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تدابیر جدید دولت ژاپن برای صرفه جویی
در مصرف انرژی

کنفرانــس  وهفتمیــن  بیســت  نتایــج 
بین المللــی آب و هــوا در مــورد کشــورهای 
فقیــر و کاهــش اســتفاده از ســوخت های 
فســیلی همچنــان در پــرده ای از ابهــام قرار 

دارد.  
روز  اجــاس  ایــن 
بحــث  از  پــس  یکشــنبه۲۰نوامبر)۲۹آبان( 
و بررســی های مفصــل درمــورد وضــع حــاد 
اقلیمــی کــره خاکــی بــه کار خــود پایــان داد. 

نتیجــه ایــن گفت وگوهــای ســخت در مصر رســیدن به یک 
توافــق در مــورد رســیدگی بــه کشــورهای فقیــر و جبــران 
خســارات تغییــرات اقلیمــی بــرای آنهــا بــود. امــا در مــورد 

سوخت های فسیلی پیشرفت قابل توجهی حاصل نشد. 
طــی دو هفتــه کشــورهای جهــان هرکــدام به تشــریح 
اقدامــات خــود درمبــارزه ای ســخت بــا گرمایش کــره خاکی  
پرداختند. این درحالی بود که موضوع اصلی این کنفرانس 
تحت الشــعاع جنــگ در اروپا، آشــفتگی بــازار انرژی و تورم 
فزاینده قرار گرفته بود. حاصل این مذاکرات، توافقنامه ای 
بــرای کمــک بــه کشــورهای فقیر بــرای جبران خســارت های 
ناشــی از تغییــرات اقلیمی بود. بــدون آنکه اهداف جدیدی 
برای کاهش بیشتر انتشار گازهای گلخانه ای معین شود. 
این کنفرانس یکروز بیش از زمان مشــخص شــده به 
طــول انجامیــد تــا گفت وگوهــا به نتایج مشــخصی برســند. 

این یکی از طوالنی ترین کنفرانس های کوپ تاکنون بود.
»ســامح شــوکری« رئیــس مصــری ایــن کنفرانــس در 
این بــاره می گوید:»ایــن کار ســاده ای نبــود امــا در نهایت ما 
توانســتیم مأموریتمــان را بــه پایــان برســانیم. چالش هــای 
بســیاری در مباحثــات داشــتیم امــا ایــن چالش هــا مانعــی 
برای کار ما نبودند. در نهایت توانستیم به نتایج خوبی به 

خصوص درکمک به کشورهای آسیب پذیر برسیم.« 
خانــم »لورانــس توبیانــا« رئیــس بنیــاد اروپایــی آب 
وهوا نیز در این مورد می گوید:» صندوق جبران خســارات 
و زیان هــای اقلیمــی کــه در کنفرانس ۲۶ ســال گذشــته به 
تصویــب رســید از ابتــدای ســال ۲۰۲۳)دی ۱۴۰۱( اجرایــی 

می شود.
نیــز  اروپــا  تیمِرمــاس« معــاون کمیســیون  »فرانــس 
می گویــد:»از مــا هیــچ عــذر و بهانــه ای  در مقابــل جهانیان 
پذیرفتــه نیســت. همیــن انــدازه کاری هــم کــه انجام شــده 
بسیارناکافی و در حد اولین قدم هاست. مهمترین عامان 
بــه  را  انتشــار گازهــای گلخانــه ای همــه تاش هــای خــود 

منظورکاهش این گازها به کار نبسته اند.« 
نهایتــا در پایــان ایــن اجــاس قطعنامــه ای مبنــی بــر 
کاهــش ســریع گازهــای گلخانــه ای بــه تصویــب رســید امــا 
میــزان  آن در مقایســه بــا مصوبات ســال قبل در گاســکو 

معین نشد.
»آنتونیوگوتــرش« دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد نیــز 
بــا ابــراز تأســف در ایــن مــورد گفــت:» مــا بایــد به ســرعت 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای را کاهــش دهیــم امــا مصوبات 
ایــن کنفرانــس پاســخگوی ایــن خواســته نیســت.« ســایر 
فعــاالن زیســت محیطی نیز ضمن ابــراز نارضایتی از نتایج 
ایــن کنفرانــس به آن یک حس پایان نایافته دارند. جامعه 
گلخانــه ای  گازهــای  انتشــار  دالیــل  مــورد  در  بین المللــی 
حساســیت الزم را از خــود نشــان نــداده اســت. در نهایــت 
اتحادیــه اورپــا در مــورد نتایــج ایــن اجــاس دربــاره کاهش 

انتشــار گازهای گلخانه ای ابراز ناامیدی کرده است. 
در ایــن کنفرانــس مصوب شــده اســت اتحادیــه اروپا 
تــا ســال ۲۰۳۰)۱۴۰۹( بــه میزان ۵۷درصد انتشــار گازهای 
گلخانه ای را کاهش دهد. درحالیکه قبا قرار بود ۵۵ درصد 
کاهــش دهــد. در عــوض مصوبه جبران خســارات تغییرات 
اقلیمــی بــرای کشــورهای فقیــر در ایــن اجــاس یــک اقدام 
تاریخــی محســوب می شــود. ایــن موضــوع نیــز در حالیکــه 
هــر لحظــه ایــن خطر وجود داشــت کــه به دلیــل چالش ها 
از دســتور خــارج شــود؛ در آخریــن دقایــق ایــن کنفرانــس 
وارد بحــث شــد و پــس از مباحثــات پرچالــش، نهایتا ایجاد 
صندوقی برای جبران زیان ها و خسارات کشورهای فقیر از 
تغییرات اقلیمی به تصویب رسید. فعاالن زیست محیطی 
ایــن مصوبــه  از  ابــراز خرســندی  بــا  کشــورهای آفریقایــی 
گفتند: از این پس نمی توان خسارت های اقلیمی واردشده 

بر کشــورهای فقیــر را نادیــده گرفت. گرچه 
چنیــن  همــواره  یافتــه  توســعه  کشــورهای 

قصدی داشتند. 
گازهــای  انتشــار  میــزان  مــورد  در 
گلخانه ای نیز بحث های زیادی شد. بسیاری 
تعهــدات  بــه  نشــدن  عمــل  از  کشــورها  از 
قبــل  ســال های  کنفرانس هــای  مصوبــات 
انتقــاد داشــتند. به ویژه در مــورد توافقنامه 
پاریــس که حداکثر گرمایــش کره زمین را تا 
۱/۵درجــه ســانتیگراد در مقایســه بــا دوران پیــش صنعتــی 
مصوب کرده است. این موضوع مجددا در قطعنامه نهایی 

این کنفرانس گنجانده شد. 
میــزان تعهــدات کنونــی کشــورهای امضاکننــده ایــن 
گرمایــش  حداکثــر  بــه  رســیدن  حتــی  پاســخگوی  توافــق، 
تــا ۲ درجــه ســانتیگراد کــره خاکــی در مقایســه بــا دوران 
پیش صنعتی هم نیســت.  از این زمان بشــر به اســتفاده 
در صورتــی  آورد.  روی  فســیلی  ســوخت های  از  گســترده 
کــه همیــن تعهــدات به خوبــی عمل شــوند میــزان افزایش 
گرمایــش زمیــن تــا پایان قــرن حاضر حداکثر تــا ۲/۴ درجه 
ســانتیگراد خواهــد بــود و بــا روند کنونی ایــن میزان به حد 
فاجعه بار ۲/۸ درجه سانتیگراد برای بشرخواهد رسید. در 
حــال حاضــر بــا افزایش۱/۲درجه ســانتیگرادی گرمای زمین 
تغییــرات اقلیمــی بســیار خســارت باری بــرای کــره زمین به 

وجود آمده است. 
در سال ۲۰۲۲)۱۴۰۱( کره زمین شاهد آتش سوزی های 
مهیب، سیل های ویرانگر و خشکسالی های پی درپی بوده 
اســت. حوادثــی کــه محصــوالت کشــاورزی و بســیاری از 
زیرساخت ها را با ارقام بسیارسنگینی از هزینه به نابودی 
کشاندند. بانک جهانی خسارت ناشی از سیل در پاکستان 
را بیــش از ۳۰ میلیــارد دالر بــرآورد کرده اســت. ســیلی که 
طی هفته های متوالی یک سوم کشور پاکستان را زیر آب 
برد و میلیون ها قربانی برجای گذاشت. این قبیل کشورها 
کــه نقــش چندانی در تغییــرات اقلیمی ندارنــد اما متحمل 
خســارات آن می شوند سالیانیست درخواست جبران این 

خســارت ها را از مسببین این تغییرات می کنند. 
ماجــرای مبــارزه بــا تغییــرات اقلیمــی بــا اجــاس ۲۷ 
کــوپ در شرم الشــیخ مصــر پایــان نمی یابــد زیــرا قطعنامــه 
پایانی به اندازه کافی در این باره شــفاف نیســت. دربرخی 
موضوعــات همچنــان بحث و گفت وگو وجود دارد. جزئیات 
عملیاتــی شــدن مصوبــات به اجاس ســال آینــده کوپ در 
امــارات متحــده عربی در ســال ۲۰۲۳)۱۴۰۲( موکول شــده 
است. این خود نیز از موارد بسیار بحث برانگیز است. زیرا 
موضوع اصلی سهم کشورها در مبارزه با تغییرات اقلیمی 
مطــرح اســت و کشــورهای توســعه یافتــه خواســتار ایفــای 

نقش چین بطور مشخص در این مورد هستند. 
موضــوع جنجالــی دیگــر کــوپ اهداف کاهش انتشــار 
گازهای گلخانه ای ســت. بســیاری بر ایــن باورند در اجاس 
مصــر در ایــن مــورد عقبگــرد رخ داد. چــرا کــه بــر اســاس 
اجــاس ســال گذشــته در گاســکو افزایــش منظم ســاالنه 
میــزان تعهــدات پیش بینــی شــده بــود. »لورانــس توبیانا« 
معمار توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵)۱۳۹۴( ضمن ابراز 
تأســف از ایــن امــر گفــت:» در اجاس مصــر قاطعانه برای 
تعهــدات جدیــد کشــورها برخــورد نشــد و تعهــدات بیشــتر 

درباره کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای مطرح نشد.« 
مــورد کاهــش بیشــتر  موضــوع تعهــدات  جدیــد در 
اســتفاده از ســوخت های فســیلی کــه خــود عامــل اصلــی 
تغییــرات اقلیمــی اســت نیــز مطــرح نشــد. موضوعــی کــه 
در اغلــب متــون ایــن اجــاس درج شــده اســت. در ســال 
نــام  ســخت  و  فــراوان  بحث هــای  از  پــس   )۱۴۰۰(۲۰۲۱
اجــاس  در  امــا  شــد  گنجانــده  متــون  در  ســنگ  ذغــال 
شرم الشــیخ مصر» مظنونین همیشگی«، به تعبیر یکی از 
شــرکت کنندگان، بــا گنجانــدن نام گاز و نفــت در این مورد 
مخالفت کردند. منظور آنان بیشــتر کشــورهای عربســتان 
صعودی، ایران وروســیه اســت. موضوع توسعه انرژی های 
تجدیدپذیــراز موضوعــات مهــم ایــن اجــاس بــود. ایــن نوع 
انرژی ها معموال به عنوان انرژی های با انتشار کم گازهای 

گلخانه ای مانند انرژی هسته ای محسوب می شوند.
منبع: روزنامه تریبیون

خانــم »یوریکوکوئیکــه« وزیــر انــرژی ژاپــن 
بــا اســتناد بــه بلــوز یقــه اســکی »امانوئــل 
مکــرون« رئیــس جمهــوری و »برونو لومر« 
وزیر اقتصاد فرانسه از مردم ژاپن خواست 
بــه  انــرژی  مصــرف  در  صرفه جویــی  بــرای 
پوشــیدن لباس هــای گــرم روی آورند. بنا به 
گفتــه وی خطــاب به مردم پایتخت این یکی 
از عملی ترین راه حل ها در این مورد است. 
بــرای مقابلــه با باال رفتــن قیمت انرژی 

ناشــی از جنگ روســیه و اوکراین ژاپن نیز مانند بسیاری از 
کشــورهای آســیب دیده از این امر در پی یافتن راه حل های 
مناســب اســت. خانم وزیر روز جمعه۱۸نوامبر)۲۷آبان( به 
خبرنــگاران گفــت:» من برای صرفه جویــی در مصرف برق و 
گرم شــدنم از بلوز یقه اســکی و روســری اســتفاده می کنم. 
استفاده از لباس های گرم در زمستان باعث کاهش مبالغ 
قبــوض بــرق خواهد شــد. بدین ترتیــب می توانیم به راحتی 

زمستان را پشت سر بگذاریم«. 
وی همچنیــن بــه لبــاس یقــه اســکی رئیــس جمهــوری 
فرانســه اشــاره کــرد. نخســت وزیــر و وزیر اقتصاد فرانســه 
نیز برای تشــویق مردم به اســتفاده از لباس های گرم برای 
صرفه جویــی در مصــرف انــرژی با لباس های گــرم در مقابل 

دوربین ها ظاهر می شوند. 
از سوی دیگر خانم»امانوئل وارگون« رئیس کمیسیون 
تنظیــم انــرژی فرانســه هدف ایــن اقدام را کاهــش مخاطره 

ژانویــه)دی۱۴۰۱(  مــاه  در  بــرق  جیره بنــدی 
اعام کرد. زیرا بیش از نیمی از ۵۶ نیروگاه 
شــرکت بــرق فرانســه  بــه دالیــل تعمیــرات، 
عملیات نگهداری و یا خوردگی های مشاهده 

شده یا مشکوک تعطیل هستند. 
در ژاپــن نیــز اســتفاده مجــدد از انــرژی 
هســته ای بــرای مقابلــه بــا قیمت هــای باالی 
انــرژی و کمبــود مــواد اولیــه بــه عنــوان یــک 
راه حل مناســب مطرح شــده اســت. از سوی 
دیگر این انرژی با برنامه کربن زدایی در دراز مدت تا ســال 

۲۰۵۰)۱۴۲۹( مطابقت دارد. 
مــاه  در  ژاپــن  وزیــر  نخســت  »فومیوکیشــیدا« 
اوت)مرداد( خبر از اســتفاده مجدد از انرژی هســته ای برای 
مقابله با افزایش قیمت انرژی وارداتی داد. ۱۱ سال پس از 
حادثه»فوکوشــیما« ژاپن مجددا به برنامه انرژی هســته ای 
روی مــی آورد. امــا آغــاز بــکار مجــدد نیروگاه های هســته ای 
قــدری مشــکل خواهــد بــود. در پــی حادثــه »فوکوشــیما« 
نیروگاه هــای  از  بســیاری  فعالیــت   )۱۳۹۰(۲۰۱۱ ســال  در 
هســته ای ژاپــن بــه دالیــل امنیتــی بــه حالت تعلیــق درآمد. 
پــس از ۱۱ ســال تنهــا ۱۰ نیــرگاه از ۳۳ نیــروگاه هســته ای 
ژاپــن مشــغول بکارنــد. همین ده نیــروگاه نیز در تمام طول 
سال فعالیت نمی کنند و این کشور به واردات سوخت های 

فسیلی بسیار وابسته است.
منبع: روزنامه تریبیون
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نیلوفر جمالی

شــرکت مخابــرات ایــران 
یــا دالیــل  و  تامیــن بودجــه  بــرای 

دیگــر، امســال تعرفــه ای را بــرای تلفن هــای 
ثابــت وضــع کرد که نــه تنها صدای شــهروندان 

بلکه صدای شورای رقابت را نیز درآورد.
افزایــش تعرفه هزینــه ماهانه تلفن ثابت، 
تابســتان امســال مورد تایید قرار گرفت و ســتاد 
تنظیــم بــازار افزایــش قیمت کارکــرد تلفن ثابت 
را تصویــب کــرد و تصمیــم بــر آن شــد در صورت 
موافقــت رگوالتــوری و اباغ بــه مخابرات اعمال 

و اجرایی شود.
در ایــن مصوبــه آمــده اســت کــه کاربــران 

تلفن هــای ثابت اســتان تهران بــرای حفظ خط تلفن ثابت خود 
بر اساس جدول جدید تعرفه های تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ 
هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه ای است که 
صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم اســتفاده از 
خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت 

کنند. 
ایــن افزایــش تعرفه در اســتان تهران بابــت ۴۴۴۴ دقیقه 
مکالمــه، هزینــه ای معــادل ۲۰۰۰۰ تومــان، بــرای ســایر مراکــز 
اســتان ها بــه ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقــه مکالمه ۱۵۰۰۰تومان 
به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه 

مکالمه معادل ۱۰۰۰۰تومان مشخص شده بود.
این رقم همراه با آبونمان و ... معادل ۲۴ هزار تومان در 
ماه برای هر مشترک است که هزینه ساالنه ۲۸۸ هزار تومان 
را بــرای مشــترکان رقــم می زنــد. در حالــی کــه رقم ودیعــه برای 
خریــد یــک خط معــادل ۱۰۰ هزار تومان اســت و تلفن هایی که 
مصرف میزان ســاعت اعام شــده از ســوی مخابرات به صورت 
پیش فرض را ندارند؛ برای مشــترکان صرفه اقتصادی پرداخت 
آبونمــان را هــم نــدارد و در نتیجه به زودی تمام این خطوط به 
دلیــل عــدم پرداخــت قبــوض خــود به مخابــرات بــاز می گردد و 

مخابرات می تواند مجدد آنها را بفروش برساند.
یادمان نرود شــرکت مخابرات ۳۸ میلیون مشــترک تلفن 
ثابــت دارد کــه اگــر هزینه ســاالنه ۲۸۸ هــزار تومانــی برای آن 
در نظــر بگیریــم درآمــدی نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان برای 
مخابرات به همراه خواهد داشت. این در حالیست که با ورود 
تکنولــوژی گوشــی تلفن هــای هوشــمند عما شــرکت مخابرات 
ایران یک شــرکت ورشکســته اســت و این درآمد صرفا از محل 
افزایش تعرفه ها و نه کل درآمد کســب می شــود و خرج خدم 
و حشــم هایی می شــود کــه معــرف مقام هــای باالدســت بــرای 

فعالیت در این شرکت ورشکسته هستند.

ورود شورای رقابت به بازی
اما در این راستا، شورای رقابت دستور توقف افزایش هرگونه 
هزینــه خدمــات تلفــن ثابــت را تا زمان ارائه دقیــق هزینه تمام 
شــده صــادر کــرد. بنابــر اعــام مرکــز ملــی رقابــت، در پانصد و 
نهمین جلسه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی و با توجه به ماده 
۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع " دستورالعمل 
نحــوه تنظیــم هزینــه ماهیانــه تلفــن ثابــت"، شــرکت مخابرات 
ایــران موظــف اســت بــا اســتقرار نظــام حســابداری بهــای تمام 

نظام  شده، 
بــه  را  خــود 
اصــاح  نحــوی 
هزینــه  کــه  کنــد 
تمام شــده هر یک از 
خدمات تمام شــده این 
شــرکت به صورت مجزا و 
دقیــق محاســبه شــود و در 
صورت هــای مالی حسابرســی شــده این شــرکت 
ایــن  ایــران  مخابــرات  شــرکت  امــا  شــود،  درج 
مصوبــه را اجــرا نکــرده اســت، لــذا تا زمــان ارائه 
دقیــق هزینــه ماهانــه تمام شــده خدمــات تلفن 
ثابــت، منــدرج در صورت هــای مالی حسابرســی 
شــده شــرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات 
تلفــن ثابــت و اخذ وجــوه اضافی، مغایر مصوبه شــورای رقابت 

بوده و باید به قید فوریت متوقف شود.

پاسخ مخابرات به شورای رقابت
پــس از این دســتور شــورای رقابت، شــرکت مخابــرات ایران در 
مقابلــه ای تمامــی فعالیت هــای خود را بر اســاس قانون تجارت 
و مصوبــات و الزامــات حوزه رگوالتوری اعــام کرد و معتقد بود 
کــه با رعایت الزامــات قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات 
هیات مدیره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه ها در ۱۲ ســال اخیر 
و رشــد چندین برابری نرخ ارز و تورم به ارائه خدمات ارتباطی 

به همه ذی نفعان می پردازد.
این شــرکت همچنین تاکید کرده که اباغ "دســتورالعمل 
نحــوه تنظیــم هزینــه ماهیانــه تلفــن ثابــت" پس از پیشــنهاد و 
موافقــت کمیســیون تنظیــم مقررات و شــورای رقابــت و پس از 
بررسی از سوی ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و با توجه 
به ضرورت پیاده ســازی الزامات توســعه ای و رشــد اقتصادی در 
کشــور، شــرکت مخابرات ایران همواره خدمات رسانی گسترده 
خــود را در سراســر کشــور و در چارچــوب مشــتری مداری ادامه 

می دهد.

 واکنش غیرقانونی مخابرات 
و بی توجهی مسئوالن مرتبط

حــاال اتفــاق جالبــی رخ داده که بر اســاس آن شــرکت مخابرات 
ســعی در مقابلــه بــه مثــل بــا شــورای رقابــت کــرده اســت و در 
پی اعام رأی محکومیت شــرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد 
رقابتــی در افزایــش تعرفــه تلفن ثابت از ســوی شــورای رقابت، 
شــرکت مخابــرات ایــران، تلفن هــای مرکــز ملــی رقابــت را قطع 

کرده است.
شــرکت مخابــرات ایــران در یــک اقــدام تأمــل برانگیز و به 
دلیــل اصــرار شــورای رقابــت بــر اســتیفای حق مــردم در مقابله 
بــا افزایــش غیرقانونی تعرفــه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی 

خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد.
گفتنی است در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت 
در ۱۷ آبــان، شــورای رقابــت پیــرو وصــول شــکایات دربــاره اجرا 
نشــدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شــورای رقابت با موضوع درج مبالغ 
اضافــی در قبــوض تلفــن ثابــت و اخــذ آن از مشــترکان، رأی به 
محکومیــت شــرکت مخابــرات در ارتکاب رویه ضــد رقابتی داده 
و بــرای توقــف اجــرای ایــن تصمیم غیرقانونی، از قــوه قضائیه و 

سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.
علی رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله ای با رویه 
ضــد رقابتــی و انحصاری شــرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ 

وجه غیرقانونی از مشترکان ادامه دارد.

پایان ناخوشایند
در حالی که حداقل یک سازمان مرتبط سعی در استیفای حق 
مردم از شرکت های دولتی دارد که با روش های خود در تاش 
بــرای خالــی کردن جیب مردم هســتند؛ شــرکت مخابرات ایران 
در واکنشی عجیب و با اتکا و پشت گرمی به بزرگان، در مقابل 

شورای رقابت قرار گرفته است. 
در ادامه این روند حتی شــورای رقابت به عنوان یک نهاد 
دولتــی هــم مــورد حمایــت ســازمان ها و نهادهــای مرتبــط قــرار 
نمی گیرد و این شــرکت از موضع قدرت برخورد می کند. با این 
روند باید دید چه کس یا کســانی پشــت روند فعالیتی شــرکت 

مخابرات ایران قرار دارند؟!

