
اســتاندار فارس همچنین بــا بیان اینکه در بعضی 
ترافیکــی  حــوادث  کاهــش  بــر  موثــر  شــاخص های  از 
گفــت:  هســتیم،  ماندگــی  عقــب  دچــار  تصادفــات  و 
دبیرخانه شــورای راهبری تصادفات پس از احصای این 
شــاخص ها، نســبت به تدوین برنامه جامــع برای ارتقاء 

اقدام کند.

تعیین تکلیف برنامه 
ششم توسعه برای انتقال 

پرونده های مالیاتی مودیان 
معدنی

جنوبــی،  خراســان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
خواســتار تعیین تکلیف برنامه ششــم توسعه مبنی بر 
انتقــال پرونده هــای مالیاتی مودیان معدنی به اســتان 

محل استقرار شد.
به گزارش ایسنا، مهدی جعفری، در شورای اداری 
اســتان کــه بــا حضــور رئیــس قــوه قضائیــه برگزار شــد، 
اظهــار کــرد: در ایــن اســتان ۵ حــوزه پیشــران اقتصــادی 
شــامل کشــاورزی، معــدن، گردشــگری، اقتصــاد مــرز و 
خدمات وجود دارد که اکثر مردم اســتان امرار و معاش 

آنان از طریق کشاورزی و دامپروری است.
او افــزود: اســتان فرهنگــی و کمتــر توســعه یافتــه 
اقتصادی خراسان جنوبی افتخار دارد که مأمن پرورش 
نیروهــای انســانی توانمند، مومــن و انقالبی در دولت و 

قوه قضاییه است.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبی 
بــا اشــاره بــه ظرفیت های اســتان تصریح کــرد: در حوزه 
کشــاورزی دارای رتبــه اول تولیــد زرشــک جهــان بــا ۹۸ 
درصــد بــه میــزان ۹۰ هزار تن در ســال، رتبــه اول تولید 
عنــاب بــا ۹ هزار تن در ســال و رتبــه دوم تولید زعفران 

با ۷۰ تن هستیم.
جعفــری بــه وجــود ۶ هــزار و ۹۸۳ قنــوات و هفت 
شرکت سهامی زراعی در استان اشاره و بیان کرد: مقام 
دوم جمعیــت شــتر، صندوق های خرده زنان روســتایی، 
رتبــه ســوم تنــوع گیاهــان دارویی بــا ۸۰۰ گونــه معرفی 
شــده، تولیــد کننــده برتــر در گوشــت مــرغ و تخم مرغ،  
گوشــت قرمز و شــیر با ۷۰ درصد تولید مازاد بر مصرف 

بخشی دیگری از ظرفیت  های خراسان جنوبی است.
او با بیان اینکه ۸۲ هزار و ۸۹۶ خانوار بهره بردار 
در بخش کشــاورزی اســتان، افزود: ۷۲۷ معدن با تنوع 
۵۵ مــاده معدنــی در اســتان وجــود دارد و ۱۱۷ هزار نفر 

در این بخش مشغول به فعالیت هستند.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبی 
ادامــه داد: خراســان جنوبــی در حــوزه گردشــگری دارای 
چهــار اثــر جهانــی ثبــت یونســکو،۹۸۲ اثــر ملــی ثبــت 
رشــته   ۱۲۰ فعــال،  گردشــگری  تاسیســات   ۱۹۱ شــده، 
صنایع دســتی فعال، شــهر ملی صنایع دستی)خوســف 
در پارچــه ملــه( و روســتای جهانی خراشــاد در توبافی و 

روستای ملی )خور( در گوهر سنگ است.
جعفری به وجود ۴ بازارچه مرزی در استان اشاره 
و تصریح کرد:  اکنون فقط بازارچه ماهیرود فعال است 
و یــک ســوم صــادرات ایــران بــه افغانســتان از ایــن مرز 
انجام می شــود؛ ۵۷ هزار نفر خانوار مرز نشــین عشایر 
داریــم کــه سیاســت  های توســعه ای بــرای اســتفاده از 
ظرفیت های کشور همسایه کمک خوبی به  تثبیت این 

جمعیت خواهد کرد.
او به اقدامات شــاخص یک ســاله دولت در استان 
نهضــت  زیرســاخت های  تکمیــل  افــزود:  و  کــرد  اشــاره 
گلخانــه از ۱۸۰ بــه ۲۲۰ هکتــار، افزایــش بهــره وری آب 
بــا اجرای ســامانه  های نویــن آبیاری، احیا و مرمت ۳۵۳ 
رشــته قنــات، اجرای کشــت قراردادی گیاهــان علوفه ای 
و  اراضــی  تداخــالت  رفــع  هکتــار،  هــزار   ۱۵ ســطح  در 
اجرای کاداســت اراضی ملی به میزان ۹۹ درصد، خرید 
تضمیمــی زعفــران، خرید حمایتی زرشــک و انار، تنظیم 
بــازار کاالهــای اساســی در اســتان بــا تأمیــن و عرضــه 
بــه موقــع ۵۱ هــزار و ۹۴۵ تــن انــواع کاال از جملــه ایــن 

اقدامات بوده است.

اخبـــــــــــــــــار

و  ســاماندهی  آغــاز  از  اردبیــل  شــهردار   
بهســازی ۸ کیلومتر از شاخه اصلی رودخانه 
نوران چای اردبیل در محدوده شــهری با ۱۵۰ 

میلیارد ریال اعتبار خبر داد.
محمــود صفــری دیــروز در مصاحبــه بــا 
خبرنــگار ایرنا اظهار کــرد: رودخانه نوران چای 
۴۸ کیلومتر شــاخه اصلی دارد که ۸ کیلومتر 
آن از آرامستان بهشت زهرا تا شیخ کلخوران، 
در محدوده شــهری اردبیل واقع شــده و برای 
ســاماندهی ایــن مجموعــه یــک هــزار و ۵۰۰ 

میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
او بــا بیــان اینکــه ایــن طرح از ســال های 
گذشــته راکد مانده اســت، افزود: با بهســازی 

و ســاماندهی ایــن رودخانــه، گامــی مهــم در 
توســعه محــالت ســیزده گانه  به ویــژه مناطق 

