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خرید اقساطی از مسکن و خودرو به دلیل شرایط توریم و کاهش قدرت خرید بخش زیادی
از خانوارهای ایرانی به ملزومات و مایحتاج ضروری زندگی هم سرایت کرده است

زندگی اقساطی استراتژی برند و استراتژی کسب و کار
ترجمه:دکتر ملیکا ملک آرا 

درخواست غولهای صنعتی از دولت ها برای رعایت 
توافقنامه پاریس

ایران دو برابر سهم جمعیتی گاز گلخانه ای تولید می کند

تفاوت بین استراتژی برند و استراتژی کسب 
و کار چیست؟

استراتژی برند و استراتژی کسب و کار مفاهیم 
مشــابهی هســتند، اما اهمیت زیــادی دارد که 
بدانیــد آن ها متفاوت هســتندو پــی ببرید  که 
چگونــه  متفــاوت هســتند و چــرا هــر کــدام از 
آن هــا اهمیــت دارنــد  - به خصــوص زمانی که  
صحبــت از ســامتی، مراقبــت از پوســت یــا 

تجارت آرایشی شما می شود!
اســتراتژی برنــد بــر چگونگــی ایجاد یک برند به منظور رشــد 
یــک تجــارت متمرکز اســت. وقتی یک اســتراتژی برند جامع ایجاد 
می کنیــد، می خواهیــد مشــتریان دربــاره شــرکت شــما چــه فکری 
داشته باشند و چگونه می توانید آن تجربه را در ذهن آنها ایجاد 

کنید.
با صحبت مستقیم با نیازهای مشتریان بالقوه خود، آنها را 
تشویق می کنید که پول خود را در محصوالت شما سرمایه گذاری 

کنند و در نهایت می توانید کسب و کار خود را افزایش دهید.
در حالی که برخی از جنبه های اســتراتژی برند شــما احتماالً 
در برنامــه تجاری شــما همپوشــانی دارنــد، برنامه اســتراتژی برند 
شما باید سند جداگانه ای باشد که شما، کارکنان و پیمانکارانتان 
می توانید هنگام تصمیم گیری در مورد محتوا، موقعیت و طراحی 

به آن مراجعه کنید.
»Aventive Studio« یک آژانس برندســازی ســامتی است 
که به مشــاغل مراقبت از پوســت، لوازم آرایشی و سامتی کمک 
می کنــد تــا محصــوالت بیشــتری را بــا یــک برنــد بصــری فرامــوش 
نشــدنی بفروشــند. با خدمات امضای   برندینگ ما در اینجا آشنا 

شوید.
از ســوی دیگــر، اســتراتژی کســب و کار بــر چگونگی کســب 
درآمــد یــک کســب و کار متمرکــز اســت. اســتراتژی کســب و کار 
شــما شــامل تمــام برنامه های مالی )وام ها، ســرمایه گــذاری ها، 
هزینه ها، پیش بینی درآمد به تفکیک ماه، ســال...(، یک برنامه 
بازاریابی )شامل میزان سرمایه گذاری در بازاریابی(، چند نفر در 
یک تیم خواهد بود. و حتی برنامه ریزی برای اســتخدام،  و کاری 
کــه آن کارمنــدان انجــام مــی دهنــد و عملیات کلی یک شــرکت را 

در بر می گرد.
ً به شکل یک طرح تجاری  استراتژی کسب و کار شما معموال
خواهد بود. طرح های تجاری می توانند بسیار گسترده و طوالنی 
باشند و اغلب شامل جزئیات زیادی در مورد کسب و کار هستند. 
ً توسط بنیانگذار شرکت، یک سرمایه گذار  طرح های تجاری معموال

یا یک استراتژیست حرفه ای که استخدام شده تهیه می شود.
اغلب اوقات یک صاحب کســب و کار طرح را می نویســد و 
سپس آن را برای یک ویرایشگر باتجربه می فرستد تا آن را واضح، 
قابل درک آسان و متمرکز بر عملیات و اهداف اصلی کسب و کار 

کند.
اکثــر طــرح هــای تجــاری بــا بیــان یک رســالت  و 
چشم انداز آغاز می شوند. که در واقع  توصیف می کند 
که کسب و کار چه می کند، و آنجه در مورد  چشم انداز  
است مشخص می کند که کسب و کار کجا باید باشد 

و چرا وجود دارد.
به عنوان مثال، در اینجا بیانیه های ماموریت و 

چشم انداز آمازون آمده است:
- بیانیه آمازون: "ما در تاش هستیم تا به مشتریان 
خــود کمتریــن قیمــت ممکــن، بهترین انتخــاب موجــود و حداکثر 

راحتی را ارائه دهیم."
– چشم انداز آمازون: »مشتری اصلی ترین شرکت زمین باشید، 
جایی که مشتریان می توانند هر چیزی را که ممکن است بخواهند 

آناین بخرند پیدا و کشف کنند«.
پــس از ماموریت و چشــم انداز، یک طرح کســب و کار بیانیه 
ارزشی خواهد داشت. بیانیه ارزش به این سوال پاسخ می دهد: 

"ارزش منحصر به فردی که این شرکت ارائه می دهد چیست؟"
عاوه بر این مؤلفه ها، طرح کســب وکار شــما شامل اهداف 
شــرکت شــما می شــود - بخش عمده ای از سندی که بر هر قدمی 

که کسب وکار شما برمی دارد تأثیر می گذارد.
مهمتریــن جــزء اســتراتژی برند و طرح تجاری شــما مشــتری 
ایده آل شــما اســت. بدون شناخت مشتری ایده آل خود و طراحی 
هــر جنبــه از برنــد خــود بــرای جذب آنها، کســب و کار شــما ســاده 

نخواهد بود.
اسناد استراتژی تجاری و تجاری شما دارای عناصری هستند 
که با هم تداخل دارند و این باید باشد، بنابراین اگر مفاهیمی را 

در هر دو مشاهده کردید نگران نباشید.
هنگامی که یک اســتراتژی برند و طرح تجاری ایجاد کردید، 
حتی می توانید آنها را در یک سند ترکیب کنید. هر دو استراتژی 
برنــد و کســب و کار بــرای توســعه کســب و کار شــما بســیار مهــم 
هســتند، و مهم اســت که هنگام ایجاد هر دوی این برنامه ها به 

جزئیات بپردازید.
هنگامی که این برنامه ها را به اجرا درآورید، عملیات روزانه 
شــما آســان تر می شود زیرا اقدامات شما جهت روشنی خواهند 
داشــت. شــما مــی توانیــد تنها بخش هــای اصلی برنامه هــا را در 
صورت نیاز بیرون بکشید و از قوانینی که قباً بیان کرده اید پیروی 

کنید.
»Aventive Studio« می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا یــک 
برند بهداشــتی و ســالم  ایجاد کنید که از اســتراتژی برند، طراحی 
وب ســایت، برندســازی بصــری، و خدمــات طراحــی بســته بندی 
مراقبت از پوست و لوازم آرایشی الهام می گیرد. در اینجا با مدیر 
خاق ما تماس بگیرید تا ببینید تیم ما چگونه می تواند به شــما 

در فروش محصوالت سامتی بیشتر کمک کند!

حــدود 2۰۰شــرکت بزرگ تجــاری و صنعتی از 
ِــر،   جمله»ایکــه آ، نســتله، مایکروســافت، بای
اُ دِ اِف، وُلــوو«  روز شــنبه۱2 نوامبر)2۱آبــان( 
بــا امضــای بیانیــه ای از دولتها خواســتند مفاد 
توافقنامــه اقلیمــی پاریــس را رعایــت کننــد. 
براین اســاس تالشــها باید در جهت جلوگیری 
از افزایش دمای کره زمین به کمتر از 2 درجه 
سانتیگراد  و حتی تا یک ونیم درجه سانتیگراد 
درمقایســه بــا دوران پیــش صنعتــی افزایــش 

یابد.
دست اندرکاران دراین زمینه براین باورند تمرکز بر ۱/۵ درجه 
ســانتیگراد اهمیت فوق العاده ای برای بهبود شــرایط اقلیمی دارد. 
براساس آمارهای سازمان ملل، تعهدات فعلی بسیاری از کشورها 
منجر به افزایش فاجعه بار۲/۸ درجه سانتیگرادی گرمای کره زمین 
خواهد شد. رساندن این میزان به یک ونیم درجه یک محدودیت 
است و نه یک هدف. شرکتهای بزرگ تجاری از دولتها خواسته اند 
درجهت مقابله با تغییرات اقلیمی تاش کنند به این حد برسند. 

تمــام دولت هــای جهــان در ســال ۲۰۱۵)۱۳۹۴( در پاریــس 
توافقنامــه ای امضــاء کردند که برمبنــای آن برای مبارزه با تغییرات 
اقلیمــی؛ حداکثــر افزایــش دمای کره زمین باید بــه یک ونیم درجه 
ســانتیگراد برســد. اما برای رســیدن به این هدف از میزان انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای هنوزکاســته نشده اســت و اگــر اقــدام عاجلــی 
صــورت نپذیــرد هــدف ایــن توافقنامه محقــق نخواهدشــد. درحال 
حاضر فعالیتهای کشــورهای جهان با رســیدن به این هدف فاصله 

بسیاری دارد.
پایــان ســال ۲۰۲۲  انجــام شــده در  براســاس بررســیهای 
)دی ۱۴۰۱( میــزان انتشــار گازهــای گلخانــه ای ناشــی از اســتفاده 
ســوختهای فســیلی به باالترین حد خود خواهد رسید. شرکتهای 
بــزرگ تجــاری امضــاء کننده این بیانیه از دولتهــای جهان به ویژه 

کشورهای توسعه یافته خواسته اند خود را در اجرای 
توافقنامــه پاریــس متعهــد بداننــد و برای رســیدن به 
اهــداف آن از کوچکتریــن اقدامــی صرف نظــر نکننــد. 
جالــب اینجاســت کــه برخــی از امضاء کننــدگان خــود 
نیــز به عنــوان عامان اقدامات خاف محیط زیســتی 

شناخته شده اند.
»مــاری رابینســون« رئیس جمهــور ســابق ایرلنــد 
و رئیــس یــک ســازمان مــردم نهــاد، گردآورنــده رهبران 
صلح طلب سابق کشورها که بانی آن »نلسون ماندال«  
بوده اســت درایــن زمینــه بــه خبرنگاران گفــت: »قــراردادن حد یک 
ونیــم درجه ســانتیگراد بــرای افزایش گرمای کره زمین دربســیاری 
جهات برای بشریت حیاتیست. مخاطب اصلی این کام دولت ها 
به ویژه دولتها در کشورهای پیشرفته هستند. آنهایی که تعهدات 
خود را دراجاسیه های مختلف » کُپ« عمل نکرده اند. کشورهای 
گروه ۲۰ که هفته آینده در بالی اندونزی گرد هم می آیند موظفند 

دراین زمینه اقدام کنند.« 
او ضمــن ابــراز نگرانــی شــدید از افزایــش انتشــار گازهــای 
گلخانه ای در ادامه افزود: »دولتها باید واقعا در این زمینه احساس 
مســئولیت کننــد و تــاش کنند تــا ســال ۲۰۳۰) ۱۴۰۹( این میزان 
نصــف شــود.« برخــی دیگر از حامیان محیط زیســت و مبــارزان با 
تغییــرات اقلیمــی نیز برهدف قــراردادن یک ونیم درجه ســانتیگراد 
افزایش دمای کره زمین تأکید دارند و خواستار اقدام عاجل دولتها 
و شــرکتهای بــزرگ تجــاری درایــن خصــوص شــده اند. درعیــن حال 
برخی کشورها با این امر مخالفت می کنند و حتی از قرارگرفتن این 
نکتــه درمتن قطعنامه هــای اجاســهای»کُپ« جلوگیری می کنند. 
با اینحال این هدفیســت که در اجاس ســال گذشــته »کُپ«  در 
اســکاتلند بــه تصویــب رسیده اســت و دولتها متعهد به اجــرای آن 

هستند.
منبع: روزنامه تریبیون

رییــس مرکــز پژوهــش هــای مجلــس با بیــان اینکه 2 برابر ســهم 
جمعیتــی گاز گلخانــه ای تولیــد مــی کنیــم، گفــت: ایــران پــس از 
کشــورهای چیــن، آمریــکا، هنــد، روســیه و ژاپــن در رتبــه ششــم 

انتشار دی اکسیدکربن در جهان قرار دارد.
بــه گــزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســامی، بابــک نگاهــداری در تشــریح وضعیــت مصــرف انــرژی و 
شاخصه های آن در کشور، گفت: کشور ما در طی ۵۰سال گذشته 
بــا ۲درجــه افزایــش دما، ۵۵ میلی متر کاهش بــارش و ۲7۰ میلی 

متر افزایش تبخیر روبه رو شده است .
وی با بیان اینکه ایران هم قربانی تغییر اقلیم است و هم در 
رده بزرگترین منتشــرکنندگان گازهای گلخانه ای قرار دارد، تصریح 
کــرد: ایــران پــس از کشــورهای چین،  آمریــکا،  هند، روســیه و ژاپن 
در رتبه ششــم انتشــار دی اکسیدکربن در جهان قرار دارد و سهمی 
معــادل ۱۴/۲ درصــد از کل انتشــار گازهــای گلخانــه ای جهــان را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. ایــن مویــد آن اســت که شــدت انرژی 
در کشــور باال بوده و علی رغم هدفگذاری هایی نظیر سیاســت های 
اصاح الگوی مصرف اقدام موثری برای بهینه سازی مصرف انرژی 

صورت نگرفته است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس، با بیان اینکه ۲ برابر سهم 

جمعیتــی گاز گلخانــه ای تولید می کنیــم، توضیــح داد: ۸۰ درصد از 
انتشــار گازهای گلخانه ای مربوط به بخش تولید،  عرضه و مصرف 
انرژی در تمامی بخش های اقتصادی،  خانگی،  صنایع،  حمل و نقل 
و نظایــر آن اســت. وی ادامــه داد: تغییــرات اقلیمی اعــم از افزایش 
ســطح آب دریاهــا،  گرمــای بی ســابقه،  خشکســالی، بایای  شــدید 
جــوی نظیــر ســیل و شــرایط محیطــی ناپایــدار فزاینده،  هرکــدام به 
طریقی کار شرکت های نفت و گاز را پرهزینه تر و دشوارتر خواهد 
کــرد. نگاهداری خاطرنشــان کرد: از ســوی دیگــر اقدامات مقابله ای 
کشــورهای مختلــف دنیــا بــرای حرکت به ســمت اقتصــاد کم کربن 
و ادامــه رونــد گــذار انرژی از ســوخت های فســیلی به پــاک و اجرای 
اهــداف مدنظــر کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای باعــث کاهش 
بیــش از ۱۲ درصــدی تقاضــای نفــت و کاهش بیــش از ۳۲ درصدی 
قیمت نفت در سال ۲۰۴۰ می شود. بنابراین تنوع بخشی سبد در 
اقتصادهای وابســته به نفت و گاز نظیر ایران با حرکت به ســمت 
محصوالت کم انتشــار،  افزایش بهره وری انرژی و بهره وری تولید و 

نیز کربن زدایی از نفت و گاز ضرورت دارد.
وی تاکیــد کــرد: بــرای مواجهــه موثــر با چنیــن چالش هایی در 
آینده الزم است با یک تحلیل و رویکرد صحیح استفاده حداکثری 

از فرصت های موجود به عمل آید.

سه شنبه 24 آبــــــــــان 1401 . 15 نوامبـــــــــر 2022 
20 ربیع الثانی 1444 . سال هجدهم . شماره 5030
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نیلوفر جمالی

همه دنیا برای خرید کاالهایی مانند اتومبیل 
متعــدد  روش هــای  و  وام هــا  از  مســکن  و 
اقســاط اســتفاده می کنند؛ اما اکنون شــرایط 
اقتصادی ایران به ســمتی حرکت کرده اســت 
که کاالهای اساسی نیز با روش اقساط قابل 

دسترس عموم است.
سالهاســت که مردم برای خرید مســکن 
بــه وام هــای بلنــد مــدت و پلکانــی روی آورده 

انــد و دولــت هــا سیاســت های متعددی برای فــروش و ارائه 
وام این کاال در نظر گرفتند؛ اما با افزایش وام های مســکن 
اندازه خانه های قابل خرید آب رفت و نتوانست به سرعت 
تــورم در جامعــه برســد. ایــن رونــد به قــدری ادامــه یافته که 
اکنــون حجــم عظیمــی از خانوارهــا حتــی توان جا بــه جایی و 
افزایــش چنــد متر به خانه قبلی یا نوســاز کردن همان متراژ 
را هــم ندارنــد چــه برســد به افرادی که تــازه تصمیم به خرید 
خانــه گرفتــه انــد. حتی وام های مســکن هم بــه اندازه خرید 

خانه ای قابل سکونت پاسخگو نیست.
رونــد فــروش اقســاطی بــه خــودرو در مرحلــه بعــد از 
مســکن قــرار گرفــت و روندهــای مختلفــی بــرای آن در پیش 
گرفتند تا اینکه به قرعه کشــی و شــانس و هزاران داســتان 

دیگر رسید.
در مرحلــه بعــدی شــاهد فــروش فــرش و بیلبوردهــای 
بزرگــی آن در سرتاســر اســتان هــا و شــهرهای کشــور بودیم 
بلکه این خانه های نقلی و قوطی کبریتی به صورت اقساط 

کفپوش داشته باشند.
بگذریم از اینکه جهیزیه ها هم طی دو دهه گذشته به 
صــورت اقســاطی خریداری می شــد و گرنه خانــواده ها توان 
ارائــه جهیزیــه بــه دختــران خــود را هــم نداشــتند؛ امــا اکنون 
همان جهیزیه با اقســاط نیز به اندازه کل زندگی و اندوخته 
گذشــته پــدر و مــادر و گاهی خیلی بیــش از این حرفا هزینه 

برمیدارد.
پس از این و با توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی 

خارجــی، جــوالن لــوازم خانگی داخلی شــروع 
شــد. رقبــا از میــدان بــه در شــده و بــه بهانــه 
تحریــم هــا هزینــه هــای مــواد اولیه و تــورم و 
... هــر روز بــه قیمــت ایــن کاالهای مــورد نیاز 
خانــوار افــزوده مــی شــود. و حــاال بــا توجه به 
کمبــود نقدینگی در میان مــردم و عدم تمایل 
فــروش  شــاهد  کاالهــا  ایــن  خریــد  بــه  آنهــا 
تبلیغــات  و  داخلــی  خانگــی  لــوازم  اقســاطی 
سراســری و حتــی پیامکــی بــرای فــروش آن 
حتــی شــده اقســاط پــس از یــک ســال تنفس پرداخت شــود 
هســتند. ایــن روند نشــان می دهــد که کاالهای تولید شــده 
آنها روی دستشــان مانده و یا به دلیل عدم اســتقبال از آن 
برای جلوگیری از فرسایش تمام سعی بر این است تا کاالها 

را از انبارهای خود خارج کنند.

گوشت و مرغ اقساطی
نکته قابل تامل این است که پس از طی این مراحل اقساطی 
مدتــی اســت کــه گوشــت و مــرغ هــم بــه صــورت قســطی به 
فروش می رسد و بیلبوردهای بزرگی در سطح برخی شهرها 

در راستای فروش اقساطی این کاالها به چشم می خورد.
برای نمونه در اردیبهشــت ماه امسال بود که بیلبوردی 
بــا موضــوع فــروش مــرغ در یزد بــا عنوان »عرضه گوشــت و 
مرغ با پرداخت چک دو ماهه، بدون ضامن« در سطح شهر 
نصب و منتشر شده است که هیچ کس محتوای ان را گردن 
نگرفت. و در نهایت تاکید شــد که از نظر قانونی این محتوا 
مشــکلی نداشــته اســت. امــا نکتــه اینجاســت که شــرایط به 
جایــی رســیده اســت کــه مــردم تــوان خرید گوشــت و مرغ را 

نیز از دست داده اند.
در واقــع قیمــت گوشــت در بــازار مصــرف به رغم عرضه 
فــراوان، کاهــش محسوســی بــرای مصرف کننــدگان به ویــژه 
رشــد  بــرای  محرکــی  نتوانســته  و  نداشــته  ضعیــف  اقشــار 
تقاضــا باشــد و موجــب حــذف کامل مصرف گوشــت از ســبد 
خانوارهای دهک ضعیف و حذف تدریجی از سبد خانوارهای 

دهک متوســط شــده است . بازار گوشت در ماه های گذشته 
با وجود ادعای دولت مبنی بر کاهش قیمت همچنان بدون 
تقاضا مانده و دلیل اصلی این رکود به عدم توان مالی مردم 

جهت خرید گوشت باز می گردد.
 قیمــت گوشــت قرمــز در حالــی در چنــد روز گذشــته 
ثابــت بــوده کــه ایــن ســوال را مطرح مــی کند، با وجــود آغاز 
صادرات دام ســبک آیا قیمت گوشت قرمز افزایش می یابد؟ 
آیا مصرف ســرانه مصرف گوشــت باز به دلیل گرانی کاهش 
می یابــد؟ ایــن در حالــی اســت کــه بــه اعتقــاد کارشناســان و 
فعاالن این عرصه ،سرانه گوشت از ۶ کیلوگرم در سال به ۴ 
یا حتی ۳ کیلوگرم رســیده که کاهش ســهم مصرف گوشــت 

در سبد خانوارها بسیار نگران کننده است.

سفره مردم هم اقساطی شد
در ۶ مــاه دوم ســال ۱۴۰۱ بــه مرحلــه ای از اقتصــاد کشــور 
رســیدیم کــه کاالهــای مصرفــی ســفره مــردم نیــز کارش بــه 
اقســاط کشیده شده اســت و حاال شاهد بیلبوردهای بزرگی 
در سطح شهر تهران هستیم تا مردم بتوانند نیازهای روزمره 

خود را به اقساط تهیه کنند.
شرایط کاالهای مصرفی مردم از لحاظ قیمت به سمتی 
حرکت کرده اســت که شــرکت ها اقدام به فروش اقســاطی 
کاالهــای اساســی کــرده انــد. اکنــون نیــز برندهــا بــرای اینکه 
فــروش داشــته باشــند اقدام بــه اجــاره بیلبوردهــای میلیون 
تومانــی بــرای تبلیغ فروش اقســاطی نیازهــای روزمره زندگی 
و ســبدخانوار کرده اند. این روند نشــان دهنده کاهش توان 
خریــد مــردم حتــی بــرای نیازهــای اولیــه زندگــی و  حکایت از 

وخامت اوضاع دارد.
مــوردی کــه باید بــه آن توجه کرد، اینکــه بودجه خانوار 
به ســمتی حرکت کرده اســت که نیازهای معمولی و روزمره 
خــود را نیــز باید به اقســاط خریداری کننــد و ادامه این روند 
بــه ســمتی خواهــد رفــت کــه بودجــه خانــوار بســیار زودتر از 
آنچــه کــه بایــد به اتمــام می رســید و مردم می مانند و ســفره 

خالی از ...

 روسیه به دنبال اتصال مجدد سوئیفت
برای صادرات غالت است

تالش ژاپن برای باقی ماندن در بازار نیمه هادی ها

ترجمه: زینب یزدانی

روســیه پیشــنهاد مــی کنــد کــه موانــع تجــارت 
کشاورزی در بحبوحه کمبود جهانی مواد غذایی 

برداشته شود.
سرگئی ورشینین، معاون وزیر امور خارجه 
روســیه روز شــنبه گفت که روســیه می خواهد 
وام دهنده اصلی کشــاورزی خود راسلخوزبانک 
دوباره به شــبکه مالی ســوئیفت متصل شــود تا 

صادرات غات و کودهای شیمیایی آزاد شود.
ســرگئی ورشــینین گفــت: ایــن اولیــن بــاری نیســت که ما 
در ایــن مــورد بحــث می کنیم، زیــرا از دیدگاه من، اتصال مجدد 
راســلخوزبانک ، که اکثر معامات کشــاورزی را تامین می کند، 
یــک موضــوع کلیدی اســت. مــا این موضــوع را مورد بحــث قرار 
داده ایــم و مجــدداً از نماینــدگان ســازمان ملــل تضمین هایــی 

دریافــت کرده ایــم کــه آنهــا نیــز در نظــر دارنــد. 
ورشــینین بــه خبرنــگاران گفت که ایــن موضوع 

حیاتی است.
ایــن اظهــارات معــاون وزیــر امــور خارجــه 
روســیه پس از دیدار با مقامات ارشــد ســازمان 
کــه  توافقــی  مــورد  در  جمعــه،  روز  در  ملــل 
تضمین کننــده عبــور ایمــن بــه صــادرات غــات 
اوکراین از طریق دریای سیاه بود، صورت گرفت. 
براســاس ایــن پیمــان کــه در مــاه ژوئیــه با 
میانجیگــری ســازمان ملــل و ترکیــه بــه امضا رســید، روســیه به 
دنبــال مهلــت تحریمی بــرای تجارت کشــاورزی خود بــود، اما از 
آن زمــان از تاش هــای ســازمان ملــل برای رفــع محدودیت های 
غرب که بر این بخش تأثیر می گذارد ابراز نارضایتی کرده است.
در حالــی کــه تحریــم هــا، مســتقیماً کشــاورزی روســیه را 

هــدف قــرار نمی دهــد، بــر پرداخت ها، بیمــه و کشــتیرانی تأثیر 
می گذارد. بســیاری از بانک های روســی در اوایل ســال جاری از 
سیستم پیام رسانی مالی سوئیفت جدا شدند و تسویه حساب 

مستقیم برای صادرات را دشوار کرد.
بــه گفتــه ورشــینین، یکــی از راه های کاهش این مشــکل، 
افتتاح حساب های ویژه در بانک های خارجی، مانند سیتی بانک 
و جی پی مورگان، برای تسهیل پرداخت ها برای صادرات روسیه 

است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن گزینــه در صــورت وجــود تنهــا 
می تواند موقتی باشد، زیرا راه حل واقعی اتصال دوباره و کامل 
بانک راسلخوزبانک به سامانه پیام رسان مالی سوئیفت است 
و باید قبل از پایان قرارداد غات در ۱۹ نوامبر این مشــکل حل 

شود.
ورشــینین خاطرنشــان کــرد کــه مســکو هنــوز بــا تمدیــد 
مشــارکت خــود در ایــن معاملــه موافقــت نکرده اســت. پیش از 
ایــن، تعــدادی از مقامــات ارشــد روســیه هشــدار داده بودند که 
اگر سازمان ملل به تعهدات خود در مورد صادرات روسیه عمل 

نکند، این کشور می تواند از توافق خارج شود.
منبع: راشاتودی

ترجمه: محمود نواب مطلق

دولــت ژاپــن تــالش می کنــد در مســابقه تولیــد 
نیمه هادیها و بقا در این بازار از رقبای تایوانی و 

کره جنوبی خود عقب نماند.
ژاپن که نگران وضعیت جغرافیای سیاسی 
منطقــه در تایــوان اســت درصــدد تأمیــن امنیــت 
تهیــه مواداولیــه مــورد نیاز خود برآمده اســت. از 
اینرو دولت این کشــور با همکاری هشــت فعال 
تولیــد  بــرای  را  صنعتــی، شــرکت »راپیــدوس« 

نیمه هادیها راه اندازی می کنند تا ظرف پنج سال آینده با تایوان 
و کره جنوبــی درایــن زمینه رقابت کنند. این اقدام به عنوان آغاز 
عملیات »آخرین فرصت« در جنگ نیمه هادیها برای ژاپن عنوان 

شده است.
ژاپــن روز جمعــه ۱۱نوامبــر )۲۰آبان( خبرایجاد یک شــرکت 
ژاپنی را به عنوان »قهرمان ملی« برای رقابت با غولهای تایوانی 
و کره جنوبی درعرصه نیمه هادیها اعام کرد. دولت این کشور و 
هشت فعال صنعتی که شرکت»راپیدوس« را راه اندازی می کنند 
امیدوارند بتوانند گوی سبقت را دراین میدان بربایند و به عنوان 
کشور پیشتاز در تولید نیمه هادیها ضامن تأمین مهمترین بخش 

از مواداولیــه مــورد نیــاز خــود به ویــژه در شــرایط 
حساس کنونی باشند. درحال حاضر ژاپن تا حد 
زیادی به تایوان در زمینه نیمه هادیها با مخاطرات 
فراوان جغرافیای سیاســی وابســته است. تمرکز 
شــرکت »راپیــدوس« بر تولیــد نیمه هادیها برای 
صنعت حمل ونقل، شــهرهای هوشــمند و لوازم 
مــورد نیــاز هوش مصنوعــی با تولید تراشــه های 
حکاکی شــده ۲ نانومتری از ســال ۲۰۲7 )۱۴۰۶( 

به بعد خواهد بود.
شــرکت »تــی اِس اِم ســی« تولیدکننــده اول جهانــی در 
تایوان و شــرکت »سامســونگ الکترونیک« در کره جنوبی تولید 
تراشــه های ۳ نانومتــری را درســال ۲۰۲۲ )۱۴۰۱( آغــاز کرده اند و 
قصــد دارنــد از ســال ۲۰۲۵ )۱۴۰۴( تراشــه های ۲نانومتری تولید 
کننــد. هــدف شــرکت »راپیــدوس« کــه گرداننــدگان آن از افــراد 
باتجربه در صنایع الکترونیک ژاپن انتخاب شده اند آغاز عملیات 
پیشــرفته ریخته گری دراین کشــور ظرف پنج ســال آینده عنوان 

شده است.
شرکتهای مطرح ژاپنی درزمینه الکترونیک شامل »تویوتا، 
ســونی، اِن ای ســی و اِن تی تی« از جمله هشــت شــرکت فعال 

در راه انــدازی شــرکت »راپیــدوس« هســتند. ایــن شــرکتها بــرای 
شــروع ســرمایه ای بالــغ بر7/۳ میلیــارد یِن )۵۱میلیــون یورو( به 
میــدان می آورند. ســپس کمکهــای دولتی بالغ بــر7۰ میلیارد ین 
)۴۸۶میلیون یورو( به آن اضافه خواهد شد. ظرف ۱۰ سال آینده 
میــزان ســرمایه گــذاری دراین شــرکت بالغ بر ۵هــزار میلیارد ین 

)۳۵میلیارد یورو( پیش بینی شده است.
بــه مــوازات ایــن اقدامــات دولــت ژاپــن تــا قبــل از پایــان 
سال۲۰۲۲)دی۱۴۰۱( یک مرکز فناوری نیمه هادیهای پیشرفته را 
نیــز ایجــاد می کنــد. دراین مرکــز فعالیتهای تحقیق و توســعه در 
زمینه نیمه هادیهایی از نوع نسلهای آینده با همکاری شرکتهای 

خارجی از جمله »آی بی اِم« آمریکا انجام خواهد شد.
»یاشیتوشــی نیشــی مورا« وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت 
ژاپــن درایــن خصــوص می گوید: »مــا بدین ترتیــب درپی تقویت 
صنعــت نیمه هادیهــا در ژاپــن و گســترش زمینه هــای رقابتــی آن 
هســتیم.« ایــن بــرای قــدرت ســوم اقتصــاد جهــان هدفــی بلنــد 
پروازانه است. کشوری که صنعتگران آن تا آغاز قرن ۲۱میادی 
همــواره بازارهــا را در تصاحــب خــود داشــته اند. حاصــل برنامــه 
دولتی درزمینه تولید نیمه هادی ها در ســال۱۹7۰ )۱۳۴۹( ایجاد 
شرکتهایی مطرح درعرصه رقابت جهانی نظیر »هیتاچی و اِن ای 
سی« بود. در پایان سال ۱۹۸۰)۱۳۵۹( شرکتهای ژاپنی بیش از 

نیمی از بازارهای جهان را در اختیار گرفتند.
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بازار خودرو بدون مشتری
بررسیروندقیمتهادربازارخودروطییکماهاخیر
ومقایســهآندربــازهپیــشازافزایشنرخارزوپس
ازآننشــانمیدهــدکــهبــازارباافزایــشقیمتقابل
توجهیطیاینمدتروبروشدهاست؛بهگونهایکه
قیمتپرتیراژهاازچهارمیلیونتومانتابعضا۷۰،۵۰ 
وحتــی۹۰میلیــونهــمفراتررفتهوایندرحالیســت
کــهفروشــندگانخــودروازعرضــهمحصــوالتامتنــاع
کــردهوقیمتهــارابــاالمیبرند.البتــهبهگفتهرئیس
اتحادیهفروشندگانخودروتهران،بازاردررکودکامل

بودهوخریداربهبازارمراجعهنمیکند.
به گزارش ایســنا، بررســی روند قیمت خودروهای 
پرتیــراژ داخلــی در ۱۰ روز اخیــر کــه بــازار ارز بــا نوســان 
همــراه بــوده نشــان می دهــد قیمــت این محصــوالت به 
دلیــل تغییــرات نــرخ ارز، رونــد افزایشــی را تجربه کرده 

است.
ایــن افزایــش بهــای قیمــت خودروهــا بــه گونــه ای 
اســت کــه قیمت محصــوالت ایران خــودرو حداقل هفت 
میلیــون تومــان و حداکثــر ۹۰ میلیــون تومــان افزایــش 

داشته است.
در محصوالت گروه خودروســازی ســایپا اما شــیب 
افزایش قیمت ها مالیم تر اســت و در این بازه ۱۰ روزه، 
قیمــت محصــوالت بیــن ۴ تا ۱۵ میلیــون تومان افزایش 

داشته اند.
افزایــش قیمــت ایجــاد شــده در حالیســت کــه بــه 
گفتــه رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و فروشــندگان 
خــودرو تهــران، رکــود در بــازار خــودرو دیــده می شــود و 
خرید و فروش به حداقل خود رســیده اســت. معامالت 
بسیار محدود و بنا بر ضرورت صورت می گیرد و خریدار 
بــه بــازار مراجعــه نمی کنــد. نوســانات اخیر نــرخ ارز نیز 
ســبب شــده اکثــر فروشــندگان خــودرو از ورود بــه بازار 

امتناع کنند.