بطری های آب و مواد غذایی کنسرو شده را ذخیره کنید
ترجمه: سلیم حیدری

رئیس ســازمان حفاظت شــهروندی می گوید، در 
صــورت قطــع برق، بطری هــای آب و مواد غذایی 

کنسرو شده، ممکن است مفید واقع شوند.
رالــف تیزلــر، رئیــس اداره فــدرال حفاظــت 
شــهروندی و امــداد در بایــای طبیعــی )BBK( در 
 Welt am Sonntag مصاحبــه ای با رســانه خبــری
بــرای  بایــد  آلمــان  ســاکنان  کــه  داد  هشــدار 
قطعی هــای کوتــاه مدت برق در زمســتان امســال 

آماده شوند.
ما باید فرض کنیم که در زمســتان امســال خاموشــی وجود 
خواهد داشــت. منظورم قطع منطقه ای و موقت در منبع تغذیه 
اســت. علــت آن نــه تنها کمبود انرژی، بلکــه تعطیلی هدفمند و 
موقت شــبکه ها توســط اپراتورها با هدف حفاظت از شــبکه ها و 
بــه خطــر نیفتــادن عرضه کلــی خواهد بود. وی خاطرنشــان کرد: 

خطر خاموشی در دی و بهمن بیشتر خواهد بود.

در  محلــی  مقامــات  مقــام،  ایــن  گفتــه  بــه 
تدویــن  بــا  آلمــان  شــهرداری های  از  بســیاری 
برنامه هــای دقیــق و تهیــه ژنراتورهــای اضطــراری 
احتمــال  بــرای  بــرق،  تامیــن  از  اطمینــان  بــرای 
خاموشــی آماده هســتند. وی افزود: با این حال، 
بدتــری  بســیار  وضــع  در  شــهرداری ها  از  برخــی 
داریــم  انتظــار  "مــا  کــرد:  تاکیــد  او  دارنــد.  قــرار 
خاموشــی های کوتاه مدت به جای خاموشــی های 
طوالنی مدت و در مقیاس بزرگ اتفاق بیفتد. اما 

آمادگی خوب برای هر دوی آن نیز مهم است."
تیزلــر بــه ســاکنان و مقامــات توصیــه کــرد کــه بــرای چنین 

رویدادهایی، عمدتاً با ذخیره کردن منابع، آماده شوند.
او گفت: "در درجه اول آب، چندین جعبه و غذای کنســرو 
شــده. این برای ده روز کافی اســت. این چیزی اســت که آژانس 
مــن توصیــه می کنــد ... پیــام مــا این اســت: در وهلــه اول آماده 
شــوید. بــرای بحران هــای احتمالــی آمــاده باشــید، تصــور نکنیــد 

کــه همه چیز همیشــه در دســترس اســت." وی افــزود: عاوه بر 
غذا و آب برای چند روز، ســاکنان باید رادیوی باتری دار و شــمع 

خریداری کنند.
تیزلر خاطرنشان کرد که آژانس او فهرستی از پیشنهادات 
را بــرای ســاکنان بــرای آمــاده شــدن در شــرایط اضطــراری ماننــد 

خاموشــی در وب سایت رسمی خود دارد.
آلمــان بــه دلیل کاهش عرضه گاز از روســیه با چشــم انداز 
خاموشــی مواجه اســت. این در حالیســت که این کشــور قبل تر 
می خواســت بــه تدریــج اقتصــاد خود را از گاز روســیه جــدا کند، 
امــا جریــان از روســیه بــه دلیل تحریم هــای مربوط بــه اوکراین و 
انفجارهای ماه سپتامبر )شهریور( که باعث غیرفعال شدن خط 
لوله نورد اســتریم ۱ شــد، بسیار زودتر از آنچه برنامه ریزی شده 
بــود متوقــف شــد. علیرغم اینکه تاسیســات ذخیره ســازی گاز در 
کشــور تقریباً پر اســت، کارشناســان همچنان نگران هستند که 

این ذخایر برای کشــور در زمستان کافی نباشد.
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 قالیبافی،  شغلی درآمدزا
با ارزش افزوده باال

از دســتباف فــرش تعاونیهــای اتحادیــه مدیرعامــل
قالیبافــیبــهعنوانشــغلیدرآمدزا،صــادراتمحورو
دارایارزشافــزودهبــاالنــامبــردوتشــکیلاتحادیــه
حــوزه در ســرمایهگذاری منظــور بــه ســازمانی یــا
 فــرآوریپشــموابریشــموحمایــتازنوغــاندارانرا

خواستارشد.
ایســنا، شــغل  بــا  بهرامــی در گفت وگــو  عبــدهللا 
قالیبافی را از جمله مشاغل خانگی دارای ارزش افزوده 
و زودبــازده عنــوان کــرد و گفــت: قالیبافــی  در امنیــت 
شــغلی زنــان بــه ویژه زنــان خانه دار و سرپرســت خانوار 
نقــش بســزایی دارد و موجــب اشــتغالزایی و درآمدزایی 

بسیار برای قالیبافان می شود.
وی فــرش دســتباف را در ارزآوری و اشــتغالزایی 
فــرش  بــرای کشــور مهــم خوانــد و گفــت: ۹۵ درصــد 
دســتباف ارزآور و صــادرات محــور اســت و تنهــا کاالیــی 
اســت ۵ تــا ۷ درصــد آن بــه مصــرف داخــل مــی رســد و 

مابقی صادر می شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دســتباف در 
ادامه با تاکید بر لزوم تامین مواد مورد نیاز بافت فرش 
اظهــار کرد: یکی از مســایل اساســی کــه در زمینه فرش 
دستباف باید مورد توجه قرار گیرد، فرآوری پشم است 
و باید ســازمان و شــرکت یا اتحادیه ای در حوزه فراوری 
پشم این مسئولیت را تقبل کند چون هم درآمدزاست 
و هــم می توانــد صنعــت نســاجی کشــور را متحــول کند 
ولــی متاســفانه تــا بــه امــروز این طــرح مورد قبــول قرار 

نگرفته و از نظر سرمایه گذاری حمایت نشده است.
بزرگتریــن  قبــل  ســال   ۲۰ بهرامــی،  اعتقــاد  بــه 
بــه  امــروز  ولــی  بودیــم  دنیــا  در  ابریشــم  تولیدکننــده 
در  شــده ایم  تبدیــل  ابریشــم  واردکننــده  بزرگتریــن 
 حالــی کــه ایــن ظرفیــت در داخــل کشــور وجــود دارد و
می توان صنعت نوغان داری را هم به لحاظ اشتغالزایی 

و درآمدزایی و هم صادرات محوری تقویت کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به آنکه بیش از ۷۰ درصد 
اقتصــاد، دولتــی و ۳۰ درصد خصوصی و تعاونی اســت، 
نتوانسته ایم سرمایه گذاری خوبی در حوزه فرآوری پشم 
داشته باشیم و در هر دوره تبدیل به وارد کننده پشم و 
ابریشم شده ایم. عدم حمایت از نوغان داران و مسایلی 
همچون عدم پوشــش بیمه نیز باعث شــده عده زیادی 
از ایــن صنعــت خارج شــوند و حضور بافنــدگان فرش و 

قالیبافان در این حوزه کمتر شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دســتباف در 
پایــان گفــت: در حال حاضر بازار داخلی کشــش قیمت 
را نــدارد و مباحثــی همچــون مصوبــه تعهــد ارزی و نبود 
بازارهــای جهانــی، جایــگاه فرش دســتباف را تحت تاثیر 

قرار داده است.

 دستفروشی
شغل پایدار نیست

یــکفعــالحوزهکاربابیاناینکــهبایدبهدنبالایجاد
وقتــی میگویــد: باشــیم، کشــور در پایــدار اشــتغال
بایــد میکنیــم صحبــت دستفروشــان ســاماندهی از
بــهنحــویباشــدکــهبازخــوردعملیاتیداشــتهباشــدو
دستفروشــینمیتوانــدپایــداریمشــاغلرابــهدنبــال

داشتهباشد.
تبدیــل  دربــاره  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  چمنــی  ناصــر 
دستفروشی به شغل رسمی ابراز عقیده کرد و گفت: از 
نظر من این کار به اشــتغال کشــور چه اشتغال خدماتی 
چــه اشــتغال پایــدار ضربه می زند و باعث می شــود هرج 
و مــرج اجتماعــی در خیابان هــا بیشــتر شــود، ما منکــر 
از  بســیاری  در  حــاال  همیــن  و  نیســتیم  دستفروشــی 
کشــورها دستفروشــی رایــج اســت و مکان هــای خــاص 
خــود را دارد ولــی آنهــا در زمینــه ســاماندهی خوب عمل 
کرده اند در حالی که ما در ابتدای کار راهکارهای خوبی 
ارائه می دهیم ولی وقت عمل نمی توانیم اجرایی کنیم.

وی ادامــه داد: کســی کــه بــه خاطــر تامیــن معاش 
دستفروشــی می کنــد، انســان شــریف و باغیرتی اســت 
کــه  کنیــم  کار  بــازار  وارد  را  اینکــه دستفروشــان  ولــی 
درصــد اشــتغال بــاال بــرود، منطقــی نیســت و نمی توان 
دستفروشــی را در زمره اشــتغال درصدبندی کرد و جزو 

آمار آورد.
بــه گفتــه چمنــی، در حــال حاضــر هیــچ قانونــی 
وجود ندارد که دستفروشــان را به رســمیت بشناســد و 

ساماندهی خوبی در این باره وجود ندارد.
این فعال حوزه کار متذکر شــد: درســت اســت که 
یــک دســتفروش بــا بســاط کــردن اجنــاس خــود در کف 
پیــاده رو یــا خیابان به دنبــال روزی و تامین معاش خود 
و خانواده اش است ولی از آن طرف ممکن است باعث 
ایجاد ترافیک و ازدحام جمعیت شــود و در برخی موارد 

فعالیت او به کسبه و بازاریان لطمه بزند.
چمنــی بــا اشــاره بــه تعریــف شــغل شایســته اظهــار کــرد: 
دستفروشی در زمره شغل شایسته  نیست و ما تاکید داریم 
که مشــاغل باید جایگاه و کرامت خود را داشــته باشــند ولی 

دستفروشی و بساطی هنوز چنین جایگاهی را ندارد.
وی افزود: نمی توانیم مشکالتی را که دستفروشان 
بــه لحــاظ ســد معبــر در پیاده روهــا یــا بــرای صاحبــان 
مغازه ها و کســبه که فرضا چند کارگر را هم به خدمت 
گرفته اند نادیده بگیریم؛ درعین حال منکر این نیستیم 
که دستفروشــی در بســیاری از کشورها یک پدیده رایج 
اســت ولی راهکارهای خاص خود را می طلبد و مکان و 
زمان مشخصی برای چنین فعالیت هایی وجود دارد که 
باید به شکل جدی ساماندهی شود و اینطور نیست که 

هر کسی در هر جایی که خواست دستفروشی کند.
ایــن فعــال حــوزه کار درباره پیشــنهاد ســاماندهی 
وقتــی  گفــت:  نیــز  تعاونی هــا  قالــب  در  دستفروشــان 
از ســاماندهی صحبــت می کنیــم بایــد طــوری باشــد کــه 
بازخورد عملیاتی داشــته باشــد ولی ما در مورد گروهی 
صحبــت می کنیــم کــه هرکــدام بــا یــک نــوع فعالیــت به 
خیابــان می آیند و یکی پوشــاک عرضــه می کند و دیگری 
صنایع دســتی می فروشــد و نمی توان همه این گروه ها 

را در یک قالب متشکل کرد.
وی در پایــان افــزود: معتقــدم باید بــه دنبال ایجاد 
اشتغال پایدار در کشور باشیم و دستفروشی نمی تواند 

پایداری مشاغل را به دنبال داشته باشد.

اخبـــــــــــــــــار

قیمت جدید کنسرو ماهی 
تن در جلسه تنظیم بازار این 
هفته تعیین تکلیف می شود

بــهگفتــهنائــبرئیــسســندیکایصنایــعکنســرو،بــر
اساساعالموزیرجهادکشاورزیقیمتجدیدکنسرو
ماهیتندرجلسهاینهفتهستادتنظیمبازارتعیین

تکلیفمیشود.
مســعود بختیــاری، نائــب رئیس ســندیکای صنایع 
کنســرو در گفت وگــو بــا تســنیم، اظهــار کرد: بر اســاس 
جلســه کاری کــه بــا وزیــر جهادکشــاورزی داشــتیم وزیر 
جهــاد کشــاورزی اعــالم کــرد کــه بــه ســتاد تنظیــم بــازار 
کشــور نامه زده می شــود تا در جلســه چهارشــنبه ستاد 

تنظیم بازار این هفته تعیین تکلیف شود.
وی افــزود: با توجه بــه افزایش هزینه های تولید، 
ســازمان حمایــت و وزارت جهــاد کشــاورزی بــا افزایــش 
قیمــت جدیــد کنســرو ماهــی تــن از ۳۵ هــزار تومان به 
۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان موافقت کرده اند اما ستاد تنظیم 
بــازار قیمــت جدید را ابالغ نکرده  و صنعت کنســرو تن 

ماهی را در وضع بالتکلیفی قرار داده است.
نائب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ادامه داد: با 
توجه به اینکه صنایع کنســرو تن ماهی در این شــرایط 
نمی توانســتند بــه کار خــود ادامه دهند ســندیکا خود از 
تاریــخ ابتــدای آبان ســال جاری اجازه افزایــش قیمت را 

اعضای خود داده است.
وی افــزود: کنســرو تــن ماهی به عنــوان کاالیی که مواد 
اولیه آن مشــمول قیمتگذاری دســتوری نیســت، قیمت 
این محصول مشــمول قیمتگذاری دستوری شده است؛ 
این امر مشکالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده زیرا 

هزینه تولید آنها با فروش آن همخوانی ندارد.
وی تصریــح کــرد: عــالوه بر نیــروی کار خود صنایع 
کنســرو تــن ماهــی، معیشــت 4۰ هــزار نفــر از جامعــه 
نیازمنــد  و  وابســته  صنعــت  ایــن  بــه  کشــور  صیــادان 

مساعدت مسئوالن است.
بختیــاری گفــت: محصــوالت صنایــع کنســرو ایران 
بــه کشــور هــای همســایه از جملــه عــراق، افغانســتان، 
عمان، ســوریه، پاکستان و اندکی به کشورهای اروپایی 

و آمریکا صادر می شود.

خطر رکود بی سابقه اقتصادی 
کارگران جهان را تهدید می کند

کنفدراســیونجهانــیاتحادیههایکارگــریاعالمکرد:
پــساز۲۰۲۲،همزمــانبــاافزایــشقیمــتکاالهــاو
خدماتکهپایهاصلیترینهزینههایزندگیکارگران
راتشکیلمیدهد،شاهدیکمارپیچروبهپایینرشد

اقتصادیهستیم.
بــه گــزارش کنفدراســیون جهانــی اتحادیه هــای کارگــری، 
بین المللــی  کنفدراســیون  جهانــی  کنگــره  پنجمیــن  در 
بــه  اســترالیا  ملبــورن،   ،ITUC کارگــری  اتحادیه هــای 
نمایندگان گفته شده است که جهان در آستانه یک رکود 
اقتصادی تاریخی با پیامدهای فاجعه بار برای کارگران در 
همــه مناطــق اســت، مگــر اینکــه دولت ها بــه فوریت یک 

برنامه اقتصادی و اجتماعی جدید را اجرا کنند.
کنفرانــس اقتصــادی ITUC یک سیســتم اقتصادی 
جهانــی را توصیــف می کند کــه با بحران هــای اجتماعی، 
اقتصادی، زیســت محیطی و بهداشــتی مواجه است که 
کارگــران و خانواده هــای آن ها را در همــه مناطق، بدون 
توجــه به ســطح توســعه اقتصــاد ملی آن هــا تحت تأثیر 

قرار می دهد.
در گــزارش ارائــه شــده در ایــن کنفرانــس آمــده 
اســت: پس از ۲۰۲۲، همزمان با افزایش قیمت کاالها 
و خدمات که پایه اصلی ترین هزینه های زندگی کارگران 
را تشکیل می دهد، شاهد یک مارپیچ رو به پایین رشد 

اقتصادی هستیم.
شــاران بــارو، دبیــر کل کنفدراســیون بین المللــی 
در  کــرد:  اظهــار  کنفرانــس  ایــن  در  کارگــری،  اتحادیــه 
حــال حاضــر، بســیاری از رهبــران و نهادهــای سیاســی 
بــه نظــر نمی رســد ایــن پیــام را دریافت کرده باشــند که 
خطــر مهمــی کارگــران و گروه هــای فرودســت را تهدیــد 
می کنــد. آســیب پذیری بســیاری از اقتصادها هرگز مثل 
امروز نبوده اســت. افراد شــاغل بســیاری اکنون ناامید 
می شــدند و پــس از ایــن نیز ناامیدتر خواهند شــد. این 
درحالــی اســت کــه پاســخ های »اقتصــاد ارتدوکــس« و 
تئوری هــای جریــان اصلــی علــم اقتصــاد، بارهــا و بارهــا 
ثابت شده است که تنها نابرابری های جهانی را عمیق تر 
کــرده و زندگی هــا و چشــم اندازها را در سراســر جهــان 

نابود می کند.
وی ادامــه داد: مــا بــه یــک مدل اقتصــادی جدید با 
شــیوه های کســب و کار و اشــتغالی نوین نیاز داریم که 
مبتنــی بــر اشــتغال کامــل، کار شایســته و رفــاه باشــد. 
ایــن بــه معنا یک مــدل توافــق اجتماعی-اقتصادی جدید 
و عادالنــه الزم اســت کــه به تثبیت جوامــع و اقتصادها 
کمــک کنــد. بــه نظــر می رســد در ادامــه، مطالبــه آینــده 
جوامــع، چیــزی کمتــر از ایجــاد شــرایطی مناســب بــرای 

صلح، عدالت اجتماعی و بقای انسان ها نیست.

اخبـــــــــــــــــار

بــهگفتــهرئیــسگــروهتخصصــیلوازم
یدکــیدرســتادمبــارزهباقاچــاقکاالوارز،
یکــیازدالیــلاصلــیکــهبــهپیگیــریطــرح
رهگیــریلــوازمیدکــیدربــازارمنجــرشــد،
حجــماقتصادپنهــان۲.۵میلیارددالریاین

بازاراست.
خــط  می تــوان  را  یدکــی  لــوازم  بــازار 
پشتیبان قطعه سازان از خودروسازان معرفی 
کــرد، بازاری که نقش موثری در ایجاد شــغل 
قطعه ســازان  دارد.  کشــور  اقتصــاد  البتــه  و 
و فعــاالن ایــن بــازار تــا ســال گذشــته نســبت 
بــه وجــود و ورود لــوازم یدکــی »تقلبــی« و 
»قاچــاق« گلــه داشــتند، امــا از ابتــدای ســال 
جــاری تاکنــون شــرایط حضور ســودجویان در 
بازار لوازم یدکی تغییر یافته است، با اجرایی 
شــدن طــرح شناســایی کاالی تقلبــی عرضــه 
لــوازم  بــازار  در  نشــان  و  بی نــام  محصــوالت 
یدکــی به زعم فروشــندگان به شــدت کاهش 

یافته است.

۳۰۳میلیونکدرهگیری
صادرشد

معاون عمومی وزیر صمت درباره اجرای 
طــرح رهگیری و شناســایی کاالی تقلبی برای 
بازار لوازم یدکی، به بازار توضیح داد: »طرح 
رهگیری و شناسایی کاال در بازار لوازم یدکی 
منجربــه بهبــود وضــع تولیــد داخــل قطعــات 
شــده اســت، متاســفانه پیش از این، قطعات 
خودرو تقلبی اما با نام و نشان تجاری معتبر 
عرضــه می شــد، ایــن موضــوع برای مشــتریان 

نگرانی ایجاد کرده بود.«
دربــاره  بــرادران  مهــدی  محمــد 
دســتاوردهای ایــن طرح بیان کــرد: »با همت 
تولیدکننــدگان مجمــوع رشــد تولیــد قطعــات 
خودرو برای لوازم یدکی افزایش یافته است. 
بســته به نوع قطعات شــاهد رشــد ۲۵ تا 4۵ 
درصــدی تولیــد بوده ایــم، بنابرایــن می توانیــم 
اعــالم کنیــم بــه اهــداف اصلــی خــود در طرح 
کــه  اســت  البتــه ممکــن  مذکــور رســیده ایم. 
تولیدکننــده یــا واردکننــده ســختی هایی برای 
دریافــت کــد رهگیــری تحمــل کــرده باشــند، 
امــا ایــن موضوع ســبب حفــظ امنیت شــغلی 
۵۰۰ هزار نفر از شــاغالن قطعه ســازی شــده 
است. تاکنون ۳۰۳ میلیون کد رهگیری برای 

قطعات خودرو صادر شده است.«

برادران درباره چگونگی افزایش کیفیت 
قطعــات، گفــت: »خودروســازان در پرداخــت 
مالــی بــه قطعه ســازان توجــه بیشــتری کنند، 

سطح کیفیت رشد خواهد یافت.«

۲.۵میلیارددالرارزشمالی
بازارلوازمیدکی

رئیــس گــروه تخصصــی لــوازم یدکــی در 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز درباره چرایی 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و تقلــب در بــازار لوازم 
یدکــی خــودرو گفــت: »یکــی از دالیــل اصلــی 
کــه منجر بــه پیگیری طرح رهگیری قطعات و 
لوازم یدکی در بازار شد، میزان حجم اقتصاد 
پنهان این گروه کاالیی است. در سال ۱۳۹۸ 
ارزش مالــی حجــم اقتصــاد پنهــان ایــن بــازار 
تقریبا ۲.۵ میلیارد دالر برآورد شــده بود. که 
بنــا بــر نظــر خبــرگان حــدود ۶۰ درصــد از این 
مقــدار را قطعــات تقلبــی یــا همان زیــر پله ای 
تشــکیل می دادنــد، معمــوال ایــن قطعــات در 
جایی ثبت نشــده و فاقد هر گونه اســتاندارد 
بودنــد و تقریبــا 4۰ درصد دیگر نیز مربوط به 
قطعاتی بود که به صورت قاچاق وارد کشــور 

می شدند.
سید محمود صدوق درباره اهمیت لوازم 
یدکــی توضیــح داد: همچنیــن عــالوه بر اینکه 
صنعــت قطعه ســازی و لــوازم یدکی پتانســیل 
فراوانــی بــرای اشــتغالزایی و ارزآوری کشــور 
واردکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  تجــار،  دارد، 
قانونــی در زمــان عرضه لــوازم یدکــی وارداتی 
خود به بازار با حجم باالیی از قطعات تقلبی 
یا قاچاق مواجه می شدند که رقابتی نابرابری 
شــکل  غیررســمی  کاالهــای  و  آنهــا  میــان 
می گرفــت کــه ایــن مــوارد هــم نشــان دهنده 
ضرورت هــای دیگــری بــرای حمایــت بازیگــران 
قانونی در مقابل افرادی اســت که غیرقانونی 

کار می کردند.
این مقام مســئول در پاســخ به ســوالی 
طــرح  ایــن  از  مصرف کننــده  براینکــه  مبنــی 
کــرد:  بیــان  داشــت،  خواهــد  انتفاعــی  چــه 
»مصرف کننــده در زمــان خریــد لــوازم یدکی 
از دو حیــث دچــار آســیب می شــد؛ نخســت 
اینکــه کاالی قاچــاق یــا تقلبــی فاقــد گارانتی 
خریداری می کرد، دوم اینکه گاهی استفاده 
از قطعــات بی کیفیــت خســارات جانــی را به 
دنبــال خود می آورد. به طور مثال تهیه لنت 

