
وزیر صمت خبرداد: اعطای کارت
اعتباری خرید به مردم

 سرگیجه دارویی؛ افزایش ۷۰
تا ۷۰۰ درصدی قیمت

صفحه 8صفحه 2

ســـــــــــــــــرمقاله

خطر تکثیر قانونی بابک زنجانی اپیدمی غافلگیری 
مسئوالن

اکرم رضائی نژاد

راه  از  کــه  پاییــز 
ابتــا  تــب  می رســد 
بیماری هایــی  بــه 
همچــون آنفوالنزا و 
ســرماخوردگی های 
فصلی بــاال می گیرد 
اما وزارت بهداشــت 
بــا علم بــه اینکه در 
ایــن مــدت بیمــاران 

بازهــم  بــه داروخانه هــا مراجعــه می کننــد  فراوانــی 
غافلگیر شده است.

پاییــز ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ایــن بیماری های 
فصلی در ســایه ســنگین پاندومی کرونا قرار داشــت 
و البتــه رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی، بویــژه 
اســتفاده از ماســک ابتــای بــه آنفوالنزا را به شــدت 
کاهــش داد امــا بــرای ســال جــاری پیش بینی هــا از 
افزایــش ابتــا به این بیماری فصلی خبر می داد؛ چرا 
که آمار رعایت دســتورالعمل ها سیری نزولی داشت 
و ماســک نزدن هــا در جامعــه کامــا مشــهود بــود. با 
وجــود ایــن امــا نزدیک به یک ماه اســت که کشــور با 

کمبود دارو و آنتی بیوتیک مواجه شده است.
ایــن کمبود هــا در حالــی مــردم را بــه زحمــت و 
نگرانــی انداخته اســت که بــازرس کل »امور تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی« ســازمان بازرســی کل کشــور 
در مصاحبــه ای بــا اشــاره بــه بازدیــد خــود از برخــی 
شــرکت های  همچنیــن  و  دارو  پخــش  شــرکت های 
اقــام  پــی بررســی کمبــود  »مــواد اولیــه ســاز« در 
دارویــی، گفتــه اســت: بررســی های میدانــی حاکــی 
از ایــن اســت کــه مــاده اولیــه انــواع آنتی بیوتیــک در 
انبار هــای شــرکت های تأمیــن کننــده بــه طــور کامــل 
فراهــم اســت؛ بــه طــور نمونــه در بازدیــد از یکــی از 
شرکت های دارویی مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده 
اولیه »آزیترومایســین« در انبار این شــرکت موجود 
است و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شرکت 
در گمــرک وجــود دارد کــه ایــن مقــدار میــزان قابــل 

توجهی از نیاز کشور را تأمین می کند.
شــرکت های  امتنــاع  بــه  راجــع  میرمحمــدی 
آنتی بیوتیــک هــم  اقــام دارویــی  تولیــد  از  دارویــی 
ادامــه داده: در ایــن بازدید هــا »حــذف ارز ترجیحــی 
و عــدم همسان ســازی قیمت هــای جدیــد بــا افزایش 
ناشــی از تغییــر نــرخ ارز جهــت تهیــه مــواد اولیــه« و 
نیــز »افزایش هزینه هــای مرتبط با تولید محصوالت 
دارویــی« دو عامــل مهــم امتناع شــرکت های دارویی 
از تولیــد برخــی اقام دارویی به واســطه عدم اصاح 
بــه موقع قیمت ها توســط ســازمان غــذا و دارو منتج 
به زیان شــرکت های تولیدکننده ناشــی از آن عنوان 

شده است.
روزگذشــته بهــرام عیــن اللهــی، وزیر بهداشــت 
نیــز در صحــن علنی مجلــس در توضیح علت کمبود 
دارو گفــت:" میــزان آنتی بیوتیــک تولید شــده در این 
هفــت ماهــه بــه انــدازه ۱۲ مــاه ســال گذشــته بــوده 
است. اما آنفلوآنزای زودرس که یک پدیده غیر قابل 
پیش بینی بود و برای کشورهای دیگر هم وجود دارد 
و بسیاری از کشورهای دیگر هم دچار کمبود دارو در 

اثر این بیماری شده اند."
ایــن در حالیســت کــه ایشــان در روز ۹ آبــان 
تصریــح کــرده بودنــد: "بــا توجــه به اینکــه پیش بینی 
آنفلوآنــزا را می کردیــم، کمبــود واکســن آنفلوآنــزا در 
کشور نداریم بنابراین به مقدار کافی واکسن وارداتی 
و تولیدی تأمین کردیم و در داروخانه ها موجود است 

و مردم می توانند برای خرید مراجعه کنند."
امــا یکمــاه اســت کــه دارو کمیــاب شــده و همه 
شــده اند،  غافلگیــر  داروخانه هــا  شــده اند،  غافلگیــر 
توزیع کننــدگان  شــده اند،  غافلگیــر  تولیدکننــدگان 
غافلگیر شده اند، مردم غافلگیر شده اند، حتی وزارت 
بهداشت هم که پیش بینی کرده بود امسال آنفلوآنزا 

شیوع بسیاری خواهد داشت، غافلگیر شده است.
تصاویر منتشــر شــده از ســوی مــردم در فضای 
مجازی گواه غافلگیری تکراری مســئوالن اســت. چرا 
که صف های طویل مردم مقابل داروخانه ها و شمار 
بیماران در بیمارســتان ها تصاویر آزار دهنده  ای را به 
رخ می کشــد. حاال مردم نمی دانند در این غافلگیری 
مسئوالن، چگونه برای بیماران خود دارو تهیه کنند.

اگر نخواهیم برای یادآوری غافلگیرشدن هایمان 
خیلــی عقــب برویــم، در آذر۹8 آنفلوآنزا هم شــیوع 
"زودرس" داشت که مسئوالن را "غافلگیر" کرده بود. 
فقط در تهران این طور نبود. در تمام کشــور ترکیب 
آلودگــی هــوا، مــوج ســرما و شــیوع آنفلوآنــزا باعــث 
تعطیلی مکرر مدارس می شد از جمله در استان قم، 

تهران و برخی شهرهای بزرگ.
امــا انــگار مســئوالن دوســت دارند کــه غافلگیر 
شــوند چــون عــادت کرده انــد. انــگار بــاور ندارنــد کــه 
تغییــر فصــل یــا هر پدیــده دیگــری می تواند مشــکل 

ساز شود.
گویــی مســئوالن نمــی خواهنــد زیــر بــار تکــرار 
ایــن وضــع برونــد تا در ســایه تــازه خواندن شــرایط و 
توصیــف آن بــا لغاتــی ماننــد »کــم ســابقه« و »بــی 
سابقه«، »غیرقابل پیش بینی« این گونه القا کنند 
که غافلگیر شــده اند و غفلتی در رســیدگی به حال و 
روز مردم کشــورمان صورت نگرفته اســت. شــاید به 
این دلیل که می شود با تازه خواندن ماجرا، از زیر بار 
فشار افکار عمومی برای مدتی رها شد و همه چیز را 

به فردا موکول کرد.
هوا آلوده شــود، مســئوالن غافلگیر می شــوند، 
هوا سرد می شود، غافلگیر می شوند، هوا گرم می شود 
مــی رود،  بــاال  بازهــم غافلگیــر می شــوند، قیمت هــا 
مســئوالن غافلگیر می شــوند. خدایا این غافلگیری را 
از مــا نگیــر، چقــدر خوب کــه غافلگیری وجــود دارد و 

می توان همه چیز را به گردن آن انداخت.

چهار شنبه 25 آبــــــــــان 1401 . 16 نوامبـــــــــر 2022 
21 ربیع الثانی 1444 . سال هجدهم . شماره 5031
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 بازار کریپتو در بحبوحه 
سقوط عمده مبادالت باز می گردد

ترجمه: سلیم حیدری

روی آوردن فرانسویان به هیزم برای گرمایش 
ترجمه: محمود نواب مطلق

آمازون در آستانه اخراج ۱0 هزار تن از کارکنانش

ارزش کل بــازار تمــام رمــز ارزها 
نســبت بــه رکــوردی که در ســال 
گذشــته ثبت شده بود، بیش از 

70 درصد کاهش یافته است.
ارزهــای  صرافــی  ســقوط 
دیجیتال FTX باعث شــده است 
هــای  دارایــی  تمــام  ارزش  کــه 
رمزنگاری به شــدت کاهش یابد، 
زیرا سرمایه گذارای در بازاری که 

زمانــی بســیار امیدوارکننــده بــه نظر می رســید، 
ضعیف شده است.

بــازار  کل  ارزش  یکشــنبه،  تــا  جمعــه  از 
بــا ۳ درصــد کاهــش از 856  تمــام توکــن هــا 

میلیــارد   8۳۱ بــه  دالر  میلیــارد 
دالر رســید. بــر اســاس گــزارش 
مــاه  از   ،CoinMarketCap
نوامبــر، ارزش آنها از کمی بیش 
درصــد   ۱8 دالر  تریلیــون   ۱ از 

کاهش یافته است.
در همیــن حــال، داده هــای 
ردیابــی شــده توســط وب ســایت 
CoinGecko نشــان می دهــد که 
ارزش دارایی هــای کریپتــو جهانــی بیــش از 7۰ 
درصــد از رکورد کمتــر از ۳ تریلیون دالری که در 
سال گذشته ثبت شده بود، کاهش یافته است.
ادامه در صفحه 4

بــه دلیــل افزایش سرســام آور 
قیمــت انــواع حاملهــای انــرژی 
چــون نفــت، گاز و بــرق تقاضــا 
و  چــوب  از  اســتفاده  بــرای 
فرآوردهــای آن ماننــد خاشــاک 
در  گرمایــش  بــرای  هیــزم  و 
فرانســه بــه نحــو قابــل توجهی 
افزایــش یافتــه و دولت مجبور 
از  زیــادی  مقادیــر  واردات  بــه 

آن بــه منظور برآورده کردن این تقاضا شــده 
است.

انــواع  میــزان  اخیــر  ماههــای  طــی 
افزایــش  بشــدت  فرانســه  در  کاهبــرداری 
یافته هاســت. اجنــاس اینترنتــی کــه ســفارش 

پــس  و  شــوند  مــی  داده 
تحویــل  هرگــز  پرداخــت  از 
نمی شــوند. فروشــگاههایی که 
مشــتریان  تحویــل  را  جنــس 
دریافــت  چیــزی  و  می دهنــد 
نمی کننــد. انــواع فرآورده هــای 
چوبــی نیز در این بازار آشــفته  
بــا بــروز کمبــود شــدید در آن 
از ایــن قاعده مســتثنی نشــده 
و گرفتار این قبیل کاهبرداریها شــده اســت. 
بــرای مقابلــه از افزایــش قیمــت  فرانســویان 
انرژی در این زمستان برای گرم کردن خود به 

هیزم روی آورده اند.
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اگــر خبراخــراج ۱0 هــزار کارمند 
ایــن  شــود  تأئیــد  آمــازون 
مهمتریــن رخــداد در ایــن غــول 
دیجیتالــی آمریکا پس از موارد 
مشــابه در توئیتر و مگا خواهد 

بود.
انتشــار  تایمزبــا  نیویــورک 
خبری اعــام کرده آمازون قصد 
را  خــود  کارمنــد  هــزار   ۱۰ دارد 

اخــراج کند. ایــن غول فروش برخــط آمریکایی 
خدمــات  ســازه  بــن  آخریــن  ترتیــب  بدیــن 
دیجیتالــی خواهد بود کــه درواکنش به بحران 
اقتصــادی پیــش آمــده تصمیــم بــه اجــرای این 

رویداد تاریخی خود گرفته است.
البتــه ایــن مقــدار تنهــا حــدود یــک درصد 
دیجیتالــی  گــروه  ایــن  در  شــاغل  ازجمعیــت 
خواهــد بــود. در اواخر ســال  ۲۰۲۱ )دی ۱۴۰۰( 

نیروهای شــاغل در آمــازون در 
جهــان۱/6 میلیــون نفــر بــرآورد 
شده است. بخش مهمی از این 
نیروهــا شــامل کارگران فصلی، 
نیروهــای بکارگیــری شــده برای 
زمانهــای شــلوغ کاری بــه ویــژه 
در ایــام جشــنهای پایــان ســال 
آنســت.  نظیــر  مناســبتهایی  و 
براســاس خبــر نیویــورک تایمــز 
بخــش  مربــوط  اشــاره شــده  عناویــن شــغلی 
»آمــازون دیوایــس« دســتگاههای الکترونیکی 
مجهــز بــه نظامهــای کمکــی صوتی »اَلِکســا« و 
کتابخوانهــای الکترونیکی » کیندل« در بخش 
خــرده فروشــی و همچنیــن در بخــش منابــع 
انسانیست.کشورهایی که شامل این خبر می 

شوند مشخص نشده است.
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 دولت ایران همزان با اوج گرفتن تحریم ها در زمان محمود احمدی نژاد ، اشخاصی را که یم توانستند به 
تجارت های خاکستری بپردازند را به کار یم گرفت تا تحریم ها دور زده شود و صادرات نفت ادامه پیدا کند، 

این سرآغاز ورود بابک زنجانی به ادبیات مفاسد اقتصاد ایران بود، آیا احتمال تکرار این قصه وجود دارد؟
هاتف فرج الهی

هر وقت در کشــور ما صحبت از فســاد اقتصادی می 
شود، چند نام در این بین بیش از سایرین خودنمایی 
مــی کننــد کــه یکــی از آنهــا نــام بابــک زنجانــی اســت. 
امــا چگونــه شــد که بابک زنجانی توانســت بــه یکی از 
ثروتمندترین مردم ایران تبدیل شــده و در نهایت نیز 

متهم به فساد مالی شود؟
زنجانــی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توســط دادســتانی 
کل کشور به اتهام بدهی ۲.5 میلیارد یورویی به وزارت 
نفــت و همچنیــن اخــال در نظــام اقتصادی بازداشــت 

شد. 
بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت ایران روز ســه شــنبه ۱۹ 
شــهریور ۹۲، گفــت: بابــک زنجانی، تاجــر ایرانی بیش 
از دو میلیــارد دالر حاصــل از فــروش نفــت ایــران را بــه 

خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران 
در حال پیگیری این مســئله هســتند. همچنین وی به 
خبرنگاران گفت که آقای زنجانی معتقد اســت که این 
پول به حســابش ریخته شــده اما این حســاب از طرف 

آمریکایی ها بلوکه شده است.
با این حال روز ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ جلیل جعفری 
عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسامی گفت: 
بدهــی بابــک زنجانی بــه وزارت نفت »دو میلیــارد دالر 

نیست، بلکه دو میلیارد و 8۰۰ میلیون دالر است«.
در این بین اما ۲6 آذر ماه ۱۳۹۲ یک عضو هیئت 
رئیســه اتحادیــه صادرکننــدگان فــراورده هــای نفتــی و 
پتروشــیمی در گفتگــو بــا روزنامــه شــرق گفــت: بابــک 
زنجانی مهره سوخته یک جریان است، جریانی که حاال 

چندان هم از تخریب او ناراضی نیستند.

نکته جالب توجه این اســت که بابک زنجانی به 
علــت مقابلــه بــا تحریم هــای ایرانــی از ســوی مقامات 
خارجی نیز تحریم شده بود. جابجایی 87 میلیارد یورو 
از وجوه مسدود ایران و کمک به بانک مرکزی و وزارت 
نفت ایران برای تســهیل در دور زدن تحریم ها و ورود 
۲۲ فرونــد هواپیمــا بــه ایــران و پرداخــت بیــش از ۲.5 
میلیــارد یــورو در قالب ۳6۰۰۰ حواله، باعث تحریم وی 

توسط خزانه داری آمریکا و اروپا شد.
اما چگونه شد که بابک زنجانی تا این حد قدرت 
پیدا کرد؟ مقاالت و بحث ها در این باره بسیار است. 
مخلــص کام آن بــود کــه دولــت ایــران به دلیــل وجود 
تحریم ها، اشخاصی را که می توانستند به تجارت های 
خاکستری بپردازند را به کار می گرفت تا تحریم ها دور 
زده شــود و صــادرات نفت ادامه پیدا کنــد و درآمدهای 

نفتی نیز از طرق مختلف مانند، تجارت کاالیی و یا به 
صورت نقدی وارد ایران شود. در این بین برخی یکی از 
این تجار که می توان او را یکی از بزرگترین تجار نفت 
ایــران نــام بــرد، بابک زنجانــی بود کــه در نهایت نیز به 
دالیل مختلف، رانتی که به دست آورده بود برما شد 

و داستانش پایان یافت.

خطر تکثیر قانونی بابک زنجانی
امــا حــال چرا به ایــن ماجرا می پردازیــم؟ هیئت دولت 
در نشســت روز چهارشــنبه )۱۱ آبــان مــاه( با آیین نامه 
اجرایــی جــزء )۱( بنــد )ز( تبصــره ۱۹ ماده واحــده قانون 
بودجــه ۱۴۰۱ کل کشــور موافقت کــرد و مصوبه مذکور 
در تاریخ ۱8 آبان در نامه ای از سوی معاون اول رئیس 
جمهوری اباغ شــد. مصوبــه ای که خطر تکثیر قانونی 

بابک زنجانی ها را در اقتصاد ایران به دنبال دارد.
در بنــد )ز( و جــزء )۱( ایــن بنــد آمــده اســت: بــه 
منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست 
دســتگاه هــای اجرایــی دارای اعتبــار از محــل مصــارف 
عمومــی دولــت، صنــدوق های بازنشســتگی کشــوری، 
لشــکری و تأمیــن اجتماعی، همچنیــن در اجــرای ماده 
)۹۰( قانــون اجرای سیاســت هــای کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی، به دولت اجازه داده می شود از طریق شرکت 
ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات 
گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه 
هــای اجرایــی پس از تأیید آنها توســط وزارت نفت و بر 
اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در 

سقف منابع بند )ب( تبصره )۱( این قانون اقدام کند.
بــر ایــن اســاس فــروش نفــت بــه اشــخاص بــار 
دیگــر آزاد شــد و اشــخاصی کــه از طریــق دســتگاه هــا 
معرفی شــوند مــی توانند نفت ایران را خریــداری کرده 
و به صادارت آن بپردازند. اما این تصمیم اما و اگرهای 
بســیاری دارد و نمی توان انتظار داشــت که نتایج مورد 

نظر را برای دولت به همراه داشته باشد.
یکــی از مهــم تریــن موضوعاتــی کــه در پــی ایــن 
تصمیــم مــی توانــد رخ دهد این اســت که فروش نفت 
ایران به صورت جدی وارد بازار خاکســتری می شــود و 
دیگر نمی توان آمار صحیحی از درآمدهای نفتی کشور 
داشــت؛ چرا که فروش نفت در بازارهای خاکســتری با 
نرخ های معین صورت نمی  گیرد و اصا به دلیل وجود 
تخفیــف هــا و امتیــازات خــاص، فــروش نفــت در بازار 

خاکستری ممکن می شود.
موضوع دوم از بین رفتن یکپارچگی در مدیریت 
صــادرات نفــت اســت. به عبــارت دیگر در شــرایطی که 
تولید نفت خام کشور از طریق دولت انجام می شود، 
صادرات آن به اشــخاص مختلف ســپرده خواهد شد و 
ایــن مســاله مــی تواند منجــر به خرید هــای مقطعی و 

غیربرنامه ریزی شده را به همراه داشته باشد که ممکن 
است در زمانی با افزایش تقاضا به چرخه تولید فشار 
وارد کرده و در زمانی با کاهش تقاضا منجر به کاهش 
جدی تولید شود که این مساله می تواند هزینه هایی را 

برای تولیدکنندگان نفت به همراه داشته باشد.

دمپینگ مضر برای تجارت رسمی
نکته دیگر بازاریابی رقابتی است که اگر شخصی بتواند 
بــا تخفیــف هــای بــاال یا بــه نوعــی دمپینگ نفــت را به 
فــروش برســاند، ایــن امکان وجــود دارد که رقیبی برای 

صادرات رسمی نفت کشور شود.
اما مهم ترین چالش، رانتی اســت که در پی این 
تصمیــم مــی توانــد ایجاد شــود. تصور کنید یــک وزارت 
خانــه و یــا هــر نهــادی، شــخصی را معرفــی کنــد بــرای 
خریــد و صــادرات نفت. تاکنون که این معرفی ها فقط 
برای اســتخدام و امور این چنینی رخ می داد، در نظام 
بروکراتیک کشور شاهد آن بودیم که رانت و فساد به 
جایی رسیده که در وجود فساد در هیچ بخشی را نمی 
تــوان انــکار کــرد. حــال کــه معرفی قرار اســت به چنین 
حوزه ای برسد، باید منتظر صفوف طویل رانت خواران 

باشیم برای دریافت چنین امتیازی.
جدای از این که چه رشوه های سنگینی برای این 
معرفی به دستگاه ها ممکن است پرداخت شود، پس 
از معرفی شخص نیز باید به یاد داشته باشیم که هیچ 
گاه یــک شــخص بــا معاش اقتصــادی نفت ایــران را به 
قیمت روز صادراتی نمی خرد و اگر هم خریدی صورت 
بگیرد به صورت غیر نقدی و با نرخ های توافقی خواهد 
بــود کــه در این مقطع، احتمــال ورود یک بابک زنجانی 
جدیــد بســیار زیــاد خواهد شد.شــخصی که مــی تواند 
نفت را از ایران بگیرد و در بازار خاکســتری بفروشــد و 
پس از مدتی هم ادعا کند که به علت تحریم نتوانسته 
پول ها را بازگرداند و یا حتی ممکن اســت اصا ناپدید 
شــود. چه بســا که در دولت احمدی نژاد چندین بابک 
زنجانی هم  گم شدند و پول کشور را بردند و هیچ گاه 
نیز بازنگشتند و تنها یکی از آنها که بابک زنجانی باشد 

به دام افتاد.
بــر ایــن اســاس مــی تــوان دریافــت کــه اگــر ایــن 
دســتورالعمل اجرایی شــود، احتمال بروز این جریانات 
رانتــی، بیــش از هــر زمانــی خواهد بــود و نبایــد انتظار 
داشــت که نفت ایران به راحتی توســط اشخاص صادر 
شده و پول به کشور باز گردد؛ چرا که در شرایطی که 
رابطین شــرکت ملی نفــت ایران، نمی تواننــد صادرات 
را بــا ســهولت انجــام دهند و دولت به فکــر راهکارهای 
جدید افتاده، نمی توان مطمئن بود که اشخاص بتوانند 
ایــن جریــان را مدیریــت کننــد و پــول نفــت را بــه ایران 

بازگردانند.
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کدام کسب وکارهای 
اینترنتی حمایت می شوند

وزارتارتباطــاتوفنــاوریاطالعاتضوابطشناســایی
ســکوهایمشــمولطــرححمایــتازســکوهاوکســب
از وکارهــایاقتصــاددیجیتــالوشــرایطبهرهمنــدی

حمایتهایآنرادرفراخوانیمنتشرکرد.
به گزارش ایســنا، مطابق این فراخوان ســه دســته 
شــاخص اصلــی شــامل شــاخص های پذیــرش عمومــی 
ســکو برای کاربران، شــاخص های پذیرش عمومی ســکو 
برای کسب و کارها و شاخص های مرتبط با قابلیت های 
نــرم افــزاری و فنی، برای شناســایی ســکوهای مشــمول 
طــرح حمایــت از ســکوها و کســب و کارهــای اقتصــاد 

دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است.
ســکوهای متقاضی می تواننــد با مراجعه به پرتال وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات به آدرس ict.gov.ir نسبت 
بــه دسترســی به اســناد فراخوان یاد شــده اقــدام و پس 
خود ارزیابی برای ارسال اسناد و مدارک مثبته به آدرس 

پست الکترونیک platform@ict.gov.ir اقدام کنند.  
طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، براساس 
اســناد فراخــوان یاد شــده ســکوهایی کــه با ارائه اســناد 
مثبتــه بیــش از ۶۵ درصــد امتیــازات ارزیابــی را کســب 
کنند، مشــمول حمایت های آیین نامه حمایت از ســکوها 
و کســب و کارهــای دیجیتــال مصــوب کارگــروه اقتصــاد 
دیجیتــال خواهنــد شــد و همچنین ســکوهایی که موفق 
شــوند بیــن ۵۰ تــا ۶۵ درصــد امتیازات ارزیابی را کســب 
کنند نیز مطابق آیین نامه های مربوطه امکان بهره مندی 

از برخی از حمایت های طرح را خواهند داشت.
گفتنــی اســت آیین نامه حمایت از کســب وکارهای 
اینترنتی طی هفته های گذشــته از ســوی وزیر ارتباطات 
وفناوری اطالعات رونمایی شد؛ به گفته وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات محدودیت های ایجاد شده در دو ماه 
گذشــته برای دو پلت فرم خارجی که بخشــی از کسب و 
کارهــای مردمــی روی آنهــا بــود، ســبب تســریع در روند 

این مصوبه شد.
این آیین نامه ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت را شــامل 
می شود و خدمات و امتیازات متنوعی را برای سکوهای 
مشــمول و کســب وکارهــای احــزار هویــت شــده درنظــر 
گرفتــه اســت. به طــور مثال در بخش اعتبار بخشــی به 
کســب و کارهــای اینترنتــی و کاربران، ایــن امکان وجود 
دارد کــه بــه ســکوها و کســب و کارهــای احــراز هویــت 
شده، نشان ویژه یا تیک ویژه کسب و کار اعطا شود یا 
برای عموم کاربران امکان اخذ نشان اعتبار شده )تیک 

آبی( فراهم شود.
بــرای  ویــژه ای  حمایــت  آیین نامــه  ایــن  در  امــا   
آنهــا  ســکوهای مشــمول در نظرگرفتــه شــده اســت و 
می تواننــد از مزایــای قانونــی حضــور در پارک هــای علــم 
و فنــاوری برخــوردار شــوند. در واقــع به منظــور حمایت 
و برخــورداری ســکوها از مزایــای اســتقرار در پارک هــای 
علــم و فنــاوری، وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
مکلــف اســت شــرایط پذیــرش و اســتقرار دفتــر هــای 
اصلی و شعب پلت فرم های مشمول را در پارک فناوری 

اطالعات و ارتباطات یا شعب استانی آن فراهم کند.

رئیس سازمان هواپیمایی 
کشوری: تحریم های صنعت 

هوانوردی کم اثر شدند
رئیــسســازمانهواپیمایــیکشــوریبابیــاناینکهپیام
اجرایپروژهباند٢٩چپفرودگاهمهرآبادبهخارجاین
استکهدرشرایطتحریمیوسخت،اینپروژهبعداز
ششدههدرفرودگاهبینالمللیمهرآبادبهاجرارسید،
تاکیــدکــرد:امــروزمیتــوانگفــتتحریمهــادربخــش

هوانوردیکماثربودندوماپیروزمیدانبودیم.
بــه گزارش ایلنــا، محمد محمدی بخش در در آیین 
بهره بــرداری از بانــد ٢٩ چــپ فــرودگاه مهرآبــاد و و آغاز 
احــداث ترمینــال ١٠٠هــزار متــر مربعــی ایــن فــرودگاه و 
کلنگ زنــی مرکــز پشــتیبان کنتــرل فضایی کشــور گفت: 
ایــن پروژه هــا یــک پیــام به داخل و یک پیــام به خارج از 
کشــور دارد. پیــام آن بــه داخــل ایــن اســت که در ســال 
گذشــته کــه در جنــگ تمــام عیــار بــا اســتکبار جهانــی و 
در ســخت ترین شــرایط تحریمی بودیم، این پروژه ها با 
استانداردهای تخصصی به اجرا رسیدند و این نشان از 

عزم راسخ دولت برای توسعه در شرایط جنگی دارد. 
وی ادامه داد: با همین الگو و مدل کشور می تواند 
بــا ســند توســعه حرکــت کند و ایــن پیــام را دارد که اگر 
منیت، باندبازی و جناح بازی را کنار بگذاریم، می توانیم 
به ســمت توســعه برویم و شــاهد آن هســتیم که برای 
اجــرای ایــن پروژه ها مدیران شــجاعانه تصمیم گرفتند و 

مسئولیت پذیر بودند. 
رئیــس ســازمان هواپیمایی کشــوری با بیــان اینکه 
پیــام اجــرای پــروژه بانــد ٢٩ چــپ فــرودگاه مهرآبــاد بــه 
خــارج ایــن اســت کــه در شــرایط تحریمــی و ســخت، 
ایــن پــروژه بعــد از شــش دهــه در فــرودگاه بین المللــی 
مهرآبــاد بــه اجــرا رســید،  اظهار کرد: در طول یک ســال 
گذشــته توانســتیم اقدامــات مهمــی در واردات نــاوگان 
هوایــی، تصویــب آیین نامه ها و تعمیرات هواپیماها و... 
انجــام دهیم و امــروز می توان گفت تحریم ها در بخش 

هوانوردی کم اثر بودند و ما پیروز میدان بودیم. 
ابراهیم مرادی، مدیرعامل فرودگاه مهرآباد نیز در 
این مراســم تصریح کرد: ۵٠ ســال امکان نصب ILS در 
باند فرودگاه مهرآباد وجود نداشــت اما در حال حاضر، 
این سیســتم در فرودگاه مهرآباد وجود دارد و موفق به 

نصب آن شدیم. 
وی بــا اشــاره بــه دالیــل تاخیــر در اجــرای پــروژه بانــد ٢٩ 
چــپ فرودگاه مهرآباد خاطرنشــان کرد: اجرای این پروژه 
قرار بر این بود که از اردیبهشــت ســال ١۴٠٠ آغاز شــود 
انتخابــات ریاســت جمهوری دســتگاه های  بــه دلیــل  امــا 
امنیتــی اجــازه آغــاز اجــرا را ندادنــد. عامــل دیگــر تاخیــر، 
عدم دسترسی به پلیمر الیه آسفالتی بود که به سختی 
در شــرایط تحریمــی پلیمــر مــورد نیــاز را تامیــن کردیــم. 
مدیرعامــل فــرودگاه مهرآباد ادامه داد: از ســوی دیگر در 
تامین گازوییل کارخانه آسفالت با مشکل مواجه شدیم. 
همچنیــن عامل چهارم تاخیر هم اختالالت رادیویی برای 
انجــام وارســی بانــد فرودگاه بــود به طوری کــه هفت بار 

فالیت چک پروازهای مورد نیاز را انجام داد.
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دستفروشی کسب و کار 
رسمی می شود

معــاوناشــتغالوزارتکاربــابیاناینکهدریکســال
بــرایســاماندهیدستفروشــان بــار گذشــتهچندیــن
اقــدامشــدهاســت،گفــتکــهامیدواریــمتاآخرســال
درقالــبطــرحبیــنوزارتخانــهپدیدهدستفروشــیبه

رسمیتشناختهوساماندهیشود.
بــه گزارش تســنیم، دستفروشــی یکی از کســب و 
کارهــای غیررســمی اســت کــه بــه نوعــی می تــوان گفت 
پدیــده ای نوظهــور و جدید نیســت. بنابراین با همه این 
اوصــاف نمی تــوان از آســیب های این شــیوه از کســب و 

کار به سادگی گذشت.
درگذشــته های دورتر هرســاله با نزدیک شدن به 
روزها و هفته های پایانی ســال دستفروشــان فعال در 
شــهرها بودند اما اکنون این شــغل به نوعی جامعیت 
پیــدا کــرده اســت و تمــام طــول ســال دیــده می شــود. 
پدیــده ای کــه با تهدیــدات و فرصت های خاص به خود 

)در شــرایط فعلی اقتصادی کشــور( همراه است.
امیــر ســیاح رئیــس، مرکــز ملــی پایــش و بهبــود 
اینکــه  بیــان  بــا  اقتصــاد  وزارت  کار  و  کســب  محیــط 
از2۳آبــان مــاه مرحلــه اجرایــی ســاماندهی کســب و 
دستفروشــان ســطح شــهر تهــران آغــاز شــده اســت، 
افــزود: بــا همــکاری شــهرداری تهــران مــکان مناســب 
و ایمــن در اختیــار ایــن عزیــزان قــرار خواهــد گرفــت. 
همچنیــن مقــرر شــده بانــک مرکــزی هــم دســتگاه پوز 

برای این مشــاغل در نظر بگیرد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا کمــک شــهرداری ها و وزارت 
کار، شــغل دستفروشــی از یک حرفه کاذب و مزاحم به 
یــک شــغل مفیــد و رســمی و در چارچوب خواســته های 
شــهرداری ها تبدیــل می شــود، اظهار کــرد: صاحبان این 
مشــاغل بــا ارائــه کد ملــی می توانند مجوز کســب و کار 

دریافت کنند.