محروم اردبیل برداشته می شود.
کــرد:  خاطرنشــان  اردبیــل  شــهردار 
ســاماندهی ایــن رودخانــه از مطالبــات به حق 
مــردم منطقه اســت و اجــرای آن اقدامی برای 
جلوگیــری از ورود فاضــالب شــهری و از بیــن 
رفتــن بــوی نامطبوعــی اســت که اهالــی را به 

شدت اذیت می کند.
می شــود،  پیش بینــی  گفــت:  صفــری 
عملیات ســاماندهی هشت کیلومتر رودخانه 

تا پایان سال آینده به اتمام برسد.
مــکان  بــه  تبدیــل  بالیخلــو  رودخانــه 

توریستی و گردشگری می شود
الیروبــی  طــرح  اجــرای  از  همچنیــن  او 
رودخانــه بالیخلــو اردبیــل در ســه فــاز با ۴۲۰ 
میلیارد ریال اعتبار خبر داد و گفت: الیروبی 
بالیخلو در داخل شــهر اردبیل از پل قدس تا 
عمق یک متر لجن برداری قابل اجرا بوده و با 
الیروبی و نورپردازی مناسب، این رودخانه به 
یک مکان توریستی و رفاهی برای گردشگران 

و مسافران تبدیل می شود.
شــهردار اردبیــل همچنیــن دربــاره جاری 
شــدن آب در این رودخانه اظهار کرد: شرکت 
آب منطقــه ای اردبیــل بایــد دربــاره رهاســازی 
شــورابیل  دریاچــه  از  رودخانــه  ایــن  حقابــه 

تصمیم گیری و اقدام کند.
صفــری بــا بیــان اینکــه ۱۰ هــزار میلیــارد 
ریــال طرح هــای عمرانی در شــهرداری اردبیل 
طرح هــا  ایــن  افــزود:  اجراســت،  دســت  در 
شــامل، احداث پل ها، پارک ها و فضای ســبز، 
جدول گذاری و آسفالت خیابان هاست که با 
راه انــدازی و افتتــاح این طرح ها تحول خوبی 
در ســیما و منظر شــهر بویــژه کاهش ترافیک 

شهری ایجاد می شود.
به گفته او، ۷۰ درصد طرح های عمرانی 
شــهرداری اردبیل فعال و ۳۰ درصد دیگر هم 
نیمه فعال است و برای اجرای آنها چهار هزار 

میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان از اجــرای 
و  آب  لوله گــذاری  کیلومتــر   24۰ از   بیــش 
واگــذاری ۱۱ هــزار و 7۸9  انشــعاب آب بــه 
مشــترکان آبفا در ســطح اســتان، در 7 ماهه 

نخست سال جاری خبر داد.
از  کــرد:  خاطرنشــان  اکبریــان  حســین 
 ۱۱۵ شــده،  انجــام  آب  لوله گــذاری  مجمــوع 
کیلومتــر مربوط به توســعه شــبکه های اصلی 
لوله گــذاری  کیلومتــر   ۳۰ حــدود  فرعــی،  و 

خطــوط انتقــال و حــدود  ۹۵ کیلومتــر اصالح 
شــبکه های توزیع آب در شهرها و روستاهای 

استان بوده است. 
او افــزود: آبفــای منطقــه چهــار بــا ۸.۴ 
کیلومتــر در میــان مناطــق شــش گانــه شــهر 
بــا حــدود ۱۹.۵  اصفهــان و منطقــه ســمیرم 
کیلومتــر، گلپایــگان بــا حــدود ۱۵ کیلومتــر و 
دهاقان با حدود ۱۳ کیلومتر بیشترین میزان  
شهرســتان های  میــان  در  را  آب  لوله گــذاری 

استان داشته اند. 
مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان اصالح 
از  را  اســتان  آبرســانی  فرســوده  شــبکه  های 
پروژه هــای حائــز اهمیــت در شــرکت دانســت 
و افــزود: هــدف از ایــن اقدامــات جلوگیری از 
هدر رفت آب، تامین فشــار آب مناســب و به 
حداقل رســاندن حوادث ناشــی از فرســودگی 

لوله هاست. 
اکبریــان، همچنیــن از واگذاری ۱۱ هزار 

و ۷۸۹ فقره انشــعاب آب به مشــترکان آبفا 
در سراســر اســتان در هفــت ماهــه نخســت 
ســال جاری خبر داد و افزود: آبفای اســتان 
اصفهــان بــا تــداوم اقدامــات فنــی، فرهنگــی 
قانونــی در راســتای مدیریــت و کاهــش  و  
مصــرف، در صــدد تأمیــن پایــدار آب شــرب 
جمعیتــی حــدود ۴ میلیــون ۸۹۳  هــزار نفــر 
در ۱۰۰ شــهر و ۹۴۹ روســتا در سطح استان 

اصفهان است.

توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
خاطرنشــان  کشــور  حمل ونقــل  زیربناهــای 
کــرد که ســاخت راه آهن چابهــار- زاهدان به 
عنوان بزرگترین پروژه ریلی کشور زمینه ساز 
اشتغال 3 هزار و 4۰۰ نفر به طور مستقیم و 
۶ هزار نفر به طور غیر مستقیم در سیستان 

و بلوچستان شده است.
بــه گــزارش ایرنــا، خیــرهللا خادمــی در 
خــاش  - زاهــدان  آهــن  راه  افتتــاح   حاشــیه 
اول  معــاون  حضــور  بــا  پنجشــنبه  کــه 
و  سیســتان  اســتاندار  و  رئیس جمهــوری 
بلوچســتان برگزار  شــد، اظهار کــرد: عملیات 
ســاخت راه  آهــن چابهــار- زاهــدان بــه عنــوان 
اصلی ترین اولویت زیرســاختی شــرق کشور و 
ابر پروژه حمل ونقلی جمهوری اســالمی ایران 
از ســال ۹۲ بــه مدیریــت ســاخت و توســعه 
زیربناهــای حمل ونقــل کشــور آغاز شــد که با 
پیشرفت فیزیکی مطلوب، بخش نخست آن 
حد فاصل زاهدان- خاش بطول ۱۵۵ کیلومتر 

امروز به مورد بهره برداری رسید.
ریلــی  کریــدور  ایجــاد  کــرد:  اضافــه  او 
شــرق کشــور، اتصــال بنــدر تجــاری، ترانزیتی 
و اقتصــادی چابهــار بــه شــبکه ریلــی کشــور و 