می توانــد  بی کیفیــت  ترمــز 
بــرای  جانــی  صدمــات  زمینه ســاز 

خریــدار شــود، امــا اکنــون ایــن وضــع تغییــر 
یافته است.«

صــدوق بــا اشــاره بــه تاکیــد دولــت بــه 
بحــث کنتــرل بــازار لــوازم یدکــی، اظهــار کرد: 
محتــرم  ریاســت  گذشــته  ســال  »زمســتان 
جمهوری فرمان هشــت بندی را صادر کردند، 
بنــد هفــت آن مربوط به قاچاق و تقلب لوازم 
یدکی بود. این فرمان به ما تاکید داشــت که 
بــازار لــوازم یدکی را در اولویــت کار خود قرار 
دهیم. هرچند در ســال های گذشــته موضوع 
لــوازم یدکی قاچاق یا بی کیفیت مطرح شــده 
بود، اما در ابتدا ســال جاری سامان این بازار 
ســرعت خوبــی گرفــت و طــرح رهگیــری با دو 

قطعه کمک فنر و باتری آغاز شد.«
یدکــی  لــوازم  تخصصــی  گــروه  رئیــس 
در ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز دربــاره 
چگونگــی تعامــل وزارت صمــت، بیــان کــرد: 
»از ابتدای ســال تاکنــون به صورت هماهنگ 
بیش از ۲۳ جلســه با ریاســت مهدی برادران 
معــاون صنایــع عمومــی وزیرصمــت و ســایر 
شــده  برگــزار  صمــت  وزارت  در  دســتگاه ها 
اســت. تعامــل خوبــی میــان بخــش دولتــی و 
خصــوص شــکل گرفتــه اســت، گفتنی اســت 
کــه بخــش خصوصــی مشــارکت مســتقیم در 

تصمیمات کالن لوازم یدکی دارد.«
وی، افــزود: بحث مبــارزه با لوازم یدکی 
قاچاق از ســال های گذشــته مطرح بود، آنچه 
کــه مــاده ۱۳ قانــون مبــارزه با قاچــاق مدنظر 
آن  همــراه  بــه  نیــز  رهگیــری  طــرح  و  دارد 
سیســتمی شده اســت، از سال ۱۳۹۹ بیشتر 
مــورد توجــه قــرار گرفــت. ابتــدا ۱۶ ســر فصل 
کاالیی تعریف شد و این تعداد در بازه زمانی 
یک ســال تا یکســال و نیم توســعه یافت، در 
آبان سال ۱۳۹۹ به کمک دستگاه های ذیربط 
دســتورالعمل مــاده ۷ آیین نامــه اجرایی ماده 
۱۳ قانــون که دربــاره کاالهای موجود در بازار 

یا انبار بود، تهیه و ابالغ شد.
صــدوق دربــاره تدویــن دســتورالعمل ها 
بــرای اجــرای طــرح رهگیــری در بــازار، گفــت: 
در اردیبهشــت ســال ۱4۰۰ دستورالعمل مواد 
۱۱، ۱۳ و ۱4 آیین نامــه اجــرای مــاده ۱۳ قانون 
بــا قاچــاق تدویــن و از ســوی وزارت  مبــارزه 
صمت ابالغ شــد. این مواد مربوط به شناسه 

و  واردکننــده  و  تولیدکننــده  بــرای  رهگیــری 
کاالهــای  دربــاره  بــازار  در  موجــود  کاالهــای 
ایــن  بــر  اســت. مبتنــی  وارداتــی  یــا  تولیــدی 
طــرح، دو قطعــه باتری و کمــک فنر به عنوان 
کاالهــای اولیــه و پایلــوت انتخــاب و رهگیــری 
آن از ابتــدا ســال جــاری در بــازار آغاز شــدند. 
در اردیبهشت سال جاری ۵۳ قطعه دیگر به 
ایــن طرح اضافه شــدند که موعــد زمانی برای 
برخــورد ایــن طــرح نیــز ۱۵ مرداد ســال جاری 

مشخص شد.
ایــن مقــام مســئول در ســتاد مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز در پاســخ بــه ســوالی مبنــی 
کشــور  گمــرکات  در  تدابیــری  چــه  براینکــه 
لحــاظ شــده اســت، بیــان کــرد: دســتورالعمل 
ماده هــای ۱۱، ۱۳ و ۱4 آیین نامــه اجرایی ماده 
۱۳ قانــون کــه پیشــتر اشــاره کردم، عــالوه بر 
تولیدکنندگان مشــمول فعالیت واردکنندگان 
نیز می شــود. براســاس این دســتورالعمل اگر 
تجــار قصــد واردات کاال یــا محصولــی را بــه 
کشــور داشــته باشــند، عــالوه بــر طــی کــردن 
مراحــل تشــریفات مرســوم، مرحلــه جدیــدی 
بــه عنــوان دریافــت شناســه رهگیــری پیــش 
ایــن  می دهنــد.  انجــام  را  کاال  ترخیــص  از 
دســتورالعمل مشــمول کاالهای مانده یا وارد 

شده از سال گذشته نیز می شود.
یدکــی  لــوازم  تخصصــی  گــروه  رئیــس 
در ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز دربــاره 
وجــود آمــار کاهــش حجم قاچــاق بــازار لوازم 
یدکــی، توضیــح داد: باتوجــه بــه اینکــه اجرای 
ایــن از ســال جــاری آغــاز شــده اســت، ســال 
آینــده مشــخص می شــود کــه ایــن طــرح چــه 
مقــدار از حجــم اقتصــاد پنهــان ۲.۵ میلیــارد 
دالری بازار لوازم یدکی کاســته و ســهم آن به 
تولیدکننــدگان و واردکننــدگان قانونی واگذار 

شده است.
وی درپایــان افزود: طــرح رهگیری لوازم 
یدکــی خــودرو که مســتند به قوانین و اســناد 
باالدســتی اســت بــا هــدف اصلــی حمایــت از 
بخــش خصوصــی و انتفــاع تولیدکننــدگان و 
تقویــت اقتصادی مقاومتی اجرا شــده اســت. 
لــذا بــرای موفقیــت ایــن طــرح ضــرورت دارد 
بازیگــر اصلــی این طــرح که بخــش خصوصی 
است و درحال حاضر تعامل و حضور مناسبی 
در ایــن طــرح دارد، در آینده نیز این تعامل را 

به شکل مستمر ادامه دهد.

رئیسدبیرخانهســتادســاماندهیوحمایت
ازمشــاغلخانگیبااشارهبهاینکه۳۰هزار
شــغلخانگیدرهفتماه۱۴۰۱ایجادشــده
اســتعنــوانکــرددرزمینــهایجــاداشــتغال

خانگیشاهدرشد۳۹۱درصدیبودهایم.
مشــاغل  نقــش  تســنیم،  گــزارش  بــه 
کــه  اســت  مســاله ای  اقتصــاد  در  خانگــی 
نمی تــوان از آن چشم پوشــی کــرد چرا که یک 

فعالیت کارآفرینانه مثبت تلقی می شود.
از مفهــوم کارآفرینــی را  بخــش زیــادی 
شــاید بتوان منحصر به فعالیت هایی دانست 
کــه در منــزل و از ســوی زنــان خانــه دار انجام 

می شود.
مشــاغل خانگــی بــه تمــام فعالیت هایی 
گفتــه می شــود کــه از ســوی بانــوان یــا حتــی 

آقایان در زمینه ایجاد و راه اندازی یک کسب 
و کار در فضای مسکونی شکل گیرد به طوری 
کــه بتوان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران، 
محصوالتی را برای فروش به بازار عرضه کرد.
آزیتــا همتیــان، رئیــس دبیرخانــه ســتاد 
ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی از 
صدور آنی بیش از ۹۵درصد درخواســت های 
مجــوز مشــاغل خانگــی خبــر داد و افــزود: در 
نســبت  خانگــی  مشــاغل  مجوزهــای  صــدور 
بــه ســال گذشــته رشــد ۳۶۸درصــدی به ثبت 

رسیده است.
همتیــان بــا بیان اینکه بیــش از ۳۰هزار 
ســال  اول  ماهــه  هفــت  در  خانگــی  شــغل 
در  کــرد:  تصریــح  اســت،  شــده  ۱4۰۱ایجــاد 
زمینه ایجاد اشــتغال خانگی نیز شــاهد رشــد 

۳۹۱درصدی بوده ایم.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین ســهم پرداختــی 
تســهیالت تکلیفــی مشــاغل خانگــی در ســال 
۱4۰۱ متعلــق بــه بانک هــای توســعه تعــاون و 
رفــاه کارگــران اســت، افــزود: پســت بانک در 
رتبه سوم و بانک کشاورزی با ۸ درصد جذب 

کمترین میزان پرداخت را داشته است.
و  ســاماندهی  ســتاد  دبیرخانــه  رئیــس 
اینکــه  بیــان  بــا  از مشــاغل خانگــی  حمایــت 
اجــرای طرح ملی توســعه مشــاغل خانگی در 
ســال ۹۷ در ۹ اســتان به صورت پایلوت آغاز 
شد، تصریح کرد: در حال حاضر این طرح در 
سه فاز شناسایی، توانمندسازی و ایجاد بازار 

در ۳۱ استان اجرا می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: براســاس ایــن طــرح بــا 

توانمندســازی بیش از ۵۹ هزار نفر به بیش 
از 4۵ هزار فرصت شغلی دست یافته ایم.

همتیان با بیان اینکه تسهیل گری صدور 
مجوزهــا بــرای اولیــن بــار در دولت ســیزدهم 
عملیاتی شد، گفت: بیش از ۱۲۸ هزار مجوز 

رشته های ثبت محور صادر شده است.
وی ادامه داد: در هفت ماهه اول ســال 
۱4۰۱ بیــش از ۷۰ هــزار مجوز صــادر کرده ایم 
کــه وزارت کار پیشــتاز صــدور مجــوز مشــاغل 
خانگی از نظر تعداد و ســرعت صدور در بین 

سایر وزارتخانه هاست.
و  ســاماندهی  ســتاد  دبیرخانــه  رئیــس 
حمایــت از مشــاغل خانگــی تأکیــد کــرد: در 
دولــت ســیزدهم بــرای اولیــن بــار مجوزهــای 

مشاغل خانگی آنی صادر می شود.

مــرغتخمگــذار اتحادیــه رئیــسهیــاتمدیــره
کــرد:درگذشــته نشــان تهــرانخاطــر اســتان
تولیدکننــدگانرنگدانهاســتفادهمیکردنداما
ازآنجاییکــهنــرخرنگدانــهاز۱۵۰تا۲۰۰هزار
تومانبهیکمیلیونو۲۰۰هزارتومانرسیده
بــرایکاهــش ایــنروتولیدکننــدگان اســتاز
قیمــتتولیــداینمــادهراازفرآیندتولیدحذف

کردند.
ناصر نبی پور در گفت وگو با ایلنا، از افزایش 
هــزار تومانی نرخ تخم مرغ درب مرغداری ها خبر 
داد و افــزود: قیمــت یک کیلو تخم مرغ از کیلویی 
تومــان  بــه کیلویــی ۳۷ هــزار  تومــان  ۳۶ هــزار 

رسیده است.
تومانــی  هــزار  افزایــش  وی؛  گفتــه  بــه 
تخم مــرغ درب  مرغداری هــا حداقــل قیمت آن را 

در واحدهــای صنفــی حــدود ۲ تــا ۳ هــزار تومــان 
افزایش می دهد.

ایــن فعــال اقتصــادی میــزان تولیــد روزانــه 
تخم مــرغ را حــدود ۲ هــزار ۳۰۰ تــن دانســت و 
افــزود: اگــر هــر کیلو تخم مــرغ کیلویــی ۳۸ هزار 
تومــان محاســبه شــود تولیدکننــدگان کیلویی ۱۰ 
هزار تومان ضرر می کنند و نرخ منطقی تخم مرغ 
بدون احتساب سود ۱۰ درصد باید کیلویی 4۳ تا 

4۵ هزار تومان درب مرغداری ها شود.
مــرغ  اتحادیــه  مدیــره  هیــات  رئیــس 
تخمگــذار اســتان تهــران بــا تاکیــد بــر عملیاتــی 
از  نشــدن وعده هــای دولــت در زمینــه حمایــت 
تولیدکننــدگان، خاطــر نشــان کــرد: معــاون اول 
رئیــس جمهــوری بــه تولیدکننــدگان قــول داد در 
صورت همراهی با دولت تا پایان شــهریور عالوه 

بر  اصالح قیمت ها ذرت  معوقه ماه های گذشــته 
را بــه تولیدکننــدگان بدهــد امــا نمی دانــم وزیــر 
کشــاورزی با چه منطقی می خواهد این ســخنان 
را کتمان کند در صورتی که در این جلسه حضور 

داشتند.
رئیــس  اول  معــاون  داد:  ادامــه  نبی پــور 
جمهــوری ۲ بــار بــه وزیــر کشــاورزی نامه نوشــت 
کــه مشــکل قیمت تخم مــرغ را حل کنــد اما وزیر 
کشاورزی تمایلی به اصالح قیمت ها ندارد و این 
ذهنیت برای تولیدکنندگان ایجاد شده است که 

می خواهند ما را بازی بدهند.
ایــن فعــال اقتصادی با اشــاره بــه افت توان 
خرید مصرف کنندگان، افزود: ســود قابل توجهی 
نــرخ نهاده هــا عایــد دولــت  از محــل آزادســازی 
شــد از ایــن رو دولــت بایــد بــه اجبــار یارانــه ای به 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پرداخت کند که 
آنهــا بتواننــد بــه کار خــود ادامــه بدهنــد تــا مردم 

بتوانند ارزان ترین پروتئین را خریداری کنند.
وی با انتقاد از نحوه ذخیره ســازی تخم مرغ 
از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، خاطر نشان 
کرد: شرکت پشتیبانی امور دام اردیبهشت سال 
جــاری ۲ هــزار و ۷۰۰ تــن تخم مــرغ از مرغــداران 
خریــداری کــرد امــا هنــوز پولــی بــه آنهــا پرداخت 

نکرده است.
نبی پــور بــا بیان اینکه روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن 
تخم مرغ از کشور صادر می شود، گفت: صادرات 
متاثــر از نــرخ دالر اســت اگــر نــرخ دالر بــاال برود 
شــاهد افزایــش صــادرات هســتیم و بــا کاهشــی 

شدن نرخ آن روند صادرات متوقف می شود.
رئیــس هیات مدیره اتحادیــه مرغ تخمگذار 

اســتان تهــران در پاســخ بــه این پرســش کــه چرا 
رنــگ  نارنجــی  گذشــته  ماننــد  تخم مــرغ  زرده 
نیســت؟ گفــت: در گذشــته تولیدکننــدگان رنــگ 
دانــه اســتفاده می کردنــد امــا از آنجایی کــه نــرخ 
یــک  بــه  تــا ۲۰۰ هــزار تومــان  از ۱۵۰  رنگ دانــه 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومان رســیده اســت از این 
رو تولیدکننــدگان بــرای کاهــش قیمت تولید این 
مــاده را از فرآینــد تولیــد حذف کردنــد؛ همچنین 
کیفیــت ذرتــی که مــرغ تخم گذار مصــرف می کند 
در کیفیــت تخم مــرغ تاثیــر می گــذارد. مرغ هــای 
محلی به دلیل علوفه و یونجه  تازه ای که مصرف 

می کند زردی آن پررنگ تر است.
در  کیلویــی  دو  تخم مــرغ  شــانه  قیمــت 
بفــروش  تومــان  هــزار   ۹۵ صنفــی  واحدهــای 

می رسد.

افزایشاندکقیمتتخممرغ

رشد۳۹۱درصدیایجاداشتغالخانگیدر۷ماههامسال

۲.۵میلیارددالر
حجماقتصادپنهان

لوازمیدکیخودرو
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
شماره 92-1401/8 ت )نوبت اول(

و  خدمات  "انجام  دارد  نظر  در  ایران  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت 
عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های 
اکتشافی واقع در شهرستان های گناباد و بجستان استان خراسان رضوی" 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 
تضمین  با  مناقصه  اسناد  در  مندرج  جزئیات  با  و   ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۵
ارجاع کار به مبلغ 3,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال )سه میلیارد و  شرکت در فرآیند 
دویست و بیست و پنج میلیون( ریال )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار 
نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ  ۱4۰۱/۰9/۰۱ و 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱4۰۱/۰9/۱6 
و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱4۰۱/۰9/۲6 و جلسه 
برگزار می گردد.  پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱4۰۱/۰9/۲۷  بازگشایی 
عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
آدرس  به  یا  و  نمایند  حاصل  تماس   ۱4۵6 شماره  با  الکترونیکی  امضای 

اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

رشد میانگین ۱۵ درصدی 
تولید در صنعت فوالد

طبق آمار، در هفت ماهه امســال، روند افزایش تولید 
فوالدی ها طی ماه های اخیر تا مهر هم ادامه پیدا کرد و 
در نهایت تولید صعودی ۱۲ تا ۱۹ درصدی را نســبت به 
مدت مشــابه ســال گذشــته تجربه کرده و بدین ترتیب 

میانگین ۱۵ درصد افزایش تولید را ثبت کرده است.
طبق  آمار ارائه شده از سوی انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران به ایسنا، از ابتدای سال جاری تا پایان مهر، 
تولید آهن اســفنجی بیشــترین افزایش تولید را معادل 
۱۹ درصد داشــته  و در مقابل کمترین میزان افزایش را 
مجموع مقاطع تخت فوالدی آن هم به میزان ۱۲ درصد 

به خود اختصاص داده  است.
در مجمــوع طــی ایــن مــدت مقاطــع تخــت فوالدی 
تولیــد شــده معــادل پنــج میلیــون و ۳۱۴ هــزار تن ثبت 
شده که نسبت به چهار میلیون و ۷۷۴ هزار تن تولیدی 
طی نیمه نخست ۱۴۰۰، رشد ۱۲ درصدی داشته است.
پس از آن ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تن محصوالت فوالدی 
و ۱۸ میلیون و ۲۶۸ هزار تن شــمش فوالد تولید شــده 
که به  ترتیب تولید محصوالت فوالدی ۱۵ درصد و تولید 
شــمش فوالد، ۱۶ درصد بیشــتر از میزان تولید آن ها در 
هفت ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ اســت. در مجموع هفت ماه 
نخست سال گذشته به ترتیب ۱۱ میلیون و ۲۹ هزار تن 
محصــوالت فــوالدی و ۱۵ میلیــون و ۷۶۹ هزار تن فوالد 

میانی )شمش فوالد( به تولید رسیده بود.
تولید مجموع مقاطع طویل فوالدی نیز با افزایش 
۱۷ درصــدی تولیــد از شــش میلیــون و ۲۸۵ هــزار تــن 
در مــدت هفــت ماهــه ابتدایی ســال گذشــته، به هفت 
میلیــون و ۳۵۶ هــزار تــن در مــدت مشــابه ســال جاری 

رسیده است.
در نهایــت نیــز تولیــد آهــن اســفنجی با بیشــترین 
میــزان افزایــش تولیــد از ۱۷ میلیــون و ۳۷۸ هــزار تــن 
طــی مجمــوع هفت ماه نخســت ۱۴۰۰ بــه ۲۰ میلیون و 
۷۳۷ هــزار تــن در هفــت ماهــه ۱۴۰۱ رســیده اســت که 
نشــان از رشــد ۱۹ درصــدی تولید ایــن محصول معدنی/ 

فوالدی دارد.
همانطــور کــه پیــش از این نیز اعالم شــده اســت، 
مدیریــت توزیــع و محدودیــت برق صنایع طی تابســتان 
ســال جــاری موجــب شــد تــا همچــون تابســتان ســال 
گذشــته، قطعــی بــرق صنایع بــزرگ همچــون فوالدی ها 
و ســیمانی ها بر روند تولید تاثیرگذار نباشــد و خللی از 
ایــن حیــث ایجاد نکند. علت این موضــوع مدیریت برق 

این صنایع بوده است.

دو برابر شدن حجم تجارت ایران 
با برزیل در یک سال گذشته

جلســه ســتاد هماهنگــی روابــط اقتصــادی خارجــی بــا 
موضــوع »آخریــن وضــع روابــط اقتصــادی کشــورمان 
باآمریــکای التیــن« بــه ریاســت مهــدی صفــری معــاون 
دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه و بــا حضــور 
اعضــای ســتاد مرکــب از مدیــران دســتگاه های ذیربــط 

برگزار شد .
بــه گــزارش ایســنا، در این نشســت مهــدی صفری 
بــا اشــاره بــه ظرفیت های  اقتصــادی موجــود در منطقه 
آمریــکای التیــن بــر لــزوم برنامه ریــزی بــرای بهره برداری 
حداکثــری از ایــن ظرفیت هــا تاکیــد و ابــراز امیــدواری 
کــرد تــا بــا هماهنگی های الزم بیــن بخش های مختلف، 
ایــن امــکان هــر چــه ســریعتر ایجــاد شــود. محصــوالت 
پتروشیمی و نفت، کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، 
صنایــع دســتی و خدمــات مهندســی از جملــه نیازهــای 
کشــورهای این منطقه عنوان شــد که جمهوری اسالمی 

ایران می تواند در تأمین آن نقش مهمی ایفا کند.  
بــا  امــور خارجــه  ادامــه  مدیــر کل آمریــکای وزارت  در 
اشــاره بــه دو برابــر شــدن حجــم تجــارت بــا برزیــل طــی 
یک ســال گذشــته، تقاضای دریافت خدمات مهندسی و 
کاال ازســوی ونزوئال  و تمایل کوبا برای گســترش ســطح 
روابــط اقتصــادی بــا کشــورمان افــزود: فضــا و ظرفیــت 
کار، بــا کشــورهای ایــن منطقــه بســیار زیاد اســت که با 
برنامه ریــزی دقیــق و مناســب می تــوان بــه بهره بــرداری 
حداکثری رســید. همچنین در این نشســت با اشــاره به  
برگزاری کمیســیون مشترک بین جمهوری اسالمی ایران 
و مجارســتان، از اعالم آمادگی این کشــور برای همکاری 
دوجانبه در حوزه های دانشگاهی، کشاورزی و اقتصادی 
خبر داده شــد که طی ســفر وزیر کشــاورزی مجارســتان 
در اوایل سال آینده میالدی به تهران عملی خواهد شد.
در پایــان صفــری بــا اشــاره بــه اینکــه چنــد کشــور 
اروپایــی دیگــر هــم تمایل برای برقــراری روابط اقتصادی 
با جمهوری اســالمی ایران را دارند از مســئوالن ذی ربط 
روابــط  مشــترک  هــای  کمیســیون  موضــوع  خواســت 
اقتصادی با دیگر کشورها به صورت جدی پیگیری شود 
و تفاهمــات و توافقــات صــورت گرفتــه در فــاز عملیاتــی 

قرار گیرد.
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 سطح زیر کشت گندم
به بیش از ۳.۵ میلیون 

هکتار رسید
بنابــر اعــام مدیرعامل بنیاد ملی گندمــکاران، از ابتدای 
کشت پائیزه تا پایان آبان بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت گندم رفته است.

به گزارش ایلنا، علیقلی ایمانی اظهار کرد: ســطح 
زیر کشــت رفته تا پایان آبان ۱۴۰۱ به میزان ۳ میلیون 
و ۵۵۰ هــزار هکتــار بــوده اســت؛ همچنیــن از ابتــدای 
فصل کشت پاییزه تاکنون ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار 
اراضــی دیــم و ۸۵۰ هــزار هکتــار اراضــی آبی زیرکشــت 
رفته است.مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: روند 
کشت در استان ها همچنان ادامه دارد و امیدواریم که 

سطح زیر کشت به حدود ۶ میلیون هکتار برسد.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش ۵۰۰ هزار 
هکتاری سطح دیمزارها، گفت: در صورت ایجاد شرایط 
مســاعد جــوی و بــارش در اســتان های مختلــف این امر 

محقق خواهد شد.