دریکسالگذشتهچندباربرای
ساماندهیدستفروشاناقدامکردیم

در حالــی کــه مرکــز ملــی پایــش و بهبــود محیــط 
کســب و کار وزارت اقتصاد خبر از رســمی شــدن شــغل 
دستفروشــی داده اســت کــه  محمــود کریمــی بیرانوند، 
معــاون اشــتغال وزارت کار هــم نیــز در چهل و هفتمین 
جلســه ســتاد ســاماندهی و حمایت از مشــاغل خانگی 
از ســاماندهی دســتفروش ها تــا پایان ســال خبــر داد و 
گفت: این مسأله مربوط به چند وزارتخانه مانند وزارت 
کشــور، اقتصاد، کار و ســازمان شــهرداری ها است که از 
جملــه وزارت صنعــت در بخــش اصنــاف اســت خدمات 
دستفروشان به زیرمجموعه صنوف برمی گردد و در یک 
ســال گذشــته چندین بار برای ساماندهی دستفروشان 

اقدام کرده ایم.
دستفروشــی  البتــه  کــرد:   اظهــار  کریمی بیرانونــد 
خود به خــود یــک شــغل اســت و بعضاً درآمــد خوبی هم 
دارد. اما باید چارچوب داشــته باشــد فعالً دستفروشــی 
رســمیت پیــدا نکــره اســت و امیدواریــم تا آخر ســال در 
قالب طرح بین وزارتخانه پدیده دستفروشی را بتوانیم 

به رسمیت بشناسیم و ساماندهی کنیم.

روزشمار اینماد اجباری 
شروع شد

از شــاپرک، بــه مرکــزی بانــک دســتور اســاس بــر
روزگذشــتهپایانههــایاینترنتــیکســبوکارهایفاقــد
اینمادیادارایهویتنامنطبقبامالکنمادطیشش

هفتهغیرفعالخواهدشد.
به تازگی نامه ای از شــرکت شــاپرک به شــرکت های 
پرداخت یار ارســال شــده که طبق آن از تاریخ 2۴ آبان، 
پایانه هــای  اینترنتی فاقد نماد یــا دارای هویت نامنطبق 

با مالک نماد طی شش هفته غیرفعال خواهد شد.
کــه  اســت  آمــده  نامــه  ایــن  از  دیگــر  بخشــی  در 
بانــک مرکــزی بایــد در چارچوب قوانین و مقــررات ارائه 
اینترنتــی  کســب وکارهای  بــه  مجــازی  پرداخــت  درگاه 
توســط شــرکت های خدمــات پرداخــت و پرداخــت یارهــا 
را صرفــا بــرای دارنــدگان دارای نماد اعتمــاد الکترونیکی 
امکان پذیــر کــرده و در صــورت ابطــال و یــا تعلیــق نمــاد 
اعتمــاد الکترونیکــی بــه صــورت برخــط از ادامــه خدمت 

جلوگیری کند.
همچنیــن، درگاه های پرداخــت مجازی که پیش از 
این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شده اند 
را طی مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد کرده 
و پــس از پایــان ایــن مهلــت، از ارائــه خدمــت بــه آن هــا 

جلوگیری کند.
از مســئوالن  ایســنا  بررســی های  ایــن زمینــه،  در 
مربوطــه دربــاره ایــن موضــوع نشــان می دهــد، انجــام 
هرگونــه فعالیــت اقتصــادی در بســتر اینترنــت منــوط 
بــه داشــتن مجــوز اســت و در پــی افزایش شــکایت های 
بــر  مبنــی  اینترنتــی  کســب وکارهای  برخــی  از  مردمــی 
کالهبرداری هــای صــورت گرفتــه، بدیــن منظــور همانند 
آن هــا  اتصــال  و  کارتخــوان  دســتگاه های  ســاماندهی 
بــه پرونــده مالیاتــی، کســب وکارهای اینترنتــی ملــزم به 

دریافت اینماد از سال گذشته شده اند.
اما اجبار کسب وکارهای اینترنتی به داشتن اینماد 
بــا توجــه بــه قطعی و اختالل های ایجاد شــده در بســتر 
اینترنــت و خســارت هایی کــه بــه ایــن صنــف وارد کــرده 
اســت، صــدای اعتــراض فعــاالن ایــن حــوزه را نســبت 
بــه ایــن موضــوع بلنــد کــرده کــه چــرا در شــرایطی کــه 
کسب وکارهای اینترنتی نیازمند حمایت هستند باید به 
داشــتن اینمــاد مجبــور و بــا قطعــی پایانه هــای اینترنتی 

مواجه شوند.
گفتنــی اســت؛ کارکــرد نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی 
اصالــت مجوزهــای تخصصــی  و  احــراز هویــت، آدرس 
اشــخاص برای شــروع و ادامه فعالیت در همان رســته 
شــغلی در فضــای مجــازی اســت، امــا پیــرو آیین نامــه 
اجرایــی مــاده ۱۴ الحاقــی قانــون مبــارزه بــا پولشــویی 
مصــوب هیات دولت دوازدهم، شــرکت های پرداخت یار 
ملــزم بــه دریافت نماد الکترونیکی)اینماد( از مشــتریان 
خود شــده اند و مقرر شــد از مرداد سال ۱۴۰۰، دریافت 
اینمــاد بــرای کســب وکارهایی کــه پرداخــت الکترونیکــی 

دارند، اجباری شود.
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وزیرصمتضمنبیاناینکهحرکتنرخارز
بــازارآزادبــهســمت۳۶هــزارتومــانکاذب
بــودهوچیــزیجــزعملیــاتروانــینیســت،
عنوانکرددرنظرداریمتابهقشــروســیعی

ازمردمکارتاعتباریبرایخریدبدهیم.
ســید رضــا فاطمــی امیــن روزگذشــته در 
نشســت هم اندیشــی بــا منتخبــی از اصنــاف 
و اتحادیه هــای سراســر کشــور، اظهــار کــرد: 
رصــد ثبت ســفارش ها و تخصیص ارز نشــان 
می دهــد کــه به هیــچ عنــوان در بــازار نیمایی 
کمبود ارز وجود ندارد و به ویژه واردکنندگان 
می توانند شــهادت دهند در مقایســه با ۶ ماه 
قبــل یــا حتــی یک ســال قبل وضــع تخصیص 
ارز بســیار بهتــر شــده اســت. بــا ایــن وجــود 
حرکــت نــرخ ارز بــازار آزاد به ســمت ۳۶ هزار 
تومان کاذب بوده و چیزی جز عملیات روانی 

نیست.
وزیــر صمــت بــا اشــاره بــه اینکــه همــه 
واحدهــا بــه ویــژه تولیدکننــدگان بــه راحتــی 
می تواننــد از بــازار نیمایــی ارز مــورد نیازشــان 
را تأمین کنند، افزود: بر این اســاس افزایش 
قیمت ها به هیچ عنوان قابل قبول نیســت و 
بایــد تمرکــز کنیــم که ایــن جو روانی کــه بازار 
ارز را متالطــم می کنــد اثــر خــود را بــه صورت 
البتــه اصنــاف و  گرانفروشــی نشــان ندهــد. 
و  تحریــکات  همــه  وجــود  بــا  تولیدکننــدگان 
عملیــات رســانه ای دشــمن، تاکنــون عملکــرد 
بســیار خوبــی داشــته و تحت تأثیــر القائات و 

جنگ روانی قرار نگرفته اند.

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه پایین بودن 
قدرت خرید مردم پایین اســت، گفت: قدرت 
غیــر  و  شــغلی  درآمدهــای  از  تابعــی  خریــد 
شغلی، یارانه، تسهیالت و کارت های اعتباری 
کارت هــای  و  تســهیالت  زمینــه  در  اســت؛ 
اعتبــاری پــروژه ای را در مراحــل آغازیــن کار 
داریــم کــه بــر اســاس آن در نظر داریــم تا به 
قشــر وســیعی از مــردم کارت اعتبــاری بــرای 
خریــد بدهیــم کــه جزئیــات آن اطالع رســانی 

خواهد شد.

 پیشبینیپذیریاقتصاد
ازسهماهقبل

وی در ادامه به وضع تولید اشاره کرد و 
گفت: اصالح برخی زیرســاخت ها ســبب شــد 
تــا اتفاقــات خوبــی را در حــوزه تولیــد شــاهد 
باشــیم؛ از جمله همه ســهمیه ها در فلزات و 
فوالد برداشــته شــد و مشکل مواد اولیه را در 

حوزه فوالد به طور کلی حل کردیم.
وزیر صمت اضافه کرد: در همین راســتا 
بایــد اشــاره کنــم کــه امــروز بررســی شــاخص 
تولید حاکی از روند بســیار خوبی اســت و در 
اکثر محصوالت افزایش تولید به ثبت رسیده 
امســال  بهــار  در  اســاس  همیــن  بــر  اســت؛ 
صنعــت رشــد ۵.۱ درصــدی تولید را ثبت کرد، 
در حالی که رشــد اقتصادی کشور کمی بیش 

از سه درصد بوده است.
فاطمی امین افزود: شاخص دیگر تولید 
مربــوط بــه شــرکت های بورســی می شــود کــه 

بیــش از ۵۰ درصــد تولیــد کشــور را در اختیار 
دارند که در مهر امســال در مقایســه با مدت 
مشابه پارسال ۷.۷ درصد رشد داشته است. 
رشــد تولیــد ایــن شــرکت ها در خردادماه 2.۵ 
درصــد، تیــر ۵.۸ درصــد، مــرداد ۶.۴ درصــد و 

شهریور ۶.۵ درصد بوده است.
وی ادامــه داد: شــاخص ســرمایه گذاری 
نیــز در بهــار امســال نســبت به مدت مشــابه 
ســال گذشــته ۵.۸ درصد رشــد داشته است، 
همچنیــن در ۶ ماهــه نخســت امســال رشــد 
۱۳ درصــدی صــادرات به ثبت رســید و بر این 

اساس روندها مطلوب است.
وزیــر صمت همچنیــن از پیش بینی پذیر 
کــردن تولیــد خبــر داد و گفــت: تاکنون حدود 
2 هــزار شــاخص و ۳۰۰ داشــبورد مدیریتــی 
تعریف شــده و بــا پیش بینی یک اتاق پایش، 
تــا پایــان ســال قــادر بــه رصــد همــه متغیرهــا 
مهــم  ایــن  کــه  بــود  خواهیــم  شــاخص ها  و 
پیش بینی پذیری در تولید و اقتصاد کشــور از 

سه ماه قبل را به دنبال خواهد داشت.

۱۱۰شهرستانازنظرتولید
ضعیفهستند

وزیــر صمت با اشــاره به اصالح برخی از 
زیرســاخت ها برای توســعه تولید، اظهار کرد: 
از جملــه ایــن اقدامات تأمیــن مالی زنجیره ای 
اســت کــه در نظــر داریــم آن را بــه کارت هــای 
اعتبــاری متصــل کنیــم و اصنــاف در بــه ثمــر 

نشستن آن نقش ویژه خواهند داشت.

فاطمــی امیــن گفت: امروز بیــش از ۱۱۰ 
شهرســتان در کشــور شناســایی شــده کــه از 
نظر تولیدی حرفی برای گفتن ندارند و تمرکز 
کردیم تا با استفاده از توان شرکت های بزرگ 
به راه اندازی تولید در این مناطق اقدام کنیم.
وی افــزود: امــروز در مناطقــی همچــون 
رباط کریم، ســیرجان، زرندیه، ســاوه، شهرک 
محمودیه قم و غیره مشکل کمبود نیروی کار 

داریم.

رشد۱۳درصدیصادرات
وزیر صمت با اشاره به توسعه صادرات، 
اظهــار کــرد: تحلیــل مــا در این زمینــه این بود 
کــه بــا توجــه به کاهــش قدرت خریــد خانوار، 
اگــر تولید را گســترش دهیم؛ اما کســی توان 
خرید نداشته باشد فایده ای نخواهد داشت، 
بنابرایــن بــر صــادرات تمرکــز شــد؛ بــر همیــن 
اســاس در بــازاری همچــون آفریقــا رشــد ۱۰۰ 

درصدی صادرات به ثبت رسید.
لوکوموتیــوِ  بایــد  گفــت:  امیــن  فاطمــی 
صــادرات را مهیــا می کردیم تا تولید به حرکت 
بیفتــد و در نتیجــه اشــتغال و درآمــد مــردم 
افزایــش یافتــه و بازار رونق یابد که در بخش 

صادرات با رشد ۱۳ درصدی جواب گرفتیم.
وی تاکیــد کــرد: امروز امیــدی در فعاالن 
اقتصــادی شــکل گرفتــه که باید تقویت شــود 
و بــر ایــن اســاس ســال آینــده را ســالی بهتــر 
نســبت بــه امســال می دانــم، زیرا بســیاری از 

کارها در نیمه راه هستند.

رئیــساتحادیــهفروشــندگانلــوازمخانگــی
خاطــرنشــانکــرددرشــرایطتحریــمامــکان
مــا و دارد وجــود مــا بــرای قطعــه واردات
قطعاتراازکشــورهایثالثواردمیکنیم.
اگراینقطعاتواردنشودامکانتولیدرااز

دستخواهیمداد.
اکبــر پازوکــی در گفت وگــو بــا ایلنــا، در 
پاســخ به این پرســش که برخی از شــنیده ها 
حاکی از این مهم است که ژاپن به بازار لوازم 
خانگــی ایــران بازگشــته اســت آیا ایــن خبر را 
تاییــد مــی کنید؟ گفت: خیر ایــن خبر صحت 
نــدارد؛ تولیدکننــدگان ایرانــی از شــرکت های 
ژاپنی قطعه وارد و بعد از مونتاژ به نام تولید 
ایرانی و با اعطای خدمات پس از فروش  آن 

کاالها را در بازار عرضه می کنند.
وی بــا بیان اینکــه تولیدکنندگان داخلی 
۶۰ تــا ۷۰ درصــد نیــاز قطعــات مــورد نیــاز  را 
وارد می کننــد، گفــت: کشــورهایی اروپایی در 

شــرایط تحریم در ایران سرمایه گذاری کردند؛ 
بــه عنــوان مثال 2 شــرکت اروپایــی پکیچ های 
تولید شده  یک شرکت را خریداری و به اروپا 
صــادر می کنند همچنین بخاری شــرکت دیگر 

به اروپا و کانادا صادر می شود.
ایــن فعــال صنفــی ادامــه داد: واردات لــوازم 
خانگی از ۱ فروردین 9۷ ممنوع شــد اما برند 
سامســونگ بــا نام برند ســام  اقــدام به تولید 
می کند همچنین  برند ال جی به  جی پالس 
تغییــر نــام داده اســت و بــا ضمانــت گلدیران 
بــه مشــتریان خدمــات پــس از فــروش ارائــه 
می دهــد. بقیــه اقــالم موجــود در بــازار بــدون 
ضمانت نامه رسمی همگی قاچاق اند از جمله 

برندهای سونی، پاناسونیگ، ال جی ....
پازوکــی بــا بیان اینکه در شــرایط تحریم 
گفــت:  دارد،  وجــود  قطعــه  واردات  امــکان 
قطعــات از کشــورهای ثالــث وارد می شــود و 
اگــر ایــن قطعــات وارد نشــود امــکان تولیــد را 

از دســت می دهیــم. ایران بــه عضویت پیمان 
منطقــه ای شــانگ های پیوســته اســت و ایــن 
کشــورها که تحریم نیســتند و عضویت ایران 
در ایــن پیمــان منطقــه ای امکان دسترســی ما 

به سایر بازارها را فراهم می کند.
لــوازم  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
خانگــی بــا بیــان اینکــه تولیدکننــدگان داخلی 
موتور یخچال، لباس شویی و پمپ تخلیه آب 
را وارد می کننــد، گفــت: ایــن شــیوه تولیــد در 

تمام دنیا رایج است.
این فعال صنفی با اشاره به رکود حاکم 
بر بازار، گفت: بازاریان همه نشسته اند؛ چرا 
کــه درآمــد مردم کفــاف تامین نیازهــای اولیه 
و ضــروری آنهــا را می دهــد و اگــر بــه بازارهای 
اصلــی فــروش لــوازم خانگــی مراجعــه کنیــد 
رکــود بــر ایــن بــازار را مشــاهده خواهید کرد، 
شــده  جهیزیــه  تهیــه  بــه  محــدود  فروش هــا 
اســت. از ایــن رو امیدواریــم کــه ســازمان امور 

مالیاتــی در ســال جــاری این موضــوع را لحاظ 
کند.

وی افــزود: لــوازم خانگــی بیــن 2۰۰ تــا 
2۵۰ درصد گران شده است آیا معافیت های 
مالیاتــی نیــز بــه همــان میــزان تغییــر کــرده 
اســت؟ امــروز ســازمان امــور مالیاتــی معیــار 
مالیاتــی  تراکنش هــای  را  مالیات ســتانی 
مالیــات  شــیوه  در  و  اســت  کــرده  عنــوان 
ســتانی هزینه هــا فروشــندگان در نظر گرفته 
نمی شــود. اصنــاف همــواره مالیــات بــر درآمد 
را پرداخــت کرده انــد و پرداخــت این مالیات را 
حــق خــود می دانــد اما در ایــن افزایش نرخ ها 
کمر همه فروشــندگان شکســته شده است و 
مــا انتظــار داریــم که دولت از مــا حمایت کند 
دولــت در مالیــات، اخــذ عــوارض شــهرداری 
ایــن در حالیســت  بــه اصنــاف کمــک نکــرد، 
کــه اصنــاف همواره در شــرایط دشــوار همراه 

دولت ها بودند.

بنابــراعــالمرضاخــواهنمایندهمــردمتهران،
ازوزیرارتباطاتخواســتهشــدهاســتظرف
مــدتســهمــاهمشــکالتکســبوکارهــای
و ایــنکســب تــا کنــد برطــرف را اینترنتــی
و اطالعــات ملــی شــبکه در بتوانــد کارهــا

پیامرسانهایداخلیفعالیتکنند.
بــه گــزارش ایلنــا، نماینده مــردم تهران 
در مجلــس گفــت: باید شــبکه فیبــر نوری را 
تا پای منازل و محل استقرار کسب و کارها 
ببریم. متأســفانه در طول ۱۰ ســال گذشــته 
ایــن موضــوع دچار عقب ماندگی جدی شــده 

است.

)ســه  روزگذشــته  علنــی  نشســت  در 
شــنبه، بیست و چهارم آبان( مجلس شورای 
اسالمی سوال ملی مجتبی رضاخواه)نماینده 
امیرآبــادی  احمــد  تهــران(،  مــردم 
فراهانی)نماینــده مــردم قم( و تعــدادی دیگر 
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  از  نماینــدگان  از 
اطالعــات در خصوص اقدامات این وزارتخانه 
برای توســعه شبکه ملی اطالعات مطرح شد 
کــه نهایتا نماینــده مردم تهران بــه نمایندگی 
از ســوال کنندگان از توضیحــات زارع پــور بــه 

صورت مشروط قانع شد.
و  ارتباطــات  وزیــر  از  گفــت:  رضاخــواه 

اطالعــات می خواهیــم ظــرف مــدت ســه مــاه 
مشــکالت کســب وکارهای اینترنتی را برطرف 
کرده و شــرایطی را فراهم کنند تا این کســب 
و کارهــا بتوانــد در شــبکه ملــی اطالعــات و 

پیام رسان های داخلی فعالیت کنند.
روح هللا عباس پور، نماینده مردم بوئین 
زهرا در تشریح سوال مجتبی رضاخواه، احمد 
امیرآبــادی فراهانــی و ۷۴ نفر از نمایندگان از 
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، گفــت: 
فنــاوری اطالعــات  و  ارتباطــات  اقــدام وزارت 
محــور  اطالعــات  ملــی  شــبکه  توســعه  بــرای 

سوال نمایندگان بوده است. 

ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: در 
اجــرای ماده 2۰۷ آئین نامــه داخلی مجلس 
شورای اسالمی سوال فوق در جلسه رسمی 
آبــان   9 ۱۴۰۱ و همچنیــن  مــرداد   ۱۰ مــورخ 
ســال جــاری بــا حضــور اعضــای کمیســیون، 
مربوطــه  وزیــر  و  کننــده  ســوال  نماینــدگان 
مطــرح و پــس از اســتماع نظــرات طرفیــن و 
نظــر به عــدم اقنــاع نماینــدگان ســوال کننده 
از پاســخ های ارائــه شــده وزیــر ارتباطــات و 
فناوری اطالعات کمیســیون قلمرو ســوال را 

ملی تشخیص داد.

وزیرصمتخبرداد:
اعطایکارت

اعتباریخرید
بهمردم

بــهگفتــهرئیــساتحادیهفروشــندگانآهن،
بــازار بــاوجــودشــرایطرکــودی؛ متأســفانه
شــاهدنوســاناتقیمتینیــزدربخشانواع

مقاطعآهنومیلگردبودهاست.
با تشدید رکود ساخت و ساز وضع بازار 
فــروش آهــن نیز متاثر از این موضوع شــاهد 
رونق معامالت نیست و همین امر مشکالتی 
را برای فروشندگان به وجود آورده است چرا 
که آنها ملزم به پرداخت هزینه هایی از جمله 
مالیات و بیمه هستند اما از آن طرف فروش 
مناســبی ندارنــد تا بتوانند جبــران هزینه های 

خود را داشته باشند. 
نکتــه جالب اینجاســت برخــی از فعاالن 
بــازار می گوینــد رکــود معامــالت باعــث شــده 
تــا فروشــندگان بــه فــروش اقســاطی گرایش 
پیــدا کننــد تــا به دنبــال آن بتوانند بخشــی از 

هزینه های خود را جبران کنند.
فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس  رســتگار 
آهــن نیــز بــه شــرایط رکــود تورمــی در بــازار 
آهــن اشــاره می کنــد و بــه تســنیم، می گویــد: 
متأسفانه با وجود شرایط رکودی؛ بازار شاهد 
نوســانات قیمتــی نیــز در بخش انــواع مقاطع 

آهن و میلگرد بوده است.
وی افزود: نگرانی از وضع بازار، تغییرات 
نــرخ ارز، بــه همراه تعامــالت بین المللی برای 
برجــام عاملــی شــده تــا فروشــندگان بــا رکود 

معامالت روبرو شوند.
رســتگار تصریــح کــرد: در حــال حاضــر قیمت 
انواع آهن نســبت به هفته گذشــته افزایشی 
بــوده اســت امــا این موضوع مقطعی اســت و 
ممکــن اســت طــی روزهــای آینــده بــازار ثبات 
قیمتی را تجربه کند ولی مهم اینجاست بازار 
درگیر رکود و تورم عجیبی قرار گرفته است.

بازار آهن دچار 
رکود تورمی شد

فرصتسهماههمجلسبهوزیرارتباطاتبرایحلمشکل
کسبوکارهایاینترنتی

افزایش۲۰۰تا۲۵۰درصدیقیمتلوازمخانگی
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رئیس شورای ملی زیتون: 
حتی یک کیلو زیتون هم 

خرید حمایتی نشده است
بــه گفتــه رئیــس شــورای ملــی زیتــون، ســازمان تعاون 
روســتایی بنــا به دســتور وزارت جهادکشــاورزی مکلف 
شــد کــه ۳۰ هــزار تــن دانــه روغنی بــا قیمــت ۲۵ هزار 
تومــان خریــداری کند. ایــن تصمیم حدود یک و نیم ماه 
پیش گرفته شد ولی هنوز حتی یک کیلو هم خریداری 

نشده است.
مهدی عباسی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه صنعت 
زیتــون در ایــران صنعــت نوپایــی اســت و ســال های قبــل 
تولیــد داخلی کفاف مصــرف داخل را نمی داد، اظهار کرد: 
امســال افزایــش ۲۵۰ درصــدی تولیــد زیتون را در کشــور 
داشتیم، اما متاسفانه تصمیمات در این حوزه دیر گرفته 

شد و هنوز هم این تصمیمات اجرایی نشده است.
وی بــا بیــان اینکــه میزان صــادرات زیتــون و روغن 
زیتــون چشــمگیر نیســت، گفت:صــادرات روغــن زیتون 
را مشــروط بــه خریــد دانه هــای روغنی در داخل کشــور 
کرده انــد. وقتــی بــا مــازاد محصولــی در کشــور مواجهیم 
نبایــد شــرطی برای صادرات گذاشــته شــود. این عوامل 

باعث شده که صادراتی انجام نشود.
رئیــس شــورای ملــی زیتــون در ادامــه بــه خریــد 
حمایتــی زیتــون اشــاره کــرد و گفــت: ســازمان تعــاون 
روســتایی بنــا بــر دســتور وزارت جهادکشــاورزی مکلــف 
شــد کــه ۳۰ هــزار تــن دانــه روغنــی بــا قیمــت ۲۵ هزار 
تومــان خریــداری کند. این تصمیم حــدود یک ماه و نیم  
پیش گرفته شد، ولی هنوز حتی یک کیلو هم خریداری 
نشــده و ضربــه مهلکــی بــه تولیــد و خودکفایــی روغــن 

زیتون وارد شده است.
وی اضافه کرد: تاخیر در خرید زیتون باعث شــده 
زیتونــی کــه در کل دنیــا ۸۰ درصــد بــرای روغن گیــری 
اســتفاده می شــود برای کنسرو برداشت شود که ارزش 
غذایی در مقایسه با روغن زیتون ندارد. همچنین بازار 
کنســرو را هم اشــباع و به نوعی خراب کند. زیرا وقتی 
بیشــتر از نیاز بازار، زیتون کنســروی عرضه شود عرضه 

و تقاضا بهم می خورد.
عباســی تصریــح کــرد: ایــن عــدم خریــد حمایتــی 
مصداق ترک فعل ســازمان تعاون روســتایی اســت. این 
ترک فعل باعث نابودی باغداران و صنایع تبدیلی شده 
اســت. صنایــع تبدیلــی در این حوزه ســرمایه گذاری های 
کالن کرده اند. همچنین در راســتای تقویت زیر ســاخت 
واحدهــای روغن کشــی، ۲۸خــط تولیــد روغن کشــی نیــز 
بــه ارزش دالری حــدود ۱۰ میلیــون اضافــه کرده انــد زیرا 
بــر اســاس پیش بینی هــا و سیاســت های وزارت جهــاد 
بــرای  کشــور  زیتــون  درصــد   ۵۵ بــود  قــرار  کشــاورزی 
اســتحصال روغــن باشــد ولــی این عــدم خرید بــه موقع 
و تعییــن قیمــت نامناســب باعــث شــد ایــن زیتون هــا 
برای کنســرو برداشــت شــوند و این واحدها در آســتانه 

ورشکستی قرار بگیرند.
رئیــس شــورای ملــی زیتــون در پایــان گفــت: وزیر 
دســتور خریــد حمایتــی داد. مجلــس نیــز پیگیــر آن بود 
و معاونــت امــور باغبانــی وزارت جهــاد آن را پیگیــری و 
دســتورالعملش را تدویــن کرد. شــورای ملــی زیتون نیز 
پیگیــر ایــن خریــد بــود ولــی مشــخص نیســت کــه چــرا 
معاونــت اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهادکشــاورزی 

و تعاون روستایی آن را به تعویق انداخته است.

ترخیص نهاده های دامی از 
بنادر به ۳۰ هزار تن می رسد

بنابر اعالم مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، 
تــا آخــر هفتــه بــا همــکاری ســازمان راهــداری ترخیــص 

نهاده های دامی از بنادر به ۳۰ هزار تن میرسد.
به گزارش ایلنا، محسن سالمی اظهار کرد: روزانه 
بیش از ۱۵-۱۶ هزار تن نهاده های دامی از بنادر کشــور 
بــه خصــوص بنــدر امام خمینــی )ره( خارج می شــود که 
بــا خالــی کردن فضای انباری، کشــتی هایی که در نوبت 
تخلیــه هســتند، پهلــو دهیــم تــا بتوانیــم بارهــای آنها را 
نیز تخلیه کنیم. مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام 
کشــور افزود: حــدود ۴۰ درصد کاالهای موجود در بندر 

امام خمینی مربوط به شرکت پشتیبانی دام است.
ســالمی ادامــه داد: با پرداخت مطالبــات رانندگان 
از روزدوشــنبه دور بارگیری بیشــتر شــده اســت. تا آخر 
هفتــه با همکاری ســازمان راهــداری ترخیص نهاده های 

دامی از بنادر به ۳۰ هزار تن می رسد.
رســوب  بحــث  آتــی  مــاه  یــک  در  کــرد:  بیــان  وی 
نهاده های دامی در مبادی ورودی کشور کاهش می یابد 
و سعی خواهیم داشت با افزایش ترخیص به ۳۰ هزار 
تن در روز تقریباً هر دو روز یک کشتی را در بندر امام 

تخلیه کنیم و در انبارها در استان ها ذخیره کنیم.