کشــورهای آســیای میانــه، کمــک بــه توســعه 
ســواحل مکــران، ایجــاد بســتر مناســب بــرای 
توسعه و رشد شرق کشور و توسعه اقتصادی 
سیســتان و بلوچســتان و اتصــال کشــورهای 
آســیای میانــه و افغانســتان بــه آبهــای آزاد را 
از مهم تریــن اهــداف احــداث این پــروژه ریلی 
کشــور اســت. معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
افــزود: تمام تالش این شــرکت در این اســت 
خــط ریلی زاهدان- چابهار و زاهدان- یونســی 
را به طول هزار و ۵۰۰ کیلومتر را در کمترین 
زمــان احــداث شــود تــا تحــوالت چشــمگیری 
در ارتباطــات تجــاری کشــورهای مختلــف بــه 
ویژه افغانســتان کشــور محصور در خشکی و 
توســعه و پیشــرفت اســتان  های جنوب شــرق 

کشور ایجاد شود.
خادمــی تصریــح کــرد: بــه منظــور اجرای 
هر چه سریعتر این پروژه مهم ملی یک هزار 
و ۶۰۰ انــواع دســتگاه ماشــین آالت ســنگین 
و نیمــه ســنگین در سیســتان و بلوچســتان 
مشــغول فعالیت هستند و پیشرفت فیزیکی 
ایــن طــرح تاکنون با صرف اعتبــار هفت هزار 
و ۵۰۰ میلیــارد تومــان بــه بیــش از ۶۱ درصــد 

رسیده است.

توســعه  و  ســاخت  شــرکت  افــزود:  او 
زیربناهای حمل ونقل کشور برای بهره برداری 
از ۱۵۵ کیلومتــر خــط ریلی زاهــدان- خاش با 
احــداث یــک تونــل، ۱۲ پــل بــزرگ و ۲۱ تقاطع 
۲ هــزار و ۳۰۰ میلیــارد تومان هزینه کرده که 
ارزش روز اعتبار صرف شــده این طرح حدود 

۸ هزار میلیارد تومان است.
توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
کــرد:  اضافــه  کشــور  حمل ونقــل  زیربناهــای 
همچنین در این مسیر ریلی ۱۵۵ کیلومتری ۷ 
ایستگاه در گستره پنج هزار و ۵۰۰ متر مربع 
احداث شــده اســت تا شــهروندان سیستان و 
بلوچســتان از بــه روزتریــن و بهترین امکانات 

در حین سفر برخوردار شوند.
بــا  خادمــی اظهــار کــرد: امیــد مــی رود 
افتتــاح ایــن طــرح بــزرگ بخــش قابــل توجــه 
ترددها بار و مســافر در مسیر زاهدان- خاش 
به بخش ریلی منتقل شــده تا ضمن توســعه 
ترانزیت کاال شاهد کاهش تصادفات جاده ای 

در این مسیر باشیم.
او با اشاره به بهره برداری پروژه راه آهن 
زاهدان- خاش تا دو سال آینده گفت: شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 

بــه عنــوان کار فرمــا ایــن طــرح بــا همــکاری 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( به عنوان 
پیمانکار درصدد است این پروژه را مرحله به 

مرحله به بهره برداری برساند.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان 
امنیــت  ارتقــای  ارزان،  حمل ونقــل  اینکــه 
از  جاده  هــا  ترافیکــی  بــار  کاهــش  و  ســفر 
بزرگتریــن مزیت هــای خط آهن در سیســتان 
و بلوچســتان بشــمار مــی رود، تاکیــد کرد: بر 
اســاس برنامه ریــزی انجــام شــده ســاالنه ۸ 
میلیون تن کاال و دو میلیون مسافر از طریق 

این خط مهم ریلی جابه جا خواهد شد.
خادمــی با اشــاره به اینکــه چابهار نقش 
سیســتان  توســعه  در  المللــی  بیــن  و  ملــی 
منطقــه  ایــن  ارتبــاط  و  دارد  بلوچســتان  و 
بــا آب  هــای آزاد زمینــه توســعه را بــرای هــر 
صنعتــی فراهم مــی کند، خاطرنشــان کرد: با 
توجــه بــه اینکه چابهار در آینده قطب تجارت 
و ترانزیت منطقه خواهد شــد این شــرکت در 
تــالش اســت با تکمیــل و راه انــدازی این خط 
ریلی تحوالت چشمگیری در ارتباطات تجاری 
پیشــرفت  و  توســعه  و  مختلــف  کشــورهای 

استان های جنوب شرق کشور ایجاد شود.
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سازمان تأمین اجتماعی 
خبر داد:  تسهیل برقراری 

حق عائله مندی برای بانوان 
سرپرست خانوار

ســازمان تأمیــن اجتماعی از تســهیل برقراری حق 
عائله مندی برای زنان مســتمری بگیر سرپرســت خانوار 

خبر داد.
سرپرســت اداره کل مســتمری های ســازمان تأمین 
اجتماعی از تســهیل برقراری حق عائله مندی برای زنان 

مستمری بگیر سرپرست خانوار خبر داد. 
مجتبــی طهماســبی آشــتیانی، سرپرســت اداره کل 
مستمری های سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: پیش 
از ایــن گروهــی از زنان سرپرســت خانوار بــرای دریافت 
حــق عائله منــدی بایــد احــکام قضایــی مبنــی بــر کفالت 
فرزنــد یــا فرزندان شــان را بــه شــعب تأمیــن اجتماعــی 
ارائــه می دادنــد کــه با توجه به مقــررات قضایی در مورد 
کفالــت فرزنــدان و این که شــرعاً کفالت فرزندان با پدر 
و در صــورت فــوت پــدر بــا پدربــزرگ پدری اســت، بعضاً 
ایــن گــروه از زنــان مســتمری بگیر به رغــم اینکــه متکفل 
حــق  دریافــت  بــرای  بودنــد،  فرزندانشــان  هزینه هــای 

عائله مندی با مشکالتی مواجه می شدند. 
ســوی  از  کــه  جدیــدی  بخشــنامه  بــا  افــزود:  وی 
فراینــد  مــورد  در  تأمین اجتماعــی  ســازمان  مدیرعامــل 
بررســی و اثبــات کفالــت فرزنــدان از ســوی زنــان صــادر 
شده، در کنار احکام قضایی راهکارهای دیگری نیز برای 

