
ترجمه: محمود نواب مطلق

متــا،  توئیتــر،  بی ســابقه  گســترش  دوره 
از  دیگــر  وبرخــی  نِتفلیکــس  آمــازون، 
بن ســازه های مجــازی منطقــه »ســیلیکون 
وَلــی« به پایان رســید. غولهــای فناوری که 
ســال  ازابتــدای  می نمودنــد  آســیب ناپذیر 
جــاری میــادی متحمــل خســارات فــراوان 
تاریخــی در بــورس شــدند و درنتیجــه بــه 
اخراج گسترده کارکنان خود روی آوردند.

این رخداد، سرنوشت مشترک تمامی صنایع فناوری 
ایــن منطقــه شــده و ایــن عقبگــرد بــه اعتقاد کارشناســان 
اجتناب ناپذیر بوده. درعین حال نقطه پایانی بر ۲۰ سال 
گســترش بی ســابقه صنایــع فنــاوری مطــرح آمریکایی نیز 
محســوب می شود. آنها که مدتها آسیب ناپذیر می نمودند 

دیگر واجد این ویژگی نیستند.
تنهــا مســیر  آنکــه  دلیــل  بــه  کرونــا  دوران  در  آنهــا 
ارتباطی با خارج از محیط بودند گسترش فراوانی یافتند. 
دورکاری، تجــارت برخــط و ســایر شــیوه های دیجیتالــی به 
یــک قاعــده کلــی تبدیــل شــد و به نظــر می رســید اقتصاد 
دیجیتالی به عنوان اقتصاد غالب دوران پساکرونا درآمده 
باشــد. امــا بــه ناگهــان مــی بینیــم خســارات ایــن غولهــای 
فنــاوری دیجیتالــی در بورس و اخراج کارکنانشــان به نحو 
بی ســابقه ای چشمگیرشده اســت. برخی از سرمایه گذاران 
درایــن شــرکتها برایــن باورند که چنین عقبگــردی اجتناب 
 ناپذیربــود. ایــن غولهــای فنــاروی دیجیتالــی درمــاه فوریــه
)بهمن ۱۴۰۰( هنوز شکایت از کمبود نیروی کارمی کردند.
متخصصیــن رایانــه به اندازه آزمایشــهای کرونا و ریز 
پردازنده ها کمیاب بودند. اما هفت ماه بعد، اخراج همین 

افراد به یک امر روزانه تبدیل شــده اســت. 
همــه شــرکتهای این بخش مشــغول اخراج 
کارکنــان خود هســتند و جالب اینکه بنا به 
اعتقاد برخی سرمایه گذاران این واحدهای 
اقتصادی این تازه شروع ماجراست و بیش 
از ایــن نیــز ادامــه خواهــد یافت. همــه آنها 
این روند را آغاز کرده اند: »اِسنَپ، اینتل، 
اِســتریپ، کویــن بــاس، رابین هــود، ِســیل 
تــا ۲۰  فــورس، لیفــت، نِتفلیکــس« از ۱۰ 

درصد کارکنانشان را اخراج کرده اند.
»مِتــا« شــرکت مــادر »فیــس بــوک« کــه در مــارس 
ســپتامبر  در  و  کارمنــد  هــزار   ۴۸ )اســفند۱۳۹۹(   ۲۰۲۰
حــذف  داشــت  کارمنــد  هــزار  )شــهریور۱۴۰۱( ۸۷   ۲۰۲۲
۱۱هزارعنــوان شــغلی خــود را اعــام کرده اســت. آخریــن 
آنهــا »آمــازون« بــا یــک میلیــون کارمند در سراســر جهان 
۱۰ هــزار نفــر از آنهــا را اخــراج کــرده اســت. »توئیتــر« 
نیزهــر روز شــاهد اخــراج کارکنانیســت کــه به خــود اجازه 
داده اند از»ایان ماسک« رئیس تازه آن انتقاد کنند. وی 
 قبــا خبــراز اخــراج ۳۷۰۰ نفــر یعنــی نیمــی از کارکنانــش

داده بود.
براســاس آمــار مراکــز معتبر مجمــوع اخراجها در ۷۲ 
شــرکت از ایــن بن ســازه های دیجیتالی درمــاه اکتبر )مهر( 
۲۴هــزار نفــر و در مــاه نوامبر )آبــان( ۵۳ هزارنفر گزارش 
میــادی  جــاری  ســال  ابتــدای  از  درمجمــوع  شده اســت. 
تاکنــون بیــش از ۱۰۰هــزار نفــر از کارکنــان ایــن شــرکتها 
فنــاوری  در ســال ۲۰۰۰)۱۳۷۹( ظهــور  اخــراج شــده اند. 

دیجیتالی ۱۵۰ هزار عنوان شغلی را حذف کرد.
منبع: لوموند

روسیه و چین دالر را در 
تجارت انرژی کنار می گذارند

ترجمه: سلیم حیدری

این دو کشور تسویه حساب ها را 
با پول ملی خود ترویج می کنند.

معــاون  نــواک،  الکســاندر 
نخســت وزیــر روســیه روز جمعه 
بــه شــبکه تلویزیونــی روســیا ۲۴ 
گفت: تجارت انرژی بین روســیه 
و چیــن بــه طور پیوســته در حال 
رشــد بوده و از نظر پولی تاکنون 

از نشســت  پــس  وی  اســت.اظهارات  یافتــه  افزایــش  درصــد   6۴
کمیســیون بیــن دولتــی روســیه و چیــن در زمینــه همــکاری انــرژی 
صــورت گرفــت. وی گفــت: چین شــریک اســتراتژیک مــا در منطقه 
آسیا-اقیانوسیه و به طور کلی در تجارت است. با اشاره به اینکه از 
نظــر فیزیکــی افزایش حدود ۱۰ درصــدی در عرضه نفت، گاز، زغال 

سنگ و برق اتفاق افتاده است. 
معاون نخست وزیر تصریح کرد: هدف دو کشور توسعه بیشتر 
روابط تجاری و به ویژه افزایش سهم ارزهای ملی در مبادالت انرژی 
است. نواک گفت: "ما برای منابع انرژی عرضه شده به شهرک ها به 

روبل و یوان روی می آوریم."
در ســال  های اخیــر، روســیه و چیــن در تــاش برای دور شــدن 
از دالر و یورو، اســتفاده از ارزهای داخلی را در تســویه حســاب  های 
متقابل افزایش داده اند. مسکو به طور پیوسته سیاست دالرزدایی 
از تجــارت خارجــی خــود را دنبــال می کند و به ویژه اســتفاده از یوان 
را افزایش داده اســت. عاوه بر این که ارز چینی بیشــتر در تســویه 
حســاب  های تجــاری ظاهــر مــی شــود، برخــی از شــرکت  های روســی 
شــروع به انتشــار اوراق قرضه با یوان کرده اند، این در حالیســت که 

تعدادی از بانک  ها سپرده  هایی را به این ارز ارائه می کنند.
بــه گفتــه نــواک، بــرای خریــد تجهیــزات مختلف از چیــن نیز از 
ارزهــای ملــی اســتفاده شــده اســت. وی گفت که انتظار مــی رود در 
آینــده نزدیــک مســکو و پکن توافقنامــه ای بین دولتی درباره مســیر 
صادرات گاز خاور دور امضا کنند. همچنین مذاکرات بین دو کشــور 
در مورد پروژه بزرگ نیروگاه سیبری ۲ برای افزایش بیشتر عرضه گاز 

طبیعی روسیه به چین ادامه دارد.
منبع: راشاتودی

رهبرانقالب: هیچ کس خودسرانه حق ندارد 
به خیال خودش کسی را مجازات کند

 پشت پرده تورهای
۸ تا ۸۰ میلیون تومانی جام جهانی

صفحه 2صفحه 4

وزیر اقتصاد با آخرین طرح پیشنهادی، تنها امتیاز 
مناطق آزاد را از بین یم برد

میخ
  آخر

آیا بازاریابی سبز برای کسب و کار شما مناسب است؟
مترجم دکتر ملیکا ملک آرا 

قطر ۲۰۰ میلیارد دالر برای برگزاری جام جهانی هزینه کرد

بازاریابــی ســبز محصــوالت یــا خدمــات را به 
شــیوه ای ســازگار بــا محیــط زیســت و پایــدار 
ترویج می کند. این عملکرد  می تواند راهی 
عالی برای رســیدن  به مشــتریانی باشــد که 
مــی خواهنــد اثــرات زیســت محیطــی خریــد 

خود را کاهش دهند.
با این حال، قبل از اینکه بازاریابی سبز 
را انتخــاب کنیــد، باید مطمئن شــوید که  در 
ارتبــاط با تعهدتان نســبت به محیط زیســت  

بیان میکنید  هم در پیشنهادات و هم در عملکردتان نمود 
دارد.

می گویــد:   BDC تجــاری  مشــاور  اوشــی،  کریــس 
»بازاریابــی ســبز  کل شــرکت شــما را در بــر میگیرد. "شــما 
واقعا باید متعهد باشید. اگر نباشید، مردم شما را به سبز 
شــویی متهــم خواهنــد کــرد و  بــه اعتبــار شــما خدشــه وارد 

میشود«.
چالش  هــای  مــورد  در  کارآفرینــان  بــه  کــه   O’Shea
بازاریابــی مشــاوره مــی دهــد، پنــج نکتــه زیــر را بــرای یــک 

استراتژی قدرتمند در بازاریابی  سبز ارائه می دهد.
1- با یک محصول عالی شروع کنید

O’Shea مــی گویــد قبــل از اینکــه یک محصــول را به عنوان 
ســبز بــه بــازار عرضه کنید، بایــد بتوانید آن را به عنوان یک 
محصــول عالــی به بــازار عرضه کنید –  یعنــی برای عملکرد 

عالی آن محصول، جدا از مزایای زیست محیطی آن.
او بــه عنــوان مثــال بــه قهــوه  Kiching Horse اشــاره 
مــی کنــد. ایــن شــرکت کانادایی قهوه هــای مختلــف خود را 
به عنوان قهوه ارگانیک، با قیمت مناســب  و پایدار به بازار 
عرضه می کند، و به قول اوشــی،دلیل موفقیت این شــرکت  

»قهوه های آن ها واقعاً خوب است«.
2-مطمئن شوید که رنگ سبز با برند شما مطابقت دارد

داشتن یک محصول سبز باید از شرکتی مانند شرکت شما 
منطقی باشد.

اگــر مجموعــه کاملــی از محصــوالت داریــد کــه ســبز 
نیستند، و کسب وکارتان به طور سنتی عمل می کند، عرضه 
یک محصول سبز می تواند مشتریان را متعجب کند که آیا 
واقعــاً در مــورد آن جــدی هســتید یــا خیر. »ممکن اســت با 

بقیه برند شما سازگار نباشد«.
هرچه کسب و کار شما بیشتر حول سبز بودن شکل 
بگیرد، چه بر اســاس آنچه می فروشــید یا بر اســاس نحوه 
عملکرد، افراد واقعی تری موجودیت  شما را درک میکنند.
رســانه های  بررســی های  اســاس  بــر  کــه  دنیایــی  در 
اجتماعــی و جســتجوهای گوگل اســت، مــردم از ترفندهای 
بازاریابی دستکاری شده استفاده می کنند و گرین شویی را 

برای آنچه هست آشکار می کنند.
کریس اوشی

BDC مشاور کسب و کار

3- محاسبه کنید
ســبز شــدن می تواند هزینه های تولید  محصوالت شــما را 
افزایش دهد. به همین دلیل است که محصوالت ارگانیک 

و پایدار اغلب گران تر از جایگزین  های معمولی هستند.

قبــل از اینکــه تصمیــم بگیریــد مســیر 
ســبز را بــا یــک محصول یــا خدمــات انتخاب 
کنید، باید مطمئن شوید که  سود خود را از 

بازار دریافت خواهید کرد.
اوشی می گوید:»به عنوان یک تجارت، 
بایــد بتوانید هزینه  های خود را جبران کنید. 
"اگر شــما یــک ماده شــوینده ارگانیک عرضه 
میکنید، در حالیکه تقاضا ی مشتریان واقعاً 
فقط چیزی ارزان اســت که کارشســت وشــو  
را انجــام دهــد، ممکن اســت مجبور شــوید راه  هــای دیگری 

برای تبدیل کره زمین به مکان بهتری پیدا کنید«.
خــود  کــردن  متمایــز  بــرای  ســبز  محصــول   ازویژگــی   -4

استفاده کنید
 در گذشته پایدار بودن و سازگاری با محیط زیست ویژگی 
ای بود که یک شرکت یا محصول را متمایز می کرد. امروزه 
مشاغل زیادی وجود دارد که به سبز بودن اختصاص داده 

شده اند.
اوشــی می گویــد: »بــه روش هــای خاقانــه  فکــر کنیــد 
تــا نســبت به ســایر بازاریابان ســبز در فضای خــود متفاوت 

باشید.
 Tentree او اشاره می کند که شرکت پوشاک کانادایی
کســب و کار خــود را بــا کاشــت ۱۰ درخــت بــرای هر فروش 
ایجاد کرد. در سال های پس از آن، بازار از شرکت هایی پر 
شده است که »وقتی می گیرند می دهند«—که نوعی کمک 

مالی سبز برای فروش خود انجام می دهند.
اوشــی می گوید:»تنتری بســیار موفق بوده است. اگر 
آنهــا امروز شــروع به کار مــی کردند، ممکن بود کاری کاما 
متفاوت از کاشــت درخت انجام دهند تا مطمئن شــوند که 
عرضه محصول  سبزشــان در میان دیگران  منحصر به فرد 

است«.
5- شفاف باشید

مهمتر از همه، شــما باید به عنوان یک کســب و کار صادق 
و شفاف باشید تا با موفقیت سبز شوید.

بــه  آگاه  »بیشــتر مصرف کننــدگان  می گویــد:  اوشــی 
محیط زیست قبل از خرید تحقیقات زیادی انجام می دهند. 
آنها در مورد محصوالت و شــرکت شــما جستجو می کنند و 
از مخاطبین رســانه  های اجتماعی می پرســند که آیا تجربه 
ای با شــما دارند یا خیر. اگر آنها متوجه شــوند که محصول 
یا خدمات شــما مطابق با ادعاهای شــما نیســت، شما را در 

رسانه  های اجتماعی مورد سرزنش قرار می دهند."
ثالــث  شــخص  معتبــر  گواهینامه هــای  می گویــد:  او 
می توانــد بــه اطمینــان بخشــیدن بــه مصرف کننــدگان کمک 
کنــد و شــما را نســبت بــه رقبــا برتــری دهــد. فقــط مطمئــن 
شــوید کــه گواهینامــه از یــک ســازمان معتبــر مــی آیــد و 

محصوالت شما مطابق با ادعاها هستند.
اوشــی می گویــد: »و اگــر مشــکلی بــا محصولــی وجود 
دارد، اگر با آنچه شــما اذعان داشــتید  مطابقت ندارد، آن 
را درست کنید ، به آن رسیدگی کنید و ادامه دهید.« »آن 
را مخفی نکنید در عوض، به طور شفاف  آنچه برای بهبود 
محصول انجام میدهید را در میان بگذارید . خریداران سبز 

شما از آن قدردانی خواهند کرد«.

مســابقات جام جهانی فوتبــال هفته جاری 
در قطــر آغــاز می شــود. ایــن امیــر نشــین 
مدعیســت 2۰۰ میلیــارد دالر بــرای تــدارک  
زیــر ســاختهای ایــن مســابقات هزینه کرده 
وعــده  برگزارکننــدگان  درعــوض   اســت. 
بازگشــت 1۷ میلیــارد دالر ســود حاصــل از 

برگزاری مسابقات را داده اند.
حضــور  و  اســتقبال  میــزان  البتــه 
تماشــاچیان در ایــن مســابقات شــدیدا زیــر 

ســئوال اســت. در دوحه اولویت با توازن اقتصادی نیست. 
کارشناسان معتقدند: مقامات قطری در امر سرمایه گذاری 
برای این دور از مسابقات به فکر صرفه اقتصادی نبوده اند. 
قطــر بــرای ایــن مســابقات بیــش از تولید ناخالــص داخلی 

خود به میزان ۱۸۰ میلیارد دالر هزینه کرده است.
این کشــورطی ده ســال بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲) ۱۳۹۱ تا 
۱۴۰۱(۲۰۰ میلیــارد دالر هزینه کرده اســت. بطور مشــخص 
۱۴۰ میلیارد دالر برای توســعه  زیرســاختهای حمل ونقل و 
۱۵ میلیــارد دالربــرای امکانات هتلداری هزینه کرده اســت. 
بنابــه گفتــه وزیردارایــی قطــر در ســال ۲۰۱۷)۱۳۹6( ایــن 
کشــور درهفتــه۵۰۰ میلیــون دالر هزینــه می کــرده اســت. 
درهیــچ دوره از مســابقات جــام جهانــی اختصــاص چنیــن 

هزینه هایی تاکنون مشاهده نشده است.
و  میلیــارددالر   ۱۵  )۱۳۹۳(  ۲۰۱۴ ســال  در  برزیــل 
روســیه در ســال ۲۰۱۸ )۱۳۹۷(۱۱/6 میلیارد دالر برای این 
مســابقات هزینــه کرده انــد. البتــه هزینه  هــای قطــر صرفــا 
برای مســابقات جام جهانی نبوده اســت. بلکه درچارچوب 
برنامــه توســعه کشــور تــا ســال ۲۰۳۰) ۱۴۰۹( نیــز عنــوان 
شده اســت. بــه اعتقــاد کارشناســان، دوحــه درحقیقــت از 
ایــن فرصــت بــرای مطــرح کــردن قدرت نــرم خود اســتفاده 
کرده اســت. البتــه مقامــات قطــری ســخن از بازگشــت ۱۷ 
میلیــارد دالری ازایــن مســیر به کشــور می کنند کــه چندان 

قابل تحقق به نظر نمی رسد.
»ناصــر الخاطــر« رئیــس کمیتــه برگــزاری مســابقات 
برایــن رقــم پافشــاری می کنــد. او معتقــد اســت درمقابــل 
هزینه ۸میلیارد دالری که صرفا برای ســاخت ورزشــگاهها 
شــده، این بازگشت ســرمایه حاصل می شود. به عقیده وی 
این بازیها ۹ میلیارد دالر نیز بازگشت سرمایه برای اقتصاد 

محلی  خواهد داشت.
با در نظر گرفتن تمام جوانب سرمایه گذاریهای انجام 
شده کسری بودجه ۱۸۰ میلیارد دالری برای قطر به وجود 
آمده اســت. برایــن اســاس تحقــق پیش بینی هــای مقامــات 
قطــری در بازگشــت ســرمایه بســیاربعید اســت. معمــوال 
برگزارکنندگان رقابتهای جهانی بودجه مورد نیاز آن را کمتر 
از حــدو بازگشــت ســرمایه را بیــش از حد بــرآورد می کنند. 
کارشناسان این پدیده را »نفرین برنده مزایده« نامگذاری 

کرده اند.
بــرآورد »ناصــر الخاطر« رئیــس کمیته 
ورود۱/۴  براســاس  مســابقات  برگــزاری 
میلیــون گردشــگر بــرای دیــدار ازایــن رویداد 
ورزشیست. این رقم بلند پروازانه است. در 
کشــور برزیــل فوتبــال به منزلــه یک مذهب 
اســت طی پنج هفته مســابقات جام جهانی 
ســال ۲۰۱۴ )۱۳۹۳( کــه بســیاری از مــردم 
ورزشــی  رویــداد  ایــن  درانتظــار  مشــتقانه 
بودنــد ۱/۱ میلیــون نفــر گردشــگر حضــور یافتنــد. مقامــات 
وقت برزیل از بازگشــت ســرمایه ســه میلیارد دالری سخن 

می گفتند.
امــا در حــال حاضــر مقامــات قطــری در انتظــار رقــم 
۱۷میلیــارد دالر هســتند. درحالیکــه زمــان کمــی به شــروع 
درخیابانهــای  گردشــگران  حضــور  باقی مانــده،  مســابقات 
دوحه بســیار کمرنگ اســت. حامیان فرانســوی که معموال 
حضور پررنگی دراین مواقع دارند دراین دوره درمقایسه با 
مســابقات روســیه درســال ۲۰۱۸ )۱۳۹۷( شش برابر کمتر 
در قطرحاضــر شــده اند. بنابــر آمــار انجمن حامیــان فوتبال 
متوسط هزینه یک نفر حامی درحال حاضر برای حضور در 
مســابقات 6هزار یورو برآورد می شــود. این رقم دو تا ســه 
برابر رقم  برگزاری مسابقات در دور قبلی در روسیه است.
قوانیــن وضــع شــده درخصــوص پوشــش به خصــوص 
درمورد زنان که سختگیرانه تر است، محدودیتهای استفاده 
از الکل منحصرا در برخی از مناطق خاص، هراس از حضور 
همجنســگرایان درمســابقات همگی از جمله موانع حضور 
حامیان و تماشــاچیان برای این دور از مســابقات محسوب 
می شــوند. آنچــه دررســانه های کشــورهای غربــی در مــورد 
فعالیتهــای آمــاده ســازی برگــزاری این دور از مســابقات در 
قطر منتشر شده است بیشتر حاوی انتقاد از آنها به دالیل 
زیســت محیطی و نــوع رفتــار بــا کارگــران بــوده و حکایت از 

یک اقبال مردمی به این فعالیتها نداشته است.
دیگــری  اهــداف  درجســتجوی  قطــری  مقامــات  امــا 
هســتند. آنهــا بــه صرفه هــای اقتصــادی ایــن مراســم فکــر 
کشــورقدری  درایــن  اقتصــادی  اســتانداردهای  نمی کننــد. 
ذخایــرگازی  دارای  کشــور  ایــن  چراکــه  اســت.  متفــاوت 
هنگفتــی بــرای اداره جمعیــت بســیار کمی از مردم اســت. 
ســرانه تولیــد ناخالــص داخلی به ازای هرنفر دراین کشــور 
یکــی از باالتریــن ســرانه های موجود درجهان اســت. هدف 
اصلــی مقامــات عالیرتبــه قطــر از ایــن مخارج صرفــا مطرح 
کردن این کشــور درجهان بوده اســت. بعید به نظر می رسد 
ایــن هشــت ورزشــگاهی کــه به منظــور برگزاری مســابقات 
ســاخته شــده اند مــورد اســتفاده مجــدد ۳۸۰هــزار نفــر از 

شهروندان قطر قرار گیرد.
منبع: روزنامه تریبیون
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فرزانه طهرانی

مناطــق آزاد روزهــای آخــر عمر خود را ســپری می 
کند. به گواه کارشناسان و فعاالن این حوزه با از 
بین رفتن تمامی امتیازات مناطق آزاد در ۶ ســال 
گذشــته ایــن مناطق وجوه تمایز خود با ســرزمین 
اصلی را از دست داده و در صورت تصویب آخرین 
تصمیم خاندوزی وزیر اقتصاد برای این مناطق که 
برداشــت امتیاز 2۰ ســال معافیت مالیاتی ســت؛ 

میخ آخر به تابوت آنها کوبیده خواهد شد.
از ســال ۱۳۷۲ مناطــق آزاد بــا هــدف اعطــای معافیت  هــای 
مالیاتی و گمرکی به ســرمایه گذاران ایجاد شــد تا در چند نقطه از 
کشــور بتــوان عاوه بــر ایجاد مراودات مالی بین المللی در ســطح 

وسیع، به جذب حداکثری سرمایه گذاری پرداخت. 
در ســه دهــه گذشــته ایــن مناطــق اگرچــه نتوانســت بخــش 
صــادرات را آن طــور کــه انتظــار مــی رفــت نمایندگــی کنــد و بنــا به 
اقوالــی تبدیــل بــه دروازه ورود کاالهــای خارجــی شــده بــود امــا در 
جذب ســرمایه گذاران و توســعه مناطق توانست نزدیک به اهداف 
عمل کند. در همه این ســال  ها به دلیل همان ورودی  های خارجی 
نقدهای ریز و درشــت نثار مناطق آزاد می شــد. برخی از منتقدان 
بــه بخش  هایــی از عملکــرد در مناطــق آزاد ایــراد وارد می دانســتند 
 و برخــی دیگــر از اســاس، موجودیــت ایــن مناطــق را زیــر ســئوال
مــی بردنــد.  در بین منتقدان نام احســان خاندوزی کارشناســی در 
مرکــز پژوهش  هــای مجلس بیش از دیگران مورد توجه بود چرا که 
از ابتدای دهه ۹۰ با ارائه طرح  های مختلف چه در مرکز پژوهش  ها 
و چه در مجلس، سعی در محدود کردن هر چه بیشتر این مناطق 
داشــت. خاندوزی خیال اصاح قانون مناطق آزاد را از ســال ۱۳۹۲ 
در ســر مــی پرورانــد. هرچنــد ارائــه طــرح اصاحیــه با عــدم توفیق 
مواجه شد اما خاندوزی به محض کسب آرا نمایندگان برای وزارت 

اقتصاد، این برنامه خود را به عنوان الیحه به جریان انداخت. 

حذف نشانه  ها از مناطق آزاد 
تــا همیــن چنــد ســال پیــش مناطــق آزاد را بــا خودروهــای لوکــس 
خارجــی و برندهــای معروف لــوازم خانگیش می شــناختیم. وقتی 
وارد  مناطق آزاد می شدیم حتی تاکسی  ها هم از برندهای معروف 
خودروســازی جهان بود. اگر چند ســالی هست به این مناطق سر 
نزده ایــد، بهتــر از پیــش از ســفر ایــن تصاویــر را از ذهــن خود پاک 
کنیــد. کیــش و قشــم و چابهــار از پراید و انواع پژو پر شــده و تردد 
خودروهای لوکس به تراکم آنچه در شــهرهای دیگر کشــور وجود 

دارد و حتی کمتر رسیده است.
ایــن اتفــاق بــه دنبال تصمیم ســال ۱۳۹6 مبنی بر ممنوعیت 
واردات خــودرو در مناطــق آزاد رخ داد. در واقــع از نیمــه دوم دهــه 
۹۰ ممنوعیت  ها یک به یک به این مناطق راه پیدا کرد تا نام آزاد را 
برای این مناطق مخدوش کند. پس از خودرو نوبت به ممنوعیت 
واردات لــوازم خانگــی و بعــد پوشــاک رســید. جریــان بــه راه افتاده 
در مناطــق آزاد در حقیقــت همــان تعمیــم دادن قوانیــن ســرزمین 
اصلــی بــه مناطق آزاد بود. پس از توفیق در اعمال محدودیت  های 
سرزمین اصلی وارد فاز جدیدی مبنی بر تغییر برخی قوانین برای 

تحدید بیشتر این مناطق شدیم.
مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد در گفت و گو با عصراقتصاد 

تاکیــد کــرد: براســاس مــاده ۵۲ قانــون مالیــات بــر 
ارزش افــزوده، مناطــق آزاد از این نوع مالیات معاف 
بودنــد؛ امــا در فروردیــن ۱۴۰۰ اصل قانون مالیات بر 
ارزش افزوده بازنگری شــد تا مناطق آزاد نیز شــامل 
اعمــال مالیات بــر ارزش افزوده شــوند. در حالی که 
ایــن اتفــاق، برخــاف مــاده ۱۱ سیاســت های اقتصاد 
مقاومتــی، مــاده 6۵ قانــون احــکام دائمی توســعه و 

قانون خاص مناطق آزاد است.
او افزود: بنابراین از سال ۱۴۰۰ نه تنها مالیات 
بر ارزش افزوده از این مناطق اخذ شد بلکه به دلیل حضور گمرک 
در مبادی ورودی و خروجی، تولید کننده ای که محصول خود را به 
سرزمین اصلی صادر می کند در ۲ مرحله باید ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده بپردازد و در صورتی که از سرزمین اصلی و یا منطقه 
آزادی دیگر مواد اولیه جهت تولید وارد کند، ۹ درصد دیگر هم باید 
پرداخــت کنــد. در نتیجه اعمال ایــن قانون هزینه تولید در مناطق 

آزاد از ۱۸ تا ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

انتقال به وزارت اقتصاد 
پــروژه از بیــن بردن مزیت  های مناطــق آزاد با تصویب یک قانون و 
اجرای آن در دولت سیزدهم کامل تر شد. ماده ۲۳ برنامه ششم 
توسعه به دولت تکلیف کرد تا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
را بــه وزارت اقتصــاد منتقــل کنــد. بــه این ترتیب ایــن دبیرخانه به 
جــای آنکــه زیرمجموعــه نهــاد ریاســت جمهــوری باشــد بــه یکی از 

زیرمجموعه  های وزارت اقتصاد بدل می شد.
دولــت حســن روحانــی بــه رغــم تکلیــف ایــن مــاده در قانون 
برنامه ششم، این انتقال را انجام نداد و مناطق آزاد استقال خود 
را حفظ کرد. اما وقتی احسان خاندوزی با سابقه ای که در ضدیت 
با مناطق داشت پست وزارت را گرفت با شدت اجرایی شدن این 

بند را در دستور کار قرار داد. 
صیادنورد اظهار کرد: در تبصره ۱۸ بند "ز" قانون بودجه ۱۴۰۱ 
تصریح شد که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شخصیت 
حقوقــی بــه وزارت اقتصــاد منتقــل شــود. ســپس وزیــر اقتصــاد 
درخواســت انتقــال تمــام وظایف، اختیارات، ســاختار و تشــکیات 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به معاونت اول 
رئیس جمهور ارائه کرد و آنقدر جدیت پشت اجرای این قانون بود 
تا ســرانجام ماه گذشــته این انتقال انجام شــد. این در حالی ست 
که بر اســاس ماده 6۵ قانون احکام دائمی کشــور مدیران سازمان 
مناطــق آزاد بــه نمایندگــی از طــرف دولــت باالتریــن مقــام منطقه 
محسوب می شوند و تمام وظایف و اختیارات دستگاه  های اجرایی 
دولتی مستقر در این مناطق بر عهده آنهاست. این ماده همچنین 
بر حاکمیت انحصاری قانون مناطق آزاد در محدوده مناطق تاکید 
مــی کنــد. بنابراین انتقال دبیرخانه این شــورا بــه وزارت اقتصاد با 

روخ قانون احکام دائمی کشور در تضاد است.
اقدام قابل تامل بعدی، انتصاب حجت هللا عبدالملکی، وزیر 
مستعفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. عبدالملکی پیشتر ثابت 
کــرده بــود کــه تــا چه انــدازه با ماهیــت مناطق آزاد مخالف اســت.  
خبرآناین در گزارشی به چند توئیت عبدالملکی پیش از انتصاب 
به دبیرکل شورای عالی مناطق آزاد اشاره می کند. در این گزارش 
آورده شــده: »عبدالملکــی در صفحــه ی شــخصی خــود در پلتفــرم 

فیلتــر شــده ی توییتــر خطــاب به نماینــدگان مجلــس، در انتقاد از 
افزایش تعداد مناطق آزاد نوشته است: ایجاد هشت منطقه آزاد 
جدیــد را بــا همکاری هم تصویب کردید. دمتــان گرم، از اختیاراتی 
که مردم در اختیارتان گذاشــتند، اســتفاده کردید اما وجدانا اســم 

اقتصاد مقاومتی روی آن نگذارید.
نماینــدگان  جــای  نوشــت:  دیگــر  توییتــی  در  همچنیــن  او 
محتــرم بودم مصلحت کشــور و آخرت خــودم رو به دنیای دیگران 

نمی فروختم. نمایندگان با تصویب اشتباه فردای قیامت گیرن.
او همچنین در توییتی صراحتا اعام کرده است: مناطق آزاد 
لطمــه بزرگــی بــه عملکرد و فرهنگ اقتصادی کشــور بــوده! انتظار 
می رفــت مجلــس در برابــر خواســته غیــر منطقــی افزایــش هفــت 
منطقه ازاد جدید مقاومت کند. وی ادامه داده است: مناطق آزاد 
که قرار بوده قطب صادرات کشــور باشــند، به درگاه فراخ واردات 

کاالهای خارجی و از آن بدتر پمپاژ فرهنگ مصرفی غربی شده!
عبدالملکــی گفتــه اســت: تنهــا بــه این شــرط افزایــش تعداد 
مناطق آزاد قابل قبول می تواند باشــد که در اصاح قانون مناطق 

آزاد منبع درآمدی از واردات به صادرات تبدیل شود.»
به این ترتیب با انتصاب یک مخالف سرسخت مناطق آزاد به 
دبیر کلی این مناطق، انتظار هرچه نزدیک شدن به خواسته  های 

خاندوزی را باید داشت.