عوارض جدید صادرات برای 
برخی محصوالت صیفی 

اعالم شد
وزارت صمــت بــرای کنتــرل بازار و صــادرات محصوالت 
صیفی گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی عوارض جدید 

تعیین کرد.
بــه گــزارش تســنیم، ایــن اقــدام وزارت صمــت بــه 
منظور تنظیم بازار داخلی محصوالت گوجه فرنگی، پیاز 
و ســیب زمینــی و پیشــگیری از نوســان قیمــت و کنترل 

مقدار صادرات انجام شده است.
براســاس ابــالغ وزارت جهــاد کشــاورزی بــه وزارت 
صمــت در تاریــخ ۲۲ آبــان، بــا توجــه بــه سیاســت های 
تنظیــم بــازار و تأمیــن نیــاز داخل کشــور میــزان عوارض 
صادراتــی از تاریــخ ابــالغ تــا پایــان آذر بــرای محصوالت 
کشــاورزی )ســیب زمینــی 7۰ درصد، گوجــه فرنگی ۱۰۰ 
درصــد و پیــاز ۱۲۰ درصــد( از قیمت پایــه صادراتی وضع 
شــده اســت. البتــه در ایــن ابالغیه تأکید شــده که کلیه 
محموله هــای اظهــار شــده قبل از تاریخ ابــالغ) ۲۲ آبان 
مــاه ســال جــاری( ایــن نامــه مشــمول عــوارض مذکــور 

نخواهند بود.

اخبـــــــــــــــــار

اعطای تسهیالت ۶ درصدی به 
تولیدکنندگان مرغ الین آرین

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 ۶ 
درصــد به مرغــداران و زنجیره تولیدکنندگان مرغ الین 

آرین پرداخت می کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک کشــاورزی، ایــن 
بانــک بــا هــدف حمایــت از خودکفایی در زنجیــره تولید 
مــرغ، از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ تــا نیمــه آبــان مــاه بالــغ بــر 
۱۹۶۶ میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای احیــای نــژاد آریــن 
بــه بیــش از ۶۶ مزرعــه پــرورش مــرغ الین آرین شــامل 
نیمچــه گوشــتی، مــادر گوشــتی و مــرغ اجــداد پرداخت 

کرده است.
براســاس این گزارش، این تســهیالت با هماهنگی 
امــور دام وزارت جهــاد کشــاورزی و معرفــی  معاونــت 
مدیریــت برنامــه ملــی احیــای مــرغ الیــن آریــن، توســط 
شعب بانک کشاورزی سراسر کشور پرداخت می شود.
ایــن گــزارش می افزایــد: فنــاوری دســتیابی به مرغ 
الیــن، بســیار پیشــرفته و راهبــردی اســت و امــروز در 
جهان تنها هشــت کشــور از جمله ایران از توانایی فنی 
و علمــی الزم بــرای تولیــد این مرغ ها برخوردار هســتند 
و توانایــی حفــظ و تکثیــر آن را بــا رعایت اســتراتژی های 
غذایــی دارنــد. توانایی تولید مــرغ الین به اندازه ای مهم 
است که می تواند یک کشور را به تأمین کننده گوشت 
مرغ زنجیره صنعتی دنیا تبدیل و در زمینه گوشت مرغ 

از سایر کشورها بی نیاز کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنعت 
فدراسیون روسیه: برگ 

جدیدی در ارتباطات ایران و 
روسیه باز شده است

اتــاق بازرگانــی و صنعــت فدراســیون روســیه  رئیــس 
عنوان کرد برای سرعت بخشیدن به روابط تجاری باید 
شاخص های تجارت بین دو کشور را توسعه ببخشیم. 
مــا چشــم انداز تبــادل اقتصــادی 4۰ میلیــارد دالری را 
از طریــق توســعه تجــارت در محصــوالت کشــاورزی، 
اقتصــادی  شــرایط  کردیــم.  ترســیم  و....  گردشــگری 
روســیه و خــروج برخــی کشــورهای اروپایــی از بــازار ما 
باعــث شــده اســت کــه روســیه بــازارش را برای کشــور 

دوست باز کند.
بــه گــزارش ایلنــا، ســرگی کاترین رئیــس اتــاق بازرگانی 
ایــران و روســیه در نشســت روســای اتاق هــای بازرگانی 
ایران و روسیه، ارتباط سیاسی و تجاری ایران و روسیه 
را بی نظیر و خاص توصیف کرد و افزود: امروز در تاریخ 
ارتباطات دو کشور برگ جدیدی باز شده است و امروز 

شاهد توسعه روابط تجاری ایران و روس هستیم.
وی با بیان اینکه در چارچوب این نشست بیش از 
۳۰۵ نماینده از استان های روسیه حضور دارند، گفت: 
مــا بــرای تبــادل هیات آمــاده هســتیم و ارتباط اســتانی 

برای اتاق بازرگانی روسیه اولویت دارد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی روســیه تاکیــد کــرد: بــرای 
ســرعت بخشــیدن بــه روابــط تجــاری باید شــاخص های 
تجارت بین دو کشور را توسعه ببخشیم. ما چشم انداز 
تبــادل اقتصــادی ۴۰ میلیــارد دالری را از طریــق توســعه 
و....  گردشــگری  کشــاورزی،  محصــوالت  در  تجــارت 
ترســیم کردیم. شــرایط اقتصادی روســیه و خروج برخی 
کشــورهای اروپایــی از بــازار مــا باعــث شــده اســت کــه 

روسیه  بازارش را  برای کشور دوست باز کند.
وی ایران را جایگزین مناسبی برای روسیه دانست 
و افــزود: وزرات تجــارت روســیه حمایت هــای الزم را بــا 
تجار ایرانی خواهد داشت و ما رفع موانع آمادگی کامل 
داریــم. تجــار ایرانی در اکســپو تســتر محصوالت خود را 

ارائه بدهند.

اخبـــــــــــــــــار

وزیر جهاد کشاورزی تامین غذای با کیفیت، 
ســالم و ارزان بــا تکیــه بــر تولیــد داخــل را از 

برنامه های این وزارتخانه برشمرد.
به گزارش مهر، ســید جواد ســاداتی نژاد 
اختتامیــه  مراســم  در  دوشــنبه  شــامگاه 
نمایندگــی  حوزه هــای  مســئوالن  گردهمایــی 
ولــی فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: 
تأمیــن پایــداری و امنیــت غــذا از رســالت های 
بــا  غــذای  تأمیــن  و  اســت  کشــاورزی  جهــاد 
کیفیت، سالم و ارزان با تکیه بر تولید داخل 
و نیــز خودکفایــی در محصوالت کشــاورزی از 

برنامه های این وزارتخانه است.
وزیــر جهاد کشــاورزی گفت: امــروز باید 
تــالش شــود تــا دام در طــی مدت ســه ماه به 
وزن ایده آل برسد تا شاهد تولید غذای ارزان 

در این بخش باشیم.
ســاداتی نــژاد افزود: با توجه به شــرایط 
اقلیمــی کشــور وزارت جهاد کشــاورزی برنامه 
تحولی دارد و در این راســتا باید تالش شــود 
تــا دارای حاکمیــت غــذا در منطقه غرب آســیا 

شویم.

 در صدور اسناد کشاورزی
 باید به ۱۰۰ درصدی برسیم

اســناد  صــدور  زمینــه  در  گفــت:  وی 
کشــاورزی بایــد بــه صددرصد ســند برســیم و 
رفع تداخالت باید تا ســال ۱۴۰۲ به ســرانجام 

برسد.
از  بایــد  افــزود:  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
تغییــر کاربری زمین های کشــاورزی جلوگیری 
شــود کــه ایــن امــر موجــب هــدر رفــت منابــع 
ملی می شــود و در این ســال ها شاهد نابودی 
باغــات بودیــم کــه در ایــن راســتا بایــد اراضی 

ســنددار شوند تا برای آیندگان محفوظ بماند 
که در غیر این صورت شاهد تبدیل زمین های 

کشاورزی به باغ ویال خواهیم بود.
وی با اشاره به افزایش تولید محصوالت 
کشــاورزی از ابتدای فعالیت دولت ســیزدهم 
اظهــار کــرد: در تولیــد برنج ۲۵ درصــد، تولید 
جــو ۳۰ درصــد و در خریــد تضمینی گندم نیز 

رشد ۵۵ درصدی داشتیم.
وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: در این 
مــدت در تولیــد محصــوالت ســبزی و صیفــی 
رشــد داشــتیم کــه صــادرات در ایــن بخش به 

۱.۲ میلیارد دالر رسیده است.

 رشد ۱۱۰ درصدی کشت
زیر دیم در کشور

وی همچنین بیان کرد: سطح زیر کشت 

دیــم در کشــور رشــد ۱۱۰ درصــدی داشــته و 
تحویــل تراکتــور به کشــاورزان نیــز ۲۵ درصد 

افزایش داشته است.
در  داد:  ادامــه  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
محصــوالت باغــی نیــز افزایــش 7 درصــدی را 
داشــته ایم و سطح زیر کشت گیاهان دارویی 
بــه ۲۸۰ هــزار هکتــار رســیده و در راه انــدازی 
گلخانه هــا نیــز از ۲ هــزار هکتــار بــه ۲۳۰۰ 

هکتار رسیده است.

 ذخایر گندم
 4۰ درصد افزایش یافت

وی با بیان اینکه ذخایر گندم کشور ۴۰ 
درصــد افزایــش یافته افــزود: ذخایــر برخی از 
محصوالت کشــاورزی نیــز ۱۶۰ درصد افزایش 

داشته است.

اینکــه در بخــش  بیــان  بــا  ســاداتی نژاد 
بازرسی از بازار در حوزه محصوالت کشاورزی 
نیــز بیــش از یــک میلیون و صدهزار بازرســی 
ایــن  گذشــته  دولــت  در  افــزود:  داشــته ایم، 
بازرســی ها بــر عهده ایــن وزارت خانه نبوده و 
هنوز نیز با کمبود نیرو و اعتبار در این بخش 
مواجه هستیم که البته با وجود این کمبودها 

آرامش خوبی در بازار برقرار است.
وی با اشاره به آمارهایی درباره افزایش 
جوجه ریــزی بیــان کــرد: در دولــت ســیزدهم 
ماهانــه ۱۳۵ میلیــون عدد در ماه جوجه ریزی 

می شود.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در حوزه 
صنایع تبدیلی نیز رشد ۲۰ درصدی داشته ایم 
و امــروز ظرفیــت صنایع تبدیلــی به ۶ میلیون 

تن رسیده است.
بخــش  در  تولیــدات  افزایــش  بــه  وی 
شــیالت نیــز اشــاره کــرد و گفــت: در تولیــد 
محصــوالت آبــزی پــروری ۲۵ درصد، در تولید 
ماهــی در قفــس ۲۵ درصــد و در تولیــد میگو 

نیز ۲7 درصد رشد تولید داشته ایم.
کــرد:  عنــوان  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
صــادرات برخــی از محصــوالت همانند ســیب 
و مــرغ بــه برخــی کشــورهای منطقــه از جمله 
عــراق و پاکســتان ممنوع بــود که این موضوع 
حل و فصل شد و بیشتر محصوالت به کشور 
روســیه صادر می شــود هر چند که در ابتدای 
دولــت صــادرات فلفــل دلمــه بــه ایــن کشــور 

صورت نمی گرفت.
ســاداتی نژاد عنوان کــرد: از محل تبصره 
۱۸ نیــز ۵۰ میلیــارد ریال به بخش کشــاورزی 
تســهیالت ارائــه شــد کــه در ابتــدای فعالیــت 

دولت این رقم ۴۰ هزار میلیارد ریال بود.

ایران و ونزوئال در جریان اجالس کمیسیون 
مشــترک همکاری های اقتصادی به توافقاتی 
دســت یافتنــد کــه از آن جملــه صــادرات ۱۰۰ 
هزار خودرو از ایران به ونزوئال در مدت پنج 

سال است.
در  دفــاع  وزیــر  آشــتیانی،  محمدرضــا 
مراســم نهمیــن اجــالس کمیســیون مشــترک 
اســالمی  جمهــوری  اقتصــادی  همکاری هــای 
بولیــواری ونزوئــال گفــت:  ایــران و جمهــوری 
اجــالس  نهمیــن  کــه  خوشــحالیم  بســیار 
همکاری هــای  عالــی  مشــترک  کمیســیون 
اقتصادی جمهوری اســالمی ایــران و جمهوری 
زحمــات  و  تــالش  بــا  ونزوئــال  بولیــواری 
ونزوئالیــی  و  ایرانــی  همــکاران  شــبانه روزی 
ظــرف ســه روز گذشــته، بــا موفقیــت برگــزار 
برگــزاری  کــه  داریــم  راســخ  اعتقــاد  گردیــد. 
موفقیت آمیــز ایــن کمیســیون آغــاز و نقطــه 
عطفی در روابط و مناسبات کالن و راهبردی 
جمهــوری اســالمی ایران و جمهــوری بولیواری 
ونزوئــال تحت راهبری عالیجنابان دکتر ســید 
ابراهیــم رئیســی و نیــکالس مــادورو روســای 

محترم جمهور دو کشور خواهد بود.
رئیس کمیســیون همکاری های مشترک 
مایلــم  افــزود:  ونزوئــال  و  ایــران  اقتصــادی 
مجــددا اعــالم نمایــم جمهوری اســالمی ایران 
و جمهــوری بولیــواری ونزوئــال بــه عنــوان دو 
و  نزدیــک  مواضــع  دارای  و  مســتقل  کشــور 
مشــترک در خصــوص بســیاری از موضوعــات 
مهــم منطقــه ای و بین المللــی، توانســتند در 
طــول برگزاری این نوبت از کمیســیون، عالوه 
بــر پیشــبرد متــوازن همکاری هــای دو جانبــه، 
بــه توافقات و تفاهمــات جدید و قابل اتکایی 
فناورانــه،  علمــی،  اقتصــادی،  حوزه هــای  در 
صنعتی، کشــاورزی، انرژی، فرهنگی و ســایر 

ابعاد همکاری دست یابند.
ایــن  توافقــات  و  نتایــج  معتقــدم  افــزود:  وی 
کمیســیون و اجــرای آن کــه حاصــل جلســات 
تخصصــی متعــدد میــان طرفیــن بــوده اســت، 
کالن  همکاری هــای  در  را  جدیــدی  فصــل 
اقتصادی دو کشور فراهم کرده و فرصت جدید 
بــرای گســترش ایــن همکاری هــا در بخش های 

دولتی و خصوصی بوجود خواهد آورد.

ورود ایران به بازار ارائه 
خدمات دانش بنیان ونزوئال

ســیداحمدرضا عالئی طباطبائی، معاون 
ارتقــای کســب و کارهــای بین المللی ســازمان 
توســعه تجارت نیز درباره نشست کمیسیون 
مشــترک دو کشــور ایران و ونزوئال و تاثیر آن 
بر تجارت ۲ کشــور اظهار کرد: اگر به ســابقه 
همــکاری ۲ کشــور توجه کنیــم، همکاری های 
تجاری و اقتصادی بر ســایر همکاری ها غالب 

شده است.
وارد  کــه  اســت  دهــه  یــک  افــزود:  وی 
بــازار ونزوئــال شــده ایم و ایــن حضــور بیشــتر 
معطــوف بــه حضــور شــرکت های ارائه کننــده 
خدمات بوده اســت تا صادرات محصول. این 
ســازی،  ســاختمان  حوزه هــای  در  شــرکت ها 
احــداث کارخانجات مختلف از جمله لبنیات، 
خودرو و غیره ورود خوبی داشــتند که همین 
اکنــون اگــر فعالیــت آنها ارزیابی شــود، نتایج 

خوبی را نشان می دهد.
کارهــای  و  کســب  ارتقــای  معــاون 

بین المللــی ســازمان توســعه تجارت با اشــاره 
بــه اینکــه یکی از اهداف کمیســیون مشــترک 
ارائــه  توســعه  مشــکالت  و  موانــع  بررســی 
خدمات فنی و مهندسی است، افزود: نتیجه 
این نشست حضور بیش از پیش شرکت های 
خدمــات فنــی و مهندســی در ونزوئــال اســت. 
البته در ۲ سال اخیر خدمات دانش بنیان نیز 
به سرفصل خدمات صادراتی ما به این کشور 
اضافــه شــده کــه شــاهد برگــزاری نمایشــگاه 
مرتبــط بــا خدمــات دانش بنیــان در کاراکاس 

هم بودیم.
شــرکت های  ایــن  فعالیــت  حــوزه  وی 
دانش بنیــان را خدمــات دارویــی، تجهیــزات 
درمــان  بنیــادی،  ســلول های  پزشــکی، 
دربــاره  و  کــرد  عنــوان  ســرطانی  بیمــاران 
علــت پاییــن بــودن رقم تجــارت بــا ونزوئال، 
بیان کرد: عدد رســمی که موجود اســت به 
علــل مختلــف با واقعیــت فاصله دارد. عدد 
تجــارت رســمی مــا نبایــد مــالک قــرار گیرد. 
صــادرات و واردات مــا بــا رقمــی کــه گمــرک 

اعالم می کند، متفاوت اســت.

از  وزارت صمــت  معدنــی  دفتــر صنایــع  مدیــرکل 
مصوبــه جدید کمیته مدیریت بــازار این وزارتخانه 
بــرای الــزام صادرکننــدگان محصــوالت فــوالدی به 

دریافت گواهی صادراتی از بورس کاال خبر داد.
بــه گزارش مهر، ســیف هللا امیــری اظهار کرد: 
فعاالن صادراتی و افراد حقیقی و حقوقی که قصد 
صــدور کاالهــا، محصوالت و تولیــدات فوالدی خود 

را بــه بازارهــای هــدف صادراتی دارنــد، باید گواهی 
صادراتی اخذ کنند. اخذ گواهی صادراتی بر اساس 
ابالغیه و مصوبه کمیته مدیریت بازار وزارت صمت 
صادرمی شــود. مدیرکل دفتــر صنایع معدنی وزارت 
محصــوالت  صادرکننــدگان  تمــام  افــزود:  صمــت 
فــوالدی بایــد بــه مــدت دو هفتــه یعنــی از ۲۱ آبــان 
ماه تا ۵ آذر برای صادرات انواع محصوالت خود از 

بورس کاال گواهی صادراتی اخذ کنند.
وی بــا بیــان اینکــه هــدف از اجــرای ایــن طرح 
صــدور کاالهای کیفی به کشــورهای مقصد اســت، 
گفت: اخذ گواهی صادراتی از صادرات محصوالتی 
کــه از کــف بــازار جمــع می شــد و کیفیــت پایینــی 
داشــت، بــه دیگــر کشــورها جلوگیری می کنــد و در 
واقــع، ســوپاپ اطمینــان کیفــی بــرای محصــوالت 

فوالدی ایران است.
امیری با بیان اینکه محصوالت صادراتی ابتدا 
بــه بــورس کاال عرضــه خواهــد شــد، اعالم کــرد: بر 
اســاس کــف عرضــه محصــوالت فــوالدی بــه بورس 
کاال، هــر تولیدکننــده ای کــه کاال یا محصول خود را 
به بورس کاال عرضه کرده باشد، می تواند محصول 

خود را به کشورهای هدف صادراتی صادر کند.

بــه گفتــه وی، ایــن طرح به طــور موقت در دو 
هفتــه )از ۲۱ آبــان مــاه تــا ۵ آذر مــاه( بــه اجــرا در 
خواهــد آمــد و پس از آن داشــتن گواهــی صادراتی 
بــرای صادرکنندگان الزامی خواهد بود که می تواند 
صــادرات  و  فــوالد  صادراتــی  کلیک هــای  نگرانــی 
کاالهای بی کیفیت مانند میلگرد را تا حدود زیادی 

برطرف کند.

آمــار عملکــرد خودروســازان بــزرگ طــی هفــت 
ماهه سال جاری نشان می دهد که ایران خودرو 
و ســایپا )و پارس خــودرو به عنــوان زیــر مجموعه 
ســایپا( در مجموع قریب به ۵۶۶ هزار دســتگاه 
خــودرو تولیــد کــرده  کــه حــدود ۱۰ درصــد بیــش 
ایــن  از آمــار تولیــد هفــت ماهــه ۱4۰۰ اســت. 
خودروســازان بالــغ بــر ۶۲۱ هزار و ۶۰۰ دســتگاه 

در مدت مذکور سال جاری فروخته اند.
آمــار  آنکــه  دنبــال  بــه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
عملکــردی خودروســازان در مهــر امســال نشــان 
داد، مجموع تولید خودروها نســبت به شــهریور 
افزایشــی رقم خورده، اما بررســی نقطه  به  نقطه 
حکایــت از ایــن دارد کــه در پنــج خــودرو، تولیــد 
مهر نسبت به شهریور بیشتر شده اما در هفت 
خــودرو کاهــش تولیــد نســبت بــه شــهریور دیده 

می شود.
بــر ایــن اســاس بررســی آمــار و صورت هــای 
مالــی اعالم شــده از ســوی ایران خودرو، ســایپا و 
پارس خــودرو )بــه  عنــوان زیر مجموعه ســایپا( به 
سازمان بورس نشان می دهد که در هفت ماهه 
امســال میــزان تولیــد خــودرو در کشــور از ســوی 
ایــن خودروســازان به ۵۶۵ هزار و ۸۸۶ دســتگاه 

رســیده و بــرای ۶۲۱ هــزار و ۶۳۶ دســتگاه خودرو 
فاکتور مالی ثبت شده است.

ایران خودرو ۳۰4 هزار و ۶۶۹ دستگاه تولید و 
۳۲۲ هزار و ۶۵۸ دستگاه فروخت

در مجمــوع هفــت مــاه ســال جــاری گــروه 
صنعتــی ایران خــودرو ۳۰۴ هــزار و ۶۶۹ دســتگاه 
خودرو تولید و ۳۲۲ هزار و ۶۵۸ دستگاه فروخته 
اســت. پیشــی گرفتــن آمــار فــروش بــه نســبت 
آمــار تولیــد نشــان دهنده تکمیــل و تجاری ســازی 

خودروهای ناقص اردیبهشت به قبل است.  
صنعتــی  گــروه  تولیدهــای  مجمــوع  از 
ایران خــودرو طــی مدت مذکــور ۱۸7 هزار و ۵۵۴ 
دســتگاه از محصــوالت خانواده پــژو تولید و ۲۰۰ 
هــزار و 7۲۲ دســتگاه از ایــن خودروهــا فروختــه 

شده است.
از  دســتگاه   7۶۱ و  هــزار   ۴۳ ایران خــودرو 
محصــوالت خانواده ســمند در هفــت ماهه ۱۴۰۱ 
تولید کرده و برای ۴۰ هزار و ۱۲۸دستگاه از این 

محصوالت فاکتور فروش صادر کرده است.
همچنیــن در ایــن مــدت، ۴۰ هــزار و ۹۸7 
دستگاه دنا، ۱۴ هزار و ۱۱7 دستگاه رانا و ۸۳۲۴ 
دســتگاه تــارا در ایــن شــرکت تولیــد شــده کــه به 

ترتیــب ۴۳ هــزار و ۱۰۲ دســتگاه دنــا، ۲۲ هزار و 
۹۲۴ دســتگاه رانا و ۸۳77 دســتگاه تارا فروخته 
شــده اســت. ایران خودرو در محصوالت مونتاژی 
نیز از ابتدای امسال تا پایان مهر، ۸۶۸۳ دستگاه 
هایما تولید و ۶7۹7 دســتگاه تجاری ســازی کرده 

است.
ایــن گــروه صنعتــی در آمــار  اینکــه  ضمــن 
تولید خود در این مدت به تولید ۱۲۴۳ دســتگاه 
کــرده  اشــاره  ایران خــودرو  محصــوالت  ســایر  از 
کــه ۲۴۳ دســتگاه آن تولیــدی مهــر اســت و ۶۰۸ 

دستگاه هم فروخته است.
سایپا ۱۸۷ هزار و ۵4۹ دستگاه تولید و ۲۲۰ 

هزار و ۶4۳ دستگاه فروخت
در گــروه خودروســازی ســایپا نیــز در مــدت 
مذکــور ســال جاری در مجمــوع ۱۸7 هزار و ۵۴۹ 
دســتگاه خــودرو تولید شــده که از ایــن میزان به 
ترتیــب ۱۴7 هــزار و ۹۵۰ دســتگاه خودروهــای 
خانــواده X۲۰۰ )تیبا، ســاینا و کوییک(، ۲۳ هزار 
و 7۱ دســتگاه ســهم وانت های ســایپا، ۱۶ هزار و 
۴۳۸ دســتگاه سهم شــاهین و ۹۰ دستگاه سایر 
محصوالت این شــرکت )مربوط به ماه های پیش 

از شهریور( بوده است.

در مقابــل از ابتــدای فروردیــن ۱۴۰۱ تا پایان 
مهر، گروه خودروســازی ســایپا ۲۲۰ هزار و ۶۴۳ 
دســتگاه خــودرو تجاری ســازی کــرده اســت کــه 
از ایــن میــزان ۱77 هــزار و ۵۵۳ دســتگاه تیبــا، 
ساینا و کوییک است و به ترتیب ۲۶ هزار و 7۲۵ 
دستگاه متعلق به وانت های ۱۵۱ سایپا، ۱۶ هزار 
و ۱۳۸ دســتگاه از شــاهین ها و ۲۲7 دســتگاه از 
دیگر محصوالت ســایپا فاکتور شــده اســت. همه 
۲۲7 دســتگاه از ســایر محصوالت فروخته شــده 
 ۲۲۵( اســت  شــهریور  و  مــرداد  مختــص  ســایپا 
دســتگاه از ســایر محصوالت سایپا در مرداد و دو 

دستگاه هم شهریور تجاری شد(.
پارس خودرو ۷۳ هزار و ۶۶۸ دستگاه تولید و 

۷۸ هزار و ۳۳۵ دستگاه فروخت
بــه  پارس خــودرو  شــرکت  نیــز،  نهایــت  در 
عنوان زیر مجموعه گروه سایپا در مجموع هفت 
ماهه نخســت امســال، 7۳ هزار و ۶۶۸ دســتگاه 
خــودرو تولیــد و بــرای 7۸ هزار و ۳۳۵ دســتگاه، 

فاکتور فروش صادر کرده است.
از تعــداد خودروهــای تولیــدی پارس خــودرو 
در ایــن مــدت ۳۹ هــزار و ۲۴۴ دســتگاه ســهم 
محصوالت گروه Q۲۰۰ بوده و فروش ۴۴ هزار و 

۱۳۳ دستگاهی را ثبت کرده است.
همچنیــن در مــدت مذکــور ۳۲ هــزار و ۲۴۱ 
دســتگاه کوییــک معمولی دنده ای، ۱۹۴ دســتگاه 
کوییک S )تولید سه ماهه اول( و ۱۳۵۲ دستگاه 
کوییــک اتوماتیــک پــالس تولیــد شــده اســت. به  
دســتگاه   ۲۴۱ و  هــزار   ۳۲ دقیقــا  بــرای  ترتیــب 
 ۱۹۴ دنــده ای،  معمولــی  کوییــک  محصــوالت  از 
دســتگاه کوییک S و برای ۱۳۵۲ دســتگاه کوییک 

اتوماتیک پالس فاکتور مالی ثبت شده است.
پارس خــودرو همچنیــن تولید و فروش ۴۰۰ 
دســتگاه خودرو ســاینا را در عملکرد هفت ماهه 
۱۴۰۱ ثبــت کــرده که ۳۹۹ دســتگاه آن مربوط به 
چهــار ماهــه، یــک دســتگاه مربوط به مــرداد و در 

شهریور و مهر فروشی نداشته است.
پارس خــودرو در ایــن مــدت ۲۳7 دســتگاه 
بدنــه پرایــد هــم تولید کــرده که ۱۲۰ دســتگاه آن 
متعلــق بــه مهــر بــوده اما فروشــی در ایــن هفت 
گــروه  ایــن  اینکــه  ضمــن  اســت.  نداشــته  مــاه 
خودروســازی فاکتور و تجاری ســازی پنج دستگاه 
از برلیانس هــای تولیدی ســال های پیش از ۱۴۰۱ 
را در آمــار هفــت مــاه خــود ثبــت کرده اســت که 

مربوط به شهریور است.  

افزایش ۱۰ درصدی تولید خودروسازان

صادرکنندگان فوالد باید از بورس کاال گواهی صادراتی دریافت کنند

جزئیات توافقات ایران و نزوئال؛ صادرات ۱۰۰ هزار خودرو 
از ایران در مدت ۵ سال

برنامه های تحولی جهاد کشاورزی در تامین 
غذای ارزان با کیفیت
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فروش ۴۰۳ میلیارد تومانی 
کاال در مزایده الکترونیکی 

اموال تملیکی
ســازمانجمــعآوریوفروشامــوالتملیکیاعالمکرد
کــهدرمزایــدهالکترونیــکشــماره۲۶۲امــوالتملیکی

۴۰۳میلیاردتومانکاالبهفروشرفت.
بــه گــزارش ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال 
تملیکــی، در مزایــده الکترونیکی سراســری شــماره ۲۶۲ 
تعــداد ۳۰ اســتان مشــارکت داشــته و بیــش از ۱۳۲۷ 
گــروه کاالیــی بــا قیمــت پایــه کارشناســی حــدود هــزار 
در حضــور  آن  رمزگشــایی  کــه  مطــرح  تومــان  میلیــارد 
اعضــای شــورای فــروش ســازمان جمــع آوری و فــروش 

اموال تملیکی  انجام شد.
 در ایــن مزایــده سراســری الکترونیــک  ۶۱۶ گــروه 
کاال بــا قیمــت پایــه ۳۰۲ میلیــارد تومان دارای پیشــنهاد 
بــوده کــه بــا ۳۳درصــد رشــد با قیمــت پیشــنهادی ۴۰۳ 
میلیــارد تومــان بــه فروش رســید و این مبالــغ به خزانه 

کشور واریز شد.

تصویب الیحه الحاق ایران به 
سازمان همکاری شانگهای 

ســخنگویکمیســیونامنیــتملــیوسیاســتخارجی
مجلــسشــورایاســالمیازتصویــبکلیــاتوجزئیات
الیحهالحاقدولتجمهوریاسالمیایرانبهسازمان

همکاریشانگهایدراینکمیسیونخبرداد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ابوالفضــل عمویــی در 
تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی، گفت: کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی روز گذشته و امروز برای دو دستورکار 

تقنینی جلسه فوق العاده ای برگزار کرد.
جمهــوری  دولــت  الحــاق  الیحــه  دولــت  کــرد:  بیــان  وی 
اســالمی ایران به ســازمان همکاری شانگهای را برای طی 
تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال کرده 
اســت. نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی 
تصریح کرد: این الیحه برای بررسی به کمیسیون امنیت 
ملــی و سیاســت خارجــی بــه عنــوان کمیســیون اصلــی 
ارجاع شــد. کمیســیون امنیت ملی در این دو جلســه به 
بحــث و تبــادل نظر بیــن اعضای کمیســیون و نمایندگان 
کل  ســتاد  خارجــه،  امــور  وزرات  جملــه  از  دســتگاه ها 
نیروهــای مســلح، وزارت اطالعــات و وزارت دفــاع و مرکز 
پژوهش هــای مجلــس پرداخت و در نهایت پس از تبادل 
نظرها، اکثریت اعضای کمیســیون با این الیحه موافقت 
کردنــد. ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اســالمی اظهار داشــت: جمهوری 
اسالمی ایران از سال ۲۰۰۶ عضو ناظر سازمان همکاری 
شــانگهای بــوده کــه از ســال گذشــته رونــد عضویت دائم 
در ایــن ســازمان را آغــاز کرده اســت. این الیحــه مربوطه 
به عضویت به مجلس ارســال شــد که گزارش کمیسیون 
دربــاره آن بــه هیاترئیســه بــرای در دســتور قــرار دادن و 
اعــالم رأی نماینــدگان ارجــاع شــد. همچنیــن کمیســیون 
موضوع رفع ابهام از یک تبصره در طرح تأسیس سازمان 

پدافند غیرعامل را مورد بررسی قرار داد.