آمار صدور مجوزهای 
مشاغل خانگی اعالم شد

رئیــسدبیرخانهســتادســاماندهیوتوســعهمشــاغل
خانگــیکشــورازصــدور۷۰هــزارفقرهمجوزمشــاغل
خانگیظرف۷ماهگذشتهخبردادوعنوانکردوزارت
کار،پیشــتازصــدورمجوزهــایمشــاغلخانگــیازنظر
تعدادوسرعتصدوردربینسایروزارتخانههاست.

بــه گــزارش ایســنا، در حال حاضر اشــتغال خانگی 
یکــی از راه هــای موثــر بــرای اشــتغالزایی در بســیاری از 
کشــورها به شــمار می رود و به منبع مهمی برای درآمد 
افراد و خانوارها تبدیل شده است؛ افراد با کار در خانه 
در کنــار دیگــر اعضــا عــالوه بــر افزایــش ســطح درآمد و 
توســعه کســب و کار خــود بــه افزایــش رفــاه و اقتصــاد 
خانــواده نیــز کمــک می کننــد. آمارها حاکی از آن اســت 
که ۱۵ تا ۲۳ درصد اشتغال در کشورهای توسعه یافته 
متعلق به مشاغل خانگی است در حالی که این رقم در 

ایران بین ۳ تا ۴ درصد برآورد می شود.
دولــت  در  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
ســیزدهم،  در راســتای توســعه و تقویــت هرچه بیشــتر 
مشــاغل خانگــی مــدت زمان صــدور مجوزهــای فعالیت 
این دســته مشــاغل را به ســه روز کاهش داده تا ضمن 
رفــع موانــع تولید در بخش اشــتغال خانگی، متقاضیان 
کســب و کارهــای خانگــی با انگیزه بیشــتر بــه این حوزه 

ورود کنند.
آزیتا همتیان، رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و 
توســعه مشــاغل خانگی کشــور، در این راســتا از صدور 
بیش از ۷۰ هزار فقره مجوز مشاغل خانگی طی ۸ ماه 
گذشــته خبــر داده و مــی گویــد: از زمــان شــروع فرآینــد 
تســهیل گری صــدور مجوزهــا در حوزه مشــاغل خانگی، 
۱۲۸ هــزار و ۵۱۵ فقــره مجــوز صــادر شــده اســت و بــر 
اســاس گــزارش هیــات مقــررات زدایــی در بــازه زمانــی 
ششــم فروردیــن ۱۴۰۱ تــا پنــج آبــان ۱۴۰۱، بیــش از ۷۰ 
هــزار فقــره مجــوز صــادر کرده ایــم، لــذا می توانیــم ادعــا 
کنیــم کــه وزارت کار پیشــتاز در صــدور مجــوز مشــاغل 
خانگــی از نظــر تعــداد و ســرعت صــدور در بیــن ســایر 

وزارتخانه هاست.
وی با اشاره به اینکه از ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ مجوزهای 
رشــته های ثبــت محــور )آنــی( از درگاه ملــی مجوزهــای 
کســب وکار صــادر شــده اند، می گویــد: بیشــترین حجم 
مجــوز بــا اختالف حداکثــری از بقیه دســتگاه های صادر 
کننده مجوز مشاغل خانگی صادر شده و در این زمینه 
رتبه اول را کسب کرده ایم و برای اولین بار در خصوص 
صــدور مجوزهــای کســب و کار، مجــوز آنــی در حــوزه 

مشاغل خانگی صادر شده است.
آنطــور کــه رئیــس دبیرخانه ســتاد ســاماندهی و 
توســعه مشــاغل خانگــی کشــور گفتــه، از هفتــه اول 
آبــان مــاه ســامانه جدیــد مشــاغل خانگــی بــه صــورت 
نســخه آزمایشــی در حــال طــی کــردن فرآینــد تســت 
آنــی  مجــوز  صــدور  حاضــر  حــال  در  و  اســت  نهایــی 
ملــی  درگاه  ســایت  طریــق  از  مســتقل،  متقاضیــان 

مجوزهــا صورت می پذیرد.
تعــداد  درصــدی   ۵۴ رشــد  از  پیشــتر  همتیــان، 
رشــته های شــغلی مشاغل خانگی در کشور خبر داده 
و گفته بود: تعداد رشــته های مصوب مشــاغل خانگی 
از ۳۳۵ رشــته بــه ۵۱۵ رشــته افزایــش  یافته و تالش 
می کنیــم تعداد رشــته های مشــاغل و کســب وکارهای 
خانگــی را بــه تعداد بیشــتر از این نیز افزایش دهیم.

مشــاغل  توســعه  و  ســاماندهی  ســتاد  دبیرخانــه 
خانگــی در دور جدیــد در تالش اســت تا نگاه تک بعدی 
و سنتی به توسعه مشاغل خانگی از بین برود و بستر 
حضــور همه گروه ها اعــم از زنان به ویژه زنان خانه دار، 
مــردان، جوانــان و دانــش  آموختــگان دانشــگاهی بــرای 
ورود بــه حــوزه مشــاغل خانگــی فراهم شــود. همچنین 
رویکرد جدید بر این مبنا استوار است که سهم مشاغل 
خانگــی بــه ســه درصــد فعلــی در اقتصاد محدود نشــود 
و بــه نقطــه مطلــوب از تولیــد ناخالــص داخلــی در ایــن 

خصوص دست یابیم.
بــر اســاس آمارهــا بیــش از ۸۰ درصــد متقاضیان 
مشــاغل خانگــی را زنــان تشــکیل می دهنــد و پــرورش 
قالیبافــی،  خیاطــی،  زعفــران،  فــرآوری  عســل،  زنبــور 
گلیم بافی، تولیدات چرمی دست دوز و پرورش گیاهان 
زینتــی از جملــه رشــته های حــوزه مشــاغل خانگــی بــه 

شمار می روند.

اخبـــــــــــــــــار

پرواز مستقیم کیش -دوحه 
برای جام جهانی برقرار شد

سخنگویایرانایراعالمکردبلیتپروازکیش-دوحه،
عالوهبرپروازهایتهران-دوحهبرایروزهاییکهبازی
ایرانبرگزارمیشود،ازطریقسامانهفروشایرانایر

بهفروشمیرسد.
حســام قربانعلــی در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: پرواز 
کیش-دوحه-کیــش از روزدوشــنبه روی وب ســایت فــروش 
 ebooking.iranair.com اینترنتی هما )ایران ایر( به آدرس
قرار گرفته و یک تعداد پرواز از فرودگاه امام خمینی )ره( 
تهران به دوحه و از دوحه به تهران هم از طریق سامانه 
فروش ایران ایر واگذار می شــود و عالقه مندانی که بلیت 
بازی های جام جهانی و هیاکارت و اقامت رزروشده قطر 

دارند، می توانند از این بلیت ها استفاده کنند.
وی دربــاره قیمــت بلیــت پروازهــای کیــش به قطر 
بیــان کــرد: بخشــی از فــروش چارتری انجام می شــود و 
بخشــی هــم به صــورت سیســتمی بــه فــروش می رســد. 
قیمــت بلیت هــا برای مســیر کیش -دوحه )مســیر رفت( 
از ۸ میلیــون تومــان آغــاز می شــود؛ در مســیرهای رفت 
ممکن اســت این قیمت باالتر و در مســیرهای برگشــت 
ممکــن اســت کمتر باشــد و حداقل قیمت هــا ۳ میلیون 

تومان و باالتر است.
ســخنگوی شــرکت هواپیمایــی جمهــوری اســالمی 
کــه  تاریخــی  بــه  بلیت هــا  قیمــت   داد:  ادامــه  ایــران 
عالقمنــدان بخواهنــد بلیــت  را بخرنــد بســتگی دارد و 
قیمــت نهایــی را بــازار تعییــن می کند. اگــر تقاضا در آن 
روزها باال باشد، محدوده قیمتی رفت و برگشت ممکن 
اســت از ۱۵ میلیون تومان باالتر باشــد، زیرا مناســبات 
خرید و فروش و رفت و برگشت باید به نحوی باشد که 

ایرالین متضرر نشود.
قربانعلی درباره زمان این پروازها نیز توضیح داد: 
ما از مسیر کیش به دوحه، و فرودگاه امام خمینی )ره( 
بــه دوحــه چهار پــرواز را برای روزهایی که بازی ایران در 
جــام جهانــی قطــر برگزار می شــود، بارگــذاری کردیم که 
مردم می توانند استفاده کنند. البته همچنان استقبالی 
از خرید بلیت به طور مســتقیم نشــده اســت و با وجود 
۲۱ هــزار نفــر بلیتــی کــه بــه بازی هــای ایــران اختصــاص 
یافتــه، صندلــی پروازهــا خالــی اســت و هواپیمایــی هما 

تقاضای بلیت زیادی ندارد.
مبــدا  کــه  بــود  اعــالم شــده  روزهــای گذشــته  در 
پروازهــای ایــران بــه قطــر بــرای بازی هــای جــام جهانــی 
از  کیــش  و  محــدود  المــرد  و  الر  شــیراز،  تهــران،  بــه 
مبداهای پروازی حذف شده، اما روز گذشته اعالم شد 
هواپیمایــی ایران ایر مســیر پــروازی از کیش به دوحه را 
برای هواداران تیم ملی ایران در مســابقات جام جهانی 

۲۰۲۲ قطر راه اندازی کرده است.

 صنعت گردشگری
با کمبود نیروی آموزش دیده 

مواجه است
عبدالملکــی،رئیــسکمیســیونگردشــگریاتــاقایران
باانتقادازسیســتمآموزشــیکشــورگفتکهصنعت
گردشگریباکمبودنیرویآموزشدیدهمواجهاست.

به گزارش اتاق ایران، تازه ترین نشست کمیسیون 
بــا  ایــران  اتــاق  وابســته  کســب وکارهای  و  گردشــگری 
موضــوع ضرورت هــا و امکانــات آمــوزش مدیران صنعت 
گردشــگری و با حضور رئیس و اعضای این کمیســیون، 
نماینــدگان دانشــگاه تامپســون ریــورز )TRU( کانــادا و 

جمعی از فعاالن صنعت گردشگری برگزار شد.
گردشــگری  کمیســیون  دبیــر  نیکــزاد،  عبــاس 
بــا اشــاره بــه فاصلــه میــان آمــوزش و نیازهــای حــوزه 
کســب وکار در ایــران بیــان کــرد: سیســتم آمــوزش در 
ایــران نتوانســته آن طــور کــه بایــد نیازهــای بــازار کار را 
پاســخگو باشــد. هدف از برگزاری این جلســه این است 
کــه بــا برقــراری ارتباط میــان مدیران صنعت گردشــگری 
و دســت اندرکاران دانشــگاه TRU خدمــات و دوره هــای 
آموزشی این دانشگاه در حوزه گردشگری معرفی شود.
علی اکبر عبدالملکی، رئیس کمیســیون گردشگری 
و کسب وکارهای وابسته اتاق ایران نیز در این نشست 
گفــت: بــه عنــوان فعــال بخش گردشــگری معتقــدم در 
حوزه هــای مختلــف گردشــگری بــا کمبــود نیــروی فعــال 

آموزش دیده مواجه هستیم.
او افــزود: حتــی بســیاری از نیروهــای فعلــی فعال 
در صنعــت گردشــگری نیــز بــا وجــود آنکــه در دانشــگاه 
آمــوزش دیدنــد امــا به صورت تجربی فاقــد دانش کافی 
هســتند. چــرا که آموزش هــا در این بخش به قدر کافی 
کاربردی نیست و فرد آموزش دیده در عمل آماده ورود 

به بازار کار نمی شود.
عبدالملکــی تأکیــد کــرد: در ایــن زمینــه به نظر می رســد 
آموزش مدیران صنعت گردشــگری از ضرورت بیشــتری 
برخوردار است. مدیر آموزش دیده می تواند توانایی های 

کسب شده را به الیه های دیگر نیز منتقل کند.
دانشــگاه  نماینــده  یــاوری  ایــن جلســه  ادامــه  در 
TRU بــه معرفــی دوره هــای کارشناســی ارشــد کاربــردی 
در این دانشــگاه در حوزه گردشــگری پرداخت. مدیریت 
مدیریــت  گردشــگری،  مقصــد  توســعه  گردشــگری، 
صنعــت  در  خالقیــت  و  نــوآوری  اقامتــی،  مکان هــای 
گردشــگری، مدیریت جشــنواره ها و رویدادها، مدیریت 

زنجیره تأمین از جمله این دوره هاست.
او همچنیــن گفــت: در قالب دوره هــای کوتاه مدت 
کمتــر از ۶ مــاه و همچنیــن دوره هــای دو ســاله آمادگــی 
داریم متناسب با نیاز صنعت گردشگری ایران دوره های 

آموزشی برگزار کنیم.
در پایــان ایــن نشســت تفاهم نامــه مشــترکی بیــن 
دانشگاه TRU، مرکز آموزشی علمی کاربردی اتاق ایران 
و کمیســیون گردشــگری ایــن اتــاق در راســتای انتقال و 

مدیریت دانش در حوزه گردشگری به امضا رسید.
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میــزانارســالکاالهــایاساســیبــهمراکز
جمعیتــیکشــوردر۷ماهــهامســالبــهنزدیــک

۳میلیــونتــنرســیدتــافرآینــدتأمینوتوزیــعانواع
کاالهــامتناســببــاپراکنــشجمعیــتدرپهنــهجغرافیایی

کشوربرقرارشود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بازرگانــی دولتــی ایران، شــبکه 

حمــل  و نقل کاالهای اساســی کشــور به عنوان یکــی از زنجیره های تأمین این 
کاالهــا، از ابتــدای ســال جاری تا پایان مهــر، ۲ میلیون و ۸۸۳ هزار تن انواع گندم، 

برنــج، شــکر، روغــن و دانه های روغنی را در قالــب حمل  و نقل جاده ای و ریلی به مقصد 
۴۶۹ شهرستان و سایر مراکز جمعیتی به صورت مویرگی ارسال کرده است.

بر اســاس این گزارش، امســال بیش از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشــاورزان خریداری 
شــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه گنــدم، اصلی ترین ماده غذایی در ســفره ایرانیان اســت و در تهیه نان و ســایر 

فرآورده های گندم کاربرد دارد، این محصول بیش از ســایر کاالهای اساســی از مبادی تولید به مراکز جمعیتی 
ارســال شــده اســت. گفتنی اســت؛ با حمل به موقع محصول راهبردی گندم و ســایر کاالهای اساســی در این مدت، 

تعادل و توازن کاالیی در ۳۱ استان کشور بیش از هر زمان دیگر برقرار شده است.

بــهگفتــهرئیــساتحادیــهســراجانتهــران،
ورودوحضــوراتبــاعخارجــیبــدونمجــوز
دراینصنفســالهایســالاســتکهمانع
ازفعالیــتاعضــایواقعــیایــنصنفشــده
اســت.ایــنافــرادنبــضبــازارســراجرادر

دستگرفتهاند.
ســید محمــود موســوی، رئیــس اتحادیــه 
ســراجان تهــران در ادامــه تصریــح کــرد: ایــن 
افــراد با فعالیت و تولیــد کیف های زنانه بازار 
این رسته را اشباع کرده اند و بتازگی با تولید 
کولــه پشــتی و انــواع چمدان، بیــم آن می رود 
کــه تولیدکننــدگان ایرانــی کــم کــم از فعالیت 

در این حوزه هم خارج شده و بیکار شوند.
وی ادامــه داد: بارهــا وضــع موجود را به 
تمامــی دســتگاه های ذیربــط موضــوع اطــالع 

داده ایــم؛ امــا نــه تنهــا ترتیــب اثر داده نشــده 
بلکه تعداد افراد شاغل اتباع بیشتر هم شده 
اســت. حضــور ایــن افــراد نــه تنهــا بــه بیکارتر 
شــدن ایرانیان شاغل ســرعت می دهد ؛ بلکه 
به زیان دســتگاه های دولتی هم هســت؛ چرا 
که خود را متعهد به پرداخت بیمه، مالیات و 

دیگر هزینه ها نمی کنند.
موســوی در خصــوص مــواد اولیــه مــورد 
نیــاز صنــف بیان کرد: در تولید چرم طبیعی و 
مصنوعی در کشــور مشــکلی نداریم؛ اما برای 
یراق آالت با کمبود رو به رو هســتیم. تحریم 
در ســال  های اخیــر اگر چــه صدمات زیادی به 
بخش هــای مختلــف اقتصــادی وارد ســاخت؛ 
اما تولیدکنندگان دســته اول توانستند سطح 
کیفیــت را بــه نوع خارجی نزدیک کنند از این 

رو واردات این محصول از خارج متنفی شد.
رئیس اتحادیه ســراجان تهران با اشــاره 
بــه آســیب های صنــف متبــوع خــود در دوران 
کرونا گفت: به قاطعیت می توان گفت صنف 
ســراج از جملــه صنوفــی اســت کــه طــی ســه 
ســال شــیوع ویروس کرونا بــه دلیل تعطیلی 
مدارس و دانشــگاه ها، عدم برگزاری مجالس 
و میهمانی هــای مختلــف به دلیــل ممانعت از 
ســفرهای توریســتی، ســفر بــه مکــه مکرمه و 
عتبــات عالیــات به نابودی رســید و تنها تعهد 
این صنف از ســوی اعضا باعث شــد تا شــغل 
خــود را تــرک نکننــد در حالــی کــه زیان هــای 

زیادی را متحمل شدند.
وی وجــود ماده ۱۸۶ قانون مالیات  های 
از  را  کســب  پروانــه  صــدور  در  مســتقیم 

مشــکالت اتحادیــه دانســته و گفــت: اجــرای 
مــاده ۱۸۶ بــرای افــرادی کــه با اجــازه مالک، 
داده انــد  اجــاره  را  صنفــی  واحــد  ســرقفلی 
اســت.  کــرده  ایجــاد  را  زیــادی  مشــکالت 
خروجی هــای  و  ورود  محاســبات  موســوی 
دســتگاه های پــوز دربــاره مالیــات را از دیگــر 
مشــکالت صنــف برشــمرد و افزود: دســتگاه 
پــوز بــه نام مســتاجر و پروانه کســب به نام 
صاحــب ســرقفلی اســت، بنابرایــن در قانون 
جدیــد دســتگاه پــوز باید به نام فردی باشــد 
کــه پروانــه دارد در حالیکه ذی نفع مســتاجر 
از ســازمان  لــذا  نــه صاحــب پروانــه،  اســت 
امــور مالیاتــی می خواهیــم ایــن مشــکل کــه 
 مبتالبه بسیاری از فعاالن اقتصادی است را

بر طرف کند.

آیــتهللارئیســیوزیــرارتباطــاترامأمــور
کــردوضــعکســبوکارهادربســتراقتصــاد
بــهدقــترصــدومشــکالتو دیجیتــالرا
موانــعاحتمالیپیشرویاینکســبوکارها

راباسرعتوجدیتپیگیریورفعکند.
بــه گزارش ایرنا، آیت هللا ســید ابراهیم 
رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هیأت 
دولــت بــا اشــاره بــه گــزارش وزیــر صنعــت، 
افزایــش  آمارهــای  دربــاره  تجــارت  و  معــدن 
تولیــد در بخش هــای مختلــف، ایــن افزایــش 
عرصه هــای  در  عملکــرد  بهبــود  حاصــل  را 
متعــدد اقتصــادی دانســت و گفت: رســانه ها 
بــا انعــکاس و تبیین درســت ایــن موفقیت ها 

می تواننــد امیــد و اعتمــاد عمومــی جامعــه را 
ارتقا دهند.

در گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بــه هیــأت دولت آمــده بود »میــزان تولید در 
شــرکت های صنعتی و معدنی بورسی که ۵۰ 
درصد تولید کشور را شامل می شود، در مهر 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

۰۷/۷ درصد رشد ثبت شده است.
اشــاره  بــا  همچنیــن  رئیس جمهــوری 
ایجــاد هیــأت مولدســازی اموال راکــد و مازاد 
و  اقتصــادی  امــور  وزارت  در  دســتگاه ها 
دارایــی خاطــر نشــان کــرد: مولدســازی اموال 
رفــع  بــا  راکــد دســتگاه ها می توانــد  و  مــازاد 

محدودیت هــای تأمیــن مالــی، تحرکــی جــدی 
در اقتصــاد کشــور بــه وجــود آورد و دولــت با 
تشکیل این هیأت و نظارت دقیق بر عملکرد 
آن تــالش خواهــد کــرد مولدســازی امــوال و 

دارایی های مازاد دستگاه ها تسریع شود.
آیــت هللا رئیســی در بخــش دیگــری از 
کــرد  مأمــور  را  ارتباطــات  وزیــر  ســخنانش، 
وضعیــت کســب و کارهــا در بســتر اقتصــاد 
دیجیتال را به دقت رصد و مشکالت و موانع 
احتمالی پیش روی این نوع کسب و کارها را 

با ســرعت و جدیت پیگیری و رفع کند.
از  دیگــری  بخــش  در  رئیس جمهــوری 
ســخنانش بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال بــر 

باقی مانــده  فرصــت  از  اســتفاده  اهمیــت 
کمــی  و  کیفــی  ارتقــای  بــرای   ۱۴۰۱ ســال  از 
فعالیت هــای دانش بنیــان در کشــور تأکیــد و 
تصریــح کــرد: اگر چــه افزایش تعــداد و تنوع 
واحدهای دانش بنیان در کشــور مهم اســت، 
امــا نبایــد اجــازه داد ارتقــای کیفــی عملکــرد 
مجموعه هــای دانش بنیــان قربانــی افزایــش 

کمی این واحدها شود.
آیت هللا رئیســی با توجه به فرارســیدن 
مصــرف  افزایــش  و  کشــور  در  ســرما  فصــل 
انــرژی، وزارت نفــت را مکلف کرد برای بهینه 
شــدن مصــرف انــرژی راهکارهــای مناســب را 

اتخاذ کند.

 رئیس سازمان استاندارد خبر داد:
 فروش برخی از استانداردهای ایرانی

به کشورهای خارجی
رئیــسســازمانملــیاســتانداردبــابیان
اینکهکیفیتحقمردماست،ازفروش
برخــیاســتانداردهایایرانیطیقرارداد

رسمیبهکشورهایدیگرخبرداد.
بــه گــزارش مهــر، مهــدی اســالم پناه 
در مراســم روز ملــی کیفیــت اظهــار کــرد: 
موضوع مغفول مانده خدمات در سازمان 
پیگیــری  ویــژه  طــور  بــه  اســتاندارد  ملــی 

می شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: 
همچنیــن ارتقــای ظرفیــت انطباق پذیــری 
ملــی  ســازمان  جــدی  مأموریت هــای  از 
اســتاندارد اســت و ایــن ظرفیــت فرصتــی 
در اختیــار مــا قــرار می دهد کــه بتوانیم بر 
چالش های پیش روی صنایع غلبه کنیم.

وی ضمــن تاکیــد بر لزوم بازنگری در 
تجهیــزات بــرای غلبه بــر بحران هــا، ادامه 
داد: نمونه انطباق پذیری مناســب و غلبه 
بــر بحران هــا را در موضــوع تأمیــن بــرق 
پایدار تابستان به وضوح مشاهده کردیم.
از  یکــی  کــرد:  اضافــه  اســالم پناه 
مهم ترین ارکان گذر مطلوب از پدیده برق 
اســتفاده از ظرفیت بین دســتگاهی بود و 
ســایر دســتگاه های اجرایــی بایــد از مــدل 
بین وزارت نیرو و ســازمان ملی استاندارد 

استفاده کنند.
بیــان  بــا  جمهــوری  رئیــس  معــاون 

اینکــه انتظــار مــی رود، مدیریــت کیفیــت 
بــه بهبــود زندگــی مردم ختم شــود، اظهار 
کــرد: نظامــات قــدرت در دنیــا بــه ســمتی 
رفتــه کــه کشــور صادرکننــده مــواد خام و 
انرژی و یارانه خود را صادر کند و به فکر 
ارزش افــزوده نیفتــد و مــا بایــد در نظــام 
ملی استانداردســازی نــگاهِ صادرات محور 

داشته باشیم.
از  برخــی  مــا  گفــت:  اســالم پناه 
اســتانداردهای خود را طی قرارداد رســمی 
ایــن  و  فروخته ایــم  دیگــر  کشــورهای  بــه 
نشــان دهنده توان داخلی کشور در حوزه 

کیفیت است.
وی تاکیــد کرد: تضمیــن کیفیت باید 
به مقدمه فعالیت ما تبدیل شــود و نباید 
رســوب کاالی غیراستاندارد به فریز شدن 
کاال ختــم شــود بنابرایــن درصدد هســتیم 
نظــام کنتــرل کیفیــت را توســعه داده و 
تعــداد کارشناســان اســتاندار را افزایــش 

دهیم.
حــق  کیفیــت  اینکــه  بیــان  بــا  اســالم پناه 
مــردم کشــور اســت، گفــت: اصل ســازمان 
مــا برخــورد قاطــع بــا متخلفــان اســت و ما 
همــه تــالش خــود را بــرای ایــن مســاله بــه 
کار خواهیــم بســت و ظرفیــت قانونــی کــه 
مجلس شــورای اسالمی در ارتقای کیفیت 
در اختیار ما قرارداده استفاده خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی 
خوزستان: تعیین قیمت ارشادی برای گوشت 

قرمز در دستور کار است
معاونتوسعهبازرگانیوصنایعکشاورزی
ســازمانجهادکشــاورزیخوزستانبابیان
اینکــهقیمــتگوشــتقرمــزدراســتانبــه
صــورتمیانگیــندرمقایســهباکلکشــور
متعادلتراست،عنوانکردامیدواریمیک
قیمتارشادیبرایگوشتقرمزدراستان
مصوبشــودتــابهعنوانمبنــایتعزیراتی
دردســتورکارقــرارگیــردوبراســاسآن

بتوانیمبهبازارنظارتکنیم.
علی رحم کریمی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره وضع گوشت قرمز در بازار خوزستان 
اظهار کرد: در بحث تامین گوشــت قرمز در 
بازار استان با توجه به سرانه مصرفی هیچ 
مشــکلی وجــود نــدارد و تولیــد و عرضــه این 

محصول در بازار به اندازه کافی است.
وی بــا بیــان اینکه گوشــت قرمز قیمت 
مصــوب نــدارد، افزود: قیمت هایــی که برای 
گوشــت قرمــز عنــوان می شــود قیمت هــای 
ارشــادی هســتند که البته این قیمت ها نیز 
پــس از بحــث هدفمندســازی و آزادســازی 
یارانه ها تاکنون تغییر نکردند. این در حالی 
اســت کــه قیمــت گوشــت قرمــز در بــازار به 
صــورت میانگین پــس از این بحث ها حدود 

۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.
صنایــع  و  بازرگانــی  توســعه  معــاون 
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  کشــاورزی 
خوزســتان گفت: گوشــت شــقه گوســفندی 

و گوســاله بدون اســتخوان دو نوع گوشــتی 
هستند که بیشترین تقاضا را در بازار دارند 
و قیمت هــای ارشــادی برای ایــن محصوالت 
است و اکنون در حال برنامه ریزی و ارزیابی 
هســتیم تا قیمت های مصوب ارشــادی برای 

گوشت داشته باشیم.
کریمی عنوان کرد: جلساتی با اتحادیه 
گوشــت و مرغ، اصناف، ســازمان حمایت از 
مصــرف کننــده و اتحادیــه دامــداران برگــزار 
پیشــنهادی  قیمــت  آنالیــز  تــا  اســت  شــده 
گوشــت قرمــز در بخش هــای مختلــف ارائــه 
شــود امــا تاکنون بــه جمع بنــدی نهایی برای 

قیمت ارشادی جدید نرسیده ایم.
وی ادامــه داد: امیدواریــم یــک قیمــت 
اســتان  در  قرمــز  گوشــت  بــرای  ارشــادی 
مصوب شود تا به عنوان مبنای تعزیراتی در 
دستور کار قرار گیرد و براساس آن بتوانیم 

به بازار نظارت کنیم.
صنایــع  و  بازرگانــی  توســعه  معــاون 
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  کشــاورزی 
خوزســتان گفــت: قیمــت گوشــت در بــازار 
براســاس کیفیــت آن تغییــر می کنــد و بــه 
نوعــی هرچــه گوشــت بــا کیفیت تــر باشــد 
قیمــت آن باالتــر خواهــد بود امــا اگر مبنای 
نظارتــی بــرای ایــن محصــول وجــود داشــته 
باشــد بهتــر می تــوان شــرایط بــازار را رصد و 

برآن نظارت کرد.

 مأموریترئیسیبهوزیرارتباطاتبرایرفعموانع
کسبوکارهایدیجیتال

اتباعخارجی،نبضبازارسراجانرادردستگرفتهاند

 توزیعمویرگیحدود۳میلیونتن
کاالهایاساسیدرکشور
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تاکید رئیس کمیسیون 
کشاورزی مجلس بر ضرورت 

تعامالت تجاری با کشور ونزوئال
در جلســه وزرای کشــاورزی و حمــل و نقــل ونزوئــا 
منابع طبیعــی  آب،  کشــاورزی،  کمیســیون  رئیــس  بــا 
و محیط زیســت مجلــس شــورای اســامی بــه اهمیــت 
بــا هــدف  بیــن دو کشــور  تعامــات تجــاری هدفمنــد 
توســعه صــادرات و واردات محصــوالت و فرآورده هــای 

کشاورزی تاکید شد.
به گزارش ایسنا، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون 
کشــاورزی، آب، منابع طبیعــی و محیط زیســت مجلــس 
شــورای اســامی در دیــدار وزرای کشــاورزی و حمــل و 
نقــل ونزوئــا در رابطــه بــا چگونگــی راهکارهای توســعه 
روابــط ایــران و ونزوئــا در بخش کشــاورزی، اظهار کرد: 
در راستای کشت فراسرزمینی و تهاتر کاال بین دو کشور 
ظرفیت هــا و قابلیت هــای منحصربه فردی وجود دارد که 
بــا برنامه ریزی های صورت گرفته توســط دولت، مجلس 
و بخــش خصوصــی بــه ویــژه اتــاق بازرگانــی ایــران بــه 
افزایش همکاری ها اقدام دوجانبه و هدفمند بر اســاس 

سیاست ها و راهبردهای کان انجام خواهد گرفت.
وی با اشــاره به ظرفیت های متعدد کشــور ونزوئا 
در زمینــه تولیــد محصوالت کشــاورزی، افــزود: صادرات 
خدمــات فنــی مهندســی، تکنولوژیکی و میعانــات گازی 
بــه ایــن کشــور و اســتفاده از خــاک حاصل خیــز و منابع 
قابــل توجــه آب ونزوئــا یک فرصت مناســب برای ایران 
محســوب می شــود تــا بتوانــد در عرصــه تولیــد و نظــام 
بهره بــرداری حاصــل از آن نیــز در تعامــات بین المللــی 
کشــور  گفــت:  عســکری  باشــد.  داشــته  نقش آفرینــی 
ونزوئــا در زمینــه کشــت محصــوالت اســتراتژیک ذرت، 
سویا و دانه های روغنی دارای شرایط مناسبی است که 
در این راستا مجلس از دولت و بخش خصوصی انتظار 

به کارگیری تدابیر الزم و تاش وافر دارد.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس همچنین بر 
ضــرورت صــادرات محصــوالت و فرآورده های کشــاورزی 
در تعامــات تجــاری بــا کشــور ونزوئــا تاکیــد و عنــوان 
کــرد: تجربیات بســیار ارزنــده کشــورمان در تولید انواع 
محصوالت کشاورزی، غذایی و کاالهای اساسی و وجود 
مزیــت رقابتــی بســیاری از کاالهــای ایرانــی نســبت بــه 
کشــورهای همســایه ونزوئا فارغ از روابط سیاســی دو 
کشور که در سال های گذشته نقش اساسی در حضور، 
کشــورمان در ونزوئــا داشــته اســت؛ بــر همین اســاس 
باید زمینه حضور و عرضه توانمندی های کشورمان را با 

ایجاد تسهیات مناسب ایجاد کرد.
در  موجــود  ظرفیت هــای  بــه  ادامــه  در  عســکری 
صــادرات محصوالت خشــکبار ایران اشــاره کرد و گفت: 
انجیر، کشــمش، پســته، زعفــران و فرآورده های متعدد 
دیگــری بــا کیفیــت مناســب در ایران تولید می شــود که 
بــه دلیــل دارا بــودن مزیت هــای رقابتی بســیار مناســب 
نســبت به ســایر کشورهای جهان فرصت همکاری تجار 

و فعاالن اقتصادی دو کشور را فراهم خواهد کرد.
کشــور  دو  توانمندی هــای  دربــاره  پایــان  در  وی 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  نقــل  و  حمــل  زمینــه  در 
زیرساخت های مناسبی که در زمینه حمل و نقل ریلی، 
دریایی و جاده ای وجود دارد، باید ســازوکارهای اجرایی 
مراودات دو کشور با هدف توسعه روابط در صادرات و 

واردات محصوالت کشاورزی نیز فراهم شود.