حذف معافیت 2۰ ساله
حاال وزیر اقتصاد در گام آخر قصد دارد معافیت مالیاتی ۲۰ ساله 
تولیدکنندگانی که در مناطق آزاد سرمایه گذاری می کنند را به پنج 
سال کاهش دهد.  یعنی تنها مزیت باقی مانده مناطق آزاد، این 
روزها در معرض حذف است. در صورتی که خاندوزی به همراه یار 
همفکر و هم عقیده اش عبدالملکی معافیت  های مالیاتی مناطق 
را بردارنــد دیگــر ایــن مناطــق هیچ وجــه تمایزی با ســرزمین اصلی 
نداشــته و عمــا چیــزی بــه اســم مناطــق آزاد در کشــور موجودیت 

نخواهد داشت.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

پایان دوران گسترش بی سابقه 
غولهای سیلیکون ولی
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جزئیات شاخص های 
ارزیابی سکوهای اقتصاد 

دیجیتال
خصــوص در شــده ارائــه دســتورالعمل براســاس
دیجیتــال، اقتصــاد ســکوهای ارزیابــی شــاخصهای
ســکوهاییکــهبتواننــدامتیــازیبیــشاز۶۵درصــد
شــاخصهایتعیینشــدهراکسبکنندمشمولکلیه

حمایتهایتعیینشدهخواهندشد.
موضــوع  بــه  باتوجــه  تســنیم،  گــزارش  بــه 
بند2ماده1مصوبــه هیــات وزیــران با موضــوع حمایت از 
ســکوها و کســب و کارهــای اقتصــاد دیجیتــال کــه دهم 
آبــان بــه تصویــب رســید، ســکوهای اقتصــاد دیجیتــال 
شــاخص های  اســاس  برایــن  شــد.  خواهنــد  فراخــوان 

رتبه بندی سکوها اعالم شده است.
برای ســکوهای کاربر محور 4 دســته بندی تعیین شــده 
کــه شــامل ســکوی تجــارت اجتماعــی، ســکوی خدمــات 
ارتباطــی و پیام رســانی، ســکوی اشــتراک محتــوای چنــد 
رســانه ای و ســکوهای ارائه کننده کاال، خدمات و محتوا 
می شــود. بــا توجــه بــه اطالعات منتشــر شــده، مــواردی 
نظیــر پرکــردن فرم هــا به صورت دســتنویس یــا خارج از 
فرمت خواســته شــده، عــدم تکمیل خــود ارزیابی، عدم 
ارائه اسناد الزام آور، متقاضیانی که به صورت مشارکت 
در فراخــوان شــرکت می کننــد بایــد مــدارک خــود را بــه 
صــورت ترکیبــی )یکجــا( ارائــه کننــد و از ارســال مــدارک 
جداگانــه بــرای هــر یــک از اعضــا جــدا خــودداری کننــد، 
ارســال مســتندات بــه صــورت پراکنــده و یاعــدم رعایــت 
ترتیــب و روش نامگــذاری اشــاره شــده در ایــن ســند، 
ارســال مدارک بدون ارائه مستندات الزم وذکر شده در 
این ســند، عدم تکمیل جداول پیوســت این سند و ارائه 
مســتندات بــه صــورت ناخواناومخــدوش شــامل مــوارد 

عدم پذیرش سکوها خواهد شد.
گفتنی اســت که شــاخص های ارزیابی ســکو برای 
کاربــران و کســب و کارهــا، پذیــرش عمومــی ســکو برای 
کاربران )40%(، عمومی سکو برای کسب و کارها)%30( 
تعییــن شــده  فنــی)%30(  و  نرم افــزاری  قابلیت هــای  و 
اســت، همچنیــن شــاخص های پذیــرش عمومــی ســکو 
بــرای کاربــران و کســب و کارهــا شــامل میــزان رضایــت 
تعــداد کاربــران فعــال ماهانــه)%70(  کاربــران)30%( و 

تعیین شده است.
شــاخص های دیگری مانند تعداد کســب و کارهای 
ثبت نــام و احــراز هویت شــده)30%(، تعداد فروش کاال 
و خدمات در یک سال گذشته)40%( و تعداد کانال های 
عمومی عرضه کاال، محتوا و خدمات)30%( برای پذیرش 
عمومــی ســکوها در نظــر گرفتــه شــده اســت. همچنین 
و  اجتماعــی  ارتباطــات  قابلیت هــای  کلــی  دو شــاخص 
شــاخص های  دربــاره  اجتماعــی  بــازارگاه  قابلیت هــای 

قابلیت های نرم افزاری تعیین شده است.
الزم به ذکر اســت که ســکوهای مشــمول با سطح 
امتیــاز 65 درصــد و باالتــر از کلیه حمایت های آیین نامه 
برخــوردار خواهنــد شــد. ســکوهای مشــمول بــا ســطح 
امتیاز بین 50 تا 65 درصد صرفا بخشی از حمایت های 
مندرج در بندهای 3،6،7،8 و متناسب با آیین نامه های 

اجرایی آنها برخوردار خواهند شد.
امتیــاز شــارکت های دانش بنیان مرتبــط با موضوع 
فراخــوان مطابــق تبصــره 1 مــاده 5 آیین نامــه  اجرایــی 
قانــون حمایــت از شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان 
با ضریب 1.2 اعمال خواهد شــد.متقاضیان می بایســت 
شــده  تکمیــل  فرم هــای  و  مســتندات  مــدارک،  کلیــه 
خــود را حداکثــر تــا تاریــخ پنجــم آذر بــه آدرس رایانامــه 

platform@ict.gov.ir ارسال کنند.

 جدیدترین قیمت
گوشت قرمز

مشاهداتحاکیازآناستکهبازارگوشتقرمزهفته
خودرابدونافزایشیاکاهششروعکردهاست.

بــه گــزارش ایســنا، براســاس مشــاهدات میدانــی 
از مغازه هــای ســطح شــهر تهــران قیمــت هرکیلــو شــقه 
گوسفندی 1۹0 تا 1۹8 هزار تومان، ران گوسفندی 220  
تا 238 هزار تومان، سردســت و گردن گوســفندی 1۹0 
تا 218 هزار تومان، راسته گوسفندی 218 هزار تومان، 
ماهیچه اعال 282 هزار تومان، قلوه گاه گوسفندی 140 
هــزار تومــان، ران گوســاله 220 تــا 268 هــزار تومــان، 
و  ماهیچــه  و  تومــان  هــزار   252 گوســاله  سردســت 
راســته 2۹2 هــزار تومــان اســت. الزم بــه ذکر اســت که 
قیمت هــای ذکــر شــده حدودی بــوده و ممکن اســت در 

برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
مقایســه قیمت هــای گوشــت قرمــز در ایــن هفتــه 
و هفتــه گذشــته نشــان می دهد کــه بازار ایــن محصول 
پروتئینی هفته آرامی را پشــت ســر گذاشته و قیمت ها 

نوسانی نداشته است.

اخبـــــــــــــــــار

شــرکت از رســمی گــزارش آخریــن براســاس
پروازهــای تاخیــر زمــان متوســط فرودگاههــا،
تاخیردارازســویشرکتهایهواپیماییداخلی
درشــهریور،بــه۸۶دقیقهرســیدکــه۲۹درصد

پروازهاراشاملمیشود.
گــزارش  اســاس  بــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
آمــار  و  اطالعــات  مرکــز  ســوی  از  منتشرشــده 
شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران، کل 
پروازهــای فرودگاه هــای تحت نظــارت یا مالکیت 
این شــرکت در مهر امسال نسبت به ماه مشابه 
ســال گذشــته، در تعداد نشســت و برخاســت 11 
درصــد کاهــش و در اعــزام و پذیــرش مســافر 8 
درصد افزایش داشــته اســت، همچنین ارســال و 
پذیــرش بــار و پســت پنــج درصــد نســبت به مــاه 

مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
کل پروازهــای فرودگاه هــای تحــت نظــارت 
یــا مالکیــت شــرکت در مهــر 1401 نســبت بــه ماه 
گذشــته در نشســت و برخاســت، یک درصد و در 
اعــزام و پذیــرش مســافر پنــج درصد و در ارســال 
و پذیــرش بــار و پســت هشــت درصــد کاهــش 
داشــته اســت. از این میان پروازهــای بین المللی 
فرودگاه هــا در مهــر 1401 نســبت بــه ماه مشــابه 

ســال گذشته در نشســت و برخاست 48 درصد، 
اعــزام و پذیــرش مســافر 53 درصــد و ارســال و 
پذیــرش بــار و پســت 2۹ درصــد افزایــش داشــته 
در  فرودگاه هــا  بین المللــی  پروازهــای  اســت. 
مهــر 1401 نســبت بــه ماه گذشــته در نشســت و 
برخاســت 20 درصــد، در اعزام و پذیرش مســافر 
25 درصد و در ارســال و پذیرش بار و پســت 21 

درصد کاهش داشته است.

کاهشپذیرشمسافرپروازهای
داخلینسبتبهشهریور۱۴۰۰

پروازهــای داخلی فرودگاه های تحت نظارت 
یــا مالکیــت شــرکت در مهــر 1401 نســبت بــه ماه 
درصــد  یــک  برخاســت،  و  نشســت  در  گذشــته 
افزایــش، در اعــزام و پذیــرش مســافر ســه درصد 
و در ارســال و پذیــرش بــار و پســت پنــج درصــد 
کاهش داشــته است. همچنین پروازهای داخلی 
نســبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و 
برخاســت 14 درصــد کاهش، در اعــزام و پذیرش 
مســافر پنــج درصــد و در ارســال و پذیــرش بــار و 

پست دو درصد افزایش داشته است.

همچنیــن پرترددتریــن مســیر در پروازهــای 
داخلــی در مهــر امســال، مشــهد-تهران بــا 847 
برخاســت  و  نشســت  بیشــترین  و  بــوده  پــرواز 
داخلی در پنج فرودگاه مهرآباد، مشــهد، شــیراز، 
اهــواز و اصفهان انجام شــده اســت. پرترددترین 
مسیر در پروازهای بین المللی نیز نجف-مشهد با 
162 پرواز بوده و بیشــترین مســافر نیز در همین 

مسیر بوده است.
حداقــل 80 درصد نشســت و برخاســت کل 
پروازها به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، 
شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس 
و یزد انجام شــده اســت، از این میان حداقل 80 
درصد نشســت و برخاســت پروازهای بین المللی 
در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان 
انجــام شــده اســت؛ همچنیــن حداقــل 80 درصد 
نشســت و برخاســت پروازهای داخلــی به ترتیب 
در 10 فــرودگاه مهرآبــاد، مشــهد، کیش، شــیراز، 
اهــواز، اصفهــان، بندرعباس، تبریــز، یزد و خلیج 

فارس )عسلویه( انجام شده است.

پروازهایتاخیرداریکدرصد
کاهشیافت

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه ها، 
نــام 20 شــرکت هواپیمایــی فعال آمده اســت 
کــه در مهــر ســال 1401، مجموعــا 13 هــزار و 
پــرواز  انجــام داده انــد و3۹47  را  پــرواز   640
بــا تاخیرهــای بیشــتر از 30 دقیقــه داشــته اند 
و میــزان تاخیــر پروازهــای خروجــی تاخیــردار،   
 5674 معــادل  دقیقــه   4۹8 و  هــزار   340
ساعت و 236 روز بوده که 2۹ درصد پروازها 
را شــامل می شــود و در مقایســه بــا شــهریور 
پــرواز خروجــی و  بــا 13 هــزار و 603   ،1401
415۹ پــرواز خروجــی تاخیــردار کــه 31 درصد 
پروازهــا را شــامل می شــد، دو درصــد کاهــش 

یافته است.  
تاخیــر  زمــان  متوســط  کــه  حالــی  در 
تاخیــردار در شــهریور ۹3 دقیقــه  پروازهــای 
کــه  بــه 86 رســیده  رقــم در مهــر  ایــن  بــود، 
نشــان از کاهــش میانگیــن تاخیرهاســت؛ بــا 
وجــود ایــن، چهار شــرکت هواپیمایی متوســط 
پروازهای تاخیردارشــان بیش تر از 100 دقیقه 
بــود که در این میان بیشــترین متوســط زمان 
تاخیــر بــا 118 دقیقــه متعلــق بــه ایران ایــر بود 
و پــس از آن، کیش ایــر بــا متوســط تاخیر 116 

دقیقه، فالی پرشیا 112 و پویاایر با 106 دقیقه 
در رتبه هــای بعــدی قــرار گرفته اند و آســاجت 
بــا 38 دقیقــه و ماهان بــا 5۹ دقیقه کمترین 

متوسط زمان تاخیر را داشته است.
همچنیــن مطابــق این آمــار، در مهر1401 
وآتاایــر  ایــر  چابهــار  هواپیمایــی  شــرکت های 
بــه ترتیــب بــا 4۹ و 47 درصــد و شــرکت های 
هواپیمایــی ماهــان و آســاجت بــه ترتیب با 8 
و 11 درصــد در پروازهــای برنامــه ای مســافری، 
بیشــترین و کمتریــن درصد تأخیــرات را دارند 
به عبارت دیگر شــرکت های هواپیمایی ماهان 

و آساجت بهترین عملکرد را داشته اند.
بــه  در عیــن حــال درمهــر 1401 نســبت 
ماه گذشــته، شــرکت  هواپیمایــی آتاایر با 11 و 
چابهارایــر و پویاایــر بــا هشــت درصــد افزایش 
و شــرکت های هواپیمایی کارون و ســپهران با 
14 و آســاجت و پارس ایــر بــا 10 درصد کاهش 
در پروازهــای برنامه ای مســافری، بیشــترین و 
کمتریــن تغییــر درصــد پروازهــای تأخیــردار را 
دارنــد بــه عبارت دیگر شــرکت های هواپیمایی 
کارون، ســپهران، آســاجت، پارس ایــر بهترین 

عملکرد را نســبت به ماه گذشته داشته اند.

رئیسهیأتمدیرهانجمنصنفیدفاترخدمات
مســافرتیایــرانمیگوید:تــورجامجهانیکهبا
قیمــت۴۰یــا۵۰میلیــونوحتــی۸۰میلیــون
تومــانوحتــیکمتــرازایــنمبالــغتبلیــغشــده
اســت،وجــودخارجــینــداردوایــننرخهــادر
حقیقــتپیشپرداخــتویــاقســطاولیــهایــن

تورهااست.
تنهــا دو روز تــا آغــاز بازی هــای جــام جهانی 
2022 در قطــر باقــی مانده اســت، اما بررســی ها 
حاکــی از ایــن اســت که اســتقبال از تورهای جام 
جهانی در مقایســه بــا جام های دیگر زیاد نبوده، 
قیمــت بــاالی این تورها، یکی از عوامل اســتقبال 

پایین از جام جهانی 2022 اعالم شده است.
هرچنــد پیش بینی هــا بــر ایــن بــود کــه بــا 
کاهش نرخ بلیت پرواز قطر که از سوی سازمان 
هواپیمایــی ایــران حــدوا 13 میلیــون تومان اعالم 
شــده بود، هزینه تور و ســفر جام جهانی کاهش 
یابــد، امــا نتیجه پرس وجوها و بررســی ها نشــان 
می دهــد کاهــش نــرخ بلیــت هواپیمــا هــم تاثیــر 
چندانــی بــر قیمــت تمام شــده تــور جــام جهانــی 
در قطــر نداشــته اســت. ایــن موضــوع را حســام 
هواپیمایــی  ســازمان  ســخنگوی  قربانعلــی، 
جمهــوری اســالمی ایــران )هما( هــم تایید کرده و 
در گفت وگویی که از او در 26 آبان  منتشر شده، 
آمــده اســت: » ١٠ هــزار صندلــی بــرای پروازهای 
کــه  اســت  شــده  گرفتــه  نظــر  در  جهانــی  جــام 
ارزان تریــن قیمت بلیــت یکطرفه از تهران ـ دوحه 
١٠ میلیون تومان اســت، اما تا به امروز سیســتم 
فــروش بلیت نشــان می دهد مــردم از بلیت های 

قطر برای جام جهانی استقبال نکرده اند.«
مدیــره  هیــأت  رئیــس  رفیعــی،  حرمــت هللا 
انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرت هوایــی 
وجــود  از  پیش تــر  کــه  هــم  ایــران  و جهانگــردی 
تورهــای 50 تــا 500 میلیونــی ســخن گفتــه بــود، 
در عیــن حــال کــه یــادآوری می کنــد تــور چهــل یا 
پنجــاه میلیونــی و حتی 85 میلیــون تومانی برای 
جــام جهانــی وجــود خارجــی نــدارد و ایــن نرخ هــا 
بــه عنــوان هزینــه پیش پرداخت محســوب شــده 
اســت، دربــاره اســتقبال پایینــی کــه از تورهــای 

جــام جهانــی شــده اســت، بــه ایســنا می گویــد: 
قیمــت بلیــت پــرواز قطــر را از ابتــدا بــاال تعییــن 
کرده بودند، برای همین هم اســتقبال نمی شــد، 
این کــه قیمــت را پایین آوردند بیشــتر تحت تأثیر 
جبــر بــود، چون پروازها خالی مانده بود. نرخ 13 
میلیــون تومــان را هــم کــه تعیین کردنــد در واقع 
قیمت واقعی پرواز این مســیر اســت، با توجه به 
بُعد مسافت و هزینه پرواز بین المللی، نرخ سفر 
هوایــی بــه قطر باید از ابتــدا هم در همین حدود 
تعییــن می شــد، چــون قیمــت بلیــت پــرواز تهران 
ـ پاریــس کــه حــدود شــش ســاعت فاصله اســت 
حدودا 13 میلیون تومان است، درحالی که تهران 

تا دوحه حدودا دو ساعت فاصله دارد.
پیش بینــی او ایــن بود که کاهش نرخ بلیت 
بــاالی اقامــت در  بــه هزینــه   بــا توجــه  هواپیمــا 
قطــر، در افــت قیمــت تورهــای جام جهانــی تاثیر 
چشــمگیری نداشــته باشــد، در عین حال که این 
احتمــال را مــی داد در دقیقــه نود شــاید قیمت ها 
با کاهش روبه رو شــود، هرچند با نزدیکتر شدن 
زمان آغاز مسابقات جام جهانی این احتمال هم 

منتفی شده است.

رفیعــی می گویــد: هزینــه تــور جــام جهانــی 
محــدود به بلیت پرواز نیســت، گران ترین بخش 
هزینه این ســفر به اقامت مربوط می شــود، برای 
همین قیمت تورهای جام جهانی قطر باال است. 
افــت قیمــت در تورهــای جــام جهانــی را زمانــی 
می توانستیم شاهد باشیم که بلیت های فیفا در 

اختیار آژانس ها قرار می گرفت.
بیشــتر آژانس هایــی کــه تــور جــام جهانــی 
می فروشــند در واقــع عرضه کننــده پکیج میزبانی 
بلیــت  قیمــت  هســتند.   )Match Hospitality(
مســابقات در ایــن تورهــا بیشــتر از نرخــی اســت 
درنظــر  قرعه کشــی  بلیت هــای  بــرای  فیفــا  کــه 
گرفتــه اســت. بیشــتر ایــن تورهــا بــا نــرخ حدودا 
200  میلیــون تومــان عرضه شــده اند که با وجود 
نزدیک شدن زمان بازی ها، نرخ آن ها فعال تغییر 
چشــمگیری نداشته اســت. اغلب آن ها با قیمت 
پایین تــر تبلیغ شــده اند، که یا بــه متقاضی گفته 
می شود برخی خدمات، از جمله بلیت بازی ها با 
نرخ پایه ارز محاسبه شده که بعدا مابه التفاوت 
آن دریافت می شود و یا هزینه تمام شده تور در 

چند قسط دریافت می شود.

بررسی ها از فروشندگان و مجریان تورهای 
جــام جهانــی نیــز بیانگر آن اســت کــه قیمت های 
اعــالم شــده در حــدود چهــل، پنجــاه و هشــتاد 
میلیــون تومــان برای تورهای جــام جهانی  واقعی 
اپراتــور  دارد.  تبلیغاتــی  جنبــه  بیشــتر  و  نبــوده 
آژانســی مســافرتی در تهــران که تــور جام جهانی 
را با قیمت 8۹ میلیون تومان تبلیغ کرده اســت، 
می گویــد: ایــن مبلغ در مرحله نخســت به عنوان 
پیش پرداخــت دریافــت می شــود و بعــد متقاضی 
می تواند باقی مانده هزینه تور را پس از محاسبه 

نرخ بلیت بازی ها در 10 قسط پرداخت کند.   
قیمــت تورهای جام جهانی براســاس نوع و 
کیفیــت خدمــات پرواز، پذیرایــی و تعداد روزهای 
اقامــت متفاوت اســت؛ خدمــات اصلی این تورها 
و  ترانســفر فرودگاهــی  بلیــت هواپیمــا،  شــامل 
بلیــت  و  مســافرتی  بیمــه  اقامــت،  اســتادیوم، 
مســابقات و هایاکارت اســت. بلیت پرواز در این 
تورهــا قابــل اســترداد و کنســلی نیســت. بلیــت 
بازی هــا نیــز اغلــب بــه شــکلی ویــژه و بــا عنــوان 

»پکیج میزبانی« تهیه شده است.
یکــی از تورهــای جام جهانی که به مبلغ 80 

میلیون تومان تبلیغ شــده، در اصل 160 میلیون 
تومــان قیمــت دارد، پــرواز ایــن تــور متعلــق بــه 
شــرکت هواپیمایی قطر بوده و اقامت مســافران 
قــرار اســت در کابین هــای دو نفــره و در کمــپ 

هواداران فیفا باشد.
قیمــت یــک پکیج گروهــی که مســافران آن 
در اتاق هــای چهارنفــره هتــل چهــار ســتاره بدون 
اشــتراکی  از خدمــات  و  دارنــد  اقامــت  صبحانــه 
اســتفاده می کننــد نیــز بــرای هــر نفر حــدود 100 
میلیون تومان تمام می شود، همین تور با قیمت 
40 میلیون تومان تبلیغ شده است که فروشنده 
آن می گویــد ایــن مبلــغ پیش پرداخــت اولیــه تــور 
اســت. ایــن تــور ســه روزه اســت و فقــط بلیــت 
ویــژه بــازی اول ایــران را دارد کــه از نــوع  »مــچ 
هاســپیتالیتی کالب« اســت و نــرخ باالتــری بــه 
نســبت بلیت هــای فیفــا دارد. بیشــتر ایــن تورهــا 
هــم از خدمــات حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده 
می کنند که با توجه تدابیر قطر به عنوان میزبان 

جام جهانی، به مدت یک ماه رایگان است.
یکــی دیگــر از تورهــا که با قیمت حــدود 70 میلیون 
بــرای جــام جهانــی تبلیــغ شــده در واقع قرار اســت 
جــام  بــه  )عمــان(  مســقط  از  را  ایرانــی  مســافران 
جهانــی قطــر ببــرد، ایــن مســافران در هتلــی پنــج 
ســتاره در پایتخت عمان اقامت داده می شــود و در 
روز برگــزاری بازی هــا بــا هواپیمــای قطــری بــه محل 
مســابقات انتقــال داده می شــوند، قیمتــی کــه برای 
این تور اعالم شده مختص دو نفر با اقامت در اتاق 
دو تخته است، همین تور در ارزان ترین حالت برای 

یک نفر حدود 120 میلیون تومان تمام می شود.
امــا در کیــش تورهــا بــا قیمــت 18 میلیــون 
تومــان و یا هشــت میلیون تومان تبلیغ شــده اند 
کــه پیگیری هــا حاکــی از این اســت کــه این مبلغ 
بیشــتر هزینــه بلیــت پــرواز ایرانــی را کــه از مبدا 
کیش به مقصد دوحه برقرار شــده در برمی گیرد 
و هزینــه دیگــر خدمــات و اقامــت را اعــالم نکرده 
اســت. در بیشــتر ایــن تبلیغــات هزینــه تــور جام 
شــده،  اعــالم  تومــان  میلیــون  هشــت  جهانــی 
درحالی که این مبلغ هزینه یک طرف پرواز بوده 

و خدمات دیگر را دربر نگرفته است.

دســتیارویــژهمعــاونعلمــی،فنــاوریواقتصاد
دانشبنیــانرئیسجمهــوریبــااشــارهبــهرتبــه
نامطلــوبایــراندربهبودکســبوکارها،عنوان
کــردکــهدرایــنشــاخصدرســال۲۰۱۴رتیــه
یکصــدوســیوششــمجهانــیراداشــتیم،ولی
االنایــنرتبهبهبودیافتهاســت؛چراکهتامین

مالیازمنابعبانکیبهبودیافتهاست.
بــه گزارش ایســنا، علیرضا دلیری در همایش ملی 
رونمایی از گزارش سالیانه زیست بوم شرکت های 
دانش بنیــان، برگــزاری ایــن  همایــش را نیم نگاهی 
بــه موضــوع مهــم اعتبارســنجی دانســت و افــزود: 
همــواره ایــن ســوال در ذهــن مــن بــوده اســت کــه 
چگونه می توان معضل اعتبارسنجی را مرتفع کرد.

شــاخص  در  ایــران  رتبــه  داد:  ادامــه  وی 
نــوآوری بــه 52 جهــان رســیده، در حالــی که این 
رتبه در ســال 2014 در جایگاه یکصد و بیســت و 

پنجم در میان 141 کشور بوده است.
دلیــری بــا بیــان اینکــه شــاخص نــوآوری در 
7 زیــر شــاخه تعریــف شــده اســت، ادامــه داد: 
کشــور در شــاخص بهبــود شــرایط کســب و کار 
شــرایط بــدی را دارد و بدتریــن وضعیت در زمینه 

تسهیل گری در نهادهای مالی را داریم.
و  فنــاوری  علمــی،   معــاون  ویــژه  دســتیار 
اقتصــاد دانش بنیــان رئیس جمهــوری، رتبــه ایران 
در این شــاخص در ســال 2014 را یکصد و سی و 
ششــم جهانــی اعــالم کرد و افــزود: االن این رتبه 

بهبود یافته اســت؛ چرا که  تامین مالی از منابع 
بانکی بهبود یافته است.

پرداخت هــا  کــه  مســاله  ایــن  طــرح  بــا  وی 
صــورت می گیــرد و از ســوی دیگر »نکــول« وجود 
دارد، یــادآور شــد: بانک هــا بــر اســاس ابزارهــا و 
قوانینــی کــه دارند، اقــدام به پرداخت تســهیالت 
می کننــد، ولــی مــن در مــدت 15 ســالی کــه در 
کنــار شــرکت های دانش بنیــان بــودم، مشــاهده 
کردم که حوزه دانش بنیان ها با دو باگ اساســی 

"اعتبارسنجی" و "ارزش گذاری" مواجه هستند.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت رفع ایــن دو باگ، 
اضافه کرد: کندی موجود در نهادهای مالی برای 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان ناشی از عدم 

اعتبارســنجی اســت. در دنیا مدل های دقیقی در 
ایــن زمینــه وجــود دارد که دیگر نیــازی به وثیقه، 

ضمانت نامه و غیره نیست.
دلیری با بیان اینکه اعتبارسنجی موجود در کشور 
ایراداتی دارد، گفت: شــرکت های بزرگ بیشــتر از 
تســهیالت مالی برخوردار شــدند و همه شرکت ها 

با چالش های اعتبارسنجی مواجه هستند.
دلیــری خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر 7500 
شــرکت دانش بنیــان در کشــور راه انــدازی شــده، 
همچنیــن تعداد زیادی اســتارت آپ و شــرکت های 
خــالق راه انــدازی شــده اســت و الزم اســت چتــر 
نهادهای مالی بر سر آنها قرار گیرد تا شرکت های 

تولیدی دغدغه تامین مالی نداشته باشند.

دبیرهیاترئیسهاتاقاصنافایرانمعتقداست
کهیکبامودوهوایصدورمجوزبرایواحدهای

صنفیفعالدرمراکزتفریحیبایدرفعشود.
طبــق اعالم اتــاق اصناف ایران، حســین طاهر 
محمــدی اظهــار کــرد: مجموعــه بزرگ اصنــاف، یکی 
از قدیمی تریــن و در عیــن حال، ســازمان یافته ترین 
تشــکل های کشور را تشکیل می دهد که با ساختار 
مویرگی خود در سطح کشور، امکان رصد و ارزیابی 
بازار و نحوه فعالیت فعاالن بازار را فراهم می سازد. 
قانــون نظــام صنفــی کشــور نیــز بــه عنــوان یکــی از 
فعالیت هــای  ســاماندهی  حــوزه  در  مــادر  قوانیــن 
اقتصــادی و تجــاری شــناخته می شــود و بــر اســاس 
مــاده 2 ایــن قانــون، تنهــا فعالیت هایــی از شــمول 
آن مســتثنی خواهنــد بــود کــه دارای قانــون خاصی 
بــا همــه ارکان و توابــع آن باشــند؛ یعنــی، تمامــی 
مقــررات مربــوط بــه صــدور مجــوز و نحــوه تنظیم و 
تنســیق امــور و نظارت و نحوه برخــورد با واحدهای 

متخلف، در متن قانون صراحتاً ذکر شده باشد.
دبیــر هیات رئیســه اتاق اصنــاف ایران تصریح 

تنظیم گــری  یکپارچگــی  حفــظ  اینکــه  کرد:علیرغــم 
اقتصــادی و وحــدت رویــه ســاماندهی و نظــارت بــر 
فعالیــت واحدهــای اقتصــادی و تجــاری اقتضــا دارد 
که تنظیم گری فعالیت ها از ســوی ساختار یکسانی 
انجــام پذیرنــد، امــا گاهی اوقات، قانونگذار حســب 
شــرایط و ویژگــی خاص برخــی فعالیت ها، آنها را از 
شمول این قانون مستثنی کرده؛ همانند ساختار و 
نظامی که برای ساماندهی فعالیت پزشکان و وکال 

در نظر گرفته شده است.
وی اظهــار کــرد: یکــی از اســتثنائات مذکــور، 
ردیــف 2 بنــد الــف ماده ۹8 قانون برنامه پنجســاله 
ششــم توســعه اســت که تأسیســات گردشــگری را 
از هــر نظــر تابــع قوانیــن و مقــررات بخــش صنعت 
گردشــگری دانســته و از شــمول قانون نظام صنفی 
کشور مستثنی کرده است. فارغ از اینکه آیا چنین 
استثنائی قابل دفاع است یا خیر، وضع این مقرره، 
مشــکالت اجرایــی متعــددی را در ســطح نظامــات 
صــدور مجــوز ایجــاد کــرده اســت. ایــن مشــکالت و 
معضــالت، عمدتــاً بــه عــدم ارائه تعریف روشــنی از 

تأسیســات گردشــگری بــاز می گــردد کــه توضیح آن 
خواهد آمد.

دبیــر هیــات رییســه اتاق اصناف ایــران افزود: 
و  ایرانگــردی  صنعــت  توســعه  قانــون  اســاس  بــر 
جهانگردی، منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت 
اســت از هــر نوع مســافرت انفــرادی یــا گروهی که 
بیــش از 24 ســاعت بــوده و به منظور کســب و کار 
نباشــد. ایــن تعریــف، منطبــق بــا تعریــف ســازمان 
جهانــی گردشــگری بــوده و یــک تعریــف منســجم، 
ساده و قابل قبول از گردشگر )ایرانگرد یا جهانگرد( 

ارائه می دهد.
وی خاطــر نشــان کرد: امــا در آیین نامه ایجاد، 
اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیســات 
گردشــگری، بــه مصادیقی از این تأسیســات اشــاره 
شده است که هیچ انطباقی با تعریف ارائه شده در 
قانون مذکور ندارد. به عنوان مثال، این آیین نامه، 
به ســفره خانه های ســنتی یــا مراکز تفریحی اشــاره 
ّــی، بســیاری از مناطــق شهرســتان های  می کنــد. حت
مســافرپذیر که مورد اســتفاده گردشــگران نیز قرار 

می گیرند، تحت این ضوابط قرار گرفته و واحدهای 
صنفــی فعــال در ایــن مناطــق و حتّی رســتوران های 
مســتقر در ایــن مناطــق، نســبت بــه أخــذ مجــوز از 
نهادهای ذیربط در حوزه گردشگری اقدام می کنند.
دبیــر هیــات رئیســه اتــاق اصنــاف ایــران ادامــه 
داد: با اندک بررسی درباره این فعالیت های صنفی، 
مشــخص می شود که عمده مشتریان این واحدهای 
کســبی را شــهروندان همان شــهر تشــکیل می دهند 
و تعــداد گردشــگرانی کــه بــه ایــن واحدهــا مراجعــه 
می کنند، نسبت به افراد بومی، تعداد بسیار کمتری 
را تشکیل می دهد. به عنوان مثال، عمده مشتریان 
رســتوران هایی کــه در مناطــق تفریحــی شهرســتان 
شمیرانات در استان تهران مستقر هستند، از مردم 
بومــی ایــن شهرســتان و شــهروندان اســتان تهــران 
هســتند که طبیعتاً با تعریف ارائه شــده از گردشگر 
مطابقــت ندارنــد و در دایــره تعریــف ارائه شــده قرار 
نمی گیرنــد. همیــن موضــوع، باعــث شــده اســت کــه 
شــاهد یــک بــام و دو هــوا در بحــث صــدور مجــوز و 

نظارت بر فعالیت این واحدها باشیم.