 کاهش قیمت
نفت سنگین ایران

جدیدتریــنگــزارشماهانهاوپکنشــاندادکهقیمت
مــاه بــرایچهارمیــن اکتبــر، ایــراندر نفــتســنگین

متوالیکاهشپیداکردهاست.
به گزارش ایســنا، قیمت هر بشــکه نفت ســنگین 
ایــران در اکتبــر بــه ۹۳ دالر و ۲۱ ســنت رســید کــه در 
مقایسه با ۹۷ دالر و ۱۸ سنت قیمت سپتامبر، سه دالر 
و ۹۷ ســنت معادل ۴.۱ درصد کاهش داشــت. میانگین 
قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال میالدی جاری 
تاکنــون، ۱۰۳ دالر و ۹ ســنت بــوده که باالتر از ۶۸ دالر 
و ۱۷ سنت در مدت مشابه سال میالدی گذشته است.
ارزش ســبد نفتــی اوپــک در اکتبــر بــه میــزان یــک دالر و 
۷۰ ســنت در هر بشــکه معادل ۱.۸ درصد در مقایســه با 
ســپتامبر کاهــش پیــدا کــرد و به ۹۳ دالر و ۶۲ ســنت در 
هر بشــکه رســید. با این حال، میانگین ارزش سبد نفتی 
اوپــک از ابتــدای ســال میالدی جاری تاکنــون، ۱۰۳ دالر و 
۱۳ ســنت در هــر بشــکه بــوده کــه ۳۴ دالر و ۸۰ ســنت 
معــادل ۵۰.۹ درصــد افزایــش در مقایســه بــا میانگیــن 
قیمت ۶۸ دالر و ۳۳ سنت در مدت مشابه سال گذشته 
نشــان می دهــد. طبــق آمــار منابــع ثانویــه، تولیــد نفــت 
اوپک که متشــکل از ۱۳ عضو اســت، در اکتبر به ۲۹.۴۹ 
میلیون بشکه در روز رسید که بر مبنای ماه به ماه،  ۲۱۰ 
هــزار بشــکه در روز کاهــش داشــت. تولیــد نفت خام در 
نیجریــه و عــراق افزایش یافت اما در عربســتان ســعودی 
و آنگوال کاهش داشــت. تولید نفت ایران با هزار بشــکه 
در روز کاهش، به ۲.۵۴۸ میلیون بشکه در روز رسید.

سومین اقتصاد بزرگ جهان 
سر به زیر شد

تولیــدناخالــصداخلــیســهماهــهســومژاپــنبــهطــور
غیرمنتظرهایبانرخساالنه۱.۲درصدمنقبضمیشود.
به گزارش ایســنا، داده های امروز )سه شــنبه( نشان داد 
که اقتصاد ژاپن به طور غیرمنتظره ای با نرخ ساالنه ۱.۲ 
درصــدی در ماه هــای جــوالی تا ســپتامبر نســبت به ســه 
ماهه قبل کاهش یافت که اولین انقباض در یک ســال 
گذشته به دلیل کاهش مصرف و افزایش شدید واردات 
و کاهــش صــادرات بــود. رقــم تولیــد ناخالــص داخلــی 
)GDP( بــه کاهــش ۰.۳ درصــدی ســه ماهــه در مقابــل 
پیش بینی متوســط اقتصاددانان برای رشــد ۰.۳ درصدی 
تبدیل شــد. بر اســاس گزارش رویترز، مصرف خصوصی 
که بیش از نیمی از اقتصاد ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ 
جهــان را تشــکیل می دهــد، در مقابــل برآوردهــا بــرای 
رشــد ۰.۲ درصدی و کاهش شــدید با توجه به رشــد ۱.۲ 

درصدی دوره قبل، ۰.۳ درصد رشد کرد.

اخبـــــــــــــــــار

 بازار کریپتو در بحبوحه 
سقوط عمده مبادالت باز 

می گردد
قیمــت بیــت کویــن bellwether در هفــت روز منتهــی 
بــه یکشــنبه ۲۲ درصد ســقوط کــرد که بدتریــن عملکرد 
هفتگــی آن از اواســط ژوئــن تاکنون بوده اســت. این در 
حالیست که ارزش بازار آن به ۳۰۵ میلیارد دالر کاهش 
یافــت. ایــن رمــز ارز برتر در عرض یک ســال ســه چهارم 
ارزش خــود را از دســت داده اســت. در همــان زمان، اتر 
۲۴ درصد کاهش یافت و ارزش بازار آن به ۱۴۴ میلیارد 
دالر کاهــش یافــت. ســوالنا بزرگترین بازنــده بود که در 
هفــت روز گذشــته بیــش از ۶۰ درصــد کاهــش داشــت. 

دوج کوین در مدت مشابه ۳۰ درصد کاهش یافت.
برابــر  در  حمایــت  درخواســت  جمعــه  روز   FTX
ورشکســتگی کــرد. مدیــر عامــل آن ســام بنکمن-فرید از 
ســمت خــود کنــاره گیــری کــرد. ایــن صرافــی نشــان داد 
کــه بیــش از ۱۰۰۰۰۰ طلبــکار، دارایی هــای بیــن ۱۰ تا ۵۰ 
میلیارد دالر و همچنین بدهی های بین ۱۰ تا ۵۰ میلیارد 
دالر دارنــد. حــدود ۱۳۰ شــرکت وابســته دیگــر، از جمله 
Alameda Research، شــرکت تجــارت ارزهای دیجیتال 
Bankman-Fried، و FTX US، شرکت تابعه این شرکت 

در ایاالت متحده، بخشی از این روند هستند.
اوضــاع در آخــر هفتــه زمانی بدتر شــد کــه FTX و 
FTX US قربانی حمله ای شــدند که صدها میلیون دالر 
ارز دیجیتــال را از کیــف پــول صرافی هــا خــارج کرد. روز 
 Huobi و Binance یکشــنبه، صرافی هــای ارز دیجیتــال
از  پــس  را   FTX بومــی  توکن هــای   ،FTT ســپرده های 
انتشار خارج از برنامه به ارزش ۴۰۰ میلیون دالر بدون 
هیچ توضیح رسمی، مسدود کردند. تتر، منتشر کننده 
اســتیبل کویــن، آدرس هــای مرتبــط بــا کیــف پول هــای 

تخلیه کننده حساب FTX را مسدود کرد.
ورشکســتگی صرافــی FTX آخریــن ضربــه بــه بازار 
ارزهــای  قیمــت  اســت.  دیجیتــال  ارزهــای  زده  بحــران 
دیجیتــال در مــاه ژوئــن )خــرداد( بــه شــدت شــروع بــه 
کاهــش کــرد، زیــرا سیاســت ســختگیرانه فــدرال رزرو 
ایــاالت متحــده باعــث تــرس ســرمایه گــذاران از رکــود 
اقتصــادی شــد و تقاضــا بــرای دارایی هــای مالــی امــن را 

افزایش داد.
منبع:راشاتودی

 روی آوردن فرانسویان
به هیزم برای گرمایش 

 این امر منجر به افزایش تقاضا ، انبار کردن و درنتیجه 
افزایش قیمت آن شده است.

درمــاه اکتبر)مهــر( قیمــت یــک بســته ۱۵کیلویــی 
هیــزم بــا افزایــش ۶۷ درصــدی درمقایســه با ســال قبل 
درهمیــن زمــان؛ بین ۶ تا ۱۰ یورو بــود. قیمت کُنده های 
بزرگتر چوب نیز از ماه جوالی تاکنون ۲۰درصد افزایش 
یافته است. مردم امسال ۴تا۶ ماه زودتر از حد معمول 
مقادیر چشــمگیری در حد تُن هیزمهای چوبی ســفارش 
داده انــد. برخــی فروشــندگان روزانــه بیــن ۲۰۰ تــا ۳۰۰ 
تماس تلفنی برای ســفارش این کاال دارند. تا حدی که 

ترجیح می دهند دیگرسراغ مشتریان جدید نروند.
اینگونــه رفتارهــای سرشــار از نگرانــی و اضطــراب 
خــود منجــر به افزایش تــورم مضاعف دراین بازار شــده 
است. برخی آن را با کمبود دستمال توالت و ماکارونی 
در  هیــزم  قیمــت  می کننــد.  مقایســه  کرونــا  دوران  در 
فاصلــه زمانــی آخــر ســال ۲۰۲۱)دی ۱۴۰۰( تــا تابســتان 
۲۰۲۲)تیــر۱۴۰۱( دوبرابــر شــده . درهمین حــال افزایش 
قیمــت انــرژی خود منجر به افزایــش هزینه تولید انواع 
کــردن  از جملــه خشــک  هیــزم  و  چوبــی  فراورده هــای 
و حمــل ونقــل آن نیــز شده اســت. بدیــن ترتیــب قیمت 
مواداولیــه برخــی از ایــن فرآوره هــا ماننــد خــاک اره نیــز 

افزایش یافته است.
طــی چهــار مــاه گذشــته بازارســاخت و ســاز دچــار 
کنــدی و ایــن امــر بصــورت غیر مســتقیم باعــث کاهش 
تولیــد فــراورده هــای چوبــی و در نتیجــه افزایــش تنــش 
میــان  ایــن  در  اســت.  شــده  زمینــه  ایــن  در  موجــود 
سیاســتهای دولت فرانســه مبنی بر تشــویق فرانسویان 
بــه تبدیــل ســوخت تأسیســات گرمایشــی خــوداز مــواد 
ســوختی و گاز بــه فــراورده هــای چوبــی تقاضا بــرای آن 
را بــه نحــو چشــمگیری افزایــش داده اســت. براســاس 
آمارمراکز معتبر انرژی در فرانســه فروش دســتگاههای 
جدیــد بــرای ایــن جایگزینی ســوختی در ســال ۲۰۲۱ در 
مقایســه بــا ســال ۲۰۲۰ )۱۴۰۰درمقایســه بــا ۱۳۹۹( به 
میــزان ۳۴درصــد افزایــش یافته اســت. بنابرایــن تقاضا 
بــرای چــوب و فرآورده هــای چوبــی بــا هــدف اســتفاده 
دراین دســتگاههای چوبسوزنیز زیاد شده و متناسب با 
عرضه آن نیست. میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضا 
۵درصــد پیــش بینــی مــی شــود و در صــورت ســخت تــر 
بــودن زمســتان این میــزان تا ۱۵ درصــد افزایش خواهد 

یافت.
منبع:لوموند

آمازون در آستانه اخراج ۱۰ هزار تن از 

کارکنانش

براســاس مطالــب منتشــره در نیویــورک تایمــز تعــداد 
کارکنــان اخراجــی ممکــن اســت افزایش یابــد. درصورت 
تأئیــد ایــن اخبــار، مهمتریــن رویــداد تاریــخ  ایــن غــول 
فــروش برخــط آمریکایــی در حــال وقــوع اســت. البتــه 
آمــازون در ایــن مــورد بــه ســئواالت خبرگــزاری فرانســه 
توقــف  از  خبــر  پیــش  دوهفتــه  امــا  نــداده،  پاســخی 

بکارگیری نیرو در دفاترش داده بود. 
بــوک« نیزچهارشــنبه  »متــا شــرکت مــادر فیــس 
گذشــته خبــر حــذف ۱۱هــزار عنوان شــغلی خــود معادل 
۱۳درصــد از کارکنانــش را منتشــرکرده بــود. برخی دیگر 
از فعــاالن عرصــه دیجیتالــی در آمریــکا ازجملــه شــرکت 
»اِســتریپ« فعــال درخدمــات پرداخت برخط و شــرکت 
»لیفــت« فعــال درتهیــه خــودرو بــا راننــده نیــز خبــر از 
اخراج در ســطح وسیع کارکنانشــان داده اند. توئیتر نیز 
که به تازگی به مالکیت »ااِلن ماسک« درآمده، به نوبه 

خود نیمی از ۷۵۰۰ کارکنانش را اخراج کرده است.
منبع:فیگارو

ادامهازاصفحه۱

معــاوناولرئیسجمهــوریاعــالمکــردکــه
دولــتموضوع5خــطانتقالآبراازخلیج
فــارسودریــایعماندردســتاقــدامدارد
تــادراســتانهایــیکهبامشــکلآبمواجه

هستند،مسائلرابرطرفکند.
بــه گزارش خبرگزاری مهــر، محمد مخبر 
دیروز در جریان ســفر به قم در دیدار با آیت 
هللا علیرضــا اعرافــی مدیــر حوزه هــای علمیــه 
سراســر کشــور گزارشــی از وضعیت اقتصادی 
کشــور و نواقــص و کاســتی ها در زمــان آغــاز 
بکار دولت ســیزدهم ارائه کرد و گفت: امروز 
از  بخشــی  ســیزدهم  دولــت  تالش هــای  بــا 
مشــکالت مرتفع شــده و ســرمایه گذاری های 

گســترده ای در بخش هــای مختلــف صــورت 
گرفته است.

او بــه تشــریح اقدامــات دولــت در حوزه 
اشتغالزایی، ساخت مسکن، توسعه ترانزیت 
و طرح های آبرسانی اشاره و خاطرنشان کرد: 
منابــع  از  گــذاری  میلیــارد دالر ســرمایه   ۱۰۰
داخلی و خارجی در بخش های مختلف انجام 
شــده و برنامــه ریــزی خوبــی بــرای واگــذاری 
زمیــن بــه مــردم عــالوه بــر طرح هــای احــداث 

مسکن در دست اقدام قرار دارد.
معــاون اول رئیس جمهــوری با اشــاره به 
برنامه هــای دولــت بــرای تأمین آب مــورد نیاز 
کــرد: دولــت  اســتان ها خاطــر نشــان  برخــی 

موضوع پنج خط انتقال آب را از خلیج فارس 
و دریــای عمان در دســت اقــدام دارد تا بتوان 
مواجــه  آب  مشــکل  بــا  کــه  اســتان هایی  در 

هستند، مسائل را برطرف کنیم.
مخبــر همچنین از برنامه دولت برای توســعه 
خطــوط ریلی کشــور و تکمیل زیرســاخت های 
ترانزیتــی خبــر داد و گفــت: بــرای ایــن منظور 
مجوزهایــی دریافــت کرده ایــم تــا تأمیــن مالی 

این طرح ها را به خوبی انجام دهیم.
او با تاکید بر اینکه دولت به دنبال فعال 
کــردن بخــش خصوصــی و ســپردن امــور بــه 
دســت مردم اســت، تصریح کــرد: باید بخش 
خصوصــی بــه شــکل واقعــی در کشــور فعــال 

باشد تا مسائل و مشکالت زودتر مرتفع شود 
کــه تحقــق ایــن امر از یک ســو نیازمند بســتر 
ســازی از طــرف دولــت و حاکمیــت اســت و از 
سوی دیگر الزم است که فرهنگ سازی برای 

پذیرش این موضوع در کشور اتفاق بیفتد.
همچنیــن  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
میــان  نزدیکتــر  ارتبــاط هــر چــه  اهمیــت  بــر 
دولــت و حــوزه تاکید کرد و گفت: الزم اســت 
ارتباطات و روابط میان دولت و حوزه بیش از 
گذشــته تقویت شــود تا بتوانیم ضمن انتقال 
دغدغه هــای طرفیــن، همفکــری و هماهنگــی 
بیشــتری برای حل مســائل و مشکالت کشور 

داشته باشیم

مدیرعامــلشــرکتتولیــد،انتقــالوتوزیــع
ازتدویــن۱۴۰  )توانیــر( ایــران بــرق نیــروی
برنامــهعملیاتــیمشــخصبرایگــذرازپیک

تابستان۱۴۰۲خبرداد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت 
نیــرو، آرش کــردی در نشســت وزیــر نیــرو بــا 
مدیــران صنعــت بــرق کــه به منظــور بررســی 
تجارب گذر از اوج بار ۱۴۰۱ و تبیین برنامه های 
عبــور از تابســتان ۱۴۰۲ در وزارت نیــرو برگزار 
شد، خاطرنشــان کرد: برنامه عملیاتی مذکور 

در ۴ سرفصل تدوین شده است.
او ادامــه داد: برنامــه تدوین شــده حاوی 

پیش بینی های الزم در توسعه هوشمندسازی 
ابزارهــای  و  و کنترل پذیــری شــبکه  رویــت  و 

موردنیاز است.
مدیرعامــل توانیــر افــزود: برنامــه تدوین 
شــده مــواردی چــون تمرکــز صنعت بــرق برای 
عبور موفق از زمستان امسال، اولویت بندی و 
اجــرای برنامه های تدوین شــده با جهت گیری 
رفــع نقــاط ضعــف برنامه هــای ۱۴۰۱، انضبــاط 
مالــی در اجرای پروژه هــای مدون پیک ۱۴۰۲، 
وصــول مطالبــات، پیگیری تأمیــن منابع مالی 
بــا اســتفاده حداکثری از ظرفیت هــای قانونی 

موجود و غیره را شامل می شود.

ویــژه  دوره  آغــاز  بــه  اشــاره  بــا  کــردی 
مدیریتی برای مدیریت سوخت نیروگاه ها در 
زمســتان، بــر تمرکــز صنعت برق کشــور برای 

عبور موفق از فصل سرما تأکید کرد.
او در باره چگونگی عبور موفق از اوج بار 
تابستان امسال، گفت: قاطعیت وزیر نیرو در 
خصوص حتمی بودن عبور بدون خاموشی از 
تابستان امسال و تدوین ۱۰۰ برنامه مشخص 
عملیاتــی از اهــم فعالیت هــا بود کــه با تزریق 
روح امیــد به مدیران صنعت برق، باعث شــد 
ایــن افتخــار ارزشــمند رقــم بخورد و بــا اجرای 
بیــش از ۹۵ درصــد برنامه هــای ابــالغ شــده، 

ثبــات رویــه و وضعیــت قابل اتــکا در تولیــد و 
عرضه انرژی را شاهد بودیم.

انعطاف پذیــری  از  توانیــر  مدیرعامــل 
بــرق  بــرق در شــرکت های  مدیریــت مصــرف 
منطقــه ای و توزیــع بــرق کــه روزانه تــا ۹ هزار 
مــگاوات مدیریــت بار و مصــرف انرژی در اوج 

بار امسال را امکان پذیر ساخت، تقدیر کرد.
کردی با اشاره به آرامش حاکم بر بخش های 
مولــد و تولیدی کشــور، از تحقق ۲.۷ میلیارد 
کیلووات ســاعت صرفه جویــی مصــرف برق در 
بخــش خانگــی طــی تابســتان امســال و رشــد 

۷.۶ درصدی تولیدات صنایع خبر داد.

رئیــسقــوهقضاییهبیانکردکهمابرتأمین
آزادیهایمشــروعآحادجامعهتاکیدداریم
وبــرهمیناســاسضــرورتداردروشهای
تحقــقایــنآزادیهادرســطحجامعهتعیین
وتبییــنشــودودرقبــالآنهاگفتمانســازی

صورتگیرد.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضاییــه، 
اژه ای  محســنی  والمســلمین  حجت االســالم 
طــی ســخنانی در نشســت بــا اعضــای هیــات 
برشــمردن  ضمــن  مطبوعــات،  بــر  نظــارت 
تبییــن«،  »جهــاد  مبحــث  شــاخصه های 
مقولــه تبییــن و روشــنگری در امــور فرهنگــی 
و اجتماعــی را از جملــه اولویت هــای بســیار 
حائــز اهمیــت دانســت و اظهار کــرد: با تبیین 
و روشــنگری و بیــان ابعــاد و زوایــای حقیقــی 
تحریف هــا،  راه  می توانیــم  امــور  واقعــی  و 
تحلیل هــای  و  غرض ورزی هــا  کج فهمی هــا، 

ناصواب را مسدود کنیم.
او بــا اشــاره بــه اهمیــت کاربــرد مقولــه 
آسیب شناســی در قبــال حــوادث و اتفاقــات 
اجتماعی برای پیشگیری از وقوع مجدد آنها، 
تصریــح کــرد: حــوادث ناگــوار اگــر چــه در دل 
خود واجد و موجد خسارت و آسیب هستند، 
امــا می تــوان از این تهدید، خلق فرصت کرد و 
با اتخاذ آسیب شناســی های تخصصی، ضمن 
ناگــوار،  وقــوع مجــدد حــوادث  از  پیشــگیری 

ضعف ها و خلل ها را مرتفع کرد.   
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به 

ســاختار و کارکرد هیات نظارت بر مطبوعات، 
فلسفه عضویت نمایندگان قوا و دستگاه های 
چندوجهــی  هیاتــرا،  ایــن  در  فرهنگــی  مؤثــر 
بــودن مقولــه فرهنــگ و رســانه و اهمیت این 

مقوله ها در ابعاد مختلف دانست. 
محســنی اژه ای بــا اشــاره بــه تحــوالت و 
تطوراتی که عرصه رسانه در ابعاد نرم افزاری 
و ســخت افزاری طــی ســال های اخیــر تجربــه 
کرده است، گفت: با عنایت به جمیع تحوالت 
عرصه رسانه از جمله ظهور پدیده هایی نظیر 
انســان – رســانه و ســایر دگرگونی هــا در این 
عرصــه، حتمــاً ممکــن اســت نیــاز بــه اصالح و 
ایجــاد قانــون در حوزه مطبوعات و رســانه در 
کشــور با در نظرگرفتن نظر نخبگان رســانه و 

کارشناسان وجود داشته باشد.
او در ادامــه مبحــث »اقتصــاد رســانه« 
را مــورد توجــه قــرار داد و اظهــار کــرد: بایــد 
ســازوکارها و روال هایــی تعبیــه و تهیــه شــود 
کــه رســانه های ما بتوانند بدون وابســتگی به 
جناح و جریانی به استقالل مالی و اقتصادی 
برسند و دارای درآمد روشن و شفاف باشند.
رئیــس قــوه قضاییــه در ادامه بــه تبیین 
و تشــریح برخــی مقوله هــا و گزاره ها پرداخت 
کــه گاهــی در ســطح جامعــه نســبت بــه آنهــا 
دوگانگــی و تغایــر وجــود دارد؛ »شــفافیت«، 
»تناســب   ، »گفت وگــو«   ، »انتقادپذیــری« 
مجــازات بــا جــرم و مجــرم« ، »نحــوه انتشــار 
بــا  مواجهــه  و  فســاد  اولیــه  گزارش هــای 

پخش کننده گزارش یا افشــاگر« و »مصادیق 
تهدید امنیت روانی مردم« از جمله مقوله ها 
و گزاره هایــی بــود کــه ریاســت دســتگاه قضــا 
بــر ضــرورت تبییــن آنهــا در ســطح جامعــه در 
و  گفتمان ســازی  ســپس  و  نخســت  وهلــه 

فرهنگ سازی این موارد تاکید کرد.
محســنی اژه ای بیــان کــرد: همــگان بــر 
ضرورت انتقاد و انتقادپذیری تاکید دارند؛ اما 
محــدوده این انتقاد چیســت؟ انتقاد ســازنده 
کــدام اســت؟ طبــق قانــون، انتقــاد ســازنده 
مشــروط بــه دارا بــودن منطــق و اســتدالل و 
پرهیــز از توهیــن، تحقیر و تخریب اســت؛ آیا 
امــروزه الفاظی کــه تحت عنوان و ذیل مقوله 
»انتقاد« مطرح می شود، همگی واجد منطق 
و اســتدالل و اجتنــاب از توهیــن و تخریــب 
اســت؟ چــه دســتگاه هایی در ایــن خصــوص 

وظیفه فرهنگ سازی را دارند؟
او افزود: امروز همگان از ضرورت انجام 
گفت وگو و مفاهمه سخن می گویند؛ تاکید ما 
نیز بر انجام گفت وگو با منتقدان و معترضان 
ایــن گفت وگــو چیســت؟  امــا مبانــی  اســت؛ 
ســازوکارهای  اســت؟  کــدام  آن  محــدوده 
بــا ادب و نزاکــت و حفــظ  تــوأم  گفت وگــوی 
ارزش ها چگونه باید تعیین شــود؟ کدام نهاد 
بایــد مبانــی انجــام گفت وگــو و مفاهمــه را در 

سطح جامعه ترویج و تبیین کند؟
رئیس دســتگاه قضا در ادامه به تشریح 
مقوله »تناســب مجازات با جرم و مجرم« به 

ویــژه در حــوزه جرائــم مطبوعاتــی و رســانه ای 
پرداخــت و گفت: شــما اعضای هیاتنظارت بر 
مطبوعات در مقام کارشناســان این حوزه چه 
پیشــنهاداتی داریــد تا به گونه ای تمهید شــود 
که مجازات در حوزه جرائم رسانه ای با جرم و 
مجرم تناســب داشته باشد و ارفاقات قانونی 
لحــاظ شــده در ایــن راســتا القــاء تبعیــض در 

سطح جامعه نکند.
محسنی اژه ای با اشاره به حکم انتصاب 
خود به ســمت ریاســت قوه قضاییه از ناحیه 
رهبــری و تاکیــد رهبــری بــر اهتمــام جــدی به 
مأموریت های اساسی دستگاه قضا در قانون 
اساســی از جملــه تأمیــن آزادی هــای مشــروع 
گفــت: مــا بر تأمیــن آزادی های مشــروع آحاد 
جامعه تاکید داریم؛ بر همین اساس ضرورت 
دارد روش های تحقق این آزادی ها در ســطح 
جامعــه تعییــن و تبییــن شــود و در قبــال آنها 

گفتمان سازی صورت گیرد.   
پیــش از ســخنان او، اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و 
ارشاد اسالمی به ارائه گزارشی از عملکرد هیات 

نظارت بر مطبوعات طی دوره اخیر پرداخت.
همچنین در این جلسه عالوه بر معاون 
مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
و دبیــر هیاتنظــارت بر مطبوعــات، نمایندگان 
قضاییــه،  قــوه  مجلــس،  رســانه ها،  مدیــران 
شــورای عالــی انقالب فرهنگی، شــورای عالی 
حــوزه علمیــه قم و دانشــگاهیان نیــز به بیان 

مطالب و نقطه نظرات خود پرداختند.

معاوندیپلماسیاقتصادیوزارتخارجهبا
بیــاناینکــهپیشــنهادپلمــپالکترونیکبین
ایرانوکشــورروســیهمطرحشــدهاســتو
اگــراجــراشــودکاالبــدوناینکهلمسشــود
بهمقصدمیرســد،اعالمکردکهاینشــیوه
یکگامازگمرکســبزباالتراســت،روســیه
موافقتخودرااعالمکردهواگراجراشــود

تجارتآزادخواهیمداشت.
ایلنــا،  اقتصــادی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
مهــدی صفــری، معــاون دیپلماســی اقتصــادی 
وزارت خارجه در جلسه روسای اتاق بازرگانی 
ایــران و روســیه، گفت: روســای جمهــور ایران 
و روســیه بــرای توســعه روابط تجــاری این دو 
کشــور مالقــات هــای زیادی داشــتند و به این 

توافق کردند که رقم تجارت دو کشور به عدد 
۵ میلیارد دالر برسد.

وزرای  داد:  ادامــه  مســئول  مقــام  ایــن 
کشــاورزی، اقتصاد، صمت و راه و شهرســازی 
بــه روســیه ســفر کردنــد و توافقــات خوبــی 
رســیدند و امــروز زمــان آن رســیده اســت کــه 

نتیجه این توافقات را مشاهده کنیم.
صفــری بحــث حمل ونقــل را در توســعه 
روابــط تجــاری مهــم دانســت و افــزود: بــرای 
کریــدور شــمال - جنــوب بیــش از ۱۰ جلســه 
۲، ۳، ۵، و ۷ جانبــه برگــزار شــده تــا بتوانیــم 
مســائل تعرفــه ای را در مــورد راه آهــن حــل 

کنیم.
او تصریــح کــرد : تعرفه هــای راه آهــن از 

روســیه، قزاقســتان، ترکمنســتان و جمهــوری 
اسالمی ثابت شود.

وزرات  اقتصــادی  دیپلماســی  معــاون 
خارجــه حمــل ونقــل دریایی در دریــای خزر و 
دریایــی ســیاه را مهــم دانســت و گفت: طرف 
ایرانــی و روســی اقــدام عاجــل در ایــن زمینــه 
نکردنــد و بــه طــور موقــت چنــد کشــتی بــرای 
حمــل کانتینــر خریــداری شــده اســت و چنــد 
بانــک بــرای خریــد کشــتی در دریــا خــزر ورود 

کردند.
هوایــی  خــط  اینکــه  بیــان  بــا  صفــری 
نامحــدود اســت، گفــت: در مــاه بیــش از ۸۰ 
گذشــته  روز   ۱۰ در  می گیــرد.  صــورت  پــرواز 
و  آذربایجــان  بیــن  کیلومتــری   ۴۵ قطــاری 

روســیه شــکل گرفت که ضایعات زیادی برای 
روابــط تجــاری دو جانبــه مــا ایجــاد کــرد که با 
پیگیری هــای آقای مخبر از دیروز این مشــکل 

رفع شد.
و  گمــرک  گفــت:  تجــار  بــه  خطــاب  او 
حمل ونقــل مهــم اســت و اگــر ایــن دو فاکتــور 

نباشد کار به بن بست می رسد.
بــه گفته ایــن مســئول، پیشــنهاد پلمپ 
الکترونیک بین دو کشــور مطرح شــده اســت 
اگر اجرا شــود کاال بدون اینکه لمس شــود به 
مقصد می رســد. این شــیوه یک گام از گمرک 
ســبز باالتــر اســت، روســیه موافقــت خــود را 
اعــالم کــرده اســت و اگــر اجــرا شــود، تجــارت 

آزاد خواهیم داشت.