کویت، واردکننده مرغ و 
تخم مرغ ایران شد

به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در شرایطی 
کــه کشــورهای مختلف درگیــر بیمــاری آنفلوانزای فوق 
حادپرندگان هســتند گزارشــی از این بیماری در کشور 

نداریم.
دامپزشــکی  ســازمان  رئیــس  آقامیــری  محمــد 
کشــور در حاشــیه  مراســم افتتاح ششــمین نمایشــگاه 
بین المللــی شــیالت، آبزیان ، ماهیگیــری، غذای دریایی 
و صنایع وابســته اظهار کرد: کشــورهای همسایه درگیر 
بیمــاری آنفلوانــزای فــوق حادپرنــدگان هســتند امــا در 

کشورمان این بیماری مشاهده نشده است.
وی افزود: در انگلیس بیش از ۵۰ درصد مرغداری 
آنها درگیر بیماری آنفلوانزای فوق حادپرندگان هســتند 
و بــرای تامیــن بازار مصرف خود مجبــور به واردات مرغ  
و تخم مــرغ شــده اند.معاون وزیر جهاد کشــاورزی ادامه 
داد: در ایــران ســتاد ملــی آنفوالنــزا از ماه هــای گذشــته 
رصــد و پایش علیه بیماری آنفلوانزای فوق حادپرندگان 

را انجام داده است و گزارشی از این بیماری نداریم. 
وی تصریح کرد: در این شــرایط کشــورها به دنبال 
واردات طیور هســتند به همین منظور کویت نخســتین 
کشــوری اســت که واردات محصوالت طیور ایرانی را به 
کشــورش آزاد کــرده و مــرغ و تخم مرغ، جوجه یک روزه 

، پولت و تخم مرغ نطفه دار وارد می کند.
وی گفت: ظرفیــت تولیــد مــرغ کشــور بیــش از ۳ 
میلیــون تــن اســت امــا در حــال حاضــر بــه انــدازه ۲.۵ 
میلیــون تن از ایــن ظرفیت استفاده می شــود و قابلیت 
صــادرات مــازاد وجــود دارد. وی اظهار کرد: کشــور عراق 
نیــز بــا توجــه بــه نبــود ایــن بیمــاری در کشــورمان، بــه 
تازگی پس از ۶ سال واردات محصوالت طیوری ایران را 

به کشور خود آزاد کرده است.

صادرات کاغذ بسته بندی 
آزاد شد

بنــا بــه دســتور وزارت صنعت، معــدن و تجارت و اباغ 
گمــرک، انــواع کاغذ بســته بندی از فهرســت ممنوعیت 

صادرات خارج شد.
بــه گــزارش مهر، علــی اکبر شــامانی مدیرکل دفتر 
صــادرات گمــرک ایــران در نامــه ای بــه گمــرکات اجرایــی 
کشــور آزادســازی صــادرات کاغــذ بســته بندی بــا تعرفــه 

۴۸۰۵۹۲۱۰ را ابالغ کرد.
ابالغیــه گمــرک ایــران در پی دســتور وزارت صمت مبنی 
بر رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته بندی بوده است.

تمایل چند کشور اروپایی برای 
برقراری روابط اقتصادی با ایران

معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه درباره 
ابــراز تمایــل چنــد کشــور اروپایی بــرای برقــراری روابط 
اقتصادی با کشــورمان، از مسئوالن خواست تفاهم ها 
و توافق هــای اقتصــادی ایــران بــا کشــورهای اروپایی را 

عملیاتی کنند.
بــه گــزارش ایرنــا، جلســه ســتاد هماهنگــی روابط 
اقتصــادی خارجــی بــا موضــوع »آخرین وضعیــت روابط 
اقتصــادی کشــورمان بــا آمریــکای التیــن« بــه ریاســت 
مهــدی صفــری معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور 
خارجــه و بــا حضــور اعضــای ســتاد مرکــب از مدیــران 

دستگاه های مرتبط برگزار شد.
در این نشســت صفری با اشــاره به ظرفیت های اقتصادی 
موجــود در منطقــه آمریــکای التیــن بــر لــزوم برنامه ریــزی 
بــرای بهره بــرداری حداکثری از ایــن ظرفیت ها تاکید و ابراز 
امیــدواری کــرد تــا بــا هماهنگی هــای الزم بیــن بخش هــای 
مختلف، این امکان هر چه سریعتر ایجاد شود.محصوالت 
پتروشــیمی و نفــت، کشــاورزی، دارو و تجهیزات پزشــکی، 
نیازهــای  جملــه  از  مهندســی  خدمــات  و  دســتی  صنایــع 
کشــورهای ایــن منطقــه عنــوان شــد کــه جمهوری اســالمی 

ایران می تواند در تأمین آن نقش مهمی ایفا کند.
در ادامــه، مدیــر کل آمریــکای وزارت امــور خارجــه 
بــا اشــاره بــه دو برابــر شــدن حجــم تجــارت بــا برزیل طی 
یکســال گذشــته، تقاضــای دریافــت خدمــات مهندســی و 
کاال از ســوی ونزوئــال و تمایــل کوبا برای گســترش ســطح 
افــزود: فضــا و ظرفیــت  بــا کشــورمان  اقتصــادی  روابــط 
کار، بــا کشــورهای ایــن منطقــه بســیار زیــاد اســت کــه با 
برنامــه ریــزی دقیــق و مناســب می تــوان بــه بهره بــرداری 
حداکثــری رســید. همچنیــن در ایــن نشســت با اشــاره به 
برگزاری کمیســیون مشــترک بین جمهوری اســالمی ایران 
و مجارســتان، از اعــالم آمادگــی این کشــور برای همکاری 
دوجانبه در بخش های دانشگاهی، کشاورزی و اقتصادی 
خبر داده شد که طی سفر وزیر کشاورزی مجارستان در 

اوایل سال آینده میالدی به تهران عملی خواهد شد.
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مدیــرکل دفتــر صنایــع خــودرو وزارت صمــت 
بــا بیــان اینکــه هــدف غائــی مــا در صنعــت 
خودروســازی، رقابت پذیر کردن این صنعت 
باعــث  رقابتــی  فضــای  کــرد  عنــوان  اســت، 
می شــود کــه هــم روابــط تنظیــم شــود و هــم 

دخالت دولت به حداقل برسد.
عبــدهللا توکلــی الهیجانــی در گفت وگو 
صنعــت  شــدن  رقابتــی  مــورد  در  مهــر  بــا 
خودروســازی و دخالــت دولــت در ایــن حوزه، 
اظهــار کــرد: تنظیم کننــده روابــط خودروســاز 
و دولــت و مــردم رقابــت اســت؛ در واقــع باید 
بتوانیــم فضای رقابتــی را در صنعت خودروی 
خودروســازی  اگــر  تــا  کنیــم  ایجــاد  کشــور 
محصولــی را می فروشــد آن محصــول در یــک 
بــه  رقیــب  بــا  و در مقایســه  رقابتــی  فضــای 
فــروش برســد و مصرف کننــده حــق انتخــاب 
درست داشته باشد؛ این فضا باعث می شود 
کــه هــم روابــط تنظیــم شــود و هــم دخالــت 

دولت به حداقل برسد.
وزارت  خــودرو  صنایــع  دفتــر  مدیــرکل 

صمــت بــا بیــان اینکــه هــدف نهایــی برنامــه 
ایــن وزارتخانــه،  تحولــی صنعــت خــودرو در 
افــزود:  اســت،  صنعــت  ایــن  رقابتی ســازی 
طبیعتــاً در یــک دوره گــذار نمی شــود انتظــار 
داشــت که دخالت های مستقیم دولت اتفاق 

نیفتد و بازار رها شود.
وی تاکیــد کــرد: نکتــه مهــم ایــن اســت که در 
ابتــدا جریــان تولیــد ترمیم و با این شــیوه، در 
هزینه هــای خودروســازان صرفه جویــی انجام 
شود تا از این طریق مفهوم رقابت در صنعت 

خودروسازی معنا پیدا کند و احیا شود.
توکلی الهیجانی با اشاره به نقشه راه تحول 
صنعــت خــودرو، یــادآور شــد: ایــن برنامــه ۳ 
مرحلــه اصلــی شــامل آماده ســازی و احیــای 
ظرفیت هــای موجود )نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان 
و  محصــوالت  همــه  استانداردســازی   ،)۱۴۰۱
بــر گســترش صــادرات )ســال ۱۴۰۲(  تمرکــز 
گســترش  و  خارجــی  ارتباطــات  بــر  تمرکــز  و 
بازارهــای صادراتــی )ســالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴( 

است.

بــرای  نخســت  مرحلــه  داد:  ادامــه  وی 
بنگاه هــا،  ســاختار  اصــالح  و  مســائل  حــل 
بالفعــل کردن ظرفیت های موجود، دســتیابی 
بــه ترکیــب مناســب تولیــد و تعریــف و آغــاز 
پروژه هــای ســرمایه گذاری، مرحلــه دوم حذف 
محصــوالت قدیمی، تولیــد محصوالت منطبق 

بــه  دســتیابی  و  اســتانداردهای ۸۵گانــه  بــر 
بــر  تمرکــز  ســوم  مرحلــه  و  رقابتــی  کیفیــت 
ارتباطــات خارجــی و از طریــق بهره بــرداری از 
فرصت خارجی و گســترش بازارهای صادراتی 
مبتنی بر محصوالت رقابتی و همچنین جذب 
ســرمایه گذاری خارجــی بــر مبنــای مزیت هــای 
داخلــی  خــودروی  صنعــت  در  ایجادشــده 

پیش بینی شده است.
وزارت  خــودرو  صنایــع  دفتــر  مدیــرکل 
صمــت تاکیــد کــرد: بنابرایــن پیــش نیازهایــی 
در  رقابتــی  فضــای  ســمت  بــه  رفتــن  بــرای 
بــه  کــه  داریــم  الزم  خودروســازی  صنعــت 
صــورت کلــی از جملــه پیــش نیازهــای اصلــی 
بــرای رقابت پذیرکــردن صنعت خودروســازی، 
تثبیــت جریــان  کاهــش هزینه هــای ســربار، 
تولید و حرکت به ســمت دانش بنیانی شــدن 

است.
توکلــی الهیجانی اضافه کــرد: همچنین 
باید اشاره کنم که تمرکز بر تولید خودروهای 
نیازهاســت؛  پیــش  دیگــر  از  اقتصــادی 
بــه خودروهایــی  هــم  اقتصــادی  خودروهــای 
گفتــه می شــود کــه کارکــرد مطمئــن داشــته 

باشند اما با قیمت ارزان عرضه شوند.
وی یادآور شد: اگر برنامه های متناسبی 
نمی شــد  پیش بینــی  خــودرو  صنعــت  در 
ممکــن بــود خودروســازان دولتــی هــم ماننــد 
خودروسازان خصوصی قسمت های پردردسر 
بــازار را رهــا کننــد و به قســمت کم دردســرتر 
یعنــی فــروش خودروهای مونتاژی با حاشــیه 

سود باال بروند.
توکلــی الهیجانــی تاکیــد کــرد: بنابرایــن 
خودروســازی،  صنعــت  در  مــا  غائــی  هــدف 

رقابت پذیرکردن این صنعت است. 

مدیــرکل دفتــر حفاظــت و حمایــت ســازمان 
منابــع طبیعی کشــور درواکنش به انتقادات 
بــه  معــدن   ۵۰۰۰ واگــذاری  بــه  شــده  وارد 
شــرکت های خصوصــی بــا بیــان اینکــه تمــام 
معــادن بــر اســاس قوانین و ضوابط بررســی 
خواهنــد شــد، گفــت کــه بســیاری از مناطــق 
کشــور جزو مناطق ممنوعه هســتند بنابراین 
فعالیت معدن  در این مناطق ممنوع است.

چنــدی پیــش  اخبــاری مبنــی بــر مزایــده 
شــرکت های  بــه  معــدن   ۵۰۰۰ واگــذاری  و 
خصوصی منتشــر شــد که به دلیل شیوه های 
بهره برداری در ایران و آســیب ها و مخاطراتی 
کــه بــرای محیــط زیســت همــراه دارد، مــورد 
انتقــاد واقــع شــد. به گفتــه یک فعــال محیط 
زیســت، معادن در داخل پیکره های ارزشمند 
طبیعــت قــرار گرفته انــد. آن هــا در همجــواری 
کوه هــا، رودهــا، جنگل هــا و مراتــع هســتند و 
بــرای بــه دســت آوردن آن مــاده معدنــی باید 
پیکره طبیعی متالشی شود که در این صورت 
کارکردهای طبیعی خود را از دســت می دهند 
گســترده  به قــدری  معــدن  ایــن  ۵۰۰۰  و 
اســت کــه تمــام ایــران را به صــورت نقطــه بــه 
نقطــه در بــر می گیــرد. ایــن عمــل بــه معنــای 
تحمیل  ۵۰۰۰ بمب انتقاد ، شکاف اجتماعی 
و عامــل تخریــب محیــط زیســت بــه جامعــه 
اســت و در ایــن میــان مقصــد ســود حاصل از 
معدن کاوی کامال نامشــخص و مبهم اســت و 
این فعالیت تنها برای به سود رسیدن افرادی 

خاص است.
مســعود جاللــی در گفت وگــو بــا ایســنا 
در واکنش به انتقادات وارد شــده نســبت به 

مزایده و واگذاری ۵۰۰۰ معدن به شرکت های 
خصوصی اظهار کرد:  مزایده ۵۰۰۰ معدن به 
معنای مجاز شدن فعالیت تمام این  معدن ها 
ایــن  در عرصه هــای مرتعــی نیســت. تمامــی 
معادن باید بر اساس قانون استعالم شوند و 
ما نیز باید براســاس قوانین و ضوابط موجود 

در این حوزه ، تمام معادن را بررسی کنیم.
قانــون،  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  وی 
جنگل هــا،  در  کــه  معادنــی  از  بهره بــرداری 
منابــع  ذخیره گاه هــای  جنگلــی،  پارک هــای 
و  شــده  جنــگل کاری  عرصه هــای  طبیعــی، 
عرصه هایــی کــه در معرض فرســایش بادی و 
آبی هستند، ممنوع است و ما اجازه فعالیت 

معدنی در این عرصه ها را نخواهیم داد.
 ضایعات معدنی؛

جدی ترین مشکل صنعت و معدن
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع 
طبیعــی کشــور ادامــه داد: بــر اســاس ضوابــط 
۵۰۰۰ معدن، بســیاری از آن ها حذف خواهند 
فعالیــت  مجــوز  کــه  هــم  تعــدادی  آن  و  شــد 
خواهیــم  ســختگیرانه ای  برخــورد  می گیرنــد، 
داشــت تا هم هنگام بهره برداری و هم بعد از 

بهره برداری تمام ضوابط رعایت شود.
وی بــا بیــان اینکــه ضایعــات معدنــی در 
عرصه هــای منابــع طبیعــی یکــی از مشــکالت 
جــدی صنعــت معــدن اســت، گفــت: بــا توجه 
بــه اینکــه تکنیک هــای بهره بــرداری از معــادن 
از  بهره بــرداری  هســتند،  قدیمــی  بســیار 
معــادن باطله ریــزی و  ضایعــات فراوانی را در 
عرصه های منابع طبیعی ایجاد می کند، یعنی 
بــه غیــر از بحث تخریب بســیار زیــادی که در 

حــوزه منابــع طبیعــی داریــم، حجــم زیــادی از 
را  طبیعــی  عرصه هــای  معدنــی،  باطله هــای 

دچار مشکالت بسیاری می کند.
جاللی تاکید کرد: با ســختگیری شــدیدی این 
ضوابــط و قوانیــن اعمــال خواهد شــد و مجوز 
فعالیت تمام ۵۰۰۰ معدن صادر نخواهد شد 
چرا که بســیاری از مناطق کشــور جزو مناطق 

ممنوعه از نظر بهره برداری هستند.
وی ادامــه داد: در ایــن بررســی ها تمــام 
موارد همچون جاده های دسترسی به معادن، 
منابع آبی که در همجواری آن ها وجود دارد، 
منطقــه  آن  در  کــه  روســتاییانی  چشــمه ها، 
قــرار  توجــه  کانــون  ... در  و  دارنــد  ســکونت 
می گیــرد. در بســیاری از ایــن مناطــق فعالیت 
آبخیزداری انجام داده ایم و این مناطق بسیار 
مهــم هســتند بنابرایــن اجــازه فعالیت معادن 

در چنین مناطقی را هرگز نخواهیم داد.
حمایــت  و  حفاظــت  دفتــر  مدیــرکل 
ســازمان منابع طبیعی کشــور افزود: بسیاری 
از هزینه هــای دولــت صــرف احیــا و بازســازی 
این مناطق و احداث آبخیزداری شده است و 
نمــی توانیم در ایــن عرصه ها به معادن اجازه 
فعالیت دهیم بنابراین با بسیاری از مناطقی 
کــه شــرایط بهره برداری از آن هــا وجود ندارد، 

مخالفت خواهد شد.
مزایده یا صدور مجوز فعالیت معادن

 ۵۰۰۰ مزایــده  براینکــه  تاکیــد  بــا  وی 
معــدن بــه معنای صدور مجــوز فعالیت  آن ها 
نیست و مزایده باید روند خاصی را طی کند، 
اظهارکــرد: یکــی از مراحــل موجــود در فراینــد 
مزایــده اخــذ نظــر ســازمان منابــع طبیعــی و 

یــا  و  موافقــت  بــر  مبنــی  آبخیــزداری کشــور 
مخالفــت اســت و در صــورت مخالفــت، هیچ 
کــس اجــازه فعالیت معدنــی در آن منطقه را 

نخواهد داشت.
جاللی تصریح کرد: حتی اگر تعداد این ۵۰۰۰ 
معــدن به ۲۰ هزار هم برســد ما بررســی های 
خــود را انجــام می دهیــم. مــا نگرانــی بابــت 
بررســی ایــن معــادن نداریــم. تنهــا نگرانــی ما 
فشــار و حجم باالی کار اســت چرا که تاکنون 
نیــز تمــام ادارات کل منابع طبیعی اســتان ها 
درگیــر پاســخگویی بــه ایــن اســتعالم گیری ها 
هستند و ما باید تک به تک این معادن را در 
یــک بــازه زمانی دوماهه بررســی کنیم، از این 
جهت باید تمام نیروهای خود را بســیج کنیم 

تا این کار به خوبی انجام شود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه تمام اســتعالمات 
به دقــت و بــر اســاس ضوابط و قوانیــن منابع 
طبیعــی بررســی خواهد شــد، گفــت: با وجود 
احتــرام به فعالیت معادن در کشــور به دلیل 
اینکــه جــزو موهبت های الهی هســتند که در 
کشــور قرار دارند اما الزم اســت که در شــیوه 
و نــوع بهره بــرداری از معــادن تجدیــد نظــر و 

اولویت های معادن در کشور تعیین شود.
معــادن  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  پایــان  در  جاللــی 
ذخیــره ای هســتند کــه بایــد بــرای نســل آینــده 
نیــز حفــظ شــوند، گفــت: سیاســت بهره برداری 
نبایــد بــه گونــه ای باشــد کــه هرچــه معــدن در 
کشــور وجــود دارد را در مدت زمانــی مشــخص 
بهره بــرداری کنیــم و نســل آینــده از ایــن نعمت 
بی بهره شوند. نگهداری ها باید به صورتی باشد 
که نسل های دیگر نیز از این نعمت بهره ببرند.

کــه  می گویــد  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
اتاق هــای ســه گانه بــا هرگونــه جابجایــی در 
کمیتــه انتقــال ارزی مخالــف هســتند و ایــن 
رئیــس  بــه  نامــه ای  قالــب  در  را  مخالفــت 

جمهوری اعام کرده اند.
بــر اســاس اعــالم ســایت اتــاق بازرگانی 
اتــاق  رئیــس  شــافعی،  غالمحســین  ایــران، 
ایــران در نشســت  شــورای روســای اتاق هــای 
اســتانی بــا تاکید بــر اینکه موضوعــات مربوط 
بــه صــادرات باید در ســازمان توســعه تجارت 
مــورد تصمیم گیــری قــرار گیــرد و بانک مرکزی 
نیــز ابــزار الزم بــرای مدیریــت ارز را در اختیار 
دارد، گفــت: زمانــی کــه موضع انتقــال کمیته 
بــه  از ســازمان توســعه تجــارت  ارزی  اقــدام 

بانک مرکزی عنوان شــد، اتاق ایران مخالفت 
خــود را اعــالم کرد با ایــن وجود نامه ای هم با 
امضای روسای هر سه اتاق بازرگانی، اصناف 
و تعاون تهیه کردیم و مخالفت خود را با این 

موضوع به اطالع رئیس جمهوری رساندیم.
مجموعــه  تشــریح  ضمــن  ادامــه  در  او 
اقداماتی که در طول یک ماه گذشــته صورت 
گرفتــه اســت بــه ســفر هیــات روس بــه ایران 
و برگــزاری همایــش تجــاری بین دو کشــور به 
میزبانــی اتــاق ایــران اشــاره و نتایــج حاصل از 
مذاکرات انجام شده بین روسای اتاق های دو 
کشور را امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت:در 
ایــن گفت وگوهــا دو طرف بر تســهیل شــرایط 
حمل ونقــل و ترانزیــت، تشــکیل یــک صندوق 

مشــترک و اســتفاده از پــول ملــی دو کشــور 
تاکید داشتند.

شافعی به دستاوردهای حاصل از اعزام 
هیــات تجــاری اتــاق ایران به پاکســتان اشــاره 
کــرد و از رایزنــی بــا طــرف پاکســتانی دربــاره 

سازوکار اجرای تهاتر سخن گفت.
بررسی روند اصالح قانون اتاق ایران که 
در حــال حاضر در کمیته بازرگانی کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس در دســت بررســی اســت، 
موضوع این نشست شورای روسای اتاق های 

استانی بود.
رئیــس اتاق ایــران درباره قانون و اصالح 
آن، توجــه بــه قانون اتاق های موفــق جهان را 
مــورد تاکید قــرار داد و گفت: فراموش نکنیم 

کــه قرار نیســت در اصالح قانــون اتاق، اقدام 
کوتــاه مدتی انجام دهیم، پس الزم اســت به 
عمــق موضوع رجــوع کرده و با نگاه بلندمدت 
اصالحات الزم را پیگیری کنیم. از طرف دیگر 
باید برای استقالل اتاق ها و افزایش شفافیت 

در عملکرد آنها نیز فکری کنیم.
در ادامــه ایــن نشســت روســای اتاق هــا 
دیدگاه هــای خــود را درباره قانون اتاق ایران و 
بندهای اصالح شده آن مطرح کردند. در این 
بیــن موضــع عضویــت فراگیــر بــه عنــوان یکی 
پیشــنهاد اصلــی کــه بایــد در بندهــای قانــون 
دیده شــود پیشنهاد شد و از طرفی جلوگیری 
از دولتی شــدن اتاق ایران مورد تاکید فعاالن 

اقتصادی قرار گرفت.