تأیید سرپرستی این افراد پیش بینی شده است. 
طهماســبی گفــت: در صورت عــدم امــکان ارائــه 
اداره سرپرســتی  گواهــی  یــا  قضایــی  مراجــع  حکــم 
دادگســتری مبنــی بــر تحــت تکفــل بــودن فرزنــدان 
از ســوی مســتمری بگیر زن؛ احــراز تکفــل و برقراری 
حــق عائله منــدی بــا ارائــه گواهــی مقامــات محلــی، 
گــزارش بــازرس تأمین اجتماعــی و اخذ تعهد رســمی 
مبنــی بــر تحت تکفل بودن فرزنــدان نیز امکان پذیر 

بود.  خواهد 
خانــوار  سرپرســت  بانــوان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مســتمری بگیر تأمین اجتماعی اعم از بانوان بازنشسته 
مطلقــه و بانوانــی کــه همسرشــان فــوت کــرده اســت، 
مشمول دریافت حق عائله مندی هستند، گفت: درحال 
حاضــر مبلــغ ریالــی حــق عائله منــدی مبلــغ ۴۰۷۳۸۹۵ 

ریال )۴۰۷ هزار و ۳۸۹ تومان( است.

جزئیات برگزاری سفرهای 
یک روزه برای دانش آموزان

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش وپرورش 
روزه در  یــک  تربیتــی  اردوهــای  برگــزاری  از  جزئیاتــی 
مــدارس ارائــه و عنــوان کــرد از هــر مدرســه یــک گروه 
انتخــاب خواهــد شــد، پنــج تــا ۱۰ نفــر از دانش آمــوزان 
دربــاره گردشــگری، اردو، ســفرهای تربیتــی، اردوهــای 
اینهــا  و  می بیننــد  آمــوزش  ورزشــی  و  هنــری  علمــی، 

سفیران ما در مدرسه می شوند.
عبــاس مهاجــر در گفت وگــو بــا ایســنا، در این باره 
اظهــار کــرد: باورمــان ایــن اســت کــه اردو به عنــوان یک 
فضــای نشــاط انگیز و امیدآفرین بایــد به یک جریان در 

آموزش و پرورش تبدیل شود.
میــزان  کــه  کنیــم  قبــول  بایــد  اکنــون  افــزود:  وی 
برگــزاری اردوهــا کم اســت؛ اینکه یک مدرســه یک یا دو 

اردو در سال برگزار کند، کافی نیست.
مدیــرکل فرهنگی و هنــری وزارت آموزش وپرورش 
بــا اشــاره بــه اینکــه مــا بــرای اینکــه بتوانیــم بــا توجه به 
امکانــات و بضاعت مان، اردوهای دانش آموزی را تبدیل 
به یک جریان فرهنگی قدرتمند کنیم، برنامه ســفرهای 
تربیتی یک روزه را طراحی و دنبال می کنیم اظهار کرد: 
درایــن زمینــه چند اقدام را مدنظــر داریم از جمله اینکه 
از هر مدرســه یک گروه را انتخاب خواهیم کرد، پنج تا 
۱۰ نفــر از بچه هــا را دربــاره گردشــگری، اردو، ســفرهای 
آمــوزش  ورزشــی  و  هنــری  علمــی،  اردوهــای  تربیتــی، 

می دهیم و اینها سفیران ما در مدرسه می شوند.
مهاجر افزود: اینها با مسئوالن و بچه ها هماهنگ 
شده و در برگزاری اردوهای مختلف کمک می کنند. این 
ســفیران اردویی، خودشــان توانمندی برگزاری اردوها را 

پیدا خواهند کرد و مبلغ سفرهای تربیتی می شوند.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر باید زیرساخت های 
برگــزاری اردوهــا را ارتقــاء دهیــم اظهــار کــرد: بــه عنوان 
مثــال اردوگاه هــای مــا از نظر فضــا و نشــاط آفرینی باید 
مورد توجه بیشتری قرار بگیرند که در دستور کار است 
و از امســال برنامــه ای را آغــاز کردیــم کــه بــر اســاس آن 
اردوگاه هــای اســتانی و کشــوری را از نظــر فضا جذاب و 

پرنشاط کنیم.

دســتیار ویژه وزیر و مدیر کل امور بین الملل 
وزارت بهداشت، از برنده شدن ۱۸ شرکت دارویی 

ایران در مناقصه های کشور سوریه خبر داد. 
در  نیکنــام،  مهــر، محمدحســین  گــزارش  بــه 
پایــان دوازدهمیــن کمیتــه هماهنگــی و برنامه ریزی 
امــور بین الملــل که با حضــور نمایندگان معاونت ها 
و ســازمان های تابعــه وزارت بهداشــت برگــزار شــد، 
گفــت: دســتور کار امــروز ایــن کمیتــه همکاری های 
گــروه پنــج و بررســی برنامــه یــک ســال آینــده ایــن 

گــروه بــود. در ایــن جلســه درباره برگزاری نشســت 
افغانســتان،  کشــورهای  خــون  انتقــال  مســئوالن 
پاکستان، ایران و عراق که در ماه های آتی در تهران 

برگزار می شود، تصمیماتی اخذ شد.
وی افــزود: برگــزاری ایــن نشســت در تهــران 
فرصــت خوبــی برای طــرح مباحث مرتبط بــا انتقال 
خــون و انتقــال تجربیــات جمهــوری اســالمی ایــران 
بــه کشــورهای گــروه پنــج خواهــد  ایــن زمینــه  در 
بــود. ایــران در انتقــال خــون دســتاوردهای بســیار 

ارزشــمندی داشــته اســت. مــا محصــوالت مرتبط با 
انتقــال خــون، دســتگاه ها و ملزومات زیــادی داریم 
که می توانیم در قالب یک نمایشگاه جانبی در این 
نشســت، کشــورهای عضــو گــروه پنــج را در جریان 
تولیــدات و پیشــرفت های کشــور قــرار دهیــم. وی 
ادامــه داد: موضــوع دیگر جلســه کمیتــه هماهنگی 
و برنامــه ریــزی امور بین الملل، توســعه همکاری ها 
بــا کشــور ترکیه بــود. ما در حــال طراحــی ارتباطات 
مســتقیم و گســترده با این کشــور هســتیم. در این 

جلســه درباره عناوین این همکاری تبادل نظر شد. 
زمینه هــای همــکاری و توســعه ارتباطــات بیمــه ای، 
گردشگری سالمت، تبادل استاد و دانشجو و سایر 