محسنیاژهای:برتأمینآزادیهایمشروعآحادجامعهتاکیدداریم

تدوین۱۴۰برنامهبرایعبوربدونخاموشیازتابستانسالآینده
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امکان صدور »چک 
موردی« در بانک مسکن 

فراهم شد
مشــتریان بانــک مســکن می تواننــد بــا ارایــه تقاضــای 
کتبــی طبــق ضوابــط مشــخص از خدمات صــدور چک 

موردی در این بانک بهره مند شــوند.
بــه گــزارش پایگاه 
بانــک مســکن– خبــری 
هیبنا ، امکان اســتفاده 
بــرای  مــوردی  چــک  از 
افــرادی کــه فاقد دســته 
چــک هســتند، بــا ایجاد 
ســاختارهای  و  ضوابــط 
مســکن  بانــک  در  الزم 

فراهم شد.
بر همین اســاس، زیرساخت های سیستمی صدور 
چک موردی در بانک مســکن ایجاد شــده و مشــتریانی 
که دارای حســاب جاری بدون دســته چک نزد این بانک 
می باشــند، می توانند با تقاضای کتبی نســبت به صدور 
چک موردی برای برخی خدمات و خرید کاال و ... اقدام 

کنند.
الزم بــه ذکــر اســت، هماننــد چــک عادی هــر گونه 
عملیــات بــر روی چــک مــوردی در ســامانه پیچک اعمال 
می شــود و اخذ شناســه صیادی، شخصی سازی، تحویل 
بــرگ چــک، صــدور گواهــی نامــه عــدم پرداخــت، رفــع 
ســوء اثــر و...طبــق رویه بانک و هماننــد چک های عادی 

اشخاص صورت می گیرد.

 رضایت وزیر ارتباطات
از اپلیکیشن »بله«

وزیــر ارتباطــات کــه بــرای شــرکت در کنفرانــس وزرای 
کمیســیون  عضــو  کشــورهای  دیجیتــال  و  ارتباطــات 

اجتماعــی  و  اقتصــادی 
متحــد  ملــل  ســازمان 
برای آســیا و اقیانوسیه 
ســئول  بــه  )اســکاپ( 
در  بــود،  کــرده  ســفر 
تمــاس تلفنــی خــود بــا 
داخل کشــور از پلتفرم 
»بلــه«  اپلیکیشــن 
کیفیــت  از  و  اســتفاده 

خدمات آن ابراز رضایت کرد.
ایــران،  ملــی  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اپلیکیشــن »بله« به عنوان پیام رسان رسمی بانک ملی 
ایــران بــه تازگــی امــکان جدید برقــراری تمــاس صوتی را 

برای کاربران خود فراهم کرده است.
در ایــن قابلیــت جدیــد، کاربــران مــی توانند عالوه 
 بــر امکان چت و ارســال فایــل صوتی، به راحتی و تنها با 
دسترســی بــه اینترنت، بــا مخاطبان خود تمــاس برقرار 

کنند.
همچنیــن کارت  بــه  کارت در چــت، مدیریــت مالی 
شــخصی، امکانــات کانــال داری و گــروه داری، تبلیغــات، 
ویتریــن بلــه و… از دیگــر امکانات کاربــردی و نوآورانه ای 
هســتند که در طول چند ســال اخیر به کاربران »بله« 

عرضه شده است.

 »بیمه دی« پرونده مالی
۶ ماهه را موفق بست

صورت هــای مالــی شــرکت ها بــا ایجــاد امکان مقایســه 
عملکرد می تواند یکی از مهمترین دالیل انتخاب سهم 

و بهره منــدی از خدمــت 
بیمــه ای  شــرکت  یــک 
ماراتــن  در  کــه  باشــد 
ایــن انتخــاب بیمــه دی 
بــا توجــه به ســودآوری 
و رشــد درآمــد خالــص 
در صورت هــای مالــی ۶ 
ماهــه اول ســالجاری و 
پیــش بینــی روند رو به 

رشد گزینه مناسبی به نظر می آید.
بــه گــزارش الفباخبر ، این شــرکت خصوصی که با 
نماد “ودی” از مهرماه ۸۸ در بازار فرابورس فعال است، 
طبــق صورت های مالی ۶ ماهه اول ســالجاری با کســب 
ســود خالــص ۲۹۹ میلیــارد تومانــی و تحقق ســود ۵۰۳ 
ریــال بــه ازای هــر ســهم توانســته از بیمه هــای هم قطار 
خــود ازجملــه مــا، میهــن، نوین، پارســیان، ســینا، کوثر، 
آســیا، معلم و تجارت نو پیشــی گرفته و اطمینان خاطر 
بیشــتری بــر ای ســهامداران عمــده و خــرد خــود فراهــم 
کنــد. تیــم مدیریتــی بیمــه دی بــا چیــدن پلــن درآمــدی 
حســاب شــده و تحــوالت بنیادی کــه در درآمد خالص و 
ناخالص این شرکت به خوبی مشهود است، روند رو به 
رشد و پایداری را برای حال و آینده شرکت رقم زده اند.

کوتاه از بانک و بیمه

بخشودگی جرایم بیمه 
شخص ثالث در بیمه ایران

فرهــاد پرتــوی مدیــر کل بیمه  هــای اتومبیــل بیمه ایران 
از بخشودگی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث تمامی 
و  موتورســیکلت  ها 
وسایل نقلیه کشاورزی 
بــه  نامــه،  بیمــه  فاقــد 
از 15   ، روز  مــدت 29 
آبــان مــاه تــا پایــان روز 
13 آذر ماه ســال جاری 
در بیمه ایران خبر داد.
بــه گــزارش روابــط 
ایــران  بیمــه  عمومــی 
، پرتــوی در خصــوص اجــرای ایــن طــرح در کلیه شــعب 
و نمایندگی  هــای بیمــه ایــران در سراســر کشــور، گفت: 
بر اســاس بخشنامه شــماره 1۲4۳۰۵    /4۰۰    /14۰1 مورخ 
14    /۰۸    /14۰1 معاونــت نظــارت بیمــه مرکــزی ج.ا.ا، طرح 
بخشودگی جرائم موضوع بند" ب "ماده ۲4 قانون بیمه 
شــخص ثالــث، جهــت ارائه خدمات مطلــوب و بهینه به 
بیمــه گزاران درشــعب و نمایندگی  های بیمــه ایران اجرا 

می گردد.
وی در ادامه افزود: شــرط بخشــودگی جرائم صرفاً 
مشــمول خرید بیمه نامه  های شــخص ثالث درخواستی 
بــا مــدت اعتبــار یکســاله بــوده و بیمــه نامه  هــای کوتــاه 

مدت را شامل نمی شود.

پرداخت 5۶ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت هدفمند 

بانک توسعه تعاون
عضــو هیــات مدیــره بانــک توســعه تعــاون از پرداخــت 
5۶ هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت حمایتــی بانــک بــه 

گروه های هدف خبر داد
بانــک  مدیــره  هیــات  عضــو  ایرانــی  محمدجعفــر 
در  تعــاون  توســعه 
تطبیــق  کمیتــه  جلســه 
بانک اظهار داشت: این 
بانــک ۲1۰ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت در سال 
نمــوده  پرداخــت   14۰1
و رشــد ۶۰ درصــدی در 
ایــن بخــش رقــم خورده 

است.
وی افــزود: تکالیــف بانک توســعه تعــاون در حوزه 
ازدواج  قرض الحســنه  حمایتــی  تســهیالت  پرداخــت 
جوانــان، فرزنــدآوری، مشــاغل خانگی، معرفی شــدگان 
کمیتــه امــداد، ســازمان بهزیســتی و بنیــاد شــهید از ۵۶ 
هــزار میلیــارد ریــال در ســال جــاری فراتــر رفته اســت و 
بانــک 4۳ هــزار میلیارد ریال نیز در پرداخت تســهیالت 
بنــد الــف تبصره 1۸ قانون بودجه تکلیــف بر عهده دارد 
و بانک به زودی بخشی از عاملیت طرح ملی مسکن را 

نیز پذیرا خواهد شد.
عضــو هیات مدیره بانک توســعه تعــاون گفت: در 
بانکــداری انــواع فرآیندها برای تجهیــز منابع، تخصیص 
منابــع، پرداخت تســهیالت، صــدور ضمانت نامه، صدور 
اعتبــار اســنادی، عملیــات ارزی و ســایر عملیــات بانکــی 

تعریف گردیده است.
ســازوکارها  و  فرآیندهــا  از  بســیاری  افــزود:  وی 
مترتــب آثــار حقوقــی هســتند کــه حقــوق مشــتریان و 

ذینفعان به نحو مناسبی باید رعایت گردد.
ایرانــی افزود: »تطبیق« نقش ســازنده و راهبردی 
بــرای نظــارت فرآیندهــای بانکــی بــر عهــده دارد و نقش 
ارکان تطبیــق بانک را نظــارت بر فرآیندهای بانکی حائز 

اهمیت است.

بانک تجارت پیشتاز در 
ارائه خدمات چک دیجیتال

بانک تجارت به عنوان یکی از ســه بانک نخســت حاضر 
در رونمایــی از ســامانه چک دیجیتــال و به عنوان بانک 
برتر در ارائه سرویس نسبت به سایر بانک های حاضر 
در طرح، این خدمت نوین را در اختیار مشتریان خود 

قرار می دهد.
دیجیتــال  چــک 
چــک  از  جدیــدی  نــوع 
اســت که سرعت، دقت 
در  بیشــتری  امنیــت  و 
عملکرد و نقدشــوندگی 
چک هــای  بــه  نســبت 
تمــام  و  دارد  کاغــذی 
کاغــذی  چــک  قوانیــن 
بــرای آن قابــل اجراســت و بــا یــک امضــای الکترونیکــی 
اعتبار پیدا می کند؛ این ســامانه با هدف ایجاد بســتری 
بــرای ارائه چــک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی 
چک های کاغذی راه اندازی شده است و امکان مدیریت 
و نظارت آنالین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک 

مرکزی فراهم می کند.
بــا نصــب همــراه بانک تجارت، نصب و فعالســازی 
برنامــه »هامــون« جهــت ثبــت امضــای الکترونیکــی و 
همچنین داشتن یک حساب جاری با امکان صدور دسته 
چک امکان اســتفاده از خدمات ســامانه چکاد به منظور 
دریافــت و صــدور چــک دیجیتــال بــرای کاربــران فراهــم 
می شــود. پــس از فعال ســازی خدمت چــک دیجیتال در 
منــوی مربوطــه در همــراه بانک تجــارت، خدمات مربوط 
به چک دیجیتال اعم از درخواســت صدور دســته چک، 
صــدور چــک، امــکان وصــول درون بانکــی و بیــن بانکــی 
چک، مشــاهده دســته چک صادر شده و برگه های چک 
دیجیتــال، مشــاهده چک هــای دریافتــی، انتقــال چــک 
دیجیتال، ضمانت چک، مسدودسازی چک، ابطال چک 
و نقــد کــردن چــک بــدون مراجعه به شــعبه قابل انجام 

خواهد بود.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

احمــد اشــتیاقی گفــت: رســیدن قیمــت تابلــوی 
صندوق پاالیش یکم به NAV آنها بستگی به جو 
و شرایط کلی بازار دارد اما می توان این تخمین 
 NAV را داشت که نسبت قیمت تابلو به ارزش
آن از ۷۰ درصــد کنونــی ظــرف 15 روز آینــده بــه 

۸5 درصد برسد.
بنابر اطالعیه منتشــر شــده از سوی شرکت 
بازارگــردان  فعالیــت  امــروز  از  تهــران،  بــورس 
صندوق ســرمایه گذاری پاالیشــی یکم آغاز شــد و 
اعــالم همین خبر ســبب اســتقبال ســهامداران و 
معاملــه ایــن صندوق در محــدوده مثبت ۶ درصد 
شد. در حال حاضر قیمت تابلوی این صندوق در 
محــدوده ۷۲ درصــدی ارزش ذاتــی آن قــرار دارد 
امــا بــه گفتــه کارشناســان بــا حمایــت بازارگردان 

رســیدن قیمــت بــه صــد در صــد ارزش NAV در 
آینده نزدیک دور از انتظار نیست.

احمد اشــتیاقی کارشــناس بازار ســهام در گفت وگو 
بــا پایــگاه خبــری بازار ســرمایه ایــران )ســنا( ، اظهار 
کــرد: صندوق هــای ســهامی که در قالــب ETF ایجاد 
می شــوند نبایــد فاصلــه معنــاداری بــا ارزش واقعی 
خود داشــته باشــد اما در خصوص صندوق دارا یکم 
و پاالیــش بــه علــت مدیریــت غیرفعــال آنهــا و نبود 
بازارگــردان، ایــن فاصلــه ایجــاد شــده بــود و قیمــت 
تابلــوی ایــن دو صنــدوق حــدود ۶۵ الــی ۷۰ درصــد 
)ارزش خالــص دارایی هــا( معاملــه  می شــد؛   NAV
این معضل باعث اثری منفی بر ســایر صندوق های 
گذاشــته  بــازار  معامالتــی  نمادهــای  و  ســهامی 
بــه ســرمایه گذاری  بــود و همیــن موضــوع توصیــه 

بــه  را  صندوق هــا  طریــق  از  ورود  و  غیرمســتقیم 
حاشــیه بــرده بــود. وی با اشــاره به اینکــه معامالت 
امــروز صنــدوق پاالیــش با جو مثبتی رو به رو شــد، 
گفت: خوشــبختانه با مصوبه شورای عالی بورس و 
هیــات وزیــران، این صندوق  از مدیریت غیرفعال به 
فعــال تغییــر کرده و بازارگردان  آن می تواند نســبت 
بــه صــدور و ابطــال واحدهــا )یونیت( اقــدام کند که 
ایــن موضــوع عالوه بر افزایش نقدشــوندگی، منجر 
بــه کاهــش فاصلــه قیمــت بــازار بــا NAV صنــدوق 
می شــود؛ ســهامداران نیــز از ایــن اقــدام مثبــت و 
ســازنده اســتقبال کرده و امروز شاهد جو مثبت در 

معامالت صندوق پاالیش یکم هستیم.
بــه  واکنــش  در  ســرمایه  بــازار  کارشــناس 
اینکــه بازارگــردان  ایــن صنــدوق  هنــوز خریدهــای 

گفــت:  نرســانده اند،  ثبــت  بــه  را  چشــمگیری 
اطالعیــه ســازمان بــورس در خصــوص اعالم آغاز 
بازارگردانی صندوق  مذکور جو مثبتی را در کلیت 
بــازار و به  خصــوص نمادهایی که در پرتفوی آنها 
وجــود دارد، ایجــاد کــرد و آنچــه کــه حائز اهمیت 
از  ایجــاد اطمینــان خاطــر  بــوده اعتمادســازی و 

سوی سیاست گذاران است.
وی تشــریح کــرد: بــه طــور کلــی بازارگردان هــا در 
محــدوده مشــخصی معامــالت روزانــه دارنــد و در 
خصــوص صنــدوق پاالیــش محــدوده منفــی الــی 
میلیــون   ۲ معاملــه  حداقــل  بــا  درصــد   ۲ مثبــت 
تومــان در نظر گرفته شــده اســت. البتــه با اقبالی 
کــه ســهامداران نشــان دادنــد، امــکان دارد امــروز 
نیــازی بــه خریــد بازارگردان نباشــد چراکــه وظیفه 

آنها ایجاد نقدشــوندگی اســت؛ اما این تغییرات و 
پشتیبانی ها، موجب دلگرمی سهامداران شده که 
می تواند موتور محرکی در جهت رشد آنها باشد.

در  جدیتــی  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  اشــتیاقی 
تصمیم گیران نســبت به رفع چالش های پیشــین 
به  وجود آمده است، گفت: رسیدن قیمت تابلوی 
این صندوق به NAV آنها بستگی به جو و شرایط 
کلی بازار دارد اما می توان این تخمین را داشــت 
کــه نســبت قیمت تابلو بــه ارزش NAV آن از ۷۰ 
درصــد کنونــی ظــرف 1۵ روز آینــده بــه ۸۵ درصد 
برســد و ادامــه حرکــت رو به رشــد آن تا رســیدن 
به صد در صد NAV بســتگی به ســنتیمنت بازار، 
اســتراتژی مدیر صندوق و دیدگاه ســهامداران به 

پرتفوی صندوق  دارد.

بالتکلیفــی پرونــده بدهــکاران دانــه درشــت 
بانک  هــا ادامــه دارد. حــال آنکه کارشناســان 
مدعی اند که تورم باالیی که در کشور داریم 
به حجم باالی معوقات بانکی و چاپ پول از 

سوی بانک مرکزی برمی گردد.
به گزارش الفباخبر، با وجود وعده  هایی 
که در ابتدای دولت سیزدهم داده شده بود، 
هنوز خبری از تعیین تکلیف بدهی بدهکاران 
دانــه درشــت بانکــی نیســت، بدهکارانــی کــه 
توانسته اند وام  های ارزان قیمت با سودهای 
1۰ تــا 1۵ درصــدی و یــا ارزهــای 1۰۰۰ تومانــی 
دریافــت کننــد. بــه گفتــه معاون ســابق بانک 
مرکــزی، بدهــکاران تمایلــی بــرای بازپرداخــت 
تســهیالت خود ندارند. ســید کمال ســید علی 
مــی گویــد: نــرخ ســود تســهیالت با احتســاب 
جرائم دیر کرد در بدترین حالت به ۲۰ درصد 
می رسد، این در حالی است که نرخ تورم در 
کشــور ما حدود 4۵ درصد اعالم شــده اســت 
که در چنین شــرایطی عدم پرداخت اقســاط، 

صرفه و توجیه اقتصادی دارد.
بــه گفتــه او، در وام  هــای کالنی که داده 
شــده، مابــه التفــاوت ســود تســهیالت و نــرخ 
تورم، ســود باالیــی را برای برخی از بدهکاران 
ایجاد کرده که حاضر نیستند به راحتی چشم 

بر روی آن ببندند.
اما بد حسابی بدهکاران دانه درشت بانکی در 
شرایطی است که بر اساس آخرین صورت های 
مالــی منتشــر شــده از ســوی بانک های کشــور 
در ســال 14۰۰، 1۲ بانــک خصوصــی و دولتــی 
دچار زیان انباشــته ســنگین هســتند که طبق 
زیــان  مجمــوع  مالــی،  صورت هــای  اطالعــات 
انباشــته ایــن 1۲ بانــک حــاال بــه بیــش از ۳۲۰ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
ســید کمــال ســید علــی معــاون ســابق 
بانــک مرکــزی دلیــل زیــان بانک  هــا را حجــم 
بــاالی معوقات و فشــار تســهیالت تکلیفی بر 

ترازنامه بانک  ها می داند. 
او می گوید: هر سال شاهد هستیم که 
دولت و مجلس تسهیالت تکلیفی و دستوری 
متعــددی را بــه بانک ها تحمیــل می کنند، بی 

آنکــه توجهــی بــه تــراز نامــه بانک  هــا داشــته 
باشــند. ایــن در حالــی اســت که هنــوز مقدار 
زیادی از مطالبات بانک معوق مانده است. از 
ســوی دیگر عزم جدی هم برای تسویه بدهی 
بدهــکاران دانه درشــت بانکی وجود نداشــته 
و حتی انتظار بخشــش معوقات و جرائم دیر 

کرد آنها را داریم.
بانک مرکزی جورکش بدحسابان بانکی

کامــران نــدری عضــو ســابق پژوهشــکده 
پولــی و بانکــی هــم در اینباره مــی گوید: عدم 
پرداخت اقســاط تســهیالت بانکی موجب می 
شــود کــه بانــک در ایفــای تعهــدات خــود بــه 
سپرده گذاران دچار مشکل شود. بدون شک 
در چنیــن شــرایطی دو حالــت بیشــتر اتفــاق 
نمــی افتــد؛ حالــت اول ایــن اســت کــه عــدم 
ایفــای تعهدات ســپرده گذاران از ســوی بانک 
منجــر بــه ایجاد تنش اجتماعی می شــود، در 
حالت دوم هم بانک  ها برای جلوگیری از بروز 
تنش  هــای اجتماعــی ناچــار مــی شــوند کــه از 
پــول پــر قدرت که منجر بــه افزایش نرخ تورم 

می شود، استفاده کنند.
نــرخ ســود تســهیالت بانکی حــدود ۲۵ درصد 
کمتر از نرخ تورم اســت. همین مســاله باعث 
شــده کــه بدهــکاران دانــه درشــت انگیــزه ای 
برای پرداخت بدهی  های خود نداشته باشند.
ســید علــی معــاون ســابق بانــک مرکــزی 
در اینبــاره مــی گویــد: نــرخ تــورم در ایــران به 
طور متوســط حدود 4۵ درصد اســت، این در 
حالی اســت که نرخ ســود تسهیالت پرداختی 
معموال بین 1۲ تا ۲۰ درصد است. به عبارتی 
اگــر نــرخ ســود تســیهالت را بــه طور متوســط 
حدود 14 درصد بگیریم، با احتســاب ۶ درصد 
بــه عنــوان جرایم و وجه الزام و ســود دیرکرد، 
نرخ سود تسهیالت بانکی به حدود ۲۰ درصد 
مــی رســد کــه بازهــم هــم ۲۵ درصــد کمتــر از 

نرخ تورم است
او ادامه داد: یک مقایسه ساده نشان می دهد 
که عدم بازپرداخت پول کامال مقرون به صرفه 
اســت و برخــی از بدهــکاران بــا وجــود شــرایط 
خوبی که دارند حاضر نیســتند که چشــم خود 

را روی این پول ارزان قیمت ببندند.
به نام تولید به کام داللی

ایــن  شــود  مــی  تصــور  آنچــه  برخــالف 
تســهیالت ارزان قیمــت در بیشــتر مــوارد بــه 
تولید ختم نمی شــود. عمده تسهیالت بانکی 
ارائه شــده  و مکتوبــات  اســناد  در  اگــر  حتــی 
بــه بانــک بــا عنــوان ســرمایه گذاری یــا تامیــن 
سرمایه در گردش تولید دریافت شود، صرف 
فعالیت هــای ســفته بازانه در انــواع بازارهــای 
دارایــی ماننــد ارز، طال، ســکه، زمین، خودرو، 
بورس و اخیراً تابلوهای هنری، ســاخت فیلم 

یا سریال های نمایشی و... می شود.
ســید علــی بــا بیــان اینکــه در میــان بدهــکاران 
از  کــه  افــرادی  هســتند  بانکــی،  درشــت  دانــه 
محــل وام  هــای دریافتی، خود را در بازار زمین و 
مســکن یا خدمات ســرمایه گذاری  وارد کردند، 
ایــن افــراد اتفاقــا ســودهای خوبــی را بــه جیــب 
زدند و حاال هم قصد ندارند تســهیالت دریافتی 
خــود را پــس بدهنــد. در رفتار با ایــن بدهکاران 
باید ســخت گیرانه عمل کرد چرا که بد حســابی 
آنها باعث شــده که ســهم عموم مردم جامعه از 
تســهیالت نظــام بانکــی کــم و کمتر شــود. البته 
سرنوشــت همــه تســهیالت بانکــی بــه داللــی و 
ســفته بــازی ختم نمی شــود. آنگونــه که معاون 
ســابق بانــک مرکــزی گفتــه، برخــی از بدهکاران 
تولیدکنندگانــی هســتند کــه بــه دلیــل شــرایط 
حاکــم بــر اقتصاد داخلی و اعمال تحریم  ها قادر 
به بازپرداخت تســهیالت بانکی نشده اند. رفتار 
بــا ایــن بدهــکاران باید محتاطانه باشــد تا جایی 
کــه امــکان دارد بایــد بــا آنهــا مــدارا کرد تــا بدنه 

تولید بیشتر از این آسیب نبینند.
 پنهان کاری بانک  ها

در افشای اسامی دانه درشت  ها

معــاون ســابق بانــک مرکــزی کــه معتقد 
اســت پرونــده بدهــکاران دانــه درشــت بانکی 
باید هرچه ســریع تر تعین تکلیف شــود، می 
گوید: آنچه معموال بانک  ها حاضر به افشــای 
آن نیســتند ایــن اســت که چند درصــد از این 
تسهیالت پرداختی به بخش خصوصی واقعی 
رسیده و چند درصد دیگر در اختیار نهادهای 

خصوصی، دولتی و البته دولتی است.
آنگونه که ندری هم به آن اشاره کرده، منافع 
عــده ای در بالتکلیفــی پرونده بدهکاران دانه 
درشــت بانکی بوده به همین علت اســت که 
رسیدگی به یک پرونده سال  ها زمان می برد.
او بــا بیــان اینکه هم اکنــون مردم عادی 
دارنــد،  را  بانکــی  معوقــات  از  کمتــری  ســهم 
ادامه داد: در هنگام پرداخت وام  های کوچک 
سخت گیری زیادی را از سوی بانک  ها شاهد 
هســتیم امــا متاســفانه در پرونــده بدهــکاران 
دانــه درشــت بانکــی در بســیاری مــوارد وثایق 
دریافتی کمتر از وام  های پرداخت شده است.
مــی  در شــرایطی مطــرح  ایــن گفته  هــا 
لیســت  بروزرســانی  آخریــن  در  کــه  شــود 
ابربدهــکاران بانکــی، از مجمــوع ۳1 بانــک و 
موسســه اعتبــاری غیربانکــی، تنهــا 1۵ بانــک 
لیســت  ارائــه  بــه  حاضــر  موسســه،  یــک  و 
شــدند و 1۵ بانک و موسســه دیگر از انتشــار 
لیســت خــودداری کردنــد. در بیــن بانک هایی 
کــه لیســت بدهــکاران خود را منتشــر نکردند 
نــام بانــک ملی، صادرات، تجارت، پارســیان و 
پاسارگاد به چشم می خورد. در میان جزییات 
منتشــر شــده هــم اطالعــات جالــب دیگــری 
دیده می شــود؛ به عنــوان مثال بخش زیادی 
و  شــرکت  ها  بــه  مربــوط  بانکــی  معوقــات  از 

نهادهای زیر مجموعه خود آن بانک  هاست.

سرپرســت مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی 
گفــت: مخالفــت بــا الــزام صدوراینمــاد بــرای 
پولشــویی،  بامهــار  پرداختیارها،مخالفــت 

قماروفروش مواد مخدر است.
به گزارش ایبِنا، دعوای الزام به دریافت 
اینماد برای درگاه پرداخت میان »شــاپرک« و 
»پرداختیارهــا« یــک دعوای قدیمی اســت که 
به دادگاه کشیده شده و در نهایت رای دیوان 
عدالت اداری در هر ۲ مرتبه الزام به دریافت 
اعتمــاد  نمــاد  دریافــت  اســت.  بــوده  اینمــاد 
درگاه هــای  ســوی  از  )اینمــاد(  الکترونیکــی 
پرداخــت، بــه دالیــل متعددی انجام می شــود 
کــه از مهم تریــن آن می تــوان بــه جلوگیــری و 
مقابله با پولشــویی و تامین تروریســم اشــاره 

کرد.
مرکــز  سرپرســت  کالهــدوزان«  »امیــن 
توســعه تجــارت الکترونیکــی بــه ایــن مســئله 
مهم اشاره کرد که اکنون ۲ دسته کسب وکار 
نگــران ایــن ابالغیــه هســتند. در دســته اول 
کســب وکارهایی کــه فعالیت آن ها غیرقانونی 
هنــوز  آن  بــا  مرتبــط  مقــررات  امــا  نیســت؛ 
تنظیــم نشــده اســت. بــه همیــن دلیــل مرکــز 
بانــک مرکــزی  الکترونیکــی،  توســعه تجــارت 
و دســتگاه های مرتبــط در پــی فراهــم آوردن 
راهــی بــرای ادامــه دار شــدن و قانونمند کردن 

آن هاست.
وی افــزود: دســته دوم کــه کمتــر از ۵ 
می دهنــد،  تشــکیل  را  کســب وکارها  درصــد 
چرخــه اقتصــاد کشــور را بــا مشــکل مواجــه 
کرده اند و اتفاقاً مشــکل دســتگاه های اجرایی 
کشــور با همین گروه دوم اســت که شفافیت 
ندارنــد و عمدتــاً کارشــان قمــار، پولشــویی و 

فــروش مــواد مخدر و دیگــر کاالهای غیرمجاز 
است.

تجــارت  توســعه  مرکــز  سرپرســت 
الکترونیکــی تاکیــد کــرد: در ۲ روز گذشــته ۲ 
خبــر متفــاوت دربــاره الــزام به اینماد منتشــر 
شــده اســت. اولین اعــالم »شــاپرک« خطاب 
بــه کســب و کارهــای فاقــد اینمــاد اســت کــه 
درگاه آن هــا از تاریــخ ۲4 آبان و ظرف مدت ۶ 
هفته بسته خواهد شد و دومین خبر مربوط 
بــه نامــه جانشــین رئیــس کمیســیون راهبری 
اقتصاد دیجیتال به مدیرعامل شــاپرک درباره 
الــزام دریافــت  نهایــی در  لغــو تصمیم گیــری 

اینماد برای دریافت درگاه پرداخت است.
خبــر   ۲ ایــن  بــاره  ایــن  در  کالهــدوزان 
متناقــض گفــت: نامــه ای بــه اســم جانشــین 
رئیــس کمیســیون راهبــری اقتصــاد دیجیتــال 
خطاب به شاپرک منتشر شده که جای سوال 
دارد و عجیب اســت. برای کســانی که دغدغه 
شــفافیت و اقتصاد ســالم را دارند این ســوال 
مطرح شــده، چرا شــخصی که با این مســائل 
کامالً آشنا است باید چنین نامه ای را بنویسد 
و دســتوری بدهــد کــه نفــع آن به ســایت های 

قمار و پولشویی برمی گردد.
وی اضافــه کــرد: مســئله مرکــز توســعه 
تجارت الکترونیکی این است که نوع فعالیت 
پشــت  کــه  افــرادی  مالــی  تراکنش هــای  و 
درگاه های پرداخت هســتند باید شفاف باشد 
تا اگر پول مردم از دست رفت یا تخلف مالی 

صورت گرفت بتوان آن را پیگیری کرد.