طاهرمحمــدی گفــت: در برخی مناطق و برخی 
واحدهــای صنفــی فعــال در آن، نســبت به دریافت 
مجــوز از نهادهــای مرتبط با حوزه گردشــگری اقدام 
می کنند و در برخی مناطق، واحدها به اتحادیه های 
صنفــی روی می آورنــد. همیــن موضــوع، سیاســت 
دوگانه ای را در بحث تنظیم بازار رقم زده و نظامات 
دوگانه ای را برای این واحدها پدید آورده است. اما 
آیا قانون و آیین نامه ای که مورد اشاره قرار گرفت، 
فعالیت این مراکز را تســهیل کرده یا بالعکس، آن 

را با دشواری های دیگری روبرو ساخته است.
ورود  می رســد،  نظــر  بــه  کــرد:  تصریــح  وی 
نهادهــای متولــی حــوزه گردشــگری بــه ایــن حــوزه، 
صــدور مجوز بــرای این گونه فعالیت ها را دشــوارتر 
ساخته است. چرا که از یک سو، این فعالیت ها در 
زمــره فعالیت های حوزه گردشــگری قــرار نمی گیرند 
و غلبــه مشــتریان آنهــا با افراد غیرگردشــگر و افراد 
بومــی اســت. از ســوی دیگــر، وارد شــدن نهادهــای 
ســاماندهی  حــوزه  بــه  گردشــگری  حــوزه  متولــی 
فعالیت هــای صنفــی، تنهــا کار واحدهــای صنفی را 

ســخت تر خواهــد کــرد و بــر اســاس مــاده ۹1 قانون 
نظام صنفی کشور، آنها را به دریافت مجوزی مجزا 

مجبور می کند. اما چاره کار کجاست؟
دبیر هیات رئیســه اتاق اصناف ایران در پایان 
تاکید کرد: برای حل این معضل، می توان به قوانین 
مرجــع در حــوزه گردشــگری هماننــد قانون توســعه 
صنعــت ایرانگــردی و جهانگردی اشــاره کــرد و صرفاً 
دامنه شمول ماده ۹6 قانون برنامه پنجساله ششم 
را بــه فعالیت هایــی توســعه داد که غلبه مشــتریان 
آنهــا بــا مســافرانی اســت که بیش از 24 ســاعت از 
محــل ســکونت خــود خــارج می شــوند. در غیــر این 
صــورت، عــالوه بر برهم خــوردن ســاختار اقتصادی 
حاکم بر بازار، شــاهد ســخت گیری در بحث صدور 
مجوز و نیز ســردرگمی مشــتریان و مصرف کنندگان 
در واقــع شــکایت از واحدهــای صنفی خواهیم بود. 
قانونگــذار نیــز می توانــد در قانون برنامه پنجســاله 
هفتم توســعه، برای اصالح این نقیصه اقدام کرده 
و مصادیــق حصری و دقیق فعالیت های گردشــگری 

را احصا کند.
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سخنگوی کمیسیون 
کشاورزی: ۸۵ درصد 

زیرساخت های کاالبرگ 
الکترونیکی فراهم شد

ســخنگوی کمیسیون کشاورزی عنوان کرد آقای رئیس 
جمهوری اعالم کردند که زیرســاخت های کاالبرگ مهیا 
نبــود امــا اکنــون بــاالی 85 درصد زیرســاخت های ارائه 

آن فراهم شده و بزودی در کشور عملیاتی می شود.
احــد آزادیخــواه در گفت وگو بــا ایلنا در مورد وضع 
تولیدکننــدگان مــرغ کشــور و حمایــت از آنهــا گفــت: ما 
در مجلــس و دولــت بــر ســر اعطــای 20 هــزار میلیــارد 
تومان تسهیالت ارزان قیمت به تولیدکنندگان به توافق 
رسیدیم. برخی از تولیدکنندگان استقبال و برخی نیز از 
آنها اســتقبال نکردند. حتی اعالم کردیم که ســهیلگری 
به گونه ای باشد که واحدهای تولیدی بدهکار بانکی نیز 

بتوانند از آن استفاده کنند.
وی ادامــه داد: تاثیــر افزایــش قیمــت نهاده هــای 
دامــی طبیعتــا بــا حــذف ارز ترجیحی محســوس اســت، 
البتــه نــرخ نهاده هــا در بازار جهانی نیــز افزایش یافته و 
برای مثال قیمت ذرت و کنجاله نسبت به سال گذشته 

رشد داشته است.
وی افــزود: در ایــن مــورد بایــد تدبیــر اندیشــیده 
می شــد تــا اینکــه ســتاد تنظیــم بــازار قیمت جدیــد مرغ 
را 63 هــزار تومــان اعــالم کــرد. هرچنــد بــا ایــن نــرخ بر 
مصرف کننــدگان فشــار وارد می شــود امــا برخــی از ضرر 
و زیــان تولیدکننــدگان کاهش و تــا حدودی رضایتمندی 

آنها را ایجاد کرده است.
آزادیخــواه تصریــح کــرد: بایــد تعییــن قیمــت را به 
عرضــه و تقاضــا واگذار کنیم، بویــژه در عید نوروز و ماه 
رمضــان بــا توجه به میزان جوجه ریزی شــرایطی را باید 
ایجــاد کنیــم تا هم قــدرت خرید مصرف کننــده  افزایش 

یابد و هم از تولیدکننده حمایت شود.
اعــالم  مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون  ســخنگوی 
کرد: در جلســه ای به آقای رییس جمهور گفتیم که اگر 
دولــت بتواند کاالبرگ الکترونیکی را احیا کند، می تواند 
موظــف بــه عرضه مرغ گرم در این چارچوب باشــد تا از 

مصرف کننده و تولیدکننده حمایت شود.
ایــن مقــام مســئول افــزود: آقــای رئیــس جمهوری 
نیــز اعــالم کردند که زیرســاخت های کاالبــرگ مهیا نبود 
امــا اکنــون بــاالی 85 درصــد زیرســاخت های ارائــه آن 
فراهــم شــده و بــزودی در کشــور عملیاتی می شــود. در 
اینصــورت میــزان مصــرف ســرانه مصــرف مــرغ خانــواده 
افزایــش می یابــد که در راســتای منافــع مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان است.

 احتمال قطعی گاز
صنایع فوالدی

تولیدکننــدگان فــوالد معتقدنــد رایزنی هــای مختلفــی 
بــا وزارت صنعــت جهــت رفع مشــکل ســوخت واحدها 
انجــام داده ایــم امــا این موضــوع فعال در حد پیشــنهاد 
است و هنوز به جمع بندی الزم دست پیدا نکرده ایم.

به گزارش تسنیم، اخیراً جوالیی مدیر دیسپچینگ 
شــرکت ملــی گاز ایــران اعالم کــرده که در صــورت عدم 
کاهــش مصــرف گاز خانگــی و تجــاری احتمــال قطع گاز 
صنایــع و اعمــال محدودیــت بیشــتر بــرای نیروگاه هــای 

کشور وجود دارد.
 وی بــا بیــان اینکه درحال حاضر اعمال محدودیت 
بــرای صنایــع فــوالد و پتروشــیمی در اولویــت اســت و 
بــه غیــر از ایــن دو مــواردی نیــز وجــود دارد کــه پــس از 
هماهنگی با وزارت صمت اگر الزم باشد اعمال خواهیم 
کرد، گفت: میزان اعمال محدودیت بستگی به افزایش 
مصــرف خانگی و تجــاری دارد، پیش بینی ها نیز حکایت 
از این دارد که طی یک هفته آینده هوا سردتر شود در 
قبال این ســرد شــدن اگر مصرف افزایشــی باشد شروع 

محدودیت ها استارت می خورد.
در همیــن ارتبــاط تولیدکننــدگان فــوالد معتقدنــد 
رایزنی های مختلفی با وزارت صنعت جهت رفع مشکل 
ســوخت واحدهــا انجــام داده ایــم امــا این موضــوع فعال 
در حد پیشــنهاد اســت و هنوز به جمع بندی الزم دست 

پیدا نکرده ایم.
فــوالد معتقدنــد  از تولیدکننــدگان  یکــی  قاســمی 
بــا هــر روز تعطیلــی مــا با ضــرر 3 روزه روبه رو هســتیم 
چراکه کوره ها وقتی خاموش می شوند تا مجددا روشن 
و فعالیــت کننــد زمان بــر خواهند بود. وی با بیان اینکه 
مجموعــه تولیــدی ما 1200 پرســنل دارد، افزود: در کنار 
مشکل سوخت در فصل سرما ما با کاهش صادرات در 
بخش فوالد مواجهه هستیم که همین امر باعث ایجاد 

رقابت منفی در بازار داخلی خواهد شد.
بــه گفتــه این تولیدکننده، ما با مازاد تولید روبه رو 
هستیم و از طرفی دولت در بخش صادرات هم کمکی 
بــه تولیدکننــدگان نمی کند این موضوع عاملی می شــود 
تا ما نتوانیم به اهداف تولید و صادرات فوالد در 1404 

دست پیدا کنیم.

اخبـــــــــــــــــار

تأمین ۱۲ میلیون تن انواع 
کاالهای اساسی در ۷ ماه 

سال جاری
در ۷ ماه از ســال جاری، 12 میلیون تن انواع کاالهای 
اساســی از طریق خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی 
)گنــدم و دانه هــای روغنــی( از کشــاورزان 31 اســتان و 
ورود انــواع محصــوالت از مبــادی مختلــف بــه کشــور، 
تأمیــن شــد تــا با این حجــم از کاال، ضمــن تأمین اقالم 
مصرفــی خانوارها در ماه های گذشــته، متضمن امنیت 

پایدار غذایی کشور طی ماه های آینده باشد.
به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ از ابتدای 
سال جاری تا پایان مهر، بیش از 4 میلیون و 778 هزار 
تــن کاالهــای اساســی در قالب 207 فروند کشــتی وارد 

کشور شده است.
کاالی  واردات  میــزان  گــزارش،  ایــن  اســاس   بــر 
راهبــردی گنــدم در ایــن بــازه زمانــی، 3 میلیــون و 846 
هــزار تــن و روغــن خام به 523 هزار تن رســیده، ضمن 
اینکه در این مدت، 342 هزار تن برنج و 67 هزار شکر 

نیز از بنادر جنوبی و شمالی وارد کشور شده است.
برنامه ریــزی شــرکت  اســاس  بــر  اســت،   گفتنــی 
بازرگانی دولتی ایران، کاالهای اساسی مورد نیاز کشور 
با اولویت تأمین از محل تولیدات داخل انجام می شود 
که در این مسیر، مؤفقیت های چشمگیری حاصل شده 
و از جمله آن ها، می توان به تولید گندم اشــاره کرد که 
خرید تضمینی آن با رشــد حدود 60 درصدی نســبت به 
ســال گذشــته، بــه 7 میلیــون و 200 هــزار تــن در ســال 

جاری رسیده است.

تردد کامیون ها از گمرک 
 سرخس به ترکمنستان

۲ برابر شد
بــا تحقق مصوبات نشســت روســای کل گمرکات ایران 
و ترکمنســتان در شــهریور ســال جــاری و تســهیالت و 
اقدامــات در نظــر گرفتــه شــده حجــم تــردد کامیون  هــا 
در مرزهــای گمرکــی مشــترک دو کشــور افزایــش 1۰۰ 

درصدی یافت.
و  محدودیت هــا  رفــع  بــا  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ممنوعیت هایــی کــه از زمــان همه گیــری بیمــاری کرونــا 
اعمــال شــده بــود، بعــد از 3 ســال کامیون هــای حامــل 
کاالهــای ترانزیتــی، صادراتــی و وارداتــی می تواننــد بــه 

عمق خاک دو کشور وارد شوند.
 در این راستا و با تحقق مصوبات نشست روسای گمرک 
دو کشــور در شــهریور ســال جاری در محل گمرک مرزی 
لطــف آبــاد ایــران و آرتیــق ترکمنســتان، اولیــن کامیــون 
ترکمنســتانی وارد خاک ایران شد.این  گزارش حاکیست 
بــا ایــن اقــدام کامیون های دو طــرف می توانند به صورت 
حمل یکسره، ترانشیپمنت مستقیم و غیر مستقیم وارد 

اماکن گمرکی و عمق خاک دو کشور شوند.
ایــن گــزارش دربــاره دســتاوردهای دیگــر نشســت 
طرفین در شهریور سال جاری را حذف دریافت متقابل 
خــط ســیر عبــور کامیون های ایرانــی و ترکمنی در داخل 
خــاک دو کشــور از آبــان امســال بــه ازای هــر کیلومتــر 
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هزینه ها و افزایش حجم  مبادالت تجاری خواهد شد.
 طــرف ترکمنســتانی هیچ محدودیــت و ممنوعیتی 
در تعــداد نــاوگان ورودی و خروجــی اعمــال نمی کنــد، 
می افزایــد: بــا توجــه بــه عالقمنــدی طــرف ترکمنســتانی 
بــه افزایــش حجم مبادالت بین کشــور، مقامات گمرکی 
ترکمنســتان خواهــان افزایــش ســاعت کاری گمــرک دو 
طرف هســتند تا تشــریفات گمرکی با ســرعت بیشــتری 
محدودیت هــای  گــزارش  ایــن  براســاس  شــود.  انجــام 
کرونایــی هــم کــه بیــش از ایــن، طوالنی شــدن عملیات 

گمرکی را در پی داشت، برداشته شده است.
در 7 ماهه سال جاری میزان ترانزیت از گمرک سرخس 

62 درصد و وزن صادرات 13 درصد افزایش یافت.

مشارکت قطعه سازان برتر 
در تولید خودرو اقتصادی

وزارت  خودرویــی  صنایــع  دفتــر  کل  مدیــر  گفتــه  بــه 
صنعــت، معــدن و تجــارت، در تولیــد خــودرو اقتصادی 
یکــم  رده  قطعه ســازان  محصــول،  توســعه  ابتــدای  از 

مشارکت دارند.
بــه گــزارش بــازار، عبــدهللا توکلــی الهیجانــی، بــا 
خودروهــای  تولیــد  در  قطعه ســازان  نقــش  بــه  اشــاره 
یــا  ارزش  زنجیــره  درصــد   70 در  گفــت:  اقتصــادی، 
فعالیت های باالدســتی صنعت خودرو، قطعه ســازان به 
طور مستقیم دخیل هستند؛ از آنجایی که قطعه سازان 
می توانند تشخیص دهند یک خودرو به چه میزان مواد 
الزم دارد و قیمت هر مواد را می دانند، بنابراین باید در 
تولید خودرو اقتصادی از آن ها کمک گرفته شود تا یک 

خودرو اقتصادی، واقعا اقتصادی تولید شود.
مدیــر کل دفتــر صنایــع خودرویــی وزارت صنعــت، 
معدن و تجارت همچنین با اشاره به نقش شرکت های 
در  افــزود:  اقتصــادی،  خــودرو  تولیــد  در  دانش بنیــان 
فرآینــدی کــه در تولیــد خــودرو اقتصــادی طی می شــود، 
بهینه سازی مهندسی بسیار اهمیت دارد، بنابراین الزم 
اســت تا قطعه ســازان در فرآیند توسعه این محصول از 
ابزارهای جدید مهندســی اســتفاده کنند تا ضمن حفظ 
کارکــرد قطعــات و دســتیابی بــه اهــداف کیفــی، بتوانند 

قیمت را کنترل کنند.
توکلــی الهیجانــی بــا بیــان اینکــه قطعه ســازان بــا 
رویکــرد تعاملــی در توســعه محصــول بر مبنــای تضمین 
خریــد، بایــد فرآینــد بهینه ســازی قطعــات را بــه گونه ای 
انجــام دهنــد کــه به اهداف هزینه ای و کیفیت برســیم، 
تشــریح کــرد: در نمایشــگاه تحــول خــودرو، ســامانه ای 
رونمایــی شــد کــه در آن ارتبــاط بیــن نیازهــای فناورانــه 
تعریــف  و خودروســازان  قطعه ســازان  دانشــگاه،  بیــن 
شــد، یعنی در آن ســامانه نقطه همگرایی بین نیازها و 
پاســخ های فناورانه تعریف شــده اســت که این موضوع 
یک خالء ای بود که در صنعت خودرو به چشم می خورد.

اخبـــــــــــــــــار

در ســال 13۹۴ بــا گذشــت چهــار ســال 
از ادغــام دو وزارتخانــه صنایــع و معــادن و 
بازرگانــی، احیــای مجــدد وزارت بازرگانــی بر 
ســر زبان هــا افتــاد و ایــن موضــوع در دولــت 
قبلــی و فعلــی پیگیــری شــد، امــا در نهایــت 
بــه نتیجــه نرســید و طبق اعــالم وزیر صمت، 
طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منتفی شــد. هرچند با تجربیات این ســال ها 
مشخص نیست که اینجا نقطه پایان تفکیک 
وزارت صمــت اســت یــا در آینده بــاز هم این 

موضوع محل بحث خواهد شد.
و  صنعــت،  معــدن  وزارت  گــزارش  بــه 
تجــارت در ســال 13۹0 با ادغــام دو وزارتخانه 
راســتای  در  و  بازرگانــی  و  معــادن  و  صنایــع 
کوچک ســازی دولت تشــکیل شــد،  اما بعد از 
هشت سال مجلس شورای اسالمی سرانجام 
در جلســه علنــی روز چهارشــنبه ســوم مهــر 
ســال گذشــته بــا کلیــات طرح تشــکیل وزارت 
کــرد.  بازرگانــی موافقــت  تجــارت و خدمــات 
البته در ســال 13۹4 با گذشــت چهار سال از 
ادغــام ایــن دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت 
بازرگانــی بــر ســر زبان هــا افتــاد و دولــت نیــز 
در ســال 13۹6 الیحــه ای بــا موضــوع انفصــال 
بخــش بازرگانــی از وزارت صنعــت به مجلس 
بــرده بــود، امــا مجلســی ها به این طــرح روی 
خوش نشــان ندادند و با وجود اینکه مجلس 
شــورای اســالمی ســه بــار درخواســت دولت 
مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، 
در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت 

مجلس را برای این طرح گرفت.
اردیبهشــت   21 یکشــنبه،  نهایــت  در 
در  نگهبــان  شــورای  ایــرادات  بررســی   13۹۹
خدمــات  و  تجــارت  وزارت  تشــکیل  طــرح 

بازرگانی در  دستور کار جلسه علنی مجلس 
شــورای اســالمی قــرار گرفت. یکــی از ایرادات 
شــورای نگهبــان بــه تبصره 1 مــاده واحده این 
طــرح بــود کــه نماینــدگان مصوبــه کمیســیون 
برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه 
کمیســیون ایــن بــود که از تاریــخ تصویب این 
قانــون کلیــه وظایــف و اختیــارات هــر یــک از 
وزارتخانه هــای بازرگانــی و صنایــع و معــادن 
دســتگاه های  اختیــارات  و  وظایــف  مطابــق 
تابــع آنهــا قبل از قانون تشــکیل دو وزارتخانه 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن 
و تجــارت مصــوب 8 تیرمــاه 13۹0 اســت. در 
نهایت بعد از این که این ماده رای نیاورد، این 

طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم 
تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر 
تفکیک وزارت صمت شد. بعد از مدتی بحث 
استیضاح وزیر صمت مطرح شد و تیر امسال 
رئیس مجلس شــورای اســالمی از فرصت دو 
ماهه مجلــس بــه دولــت بــرای ارســال الیحــه 
بــه مجلس به منظــور تفکیک وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت و اصــالح ســاختار در ایــن 
ایــن  هرچنــد  اســت.  داده  خبــر  وزارتخانــه 
اســتیضاح حواشــی دیگری از جملــه وضعیت 
خودروســازی و معــادن هــم داشــت و برخــی 
معتقدنــد تفکیــک وزارتخانــه بیشــتر بهانه ای 

برای استیضاح بود.
در نهایــت وزیــر صمــت اســتیضاح شــد، 
امــا وزیــر صمت ماند. ســید رضا فاطمی امین 
چنــد روز بعــد از جلســه اســتیضاح در جمــع 
خبرنــگاران تاکیــد کــرد کــه موضــوع تفکیــک 
وزارت صمت منتفی شــده اســت و این چنین 
بــه نظــر می رســد که حداقــل فعال ایــن جدال 

تمام شده است.

حاشیه های قبلی تفکیک صمت
در  بازرگانــی  وزارت  تفکیــک  ماجــرای 
دولــت قبــل هــم منجــر بــه برکنــاری رحمانی، 
ســال  اردیبهشــت  شــد.  وقــت  صمــت  وزیــر 
صــدور  بــا  وقــت  جمهــوری  رئیــس   ،13۹۹
حکمــی حســین مــدرس خیابانی را بــه عنوان 
سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
منصــوب کــرد و رضــا رحمانــی را از راس ایــن 
وزارتخانــه کنار گذاشــت. روحانی طی نامه ای 
از مــدرس خیابانی، سرپرســت این وزارتخانه 
خواســته بــود که نســبت بــه مدیریت بــازار و 
تأمیــن کاالهــای اساســی، ســاماندهی قیمت 
خــودرو، رفــع موانــع تولیــد و تعمیــق ســاخت 
داخــل، کمک به توســعه صــادرات غیرنفتی و 

بهبود فضای کسب و کار اقدام کند.
داشــت.  هــم  حواشــی  ماجــرا  ایــن  امــا 
چراکــه رحمانی، وزیر صمت، بعد از برکناری، 

طــی نامــه ای بــدون تاریخ و شــماره بــه رئیس 
جمهوری گفته بود که 17 اردیبهشــت محمود 
واعظــی، رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری او را 
تهدیــد کــرده در صــورت رای نیــاوردن طــرح 
تشــکیل وزارت بازرگانــی در مجلــس شــورای 
اســالمی برکنــار خواهــد شــد و از او خواســته 
شــده بــود که بــا البــی، نماینــدگان خصوصــا 
نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح 
رأی بگیرد. در نهایت روز دوشنبه واعظی طی 
تماســی از او خواســته بود که از ســمت خود 

استعفا دهد.
عمدتا مخالفان این طرح نگران بی توجهی به 
تولیــد و رونــق واردات در پــی تفکیــک وزارت 
صمــت هســتند و موافقان طــرح می گویند در 
حــال حاضــر تجارت خارجــی و همچنین وضع 

تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.
حــال بایــد دیــد کــه اینجــا نقطــه پایــان 
تفکیک وزارت صمت است یا در آینده باز هم 
این موضوع محل بحث و جدال خواهد شد.

اقتصــاد  و  فنــاوری  علمــی،  معــاون  مشــاور 
اصــالح  از  رئیس جمهــوری  دانش بنیــان 
ســاختار ارزیابی شــرکت های دانش بنیان در 

راستای کاهش زمان ارزیابی ها خبر داد.
همایــش  حاشــیه  در  دلیــری  علیرضــا 
ملــی رونمایــی از گزارش ســالیانه زیســت بوم 
شــرکت های دانش بنیــان در جمــع خبرنگاران 
تولیــد  جهــش  قانــون  توجــه  بــه  اشــاره  بــا 
دانش بنیــان بــه شــرکت ها و صنایــع بــزرگ، 
ابــراز امیــدواری کرد کــه با تزریــق منابع مالی 
پیش بینــی شــده در این قانــون، صنابع بزرگ 
دانش بنیــان  شــرکت های  ایجــاد  در  بتواننــد 
گام  فنــاوری،  حوزه هــای  در  پــردازی  ایــده  و 

بردارند.
وی دربــاره افزایــش تعــداد شــرکت های 

دانش بنیان در ســال مزین به تولید، اشتغال 
کــرد: آمارهــای مربــوط  و کارآفرینــی، اظهــار 
بــه تعــداد شــرکت های دانش بنیــان هفتگــی 
اســت و بیشــترین تعداد شــرکت ها در بخش 
شــرکت های نوپــا بــوده اســت؛ چرا که رســوخ 

فناوری در صنایع بزرگ رخ داده است.
دلیــری در پاســخ بــه این ســوال که بعد 
از گذشــت 8 مــاه از تاکیــدات مقــام معظــم 
رهبری درباره افزایش دو برابری شــرکت های 
بسترســازی های  بــه  اشــاره  بــا  دانش بنیــان، 
انجــام شــده در دوره معــاون جدیــد علمــی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری، 
ابــراز امیــدواری کــرد که تا پایان ســال شــاهد 

رشد تعداد شرکت های دانش بنیان باشیم.
زمینــه  ایــن  کــرد: در  وی خاطــر نشــان 

از  دســتگاه ها  حمایــت  در  کندی هایــی 
می شــد  مشــاهده  دانش بنیــان  شــرکت های 
کــه در ایــن زمینــه آیین نامه هــای دانش بنیان 
بــا دســتگاه های اجرایــی منعقــد شــد و اکنون 
انتظــار می رود دســتگاه ها گام های موثر خود 

را در این زمینه بردارند.
مشــاور معاون علمــی، فناوری و اقتصاد 
خصــوص  در  رئیس جمهــوری  دانش بنیــان 
زمان بــر بودن ارزیابی شــرکت ها در مدت 57 
روز، توضیح داد: دکتر دهقانی معاون علمی، 
فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری 
در حــال اصــالح فرایندها و اصالح ســاختارها 

در این زمینه است.
بــه گفتــه وی، اصــالح ایــن فرایندهــا در 
حــال نهایی ســازی اســت و بــه زودی ســاختار 

ارزیابی شرکت ها اصالح خواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت تهیــه گزارش هــای 
سالیانه از زیست بوم شرکت های دانش بنیان، 
گفــت: یکــی از مهم تریــن موضوعــات در حوزه 
ارائــه تســهیالت، اعتبارســنجی اســت و ایــن 
اعتبارســنجی بــه درســتی در کشــور مــا اتفاق 

نمی افتد.
وی بــا انتقــاد از اینکــه بــرای اعطــای وام 
تنهــا چــک در نظــر گرفتــه می شــود، گفــت: 
اعتبارســنجی،  در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
رفتــار، دانــش، مــدارک، ثبــت اختراعــات و ... 
بایــد مد نظر قــرار گیرد. دلیــری افزود: چنین 
گزارش هایــی بــرای بانک هــا در راســتای ارائــه 
تســهیالت مــورد اســتفاده قرار می گیــرد تا به 

مدلی مرسوم تبدیل شود.

فائو از رشد 25درصدی تولید گندم ایران در 
سال 2۰22 خبر داد و کل تولید غالت ایران 

در این سال را 1۹.5میلیون تن اعالم کرد.
جهانــی  ســازمان  تســنیم،  گــزارش  بــه 
)فائــو(  متحــد  ملــل  کشــاورزی  و  خواروبــار 
بــه  موســوم  خــود  گــزارش  جدیدتریــن  در 
چشــم انداز غذایــی جهــان تولیــد غالت ایران 
در ســال زراعــی 2022 را 1۹.5 میلیــون تــن 
بــرآورد کــرد. تولید غالت ایران در این ســال 
بــا رشــد 16درصــدی نســبت بــه ســال قبــل 
مواجــه شــده اســت. فائــو در ســال زراعــی 
2021 تولیــد غــالت ایران را 16.8 میلیون تن 

برآورد کرده بود.
به دنبــال افزایش تولید داخلی غالت در 
ایران واردات این محصول کاهش یافته است 
و کل واردات غالت ایران در سال 2022 بالغ 
بــر 18.3 میلیــون تــن محاســبه شــده که این 
رقــم نســبت به ســال قبــل 15 درصــد کاهش 

داشته است.
فائــو کل ذخایــر غــالت ایــران در پایــان 
ســال 2022 را نیــز 12.7 میلیــون تــن بــرآورد 
کــرده اســت. بــر اســاس انتظــار فائــو ذخایــر 
غــالت ایران در این ســال با رشــد 23درصدی 
نســبت بــه رقــم 10.3 میلیون تنی ســال قبل 
مواجــه می شــود. از کل ذخایــر 12.7 میلیــون 

تنــی غــالت ایران در ســال 2022 بالغ بر 8.5 
میلیون تن از این رقم مربوط به ذخایر گندم 
برآورد شده است. ذخایر گندم ایران در سال 

قبل 6.4 درصد اعالم شده بود.

رشد 25درصدی تولید گندم 
ایران در سال زراعی 2۰22

ایــن گــزارش تولیــد گندم ایران در ســال 
زراعــی 2022 را 13 میلیــون تــن بــرآورد کرده 
است که نسبت به سال قبل رشد قابل توجه 
25درصدی داشته است. ایران در سال پیش 
به دلیــل خشکســالی 10.4 میلیــون تــن گندم 

تولید کرده بود.
بــر این اســاس، واردات گنــدم ایران نیز 
طــی امســال 37 درصــد کاهــش داشــته و در 
حالــی کــه ایــران ســال پیــش 7.۹ میلیون تن 
گنــدم وارد کــرده بــود امســال ایــن رقــم به 5 

میلیون تن کاهش یافته است.
ایــن نهــاد بین المللــی همچنیــن تولیــد 
 1.3 را   2022 زراعــی  ســال  در  ایــران  ذرت 
میلیــون تــن و تولیــد جوی ایــران را 3 میلیون 
تــن بــرآورد کرده که تغییری نســبت به ســال 
قبل نداشته است. تولید دانه های روغنی نیز 
بــدون تغییــر نســبت بــه ســال قبل در ســطح 

0.۹ میلیون تن باقی مانده است.

تولید برنج ایران 3۰۰هزار تن 
رشد کرد

بــر اســاس گــزارش این نهــاد بین المللی 
 2022 زراعــی  ســال  در  ایــران  برنــج  تولیــد 
نسبت به سال قبل 300 هزار تن معادل 15 
درصــد افزایــش یافتــه و از 2 میلیــون تــن در 
سال قبل به 2.3 میلیون تن طی سال زراعی 

2022 رسیده است.
بــا وجــود افزایــش تولیــد داخــل، بــرای 
پاســخگویی بــه تقاضــای واردات برنــج نیز در 
ایــن ســال 12 درصــد رشــد داشــته و بــه 1.8 
میلیــون تن رســیده اســت، در ســال قبل 1.6 

میلیون تن برنج وارد کشور شده بود.

تولید بیش از 3میلیون تن 
گوشت در ایران طی یک سال

تجــارت  و  تولیــد  از  فائــو  برآوردهــای 
گوشــت و شــیر ایــران در ســال زراعــی 2022 
نشان می دهد حذف ارز 4200تومانی در این 
ســال تأثیــر منفــی در ایــن بخــش از اقتصــاد 
ایــران نداشــته اســت و حتــی تولیــد گوشــت 

قرمز و شیر ایران رشد داشته است.

درحالــی کــه طی ســال قبــل تولید شــیر 
ایران 8.531 میلیون تن اعالم شــده بود این 
رقــم در ســال زراعــی 2022 و بــا وجــود حذف 
ارز 4200تومانــی 0.5 درصــد رشــد کرده و به 
8.577 میلیــون تــن رســیده اســت. واردات 
لبنیــات ایــران در ایــن ســال نســبت بــه ســال 
قبــل 3 درصــد کاهش داشــته و بــه 100 هزار 

تن رسیده است.
صــادرات لبنیــات ایــران در ســال زراعــی 
2022 بــا رشــد قابــل توجه 14درصــدی مواجه 
شــده و از 1.22 میلیــون تــن در ســال قبل به 
1.3۹4 میلیــون تــن طــی ایــن ســال افزایــش 

یافته است.
ارز  از حــذف  نیــز  تولیــد گوشــت قرمــز 
4200 تأثیر منفی نپذیرفته و طی سال 2022 
با افزایش مواجه شــده اســت. تولید گوشــت 
گوســاله 3 درصــد رشــد کرده و بــه 568 هزار 
تن رســیده اســت. تولید گوشت گوسفند نیز 
بــا رشــد 1درصــدی بــه 344 هــزار تــن رســیده 

است.
اما تولید گوشــت مرغ با افت 3درصدی 
بــه  و  بــه ســال 2021 مواجــه شــده  نســبت 
2.107 میلیــون تــن کاهــش یافتــه اســت. در 
ســال قبل 2.183 میلیون تن گوشت مرغ در 

کشور تولید شده بود.