حوزه های سالمت، بین ایران و ترکیه وجود دارد.
دســتیار ویــژه وزیر و مدیــر کل امور بین الملل 
وزیــر  نزدیــک،  آینــده  در  گفــت:  بهداشــت  وزارت 
بهداشــت بــه همــراه هیأتــی متشــکل از نمایندگان 
معاونت هــا و ســازمان هایی کــه برنامه هایــی بــرای 
توســعه روابــط حــوزه ســالمت بــا ترکیــه دارنــد، بــه 

کشور ترکیه سفر خواهند داشت.
نیکنام با اعالم اینکه در زمینه دارو و تجهیزات 
بــرای  زمینــه  آماده ســازی  حــال  در  نیــز  پزشــکی 
توســعه همکاری ها با کشــورهای گروه پنج و ترکیه 
هســتیم، اظهــار کرد: خوشــبختانه ایــن همکاری ها 
دســتاوردهای خوبــی بــه همــراه داشــته اســت. بــه 
نحــوی کــه پس از ســفر دکتر عین اللهی به ســوریه 
۱۸ شــرکت دارویــی ایــران در مناقصه هــای ســوریه 
برنده شدند. وی تصریح کرد: در کشور روسیه نیز 

نمایشــگاهی از ۱۸ تا ۲۲ آذر ماه در حوزه ســالمت 
و به صورت بین المللی برگزار می شود که جلسه ای 
در همیــن ارتباط با شــرکت های دارویی و تجهیزات 
پزشــکی داشــتیم تــا در ایــن نمایشــگاه بین المللــی 

حضور همه جانبه ای داشته باشیم.
نیکنــام در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد وزارت 
بهداشــت بتوانــد در حــوزه اقتصــادی بــا توجــه بــه 
ظرفیت هــای خوبــی کــه در حــوزه ســالمت کشــور 

وجود دارد به جایگاه شایسته ای برسد.

رئیــس ســازمان غــذا و دارو دربــاره چرایــی 
و  آنتی بیوتیــک  اقــام  برخــی  ســرم،  کمبــود 
جهــت  در  شــده  انجــام  اقدامــات  و  مســکن ها 
تســهیل دسترســی بــه ایــن اقام در فصل ســرد 
ســال، توضیــح داد و عنــوان کــرد پیش بینی این 
اســت کــه بــا افزایش تولیــد و واردات کــه انجام 
می شــود، ظــرف یکی دو هفته آینــده مبحثی به 
عنوان کمبود آنتی بیوتیک وجود نداشته باشد.
دکتــر ســیدحیدر محمــدی در گفت وگو با ایســنا، 
دربــاره چرایــی کمبود ســرم در کشــور و اقدامات 
انجــام شــده در جهــت تامین نیاز بازار و تســهیل 
دسترســی بیمــاران، گفــت: از ســال ۹۹ به دنبال 
شیوع کرونا و بروز پیک های این بیماری، مصرف 
سرم در کشور مقداری باال رفت؛ به طوری که در 
ســال ۹۹ و قبل از شــیوع کرونا، میانگین مصرف 
سرم در کشور ماهانه حدود ۱۰میلیون عدد بود؛ 
ایــن درحالیســت کــه در ســال ۱۴۰۰ تحــت تاثیــر 
پیک هــای ناشــی از کرونــا بــه یکبــاره و ابتــدا این 
میــزان مصــرف بــه ۱۴ تا ۱۵ میلیون عدد رســید و 
نهایتا هم اواخر سال ۱۴۰۰ مصرف سرم به بیش 

از ۱۶ میلیون عدد در ماه رسید.

 پیک های کرونا 
و افزایش مصرف ِسرم

وی در ایــن بــاره افــزود: در چنیــن شــرایطی 
طبیعتــا ظرفیت تولید کشــور )بــا ۱۴ میلیون عدد 
ماهانــه( پاســخگوی نیاز بیمــاران و مراکز درمانی 
نبود و همه ذخایر سال ۹۹ سرم تولیدی کشور، 
اول ۱۴۰۰ مصــرف شــد.  - چهــار ماهــه  در ســه 
بنابرایــن اگــر واردات انجــام نمی شــد، قطعــا بــه 

مشکل می خوردیم؛ بر همین اساس نیز در کنار 
تولید داخلی برای واردات نیز اقدام و انجام شد.

ادامه روند واردات تا زمان وفور 
ِسرم در بازار

رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه 
در حــال حاضــر تولید کننده های ســرم در کشــور 
بسته به میزان مواد اولیه ای که در دسترس شان 
باشــد، ماهیانــه ۱۴ تــا ۱۵ میلیــون عــدد تولیــد را 
انجــام می دهنــد، ادامــه داد: همچنیــن بســته به 
شــرایط و نیــاز کشــور، حــدودا یــک تــا دو میلیون 
عــدد هم واردات ماهیانه انجام می شــود. به این 
ترتیــب بــه دنبــال اقدامــات انجام شــده، مشــکل 
کمبود ســرم رفع شــده اســت و البته تا زمانی که 
ســرم در بــازار دارویــی بــه وفور نرســد، واردات را 

ادامه می دهیم.

 2 شرکت جدید سرم سازی؛
در فاز نهایی راه اندازی

وی در همین راســتا افزود: البته دو شــرکت 
سرم ســازی نیــز در فــاز نهایــی راه اندازی هســتند 
کــه امیدواریــم تا پایان امســال وارد زنجیره تولید 
سرم در کشور شوند. به این ترتیب با وارد شدن 
آنهــا بــه زنجیــره، حداقــل دو تا ســه میلیون عدد 
به ظرفیت سرم سازی در کشور اضافه می شود. 
بعــد از راه انــدازی ایــن دو شــرکت اگــر مشــکلی 
پیش نیاید، صادرات سرم را نیز در برنامه داریم.
محمــدی تاکیــد کــرد: همانطــور کــه اشــاره 
کردم در مورد سرم ها کمبود رفع شده و قطعا در 
مراکز درمانی و بیمارستان ها موجود است، البته 

ممکــن اســت در برخــی مراکــز ســرپایی مقــداری 
کمتــر باشــد کــه ایــن موضــوع بــه دلیــل مدیریت 

توزیع توسط سازمان غذا و دارو است.