مشکل زمان بر بودن صدور 
مجوز را حل کردیم

تجــارت  توســعه  مرکــز  سرپرســت 
ایــن  گذشــته  در  کــرد:  تصریــح  الکترونیکــی 
اینمــاد  دریافــت  کــه  می شــد  بیــان  مســئله 
زمان بــر اســت و کســب و کار را بــا مشــکل 
ســال  از  دلیــل  همیــن  بــه  می کنــد.  مواجــه 
گذشــته رویه صدور »اینماد« بدون ســتاره را 
آغاز کردیم که صدور آن به حداکثر 1۰ دقیقه 
رســیده و مرکز ملی فضای مجازی تایید کرده 
اســت. پــس می تــوان صــدور اینمــاد تســهیل 

شده است.
کالهدوزان بیان کرد: حدود یک ماه قبل 
شــرکت های پرداختیــار از طریق وب ســرویس 
بــه مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی متصل 
شــدند. به واســطه این اتفاق اکنون اطالعات 
ارســال شده از ســوی پرداختیارها مورد وثوق 
مرکــز اســت و بــر اســاس آن بالفاصلــه و بــه 
شــکل برخط پرونده اینماد آن فرد تشــکیل و 
اینمــاد صــادر می شــود و صاحب کســب و کار 

نیازی به درگیری در روال اداری ندارد.
وی گفت: پس از آن صاحب کسب وکار 
می توانــد وارد صفحــه کاربــری خــود در مرکــز 
توسعه تجارت الکترونیکی شود و اگر نیاز به 
اطالعــات تکمیلــی داشــته باشــد، آن را انجام 
می دهــد. بــا ایــن روش رونــد صــدور اینمــاد، 
برای درگاه های پرداختیاری ثبت محور شده و 
باعث می شود ضمن تسهیل و تسریع فرآیند 
بــرای کســب و کارها، مالکیــت درگاه پرداخت 

نیز مشخص می شود.
بــه اعتقــاد کالهدوزان و با درنظر گرفتن 
رونــد تســهیل شــده صدور اینمــاد، الزام اخیر 
۲ گــروه را نگــران می کنــد، یک دســته کســب 
وکارهایــی مانند رمزارز، لندتــک )فناوری های 

قرض دهــی( و اینشــورتک )فنــاوری بیمه ای( و 
مانند آن هســتند که فعالیت شــان تا حدودی 
رســمی شــده، غیرقانونی نیســت؛ ولــی هنوز 

مقررات آن تنظیم نشده است.
تجــارت  توســعه  مرکــز  سرپرســت 
مرکــز  سیاســت  کــرد:  تصریــح  الکترونیکــی 
از  پیگیــری  بــا  الکترونیکــی  تجــارت  توســعه 
بانــک مرکــزی بــه عنــوان رگوالتــور حمایــت از 
ایــن کســب و کارهــا اســت. قــرار نیســت این 
کسب وکارها را متوقف کنیم، بلکه کمک شان 
تحــت  و  قانونــی  در چارچــوب  کــه  می کنیــم 

نظارت کار خود را انجام دهند.
کســب وکار  گــروه  یــک  داد:  ادامــه  وی 
هســتند که مرکز توســعه تجارت الکترونیکی 
آن هــا  دارد.  مشــخص  قرمــز  خــط  آن هــا  بــا 
فعالیت هــای  کــه  هســتند  کســب وکارهایی 
غیرقانونــی انجــام می دهند. ســردمدار آن ها، 
ســایت های قمار هســتند و اکنون سوال مهم 
ایــن اســت؛ »چه کســی و چــرا از ســایت های 
قمــار حمایــت می کنــد؟« آســیب این مســئله 
در درجــه اول بــه مــردم می رســد، مــا بــا ایــن 

سایت ها مسئله داریم.   
کالهــدوزان در گفت وگــو بــا ایرنــا تاکیــد 
درگاه  کــه  ســایت ها  ایــن  از  برخــی  کــرد: 
غیرشــفاف دارند، اکنون محتوای غیر اخالقی 
و  می کننــد  فــروش  و  خریــد  مخــدر  مــواد  و 
پولشــویی نیز از همین کانال دنبال می شــود. 
این هــا پنــج درصــد بــازار دیجیتال کشــور هم 
امــا  اســت،  معــدود  تعدادشــان  و  نیســتند 
تراکنش آن ها به حدی باالست که این انگیزه 
را می دهد تا با تبلیغات رســانه ای به مســئله 

الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند.

رشد پاالیش یکم برای رسیدن به قیمت های واقعی آغاز شد

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: فعاالن 
پولشویی، قمار و مواد مخدر، مخالفان اصلی »اینماد«

 بالتکلیفی
پرونده های بدهکاران 

دانه درشت بانکی
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حسن عمیدی مدیر 
ارتباطات سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع ایران شد
معــاون وزیــر صمــت و رئیــس هیــات عامــل ایــدرو  در 
حکمی حسن عمیدی را به سمت مدیر جدید ارتباطات 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد.
بــه گــزارش ایدرونیــوز ،  در حکــم علــی نبــوی بــر 
اهتمام ویژه به اطالع رســانی سریع و دقیق برنامه های 
ســازمان و شــرکت های تابعــه، بهبود کیفــی برنامه های 
خبــری، تعامــل ســازنده با رســانه ها ،  تالش بــرای ارتقا 
هــر چــه بیشــتر برنــد ایــدرو ، همگامــی و همراهــی بــا 
شــورای اطــالع رســانی وزارت صنعــت معــدن و تجــارت 

تاکید شده است .
علــوم  دکتــری  آموختــه  دانــش  عمیــدی  حســن 
ارتباطات اجتماعی است و پیش از این مسئولیت مدیر 
کلی دفتر ارتباطات و امور بین المل شــرکت ملی پســت 

را برعهده داشت .
از جملــه ســوابق دیگــر عمیــدی می تــوان معاونت 
مرکــز روابــط  عمومــی و اطالع  رســانی وزارت ارتباطات ، 
ریاست موزه ارتباطات کشور و مدیرکلی روابط  عمومی 
و امور بین الملل ســازمان فناوری اطالعات ایران اشــاره 
روابط عمومــی  گــروه   مدیــر  و  دانشــگاه  مــدرس  کــرد. 
دانشــگاه علمــی کاربــردی نیز جز فعالیت های آموزشــی 

او است.

 افزایش ظرفیت
پاالیشی گاز كشور در 

آستانه ورود به زمستان
سرپرســت شــرکت نفــت و گاز پــارس اعالم کــرد که با 
بهره بــرداری از دومیــن ردیف شیرین ســازی پاالیشــگاه 
فــاز 14 پــارس جنوبی، ظرفیت فرآورشــی گاز کشــور از 
ایــن طــرح در مجموع به میزان 28 میلیون متر مکعب 

در روز افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، 
محمدحســین متجلــی بــا اشــاره به تــالش کارکنــان این 
شــرکت در راســتای افزایــش تأمیــن منافــع ملــی گفت: 
بــا تــالش متخصصــان و کارگــران صنعــت نفــت و گاز 
کشور در دولت سیزدهم، پس از انجام مراحل فشرده 
از  تــرش  گاز  دریافــت  و  راه انــدازی  پیش راه انــدازی، 
ســکوهای گازی بخــش فراســاحل فاز 14 پــارس جنوبی 
در دومین ردیف تصفیه گاز پاالیشــگاه این فاز، ارســال 
گاز تصفیه شــده از ایــن ردیــف فرآورشــی به خط ششــم 

سراسری انتقال گاز آغاز شد.
او بــا اشــاره بــه ورود گاز تــرش بخــش فراســاحل 
فــاز 14 پــارس جنوبــی بــه دومیــن ردیــف فرآورشــی این 
پاالیشــگاه در ســوم آبــان مــاه گفــت: بــا انجــام مراحــل 
و  بــرای شیرین ســازی گاز در مدتــی کوتــاه  راه انــدازی 
بهره بــرداری از ردیــف ســوم پاالیشــگاه فــاز 14، ظرفیت 
فرآورشــی گاز کشــور از پاالیشــگاه این طرح در مجموع 

به میزان 28 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.
سرپرســت شرکت نفت و گاز پارس بهره برداری از 
این ردیف پاالیشی را موجب افزایش ظرفیت و پایداری 
بیشــتر تأمیــن گاز در زمســتان ســال جــاری عنــوان کرد 
و گفــت: بدیــن ترتیــب نیمــی از 4 ردیــف شیرین ســازی 
پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی در مدار تولید قرار گرفته 
اســت و مطابق با برنامه ریزی های از پیش تعیین شــده، 
تالش می شود تا دو ردیف باقیمانده این پاالیشگاه نیز 

تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، پاالیشــگاه فــاز 14 پارس 
جنوبــی آخریــن مجتمــع پاالیشــگاهی در حــال توســعه 
پــارس جنوبــی اســت کــه مراحــل ســاخت و راه انــدازی 
آن از ســوی شــرکت نفــت و گاز پــارس بــه نمایندگــی از 
شرکت ملی نفت ایران توسط مجموعه ای از پیمانکاران 
داخلــی بــه رهبری ســازمان گســترش و نوســازی صنایع 
ایــران )ایــدرو( در حــال اجراســت و بــا اتمــام ســاخت 
ایــن پاالیشــگاه تــا پایان امســال، پرونده توســعه بخش 

خشکی پارس جنوبی به طور کامل بسته می شود.

اخبـــــــــــــــــار

 دوم(
 نوبت

(

روابط عمـومي - شرکت پاالیش نفت آبادان انتشار نوبت اول : 1401/08/22 نوبت دوم : 1401/08/25

فراخوان ارزیابی کیفی
شناسه : 1407474

شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی 
کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، 
نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیراالنتشار 

و وب سایت شرکت پاالیش نفت آبادان به آدرس  WWW.ABADAN- REF.IR  درج و قابل مشاهده می باشد.
  از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به 
آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی )دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان( و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز 

مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.
 تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های 
مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است، )عدم ارایه صورت های مالی 

حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود(
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره، صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه 
حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  عالوه بر بارگذاری اسناد)حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده 
شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور( و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به 
آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. الزم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت 

اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 
   مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری 

کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پاالیش نفت آبادان تسلیم نمایند.
   اطالعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پاالیشگاه- اداره کاال 

شرکت پاالیش نفت آبادان  تلفن    53183781-061 و شماره نمابر : نمابر061-53229815 

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی
شركت پااليش نفت آبادان )سهامی عام( 

ف
ردي

شماره 
مناقصه 

در دستگاه 
مناقصه گزار

شماره مناقصه
 مبلغ تضمین شركتموضوعشماره تقاضادر سامانه ستاد

برنامه زمان بندی مراحل مناقصه در مناقصه به ريال

P05P/F YOKOGAWA4.250.000.000 /0031097-90-401/211200109217900035601/ک1

الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه 
ستاد از تاریخ 1401/08/16 لغایت 1401/08/25
ب-مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی 

توسط مناقصه گران از تاریخ  1401/08/26
لغایت 1401/09/10

550.000.000گاورنر توربین پمپ   P06 /0142400010-90-40 401/1152001092179000357/ک2
900.000.000توربین بخار/نیروگاه اصلیP08 /0042400005-90-401/114200109217900035840/ک3

G06 /7980800057-90-401/109200109217900035938/ک4
 HEAT EXCHANGER

TUBES CARBON STEEL800.000.000

S06STUD BOLT1.000.000.000 /0110800013-90-401/107200109217900036038/ک5
S04EXPANSION JOINT1.475.000.000 /0052400050-90-401/170200109217900036140/ک6
617.500.000دیزل پمپ /بندرصادراتیP08 /9952400007-90-401/107200109217900036240/ک7

نشست هم اندیشی 
مدیریت اكتشاف و 

سازندگان داخلی برگزار شد
نشســت هــم اندیشــی مدیریت اكتشــاف شــركت ملی 
بررســی  به منظــور  داخلــی  ســازندگان  و  ایــران  نفــت 

فرصت های جدید کسب وکار برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــركت ملی نفت 
ایران، مهدی فکور، مدیر اكتشــاف امروز در نشســت با 
ســازندگان داخلــی به منظور بررســی فرصت هــای جدید 
کســب و کار، ضمــن تأکیــد بــر نقش ســازندگان داخلی 
در توســعه صنعت نفت گفت: بی شــک صنعت در نبود 
ســازندگان داخلی صنعت نفت نمی توانســت به جایگاه 
کنونــی دســت یابــد و بخشــی از حیــات خــود را مرهــون 

سازندگان داخلی است.
او بــا بیــان اینکــه در حوزه اکتشــاف، هر منطقه ای 
بــه تجهیــزات متناســب خــود بــرای فعالیــت  نیــاز دارد، 
اذعــان کــرد: هرچــه پیــش  می رویم، به چاه هــای ژرف تر 

و در نتیجه کاالیی با ویژگی های خاص تر نیاز داریم.
مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا بیــان 
اینکــه ســازندگان داخلــی اکنــون کاالیــی را می ســازند 
کــه در خــارج از کشــور بــه آن نیــاز اســت، توضیــح داد: 
متأسفانه در حوزه ساخت داخل مسائلی وجود دارد از 
جمله آنکه سازندگان داخلی در خارج از کشور شناخته 
شــده نیســتند و گاهی فرایند ســاخت طوالنی می شــود 

و این برتری سازندگان بیرون از کشور را رقم می زند.

برای پیشگامی در ساخت کاال باید 
پیرو برنامه اکتشافی بود

فکــور بــا بیــان اینکــه برنامه هــای تولیــدی عمومــاً 
منطبــق بــا برنامه هــای اکتشــافی هســتند، گفــت: اگــر 
سازندگان ویژگی هایی که مد نظر فعالیت های اکتشافی 
اســت را دنبــال کننــد، به احتمال زیاد، کاالیــی که تولید 

می کنند؛ در بخش تولید نیز استفاده می شود.
او با برشمردن مشکالت استفاده از کاالی ساخت 
داخــل، تصریــح کــرد: تیــراژ پاییــن تولیــد نامتناســب بــا 
تقاضــا، طوالنــی شــدن فرآینــد ســاخت در کنــار دیگــر 
عوامــل منجــر بــه آن می شــود کــه تأمین کننــدگان کــه 
ســازندگان  ســراغ  دارنــد،  واردات  بــه  اشــتیاق  گاهــی 

خارجی بروند.
مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا ابــراز 
نگرانــی از نبــود کاالی مــورد نیــاز در شــرایطی کــه بــه 
توســعه ســریع تر بــرای تأمیــن امنیت انرژی کشــور نیاز 
داریــم، گفــت: تــرس شــخصی مــن از نبــود آینده نگــری 
دربــاره مــواد و تجهیزاتی اســت که برای توســعه مخازن 
جدیــد وجــود دارد و در صورت نبــود تدبیر در این زمینه 

ما مجبور به واردات می شویم.

نقشه راه وزارت نفت ورود به بازار 
بین المللی تجهیزات است

فکور در تشــریح موضوع دوم این نشســت گفت: 
از  را  اکتشــاف  مرزهــای  دارد،  تصمیــم  نفــت  وزارت 

جمهوری اسالمی بیرون ببرد.
او افــزود: ایــن موضــوع در نقشــه راه وزارت نفــت 
نیز مورد تأکید قرار اســت و نشســت هایی با کشورهای 
خارجی در این زمینه برگزار شــده اســت که در این باره 

موضوع ونزوئال بر کسی پوشیده نیست.
مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران با اشاره به 
اینکــه شــخص وزیر نفــت برای فعال تر بــودن در بخش 
بــرون مــرزی تأکید دارد، گفت: این مســئولیت از ســوی 
وزیــر نفــت به مدیریت اکتشــاف ســپرده شــده اســت و 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز بر آن تأکید دارد.

آمادگی ایران برای تامین فناوری 
معدنی مورد نیاز ونزوئال

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم کرد که ایران برای تامین فناوری 

معدنی مورد نیاز ونزوئال آمادگی دارد.
بــه گزارش روابط عمومی ایمیدرو، رضا محتشــمی 
پــور در نشســت کمیته صنعــت، معدن و تجارت نهمین 
اجــالس کمیســیون مشــترک همــکاری هــای اقتصــادی 
ایــران و ونزوئــال ضمــن بیان ایــن مطلب گفت: توســعه 
همــکاری هــای معدنــی به منظــور باال بردن تــراز تجاری 

میان این دو کشور ضروری است.
او افــزود: ایــران در حــوزه صنایــع معدنــی پیشــرو 
اســت و از ایــن رو، ونزوئــال مــی توانــد تکنولــوژی هــای 

مورد نیاز خود در این حوزه را از ایران تامین می کند.
وزارت  معدنــی  صنایــع  و  معــادن  امــور  معــاون 
صنعــت، معــدن و تجارت با اشــاره به درخواســت طرف 
ونزوئالیــی دربــاره توســعه همــکاری هــا دربــاره صنعت 
ســیمان گفــت: ایــران در ایــن صنعــت خودکفــا اســت و 
تجهیزات و فناوری احداث واحدهای ســیمان در کشــور 
ما کامال ایرانی اســت. محتشــمی پور ادامه داد: ونزوئال 
مــی توانــد برای ســاخت و ارتقای ظرفیت تولید ســیمان 

خود، از توانمندی شرکت های ایرانی استفاده کند.
او تاکید کرد: توسعه همکاری های معدنی ایجاب 
مــی کنــد تــا طــرف ونزوئالیی نســبت بــه روش پرداخت 
مطالبــات شــرکت هــای ایرانــی اجرا کننده طــرح در این 
کشور، از طریق روش های بانکی یا تهاتر و مبادله کاال 

با کاال تسهیل سازی کند.
اکبــر صادقی مشــاور امور بین الملــل رئیس هیات 
عامــل ایمیــدرو نیــز در ایــن نشســت، ضمــن تاکیــد بــر 
حل مســایل مرتبط با خط تولید ســیمان ِسروُاســول در 
کمیتــه حل اختالف، خواســتار تشــکیل کمیته مشــترک 
معدن و صنایع معدنی برای بررســی فنی و کارشناســی 

پیشنهادات طرح شده از سوی طرف ونزوئالیی شد.
بنــا بــه ایــن گــزارش، در نشســت مذکــور، طــرف 
ونزوئالیــی خواســتار همکاری کشــورمان در موضوعاتی 
نظیر بازسازی کارخانه های آلومینا، فوالد و سیمان در 

کشور ونزوئال شد.
الزم به ذکر اســت که نهمین کمیســیون مشــترک 
همــکاری هــای اقتصــادی ایــران و ونزوئــال از دوشــنبه با 
حضــور وزیــر دفــاع آغاز شــد و دیــروز تفاهــم نامه مورد 

توافق طرفین امضا شد.

اخبـــــــــــــــــار

بهــره  و  تکمیــل  پاســارگاد  نفــت  مدیرعامــل 
نفــت  تنــی  هــزار   20 مخــازن  از  بــرداری 
پاســارگاد در آبــادان را یکــی از اولویــت های 
ایــن شــرکت عنوان و اظهار کــرد که در زمان 
قبــول مســئولیت بنــده، ایــن پــروژه تنهــا 36 
درصد پیشــرفت فیزیکی داشــت اما با تالش 
و همــت کارکنان، مهندســان و کارگران نفت 
پاســارگاد بــه یاری خداونــد طی ماه های آتی 

به بهره برداری می رسد.
امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بین الملل شــرکت نفت پاســارگاد، اســفندیار 

ایــن  اراک  کارخانــه  از  بازدیــد  در  دوشــنبه 
ایــن  از  بهره بــرداری  بــا  داد:  ادامــه  شــرکت 
بــاال  تنــاژ  بــا  کشــتی های  بارگیــری  مخــازن، 
تاثیــر  مهــم  ایــن  و  بــود  خواهــد  امکان پذیــر 
بســزایی در افزایش میــزان صادرات محصول 

خواهد داشت.
افزایــش  بحــث  آبــادان  بــر  عــالوه  افــزود:  او 
ســایر  در  ذخیره ســازی  مخــازن  ظرفیــت 
کارخانجات از جمله در پایانه صادراتی شــهید 
رجایی بندرعباس نیز در دستور کار قرار دارد.
تولیــد  پاســارگاد،  نفــت  مدیرعامــل 

صــادرات محــور را از دیگــر اولویت هــای ایــن 
شــرکت برشــمرد و گفــت: بسترســازی بــرای 
افزایــش صــادرات و امــکان ســنجی حضور در 
بازارهــای جدیــد از عمــده تریــن برنامه هــای 

شرکت هستند.
اســفندیار تــالش بــرای تامیــن هرچــه بیشــتر 
خــوراک کارخانجــات را از مهــم تریــن برنامــه 
هــای ایــن شــرکت عنــوان کــرد و افزود: ســال 
گذشــته در راستای افزایش تخصیص خوراک 

کارخانه ها گشایش هایی حاصل شد.
بــرای  برنامه ریــزی  کــرد:  او خاطرنشــان 

افزایــش تولیــد را از ابتــدای ســال در دســتور 
کار قــرار داده ایــم و بــه صورت مســتمر پیگیر 
ایــن مهــم هســتیم، بــه گونــه ای کــه تولیدات 
تمامــی کارخانه هــای به شــکل روزانه بررســی 
و رصــد می شــود. همچنین علیرضــا فرهانی، 
مدیر کارخانه اراک نیز در این جلسه به ارائه 
گزارشــی از عملکــرد یــک ســاله کارخانــه اراک 

نفت پاسارگاد پرداخت.
در پایان این نشست شماری از کارگران 
و کارکنــان کارخانــه اراک بــه بیــان مســائل و 

نقطه نظرات خود پرداختند.

پــارک فناوری پردیس هر ســاله به مناســبت 
برنامه هــای  کارآفرینــی،  جهانــی  هفتــه 
متعــددی بــه منظور آشــنایی اقشــار مختلف 
بــا مفاهیــم و مســیر کارآفرینی برپــا می کند. 
امســال نیــز این مجموعه برنامــه هایی را در 
راســتای گرامیداشــت ایــن هفتــه پیش بینــی 
کرده اســت. لیگ فوتســال فناوران، تورهای 
بازدیــد و کارگاه هــای آموزشــی از جملــه این 

برنامه هاست.
به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، 
امین رضا خالقیان، مدیر کل ارتباطات و امور 
بین الملــل پــارک فنــاوری پردیــس در تشــریح 
برنامه هــای پــارک در هفته جهانــی کارآفرینی 
گفــت: هفتــه جهانــی کارآفرینــی یــک برنامــه 
هماهنگ جهانی برای ترویج، تشــویق، رشد و 
توسعه کارآفرینی است که از 16 تا 22 نوامبر 
در بیش از 170 کشــور دنیا برگزار می شــود و 
پــارک فناوری پردیس نیز بــه عنوان بزرگترین 
ناحیــه نــوآوری کشــور، برنامه هــای متنوعی را 
هر ساله برای هفته جهانی کارآفرینی در یک 
بــازه زمانــی در نظر می گیــرد. در این برنامه ها 
تالش شــده مردم، دانشــجویان و افراد دارای 
پتانســیل کارآفرینــی بــا بازدیدهــا، حضــور در 
رویدادها، برنامه های آموزشی و شبکه سازی، 
بتوانند با مفاهیم و مسیر کارآفرینی آشنایی 

بیشتری پیدا کنند.
او افــزود: امســال نیــز برنامه هــای پــارک 
فنــاوری پردیــس در هفتــه جهانــی کارآفرینی 
لیــگ  برگــزاری  چــون  برنامه هایــی  شــامل 
فوتســال فنــاوران، برگزاری دروهمــی مدیران 
بازدیدهــای مخترعیــن،  انجــام  پــارک،  نــوآور 
صاحبــان ایــده، نخبــگان و دانــش آمــوزان در 
قالــب تورهــای یــک روزه و همچنیــن برپایــی 
کارگاه های آموزشی به مناسبت هفته جهانی 

کارآفرینی خواهد بود.
امــور بین الملــل  ارتباطــات و  مدیــر کل 
پــارک گفــت: در لیــگ فوتســال فنــاوران کــه 
بــه مناســبت هفته جهانــی کارآفرینــی برگزار 

می شود، 28 تیم از شرکت های حوزه فناوری 
و نــوآوری اســتان تهران حضــور دارند و از 28 
آبــان تــا 20 آذر در ســالن چنــد منظــوره پارک 

فناوری پردیس به رقابت می پردازند.
خالقیــان افــزود: اجــرای تــور بازدیــد از 
فنــاوری پردیــس بــه مناســبت هفتــه جهانــی 
مخترعــان،  آشــنایی  هــدف  بــا  کارآفرینــی 
صاحبان ایده و نخبگان استان تهران و اقشار 
ســاکنین  و  دانش آمــوز  دانشــجو،  مختلــف 
شهرستان پردیس با فضای پارک و آشنایی با 

دستاوردهای جدید برنامه ریزی شده است.
او گفت: یکی از اهداف این تور آشنایی 
حمایتــی  فرآیندهــای  بــا  جــوان  مخترعــان 
فنــاوری  پــارک  در  محصــول  تجاری ســازی 
پردیس است تا زمینه معرفی و ترغیب آن ها 
بــرای ورود بــه عرصــه کارآفرینــی دانش بنیان 
با محوریت موضوع اختراعشان فراهم گردد.
او در توضیح بیشتر پیرامون تور یک روزه 
بازدیــد از زیســت بوم ناحیــه نــوآوری پردیــس 
کــه 28 آبان  1401 انجام می شــود، گفت: این 
تــور ویــژه صاحبان ایــده، مخترعین و نخبگان 
اســت کــه طــی آن از کارخانــه نــوآوری آزادی 
)تهــران(، ناحیــه نــوآوری پردیــس، نمایشــگاه 
محصــوالت فناورانــه پــارک فنــاوری پردیــس، 
نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی و سالمت، 
مــوزه هوانــوردی پارک فناوری پردیس، فضای 
کار اشــتراکی کــوآپ پــارک فنــاوری پردیــس و 
شرکت های حوزه فناوری های پیشرفته ناحیه 

نوآوری پردیس بازدید خواهد شد.
امــور بین الملــل  ارتباطــات و  مدیــر کل 
بــا شــتابدهنده های کارخانــه  پــارک آشــنایی 
علــی   ،DigiNext جملــه  از  آزادی  نــوآوری 
بابــا، هفت و هشــت وکارآ، آشــنایی با نقش 
پارک هــای فنــاوری در حمایــت از فرآیندهــای 
و  پردیــس  فنــاوری  پــارک  در  تجاری ســازی 
آشــنایی بــا فضاهــای کار اشــتراکی و فرآینــد 
حــوزه  کارآفریــن  شــرکت های  و  پیش رشــد 
ایــن  هــای  ویژگــی  از  را  کشــور  دانش بنیــان 

بازدیدها دانســت. مدیــر کل ارتباطات و امور 
پایــان  در  پردیــس  فنــاوری  پــارک  بین الملــل 
گفــت: کارگاه آموزشــی کارآفرینــی »ایــده تــا 

کســب و کار« در 28 آبان و کارگاه آموزشــی 
»آشنایی با استراتژی OKR در مدیریت« نیز 

دیروز برپا شد.

 زینب غضنفری

چندی پیش خبری از جاده مخصوص مخابره 
شــد کــه بــه رغم اهمیــت آن، در میــان اخبار 
گــم شــد و خبــر این اســت که گــروه صنعتی 
ایران خودرو برای اولین بار در کشــور موفق 

به بومی سازی سامانه تله ماتیک شد.
ســامانه تله ماتیــک خودروهــای متصــل 
براســاس سیســتم عامل لینوکــس )AGL( در 
کیلومتــر 14 جــاده مخصــوص بــدون حضور و 
کمک شــرکت های خارجی، توسط شرکت تام 
ایــران خــودرو داخلی ســازی و وارد مدار تولید 

شد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه فنــاوری خــودرو 
متصــل )connected( به معنای فراهم کردن 
بســتر مــورد نیــاز در یــک خــودرو بــرای ارتباط 
بــا سیســتم های بیــرون از خودرو در راســتای 
دســتیابی بــه امکاناتــی نظیــر دسترســی بــه 
اینترنت در خودرو، کنترل آنالین سرویس ها 
و وضعیت خودرو، کنترل موقعیت خودرو در 
لحظــه و... اســت و ســبب ارتقای بهــره وری و 
ایمنی و کاهش زمان خرابی خودرو می شود.

ســامانه تلــه ماتیــک بــا قابلیــت ارتبــاط 
بیــن دو خــودرو باعث نظــم ترافیک و کاهش 
ســوانح رانندگــی می شــود و از آن جایــی کــه 
مبتنی بر شــبکه 4G بوده، در صورت تصادف 
خودرو، اطالعات آن به خودروی دیگری که از 
ســامانه متصل بهره می برد، مخابره می شــود 
تا متوجه خطر پیش رو شود. همچنین امکان 
درخواســت امــداد، تمــاس با پلیــس و ردیابی 

خودرو نیز وجود دارد.
بــه دلیــل تحریم هــای ســنگین، شــرایط 
بــرای ورود تکنولــوژی تولیــد قطعــه در حــوزه 
بــرق و الکترونیــک بــه طور کامل مهیا نشــد و 
وابستگی شدیدی به واردات و تامین کنندگان 
خارجــی ایجــاد شــده بود اما؛ در ســالی که به 
نــام دانــش بنیــان نام گــذاری شــده، نخبــگان 
داخلــی موفقیت هــای چشــم گیری در حــوزه 

قطعات برق و الکترونیک خودرو داشته اند.
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو از طریــق 
یکــی از شــرکت های بــزرگ زیرمجموعــه خــود 
)شــرکت تــام( بــا الگوبــرداری از خودروهــای 
خارجــی و نــه کپی بــرداری، اقــدام بــه تولیــد 
سیســتمی کامال بومی برای توسعه خودروهای 

تله ماتیــک  ســامانه  عنــوان  بــا   Connected
کــرد و قــرار اســت ضمــن نصــب و عرضه روی 
محصــوالت ایران خودرو، خودروســازان دیگر 

را نیز تحت پوشش خود قرار دهد.
ایــن ســامانه بــرای اولیــن بــار در ســال 
1402 روی خــودرو ری را نصــب خواهــد شــد و 
پــس از آن، نصــب آن روی خــودرو تــارا و دنــا 
آغاز خواهد شــد. در همین راســتا، در مرحله 
اول 20 هزار نمونه از سامانه تله ماتیک تولید 
خواهد شــد که امکان افزایش میزان تولید تا 
1۵0 هزار عدد در ســال را دارد که شــامل 20 

درصد محصوالت ایران خودرو می شود.
از آن جایی که ایران خودرو چشم انداز 
و برنامــه مدونــی در امــر صــادرات دارد، بــرای 
حضــور قدرتمنــد در بازارهــای خارجــی نیاز به 
بهره گیری از ســامانه خودروهای متصل دارد. 
همچنیــن، با توجه به طراحی این ســامانه بر 
 E-Mark اخــذ ،R10 و R144 پایــه اســتاندارد
از اروپــا بــرای صــادرات محصــوالت مجهــز بــه 
مشــکل  چنــدان  متصــل،  خــودروی  ســامانه 

نخواهد بود.
ایــن موضــوع  نــه تنهــا  از ســوی دیگــر، 

ارزآوری بــرای کشــور و شــرکت ایــران خــودرو 
دارد بلکــه از خــروج ارز نیز جلوگیری می کند. 
بــرآورد شــده تولیــد هر عــدد از ایــن محصول 
۳0 تــا ۳۵ درصــد کاهــش ارزبــری در مقیاس 
نمونه ســازی و ۵0 درصــد کاهــش به  نســبت 

تولید انبوه خواهد داشت.
بــا توجــه بــه این کــه تولیــد ســامانه تله 
ماتیــک خودروهــای متصــل تمامــا بــه وســیله 
دانــش  فعالیت هــای  بــا  و  داخلــی  نیروهــای 
محور صورت گرفته و به منظور اهمیت باالی 
صنایــع الکترونیــک در کشــور و نقــش پررنگ 
در  پایــه  افــزار  نــرم  و  الکترونیــک  تجهیــزات 
محصــوالت و صنایع گوناگون همچون خودرو 
و صنایــع دفاعــی، برای موفقیــت کامل پروژه 
در داخــل کشــور و خــارج، نیــاز بــه همــکاری 
دســتگاه های مختلف نظیر وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات برای تامین اینترنت مناسب 
در سراســر کشــور و وزارت راه و شهرســازی 
برای ایجاد بســتر اجرای ارتباط نظیر به نظیر 
خــودرو هســت؛ در غیــر ایــن صــورت عملکرد 
ایــن سیســتم بــا نقــص مواجــه خواهد شــد و 

کارایی الزم را نخواهد داشت.