جهــاد  وزارت  دارویــی  گیاهــان  طــرح  مجــری 
کشــاورزی، از اجرایی شــدن نخســتین قــرارداد، 
ســوی  از  دارویــی  گیاهــان  قــراردادی  کشــت 
تعاونی هــای کشــاورزی گیاهــان  ملــی  اتحادیــه 

دارویی ایران خبر داد.
بــه گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، حســین 
زینلی، با اشاره به این که کشت گیاهان دارویی 
تا پایان سال گذشته به 260 هزار هکتار رسیده 
اســت، گفــت: میــزان تولیــدات ایــن محصــول در 

سال گذشته 400 هزار تن بوده است.
مجــری طــرح گیاهــان دارویــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــا بیــان این کــه این میزان ســطح زیر 
کشــت گیاهان و برخی درختچه ها مانند زرشک، 
عناب، ســنجد و برخی دیگر را شــامل نمی شــود، 

یــادآور شــد: در مجمــوع 280 هزار هکتار ســطح 
دارویــی  انــواع محصــوالت گیاهــان  زیــر کشــت 

است .
زینلــی ادامــه داد: خوشــبختانه در راســتای 
اهــداف وزارتخانــه کشــت قــراردادی در گیاهــان 
کشــت  قــرارداد  اولیــن  و  شــده  انجــام  دارویــی 
قــراردادی گیاهــان دارویــی توســط اتحادیــه ملــی 
ایــران  دارویــی  گیاهــان  کشــاورزی  تعاونی هــای 

اجرایی شده است.
وی تصریــح کــرد: براســاس این قــرارداد که 
بــرای نخســتین بــار بــا مشــارکت اتحادیــه ملــی 
تعاونی کشــاورزی گیاهان دارویی ایران، اتحادیه 
دفتــر  همــکاری  و  همــدان  کشــاورزی  تعاونــی 
گیاهــان دارویــی وزارت جهاد کشــاورزی عملیاتی 

شــده بنــا اســت تــا در این کشــت قــراردادی 200 
هکتار کشت گل محمدی، 500 هکتار سیاه دانه، 
500 هکتــار زیــره ســبز، 500 هکتــار ســیاهدانه، 
500 هکتــار خاکشــیر، 300 هکتــار خارمریــم و 

300 هکتار بابونه کشت انجام شود.
مجــری طــرح گیاهــان دارویــی وزارت جهــاد 
کشاورزی با توجه بر اهمیت نهاده ها یادآور شد: 
ســعی شــده انــواع نهاده هــای مورد نیــاز از جمله 
بــذر، ســم و کــود در اختیار کشــاورزان قــرار گیرد 
و مطابــق دســتورالعمل فنــی دفتــر طــرح گیاهان 
دارویــی عملیــات کاشــت و فــرآوری آن اجرایــی 

شود.
وی بــا تاکیــد بــر ممنوعیــت واردات گیاهــان 
دارویــی کــه در داخــل کشــت می شــوند، افــزود: 

وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای تثبیــت قیمت هــا و 
در  تولیــد،  بــه  همچنیــن عالقمنــدی کشــاورزان 
زمانــی موجــود بــودن محصــول ایرانی در بــازار از 

واردات جلوگیری خواهد شد.
واردکننــدگان ضمــن  کــرد:  تصریــح  زینلــی 
دفتــر  و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  بــه  مراجعــه 
گیاهــان دارویــی برنامه واردات خــود را به منظور 
تنظیــم بازار بررســی کننــد و در صورتی که بدون 
هماهنگــی اقدام بــه ثبت و ورود کاال کنند مجوز 

واردات آنها داده نخواهد شد.

کاهش قیمت سیاه دانه از 11۰ 
به ۷۰ هزار تومان با تکمیل 

زنجیره ارزش

مجــری طــرح گیاهــان دارویــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی با اشــاره به این که در سال گذشته با 
تالش وزارت جهاد کشاورزی 2500 هکتار کشت 
گیاه ســیاه دانه انجام شــده اســت، یادآور شــد: 
زنجیــره ارزش ایــن محصــول نیــز از ســوی بخش 
خصوصی تکمیل شــده و  این مهم ســبب شــد تا 
قیمــت ســیاه دانه از 110 هــزار تومان به 70 هزار 

تومان کاهش یابد.
زینلــی افزود: وزارت جهاد کشــاورزی تالش 
دارد با استفاده از منابع موجود کشور به منظور 
گیاهــان  کشــت  بــا  از مصرف کننــدگان  حمایــت 
دارویی از جمله تخم شــربتی، زنجبیل، موسیر و 
آویشــن شــیرازی بازار مناســب برای داخل کشور 

و صادرات را فراهم کند.

کشت قراردادی گیاهان دارویی اجرایی شد

رشد 2رقمی تولید گندم و برنج ایران

فرآیند ارزیابی شرکت های دانش بنیان اصالح می شود

پایان یک جدال ۷ ساله
طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شد
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 وزارت خارجه در بازگشایی
راه آهن نخجوان و احیا کریدور 

موجود نقش ایفاء کند
نشســت در ارس آزاد منطقــه ســازمان مدیرعامــل
مشــترکبــامعــاوندیپلماســیاقتصــادیوزارتامــور
در خارجــه وزارت نقــش ایفــای خواهــان خارجــه
بازگشــاییراهآهننخجوانبهارمنســتانوگرجســتان

شدوبهتبیینمزایایکریدورموجودپرداخت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقــه آزاد ارس، مجیــد کیانی پنج شــنبه با بیان اینکه 
بازگشــایی راه آهــن نخجــوان موجــب افزایــش ترانزیــت 
جلفــا خواهد شــد، افــزود: ترکیه، نخجوان و ارمنســتان 
و ایــران از منافــع احیــاء ایــن کریدور بهره مند می شــوند 
و بــرای تســریع در بازگشــایی می تــوان از نقش روســیه 
بــرای وســاطت بــا توجه بــه نیاز آنــان به ترانزیــت ریلی 

استفاده کرد. 
او بــا اشــاره بــه اقدامــات اخیــر ایــن ســازمان در 
توســعه نــوردوز و تقویــت زیرســاخت ها، تصریــح کــرد: 
ارتبــاط بــا اوراســیا مســتلزم افزایــش ظرفیــت گمرکــی 
فضــای نــوردوز اســت و بایــد ارمنســتان نیــز متقابال این 
توســعه را در مرزهایــش رقــم بزند تا شــاهد رشــد تردد 

خودروهای سنگین بین دو کشور باشیم.
اشــاره  بــا  ارس  آزاد  مدیرعامــل ســازمان منطقــه 
بــه پیگیری هــای ایــن ســازمان بــرای اخــذ مجــوز تــردد 
کشــنده های پــالک ارس، تاکید کرد: بــا تحقق این طرح، 
ترانزیت بین المللی از ارس به ســایر کشــورها به صورت 

چشمگیر افزایش خواهد یافت. 
مهــدی صفری، معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت 
امــور خارجــه نیــز با اســتقبال از پیشــنهادات مدیرعامل 
ایــن  جــدی  اهتمــام  بــر  ارس،  آزاد  منطقــه  ســازمان 
وزارتخانــه برای توســعه دیپلماســی اقتصــادی در دولت 
ســیزدهم، تاکیــد کــرد و گفــت: در ایــن دولــت، تقویــت 
روابــط بــا همســایگان و کشــورهای منطقــه بــه عنــوان 
رویکــرد مهــم دیپلماســی قــرار گرفتــه و دولــت از همــه 

ظرفیت های کشور در این زمینه استفاده می کند.
دســتگاه های  مســئوالن  و  ارشــد  مدیریــت  از  او 
مشــکالت  و  مســائل  تــا  خواســت  اســتان  اقتصــادی 
از طریــق مرکــز  را  ارتباطــات خارجــی  و  حــوزه تجــارت 
ســرمایه گذاری خارجــی اســتان در اختیــار وزارت امــور 
خارجــه قــرار دهنــد تــا موانع موجــود از طریــق رایزنی با 

مسئوالن کشورهای همسایه رفع شود.
صفــری همچنیــن بــا اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی بازارهــای 
کــرد:  خاطرنشــان  همســایه،  کشــورهای  و  منطقــه 
استان هایی مانند آذربایجان شرقی و منطقه آزاد ارس که 
از ظرفیت هــای صنعتی، تولیدی و کشــاورزی برجســته ای 
برخوردار هســتند باید بیش از گذشــته در روند صادرات 

حضــور یافته و توان صادراتی خود را افزایش دهند.

راهکارهای ۱۵ گانه مرکز 
پژوهش های مجلس برای 

کاهش آلودگی هوا
مرکــزپژوهشهــایمجلــسدرگزارشــیبــهبررســی
راهکارهای۱۵گانهکمهزینهوزودبازدهبرایکاهش

آلودگیهواپرداخت.
بــه گــزارش تســنیم، مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
شــورای اســالمی در گزارشــی به بررســی راهکارهای کم 

هزینه و زودبازده برای کاهش آلودگی هوا پرداخت.
در ایــن گــزارش نســبت بــه عبــور غلظــت بعضــی 
از آالینده هــای هــوا از اســتانداردهای ملــی هشــدار و 
تاکید شــده که برآورد می شــود با احتســاب تأثیر پدیده 
از جمعیــت کل کشــور در  نیمــی  از  بیــش  ریزگردهــا، 

معرض آلودگی قرار دارند.
در این گزارش تصریح شده که این مشکل نه تنها 
سالمت مردم را به مخاطره می اندازد، بلکه هزینه  های 
زیــادی را بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــر حــوزه 
ســالمت، بــه علــت افزایــش نیــاز بــه خدمــات مراقبتــی 
و بهداشــتی و فوریت هــای پزشــکی کــه بــرای جمعیــت 
تحــت تأثیــر انجام می شــود و همچنین ســایر حوزه های 
اقتصــادی تحمیــل می کند. همچنین بــار مالی زیادی به 
علــت مــرگ و میرهــای زودرس بــر سیســتم بهداشــتی 
رخــداد  صــورت  در  کــه  صورتــی  بــه  می شــود  تحمیــل 
مرگ های زودرس سال های زیادی از عمر افراد و نیروی 

کار یک کشور از دست می رود.
گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــا اشــاره بــه 
هــوا  آلودگــی  خصــوص  در  بهداشــت  وزارت  گــزارش 
می افزاید که طی آن آلودگی هوا ســالیانه حدود 3751 
نفــر در شــهر تهــران قربانی می گیــرد و همچنین میزان 
مــرگ و میــر ناشــی از آلودگــی هــوا در کل کشــور بــه 
سالیانه 11159 نفر می رسد و به این نکته اشاره کردند 
کــه تقریبــاً آمــار قربانیــان آلودگــی هــوا بــا آمــار تلفــات 

جاده ای برابری می کند.
براســاس ایــن گــزارش خســارت آلودگــی هــوا بــر 
تهــران حــدود 3/2 میلیــارد دالر  ســالمتی شــهروندان 
تخمین زده شده است که این میزان برای کل کشور به 

7 میلیارد دالر می رسد.
پژوهشــگران دلیــل اصلی اجرا نشــدن راهکارهای 
پیشــین مبــارزه بــا آلودگــی هــوا را نبــود بودجــه کافی و 
افزودنــد   و  ارزیابــی کردنــد  اعتبــاری  منابــع  تخصیــص 
راهکارهــای دائمــی کاهــش آلودگــی هــوا پــر هزینــه و 
بلندمدت هستند، راهکارهایی از جمله نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی، توسعه وسایل نقلیه برقی، بهبود 
راندمان نیروگاه ها، اصالح کیفیت سوخت و ... نیازمند 

به صرف بودجه و زمان زیادی هستند.
عنــوان  بــه  موقتــی  راهکارهــای  گــزارش  ایــن  در 
جایگزیــن راهکارهــای اصلــی معرفــی شــده کــه در عین 
تأثیــر برابــر در کاهــش آلودگــی هــوا، از هزینــه اجــرای 
بســیار کمتــری برخــوردار هســتند و در ایــن راســتا 15 
راهــکار بــرای منابــع مختلف آالینــده هوا بــه نمایندگان 
ملــت پیشــنهاد کردنــد. بنابــر این گزارش ایــن راهکارها 
بــه صــورت دقیــق از منظــر فنی و اجرایی بررســی شــده 
و الزامــات اجــرای هــر یک تعییــن گردید. ســپس میزان 
کاهش انتشار آالینده های گازی و ذرات معلق درنتیجه 
اجرای راهکارها به صورت ساده و کلی تخمین زده شد.

اخبـــــــــــــــــار

روزگذشــته صبــح خامنــهای آیــتهللا حضــرت
)شــنبه(دردیــدارصدهــانفرازمــردماصفهان،
اصفهانراشــهرِتحســینبرانگیزعلموایمانو
هنروجهادخواندندوبااشارهبهاینکهچالش
اساســیامــروزمــا،چالــشپیشــرفتدرمقابلِ
افزودنــد: اســت ارتجــاع« و رکــود و »توقــف
اســتکباردرصفآرایــیمبنایــیدرمقابــلملــت
ایرانباتشدیدایرانستیزی،همهامکاناتشرا
برایالقایناامیدیوبنبســتبهاذهانمردم
بخصــوصجوانانبکارگرفتــهوامروزمهمترین
شاخصاثباتایراندوستیهرفرد،»پرهیزاز
یأسآفرینــیوامیدســوزی«و»ترویــجروحیــه

کاروتالشوامید«است.
رهبــر انقــالب بــا تأکید بــر تــالش روزافزون 
مســئوالن بــرای حل مشــکالت اقتصــادی گفتند: 
کــه  اخیــر  اغتشاشــات  اصلــی  گردانــان  صحنــه 
نتوانســتند مــردم را بــه صحنه بیاورنــد درصددند 
بــا ادامــه شــرارت ها، مســئوالن را خســته کننــد 
اما اغتشاشــات جمع خواهد شــد و ملت با تنفر 
روزافزون از آنها با نیروی بیشتر و روحیه تازه تر، 

به کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد داد.
رهبــر انقــالب اســالمی در ســخنان خــود به 
تحلیــل چالــش اصلــی دنیــای اســتکبار بــا ایــران 
اصلــی  مشــکل  گفتنــد:  و  پرداختنــد  اســالمی 
اســتکبار بــا جمهــوری اســالمی این اســت که اگر 
ایــن نظــام پیشــرفت و در دنیا جلــوه کند، منطق 
لیبرال دموکراسی دنیای غرب باطل خواهد شد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه 
سلطه دنیای غرب بر کشورهای مختلف با منطق 
لیبرال دموکراســی افزودند: در ســه قرن اخیر به 
بهانــه نبــود آزادی و یا نبود مردم ســاالری، منابع 
کشــورها را غارت کردند و اروپای فقیر به قیمت 
به گِل نشســتن بســیاری از کشــورهای ثروتمند، 

ثروتمند شد.
ایشــان بــا اشــاره بــه شــگرد غربی هــا که به 
اســم آزادی و دموکراســی، علیــه آزادی و مــردم 
ســاالری در کشــورها اقــدام می کننــد، افزودنــد: 
کشــور افغانســتان یک نمونه نزدیک و بارز است 
کــه امریکاییها بــه بهانه مردمی نبــودن حکومت، 
بــه آنجــا حمله نظامی کردند اما بعد از 2۰ ســال 
جنایــت و غــارت، همــان حکومتــی کــه علیــه آن 
اقــدام کــرده بودند، ســرکارآمد و آنان با فضاحت 

خارج شدند.
نظــام،  یــک  اکنــون  گفتنــد:  انقــالب  رهبــر 
برمبنــای دیــن و مــردم ســاالری واقعــی در ایران، 
بــه مــردم خــودش هویــت داده و آنهــا را زنــده و 
در واقع منطق لیبرال دموکراســی غربی را ابطال 

کرده است.
حضــرت آیت هللا خامنه ای افزودند: عده ای 
در داخــل بــر مبنــای تبلیغات غــرب، می گویند در 
نظام اســالمی آزادی و مردم ســاالری نیســت در 
حالی که بیان همین ســخنان نشــانه آزادی است 
و روی کار آمــدن دولت هایــی کــه از نظــر تفکــر 
سیاســی شــباهتی بــه یکدیگــر ندارند نیز نشــانه 
حــق انتخــاب مردم و مردمی بودن نظام اســالمی 

است.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به اینکه اگر 
جمهــوری اســالمی در مقابــل امریــکا و اســتکبار 
کوتــاه مــی آمــد و زیربــار قلــدری و زورگویــی آنها 
می رفت، فشارها کمتر می شد اما آنها بر کشور 
مســلط می شــدند، افزودند: در این سالها هرگاه 
صــدای قدرتمندیِ جمهوری اســالمی بلندتر بوده 
اســت، تــالش دشــمن بــرای پنجــه زدن بــه نظــام 

اسالمی بیشتر شده است.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: 
چالــش  مــا،  کشــور  امــروز  و  اساســی  چالــش 
»پیشــرفت و توقــف و رکــود و ارتجــاع« اســت، 
زیــرا ما در حال پیشــرفت هســتیم ولــی قدرتهای 
اســتکباری از پیشــرفت ایران اسالمی مضطرب و 

ناراحت می شوند و حرص می خورند.
ایشــان افزودنــد: بــه دلیــل همیــن ناراحتی 
بــا همــه  اروپایی  هــا  امریکاییهــا و  و عصبانیــت، 
امکانــات وارد میــدان مــی شــوند اما هیــچ غلطی 
نمــی تواننــد بکنند، همانطور کــه قبل از این هم 

نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به اینکه در 
کارزار اساســی ایــران و اســتکبار، امریــکا در خــط 
مقدم قرار دارد و اروپا پشت سر امریکا ایستاده 
اســت، گفتنــد: در طــول ســالهای بعــد از پیروزی 
انقالب اســالمی همه رؤســای جمهور امریکا اعم 
از کارتــر، کلینتــون و اوبامای دموکرات، و ریگان، 
بــوش و آن ســبک مغــز قبلــیِ جمهــوری خــواه تــا 
رئیــس جمهــور فعلی بی هــوش و حواس که می 

خواهد مردم ایران را نجات دهد، همه در مقابل 
جمهــوری اســالمی ایران ایســتادند و از هرکســی 
هم که توانســتند از جمله رژیم صهیونیســتی به 
عنوان سگ  هار و زنجیری خود و برخی کشورهای 

منطقه کمک گرفتند.
حضرت آیت هللا خامنه ای افزودند: با وجود 
همــه ایــن تالش هــا، دشــمنان ملــت در مجمــوع 
نــاکام ماندنــد، البته مشــکالتی همچــون تحریم، 
انــواع  هســته ای،  بکارگیــری  دانشــمندان  تــرور 
شــگردهای سیاســی و امنیتــی و دادن رشــوه بــه 
عــده ای در داخل بــرای حرف زدن علیه جمهوری 
اســالمی، بوجــود آوردنــد ولی نتوانســتند حرکت 

ملت ایران را متوقف کنند.
ایشــان تأکید کردند: در شــرایط فعلی که با 
چنیــن کارزار و چالشــی مواجــه هســتیم،  وظیفه 
آحاد مردم و مســئوالن و همچنین روشــنفکران، 
نخبــگان، جوانــان و جوامــع علمــی دانشــگاهی و 
حوزوی،   تالش برای پیشرفت در همه عرصه  های 
علمــی، هنــری، اقتصــادی، سیاســی، اخالقــی و 

معنوی است.
ســاز  زمینــه  را  پیشــرفتها  انقــالب  رهبــر 
اســتحکام و اقتــدار نظــام خواندنــد و افزودنــد: 
هــدف دشــمن متزلــزل کــردن ارکان اقتــدار نظام 
اســت،  بنابراین همه باید موضوع پیشــرفت را با 

جدیت دنبال کنند.
حضــرت آیــت هللا خامنه ای در ادامه با طرح 
این ســؤال که »چگونه پیشرفت کنیم؟« گفتند: 
پیشــرفت نیازمنــد ابزارهــای متعــددی اســت امــا 
مهمتریــن ابــزار پیشــرفت، امیــد اســت بنابرایــن 
دشــمن بــا همه توان خود بــر روی القای ناامیدی 

و بن بست متمرکز شده است.
ایشــان با اشــاره به امکانات گسترده رسانه 
ای،  ماهــواره  شــبکه  های  همچــون  دشــمن  ای 
فضای مجازی و تلویزیون  های مزدور برای از بین 
بــردن امید افزودند: بــا وجود همه این تالش  ها، 
خوشــبختانه امیــد و حرکــت بــرای پیشــرفت در 

کشور زنده است.
رهبر انقالب اســالمی گفتند: دشمن تالش 
دارد تــا عالوه بر مردم و جوانان، حتی مســئوالن 
نیــز امیــد خــود را از دســت بدهنــد و متأســفانه 
دشــمن یــک امتــداد داخلی هم دارد کــه آنها هم 
تــالش دارنــد بــا اســتفاده از روزنامه  هــا و فضــای 

مجازی، القای یأس و ناامیدی بکنند.
حضرت آیت هللا خامنه ای افزودند: مشــکل 
اقتصــادی داریــم که ان شــاءهللا حل خواهد شــد 
اما در بخش  های دیگر در حال پیشرفت هستیم 
البتــه همــه تمرکــز بــر این اســت که نســل جوان 
از ایــن پیشــرفت  ها آگاه نشــود، بــه همیــن علت 
دشــمن و امتــداد داخلــی آن، این پیشــرفت  ها را 

کتمان و یا کوچک نمایی می کنند.
و  پیشــرفت  ها  از  نمونــه  چنــد  بــه  ایشــان 
حرکت  هــای رو بــه جلو در هفته  های اخیر اشــاره 
کردنــد و گفتنــد: دســتیابی دانشــمندان ایرانــی 
خــون،  ســرطان  درمــان  بــرای  جدیــد  روش  بــه 
بومــی ســازی یکــی از تجهیزات اســتخراج نفت و 
گاز،  افتتــاح خــط آهــن در بخشــی از سیســتان و 
بلوچستان که بخش مهمی از خط آهن شمال به 
جنوب اســت، افتتاح چندین کارخانه، راه اندازی 
اولیــن پاالیشــگاه فراســرزمینی، بهــره بــرداری از 

۶ نیــروگاه بــرق، رونمایــی یکــی از بــزرگ تریــن 
تلسکوپ  های جهان، پرتاب موشک ماهواره بر و 
رونمایی از یک موشک جدید، همه نمونه  هایی از 
حرکت رو به جلو کشــور، آن هم در زمانی اســت 
که دشــمن تالش دارد با برخی اغتشاشــات مانع 

این حرکت شود.
جــوان  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  انقــالب  رهبــر 
ایرانــی در همیــن روزهــای شــرارتِ دشــمن، زنده 
و با انگیزه اســت، افزودند: یکی از شــاخص های 
اســت،  امیدآفرینــی  ایران دوســتی،  اساســی 
بنابرایــن کســانی کــه القــای ناامیــدی و بن بســت 
می کنند، ایران ستیز هستند و نمی توانند ادعای 

ایران دوستی داشته باشند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: 
نگذاریــد کســانی کــه دشــمن ایــران هســتند، در 
قالــب دفــاع از منافــع ملــی،  القــای یــأس کننــد. 
نویســندگان، شــاعران، دانشــمندان، روحانیــون 
و  کننــد  امیدآفرینــی  تأثیرگــذار  افــراد  همــه  و 
در  پیشــرفت  و  امیــد  نشــانه  های  و  شــاخص  ها 

جامعه را سرِ دست بگیرند.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان 
هــدف اصلــی صحنه گردانان اغتشاشــات اخیر را 
بــه میــدان آوردن ملــت دانســتند و گفتنــد: حــاال 
که نتوانســتند مردم را به میدان بیاورند در حال 
شرارتند تا بلکه بتوانند مسئوالن را خسته کنند 
البته اشتباه می کنند چرا که این شرارتها موجب 
می شود مردم، خسته، و از آنها بیزارتر و متنفرتر 

شوند.
ایشــان در ایــن زمینه افزودنــد: این حوادث 
و جنایت هــا و تخریب هــا مشــکالتی برای مردم و 
کسبه درست می کند اما افراد در صحنه و پشت 
صحنه این شرارتها، بسیار حقیرتر از آن هستند 

که بتوانند به نظام آسیب بزنند.
رهبــر انقــالب اســالمی تأکید کردند: بســاط 
شرارت بدون شک جمع خواهد شد و ملت ایران 
با نیروی بیشتر و روحیه تازه تر حرکت در میدان 

پیشرفت کشور را ادامه خواهد داد.
دانشــمندان،  شــاعران،  نویســندگان، 
روحانیــون و همــه افــراد تأثیرگــذار امیدآفرینــی 
کنند و شــاخص  ها و نشــانه  های امید و پیشرفت 

در جامعه را سرِ دست بگیرند
توانایــی  خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت 
فرصت ســازی از تهدیدهــا را جــزو طبیعــت یــک 
ملت با ایمان دانســتند و با اشــاره به نمونه های 
تاریخــی همچــون جنگ احــزاب و همچنین دفاع 
مقــدس، خاطرنشــان کردنــد: در جنگ احزاب که 
همــه طوایــف مشــرکان به میدان آمدنــد، نه تنها 
دلهــای مؤمنــان نلرزیــد بلکــه بــا یــادآوری وعــده 
خداوند، بر ایمانشان افزوده شد و از این تهدید، 
فرصت ســاختند همچنانکه ملت ما نیز در دفاع 
مقــدس و در مقابــل جنــگ احــزاب و پشــتیبانی 
همه جانبــه دنیــا از متجــاوز، تهدیــد را بــه فرصت 
تبدیــل کــرد و بــه همــه دنیا نشــان داد شکســت 

نمی خورد.
ســابقه  افزودنــد:  اســالمی  انقــالب  رهبــر 
فرصت سازی مردم ایران در دفاع مقدس موجب 
شــد تا همین امروز هم هر گاه دشــمنان به فکر 
اســتفاده از بــرگ نظامی می افتند متوجه باشــند 
که ملت ایران شکســت ناپذیر است، همچنان که 

خــود گفتــه  و مخالفــان  آمریکایی هــا  بــه  بارهــا 
»آمدن تــان بــا خودتان اســت امــا رفتن تان نه« و 

در صورت تجاوز، گرفتار و نابود خواهید شد.
اعــزام  و   13۶1 آبــان   25 حماســه  ایشــان 
پــر شــور و انگیزه تــر جوانــان دالور اصفهانــی بــه 
از  فرصت ســازی  از  دیگــری  نمونــه  را  جبهه هــا 
تهدیدها برشمردند و گفتند: در اغتشاشات اخیر 
نیز ملت از این به اصطالح تهدید، فرصت ساخت 
و حقیقــت و جهت گیــری خــود را در راهپیمایــی 
عظیــم 13 آبــان که با همه ســالهای قبل متفاوت 

بود با شعار علیه آمریکا نشان داد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای نمونــه دیگــری 
از تجلّــی فرصت ســازی ملــت را تشــییع شــهدای 
اغتشاشــات اخیر اعم از شــهدای مردمی، امنیت 
و شــهدای بســیجی و انتظامی دانستند و گفتند: 
جوان ناشــناخته ای همچــون روح هللا عجمیان به 
شــهادت می رســد امــا جمعیــت عظیــم مــردم در 
نقطه مقابل خواســت دشــمن به صحنه می آیند 
و می گویند شــما جوان ما را به شــهادت رساندید 

ولی ما همگی پشت آن جوان هستیم.
ایشــان فرصــت دیگــر ســاخته شــده از دل 
اغتشاشــات را، عیان شــدن چهره صحنه گردانانِ 
مدعیِ طرفداری ملت ایران برشمردند و افزودند: 
عــداوت بــا همــه خواســته ها و مقدســات ملــت 
قرآن ســوزی،  اســالم،  بــا  دشــمنی  یعنــی  ایــران 
مسجدسوزی، دشمنی با ایران و سوزاندن پرچم 
و بی احترامی به سرود ملی، چهره صحنه گردانان 

واقعی را روشن کرد.
ادعــا  افزودنــد:  اســالمی  انقــالب  رهبــر 
می کننــد طرفــدار ملت ایران هســتند در حالی که 
ملــت ایــران، »ملــت مســلمان« و »ملــت قــرآن 
و امــام حســین« اســت؛ آیــا کســانی که بــه امام 
حسین )ع( و به اربعین و راهپیمایی میلیونی آن 
اهانــت و بی حیایــی می کنند، طرفــدار ملت ایران 

هستند؟
بــا  برخــورد  چگونگــی  تبییــن  در  ایشــان 
عناصــر مرتبط با اغتشاشــات بــر ضرورت تفکیک 
صحنه گردانان، فریب خوردگان، عامالن جنایت و 
افــراد پــول گرفته تأکید کردند و گفتند: این افراد 
یکجور نیســتند. کسی را که بی توجه به خواست 
حقیقی دشــمن، با او همراهی کرده یعنی فریب 
خورده اما جنایتی نکرده است چه دانشجو باشد 
چه غیر دانشــجو، باید متنبّه و موعظه و هدایت 
و بیــدار کــرد و با پرســش از او کــه آیا این حرکت 
موجــب پیشــرفت کشــور اســت یــا ضــدّ آن، او را 
بــه فکــر کــردن وادار و هوشــیار کرد تا با دشــمن 
هم صدایی نکند و به تعبیر امام بزرگوار همه هر 

چه فریاد دارند بر سر آمریکا بزنند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای حکــم عامــالن 
جنایــات اخیر را متفاوت خواندند و تأکید کردند: 
عامــالن جنایــت، قتل، تخریب یــا تهدید به آتش 
زدن دکان و ماشین کاسبان و مردم، و آن کسی 
کــه بــا تبلیغــات آنهــا را وادار به ایــن کارها کرده، 

هر یک باید به اندازه گناهشان مجازات شوند.
ایشان در این زمینه افزودند: البته مجازات 
بایــد به وســیله قــوه قضائیــه  ای کــه بــا قــدرت و 
سالمت و پر انگیزه است انجام شود و هیچ کس 
حــق نــدارد خودســرانه و به خیال خود دســت به 

مجازات بزند.

ایشــان با اشــاره بــه تعبیــر امیرالمؤمنین از 
پیامبــر اکــرم )ص( بــه طبیبــی که هــم داغ دارد و 
هم مرهم، استفاده بجا از مجازات و نصیحت را 
مــورد تأکیــد قرار دادند و افزودند: تا این ســاعت 
امــا  اســت  خــورده  دشــمن شکســت  بحمــدهللا 
دشــمن هــر روز کیــد و مکــری دارد و با شکســت 
مختلــف  اقشــار  ســراغ  اســت  ممکــن  امــروز، 
همچون کارگران و زنان برود اگرچه شــأن بانوان 
و کارگران با شرف ما بسیار باالتر از آن است که 
تسلیم بدخواهان شوند و فریب آنان را بخورند.
رهبــر انقــالب با اشــاره بــه بکارگیــری ترفند 
»لشکرســازی کاذب« و »انبوه ســازی دروغ« در 
رســانه های ضــد ایــران بــا هــدف تأثیرگــذاری بــر 
افراد غافل و بی خبر، گفتند: آنچه واقعیت دارد، 
حضــور انبوه مــردم در میدانهای مختلف دفاع از 

انقالب، و تودهنی آنها به بدخواهان است.
حضــرت آیت هللا خامنه ای در بخش دیگری 
از سخنانشان، مشکالت اقتصادی را یک واقعیت 
خواندنــد و افزودند: نامگذاری ســالهای متعدد با 
شــعارهای اقتصــادی و تأکیــد بــه مســئوالن برای 
عالج این مشــکالت، بــا توجه به اهمیت موضوع 
اقتصــاد صــورت گرفــت امــا دهــه نــود از لحــاظ 
اقتصــادی دهــه خوبی نبود و اگر به آن توصیه  ها 
عمــل مــی کردنــد و اقدامــات الزم را انجــام مــی 
دادنــد، وضــع امــروز کشــور و مردم متفــاوت می 

شد البته تحریم  ها هم در مشکالت مؤثر بود.
رهبــر انقالب با اشــاره به تــالش جدی و در 
برخــی مــوارد مؤثر مســئوالن برای حل مشــکالت 
دســتگاه  ها  بیشــتر  تــالش  گفتنــد:  اقتصــادی 
و  مــردم  افزایــی  هــم  و  همدلــی  و  همــکاری  و 
زمینــه ســاز حــل مشــکالت موجــود  مســئوالن، 
خواهد بود و ان شــاءهللا در این زمینه نیز مشت 

محکمی بر دهان دشمن زده خواهد شد.
رهبــر انقــالب در آغــاز سخنانشــان مــردم 
اصفهــان را حقیقتــاً شایســته تمجیــد دانســتند و 
افزودنــد: اصفهان شــهری با هویــت کامل ایرانی 
و اســالمی و شــهر زنــده ی علــم و ایمــان و هنــر و 

جهاد است.
ایشان، استان اصفهان را عالم پرور خواندند 
و با تجلیل از علمای پرشــمار این منطقه گفتند: 
اصفهان شهر ایمان و محبت به اهل بیت و شهر 
میراث هــای ارزشــمند و کم نظیر هنرهای مطلوب 

ایرانی است.
تشــریح  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
جلوه هایــی از عمق هویت انقالبی مردم اصفهان 
گفتند: اصفهان اولین شهری بود که در حکومت 

ستم شاهی در آن، حکومت نظامی برقرار شد.
ایشــان بــا اشــاره بــه حماســه آفرینی  هــای 
لشــکر امام حســین )ع( و لشــکر نجف به عنوان 
دو لشکر رزم آور استان اصفهان افزودند: تقدیم 
حدود 2۴ هزار شهید، دهها هزار جانباز، هزاران 
آزاده و وجــود خانواده  هــای ســرافرازی که از 2 تا 
7 شــهید تقدیــم اســالم و انقــالب و ایــران کــرده 
انــد، اســناد افتخار و نشــانه  های هویــت انقالبی 
و جهــادی اســتان اســت کــه پاســداری از این آثار 

پرعظمت، وظیفه هر انسان با وجدان است.
رهبر انقالب با اشاره به تشییع حدود 3۶۰ 
شــهید در 25 آبان 13۶1 در اصفهان گفتند: این 
همه جوان خونین پیکر می توانست یک شهر را 
از درد و غــم فلــج کنــد امــا اصفهانی  هــا با روحیه 
ایمانــی، همــان روز جوانــان  انگیــزه مضاعــفِ  و 
بیشتری را به جبهه  ها فرستادند و کاروان عظیم 

کمک  های خود را راهی مناطق جنگی کردند.
حضــرت آیت هللا خامنه ای مقابله با فتنه  ها 
را از دیگــر خصوصیــات برجســته مــردم اصفهــان 
برشــمردند و گفتنــد: در این چهــار دهه هر وقت 
الزم شــده مــردم اصفهــان در دفــاع از اســالم و 
انقالب سینه سپر کرده و وارد میدان شده اند.