چرایی کمبود آنتی بیوتیک
در  دارو همچنیــن  و  غــذا  ســازمان  رئیــس 
پاســخ به ســوالی درباره کمبودهای آنتی بیوتیک 
در کشــور و علل آن نیز گفت: میزان کمبودهای 
آبــان  اوایــل  و  مهــر  در  مقــداری  آنتی بیوتیــک 
افزایشی بود و این موضوع تحت تاثیر مشکالتی 
نظیر مالیات بر ارزش افزوده و همچنین چالش 
نقدینگی صنعت و ... ایجاد شد. البته مالیات بر 
ارزش افزوده که قبال ۹درصد با ارز نیمایی بود با 
دســتور معاون اول رئیس جمهوری برای کاالهای 

اساسی و دارو به یک درصد کاهش یافت.
وی در این باره افزود: با اصالح ارز ترجیحی 
برای دارو و رفع شدن این مشکالت و تسهیالتی 
کــه شــورای پــول و اعتبار بــرای دارو مصوب کرد، 
ایــن مشــکالت مرتفــع شــده و تقریبــا یــک هفته  
است که شیب کمبودهای آنتی بیوتیک در کشور 
نزولــی اســت و پیش بینــی ایــن اســت کــه ظــرف 
چنــد هفتــه آینــده بــه شــدت کمبودهــا کاهــش 
یابد؛ مگر کمبودهایی که مشــکل جهانی داشــته 
باشــند؛ چراکــه برخــی از اقــالم در ســطح جهانی 
کمبود دارند و ممکن است تولید داخل آن را هم 

نداشته باشیم.
تولیــد  کــه  اقالمــی  داد:  ادامــه  محمــدی 
نداشــته  و مشــکلی  باشــد  موجــود  داخلی شــان 
باشــند، قطعا اولویت ما حمایت از تولید داخلی 
است و اگر جایی تولیدکننده به مشکلی برخورد 
و نتوانــد تامیــن کنــد، بالفاصلــه واردات را انجــام 

می دهیم تا مشکل تولید کننده رفع شود.

آنفلوآنزای زودرس و افزایش 
مصرف آنتی بیوتیک، استامینوفن 

و ایبوبروفن
دربــاره  دارو  و  غــذا  ســازمان  رئیــس 
آنتی بیوتیک هــای خوراکــی هــم گفــت: بــه دلیــل 
ظهور زودهنگام آنفلوآنزا در این حوزه مشکالتی 
ایجاد شــد. طی دو ســال گذشــته به دلیل کرونا 
و مراعات بهداشــتی و اســتفاده از ماســک و ...، 
آنفلوآنــزا چنــدان نتوانســت نفــوذ کنــد و کرونــا 
غالــب بــود. امســال بــا توجــه بــه کاهــش ســطح 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و اســتفاده کمتــر 
از ماســک، مشــکل مربوط به آنفلوآنزا حدودا دو 
مــاه زودتــر بروز کرد و ذخایر آنتی بیوتیک کشــور 
ندیــده  را  زودرس  آنفلوآنــزای  ایــن  پیش بینــی 
بــود و ایــن کمبــود مقــداری ملموس شــد. به این 
ترتیــب مصــرف آنتی بیوتیک هــای خوراکی و حتی 
اســتامینوفن و ایبوبروفــن بــه عنــوان درمان هــای 

حمایتی به شدت باال رفت.
وی در ایــن بــاره افــزود: البتــه به دنبــال اقدامات 
انجــام شــده تامیــن این اقالم بســیار بــاال رفته و 
شــرکت های داروســازی تولیــد را افزایش داده اند 
و در حــال حاضــر بــه درخواســت ســازمان غــذا و 
دارو صنعت به صورت سه شیفت در حال تولید 
اســت. ایــن نویــد را می دهیــم که ظــرف یکی - دو 

هفته آینده کمبودهای این اقالم نیز رفع شود.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو همچنین گفت: 
در مجمــوع در حــوزه داروهــای مســکن و ســایر 
داروهــای حمایتــی و ضــد درد نیز تولیــد باال رفته 

و ایــن اقــالم مقــداری مشــکل قیمت داشــتند که 
قیمــت آنهــا اصــالح و ابــالغ شــد و ظــرف مــدت 
کوتاهــی و تــا پایان ماه جاری مشــکل کمبود آنها 

رفع می شود.
در  آنتی بیوتیــک  تولیــد  میــزان  دربــاره  وی 
کشــور نیــز اظهــار کــرد: تولیــد آنتی بیوتیــک در 
تابســتان بــه زیــر دو میلیــون رســیده بــود و ایــن 
مقــدار االن بــه حــدود چهــار میلیــون رســیده و 
پیــش بینــی ایــن اســت کــه ایــن عــدد را تــا پایان 
ســال به هفت میلیون عدد در ماه برســانیم. در 
بهــار مجــدد مصــرف این اقالم کاهــش می یابد و 
شــرکت ها مقــداری از تولیــد را ذخیــره می کننــد؛ 
چراکــه تاریــخ انقضای این اقالم حداقل دو ســال 
اســت و بــه ایــن ترتیــب شــرکت ها معمــوال بــرای 
شهریور به بعد از دپو الزم این اقالم برخوردارند.
رییــس ســازمان غــذا و دارو افــزود: معمــوال 
شــش مــاه نیــاز کشــور را در آنتــی بیوتیک هــا و 
داروهــای حمایتــی و خــارج از نســخه داریــم؛ امــا 
ظهــور زودهنگام آنفلوآنزا باعــث کمبود مقطعی 
برخی از این اقالم شد که با همت صنعت دارو و 

بخشی هم با واردات، مشکل مرتفع شد.
وی تاکیــد کــرد: در مجمــوع پیش بینــی ایــن 
اســت کــه بــا افزایــش تولیــد و واردات کــه انجام 
می شــود، ظــرف یکــی دو هفتــه آینــده مبحثی به 

عنوان کمبود آنتی بیوتیک نداشته باشیم.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به برخی 
کمبودهــای دارویــی تحــت تاثیــر تحریم ها اشــاره 
کــرد و گفــت: دلیــل اصلی یک ســری از کمبودها 
نیــز تحریــم اســت؛ بــا همــکاری وزارت خارجــه و 
مجامــع بین المللی در تالشــیم تا محدودیت های 

دسترسی به این داروها نیز رفع شود.