 ارتباط ایران خودرو
با بازارهای صادراتی قوی تر شد

تشریح برنامه های پارک فناوری پردیس در هفته جهانی کارآفرینی 

مدیرعامل نفت پاسارگاد: افزایش تولید را در اولویت 
قرار داده ایم
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)گواهی حصر وراثت(
آقـای خلیـل اصغـری بشناسـنامه شـماره 12 باسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و 
رونوشـت شناسـنامه ورثـه، درخواسـتی بشـماره 0100940 تقدیـم ایـن شـورا نمـوده 
چنیـن اشـعار داشـته اسـت کـه شـادروان بلقیـس خـان باباپـور ساسـی بشناسـنامه 
شـماره 2064279681 در تاریـخ دوشـنبه 25 بهمـن 1400 درگذشـته و ورثـه وی در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- صدیقه اصغری فرزند محمدعلی شماره شناسنامه: 
2061609171 نسـبت بـا متوفـی: فرزنـد 2- رقیـه اصغـری فرزنـد محمدعلـی شـماره 
فرزنـد  اصغـری  عـذرا   -3 فرزنـد  متوفـی:  بـا  نسـبت   20604818364 شناسـنامه: 
محمدعلـی شـماره شناسـنامه: 2061607926 نسـبت بـا متوفـی: فرزنـد 4- خلیـل 
اصغـری فرزنـد محمدعلـی شـماره شناسـنامه: 12 نسـبت بـا متوفـی: فرزنـد 5- جعفر 
اصغـری فرزنـد محمدعلـی شـماره شناسـنامه: 1153 نسـبت بـا متوفـی: فرزنـد 6- 
حمیدرضـا اصغـری فرزنـد محمدعلـی شـماره شناسـنامه: 537 نسـبت بـا متوفـی: 
فرزنـد 7- احمدعلـی اصغـری فرزنـد محمدعلـی شـماره شناسـنامه: 3785 نسـبت بـا 
متوفی: فرزند پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم 
وصول هرگونه الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی 
متصـدی مربوطـه سـرانجام در تاریـخ 1401/08/16 در وقـت فـوق العـاده شـعبه دهـم 
حصـر وراثـت شـورای حـل اختـاف بابـل بتصـدی امضـاء کننـدگان زیر تشـکیل و پس 
از ماحظـه پرونـده کار گواهـی مـی نمایـد کـه ورثـه درگذشـته منحصـر بـه اشـخاص 
یـاد شـده در بـاال بـوده و وارث دیگـری نـدارد و دارائـی آن روانشـاد پـس از پرداخـت 
و انجـام حقـوق و دیونیکـه بـر ترکـه تعلـق مـی گیـرد. اعتبـار قانونـی ایـن گواهینامه از 

حیـث مبلـغ نامحـدود اسـت.
قاضی شعبه 10 شورای حل اختالف شهرستان بابل - سیده نرجس سیدزاده

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

هیـات   1401/7/10 مورخـه   140160301045000437 شـماره  رای  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودکـی تهـران تصرفات 
بشـماره  عبدالـه  فرزنـد  افشـار  حسـین  آقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه 
بـا  زمیـن  قطعـه  یـک  در ششـدانگ  ری  شـهر  از  صـادره   2130 شناسـنامه 
بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 68/91 مترمربـع پـالک 153904 فرعـی از 
2395 اصلی واقع در بخش 10 تهران مفروز و مجزی شـده از پالک 2395 
فرعـی خریـداری از مالـک رسـمی 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 اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25

سیدهادی جاللی امام – رئیس ثبت اسناد و امالک
م الف 13763 / شناسه آگهی 1403033

درتاریـخ  ماهـان  صنعـت  درب  پارسـیان  محـدود  مسـئولیت  بـا  شـرکت  تاسـیس 
1401/08/03 بـه شـماره ثبـت 43590 بـه شناسـه ملـی 14011603843 ثبـت و امضا 
ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهت اطالع عمـوم آگهی می 
گـردد . موضـوع فعالیـت : نصـب و راه انـدازی درب هـای اتوماتیـک صنعتـی درصورت 
لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه 
مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان البـرز، شهرسـتان کـرج، بخـش مرکـزی، شـهر 
کـرج، عظیمیـه، خیابـان حافـظ شـمالی، خیابـان بوسـتان دوم، پـالک 34، طبقـه 2 
کدپستی 3155718441 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 
ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا خانم پریسـا اصل کیوانی رازلیقی 
بـه شـماره ملـی 0076671658 دارنـده 7500000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای ولـی الـه 
کیائی آسـرائی به شـماره ملی 0323007546 دارنده 2500000 ریال سـهم الشـرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم پریسا اصل کیوانی رازلیقی به شماره ملی 0076671658 
بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه 
مـدت نامحـدود آقـای ولـی الـه کیائـی آسـرائی بـه شـماره ملـی 0323007546 بـه 
سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و 
اسـناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سـفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسـالمی 
و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیـر عامـل منفـردا همـراه بـا 
مهر شـرکت معتبر می باشـد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه روزنامه کثیر 
االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع 

فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد.. 
 اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان البـرز اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات 

غیرتجـاری کـرج )1412044( 

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

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۴۴۵۱- مـورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ هیـات اول/دوم موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه محسنی به شماره 
شناسـنامه ۵ کد ملی ۴۶۰۹۶۷۰۲۴۰ صادره از گرمسـار فرزند محسـن آقا  در ششـدانگ یک 
باب ساختمان مسکونی به مساحت ۵۳۱ متر مربع پالک شماره ۱۱۸ فرعی از ۲۱ اصلی واقع 
در قریه کوشـک بخش حوزه ثبت ملک گرمسـار ) مبایعه نامه عادی، خریداری از ورثه مالک 
رسمی محمد سربازی (  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
شناسه : ۱۴۰۵۹۱۱ حسین چلوئی  - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار 

۴۰.۶ درصد جمعیت شهری 
خراسان شمالی زیر پوشش 

خدمات فاضالب است 
فاضــاب  توســعه  و  بهره بــرداری  معاونــت  سرپرســت 
شرکت آب و فاضاب خراسان شمالی خاطرنشان کرد 
کــه تنهــا ۲۱۲ هــزار و ۱۶۴ نفــر معــادل ۴۰.۶ درصــد از 
جمعیت شهرهای استان از خدمات جمع آوری فاضاب 

بهره مند هستند.  
سیدابراهیم حسینی دیروز به خبرنگار ایرنا اظهار 
کرد: تصفیه خانه سه شهر بجنورد، اسفراین و شیروان 
در حــال بهره بــرداری اســت و جمــع آوری فاضــاب بــه 

صورت استاندارد در این شهرها انجام می شود .
بــه گفتــه او، در مجموع ۴۱ هزار و ۴۰۰ مترمکعب 
فاضاب در هر شــبانه روز در تصفیه خانه های اســتان 

تصفیه می شود .  
سرپرســت معاونت بهره برداری و توســعه فاضاب 
شــرکت آب و فاضاب خراســان شــمالی افزود: در شهر 
بجنــورد مرکــز اســتان ســاالنه 7 میلیــون متــر  مکعــب 
پســاب فاضــاب در تصفیــه خانــه تولید می شــود که در 

حاشیه شهر رها می شود .
حســینی اضافه کرد: موضوع انتقال پســاب شــهر 
بجنورد )آب خاکستری( به مجتمع پتروشیمی خراسان 
و استفاده از آب مزبور از سال ۹۹ مطرح شده است و 
در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد و با اجرای این 

طرح مشکات فاضاب مرکز استان برطرف می شود .
تصفیــه ســاالنه بیــش از ۱۱ میلیــون متــر مکعــب 

فاضاب
او در بخش دیگر سخنان خود گفت: ساالنه بیش 
از  ۱۱ میلیــون و ۱۵۰ هــزار متــر مکعب فاضاب در ســه 
شــهر اســتان تصفیه می شــود که امید می رود خدمات 

جمع آوری فاضاب توسعه یابد.  
ایــن مســئول افــزود: جمــع آوری، انتقــال و تصفیه 
فاضــاب بــا هــدف ارتقای بهداشــت عمومــی، جلوگیری 
از آلــوده شــدن ســفره های آب زیرزمینــی و حفاظــت از 
محیــط زیســت اجــرا می شــود و این مهم در بســیاری از 

شهرهای استان عملیاتی شده است.
حســینی اظهار کرد: نیمه نخســت امسال بیش از 
۶ هزار و ۱۰۰ متر شــبکه جمع آوری فاضاب در اســتان 
اجــرا شــد کــه در ایــن زمینــه ۱۸ میلیــارد تومــان اعتبــار 

هزینه شد.  
در شــهرهای خراسان شمالی ۵۶۳ کیلومتر شبکه 
جمع آوری فاضاب اجرا شــده اســت و شــمار مشــترکان 

فاضاب به ۸۰ هزار و ۶۸۰ فقره رسیده است.

۱۷ میلیارد تومان تسهیالت 
به عشایر چهارمحال و 

بختیاری پرداخت شد
مدیر کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری از پرداخت  ۱۷ 
میلیارد تومان تســهیات کم بهره در ۲ مرحله برای تکمیل 

زنجیره گوشت قرمز به عشایر این استان خبر داد.
یحیــی حســین پور دیــروز در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ایرنا افزود: سازمان امور عشایر ایران در راستای حذف 
واســطه ها و حمایــت از جامعــه عشــایری کشــور، طــرح 
زنجیــره تولیــد گوشــت قرمــز را بــه مرحله اجرا گذاشــته 
اســت تــا در قالــب آن تمامــی فعالیت هــای دامــداری از 
مزرعــه تا ســفره مصرف کننــده را در ســبد حمایتی خود 

قرار دهد.
ســاالنه  طــرح،  ایــن  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  او 
تســهیاتی در اختیــار عشــایر قــرار می گیــرد تــا بتواننــد 
بــدون نیــاز به ســرمایه دیگــران، هزینه هــای دام خود را 
کــه بیشــتر هزینــه تغذیــه می شــود، تامیــن کــرده و در 
پایان سال نیز پس از فروش دام خود به مصرف کننده 

نسبت به بازپرداخت این تسهیات اقدام کنند.
مدیر کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکــه عشــایر اســتان بیــش از یک میلیــون و ۵۰۰ هزار 
راس دام در اختیــار دارنــد، تصریــح کــرد: ســاالنه حدود 
۲۲ هزار تن گوشــت قرمز از ســوی این قشــر تولید و به 

بازار عرضه می شود.
حســین پور بــا بیــان اینکه ۱۰۰ درصد عشــایر برون 
کوچ استان به مناطق ییاقی کوچ کرده اند، اظهار کرد: 
آذوقه و علوفه الزم در اختیار این عشایر قرار داده شد 
و برای عشــایر درون کوچ نیز اقامی نظیر آرد و علوفه 

برای مدت ۶ ماه توزیع شده است.
او خاطرنشــان کــرد: در خصــوص تامیــن آب بــرای 
عشــایر نیــز بــا توجــه بارش هــای پاییــز مشــکلی وجــود 

ندارد.

اخبـــــــــــــــــار

۵۰ طرح بازآفرینی با ۷۵۰ 
میلیارد ریال اعتبار در استان 

اردبیل در دست اجرا است
معــاون مســکن و ســاختمان راه و شهرســازی اســتان 
اردبیل گفت: ۵۰ طرح نوسازی و بازآفرینی شهری در 
قالــب نوســازی محلــه ای در این اســتان بــا اعتبار ۷۵۰ 

میلیارد ریال در دست اجرا است.
مصاحبــه  در  دیــروز  حســین زاده  زارع  محمــد 
اختصاصــی بــا خبرنــگار ایرنا اظهار کرد: در راســتای رفع 
مشــکات مربــوط بــه بافــت فرســوده شــهرهای اســتان 
اردبیــل اقدامــات متنوعــی از جملــه بازآفرینــی محات، 
ســاماندهی بافت های فرســوده شــهری، ســاخت پایگاه 
مختلــف  محــات  در  کانتــری  و  مدرســه  ســامت، 
و  پارس آبــاد  شــهر،  مشــگین  اردبیــل،  شهرســتان های 
خلخال اجرا می شود. او با بیان اینکه در بحث نوسازی 
بافت هــای فرســوده شــهری ۲ برنامــه در قالب نوســازی 
محلــه ای و مردمــی ســازی در دســتور کار قــرار گرفتــه 
است، گفت: در قالب نوسازی محله ای در شهر اردبیل 
۲۵ طــرح بــا ۳۶۰ میلیــارد ریــال اعتبــار، در پــارس آبــاد 
پنــج طــرح با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال، در مشــگین شــهر 
۱۱ طــرح بــا ۱۶۵ میلیارد ریــال، و در خلخال پنج طرح با 
7۵ میلیــارد ریــال در دســت اجراســت. معــاون مســکن 
و ســاختمان راه و شهرســازی  اســتان ادامه داد: هدف 
اصلی از اجرای این طرح ها ارتقای شــاخص های زیست 
ســالم و با کیفیت شــهروندان اســت تا بهترین شــرایط 
زندگــی در همــه نقــاط شــهر فراهــم آید. حســین زاده با 
بیان اینکه بافت های فرسوده شهری نیازمند ساماندهی 
هستند افزود: اجرا و راه اندازی شبکه فاضاب، احداث 
مدرســه، مرکــز جامــع ســامت و کانتــری در حاشــیه 
شــهرهای اســتان مــورد توجــه قرار گرفتــه و با تخصیص 
اعتبــارت الزم ایــن طرح ها به تدریج به اتمام می رســد. 
او در ادامه روند نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده 
در اســتان اردبیل را مطلوب ارزیابی کرد و با اشــاره به 
برنامه دولت برای شــتاب بخشــی به این طرح ها اظهار 
کرد: برای احیا و بازســازی واحدهای فرســوده شهری در 
این اســتان تســهیات کم بهره اختصاص داده می شــود 
از  را  نظــر  مــورد  تســهیات  می تواننــد،  متقاضیــان  و 

بانک های عامل دریافت کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه ۱۳۹۰ هکتار بافت 
ناکارآمــد شــهری در اســتان اردبیــل وجــود دارد، افــزود: 
این بافت های ناکارآمد و ســکونت گاه غیررسمی مربوط 
بــه اردبیــل بــه میــزان ۹۶۳ هکتــار ، پــارس  آبــاد ۲۴۸ 
هکتــار، خلخــال ۸۴ هکتــارو مشــگین  شــهر ۹۵ هکتــار 

است که در اولویت بازسازی قرار گرفته اند.
حسین زاده اضافه کرد: بیش از ۳۰ درصد جمعیت 
اســتان اردبیــل در بافــت ناکارآمــد و ســکونت گاه های 
غیررســمی زندگــی می کننــد بطــوری کــه در اردبیــل ۲۰ 
ســکونت گاه، در مشگین شهر۱۲سکونت گاه ، در پارس 
آبــاد ۱۱ و در خلخــال هفت محله در قالب ســکونت گاه 

غیررسمی شناسایی شده است.
جمعیــت  از  نفــر  هــزار   ۲۵۶ اینکــه  بیــان  بــا  او 
اســتان اردبیــل در بافت های ناکارآمد یا ســکونتگاه های 
غیررســمی زندگــی می کننــد، گفــت: ۳۰ درصد جمعیت 
اردبیــل،۳۳ درصــد جمعیــت مشــگین شــهر، ۲۶ درصــد 
جمعیــت پــارس آبــاد و ۱۴ درصــد جمعیــت خلخــال در 

بافت های فرسوده و ناکارآمد زندگی می کنند.

خبـــــــــــــــــر

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
خوزســتان از بازگشــت بــه تولیــد ۱۶۰ واحــد 
نیمــه فعــال در  راکــد و  تولیــدی و صنعتــی 

استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
حمیدرضــا فــاح در گفت و گو با ایســنا، 
در خصــوص تــاش بــرای بازگشــت بــه چرخه 
در  فعــال  نیمــه  و  راکــد  واحدهــای  تولیــد 
خوزستان اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
۱۶۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد و نیمه فعال 
در استان به چرخه تولید بازگردانده شده اند.
او افــزود: اکنــون۴۶۰ واحــد تولیــدی در 
خوزســتان راکــد و نیمــه فعال هســتند که در 
ایــن زمینــه در تــاش هســتیم واحدهایــی که 
امــکان بازگشــت بــه چرخــه تولیــد را دارنــد و 
فعالیت آن ها اقتصادی است، بتوانند مجددا 

فعال شوند و به تولید بپردازند.
سرپرســت اداره کل صنعــت، معــدن و 

تجارت خوزســتان گفت: بخشــی از اشــتغالی 
که می توان در استان ایجاد کرد با فعال سازی 

فعــال محقــق  نیمــه  و  راکــد  واحدهــای  ایــن 
خواهــد شــد و بایــد بــه ایــن مهم توجــه جدی 
داشــت. فــاح عنوان کرد: یکــی از اصلی ترین 
برنامه های سازمان صمت خوزستان بازگشت 
بــه تولیــد واحدهــای راکــد و نیمــه فعــال در 
استان است و در این زمینه برنامه های خوبی 

را در دستور کار داریم.
از  یکــی  زمینــه  ایــن  در  داد:  ادامــه  او 
مواردی که می تواند به واحدهای تولیدی برای 
بازگشــت بــه چرخــه تولیــد کمک کنــد. قانون 
معافیــت مالیاتــی اســت کــه البته ایــن قانون 
به درســتی اجرا نشــده اســت و نتوانســته به 
واحدهای تولیدی کمک  کند؛ اما در این زمینه 
تــاش خواهیــم کرد تا بســتر را بــرای فعالیت 

مجدد واحدها فراهم کنیم.

اســامی  انقــاب  مســکن  بنیــاد  کل  مدیــر 
کــه  کــرد  اعــام  بلوچســتان  و  سیســتان 
زیرســازی و آســفالت ۱۴۲ هزار متر مربع از 
معابر حاشیه شهر چابهار در روستای رمین، 
عثمــان آبــاد و کمب به وســیله ایــن بنیاد در 
حال اجراســت و پیش بینی می شــود تا پایان 

دیماه امسال تکمیل و به اتمام برسد.
مصطفــی بیک مــداح دیروز در گفت وگو 
بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکه ایــن اقدامات 
از ســوی ماشــین آالت بنیــاد مســکن انقــاب 
اســامی و بخــش خصوصــی در حــال انجــام 

اســت، اظهــار کــرد: ایــن نهــاد بــا وجــود همــه 
و  کارهــا  کــرده  تــاش  اقتصــادی  مشــکات 
خدمات ماندگاری در راستای رفاه مردم بویژه 
در روســتاها انجام دهد که آســفالت و بهبود 
هــزار  روســتاهای چابهــار شــامل ۹۴  معابــر 
مترمربــع از روســتای رمین، ۴۰ هزار مترمربع 
از روســتای عثمــان آبــاد و ۸ هــزار مترمربــع 
روستای کمب از این خدمات بشمار می رود.

او با اشاره به اینکه فعالیت های عمرانی 
در روســتاها یکــی از مهم تریــن راهبردهــای 
دولت سیزدهم برای فراهم کردن رفاه اهالی 

و ایجــاد انگیــزه بــه منظــور مانــدگاری در این 
مناطق پیش بینی شده است، گفت: تا کنون 
آســفالت ۲۵ هــزار متر مربع و زیرســازی 7۰ 
هــزار مترمربــع از مســیرهای روســتای رمیــن 

چابهار به اتمام رسیده است.
مدیر کل بنیاد مســکن انقاب اســامی 
نهــاد  ایــن  افــزود:  بلوچســتان  و  سیســتان 
آســایش  زمینــه  شــدن  فراهــم  منظــور  بــه 
روســتاییان چابهار همزمان با آســفالت نقاط 
حاشــیه ایــن شــهر ســاخت ۳ پــارک محلــه ای 
بــا زیربنــای هــر کــدام ۱۲۰۰ متــر مربــع را در 

روســتاهای رمیــن، عثمــان آبــاد و کمــب در 
دســتور کار قــرار داده کــه ســاخت پــارک در 
روســتای رمیــن با پیشــرفت فیزیکــی مطلوب 

در مراحل پایانی قرار دارد.
افــزود: همچنیــن ســاخت  مــداح  بیــک 
پیشــرفت  بــا  چابهــار  کمــب  روســتای  پــارک 
فیزیکــی ۳۰ درصــدی در حــال انجــام اســت 
کــه تمام تاش بــر تکمیل آن تا پایان آبانماه 
جاری اســت و عملیات ساخت پارک روستای 
عثمــان آبــاد ایــن شهرســتان نیز بــزودی آغاز 

می شود.

مدیرعامــل شــرکت گاز کردســتان اعــام کرد 
مشــمول  صنعتــی  واحــد   ۱۱۲۹ تاکنــون  کــه 
ایــن اســتان از  مصوبــه شــورای اقتصــاد در 

نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.
را  صنعــت  رونــق  گــری،  فعلــه  احمــد 
نشــانه توســعه هــر اســتان ذکر و اظهــار کرد: 
کاربرد دوگانه گاز طبیعی به عنوان ســوخت و 
خــوراک صنایــع، نقش محوری گاز در صنعت 

را برجسته تر می سازد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه یــک هــزار و ۸۲۸  

واحــد صنعتی اســتان مشــمول قانون مصوبه 
شــورای اقتصــاد شــدند، افــزود: ایــن تعــداد 
واحــد در مجمــوع ســاالنه مصــرف کننــده ۵۰ 
میلیــون لیتــر فرآورده هــای نفتــی بودند که با 
گازدار شدن یک هزار و ۱۲۹ واحد صنعتی در 
مصــرف ســاالنه ۴۵ میلیــون و ۱۴۰ هــزار لیتر 

سوخت های مایع صرفه جویی می شود .
بــا  کردســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
اشــاره به اینکه در ســال تولید، پشــتیبانی ها 
و مانع زدایی هــا بــا گازرســانی بــه ۱۱۲۹ واحــد 

صنعتــی ۸۹درصد حجم جایگزینی گازطبیعی 
به جای سوخت های مایع محقق شده گفت: 
با تحقق اهداف پیش  بینی شده سال جاری، 
گام هــای اساســی بــرای دســتیابی بــه جهش 
تولید برداشــته می شــود و ســاالنه در مصرف 
۴میلیون لیتر ســوخت های مایع صرفه جویی 
خواهــد شــد و حجــم جایگزینــی بــه ۹۱ درصد 

خواهد رسید.
ســخنانش  ادامــه   در  گــری  فعلــه 
بهره مندی واحدهای صنعتی از انرژی مطمئن 

و در دســترس  را موجــب افزایــش تولیــد و 
اشــتغال زایی دائم ذکر کرد و گفت: در ســال 
جــاری تعــداد ۱۴۹ واحد تولیــدی و صنعتی از 
نعمــت گاز طبیعــی بهره منــد شــده اند که ۵۹ 
مــورد آن را واحدهــای جدیداالحداث تشــکیل 

می دهد.
بخــش  کــه در  پــروژه هایــی  یــادآور شــد:  او 
گازرســانی بــه واحدهــای صنعتی فعال اســت 
تــا پایان ســال چاری تعــداد ۱۲۰ واحد دیگر به 
چرخه مصرف کنندگان گاز طبیعی می پیونند.

مدیــر کل میــراث فرهنگــی گیــان از پرداخــت 
تســهیات بــه ســرمایه گــذاران برای ایجــاد هتل 
هــا و اقامتــگاه هــای بــوم گــردی و مجتمع هــای 
گردشگری و تفریحات آبی خبر داد و اظهار کرد 
که شاهد اشتغال زایی ۵۰۰۰ نفری در این حوزه 

ها خواهیم بود.
ولــی جهانــی در گفت وگــو با ایســنا، با بیان 
اینکــه ۱۳ هــزار نفــر در حــوزه گردشــگری اســتان 
گیــان فعالیــت مــی کننــد، گفــت: بیــش از ۲۵۰ 
پروژه گردشگری در دست احداث و احیا با بیش 

از ۴7۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری داریم.
او از پرداخت تســهیات به ســرمایه گذاران 
جهت ایجاد هتل ها و اقامتگاه های بوم گردی و 
مجتمع های گردشگری و تفریحات آبی خبر داد 
و اظهار کرد: شــاهد اشــتغال زایی ۵۰۰۰ نفری در 

این حوزه ها خواهیم بود.
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
صنایــع دســتی گیــان، گردشــگری را یک صنعت 
نوپــا دانســت و متذکــر شــد: طی ۶ ماهه امســال 
۵۲ میلیون نفر گردشگر وارد استان گیان شده 

محوریــت  بــا  گردشــگری  زیرســاخت های  لــذا  و 
اقامتگاه های بوم گردی مد نظر ماست.

جهانــی بــا بیــان اینکــه طــی یــک ســال اخیر 
۱۰۰ واحد بوم گردی را احداث کردیم، افزود: ۹۰ 
درصد این واحدهای بوم گردی در روستاهاســت 
و بــرای ۵۰۰ نفــر شــغل ایجــاد کــرده؛ همچنیــن 
تاکنــون ۸۰ درصــد ایــن واحدهــا بــه بهره بــرداری 
رســیده اســت. او بــا اشــاره بــه نقــش موثــر بــوم 
گردی ها در اشتغال و توسعه روستایی، تصریح 
کــرد: در همــه شهرســتان هــا اقامتــگاه هــای بوم 
گردی داریم. همچنین در شش ماهه امسال 7۰ 
پروژه گردشــگری با ســرمایه گذاری ۱۲۰۰ میلیارد 
تومانــی را افتتــاح کردیــم کــه شــامل هتــل هــا و 

سفره خانه های سنتی است.
مدیر کل میراث فرهنگی گیان با بیان اینکه نقشه 
جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان را به 
تفکیک شهرســتان ها ترســیم و مقاصد گردشــگری 
روســتایی را مشــخص کردیــم، متذکــر شــد: بایــد 

ظرفیت های گردشــگری اســتان را از طریق سرمایه 
گذاری در این مناطق شکوفا کنیم

جهانی با اشاره به وجود ۳۰۰ بنای تاریخی 
در گیــان، عنــوان کرد: بناهای تاریخی در اختیار 
دســتگاه های دولتی فرصت خوبی برای ســرمایه 
گــذاری اســت، زیــرا گیــان عــاوه بــر جنبــه های 
طبیعــی، ظرفیــت تاریخــی بــا قدمــت ۲۳۰ هــزار 
ســاله دارد و خانــه های تاریخــی زیادی داریم که 
فرصــت ســرمایه گذاری هســتند. او با بیــان اینکه 
بســته های ســرمایه گذاری گردشگری شهرستان 
را آمــاده کردیــم، افزود: این بســته هــا در اختیار 

سرمایه گذاران همه استان ها قرار می گیرد.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی گیان، با اشــاره 
بــه وجــود ۲۸۸ کیلومتر نوار ســاحلی در اســتان، 
خاطرنشــان کرد: ۱۰ شهرســتان ســاحلی داریم و 
لذا از سوی دبیرخانه استان های ساحلی شمال 
کشور مقرر شده گیان تا تابستان ۱۴۰۲ پایلوت 

گردشگری دریایی باشد.

جهانــی از احصای اســتعدادهای گردشــگری 
و ســرمایه گذاری مناطق ســاحلی استان خبر داد 
و بیان کرد: به دنبال راه اندازی کشــتی تفریحی 
کــروز و فعالیــت کشــتی میــرزا کوچــک خــان بین 

سه استان شمالی هستیم.
انــدازی اولیــن مجتمــع  او همچنیــن از راه 
بــا  الهیجــان  در  گیــان  کشــاورزی  گردشــگری 
سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد تومانی و اشتغال زایی 
۱7۰ نفری خبر داد و اظهار کرد: به زودی مجتمع 
گردشگری کشاورزی رودبار را احداث می کنیم.

ایــن  گیــان،  فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر 
در  اشــتغال خانگــی  بیشــترین  دارای  را  اســتان 
حوزه صنایع دســتی دانســت و گفت: رشت شهر 
خــاق خــوراک در یونســکو بــوده و لــذا ۲۸۸ نوع 
خــوراک را شناســایی کردیــم کــه ۳۰ نــوع خوراک 
در فهرســت آثار ملی به ثبت رســیده و به زودی 
اولین موزه خوراک کشــور را در رشــت راه اندازی 

می کنیم.

اشتغال زایی ۵۰۰۰ نفری در حوزه گردشگری گیان

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۱۲۶۰۰۱۶۳۹ -  هیـات اول/دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملک آرادان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسـعلی تشـکری فرزند ابوالحسـن  
بـه شناسـنامه شـماره ۴۱ صـادره از گرمسـار در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـا حـق 
اسـتفاده از مقـررات قانـون آب بـر طبـق نحـوه ملـی شـدن آن بـه مسـاحت ۳۸۵۲۰/۸۱ متـر 
مربـع  پـالک ۳۲ فرعـی از  ۸۲ - اصلـی واقـع در  آرادان )احمـد آبـاد( دارای مالکیـت مشـاعی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

شناسه : ۱۴۰۱۳۰۴  امیر حسین آذرنیان - رئیس ثبت اسناد و امالک آرادان 
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۱۱۲۹ واحد صنعتی در کردستان به شبکه سراسری گاز طبیعی 
متصل شده است

 آسفالت ۱۴۲ هزار مترمربع از معابر حاشیه شهر چابهار
در حال اجراست

 بازگشت به تولید ۱۶۰ واحد صنعتی راکد
و نیمه فعال در خوزستان
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 چه زود همه چیز را
فراموش کردیم

راضیه حسینی

کیهان: »برخی تورم را فراتر از واقعیت نشان می دهند 
/ دولــت ســیزدهم قدرت خرید مــردم در ازای حذف ارز 
۴۲۰۰ را جبــران کــرده / 
تــورم داخلــی بــه خاطــر 
اوکرایــن  جنــگ  تاثیــر 

است.«
مــردم  مــا  حافظــه 
اصــاً نمی توانــد داده ها 
را بــه مــدت زیــادی نگه 
دارد. مثــاً کامــاً یادش 
رفتــه قبــل از جنــگ بــا 
اوکرایــن چــه ارزانــی و تــورم پایینی داشــتیم. حاال شــما 
هرچقــدر بــا درایت و ذهن داده نگهدار خودتان بگویید، 

مگر مردم باورشان می شود؟ 
ولی شــما کار خودتان را انجام دهدید و جامعه را 
آگاه کنیــد. مــردم بایــد بدانند قبل از جنگ بــا اوکراین، 
آن قــدر  خانــه   می شــد.  میلیــون  پنجــاه  زور  بــه  پرایــد 
ارزان بــود کــه صاحب خانه هــا از مســتأجرها خواهــش 
می کردنــد بــه منــزل آنهــا بیاینــد. اصــاً رقابــت عجیبــی 
شــده بــود. یــک صاحب خانــه از چــپ، آن یکی از راســت 
دســت  های مســتأجر بدبخــت را طــوری می کشــیدند که 
شــبیه آدامــس مــوزی کــش می آمــد. وفور امکانــات بود 
و تنــوع نعمــت. بــه ازای یــک شــانه تخم مــرغ دو شــانه 
اشــانتیون بهــت می دادند. آن قدر مــرغ زیاد و ارزان بود 
که عوض صف کشــیدن مردم پشت در مرغ    فروشی ها، 
آنها پشت درخانه های مردم صف می کشیدند. از صبح 
خروس خــوان زنبیل می گذاشــتند تا نوبت شــان شــود و 

مرغ شان را بفروشند. 
این روزها هم با تمام مشکات و گرانی می گذرد. 
باز مردم فراموش می کنند و شــما می توانید مدتی بعد 
یادآوری کنید و بگویید: »در زمان جنگ با اوکراین تورم 
ما از همه کشورهای اروپایی پایین تر بود. اصاً در حال 

رسیدن به تورم منفی بودیم.«
درســت اســت که باز ما یادمان نمی آید. ولی شــما 
باز بگویید. آن قدر بگویید تا خودتان هم باورتان شــود. 
تــا دور هــم بنشــینید و از خاطرات خــوش بی تورمی یاد 

کنید.
بگوییــد: »یادتــه؟ با حقوق پایه می تونســتیم دو تا 

پراید بخریم؟ 
هــم  موتورســیکلت  یــه  تــازه  یادمــه.  خــوب  _آره 

اشانتیون می دادن. عجب دورانی بود.
_االن چه اوضاع ناجوری شده.