خبـــــــــــــــــر

وزیر جهاد کشاورزی: 
شهرهای مولد محصوالت 
کشاورزی در کنار سواحل 

ایجاد می شود 
بنابر اعام وزیر جهاد کشــاورزی، روستاها و شهرهای 
محوریــت  بــا  کشــاورزی  محصــوالت  تولیدکننــده 
کشت های گلخانه ای و شیات در کنار سواحل جنوبی 

کشور ایجاد می شود. 
بــا  جلســه  حاشــیه  در  ســاداتی نژاد  جــواد  ســید 
بــا  گفت وگــو  در  قــم  کشــاورزی  بخــش  بهره بــرداران 
بــه  ســاکنان  شــهرها،  ایــن  در  کــرد:  بیــان  خبرنــگاران 
موضــوع  و  پرداخــت  کشــاورزی خواهنــد  فعالیت هــای 

سکونت و تولید، همراه هم دنبال خواهد شد.
ایــن روســتاها و شــهرهای مــدرن  افــزود: در  وی 
تمامــی مراحــل تولیــد محصــوالت کشــاورزی تــا فرآوری 
و عرضــه آن بــه بــازار از ســوی خــود مــردم ســاکن در 
ایــن شــهرها انجــام  می شــود. وی ادامــه داد: در مرحلــه 
ایــن طــرح در ســواحل جنوبــی کشــور اجــرا  نخســت، 
خواهــد شــد و پــس از ارزیابی هــای الزم، اجــرای آن در 

سایر سواحل و مناطق کشور نیز دنبال خواهد شد.
ســاداتی نژاد گفــت: در بحــث تغییــر الگوی کشــت 
پیشــرفت های بســیار خوبــی داریــم و براســاس اباغــی 
کــه صــورت گرفتــه اســت مســائل این حــوزه بــه صورت 
منظــم و هفتگــی در اســتان های کشــور دنبــال و بــرای 

فرهنگ سازی آن اقدام های الزم انجام می شود.

تولید لوازم خانگی در کشور 
بیش از ۲ برابر شد

بــه گفتــه محمــدی دانیالــی، عضو هیات مدیــره انجمن 
صنایــع لــوازم خانگــی ایــران، در چنــد ســال گذشــته با 
حمایت هــای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تولیــد 
لــوازم خانگــی از 8 میلیــون دســتگاه بــه بیــش از ۱۶ 

میلیون دستگاه افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، علیرضا محمدی دانیالی در نشست 
هم اندیشی وزیر صمت با تشکل ها و انجمن های فعال 
در بخش صنعت، معدن و تجارت افزود: مشکل اصلی 
صنعت کشــور قیمت گذاری دســتوری است و هیچکس 
نمی دانــد ایــن نــوع قیمت گــذاری از کــدام تجربــه موفق 

جهانی الگوبرداری شده است.
وی تاکیــد کــرد: اســتراتژی صنعتــی باید زیر ســایه 
قیمت گــذاری  امــا  باشــد،  اقتصــادی  کان  اســتراتژی 

دستوری منجر به نابودی صنعت و اقتصاد می شود.
این مقام صنفی، قاچاق و کاالی تقلبی را یکی از معضات 
اصلــی صنعــت لوازم خانگی برشــمرد و خاطرنشــان کرد: 
خوشبختانه حرکت خوبی از سوی وزارت صمت در حوزه 
قاچــاق و کاالی تقلبــی آغاز شــده اســت، اما حذف کامل 
آن نیاز به عزم ملی دارد. وی ادامه داد: با وجود افزایش 
۲ برابــری تولیــد لــوازم خانگــی، امــا رکــود بــر بــازار ایــن 
صنعــت حاکــم اســت و نیازمنــد راهکارهایی بــرای خروج 
از ایــن مشــکل هســتیم. محمــدی دانیالــی در پایان بیان 
داشت: وزارت صمت چوب سیاست های ایده آل گرایی را 
می خورد که بخشی از حاکمیت آن را دنبال می کند و در 
حقیقت این سیاســت ها رانتی اســت که اقتصاد ملی به 

حوزه سیاسی می دهد.

 رئیس سازمان چای:
۷۰ درصد چای وارداتی است

بنابــر اعــام رئیــس ســازمان چای کشــور، ۱۱۶هــزار تن 
بــرگ ســبز چای خریــد تضمینی شــده و تاکنون نیز ۲۶ 
هزار و ۱۷۱تن چای خشک در کشور تولید شده است.
حبیــب جهانســاز در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان 
اینکــه ۱۰ آبان آخرین برداشــت چای انجام شــد، گفت: 
در حــال حاضــر همــه برگ هــای ســبز چــای جمــع آوری و 
خریداری شد. این برگ ها به کارخانه ها فرستاده و چای 

نیز تولید شده است.

وی ادامــه داد:۱۱۶ هــزار تــن برگ ســبز چــای خرید 
تضمینــی شــده اســت. نــرخ خریــد تضمینــی بــرای برگ 
ســبز درجــه یک کیلویــی ۹۲۰۰ تومان و برای برگ ســبز 
درجــه دو ۷۱۰۰ تومــان اســت. در ایــن خریــد ۲۵ درصد 
پول چایکاران را دولت و ۷۵ درصد مابقی را کارخانه ها 
پرداخت می کنند. رئیس سازمان چای کشور با اشاره به 
اینکه تاکنون ۲۶ هزار و ۱۷۱ تن چای خشــک در کشــور 
تولیــد شــده اســت، گفــت: نیــاز کشــور به چای ســاالنه 
حداکثر ۱۰۰ هزار تن است که ۲۵ تا ۳۰ هزار تن آن از 
تولید داخل و ۶۵ تا ۷۰ هزار تن از محل واردات تامین 
می شــود. ایــن یعنــی ۳۰ درصــد چــای موجود در کشــور 

تولید داخل و ۷۰ درصد وارداتی است.
وی تصریح کرد: تولیدی چای صرفا به اســتان های 
گیــان و مازنــدران ختم می شــود و عمــده تولیدات چای 
نیــز در ایــن دو اســتان اســت. جهانســاز اضافــه کــرد: 
معمــوال از هنــد، ســریانکا و کنیــا چــای وارد می کنیم و 
بــه کشــورهای همســایه نیــز صادرات چــای داریم. در ۷ 
ماهه امسال حدود ۲۰ هزار تن صادرات و ۵۴ هزار تن 
واردات داشــتیم. وی در پاســخ به این ســوال که قیمت 
چای ایرانی در بازار چقدر باید باشد؟ گفت: از هر ۴.۵ 
کیلو برگ ســبز یک کیلو چای خشــک به دســت می آید. 
کــه همــه آن چای خشــک، ممتاز و قابــل عرضه به بازار 
نیســت. هــر کیلــو چــای ممتــاز بــرای کارخانه هــا حــدود 
۱۲۰ هــزار تومــان تمــام می شــود کــه با احتســاب هزینه 
بســته بندی، حمل و نقل، خرده فروشی ها با قیمت های 

باالتر در مراکز عرضه توزیع می شود.

اخبـــــــــــــــــار

دبیــرکل انجمن کشــتیرانی ایــران عنوان کرد 
کــه در چنــد مــاه گذشــته و براســاس اخبــار 
هنــد، ایــن کشــور از پذیــرش کیــوی ایرانــی 
خــودداری کــرده و یــک دلیــل عمــده توقــف 
صادرات کیوی ایران به هند عدم دسترســی 
ایــران بــه ثبــت اطاعــات در باک چیــن بوده 

است.
مسعود پلمه در گفت وگو با ایلنا درباره 
ارسال بار ایرانی ازطریق بنادر امارات به هند 
اظهار کرد: در شرایطی که سرویس الزم بین 
ایران و هند به صورت مستقیم وجود نداشته 
باشــد به این معنا که شــرکت های کشتیرانی 
ایرانی به هر علتی تمایلی به تردد بین بنادر 
ایران و هندوستان را نداشته باشند یا اساسا 
امکانــات الزم بــرای انجــام این تــردد را اختیار 
نداشــته باشــند؛ در بخــش اول، مشــکل بــه 
شــرایط بندری ایران و هندوســتان برمی گردد 
و اگر شرایط سختی حاکم باشد طبیعی است 
که مالک کشتی را نمی توان برای تردد در این 
مســیر ترغیب کرد اما بخشــی از این مشــکل 

بــه ایــن موضــوع برمی گــردد کــه شــرکت های 
کشــتیرانی تعــداد ناوگان کافی بــرای تردد در 

این مسیرها را ندارند.
دبیر انجمن کشــتیرانی ادامه داد: البته 
در تمــام دنیــا ایــن موضــوع متداول اســت که 
کاال و بــار الزامــا نبایــد مســتقیم بــه مقصــد 
ارسال شود و اگر در منطقه، بنادر  هاب وجود 
داشته باشد، قاعدتا این بنادر جذابیت زیادی 
بــرای تــردد کشــتی ها و انجــام فعالیت هــای 
حمــل و نقلــی بــه وجــود می آورنــد در نتیجــه 
از آنجایــی کــه مرکزیــت تجــاری یــا مرکزیــت 
لجســتیک دریایــی در آن بندر  هــاب بــه وجود 
آمده، ارســال بار از این بندر در شــرایطی که 
امــکان ارســال مســتقیم وجود نــدارد، صورت 

خواهد پذیرفت.
پلمه تاکید کرد: امکان ارسال هر کاالیی 
از ایران به بنادر امارات و از آنجا به سایر بنادر 
و مقصد نهایی وجود دارد و این روند ارســال 
و تــردد دریایــی تنها متوجــه یک کاالی خاصی 
نمی شــود اما در شرایط تحریمی احتمال دارد 

برخــی از کاالهــا از جملــه کاالهایی که کاربرد 
دوگانه برای آنها تعریف شده، نتوانند از این 
مزیــت اســتفاده کننــد و تنهــا راه ارســال ایــن 
کاالها، ارســال مســتقیم اســت که در صورت 
نبود امکان ارســال مستقیم طبیعی است که 

ارسال این کاالها متوقف می شود.   
هنــد  بــه  کیــوی  صــادرات  دربــاره  وی 
از مســیر بنــادر امــارات گفــت: در چنــد مــاه 
گذشــته و براســاس اخبار هند، این کشــور از 
پذیــرش کیــوی ایرانــی خــودداری کــرده و یــک 
دلیــل عمــده توقــف صــادرات کیــوی ایــران به 
هنــد عــدم دسترســی ایران به ثبــت اطاعات 
کلــی  طــور  بــه  اســت.  بــوده  باک چیــن  در 
فراینــد بــاک چیــن امکانی را بــه واردکننده و 
صادرکننــده می دهد کــه در این فرایند تمامی 
اطاعات الزم درباره نحوه تولید یک محصول 
در دســت خریدار قرار می گیرد و خریدار این 
امــکان را دارد کــه بدانــد بســته بندی این کاال 
بــه چــه شــکلی و با چه شــیوه ای انجام شــده 
و منشــا تولیــد ایــن کاال چه بوده  و از چه کود 

و ســمومی اســتفاده شــده است و در مجموع 
تمامی فرایندهای تولید و ذی نفعان تولید در 

دسترس خواهند بود.
دبیــر انجمــن کشــتیرانی ادامــه داد: این 
فراینــد در تجــارت جهانــی ایــن امــکان را بــه 
خریدار داده که به طور شفاف تمام اطاعات 
را در دســت داشــته باشــد و از شــفافیت صد 
درصــدی برخــوردار باشــد و در نتیجــه خریدار 
می تواند بررسی کند که آیا این اطاعات ثبت 
شــده صحــت دارد یا خیــر؟ برای مثال به طور 
مســتقیم می تواند با تولیدکننده و فروشــنده 
آن کــود و ســموم ارتبــاط برقــرار کنــد کــه آیــا 
تولیدکننــده  اختیــار  در  را  محصولــی  چنیــن 

کیوی قرار داده است یا خیر. 
پلمه تاکید کرد: موضوع این است ایران 
به دلیل شــرایط تحریمی به فرایند با کچین 
دسترســی نــدارد و از این رو کیــوی ایران وارد 
بنادر امارات می شود که این ثبت اطاعات از 
طریق اشــخاصی که این قابلیت یا دسترســی 

به فرایند باک چین را دارند، انجام شود.

رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
اعام کرد که طی ۱۰ ســال گدشــته به دلیل 
ترک فعــل دســتگاه ها، ۶۵ درصــد از قوانیــن 

حمایت از تولید اجرایی نشده است.
بــه گــزارش مهــر، مصطفــی طاهــری، در 
مراســم روز ملــی کیفیت با اشــاره به کیفیت 
حــوزه  در  کــرد:  اظهــار  داخلــی،  خودروهــای 
خودرو ذی نفعان بسیاری داریم و باید از دید 
ذی نفعان متغیرهایی نظیر آالیندگی بررســی 
شود. از سویی دیگر وضعیت امنیت و مصرف 

ســوخت خودروها و همچنین ســهامداران که 
بــه دنبــال ســود هســتند، از دیگــر ذی نفعــان 

حوزه خودرو محسوب می شوند.
معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس افزود: بنابراین با توجه به اینکه این 
حوزه ذی نفعان مختلفی دارد باید به ســمتی 
برویم که کیفیت، این ذینفعان را اقناع کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اجرای 
ســطوح  خودروســازی  صنعــت  در  کیفیــت 
مختلفی دارد که از قطعه ســاز تا خودروســاز 

را در بر می گیرد.
طاهــری همچنیــن اظهار کرد: در کشــور 
مجموعــه قوانیــن خوبی برای حمایت از تولید 
داریم اما بعد از گذشــت ۱۰ ســال، ۶۵ درصد 
از ایــن قوانیــن بــه دلیل ترک فعل دســتگاه ها 
اجرا نشــده اســت. وی در ادامه با بیان اینکه 
داده هــای  فشرده ســازی  ســمت  بــه  حرکــت 
استاندارد الزامی است، گفت: تبادل داده در 
ایران با مشکل مواجه است و نیاز داریم این 

مساله را در کشور حل کنیم.

طاهــری افــزود: عمومــاً مدیــران کنتــرل 
کیفیــت بایــد گــزارش عــدم رعایــت کیفیت را 
به ســازمان ملی اســتاندارد بدهنــد اما ممکن 
اســت به دلیل تعارض منافع، روند صحیحی 
نباشــد. بنابرایــن بایــد بــه ســمت ســامانه ای 

شدن این روند حرکت کنیم.
وی ادامه داد: صندوقی باید ایجاد شود 
کــه منابــع آن از شــرکت ها تأمیــن شــود امــا 
پرداخــت بــه عامــل اجــرای کنتــرل کیفیت به 

دست سازمان ملی استاندارد باشد.

و  نقــل  و  حمــل  کمیســیون  رئیــس  گفتــه  بــه 
ایــران  ایــران، ســفیر  اتــاق بازرگانــی  لجســتیک 
در قطــر از توافق هــای بیــن ایــن دو کشــور خبــر 
داد و حتــی وزیــر راه  و شهرســازی ایران به قطر 
ســفر کــرد امــا در عمل ایــن تفاهم ها بــه نتیجه 
نرســید و عملیاتی نشــد این در حالیســت که ما 
می توانســتیم از فرصــت نزدیکــی ایــران بــه قطر 
از  می توانســت  کشــور  ایــن  و  کنیــم  اســتفاده 
زیرســاخت های خــوب ایــران در بخــش بنــادر و 

فرودگاه ها استفاده کند.
علــی حســینی در گفت وگو با ایلنــا، با بیان 
اینکــه برنامه ریزی رویدادهای بین المللی نیازمند 
زمــان اســت، گفــت: شــرکت های در دنیــا وجــود 
دارنــد کــه از طریــق مناقصــه برگــزاری و مدیریت 
رویدادهــای مهــم جهانــی از جملــه جــام جهانــی 
را برعهــده می گیرنــد؛ قطــر بــرای برگــزاری جــام  

جهانی برنامه ریزی بلندمدت انجام داد و به نظر 
می رسد که در این زمینه نیز موفق بوده است.

انعقــاد  و  توافق هــا  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تفاهم نامه هــا بیــن ایــران و قطــر، گفــت: ســفیر 
ایــران در قطــر از توافق هــای بیــن ایــن دو کشــور 
خبــر داد و حتــی وزیــر راه  و شهرســازی ایــران به 
قطــر ســفر کــرد امــا در عمــل ایــن تفاهم هــا بــه 
نتیجه نرســید و عملیاتی نشــد این در حالیســت 
کــه مــا می توانســتیم از فرصــت نزدیکــی ایران به 
قطــر اســتفاده کنیــم و ایــن کشــور می توانســت 
از زیرســاخت های خــوب ایــران در بخــش بنادر و 

فرودگاه ها استفاده کند.
حســینی با بیــان اینکه ایــران از برنامه قطر 
کنار گذاشــته شــد، گفت: اگر ایران می خواســت 
در بازار جام جهانی دوحه ســهمی داشــته باشــد 
بایــد بــا شــرکت هایی کــه مدیریــت و اجــرای ایــن 

تورنمنت را برعهده گرفتند وارد مذاکره می شد و 
بخشی از تدارکات را از طریق آنها انجام می داد.
رئیــس کمیســیون حمل و نقل و لجســتیک 
اتاق بازرگانی با اشــاره مســتقر شدن یک کشتی 
ورود کشــتی  گفــت:  دوحــه،  ســواحل  در  کــروز 
کــروز بــه هــر بنــدری نیاز به زیرســاخت اساســی 
دارد و در هــر بنــدری ایــن کشــتی نمی تواند پهلو 
بگیرد، من نمی دانم که آیا در ایران بندری وجود 
دارد کــه بتوانــد بــه ۴ هــزار مســافر در یــک زمان 
مشــخص خدمــات ارائــه بدهــد؛ ایــن کار نیازمند 
فراهم کردن یک فرآیند پیچیده لجستیکی است 
کــه متاســفانه مــا در این زمینه تجربــه پهلوگیری 

این کشتی ها را نداریم.
بــه گفتــه وی؛ ایــران می توانــد بــرای بعــد از جــام 
جهانــی برنامه ریــزی کنــد و یکی از ایــن مقصدها 

کشتی های بنادر جزیره کیش و قشم شود.

ایــن فعــال اقتصــادی تاکیــد کــرد: بــه نظــر 
می رســد جهشــی در زمینــه صادرات مــواد غذایی 
حالی کــه  در  نداشــتیم  قطــر  بــه  دوره  ایــن  در 
احســن  نحــو  بــه  فرصــت  ایــن  از  می توانســتیم 
استفاده کنیم؛ ایران با حمل دریایی می توانست 
بخشــی از محصوالت غذایی بازار دوحه را تامین 
کند اما ضعف در زمینه حمل و نقل دریایی مانع 

ما در رسیدن به این مهم شد.
حســینی بــا اشــاره بــه ســهم دریایــی ایــران 
در خلیــج فــارس، گفــت: اگــر بتوانیــم این ســهم 
را پــس بگیریــم در رونــق اقتصادی بنــادر جنوب، 
بــه خصوص بنادر کوچک کمــک می کند. ایران با 
کشــورهای حاشــیه فارس رابطه ســنتی و دیرینه 
دارد و بــه نظــر می رســد کــه ایــن ارتباط بــه دلیل 
مشــکات سیاســی کم شــده باشــد و اگر به این 
موضوع برگردیم سهمی که از بازار این منطقه از 

دست دادیم به ما باز می گردد.
وی بــا بیــان اینکــه کشــتیرانی والفجــر 8 در 
ابعــاد بزرگــی بــه مــا کمــک می کــرد، گفــت: ایــن 
کشتیرانی خطوط ثابتی داشت و ما تقاضا داریم 
که این خطوط بازگردد تا ما سهم خود را از بازار 

منطقه به دست بیاوریم.
رئیــس کمیســیون حمل و نقل و لجســتیک 
اتــاق بازرگانــی بــا اشــاره بــه تحریم  قطر از ســوی 
کشورهای حوزه خلیج فارس، گفت: در یک بازه 
زمانــی ایران تنها کشــوری بود که می توانســت با 
قطــر همــکاری کند اما ما از این فرصت اســتفاده 
نکردیــم؛ قطــر کشــور ثروتمنــدی اســت و بیشــتر 
اقامی که در این کشور مصرف می شود وارداتی 
اســت که ما از این فرصت نیز اســتفاده نکردیم. 
ناهماهنگی های ما در بنادر زیاد اســت و ما نیاز 

داریم که بنادر را تجهیز کنیم.

محصــوالت  وزن  درصــد   8۹ گذشــته  ســال  در 
کشــاورزی صــادر شــده بــه ۱۵ کشــور همســایه 
بــوده کــه کشــور عــراق بــه تنهایــی خریــدار ۳۷ 

درصد این محصوالت از ایران بوده است.
بــه گــزارش ایســنا، ایران کشــور چهار فصل 
دامــی،  کشــاورزی،  محصــوالت  تولیــد  تنــوع  بــا 
شــیاتی، خشــکبار و غذایــی اســت کــه عــاوه بر 
تولیــد محصــوالت مورد نیاز خــود، تولیدکنندگان 
و تجــار نیــز صادرات این نوع محصوالت را دنبال 
کرده اند اما به دلیل شــرایط اقلیمی نیمه خشــک 
بیــش از ۶۵ درصد واردات کشــور نیز محصوالت 

اساسی کشاورزی است.
در سال ۱۴۰۰ چقدر صادرات و واردات 

محصوالت کشاورزی داشتیم
در ســال ۱۴۰۰ بیــش از 8 میلیــون و ۵۲8 
هــزار تــن از  محصــوالت غذایــی و کشــاورزی از 
کشورمان صادر شده است و بیش از ۳۰ میلیون 
و ۴۱۹ هــزار تــن کاالهای اساســی کشــاورزی نیز 
تجــارت خارجــی  کــه مجمــوع  اســت  وارد شــده 
محصــوالت کشــاورزی مان بــه ۳۹ میلیــون تن در 

سال رسیده است.
قبــل  ســال  کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  در 
۱۵۴ هــزار تــن کاالی دامــی و شــیاتی،   به ارزش  
۲۱۴.۵ میلیــون دالر، لبنیــات ۴۴۰ هــزار تــن بــه 

ارزش  ۴۱۷.۵ میلیــون دالر، تخــم مــرغ ۹۰ هــزار 
تن به ارزش ۵.۵ میلیون دالر، عسل ۱8۰۰ تن به 
ارزش ۶.۵ میلیــون دالر، احشــا و پوســت و روده 
حیوانات ۶۶۰۰ تن به ارزش ۱۳۷ هزار دالر، انواع 
میــوه و محصــوالت کشــاورزی و گیاهــی همــراه با 
فرآورده هــای غذایــی ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تن به 

ارزش ۴ میلیارد و ۵۶۲.۵ میلیون بوده است.
چه محصوالتی صادر شده است

 ۳۶ محصــول اول صادراتــی این محصوالت 
از لحاظ وزنی به ترتیب ســیب تازه با  ۹8۴ هزار 
تــن، هندوانــه بــا ۹۱۲ هــزار تــن، گوجــه فرنگــی 
زراعــی ۶۲۴ هــزار تــن، ســیب زمینــی ۵۵۶ هــزار 
تــن، پیــاز تــازه ۳۷۴هــزار تــن، خربــزه ۲۳۷ هزار 
تــن، خمیرهــای غذایــی ۲۳۳ هــزار تــن، گوجــه 
فرنگــی گلخانــه ای ۱۹۹ هزار تن، کیوی ۱۹۵ هزار 
تــن، فلفــل دلمه ای ۱۷۵ هزار تن، خیار ۱۶۶ هزار 
تــن، بادمجــان ۱۶۶ هزار تن، کلــم ۱۵8 هزار تن، 
خرمــا مضافتــی ۱۵۷ هــزار تن، پرتقــال ۱۳8 هزار 
تــن، انــواع آب میــوه تغلیظ شــده ۱۳۴هــزار تن، 
بیســکوئیت ۱۳۰ هــزار تــن، رب گوجــه ۱۲۴ هزار 
تــن، انــواع شــیرینی بــدون کاکائــو ۱۱۹ هــزار تن، 
پســته بــا پوســت ۱۱۵هزار تن، گل کلــم ۱۱۰ هزار 
تن، انواع نان ۹۵ هزار تن، کاهو کروی ۹۲ هزار 
تــن، پنیــر 8۲ هزار تن، تیزابــی بی دانه ۷۵ هزار 

تــن، کاهــو معمولــی ۷۴ هــزار تــن، دوغ ۶8 هزار 
تن، هویج ۶۷ هزار تن، هلو ۶۷ هزار تن، شیر و 
خامــه ۶۶ هــزار تن، خرمای زاهــدی ۵۹ هزار تن، 
کدو حلوایی ۵۷ هزار تن، شیر خشک صنعتی از 
گاو ۵۶ هزار تن، انگوری بی دانه خشک ۵۲ هزار 
تن، خامه شــیر ۵۰ هزار تن، ســیب زمینی آماده 

۴۵ هزار تن بوده است.
 حجم صادرات به کشورهای همسایه چقدر 

بوده است
بر اساس آمار گمرک، میزان صادرات محصوالت 
کشــاورزی به کشــورهای همســایه از 8 میلیون و 
۵۲8 هزار تن، ۷ میلیون و ۶۰۲ تن بوده که 8۹ 
درصد وزن صادرات محصوالت کشاورزی، غذایی 
و شیاتی سال ۱۴۰۰ بوده است. میزان صادرات 
بــه کشــورهای همســایه به ترتیب به عــراق با  ۳ 
میلیون و ۲۳8 هزار تن، امارات یک میلیون و ۷۴ 
هــزار تن، افغانســتان 8۳۲ هزار تن، ترکیه ۲۶۹ 
هزار تن، آذربایجان ۲۰۷ هزار تن، ارمنستان 8۱ 
هــزار تــن، ترکمنســتان ۲۰۳ هــزار تن، پاکســتان 
۵۰۷ هزار تن، روســیه ۶۳۴ هزار تن، قزاقســتان 
۱۲۰ هــزار تــن، عمان ۱۷۱ هــزار تن، قطر۱۹۰هزار 
تــن، کویــت ۷۳ هــزار تن، بحرین ۳ هــزار و ۱۲۲ 

تن و عربستان ۴ کیلو گرم بوده است.
ذرت دامی در صدر آمار واردات 

به گفته ســید روح هللا لطیفی، کارشناس گمرک 
محصــوالت  واردات  کشــاورزی،  محصــوالت  در 
کشــاورزی و غذایــی در ســال ۱۴۰۰ بیــش از  ۳۰ 
میلیــون و ۴۱۹ هــزار تــن بــه ارزش ۱۶ میلیــارد و 
۴۹۵ میلیــون دالر بــوده اســت کــه در ایــن میان، 
ذرت دامــی ۹ میلیــون و ۷۳۳ هــزار تــن، گنــدم 
معمولــی ۷ میلیــون و ۷۵ هزار تن، جو ۳ میلیون 
و ۳۳۷ هــزار تــن، کنجاله ۲ میلیون و ۳۳8 هزار 
تــن، دانــه ســویا ۲ میلیــون و ۱۴۶ هزار تن، شــکر 
تصفیــه نشــده ۱ میلیــون و ۲۰۳ هــزار تــن، روغن 
دانــه آفتابگــردان 8۹۴ هــزار تــن، مــوز ۶۰۳ هزار 
تــن، روغــن خام ســویا ۵۳۳ هزار تــن، برنج نیمه 
ســفید ۴۷۹ هــزار تــن، روغن پالــم ۴۶۶ هزار تن، 
برنــج کامــل ســفید ۳۶۲ هــزار تــن، گوشــت مرغ 
۱۲۵ هــزار تــن، کنجــد ۱۱8 هــزار تــن، عــدس ۱۰۱ 
هــزار تــن، چای ســیاه ۷۰ هزار تــن، انبه ۶8 هزار 
تن، لوبیا سویا ۵۷ هزار تن، نخود رنگی ۴۳ هزار 
تن و ذرت سبز ۳۹ هزار تن ۲۰ قلم اول کاالهای 

وارداتی در سال ۱۴۰۰ به کشور بوده است.
امسال چقدر واردات و صادرات داشتیم

در  ۶ ماهه نخســت امســال نیز  ۱۰ میلیون 
و۹۳۷ هزار تن محصوالت کشاورزی به ارزش 8 
میلیارد و ۳۰ میلیون دالر وارد کشور شده است 
و ۳ میلیون و ۳۹8 هزار تن به ارزش ۱ میلیارد و 

۹۵۱ میلیون دالر، صادرات محصوالت کشاورزی 
و غذایی در این مدت بوده است.

تجــارت  مجمــوع  شــد  بیــان  کــه  همانطــور 
و  کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات(  و  )واردات 
غذایــی در ســال ۱۴۰۰  بــه طــور میانگیــن روزانــه 
۱۰۶ هــزار و ۷۰۴ تــن در روز بــوده اســت. اگر بنا 
باشــد هــر ۲۴ تــن کاال با یک کامیون حمل شــود 
کامیــون   ۱8۵ ســاعتی  کامیــون،   ۴۴۴۶ روزانــه 
و دقیقــه ای ۳ کامیــون بــه جابجایــی ایــن میــزان 

محصوالت مبادرت ورزیدند.
گفتنــی اســت عــاوه بــر بازاریابــی مناســب 
و نیــاز بــه ورود بــه بازارهــای دورتــر، حمل و نقل 
هوشــمند، دیپلماســی فعال اقتصادی برای حمل 
ترانشــیپمنت در مرزهــا،  بــه جــای  یکســره کاال 
مدیریــت یکپارچــه مــرزی و کنترل های هوشــمند 
و صــدور بــه هنــگام مجوزها می تواند در ســرعت 
موثــر  کشــاورزی  کاالهــای  واردات  و  صــادرات 
باشــد. مضــاف بــر اینکــه بهره گیــری و تشــویق به 
بســته بندی مناســب، مطالعه بازار، اطاع رسانی 
فــرآوری  هــدف،  بازارهــای  تعرفــه ای  نظــام  از 
محصوالت و ممانعت از خام فروشــی برای ارزش 
افــزوده بیشــتر نیــز می توانــد بــا ارزآوری بیشــتر، 
محصــوالت  رفــت  هــدر  و  کاال  ضایعــات  مانــع 

کشاورزی در بازارهای صادراتی شود.