ایشــان با اشــاره به گله  های مــردم اصفهان 
و  انقالبــی  ویژگی  هــای  از  برخــورداری  عیــن  در 
ایمانی گفتند: مســئله آب اصفهان مهم اســت و 
مســئوالن دولتــی که برنامه  هــای خوبی برای حل 
این مشــکالت دارند باید در کار و تالش بیشــتر، 

شب و روز نشناسند.
رهبــر انقــالب، فداکاری و جهــاد مردم دیگر 
شــهرهای کشــور را در کنــار مجاهدت هــای مردم 
اصفهــان باعــث پیــروزی کامــل و درخشــان ایران 
در دفــاع مقــدس خواندنــد و افزودنــد: جوانــان، 
واقعیــات آن آزمایــش کــم نظیر را نمــی دانند که 
چگونــه ملــت ایــران بــدون هیچگونــه حمایت در 
مقابــل همــه دنیــا و کمک  هــای همه جانبــه ناتو، 
ورشــو،  امریکا و شــوروی سابق و اروپا به صدام، 

ایستاد و پیروز شد.

صنــدوقبینالمللیپــولباردهبندی۱۸۸دولت
جهــانازنظرنســبتخالصهزینههــابهتولید
ناخالصداخلی،دولتایرانرادررتبه۶ازاین

نظرقرارداد.
صنــدوق  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
بین المللی پول در بخشی از گزارش خود موسوم 
به چشــم انداز اقتصادی جهان، به بررســی میزان 
هزینه هــای خالــص 188 دولــت جهــان در ســال 
2۰22 پرداخته و آنها را بر اساس نسبت خالص 
داخلــی  ناخالــص  تولیــد  بــه  دولــت  هزینه هــای 

رده بندی کرده است.
ایــن گــزارش دولــت ایــران را به عنــوان یکــی 
از کم خرج تریــن دولت هــای جهــان معرفــی کــرده 
اســت. نســبت هزینه کــرد دولــت ایــران در ســال 

2۰22 بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران 12.517 
درصد محاسبه شده است که بر این اساس تنها 
5 دولــت جهــان نســبت بــه دولت ایران در ســال 
2۰22 کم هزینه تر بوده اند و ایران از این نظر در 

رتبه ششم جهان قرار گرفته است.
کم خرج تریــن دولــت جهــان در ســال 2۰22 
کل  نســبت  اســت.  شــده  اعــالم  دولت  هائیتــی 
ناخالــص  تولیــد  بــه  دولت  هائیتــی  هزینه هــای 
داخلی این کشور در سال 2۰22 بالغ بر 1۰.293 
درصــد محاســبه شــده اســت کــه کمتریــن میزان 
هزینه کرد دولت ها در جهان محسوب می شود.

دولت هــای ترکمنســتان بــا 1۰.35 درصــد، 
ســودان با 11.۴21 درصد، اتیوپی با 12.۰8 درصد 
و گینــه اســتوایی بــا 12.11۶ درصــد به ترتیــب در 

رتبه های دوم تا پنجم از این نظر قرار گرفته اند.
نیــز  خاورمیانــه  کشــورهای  میــان  ایــران 
کم خرج تریــن دولــت در ســال 2۰22 بــوده اســت و 
در حالــی کــه رتبــه ۶ جهــان را از ایــن نظــر بــه خود 
کم خــرج  دولــت  دومیــن  اســت  داده  اختصــاص 
خاورمیانه عربستان است که در رتبه ۶5 جهان قرار 
گرفته اســت. نسبت هزینه کرد دولت عربستان به 
تولیــد ناخالــص داخلی این کشــور 2۶.858 درصد 
اعالم شده است. قطر با هزینه کرد 27.۶3درصدی 

در رتبه ســوم قرار گرفته است.
بــا  نیــز  نائــورو  جزیــره ای  کشــور  دولــت 
هزینه کــرد 15۴.۴55درصــدی بــه تولید ناخالص 
جهــان  دولــت  ولخرج تریــن  به عنــوان  داخلــی 

شناخته شده است.

رتبــه برخــی کشــورهای دیگر از نظر نســبت 
هزینه کــرد دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در 
سال 2۰22 عبارت است از: بنگالدش با 1۴.71۴ 
درصــد در رتبــه 8، اندونــزی بــا 18.۴9 درصــد در 
رتبه 21، پاکستان با 18.872 درصد در رتبه 28، 
مصــر با 25.8۴3 درصــد در رتبه ۶2، کره جنوبی 
با 27.581 درصد در رتبه 72، امارات با 29.597 
درصــد در رتبــه 85، عمــان بــا 3۰.۶91 درصــد در 
رتبــه 91، ترکیــه بــا 33.259 درصــد در رتبه 1۰۴، 
چیــن بــا 33.759 درصد در رتبه 1۰8، روســیه با 
35.521 درصــد در رتبــه 119، انگلیس با ۴1.2۶۶ 
درصــد در رتبــه 1۴2، ژاپن با ۴3.۴ درصد در رتبه 

15۰، و آلمان با ۴9.737 درصد در رتبه 1۶8.
بین المللــی  رده بنــدی صنــدوق  اســاس  بــر 

پــول، اقتصادهــای بــزرگ و صنعتــی ولخرج تریــن 
دولت هــا را در جهــان دارنــد. دولــت آمریــکا کــه 
بزرگ تریــن اقتصــاد جهــان را دارد رتبــه ای بهتر از 
127 به دســت نیاورده اســت. خالص هزینه های 
ناخالــص داخلــی  تولیــد  بــه  ایــن کشــور  دولــت 
37.۴۶۶ درصد برآورد شــده که رقم قابل توجهی 
اســت. میــان اقتصادهــای بــزرگ، دولت فرانســه 
دولــت جهــان محســوب می شــود.  ولخرج تریــن 
دولــت این کشــور معــادل 58.3۶5 درصد تولید 
ناخالــص داخلــی هزینــه می کنــد و از این نظر در 
رتبــه 181 جهــان قرار گرفته اســت. تنها 7 کشــور 
جزیره ای و کوچک هزینه کرد بیشــتری نسبت به 
فرانسه بر اساس تولید ناخالص داخلی در سال 

2۰22 داشته اند.

رهبرانقالب:هیچکسخودسرانهحقنداردبهخیالخودش
کسیرامجازاتکند

دولتایران،کمخرجتریندرخاورمیانهورتبه۶جهانشد
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شعب بیمه رازی 
شناسنامه دار می شوند

و  نماینــدگان  شــعب،  امــور  مدیریــت  سرپرســت 
کارگزاران تاکید کرد: مســئولیت رســیدگی به مطالبات 
و هماهنگــی کلیــه امــور مناطــق بــا اختیاراتــی مشــابه 
مدیر واحد ستادی بر عهده روسای ادارات خواهد بود 

کــه ایــن طــرح افزایــش 
و  پاســخگویی  ســرعت 
تمــام  هزینــه  کاهــش 
شده یک خدمت است.
روابــط  گــزارش  بــه 
امــور  و  عمومــی 
رازی،  بیمــه  بین الملــل 
هشــتمین  و  چهــل 
سه شــنبه های  رویــداد 

در  کــه  شــد  برگــزار  حالــی  در  رازی  بیمــه  پاســخگویی 
استودیویی متفاوت به فصل سوم رسید.

در قســمت اول فصل ســوم این برنامه ناصرالدین 
اســامی فرد- مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 
بیمه رازی میزبان حســین پایندانی- سرپرست مدیریت 
امــور شــعب، نماینــدگان و کارگــزاران بــود کــه پایندانی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه در آینده بســیار نزدیک شــعب بیمه 
رازی شناسنامه دار خواهند شد، گفت:  در دوره جدید 
مدیریت امور شــعب، نمایندگان و کارگزاران بر اســاس 
کارشناســی صورت گرفته شــعب سراســر کشــور به سه 
منطقه تقسیم و هر یک از روسای ادارات شاغل در این 
مدیریت ، مسئولیت رسیدگی به مطالبات و هماهنگی 
کلیــه امــور یکــی از ایــن مناطــق را بــا اختیاراتــی مشــابه 
مدیر واحد ستادی بر عهده خواهد داشت. هدف از این 
طرح افزایش ســرعت پاسخگویی و کاهش هزینه تمام 

شده یک خدمت است.

افزایش سقف خرید روزانه 
سپهرکارت بانک صادرات 
ایران به یک میلیارد ریال

ســقف تراکنش خرید روزانه با ســپهر کارت های بانک 
صادرات ایران از درگاه های اینترنت بانک و پایانه های 

فروشگاهی به یک میلیارد ریال رسید.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک صادرات ایــران، با 

افزایش سقف تراکنش 
ســپهرکارت های  روزانــه 
مشــتریان  بــه  متعلــق 
دارنــدگان  حقیقــی، 
بانــک  ســپهرکارت 
ایــن  از  ایــران  صــادرات 
پــس می توانند روزانه تا 
سقف یک میلیارد ریال 
درگاه هــای  طریــق  از 

اینترنت بانک و پایانه های فروشگاهی خرید کنند.
بانــک صــادرات ایــران بــا داشــتن نزدیــک بــه ٢٥ 
میلیــون ســپهرکارت فعــال، ســهم قابــل توجهــی از نقل 
و انتقــال نقدینگــی و تراکنش هــای شــبکه بانکــی را در 

بستری امن به خود اختصاص داده است.
همچنیــن ایــن بانــک بــا داشــتن بیــش از ٥٢٠٠ 
دســتگاه خودپــرداز ثابــت در ســطح کشــور، وجــود بالغ 
بــر صدهــا هــزار پایانــه فروشــگاهی، اســتقبال فــراوان 
اشــخاص حقیقــی، حقوقــی و شــرکت ها و ســازمان ها 
میلیون هــا  و   IPG درگاه هــای  بانــک،  اینترنــت  از 
اســتفاده کننده از اپلیکیشــن همراه بانــک ســهم قابــل 
توجهی در ارائه خدمات به بیش از ٤٥ میلیون مشتری  

خود در داخل و خارج از کشور دارد.

بانک سینا به دنبال 
ارزش افزایی برای مشتریان 

سرپرســت بانک ســینا از برنامه های این بانک برای 
ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر بــرای مشــتریان خــود 

خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ســینا، غامرضــا 
فتحعلی در مراسم امضای تفاهم نامه میان بانک سینا 

و گــروه صنعتــی گلرنگ 
ارتقــای  هــدف  بــا  کــه 
همکاری هــای  ســطح 
افزایــش  و  متقابــل 
فی مابیــن  تعامــات 
گرفــت،  صــورت 
بنگاه هــای  تأمین مالــی 
اقتصادی را از مهم ترین 

وظایــف بانک هــا دانســت و گفــت: بانک ســینا بــا ایجاد 
بســتری امن و مناســب در حوزه های مختلف در تاش 
اســت بتوانــد بــرای مشــتریان ارزش افــزوده ای بیش از 
گذشــته ارائه دهد تا گامی مهم در راســتای رونق تولید 

برداشته شود.
بانکــی  خدمــات  مــورد  در  اصلــی  شــاخصه  وی 
را تســهیل و تســریع در ارائــه خدمــات عنــوان کــرد و 
خاطرنشــان ســاخت: بــا اجــرای طــرح تحول کســب وکار 
بانک و بازاریابی هوشــمندانه، می توان گام های مؤثری 
در مســیر حمایــت از صنایــع داخلــی و رونــق تولیــد در 

کشور برداشت.
وی اظهــار امیــدواری کــرد: بانــک ســینا بــا تقویــت 
بــازار  ســهم  افزایــش  و  توســعه  و  بهبــود  برنامه هــای 
خود، بتواند خدمات و تســهیات بیشــتری را در اختیار 
شــرکت های صادرات محــور و تولیدکننــدگان در مســیر 

توسعه و رونق اشتغال قرار دهد.
در ایــن تفاهم نامــه که توســط غامرضــا فتحعلی، 
ذاکریــان،  ســزاوار  مســعود  و  ســینا  بانــک  سرپرســت 
نایب رییــس هیئت مدیــره و قائم مقــام مدیرعامــل گروه 
از  اســتفاده  بــر  اســت،  شــده  امضــا  گلرنــگ  صنعتــی 
ظرفیت هــای بانکــی و زنجیــره ارزش مالــی بانــک ســینا 

تأکید شد.
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تسهیم کارمزد وام ازدواج 
در اقساط قابل پرداخت 

مشتریان
اقســاط  در  ازدواج  قرض الحســنه  تســهیالت  کارمــزد 
قابــل پرداخــت مشــتریان بانک مســکن در طــول دوره 

بازپرداخت سهمیه بندی شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بانــک مســکن - هیبنــا، 
افزایــش  بــه  توجــه  بــا 
ســقف تســهیات قرض 
الحسنه ازدواج در طول 
 سال های اخیر و به تبع 
آن افزایش مبلغ کارمزد 
مشــتریان  ســئواالت  و 
گرامــی درباره محاســبه 
اقســاط و کارمــزد قابــل 
پرداخــت در ابتــدای هر 
ســال، تغییرات الزم در ســامانه تسهیات متمرکز بانک 
مسکن در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان گرامی 
طراحی و پیاده سازی شده است. بر همین اساس، اخذ 
مبلغ کارمزد در ابتدای ســال حذف و کارمزد تســهیات 
قرض الحســنه ازدواج در اقســاط قابل پرداخت مشتری 

در طول دوره بازپرداخت تسهیم شده است.

ایجاد پارك های پتروشیمیایی، گام 
مهمی در رونق و شكوفایی اقتصاد 
دکتــر خورســندیان در ســفر بــه منطقه ویــژه اقتصادی 
انرژی پارس )عسلویه( گفت: تأمین مالی صنایع نفت 
و گاز در راستای تکمیل 
زنجیــره ارزش و ایجــاد 
پارک  های پتروشیمیایی 
از وابســتگی کشــور بــه 
مواد اولیه و محصوالت 
و  کاهــد  مــی  وارداتــی 
گام مهمــی در رونــق و 
بخش  هــای  شــکوفایی 
مختلــف صنایع و رونق 

و ثبات اقتصادی کشور است.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانك صنعــت و معدن، 
علی خورسندیان که به اتفاق هیأتی متشکل از حسین 
عســکری عضــو هیــأت مدیــره و قائــم مقــام مدیرعامل، 
عبدالرضا ولی الهی معاون اعتبارات و راهبری شــعب و 
بیــژن اســدی معاون نظارت، حقوقــی و وصول مطالبات 
ایــن بانــک، روز چهارشــنبه بیســت و پنجــم آبانمــاه بــه 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) عسلویه( سفر کرده 
اســت، از چندیــن طــرح صنعتــی در ایــن منطقــه بازدید 
کــرد و در خــال این بازدیدهــا و در گفتگو با صنعتگران 
اظهار داشت: این بانک بنا بر رسالت خود برای توسعه 
کشــور بــه تمامــی صنایــع مخصوصــاً صنایع نفــت و گاز 
و پتروشــیمیایی که صنایع اســتراتژیک کشــور هســتند، 
نگاهی حمایتی دارد و تمامی کارکنان این بانک همواره 
در اندیشــه ارائه خدمات متنوع مالی و بانکی متناســب 

با نیاز این صنایع مهم کشور هستند.
وی بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه احــداث پارک هــای 
ارزش  زنجیــره  تکمیــل  راســتای  در  پتروشــیمیایی 
ضرورتی انکارناپذیر اســت، عنوان داشــت: ســاخت این 
مجموعه  هــا بــا هــدف ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر در 
صنعــت پتروشــیمی و صنایــع شــیمیایی، جلوگیــری از 
خام  فروشــی و غلبه بر تحریم  های ظالمانه اقتصادی با 
بهره گیری از دانش و تخصص داخلی قابل انجام است.

 تفاهم  همكاری
 پژوهشكده بیمه

و شركت بیمه اتكایی امین
بــه منظــور تعامــل، تبــادل تجربیــات علمــی و فراهــم 
آوردن زمینه هــای همکاری در جهت توســعه تحقیقات 
مشــاوره  و  کاربــردی 
تفاهم نامــه  علمــی، 
همــکاری مشــترک بین 
و  بیمــه  پژوهشــکده 
اتکایــی  بیمــه  شــرکت 
امین در روز چهارشنبه 
25 آبــان 1401 منعقــد 

شد.
به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل پژوهشــکده بیمه، در نشست مشترک 
پژوهشــکده بیمــه و شــرکت بیمــه اتکایــی امیــن کــه روز 
چهارشنبه 25 آبان 1401 به میزبانی پژوهشکده بیمه و 
با حضور دکتر محمدمهدی عســگری رئیس پژوهشــکده 
بیمــه، دکتــر موســی رضایــی میرقائــد مدیرعامل شــرکت 
بیمــه اتکایــی امیــن و مدیــران ارشــد دو مجموعــه برگزار 
گردیــد، تفاهم نامــه همــکاری مشــترک بین پژوهشــکده 

بیمه و شرکت بیمه اتکایی امین امضا شد.
ایــن نشســت  بیمــه فلســفه  رئیــس پژوهشــکده 
را آشــنایی همــکاران دو مجموعــه بــه منظــور گســترش 
تبــادل  و  بحــث  دوجانبــه،  همکاری هــای  و  ارتباطــات 
و  اتکایــی  تکافــل  و  تکافــل  موضــوع  پیرامــون  نظــر 
بــا  و  دانســت  مشــترک  همــکاری  تفاهم نامــه  امضــای 
تقدیــر از مشــارکت فعــال شــرکت بیمــه اتکایــی امیــن 
در اجرایی ســازی تکافــل و حضــور در دهمیــن مجمــع 
جهانــی تکافــل و تکافــل اتکایــی دبــی خاطر نشــان کرد: 
کشــورهای اســامی هنــوز به حــوزه تکافــل اتکایی ورود 
جدی نداشته اند و یکی از اهدافی که در کارگروه تکافل 
و شــورای فقهی صنعت بیمه دنبال شــده است نوآوری 

در حوزه تکافل اتکایی بوده است.
بین المللــی  ارتباطــات  کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در  بیمــه  پژوهشــکده  کــرد:  تاکیــد  تحریــم  دوران  در 
آینــده نزدیــک رایزنی هایــی با فعــاالن حــوزه تکافل دنیا 
خواهد داشــت تا از تجارب بین المللی در راســتای ارائه 
محصــوالت تکافــل و تکافــل اتکایــی در صنعــت بیمــه 

کشور استفاده شود.

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:

پس از ارائه بسته 10 بندی حمایتی از بورس 
و رهایی گام به گام صنایع از جمله خودرو، 
تایــر، ســیمان و ... از قیمتگــذاری دســتوری، 
اقدامــات دولــت بــرای بازگشــت اعتمــاد بــه 
بازار ســهام ادامه دارد و کاهش ۸0 درصدی 
مالیات فروش سهام در جلسه شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
هماهنگــی  شــورای عالی  جلســه  در  )ســنا(، 
اقتصــادی ســران قــوا و بــا پیگیــری ســازمان 
بــورس و بــه منظــور حمایــت از ســهامداران، 
کاهــش ۸0 درصدی مالیات فروش ســهام در 
جلســه شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی به 

تصویب رسید.
پــس از آغــاز حمایت  هــای جــدی دولــت 
از بازار ســهام و احیای روند معامات از ســه 
هفته گذشــته و بهبود شــرایط بازار، اقدامات 
دولــت ادامــه دارد تــا به فعاالن بازار ســرمایه 
اثبات شود که این بازار در اولویت برنامه  های 

اجرایی دولت قرار دارد.
از ایــن رو در ادامــه حــذف قیمتگــذاری 
دســتوری در صنایــع مختلــف، دوشــنبه ایــن 
هفتــه یــک اتفاق مهــم و بزرگ بــرای صنعت 
خــودروی کشــور رقم می خــورد و آن، عرضه 
خــودروی پرتیراژ پــژو 20۷ ایران خودرو برای 
نخســتین بار در بورس کاال اســت تا پس از 

رهایــی خودروهــای کــم تیــراژ و غیرعمومــی 
تــر برای مــردم، حــذف قیمتگذاری دســتوری 
و اعتمــاد بــه ســازوکار بــازار بــه خودورهــای 

پرتیراژ برسد.
این اقدام چند سیگنال مثبت را با خود 
به همراه دارد، نخست اینکه عزم دولت برای 
جــدی  دســتوری  قیمتگــذاری  گذاشــتن  کنــار 
است، دوم، حمایت واقعی از خودروسازان و 
بازگشت سود حاصل از تولید به چرخه تولید 
نگذاشــتن ســهامداران  تنهــا  و ســوم،  اســت 

اســت تــا آن  هــا گــروه بــه گــروه بــا مشــاهده 
اقدامــات عملیاتــی دولــت و برداشــتن موانــع 
ایجاد شده در مقابل کسب و کارها، به بازار 

سهام دلگرم باشند.
از ســوی دیگــر، طبــق رایزنی  های صورت 
گرفته و برنامه ریزی جدی سازمان بورس در 
خصــوص بندهــای اثرگذار بودجه ســال آینده 
بر شــرکت  های بورسی، دولت و مجلس طبق 
هفته  هــای گذشــته از عــدم تصویــب هــر بنــد 
ضدبورســی در بودجــه ســال 1402 خبــر داده 

انــد تــا یکــی دیگــر از ریســک  های بــزرگ بازار 
سهام کنار رود.

درصــدی   ۸0 کاهــش  معتقدنــد:  کارشــناس 
مالیــات فــروش ســهام کــه در جلســه اخیــر 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب 
رســیده اســت، بــدون شــک خبــری مثبــت و 
محــرک بــرای ورود نقدینگــی جدیــد بــه بــازار 
یعنــی  اقــدام  ایــن  ارزش  زودی  بــه  و  اســت 
کاهــش هزینــه مبــادالت در بازار ســهام را در 

روند معامات مشاهده خواهیم کرد.

گفــت:  ایــران  کارآفرینــان  مجمــع  دبیــرکل 
فروش این منابع به ویژه برج هایی که برخی 
بانک ها در مناطقی همچون الهیه، زعفرانیه 
و غیــره در تهــران دارنــد، مشــکالت تولیــدی 

کشور را رفع خواهد کرد.
حمیدرضــا  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
غزنوی دیروز در نشســت خبری به مناســبت 
فــرا رســیدن هفتــه جهانــی کارآفرینــی )24 تا 
مناســبی  قوانیــن  کــرد:  اظهــار  آبان مــاه(   ۳0
اقتصــادی  پیشــران های  از  حمایــت  بــرای 
ثــروت  تولیــد  در  کــه  بــزرگ  شــرکت های  و 
تــا  نــدارد. مشــکل  در کشــور موثرنــد وجــود 
پیشــران های  از  وقتــی  حتــی  کــه  آنجاســت 
معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  در  اقتصــادی 
مجلــس صحبت می شــود، بحث تــازه ای برای 
نمایندگان است؛ بنابراین به نظر می رسد که 
باید در اســتراتژی های صنعتی مان تجدیدنظر 
کــرده و زمینه هــای فرهنگــی و اجتماعی آن را 

نیز فراهم کنیم.
دبیــرکل مجمــع کارآفرینان ایران با بیان 
اینکــه موضــوع پیشــران ها تاکنــون کمتــر در 
محافل اقتصادی و کان کشــور مطرح شــده، 
امــا امــروز حاکمیــت احســاس نیــاز کــرده و 
همــراه بوده اســت، افــزود: برنامه پنج ســاله 
صنعتــی در کشــور وجود نــدارد و حتی برنامه 
مزیــت دار  صنایــع  انتخــاب  بــرای  پنج ســاله 
نداریم؛ امروز در تدوین برنامه هفتم توسعه 

باید این مسائل را در نظر داشته باشیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــه ســمت 

صنعتی شــدن هرچه بیشتر در کشور حرکت 
از  می توانیــم  راه  ایــن  در  داد:  ادامــه  کــرد، 
تجارب موفق کشورهایی همچون کره جنوبی، 
آلمــان، ژاپــن و حتــی ترکیــه اســتفاده کنیــم؛ 
حمایت هــای ویــژه در موضــوع بهــره بانکــی و 
مالیــات، جلوگیری از واردات کاالهای مشــابه 
داخلــی، کاهــش تعرفه مــواد اولیه مورد نیاز، 
جلوگیــری از ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
بــروز  از  جلوگیــری  و  پیشــران  صنایــع  در 
رقابــت مخــرب داخلی با محدودســازی صدور 
مجوزهــا، تنهــا بخشــی از حمایــت دولت های 
کشــورهای یــاد شــده از شــرکت های بــزرگ و 

پیشران صنعتی است.
عــده ای،  نظــر  برخــاف  گفــت:  غزنــوی 
توجــه صــرف بــه بنگاه های کوچک و متوســط 
هیــچ وقــت نمی توانــد موجــب تنومنــد شــدن 
اقتصادمان شــود و باید به ســمت تولید انبوه 
برویم تا قیمت و کیفیت تولیدات مان منطقی 
شــود. در این راســتا نیاز اســت تا شرکت های 
بخــش خصوصــی دارای پتانســیل و مزیت دار 
کــه توانایی مدیریــت صنعتی را دارند انتخاب 
و حمایــت شــوند، زیــرا در موضــوع خطیــری 
نظیــر تحریم هــا نیــز شــرکت های بــزرگ قــادر 
بــه کنتــرل مشــکات هســتند نه شــرکت های 

کوچک.
در  ایــران  کارآفرینــان  مجمــع  دبیــرکل 
ادامــه تصریح کــرد: اگــر برجام شــکل بگیرد یا 
خیر، در هر دو حال اینکه منابع ارزی کشــور 
را صــرف واردات کنیــم خیانت و ظلم به همه 

نســل ها است. منابع ارزی باید صرف واردات 
ماشــین آالت یــا مواد اولیه ای که در کشــور از 

آنها برخوردار نیستیم، شود.
بــرای هــر  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  غزنــوی 
صنعت پیشــران در کشــور یک تصمیم خاص 
گرفتــه شــود، یادآور شــد: مطابــق آمارها، ۳0 
درصد کل صادرات کشور را صادرات کاالهای 
خــام و نیمه خــام تشــکیل می دهــد کــه حدود 

۷.۳ میلیارد دالر است.

سهم صنعت از تسهیالت 
کمتر از 40 درصد بود

در  ایــران  کارآفرینــان  مجمــع  دبیــرکل 
ادامــه بــا بیان اینکــه کمبود تســهیات بانکی 
یکی از مشــکات اساســی پیشــران ها اســت، 
اظهار کرد: در شرایط کنونی، وام و تسهیات 
کمتری برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در 

گردش واحدها داده می شود.
وی بــا تقســیم بانک هــای کشــور بــه دو 
بانک هایــی  نخســت  دســته  گفــت:  دســته، 
هســتند که زیان انباشــته دارنــد، اما با وجود 
ایــن بــه راحتــی در حــال کار کــردن هســتند و 
حتــی ســود بیشــتری بــرای جذب ســپرده های 
بیشــتر مــردم در نظــر می گیرنــد. دســته دوم 
بانک هایــی هســتند کــه می تواننــد تســهیات 
ارائــه کننــد، امــا قوانیــن موجود ســبب شــده 
تــا بــه ســمت تولیــد و ارائــه تســهیات به این 

بخش نروند.

به گفته غزنوی، مطابق آمارها از ابتدای 
امســال تاکنــون کمتــر از 40 درصد تســهیات 
بانک هــا  ســوی  از  کشــور  در  ســهم صنعــت 

پرداخت شده است.
زیــاد  بســیار  تعــداد  کــرد:  تصریــح  وی 
برج هــا و خانه هــای خالــی متعلق بــه بانک ها 
در کشــور وجــود دارد کــه سال هاســت خالــی 
نمی شــوند  اســتفاده ای  و  از ســکنه هســتند 
و هرچنــد قانــون بــرای مقابلــه با ایــن رویکرد 
بانک هــا وجود دارد، امــا تاکنون اقدامی علیه 
آنها انجام نشده است. برخی آمارها حاکی از 
وجود یک میلیون و ۷40 هزار واحد خالی در 
کشــور اســت که بیش از ۹00 هزار واحد آنها 
متعلــق بــه اشــخاص حقوقی به ویــژه بانک ها 

ست.
دبیــرکل مجمــع کارآفرینــان ایــران تاکید 
کــرد: به طــور قطــع فروش ایــن منابــع به ویژه 
مناطقــی  در  بانک هــا  برخــی  کــه  برج هایــی 
همچــون الهیــه، زعفرانیــه و غیــره در تهــران 
دارند، مشــکات تولیدی کشور را رفع خواهد 
کرد. البته اگر خواستیم منابعی برای بانک ها 
از طریق فروش اماک شــان ایجاد کنیم، باید 
قانــون ســختگیرانه و نظــارت جــدی در ایــن 

زمینه وجود داشته باشد.
وی، ارائــه »وام ســندیکایی« بــه معنــای 
وامی که یک بانک داده و چند بانک در سود 
و همچنین ریسک آن سهیم می شوند را یکی 
از راهکارهــا بــرای کاهــش مشــکات تأمیــن 

تسهیات مورد نیاز پیشران ها عنوان کرد.

اوراق ارزی بانــک مرکــزی از امروز برای همه 
مــردم در شــعب ارزی بانــک ملی قابل خرید 
اســت؛ ایــن اوراق معــاف از مالیــات و قطــع 

شدن یارانه است.
بــه گزارش خبرنــگار ایبِنــا، اوراق گواهی 
و  تســهیل  منظــور  بــه  بانک مرکــزی  ارزی 
شــبکه  در  مالــی  جدیــد  ابزار هــای  گســترش 
بانکــی طراحــی و معرفــی شــده اســت و بــه 
عنــوان یکــی از گزینه هایــی اســت کــه مــردم 
می تواننــد بــرای مدیریــت دارایــی خــود از ان 
استفاده کنند. خریداران این اوراق می توانند 
از روز شنبه 2۸ آبان برای خرید این اوراق به 

شعب ارزی بانک ملی مراجعه کنند.
هــر شــخص حقیقــی حداقــل می توانــد 
بــه انــدازه معــادل ریالــی 1000 دالر و حداکثر 
4000 دالر اوراق ارزی بخــرد. مبنای محاســبه 
نرخ این اوراق نیز در زمان انتشار و سررسید 
توافقــی  دالر  قبــل  روز  پایانــی  نــرخ  اوراق، 
است. در این گزارش به بررسی مزایای اوراق 

گواهی ارزی جدید بانک مرکزی می پردازیم.