جعفــری، معــاون بازرگانــی داخلــی شــرکت 
پشــتیبانی امور دام کشــور عنوان کرد خرید 
تضمینــی دام ســبک و ســنگین از دامــداران، 

یک خرید حمایتی است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، محمد 
شــرکت  داخلــی  بازرگانــی  معــاون  جعفــری 
خصــوص  در  کشــور،  دام  امــور  پشــتیبانی 
تهاتــر دام بــا نهــاده در قالــب تولید قــراردادی 
گفت: شرکت پشتیبانی امور دام تا امروز در 
راســتای حمایــت از تولیــد حــدود ۲۰ هزار تن 
گوشت منجمد ۵ تکه دام سبک و سنگین از 

دامداران کشور خریداری کرده  است.
وی بــا اشــاره بــه این که خریــد تضمینی 
دام ســبک و ســنگین در بیــش از ۱۵ اســتان 
انجــام شــده اســت، ایــن خریــد را یــک خریــد 

حمایتی دانست.
جعفــری در توضیــح وضــع فعلــی خریــد 

تضمینی دام از دامداران افزود: مبنای قیمتی 
کیلوگــرم  هــر  بــرای  کشــور  میانگیــن  در  مــا 
گوشت منجمد، تقریباً ۲۱۷ هزار تومان است 
و از ایــن میــزان تقریبــاً ۹۰ هــزار تومــان برای 

دامدار محاسبه شده است.
وی دربــاره ایــن کــه چــه میــزان از پــول 
دامداران پرداخت شده، تصریح کرد: تا امروز 
حــدود ۷۰ درصــد پــول دامــداران را بــا نهــاده 
تهاتــر کرده ایــم و مابقــی هــم در صــف تهاتــر 
هســتند تــا در صورت تامیــن نقدینگی مابقی 
را نیــز پرداخــت کنیم. معاون بازرگانی داخلی 
شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور وضعیــت 
نهاده ها را در کشور مطلوب دانست و افزود: 
نهاده هــا در ســه مســیر اســتان ها، مطالبــات 

دامداران و سامانه بازارگاه عرضه می شوند.
وی ادامــه داد: حجــم نهاده هــا از لحــاظ 
مقادیــر و نــوع آن ها در حد اســتاندارد اســت 

و در حال حاضر بیشــتر از ذخایر اســتراتژیک 
نهاده در کشور داریم.

جعفری در پاســخ به این ســوال که چه 
میــزان نهــاده دامــی بابت هر دام تهاتر شــده 
بــه دامــداران داده می شــود، گفــت: تهاتر دام 
از ســوی شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور 
بــه صــورت ریالــی اســت؛ یعنــی بــه ازای هــر 
کیلوگرم دامی که از دامدار خریدیم با ترکیب 
ذرت، سویا و جو، به نرخ های مصوب بازارگاه 
یــا بعضــاً پایین تــر از نــرخ مصــوب بــازارگاه به 

دامداران نهاده داده ایم.
توضیحــات  شــدن  روشــن تر  بــرای  وی 
خــود افزود: فرض کنید یک کیلوگرم گوشــت 
منجمد پنج تکه به قیمت ۲۱۷ هزار تومان از 
دامــداران خریــداری کرده ایم؛ این را با ترکیب 
۴۰ درصــد جــو، ۳۰ درصــد ذرت و ۳۰ درصــد 

ـادسویا به دامداران تحویل داده ایم.
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پاسخ ایران به قطعنامه 
شورای حکام تدوین شد

نایــبرئیــسکمیســیونامنیتملــیمجلــسشــورای
اسالمیازآمادهشدنپاسخایرانبهقطعنامهشورای
حــکامازســویشــورایعالیامنیــتملــی،وزارتامور

خارجهوسازمانانرژیاتمیخبرداد.
عبــاس مقتدایی در گفت وگو بــا خبرنگار پارلمانی 
ایرنا درباره قطعنامه شــورای حکام آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی کــه اخیــرا بــر اســاس ادعاهــای رژیــم 
صهیونیســتی بــه تصویــب رســید، گفــت: آمریــکا 
و اتحادیــه اروپــا در بیــان مواضــع خــود در قبــال 
جمهوری اســامی ایران ریاکارانه عمل می کنند. آنها 
از یک ســو پیام هایی به جمهوری اســامی می دهند ولی 

در عمل خاف پیام های ادعایی خود رفتار می کنند.
او افزود: غرب از همه ابزارهایی که در اختیار دارد علیه 
جمهــوری اســامی اســتفاده می کنــد. البتــه تحریم های 
فلــج کننــده غرب نتوانســت اهــداف آنهــا را محقق کند 
و امــروز بــه رغــم اعتــراف به شکســت فشــار حداکثری، 
همچنــان بــه بازآزمایی روش های قبلی اصــرار دارند در 
حالی که در این مواضع به بن بست راهبردی رسیدند.

قطعنامهشورایحکامبهروندهمکاریایرانبا
آژانسصدمهواردخواهدکرد

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس بــا اشــاره بــه 
ســوء اســتفاده آمریــکا و کشــورهای اروپایــی از نهادهــا 
بین المللی نظیر سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: غرب 
با فشار به آژانس بین المللی و به رغم همه عرف های 
معمول آژانس و برخاف وعده های رافائل گروســی که 
در سفر به ایران عنوان کرده بود، گزارش هایی را آماده 
کردنــد یا بــه صدور قطعنامه هایی مبــادرت ورزیدند که 
بــه رونــد همکاری ایران با آژانــس و مجامع بین المللی 

صدمه وارد خواهد کرد.
 غربدرحالتجربهدوبارهسیاستهایسوخته

درقبالایراناست
مقتدایی ادامه داد: آمریکا و اروپا در شورای حکام 
آژانــس بیــن المللــی انــرژی هســته ای در حــال تجربــه 
کــردن مــواردی ســوخته از جملــه تحریم هــا هســتند که 
فقط ســبب پیشــرفت ایران شــد و نتایج دلخواه را هم 

برای آن ها به همراه نداشت.
 او بــا اشــاره بــه ســوابق صــدور قطعنامــه آژانــس
بیــن المللــی علیــه ایــران ، گفــت: ایــن قطعنامه هــا در 
حقیقــت ارزش فنــی و تکنیکــی نــدارد و فقــط مســائل 
سیاســی منجر به صدور چنین قطعنامه هایی می شود. 
البته جمهوری اسامی ایران اعام کرده پاسخ قاطع به 

این قطعنامه را خواهد داد.
 راهبردچندوجهیآمریکا

برایفشارحداکثریبرایران
نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی یــادآور شــد: آمریکایی هــا از یک ســو بــا دمیدن 
بر طبل اختاف افکنی میان ایران با ســایر کشــورها به 
ویژه همســایگان جمهوری اســامی،  راهبردهای خود را 
پیگیــری می کننــد و از ســوی دیگر نگــران همکاری ایران 
با کشــورهایی نظیر چین و روســیه هســتند و از طرفی 
بــا تحریــک احــزاب و گروهک هــای منحله و تروریســتی 
تــاش می کننــد اغتشــاش و آشــوب را در کشــور دامــن 
بزنند تا فشار مجامع بین المللی بر ایران افزایش یابد.

پاسخایرانبهقطعنامهشورایحکامتدوینشد
مقتدایــی خاطرنشــان کــرد: مســئوالن کشــور در 
روزهای گذشــته در نهادهایی نظیر شــورای عالی امنیت 
اتمــی،  انــرژی  ســازمان  و  خارجــه  امــور  وزارت  ملــی، 
بســته ای بــرای پاســخ ایــران بــه قطعنامه شــورای حکام 
آماده کردند که از سوی مراکز ذی ربط برای افکارعمومی 

اطاع رسانی خواهد شد.

 ابالغ 4 مصوبه از سوی 
معاون اول رئیس جمهوری 

روادیــد لغــو مقــررات رئیسجمهــوری اول معــاون
دارندگانگذرنامههایسیاسیبینایرانوازبکستان،
اعتباربهپژوهشگاهزلزلهشناسی،اصالحتصویبنامه
صندوقهــایســرمایهگــذاریبــامدیریــتغیرفعــالرا

ابالغکرد.
اول  معــاون  مخبــر،  محمــد  مهــر،  گــزارش  بــه 
رئیس جمهــوری تصویب نامــه وزیــران عضــو کمیســیون 
حقوقــی و قضایــی دولــت در خصوص »مقــررات لغــو 
روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاســی بین دولت 
جمهوری اسامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان« را 

برای اجرا اباغ کرد.
براســاس این مصوبه برقراری مقررات لغو روادید 
دولــت  بیــن  سیاســی  گذرنامه هــای  دارنــدگان  بــرای 
جمهوری اســامی ایران و دولت جمهوری ازبکســتان به 
شرط عمل متقابل و با رعایت مدت اقامت ۳۰ روزه در 
بــازه زمانی شــش مــاه از تاریخ اولیــن ورود و همچنین 
معرفی ماموران دارای اقامت بلند مدت قبل از ورود به 

قلمرو کشور متقابل، مجاز است.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین مصوبه هیات 
پژوهشــگاه  بــه  اعتبــار  وزیران درخصوص »اختصــاص 
زلزله بــه  مهندســی  و  شناســی  بین المللی زلزلــه 
منظور بررســی نحــوه عملکــرد ســامانه های ســازه ای در 
برابر زلزله و تکمیل شبکه ایستگاه های زلزله نگاری« را 
به دستگاه های اجرایی اباغ کرد که بر اساس آن مبلغ 
۷۵ میلیــارد ریــال به صورت تملک دارایی ســرمایه ای از 
محــل منابــع بنــد )م( مــاده )۲۸( قانــون الحــاق برخــی 
مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقررات مالــی دولت 
مصوب ۱۳۹۳ با توجه بــه خطرپذیــری باالی کشــور در 
برابر مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله و ضرورت توسعه 

آزمایشگاه های مهندسی زلزله اختصاص می یابد.
همچنین تصویب نامه هیات وزیران درخصوص »اصاح 
نمونــه  اساســنامه  اصــاح  موضــوع  نامــه  تصویــب 
صندوق هــای ســرمایه گذاری قابــل معاملــه بــا مدیریــت 
بــه  کــه  بــود  دیگر هیأت وزیــران  مصوبــه  غیرفعــال« 

دستگاه های اجرایی اباغ شد.
عضویــت  بــا  گذشــته  هفتــه  هیأت وزیــران 
دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  سیداحســان خاندوزی وزیر 
در شــورای عالــی کار موافقت کرده بــود که این مصوبه 
نیــز با ابــاغ مخبــر اجرایــی و خاندوزی جایگزین مجید 

دوستعلی در این شورا شد.
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رشد ۳۶۰ درصدی 
شرکت های دانش بنیان 

صنعت نفت در سال جاری 
معــاونمهندســی،پژوهــشوفنــاوریوزارتنفــتاز
رشــد۳۶۰درصــدیتعــدادشــرکتهایدانشبنیاندر
صنعتنفتباتوجهبهافزودهشدن4۰۰شرکتدر

مقایسهباسالگذشتهخبرداد.
بــه گــزارش ایرنــا، وحیدرضــا زیــدی فــرد دیــروز در 
نشســت اطاع رســانی کنفرانــس مدیریــت محصــوالت 
دانش بنیــان )پتروتــک( در صنعــت نفــت بــا اشــاره بــه 
اینکــه ســال جــاری از ســوی رهبر معظم انقــاب به نام 
ســال تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن نام گــذاری 
شــده اســت، افــزود: از ابتــدای ســال بــرای تحقــق ایــن 
شــعار اقدامات زیادی شــده اســت و این کنفرانس نیز 

در همین راستا در هفته پژوهش برگزار خواهد شد.
او ادامــه داد: هــم از دســتگاه های اجرایــی و هــم 

شرکت های دانش بنیان استقبال شده است.
معــاون مهندســی، پژوهش و فنــاوری وزارت نفت 
تاکیــد کــرد: ایــن کنفرانــس و نمایشــگاه عرصــه ای برای 
حضور شــرکت های دانش بنیان و شــرکت های متقاضی 

شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت باشد.
زیــدی فــرد بــا بیان اینکــه از صندوق فنــاوری نفت 
که یکی از اجزای زیســت بوم دانش بنیانی صنعت نفت 
اســت دعوت کردیم حضور فعال داشــته باشــند، گفت: 
۴ شــرکت اصلــی وزارت نفــت در پنل هــای تخصصــی 
حضــور پیــدا خواهنــد کــرد و نیازهــای فناورانــه خــود را 

اعام می کنند.
بــه گفته او، ســند توســعه فناوری هــای اولویت دار 

صنعت نفت به صورت رسمی رونمایی خواهد شد.
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت افزود: 
شــرایط را بــه صورتــی مهیــا کردیــم کــه تعامل چهــره به 
چهره ایجاد شود و نتیجه و برآورد این کنفرانس کمکی 
برای رشد شرکت های دانش بنیان و تعالی کشور باشد.
زیــدی فــرد بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از تــوان 
شــرکت های دانش بنیــان کیفی اســت، ادامــه داد: برای 
ورود شرکت های دانش بنیان به صنعت نفت تسهیاتی 
قائــل شــدیم و شــرکت ها را تشــویق کردیــم بــه ســمت 
دانش بنیــان شــدن حرکــت کننــد. او تاکیــد کــرد: تعداد 
شرکت های دانش بنیان از ۱۵۰ شرکت در سال گذشته 
بــه ۵۵۰ شــرکت در ســال جــاری رســیده کــه رشــدی ۳ 
برابری را نشان می دهد. این مسئول افزود: با افزایش 
تعــداد و کیفیــت و کارآمــدی شــرکت های دانش بنیــان 

نتایج خودش را خیلی زود شاهد خواهیم بود.
زیــدی فــرد بــا تاکیــد بــر اینکــه نیازهــای صنعتــی 
صنعــت نفــت همگــی نیــاز فناورانــه اســت و هــدف مــا 
فناورانه کردن و دانش بنیان کردن صنعت نفت اســت، 
گفت: در این راه شرکت های دانش بنیان می تواند کمک 
کنــد. او ادامــه داد: فراخــوان مربــوط به احیــای چاه های 
گاز ده مربوط به باالدســت صنعت نفت اســت و اکنون 
مراحل آخر آن طی می شود و به زودی به صورت رسمی 

از این پروژه رونمایی خواهد شد.
نمایشــگاه  و  کنفرانــس  اولیــن  اســت،  گفتنــی 
مدیریــت فنــاوری محصــوالت دانش بنیــان در صنعــت 
نفــت ایــران بــا رویکــرد چالش ها و فرصت هــا ۲۲ تا ۲۴ 

آذر در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار خواهد شد.
این رویداد با هدف جهت دهی شرکت های دانش بنیان 
بــه ســمت نیازهــای صنعــت نفــت، آشــنایی بــا آخریــن 
دانش و تکنولوژی روز در این حوزه، بررســی فرصت ها 
و چالش هــای شــرکت های دانش بنیــان فعــال در حــوزه 
نفت، گاز و پتروشــیمی، بررســی روش های تامین مالی 
شــرکت های دانش بنیــان، افزایــش بهــره وری و تقویــت 
رقابت پذیری و گام برداشــتن در مســیر رونق کســب و 

کارهای دانش بنیان و فناور این حوزه برگزار می شود.

 لزوم تمرکز بر توانمندی ها
 و چالش های برنامه

هفتم توسعه
یــکعضــوناظرمجلــسدرشــورایعالیاقتصــادخبر
دادکــهدرجلســهشــورایاقتصــادمقــررشــدکــهدر
برنامههفتمتوسعهبرتوانمندیهاوچالشهاتمرکز
شودتاسرنوشتبرنامههفتمبهسایربرنامههادچار
نشــدهکــههیــچمشــکلیراحــلنکــردهوتوانمندیها

نیزبالفعلنشد.
اشــاره  بــا  ایســنا  بــا  در گفت وگــو  قــادری  جعفــر 
بــه جلســه اخیــر شــورای عالــی اقتصــاد بیان کــرد: طبق 
قانــون برنامــه توســعه،  باید محورهای کلــی برنامه قبل 
از تصویــب در دولــت،  در شــورای عالــی اقتصــاد مطــرح 
شده و کلیات محورها و جهت گیری های آن در شورای 
عالی اقتصاد مصوب شود که بر همین اساس جلسات 

شورای عالی اقتصاد تشکیل می شود.
کارگــروه  جلســات  گذشــته  روز  داد:  ادامــه  او 
تخصصی و شورای عالی اقتصاد برگزار شد؛  نمایندگانی 
محورهــا،  از  کلیتــی  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  از 
توســعه  برنامــه هفتــم  و ســرفصل های  جهت گیری هــا 
ارائــه کــرد. همچنیــن دربــاره چالش هــا،  توانمندی هــا، 

ظرفیت ها و نقاط مثبت به بیان توضیحاتی پرداختند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: 
در این جلســه قرار شــد کارگروهی کار سازمان برنامه و 
بودجه را تکمیل تر کند و گزارش آن به کارگروه شورای 
عالی اقتصاد ارائه شود. البته جهت گیری سازمان برنامه 
و بودجه با اســتناد به توصیه ها و تاکیدات مقام معظم 
رهبــری اســت تــا برنامــه هفتم مســاله محور باشــد؛ به 
این معنا که مســائل و مشــکات کشور مورد توجه قرار 
گیــرد. در ایــن صــورت بر روی معضات کشــور همچون 
وضعیــت صندوق هــای بازنشســتگی،  ناتــرازی سیســتم 
بنکــی و ناتــرازی بودجــه تمرکــز شــده و برای رفــع موانع 
و مشــکات تــاش مــی شــود. قــادری ادامــه داد: با این 
رویکرد به رشــد و توســعه کشــور کمک شــده و با توجه 
به چالش هایی همچون صندوق های بازنشســتگی،  آب 
و حجــم زیــاد طرح ها و پروژه هــای نیمه تمام، به منظور 
حــل آن تــاش می شــود. در بخــش توانمندی ها هم بر 
روی ظرفیت های علمی، تکنولوژی، معدنی، نفتی، گاز، 

پتروشیمی و انرژی تمرکز می شود.
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کــه کــرد اعــالم اولرئیسجمهــوری معــاون
نیازمندایجادتحولاساسیدرسرمایهگذاری
هســتیم کشــور گاز منابــع صرفهجویــی و
کــهبــاســرمایهگذاریبــرایافزایــشتولیــدو

صرفهجوییدرمصرفگازامکانپذیراســت.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد مخبــر در جلســه 
شــورای اقتصاد بر لزوم توجه به پیشــران های 
کشــور  توســعه  هفتــم  برنامــه  در  اقتصــاد 
تأکیــد کــرد و گفــت: اقتصــاد دیجیتــال یکی از 
حوزه هــای پیشــران اقتصــاد اســت کــه بخــش 
زیــادی از آینــده اقتصاد دنیا را شــامل خواهد 
شد و ضرورت دارد در برنامه ریزی ها و به طور 
ویژه در برنامه های توســعه کشــور مورد توجه 
قرار گیرد و یکی از سرفصل های اصلی باشد.

معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: برنامه 
هفتــم توســعه کشــور برنامــه ای تحول آفریــن 
اســت و حســن اســتفاده از دارایی های کشور 
کــه امــری مهــم و ضــروری اســت بایــد در این 
برنامــه مشــهود باشــد، بــه نحوی کــه بتوانیم 
بخشی از چالش ها و ناترازی ها را با استفاده 

از دارایی های کشور مرتفع کنیم.
مخبــر بــر اهمیــت توجــه بــه انرژی هــای 
تجدیدپذیــر در برنامــه هفتــم توســعه تأکیــد 
کــرد و گفــت: نیازمنــد ایجــاد تحــول اساســی 
هــم در بخــش ســرمایه گذاری و هم در بخش 
کــه  گاز کشــور هســتیم  منابــع  صرفه جویــی 
تحقــق ایــن موضوعات با ســرمایه گذاری برای 
توســعه میدان هــا و افزایــش تولید و همزمان 

صرفه جویــی در مصــرف گاز از طریق توجه به 
انرژی های تجدیدپذیر امکان پذیر خواهد بود.
دفتــر  رئیــس  کــه  جلســه  ایــن  در 
و  معــدن  صنعــت ،  وزرای  رئیس جمهــوری، 
تجــارت، نفــت، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
ســازمان  رئیــس  نیــرو،  کشــاورزی،  جهــاد 
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  بودجــه،  و  برنامــه 
مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس  و  رئیس جمهــوری 
نیــز حضور داشــتند، خط مشــی ها و چارچوب 
کلی برنامه هفتم توسعه کشور مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
معــاون  همچنیــن  نشســت  ایــن  در 
ســازمان برنامه و بودجه گزارشــی از جلســات 
برگزارشــده بــرای تدویــن رویکردهــای برنامــه 

هفتــم توســعه کشــور ارائــه کــرد و گفــت:  در 
تدویــن برنامــه هفتــم توســعه، اولویت هــا بــر 
پایــه سیاســت های کلــی برنامه هفتــم تعیین 
شــده و اولویــت اصلــی پیشــرفت اقتصــادی 

کشور توأم با عدالت است.
در این جلسه با کلیات بخشنامه خط مشی ها 
و چارچوب کلی برنامه هفتم توســعه کشــور 
موافقت و مقرر شــد در جلســه ای متشکل از 
دســتگاه های مربوطه، این بخشنامه بازنگری 

و با نگاهی تحول آفرین اصاح شود.
ســرمایه گذاری طــرح احــداث خــط لولــه 
انتقــال فــرآورده رفســنجان - بیرجند - مشــهد 
)خط لوله تابش( نیز از درخواست های وزارت 
نفت در این جلسه بود که به تصویب رسید.