عراق؛ همچنان مشتری اول محصوالت کشاورزی ایران

هیچ یک از توافقات تهران-دوحه برای جام جهانی به نتیجه نرسید

صادرات کیوی ایران به هند با نام امارات

 رئیس کمیسیون صنایع مجلس: ۶۵ درصد
از قوانین حمایت از تولید اجرا نشد
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انتقاد از گزارش های تفریغ 
بودجه 3 ماهه دیوان محاسبات

عضوفراکسیونانقالبمجلسشورایاسالمیاعالم
کــردکــهگزارشتفریغبودجهبایدیکســالهباشــدنه
3ماهــه،زیــراگزارشهــای3ماهــهنمیتوانــدتصویــر

دقیقیازتخصیصاعتباراتبهنمایشبگذارد.
قاســم ســاعدی در گفت وگــو بــا ایرنــا بــا اشــاره به 
ارائــه گزارش هــای 3ماهــه دیــوان محاســبات از تفریــغ 
بودجــه ســال ۱۴۰۱ گفــت: گــزارش تفریــغ بودجــه بایــد 
یک ســاله باشــد نه 3ماهه. او افزود: طبیعی اســت که 
اعتبــارات بودجــه در عرض3مــاه بــه طــور کامــل تامیــن 
نشده و  تخصیص نمی یابد و به دلیل شرایط اقتصادی 
و اعمــال تحریم هــا ممکن اســت تامین منابــع در زمانی 
که پیش بینی شده انجام نشود. همین امر ممکن است 
تخصیص ها را در مدت زمان 3ماهه دچار مشکل کند.
عضــو فراکســیون انقالب با تاکید بــر اینکه نمی توان در 
عرض 3ماه قضاوت درســتی در مورد عملکرد بودجه ای 
دولــت داشــت، تصریــح کــرد: در گزارش هــای ســاالنه 
می تــوان عملکــرد دولت در تامیــن و تخصیص اعتبارات 

را به طور دقیق ارزیابی و در مورد آن قضاوت کرد.
ســاعدی خاطرنشــان کــرد: گزارش هــای 3ماهــه از 
تفریــغ بودجــه و بررســی عملکــرد دولــت در ایــن مــدت 
کوتــاه ممکــن اســت موجــب ایجاد شــبهاتی بــرای مردم 

درباره عملکرد دولت شود که این کار درست نیست.
ایــن نماینــده مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد در 
جامعــه  در  شــبهه افکنی  هرگونــه  از  کنونــی  شــرایط 
جلوگیــری کنیــم، اظهار کرد: دولــت و مجلس باید برای 
ایجاد فضایی آرام در کشــور تالش کنند و نظارت ها در 

راستای تقویت دولت انجام شود.

خبـــــــــــــــــر

تصمیمات ستاد هماهنگی 
اقتصادی برای افزایش 
تولید در حوزه نفت و 

گاز با استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی

ســتادهماهنگــیاقتصــادیدولــتبــهمنظــورافزایش
تولیــددرحــوزهنفــتوگازبااســتفادهازظرفیتهای

بخشخصوصیتصمیماتیاتخاذکرد.
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن جلســه یکشــنبه شــب 
که به ریاســت ســید ابراهیم رئیســی برگزار شد، برنامه 
وزارت نفــت برای توســعه هشــت پتروپاالیشــگاه جدید 
بخــش خصوصــی  توســط  کشــور  جنوبــی  ســواحل  در 
مطرح و مقرر شــد صندوق توســعه ملی با اســتفاده از 
ظرفیت هــای قانونــی خــود در تامیــن مالــی ایــن طرح ها 

مشارکت کند.
با اجرای طرح های یاد شــده ظرفیت پاالیش نفت 
خــام و میعانــات گازی ایــران بــه دو برابــر میــزان کنونی 

افزایش خواهد یافت.
موضــوع تســویه بدهی هــای دولــت بــه صندوق توســعه 
میادیــن  از  بهره بــرداری  حــق  واگــذاری  از طریــق  ملــی 
مشــترک ایران و کشــورهای همســایه به این صندوق با 
تاکید بر میدان های اولویت دار مطرح و مقرر شد وزارت 

نفت تمهیدات الزم را در این زمینه فراهم آورد.
در ایــن جلســه همچنیــن برنامــه وزارت نفت برای 
ارتقای ظرفیت تولید نفت خام مطرح و مقرر شد دولت 
به تامین منابع مالی کافی برای ســرمایه گذاری شــرکت 
ملــی نفــت در این حوزه کمک کند. هدف برنامه مذکور 
افزایــش ضریــب بازیافــت نفــت از میادیــن موجــود و 
نوسازی تجهیزات استخراج متعلق به شرکت ملی نفت 
ایــران اســت. انتظــار می رود بــا اجرای این طــرح جایگاه 
ایران در بازار جهانی نفت در سال های آینده ارتقا یابد.

صندوق بین المللی پول: 
چشم انداز اقتصاد جهانی 

تاریک تر می شود
صندوقبینالمللیپولبااشــارهبهبدترشــدنمداوم
نظرسنجیهایشاخصمدیرانخریددرماههایاخیر
اعــالمکــردکــهچشــماندازاقتصــادجهانــیتیرهتــراز
پیشبینیهایانجامشــدهدرماهگذشتهاست,دلیل
آنراهــمتشــدیدسیاســتهایپولــیناشــیازتــورم
دائمیباالوگســترده،شــتابضعیفرشــددرچینو
اختالالتمداومعرضهوناامنیغذاییناشیازحمله

روسیهبهاوکرایندانست.
ایــن وام دهنــده جهانــی مــاه  بــه گــزارش ایســنا، 
گذشته پیش بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲3 

از ۲.۹ درصد به ۲.۷ درصد کاهش داد.
صندوق بین المللی پول افزود که شــاخص هایی با 
بسامد اخیر به ویژه در اروپا تأییدی بر چشم انداز تیره تر 
است. به گفته این موسسه، شاخص های اخیر مدیران 
خرید که نشانگر فعالیت های تولیدی و خدماتی است، 
نشان دهنده ضعف در اکثر اقتصادهای بزرگ گروه ۲۰ 
است، در حالی که فعالیت های اقتصادی رو به کاهش 

و تورم همچنان باالست.
چالش هایــی  گفــت:  پــول  بین المللــی  صنــدوق 
کــه اقتصــاد جهانــی بــا آن مواجــه اســت بســیار زیــاد و 
شاخص های اقتصادی ضعیف نشان دهنده چالش های 

بیشتر پیش رو است.
بدتر شدن بحران انرژی در اروپا به شدت به رشد 
اقتصادی آسیب وارد می کند و تورم را افزایش می دهد، 
در حالــی کــه تــورم بــاال طوالنی مــدت می توانــد باعــث 
افزایــش بیــش از حــد انتظار سیاســت گذاری و تشــدید 
شرایط مالی جهانی شود. صندوق بین المللی پول گفت 
کــه ایــن بــه نوبــه خــود خطــرات فزاینــده بحــران بدهــی 

دولتی را برای اقتصادهای آسیب پذیر ایجاد می کند.
بــر اســاس گزارش رویتــرز، این ســازمان همچنین 
اعالم کرد که رویدادهای شدید جوی به طور فزاینده به 

رشد در سراسر جهان آسیب می زند.

ایران، قیمت رسمی فروش 
نفت برای مشتریان آسیایی 

را افزایش داد
شرکتملینفتایرانقیمترسمیفروشانواعنفت
خامصادراتیبرایعرضهبهمشــتریانآســیاییرابرای

فروشدرماهدسامبر)آذرماه-دیماه(افزایشداد.

بــه گــزارش وزارت نفــت، مدیریت امــور بین الملل 
شــرکت ملــی نفت ایــران قیمت نفت خام ســبک، نفت 
خام سنگین و فروزان را برای فروش در ماه دسامبر به 
ترتیــب ۵ دالر و 3۵ ســنت، یــک دالر و ۸۵ ســنت، یک 
دالر و ۹۵ ســنت باالتــر از میانگیــن قیمــت نفت عمان/ 

دوبی قیمت گذاری کرده است.
میانگیــن قیمــت نفــت خــام عمــان/ دوبــی، قیمت 

پایه نفت خام در غرب آسیاست.
ایــران قیمــت رســمی فــروش نفــت خام ســبک در 
بــازار شــمال غــرب اروپــا را 3۵ ســنت کمتــر از برنــت و 
قیمــت نفــت خــام ســنگین و فــروزان را در این بــازار به 
ترتیب ۴ دالر و ۴۰ ســنت و ۴ دالر و 3۰ ســنت پایین تر 

از برنت قیمت گذاری کرده است.

اخبـــــــــــــــــار

محســنیاژهای،رئیــسقوهقضائیــهبهمســئوالن
قضاییبویژهســازمانبازرســیکلکشــوردستور
دادبــرایتســهیلوتســریعدسترســیمــردمبــه

اقالمدارویی،بهدولتکمککنند.
بــه گزارش بازار، حجت االســالم والمســلمین 
روزگذشــته در نشســت شــورای  اژه ای،  محســنی 
عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید بزرگوار، سردار عالیقدر و دانشمند برجسته 
حــاج حســن طهرانی مقدم و همرزمــان وی، گفت: 
شــهید طهرانی مقــدم در زمــره انســان هایی بود که 
در دل ســختی و مشــکالت، بــا چاره اندیشــی های 
بــه دهــان  انگشــت  را متعجــب و  خــود، دیگــران 
می کنند؛ این شهید واالمقام در اوج جنگ تحمیلی 
و تحریم هــای دشــمنان، بــرای کشــور تولیــد قدرت 
بازدارنده کرد و فناوری ســاخت و توســعه موشکی 
را در پیــش گرفــت و در نتیجــه همــان ســختی ها 
و مجاهدت هــای مخلصانــه، امروز شــاهد ســاخت 
موشــک بالســتیک فراصــوت در کشــور هســتیم و 
می توانیــم بســیاری از نیازهای دفاعی و غیردفاعی 
خود را تولید و وفق ضوابط بین المللی صادر کنیم.
رئیــس دســتگاه قضــا در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ســفر اخیر هیئت عالی قضایی به اســتان خراسان 
جنوبــی و مصوبــات ایــن ســفر بــرای رفــع مســائل 
و مشــکالت مــردم گرانقــدر ایــن اســتان، افــزود: 
مقامــات و مســئوالن بخش هــای ذیربــط قضایــی 
که در جریان ســفر به اســتان خراســان جنوبی به 
نقــاط مختلــف ایــن اســتان عزیمــت کردنــد و پــای 
صحبت هــای مــردم نشســتند، موارد مصوب شــده 
و تصمیمــات اتخــاذ شــده را تــا حصــول نتیجــه و 
رفع مســائل و مشــکالت مردم خراســان جنوبی، با 

جدیت و مداومت پیگیری کنند.

مشــخصاً  زمینــه  همیــن  در  قوه قضائیــه  رئیــس 
و  مطالبــات  داد  دســتور  قضایــی  مقامــات  بــه 
خواســته هایی کــه در جریــان ســفر بــه خراســان 
جنوبــی بــه صورت کتبی و شــفاهی از ناحیه مردم 
و مراجعان واصل شــده اســت را در نهایت جدیت 
و مداومت و با نگاهی ویژه پیگیری کنند و نسبت 
به اجابت هر مقدار از آن مطالبات و خواسته های 
قانونــی  مســئولیت های  حیطــه  در  کــه  مردمــی 

مقامات قضایی است، اهتمام داشته باشند.
مســئوالن  افــزود:  راســتا  همیــن  در  وی 
و  مطالبــات  از  مقــدار  هــر  قضایــی  مقامــات  و 
خواســته های مردمــی واصــل شــده را کــه رفــع و 
قانونی شــان  اختیــارات  حیطــه  در  آن هــا  اجابــت 
نیســت، بــه مــردم درخواســت کننده اطــالع دهنــد 
و اینگونــه نباشــد کــه هموطــن مطالبه گــر از وضــع 

درخواست و مطالبه خود بی اطالع بماند.
اژه ای  محســنی  والمســلمین  حجت االســالم 
تاکید کرد: مردمی که در جریان ســفرهای استانی 
بــا مقامات و مســئوالن قضایی به صورت چهره به 
چهــره و بدون واســطه مالقــات می کننــد، انتظارات 
به حقی دارند و به هیچ وجه نباید آن ها را مأیوس 
در  را  و خواسته های شــان  بایــد مطالبــات  و  کــرد 
حیطــه مســئولیت های قانونــی خــود، بــا جدیــت و 

مداومت پیگیری کنیم و به سرانجام برسانیم.
رئیــس دســتگاه قضــا بــا اشــاره به نخســتین 
برنامــه ســفر اســتانی خــود بــه خراســان جنوبــی و 
حضــور در دانشــگاه بیرجنــد و دیــدار و گفتگــو و 
تبــادل نظــر با دانشــجویان، اظهار کــرد: در جریان 
حضور در دانشگاه بیرجند، چند تن از دانشجویان 
از دانشــجویان دانشــگاه های مختلــف، در نهایــت 
مســائل،  زبــان،  لکنــت  بــدون  و  نزاکــت  و  ادب 

خواســته ها، نقدهــا و پیشــنهادات و اعتراض خود 
را مطــرح کردنــد و از جملــه از مبــارزه مجدانــه بــا 
بــا  مرزبنــدی  گوناگــون،  ســاحت های  در  مفاســد 
اغتشاشــاگران، ایجــاد کرســی های آزاداندیشــی و 

رفع مشکالت معیشتی مردم سخن گفتند.
دانشــجویان،  مطالبــات  داد:  ادامــه  وی 
مطالبــات بــه حقــی بــود و مســائل مطــرح شــده از 
جانب آن ها نظیر ایجاد کرســی های آزاداندیشی و 
فراهــم آمــدن بســترهای گفت وگو و نقــد برای رفع 
ایــرادات و ابهامــات و همچنیــن مبارزه با فســاد در 
عرصه ها و ساحت های مختلف، از جمله مطالبات 
ســالیان  طــی  رهبــری  معظــم  مقــام  تاکیــدات  و 

متمادی است.
در  دانشــجویان  افــزود:  قوه قضائیــه  رئیــس 
صحبت هایــی کــه با مــن داشــتند تاکیــد می کردند 
بــه  و  جداســت  اغتشاشــگران  از  صف شــان  کــه 
ارزش های نظام اســالمی و کشــور پایبند هســتند، 
امــا در عیــن حــال پــاره ای نقدهــا را در حوزه هــای 
مختلف از جمله مدیریت در ساحت های گوناگون 

کشور و وجود برخی کمبودها، دارند.
وی همچنیــن ضمــن اشــاره بــه دیــدار خود با 
اقشــار مختلــف مردمــی اســتان خراســان جنوبــی 
از  نقطه نظــرات مطرح شــده  و  نــکات  گفــت:  نیــز 
جانــب نماینــدگان اقشــار مختلــف مردمــی اســتان 
خراســان جنوبــی بســیار آموزنده و راهگشــا بودند 
و آن ها با روحیه جهادی و انقالبی و خیرخواهانه، 
پیشــنهادات خوبــی را بــرای رفــع برخــی از مســائل 
و مشــکالت استان شــان مطرح کردنــد؛ ما نیز باید 
بــه مســئوالن،  را  و مســاعدت های الزم  کمک هــا 
نخبگان و مردم این استان در راستای رفع مسائل 

مبتالبه آن داشته باشیم.

بــا  کــه  دیدارهایــی  جریــان  در  افــزود:  وی 
اســتان  مردمــی  مختلــف  اقشــار  و  دانشــجویان 
موضوعــات  از  یکــی  داشــتم،  جنوبــی  خراســان 
برجسته مطرح شده از ناحیه آنها، مرتبط با مسائل 
معیشــتی مردم، مدیریت بازار کاالهای اساســی و 
ارز، ایجاد اشتغال و رفع موانع کسب و کار بود و 
دانشــجویان و مردم عزیز خراســان جنوبی در این 
حوزه هــا انتظــارات و مطالبات به حقی داشــتند؛ ما 
مســئوالن نیــز در بخش های مختلــف باید با کمک 
و مســاعدت یکدیگر در راســتای رفع این مســائل و 
مشــکالت اهتمام جدی داشته باشیم و مسئولیت 

ما در این عرصه ســنگین است.
اژه ای  محســنی  والمســلمین  حجت االســالم 
بیان داشــت: یکــی از موضوعات قابل تأمل مطرح 
شــده از جانــب یکــی از نماینــدگان اقشــار مختلف 
کــه  بــود  ایــن  جنوبــی  خراســان  اســتان  مردمــی 
علی رغم وجود دشمنی ها و تحریم ها، برخی موانع 
در کشور خودساخته هستند، لذا می توان آن ها را 

به سهولت رفع گرداند.
رئیــس قوه قضائیه در ادامه نشســت روزگذشــته 
از جملــه دادســتان  بــه مقامــات دســتگاه قضــا 
کل کشــور، کلیــه دادســتان های سراســر کشــور 
و معــاون پیشــگیری قــوه قضاییه دســتور داد هر 
مقــدار کــه در تــوان دارند بویژه در حوزه مســائل 
اولویــت دار کشــور از جملــه رونــق و جهش تولید 
بــه دولــت کمــک و  و رفــع موانــع کســب و کار 

مساعدت کنند.
رئیــس دســتگاه قضــا خطــاب بــه مســئوالن 
ذیربــط قضایــی در سراســر کشــور دســتور داد کــه 
در راســتای رفع موانع تولید، جلوگیری از تعطیلی 
بنگاه هــای تولیــدی و صنعتــی، احیــای واحدهــای 

تولیــدی کوچــک و بزرگ، جلوگیــری از توقیف مواد 
اولیــه و تجهیزات مورد نیاز کارگاه ها و کارخانه ها، 

تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند.
بــرای  وی در همیــن راســتا گفــت: چنانچــه 
یــک بنــگاه تولیــدی مســاله ای ایجــاد شــده اســت، 
مســئوالن ذیربــط قضایی به گونــه ای تدبیر کنند تا 
در صورتی که نیازی وجود ندارد، مسدودالحسابی 
یــا ممنوع الخروجــی بــرای گرداننده بنــگاه مزبور یا 
احیانــاً بازداشــت او، بــه نحــوی که فرآینــد تولید را 
در آن بنــگاه مختــل کنــد، صورت نگیــرد و در عین 
حــال پیگیری هــای مقتضــی قانونــی و قضایــی نیــز 

انجام گیرد.
وی همچنیــن بــا اشــاره به مســاله پیش آمده 
در حوزه دارو در کشور به مسئوالن ذیربط قضایی 
دســتور داد در امــر کنتــرل بــازار از هــر راهــی کــه 
ممکــن اســت بــه دولت کمــک و مســاعدت کنند و 
چنانچــه افــرادی ســودجو و نفــوذی در حــوزه دارو 
وجــود دارنــد، اقدامات مقتضی قانونی و قضایی را 

در قبــال آن ها به عمل آورند.
بازرســی کل  افــزود: ســازمان  قوه قضائیــه  رئیــس 
کشــور به موضوع دارو ورود کرده اســت؛ در اینجا 
نیــز مــن تاکیــد می کنم با عنایت بــه اتفاق رخ داده 
و شــرایط زمانــی موجــود و در پیــش بــودن فصــل 
زمســتان، جدیت و اهتمام سازمان بازرسی در این 
عرصه باید بسیار زیاد باشد و به نحوی اتخاذ عمل 
شــود که دسترســی مردم به دارو تسهیل و تسریع 

گردد و در این زمینه به تعزیرات نیز کمک شــود.
وی افزود: ورود مجدانه سازمان بازرسی به مقوله 
دارو بایــد بــه نحــوی باشــد که دسترســی مــردم به 
اقــالم دارویــی را تســهیل و تســریع گردانــد و نباید 

خود این ورود، در این زمینه مشــکل ایجاد کند.

میــزان توجــه قابــل کاهــش بــه باتوجــه
کشــور، ســدهای مخــازن و بارندگیهــا
دسترســیمشــترکانپرمصرفبهآبقطعو

محدودمیشود.
از آغاز ســال آبی جاری تا بیســت و یکم 
آبــان، یــک میلیارد و ۷۵۰ میلیون متر مکعب 
اســت.   شــده  وارد  کشــور  ســدهای  بــه  آب 

ورودی آب به ســدهای کشــور در مقایســه با 
ورودی در زمان مشــابه در ســال گذشته، یک 
درصد بیشــتر اســت. اما آمارها می گوید: 6۴ 
درصد از ظرفیت مخازن ســدهای ایران هنوز 

خالی است.
 اکنــون میــزان ذخایــر آب در ســدهای 
متــر  میلیــون  و ۸۰۰  میلیــارد  بــه ۱۷  کشــور 

 36 پرشــدگی  گویــای  کــه  رســیده  مکعــب 
درصدی مخازن سدهاست.

مــاه  آبــان  نیمــه  در  ایــن،  از  پیــش 
مدیرعامــل آبفای تهران از وضعیت نامســاعد 
گفتــه  بــه  بــود.  داده  خبــر  ســدها  مخــازن 
محمدرضــا بختیــاری ذخایــر ســدهای تهــران 
بــه  33۵ میلیــون متــر مکعــب نزدیک شــده، 

درحالیکــه ایــن رقــم باید بــه ۷۰۰ میلیون متر 
مکعب می رسید.  غیر از تهران، ذخایر آب در 
بیش از ۱۰ ســد از ســدهای کشــور ۲۵ تا ۷۵ 
درصد کاهش یافته و در اســتان همدان، این 
کاهــش بــرای ســد اکباتان بیــش از ۹۰ درصد 

گزارش شده است.
 هرچنــد مســئوالن اعــالم کردنــد برنامه 
دســتور  در  جیره بنــدی  یــا  قطعــی  بــرای  ای 
کار قــرار نگرفتــه امــا امــروز، معاونــت امــور 
مشــترکین آبفای اســتان تهــران از قطعی آب 
بیــش از ۹ هــزار خانــوار بــد مصــرف تهرانــی 
خبــر داده اســت. رســول باقــری بــا اشــاره بــه 
قطــع موقــت آب ایــن خانوارهــای بــد مصــرف 
گفــت: »تنهــا 3۷ درصــد خانوارهــای تهرانــی 
الگــوی مصــرف آب را رعایت می کنند و ســایر 
و  پرمصــرف   گروه هــای  در  مصرف کننــدگان 

بدمصرف قرار دارند«.
الگــوی مصــرف ماهانــه آب در تهــران ۱۴ 
متر مکعب برای خانوارهای 3.۵ نفره اســت. 
امــا ایــن رقم اکنــون به ۲۲۰ لیتر می رســد که 
۸۰ لیتــر بیشــتر از الگــوی صحیــح مصرف آب 
است. به گفته  معاون امور مشترکین آبفای 
اســتان تهــران، محدودیت  هــا برای مشــترکان 
بدمصرف از آغاز مهر اعمال شده است و این 
موضوع با جدیت ادامه پیدا می کند. پیش از 
این اعالم شده بود امید مسئوالن به افزایش 
بارندگی ها در پاییز است اما ۱۹ استان کشور 
مهرماه را با بارندگی صفر به پایان رســاندند. 
همچنیــن ســازمان هواشناســی اعــالم کرد از 
نیمــه مهرماه تا آبان ماه وضعیت بارش  ها در 
کشــور ۵۰ درصد کاهش پیدا می کند که این 

پیش بینی تا امروز محقق شده است.

رئیــسســازمانامــورمالیاتــیضمــنپیشبینی
۴۵۰هــزارمیلیــاردتومانــیدرآمــدمالیاتــیدر
ســالجاری،اعالمکردســالگذشته3۵۰هزار
میلیــاردتومانمعافیــتمالیاتیدراظهارنامهها
دریافــتکردیــم،درحالیکهکلدرآمدمالیاتی
هــزار کــه۴۴ بــود تومــان میلیــارد هــزار 3۰۶

میلیاردتومانکمترازمعافیتهابودهاست.
بــه گزارش ایســنا، داوود منظور روزگذشــته 
در نهمیــن همایــش ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی با 
تاکید بر اینکه بیشــترین آســیب پذیری اقتصاد از 
تحریم هــا، فشــارهایی اســت کــه به تامیــن مالی 
دولــت وارد می شــود، اظهــار کــرد: ایــن فشــارها 
تــالش می کنــد دولــت را در ارائــه خدمــات دچــار 
مشــکل و نارســایی کنــد. بایــد بتوان دولــت را به 
ســمتی هدایــت کــرد کــه بــار مالــی آن از منابــع 
درون زای داخلــی تامیــن و هرگونه فشــار خارجی 

در حوزه اقتصاد کم اثر شود.
منظــور بــا تاکید بر این کــه مالیات به عنوان 
منبــع درآمــد پــاک و پایــدار محســوب می شــود، 
اظهــار کــرد: این منبــع درآمد بهترین شــیوه برای 

تامین مالی دولت در ارائه خدمات است.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد تــالش شــود منبــع 
اصلــی تامیــن مالــی دولــت مالیات باشــد، گفت: 
اگر شــکاف مالیاتی و فاصله مالیات وصول شــده 
و مالیــات بالقــوه را بــه تدریج کاهش دهیم، این 

امکان فراهم می شود.
رئیــس ســازمان امور مالیاتــی با بیان این که 
طــی دو دهــه گذشــته تحــوالت خوبــی در نظــام 
مالیاتی شکل گرفته است، گفت: در حال نزدیک 
شــدن به نقاط بلوغ نظام مالیاتی هســتیم اما تا 
رسیدن به وضعیت ایده آل که این منبع درآمدی 
بتوانــد بودجــه دولت را به طور کامل تامین کند، 
فاصلــه زیــادی داریــم که این فاصلــه باید در بازه 

میان مدت کم شود.

اولهزینههایجاریدولت،
بعدبودجهدولتبایدازمالیات

تامینشود
منظــور ادامــه داد: در مرحلــه  اول باید همه 
هزینه هــای جــاری دولت با مالیات تامین شــود و 
در مرحلــه بعــد کل بودجــه دولــت بایــد از طریــق 

مالیات تامین شود.
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی بــا تاکیــد بــر 
این کــه درآمــد نفتــی بایــد بــه عنــوان ثــروت ملی 
انباشــته شــود عنــوان کــرد: ایــن درآمــد بایــد در 
تامین مالی اجرای طرح ها و پروژه های غیردولتی 
مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. در حالــت مطلــوب 
ســود حاصــل از ســرمایه  گــذاری درآمــد نفتی که 
بــه صنــدوق توســعه ملــی مــی رود باید به ســمت 

بودجه هدایت شود.
وی با تاکید بر این که باید تالش کنیم منبع 
اصلــی تامیــن مالــی دولــت مالیــات باشــد، اظهار 
کــرد: این ظرفیت به خوبی مهیا اســت مخصوصا 
اگر شکاف مالیاتی را به تدریج کم کنیم و فاصله 
مالیــات وصول شــده تــا مالیات بالقــوه به تدریج 

کاهش یابد.

3۵۰هزارمیلیاردتومان
معافیتمالیاتیدرسالگذشته

منظــور در ادامــه بــا بیــان این کــه در نظــام 
مواجــه  قانونــی  گســترده  معافیــت  بــا  مالیاتــی 
هستیم، توضیح داد: در سال گذشته 3۵۰ هزار 
میلیــارد تومــان معافیت مالیاتــی در اظهارنامه ها 
دریافــت کردیــم، در حالی کــه کل درآمد مالیاتی 
در سال گذشته 3۰6 هزار میلیارد تومان بود که 
ایــن میــزان امســال بــه ۴۵۰ هزار میلیــارد تومان 

می رسد.

وضعیــت  بایــد  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
معافیت هــای مالیاتــی ســاماندهی شــود، اظهــار 
کــرد: بایــد حتمــا ســقف و کــف مالیاتــی داشــته 
باشــیم. پیشــنهاداتی در ایــن زمینــه تهیــه شــده 
کــه بایــد در قالــب اصالحیــه قانــون مالیات هــای 
مستقیم به تایید مجلس شورای اسالمی برسد.
ادامــه داد:  مالیاتــی  امــور  رئیــس ســازمان 
نکتــه  دیگــر اینکه بین وصــول درآمدهای مالیاتی 
و مالیــات بالقــوه فاصلــه می انــدازد، اجتناب های 
مالیاتــی اســت؛ یعنــی مودیــان بــا بهره بــرداری از 
قانــون مالیاتی می تواننــد کمتر از میزانی که باید 

بپردازند، پرداخت کنند.
منظور با اشــاره به فرارهای مالیاتی تصریح 
کــرد: یکــی دیگــر از مشــکالت فرارهــای مالیاتــی 
اســت. در واقــع فعــال اقتصادی به عنــوان مودی 
شناســایی نمی شــود یــا اگــر شناســایی می شــود 
کتمــان درآمــد یا بیــش اظهــاری هزینه ها صورت 

می گیرد.
یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار  از دریافــت  وی 
اظهارنامــه جدیــد مالیاتــی در ســال جــاری خبــر 
داد و گفــت: امیداریــم ایــن موضــوع بــه کاهــش 
فــرار مالیاتــی کمــک کنــد. از ابتــدای ســال جــاری 
تاکنــون در شناســایی مودیــان جدیــد توفیقــات 
خوبی حاصل شده است و امیدواریم سال آینده 

اظهارنامه های بیشتری دریافت کنیم.

رسیدگیاصالحیهقانون
 پایانههایفروشگاهی

درمجلس
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی در ادامــه بــا 
اشــاره بــه قانــون ســامانه مودیــان و پایانه هــای 
فروشــگاهی اظهــار کرد: پیاده ســازی ایــن قانون 
بایــد بــه گونه ای باشــد کــه بتواند دوره گــذار نرم 

را در نظــام مالیاتــی بگذرانــد. ایــن موضــوع نیــاز 
بــه طراحــی دارد. در واقــع قانــون وجــود دارد امــا 
شــرایط پیــاده کــردن آن کــه اطالعــات خریــد و 
فــروش همه واحدها به صــورت ریزداده دریافت 

شود، هنوز وجود ندارد.
منظــور ادامــه داد: بایــد مالیــات، عملکــرد 
و ارزش افــزوده شناســایی شــود کــه راه ســختی 
در پیــش دارد. در ایــن راســتا الیحــه ای به عنوان 
اصالحیــه قانــون پایانه های فروشــگاه در مجلس 
شورای اسالمی در حال رسیدگی و بررسی است.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه پیاده ســازی قانــون 
کــرد:  عنــوان  اســت،  پیچیده تــر  قانــون  خــود  از 
بایــد بررســی شــود که ایــن قوانین چگونــه بدون 
ایجــاد تنــش و نارضایتــی در مودیــان اجــرا شــود. 
از ســال ۱3۸۷ که اجرای قانون ارزش افزوده در 
کشــور آغــاز شــده اســت تاکنــون 6۰۰ هــزار ثبت 
نام داشــتیم، در حالی که بیش از هفت میلیون 

فعال اقتصادی در کشور وجود دارد.
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، اجرای 
شــرکت های  بــا  فروشــگاهی  پایانه هــای  قانــون 
بــا  کــه  شــده  آغــاز  آبان مــاه  ابتــدای  از  بورســی 

استقبال خوبی هم مواجه شده است.
منظــور ادامه داد: در مرحله بعدی فراخوان 
قانــون  و  می گیــرد  صــورت  دولتــی  شــرکت های 
مذکور برای این شرکت ها از اول دی  سال جاری 

به طور کامل اجرا می شود.

طرحمالیاتبرعایدیسرمایه
آمادهورودبهصحن

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه الیحــه مالیات بر 
مجمــوع درآمــد و طرح مالیات بر عایدی ســرمایه 
اظهــار کــرد: الیحــه مالیات بــر مجمــوع درآمد در 
دولت در حال رسیدگی و طرح مالیات بر عایدی 

ســرمایه نیــز در مجلــس شــورای اســالمی دنبــال 
می شــود و آمــاده ورود بــه صحــن اســت. البتــه 
پیچیدگــی اجــرا در این دو قانون جدید هم وجود 

دارد.

لزومیکپارچهسازینظاممالیات
باسیاستهایمالی

رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی در ادامــه بــا 
اشــاره به اهمیت یکپارچه ســازی نظام سیاســت 
گذاری اقتصادی در کشور عنوان کرد: مالیات نه 
تنهــا ابزار تامین مالی دولت محســوب می شــود، 
بلکه یک سیاســت اقتصادی اســت. زمانی که به 
مالیــات به عنوان سیاســت نــگاه می کنیم باید با 
سیاســت های مالی کشــور یکپارچه باشــد. نظام 
مالیاتی می تواند در خدمت حکمرانی ریال باشد.