 بازگشت تعادل به بازار ارز
با اوراق ارزی

توســط  ارزی  گواهــی  اوراق  انتشــار 
بانــک مرکــزی بــه ایجــاد تعــادل در بــازار ارز 
و نوســانات کمتــر آن کمــک می کنــد چــرا کــه 
بخشی از تقاضای سفته بازی که در این بازار 
شــکل می گیــرد با خرید اوراق ســرمایه گذاران 
جذب و معامات بازار ارز را به حالت طبیعی 
آن باز می گردانــد و از طرفــی بــه کســانی کــه 
تبدیــل  ارز  بــه  را  خــود  دارایــی  می خواهنــد 
کننــد و بــه ایــن صــورت از کاهــش ارزش آن 
جلوگیــری کننــد ایــن فرصــت را می دهــد تا با 
خریــد اوراق ارزی از مراجعــه بــه بازار ارز و به 
وجــود آوردن تقاضــای کاذب خــودداری کــرده 
و خریــد ارز را بــه صــورت قانونــی و از مجاری 

رسمی انجام دهند.

بــا این اقــدام جو روانی بازار در رابطه با 
انتظارات از آینده نیز کنترل می شود و خیال 
فعاالن بازار ارز از بابت کنترل نرخ ارز توسط 
بانک مرکــزی آســوده می شــود کــه ایــن خــود 
باعــث کاهش بخشــی از تقاضــای کاذب بازار 

ارز می شود.

 خرید اوراق ارزی
با خیالی آسوده

مهــم  دغدغه هــای  از  یکــی  همیشــه 
خریــداران ارز کاهبــرداری و فــروش ارز هــای 
تقلبــی در بــازار غیررســمی بوده اســت که در 
این بــاره برخــی افــراد نیز بــه دام کاهبرداران 
افتاده اند و بسیار متضرر شده اند و به دلیل 
اینکــه از بــازار غیررســمی کــه خریــد و فروش 
در آن غیرقانونی اســت، ارز خود را خریداری 
کرده انــد امــکان پیگیــری قضایــی آن نیــز بــه 
ســختی امــکان پذیــر اســت و بــا دردســر های 

همراه است.
بــه همین منظور ابزاری مثل اوراق ارزی 
کــه در واقــع با پشــتوانه بانک مرکزی منتشــر 
خریــداران  بــه  را  اطمینــان  ایــن  می شــوند، 
خطــر  و  احتمــال  هیچ گونــه  کــه  می دهــد 
کاهبــرداری و پرداخــت اســکناس تقلبــی در 

آن وجود ندارد.

تحویل فیزیکی ارز در سررسید
یکــی از مزایــای ایــن اوراق امکان تحویل 
بــر  بنــا  اســت.  زمــان سررســید  در  فیزیکــی 
اعــام بانک مرکــزی در زمــان سررســید امکان 
تحویــل فیزیکــی ارز نیــز وجــود دارد و دارنــده 
اوراق ارزی می توانــد با پرداخت حق الوکاله ۷ 
درصدی به بانک مرکزی نسبت به تحویل کاال 

در زمان سررسید اقدام کند.
البته امکان دیگری نیز که غیر از تحویل 
فیزیکــی وجــود دارد نیــز بــرای خریــداران این 
اوراق جذابیت های خاص خود را دارد. چرا که 

دارندگان اوراق ارزی می توانند بدون پرداخت 
حق الوکالــه در زمــان سررســید تســویه نقدی 
ریالی را انتخاب کنند و در زمان سررســید به 
میــزان اوراق ارزی کــه در اختیــار دارند با نرخ 
پایانــی روز قبل دالر توافقی معادل ریالی آن 

را دریافت کنند.

 نقدشوندگی اوراق ارزی
در طول دوره سررسید

بانــک  ارزی  گواهــی  اوراق  خریــداران 
مرکــزی می تواننــد در هــر زمــان کــه بخواهند 
بــه  توافقــی  نــرخ روز دالر  بــا  را  اوراق خــود 
بانک مرکــزی بفروشــند، چرا کــه در این اوراق 
شــده  گرفتــه  نظــر  در  نیــز  بازخریــد  امــکان 
اســت. بــا امــکان بازخریــد اوراق ارزی خیــال 
ســرمایه گذاران از بابــت فروش ایــن اوراق در 

طول زمان سررسید نیز راحت می شود.
البتــه بانک مرکــزی تاکیــد کــرده کــه این 
اوراق امــکان معامــات ثانویه و انتقال به غیر 
را ندارند و صرفاً باید یا در سررســید یا زودتر 
از آن به شــعب ارزی بانک ملی ارائه شــوند؛ 
بنابرایــن بــرای بازخریــد ایــن اوراق خریــداران 
تنهــا بایــد بــه یکــی از شــعب ارزی بانــک ملی 

مراجعه و اوراق خود را بازخرید کنند.

معافیت مالیاتی اوراق ارزی
معافیــت مالیاتــی یکــی دیگــر از مزایــای 
خــوب اوراق گواهــی ارزی بانک مرکزی اســت. 
طبــق بخشــنامه ســازمان امور مالیاتــی که در 
تاریخ 2۷ مرداد 1401 اباغ شده است، انواع 
اوراق بهــادار، از جملــه اوراق گواهــی ســپرده 
مــدت دار عــام و خــاص و انــواع صکــوک ارزی 
و ریالــی کــه در چارچوب ضوابط اباغی بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران منتشر شوند، 

معاف از مالیات خواهد بود.
افزایــش  بــه  مالیاتــی  معافیــت  ایــن 
انگیزه ســرمایه گذاران بــرای خرید اوراق ارزی 

بانک مرکــزی کمــک می کنــد و باعــث کاربــرد 
بیش تر این اوراق در شبکه بانکی می شود.

 خرید ارز 
بدون قطع شدن یارانه

یکی از نگرانی های افراد برای خرید ارز، 
قطــع شــدن یارانه آن ها اســت. زیــرا به گفته 
یارانه هــا  ســازمان هدفمندســازی  ســخنگوی 
اطاعــات خریــداران ارز بــه عنــوان فعالیــت 
ســازمان  بــرای  هــم  خانــوار  یــک  اقتصــادی 
وزارت  بــرای  هــم  و  یارانه هــا  هدفمندســازی 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اعــام می شــود 
و خانــواری کــه مثــاً چهــار نفــر از اعضــای آن 
بــا اجــاره دادن کارت ملــی خــود، ســهمیه ارز 
دریافت کرده باشند، این کار قطعا به عنوان 
یک فعالیت اقتصادی در خانوار ثبت می شود 
و در ســازمان هدفمندسازی یارانه ها هم این 
فعالیــت بــه عنوان اطاعــات اقتصادی خانوار 
گنجانــده می شــود کــه ممکــن اســت دهــک 
خانــواده تغییــر کــرده و ایــن کار باعــث قطــع 

شدن یارانه این خانواده شود.
بانک مرکــزی  ارزی  اوراق  بــا  رابطــه  در 
الزم بــه ذکــر اســت کــه خرید ایــن اوراق برای 
همــه افــراد بامانــع اســت و ربطــی بــه خرید 
ارز توافقــی توســط افــراد در گذشــته نــدارد؛ 
بنابراین مشکلی در طبقه بندی دهک ها ذیل 
ســامانه هدفمنــدی یارانه هــا و دریافت یارانه 

نقدی به وجود نخواهد آمد.
ارز  بــازار  در  می خواهنــد  کــه  افــرادی 
دارایــی خــود را بــه ارز تبدیــل کننــد بــا ایــن 
امــکان می توانند به جای مراجعه به بازار های 
غیررســمی و ممنوع که عواقبی مثل مالیات، 
کاهبــرداری، قطــع یارانه و دیگــر موارد را نیز 
در پــی دارد، اوراق گواهــی ارزی را دریافــت 
کــرده و خــود را از گزنــد آســیب های احتمالــی 
بــازار غیررســمی و همچنین پرداخــت مالیات 

دور کنند.

ویژگی های اوراق ارزی بانک  مرکزی

۹00 هزار واحد خالی در کشور متعلق به بانک ها

کاهش ۸0 درصدی مالیات فروش سهام 
تصویب شد
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ت دوم(
) نوب

شرکت سهامی آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی  انتشار نوبت اول : 1401/08/28   نوبت  دوم : 1401/08/29

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومی :

 و از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت خریـداری نمایـد . کلیـه مراحـل مناقصـه از طریـق درگاه  سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ) سـتاد ( بـه آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد . بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود . هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه 1401/09/03
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 1401/09/15

زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 1401/09/15

»آگهی مناقصه عمومی خرید «
شماره های 231 ، 232 و 233 سال 1401

شناسه : 1413076

محل اعتبارتضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال (واحد تعداد یا مقدارنام و مشخصات کاالردیفشماره فراخوانشماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

غیرعمرانی1،545،000،000کیلوگرم150000پرکلرین2311شماره 2001001403000225 مورخ 1401/08/25

232شماره 2001001403000226 مورخ 1401/08/25
متر2000لوله پلی اتیلن 1200

غیرعمرانی900،000،000
متر3000لوله پلی اتیلن 2250

2331شماره 2001001403000227 مورخ 1401/08/25
 لوله چدن داکتیل

عمرانی2،208،000،000متر690کالس C 30 به قطر 600

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه فوق الذکر از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  مناقصه صرفاً  و  کیفی  ارزیابی 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و شماره فراخوان 2001093631000221 انجام 
خواهد شد و کلیه آگهی ها و دعوت نامه ها، تغییرات، اصالحات و ... صرفاً از طریق 
سامانه ستاد به اطالع مناقصه گران رسانده می شود. الزم است پیشنهاد دهندگان 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند و بصورت منظم جهت 

دریافت دعوت نامه ها ، تغییرات ، اصالحات به سامانه ستاد مراجعه نمایند. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:        تلفن: 021-23942555

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت:  مرکز تماس: 021-1456  
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

ت اول(
) نوب

روابط عمومی شركت نفت فالت قاره ايران
انتشار نوبت اول : 1401/08/29 

نوبت دوم : 1401/08/30 
شناسه : 1411631

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

تجديد آگهي ارزيابي كيفي مناقصه عمومی دو مرحله اي
 با شماره مناقصه 1400/017/اف 

جهت تامين خدمات سيال حفاری در مناطق عملياتی خارگ و بهرگان

شهرداری کرج - اداره امور قراردادها و پیمانها 

آگهی مزایده بصورت اجاره )حضوری(
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج درنظر دارد چهار باب ملک تجاری به متراژهای  77 ، 67 ، 64 و 81 مترمربع واقع در ضلع شمال سازمان مدیریت پسماند 
به نشانی: میدان امام حسین انتهای خیابان ساسانی جنب پمپ گاز را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط بصورت اجاره بمدت یک سال واگذار نماید. 

1-هریک از شرکت کنندگان در زمان برگزاری حراج میبایست با دردست داشتن اصل و کپی کارت ملی در محل برگزاری حضور بهم  رسانند. 
2- برنده حراج می بایست کلیه هزینه های کارشناسی مربوطه برمبنای دستمزد کارشناسی، هزینه چاپ آگهی مزایده در روزنامه ها ، کلیه هزینه های 

متعلقه )مالیات بر ارزش افزوده و...( و یک ماه اجاره پذیرفته شده را بصورت نقدی در محل برگزاری حراج پرداخت نماید. 
3- شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار است.

4- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد حراج مندرج است. 
5- حراج در روز  یکشنبه مورخ  1401/9/6  در میدان توحید، بلوار بالل ، طبقه منفی یک شهرداری مرکز )نمازخانه( راس ساعت 10 صبح انجام می گردد. 

متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ  1401/8/28 لغایت 1401/9/5 از ساعت 8 صبح لغایت 14 بعدازظهر به جز ایام تعطیل با هماهنگی سازمان 
مدیریت پسماند به آدرس فوق جهت بازدید مراجعه نمایند.

* جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت اینترنتی   www.karaj.ir  مراجعه  و یا با شماره 09121874749 تماس حاصل فرمایید. 

نسیم هنرمند
به روزرســانی  و  جوامــع  گســترش  بــا  همزمــان 
در  کاربــران  ارتباطــات  دنیــای  و  اطالعــات 
بــرای  اپلیکیشــن  هایی  دنبــال  بــه  مجــازی  فضــای 
اطالع رســانی دقیق هســتند، نمونه  های جهانی آن 
مانند واتس آپ.، تلگرام، اینستاگرام و توییتر  که 
از محبوبیــت جهانــی برخــوردار هســتند و نیــاز بــه 
معرفــی ندارنــد؛ اما در ایران نیز چندســالی اســت 
کــه پیــام رســان  های داخلی مانند روبیــکا، بله، آی 
گــپ، ســروش طرفدار پیدا کــرده اند و یکی از این 
اپ  هــا ،ســوپر اپلیکیشــن روبیکاســت کــه تقریبــا 
جامع ترین اپلیکیشــن مالتی مدیا و چند رسانه ای 
در ایران اســت و برای سیســتم  های عامل اندروید 

و آی او اس قابلیت نصب میباشد.
این روزها با فیلترینگ سراسری در کشور این 
سوپر اپلیکیشن محبوبیت خاصی پیدا کرده است، 
جایــگاه جدیــدی میــان کاربــران ایرانــی پیــدا کــرده 
اســت و بیــش از ده  ها میلیون کاربــر تا کنون آن را 
نصــب کــرده اند. این ســوپر اپلکیشــن  تالش کرده 
اســت بــا ارائــه ســرویس  های متنوع  بــه کاربرانش 
کمــک کنــد تــا فعالیت  های روزمره خــود را راحت تر 

انجام دهند.
در روزهــای اخیــر گــوگل پلــی اقــدام بــه حذف 
چند برنامه ایرانی کرده اســت و روبیکا یکی از این 
اپ  هاســت کــه طبق گفتــه مســئوالن مربوطه علت 
حذف این اپلیکیشــن ها یکی از این موارد تحریم ها 
بود و مدیران برخی از این اپلیکیشــن ها، به ایمیل 
گوگل مبنی بر نداشتن امکان استفاده از گوگل پلی 

بــه  دلیــل بند ۱۶.۵ قوانین توســعه دهندگان اشــاره 
کــرده بودنــد، بنــدی کــه می گویــد »محصوالتــی که 
روی گوگل پلی قرار می گیرند ممکن اســت مشــمول 
قوانین صادرات، تحریم و مقررات ایاالت متحده و 

دیگر حوزه های قضایی باشند«.
اپلیکیشــن روبیکا شــامل بخش هــای متنوعی 
مانند: پیام رسان، فیلم و سریال فروشگاه، روبینو 
و دیگــر امکانــات اســت کــه در ادامه به بررســی آن 

می پردازیم.

پیام رسان: 
پیام رســان روبیــکا، قابلیــت ارســال محتــوای متنی، 
تصویری، ویدئو، فایل، صدا، ساخت کانال و گروه، 
آمــار کانال هــا، پخــش زنــده، ســاخت نظرســنجی و 
آزمون دارد همچنین دارای اتاق گفت وگوی صوتی، 
تمــاس صوتــی و تصویری و ارســال موقعیت مکانی 

است.

فیلم و سریال:
از دیگــر نقــاط قوت اپلیکیشــن روبیــکا بخش فیلم 
و ســریال آن اســت که شامل فیلم  ها و سریال  های 

محبوب روز هست.
 شــما می توانید فیلم و ســریال های محبوبتان 
را بــه صــورت رایــگان و بدون خرید اشــتراک در این 
از ۶۰۰۰۰  بیــش  اکنــون  کنیــد.  تماشــا  اپلیکیشــن 
عنــوان فیلــم و ســریال و انیمیشــن در ایــن بخــش 
وجــود دارد. تماشــای فیلــم و ســریال بــا اینترنــت 
همــراه اول و ایرانســل نیــز امــکان پذیــر اســت. در 

بخش کودک  نیز جدیدترین انیمیشن  های کودکان 
نمایــش داده مــی شــود کــه بــرای کــودکان بســیار 

سرگرم کننده است.
همچنین قســمت تعاملی یا همان ویترین که 
شــامل بخش  های ورزشــی و فروشــگاه و ... اســت 
و ماننــد فضــای اینســتاگرام می تــوان وارد صفحــه 

اختصاصی کاربر شده و الیک و کامنت قرار داد.

فروشگاه:
این روزها بازار تبلیغات فروش در پیج  های بالگر و 
اینفلونســرها در بخش فروشگاه روبیکا داغ است. 
در این بخش انواع فروشگاه  های پوشاک و لباس، 
کیــف و کفــش، شــال و روســری، صنایــع دســتی 
 و ... محصــوالت خــود را از ایــن طریــق بــه فــروش

می رسانند.
همچنیــن در آپدیــت جدیــد روبیکا بخش اد پســت 
در اســتوری  ها و  هایالیت  هــا به تازگــی به آن اضافه 
شده اند که نشان می دهد که این اپلیکیشن آینده 
بهتری در پیش روی خود دارد و می تواند بخشی از 

نیازهای کاربران را برطرف سازد.

روبینو:
از طریق شــبکه اجتماعــی روبینو می توانید عکس ها 
و ویدئو های خود را به اشتراک بگذارید. رویداد های 
جذاب روزانه را میتوان از طریق بخش استوری دنبال 
کــرد. امــکان پخش زنده و تعامل با مخاطبین بخش 
ویتریــن از پرطرفدارتریــن و پربازدیدترین بخش های 
روبینو اســت. پست ها بر اساس معیار های متنوعی 

در ویتریــن قــرار می گیرنــد و بــه صــورت چرخشــی 
چندین مرتبه در روز تغییر می کنند.

دایرکت روبینو که همان پیام رســان آن است 
بســیار کاربــردی اســت؛ زیرا همه پیام  هــای کاربران 
بــه صــورت یــک جــا در یــک فضــای مشــخص قابــل 
مشــاهده اســت. در مــورد ورود پســت ها بــه بخش 
ویتریــن بــر اســاس الگوریتمــی پیچیــده و خــودکار، 
در  ســاده،  زبــان  بــه  امــا  می شــود؛  تصمیم گیــری 
صورتــی که یک پســت تعداد الیــک، بازدید، کامنت 
و... باالیی داشته باشد و این اعداد با هم متناسب 
باشــند، بــه بخــش ویتریــن وارد می شــود. در واقــع 
ویتریــن همــان کاربــرد اکســپلور اینســتاگرام را ایفا 

می کند.  همچنین قابل ذکر است هزینه اینترنت 
برای استفاده از روبینو به صورت تمام بها محاسبه 

می شود.

دیگر امکانات:
از دیگــر بخش  هــای جذاب این اپلیکیشــن  محبوب 
ایرانــی  می تــوان بــه بخش اخبار اشــاره کــرد که در 
آن تــازه تریــن خبرهــای روز ایران و جهــان از طریق 
پایگاه  هــای  و  روزنامه  هــا  رســمی،  خبرگزاری  هــای 

خبری قابل مشاهده است.
در بخش دیگر سرویس های خدماتی این اپ کاربر 
می توانــد، بســته های شــارژ ســیم کارت و همچنیــن 

بســته های اینترنتــی تهیــه کنــد. ایــن امــکان بــرای 
کاربــران هــر ۳ اپراتور همراه اول، ایرانســل و رایتل 
فعــال اســت و آن هــا می تواننــد بــا شــارژ کیف پول 

خود در روبیکا اقدام به خرید این بسته ها کنند.
یکــی دیگــر از بخش  هــای جالب ایــن نرم افزار 
بخــش آموزشــی آن بــا نــام »روبــی کالس« اســت 
کــه دروس پایــه تحصیلی هفتم تــا دوازدهم در آن 

آموزش داده می شود.
کار کردن با اپلیکیشــن روبیکا بســیار راحت و 
سریع است و می توانید با یک کلیک بر روی بخش 
کانال  هــای پــر طرفــدار آنها را مشــاهده و در صورت 

تمایل عضو کانال  های مورد عالقه شوید.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه تعدادی 
از معاونیــن و مدیــران عامل شــرکت  های گروه ضمن 
بازدیــد از پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه کاشــان و 
توانمندی  های موجود، در نشستی با رئیس دانشگاه 

کاشان تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
تیمــوری،  محمدعلــی  گزارش ســایپانیوز،  بــه 
مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا در بازدیــد از 
پارک علم و فناوری دانشــگاه کاشــان، از واحدهای 
دانــش بنیــان این پارک کــه در حوزه صنعت خودرو 
فعــال بودنــد بازدیــد کــرد و از نزدیــک در جریــان 
فعالیت  هــای ایــن شــرکت  های دانــش بنیــان قــرار 

گرفت.
در ادامه در نشستی با رئیس دانشگاه کاشان نحوه 
تعامل این گروه خودروساز با دانشگاه کاشان مورد 
بررسی قرار گرفت و تفاهم نامه همکاری بین سایپا 

سیتروئن و دانشگاه کاشان به امضا رسید.
بــه  دســتیابی  منظــور  بــه  تفاهم نامــه  ایــن 
خودکفایــی علمــی، برقــراری ارتبــاط موثــر و فعــال 
بین صنعت و دانشــگاه با نگاه تجاری ســازی نتایج 
پژوهــش و رفع نیازهای موجود صنعت و دانشــگاه 
در راســتای منویــات مقــام معظــم رهبری و دســتور 

رئیس جمهور به امضای دو طرف رسید.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در حاشیه 
ایــن بازدیــد گفــت: مرکــز تحقیــق و توســعه ســایپا 
ســیتروئن بایــد تبدیــل بــه دانشــگاه شــود و بــرای 

اینــکار شــرایطی را ایجــاد مــی کنیــم کــه اســتادان، 
در  بتواننــد  نخبــگان شــهر کاشــان  و  دانشــجویان 

سایپا سیتروئن حضور داشته باشند.
او افــزود: برهمیــن اســاس دفتــرکاری جهــت 
سایپاســیتروئن  شــرکت  در  دانشــگاهیان  حضــور 
آماده خواهد شد و در اختیار دانشگاه قرار خواهد 
گرفــت و قــرارداد بین دو مجموعه منعقد می شــود 
که با حضور مستمر، دانشی که در دانشگاه وجود 

داردَ به صنعت منتقل شود.
کاشــان  دانشــگاه  در  کــرد:  تصریــح  تیمــوری 
رشــته  های فنی چون شــیمی، الکترونیــک، مکانیک 
و پلیمــر وجــود دارد و در ایــن موضوعــات کارهــای 
شــرکت   ۴ از  امــروز  کــه  شــده  انجــام  ارزشــمندی 
دانــش بنیــان فعــال در پــارک علــم و فنــاوری ایــن 
دانشــگاه بازدیــد انجام شــد که قابلیــت بهره گیری 

از محصوالت آنها در صنعت خودرو وجود دارد.
محصــوالت  ایــن  کــه  صورتــی  در  افــزود:  او 
بــا  کننــد  کســب  را  نیــاز  مــورد  اســتانداردهای 
شــرکت  های تولیــد کننــده، قــرارداد منعقــد خواهد 
شــد تا در اســتفاده از این محصوالت هم دانشــگاه 
ارتقــای  در  هــم صنعــت  و  ببــرد  را  الزم  اســتفاده 

کیفیت از آن بهره مند شود.
مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا بــا بیان 
ســایپا  شــرکت  مدیــران  درتامیــن  تاکنــون  اینکــه 
ســیتروئن از نیروهــای تهران بهره گیری می شــده، 

گفــت: در تفاهم نامــه امضــا شــده امــروز طرحــی را 
دنبــال خواهیــم کرد بــا عنوان »مدیــران آینده« که 
دانشــگاه بــا انجــام آموزش  هــای الزم بــه نیروهــای 
سایپاســیتروئن در همــه رده  هــا از کارشناســی تــا 
مدیریتی بتواند مدیران آینده این شرکت را از افراد 

ساکن در شهر کاشان تامین کند.
بــر  عــالوه  افــراد  ایــن  کــرد:  نشــان  او خاطــر 
حوزه  هــای  در  خــود  تخصصــی کاری  آموزش  هــای 
خواهنــد  آمــوزش  مالــی  و  مدیریتــی  حســابداری، 
دیــد تــا مدیــران آینــده شــرکت ســایپا ســیتروئن از 
نیروهــای بومــی اهل کاشــان انتخاب شــوند چراکه 
ایــن موضــوع عــالوه بــر ایجــاد عرق و تعصــب کاری 
بــه دلیــل حضــور افــراد در شــهر، در صــورت وجــود 
ایرادات احتمالی، زودتر مشــخص و برطرف خواهد 
شــد و ایــن طــرح کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد 

مدت برای شرکت سایپا سیتروئن است.
در این مراســم عباس کتابی، رئیس دانشــگاه 
کاشان ضمن ابراز خرسندی از حضور تیم مدیریتی 
ســایپا در دانشــگاه کاشــان گفت: امروز تفاهم نامه 
بــه  کاشــان  دانشــگاه  و  سایپاســیتروئن  بیــن  ای 
امضا رســید تا تبادالت علمی، پژوهشــی آموزشــی، 
تحقیقاتــی و نــوآوری توســعه پیــدا کنــد و دوره  های 
آموزشی برای کارکنان سایپا سیتروئن برقرار شود.
او افــزود: امیــدوارم امضــای ایــن تفاهم نامــه نقطــه 
و  بیشــتر  تعامــالت  انجــام  بــرای  باشــد  شــروعی 

اســتفاده از ظرفیت  هــای دو مجموعــه تــا بتــوان از 
توانمنــدی متقابــل بهــره گیــری شــود چراکــه در این 
صــورت توانمندی دانشــگاه مشــخص خواهد شــد و 
این پتانسیل در خدمت سایپا سیتروئن قرار خواهد 

گرفت تا محصوالت با کیفیت بهتری تولید شود.
کتابــی تاکیــد کــرد: در پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه کاشــان بیــش از ۶۰ شــرکت دانش بنیان 
مرکــزی  آزمایشــگاه  همچنیــن  هســتند.  مســتقر 
ســطح  در  برتــر  آزمایشــگاه  های  جــزو  دانشــگاه 
دانشــگاه  های کشــور اســت. بهره گیری از استادان 
هــم  دکتــرا  و  لیســانس  فــوق  مقاطــع  در  مجــرب 
مــی  کــه  اســت  کاشــان  دانشــگاه  ظرفیت  هــای  از 
خدمــت  در  را  بنیــان  دانــش  تواند فعالیت  هــای 
صنعــت ارائــه دهد. پس از این مراســم، مدیرعامل 
از  بازدیــدی  ادامــه  در  ســایپا  خودروســازی  گــروه 
در  نزدیــک  از  و  داشــت  سایپاســیتروئن  شــرکت 
جریان فعالیت  ها و اقدامات این شرکت خودروساز 

گروه سایپا قرار گرفت.
در ایــن بازدیــد پروژه سیســتم خــودران تامین 
کننــده قطعــات مــورد نیــاز خطــوط تولیــد بــا عنوان 
MGV و AGV توســط مدیرعامل گروه ســایپا افتتاح 

و راه اندازی شد.
سیســتم AGV و MGV خودران  هایی هســتند 
بــرای  لیفتراک  هــا  و  کش  هــا  یــدک  جــای  بــه  کــه 
جابجایــی قطعــات در خطــوط تولیــد اســتفاده مــی 

شوند و برای اولین بار در گروه خودروسازی سایپا 
ایــن دســتگاه  ها طراحــی و مــورد بهــره گیــری قــرار 

گرفته است.
مدیرعامــل گــروه خــودرو ســازی ســایپا گفت: 
یکــی از مســایل مهم در خطــوط مونتاژ بحث تامین 
قطعات در کنار خطوط تولید است که در گذشته با 
استفاده از لیفتراک انجام می شد و لیفتراک  ها در 
خطــوط تولیــد آالیندگی محیطی و صوتی ایجاد می 
کننــد که برای کارکنان خطــوط تولید مضراتی دارد. 
همچنیــن ایــن سیســتم حمــل و نقــل، قیمــت تمام 
شــده باالیــی دارد، بــر همیــن اســاس متخصصــان 
ســایپا ســیتروئن بــا توجــه بــه دانــش محــور بودن، 
توانسته اند دو ربات طراحی کرده که حمل تمامی 
قطعــات مــورد نیــاز توســط ربــات و بــدون دخالــت 

انسان تامین می شود.
او افزود: با این طراحی به نیروی اپراتور نیازی 
نیســت و عــالوه بــر ایــن هزینــه تامیــن و نگهــداری 
یدک کش  ها که در گذشته بسیار باال بوده با انجام 
داخلــی ســازی کامــل این دســتگاه، کاهــش هزینه 

مناسبی داشته است.
تیموری با اشاره به تولید محصوالت جدید در 
گروه سایپا، تاکید کرد: در گروه خودروسازی سایپا 
هدف گذاری عرضه ۸ خودرو انجام شده که خطوط 
تولید خودروهای اطلس و ســهند آماده سازی شده 
است. ۳۰ دستگاه از این خودروها تولید شده و در 

حال گذراندن تســت  های نهایی هستند. ۶ دستگاه 
خودرو آریا نیز تولید شده که برای مرحله مونتاژ و 

گذراندن تست  ها آماده است.
او افزود: برای خودرو نیســان ۶ کاربری جدید 
طراحــی و ایجــاد شــده و طول محل بــار آن افزایش 
یافته اســت و تمام اســتانداردها را گذرانده اســت. 
ایــن خــودرو قابلیت حمل بارهای ســنگین و حجیم 
را دارد کــه ایــن موضــوع قیمــت تمام شــده حمل را 

کاهش می دهد.
مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا گفــت: 
در طــول ســال ۱۴۰۱ تــا ۱۴۰۲ تمــام تــالش را انجام 
تجــاری  و  ســواری  خودروهــای  در  کــه  می دهیــم 

بتوانیم ۸ محصول جدید را عرضه کنیم.
او افزود: در سایت سایپا سیتروئن بستر برای تولید 
محصــول اقتصــادی آمــاده اســت و تمــام طراحی  هــا 
قــرار  قالب  هــا  ســاخت  مرحلــه  در  و  شــده  انجــام 
داریم. عــالوه بــر این در ســال جــاری دو محصول به 
سبد محصوالت سایپا سیتروئن اضافه خواهد شد.

تیمــوری خاطــر نشــان کــرد: بــرای اولیــن بــار 
خــودروی ســاینای گازســوز در ایــن شــرکت تولیــد 
خواهد شد و تا آذرماه سال جاری به مردم و شبکه 
تاکســی رانی عرضه خواهد شــد. همچنین ســاینای 
اتوماتیــک محصــول دیگــری اســت که مراحــل اولیه 
را گذرانــده و تــا پایان ســال این خــودرو نیز تولید و 

عرضه خواهد شد.

ایــران در طــی ماه ســپتامبر، توانســت 
در »نســبت تولید به صادرات فوالد« 
جهانــی  بــزرگان  از  باالتــر  جایگاهــی 
فــوالد کســب کنــد. کشــورمان طی ماه 
سپتامبر سال جاری میالدی، 40درصد 
تولیــدات این بخــش را روانه بازارهای 

صادراتی کرد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، 
ایران در مدت مورد بررسی ۱.۱ میلیون 
تــن فوالد به بازارهــای هدف صادر کرد 
به طوری که نســبت تولیــد به صادرات 
بــه عــدد ۴۰درصــد رســید. تولیــد فوالد 
ایــران در ماه ســپتامبر بــه بیش از ۲.7 

میلیون تن رسیده بود.

عملکرد »صادرات به تولید« 
بزرگان فوالد

چیــن کــه مقــام نخســت تولیــد جهانــی 
فوالد را در اختیار دارد، در ماه سپتامبر 
صــادر  فــوالد  تــن  میلیــون   ۶.۲ حــدود 

کرده اســت که نســبت به تولید )۸۶.9 
میلیون تن( معادل هفت درصد است.

هند به عنوان دومین تولیدکننده 
فــوالد دنیــا، در مــاه ســپتامبر امســال، 
فــوالد صــادر  تــن  حــدود ۰.۸ میلیــون 
کــرده اســت که نســبت بــه تولیــد)9.9 
میلیون تن( معادل هشت درصد تولید 

این کشور است.
ژاپن به عنوان سومین تولیدکننده 
فوالد، در ماه یاد شده ۲.۴ میلیون تن 
فــوالد صــادر و 7.۲ میلیــون تــن فــوالد 
تولید داشته است. این عملکرد معادل 

۳۳ درصد تولید است.
تولیــد فــوالد ایران ســاالنه به مرز 
۲۸ میلیــون تــن رســیده کــه ایــن امــر 
ســبب شــده، رتبــه دهــم تولیــد فــوالد 
قــرار  در جهــان، در اختیــار کشــورمان 
گیــرد. الزم بــه یادآوری اســت که ایران 
بــه  دســتیابی  برنامــه   ،۱۴۰۱ افــق  در 
ظرفیــت تولید ۵۵ میلیون تنی فوالد را 

هدف گذاری کرده است.