گزارش های دســتگاه های نظارتی و قضائی 
در ارتباط با معدوم سازی برخی از اقام دارویی 
و پزشکی، همواره این سئوال را به ذهن متبادر 
می ســازد کــه چــرا ایــن کاالها از گمــرک ترخیص 

نمی شوند.
بــه گــزارش مهــر، موضــوع تأمیــن کاالهــای 
و  دغدغه هــا  از  یکــی  همــواره  محــور،  ســالمت 
چالش هــای پیــش روی متولیــان نظــام ســالمت 
کشــور و وزارت بهداشــت بــوده اســت. زیــرا، بــا 
اقــالم  تأمیــن  مســیر  در  اختــالل  کوچک تریــن 
دارویــی و پزشــکی، شــاهد بــروز بحــران در ایــن 
حــوزه هســتیم کــه نارضایتــی مــردم و بیمــاران را 
بــه دنبــال دارد. از همیــن رو، وزارت بهداشــت و 
البته ســازمان غذا و دارو، همواره تالش کرده اند 
در انجــام ایــن مأموریــت، حداکثــر تــالش خود را 

به کار گیرند.
ایــن در حالــی اســت کــه گزارش هایــی را از 
ســمت و ســوی دســتگاه های نظارتی در رابطه با 

امحــا و معــدوم ســازی اقــالم دارویــی و پزشــکی 
تاریخ مصرف گذشته می شنویم و می خوانیم که 
باعث حیرت و تعجب می شود. چرا باید کاالهای 
ســالمت محــور کــه بــا هــزاران مشــکل و ســختی 
وارد گمــرک کشــور شــده اند، اجــازه ترخیص پیدا 
نکنند و در نهایت، معدوم شوند. چه کسی باید 

پاسخگوی این سهل انگاری ها باشد.
صاحــب حجتــی قائــم مقــام ســازمان اموال 
کاالهــای  امحــا  از  گزارشــی  ارائــه  بــا  تملیکــی، 
ســالمت محــور، گفــت: طی ۷ ماه نخســت ســال 
جــاری، ۷۸۲ میلیــارد تومــان انــواع کاال و داروی 
فاســد و ۴.۵ میلیــارد تومــان لــوازم و تجهیــزات 

پزشکی امحا شده است.
یادمان نرفته که مهر ســال ۱۴۰۰، مســئوالن گمرک 
نســبت بــه عــدم ترخیــص ۱۳۰۰ تــن ســرُم از ســوی 
سازمان غذا و دارو گالیه کردند و مسئوالن سازمان 
غذا و دارو نیز در پاسخ عنوان داشتند که محموله 
ُــی ســرم، در ســال ۱۳۹۵ وارد شــده و در  ۱۳۰۰ تن

سال ۱۳۹۹ نیز تاریخ آنها منقضی شده است.
عدم ترخیص کاالهای ســالمت محور با هر 
علتی که همراه باشد، نباید منجر به بروز بحران 
شــود. در واقع، این ســازمان غذا و دارو است که 
می بایســت نســبت به ترخیص کاالهای ســالمت 
محــور، در کمتریــن زمــان ممکــن، اقــدام کنــد تــا 
موجبات کمبود دارو و…، در کشــور پیش نیاید و 

یا اینکه به مرحله بحران نرسد.
چنــدی قبــل، علــی صالحی دادســتان تهران 
دلیــل امحــا ۱۵۰۰ تــن کاالی ســالمت محــور کــه 
بیــش از ۵ ســال در گمــرک مانــده و در نهایــت 
امحا شــدند را نداشــتن تاییدیه وزارت بهداشــت 
یــا منقضی شــدن تاریخ مصرف بــه علت طوالنی 

شدن تعیین تکلیف آنها، عنوان کرده بود.
ارزش ریالــی ۱۵۰۰ تن کاالی ســالمت محور، ۱.۶ 
یــک میلیــارد تومان بوده اســت و قطعــاً ارز قابل 
توجهی برای تهیه آنها از کشور خارج شده است.
محــور  ســالمت  کاالهــای  ترخیــص  عــدم 

از گمــرک کشــور، موضــوع تــازه ای نیســت و در 
بیــن  کشــمکش  شــاهد  نیــز  گذشــته  ســال های 
گمــرک و ســازمان غــذا و دارو، بــر ســر ترخیــص 
اقــالم دارویــی و تجهیــزات پزشــکی بــوده ایــم که 

بعضاً مشکل ساز شده است.
بــدون  گمــرک  از  دارو  گونــه  هــر  ترخیــص 
اخــذ مجــوز از ســازمان غــذا و دارو و فاقــد ثبــت 
ســفارش، ممنــوع اســت. در واقــع، ســازمان غذا 
کاالهــای  واردکننــدگان  کــه  دارد  تاکیــد  دارو  و 
ســالمت محــور، بایــد قبل از اقدام بــرای واردات، 
حتمــاً مجــوز ســفارش را بگیرنــد تا بــرای ترخیص 

محموله های خود دچار مشکل نشوند.
گفته می شود آن دسته از کاالهای سالمت 
محور، همچون اقالم دارویی، تجهیزات پزشــکی، 
شیرخشــک ها و…، در گمــرکات خــاک می خورنــد 
و در نهایــت، امحــا و معــدوم می شــوند کــه بدون 
ثبــت ســفارش وارد شــده اند. بــه طــوری کــه در 
ســال گذشــته نیز شــاهد دعوای مکاتبه ای گمرک 

بــا ســازمان غــذا و دارو، بــر ســر ترخیــص یا عدم 
ترخیص کاالهای سالمت محور بودیم.

امــا، ایــن ســوال بــه ذهن خطــور می کند که 
چرا واردکنندگان کاالهای سالمت بدون دریافت 
مجــوز ثبــت ســفارش، نســبت بــه واردات اقــدام 
می کننــد تــا اجــازه پیــدا نکننــد کاالهــای خــود را 
ترخیــص کننــد و در نهایــت، ســرمایه هنگفتــی 
بــه راحتــی از دســت مــی رود. ایــن ســوال را بایــد 
مســئوالن ســازمان غــذا و دارو و گمــرک پاســخ 
ثبــت  مجــوز  بــدون  چــرا  اینکــه  ابتــدا،  بدهنــد. 
ســفارش اقدام بــه واردات می کنند و دوم اینکه، 
چــرا اجــازه ورود کاالهای بدون مجوز را به گمرک 

کشور می دهیم.
در حالــی کــه پــول و ارز زیــادی بابــت واردات ایــن 
قبیــل کاالهــای ســالمت محور هزینه می شــود که 
متأســفانه امــکان مصــرف آنهــا فراهــم نمی شــود 
و بعــد از مــدت زمــان زیــادی کــه در گمــرک خــاک 
می خورند، نهایت امحا می شوند و از بین می روند.