_دربــاره االن نبایــد حــاال حــرف زد. بــذار یــه کــم 
بگــذره. ته نشــین بشــه. بعــد ازش حــرف می زنیــم. اون 

موقع اوضاع این قدرها هم بد نیست.
_راســت می گــی. شــایدم بهتــر از قبــل بشــه. اصاً 
شاید بعداً یادمون بیاد االن گوشِت کیلویی نمی خریدیم 

.به قصاب می گفتیم برامون یه گاو بذاره کنار.
_گاو. آره خوبه. همون گاو خوبه.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

اعطای تسهیالت 
اشتغالزایی به ایثارگران 

وجانبازان جویای کار
رئیــس بنیــاد شــهید وامــور ایثارگــران از اعطــای 
تســهیالت اشــتغالزایی بــه ایثارگران وجانبــازان جویای 

کار خبر داد.
بــه گــزارش مهــر، ســید امیــر حســین قاضــی زاده 
هاشــمی رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران مراســم 
امضــای تفاهم نامــه بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــا 
یکــی از بانک های کشــور بــرای حمایت از خوداشــتغالی 
ایثارگــران اظهــار کــرد: پــس از پیــروزی انقاب اســامی 
و جنــگ تحمیلــی دولت ها در حوزه اشــتغال برنامه های 
مختلفــی داشــتند کــه اغلــب آنها بــه جز ســرمایه گذاری 
برای توســعه بنگاه های متوســط و بزرگ و مشــاغل خرد 

با شکست مواجه شده است.
وی افــزود: ســرمایه گذاری هــای بــزرگ و متوســط 
امــروز باقی مانــده و اغلــب برنامه هــای اشــتغال زایی که 
نهادهای حمایتی از جمله بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
انجام می دهند نیز درباره اعطای تسهیات اشتغال زایی 
اســت. ظرفیت هــای اســتخدامی محــدود اســت و با یک 
جامعه ای روبرو هســتیم که اشــتغال در نظر آنها اغلب 
شــغل دولتــی و یــا شــغلی اســت کــه منجر بــه دریافت 
یک حقوق ثابت شــود. قاضی زاده هاشــمی با اشــاره به 
ضــرورت خوداشــتغالی و کارآفرینــی ایثارگــران، ادامــه 
داد: همان طــور کــه در کشــور در بخش هــای گوناگــون 
اســتعدادهای مختلــف وجــود دارد در کارآفرینــی نیــز 
می تــوان از ظرفیت هــا اســتفاده کرد و بر اســاس دانش 
و جغرافیایــی کــه ایثارگــر در آن قــرار دارد بایــد زمینــه 

خوداشتغالی را برای او ایجاد کنیم.
رئیــس بنیاد شــهید و امور ایثارگــران با بیان اینکه 
بــا الگوگیــری از مدل هــای موفــق در مــورد اشــتغال زایی 
باید برنامه ریزی کرد، تصریح کرد: در این زمینه باید به 
صورت هدفمند وارد شــد و مســاله اصلی ما آن گروهی 
هستند که ظرفیت استخدام آنها وجود ندارد و توانایی 
کارآفرینی هم ندارند، پس باید شــبکه ای از کارآفرینان 
تأســیس شــود کــه کار تولیــد کننــد و آن را در اختیــار 
ایثارگــران قــرار دهنــد و وقتی زنجیــره مدیریت ارزش را 
بر عهده گرفتند بازار فروش محصوالتشان ایجاد شود.
وی تأکیــد کــرد: بــا انعقــاد تفاهم نامــه و قــرارداد 
و  تســهیات  اعطــای  بــرای  بانکــی  منابــع  از  می تــوان 
اشــتغال زایی برای ایثارگران اســتفاده کرد و کارآفرینان 

بر اساس مدلی به جذب ایثارگران بپردازند. 

ناهماهنگــی بین دســتگاه های دولتی و کم 
توجهــی بــه وضــع تولیــد دارو پــس از حــذف ارز 
ترجیحــی منجــر بــه کمبود و افزایــش قیمت این 
کاال در بــازار شــد تــا جایی که اکنــون واردکننده 

داروهایی هستیم که صادرکننده آن بوده ایم.
بــازار دارو ایــن روزهــا حــال خوشــی نــدارد، 
از کمبــود و نایــاب شــدن آن گرفتــه تــا مشــابه 
نویســی برخی اقام دارویی از ســوی پزشــکان به 
دلیــل نبــود آن در بــازار، وضــع دسترســی آســان 
بــه دارو را نگران کننــده نشــان می دهــد، آنطــور 
کــه بــه گفته کارشناســان بهداشــت ادامــه چنین 
رونــدی می توانــد ســامت جامعــه را تهدیــد کند. 
البتــه اکنــون صنایــع دارویــی ملــزم به تولید ســه 
شــیفته دارو شــده اند و از طرفــی دولــت نیز برای 
تامین این کاالی مهم و ضروری دست به واردات 
زده اســت امــا بــا توجــه به مصرف بــاالی دارو آن 
هــم در شــرایطی کــه هــم اکنــون عاوه بــر وجود 
امراض، جراحات ناشــی از حوادث، جراحی های 
بیمارســتانی، ویروس های فصلی و پایداری چون 
کرونا، آنفلوآنزا، سرماخوردگی و... نیز یکی پس 
از دیگری در فصول ســرد ســال ظهور و با شــیوع 
گســترده جامعه را فرا گرفته نیاز به مصرف دارو 
بیشتر شده است، بنابراین برای رفع این مشکل 
باید فکری اساســی و اصولی شــود تا عرضه دارو 
چه درقالب واردات و چه ساخت داخل با قیمت 
مناســب صــورت گیــرد. حال ســئوال خیلــی ها از 
مسئوالن این است که چرا با وجود صنایع بزرگ 
و گســترده داروســازی کشــور، تولیــد ایــن کاالی 
ســامت محــور کــه درمــان بیمــاران در گــرو آن 
اســت به یکباره درســطح وســیعی کاهش یافت، 
بــه گونــه ای کــه اکنــون خیلی ها بــرای تهیه برخی 
داروهــای خارجی و بعضــا داخلی به دلیل کمبود 
و یــا نایــاب بودن آن مجبور می شــوند تــا آن را از 
بازار آزاد و با قیمت بسیار گران خریداری کنند.

بی توجهی به صنایع داروسازی 
دارو را گران کرد

دکتر ســید محمد تقی حســینی طباطبایی، 
متولوژی کودکان و فوق تخصص کلیه بیمارستان 
مفیــد در گفت وگــو با بــازار می گوید؛ دارو کمیاب 
شده و قیمت آن بین ۷۰ تا ۷۰۰ درصد در برخی 
اقــام بدنبــال حــذف ارز ترجیحــی و بی برنامگــی 

دولت گران شده است.
وی بــا بیــان اینکــه بــا حــذف ارز ترجیحــی 
خیلی از متولیان سامت به دولت هشدار دادند 
کــه قطــع یارانــه ۴۲۰۰ تومانــی دارو داروســازان 
امــا  بــا مشــکات عدیــده ای روبــه رو می کنــد،  را 
متاســفانه دولــت توجــه آنچنانــی بــه ایــن قضیــه 
نکرد، اظهار کرد: آزادســازی قیمت دارو و بدنبال 
آن عدم پرداخت مابه التفاوت گرانی آن از ســوی 
بیمه هــا بــه داروخانه هــا چرخــه تولیــد و توزیــع 
دارو را در کشــور بــه هــم ریخت و موجب شــد تا 
صنایع دارویی به دلیل افزایش هزینه های تولید 

انگیزه ای برای تولید آن نداشته باشند.
تــا  افــزود:  ادامــه  در  طباطبایــی  حســینی 
موقعــی کــه تولیــد مقــرون بــه صرفــه نباشــد و 
داروســازی  صنایــع  چــون  تولیــدی  شــرکت های 
درآمد مناسب را کسب نکنند، با قیمت تحمیلی 
آن هــم در شــرایط حــذف ارزترجیحــی کــه قیمت 
مواد اولیه دارو را بشــدت گران کرده اســت نباید 
تولیــد بصــورت مرتــب و معمــول  توقــع داشــت 
محصوالت دارویی با قیمت مناسب انجام شود. 
حال ممکن اســت در یک برهه زمانی فشــارهایی 
یــا تســهیات و  بــه تولیدکننــدگان وارد شــود و 
امتیازاتــی بــه آنهــا بدهنــد اما به نظر می رســد تا 

اصل قضیه ریشه ای حل نشود.
یــک تولیدکننــده دارو کــه نخواســت نامش 
فــاش شــود نیــز گفت: مشــکات دارو در کشــور 
همچنان پابرجاســت. باالخره تولیدکنندگان دارو 
هــم تــا انــدازه ای ســرمایه دارنــد و تــا یــک جایــی 
بــه امیــد وعده هــای دولتــی کار را پیــش می برند. 
از طــرف دیگــر گرانــی مــواد اولیــه باعــث شــده تا 
ســرمایه در گــردش مورد نیاز ایــن تولیدکنندگان 
ناگهــان چنــد برابــر شــود در حالــی کــه پرداخــت 
پــول از ســوی شــرکت های پخــش نیــز از ۴۵ روز 
بــه ۵ تــا ۸ مــاه رســیده و همــه اینها باعث شــده 
تــا تولیدکننــده انگیزه الزم بــرای تولید را از ترس 

ورشکستگی از دست بدهد.

حذف ارز ترجیحی بدون توجه 
به عواقب

عضــو  آبــادی،  نجــف  یــح  ســامه  همایــون 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس نیز راجع 
به آشــفتگی بازار دارو گفت: همه این مشــکات 
زمانی شــروع شــد که ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی 
دارو حــذف شــد و صنایــع داروســازی بــا چالــش 
هزینه هــای  افزایــش  نقدینگــی،  کمبــود  جــدی 

تولیــد و ...مواجــه شــدند در ایــن شــرایط تولیــد 
دارو بــرای آنهــا صرفــه چندانــی نداشــت و دولت 
نیــز بــا بی برنامگــی و عدم پیش بینــی و صد البته 
بی توجهــی بــه وضــع تولیــد دارو اقدامــات خــاص 
حمایتــی را از ایــن قشــر بــه عمــل نیــاورد. در این 
میــان داروســازان تــوان واردات مــواد اولیــه ای که 
قبا با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می شــد اما اکنون 
بــا حــذف آن بایســتی بــا ارز ۷ برابــری اقــدام بــه 

واردات مواد اولیه دارو کنند را نداشتند.
وی بــا بیــان اینکــه هشــدارهای الزم دربــاره 
مواجهــه بــا کمبــود دارو قبــا داده شــده بــود امــا 
خیلــی بــه آن توجــه نکردنــد، گفــت: حــذف ارز 
ترجیحــی بــدون تامیــن و ایجــاد زیرســاخت های 
الزم حداقــل در ایــن بخــش محرز بــود آن طوری 
کــه داروســازها بــرای تهیــه مــواد اولیــه خواســتار 
وام بانکــی بودنــد و بانــک هــا نیــز آنهــا را در این 
زمینه همراهی نکردند. در چنین شرایطی برخی 
داروســازها نیز مواد اولیه ای که قبا با ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی وارد کــرده بودنــد احتکار کردنــد و به کار 
نگرفتنــد تــا با قیمت جدید یعنی ارز نیمایی برای 
کســب ســود بــاال اقــدام بــه تولیــد کنند. بــه طور 
مثــال یک شیشــه شــربتی که قبــا ۷ هزار تومان 
قیمــت داشــت بــا نــرخ جدید بــه ۲۶ هــزار تومان 
رســیده بــود و بعضــا خیلــی از داروهــای تولیــد با 
ارز ارزان را انبــار کردنــد تــا بــا قیمــت جدید گران 
بفروشــند، ایــن موضوع باعث شــد تا خــط تولید 
دارو بــه نوعــی بخوابــد و عرضه دارو نیــز به بازار 

بشدت کم شود.

داروخانه ها منتظر پول بیمه ها و 
داروسازها منتظر پول داروخانه ها

ایــن عضــو کمیســیون بهداشــت مجلس در 
ادامه خاطرنشان کرد: مشکات به همینجا ختم 
نشــد، چــرا کــه بــه دلیــل کــم کاری، بی توجهــی و 

ناهماهنگی هــا بیــن دســتگاه ها بازپرداخــت پول 
نیــز از ســوی بیمه هــا بــه داروخانه هــا کــه قــرار 
حــذف  از  پــس  دارو  قیمــت  مابه التفــاوت  بــود 
ارز ترجیحــی از ســوی بیمه هــا تامیــن و از جیــب 
مردم صرف نشــود، متاســفانه با قصور به کندی 
بــه داروخانه هــا داده می شــد، ایــن موضــوع مهم 
نیــز باعــث شــد تــا داروخانه هــا با مشــکل کمبود 
شــدید نقدینگــی بــرای تهیــه دارو و پرداخت پول 
به داروســازها مواجه شــوند و صنایع دارویی نیز 
در این چرخه معیوب با کمبود نقدینگی مواجه و 

تولید دارو به شکل برخط صورت نگیرد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مســائل باعــث شــد 
تــا تولیــد دارو بشــدت افــت کند و عرضــه آن نیز 
در بــازار کاهــش و البتــه بــا نــرخ گــران بدســت 
مصرف کننده برسد، افزود: با حذف ارز ترجیحی 
هزینه هــای تولیــد افزایــش یافت زیــرا تهیه مواد 
اولیــه بــا قیمــت گــران تامیــن می شــد، در چنیــن 
بلنــد شــد،  دارو  از کمبــود  مــردم  داد  شــرایطی 
آنوقت مسئوالن برای تامین و تولید دارو صنایع 

داروسازی را ملزم به تولید این کاال کردند.

واردکننده داروهایی شده ایم که 
آن را تولید و صادر می کردیم

ســامه یــح نجــف آبــادی درپاســخ بــه ایــن 
ســئوال کــه هــم اکنون داروســازها ســه شــیفته 
چــون  داروهــا  برخــی  واردات  و  می کننــد  کار 
آنتــی بیوتیک هــا و ... در حــال انجــام اســت امــا 
بــاز هــم مشــاهده می شــود برخی اقــام دارویی 
در داروخانه هــا یافــت نمی شــود، گفــت: بدنبال 
ترجیحــی  ارز  حــذف  در  دولــت  ناکارآمدی هــای 
دارو و بــی توجهــی بــه صنایــع داروســازی وزارت 
کشــور  دارویــی  نیــاز  تامیــن  بــرای  بهداشــت 
اقــدام بــه واردات دارو کــرده اســت در حالی که 
بیــش از ۴۰ ســال اســت هنــوز داروهایــی چــون 

اســت.  نشــده  کشــور  وارد   ... و  اســتامینوفن 
بنابرایــن این مایع شرمســاری اســت بــا وجودی 
کــه خودمــان تولیدکننــده و حتــی صــادر کننــده 
برخــی داروهــا بوده ایــم اما اکنون همــان داروها 
را وارد می کنیــم. از طرفــی چــون مصرف دارو در 
کشــور باالســت، بنابرایــن واردات قطــره چکانی 
دولــت نیــز درد آنچنانــی را در بحــث تامین دارو 
دوا نمی کنــد و ایــن اقدامــات، اقداماتــی مســکن 
بــا  ابتــدا  از  کــه می توانســتند  در حالــی  اســت 
بــروز چنیــن  از  درســت  برنامه ریــزی  و  نظــارت 

اتفاقی ممانعت کرد.
وی بــا تاکیــد براینکــه عامــان اصلــی ایجــاد 
چالــش در صنعــت دارو بــه دلیــل بــی تفاوتــی 
آنهــا بــه ســامت جامعــه بایــد محاکمــه شــوند، 
افــزود: برکنــاری برخــی مدیــران در ایــن بخــش 
مقصــران  کــه  چــرا  نمی شــود،  محســوب  تنبیــه 
چنیــن آشــفتگی در بــازار دارو بایــد پاســخگوی 
بی توجهی های خود باشند زیرا مشاهده می شود 
خیلی هــا مــواد اولیــه و یــا دارو را در ایــن شــرایط 

سخت انبار کرده تا با قیمت باالتری بفروشند.
بنــا بــه این گــزارش، دولت اکنــون برای رفع 
کمبودهــای دارویــی کشــور اقدام بــه واردات این 
کاال کــرده اســت، از طرفــی نیــز داروســازان را بــا 
حمایت هــای ویژه به تولیــد این کاال ترغیب کرده 
ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه کارشناســان 
چنیــن اقداماتــی بــه دلیل مصرف بــاالی دارو و از 
آن مهمتر آشفتگی چرخه تولید، توزیع داروهای 
وارداتــی، مســکنی بیــش نیســت، بنابرایــن بــرای 
مرتفع شدن این مشکات بایستی با برنامه ریزی 
اصولــی وارد عمــل شــد، اقداماتــی کــه منجــر بــه 
تامیــن نیــاز مالــی صنایع تولیــدی دارو و از طرفی 
رفــع مشــکل نقدینگــی داروخانه هــا در فــروش 
داروی یارانــه ای بــا تامیــن بــه روز بدهی های آنها 

از سوی بیمه ها شود. 

وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه واردات ۶ میلیــون 
دوز آنتی بیوتیک به داخل کشــور از رفع مشــکل 

کمبود این داروها تا هفته آینده خبر داد.
بــه گــزارش ایلنــا، بهــرام عین اللهــی، وزیــر 
صبــح  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
روزگذشته در مجلس شورای اسامی اظهار کرد: 
پیش بینی های الزم برای تامین دارو انجام شد و 
بــه شــرکت های مربوطــه هشــدار داده و به آن ها 
گفته شد که با سه برابر سال گذشته تولید خود 

را آغاز کنند که اسناد آن موجود است. 
وی افــزود: در کمیســیون قیمت گــذاری هم 
بــرای سوپانســیون های آنتی بیوتیک قیمت جدید 

برنامه هــای  بازخوانــی  اینکــه  ضمــن  شــد.  داده 
تولید با عنایت به موجودی انبارهای هر شــرکت 
دارویــی انجــام و بــه امضــای مدیــران آن هــا و بــه 

اطاع نهادهای نظارتی رسیده است. 
شــرکت   دو  شــد:  یــادآور  بهداشــت  وزیــر 
تولیدکننــده آنتی بیوتیــک بــا وجــود داشــتن مواد 
اولیــه تولیــد خــود را کاهش دادند کــه این امر از 
ســوی مراجع نظارتی در دســت بررســی است. با 
این حال عمده شرکت های تولیدکننده دارویی با 
تــاش شــبانه روزی بــه مســئولیت های اجتماعی 

خود در جهت تأمین نیاز بازار عمل کرده اند. 
وی یــادآور شــد: تــا آخر این هفتــه ۶ میلیون دوز 

آنتی بیوتیک وارد می شود. تا هفته آینده به طور 
کامــل مشــکل آنتــی بیوتیک و ســرم حــل خواهد 
شد. در صورتی که تولیدات داخلی، تامین کننده 

نیاز مردم نباشد، مجبور به واردات هستیم. 
وزیر بهداشت اظهار کرد: میزان آنتی بیوتیک 
تولیــد شــده در این هفت ماهــه به اندازه ۱۲ ماه 
ســال گذشــته بوده است. اما آنفلوآنزای زودرس 
کــه یــک پدیــده غیــر قابــل پیش بینی بــود و برای 
کشــورهای دیگــر هــم وجــود دارد و بســیاری از 
کشــورهای دیگر هم دچار کمبود دارو در اثر این 

بیماری شده اند.
گزارش کمیسیون بهداشت در مورد اجرای 

طرح دارویار و علت کمبود دارو در کشور
زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسامی در جلسه علنی 
صبــح روزگذشــته )ســه شــنبه( مجلــس، گزارش 
کمیســیون بهداشــت و درمــان در مــورد بررســی 
نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل 
کمبودهــای اخیر در کشــور )گزارش دوم از نحوه 

اجرای طرح دارویار( را قرائت کرد.
وی بــا بیــان اینکــه از کل داروهای مشــمول 
بیمــه و غیــر بیمــه طــرح دارویــار بــه ۱۷۶۵ دارو 
یارانه تعلق نگرفته است، گفت که هنوز تعدادی 
از داروهــا بــه ویــژه داروهــای جدیــد و وارداتــی 

مشمول طرح دارویار و افزایش قیمت نشده اند 
لذا باید هزینه ناشــی از افزایش قیمت از ســوی 
سازمان های بیمه گر تامین شود به عبارت دقیق 
تــر بایــد دولــت هزینه هــای ناشــی از حــذف ارز 
ترجیحی برای دارو را پیش بینی کند. ســخنگوی 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس همچنین 
گفــت کــه بخشــی از نارســایی در اجــرای طــرح 
دارویــار بــه عــدم هماهنگــی میــان دســتگاهی بر 
می گردد؛ اصاح طرح سیاست ارزی با تولی گری 
وزارت بهداشــت مقــدور نیســت و بــه فرماندهــی 
واحــد بــرای انجام هماهنگی فرابخشــی نیاز دارد 

تا از هر ناهماهنگی جلوگیری شود.

سرپرســت معاونــت برنامه ریــزی و توســعه 
موضــوع  دربــاره  پــرورش  و  آمــوزش  منابــع 
معلمــان  و  دولــت  کارکنــان  ویــژه  فوق العــاده 
توضیحاتــی را ارائــه و عنــوان کرد دولت افزایش 
کارکنــان  کلیــه  ویــژه  فوق العــاده  درصــدی   ۳۵
دســتگاه های اجرایــی و معلمــان را تصویب کرد، 

اما مجلس نپذیرفت.
ضوابــط نحــوه اعمــال قانــون ترمیــم حقــوق 
کارکنان در وزارت آموزش وپرورش در روز شــنبه 
بیســت ودوم آبــان از ســوی سرپرســت معاونــت 
برنامه ریــزی و توســعه منابــع ایــن وزارتخانــه بــه 

مدیران کل استانی اباغ شد.
پــس از آن انتقاداتــی از ســوی معلمــان در 
شــبکه های اجتماعــی مطــرح و معلمــان خواهــان 
»افزایــش فوق العــاده ویژه تا ســقف ۵۰ درصد« 
بر اســاس ماده ۴ قانون ترمیم حقوق شــاغان و 

بازنشستگان شدند. 
و  آمــوزش  وزارت  توضیحــات  اســاس  بــر 
پرورش، در الیحه اولیه ترمیم حقوق ارائه شــده 
از ســوی دولت عبــارت »افزایش فوق العاده ویژه 
مدیریــت  قانــون   )۶۸( مــاده   )۱۰( بنــد  موضــوع 
مــورد دســتگاه های  در  خدمــات کشــوری صرفــاً 

مشــمول قانــون مذکــور کــه بــه موجــب مصوبات 
قبلــی کمتــر از میــزان ۳۵ درصــد بــوده، حداکثــر 
و  ثابــت  حقــوق  مجمــوع  درصــد   ۳۵ میــزان  تــا 
فوق العاده های مســتمر منــوط به رعایت ترتیبات 
مدیریــت خدمــات  قانــون   )۷۴( مــاده  در  مقــرر 
کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و 
در سقف اعتبارات اباغی با تأیید سازمان برنامه 
و بودجه کشور قابل اجرا است. « قید شده بود 
کــه در مصوبــه نهایــی مجلــس حــذف و عبــارت 
»عــاوه بــر افزایش منــدرج در این بنــد، حداکثر 
۱۵ درصــد بــه عنــوان »فوق العــاده جهش علمی 
بــر مبنــای عملکــرد« به حقــوق و مزایای مســتمر 
اعضــای هیئــت علمــی غیــر بالینی دانشــگاه ها و 
مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فناوری و ســایر دســتگاه های 
اجرایی، اضافه می شود.« جایگزین شده است.

حمیدرضــا حاجــی بابایی، رئیس کمیســیون 
در  روزدوشــنبه  مجلــس،  بودجــه  و  برنامــه 
مصاحبــه ای بــا ایســنا در ایــن بــاره گفته بــود: در 
کارکنــان  افزایــش حقــوق  بررســی الیحــه  زمــان 
مجلــس  از  دولــت  بازنشســتگان،  و  دولــت 
درخواســت مجــوزی کــرده بود کــه بتواند »تا ۳۵ 

درصــد« فوق العاده ویژه کارکنان را افزایش دهد 
کــه مجلــس ایــن میــزان را بــه »تــا ۵۰ درصــد« 

افزایش داد.
وی افــزود: اگــر مجلس افزایــش فوق العاده 
ویــژه کارکنــان تــا »۳۵ درصــد« را تصویــب مــی 
کــرد، مغایــر بــا قانــون بود چــون در بنــد ۱۰ ماده 
۶۸ قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری افزایــش 
فوق العــاده ویــژه کارکنــان تــا »۵۰ درصــد« قیــد 
شده است. بر همین اساس برخی از دستگاه ها 
مثــل ســازمان برنامــه و بودجــه ایــن ۵۰ درصد را 
دریافــت کردنــد، منتهــا ایــن میــزان در برخــی از 
ســازمان ها کمتــر و با نرخ هــای متفاوتی همچون 
۱۷ ، ۲۰، ۲۴ و ۳۵ درصد پرداخت شده است. بر 
ایــن اســاس ما در قانون افزایــش حقوق کارکنان 
دولــت و بازنشســتگان ایــن اختیــار را بــه دولــت 
دادیــم کــه افزایــش فوق العــاده ویــژه کارکنــان را 
تــا »۵۰ درصــد« اعمــال کنــد پس ما ایــن را برای 

کارکنان دولت موسع کردیم.
حاجــی بابایــی ادامــه داد: بــا وجــود مصوبه 
مجلس، اخیرا صحبتی مطرح شد مبنی بر اینکه 
ســازمان ها  ســایر  یــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
بــرای پرداخــت فوق العــاده ویژه باید اموالشــان را 

بفروشــند؛ حــرف نادرســتی اســت کــه در مصوبه 
مجلــس نیامــده اســت. ایــن حــرف بــرای فــرار از 
مســئولیت بیــان شــده اســت. در قانــون مصــوب 
پرداخــت  بــرای  تومــان  میلیــارد   ۷۰۰۰ مجلــس 
در  درصــد«  تــا »۵۰  کارکنــان  ویــژه  فوق العــاده 
اختیار دولت گذاشــته شــده اســت. پس تصمیم 
گیر دولت اســت که این میزان اعتبار را به کدام 

دستگاه تخصیص دهد.
حاجــی بابایــی ادامــه داد: تاکنــون وزارت آموزش 
و پــرورش اعتبــاری برای پرداخت فوق العاده ویژه 
کارکنــان تــا »۲۴ درصــد« دریافــت کــرده اســت. 
میــزان  ایــن  افزایــش  بــرای  تصمیم گیــری  پــس 
فوق العاده ویژه برای آموزش و پرورش در اختیار 
مجلــس نیســت و دولــت بایــد از اعتبــار ۷۰۰۰ 
میلیــارد تومــان ایــن کار را انجــام دهــد، لذا اصا 
بحث فروش اموال مطرح نیســت؛ طرح موضوع 

فروش اموال برای فرار از اجرای قانون است.
ایــن در حالی اســت کــه صادق ســتاری فرد، 
سرپرســت معاونــت برنامه ریزی و توســعه منابع 
وزارت آمــوزش و پــرورش در آخریــن اظهــار نظــر 
خــود دربــاره موضــوع حــذف فوق العــاده شــغل 
معلمــان توضیــح داده و در پاســخ بــه ابهامــات 

در  اســت:  گفتــه  زمینــه  ایــن  در  شــده  مطــرح 
کــه  شــد  عمــل  نحــوی  بــه  گذشــته  ســال های 
فوق العــاده ویــژه بــرای کارکنان برخی دســتگاه ها 
حدود ۲۰ درصدی اعمال شــد و برای برخی دیگر 

۳۵ و بعضا سقف ۵۰ درصدی اجرا شد.
وی افــزود: لــذا دولــت ســیزدهم بــا رویکــرد 
عدالت محوری و اســتقرار نظــام عادالنه پرداخت 
کارکنــان در الیحــه ترمیــم حقــوق پیشــنهاد کرده 
بود که فوق العاده ویژه به میزان ۳۵ درصد برای 
همــه کارکنــان دولــت کــه آموزش وپــرورش نیــز 

بخشی از آن است، ایجاد شود.
در  متاســفانه  اینکــه  بیــان  بــا  ســتاری فرد 
مجلس، حکم پیشــنهادی دولت حذف و افزایش 
حقــوق اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه ها تحــت 
عنــوان حــق جهــش علمــی جایگزیــن شــد گفت: 
بــرای حــل ایــن موضــوع دو راهــکار وجــود دارد؛ 
باتوجــه بــه اجــازه قانونــی در این بــاره یــا دولــت 
مجــددا موضوع افزایش ۳۵ درصــدی فوق العاده 
ویژه کارکنان همه دستگاه های اجرایی و معلمان 
ایــن  حــذف  اینکــه مجلــس  یــا  کنــد  را تصویــب 
موضــوع مهــم را جبــران و در قانــون بودجه ســال 

۱۴۰۲ بگنجاند.

پاسخ به ابهامات تخصیص »فوق العاده ویژه« معلمان
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