امــام فرودگاهــی شــهر شــرکت سرپرســت
خمینــیاظهــارکردکهبرایســاختترمینال
شماره٨،٣شرکتچینیو4شرکتایرانی
اعــالمآمادگیکردهاندکهدرحالمذاکرهبا

اینشرکتهاهستیم.
ایلنــا،  اقتصــادی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
سعید چلندری در نشست خبری دیروز ادامه 
داد : در شورای راهبردی که رئیس این شورا 
وزیــر راه و شهرســازی اســت بایــد در این باره 
تصمیم بگیریم که شرکت ها برای ساخت این 
ترمینــال از طریــق فراخــوان انتخاب شــوند یا 
اینکــه بــا ایــن شــرکت هایی که اعــام آمادگی 

کرده اند مذاکرات انجام شود. 
او گفــت: اکنــون ١۵ پــروژه بــه ارزش ۳ 
هــزار میلیارد در حال ســاخت و اجراســت که 
٢ هــزار و ١٢٠ میلیــارد تومــان آن از طریــق 
منابــع داخلــی تامین می شــود و ٨٧۵ میلیارد 
تومــان از طریــق بخــش خصوصــی بــه صورت 

bot تامین می شود. 
سرپرست شــرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینــی افــزود: همچنیــن ١٨ پــروژه به ارزش 

٣ میلیارد یورو آماده ســرمایه گذاری هســتند 
که مطالعات صفر آنها آغاز شده  و یک پروژه 

مربوط به ترمینال شماره ٣ است.
چلنــدری در پاســخ به ســوال ایلنا مبنی 
بر مشــکل برخی از تماشاگران جام جهانی در 
هایــا کارت و جــا مانــدن آنهــا از پــرواز اظهــار 
بودنــد  موظــف  مســافرتی  آژانس هــای  کــرد: 
کــه هایــا کارت را بــرای افــراد فعــال کننــد امــا 
تعــدادی از مســافران بــه دلیــل اینکــه همــه 
بخش هــا و بندهــای هایــا کارت آنهــا فعــال 
نبــوده امــکان ورود بــه قطــر را نداشــتند و از 
و  پروازهــا جــا ماندنــد. ســازمان هواپیمایــی 
شرکت فرودگاه ها هیچ نقشی در  هایا کارت 
ندارنــد و ایــن موضــوع بــه وزارت گردشــگری 

برمی گردد.
او تاکیــد کــرد : برای مثال تعدادی از مســافران 
و تماشــاگران بلیــت برگشــت را تهیــه نکردنــد 
یــا اینکــه محــل اقامــت را مشــخص نکرده انــد 
بنابرایــن ایــن بندها و بخش های در هایا کارت 
آنها فعال نیست از این رو امکان پرواز به دوحه 
را نداشــتند. البته نماینده ســازمان گردشــگری 

در فــرودگاه امــام بــرای رفــع ایــن مشــکات در 
فــرودگاه امــام حضور پیــدا کرده اســت تا حدی 
ایــن مشــکات برطرف شــده اســت؛ امــا روزانه 
۵ الــی ۶ نفــر  به دلیل مشــکات هایا کارت از 

پروازهای دوحه جا می مانند.
سرپرست شــرکت شهر فرودگاهی امام 
افــزود: در روز گذشــته ۵ الــی ۶ پــرواز قطــر 
ایرویز بین تهران-دوحه انجام شــد و به ایران 
ایر هم درخواســت ۵٨ پرواز درخواســت داده 
شــده که فعا مشــخص نیست که چه تعداد 

از این پروازها انجام خواهد شد.
و  راه  وزیــر  انتقــادات  دربــاره  چلنــدری 
شهرســازی از وضعیــت فرودگاه هــای کشــور 
اظهــار کــرد: صحبت هــای وزیــر درســت بود و 
اقدامــات  قاســمی  آقــای  صحبت هــای  طبــق 
انجــام شــده در فــرودگاه هــای کشــور کافــی 
فرودگاه هــای  از  مســافران  وقتــی  و  نیســت 
قطــر، امــارات و ...حرفی بــرای گفتن نداریم.  
یکــی از مشــکات مدیریتــی در فــرودگاه امام 
ایــن بــوده اســت کــه مــدت زمــان مدیریت در 
ایــن فــرودگاه کوتــاه بــوده و برخــی از مدیران 

اساسا آشنایی با صنعت هوانوردی نداشتند.
او ادامه داد: زمانی که مدیریت فرودگاه 
امام را برعهده گرفتم ترمینال سام وضعیت 
اســفناک داشــت؛ اما در مدت زمان کوتاه به 
علمیات رســید و در اربعین امسال ٢٠٠ هزار 

زائر از خدمات آن استفاده کردند.
از  دیگــر  یکــی  کــرد:  تاکیــد  چلنــدری 
مشــکات گیــت کنتــرل گذرنامه اســت که به 
صورت دستی چک می شود. ساعت های پیک 
پــرواز در فــرودگاه امــام ١١ شــب تــا ۶ صبــح 
اســت که در این ســاعات به یک باره ٣ هزار 
نفر وارد ترمینال می شــوند و پشــت این گیت 
می ماندند تا به صورت دســتی چک و بررســی 
پاســپورت ها انجــام شــود کــه همیــن باعــث 
طوالنــی شــدن صــف خواهــد شــد و ایــن باید 

موضوع باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
او با بیان اینکه این مشکل با کمبود آب 
مواجه هســتند، تاکید کرد : در فرودگاه امام 
بــا مشــکل کــم آبی مواجه هســتیم و ٨ حلقه 
چــاه بــرای فضــای ســبز وجود داشــت کــه این 

چاه ها خشک شدند.

رئیــسپــارکفنــاوریونــوآورینفــتوگاز
بــاتکذیــبخبــرواگــذاریچاههــایکمبــازده
نفتــیبــهشــرکتهایروسوچینــیاظهــار
کــردکــهبــراســاسبرنامهریزیقراراســت،
شرکتهایدانشبنیانداخلیاینچاههارا
احیــاکننــدوبــههیچعنوانشــرکتخارجی

برایاینکاردرنظرگرفتهنشدهاست.
به گزارش ایرنا، محمداسماعیل کفایتی 
کنفرانــس  اطاع رســانی  نشســت  در  دیــروز 
مدیریــت دانش بنیــان )پتروتــک( بــا تأکیــد بر 
اینکــه کنفرانــس مدیریــت دانش بنیــان یــک 
کنفرانــس متفاوت و مهم اســت، گفت: برای 
نخســتین بار در صنعت نفت شــاهد برگزاری 
رویدادی هســتیم که شرکت های دانش بنیان 
مناســب  فضایــی  در  می تواننــد  عملیاتــی  و 
کلیــات و جزئیــات چالش ها و فرصت های کار 

خود را به یکدیگر بازگو کنند.
او پروژه احیای چاه های نفتی در صنعت 

نفت کشــور را حاصل خرد جمعی دانســت و 
گفــت: امیدواریــم این پــروژه بتوانــد به عنوان 
یــک الگــو در کنفرانــس مدیریــت دانش بنیان 
)پتروتک( مطرح شود. شرکت های دانش بنیان 
نخســتین بــار در تاریــخ صنعــت نفــت بــا در 
اختیــار گرفتــن یک چاه نفتی بــرای احیای آن 

نقش آفرینی خواهند کرد.
رئیــس پــارک فنــاوری و نــوآوری نفــت و 
گاز بــا تکذیب خبر واگذاری چاه های کم بازده 
نفتی به شرکت های روس و چینی اظهار کرد: 
بر اســاس برنامه ریزی قرار اســت شرکت های 
دانش بنیــان داخلی این چاه ها را احیا کنند و 
بــه هیــچ عنوان شــرکت خارجی بــرای این کار 

در نظر گرفته نشده است.
از  بســیاری  اینکــه  بیــان  بــا  کفایتــی 
توانمندی هــای  از  نفــت  صنعــت  بخش هــای 
موجــود در شــرکت های دانش بنیــان داخلــی 
کنفرانــس  برگــزاری  افــزود:  ندارنــد،  خبــر 

مدیریــت دانش بنیــان و امثــال این مراســم ها 
می تواند در این زمینه کمک زیادی به صنعت 

نفت کند.
در  پیــش  ســال   ۱۵ کــرد:  اظهــار  او 
غالــب  نفــت  بین المللــی صنعــت  نمایشــگاه 
شــرکت های موجود در این نمایشــگاه خارجی 
بودنــد، امــا در دوره اخیر شــاهد حضور بیش 
از ۲ هــزار شــرکت داخلــی در ایــن نمایشــگاه 
بودیــم و تعــداد شــرکت های خارجــی در آن 
انگشت شــمار بودند. صنعت نفت چند ســال 
اســت که از ســوی شرکت های داخلی و تحت 
شدیدترین تحریم ها به خوبی اداره می شود.

کنفرانــس  نخســتین  اســت،  گفتنــی 
محصــوالت  فنــاوری  مدیریــت  نمایشــگاه  و 
رویکــرد  بــا  نفــت  صنعــت  در  دانش بنیــان 
آذرمــاه   ۲۴ تــا   ۲۲ فرصت هــا  و  چالش هــا 
امســال در محــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت 

برگزار خواهد شد.

جهت دهــی  هــدف  بــا  رویــداد  ایــن 
شــرکت های دانش بنیــان بــه ســمت نیازهــای 
صنعت نفت، آشنایی با دانش و فناوری روز 
ایــن حــوزه، بررســی فرصت هــا و چالش هــای 
شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه نفت، 
گاز و پتروشــیمی و بررســی روش هــای تأمین 
برگــزار  و...  دانش بنیــان  شــرکت های  مالــی 

می شود.
مدیریــت نــوآوری و توســعه محصــوالت 
جدیــد مــورد نیــاز صنعــت نفــت، آمــوزش در 
صنعــت  بــا  مرتبــط  فنــاوری  مدیریــت  حــوزه 
نفــت، چالش هــا و فرصت هــای شــرکت های 
دانش بنیــان در بــورس، شــیوه های همــکاری 
دانش بنیــان  شــرکت های  بــرای  آزاد  مناطــق 
بــرای انتقــال مهــارت بــه صنعت نفــت و... از 
جمله محورهای نخســتین کنفرانس مدیریت 
فنــاوری محصــوالت دانش بنیــان در صنعــت 

نفت است.

ســتادهماهنگــیاقتصــادیدولــتبــه
منظــورتســهیلبازگشــتارزهــایحاصــلاز
صادراتبهچرخهاقتصاد،بااصالحمقررات

گمرکیکشورموافقتکرد.
بــه گــزارش ایســنا، در جلســه یکشــنبه 
شــب ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت کــه 
به ریاســت ســید ابراهیم رئیســی برگزار شد، 
و  اقتصــادی  امــور  وزارت  مشــترک  پیشــنهاد 
دارایــی و صنعــت، معــدن و تجــارت در زمینه 
تســهیل  قانونــی  مجوزهــای  و  کار  و  ســاز 
بازگشــت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصــاد کشــور بررســی و مقــرر شــد مقررات 
گمرکــی در این زمینه اصاح و مجوزهای الزم 

دریافت شود.

همچنیــن  جلســه  ایــن  در 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 

پیشــنهاد  بســته  مرکــزی  بانــک  و 
مشــترکی شــامل بایدهــا و نبایدهــا 

در کنتــرل تــورم ارائــه کردند که مورد 
تصویب قرار گرفت.

جهت گیری این بســته پیشــنهادی، 
بودجــه  در  ناتــرازی  کاهــش  و  پایــش 
و  بازنشســتگی  صندوق هــای  عمومــی، 

شــبکه بانکــی اســت و از تصمیماتــی 
که بــه افزایش ایــن ناترازی ها و 
فشــار بــر منابــع بانک هــا و خلق 
می شــود،  نامطلــوب  نقدینگــی 

جلوگیری خواهد کرد.

تکذیبواگذاریچاههایکمبازدهنفتیبهشرکتهایروسیوچینی

انعقادقراردادساختترمینالجدیدفرودگاهامامتاپایانسال
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 صمیمی سازی محیط
شعبه برای مشتریان 

موسسه ملل
جلسه بررسی عملکرد مناطق و حوزه  ها، در سه ماهه 
دوم ســال با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، 
ادارات  مدیــران  مدیرعامــل،  مشــاورین  و  معاونــان 
مرکــزی  در ســاختمان  و حوزه  هــا،  مناطــق  روســای  و 

موسسه برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی موسســه اعتبــاری ملل، 

موسســه  مدیرعامــل 
گفــت: عملکــرد حوزه  ها 
و شــعب در ســه ماهــه 
دوم خــوب بوده اســت، 
ســال  تاپایــان  ولــی 
داریــم. مناســبی  زمــان 
بــا  ضروریســت   پــس 
سختکوشــی و جدیــت، 
اهــداف  و  برنامه  هــا 

تعیین شده تا پایان سال را محقق کنید.
وی بــا اشــاره بــه رقابت در بیــن بانکها گفت: همه 
بانکهــا، ســرمایه  های کشــورعزیزمان هســتند و ضمــن 
احتــرام بــه تمامــی بانک  هــا، با آنهــا رقابت ســالم داریم 
و برای الگو شــدن موسســه در جذب منابع و تخصیص 
بانکــی  سیســتم  در  برتــر  رتبه  هــای  کســب  و  منابــع 
می بایســت تکریــم بــه اربــاب رجــوع کــه ولــی نعمت ما 
هســتند، خدمات بانکی را در اســرع وقت و سریع ارائه 

نمایید و برای آنها مشاوری مطمئن باشید.
 ایشــان اضافــه کــرد:در راســتای تقویــت اعتمــاد 
و تعامــل بــا مشــتریان، کوشــا باشــید و نــگاه ویــژه بــه 
بازاریابی و افزایش ســهم بازار داشــته باشــید. مردم به 
دنبال کرامت، احترام و برخورد خوب هستند لذا محیط 
شــعبه را محیطــی صمیمــی، مفــرح و بــرای مشــتریان 

خاطره انگیز کنید.

 ۱۰۰۰ شرکت دانش بنیان
وام قرض الحسنه می گیرند

مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران از تأمیــن 
مالــی قرض الحســنه شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور 

گفــت:  و  داد  خبــر 
تاکنــون ۱۵۰ فقــره وام 
تــا ســقف ۵۰۰ میلیــون 
تومان پرداخت شــده و 
تــا ۲ ماه آینده به ۱۰۰۰ 
شرکت دانش بنیان وام 
بــدون  قرض الحســنه 

معدل پرداخت 
بــه گــزارش روابــط 

عمومــی بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران، دکتــر »ســید 
سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک در نشست خبری 
خود با رســانه های خراســان جنوبی اظهار داشت: بانک 
قرض الحســنه مهــر ایــران به عنــوان اولیــن و بزرگتریــن 
بانک قرض الحســنه کشــور فعالیت های خود را متمرکز 
بــر پرداخــت وام خــرد و قرض الحســنه بــه آحــاد جامعه 

کرده است.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۱۰هــزار زوج در 
صف دریافت وام ازدواج هســتند، گفت: ســقف تقاضا 
در این بخش بســیار زیاد اســت؛ اما در چند ماه آینده 
وام ۵هــزار زوج را پرداخــت می کنیــم. این بانک در حال 
حاضــر بــا بیــش از ۱۳۰هــزار میلیــارد تومــان منابع، ۲.۱ 
درصد منابع شــبکه بانکی را به خود اختصاص داده که 

این عدد در سال قبل ۱.۶ درصد بود.
مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر ایران اظهار 
داشــت: در حــال حاضــر بیــش از ۱۳ میلیــون نفــر از 
وام ایــن بانــک اســتفاده کــرده و ۲.۵ میلیــون نفر نیز 
به صورت مداوم از ســامانه های آن اســتفاده می کنند.

تقویت بخش واقعی اقتصاد 
اولویت بانک صادرات 

اولویــت بانــک صــادرات ایــران ارائــه خدمــات بــه مردم 
و تقویــت بخــش واقعــی اقتصاد اســت و ایــن هدف از 
طریق هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید، رعایت 
بهداشــت اعتبــاری و بهره بــردن از توانمندی هــای بانک 

دنبال می شود.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک صــادرات ایــران، 

آئیــن  در  صدیــق  رضــا 
همایــش  افتتاحیــه 
آموزشــی  تخصصــی 
پولشــویی  بــا  مبــارزه 
ویــژه بازرســان مدیریت 
و  اســتان ها  شــعب 
مناطق تهران این بانک، 
مطلــب،  ایــن  بیــان  بــا 
ضــرورت جلــب رضایــت 

مشــتریان بانــک را خاطــر نشــان کــرد و افــزود: چرخش 
منابع در نظام بانکی و مالی کشور، بر اقتصاد و زندگی 
مــردم تاثیــرات بــا اهمیتــی دارد و بــا رعایــت بهداشــت 
اعتبــاری می تــوان بــه کاهــش مشــکالت در بخش هــای 
غیرواقعــی اقتصــاد کمــک کــرد. این موضوع بــرای بانک 
صادرات ایران به عنوان بانکی که در اقصی نقاط ایران 
شــعبه دارد و خدمــات مختلــف بــه مردم ارائــه می کند، 

حائز اهمیت است.
صدیــق توجــه بــه مشــتری مداری را نیــز از دیگــر 
ویژگی هــای بــارز بانــک صــادرات ایــران طــی ٧٠ ســال 
گذشــته برشــمرد و تاکیــد کرد: ارائــه بهترین خدمات به 
مــردم اولویــت بانــک اســت و از هیــچ کوششــی در ایــن 

زمینه فروگذار نخواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه ارائــه محصــوالت و طرح هــای 
نویــن بــرای ارتقــای ســهم از بــازار بانــک، تاکیــد کــرد: 
بــا طراحــی خدمــات متنــوع و  ایــران  بانــک صــادرات 
روزآمــد، بــه دنبال جلــب حداکثری رضایت مشــتریان 

و مردم است.

کوتاه از بانک و بیمه

 NPL کاهش 5۰ درصدی
بانک دی

نســبت تســهیالت غیرجاری به کل تســهیالت پرداختی 
)NPL( بانــک دی طــی هفــت مــاه گذشــته ، ۵۰ درصــد 

کاهش یافته است.
بــه گــزارش روابــط 
دی،  بانــک  عمومــی 
ارزیابی  هــا  تریــن  تــازه 
نشــان می دهد نســبت 
تســهیالت غیرجــاری به 
کل تســهیالت پرداختی 
طــی  دی  بانــک   )NPL(
هفت ماه گذشــته ، ۵۰ 
درصــد کاهــش یافتــه اســت. نســبت )NPL( تســهیالت 
غیرجــاری بــه کل تســهیالت پرداختــی کــه از مهم تریــن 
شــاخص  های ارزیابــی بانک  هــا تلقی می شــود بواســطه 
رعایت بهداشت اعتباری و پایبندی به ضوابط و مقررات 
یافتــه  تقلیــل  دی  بانــک  در  کارکنــان  ویــژه  اهتمــام  و 
و باتوجــه بــه هــدف گــذاری و اولویــت وصــول و تعییــن 
تکلیــف مطالبــات غیرجــاری پیش بینی می شــود: میزان 

NPL  در بانک دی در ماه  های آتی نیز بهبود یابد.

 هت تریک بیمه ملت
در رکوردشکنی توانگری مالی

بیمه ملت برای ســه ســال پیاپی، عالوه بر کســب رتبه 
یــک توانگــری مالــی، عنــوان توانگرتریــن شــرکت بیمــه 

کشور را یدک می کشد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه ملــت، مهم ترین 
و  بیمه گــزاران  انتظــار 
مشتریان از شرکت های 
جبــران  توانایــی  بیمــه، 
پرداخــت  و  خســارت 
به موقع آن است. جایی 
که توانایی شــرکت های 
بیمــه در اجرای تعهدات 
مالــی بیمه نامه در زمان 
چالــش  بــه  خســارت 
کشــیده می شــود. شــاخص توانگــری مالــی، یــک عــدد 
دقیــق و کاربــردی بــرای تشــخیص میــزان توانایــی مالــی 

شرکت های بیمه در پرداخت خسارت مشتریان است
بیمــه ملت، یازده ســال پیاپی اســت کــه طبق آمار 
رســمی بیمــه مرکزی، در ســطح یک توانگــری مالی قرار 
دارد و بــه خوبــی از عهــده جبران خســارت مشــتریانش 
برآمده اســت. اما بیمه ملت در ســه ســال گذشته، یک 

آمار بی نظیر را در صنعت بیمه ثبت کرده است.
رتبــه توانگــری مالــی بیمــه ملــت، در ســال ۱4۰۰، 
۳8۶ درصد و در ســال ۱۳99، معادل ۲79 درصد بوده 
کــه عــالوه بر کســب رتبه یک، در باالتریــن حد توانگری 

مالی صنعت بیمه قرار داشته است. 

رشد 72 درصدی تسهیالت 
بانک کشاورزی در حمایت 
از محصوالت بهاره و پاییزه

از  حمایــت  در  کشــاورزی  بانــک  پرداختــی  تســهیالت 
کشت محصوالت بهاره و پاییزه در هشت ماهه ابتدای 
ســال جــاری نســبت به 
همیــن مقطــع در ســال 
گذشته 7۲ درصد رشد 

داشته است.
گــزارش  بــه 
بانــک  عمومــی  روابــط 
کشــاورزی، این بانک با 
هــدف تحکیــم پایه  های 
امنیــت غذایی کشــور از 
ابتــدای ســال جــاری تــا ۲۶ آبــان مــاه بالــغ بــر ۱۰9 هزار 
میلیــارد ریال تســهیالت زراعت برای کشــت محصوالت 
بهــاره و پاییــزه بــه 99 هــزار نفــر از کشــاورزان پرداخت 
کرده که در مقایســه با مقطع مشــابه در ســال گذشــته 
7۲ درصــد رشــد داشــته اســت. بر اســاس ایــن گزارش، 
جهــاد  وزارت  معرفــی  بــا  زراعــت  تســهیالت  پرداخــت 
کشــاورزی و برای حمایت از کشــاورزان در تمام مراحل 
کاشــت، داشت و برداشت محصول توسط شعب بانک 

کشاورزی در سراسر کشور انجام می شود.

بهبود شاخص های بانکی 
در بانک سینا

گزارش عملکرد شــش ماهه نخســت سال جاری بیانگر 
رشــد مطلــوب شــاخص های مهــم بانکــداری در بانــک 

سیناست.
مبلــغ  کــه  شــرایطی  در 
ســپرده های بانــک ســینا 
در  مــدت  ایــن  طــی 
مقایســه با مدت مشابه 
ســال گذشــته با رشد ۱۱ 
بــوده،  مواجــه  درصــدی 
جذب ســپرده های بدون 
هزینــه ایــن بانــک حدود 
۲8 درصــد رشــد داشــته اســت. ایــن موضــوع از آن جهت 
مهم اســت که جذب ســپرده بدون هزینه، نقش بسزایی 
در کاهش قیمت تمام شــده پول در بانک دارد. این بانک 
همچنیــن در وصــول مطالبــات خــود از ســایر بانک هــا و 
موسســات اعتباری، موفقیت چشــمگیری داشــته اســت. 
در حالی که مجموع این مطالبات در پایان ســال گذشــته 
سه هزار و 9۶۱ میلیارد ریال برآورد شده بود، این رقم در 
پایان شــهریورماه ســال جاری به عدد 8۳8 میلیارد ریال 
رســیده و کاهــش 79 درصــدی را تجربــه کــرده اســت کــه 
این موضوع تزریق نقدینگی به بانک و در نتیجه افزایش 

قدرت تسهیالت و خدمات دهی را به همراه دارد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

دولت ســیزدهم بر خالف دولت های گذشته 
از همــان آغاز به کار خود مجموعه اقداماتی 
اقتصــادی  شــفافیت  جهــت  در  را  عملیاتــی 

انجام داد.
شــفافیت  ارتقــاء  ایبِنــا،  گــزارش  بــه 
کــه  بــوده  ســیزدهم  دولــت  اولویت هــای  از 
اقدامــات مهمــی در یــک ســال اول دولــت در 
راستای تحقق آن صورت گرفته است. یکی از 
این اقدامات بی ســابقه در راســتای شــفافیت 
حداکثری اطالعات بانکی، انتشــار اســامی ابر 
بدهــکاران بانکــی بــود کــه بــا همــکاری وزارت 
اقتصــاد و بانــک مرکــزی بــرای اولیــن بــار در 

تاریخ بانکداری کشور انجام شد.
و  اقتصــاد  وزیــر  خانــدوزی؛  احســان 
دارایــی، ایــن عدم شــفافیت در ایــن بخش را 
یکی از مشــکالت بســیار قدیمــی می داند چرا 
کــه بخشــی از منابــع بانکی در دســت عده ای 
از مشتریان بد حساب، سال ها باقی می ماند 
و مانــع دسترســی عامــه مــردم بــه بخشــی از 

تسهیالت می شود. 
بانــک  کل  رئیــس  آبــادی؛  صالــح  علــی 
مرکــزی هــم در گفتگویــی تلویزیونــی اظهــار 
می دارد: “ در گذشته مقرراتی نبود تا اسامی 
ابربدهــکاران بــه مــردم اعــالم شــود، امــا بــر 
اســاس قانــون بودجــه ۱4۰۱بــه تفکیــک تمــام 
بانک ها اسامی هر فرد حقیقی یا حقوقی که 
بدهی باالی ۱۰۰ میلیارد تومان داشــته باشــد 

در سایت بانک مرکزی منتشر می شود. “ 
در همین راستا، علیرضا قیطاسی؛ دبیر شورای 
هماهنگــی بانک هــای دولتــی و غیر دولتی هم 
از معرفــی لیســت بدهــکاران تســهیالت معوق 

در پایان هر فصل خبر داده است. 