تســهیات  پرداخــت  از  بهداشــت،  وزیــر 
بانکــی بــه تولیدکننــدگان دارو و کاهش گمرکی 

مواد اولیه دارویی خبر داد.
به گزارش مهر، بهرام عین اللهی، از مصوبه 
جدیــد بانــک مرکــزی بــرای اعطــای تســهیالت بــه 
کارخانجــات تولیدکننــده دارو از ســوی بانک های 
عامــل خبــر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته 
بــرای کاهــش ارزش افــزوده گمرکــی مــواد اولیــه 
دارویــی از ۹ بــه ۱ درصــد و همچنیــن مصوبــات 
جدیــد شــورای پول و اعتبــار بــرای تولیدکنندگان 
دارو، تولیــد دارو و ســرم افزایــش می یابــد و در 
کنــار آن بــا واردات مقادیــری از ایــن اقــالم ظــرف 
یکی دو هفته آینده نیاز بازار به آنتی بیوتیک به 

طور کامل رفع می شود.
وزیــر بهداشــت، از راه انــدازی خــط جدیــد 
و  جدیــد  فنــاوری  از  اســتفاده  بــا  سرم ســازی 
همچنیــن راه اندازی خطوط سرم ســازی جدید در 
تبریــز، اهــواز و گلپایــگان تــا پایان ســال با هدف 
اشــباع بازار داخلی از ســرم و حضور در بازارهای 
صادراتــی خبــر داد و اظهــار کــرد: در صورتــی کــه 
بــا  نتواننــد  دلیــل  هــر  بــه  دارو  تولیدکننــدگان 
تقاضای بازار همگام شــوند، از واردات به عنوان 
راهــکار جایگزین اســتفاده خواهیــم کرد؛ چرا که 
آنچــه اولویــت دارد، تأمین داروی مورد نیاز مردم 

است.

عین اللهــی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات 
کارشناسی متعدد در زمینه دارو خاطرنشان کرد: 
بــا اجــرای طــرح دارویــاری و تبدیــل ارز ترجیحــی 
تولیدکننــدگان  از  کــه  بــود  نیمایــی الزم  ارز  بــه 
حمایــت ویــژه ای صــورت گیــرد. در همیــن راســتا 
بانک مرکزی از ســوی بانک های عامل تســهیالت 
نظــر  در  دارو  تولیدکننــدگان  بــرای  را  مناســبی 
گرفته که تولیدکنندگان از هفته جاری می توانند 
از ایــن تســهیالت در جهــت واردات مــواد اولیــه 

استفاده کنند.
وی درباره آخرین اقدامات وزارت بهداشــت 
برای تأمین ســرم گفت: با توجه به مصرف باالی 
سرُم در کشور، باید ماهانه ۷ میلیون واحد سرُم 
تولید کنیم اما به دلیل نیازی که در کشور وجود 
دارد، عــالوه بــر آن ماهانــه ۶۰۰ هزار واحد ســرُم 

هم وارد می کنیم.
عین اللهی خاطرنشــان کرد: امیدواریم نه تنها در 
ســرُم، بلکه در دیگر داروها نیز نیازی به واردات 

نداشــته باشــیم، امــا الزمــه این امر آن اســت که 
داروهــا را بــه موقــع بــه مــردم برســانیم و هــر جا 

کمبودی باشد، ناگزیر به واردات خواهیم بود.
وی خاطرنشــان کــرد: امســال میــزان تولیــد 
شــربت آنتی بیوتیک بســیار بیشــتر از ســال های 

گذشته است.
وزیــر بهداشــت گفــت: وقتــی کرونــا شــیوع 
داشــت، مــدارس تعطیــل بودنــد و همــه ماســک 
می زدنــد؛ ابتــال به آنفلوانزا بســیار کمتــر بود؛ اما 

امســال بــا کاهــش کرونــا و بازگشــایی مــدارس و 
از اواســط مهــر گســترش  دانشــگاه ها آنفلوانــزا 
یافــت و ســبب شــد تــا مصــرف آنتــی بیوتیــک به 

صورت ناگهانی به مقدار زیادی باال برود.
عین اللهی با بیان اینکه با شیوع آنفلوانزای 
زودرس در زمینــه تولیــد داروهــای آنتــی بیوتیک 
نیــاز بیشــتری بــه وجود آمــد و مجبور بــه واردات 
شــدیم، افزود: در شــرایط کنونــی اطمینان داریم 
که با تولیدات و زحمات صورت گرفته، همه نیاز 

مردم را تأمین خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه تالش می کنیم رضایت 
تولیدکنندگان دارو تأمین و شرایط مطلوبی برای 
تولیــد فراهــم شــود، تصریــح کــرد: در کشــور مــا 
بیمه هــا موظفنــد هزینه داروهای تحت پوشــش 
را پرداخــت کننــد. در طــرح دارویــاری نیز بیمه ها 
اختالف ارز ترجیحی و نیمایی را دریافت کردند تا 

پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد.
عین اللهــی بــا بیــان اینکه طــرح دارویاری از 
موفق تریــن طرح هــای دولــت در تأمیــن کاالهــای 
اساســی بــوده اســت، افــزود: یکــی از مشــکالت 
مزمــن مــا مســاله قاچــاق دارو بــود کــه موجــب 
 ۸۰ فقــط  نــه  کشــور  دارویــی  خدمــات  می شــد 
میلیــون ایرانــی بلکــه ۴۰۰ میلیون ســاکنان غرب 
آسیا از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و دیگر 

کشورهای حوزه خلیج فارس را پوشش دهد.

اخبـــــــــــــــــار

۱۸ شرکت دارویی ایران در مناقصه های سوریه برنده شدند

رئیس سازمان غذا و دارو اعام کرد: تولید 3 شیفت آنتی بیوتیک و مُسکن ها در کشور

علت معدوم سازی داروها و تجهیزات پزشکی در گمرک

وزیر بهداشت خبر داد: پرداخت وام به تولیدکنندگان دارو