لزوماستفادهازظرفیتشهرداری
درشناساییخانههایخالی

دلیــل  بررســی  لــزوم  از  ادامــه  در  منظــور 
عــدم تحقــق مالیــات خانه هــای خالــی خبــر داد و 
گفــت: با خــود اظهاری نمی تــوان خانه های خالی 
را شناســایی کــرد. تعریــف خانه هــای خالــی غلط 
است. تاکنون ۵۲۰ هزار رکورد خانه خالی توسط 
وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این میزان 
۲۱6 اعتــراض صورت گرفــت که همگی وارد بوده 

است.
وی ادامه داد: در شناسایی خانه های خالی 
باید از ظرفیت شــهرداری اســتفاده کنیم. به طور 
کلی در بحث مالیات مستغالت بحث زیاد است 

که باید مورد استفاده قرار بگیرد.
به گفته رئیس ســازمان امور مالیاتی، سهم 
مالیات مشــاغل در ســبد مالیاتی پنج تا شــش و 

سهم مالیات حقوق و دستمزد ۱۲ درصد است.

 رئیسسازمانامورمالیاتی:معافیتهایمالیاتی۴۴هزارمیلیاردتومان
بیشترازدرآمدهایمالیاتیاست

کمکدستگاهقضابهدولتبرایدسترسیآسانمردمبهدارو

قطعیآبدردستورکارقرارگرفت
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درخشش »بانک کارآفرین« 
در جشنواره ملی انتشارات 

روابط عمومی
روابــط عمومــی بانــک کارآفرین در هفدهمین جشــنواره 
ملــی روابــط عمومی های سراســر کشــور؛ در ســطح ملی 

انتشــارات  بخــش  در  و 
دو  در  )چاپــی(  اصلــی 
و  ویژه نامــه  بخــش 
نشــریه  صفحه آرایــی 
»پیــام  بانــک  داخلــی 
اول،  رتبــه  کارآفریــن« 
خبــر رتبــه دوم مصاحبه 
را  ســوم  رتبــه  مقالــه  و 
همچنیــن  کــرد.  کســب 

وب سایت بانک کارآفرین در بخش رسانه های دیجیتالی 
موفق به کسب رتبه سوم شد و جایزه ملی خالقیت نیز 

به روابط عمومی بانک کارآفرین اعطاء شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک کارآفریــن، ایــن 
جشــنواره، بــا حضــور جمعــی از مدیــران و کارشناســان 
روابط عمومی های سراســر کشــور در مرکز همایش های 
سازمان محیط زیست برگزار شد و از روابط عمومی های 

برتر کشور تجلیل به عمل آمد.
آثــار برگزیــده بــر اســاس فعالیت  هــای انتشــاراتی 
روابــط عمومــی بانکهــا در بــازه زمانی ســال ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ 
و در ســه بخــش ملی،تهران و اســتانی برگزیده شــدند.
بــر اســاس مقــررات اعمالــی همــه روابــط عمومی  هــا در 
بخش  هــای دولتــی و خصوصــی مجاز به شــرکت در این 

جشنواره بودند.

رمز موفقیت بانک ایران زمین 
معاون طرح و برنامه و مدیر امور شعب استان  های 
بانک ایران زمین به منظور بازدید از شعب و دیدار 
بــا همــکاران مدیریت شــعب اســتان  های مازندران، 
گلســتان و ســمنان بانک، به اســتان مازندران سفر 

کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی؛ در ایــن دیــدار مهــران 

باوند سواد کوهی شرط 
الزم بــرای ارتقای قدرت 
رقابــت پذیــری را بهبــود 
مســتمر در بهــره وری از 
نیروی انسانی بیان کرد 
و گفــت: در راه تحقــق 
اهــداف  بــه  بخشــیدن 
یابــی  دســت  و  ابالغــی 
بــه جایــگاه مطلــوب در 

تعامل با مشــتریان، الزم اســت رؤســای شــعب بیش از 
پیش به ارتقای بهره وری توجه کنند.

ســوادکوهی دو مؤلفــه اصلــی و مهــم بهــره وری 
را کارایــی و اثــر بخشــی اعــالم کــرد و افــزود: کارایــی به 
و  محصــوالت  منابــع،  امکانــات،  از  کارآمــد  اســتفاده 
خدمات در فرایند عملیات اجرایی اتالق می شــود و اثر 

بخشی میزان نیل در تحقق اهداف ابالغی است.
معــاون طــرح و برنامه بانک ایــران زمین مراقبت و 
دانــش را دو بــال پــرواز دانســت و خاطرنشــان کرد: یک 
نیروی انســانی آموزش دیده و توانمند می تواند با این 

دو بال تحول ایجاد کند.
دانــش  ســطح  افزایــش  و  یادگیــری  ســوادکوهی 
الکترونیــک کارکنــان را از اولویت  هــای بانــک بیان کرد و 
گفــت: این روند به بهبــود کیفیت زندگی کاری کارکنان 
در ســازمان منجر می شــود و آنان می توانند به عنوان 
افرادی متفکر، تحلیلگر و تســهیل گر در ســازمان ظاهر 
شــوند و هــم بــرای ســاختار و هــم بــرای جامعــه مفیــد 

باشند.

 صدور نخستین
 چک امن دیجیتال کشور

در بانک پارسیان 
آییــن رونمایــی از ســامانه چــکاد) چــک امــن دیجیتال( 
بانک پارســیان با حضور مدیران ارشــد این بانک عصر 

روز شنبه 21 آبان ماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، مهندس پشم چی 

فناوری هــای  معــاون 
نویــن مالــی و اطالعاتــی 
بانــک پارســیان در ایــن 
چــک  ارائــه  مراســم، 
یکــی  را  دیجیتــال  امــن 
بــزرگ  دســتاوردهای  از 
و  ســرویس  حــوزه  در 
خدمــات در حوزه بانکی 
کشــور دانســت و گفت: 

بانــک پارســیان از یــک مــاه قبــل آمادگی داشــت تــا این 
ســرویس را در اختیار مشــتریان قرار دهد، اما به دلیل 
و  کشــور  ســطح  در  زیرســاخت ها  برخــی  هنــوز  اینکــه 
تعدادی از بانک ها فراهم نبود، ارائه آن به تعویق افتاد.

در  چــک  تحــول  طــرح  مصوبــه  توضیــح  بــا  وی 
مجلــس شــورای اســالمی در ســال 97، افــزود: بــا ابالغ 
آیین نامه هــای اجــرای طــرح تحــول چــک از ســوی بانــک 
مرکزی، کار پیاده سازی این طرح در بانک پارسیان کلید 
خــورد و خوشــبختانه تــا بــه امــروز ایــن بانــک در تمامی 
مراحل اجرای نوآوری های این طرح در سطح بانک های 

کشور پیشرو بوده است.

کوتاه از بانک و بیمه

افتتاح دومین شعبه 
تخصصی »بانکداری 
شرکتی« بانک ملی 

دومیــن شــعبه تخصصــی بانکــداری شــرکتی بانک ملی 
ایــران بــا رویکــرد مبتنــی بر تســریع و تســهیل در ارائه 
خدمــات مالــی بــه مشــتریان اعتباری با حضــور اعضای 
هیــات  مدیــره،  هیــات 
عامــل و دیگــر مدیــران 
ارشــد بانــک در تهــران 
به طور رسمی افتتاح و 

آغاز به کار کرد.
بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
ایــران، حســن مونســان 
عضو هیات مدیره بانک 
ملی ایران در آیین افتتاح این شعبه تخصصی در شعبه 
حافظ ضمن تقدیراز خدمات و کوشش دست اندرکاران 
راه اندازی این شعبه به دوران بالندگی بانک ملی ایران 
اشاره کرد و افزود: طراحی و اجرای ایده  های فناورانه و 
مبتکرانه در بانک طی یک ســال اخیر دو چندان شــد و 
امــروز بــا برنامــه ریزی و تالش همــکاران در حال اجرا و 

پیاده سازی در بانک است.
وی بــا بیــان ایــن کــه بانک ملــی ایــران در ماه  های پیش 
رو شــاهد تحــوالت و دســتاوردهای بزرگــی خواهد بود، 
اظهارداشــت: ارائــه خدمــات گســترده و ســرویس  های 
منحصربفرد و ویژه به مشتریان اعتباری بانک در قالب 

بانکداری شرکتی یکی از این دستاورد  ها خواهد بود.

حمایت از احیای مرغ الین 
آرین توسط بانک کشاورزی

بانــک کشــاورزی در حمایــت از تامیــن امنیــت پایــدار 
غذایی در کشور و در اجرای برنامه ملی احیا و توسعه 
مــرغ الیــن نــژاد آریــن، تســهیالتی بــا نــرخ ترجیحــی 6 
درصــد بــه مرغــداران و 
تولیدکننــدگان  زنجیــره 
آریــن  الیــن  مــرغ 

پرداخت می کند.
به گزارش روابط عمومی 
ایــن  کشــاورزی،  بانــک 
بانــک بــا هــدف حمایت 
از خودکفایی در زنجیره 
ابتــدای  از  مــرغ،  تولیــد 
ســال ۱۴۰۱ تــا نیمــه آبان ماه بالغ بــر ۱966 میلیارد ریال 
تســهیالت بــرای احیای نــژاد آرین به بیــش از 66 مزرعه 
پــرورش مــرغ الیــن آریــن شــامل نیمچــه گوشــتی، مادر 
گوشتی و مرغ اجداد پرداخت کرده است. براساس این 
گــزارش، این تســهیالت بــا هماهنگی معاونــت امور دام 
وزارت جهــاد کشــاورزی و معرفــی مدیریــت برنامــه ملــی 
احیــای مــرغ الیــن آرین، توســط شــعب بانک کشــاورزی 

سراسر کشور پرداخت می شود.

»چک امن دیجیتال« خدمتی 
نوین از بانک صادرات 

بانک صادرات ایران برای تســهیل داد و ســتد، کاهش 
هزینــه مبــادالت، ارتقــای ســرعت معامــالت در فضــای 
امــن  »چــک  چــک،  کارایــی  افزایــش  و  کار  و  کســب 

دیجیتال« را به عنوان خدمتی نوین ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی 
ایــران،  صــادرات  بانــک 
امــن  »چــک  نخســتین 
همزمــان  دیجیتــال« 
بــا رونمایــی از ســامانه 
چــکاد بانــک مرکــزی در 
همراه بانــک  ســامانه 
صــادر  ایــران  صــادرات 
مشــتریان،  و  شــد 
فعــاالن اقتصــادی و بازرگانــان می تواننــد بــا اســتفاده 
از ایــن خدمــت بــرای بــه حداقــل رســاندن ریســک ها و 
نگرانی هــای موجــود در مورد چک های کاغذی به صورت 
غیرحضــوری و بــدون مراجعــه به شــعب، از این فناوری 

نوین استفاده کنند.

 افزایش سهم بانک
مهر ایران از نقدینگی کشور 
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران گفت: ســهم 
نقدینگــی کشــور  از  ایــران  مهــر  بانــک قرض الحســنه 
افزایــش یافتــه و بــه 2 
اســت.  رســیده  درصــد 
حاصــل  موضــوع  ایــن 
تــالش و همــکاری همه 
اســت.  بانــک  کارکنــان 
در گام اول ۵ درصــد و 
در گام بعدی 2۰ درصد 
منابــع شــبکه بانکــی را 

هدف گذاری کرده ایم.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
دکتــر »ســید ســعید شمســی نژاد« مدیرعامــل بانــک در 
ســمینار سراســری مدیــران بــا اشــاره بــه اینکــه اتفاقــات 
مطلوبــی در ۱۱ مــاه گذشــته بــا تــالش مدیــران اســتان ها 
رخ داده اســت، گفــت: بســیاری از افــراد بــاور نمی کردنــد 
را  بانکــداری  خألهــای  بتوانــد  قرض الحســنه  بانکــداری 
بانــک  خدمــات  از  ســازمان ها  برخــی  و  دهــد  پوشــش 
قرض الحســنه مهــر ایــران تعجــب می کننــد. شمســی نژاد 
بــا بیــان اینکه شــاهد یک تغییر مدل و پارادایم هســتیم، 
اظهــار داشــت: حــوزه فنــاوری اطالعــات می توانــد نقــش 
پررنگی در ادامه مســیر فعالیت بانک داشــته باشد. برای 
رسیدن به ۵۰ میلیون مشتری و ارائه سرویس با کیفیت 
بــه آن هــا برنامه ریــزی می کنیــم و در ایــن مســیر حــوزه 
فناوری اطالعات و توسعه این بخش اهمیت زیادی دارد.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

ادعــای غیرعلمــی لــزوم افزایــش قیمــت دالر 
متناســب بــا اختــالف نــرخ تــورم میــان تــورم 
رایــج در ایــران و آمریکا؛پیــش فرضــی غلط با 

نتیجه گیری غلط است.
ســینا اطهــری؛ کارشــناس ارشــد اقتصــاد 
و تحلیلگــر اقتصــاد بین الملــل در گفت وگــو بــا 
خبرنگار ایبنا با اشــاره به مطالب مطرح شــده 
در برخــی رســانه ها مبنــی بر لوزم رشــد قیمت 
دالر منتاســب بــا رقــم اختالف نرخ تــورم میان 
تورم حاکم بر اقتصاد امریکا و ایران )با عنوان 
درامــد ریالــی هزینــه دالری( گفــت: اصوال این 
نظریــه کــه اگــر دو کشــور فاصلــه نــرخ تــورم 
بــا  نــرخ ارز متناســب  بایــد  معنــادار داشــتند 
اختــالف تــورم بیــن ان هــا جهش کند بــه هیچ 
وجــه نظریــه علمی نیســت چراکــه نظریه های 
تعییــن نــرخ ارز بــا نظریه تبیین رفتــار نرخ ارز 
متفــاوت اســت و هیــچ نظریــه علمــی در ایــن 

زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نتیجه گیری غلط برپایه 
پیــش فــرض احتمالــی پایــه و اســاس تحلیــل 
برخی رسانه ها در دامن زدن به انتظارات برای 
افزایــش قیمــت دالر قرار گرفته اســت؛ افزود:  
اینکــه ادعــا شــود، چون نرخ تــورم در امریکا ۸ 
درصــد و در ایــران ۴۰ درصد اســت لذا نرخ ارز 
در ایــران متناســب بــا ایــن اختــالف نــرخ تورم 

تعدیل شود؛ هیچ اعتبار علمی ندارد.
الملــل  بیــن  اقتصــاد  تحلیلگــر  ایــن 
خاطرنشــان کــرد:  از مجمــوع 9 نظریــه علمــی 
درج شده در کتب مرجع مالی فقط یک نظریه 
بیــان می کنــد چنانچــه نــرخ ارزی افزایش پیدا 
کــرد "ممکــن " اســت افزایش نــرخ ارز متاثر از 
تفاوت نرخ تورم دو کشور باشد، اما در همین 
نظریه هم تاکید شده "ممکن است " نه اینکه 
قطعــا ایــن اتفــاق می افتــد ضمــن اینکــه بــرای 
ایــن نظریــه هم دســت کم شــش پیش شــرط 
تعیین شده است که از آن جمله به لزم وجود 
"جریان ازاد ســرمایه”، “ نداشتن کاالی تجارت 
ناپذیر” و یا "وجود اشــتغال کامل " اشــاره کرد 
کــه هیــچ یــک از ایــن پیــش فرض هــا در مــورد 
روابــط اقتصــادی میــان ایــران و امریــکا بــرای 
تبیین رفتار ارز اصوال وجود ندارد ضمن اینکه 
عنصــر تحریــم در ایــن تحلیــل اصــوال نادیــده 

گرفته شده است.
اطهری افزود: برخالف انچه که در برخی 
رســانه ها عنــوان می شــود در شــرایط کنونــی 
تنهــا راه بــرون رفت از مشــکل تالش برای لغو 
تحریم ها از طریق به نتیجه رساندن مذاکرات 
اســت باید گفت اساســا این ایــن تصور بیانگر 
اســت  دانــش تحریــم  و  از صنعــت  ناآگاهــی 
چراکه ابزار تحریم روز به روز بسط، گسترش، 
تعمیــق و نفــوذ پیــدا می کنــد و نــه فقــط ایران 
بلکه در دوران ترامپ حتی شاهد تحریم اروپا 

از سوی امریکا هم بودیم.
موضوعــی  کرد: تحریــم  خاطرنشــان  وی 
نیست که خیلی ساده انتظار داشته باشیم با 
یک گفتگو و چای نوشیدن رفع شود این ابزار 
روز بــه روز بــه ســمت هوشــمندی ونقطه زنــی 
پیــش مــی رود و مــا هــم باید شــناخت دقیق و 
از فضــای جهــان و اقتصــاد بیــن الملــل داشــته 
باشیم و خود را به ابزار خنثی سازی و کاهش 
اثرتحریــم تجهیــز کنیــم و مــا بایــد از اقتصــاد 

درسی فاصله بگیریم.
ایــن تحلیلگــر اقتصــاد بیــن الملــل تنهــا 
راه حــل مشــکالت اقتصــادی در جهــان جدیــد 
را تعریــف جایگاهــی جدید بــرای اقتصاد ایران 
عنوان کرد و تصریح کرد: ایران از سال ۱۳۳۳ 
پیش از شکل گیری کنسرسیوم نفتی تا سال 
غــرب  و  امریــکا  بــا  یــک معاملــه کالن   ۱۳۸9
داشــت بــه طوری که در مقاطــع مختلف ایران 
بــه امریــکا نفــت و یــا امنیــت خلیــج فــارس را 
می داد و در مقابل مواد اولیه و کاالی سرمایه 
یــا اساســی وارد می کرد و ایــن معادله امروز با 
ورود نفــت شــیل بــه اقتصــاد امریکا اساســا از 
بین رفته است و معامالت کالنی که براساس 
ان حکمرانــی اقتصــاد ایــران بــر پایــه ان شــکل 

گرفته بود دیگر کارایی ندارد.
وی افــزود:  در ســایه ایــن تحــوالت ایــران 
بــدون هیــچ هزینــه ای از شــبکه پرداخــت دالر 
پایــه خــارج شــد و امروز همــه ابزار هــای ما در 
حــوزه حکمرانی اقتصادی معکوس کار می کند 
به گونه ای که حتی صادرات هم بعضا به دلیل 
فقــدان نظام پرداخت رســمی به ســود اقتصاد 
ما نیســت و کارکرد ان عمال به خروج ســرمایه 
تبدیل شده است چراکه در نظم گذشته ایران 
به ســاختار پرداخت رســمی دسترســی داشت 
و حتــی اگــر امریکایی ها همه دارایی های بانک 
مرکــزی را هــم مصــادره می کردنــد ایــن نظــام 

پرداخت راه ها را باز می کرد.

اطهــری بــا بیــان اینکــه در شــرایط کنونی 
ایجــاد  ایــران  بــرای  کالنــی  معاملــه  مذاکــره 
نمی کنــد تصریــح کــرد: تمــام تــالش و هــدف 
برجــام احیــای نظــام پرداخــت گذشــته اســت 
نظامــی کــه حتــی در صــورت احیــا هــم کارایی 
نخواهد داشــت و لذا مذاکره واقعیت جدیدی 
ایجــاد نمی کنــد و واقعیــت ژئو پلتیک را از بین 

نمی برد، نفت شیل را از بین نمی برد.
رفــع  مذاکــرات  هدفگــذاری  گفــت:  وی 
تحریــم بــدون توجــه بــه واقعیت هــای میدانــی 
جدیــد هماننــد فوت کــردن در یک تــوپ خالی 
اســت لــذا وقتی هدفگــذاری بــرای مذاکره رفع 
تحریم اســت تصور براین اســت که روند قبلی 
وجــود داشــته و امــری بــه اســم تحریــم وارد 
شــده و ایــن نظــم را مخــدوش کــرده اســت و 
اگر تحریم برداشــته شــود به روند قبلی بازمی 
گردیم درحالی که معادالت تغییر کرده است.
ایــن تحلیلگر اقتصاد بیــن الملل تنها راه 
حل در شــرایط کنونی تغییر ســاختار پرداخت 
خارجی کشور عنوان کرد و افزود: هدف اصلی 
در مذاکــرات بایــد تعریــف بهره منــدی ایران از 
اقتصــاد جهانــی باشــد بــه عبارتــی چــه مقــدار 
می توانیــم نفــت بفروشــیم؟ چــه مقــدار کاال 
می توانیــم وارد کنیــم؟ و بــه عبارت ســاده باید 

بدانیم از این مذاکرات چه می خواهیم؟
وی گفــت: امروز برخالف تصوربرخی که 
دیدگاه هــای ایدئولوژیک در سیاســت خارجی 
را عامــل قــرار گرفتن اقتصاد در گوشــه رینگ 
مقابلــه بــا امریــکا قرار داده اســت باید گفت: 
عامــل ایــن وضعیــت ان اســت کــه مــا هنــوز 
نمی دانیــم چــه می خواهیــم و نقــش خــود را 
در دنیــای اینــده بــا شــرایط جدید بــاز تعریف 

نکرده ایم.
اطهــری بــا بیان اینکه امــروز هرچند دیر، 
امــا نظــام در باالتریــن ســطح بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اســت که جمهوری اســالمی ایران باید 

نقــش خــود در نقشــه بعــدی جهــان را تعریف 
کنــد گفت: پــس از مشــخص شــدن پاســخ این 
ســوال اســت کــه می تــوان در مــورد مســائلی 
همچــون سیاســت ارزی یــا نــرخ بهــره صحبت 
کــرد و اصــوال نــرخ بهــره زمانــی کار می کند که 

انتظارات نسبت به اینده مخدوش نباشد.
ایــن تحلیلگــر اقتصــاد بیــن الملــل تاکید 
کــرد: بــه طور کلــی حکمرانی در حــوزه اقتصاد 
احیــا نمی شــود مگــر اینکــه بتوانــد تورم هــای 
احصــاء شــده دهک هــای پایین تر کنترل شــود 
و تورم احصاء شــده کنترل نمی شود مگراینکه 
تــورم به اندازه میانگین های بلند خود برگردد، 
تــورم را نمی توان به اندازه میانگین بلند مدت 
برگردانــد اگــر سیاســت پولــی مســتقل اتخــاذ 
نشــود و در کشــوری مثل ایران سیاســت پولی 
مســتقل قابل اجرا نیســت اگر نتوان سیاست 
ارزی مشــخص و قابل سیاســت گذاری داشته 
باشــیم و در کشــوری مثل ایران سیاستگذاری 
ارزی محقق نخواهد شــد اگر ساختار پرداخت 
خارجی رسمی اتخاذ نشود و در غیر اینصورت 
بــه صــورت مکرر به تناقضــات پیاپی در فصول 
مختلــف  دوره هــای  در  و  تجــاری  مختلــف 

تحریمی مواجه خواهیم شد.
وی گفت: اتخاذ ساختار پرداخت خارجی 
رســمی مســتلزم ورود بــه معامــالت کالن بــا 
کشــور های ناشــر ارز جهانــروا و یــا کشــور های 
بزرگی که ابزار های بزرگی در مقابل کشور های 
ناشــر ارز جهانــروا دارنــد اســت و همــه ایــن 
اقدامــات را نمی تــوان انجــام داد مگــر اینکــه 
پروژه ها یا سیاســت های تجاری یا اقتصادی را 
در پیش بگیریم که در جهان جدید بعد ســال 

۲۰۰۸ و جهان بعد از کرونا معنا کنیم.
اطهــری تاکیــد کرد: در مجموع باید گفت 
گــرو  در  اقتصــادی  حکمرانــی  احیــای  امــکان 
بازگشــت به ســر ریل توسعه است و آنچه که 
در ابتــدا و انتهــای ایــن زنجیره متواتر را به هم 
متصــل می کند اساســا مســئله ذخایــر خارجی 

سیاست ارزی است.
وی گفــت:  ایــران باید برای خود در جهان 
تعــرف ایجاد کند دنیایی که نفت خلیج فارس 
بــه عنــوان یــک ابــزار ژئوپلوتیــک کار نمی کنــد 
راهــی پیــدا کنیم، دنیــای جدید اینگونه اســت 
کــه بعــد از کرونــا و جنــگ اوکراین کشــور های 
زمین پایه به دنبال نحوه اتصال خود از مسیر 
اوراسیا را تعریف کنند اینکه ایا چین می تواند 
راه زمینــی بــه اروپــا پیــدا کندیــا خیــر؟ و همــه 
کشــور های دریــا پایــه تــالش می کننــد مانــع از 
ایــن اتصــال شــوند و جمهــوری اســالمی ایــران 
برپایــه همیــن واقعیت میدانــی جدید در صدد 
توســعه تجارت با همســایگان و نقش افرینی 
در پیمان های منطقه ای همچون شــانگ های و 

اوراسیا است.

شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تســویه وجــوه مجمع ۵ ناشــر را در شــهریور 
و مهــر مــاه امســال بــه صــورت الکترونیک با 

سامانه »دیما« برگزار کرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
شــهریور  در  ســمات،  از  نقــل  بــه  و  )ســنا( 
صاحبــان  مجمــع  جــاری  ســال  مــاه  مهــر  و 
ســهام ۵ شــرکت حاضــر در بــازار ســرمایه بــه 
صــورت الکترونیــک از طریــق درگاه یکپارچــه 
مجامــع الکترونیــک »دیما« از ســوی شــرکت 

سپرده گذاری مرکزی برگزار شد.
شــده،  منتشــر  اطالعــات  اســاس  بــر 

مجامع شــرکت های »دکتر عبیدی ، ساختمان 
اصفهان ، افق کوروش ، ســرمایه گذاری بوعلی  
بــا  خوزســتان«  توســعه  و  ســرمایه گذاری  و 
صورت  هــای  »تصویــب  جلســه های  دســتور 
مالــی، انتخاب اعضای هیــات مدیره، افزایش 
صــورت  بــه  گذشــته  مــاه  در  و...«  ســرمایه 
الکترونیک توســط ســپرده گذاری مرکزی برای 

سهامداران برگزار شد.
درگاه یکپارچه مجامع 
الکترونیک در یک نگاه

درگاه یکپارچــه مجامــع الکترونیــک »دیمــا«، 

جهــت ســهولت دسترســی کلیــه ســهامداران 
به مجامع عمومی شــرکت های بورسی و ثبت 
شــده نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه 
صــورت الکترونیــک مهیا شــده و این ســامانه 
بــا بهــره گیــری از فناوری  هــای نویــن، بــدون 
محدودیت  هــای جغرافیایــی، امــکان برگــزاری 
در بســتری امــن را بــرای ســهامداران فراهــم 

کرده است.

مزایای سامانه »دیما«
گفتنی اســت بهره گیری از بستر سجام 
جهــت احــراز هویــت ســهامداران، شــفافیت 

باال به واســطه رأی گیــری الکترونیکی، امکان 
حضــور نهادهــای نظارتــی در مجامع به روش 
ســهامداران  همزمــان  حضــور  الکترونیکــی، 
پاســخ  و  پرســش  امــکان  مجمــع،  چنــد  در 
میــان ســهامداران و هیــات رئیســه مجمــع و 
وجــود تــاالر گفــت و گــو جهــت تعامــالت بین 
ســهامداران از مزایــای ســامانه دیما به شــمار 

می رود.
مجمــع  در  حضــور  بــرای  ســهامداران 
الترونیک می بایســت در ســامانه سجام ثبت 
نام و احراز هویت شــده باشــند تا دسترســی 
آن  ها برای ورود به جلسه مجمع فعال شود.

 فروش ۶۵ هزار برگه بیمه سهام یار
در ۲ روز

مدیــر نظارت بر بورس ها ســازمان بورس 
از فــروش 6۵ هــزار برگــه بیمه ســهام یار 
طی دو روز دربازار سهام کشور خبرداد.

به گــزارش خبرگزاری مهر امیرمهدی 
صبایــی صبــح روز کذشــته در برنامــه روی 
خــط اقتصــاد رادیــو اقتصــاد گفــت: طــرح 
بیمه ســبد ســهام مربــوط به ســهامدارانی 
می شــود کــه ارزش ســهام و دارایــی آنهــا 
در چهــارم آبــان مــاه حداکثــر ۱۰۰ میلیون 

تومان باشد.
وی اظهار داشــت: این طرح با هدف 
حمایــت از ســهامداران و ســرمایه گــذاران 
حقیقــی خــرد و افراد فعال در بازار ســهام 
بــا ســرمایه نه چنــدان باال بــه مرحله اجرا 

در آمده است.
مدیــر نظــارت بــر بورس هــا ســازمان 
برنامــه دولــت و ســازمان  بــورس گفــت: 
بــورس بــا اجرای طرح مزبــور این هدف را 
دنبال می کند که از آسیب ها، نوسانات و 
ریســک های بازار ســهام این افراد را بیمه 

و محافظت کند.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه تعــداد 
سهامداران و سرمایه گذاران حقیقی خرد 
در بازار ســهام کم نیســت، افزود: طی دو 
روز گذشــته بیــش از 6۵ هــزار برگــه بیمه 

سهام یار به فروش رفته است.

صبایــی بــا اشــاره بــه اینکــه فــروش 
بیمه ســهام در نماد ســهام یــار طی هفته 
جاری همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: در 
حــال حاضــر 6۵ هزار نفر و کد حقیقی در 

حال استفاده از این بیمه هستند.
وی عنــوان کرد: روی کاغذ 9 میلیون 
و ۸۵۰ هــزار کــد حقیقــی وجــود دارد کــه 
دارایی آنها زیر ۱۰۰ میلیون تومان است.

مدیــر نظــارت بــر بورس هــا ســازمان 
بورس گفت: ســهامداران فعال به کسانی 
گفته می شــود که در ســال ۱۴۰۱ دســتکم 

۱۰ میلیون تومان معامله داشته باشند.
هــزار   7۰۰ اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســهامیار  طــرح  مشــمول  ســهامدار  نفــر 
می شــوند، افزود: مفهوم جمله مزبور این 
نیســت کــه بقیــه نمی تواننــد از ایــن طرح 

بهره مند شوند.
صبایــی اظهــار داشــت: کســانی کــه 
در بــازار فعــال و پویا هســتند این ظرفیت 
بیشــتر در آنهــا وجــود دارد کــه بتواننــد از 

این بیمه استفاده کنند.
وی یادآورشــد: کســانی که بین ۱۰ تا 
۱۰۰ میلیــون تومــان در بــازار ســهام دارنــد 
ایــن  و امســال هــم فعــال بودنــد تعــداد 
ســهامداران بیــن ۴۰۰ تــا ۴۵۰ هــزار نفــر 

است.

ریال ایران رایج تر از ۱۰۹ پول ملی در جهان 
شناخته شد 

ریــال  بین المللــی نشــان می دهــد  آمارهــای 
جهــان  در  خوبــی  نســبتاً  رواج  از  ایــران 
برخــوردار اســت و در مقایســه بــا 1۰۹ ارز و 
پــول مثــل دینــار الجزایــر، لــک آلبانی، ســوم 
ازبکســتان و منات جمهوری آذربایجان رواج 

بیشتری دارد.
تخصصــی  پایــگاه  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
یورونــت طی گزارشــی اعالم کــرد دالر آمریکا 
رایج تریــن ارز در جهــان محســوب می شــود. 
بیــش از ۴7 درصــد مبــادالت در جهان با دالر 
آمریــکا انجــام می شــود که این رقم بیشــتر از 

هر ارز دیگر است.
یــورو بــا ســهم ۳۰٫۸۵ درصــدی در رتبــه 
بــا اختصــاص ۲۱٫۳۵  انگلیــس  پونــد  و  دوم 
درصــد از مبــادالت مالی در جهــان به خود در 

رتبه سومین ارز رایج جهان قرار گرفته اند.
روپیــه هنــد، دالر اســترالیا، دالر کانــادا، 
رنــد آفریقای جنوبــی، دالر نیوزیلند، ین ژاپن 
و دالر سنگاپور نیز رتبه های چهارم تا دهم را 

از این نظر به خود اختصاص داده اند.
در میــان ۱66 پــول ملــی و ارز بین المللــی کــه 
در این گزارش بررسی شده اند ریال ایران در 
جایگاه ۵7 قرار گرفته اســت. بر این اســاس، 
ریــال ایــران از ۱۰9 ارز و پــول ملــی در جهــان 
رایج تر است. سهم ریال ایران از کل مبادالت 

در جهان ۰٫۲۰۴ درصد برآورد شده است.