 ایران در »نسبت صادرات به تولید«،
باالتر از بزرگان جهانی فوالد ایستاد

 پرواز قشم - دوحه
راه اندازی شد

رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد 
قشــم از برقراری پرواز قشــم – دوحه با همکاری ســازمان 
هواپیمایــی کشــور بــرای تســهیل در حضــور هموطنــان و 
هواداران تیم ملی کشور در مسابقات جام جهانی ۲0۲۲ 

قطر خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی و امــور بین الملل ســازمان 
منطقه آزاد قشــم، افشــار فتح الهی با اشاره به تالش  های 
مســئوالن ایــن ســازمان بــرای تســهیل تــردد هموطنــان و 
نقــش آفرینــی تاثیرگــذار در رویداد قطــر ۲۰۲۲، بیان کرد: 
در پیگیری  هــای انجام شــده با هواپیمایــی ایران ایر، انجام 
دو پــرواز مســتقیم از مبــدا قشــم به مقصد دوحــه برای دو 

بازی تیم ملی مورد توافق قرار گرفته است. 
ایــران  بــازی  دو  بــرای  پروازهــا  ایــن  داد:  ادامــه  او 
-انگلســتان روز ۳۰ آبــان مــاه و بــازی تیــم ملــی بــا کشــور 

آمریکا در تاریخ ۸ آذر ماه برقرار می شود.
 به گفته فتح الهی، این پروازها با ایجاد فرصتی برای 
اســتفاده از امکانــات اقامتــی و رفاهی قشــم بــا قیمت  های 
مناسب، امکان بازدید از طبیعت بکر و فضاهای گردشگری 
ایــن جزیــره در فاصلــه بیــن بازی  هــا را نیز بــرای هموطنان 

فراهم می کند. 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم در پایان یادآور 
شــد: هواداران تیم ملی کشــورمان با استفاده از این مکان 
همچنیــن مــی تواننــد در برنامه  هــای ویــژه نمایشــگاهی و 
جشنواره ای که این منطقه آزاد تحت عنوان جام و جزیره 

تدارک دیده نیز حضور داشته باشند. 
بــرای  می تواننــد،  عالقمنــدان  اســت،  گفتنــی 
پروازهــا  ایــن  بلیــت  ثبت نــام  پیــش  مراحــل  انجــام 
ایمیــل:  ۰9۳9۱۳777۰9 واتســاپ  اطالعــات   بــا 
naderi.travelagency@gmail.com gsm7۶۳@gmail.com
 -  ۰7۶۳۵۲۲۵۱۵۶  -  ۰7۶۳۵۲۲۵۱۵۵ تلفن هــای:  و 
 ۰7۶۳۵۲۲۲۵7۶ - ۰7۶۳۵۲۲۲۵7۵ - ۰7۶۳۵۲۲۳۳۲۲

- ۰7۶۳۵۲۲7۱97 تماس بگیرند.

امضای تفاهم نامه همکاری بین سایپا و دانشگاه کاشان

روبیکـا؛ سوپـر اپلیکیشن ایرانی با نماد افتخارآفرین
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیـات حـل اختـاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه یـک قـم تصرفـات مالکانـه 
مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان 

و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نمـوده انـد.
1 -رأی شـماره 140160330001008125 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1401114430001001139 
آقای حسین وصالی افضل فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
بـه مسـاحت ششـدانگ 286 مترمربـع پـاک شـماره 10965 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سـند رسـمی شـماره 38911 مورخ 1398/04/22 دفترخانه 42 
قـم و سـند رسـمی شـماره 207436 مـورخ 1401/08/03 دفترخانـه 18 قـم.) م الـف 15380( 

2- رأی شـماره 140160330001008126 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1401114430001001140 
آقای حسـن رحمانی فرزند اسـمعلی در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب سـاختمان به 
مسـاحت ششـدانگ 286 مترمربع پاک شـماره 10965 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه 
ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 39052 مورخ 1398/05/04 دفترخانه 42 قم و 

سـند رسـمی شـماره 207436مـورخ 1401/08/03 دفترخانـه 18 قـم.) م الـف 15381(
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء موعد 
مقرر سـند مالکیت رسـمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسـی به مالکین مشـاعی مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف 
مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم 
تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل 
نمایند الزم به توضیح اسـت که صدور سـند بر اسـاس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر 

بـه دادگاه نخواهـد بـود. ) گویـه و عصراقتصاد( 
تاریخ انتشار اول:   1401/08/29    تاریخ انتشار دوم :  1401/09/14

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش و مالکیـت وانـت آریسـان تیـپ 
موتـور  شـماره   1396 مـدل  روغنـی   سـفید  رنـگ  بـه   PU1 OHVG CNG
118J5007193 شـماره شاسـی NAAB66PE5HC403289 شـماره پـاک ایـران 
69-991م56 بنام حسین شیخی کبیر کدملی 3674251825 لذا سند کمپانی 
و برگ سبز )فاکتور فروش کارخانه و سند مالکیت( خودروی فوق الذکر مفقود 

474 - استان گلستان-گرگانشـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن سـند مالکیـت تراکتورکشـاورزی ام اف تیـپ 285 
بـه رنـگ قرمـز روغنـی  مـدل 1389 شـماره موتـور LFW02071W شـماره 
شاسـی J00218 شـماره پـاک ایـران91-552ک11 بنـام رقیـه خانـم قاسـمی 
بـرگ سـبز  لـذا  ازمغـان  ولـی کدملـی 1621366006 صـادره  فرزنـد  گرمـی 
)سـند مالکیت( خـودروی فـوق الذکـر مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط 

475- استان گلستان-گرگانمی باشـد.

آگهی فقدان سند مالکیت
صنعـت  و  کشـت  تعاونـی  شـرکت   ) عامـل  )مدیـر  امیـری  حسـین  محمـد  آقـای   
دشـت پردیسـان باسـتناد ۲ بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـا شـهود و بـه گواهـی 
دفترخانـه شـماره دو شهرسـتان آرادان رسـیده مدعـی مـی باشـد کـه سـند مالکیـت 
بـه  آرادان  آبسـرک شهرسـتان  در  واقـع  اصلـی  از ۱۰۰  فرعـی  پـاک ۳  ششـدانگ 
شـماره ثبـت ۵۸۳۹۳ صفحـه ۳۴۱ دفتـر ۳۸۳ بـه نـام شـرکت تعاونـی کشـت و 
صنعـت دشـت پردیسـان بـه شـماره چاپـی ۶۸۵۶۴۹   بعلـت جابجایـی مفقـود و 
مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت. لـذا مراتب باسـتناد 
مـاده ۱۲۰ آییـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نزد خود می باشـد 
از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل 
سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار 
گیـرد واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و در صـورت اعتـراض 
اصـل اسـناد ارائـه نشـود نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات 

اقـدام خواهـد شـد.
شناسه ۱۴۱۲۸۰۲ رئیس ثبت اسناد و امالک آرادان- امیرحسین آذرنیان

 بتن ریزی فونداسیون
 ۲۲۴ واحد زلزله زده
در خوی انجام شد

مدیــر کل بنیــاد مســکن آذربایجــان غربــی با اشــاره به 
تــاش قابــل توجــه صورت گرفتــه طی هفته هــای اخیر 
بــرای تســریع در آواربــرداری و ساخت وســاز واحدهای 
لــرزه خــوی گفــت:  از زمیــن  دیــده  مســکونی آســیب 
اکنون، بتن ریزی فونداســیون ۲۲۴ واحد مسکونی در 

این منطقه انجام شده است.
جعفــر برزگــر دیــروز در گفت وگــو با خبرنــگار ایرنا 
افــزود: همچنیــن ســازه فلزی ۹۰ واحد مســکونی نصب 
شــده و عملیات اجرایی این واحدها به ســرعت در حال 
انجام اســت و با توجه به اقدامات ســریع انجام شــده، 

احداث سقف 8 واحد هم شروع شده است.
او با اشاره به تامین مصالح و نظارت کامل بر روند 
ساخت و ساز در مناطق زلزله زده خوی اظهار کرد: کار 
بازســازی بــه خوبــی در حــال انجام بــوده و منابع خوبی 
هم در این خصوص از سوی دولت سیزدهم پیش بینی 

شده که به سرعت در حال تزریق به پروژه ها است.
مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان غربی ادامه داد: 
منابعــی کــه برای کمــک بالعوض برای تعمیــر واحدهای 
آســیب دیــده پیش بینی شــده بود، با توجــه به مصوبه 
هیــات دولــت تامین شــده و طبق نظر ناظــران پرداخت 

می شود.
برزگــر یــادآور شــد: بــا توجه بــه دســتورالعملی که 
واحــد   ۴۰۰ از  بیــش  بالعــوض  پرداختــی  شــده،  تهیــه 

تعمیری روستایی به حسابشان واریز شده است.
او اضافه کرد: در ارزیابی اولیه ۱۶ روستا در شعاع 
۵ کیلومتری کانون زلزله قرار گرفته بود، اما در ارزیابی 
کلــی صــورت گرفتــه، عملیــات تعمیــر واحدهــا در ۶۳ 

روستا در حال انجام است.
گفتنــی اســت، زمیــن لــرزه ۵.۴ ریشــتری روز ۱۳ 
مهــر امســال در بخش مرکزی شهرســتان خوی، موجب 
تخریــب حــدود یــک هــزار و ۱۰۰ واحــد مســکونی و بروز 
خســارت در چهــار هــزار واحــد مســکونی دیگر در شــهر 

خوی، هر دیزج دیز و ده ها روستای اطراف شد.

نقشه راه سرمایه گذاری 
کرمانشاه در حال نهایی 

شدن است
بــه گفتــه مدیــر مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری اســتان، 
نقشــه راه ســرمایه گذاری کرمانشــاه در مرحلــه نهایــی 

شدن است.
فرید خلیلی در گفت وگو با ایسنا، نبود یک اطلس 
کرمانشــاه  مهــم  از خالء هــای  را  جامــع  ســرمایه گذاری 
برشمرد و گفت: در همین راستا از مدت ها قبل تدوین 

نقشه راه سرمایه گذاری استان را پیگیری کردیم.
او ادامه داد: هم اکنون این نقشه راه با محوریت 
ســازمان برنامه و بودجه و ســازمان نقشه برداری کشور 
و همچنیــن اداره کل اقتصــاد و دارایــی اســتان در حــال 

تدوین و نهایی شدن است
معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان 
کرمانشــاه افــزود: دســتگاه های دیگــر کــه خصوصا در 
زمینــه صــدور مجوز و فراهم کردن زیرســاخت ها برای 
سرمایه گذاران فعالیت دارند نیز در تدوین این نقشه 
راه مشــارکت می کنند و الزم اســت اطالعات مورد نیاز 
را در ســامانه ای که به این منظور در نظر گرفته شــده 
بارگــذاری و هــر شــش مــاه یکبــار آن را بــه روزرســانی 

کنند.
خلیلــی بــا بیــان اینکــه ایــن نقشــه راه بــا هــدف 
فرصت هــای  اطالعــات  بــه  ســرمایه گذاران  دسترســی 
ســرمایه گذاری طراحی شــده، خاطرنشــان کرد: با وجود 
این نقشه راه، دیگر نیازی به بازدیدهای مکرر و میدانی 

سرمایه گذاران در محل طرح سرمایه گذاری نیست.
بــه گفتــه ایــن مســئول، در گذشــته گاهــی محلــی 
برای یک ســرمایه گذاری تعیین و بعد مشــخص می شــد 
کــه امــکان تامیــن آب، بــرق و ... را نــدارد کــه بــا نهایــی 
شــدن ایــن نقشــه راه دیگــر شــاهد چنیــن مشــکالتی 

نخواهیم بود.
خلیلــی تاکیــد کــرد: پــس از اینکــه ایــن نقشــه راه 
اولویت هایــی  و  ســرمایه گذاری  لکه هــای  شــد،  نهایــی 
در  ســرمایه گذاری  بــرای  مختلــف  بخش هــای  در  کــه 
کرمانشــاه داریم در آن مشــخص می شــود تا برای همه 

سرمایه گذاران در دسترس باشد.

اخبـــــــــــــــــار

16میلیارد تومان برای 
مطالعات سد آبریز کهگیلویه 
و بویراحمد در نظر گرفته شد

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کهگیلویــه و 
بویراحمــد اعــام کــرد کــه امســال ، ۱۶ میلیــارد تومــان 
برای تکمیل مطالعات سد آبریز ) سد مارون ۲ ( واقع 

در این استان در نظر گرفته شده است.
گفت وگــوی  در  دیــروز   نســب  شــهابی  علــی 
اختصاصــی بــا خبرنــگار ایرنــا، اظهار کرد: ســد آبریز هم 
یکی از دغدغه های اصلی مردم اســتان، به ویژه منطقه 
کهگیلویــه اســت و هــدف از اجــرای آن نیــز تأمیــن آب 
کشــاورزی منطقه )دهدشــت، چرام و لنده(، آب شــرب 

و صنعت است.
وی افــزود: ایــن ســد یکی از پروژه  های بســیار مهم 
استان بوده که مطالعات آن تقریباً رو به اتمام است و 

مجوز زیست محیطی آن اخذ شده است.
و  کهگیلویــه  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
بویراحمــد ظرفیــت ســد آبریــز کهگیلویــه را حــدود ۱۳۵ 
میلیــون متــر مکعــب عنوان کرد و اظهار داشــت :با بهره 
برداری از این سد کشاورزی منطقه متحول خواهد شد.
او تاکیــد کــرد: ایــن ســد بــا مخالفت  هایی بــرون از 
اســتان مواجه بود و ادعا داشــتند که سد باعث کم آبی 
رودخانه مارون می شــود اما براســاس نظر کارشناسان 
هیچگونــه تأثیــری بر کم آبی رودخانه مــارون در منطقه 
خوزستان نخواهد داشت و حتی یک سد تنظیمی برای 

سد مارون یک است.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کهگیلویه 
و بویراحمــد ابــراز کرد: ســد آبریز عــالوه بر نقش مهمی 
که در تحول و توســعه کشــاورزی منطقه خواهد داشت 
در جلوگیــری از فرســایش و ســیالب  های مخــرب بــرای 
خوزســتان مفیــد خواهــد بــود.  شــهابی بیان کــرد: تمام 
ســدهای بزرگ اســتان در ســال های گذشته در خروجی 
اســتان احــداث شــده اند؛ امــا ســد مــارون در خروجــی 
کهگیلویــه اســت. او اضافــه کــرد: امیــد اســت مطالعات 
ســد آبریز نهایی شــود و مجوز ماده ۲۳ آن گرفته شــود 

و حداقل از ابتدای سال ۱۴۰۲ وارد فاز اجرایی شود.

خسارت بیش از ۴۲ هزار 
میلیارد ریال به بخش 

کشاورزی خراسان رضوی
رئیــس اداره مدیریــت بحــران و مخاطــرات کشــاورزی 
ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان رضوی اعام کرد که  
از ابتدای ســال جاری تاکنون میزان خســارت وارده بر 
بخــش کشــاورزی بر اثر مخاطــرات  طبیعی ۴۲ هزار و 

۷۶۹ میلیارد ریال بوده است.
مجیــد یــزدی در گفت وگــو بــا ایســنا در خصــوص 
میــزان خســارت وارده از مخاطــرات طبیعــی بــر بخــش 
اظهــار  جــاری  ســال  طــی  رضــوی  خراســان  کشــاورزی 
بــر  کــرد: میــزان خســارت وارده از مخاطــرات طبیعــی 
بخــش کشــاورزی در اســتان  در ســال جــاری ۴۲ هــزار 
و ۷۶۹میلیــارد ریــال بــوده اســت که از ایــن میزان ۱۷.8 
درصــد مربــوط به بخــش زراعت و ۷۳ درصــد مربوط به 

بخش محصوالت باغبانی است.
او افزود: عوامل مختلفی باعث ایجاد خســارت در 
بخــش کشــاورزی شــده اســت کــه ۳۰ درصــد آن بــر اثر 
ســیل و بارندگی، ۳۲ درصد تگرگ و باد، ۳8 درصد آن 
به علت طوفان و سرما زدگی و یخ زدگی نیز یک درصد 

بوده است. البته فصل سرما هنوز ادامه دارد.
مخاطــرات  و  بحــران  مدیریــت  اداره  رئیــس 
کشــاورزی ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضوی در 
خصوص خســارات مخاطرات طبیعی بر شهرســتان های 
وارده  خســارت  بیشــترین  کــرد:  خاطرنشــان  اســتان 
بــر شهرســتان های بردســکن بــا ۲۷ درصــد بــر اثــر باد و 
طوفان، نیشابور با ۱۰.۵ درصد، تربت جام با ۹ درصد و 
سایر شهرستان ها نیز حدود ۳ تا ۴ درصد بوده است.

دولت سیزدهم 1۵۳ میلیارد 
ریال اعتبار به میراث 

فرهنگی قم اختصاص داد
مدیــرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
قم گفت: در نخســتین ســفر رئیس جمهوری و اعضای 
هیات دولت سیزدهم به قم، در مجموع ۱۵۳ میلیارد 
ریــال اعتبــار برای ســاماندهی، مرمــت و تجهیز ۹ طرح 

میراث فرهنگی اختصاص داده شد.
علیرضــا ارجمنــدی دیــروز در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ایرنــا، در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه در دولــت 
سیزدهم، چه اقدام هایی برای احیا و مرمت آثار باستانی 
اســتان انجــام شده اســت خاطرنشــان کرد: در نخســتین 
ســفر آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی بــه اســتان که دی 
ســال گذشــته انجام شــد، این اعتبار به میراث فرهنگی 
تعلــق گرفــت. او با ذکر عناوین این طرح ها و رقم هزینه 
َــردِ مربــوط به هــر یک از آنها افزود: برای ســاماندهی و  ک
مرمــت مجموعــه بــازار نــو، کهنه و تیمچه قــم ۴۰ میلیارد 
ریــال هزینــه شــد. ایــن مســئول همچنین ســاماندهی و 
مرمت کاروان سرا و آب انبار طینوج، قلعه چشمه علی و 
قلعه دولت آباد نیزار را دومین طرح دانست و بیان کرد: 

مبلغ این طرح ۲۰ میلیارد ریال است.
باقیمانــده  عملیــات  ادامــه  همچنیــن  ارجمنــدی 
تاسیســات کمپینــگ امامــزاده جعفــر غریــب )ع( را بــه 
عنوان سومین طرح برشمرد و گفت: برای ایجاد، تجهیز 
و راه انــدازی دبیرخانــه شــهر ملــی انگشــتر ۱۰ میلیــارد 
ریــال اختصاص یافته  اســت. او در ادامه، کاروان ســرای 
صدرآباد را به عنوان یکی از طرح هایی که در این سفر 
از اعتبار بهره مند شــد، دانســت و گفت: رقم تخصیص 

یافته به این طرح نیز پنج میلیارد ریال می باشد.
مدیر کل میراث اســتان تصریح کرد: در این ســفر 
برای مرمت کاروان ســرای البرز ۵ میلیارد ریال و مرمت 
و مطالعــه کاروان ســرای کوه نمک نیــز ۴۵ میلیارد ریال 

اختصاص داده شد.

اخبـــــــــــــــــار

شرکت سامان تجارت پیشگامان البرز ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 432367 و شناسه ملی 10320835979 
با استناد به ماده 230 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
سامان تجارت پیشگامان البرز سهامی خاص ) در حال تصفیه ( در ساعت 8 روز پنج شنبه 1401/09/10 در محل 
شـرکت واقـع در خیابـان احمـد قصیـر ) بخارسـت ( ، خیابـان دهـم ، پـالک 21 برگـزار مـی گـردد . بدینوسـیله از کلیه 
سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه فوق الذکر حضور بهم رسانند . دستور جلسه : 1- تمدید دوره تصدی 
مدیـر تصفیـه 2- انتخـاب ناظـر تصفیـه 3- تصویـب صورتهـای مالـی وعملکـرد مدیـر تصفیـه سـالهای 1399 و 1400 ، 

4- سایر مواردیکه در صالحدید مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد .
مدیر تصفیه حمید جمشیدی 
شرکت سامان تجارت پیشگامان البرز سهامی خاص ) در حال تصفیه (

شرکت نسیم تجارت البرز ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 431765 و شناسه ملی 10320835950 
با استناد به ماده 230 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
نسـیم تجارت البرز سـهامی خاص ) در حال تصفیه ( در سـاعت 12 روز پنج شـنبه 1401/09/10 در محل شـرکت 
واقع در خیابان احمد قصیر ) بخارست ( ، خیابان دهم ، پالک 21 برگزار می گردد . بدینوسیله از کلیه سهامداران 
محتـرم دعـوت مـی شـود در جلسـه فـوق الذکـر حضـور بهـم رسـانند . دسـتور جلسـه : 1- تمدیـد دوره تصـدی مدیـر 
تصفیه 2- انتخاب ناظر تصفیه 3- تصویب صورتهای مالی وعملکرد مدیر تصفیه سالهای 1399 و 1400 ، 4- سایر 

مواردیکه در صالحدید مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشـد .
مدیر تصفیه حمید جمشیدی 
شرکت نسیم تجارت البرز سهامی خاص ) در حال تصفیه ( 

کشــاورزی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان قزویــن  اعــام کــرد  کــه ۲۵ واحــد 
در  نودهــک  گلخانــه ای  شــهرک  در  تولیــدی 
دست احداث بوده و مراحل مختلف ساخت 

را پشت سر می گذارد.
محمدرضــا حســینی دیــروز در گفت وگو 
بــا خبرنــگار ایرنــا بــا اعــالم این خبر افــزود: از 
این تعداد ۵ واحد تولیدی در دســت ســاخت 

تقریبا آماده بهره برداری و تولید است.
شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل   
مجمــوع  گفــت:  قزویــن  اســتان  کشــاورزی 

مســاحت واحدهــای گلخانــه ای آمــاده بهــره 
برداری و تولید در شهرک گلخانه ای نودهک 
پنــج هکتــار اســت. او اظهــار کــرد: بــا تکمیــل 
گازرســانی بــه شــهرک گلخانــه ای نودهک که 
قــرار اســت بــا همــکاری شــرکت گاز اســتان 
قزویــن تــا پایــان امســال محقــق شــود، ایــن 

واحدها کشت و تولید را آغاز می کنند.
ایــن مســئول گفت: حــدود ۲۵ متقاضی 
دریافــت کننــده زمیــن در شــهرک گلخانــه ای 
نودهــک نیــز هنوز عملیات ســاخت و ســاز را 
آغــاز نکــرده اند و در صورت تــداوم این رویه، 

خلــع یــد و آزادســازی اراضــی و واگــذاری آنها 
بــه ســرمایه گــذاران جدیــد متقاضــی دنبال و 

پیگیری می شود.
حسینی با بیان اینکه دنبال اجرای زیرساخت  ها 
نودهــک  ای  گلخانــه  شــهرک  دوم  فــاز  در 
هســتیم،افزود: نودهک به یکــی از مدرن ترین 
شهرک های گلخانه ای کشور تبدیل خواهد شد 
و قــرار اســت واحدهــای آن به تولید محصوالت 

کشاورزی صادرات محور بپردازند.
تخصیــص  بــا  امیدواریــم  گفــت:  او 
اعتبــارات مصــوب در زمان مقرر هرچه زودتر 

زیرســاخت  های مورد نظــر را اجرایی و تکمیل 
کرده و اراضی آماده ســازی شــده را در اختیار 

سرمایه گذاران حوزه گلخانه قرار دهیم.
فاز نخســت شــهرک گلخانــه ای نودهک 
در شهرستان تاکستان به مساحت ۶۵ هکتار 
نیز طی ســال  های گذشــته آماده ســازی و در 

اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است.
بــه  رئیس جمهــوری  ســفر  جریــان  در 
اســتان قزویــن، آماده ســازی فاز دوم شــهرک 
گلخانــه ای نودهــک بــه مســاحت ۵۰۰ هکتار 

به تصویب رسید.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
کیــش خاطرنشــان کــرد کــه اعتبــارات عمرانی 
ایــن جزیــره حدود ۴۰ درصد ایــن اعتبارات در 

مناطق آزاد کشور را تشکیل می دهد.
ســعید پــورزادی دیــروز در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه تمــام اعتبــارات 
عمرانــی هزینــه شــده در ایــن جزیــره از محل 
تامیــن  آزاد  منطقــه  ســازمان  درآمدهــای 
می شــود، اظهــار کرد: با توجــه به اینکه کیش 
اعتبــارات  از  توجهــی  قابــل  بخــش  توانســته 
دهــد.  اختصــاص  خــود  بــه  را  ازاد  مناطــق 
توانســته در عملکرد به شــعار دولت مبنی بر 
تکمیل پروژه  های نیمه تمام  نســبت به دیگر 

مناطق پیشتاز باشد.
او افزود: هم اکنون سازمان منطقه آزاد 
کیــش حــدود ۳۰ طــرح عمرانــی در حــال اجرا 
دارد کــه بزرگتریــن و مهمتریــن آن ترمینــال 
جدید فرودگاه بین المللی این جزیره با بیش 

از ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی است.
ســازمان  زیربنایــی  و  عمرانــی  معــاون 
منطقــه آزاد کیش با اشــاره به ارزیابی مثبت 
شــورای  مجلــس  عمرانــی  کمیســیون  اعضــا 
اســالمی از روتد اجرای طرح  های عمرانی این 
جزیــره از جملــه ترمینال جدید و باند جنوبی، 
بنــدر و مخازن ســوخت هواپیمایــی فرودگاه، 
اضافــه کــرد: با توجه به تجهیــزات نرم افزاری 
زیرســاخت  هایی  ایجــاد  ســازی،  هوشــمند  و 
بازرســی،  گیت  هــای  بلیــط،  تهیــه  ماننــد 
رمپ  های مسافری و تعمیرات ابنیه و محوطه 
ســازی  های انجــام شــده در چنــد ماه گذشــته 
براســاس نظــر مســئوالن بنــادر و کشــتیرانی 
از  یکــی  عنــوان  بــه  کیــش  مســافری  بنــدر 

ترمینال  های مجهز کشور معرفی شد.

پــورزادی بــه همــکاری بــا ســازمان بنادر 
در راســتای مباحث محیط زیســتی و لکه  های 
نفتــی موجود در دریا اشــاره کــرد و افزود: در 
این رابطه تجهیزاتی از ســوی ســازمان بنادر و 
کشــتیرانی اختصــاص یافته و فضــای فیزیکی 
همــکاری نیــز از ســوی ســازمان منطقــه آزاد 

کیش تامین شده است.
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  شــد:  یــادآور  او 
بــا  مجلــس  عمرانــی  کمیســیون  نماینــدگان 
هــدف ارزیابــی و بررســی پروژه  هــای عمرانــی 
و زیربنایــی و رفــع موانــع و مشــکالت ادامــه 
فعالیــت پروژه  هــا بــه اســتان هرمــزگان ســفر 
کرده و از پروژه  های عمرانی کیش نیز بازدید 

پــروژه  اینکــه  لحــاظ  بــه  جزیــره  ایــن  کردنــد 
عمرانی و زیرساختی راکد و غیر فعال و نیمه 

تمام ندارد نمره مثبتی کسب شد.
معاون عمرانی زیربنایی سازمان منطقه 
آزاد کیش با بیان اینکه در برخی از شهرهای 
اســتان بخشــی از پروژه  هــا بــا کمبــود اعتبــار 
مواجــه بــوده و به همین دلیــل نیمه کاره رها 
شــده انــد گفــت: در جزیــره کیــش منابــع از 
محل درآمدها و ســرمایه  های ســازمان و بازار 
ســرمایه تامیــن و همه پروژه  های زیرســاختی 

تعیین تکلیف شده اند.
 ۹۱ پیشــرفت  بــه  اشــاره  بــا  پــورزادی 
کیــش  فــرودگاه  جدیــد  ترمینــال  درصــدی 

افــزود: هــم اکنــون در حــال خریــد مبلمــان 
ترمینــال هســتیم و پــس از نصــب مبلمــان، 
انجــام تســت  های الزم و دریافــت تاییدیــه از 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری پس از رســیدن 
بــه ۹۴ درصد پیشــرفت به مــرور و با برقراری 
پروازهــای کوچــک و محــدود بهــره بــرداری از 

ترمینال جدید فرودگاه آغاز خواهد شد.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه هیــچ عنــوان 
کیفیــت و بهــره بــرداری صحیــح و اصولــی در 
ایــن طــرح  فــدای ســرعت نمــی شــود افــزود: 
باید فرودگاه از نظر سیســتم  های فرودگاهی 
آماده باشد ضمن اینکه تمامی موارد منوط به 
کســب تاییدیه از سازمان هواپیمایی کشوری 
و ارزیابی و بررسی  های این سازمان از تکمیل 
زیرســاخت  ها، تجهیزات وامــکان بهره برداری 

صحیح از ترمینال است.
معاون عمرانی زیربنایی سازمان منطقه 
آزاد کیــش در خصــوص بانــد جنوبی فرودگاه 
نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه بخش  هایــی کــه در 
اختیــار پیمانکار قرار داشــت به اتمام رســیده 
آتــش،  و بخش  هایــی ماننــد تکمیــل دیــواره 
تاکسی وی  های انتهایی باند، محوطهه سازی 
و روشــنایی درحال انجام اســت و به ســرعت 
بــه دنبــال تکمیــل ایــن پــروژه و بهــره بــرداری 

همزمان از آن با ترمینال جدید هستیم.
عملیات اجرایــی ترمینال جدید فرودگاه 
کیــش بــا هــدف افزایش گردشــگران کیش از 
حدود ۲ میلیون به ۶ میلیون نفر از ســال ۹۱ 
آغــاز شــده اســت و اکنــون در مرحلــه تکمیل 
قرار دارد و هم اکنون پیشــرفت این پروژه به 
۹۱ درصد رســیده است که به گفته مسئوالن 
بــا رســیدن پــروژه بــه ۹۴ درصــد امــکان بهــره 

برداری از ترمینال فراهم خواهد شد.

مشــکات  رفــع  بــر  صمــت  وزیــر  معــاون 
زیرســاختی ســه شــهرک صنعتــی در فــارس 
تاکید و اظهار کرد که زیرساخت های شهرک 
صنعتی سروستان ۲ به عنوان گزینه سرریز 
سرمایه گذاری مرکز استان تکمیل می شود.

به گزارش ایلنا، علی رسولیان در جلسه 
جمــع بنــدی ســفر بــا نایــب رئیــس مجلــس 
شورای اسالمی با بیان اینکه توسعه و تکمیل 
زیرساخت های شهرک صنعتی سروستان دو، 
بــه عنــوان مهمتریــن گزینــه ســر ریز ســرمایه 
گــذاری شــیراز مــورد توجه جدی این ســازمان 
و شــرکت شــهرک های صنعتــی فارس اســت، 
گفــت: مهم تریــن کمبــود زیرســاختی در ایــن 
بــرق  شــهرک صنعتــی ۷۵۰ هکتــاری تامیــن 
پایدار است که با برطرف شدن آن می توانیم 
شاهد تسریع در جذب سرمایه گذار و شتاب 

در توسعه صنعتی این منطقه باشیم.
او بــر احــداث پســت بــرق ۶۳.۲۰ ولــت و خط 
انتقال آن به منظور تامین پایدار  برق شهرک 
صنعتــی سروســتان ۲ تاکیــد کــرد و گفــت: بر 

اساس قانون تامین برق تا ورودی شهرک های 
صنعتــی بــر عهده وزارت نیرو و شــرکت توانیر 
اســت و منابع دولتی نیز بر اســاس قانون به 
وزارت نیــرو تعلــق می گیــرد و ایــن ســازمان و 
شرکت های استانی هیچگونه اعتبارات دولتی 

در این زمینه دریافت نمی کنند.
معــاون وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت افزود: 
امــا در ایــن حــال ســازمان صنایــع کوچــک و 
شهرک های صنعتی ایران بنا بر تکلیف خود و 
در راستای تسریع در اجرای طرح هاو کمک به 
سرمایه گذاران، از محل منابع داخلی به خود 

حمایتهایی را از این بخش انجام می دهد.
رســولیان خاطرنشــان کرد: عــالوه بر آن 
اجرای خطوط داخلی شــهرک های صنعتی نیز 
از منابــع داخلــی تامیــن می شــود کــه اگــر در 
طرح  هــای خارج از شــهرک ها نیز هزینه کنیم 
هزینــه آن باعــث افزایــش ســهم صنعتگــران 
بــه  را  کافــی  اقتصــادی  توجیــه  کــه  می شــود 

همراه نخواهد داشت.
او ادامــه داد: هــر میــزان کــه بتوانیــم از 

زیرســاختی  طرح هــای  در  دولتــی  اعتبــارات 
خــارج از شــهرک ها اســتفاده کنیــم بــه همان 
تــا  کرده ایــم  کمــک  صنعتگــران  بــه  میــزان 
هزینه هــای آنهــا کاهــش و در بحــث تولیــد 

وصنعت واشتغال موفق تر عمل کنند.
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  مدیرعامــل 
شهرک های صنعتی ایران همچنین از آمادگی 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایــران و شــرکت شــهرک های صنعتــی فــارس 
بــرای تامیــن و پرداخــت ۳۰ درصــد از هزینــه 
پســت برق شــهرک صنعتی سروستان ۲ خبر 
داد و گفــت: ۴۰ درصــد آن نیــز توســط توانیر 
و ۳۰ درس نیز از محل منابع اســتانی توســط 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان تامین 
خواهــد شــد تــا ایــن پــروژه هــر چــه ســریعتر 

اجرایی شود.
رســولیان  در ادامــه بــا اشــاره بــه برنامه 
افزایــش توســعه شــهرک صنعتــی خرامــه نیز 
گفــت: ایــن موضوع نیــز با هدف بسترســازی 
افــق  در  ســرمایه گذار  جــذب  افزایــش  بــرای 

توســعه شهرســتان محــروم خرامــه در نظــر 
گرفتــه شــده و مــا نیز از این موضــوع حمایت 

می کنیم.
بــرای  نیــاز  افزود: مهمتریــن  رســولیان 
اجــرای طــرح توســعه شــهرک صنعتــی خرامه 
تامیــن حداقــل ۲۵ لیتــر بــر ثانیــه آب توســط 
وزارت نیــرو و ســازمان آب منطقــه ای فــارس 
طــرح  مجــوز،  صــدور  صــورت  در  کــه  اســت 

توسعه اجرایی می شود.
 معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت 
همچنیــن بــا اشــاره بــه برنامــه ایــن ســازمان 
بــرای تســریع در راه اندازی ناحیــه صنعتی در 
شهرســتان کــوار نیز گفت: اراضــی این ناحیه 
صنعتــی تملــک و مشــکل اصلــی آن صــدور 
مجــوز حفــر یــک حلقــه چاه اســت کــه انتظار 
داریــم وزارت نیــرو و شــرکت آب منطقــه ای 
فــارس با تســریع در صــدور مجوز این فرصت 
را فراهم کنند تا روند توسعه و تکمیل ناحیه 
صنعتــی کوار شــتاب گیــرد و شــهرک صنعتی 

کوار در اسرع وقت راه اندازی شود.