ریــال ایــران از پــول ملــی کشــورهای در حــال 
توســعه بســیاری رواج بیشــتری دارد کــه از 
بــا  نیجریــه  نایــرای  از:  عبارت انــد  جملــه  آن 
بــا  تــاکای بنــگالدش  ســهم ۰٫۱9۲ درصــدی، 
ســهم ۰٫۱۳6 درصــدی، لــک آلبانــی بــا ســهم 
ســهم  بــا  بــالروس  روبــل  درصــدی،   ۰٫۱۲7
ســهم  بــا  ازبکســتان  ســوم  درصــدی،   ۰٫۱۰9
ســهم  بــا  قزاقســتان  تنگــه  درصــدی،   ۰٫۱۰۵
۰٫۰99 درصدی دینار الجزایر با ســهم ۰٫۰7۴ 
درصدی، و منات جمهوری آذربایجان با سهم 
کــه  ملــی  پول هــای  برخــی  درصــدی.   ۰٫۰۰۳
رواج بیشــتری نســبت بــه ریــال ایــران دارنــد 
نیــز عبارت انــد از: یــوان چین با ســهم ۳٫۰76 
درصــدی از مبــادالت جهان، رینگیت مالزی با 
ســهم ۲٫۴۴۱ درصدی، درهم امارات با ســهم 
۱٫96۸ درصــدی، وون کــره جنوبــی بــا ســهم 
۱٫۸۳۸ درصــدی، لیــر ترکیــه بــا ســهم ۱٫۱۸۴ 
درصدی، دینار کویت با ســهم ۰٫9۸ درصدی، 
روپیه اندونزی با ســهم ۰٫9۱۸ درصدی، ریال 
بــا ســهم ۰٫699 درصــدی، روبــل  عربســتان 
روسیه با سهم ۰٫6۱۵ درصدی، ریال عمان با 
سهم ۰٫۳۸۲درصدی و کرون ایسلند با سهم 

۰٫۲۵6 درصدی. 
پول ملی افغانســتان و صربســتان نیز با 
ســهم صفــر در مبــادالت مالــی جهــان در آخر 

این رده بندی قرار گرفته اند.

سپرده گذاری مرکزی مجمع الکترونیک ۵ ناشر را برگزار کرد

ادعای رشد قیمت دالر متناسب با اختالف 
نرخ تورم ایران و امریکا غیرعلمی است
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تاکید عضو کمیسیون عمران 
مجلس بر جبران غفلت 

تاریخی از سواحل مکران 
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی بــا 
بیان اینکه باید شــاهد هم افزایی دســتگاه های مختلف 
دولتی و حاکمیتی در راســتای توســعه ســواحل مکران 
باشــیم، تاکید کرد که غفلت تاریخی کشــور نســبت به 
توسعه سواحل مکران بر کسی پوشیده نیست و باید 
در راســتای جبران کاســتی ها گام های بلندی برداریم و 

در عمل اقدامات اساسی را شاهد باشیم.

پایــگاه  بــا  گفت وگــو  در  شــریعتی  غالمرضــا 
اطالع رســانی ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــا اشــاره بــه 
اینکه سواحل مکران، پیشانی اقتصادی ایران در جنوب 
اســت، گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور، 
توســعه ســواحل مکــران نیازمنــد توجــه ویــژه دولــت، 

حاکمیت و مجلس شورای اسالمی است.
او بــا تاکیــد بــر ضــرورت توســعه ســواحل مکــران 
و بهبــود اقتصــاد کشــور بــا بهره منــدی از ظرفیت هــای 
حمل ونقــل دریایــی ایــن ســواحل، اظهــار کــرد: توســعه 
اقتصــاد دریامحــور یکــی از الزامات و ضرورت های رشــد 
اقتصادی کشور است و در این بین مقام معظم رهبری 
نیز تاکید ویژه ای در مورد توسعه سواحل مکران داشته 
اســت کــه بایــد از ســوی دســتگاه های مختلــف، دولت، 
حاکمیــت و تمامــی بخش های مرتبط در دســتورکار قرار 

گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: وقتی به 
گذشــته نگاه می کنیم متوجه می شویم ظرفیت بی نظیر 
ســواحل مکــران طــی این ســال ها بــدون اســتفاده باقی 
مانــده و برنامــه جدی برای توســعه این ســواحل مدنظر 

قرار نگرفته است.
شــریعتی بــا اشــاره بــه اینکــه ســواحل مکــران در 
پیشــانی جنوبــی کشــور، مســیر دسترســی کشــور بــه 
آب های آزاد اســت، اظهار داشــت: قرار گرفتن ایران در 
مســیر کریدور شــمال جنوب و امکان اتصال به آب های 
آزاد از مســیر جنوبــی کشــور یــک فرصت ویــژه تجاری و 
اقتصــادی اســت و بایــد ظرفیت ســواحل مکــران در این 
مســیر با توجه به طوالنی بودن این ســواحل به بهترین 

شکل استفاده کرد.
پیشــانی  مکــران  ســواحل  اینکــه  بیــان  بــا  او 
اقتصــادی ایــران در جنــوب کشــور اســت، گفــت: بایــد 
توســعه ســواحل مکران به ســرعت در دســتورکار قرار 
گیرد چراکه هدر رفت زمان بیش از این جایز نیســت 
و بــا توجــه به فشــارهای اقتصادی وارده به کشــور که 
بخشــی از آن ناشــی از تحریم هــا اســت، بهره منــدی 
و  تجــاری کشــور  و  اقتصــادی  تمامــی ظرفیت هــای  از 
بــه ویــژه ســواحل مکران به ویــژه در حــوزه حمل ونقل 
دریایــی امری بســیار مهم اســت کــه بایــد متولیان امر 

نســبت به آن هشیار باشند.

خبـــــــــــــــــر

ارسال اولین محموله 
صادراتی سایپا به ونزوئال

بــا حضــور مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا، وزیر 
حمل ونقــل ونزوئــا و ســفیر ونزوئــا در ایــران اولیــن 
محمولــه هــزار دســتگاهی ســایپا شــامل خودروهــای 

کوییک و ساینا به ونزوئا ارسال شد.
وزیــر  مراســم  ایــن  در  ســایپانیوز،  گــزارش  بــه 
حمل ونقل ونزوئال با ابراز خشنودی از همکاری مشترک 
 بــر اســاس توافقــات ایجــاد شــده بیــن دو کشــور گفت:
براساس نگاه همکاری دو کشور در کمیسیون اقتصادی 
مشــترک در فــاز اول صــادرات خودروهــای باکیفیــت و 

قیمت مناسب سایپا در حال انجام است.
نمایشــگاهی  در  اینکــه  بیــان  بــا  بالســکز  رامــون 
کــه شــرکت  های ایرانــی در ایــن کشــور برگــزار کردنــد از 
محصــوالت ســایپا اســتقبال خوبی شــد، گفــت: در نظر 
ســنجی انجام شــده دراین نمایشگاه، درخواست باالیی 
از ســوی شــهروندان ونزوئالیــی بــرای خریــد محصوالت 
ایرانــی ایجــاد شــد و بــر ایــن اســاس حــدود 80 هــزار 
درخواست خرید ثبت شده است که امیدواریم بتوانیم 
با همکاری خوبی که ایجاد شده روند ارسال خودروهای 

ایرانی به سرعت انجام شود.
مدیرعامــل گروه خودروســازی ســایپا نیز با اشــاره 
بــه اینکــه صــادرات محصــوالت، ارزآوری مناســبی بــرای 
ســایپا در برخواهد داشــت گفت: تا پایان سال صادرات 
خودروهــای گــروه ســایپا بــه عراق و ونزوئــال 40 میلیون 
دالر خواهــد بــود و در حوزه لــوازم یدکی هم 10 میلیون 

دالر ارزآوری ایجاد خواهد شد.
صــادرات  کنــون  تــا  افــزود:  تیمــوری  محمدعلــی 
محصــوالت ســایپا در حجــم کمتــری بــه ســایر کشــورها 
ارســال شــده و بــرای اولیــن بار اســت کــه محموله هزار 
دســتگاهی از محصــوالت ایــن گــروه بــه کشــور دیگــری 
ارســال می شــود که نشان دهنده اســتقبال خوب مردم 

کشور ونزوئال از محصوالت گروه سایپا است.
او تاکیــد کــرد: درحــال برنامه ریــزی بــرای تولیــد و 
ارســال محمولــه 2 هــزار دســتگاهی بعــدی محصــوالت 

هستیم.
مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا درخصــوص 
توانمندی  هــای موجــود درگــروه ســایپا گفــت: در گــروه 
خودروســازی ســایپا تمام زیر ســاخت فرایندهای تولید 
زنجیــره  همچنیــن  و  پــرس  و  مونتــاژ  بدنه،رنــگ،  از 
قطعه ســازی شــامل هزار قطعه ســاز وجود دارد و این 
خودروســاز در طول 40 ســال به دانش مناسبی در این 

حوزه رسیده است.
تیموری تاکید کرد: خوشــبختانه در صنعت خودرو 
بزرگتریــن  و  توســعه جامــع در کشــور صــورت گرفتــه 
فوالدســازی درخاورمیانه در کشــور برای تولید ورق  های 
شــرکت   20 از  بیــش  همچنیــن  دارد.  وجــود  خــودرو 
پتروشــیمی بــه منظــور تولیــد مــواد اولیــه خودروهــا در 
بخــش پلیمــر، رنــگ و مــواد شــیمیایی فعــال اســت. در 
بخش لوازم برقی و الکتریکال خودروها نیز شرکت  های 
دانــش بنیــان خوبــی در ایــران شــکل گرفتــه و درحــال 

فعالیت است.
او افــزود: در بدتریــن اوضــاع تحریــم در شــرکت 
ســایپا 2 هــزار خــودرو به صــورت روزانه تولید می شــود 
که نشــان از وجود توانمندی باالی این گروه خودروساز 

است.
گفــت:  ســایپا  خودروســازی  گــروه  مدیرعامــل 
امیــدوارم عــالوه بر اینکــه خودروها به صــورت کامل به 
کشــور ونزوئــال صــادر می شــود، بتوانیم خــط تولیدی را 
در آن کشــور ایجــاد کنیــم که تمام فراینــد تولید بدنه و 
رنگ آمیزی در آن صورت پذیرد و بتوان حداقل در سال 

100 هزار تولید انجام شود.
تیموری تاکید کرد: راه نجات هر محصول و کاالیی 
کیفیــت اســت و امســال در گــروه خودروســازی ســایپا 
بــه صــورت روزانــه تمــام زنجیــره تامین، زنجیــره تولید و 
زنجیــره خدمات پس از فروش بر اســاس شــاخص  های 

کیفی کامال نظارت و کنترل می شود.
مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا خاطرنشــان 
کرد: هر شرکت خودروسازی در دنیا بخواهد در زنجیره 
تامین سایپا قرار بگیرد با توجه به توانمندی های موجود 
در این شرکت، می تواند در کمتر از 6 ماه محصولش را 

تولید و عرضه کند.
او بــا بیــان اینکــه تخصصــی کــردن صــادرات باعث 
می شــود،  قیمت  هــا  کــردن  بهینــه  و  کیفیــت  افزایــش 
افزود: امیدوارم شرکت پارس خودرو که این محصوالت 
صادراتــی در ایــن شــرکت تولید شــده، تبدیــل به قطب 

محصوالت صادراتی سایپا شود.
دســتگاهی  هــزار  محمولــه  ایــن  اســت؛  گفتنــی 
خــودرو، بعــد از دریافت کامل مبلغ خودروها و تســویه 
حســاب بــا کشــور ونزوئال به این کشــور ارســال خواهد 
شــد. عــالوه بــر ایــن در حوزه خدمــات پــس از فروش و 
قطعــات یدکــی هــم قراردادهایــی تنظیم شــده و همراه 
خودروهــای ارســالی، قطعــات و لــوازم مورد نیاز ارســال 

خواهد شد.
شــایان ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه حجــم بــاالی 
درخواســت 200 هــزار دســتگاهی محصــوالت ســایپا از 
ســوی ونزوئــال، دو طرف خواهــان راه اندازی مجدد خط 
تولیــد خودروهــای ســایپا در ایــن کشــور هســتند و بــه 
زودی خــط توليــد خــودرو ونيراتــو، در آن کشــور مجددا 
راه انــدازی خواهــد شــد و آغــاز روند صادرات به کشــور 
ونزوئــال، قطعــا زمینــه پرداخــت بدهی  های قبلی کشــور 

ونزوئال به ایران را مهیا خواهد کرد.

خبـــــــــــــــــر
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
انتشار نوبت اول : 1401/08/23 نوبت دوم : 1401/08/24 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشـخصات و شـرایط کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه، 
به شـرکت های واجد شـرایط واگذار نماید.

الف ( شرح مختصر کارها :

ب( محل تاًمین اعتبار : از محل اعتبارات  استانی 
ج( شرایط متقاضی :  1 – داشتن شخصیت حقوقی  2-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآيند ارجاع كار و ضمانت نامه انجام تعهدات  
3– دارا بـودن حداقـل رتبـه 5 رشـته راه و ترابـری . لـذا متقاضیانـی کـه دارای شـرایط مذکـور در بنـد » ج « فـوق بـوده و آمادگـی اجـرای پـروژه را دارنـد مـی توانند 
جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه از سـاعت 15:30 مـورخ 1401/08/24 لغایـت سـاعت .14:00 مـورخ  1401/09/01  بـه پایـگاه اینترنتـی سـامانه تـدارکات الکترونیکـی 
دولـت بـه آدرس www.setadiran.ir مراجعـه نماینـد، آخریـن مهلـت تحویـل اسـناد مناقصـه، سـاعت 14:00 مـورخ  1401/09/12 و بازگشـایی پـاکات سـاعت 

09:00 مـورخ 1401/09/13 بـود. جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـه آدرس اینترنتـی www.iets.mporg.ir مراجعـه نماییـد. 

شناسه : 1408586

با سرزنش اجتماعی تخلفات رانندگی، از قانون شکنی و تکرار تخلف جلوگیری کنیم.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان
مناقصه عمومی شماره  127 - 401

مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع كار )ریال(مدت پیمان )ماه(شهرستانمبلغ برآورد)ریال(موضوع پروژه
عملیات اجرایی لکه گیری و روکش آسفالت محور 

میناب –بشاگرد
93،470،378،448میناب69،407،568،957

وم(
تد
)نوب

روابطعمومیمنطقه7عملیاتانتقالگاز انتشارنوبتاول:1401/08/22نوبتدوم:1401/08/24

از  و حفاظـت  تأمیـن خدمـات حراسـت   « نظـردارد  در  گاز  انتقـال  عملیـات  منطقـه هفـت 
اماکـن ، امـوال و تأسیسـات منطقـه 7 عملیـات انتقـال گاز « را بـه روش مناقصـه عمومـی و 
ارزیابـی کیفـی )یکپارچـه( و از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ) سـتاد ( بـه شـماره 
2001091509000025  به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در 
مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ ارزیابی کیفی ازطریق 

سـامانه سـتاد اقـدام نماینـد .
 1-  نام و نشانی مناقصه گزار : منطقه 7 عملیات انتقال گاز

2- موضوع مناقصه: تأمین خدمات حراسـت و حفاظت از اماکن ، اموال و تأسیسـات منطقه 
7 عملیات انتقـال گاز1401-1403

3- نوع و مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار : 11/816/139/134 ریال مطابق آخرین 
آیین نامه تضمین معامالت دولتی

4- برآورد کارفرما : 290/806/956/691 ریال  ) مدت پیمان دو ساله می باشد (    
5- محل دریافت و تحویل اسناد : 

 )www.setadiran.ir (محل دریافت اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )1-5
2-5( مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1401/08/24 لغایت 1401/09/03  

3-5( زمان تحویل اسناد :  1401/09/16
4-5( زمان بازگشایی : 1401/09/17

تذکـر : در صـورت تغییـر تاریـخ بازگشـایی فعلـی )براسـاس عوامـل غیـر قابل پیش بینـی ( زمان 
بازگشایی جدید از طریق اطالعیه کتبی و سامانه ستاد به اطالع مناقصه گران خواهد رسید .  
6 -  محل گشایش پاکات  :  همدان-  بلوار سی متری سعیدیه - منطقه 7 عملیات انتقال گاز 

7-شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه:
- دارا بـودن گواهـی صالحیـت پیمانـکاری از اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در زمینـه خدمـات 
عمومـی و گواهـی صالحیـت در رشـته حراسـت و نگهبانـی از سـازمان حراسـت وزارت نفـت و  
همچنیـن داشـتن گواهینامـه صالحیـت ایمنـی پیمانـکاران و کسـب امتیـاز الزم از کمیتـه فنـی 
بازرگانی . مابقی شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه در کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی 
درج گردیـده اسـت . کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق نمایند . شماره 

تمـاس بـا امـور پیمانهـا : 384120-081  فکـس : 081-38218777                                                                                      

فراخوان  مناقصه عمومی ) یک مرحله ای(
شماره :  87410019

شناسه:1407608
مالف:1284 شرکت انتقال گاز ایران

منطقه 7 عملیات انتقال گاز 

24 پــروژه راهســازی و بــرق رســانی)21 اســتان( با 
راســتای  زیربناهــای معــادن و در  هــدف توســعه 
دســت  در  ایمیــدرو،  ای  توســعه  ماموریت  هــای 

اجراست.
طبــق  ایمیــدرو،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه، 15 پــروژه راه در 
14 اســتان )ســمنان، بوشــهر، گلســتان، اصفهــان، 
کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، فارس، 
غربــی،  آذربایجــان  یــزد،  بلوچســتان،  و  سیســتان 

خراسان شمالی، لرستان و هرمزگان( به طول 200 
کیلومتر تعریف و اجرایی شده است.

بــه  راه  پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری  میــزان 
8،513 میلیارد ریال می رسد.

1.850 میلیارد ریال پروژه 
برق رسانی در 7 استان

هفــت  در  رســانی  بــرق  پــروژه   9 همچنیــن 
استان)خراســان جنوبــی، قزویــن، زنجــان، کرمــان، 

و  چهارمحــال  و  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  لرســتان، 
بختیــاری( بــه طــول 261.7 کیلومتــر کلیــد خــورده 

است.
میــزان ســرمایه گذاری در بخــش برق رســانی، 

1،850میلیارد ریال است.
طــرح ایجــاد زیربناهــای الزم در معــادن بزرگ 
و مناطــق معدنــی کشــور)مجموعه تحــت پوشــش 
حــوزه  در  پروژه هــا  راهبــری  دار  عهــده  ایمیــدرو( 

راهسازی و برق رسانی است.

در مراســمی تفاهم نامــه همــکاری فی مابین 
صنایــع  ســرمایه گذاری  ضمانــت  صنــدوق 
کوچــک و بانــک ســپه در راســتای افزایــش 
تعامــات جهــت حمایــت بیشــتر از تولیــد و 

کارآفرینی امضا شد.
صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک؛ ایــن 
مراســم با حضــور مقیســه مدیرعامل صندوق 
و ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه و جمعی از 

مدیران دو مجموعه برگزار شد.
محمدحســین مقیســه در این مراســم با 
تشــکر و قدردانــی از هیــات مدیــره، مدیران و 
کارکنــان بانک ســپه در همســویی بــا صندوق 
جهــت حمایــت از صنایــع کوچــک گفــت: ایــن 
صنایــع بــا توجه بــه ویژگی هــای منحصر بفرد 
تولیــد،  در  داری  معنــا  و  موثــر  نقــش  خــود 
اشتغال و توزیع عادالنه ثروت ایفا می نمایند. 
و  نهادهــا  و مشــارکت  افزایــی  اینــرو هــم  از 
ســازمان های تاثیــر گــذار در کمــک و حمایــت 
از ایــن صنایــع می تواند دسترســی بــه اهداف 
اقتصادی و اجتماعی کشور را تسهیل نماید.

او در ادامــه گفــت: علــی رغــم ویژگی هــا 
بــه  کوچــک،  صنایــع  برجســته  امتیــازات  و 
نظــر  مــورد  وثایــق  ارائــه  امــکان  عــدم  دلیــل 
نظــام بانکــی و اعتبــاری کشــور از ســوی ایــن 
گــروه از صنایــع، اخــذ تســهیالت برای ایشــان 
بــه یــک چالــش جــدی تبدیل شــده اســت که 
صندوق در راستای ماموریت سازمانی خود با 

صــدور ضمانت نامــه تعهد پرداخــت به منظور 
کاهــش ریســک عــدم بازپرداخــت تســهیالت 
اعتباردهنــده، تــالش میکند چالــش مذکور را 

مرتفع نماید.
ســرمایه گذاری  مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت 
صنایــع کوچــک در ادامــه دربــاره حمایــت از 
شــرکت  های دانــش بنیــان افــزود : عــالوه بــر 

صــدور ضمانت نامــه بــا شــرایط ویژه در ســال 
حمایــت  بــرای  قیمتــی  ارزان  منابــع  جــاری، 
قالــب  در  تولیدکننــدگان  ایــن  از  بیشــتر 
تســهیالت تلفیقــی فراهــم شــده اســت که با 
کمک بانک سپه در اختیار این شرکت ها قرار 

خواهد گرفت.
مقیسه در پایان گفت: با توجه به حجم 

منابع، گســتردگی شــعب و نــگاه مثبت بانک 
ســپه بــه بخش صنعت، امیدواریــم در  قالب 
تفاهمــات صــورت گرفتــه بتوانیــم بخشــی از 

مشکالت صنایع کوچک را مرتفع نمائیم.
در ایــن مراســم مدیرعامــل بانــک ســپه 
بــا اشــاره بــه ماهیت ذاتــی و قانونــی صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاری صنایــع کوچک گفت: 
صنــدوق  اعتبــاری  ضمانت نامه هــای  حقیقتــا 
محصــول بی بدلیلی برای نظام بانکی قلمداد 
می شــود که می تواند فرایند اعطای تسهیالت 
بــه بخــش صنعت را تســهیل نماید و می توان 
کار صندوق را باقیات الصالحاتی دانســت که 
آثار اقتصادی بزرگی به همراه خواهد داشت.
ابراهیمی در ادامه گفت: ما در افق بلند 
مــدت بانــک ســپه کــه بانک مــردم پایه اســت 
حمایت از صنایع کوچک را با اهمیت میدانیم 
و بــرای ایــن موضــوع برنامه هــای گســترده ای 

تدارک دیده ایم.
شــایان ذکر است ؛براســاس تفاهم نامه 
ســرمایه گذاری  ضمانــت  صنــدوق  منعقــده، 
صنایــع کوچــک از طریــق صــدور ضمانت نامــه 
اعتباری به نفع شــعب بانک ســپه در سراسر 
کشــور ، 70 درصــد اصــل و ســود تســهیالت 
اعطایــی تا ســقف 50 میلیارد ریال را تضمین 
کوچــک  صنعتــی  واحــد  چنانچــه  می نمایــد. 
در مناطــق کمتــر برخوردار واقع شــده باشــد، 
درصــد پوشــش تــا میــزان 85 درصــد اصــل و 

سود تسهیالت قابل افزایش خواهد بود.

طرح  هــای  بــر  نظــارت  مدیریــت  همــت  بــه 
عمرانــی مناطــق نفت خیز شــركت ملی نفت 
ایــران در مهــر امســال، 6 پــروژه ورزشــی در 
اســتان كهگیلویــه و بویــر احمــد تكمیــل و به 
اداره كل ورزش و جوانــان اســتان بــه عنوان 

دستگاه بهره بردار تحویل شد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــركت 
ملی نفت ایران، مدیریت نظارت بر طرح  های 
عمرانــی مناطــق نفتخیــز ایــن شــركت مهرماه 
1401 با هدف ایجاد و توســعه شــور و نشــاط 

ســطوح  در  ورزش  گســترش  و  اجتماعــی 
مختلــف جامعــه، افزایش ســرانه ورزشــی در 
روســتاها و بهره مندی بیشتر ساكنان روستا 
روســتایی  توســعه  و  خدماتــی  امكانــات  از 
اقــدام بــه تكمیــل 6 پروژه ورزشــی در اســتان 

كهگیلویه و بویراحمد كرد.
چمــن  زمیــن  احــداث  شــامل  پروژه هــا  ایــن 
شهرســتان  چپتــاب  روســتای  در  مصنوعــی 
مصنوعــی  چمــن  زمیــن  احــداث  بویراحمــد، 
دنــا،  شهرســتان  توتنــده  ســرتنگ  روســتای 

احداث زمین چمن مصنوعی روســتای القچین 
علیا در شهرستان چرام، تجهیز سالن ورزشی 
سرفاریاب شهرستان چرام، احداث زمین چمن 
مصنوعــی روســتای شــیخ حســین شهرســتان 
چــرام و احداث زمین چمن مصنوعی روســتای 

اكبر آباد شهرستان كهگیلویه است.
بر اســاس این گــزارش، مدیریت نظارت 
نفت خیــز  مناطــق  عمرانــی  طرح هــای  بــر 
همســو بــا ایفــای نقــش مســئولیت اجتماعی 
شــرکت ملــی نفــت ایــران، اجــرای پروژه هــای 

آموزشی، ورزشی، بهداشتی، راه، آب رسانی، 
مناطــق  در  را  و...  خدماتــی  برق رســانی، 
نفت خیز و محروم کشور در دستور کار دارد.
آموزشــی،  پــروژه   58 امســال  شــهريور 
ورزشی،  هادی روستایی، بهداشتی و درمانی، 
اســتان های  راه و شهرســازی و خدماتــی در 
ايــن  همــت  بــه  کشــور  گازخیــز  و  نفت خیــز 
مدیریــت، بــا صــرف اعتبــاری افــزون بــر 480 
میلیــارد ریــال در شــهریورماه امســال تکمیــل 

شده است.

معــاون کیفیــت گــروه صنعتــی ایران خــودرو 
از کاهــش 41 درصــدی ســرانه درخواســت ها 
محصــوالت  کیفیــت  حــوزه  شــکایات  و 
ایران خــودرو در مهــر امســال در مقایســه بــا 
میانگیــن شــکایات ســه ماهــه پایانــی ســال 

گذشته خبر داد.
به گزارش ایکوپرس، سهراب برفروشان 
با اشاره به اجرای برنامه های متعدد کیفی در 
چند ماهه اخیر در گروه صنعتی ایران خودرو، 
از بــه ثمــر نشســتن ایــن پروژه  هــا و تاثیــر آن 
در کاهــش شــکایات و افزایــش رضایتمنــدی 
مشــتریان خبــر داد و گفــت: ایران خــودرو در 
راســتای ارتقــای کیفیــت محصوالت و کســب 
حداکثــری رضایتمندی مشــتریان، طرح جامع 
ارتقــای کیفیــت و تولیــد را بــا تمرکــز بــر ســه 
عرضــه خودروهــای جدیــد  و  طراحــی  محــور 
براساس نقشه راه توسعه محصوالت، توقف 
تولیــد محصــوالت قدیمی و رفــع عیوب مزمن 
و کیفی ســازی محصــوالت تولیدی فعلی را به 

اجرا گذاشته است. 
رونــد  تحلیــل  اینکــه  بیــان  بــا  او 
در  تولیــدی  کیفــی محصــوالت  شــاخص های 
از   حکایــت  امســال،  ابتدایــی  ماهــه  هفــت 
کارایــی و اثربخشــی اقدامــات تعریــف شــده 
در طــرح تحــول کیفیت دارد، گفت: این طرح 
بــا تعریــف 279 پــروژه بهبود کیفیــت اجرایی 
شــده و آثار آن اکنون به مرور قابل مشــاهده 

در محصوالت ایران خودرو است. 
ایــران  صنعتــی  گــروه  کیفیــت  معــاون 
خودرو تحقق برنامه تجاری ســازی خودروهای 
ناقــص در ســطح گــروه صنعتی ایــران خودرو 
در مهرماه را از جمله اقدامات مهم در مســیر 
بهبود کیفیت محصوالت برشــمرد و گفت: با 
تداوم تولید بدون کسری قطعه از خردادماه، 

گام بزرگی در مسیر بهبود کیفیت محصوالت 
برداشته شده است. 

برفروشــان با اعالم بهبــود 11.5 درصدی 
در شــاخص ارزشــیابی محصــوالت براســاس 
گزارش شــرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد 
در  موجــود  مســتندات  عنــوان  بــه  ایــران 
اثربخشــی برنامه هــای بهبــود کیفیــت، گفت: 
در ایــن میان بیش تریــن بهبود در محصوالت 

تارا، دناپالس و پارس کسب شده است.
او ادامــه داد: در شــاخص رضایتمنــدی 
در  امتیــاز 685  کســب  بــا   )CSI( مشــتریان 
ســال  بهمــن  بــا  مقایســه  در   1401 خــرداد 
1400، شــاهد بهبــود 22 امتیــازی هســتیم و 
همچنیــن در شــاخص ایرادات اظهار شــده از 
سوی مشتریان در سه ماهه ابتدایی مالکیت 
خــودرو )IQS(، بــا 37 نمــره بهبــود نســبت به 

بهمن 1400، امتیاز 273 کسب شده است.
برفروشان تصریح کرد: در حوزه رضایت 
مشــتریان از فراینــد فــروش بــا کســب امتیــاز 
رضایــت 708 در مهــر امســال ضمن رشــد 44 
امتیــازی نســبت بــه امتیــاز رضایــت در ســه 
ماهــه پایانــی ســال 1400، 31 امتیــاز باالتر از 
متوســط رضایــت از خدمــات فــروش صنعــت 
قــرار گرفته ایــم و در شــاخص کیفیــت تحویل 
خــودرو بــه مشــتری )H.O( نیــز بــا 18 امتیــاز 
بهبــود نســبت بــه امتیــاز پایــان ســال 1400، 

امتیاز 715 کسب شده است. 
زمــان  در  افــزود: رضایــت مشــتریان  او 
تحویــل خــودرو )Fallow Up( از عــدد 72.4 
درصــد در فروردیــن 1401 بــه 77.3 درصد در 
مهر امســال رسیده اســت، همچنین شاخص 
تحویــل خــودرو با ایــراد به مشــتری دو درصد 

بهبود یافته است. 
ایــن مســئول اجرای طــرح ویــژه تضمین 

کیفیــت موتــور و گیربکس تــارا در بازه زمانی 
شــش ماهــه پــس از تحویــل و یــا پیمایش 10 
هزار کیلومتر را نشــان از اطمینان به کیفیت 
محصــوالت دانســت و گفــت: ایــن مســیر بــا 
تضمیــن ســایر محصــوالت نیــز ادامــه خواهد 

داشت. 
بــه  بــا توجــه  برفروشــان تصریــح کــرد: 

زنجیــره  در  کیفــی  برنامه هــای  اجرایی شــدن 
در  بهبــود  شــاهد  خــودرو،  تولیــد  ارزش 
شــاخص های کیفــی هســتیم کــه پیگیــری و 
اجــرای اثربخــش اقدامــات نویدبخــش بهبــود 
وضعیــت کیفــی محصــوالت و ارتقــای رضایت 
صنعتــی  گــروه  محصــوالت  از  مشــتریان 

ایران خودرو است.

 اجرای 24 پروژه زیربنایی معادن در 21 استان
توسط ایمیدرو

کاهش 41 درصدی شکایات کیفی محصوالت ایران خودرو

تكمیل 6 پروژه ورزشی در كهگیلویه و بویراحمد به همت 
شركت ملی نفت ایران

امضای تفاهم نامه همکاری صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک با بانک سپه



اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . سه شنبه 24 آبــــــــــان 1401 . سال هجدهم . شماره 5030 . 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص راهبران امین سرمایه پاسارگاد
به شناسه ملی 14004916970 و شماره ثبت 472279 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1401/03/21 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد: آقـای 
حامـد سـاجدی بـه شـماره ملـی 0057050112 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره تـا تاریـخ  
1403/03/21 آقای حسین نظربلند جهرمی به شماره ملی 2295356628 به نمایندگی از 
شرکت یشگامان امین سرمایه پاسارگاد به شناسه ملی 10320777233 به سمت نایب 
رئیـس هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/03/21 آقـای سـید محسـن سـیدین اردبیلی به شـماره 
ملـی 4284791567 بـه نمایندگـی از شـرکت نامـوران امیـن سـرمایه پاسـارگاد بـه شناسـه 

ملـی 14004658888 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره و مدیرعامـل تـا تاریـخ 1403/03/21 
انتخـاب گردیدنـد حـق امضـاء کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت از جملـه : چک، 
سـفته، برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه 
با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، 
مراسالت، تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشـد .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
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آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص راهبران امین سرمایه پاسارگاد
به شناسه ملی 14004916970 و شماره ثبت 472279 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/03/21 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد: آقـای حامـد سـاجدی بـه شـماره ملـی 0057050112 بـه سـمت 
عضـو اصلـی هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/03/21 شـرکت پیشـگامان امین سـرمایه 
پاسـارگاد بـه شناسـه ملـی 10320777233 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره 
تـا تاریـخ 21/03/1403 شـرکت نامـوران امیـن سـرمایه پاسـارگاد بـه شناسـه ملـی 
 1403/03/21 تاریـخ  تـا  مدیـره  هیئـت  اصلـی  عضـو  سـمت  بـه   14004658888
انتخـاب گردیدنـد. ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان، شـرکت بـرای سـال مالـی منتهی 
بـه 1400/12/29 مـورد تصویـب قـرار گرفـت. موسسـه حسابرسـی صالـح اندیشـان 
حسابداران رسمی به شناسه ملی 10100523660 به سمت بازرس اصلی و خانم 
مرصـده غفـاری پنـاه بـه شـماره ملـی 0569961491 بـه سـمت بـازرس علـی البدل تا 
پایـان سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد. روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصاد جهت نشـر 

آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد .
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آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص راهبران اینترنت اشیاء 
به شناسه ملی 14007735889 و به شماره ثبت 529095 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1401/06/12 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـای عرفـان طاهرخانـی به شـماره ملـی 0011554819 
بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/06/12 آقـای علـی رحمـان پـور بـه 
شـماره ملـی 0012325104 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/06/12 
شـرکت راهبـران امیـن سـرمایه پاسـارگاد بـه شناسـه ملـی  بسـمت عضـو هیئـت 
مدیـره تـا تاریـخ 1403/06/12 انتخـاب گردیدنـد. خانـم فهیمـه ارجمنـد بـه شـماره 
ملـی 0452741416 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل تـا پایـان سـال مالـی موسسـه 
حسابرسـی صالـح اندیشـان حسـابداران رسـمی بـه شناسـه ملـی 10100523660 
سـمت بـازرس اصلـی تـا پایـان سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد. روزنامـه کثیراالنتشـار 
عصـر اقتصـاد جهـت نشـر آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. صـورت هـای مالـی 
شـامل صورت سـود و زیان، برای سـال مالی منتهی به 1400/12/29 مورد تصویب 

قـرار گرفـت.  
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

 )1410345(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص راهبران اینترنت اشیاء به شناسه ملی 
14007735889 و به شماره ثبت 529095 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1401/06/12 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ 
نایـب  سـمت  بـه   0011554819 ملـی  شـماره  بـه  طاهرخانـی  عرفـان  آقـای  شـد: 
رئیـس هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/06/12 آقـای علـی رحمـان پـور به شـماره ملی 
0012325104 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره ومدیرعامـل تـا تاریـخ 1403/06/12 
بـا   14004916970 ملـی  شناسـه  بـه  پاسـارگاد  سـرمایه  امیـن  راهبـران  شـرکت 
نمایندگـی حسـین نظربلنـد جهرمـی بـه شـماره ملـی 2295356628 بـه سـمت 
عضـوو رئیـس هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/06/12 انتخـاب گردیدنـد. حـق امضـاء 
بـرات،  سـفته،  چـک،  جملـه  از  شـرکت  تعهـدآور  و  بهـادار  اسـناد  و  اوراق  کلیـه 
قراردادهـا بـا امضـای مدیرعامـل و رئیـس هیـأت مدیره متفقاً همراه با مهر شـرکت 
یـا دو نفـر از اعضـای هیـأت مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت و اوراق عـادی، 
مراسـات، تفاهـم نامـه هـا و مناقصـه هـا بـا امضـای مدیرعامـل منفـرداً همـراه بـا 

مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد .
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درتاریـخ  نوتریـکا  مهـر  سـامت  پارسـان  محـدود  مسـئولیت  بـا  شـرکت  تاسـیس 
1401/08/22بـه شـماره ثبـت 604623 بـه شناسـه ملـی 14011652636 ثبـت و 
امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم 
آگهـی می گـردد. موضـوع فعالیـت : تهیـه، توزیـع و پخـش انـواع سـرم، سـرم های 
داروهـای  انـواع  آزمایشـگاهی،  لـوازم  و  داروئـی  ملزومـات  انـواع  بیمارسـتانی، 
گیاهـی و دامپزشـکی، انـواع لـوازم بهداشـتی و درمانـی، خریـد و فـروش ، واردات 
و صـادرات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی، انجـام کلیـه امـور پیمانـکاری، شـرکت 
در کلیـه مناقصـات و مزایـدات دولتـی و خصوصـی، اخـذ وام و تسـهیات ارزی و 
ریالـی از کلیـه بانکهـای دولتـی و خصوصـی و موسسـات مالـی و اعتبـاری داخلـی و 
خارجـی، عقـد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در زمینـه موضـوع فعالیـت 
شـرکت، ایجـاد شـعب و دفتـر نمایندگـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت در 
تخصصـی  غیـر  و  تخصصـی  هـای  نمایشـگاه  در  شـرکت  کشـور،  خـارج  و  داخـل 
داخـل و خـارج از کشـور تولیـد و بسـته بنـدی گیاهـان دارویـی صـادرات واردات 
داروهای گیاهی انجام طب سـنتی تولیدداروهای سـرطانی ورود هر نوع فرآورده 
بـه  ایجـاد موسسـات بهداشـتی ودرمانـی اشـتغال  بیولوژیـک و عرضـه و فـروش 
تهیـه و ترکیبـات و فـروش دارو ومـواد بیولـوژی تولیـد عصـاره، مایعـات طبیعـی و 
سـنتی، محلول های دارویی شـامل شـربت، سوسپانسـیون و امولسـیون ها، نیمه 
جامـدات شـامل فرآورده هـای طبیعـی وسـنتی، جامـدات )کپسـول( شـامل فـرآورده 
طبیعـی وسـنتی، مکمل هـا و قرص هـای تقویتـی، تهیه و تـدارک موارد اولیه گیاهی 
دارویـی، نـوآوری، آماده سـازی، بسـته بندی، توزیـع و پخـش انـواع گیاهـان دارویـی 
و داروهای گیاهی و انجام آنالیز و اسـتخراج مواد موثره و اسـانس و عصاره های 
گیاهـی و دارویـی، طراحـی و فرموالسـیون و سـاخت انـواع گیاهـان دارویـی مجـاز 
در اشـکال پـودری و ساشـه و کیسـه ای بـر طبـق اسـتانداردهای معتبـر جهانـی، 
احـداث مجتمـع هـای کشـت و صنعـت و تولیـد گیاهـان دارویـی تولیـد، خریـد و 
فـروش و صـادرات و واردات کلیـه کاالهـای مجـاز ، اخـذ و اعطـاء نمایندگـی بـه 
و  مالـی  بانکهـا و موسسـات  از  اعتبـار  و  وام  اخـذ  اشـخاص حقیقـی و حقوقـی، 
اعتبـاری، شـرکت در مناقصـات و مزایـده هـای دولتـی و خصوصـی. تولیـد ، خریـد 
، تجهیـزات  فـرآورده بیولوژیـک  یـا  نـوع دارو  ، واردات و صـادرات هـر  و فـروش 
پزشکی و دندان پزشکی ، محصوالت سامت محور شامل: فرآورده های دارویی 
،آرایشـی و بهداشـتی ،غـذا و  ، مکمـل هـای تغذیـه ای  فـرآورده هـای طبیعـی   ،
آشـامیدنی ،ملزومـات دارویـی ، مـواد اولیـه دارویـی ،تجهیـزات سـخت افـزاری و 
نـرم افـزاری مربـوط بـه آنهـا ،خدمـات دارویـی و داروخانـه ای درصـورت لـزوم پـس 
از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت 
مرکـزی،  بخـش  شـمیرانات،  شهرسـتان  تهـران،  اسـتان   : اصلـی  مرکـز  نامحـدود 
شـهر تجریـش، قیطریـه، خیابـان شـهید محمدعلـی گودرزی)مهـر6(، بلـوار کاوه، 
پاک0، مجتمع سبحان، بلوک J، طبقه 3، واحد 2333 کدپستی 1931747117 
سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 100,000,000 ریـال نقـدی میـزان 
سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا خانـم مائـده سـادات حسـینی حبیـب آبـادی بـه 
شـماره ملی 0016742133 دارنده 40000000 ریال سـهم الشـرکه آقای امیر علی 
شـیرازی بـه شـماره ملـی 0450129144 دارنـده 50000000 ریـال سـهم الشـرکه 
 1292077433 ملـی  شـماره  بـه  آبـادی  حبیـب  حسـینی  السـادات  مریـم  خانـم 
دارنـده 10000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره خانـم مائـده سـادات 
حسـینی حبیـب آبـادی بـه شـماره ملـی 0016742133 بـه سـمت مدیرعامـل بـه 
مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای 
امیـر علـی شـیرازی بـه شـماره ملـی 0450129144 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره 
بـه مـدت نامحـدود خانـم مریـم السـادات حسـینی حبیـب آبـادی بـه شـماره ملـی 
1292077433 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مدت نامحـدود دارندگان 
حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت از قبیـل چـک، سـفته، 
بـروات، قراردادهـا، عقـود اسـامی بـا امضـا متفـق مدیرعامـل و یکـی از اعضـای 
هیأت مدیـره و در صـورت غیبـت مدیرعامـل بـا امضـای متفـق رئیـس هیأت مدیـره و 
یکـی از اعضـای هیأت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت و سـایر اوراق و مکاتبـات عـادی 
و اداری بـا امضـای مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد. اختیـارات 
مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج 
آگهی هـای شـرکت تعییـن گردیـد .  ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و 

صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .
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تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص توسـعه تامیـن راد رویـان درتاریـخ 1401/08/22 بـه 
شماره ثبت 604652  به شناسه ملی 14011653958 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی مـی گـردد. موضـوع 
فعالیـت : انجـام کلیـه فعالیـت هـا در زمینـه: بازرگانـی، خریـد، فـروش، صـادرات و 
واردات، اخـذ و اعطـای نمایندگی هـای مجـاز بازرگانـی، تامیـن نیـروی انسـانی مـورد نیاز 
شـرکت، بازاریابـی قانونـی و غیـر هرمـی و غیرشـبکه ای، گشـایش اعتبـارات اسـنادی 
و ال سـی بـرای شـرکت، شـرکت در مناقصـات و مزایـدات، خریـد سـهام شـرکت های 
دیگـر، ایجـاد شـعب و نمایندگـی در داخـل و خـارج از کشـور، ترخیـص کاال از گمـرک، 
شـرکت در نمایشـگاه های داخلـی و بین المللـی، انعقـاد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی 
و حقوقـی، دریافـت ضمانت نامـه بانکـی، اخـذ وام و اعتبـارات بانکـی به صـورت ارزی 
و ریالـی از بانک هـای داخلـی و خارجـی. طراحـی، مهندسـی، مشـاوره، تامیـن اقـام و 
تجهیـزات و اجـرای کلیـه پـروژه هـای عمرانـی اعم از سـاختمانی، راهسـازی، تاسیسـات 
برقـی و مکانیکـی، آب و فاضـاب، سـد و تونـل، فـرودگاه و بانـد، صنعتـی، کشـاورزی، 
صنایـع غذایـی، صنایـع شـوینده، مـواد شـیمیایی، مصالـح سـاختمانی. تهیـه و تامیـن 
انـواع چـوب از قبیـل الـوار، تختـه، کفپـوش، لمبـه. انجـام کلیه پروژه هـای حوزه نفت ، 
گاز ، خطوط انتقال نفت و گاز، ارائه خدمات لوله مغزی، اسید کاری، تامین تجهیزات 
درون چاهی و سـرچاهی . صنایع پایین دسـتی شـامل: پتروشـیمی، پاالیشـگاه و تهیه 
و تامیـن قطعـات و تجهیـزات ثابـت و دوار، ابـزار دقیـق و کالیبراسـیون بـرق و مکانیـک 
و هـر نـوع کاالی مرتبـط بـا موضـوع فعالیـت شـرکت. تامیـن قطعـات و تجهیـزات و 
کاالهـای دارای تکنولـوژی بـاال مرتبـط بـا قوانیـن و مقـررات کشـور جمهـوری اسـامی 
ایـران. انجـام خدمـات تامیـن سـرمایه و انجـام خدمـات مربوطـه در بسـتر سـازمان های 
مـورد تاییـد کشـور جمهـوری اسـامی ایـران. درصـورت لـزوم پس از اخـذ مجوزهای الزم 
از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان 
تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، انقاب - فلسطین، کوچه رازی، 
بـن بسـت متیـن، پـاک 1، طبقـه 2، واحـد 6 کدپسـتی 1315945668 شـعب شـعبه 
یـک نـور بـه شناسـه ملـی : 14011653962 نشـانی : اسـتان مازنـدران، شهرسـتان نـور، 
بخـش مرکـزی، شـهر رویـان، شـهدا، خیابـان امـام خمینـی، خیابـان شـهدا، پـاک 0، 
مجتمـع المـاس رویـان، طبقـه همکـف کدپسـتی 4656137461 آقـای مهـدی محمـودی 
به سـمت مدیرشـعبه شـعبه یک نور سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 
1,000,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 1000 سـهم 1000000 ریالـی تعـداد 1000 سـهم 
آن بی نام عادی مبلغ 350000000 ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی شـماره 
1897911 مورخ 1401/07/30 نزد بانک بانک پارسـیان شـعبه ایسـتگاه داریوش با کد 
5410698 پرداخـت گردیـده اسـت والباقـی در تعهـد صاحبـان سـهام مـی باشـد اعضـا 
هیئت مدیره خانم میترا فرزادیان به شماره ملی 0014020718 به سمت عضو اصلی 
هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای علـی محمودی به شـماره ملـی 2229690541 به 
سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای مهـدی محمـودی بـه شـماره ملـی 
2229709259 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت 
مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد 
آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا عقـود اسـامی و همچنیـن 
کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت و در نبـود 
مدیرعامـل بـا امضـاء دو نفـر از اعضـای هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می 
باشـد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه بازرسـان آقای محسـن ذکوی به شـماره 
ملـی 2229920367 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال آقـای رضـا حسـین زاده 
بـه شـماره ملـی 2229941429 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مدت 1 سـال روزنامه 
کثیر االنتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. شماره گواهی بانکی 

228/1069 صحیـح اسـت  .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1410357( 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
مشاعی

هیـات حـل اختـاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه یـک قـم تصرفـات 
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش 
کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نمـوده انـد.
1 -رأی شماره 140160330001006449 مربوط به پرونده کاسه 1400114430001000329 
آقـای احمـد کلهـری فرزنـد رضـا در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به 
مساحت ششدانگ 154/90 مترمربع پاک شماره 11142 اصلی  واقع در قم بخش یک 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم 1- مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حسین کیال بانضمام 
کلیه سـهم االرث فاطمه و هادی کیال هردو ورثه حسـین و نیز قسـمتی از سـهم االرث 
محمـد و مینـو و مهیـن 2- مبایعـه نامـه عـادی از فاطمـه ترحمـی اسـناد مالکیـت مشـاعی 

صـادره در دفتـر 246 صفحـه 553 و550 و دفتـر 48 صفحـه 83.)م الـف 15272( 
2- رأی شماره 140160330001006451 مربوط به پرونده کاسه 1400114430001000330 
آقـای مسـعود دورودیـان فرزنـد فریبـرز در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب 
سـاختمان به مسـاحت ششـدانگ 154/90 مترمربع پاک شـماره 11142 اصلی  واقع در 
قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 1- مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حسین 
کیال بانضمام کلیه سهم االرث فاطمه و هادی کیال هردو ورثه حسین و نیز قسمتی از 
سهم االرث محمد و مینو و مهین 2- مبایعه نامه عادی از فاطمه ترحمی اسناد مالکیت 
مشاعی صادره دردفتر 246 صفحه 553 و550 و دفتر 48 صفحه 83.) م الف 15280( 
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330001007053 شـماره  رأی   -3
1401114430001000358 آقای مهدی رمضانی متین فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک 
بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 67/15 مترمربـع پـاک شـماره 55 فرعـی از 11859 اصلـی 
)10475 مکرر اصلی سابق(  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه 
نامـه عـادی مـع الواسـطه از علـی محمـد بیگدلـی سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر 

الـف 15276(  صفحـه 133.)م   205
4- رأی شماره 140160330001007074 مربوط به پرونده کاسه 1401114430001000900 
آقای غامحسین قمی فرزند تقی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 112/41 
مترمربـع پـاک شـماره 158 فرعـی از 10304 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت 
ملـک اداره یـک قـم سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر 318 صفحـه 573 خریـداری 
بـه موجـب اسـناد رسـمی شـماره هـای 74246 مـورخ 1373/03/21 و 68269 مـورخ 

1370/11/01 و 75431 مـورخ 1373/12/04 دفترخانـه 6 قـم.)م الـف 15347( 
5- رأی شماره 140160330001006163 مربوط به پرونده کاسه 1400114430001000162 
آقـای تقـی محمـد آقائـی فرزنـد آقـاگل در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 66 
مترمربـع پـاک شـماره 1 فرعـی از 11859 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حوزه ثبت ملک 
اداره یـک قـم مبایعـه نامـه عـادی مـع الواسـطه از صدیقـه بیگدلی سـند مالکیت مشـاعی 

صـادره در دفتـر 42 صفحـه 55.) م الـف 15348( 
6- رأی شماره 140160330001007082 مربوط به پرونده کاسه 1401114430001000594 
آقـای علـی اشـعری فـرد فرزنـد حسـین در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
59/83 مترمربـع پـاک شـماره 11044 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک 
اداره یـک قـم سـند رسـمی شـماره 141877 مـورخ 1401/04/25 دفترخانـه 5 قـم.)م الـف 

 )15349
7- رأی شماره 140160330001007076 مربوط به پرونده کاسه 1401114430001000536 
خانم منیره رضائی فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 130 مترمربع 
پـاک شـماره باقیمانـده 10529/11  اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حوزه ثبت ملـک اداره 
یـک قـم مبایعـه نامـه عـادی مـع الواسـطه از حسـین یـزدان پنـاه سـند مالکیـت مشـاعی 
صادره در دفتر 118 صفحه 541 خریداری به موجب سند رسمی شماره 34275 مورخ 

1355/04/02 دفترخانه 6 قم.) م الف 15350( 
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء 
موعـد مقـرر سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن 
مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی 
داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره 
ثبـت اسـناد منطقـه1 قـم تسـلیم و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم 
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و 
گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیـح اسـت که صدور سـند بر اسـاس 

قانـون مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود. ) گویه و عصراقتصاد( 
تاریخ انتشار اول:   1401/08/24 تاریخ انتشار دوم :  1401/09/09

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیـأت حـل اختـاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه دو قـم تصرفـات مالکانـه 
مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان 

و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نموده انـد. 
1ـ رأی شـماره 140160330002011173 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1401114430002000699 
آقـای محمدصـادق شـهناززاده فرزنـد حبیـب  ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا 
شـده بمسـاحت 72/80  مترمربـع در قسـمتی از پـاک شـماره 146 فرعـی از 2275 اصلـی 
واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از مریم و مرتضی و 
سـرور و هـادی و محمدرضـا و مهـدی شـهرت همگـی نیـزاری و زکیـه کوتـی صفحـه 310 دفتـر 

109.)م الـف 15271( 
2- رأی شـماره 140160330002011804 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1400114430002001431 
آقـای علـی عابدینـی فرزنـد جمشـید  در  سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه 
در آن احـداث بنـا گردیـده اسـت بمسـاحت 89 مترمربـع در قسـمتی از پـاک شـماره فرعـی از 
2303 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی مـع الواسـطه از معیـن عزیزیان 
مالک رسمی طبق سند قطعی 35864 – 1398/09/12 دفتر 54 قم که در دفتر الکترونیکی 

بـه شـماره 139820330002008273 بنامـش ثبـت گردیـده اسـت.)م الـف 15351(
3ـ رأی شـماره 140160330002011805 مربوط به پرونده کاسـه 1400114430002001432 
خانـم صفیـه عابدینـی فرزنـد جعفـر  در  سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
کـه در آن احـداث بنـا گردیـده بمسـاحت 89 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2303 اصلـی 
واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی مع الواسـطه از معین عزیزیان مالک رسـمی 
طبق سـند قطعی 35864 – 1398/09/12 دفتر 54 قم که در دفتر الکترونیکی به شـماره 

139820330002008273 بنامـش ثبـت گردیـده اسـت.)م الـف 15352(
4- رأی شـماره 140160330002011604 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1400114430002001626 
آقای غام حسـن ولی پور فرزند اله ویردی در ششـدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا گردیده اسـت بمسـاحت 145 مترمربع در قسـمتی از پاک شـماره فرعی از 2268 اصلی 
واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت رسـمی متقاضـی بـه موجـب سـند قطعـی موجـود در 

پرونـده ثبتـی بـه شـماره 6854 – 1387/02/12 دفتـر 31 قـم.)م الـف 15353( 
5- رأی شـماره 140160330002011558 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1401114430002000596 
آقـای حمیدرضـا فضـل الهـی فرزنـد غامرضا ششـدانگ قطعه زمیـن که در آن احداث بنا شـده 
بمساحت 51/25 مترمربع در قسمتی از پاک شماره فرعی از 1896/26 اصلی واقع در بخش 

دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سـند قطعی صفحه 583 دفتر 220.) م الف 15354( 
6- رأی شـماره 140160330002010517 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1401114430002000860 
خانـم مرضیـه خـان چرلـی فرزنـد نوبـت علـی، سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن 
کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 76/60 مترمربـع در قسـمتی از پـاک شـماره فرعـی 
از 2207 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از 
محمدعلـی بابائـی قـره تپـه طـی سـند قطعـی شـماره 22081 مـورخ 1381/10/8 دفترخانـه 13 

قـم.)م الـف 15355( 
7- رأی شـماره 140160330002010518 مربوط به پرونده کاسـه 1401114430002000862 
خانـم معصومـه قراباغـی فرزنـد علـی، سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن 
احداث بنا شده بمساحت 76/60 مترمربع در قسمتی از پاک شماره فرعی از 2207 اصلی 
واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریداری مع الواسـطه از محمدعلی بابائی 
قره تپه طی سند قطعی شماره 22081 مورخ 1381/10/8 دفترخانه 13 قم.)م الف 15356(
8- رأی شماره 140160330002011802 مربوط به پرونده کاسه 1399114430002000471 
آقـای علـی نـوری سـیار فرزنـد قاسـم ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمساحت 64/17 مترمربع در قسمتی از پاک شماره فرعی از 2389 اصلی واقع در بخش 
دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از شـاه علـی بیگدلـو صفحـه 155 

دفتـر 364.)م الـف 15357(
9- رأی شـماره 140160330002011909 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1401114430002001016 
آقـای اصغـر اسـماعیلی فرزنـد محمـد ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 69 مترمربع در قسـمتی از پاک شـماره فرعی از 2268 اصلی واقع در بخش دو 
ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از ابوالقاسـم میـری ورثـه مرحوم سـید 

محمـد میـری.) م الـف 15358(
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پس از نشـر آگهی و انقضاء موعد 
مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف 
مـدت 2 مـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد منطقـه 
دو قـم تسـلیم و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت 
بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا به ایـن اداره 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و عصراقتصاد(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/08/24 تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/09/09

عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

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

 برابر رای شماره 140160326001000800 مورخ 1401/08/03 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتی حوزه ثبت ملک همدان-ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نریمان 
امینیـان فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 4 صـادره از فیـروزان )نهاونـد( در ششـدانگ عرصـه 
یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 1724/71 متـر مربـع قسـمتی از پـالک 2 اصلـی واقـع در حومـه 
بخش سه همدان، به نشانی عباس آباد، کوچه گرده پزی، خریداری مع الواسطه از مالک 
رسـمی آقـای جعفـر پنبـه ای محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اسـت درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالیکت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/08   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/24 
رضا شیرخانی خرم – رئیس ثبت اسناد و امالک همدان   م.الف:1219
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 32 کوره غیر مجاز
تولید زغال در ایالم 

معدوم سازی شد
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم 
اعــالم کــرد که هزار و ۶۴۶ کیلوگرم زغال کشــف و ۳۲ 
کــوره تولیــد زغــال غیرمجــاز از فروردیــن تــا مهــر ســال 

جاری معدوم شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس استان ایالم، 
سرهنگ علیرضا بیگلری دیروز اظهار کرد: در این مدت 
7 مــاه تعــداد ۲۶۲ نفر از متهمانــی که به منابع طبیعی 
تعــرض کرده اند نیز شناســایی و تحویــل مراجع قضایی 

شده اند.
او افــزود: با تالش مجموعــه همکاران در مجموعه 
یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان ایالم، 
۲۳۸ هکتــار از اراضــی تصــرف شــده بــه نفــع دولــت به 

اراضی ملی بازگردانده شده است. 
فرمانــده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری 
ایــالم یــادآور شــد: ســامانه ۱۵۰۴ پــل ارتباطــی مــردم با 
یــگان حفاظــت منابع طبیعی اســت و در مــدت 7 ماهه 
ســال  جــاری تعــداد ۶۳۶ مــورد تمــاس بــا مرکــز صــورت 
گرفته که ۳۰۳ مورد آن صحت داشته و ۳۳۳ مورد آن 
نیــز غیرمرتبــط بــوده که ارشــاد و راهنمایــی الزم صورت 

گرفته است.
بیگلری ادامه داد: مســاحت کل عرصه های منابع 
طبیعی در استان یک میلیون و 7۵۴ هزار هکتار است 
کــه نیروهــای یــگان حفاظــت به صــورت شــبانه روزی از 
ایــن اراضــی طبیعــی حراســت مــی کنند و در ایــن زمینه 
بــا تشــکیل ۴7 فقره پرونــده، ۲۳۸ هکتار زمین به نفع 

دولت به اراضی ملی بازگردانده شده است. 
او اضافــه کــرد: گروه های گشــت حفاظت از منابع 
طبیعی به صورت شــبانه روزی مســئول حراســت از یک 

میلیون و 7۵۴هزاز هکتار از اراضی ملی هستند.
فرمانــده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان ایالم گفت: به منظور ســهولت دسترسی سریع 
بــه انجــام فعالیت ها در تمامی شهرســتان های اســتان 
۱۲ فرماندهــی پاســگاه ویژه و پنــج فرماندهی بخش در 
مناطــق زریــن آباد، ماژین، هندمینی، زردالن و آســمان 

آباد فعالیت دارند.
بیگلــری بــر ضــرورت بهره گیری از مشــارکت مردم 
جهــت جلوگیــری از وقــوع حریــق در مناطــق جنگلــی و 
مرتعی تاکید کرد و افزود: کاهش و پیشــگیری از آتش 
ســوزی در عرصــه هــای منابع طبیعی نیازمند مشــارکت 
مــردم بــوده و مــردم در صــورت مشــاهده هرگونه آتش 
ســوزی و یــا تخریــب و تصــرف از طریــق شــماره شــبانه 

روزی ۱۵۰۴ گزارشات خود را اطالع دهند.

خبـــــــــــــــــر

مشــاور معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی اعالم کرد 
که مجموع میزان تولید ساالنه بخش کشاورزی 
در کشــور ۱۲۰ تــا ۱۳۰ میلیــون تــن اســت کــه 
پیش بینی می شــود با اجرای ســند الگوی کشــت 
حدود ۲۵ درصد افزایش تولید را داشته باشیم.
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  ســهرابی  ســهراب 
اظهــار  کشــت  الگــوی  ســند  ابــالغ  در خصــوص 
کــرد: الگــوی کشــت یعنــی اینکــه کشــور بــه چــه 
محصوالتــی نیــاز داشــته و این نیاز بــه چه میزان 
اســت؟ و اینکه متناســب با این نیاز، محصوالت 
اســتان ها  از  یــک  کــدام  در  و  ســطحی  چــه  در 
بایــد کشــت شــود. موضــوع پایانــی در خصــوص 
اجــرای ســند الگــوی کشــت موضــوع اقتصــاد این 

محصوالت است.
او بــا اشــاره بــه اینکه در ســال های گذشــته 
مسائل مطالعاتی در خصوص نیاز کشور به نوع 
محصــوالت و اینکــه ایــن محصــوالت بایــد در چه 
ســطوح و اســتان هایی کشــت شــود انجام شــده 
اســت، افزود: دلیل تاخیر در اجرای ســند الگوی 

کشت تنها مسائل اقتصادی است.

مشــاور معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح 
کرد: در پاییز ســال جاری ســند الگوی کشــت به 
اســتان ها ابالغ شــده اســت. تقریبا ســاختار ۹۵ 
درصــد کشــت در کشــور وجــود داشــته و تنهــا  ۵ 
درصد تغییرات انجام خواهد شد. در سند الگوی 
کشــت مقرر شده محصوالتی که نیاز آبی باالیی 
دارند کاهش یابد و به ســمت کشــت محصوالت 
کــم آب بــر و از کشــت های بهــاره و تابســتانه بــه 
سوی کشت های پاییزه در جهت مدیریت مصرف 
آب و تولید خواهیم رفت. اصل تغییرات و اصالح 
الگــوی کشــت از ســال آینــده بــا تامیــن اعتبارات 
از ســوی کمیســیون اقتصادی مجلس و ســازمان 

برنامه و بودجه اجرا خواهد شد.
ســهرابی با بیان اینکه ترغیب کشــاورزان به 
اجرای الگوی اصالح کشــت نیازمند سیاست های 
تشــویقی اســت، عنوان کرد: حمایت های الزم از 
کشــاورزان به دو روش برنامه ریزی شــده اســت. 
بــرای  صادراتــی  تعرفه هــای  اصــالح  اول،  مــورد 
محصوالتی که آب زیادی مصرف می کنند اســت. 
بــرای ایــن محصــوالت تعرفه های ســنگین تری در 

نظــر گرفتــه می شــود. مــورد دوم تعییــن قیمــت 
تضمینــی و یارانه هــای کشــت، حمایت هایی برای 
کاهــش تعرفــه آب بهــا و کاهــش تعرفــه برق بهــا، 
حمایت هــای تشــویقی اختصــاص یارانــه کــود و 
بــرای  قــراردادی  ایجــاد کشــت  بــذر و همچنیــن 

محصوالت مدنظر اجرایی خواهیم کرد.
او ادامه داد: با انجام حمایت های الزم از کشاورزان 
داخلــی  نیــاز  تامیــن  همچــون  مدنظــر  رویکردهــای 
درآمــد  افزایــش  آب،  بهــره وری  ارتقــای  رویکــرد  و 
کشــاورزان و افزایــش تولیــد بــه ســرانجام خواهــد 
رسید. این رویکردها در راستای اصالح الگوی کشت 

به ویژه با تامین اعتبارات اجرایی خواهد شد.
مشــاور معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بیان 
کرد: در ایران ۹۸ درصد تولیدات بخش کشاورزی 
توســط بخــش خصوصــی انجــام می شــود و تنهــا 
۲ درصــد تولیــدات بخــش کشــاورزی بــه وســیله 
بخش دولتی است. برای ترغیب کشاورزان برای 
همکاری در جهت اجرای ســند الگوی کشــت باید 
سیاســت هایی تشویقی در نظر گرفت. این عمل 
در دنیا انجام شده و تغییر و اصالح الگوی کشت 

از طریق مشوق ها در تمام دنیا انجام می شود.
تعییــن  یارانه هــای  خصــوص  در  ســهرابی 
شــده به منظور اجرای ســند الگوی کشت افزود: 
یارانه ای که اکنون ابالغ شــده در خصوص گندم 
است. قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری 
اســت. همچنیــن ۱۵۰۰  تومــان  ۱۱ هــزار و ۵۰۰ 
تومــان یارانــه کشــت بــه کشــاورزان داده شــده 
کــه در صــورت اینکــه محصــول گنــدم بــا اصــول 
مطرح شــده کشت شود به کشاورزان اختصاص 
داده می شــود. بــرای محصــول کلــزا قیمــت خرید 
اســت ک  تومــان  کیلــو ۲۲ هــزار  تضمینــی هــر 
۲۰۰۰ تومان یارانه کشــت پیش بینی شــده است. 
همچنیــن تعرفه هــای صادراتی نیــز طی دو هفته 
گذشــته از طریــق وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای 
محصوالت پر آب بر مثل گوجه فرنگی، هندوانه و 
خربزه پیش بینی شده است. طی چند سال اخیر 
حــدود ۴ میلیــون تــن صــادرات ســبزی صیفــی از 
کشــور صورت گرفته و دولت می خواهد با اعمال 
این تعرفه، میزان صادرات محصوالت پر آب بر را 
کاهــش داده بــه ســمت محصوالتی بــرود که آب 

کمتری نیاز است.
او خاطرنشــان کــرد: مجمــوع میــزان تولیــد 
ســاالنه بخــش کشــاورزی در کشــور ۱۲۰ تــا ۱۳۰ 
میلیون تن است که پیش بینی می شود با اجرای 
ســند الگــوی کشــت حــدود ۲۵ درصــد افزایــش 
تولیــد را داشــته باشــیم. البتــه ایــن هدفگــذاری 
از جملــه کاهــش  در کنــار دیگــر هدفگذاری هــا 
مصرف و افزایش تولید در واحد سطح و افزایش 
تکــرار  هــم  بــاز  شــد.  خواهــد  انجــام  بهــره وری 
می کنــم بــرای اجرایی شــدن ایــن طــرح و ترغیــب 
کشاورزان به عدم کشت گوجه فرنگی، هندوانه، 
خربــزه و خیــار و محصوالت ســبزی و صیفی باید 
سیاســت های مالی تعییــن کنیم و چارچوب کلی 
ســند الگــوی کشــت از طریــق مقــام عالــی وزارت 
ابالغ شده و در سال های آینده اجرا خواهد شد. 
ایــن مســئول دربــاره میزان ســهم تولیــدات باغی 
و گلخانــه ای تاکیــد کــرد: در این ســند برای ســال 
اول برنامه زراعت ابالغ شده و در سال های بعد 
برنامه هــای در نظر گرفته شــده بــرای محصوالت 

باغی، شیالتی، دام و طیور ابالغ خواهد شد. 

پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی تولیدات بخش کشاورزی با اجرای سند الگوی کشت
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مأموریت مخفی ناسا لو رفت
راضیه حسینی

عضو شورای شهر تهران: »من به ناسا مشکوکم.«
حتماً کاســه ای زیر نیم کاســه اســت. اصالً به ناســا 
چه ربطی دارد بیاید باالی سر کشور ما و گاز متان مان را 
کشــف کند؟ شــاید مسئوالن ما دل شان بخواهد عوض 
یــک ابر، ده تــا ابر متان 
اصــالً  بدهنــد.  تشــکیل 
اتــان، بوتــان، پروپــان و 
را  مندلیــف  جــدول  کالً 
بفرســتند هوا، به ناســا 
و کشــورهای دیگــر چــه 

ربطی دارد؟ 
مشخص است سازمان 
ناســا می خواسته با این 
خبر، به دنیا اعالم کند که مسئوالن شورای شهر تهران 
ناکارآمدنــد. توطئه چینــی کرده تا مدیریت مســئوالن ما 
را زیــر ســؤال ببــرد. وگرنه این همه آســمان، چــرا دقیقاً 
روی آسمان ما گیر کرده؟ اصالً کو؟ اگر راست می گوید 
در جلســه بعدی شــورای شــهر تهران یک مشــت از این 
گاز را بیاورید و مستدل مشخص کنید که وجود دارد.

این ناسا از بس هوایی کار کرده فکر می کند مسئوالن 
مــا هــم هوایی اند. همین طوری بدون دلیل و مدرک یک 
چیــز را قبــول می کننــد. نخیــر آقای ناســا، مســئوالن ما 
آن قــدر دقیــق و ریزبین انــد، آن قــدر مســائل مربــوط بــه 
مردم برای شــان اهمیت دارد که اگر خودشان به نتیجه 
نرســند تــا خــود قیامــت هــم برای شــان دلیــل و مــدرک 
بیــاوری قبــول نمی کننــد. شــوخی نیســت کــه، صحبــت 
جان مردم است. شما خود ابر را هم باالی سر مدیران 
بیاوری، تا به تک تک شان اثبات نشود قبول نمی کنند. 
چگونگــی اثبات هم به شــما هیــچ ربطی ندارد. در واقع 
مــا خودمــان هــم هنــوز متوجــه نشــدیم راســتی آزمایی 
مســئوالن به چه صورت اســت؟ بهشان الهام می شود؟ 

خواب نما می شوند؟ دستگاه حقیقت یاب دارند؟
در هــر صــورت بهتــر اســت دیگر باالی ســر کشــور 
مــا پیدای تان نشــود. متان  بازی های تان را هم ببرید یک 
جای دیگر که مسئوالن باهوش و زیرکی مثل ما ندارند. 
مثــالً یکی از کشــورهای اروپایی کــه مدام نگران گازهای 

گلخانه ای اند و هر چه بگویید باور می کنند.
ســریع دســت بــه کار می شــوند. کلــی تجهیــزات و 
لوازم تهیه می کنند تا منبع تشکیل گاز را از بین ببرند. 
بعــد هــم بی خــودی از مــردم عذرخواهــی می کننــد کــه 

باعث تخریب محیط زیست شده اند.
این جا از این خبرها نیست. مسئوالن ما بیدی نیستند که 
بــا ایــن بادهــا بلرزنــد. ابر که هیچ توفــان متانی هم ایجاد 

شود کک شان نمی گزد. بس که قدرت مند و مدیرند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

دالر  ســکه،  طلــب  و  کالن  زیرمیزی هــای 
گذاشــتن  بیمــاران،  از  دیجیتــال  ارز  حتــی  و 
مُهــر و مــدرک پزشــکی در اختیــار پزشــک نماها 
اولویــت  ســه  غیرقانونــی  ســقط های  چالــش  و 
وزارت بهداشــتی ها بــرای ورود جــدی و اعمــال 
قانــون ســریع در حوزه تخلفات پزشــکی اســت؛ 
اعمــال قانونی که به تشــکیل قــرارگاه نظارت بر 
ســالمت برای رسیدگی ویژه به تخلفات سنگین 

و دانه درشت های پزشکی منجر شد.
بحــث تخلفــات پزشــکی بــه یک یــا دو مورد 
خالصه نمی شــود و متاســفانه لیست بلندباالیی 
تعرفــه ای،  تخلفــات  از  می گیــرد؛  بــر  در  را 
پرداخت هــای خــارج از تعرفــه و گرفتــن زیرمیــزی 
از بیمــار گرفتــه تــا طلــب ســکه و دالر و حتــی در 
مــواردی ارز دیجیتــال از بیمــاران و در عیــن حــال 
چالش همکاری برخی پزشکان با پزشک نماها و 

کسب سودهای کالن و ...
بایــد توجــه کــرد که ایــن تخلفــات در برخی 
حوزه ها با شــدت و حدت بیشــتری رخ می دهد و 
متاســفانه به دلیل نواقصی در حوزه های نظارتی 
طــی ســال های اخیــر آنطــور کــه بایــد و شــاید به 
بحث تخلفات پزشکی و برخورد با آن ها پرداخته 
نشــده است. البته تخلفاتی مانند دریافت خارج 
از تعرفه و زیرمیزی از ســوی برخی پزشــکان، در 
برهه هایــی از تاریــخ نظام ســالمت مــورد توجه و 
موشکافی قرار گرفته و در برخی موارد توفیقاتی 
نیز نصیب نظام ســالمت شــده اســت؛ به عنوان 
مثــال در ســال ۱۳۹۳ با اجرای طــرح تحول نظام 
سالمت،  یکی از اقدامات انجام شده بحث سوق 
دادن تعرفه هــای پزشــکی بــه ســمت قیمت هــای 
واقعــی بــود، موضوعــی کــه انگیــزه کار در بخش 
دولتــی را بــرای پزشــکان بــاال بــرد و در عیــن حال 
بــا تشــدید نظارت هــا تخلفــات تعرفــه ای پزشــکی 

را کاهــش داد و در عیــن حــال بــا تقویت بیمه ها 
پرداخــت از جیــب مــردم نیــز کاهــش یافــت؛ امــا 
عمــر طــرح تحــول ســالمت چنــدان طوالنی نشــد 
ایــن  گریبانگیــر  بودجــه ای  و  مالــی  مشــکالت  و 
طــرح شــده و در نهایــت قطــار تحول در ســالمت 
در ایســتگاه بی پولــی متوقــف شــد و در نتیجــه 
از تحولــی ســالمت  پیــش  بــه دوره  عقب گــردی 
صــورت گرفــت و بحث هایــی ماننــد زیرمیــزی نیز 
دوبــاره و ایــن بــار با روش هایی نویــن و به روز به 
حوزه ســالمت بازگشــت؛ به طوری که با افزایش 
تــورم اقتصــادی در کشــور و تالطــم در بــازار ارز و 
ســکه و... نابه ســامانی در دریافت هــای خــارج از 
تعرفــه تــا جایی پیــش رفت که برخی پزشــکان از 
بیمــاران طلــب ســکه و دالر و بعضــا ارز دیجیتال 

هم کردند.

 تشکیل قرارگاه نظارت
بر سالمت و ماجرای 50 پرونده 

دانه درشت پزشکی
از ســوی دیگر تخلفاتی در زمینه ســقط های 
در  پزشــک نماها  جــوالن  غیرقانونــی،  جنیــن 
حتــی  و  زیبایــی  ماننــد جراحی هــای  حوزه هایــی 
همکاری برخی پزشکان و کلینیک ها با این افراد 
و... وزارت بهداشتی ها را بر آن داشت که اقدامی 
عاجل در زمینه برخورد با تخلفات پزشکی ترتیب 
دهنــد تا بلکه بتــوان اوضاع را به نفع بیماران به 
ســامان کــرده و از خطــرات مالــی و مهم تــر از آن 

جانی ناشی از این تخلفات جلوگیری کنند.
بــه هــر حــال یکــی از وظایــف ذاتــی وزارت 
و  اســت  درمانــی  مراکــز  بــر  نظــارت  بهداشــت 
قانونــی  ســازوکارهای  تخلــف،  بــروز  صــورت  در 
کــه  دارد  وجــود   ۱۱ مــاده  کمیســیون  جملــه  از 

یــا  تعزیــرات  بــه  و  بررســی می کنــد  را  تخلفــات 
تمامــی نهادهایی که مربــوط به جرائم و تخلفات 
می شــوند ارجــاع می دهــد. با این حــال از آنجایی 
که روند رســیدگی به تخلفات و شکایات پزشکی 
طوالنی است، قرار شد تا قرارگاهی نظارتی ذیل 
معاونــت درمــان ایجــاد شــود و بر همین اســاس 
هــم در دوره جدیــد، قــرارگاه نظــارت بــر ســالمت 
در معاونت درمان وزارت بهداشــت تشــکیل شــد 
کــه بــه گفتــه وزارت بهداشــتی ها،   نمایندگانی از 
تمامــی دســتگاه ها اعــم از تعزیرات، دادســتانی، 
نظــام پزشــکی، معاونت درمان وزارت بهداشــت، 
ســازمان بازرسی و حراســت در این قرارگاه جمع 
شــدند و بــه رونــد کار رســیدگی بــه تخلفــات و 
شــکایات در حــوزه پزشــکی، آن هــم بــا تمرکــز بر 
تخلفــات ســنگین و دانه درشــت ها ســرعت داده 
و با خروج از بروکراســی ها ســریع تر به پرونده ها 

رسیدگی می شود.
بــر همیــن اســاس هــم اخیــرا دکتــر ســعید 
از  بهداشــت  وزارت  درمــان  معــاون  کریمــی، 
پرونــده دانه درشــت تخلفــات  بــه ۵۰  رســیدگی 
پزشــکی در ســتاد نظــارت بــر ســالمت خبــر داده 
پرونــده   ۵۰ تاکنــون  کــه  اســت  کــرده  اعــالم  و 
دانــه درشــت کــه مربــوط بــه تخلفــات پزشــکان، 
بیمارســتان ها، افــراد پزشــک نما و ســقط جنیــن 
آن هــا صــادر  اولیــه  احــکام  و  بررســی  هســتند، 
شــده و در مرحلــه تجدیدنظــر خواهــی هســتند. 
از آنجایی که همه دســتگاه های ذیربط در ســتاد 
حضــور دارنــد بنابرایــن در صدور احــکام و اجرای 

حکم تسریع می شود.
دکتر سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت 
و اعتباربخشی امور درمان در گفت وگو با ایسنا، 
بــا اشــاره به برنامه هــای نظارتی وزارت بهداشــت 
برای برخورد با تخلفات در حوزه پزشــکی، گفت: 

حیطه تخلفات پزشــکی بســیار وســیع اســت؛ به 
طــوری کــه از حیطه مســائل مالی گرفته تا حیطه 
عملکــردی و نحــوه عملکرد درمانی همکاران ما را 
شــامل می شــود. تخلفات مالی در حوزه پزشکی، 
خود اشکال مختلفی دارد؛ از گرفتن مبالغ خارج 
از تعرفــه )یــا همــان زیرمیــزی( تــا گرفتــن پول به 
بهانــه فــروش تجهیــزات ماننــد پروتــز و... کــه به 
چارچــوب  و  حیطــه  از  خــارج  و  مختلــف  انحــاء 
قانونــی از بیمــار پــول گرفتــه می شــود را در بــر 

می گیرد.

 ۳ اولویت  برای رسیدگی
به تخلفات پزشکی

عناویــن  تعــدد  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
تخلفات در حیطه درمان، بر اســاس میزان تاثیر 
ایــن تخلفــات در زندگــی افــراد جامعــه و بــه ویژه 
بیمــاران و خانواده هایشــان، بــرای رســیدگی بــه 
این هــا، اولویت بندی در نظر گرفته شــده اســت. 
بــر ایــن اســاس اولیــن اولویت تخلفــات در حوزه 
دریافتی های خارج از تعرفه یا زیرمیزی بود، بعد 
از آن مســاله ســقط جنیــن هســت و بعــد از آن 
هــم بحث مربوط به جراحی هــا واقدامات زیبایی 
قرار دارد که این حوزه هم حیطه وسیعی دارد و 

تخلفات زیادی در آن انجام می شود.

دریافت زیرمیزی به بهانه پایین 
بودن تعرفه های پزشکی

حیــدری دربــاره علــت دریافــت زیرمیــزی به 
ایســنا، گفــت: از آنجایــی کــه تعرفه هــای بعضــی 
خدمــات پزشــکی پایین اســت یا مطابــق با میزان 
تــورم در طــی ســال های گذشــته بــه روز نشــده، 
متاسفانه برخی پزشکان دستمزد اضافه دریافت 

می کننــد کــه این کار تخلف اســت. ایــن کار اکثرا 
در مطب هــا و بعضــا هــم ممکــن اســت در مراکز 
زیرمیــزی  عنــوان  بــه  کــه  شــود  انجــام  درمانــی 
شــناخته می شــود. از طرفــی برای اینکــه اخذ این 
مبالغ قابل پیگیری نباشد، به روش های متفاوتی 
اخــذ می گــردد. مــوارد کمی به صــورت نقدی یا از 
طریــق کارتخوان دریافت می شــود و عمدتا بیمار 
مجبــور می شــود ایــن مبالــغ را به حســاب کســی 
غیــر از پزشــک اعم از منشــی، خواهــر، برادر و... 

واریز کند.

پزشکانی که سکه، دالر و ارز 
دیجیتال طلب می کنند

حیدری ادامه داد: حتی در برخی موارد برای 
اینکه این ردپا هم وجود نداشته باشد، مبالغ به 
صــورت طــال، ســکه، ارز دریافت می شــود و حتی 
در موارد خیلی نادر ارز دیجیتال هم درخواســت 
شــده اســت. مردم بایــد بدانند کــه هزینه درمان 
فقــط بایــد در حســاب داری بیمارســتان پرداخــت 
شــود و بیمارســتان موظف است که صورتحساب 
و فاکتــور را تــا آخریــن ریالــش بــه بیمــار بدهد تا 
اگــر نیــاز به پیگیــری خاصی بود، بیمــار بتواند بر 
اســاس آن عمــل کنــد. هرگونه پرداخــت خارج از 

حسابداری بیمارستان غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه در تمام صورتحساب هایی 
کــه بیمارســتان ها پرداخــت می کننــد، حق العمــل 
ویزیــت،  از  از  اعــم  هزینه هــا  ســایر  و  جــراح 
مشــاوره و ... محاســبه شــده اســت، گفــت: در 
نتیجــه پرداخــت خارج از حســابداری بیمارســتان 
غیرقانونــی اســت و هرگونــه دریافــت این چنینــی 

قابل شکایت و پیگیری است.

از جریمه ۱0 برابری تا محرومیت 
از طبابت برای پزشکان 

زیرمیزی بگیر
حیدری تاکید کرد: همه بیماران و همراهان 
تخلفاتــی  چنیــن  بــا  مواجهــه  صــورت  در  آنهــا 
می تواننــد بــا ســامانه ۱۹۰ تمــاس گرفتــه و طــرح 
موضوع و شــکایت کنند. همکاران ما در بازرســی 
وزارت بهداشــت ایــن مــوارد را تنظیــم کــرده و به 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  درمــان  معاونــت 
شــده  پیگیــری  مــوارد  همــه  و  می کننــد  ارســال 
و احیانــا اگــر پولــی خــارج از تعرفــه و بــه صــورت 
بیمــار  بــه  حتمــا  باشــد،  شــده  اخــذ  غیرقانونــی 
برگردانده می شود. در عین حال باتوجه به اینکه 
این تخلفات می تواند ســالمت جامعه را به خطر 
اندازد، بر اساس بازبینی که در قوانین مربوط به 
تعزیرات حکومتی در خرداد امســال ایجاد شــده، 
عــالوه بــر برگردانــدن مبلــغ اصلــی به بیمــار، فرد 
خاطــی ۱۰ برابــر میــزان آن جریمــه می شــود. اگــر 
مجددا این تخلف از سوی پزشک تکرار شود، ۵۰ 
برابــر جریمــه می شــوند و اگر باز هــم این تخلف 
تکــرار شــود، از داشــتن مطــب ابتــدا بــه صــورت 
موقــت و ممکــن اســت حتــی بــه صــورت دائــم، 
محــروم شــود. در عیــن حال اگر ایــن تخلفات در 
یــک مرکــز درمانــی انجــام شــود، مســئوالن مرکز 
بــه ویــژه مســئول فنــی پاســخگوی ایــن موضــوع 
اســت و تذکــر داده می شــود. همچنیــن اگــر ایــن 
تخلفــات در مراکز درمانی هم تکرار شــود، درجه 

اعتباربخشی شان کاهش داده می شود.

هیــات وزیــران بــه منظــور رفــع ایرادهــای 
بــا  دولــت  مصوبــات  تطبیــق  و  بررســی  هیــات 
قوانیــن دربــاره مصوبــه مربوط به تعیین ســقف 
پیشــنهاد  بــا   ،۱۴0۱ ســال  در  پزشــکان  کارانــه 
معاونت حقوقی رئیس جمهوری مبنی بر اصالح 

مصوبه مذکور موافقت کرد.
بــه گــزارش ایرنــا، هیــات دولــت در جلســه 
عصر یکشــنبه به ریاســت آیت هللا ســید ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری، به منظور رفع ایرادهای 
هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین 

دربــاره مصوبــه مربــوط بــه تعییــن ســقف کارانــه 
بــا پیشــنهاد معاونــت  پزشــکان در ســال ۱۴۰۱، 
حقوقــی رئیــس جمهوری مبنی بــر اصالح مصوبه 

مذکور موافقت کرد.
وزرای  از  متشــکل  کارگــروه  مصوبــات 
تعــاون،  پزشــکی،  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت 
کار و رفــاه اجتماعــی و رئیــس ســازمان برنامــه و 
بودجه کشور برای تعیین سقف کارانه پزشکان، 
بــا رعایــت ســاز وکار مــاده )۱۹( آیین نامــه داخلی 

هیات دولت، قابل ابالغ است.

اصالح مصوبه دولت درباره تعیین 
مشوق ها برای حمایت از تولید و حفظ و 

افزایش اشتغال
هیــات وزیــران در راســتای رفع ایراد و اعالم 
مغایرت قانونی از ســوی هیات بررســی و تطبیق 
مصوبــات دولــت بــا قوانیــن درخصــوص مصوبــه 
مربــوط بــه تعیین مشــوق های بیمــه ای، مالیاتی، 
بانکــی و تجــاری بــرای حمایت از تولیــد و حفظ و 
افزایش اشــتغال، پیشنهاد اصالح مصوبه مذکور 

را به تصویب رساند.
به موجب اصالح مصوبه یاد شــده، بانک ها 
چارچــوب   در  می تواننــد  اعتبــاری  مؤسســات  و 
قوانیــن و مقــررات نســبت بــه بخشــش جرایــم 
دیرکرد تسهیالت بانکی و امهال تسهیالت بانکی 

مربوط به بخش تولید اقدام کند.
اصالح مصوبه مربوط به الزام دستگاه ها 
به واریز درآمدهای خود به حساب های 

خزانه داری 

هیــات وزیران با هدف تأمین نظر هیات بررســی 
و تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن درخصوص 
مصوبه مربوط به الزام همه دســتگاه ها به واریز 
درآمدهــای خــود به حســاب های خزانــه داری کل 

کشور، مصوبه مذکور را اصالح کرد.
بــه موجب ایــن اصالحیــه، نهادهای عمومی 
غیــر دولتــی در رابطــه با آن بخــش از منابع خود 
کــه از محــل منابــع عمومــی یا کمک هــای مردمی 
تأمیــن می شــود، مشــمول حکــم منــدرج در ایــن 

مصوبه می شوند.

 وزیر کار: سهم مشاغل خانگی از اشتغال ۳ تا
۴ درصد؛ اما هدفگذاری ۲۰ درصد است

بــه گفتــه وزیــر کار، هدفگذاری این اســت که 
ســهم مشاغل خانگی از اشــتغال کشور باالی 
بیســت درصد باشــد که متاســفانه این هدف 
هنــوز محقــق نشــده اســت. طبــق گزارش هــا 
حدود ۳ تا ۴ درصد از مشــاغل کل کشــور به 
مشــاغل خانگی اختصاص دارد که قرار اســت 
برنامه ریزی شود و به سقف مورد نظر برسیم.
ســتاد  جلســه  حاشــیه  در  کار  وزیــر 
خانگــی،  مشــاغل  از  حمایــت  و  ســاماندهی 
در جمــع خبرنــگاران دربــاره بودجــه مشــاغل 
خانگــی در جمــع خبرنگاران گفت: برای ســال 
جــاری پنــج هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت 
مشــاغل خانگی در نظر گرفته شــد که از این 
رقــم ســه هــزار میلیــارد تامیــن شــد و تــالش 
می کنیم باقی این تسهیالت نیز محقق شود. 
و همچنیــن تــالش می کنیــم در بودجــه ســال 

۱۴۰۲ این رقم را افزایش دهیم. 
مرتضــوی به کوتاه کردنِ فرآیند مجوزها 
اشــاره کرد و گفت: از ابتدای امســال تا پایان 
در  خانگــی  مشــاغل  مجــوز  هــزار   ۷۰ مهــر، 
ســامانه ثبــت شــده اســت کــه امیدواریم این 

مجوزها منجر به ایجاد اشتغال شود. 
روزگذشــته  نشســت  مصوبــات  بــه  وی 
مصوبــه   ۱۲ امــروز  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
جلســه   تصمیمــات  مهم تریــن  کــه  داشــتیم 
امروز، تســهیل گری برای صــدور مجوز، اعالم 
رشــته های جدیــد، تاکیــد بر تســهیالت، کوتاه 
کــردن فراینــد پرداخــت اعتبــارات، برداشــتن 
موانع و غیره بود.  وزیر کار گفت: هدفگذاری 
مــا ایــن اســت کــه ســهم مشــاغل خانگــی از 
اشــتغال کشــور بــاالی بیســت درصــد باشــد 
کــه متاســفانه ایــن هدف هنوز محقق نشــده 
اســت. طبــق گزارش هــای مــا حــدود ۳ تــا ۴ 
درصد از مشاغل کل کشور به مشاغل خانگی 
اختصــاص دارد کــه قــرار اســت برنامه ریــزی 

کنیم و به سقف مورد نظر برسیم. 
مرتضوی به سامانه واحد صدور مجوزها 
اشــاره کرد و گفت: بر اســاس این ســامانه به 
صــورت واحــد و بــا همــکاری همه دســتگاه ها 
کمتریــن  در  و  برخــط  صــورت  بــه  مجوزهــا 
زمــان صــادر می شــود که این امر ســبب رونق 

مشاغل خانگی می شود.

مدیریــت  مرکــز  مراقبــت  اداره  رئیــس 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت درباره شرایط 
خروج و ورود مسافران جام جهانی به کشور در 
شــرایط پاندمی کرونا عنوان کرد محدودیت های 
ایران برای بازگشــت مسافران هنوز پابرجاست. 
در واقــع افــراد هنــگام ورود بــه ایــران یــا بایــد 
واکسیناســیون کامل خود را انجام داده باشــند 
و یا اگر واکسیناســیون انجام ندادند باید تســت 
PCR منفــی حداقــل ۷۲ ســاعت قبــل از پرواز را 

در فرودگاه ارائه کنند.
دکتــر ابراهیم قادری در گفت وگو با ایســنا، 
دربــاره شــرایط خــروج از کشــور و همچنین ورود 
بــه کشــور در آمد و شــدهای جــام جهانی فوتبال 
شــده  اعــالم  فرایندهــای  گفــت:  قطــر،   ۲۰۲۲
تغییری نکرده است اما توصیه اکید ما این است 
کــه کســانی کــه قصــد خــروج از کشــور را دارنــد 
حتمــا واکسیناســیون کامل )حداقــل تزریق ۲ دز 
واکســن( داشــته باشند، چون در غیر این صورت 

برای بازگشت به کشور دچار مشکل می شوند.
قطــر  کشــور  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
محدودیت هــای خــود را برداشــته اســت، اظهــار 
کــرد: البتــه محدودیت هــای ایــران برای بازگشــت 

مســافران هنوز پابرجاست. در واقع افراد هنگام 
ورود به ایران یا باید واکسیناسیون کامل خود را 
انجام داده باشــند و یا اگر واکسیناســیون انجام 
ندادند باید تست PCR منفی حداقل ۷۲ ساعت 

قبل از پرواز را در فرودگاه ارائه کنند.
کــه  فرودگاهــی  چنــد  بــا  داد:  ادامــه  وی 
در کشــور پروازهــای برگشــت از قطــر را انجــام 
می دهنــد صحبت شــده اســت تا ایــن فرودگاه ها 
امــکان انجــام رپید تســت از مســافران را داشــته 

باشند.
ســندرومیک  مراقبــت  نظــام  افــزود:  وی 
در فرودگاه هــا فعــال اســت و افــرادی کــه عالئــم 
تنفسی یا گوارشی دارند باید با خود اظهاری این 
موضــوع را بــه مســئوالن مربوطــه در ایــن بخــش 

اعالم کنند تا تحت آزمایش قرار گیرند.
قادری تاکید کرد: با توجه به اینکه جمعیت 
زیــادی از تمــام کشــورهای جهــان در قطــر حاضر 
خواهنــد شــد و بــا توجــه بــه اینکــه دو بیمــاری 
کرونــا و آنفلوآنــزا در گــردش اســت، توصیه اکید 
مــا بــه هموطنــان اســتفاده از ماســک و رعایــت 
پروتکل های بهداشــتی اســت تا مبتــال به بیماری 

نشوند.

اکنــون  کــه  نــدارد  افــزود: هیــچ فرقــی  وی 
وضعیــت شــیوع دو بیمــاری تنفســی آنفلوآنــزا و 
کرونا در قطر چگونه است؛ زیرا ازدحام جمعیتی 
کــه بــه واســطه حضــور مســافران از کشــورها و 
قاره هــای مختلــف رخ می دهــد، قطعــا شــرایط را 
پیچیــده خواهــد کــرد؛ از ایــن رو نبایــد فکر کنیم 
چون آمار کرونا در این کشــور خوب اســت دیگر 

نکات بهداشتی را رعایت نکنیم.
وی در پاســخ به ســوالی دربــاره توصیه های 
از  پیشــگیری  راه هــای  دربــاره  بهداشــت  وزارت 
بیمــاری وبــا نیــز تصریح کرد: بعید اســت در قطر 
در این زمینه مشــکلی پیش آید چون این کشــور 
برگزار کننده جام جهانی است تمهیدات الزم برای 
تامین آب شــرب و غذای ســالم را اندیشــیده اند، 
امــا بــرای پیشــگیری از عفونت هــای غذایــی و وبا 
افراد باید در مصرف مواد غذایی دقت کرده و از 

مصرف غذاهای مانده پرهیز کنند.
وی همچنیــن با اشــاره به اینکه شــایع ترین 
راه انتقال آبله میمونی تماس پوســت به پوســت 
و نزدیــک اســت، اظهــار کــرد: مســافران بایــد از 
تماس نزدیک با افرادی که بثورات پوستی دارند، 

خودداری کنند.

الزامات وزارت بهداشت برای مسافران جام جهانی ۲0۲۲

دولت، مصوبه تعیین سقف کارانه پزشکان را اصالح کرد

طبابت دانه درشت ها

با سکه و ارز و بیت کوین

وزیر آموزش و پرورش: 
تحصیل دانش آموزان 

ایرانی در مدارس وابسته 
به سفارتخانه های خارجی 

غیرقانونی است
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه مــدارس 
وابســته بــه ســفارتخانه ها در ایران مختــص کارگزاران 
آن کشــور اســت، عنــوان کــرد تحصیــل دانش آمــوزان 
ایرانی در مدارس وابســته به ســفارتخانه ها غیرقانونی 
اســت و بــه وزارت خارجــه و ســفارتخانه ها در این بــاره 

نامه نوشته ایم.
یوســف نــوری در گفت وگــو بــا خانــه ملــت، درباره 
تحصیــل دانش آمــوزان ایرانــی در مــدارس وابســته بــه 
ســفارتخانه های خارجی، گفــت: ما به این مدارس اصال 
مجــوزی نداده ایــم، مدارس ســفارتخانه ها در ایران باید 

مختص کارگزاران آن کشور باشد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه مــدارس 
کشــورهای خارجی باید بر اساس پروتکل نظام آموزش 
و پــرورش آن کشــور عمــل کننــد، اظهــار کرد: مــا چنین 
مجــوزی بــه این مــدارس نداده ایم و بــه وزارت خارجه و 

سفارتخانه ها در این باره نامه نوشته ایم.

رشد ۳۰ درصدی واردات 
دارو در ۷ ماهه ۱۴۰۱

در هفــت ماهــه نخســت ۱۴0۱ بیــش از ۶۶0 هزار 
تن انواع دارو و مواد اولیه دارویی وارد کشور شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳0 درصدی در 

وزن و ۱۶ درصدی در ارزش داشته است.
بــه گــزارش بــازار، مرتضی عمادی ســخنگوی گمرک ایران 
اعالم کرد: بر اساس آخرین آمار از ابتدای سال تا بیست 
و یکــم آبــان ۱۴۰۱، بــه میــزان ۷۶۳ هــزار تــن و بــه ارزش 
۲/۸۹۹/۰۰۰/۰۰۰ دالر رســیده کــه رشــد ۲۹ درصــدی در 

وزن و رشد ۱۳ درصدی در ارزش را نشان می دهد.
عمــادی افــزود: در هفــت ماهه ســال ۱۴۰۱ بالغ بر 
۶۶۳ هــزار تــن انــواع دارو و مواد اولیه دارویی به ارزش 
 ۲/۶۸۶/۰۰۰/۰۰دالر وارد کشــور شــده کــه نســبت بــه 
مدت مشــابه ســال قبل، حاکی از رشــد ۳۰ درصدی در 

وزن و ۱۶ درصدی در ارزش دارد.
وی در ادامــه بیــان کــرد: ۵۰۰/۵۷ تــن دارو و مواد 
از  ترخیــص  تشــریفات  فراینــد  در  هــم  دارویــی  اولیــه 
گمــرکات کشــور قــرار دارنــد کــه از این مقدار بیشــترین 
حجم دارو و مواد اولیه دارویی به وزن ۳۵ هزار تن در 
گمــرک بنــدر امــام خمینــی، ۱۵۶۰۰ تن در گمرک شــهید 
رجایــی، ۱۴۰۰ تــن در گمــرک آبــادان و ۱۳۰۰ تــن هم در 

گمرک تهران در حال تشریفات گمرکی است.