لزوم رفع مشکات زیرساختی ۳ شهرک صنعتی در فارس

۲۵ واحد تولیدی در شهرک گلخانه ای نودهک در دست ساخت است

کیش ۴۰ درصد اعتبارات عمرانی مناطق آزاد 
را به خود اختصاص داده است
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 وقتی ام وی ام هست
چرا بی ام و؟

راضیه حسینی

وزارت صمــت: »خودروهــای فرانســوی را تحریــم 
کردیم؛ ورودشان به ایران ممنوع است.«

وزارت  ســخنگوی 
و  معــدن  صنعــت، 
تجــارت گفــت: »دولــت 
ایــران و وزارت صمــت، 
خودروســازان فرانسوی 
را بــه خاطــر رفتارشــان 
و  اســت  کــرده  تحریــم 
اجــازه نمی دهد تا آن ها 
با ابــزار تحریم، صنعت 

و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند.«
چــرا فقــط فرانســوی؟ لطفاً در اولیــن فرصت ورود 
خودروهای آلمانی، آمریکایی، انگلیســی، ایتالیایی و... 
را هم ممنوع اعالم کنید. همه آنها باید تحریم شــوند. 
ایــن کار شــما درس عبرتی می شــود برای خودروســازان 
جهــان تــا بی خــودی حــرف از تحریــم نزننــد. بــازار بزرگ 
ایران که از دست شان برود و کلی خسارت نصیب شان 

شود، تازه حساب کار دست شان می آید. 
راحتــی  همیــن  بــه  می تواننــد  کرده انــد  فکــر 
تحریم مــان کننــد و مــا هــم چیــزی نگوییــم. همین طــور 
از خودروهای شــان اســتفاده کنیــم و اهمیــت ندهیــم. 
کورخوانده انــد. ما از فردا بوگاتی هــا، بی ام  وها، مازراتی 
بیــرون.  می کنیــم  پــرت  دره  از  را  فراری های مــان  و 
فرانســوی ها را که خیلی وقت اســت انداختیم در مرکز 

اسقاط خودرو تا به قوطی حلبی تبدیل شوند. 
مــا بــا افتخار پژوهای کامالً بومی شــده خودمان را 
می خریــم. بــا افتخــار به ایربگ هــای بازنشده شــان نگاه 
می کنیــم و بــا لــذت از ایمنــی  بــاال و قیمــت مفت شــان 

حرف می زنیم.
 اصالً تا وقتی خودروســازی بزرگ چین وجود دارد 
چــرا اروپــا؟ تــا وقتــی ام وی ام هســت چــرا بــی ام و؟ ما 
همگــی خودروســازی اروپــا و آمریــکا را تحریم می کنیم. 
اگــر منت مــان را بکشــند، بــه پای مان بیفتنــد، خواهش 
کننــد تــا از ورشکســتگی نجات شــان دهیــم هــم باز هم 

کوتاه نمی آییم. 
مســئوالن عزیــز، خیال تــان راحــت مــا از تحریــم 
می کنیــم.  حمایــت  اروپایــی  بی کیفیــت  خودروهــای 
هــر وقــت خواســتید تحریم هــای دیگــری هــم اضافــه 
کنیــد لطفــاً بگوییــد تــا مــا ســریعاً کاالهــای مــورد نظــر 
را منفجــر کنیــم. در مــورد لــوازم خانگــی خارجی هنوز 
فکــری نکرده ایــد؟ یخچال هــای فریجیدرمــان را جلــوی 
در گذاشته ایم تا به محض اعالم، پرتش کنیم بیرون. 
ماشــین ظرفشــویی بوش را هم لب پنجره آویزان نگه 

داشته ایم. 
خالصه که ما آماده ایم. فقط لب تر کنید تا دست 

به کار شویم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بررســی رشــد ماهیانــه اجــاره خانــه در کل 
کشــور طی مهر امســال از افزایش ۶.۱ درصد در 
مقایســه بــا شــهریور حکایــت دارد که بیشــترین 
میزان افزایش در سال جاری محسوب می شود. 
معمــوال بــا ورود بــه پاییــز بــازار اجــاره فروکــش 
می کرد اما از ســال گذشــته به دلیل رکود خرید 
و فروش مسکن و تورم عمومی، اجاره بها روند 

صعودی داشته است.
به گزارش ایســنا، مهر امســال نرخ اجاره مسکن 
در کل کشور ۶.۱ درصد و در شهر تهران ۷ درصد 
در مقایســه بــا شــهریور افزایش یافــت که در هر 
دو بخش بیشترین میزان تورم ماهیانه اجاره در 
ســال جاری محســوب می شــود. به نظر می رســد 
اثر فروکش کردن بازده ســرمایه در بخش خرید 
و فــروش مســکن شــهر تهــران به شــکل ســرعت 

گرفتن تورم اجاره بها بروز یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، میزان رشد ماهیانه 
 ۲.۵ اردیبهشــت  در  کشــور  کل  در  اجــاره  نــرخ 
درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد 
۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد و مهر ۶.۱ درصد 

بوده است.
در شــهر تهــران نیــز طبــق شــاخص بانــک 
مرکــزی، رشــد ماهیانــه اجــاره بها در اردیبهشــت 
۱.۹ درصــد، خــرداد ۲.۷ درصــد، تیــر ۴.۵ درصــد، 
مــرداد ۴.۶ درصــد، شــهریور ۴.۶ درصــد و مهــر 

۷درصد اعالم شد.
منحنــی کرایــه خانــه در شــرایطی رو بــه باال 
حرکت می کند که درآمد بســیاری از اقشــار اجاره 
نشــین، چندان متناسب با آن رشد نکرده است. 
از ســوی دیگــر انتظــار می رفــت بــا ورود بــه نیمــه 
دوم ســال و پایــان پیــک جابه جایــی، بــازار اجــاره 
فروکــش کنــد امــا بــه دلیــل تاثیرپذیــری از تــورم 
عمومــی و جبــران عقب ماندگــی در مقایســه بــا 
قیمت مســکن، مســیری متفــاوت با انتظــارات را 

سپری کرد.
در حــال حاضــر مســکن بــه عنــوان ســنگین ترین 

درآمــد  درصــد   ۶۰ خانــوار  هزینــه  ســبد  در  کاال 
خانواده هــای تهرانی را به خود اختصاص می دهد 
که به ۱.۳ برابر حد مجاز رسیده است. این برآورد 
مربوط به تیر ۱۴۰۱ است که با توجه به رشدهای 
پس از آن در حال حاضر این عدد رشــد بیشــتری 
یافتــه اســت. طبــق اعــالم مرکز آمار، مهر امســال 
قیمت مســکن در کل کشــور ۶.۱ درصد نسبت به 

شــهریور امســال و ۳۶.۳ در مقایســه بــا مهرمــاه 
سال گذشته رشد نشان داد. رشد قیمت مسکن 
شــهر تهران در دو شاخص ماهیانه و سالیانه نیز 

به ترتیب ۰.۷ درصد و ۴۴.۷ درصد بود.
از طرف دیگر تورم ماهیانه اجاره بها در کل کشور 
۶.۱ درصــد و تــورم نقطــه بــه نقطه اجاره )نســبت 
بــه مهــر۱۴۰۰( به میــزان ۳۶ درصد اعالم شــد. در 

شــهر تهــران نیز طبق اعالم بانــک مرکزی اجاره بها 
۷ درصــد نســبت بــه شــهریور امســال و حــدود ۴۱ 

درصد در مقایسه با مهر سال گذشته رشد کرد.
دولــت در ســه ســال اخیــر بــه منظــور کمک 
به مستاجران، برنامه هایی را شامل پرداخت وام 
ودیعه مســکن و تعیین ســقف بــرای قراردادهای 
اجاره در نظر گرفت. اردیبهشــت امســال ســقف 

افزایــش اجــاره بهــای مســکن نســبت بــه اجــاره 
بهــای ســال ۱۴۰۰، در تهــران حداکثــر ۲۵ درصد، 
کالنشــهرهای بــاالی یــک میلیــون نفــر جمعیــت 
۲۰ درصــد و ســایر شــهرها ۱۵ درصــد بــه تصویب 
رســید. همچنیــن بــه مســتاجران در تهــران ۱۰۰ 
میلیــون، مراکــز اســتانها ۷۰ میلیــون و شــهرهای 
باالی ۲۰۰ هزار نفر ۴۰ میلیون تومان وام ودیعه 

مسکن پرداخت می شود.
اما همانطور که آمار نشــان می دهد تعیین 
حد مجاز چندان نتوانســته در جلوگیری از رشــد 
قیمت هــا در بــازار اجــاره موفــق عمــل کنــد. بازار 
اجاره معموال نسبت به جهش قیمت مسکن دیر 
واکنــش نشــان می دهــد امــا بــه مــرور از تحوالت 
قیمــت مســکن و تــورم عمومــی تاثیــر می گیــرد. 
نرخ اجاره بخشــی از جاماندگی نسبت به قیمت 
مســکن را در ســال های گذشــته جبــران کرده اما 

هنوز در حالت سر به سر قرار نگرفته است.
روی  ســرمایه گذاری  ارزش   R بــه   P بحــث 
ملــک نســبت بــه درآمــد از محــل اجــاره و میــزان 
توجیه پذیــری آن در مقایســه با قیمت مســکن را 
نشــان می دهد. تا ســال های گذشــته این نسبت 
در محــدوده عــدد ۲۰ قــرار داشــت کــه بــا رشــد 
قیمت هــا در چهــار ســال اخیــر این نســبت تا ۴۰ 
افزایــش پیــدا کــرد. یعنــی ارزش ســرمایه گذاری 

ملک به نیت درآمد از اجاره نصف شد.
یــک ســال گذشــته  اجاره بهــا  در  بــا رشــد 
اجــاره بهــا ۱.۷ برابــر قیمــت مســکن رشــد کــرده 
و P بــه R بــه عــدد ۳۰ رســیده امــا هم چنــان ۵۰ 
درصــد نســبت بــه گذشــته در ضــرر اســت. یعنی 
کســی کــه به قصــد اجاره نســبت بــه خرید ملک 
ســرمایه گذاری می کند در مقایســه با چهار ســال 
قبل سود کمتری می برد. بر این اساس تا زمانی 
کــه نــرخ اجــاره در حالــت معقولی در مقایســه با 
ارزش ملک قرار نگیرد، ســرمایه گذاری در بخش 
خریــد و فــروش و همچنین ســاخت و ســاز دچار 

رکود می شود.

مدیر تحقیق و توســعه موسســه تحقیقات 
تشــریح  ضمــن  رازی  ســازی  ســرم  و  واکســن 
علیــه  ترکیبــی  واکســنی  ســاخت  جزئیــات 
بیماری های تنفسی )از جمله کرونا و آنفلوآنزا(، 
از انجام فاز اولیه مطالعات حیوانی این واکسن 
خبر داد و گفت که انجام مطالعات این واکسن 
میلیــارد   ۲۰۰ تــا   ۱۰۰ بــاالی  هزینــه ای  ترکیبــی 

تومان را می طلبد.
دکتــر ســید رضــا بنی هاشــمی در گفت وگــو 
با ایســنا، درباره ســاخت واکســن ترکیبــی کرونا- 
آنفلوآنزا که از ســوی موسســه تحقیقات واکسن 
و سرم سازی رازی مطرح شده، گفت: باید توجه 
کــرد کــه در هــر کمپانــی واکسن ســازی یکســری 
تحقیقــات بــرای تولیــد محصــوالت جدیــد وجــود 
دارد کــه برنامه ریزی هــای آن برای تولید محصول 
در چهــار یــا پنج ســال آینده اســت که بر اســاس 
شــرایط و بیماری های موجود برای تولید واکســن 
جدیــدی، برنامه ریــزی می کند. در عیــن حال باید 
توجــه کرد کــه در حال حاضر شــرایط مانند زمان 
شیوع کرونا نیست که به صورت اضطراری اجازه 
داده شود تا واکسن سازان به سرعت مطالعات و 
فازهای تولید واکسن شان را پیش برند. بنابراین 
بــرای واکسن ســازی،  اکنــون پیشــبرد مطالعــات 

چهار تا پنج سال زمان در نظر گرفته می شود.

اقدام برای تولید یک واکسن 
ترکیبی علیه بیماری های تنفسی

وی افــزود: اقدامــی کــه موسســه تحقیقات 
واکسن و سرم سازی رازی پیش می برد، این است 
کــه واکســن هایی تولیــد کند که بــر عفونت هایی 

ایجــاد  تنفســی  بــاالی دســتگاه  کــه در قســمت 
ابتــدا  اســاس  ایــن  بــر  باشــد.  موثــر  می شــوند، 
بررســی شــد که چه بیماری هایی از قسمت بینی 
وارد سیســتم تنفســی می شــود تــا بــرای آن هــا 
یــک واکســن ترکیبــی ایجــاد کنــد. معمــوال ایــن 
بیماری هــا شــامل کرونــا که قبال واکســنش را در 
موسســه رازی تولیــد کردیــم،   آنفلوآنزا، RSV که 
ویروســی اســت که بیمــاری مانند ســرماخوردگی 
ایجــاد می کنــد و آدنوویروس هــای ســرماخوردگی 
اســت. در ایــن زمینــه بررســی ها و مطالعات الزم 
در موسســه رازی انجام شــد و متوجه شــدیم که 
اگر به صورت ترکیبی ســه مورد از این چهار نوع 
ویــروس را بتوانیــم بررســی کــرده و یــک واکســن 
ترکیبی تزریقی و استنشــاقی تولید کنیم، بسیار 

موثر است.
بنی هاشــمی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر 
یــا  بینــی  داخــل  واکســن های  تولیــد  صنعــت 
واکســن  تحقیقــات  موسســه  در  استنشــاقی 
حــال  گفــت:  دارد،  وجــود  رازی  سرم ســازی  و 
اگــر بتوانیــم ایــن واکســن ترکیبــی را بــه صــورت 
تزریقــی و استنشــاقی تولید کنیــم، می توانیم در 
اوایل فصل ســرما که بیماری های تنفســی مانند 
یــک  تزریــق  و... شــایع می شــوند،  بــا  آنفلوآنــزا 
واکســن ترکیبــی ســه تا چهــار بیماری را پوشــش 
دهیــم. بایــد توجــه کــرد کــه تحقیقــات اولیه این 
واکســن ترکیبی در موسســه رازی در حال انجام 
اســت. البتــه تحقیقــات ابتدایی بــرای دو بیماری 
آنفلوآنزا و کرونا تمام شده است. حال تولید این 
واکســن هم احتمال دارد از ســوی خود موسســه 
رازی بــه تنهایــی انجــام شــود و هم احتمــال دارد 

کــه بــا یکی دو شــرکت دیگر به صورت مشــارکتی 
انجــام شــود؛ بــه طــوری که یــک واکســن ترکیبی 
بــرای بیماری هــای تنفســی در کشــور طراحــی و 

تولید شود.

 انجام مطالعه بالینی اولیه
برای واکسن ترکیبی علیه 

بیماری های تنفسی
وی بــا بیــان اینکه تعــدادی واکســن ترکیبی 
هــم تولیــد کردیم و تســت های حیوانــی اولیه آن 
انجــام شــده کــه نتیجــه آن خــوب بــوده اســت، 
گفــت: البتــه تصــور نکنید کــه تولید این واکســن 
ماننــد تولید واکســن کرونا به ســرعت بــه نتیجه 
می رســد، بلکــه در بــازه زمانــی چهــار الــی پنــج 
ســال طــول می کشــد تــا بــه نتیجه برســد. بــا این 
حــال تحقیقــات اولیــه آن نشــان داده اســت کــه 
ایــن واکســن می توانــد نتایــج خوبــی بــه دنبــال 
داشــته باشــد. در حــال حاضــر تعــدادی واکســن 
ترکیبی تزریقی و استنشــاقی آن ســاخته شد. ما 
هــم تمایــل داریــم کــه این واکســن ترکیبــی برای 
بیماری های تنفســی هم دز تزریقی داشته باشد 
و هم استنشاقی. اکنون فاز ابتدایی حیوانی این 
واکســن انجــام شــده و در حــال انجــام فــاز دوم 
مطالعه حیوانی هستیم که روی حیوانات کوچک 
آزمایشــگاهی ماننــد مــوش، رت،  خوکچــه هندی 
و... انجام شد و تست اولیه را پاس کرده است. 
ان شــاءهللا بــرای تســت های بعدی که فــاز بعدی 
مطالعــه حیوانــی اســت، باید روی میمون تســت 

شود که امیدواریم به خوبی پیش رود.

مدیــر تحقیق و توســعه موسســه تحقیقات 
اینکــه  بیــان  بــا  رازی  سرم ســازی  و  واکســن 
آنچــه بــرای رونــد تزریــق واکســن ترکیبــی علیــه 
بیماری هــای تنفســی در نظــر داریــم، ایــن اســت 
کــه ابتــدا دو دز تزریقــی، تزریــق شــود و ســایر 
دزهــا به صورت استنشــاقی باشــد کــه البته باید 
در ایــن مــوارد مطالعات انجام شــود، گفت: فعال 
مطالعــات تولیــد واکســن ترکیبــی در دو بیمــاری 
کرونــا و آنفلوآنــزا انجــام شــده و دو بیماری دیگر 
هم مطالعاتش در حال انجام اســت که به آن ها 

اضافه شود.

نیاز به کمک دولتی ها برای 
ساخت واکسن ترکیبی علیه 

بیماری های تنفسی
بنی هاشــمی تاکیــد کرد: خــط تولید صنعتی 
که در موسســه تحقیقات واکســن و سرم ســازی 
رازی برای واکسن کرونا ایجاد شد، می تواند برای 
تولید سایر واکسن ها نیز استفاده شود. بنابراین 
از نظــر داشــتن خــط تولیــد صنعتی واکســن جلو 
هســتیم و خوشــبختانه موسســه رازی توانســت 
خــط تولیــد واکســن های نوترکیبــش را تمام کند. 
بنابرایــن از آنجایــی خــط تولید واکســن نوترکیب 
را داریم،   برای صنعتی سازی این واکسن ترکیبی 
داریــم  را  دســتگاه ها  همــه  و  نداریــم  مشــکلی 
و می توانیــم تولیــد را پیــش بریــم، امــا پیشــبرد 
هزینــه  انســانی  و  حیوانــی  مطالعاتــی  فازهــای 
زیــادی می طلبــد و دولــت و وزارت بهداشــت باید 
به موسســه برای انجام این کار کمک کند. البته 

باز هم تاکید می کنم که نمی توانیم زمان سریعی 
را برای تولید این واکســن اعالم کنیم. خط تولید 
مطالعــات  بایــد  اســت،  امــا  آمــاده  آن  صنعتــی 
حیوانی و بعد هم مطالعات بالینی آن پیش رود.

هزینه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای 
پیشبرد فازهای مطالعاتی واکسن 
ترکیبی علیه بیماری های تنفسی

وی درباره هزینه های مورد نیاز برای پیشبرد 
فــاز مطالعاتی واکســن ترکیبی علیــه بیماری های 
تنفســی، گفــت: باتوجــه بــه هزینه هایــی کــه در 
فازهای مطالعاتی کرونا از فاز یک تا چهار انجام 
دادیــم،  انجــام مطالعات این واکســن ترکیبی هم 
هزینه هــای بــاالی ۱۰۰ تــا ۲۰۰ میلیــارد تومــان را 
می طلبــد کــه فازهــای حیوانی و بالینــی آن انجام 

شود.  
واکســن های  تولیــد  دربــاره  بنی هاشــمی 
ترکیبــی علیــه بیماری هــای تنفســی در دنیــا نیــز 
گفت: در حال حاضر واکسن ترکیبی که در بازار 
مصرف می شــود، واکســن آنفلوآنزا و کرونا است 
کــه از ســوی شــرکت مدرنــا و فایــزر تولیــد شــده 
اســت. در عیــن حــال واکســن های ترکیبــی جــزو 
واکسن هایی هستند که دنیا روی آن کار می کند 
و ایــران هم جزو کشــورهایی اســت کــه می تواند 
ایــن کار را انجــام دهــد. باید توجه کــرد که تولید 
واکســن کرونــا وظیفــه ای عمومــی بــود کــه انجام 
دادیــم. دربــاره این واکســن هم وزارت بهداشــت 
بایــد کمــک کنــد و از مــا این واکســن را خریداری 

کرده و حمایت کند.

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ۱۰۰۰ 
مدرسه را با اولویت جایگزینی مدارس کانکسی 

در دست ساخت دارد.
محمــد ترکمانــه، مدیرعامــل بنیــاد برکــت با 
اعــالم ایــن خبــر افــزود: ســاخت ۱۰۰۰ مدرســه با 
اولویــت جایگزینــی مــدارس کانکســی، خشــتی، 
ســنگی، گلــی و فرســوده در مناطــق محــروم و 
روســتایی اســتان های سراســر کشــور در دســتور 

کار قرار دارد و در حال انجام است.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت تاکید کــرد: هر یک 
از مدرســه های جایگزین این مدارس کانکســی و 

فرسوده بین یک تا ۳ کالس درس دارند.

ترکمانــه دربــاره فرآیند ســاخت این مدارس 
توضیــح داد: تــا بــه امروز ۴۰۰ مدرســه کانکســی 
شناسایی و پس از تامین اعتبار، ساخت مدارس 
جایگزین به پیمانکار و مجری ابالغ شده است.

بــه گفتــه مدیرعامــل بنیــاد برکــت، تاکنــون 
۱۰۰ مدرســه از این ۴۰۰ مدرســه شناسایی شده، 
به بهره برداری رســیده و تحویل وزارت آموزش و 

پرورش شده است.
وی تصریح کرد: مدارس کانکســی، خشتی، 
ســنگی، گلــی و فرســوده در سراســر کشــور بــر 
آمــوزش  وزارت  آموزشــی  شــاخصه های  اســاس 
مــدارس  نوســازی  ســازمان  ســوی  از  پــرورش  و 

شناســایی و بــرای ســاخت مــدارس جایگزیــن به 
بنیاد برکت معرفی می شوند.

ترکمانــه درباره میزان اعتبار تخصیص داده 
شــده به ســاخت مدارس اظهار کرد: بنیاد برکت 
۴۰ درصــد اعتبــار الزم بــرای ســاخت این مدارس 

جایگزین را تامین می کند.
بــه  اشــاره  بــا  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
زمان بنــدی ســاخت ۱۰۰۰ مدرســه در دســتور کار 
گفت: ســاخت این مدارس از ســال گذشــته آغاز 
شــده و پیش بینــی می کنیــم تا بهمن ســال ۱۴۰۲ 

به طور کامل به اتمام برسد.
ترکمانــه اظهــار امیدواری کرد که با ســاخت 

ایــن ۱۰۰۰ مدرســه، دیگــر شــاهد تحصیــل هیــچ 
خشــتی،  کانکســی،  مــدارس  در  دانش آمــوزی 

سنگی، گلی و فرسوده سراسر کشور نباشیم.
وی بــا تاکیــد بــر نهضت مدرسه ســازی بنیاد 
برکــت عنــوان کرد: با توجه به منویات و تاکیدات 
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر ارتقــای عدالــت 
آموزشــی و فراهــم آوردن امکانات تحصیلی برای 
همــه دانش  آمــوزان، ســاخت مدرســه در مناطــق 
محروم کشور یکی از بنیادی ترین و ماندگارترین 

اقدامات بنیاد است.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت یــادآور شــد: تا بــه امروز 
یک هــزار و ۹۵۰ مدرســه برکــت با ۱۰ هزار کالس 

درس در مناطق محروم و کم برخوردار کشــور به 
بهره بــرداری رســیده و تقدیــم دانش آمــوزان ایــن 
مناطــق شــده اســت. ترکمانــه خاطرنشــان کــرد: 
۴ هــزار روســتا در سراســر کشــور تحت پوشــش 
فعالیت های مدرسه سازی بنیاد برکت قرار دارند 
و در حــال حاضــر ۲۵۰ هــزار دانش آمــوز در ایــن 

مدارس مشغول به تحصیل هستند.
وی در پایــان تاکیــد کــرد: مــدارس برکت در 
مناطق محروم مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش 
و ســازمان نوســازی مــدارس کشــور و بــا رعایــت 
آخرین استانداردهای روز دنیا، الزامات آموزشی، 

ضوابط فنی و زیربنایی ساخته می شود.

رئیــس ســازمان غــذا و دارو، در ارتبــاط بــا 
وضــع کمبودهــای دارویی در کشــور، توضیحاتی 

ارائه داد.
بــا  گفــت:  محمــدی  ســیدحیدر  مهــر،  گــزارش  بــه 
تشــکیل ســتاد رصــد تأمیــن دارو و فعالیت شــبانه 
روزی این ســتاد، کمبودهای دارویی بررســی شدند 
که بخشی از این کمبودها که تعداد آنها کم است، 
سراســری بــوده و نیــاز بــه زمــان بیشــتری دارد امــا 
کمبــود برخــی داروها، مقطعی بود کــه با جابجایی 

موجودی بین استان ها، مشکل برطرف می شود.
وی اظهار کرد: بخشی از کمبودهای دارویی 
مربــوط بــه آنتــی بیوتیک هــا خوراکــی بــوده که با 

افزایش تولید و واردات محموله ها، این کمبودها 
رفع می شود.

محمــدی افــزود: در مــورد برخــی داروهــای 
شــربت  بروفــن،  اســتامینوفن،  ماننــد  حمایتــی 
دیفن هیدرامین و آنتی هیســتامین ها، کمبودها 
در حــدی نیســت کــه نیــاز بــه واردات ایــن اقــالم 
دارویــی باشــد و بــا افزایش ظرفیــت تولید، وضع 
ســامان می یابد. در بســیاری از اســتان ها مشکل 
کمبــود ایــن داروهــا برطــرف شــده و در برخــی از 
اســتان ها کــه دسترســی آنهــا بــه دارو کمتر بوده 
و یــا شــرکت های پخــش سراســری بــه آن مناطق 
دسترســی نداشــته اند نیز از طریق جابجایی بین 

ذخیره های دارویی، مشکل برطرف می شود.
وی با بیان اینکه کمبودهای دارویی در حال 
کاهش است، گفت: برای پایداری و ثبات در بازار 
دارویی کشور، به چند هفته زمان نیاز است تا با 
تأمیــن به موقع شــرکت های تولیدکننده، واردات 
و کمــک به اصالح مصرف دارو، مشــکالت کمبود 

دارویی به حداقل برسد.
محمدی از تأمین پایدار دارو به عنوان یکی 
از مهمتریــن وظایــف ســازمان غــذا و دارو یاد کرد 
و افــزود: تــا زمــان رســیدن بــه وضع پایــدار و رفع 
کمبودهــای دارویــی، عــالوه بــر تقویــت ظرفیــت 
تولیــد داخلــی، واردات نیــز ادامــه پیــدا می کنــد. 

خوشــبختانه ظرفیــت تولیــد داخلــی نیــز افزایش 
یافتــه بــه گونــه ای کــه برخــی شــرکت ها، خطــوط 
دیگــر تولیــد دارو را در مســیر تولید آنتی بیوتیک 

به کار گرفته اند.
وی خاطرنشــان کــرد: پیش بینــی می کنیــم 
کــه ظــرف روزهــا و هفته هــای آینــده، بــا افزایش 
ظرفیــت تولیــد و توزیــع منظــم و مرتــب، مشــکل 
کمبــود آنتی بیوتیــک به طور کامل برطرف شــود. 
در حــال حاضــر اولویــت توزیــع ســرم بــا مراکــز 
درمانــی اســت و در صــورت تأمیــن نیــاز مراکــز 
درمانی، مشــکل توزیع محدود سرم در داروخانه 

هم برطرف می شود.

تشکیل ستاد
رصد تامین دارو

۱۰۰۰ مدرسه برکت جایگزین مدارس کانکسی می شوند
همکاری حوزه علمیه و 
آموزش و پرورش برای 

تاسیس مدارس غیردولتی
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های 
مردمــی وزارت آمــوزش و پرورش عنوان کرد براســاس 
ســند تحــول بنیادین هدف، تربیــت دانش آموز در تراز 
انقالب اسالمی است که این تربیت مستلزم همکاری 

و مشارکت سایر دستگاه ها و نهادها است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
چهاردهمیــن  در  محمــودزاده  احمــد  آموزش وپــرورش، 
نشســت هم اندیشــی ساالنه ســتاد همکاری های حوزه 
علمیــه و آمــوزش و پــرورش گفــت: در ارتبــاط پیوســته 
معلم با دانش آموز باید به همه مسائل پرداخته شود، 
تربیت باید در کالس درس و با برنامه اتفاق بیفتد و به 

این امر باید به صورت جدی پرداخته شود.
وی افــزود: در صــورت توجــه بــه نیــروی انســانی 
زیــرا  می شــود،  حــل  ســاده تر  مشــکالت  از  بســیاری 
اصلی تریــن عامــل رشــد و توســعه یــک دســتگاه نیــروی 

انسانی با انگیزه و کارآمد است.
وی ادامه داد: ارکان تربیت باید هم راستا باشند، 
مانند صدا و ســیما باید در ارکان تربیت یک هماهنگی 

به وجود بیاید.
رئیس ســازمان مدارس غیردولتی و مشــارکت  های 
گفــت:  پایــان  در  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  مردمــی 
پــرورش در  آمــوزش و  بیــن حــوزه علمیــه و  همــکاری 
تاســیس مــدارس غیردولتــی گام موثری اســت؛ باید در 
آموزش و پرورش به ســمت تاســیس مدارس غیردولتی 
بــر پایــه حــوزه علمیــه حرکت کنیــم و حــوزه علمیه خود 

بنیانگذار مدارس غیردولتی باشد.

نامه تعرفه های پزشکی 
۱۴۰۲ تعیین تکلیف شد

رئیــس دفتر رئیس جمهــوری، نامه تعیین تکلیف 
رئیــس  و  بهداشــت  وزیــر  بــه  را  پزشــکی  تعرفه هــای 

سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد.
طــی  اســماعیلی،  غالمحســین  مهــر،  گــزارش  بــه 
بــه وزیــر بهداشــت و رئیــس ســازمان برنامــه  نامــه ای 
و بودجــه، خواســتار بررســی و اقــدام بــه موقــع دربــاره 
درخواســت رئیس کل ســازمان نظام پزشکی با موضوع 
از  قبــل  ســالمت  خدمــات  تعرفه هــای  تکلیــف  تعییــن 

تصویب بودجه سال بعد شد.

جزئیات ساخت واکسن ترکیبی »کرونا-آنفلوآنزا«

رفتار عجیب بازار اجاره
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