اصالح نظام بانکی با انتشار 
صورت های مالی بانک ها 

در  مالــی  صورت هــای  شــفافیت  عــدم 

شــرکت های دولتــی عمــالً ایــن مکان هــا را بــه 
یــک تاریکخانــه تبدیــل کــرده بــود، امــا دولت 
ســیزدهم از ابتــدای روی کار آمــدن با انتشــار 
صورت های مالی شرکت های دولتی بورسی و 
غیربورســی در این زمینه قدم برداشت. البته 
ایــن انتشــار صورت های مالی تنهــا محدود به 
شــرکت های دولتی نیســت و بانک ها هم این 

شفافیت را برای خود الزام می دانند. 
ســعید شمســی نــژاد؛ مدیرعامــل بانــک 
گفتگــوی  در  ایــران  مهــر  الحســنه  قــرض 
اختصاصــی بــا خبرنــگار ایبِنــا، تاکیــد می کند: 
“ الــزام خودمــان بــه انتشــار صورت های مالی 
داریــم و هــر ۶ مــاه صورت هــای مالــی خــودرا 
منتشــر می کنیــم، یــک الــزام دیگــر هــم کــه 
امســال مقرر کردیم این اســت که برای اولین 
بــار صورت هــای مالــی ۶ ماهــه را حسابرســی 
کنیــم کــه ایــن کار رو بــه پایــان اســت واز این 
پــس صورت های مالی بانک مهر ایران هم به 
صــورت ۶ ماهــه و هــم ســاالنه حسابرســی و 
در ســایت کــدال یا ســایت خــود بانک به طور 

رسمی منتشر می شود. “ 

 مزایای انتشار لیست ابر 
بدهکاران و صورت های مالی 

صمــد عزیــز نــژاد؛ عضــو هیــات مدیــره 
بانــک ملــی معتقــد اســت کــه اولیــن مزیــت 
انتشــار لیســت ابربدهکاران بانکی این است 
بدهی هــای  ایجــاد  اســتخر  ورود  جلــوی  کــه 
غیــر جــاری مســدود می شــود و دوم آنکه این 
اشخاص به عنوان مشتری بد برای کل شبکه 

بانکی مطرح و شناسایی می شوند. 
آیــزک ســعیدیان؛ کارشــناس اقتصــادی 
هــم تصریــح می کنــد که در گذشــته این روال 
برقــرار نبــود کــه بانک هــا بخواهند اســامی را 
شــفاف اعــالم کننــد و مقتدرانــه می گفتند ما 
اعالمــی نداریــم و یــک چیــز ســاده روی کدال 

االن  کــه  شفاف ســازی  ولــی  می گذاشــتند، 
داریــم می بینیــم بــه هیــچ وجــه در گذشــته 
وجــود نداشــته اســت. االن یــک رویــه جدیــد 
پایه گذاری شــده و بانک ها مکلف شــدند که 
صورت هــای مالی خود را به صورت شــفاف با 

ضرر و زیان و میزان برداشت اعالم کنند. 
اقتصــادی  کارشــناس  مهرپــور؛  میثــم 
هــم خاطــر نشــان می کنــد کــه امــروز انتشــار 
چــه  کــه  می دهــد  نشــان  مالــی  صورت هــای 
اتفاقــی دارد در ایــن تاریکخانه هــا و پســتو ها 
بــرای  هــم  شــفافیت  ایــن  اصــل  و  می افتــد 
کارشناســان اقتصادی، مردم و برای سیاســت 
گــذاران و تصمیــم گیــران اتفــاق مثبتی اســت 
که نتایج آن را در صورت تداوم خواهیم دید. 
تنهــا  مالــی  صورت هــای  انتشــار  البتــه 
محدود به انتشــار آن ها نیســت و قرار اســت 
از روش های نوین هم در این زمینه استفاده 
شــود. ایــن خبــر را علــی صالح آبــادی، رئیس 
کل بانک مرکزی در حاشــیه مراســم رونمایی 
پــل و تســهیالت فرزنــدآوری  از ســامانه های 
در  آینــده  ماه هــای  در  کــه  می کنــد  اعــالم 
نظــر داریــم صورت هــای مالــی بانک هــا را در 
قالــب XBRL )صــورت مالــی بر اســاس معیار 
بین المللی( هم منتشــر کنیم و این پروژه در 
بانک مرکزی شــروع شــده و تــا ۲۲ بهمن ماه، 
صورت مالی یک بانک در قالب XBRL منتشر 
می شود؛ سپس این موضوع به سایر بانک ها 

تعمیم خواهد شد.

تابا، سامانه ای برای تعیین 
بهتر نرخ سود بین بانکی

شــفافیت،  راســتای  در  مرکــزی  بانــک 
از  کــه  داده  انجــام  نیــز  را  دیگــری  اقدامــات 
جملــه آن می تــوان بــه راه اندازی ســامانه تابا 
یا تسویه اوراق بهادار الکترونیک در بازار بین 

بانکی اشاره کرد. 

ناصــر ملکیــان؛ رئیــس دایــره بــازار بیــن 
ســامانه  ایــن  مزایــای  دربــاره  ریالــی،  بانکــی 
می گویــد: “ بــا کیفیــت بهتر از ثبــت معامالت 
و شــفافیت معامــالت روبــرو خواهیــم شــد و 
نرخ هایــی کــه بــه دســت می آوریم بــه صورت 
غنی شده و واقعی تر است و این کمک می کند 
بانک مرکزی در راســتای سیاســت گذاری خود 
بازار را به درســتی شناســایی کند و به سمتی 

که می خواهد هدایت کند.“ 

ممنوعیت خرید و فروش ارز 
و سکه خارج از شبکه بانکی

 ممنوعیــت خریــد و فــروش ارز و ســکه 
خــارج از شــبکه بانکــی هم اقــدام دیگری بود 
که سبب شد تا ضمن شفافیت در این بازار، 

مدیریت فضای ارز هم سرو سامان بگیرد. 
کامــران ســلطانی زاده؛ دبیــر کل کانــون 
اگــر  بــاره توضیــح می دهــد:  صرافــان درایــن 
هموطنــان بداننــد کــه بــازار از طریــق شــبکه 
رســمی و صرافی های سراســر کشور نیاز های 
آن هــا را بــرآورده می کنــد بــه هیــچ وجــه بــه 
ســمت معامــالت غیــر رســمی و فضــای غیــر 
پیــدا  ســوق  قیمت هــا  رصــد  جهــت  رســمی 
نمی کننــد و بیشــتر جهــت رصــد قیمت هــا بــه 
معامــالت رســمی و ســامانه های رســمی مثــل 
ســنا، ســامانه بــازار متشــکل و ســایت کانون 
کشــور  سراســر  صرافــی  ســایت  و  صرافــان 
مراجعــه می کننــد، چــون این ها ســامانه هایی 
هستند که قیمت مورد نظر مردم را به قیمت 

واقعی به فروش می رساند. 
اقدامــات  ایــن  مجموعــه  طورکلــی  بــه  
صورت گرفته توســط دولت ســیزدهم و بانک 
مرکزی در راســتای شــفافیت و تقویت نظارت 
بــوده تــا بتوانــد ضمــن جلوگیــری از تخلفات؛ 
منابــع بانکــی را به ســمت فعالیت هــای مولد 

هدایت کند.

بــا مخالفــت اکثریــت قاطــع اعضــای شــورای 
عالی بورس، پذیرش استعفای دکتر عشقی 
مــورد قبــول واقــع نشــد. دکتــر عشــقی در 
ریاســت ســازمان باقی خواهد مانــد. اعضای 
شــورا همچنیــن ضمن حمایــت قاطع از دکتر 
ایــن  در  ایشــان  ابقــای  خواســتار  عشــقی، 

مسئولیت شدند.
محمد  هــادی ســلیمی زاده، مدیــر روابط 
عمومــی ســازمان بورس با انتشــار عکســی از 

جلســه شــورای عالــی بــورس، در توییتــر خود 
اعــالم کــرد اکثریــت قاطــع اعضــای این شــورا 
بــا اســتعفای مجید عشــقی مخالفت کرده اند 
و بدیــن ترتیــب وی رئیــس ســازمان بــورس و 

اوراق بهادار باقی خواهد ماند.
 امــا اکثریــت اعضا از پذیرش اســتعفای 
برخــی  احصــاء  بــا  و  نمــوده  امتنــاع  ایشــان 
دوران  در  بــورس  ســازمان  کلیــدی  اقدامــات 
مدیریــت ایشــان نظیــر شکســتن انحصــار در 

و  انســجام  مالــی،  مجوزهــای  صــدور  زمینــه 
اصــالح ریزســاختارهای بــازار، ورود خودرو به 
بــورس کاال، ارتقای شــفافیت بــازار با نمایش 
عمــق مظنــه و ... خاطرنشــان کردنــد انجــام 
چنیــن امــور بنیــادی ظــرف یکســال، در ادوار 

سازمان بورس کم سابقه بوده است.
اعضــای شــورا همچنیــن ضمــن حمایــت 
قاطع از دکتر عشــقی، خواستار ابقای ایشان 

در این مسئولیت شدند.

در۳۰ آبــان ۱۴۰۱ در تاریــخ بــازار ســرمایه و 
صنعت خودروی کشــور ماندگار خواهد شــد 
چراکــه پــس از ســال  ها قیمــت گذاری  هــای 
بــرای  دســتوری  نیمــه  و  دســتوری  مختلــف 
خودروهــای پرتیــراژ و عمومــی، امــروز ۱۰۰۰ 
دســتگاه پــژو ۲۰7 در یــک فرآینــد شــفاف و 
برپایــه عدالــت معاملــه شــد تــا دولت نشــان 
حقــوق  احقــاق  بــرای  جــدی  عزمــی  دهــد 
تولیدکننده، مصرف کننده و ســهامدار دارد؛ 
امــروز برای همیشــه در ذهــن دالالن خودرو 
نیــز خواهــد مانــد چراکــه معاملــه پــژوه ۲۰7 
در بــورس، نقطــه آغــازی بــرای پایــان دوران 
در  کالن  رانت  هــای  و  بــادآورده  ســودهای 
معامــالت خــودرو خواهــد بــود. امــروز ۱۰۰۰ 
دســتگاه پــژو ۲۰7 بــا میانگیــن قیمتــی ۳۴۲ 
میلیــو ن و ۸۴۲ هــزار تومــان و ۴۰۰ تومــان 
پــس از ۶۰ دقیقــه رقابــت مــورد معامله قرار 
گرفــت کــه بــه احتســاب هزینه  هــای جانبــی 
قیمــت تمــام شــده ۲۰7 در بــورس بــه ۳۹۱ 

میلیــون تومــان مــی رســد؛ قیمــت ۲۰7 در 
ســایت  های خریــد و فــروش اینترنتــی حدود 
۴۴۰ میلیــون تومــان اســت و بــه ایــن ترتیب 
 ۵۰ حــدود  بــورس  در  خــودرو  ایــن  خریــد 

میلیون تومان زیر قیمت بازار انجام شد.
تیرمــاه امســال طــرح عرضــه خــودرو در بــورس 
مــورد  بــورس  عالــی  شــورای  در  ایــران  کاالی 
تصویــب قــرار گرفــت و طبــق وعــده وزیــر امــور 
اقتصادی و دارایی، عرضه های خودرو کم تیراژ 
در بورس کاال آغاز شــد. بررســی آمار معامالت 
بورس کاالی ایران نشان می دهد عرضه خودرو 
در بــورس کاال کــه بــا خــودروی کارا دو کابین و 
تک کابین آغاز شــد، تا قبل از معامالت امروز 
بــه حجــم معاملــه ۳ هــزار و 8۰  در مجمــوع 

دستگاه خودرو در بورس کاال رسید.
مــدت 74۲ دســتگاه فیدلیتــی  ایــن  در 
 S7 گــروه بهمــن موتــور، 7۳۱ دســتگاه  هایما
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو، ۵94 دســتگاه 
دیگنیتــی بهمــن موتــور، ۳۱۶ دســتگاه کارا دو 

کابیــن بهمــن موتــور، ۱4۰ دســتگاه کاراتــک 
ایمــا مجتمــع  المــاری  کابیــن، ۲۰۰ دســتگاه 
دســتگاه   ۱۲۱ موتــور،  پــارس  آریــن  صنعتــی 
 ۶9 دیــزل،  بهمــن  امپــاور  کشــنده  کامیــون 
دســتگاه کــی ام ســی T8 کرمــان موتــور، ۶8 
دســتگاه جــک S۵ کرمان موتور، ۶4 دســتگاه 
شــاهین سایپا و ۳۵ دستگاه کامیون کشنده 

FAW معامله شده است.

نوبت به پرتیراژها رسید
اما پس از موفقیت معامالت خودروهای کم 
تیراژ و به نوعی غیر عمومی تر برای مردم، از 
امروز عرضه پژو ۲۰7 ایران خودرو به عنوان 
نخســتین عرضــه خودروی پرتیــراژ در بورس 
کاالی ایــران آغاز شــد تا حــذف قیمت گذاری 
دستوری خودروهای عمومی پس از سال ها 
بــه طــور رســمی و براســاس عرضــه و تقاضا 
عملیاتی شــود. امروز ۱۰۰۰دستگاه پژو ۲۰7 
بــا میانگین قیمتی ۳4۲ میلیون و 84۲هزار 

دقیقــه   ۶۰ از  پــس  تومــان   4۰۰ و  تومــان 
رقابــت مورد معامله قرار گرفت تا مشــخص 
بــه  بــورس کاال  شــود عرضــه خودروهــا در 
 ســود تولیدکننــده و مصرف کننــده و به زیان

دالالن است.

خرید خودرو ۵۰ میلیون 
تومان زیر قیمت بازار

شــده  منتشــر  آگهی هــای  بــه  نگاهــی 
درشــبکه های اجتماعی خرید و فروش بیانگر 
آن اســت که پژو ۲۰7 معمولی روز گذشته با 
قیمتــی حــدود 4۳۰ تــا 44۰ میلیون تومان به 
فروش  رســید اما مصــرف کنندگانی که امروز 
در بــورس کاال اقــدام بــه رقابــت و خرید ۲۰7 
کردند با میانگین قیمتی ۳4۲ میلیون تومان 
موفق به خرید شــدند تا مشــخص شود وقتی 
بــه ســازوکار بــازار اعتمــاد می کنیــم، بــه طــور 
قطع، یک ســمت برنده این سیاست، مصرف 

کنندگان واقعی هستند.

و  مرکــزی  بانــک  هوشــمندانه  مداخلــه  بــا 
مدیریــت هیجانات بازار، التهابات ارزی چند 
روز گذشــته کــه بیشــتر ناشــی از هیجانــات 
معامله گران و سفته بازان بود فروکش کرده 
از صف هــای طویــل مقابــل  دیگــر خبــری  و 
صرافی هــا نیســت، نرخ دهی هــای پی در پی 
و افزایشــی کانال های تلگرامی تمام شــده و 

آرامش نسبی بر بازار ارز حاکم است.
بــه گــزارش ایرنــا، بانــک مرکــزی پــس از 
هفته هــای  در  ســکه  گواهــی  اوراق  معرفــی 
گذشــته، روز شــنبه نیز از ابــزار جدید خود با 
عنــوان اوراق گواهــی ارزی رونمایــی کــرد. در 
واقــع بانــک مرکــزی بــا مداخلــه هوشــمندانه 
توانســت بخش گسترده ای از هیجان موجود 
در بــازار را از طــرق مختلــف مثــل »راه اندازی 
ســامانه برخــط بازار متشــکل معامــالت ارز«، 
»عرضه ارز در شــبکه بانکی«، »عرضه اوراق 
ســکه« و »رصد مالیاتی و یارانه ای خریداران 
ارز« کاهش داده و سبب برچیده شدن صف 

خریداران دالر شود.
معــاون  المعــی«  »بهــزاد  خصــوص،  ایــن  در 
اداره صــادرات بانــک مرکــزی، در گفت وگویــی 
به تشــریح وضعیت بازار ارز کشــور پرداخت و 
گفت: در کشــور دو بازار رســمی و غیر رســمی 
وجود دارد که سهم بازار غیررسمی نامشخص 
و درعین حال غیرشــفاف اســت، از ســوی دیگر 
بازار رسمی شفاف، بزرگ و محلی برای تامین 
توجــه  متاســفانه  کــه  اســت  کشــور  نیازهــای 
بیشــتر رســانه ها بــه بازار غیررســمی بــوده که 

عرضه کننــدگان و تقاضاکنندگان متفاوتی دارد 
و در آن خرید و فروش ارز تابع ریسک است.
وی افزود: در روزهای اخیر شاهد بودیم 
کــه هیجانــات جامعــه، جابه جایــی منابع بین 
افزایــش  و  مــوازی، عوامــل روانــی  بازارهــای 
افزایــش  باعــث  منفــی  خبرهــای  قابل توجــه 
تقاضــا و شــکل گیری رونــد صعــودی در بــازار 

غیررسمی ارز شد.
ایــن مقــام مســوول در ادامــه ســخنان خود به 
اقدامــات بانــک مرکــزی بــرای کنتــرل نــرخ ارز 
پرداخــت و ادامــه داد: بانــک مرکــزی بــا آگاهی 
نســبت بــه تقاضای ایجاد شــده، میــزان عرضه 
ارز در ســامانه نیمــا را افزایــش داد، به گونه ای 
کــه در حــدود ۲۰ روز اخیــر به طــور متوســط 
روزانــه دو برابــر میزان تقاضا، در ســامانه نیما 
ارز عرضــه شــده اســت کــه میانگیــن متوســط 
وزنی حواله های سامانه های نیما بین ۲7 هزار 

و ۵۰۰ تا ۲7 هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.
وی، کنتــرل صفــوف مقابــل صرافی هــا 
را دیگــر اقــدام اثربخــش بانــک مرکــزی بــرای 
بــه  ابتــدا  گفــت:  و  دانســت  بــازار  مدیریــت 
دلیــل ســهولت، ســامانه برخط بازار متشــکل 
معامــالت ارز شــکل گرفــت تا مــردم به راحتی 
زمــان  در  و  کــرده  دریافــت  را  خــود  نوبــت 

مشخص به صرافی ها مراجعه کنند.
 4۰ در  ارز  عرضــه  اضافه کــرد:  المعــی 
شــعبه شــبکه بانکــی، از دیگر اقدامــات بانک 
مرکــزی بــرای مدیریــت بازار ارز اســت و مقرر 
شــده درآینده نزدیک ســپرده گذاری ارزی نزد 

بانک ها نیز نهایی شود.
تالش رســانه ای مســتمر دالالن ارز برای 
از روش هایــی  بــازار یکــی  التهــاب در  ایجــاد 
بــه  زدن  دامــن  بــرای  ارز  دالالن  کــه  اســت 
التهابــات بــازار انجــام می دهنــد، ایــن کار را 
بــا تولیــد و انتشــار روزانــه هــزاران مطلــب در 
خصوص موضوع ارز در شــبکه های اجتماعی 

انجام می دهند.
به تازگــی نیــز موضوعی جالــب توجه در برخی 
از ایــن شــبکه ها رواج یافتــه اســت کــه بیــان 
می کنــد قیمــت دالر متناســب با رقــم اختالف 
نرخ تورم میان تورم حاکم بر اقتصاد امریکا و 
ایران )درآمد ریالی هزینه دالری( رشد خواهد 

کرد که مورد تایید کارشناسان نیست.
در این خصوص »محمودی« کارشــناس 
اقتصادی با بیان اینکه نظریه های تعیین نرخ 
ارز بــا نظریــه تبییــن رفتــار نــرخ ارز متفــاوت 
اســت، تصریح کرد: اصــوالً این نظریه که اگر 
دو کشــور فاصلــه نرخ تورم معنادار داشــتند، 
بایــد نــرخ ارز متناســب بــا اختــالف تــورم بین 
آنهــا جهــش کند، به هیچ وجه علمی نیســت 
و نتیجــه گیــری غلــط برخــی رســانه ها بــرای 
دامــن زدن به انتظــارات جهت افزایش قیمت 
دالر بــه شــمار می آیــد. ایــن موضــوع بــه ایــن 
معناســت که ما ادعا کنیم چون نرخ تورم در 
امریــکا 8 درصــد و در ایــران 4۰ درصد اســت، 
پس نرخ ارز در ایران متناسب با این اختالف 
نــرخ تورم تعدیل خواهد شــد که به طور قطع 

اعتبار علمی ندارد.

وی در تشــریح ایــن موضــوع، اســتدالل 
کرد: نکته نخســت اینکــه از مجموع 9 نظریه 
علمــی درج شــده در کتــب مرجــع، فقــط یــک 
ارزی  نــرخ  چنانچــه  می کنــد  بیــان  نظریــه 
افزایــش پیــدا کــرد »ممکــن« اســت افزایــش 
نــرخ ارز متاثــر از تفــاوت نــرخ تورم دو کشــور 
باشــد، امــا در همیــن نظریــه هم تاکید شــده 
»ممکــن اســت« نــه اینکــه به طــور قطــع ایــن 

اتفاق می افتد.
ایــن  هــم  دوم  نکتــه  افــزود:  محمــودی 
اســت کــه بــرای ایــن نظریــه هم دســت کم ۶ 
پیــش شــرط تعییــن شــده اســت کــه »لــزوم 
وجود جریان آزاد ســرمایه«، »نداشتن کاالی 
تجــارت ناپذیــر« یا »وجود اشــتغال کامل« از 

جمله این پیش شرط   هاست.
وی اظهارداشــت: از آنجــا کــه هیــچ یــک 
از این پیش شــرط ها در مورد روابط اقتصادی 
میــان ایــران و امریــکا بــرای تبییــن رفتــار ارز 
وجــود نــدارد، پــس ایــن مدعــا نیــز نمی توانــد 
اعتبار علمی داشته باشد. ضمن اینکه عنصر 
تحریم در این تحلیل نایده گرفته شده است.
بررسی های میدانی از صرافی های سطح 
شهر حاکی از کاهش محسوس و قابل توجه 
صف هــای خریــد اســت و نشــان می دهــد کــه 
اقدامــات بانــک مرکزی و هشــدارهای مالیاتی 
و یارانــه ای برای کاهش فعالیت دالالن ارزی، 
صف هــای خریــد در مقابــل صرافی ها را که از 
اوایل هفته شــکل گرفته بود، بســیار کاهش 

داشته است.

شفافیت اقتصادی به روایت دولت سیزدهم

عشقی ماند

خرید پژو ۲۰7 حدود ۵۰ تومان زیر قیمت بازار

مداخله بانک مرکزی، ارز را سربه زیرکرد
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نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز، در 

صورتیکه توانایی تهیه کاال را داشته باشند, نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران واقع در سایت فوق اقدام نمایند.

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)سهامی خاص(

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 2001091701000098
مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره : 140123

SAD-0100109 : شماره تقاضای خرید               GATE VALVE: موضوع مناقصه

1- شرح مشخصات فنی کاال : )شرح کامل مشخصات فنی کاالها  به همراه همین آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد.(
GATE VALVE    )کیفیت و کمیت کاال در سامانه ستاد بارگزاری شده است.(

2- کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و بارگزاری اسناد ارزیابی کیفی تا  ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل، صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس http://www.setadiran.ir میسر خواهد بود. ضمنا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، الزم است مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. صرف ارائه پیشنهاد مالی از طرف مناقصه گران در سامانه، به منزله تایید کلیه اسناد مناقصه می باشد. 
3- مهلت تحویل : آخرین مهلت بارگزاری فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری روز 1401/09/21 می باشد.الزم به ذکر است که مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در 

سامانه ستاد، 14 روز قبل از تاریخ مذکور می باشد.
4- ارسال اسناد مناقصه :

4-1( پس از انجام ارزیابی کیفی، شرکتهای تایید شده ملزم به ارائه پاکات ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار معتبر بانکی سه ماهه قابل تمدید و یا رسید واریز وجه نقد)شماره 
حساب جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی مشخص می گردد( به مبلغ 000ر000ر100ر1ریال به نام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی از 

طریق سامانه ستاد  می باشند. در غیر این صورت امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت . 
4-2( تاریخ گشایش ضمانتنامه های شرکت در فرآیند ارجاع کار، پیشنهادات فنی و پیشنهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی کیفی شرکتها , توسط کمیسیون مناقصات 

اعالم خواهد شد.
4-3( زمان برگزاری جلسه توضیح و تشریح اسناد متعاقبا اعالم خواهد شد.

5- کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزم است در فهرست بلند منابع تامین کاالی دستگاه مرکزی وزارت نفت ) AVL ( باشند. 
6- در صورتیکه کاالی موضوع مناقصه در داخل تولید می گردد، مناقصه بین تولید کنندگان داخلی و تامین کنندگانی که کاالی موضوع مناقصه را از تولیدکننده داخلی تامین می نمایند 

برگزار می گردد .
7- تائید و رعایت کلیه موارد مندرج در فرم الزامات ودامنه بازرسی فنی الزامی می باشد.

وداالن- آغار  عملیاتی  منطقه  فراشبند-  به  آباد-نرسیده  فیروز  فارس-شهرستان  استان   : آدرس  به  پیشکرایه  صورت  به  باید   SAD-01000109 خرید  درخواست  به  مربوط   8-اقالم 
انبار تدارکات کاال ارسال گردد.

9-اسناد ارزیابی کیفی به روز شده است.
10- درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ معامله الزامیست.

11- برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر به میزان 15% کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
12- قیمت تراز شده باتوجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی وضریب تاثیر40 درصد محاسبه ومالک تعیین برنده خواهد بود.

توجه : هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138657-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

وم(
تد
)نوب

روابطعمومیمنطقهیکعملیاتانتقالگاز
آدرس:خوزستان-امیدیه-میانکوه-شرکتانتقالگازایران-منطقهیک

صندوقپستی:315کدپستی:11484-63781تلفنامورپیمانها:061-52654511 نوبتاول:1401/08/30نوبتدوم:1401/09/01

مدت قرارداد : 150روز 
زمـان توزیـع اسـناد مناقصـه : توزیـع اسـناد مناقصـه و کاربـرگ اسـتعالم ارزیابـی کیفـی بیـن 
مناقصه گـران از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول در روزنامـه کثیراالنتشـار بـه مـدت 5 روز کاری 

بـود. خواهـد 
زمان ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 15:00 روز یکشنبه  1401/09/20

زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10:00 روز دوشنبه 1401/09/21
شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه : 

1- ارائـه گواهینامـه صالحیـت پیمانـکاری در رشـته ابنیـه پایـه 5 یـا رشـته راه و ترابـری پایـه 5 از 
سازمان برنامه بودجه یا کد 2 تعمیر و  نگهداری ساختمانی و ماشین آالت از اداره تعاون ، کار 

و رفـاه اجتماعـی الزامـی می باشـد. 
2- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی شرکت پیمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فرآینـد ارجـاع کار: مبلـغ 636،000،000 ریـال ضمانت نامـه 
بانکـی  مطابـق بـا آییـن نامـه تضمیـن معامـالت دولتـی بـه شـماره 123402/ت 50659 هــ تاریـخ 

1394/09/22 )واریز وجه نقد به حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب 4101090571214734 
نـزد بانـک مرکـزی و در وجـه شـرکت انتقـال گازایـران – منطقـه یـک انجـام گیـرد.(

مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به 
مـدت 3 مـاه از آخریـن تاریـخ بازگشـت پـاکات معتبـر بـوده و در صـورت درخواسـت مناقصـه گـذار 

تـا 3 مـاه دیگـر قابل تمدید باشـد.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس: 41934 – 021   دفتر ثبت نام: 88969737 – 021 / 85193768 – 021 
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه 
آدرس www.setadiran.ir  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم 
عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نـام  در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را 

جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.

فراخوان مناقصه عمومی / یک مرحله ای / دو نوبته
موضوع : بهسازی محوطه انبار سلویچ اهواز منطقه یک عملیات انتقال گاز 

شماره  2001091871000037

140140
شناسه:1409766

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه یک

ول(
بتا
)نو

محمدمهدیاحمدی-شهردارمبارکه

شهرداری مبارکه در نظر دارد طبق مجوز شماره 01/466 مورخ 1401/04/29 شورای اسالمی شهر مبارکه نسبت به فروش خودروهای سبک و سنگین با قیمت پایه کارشناسی 
از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح و شرایط زیر اقدام نماید:

شرایط شرکت در مزایده:
1- شرکت کنندگان مزایده می بایستی مبالغ سپرده شرکت در مزایده هر دستگاه خودرو 
را بصـورت نقـد بحسـاب سـیبای 0105193396003 بنـام شـهرداری واریـز و یـا ضمانتنامـه 

بانکی معتبر تهیه نمایند. 
2- شـرکت کننـدگان بایسـتی رعایـت قانـون منـع مداخلـه کارکنـان دولـت در معامـالت را 

نمایند.
3- محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" 

4- مهلت دریافت اسـناد: در سـاعات اداری از تاریخ درج آگهی و درج در سـامانه سـتاد تا 
روز پنـج شـنبه مـورخ 1401/09/10 خواهـد بود.

5- مهلـت و نحـوه تکمیـل و تحویـل پیشـنهادات: مزایـده گـران بایسـتی پیشـنهادات خـود 
را حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری روز دوشـنبه مـورخ 1401/09/21 در سـامانه سـتاد بارگـذاری 
نمـوده و اصـل ضمانتنامـه بانکـی خـود را بـه دبیرخانـه محرمانـه حراسـت شـهرداری تحویـل 

نماید.
6- پیشـنهادات مزایـده از هـر حیـث کامـل و بـدون قیـد و شـرط بـوده و هیـچ نـوع ابهام، قلم 

خوردگی، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشـته باشـد.
7- شـهرداری در رد یـا قبـول پیشـنهادات ارسـالی مختـار مـی باشـد و بـه پیشـنهادات مبهـم، 
مخدوش، فاقد سـپرده، مشـروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شـده ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. 
8- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 14 بعداز ظهر روز سه شنبه مورخ 1401/09/22 با 

حضور اعضای کمیسیون معامالت در محل ساختمان شهرداری
9- زمان و مکان بازدید از خودروها: در ساعات اداری از ساعت 8 صبح لغایت 15 در محل 

مبارکه – بلوار خیام – جنب شرکت پگاه – تعمیرگاه مرکزی واحد نقلیه شهرداری مبارکه
10- سـپرده نفرات اول، دوم و سـوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شـهرداری باقی خواهد 
ماند. چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی شهرداری ظرف مدت هفت روز نسبت به انعقاد 
قـرارداد اقـدام ننمایـد؛ در ایـن صـورت ضمـن عـدم پذیرش هیچگونه عذر و بهانه ای، سـپرده 

وی بنفع شهرداری ضبط گردیده و شهرداری با نفرات بعدی قرارداد منعقد می نماید.
11- موازین قانونی مالیات بر ارزش افزوده بر این مزایده مصداق دارد. 

»تجدید آگهی مزایده عمومی «
دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه

شماره های 231 ، 232 و 233 سال 1401

شناسه:1414868

تعداد نوع سیستم و تیپ و رنگ
قیمت پایه کارشناسی نوع سوختوضعیت ظاهریوضعیت فنیمدل)دستگاه(

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده )ریال(
400/000/00020/000/000بنزیننیاز به تعمیر داردنیاز به تعمیر دارد11370وانت مزدا 1600 فیروزه ای – متالیک

380/000/00019/000/000بنزیننیاز به تعمیر داردنیاز به تعمیر دارد11369وانت مزدا 1600 آبی - متالیک

عزم گهرزمین در اشتغال زایی 
پایدار و ستودنی است

امــام جمعــه بردســیر بــا تقدیــر از اقدامــات گهرزمیــن 
عنوان کرد که خوشــبختانه اکثر شــاغالن این پروژه  ها 
از بومیــان شهرســتان خواهنــد بــود که این مهم بســی 
در  گهرزمیــن  عــزم  درواقــع  دارد.  خرســندی  جــای 

اشتغال زایی پایدار و ستودنی است.
بیشــتر  هرچــه  همــکاری  لــزوم  بــر  ادامــه  در  او 
ثمــر  بــه  و  تحقــق  راســتای  در  شهرســتان  مســوولین 

نشستن این پروژه  ها تاکید نمود.
در ادامه، محمد گلبن در ابتدای این بازدید از روند 
و مراحــل اجــرای طرح  هــای توســعه گهرزمیــن از جمله: 
تولید آهن اسفنجی، ذوب، نورد و سایر زیرساخت  های 
الزم ) تامین برق ، آب ، گاز و ...( در بردسیر ارائه کرد.
فرمانــدار بردســیر نیــز ضمن تشــکر از مدیرعامل 
اجرایــی  تیــم  و هیــات مدیــره گهرزمیــن و همچنیــن 
ایــن پروژه  هــا، عنــوان کرد: خوشــبختانه بــا اجرای این 
طرح  ها، شاهد اشتغال زایی وسیعی در سطح منطقه 
هســتیم کــه در حــدود ۵۰۰۰ نفــر بــه طور مســتقیم و 
۱۸ هــزار نفــر بــه طــور غیــر مســتقیم مشــغول بــه کار 

خواهند شد.
بردســیر  شهرســتان  مســئوالن  جــاری  هفتــه  در 
از جملــه امــام جمعــه، فرمانــدار، فرمانــده انتظامــی و 
تنــی چنــد از مســئوالن ایــن شهرســتان از محــل اجــرای 

پروژه  های گهرزمین بازدید کردند.

 تولید روزانه اکسل تارا
 در محورسازان

به ۶۰۰ دستگاه رسید
مدیرعامل شــرکت صنعتی محورســازان ایــران خودرو، 
از افزایــش ظرفیــت تولید اکســل خودروی تــارا در این 

مجموعه صنعتی خبر داد.
بــه گــزارش ایکوپــرس، حمیدرضــا باریــک بیــن، بــا 
اشــاره بــه افزایــش تولید محصول تــارا در گروه صنعتی 
ایــران خــودرو بــا افزایــش تقاضــای داخلــی و صادراتــی 
بــرای ایــن محصول گفت: با توجه به این افزایش تیراژ، 
شــرکت محورســازان کــه مســئولیت تولیــد اکســل ایــن 
محصــول را بــر عهــده دارد، برای افزایــش ظرفیت تولید 

این مجموعه اقدام کرده است.
او افــزود: ایــن اقــدام از طریق افــزودن و خریداری 
دســتگاه  ها و تجهیــزات جدیــد به مجموعه محورســازان 
صورت گرفته و به این ترتیب، ظرفیت تولید اکسل تارا 

از روزانه ۳۰۰ دستگاه به ۶۰۰ دستگاه افزایش یافت.
این مسئول  با اشاره به این که در صورت افزایش 
تیــراژ محصــول تارا، شــرکت محورســازان تــوان افزایش 
ظرفیــت و تولیــد اکســل این محصول را بــه فراخور نیاز 
ایــران خــودرو دارد، اظهــار کــرد: بــا توجــه به آغــاز ورود 
وانت آریســان دو به بازار و با توجه به اســتقبال از این 
محصــول، پروژه افزایش ظرفیت اکســل خودروی وانت 
آریســان شــماره دو نیز در دســتور کار قرار داشــته و به 

زودی اجرایی خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

اقدامات گسترده ذوب آهن 
 برای برداشت حداقلی آب

از زاینده رود
 خرید پساب شهر  های اطراف، احداث تصفیه خانه به 
روز و مجهــز، بازچرخانــی و تصفیــه آب در ســیکل های 
گردشــی، تعویــض برج هــای خنــک کننــده بــا برج هــای 
بــه برج هــای  هیبریــدی و تعویــض برج هــای حرارتــی 
آهــن  ذوب  برنامه هــای  از  بــرق  تولیــد  بــرای  خشــک 
اصفهان برای کاهش مصرف آب  است. ایرج رخصتی 
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما 
از کاهش وابســتگی این شــرکت به زاینده رود به حد 

آب شرب در سال  های آتی خبر داد.
رخصتــی بــا بیان این که ذوب آهن اصفهان از بدو 
تاســیس مدیریــت مصــرف آب را در دســتور کار داشــته 
اســت، گفــت: بــه ویــژه در دو دهــه اخیر پیشــرفت  های 

خوبی در کاهش مصرف آب اتفاق افتاده است.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن افزود: با اجرای پروژه  های 
مختلف و بازچرخانی آب، هیچ گونه خروجی پســاب از 
کارخانــه نداریم که خشــک بودن الگن  های شــرق جاده 

فوالدشهر به زرین شهر گواه بر این امر است.
او بــا بیــان ایــن که مصــرف ۲۰ متر مکعــب آب برای تولید 
یــک تــن چــدن در ایــن کارخانــه بــه ۴ متر مکعــب کاهش 
یافتــه اســت، گفــت: بــرای مدیریــت بهینــه مصــرف آب، 
تصفیــه خانــه مجهــزی بــا بــه روزتریــن تجهیــزات دنیــا در 
دست احداث است که با بهره برداری از آن در سال آینده، 

پساب شهر و روستاهای فالورجان تصفیه خواهد شد.
مدیرعامــل ذوب آهــن با تأکید بر تعامل حداکثری 
و همســویی با نیاز  های جامعه و مدیریت بهینه مصرف 
آب، تصریــح کــرد: ذوب آهــن از ســال ۱۳۴۴ حــق آبــه 
مســئولیت  اســاس  بــر  امــا  دارد؛  یافتــه ای  تخصیــص 
اجتماعــی خــود کمتــر از ۴۰ درصــد از ایــن حــق آبــه را 
اســتفاده کــرده ایــم و در چند ســال آینده نیز برداشــت 
آب از زاینــده رود را بــه میــزان آب شــرب مــورد نیــاز 

کاهش خواهیم داد.
در ادامــه  معــاون برنامــه  ریــزی و توســعه شــرکت 
نیــز بــا بیــان این که ذوب آهن اصفهان برای جمع آوری 
و تصفیــه پســاب شــهرهای اطــراف بیــش از دو هــزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است، گفت: با این 
سرمایه گذاری، پساب  های منطقه پس از جمع آوری به 
تصفیــه خانــه فیزیکــی و پس از آن نیز بــه تصفیه خانه 
بزرگ و مجهز در دســت احداث هدایت خواهد شــد که 
این مقدار پساب بیش از نیمی از آب مورد نیاز کارخانه 

را تامین خواهد کرد.
علیرضــا رضوانیان این مقدار آب را در بهره برداری 
از فــاز اول ایــن تصفیــه خانــه قابــل تحقــق دانســت و 
افــزود: بــا بهــره بــرداری از فازهــای بعــدی تصفیــه خانه 
بــزرگ ذوب آهن اصفهــان، آب مورد نیاز کارخانه بدون 

وابستگی به زاینده رود تأمین خواهد شد.
مدیــر آبرســانی شــرکت نیــز، گفــت: بازچرخانــی و 
تصفیه آب در ســیکل های گردشــی برای کاهش مصرف 
آب موثر است.تعویض برج های خنک کننده با برج های 
هیبریدی و تعویض برج های حرارتی به برج های خشک 
بــرای تولیــد بــرق از برنامه هــای بلنــد مــدت ذوب آهــن 

اصفهان برای کاهش مصرف آب است.

خبـــــــــــــــــر

بــازار  ناموفــق  اولیه هــای  عرضــه  از  یکــی 
ســرمایه کــه خیلی هــا را ناامید کــرد و اعتماد 
را از عرضه های اولیه از بین برد، »فجهان« 
اســت. متقاضیــان خریــد ایــن ســهم چنــدان 
روی تقاضــای خــود پافشــاری نکردنــد و بــه 
فاصلــه چنــد روز پــس از عرضه اولیه، ســهم 
وارد مــدار قرمــز شــد و از همــان ابتــدا ســاز 

ناکوک برای سهامداران زد.
بــه گــزارش عصــر اقتصــاد، در حالــی که 
»فجهــان« بــا ارزش بــازار ۲۲ هــزار میلیــارد 
تومانی به ســهامداران عرضه شد و به اعتقاد 
برخــی تحلیلگران قیمت گذاری و ارزش گذاری 
شــده، اکنــون ارزش آن بــه ۱۶ هــزار میلیــارد 
تومان تنزل یافته است و به نظر می رسد این 
روند رو به نزول کماکان ادامه داشــته باشــد. 
در واقع، طی حدود یک ســال اخیر این ســهم 
زیــان ۲۶ درصدی را به ســهامداران وارد کرده 
اســت. عملکــرد ایــن ســهم بــه حــدی ضعیــف 
بــوده کــه حتی در چنــد روز اخیر که وضعیت 
بــازار ســهام اندکی تکان خــورده و کلیت بازار 
رو بــه رشــد بــوده، »فجهــان« عــادت قرمــزی 

خــود را تــرک نکرد و ســهامداران خود را بیش 
از پیش ناامید کرد.

شــرکت  ســهام  اســفناک  وضــع  از 
جهــان فــوالد ســیرجان در تابلــوی معامــالت 
از  ایــن شــرکت  کــه بگذریــم،  بــازار ســرمایه 
نــدارد  مطلوبــی  شــرایط  نیــز  عملیاتــی  نظــر 
بــا دیــد بلندمــدت  و حتــی ســهامدارانی کــه 
در  را  ســهم  ایــن  می کننــد،  ســرمایه گذاری 

لیست خود قرار نمی دهند.
صورت هــای مالــی دوره ۶ ماهــه منتهــی 
به شــهریور ماه این شــرکت خبر از افت قابل 
مالحظــه ۳۵ درصــدی ســودآوری می دهد. بر 
اســاس ایــن گــزارش، پس از گذشــت نیمی از 
ســال ۱۴۰۱ کمتــر از 7۶7 میلیــارد ريــال ســود 
خالــص شناســایی شــده کــه کمتــر از عملکرد 

مدت مشابه سال قبل است.
عملکــرد ضعیــف در امر کنترل هزینه ها 
تــا ســود  تمــام شــده موجــب شــده  بهــای  و 
ناخالــص و عملیاتــی بــه ترتیــب متحمل افت 
۲7 و ۳۱ درصدی شــود. اوج هنرنمایی جهان 
فوالد سیرجان آن جا است که آهن اسفنجی 

نرمه را با زیان به فروش می رساند و حاشیه 
سود فروش شمش نیز کاهش یافته و به ۱۳ 
درصــد رســیده اســت! به طــور کلــی، عملیات 
ایــن شــرکت در حاشــیه بســیار پاییــن انجــام 

می گیرد که جای تامل و بررسی دارد.
نکتــه دیگــر کــه از مقایســه عملکــرد ۶ 
ماهه ســال جاری با ۶ ماهه ســال گذشــته به 
چشم می خورد و جلب توجه می کند، کاهش 
چشــمگیر میــزان صــادرات اســت. در ۶ ماهه 
اول ســال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۸ هزار تن صادرات 
محصــوالت انجــام گرفــت امــا؛ طــی ۶ ماهــه 
نخســت ســال ۱۴۰۱ شرکت فقط توانسته ۳۰ 
هزار تن شــمش صادر کند که عملکرد بسیار 

ضعیفی تلقی می شود.
شــرکت جهان فوالد سیرجان نه تنها در 

امــر فــروش ضعیف عمل کرده بلکه در زمینه 
تولیــد محصــوالت نیز عقبگرد داشــته اســت؛ 
در حالــی کــه در نیمه نخســت ســال گذشــته 
بالــغ بــر ۱.۲ میلیون تن محصول تولید شــده 
بود، در نیمه اول سال جاری طی افت عجیب 
۳9 درصــدی، 7۴۲ هــزار تــن از خــط تولیــد 

خارج شد.
در مجمــوع، بــا بررســی جزئــی و کوتــاه 
بــه راحتــی می تــوان بــه ضعف هــای بســیاری 
در ایــن شــرکت پــی بــرد و در واقــع عملکــرد 
ضعیــف شــرکت جهان فوالد ســیرجان در امر 
سودســازی، اثــر منفــی خــود را بــر معامــالت 
ســهام این شــرکت نیز گذاشته و نارضایتی ها 
عــالوه بر شــرکت به تــاالر بورس نیز کشــیده 

شده است.

مدیرعامــل فــوالد مبارکــه تاکیــد کــرد کــه آغــاز 
نهضــت تولیــد فوالدهــای خــاص و پرآلیــاژ در 
ارزشــمند اســت و گام  فــوالد مبارکــه بســیار 
بلندی در صنعت فوالد کشور به شمار می آید.
بــه گــزارش فــوالد، محمدیاســر طیب نیا 
بــا ابــراز خرســندی از رونــد روبه رشــد کیفیت 
محصــوالت  تولیــد  همچنیــن  و  محصــوالت 
داشــت:  اظهــار  شــرکت  در  خــاص  و  کیفــی 
ایــن رونــد نشــان می دهــد همــه همــکاران به 
ضــرورت و مزایــای تولیــد محصــوالت متنــوع 
کیفــی آگاهــی پیــدا کرده اند؛ از ایــن رو به یاد 
داشته باشیم هر محصولی که تولید می کنیم 
باید همچنان منطبق با سفارش و درخواست 

مشتری و نیاز روز بازار باشد.
او گفت: در حوزه مصارف، آمارها بیانگر 
این است که میزان مصرف برق شرکت در 7 
مــاه نخســت ســال ۱۴۰۱ در مقایســه با مدت 
مشابه سال قبل علی رغم تولید بیشتر، روند 
کاهشــی داشــته اســت. ایــن امــر می تواند در 
بهینــه  مصــرف  و  تمام شــده  قیمــت  کاهــش 

نقش قابل توجهی داشته باشد.
مــواد  تأمیــن  مبارکــه  فــوالد  مدیرعامــل 

اولیــه را یکــی از بزرگ تریــن چالش های پیش 
روی فوالدســازان کشــور و حتــی بزرگ تریــن 
فوالدســازان جهــان دانســت و اظهار داشــت: 
باید در کنار اقدامات در حال انجام به وسیله 
دولــت، همــکاران معاونت معدن نیز درزمینه 
پروژه هــای تحقیقاتــی و اکتشــافات و تأمیــن 
تجهیــزات حــوزه معــدن، برنامه ریــزی بهتــر و 

فعالیت بیشتری داشته باشند.
طیب نیــا در بخــش دیگــری از ســخنان 
خود بر اهمیت احداث هرچه ســریع تر پروژه 
نــورد گــرم شــماره ۲ فــوالد مبارکــه تأکیــد و 
تصریــح کــرد: تا زمانی کــه این واحد احداث و 
وارد مدار تولید شــود، باید برای فروش همه 
محصوالت باألخص تختال های تولیدی مازاد، 
برنامه ریــزی و بازاریابــی داخلــی و صادراتــی 
هدفمندتری داشــته باشــیم. در شــرایطی که 
رکود در بازارهای جهانی و کشور وجود دارد، 
بایــد بــا تمــام تــوان، تمرکــز خــود را بــر تولیــد 
بــا ارزش  تختال هــای کیفی تــر و محصــوالت 

افزوده بیشتر بگذاریم.
او ضمــن قدردانــی از پروژه هایــی کــه در 
راســتای کاهــش مصــارف انــرژی، آب و مــواد 

نســوز و همچنیــن افزایــش تولیــد محصــول 
منطبــق بــا ســفارش در بخش هــای مختلــف 
شــرکت اجرا شــده اســت تصریح کــرد: عالوه 
دیگــر  یکــی  محصــول،  کیفیــت  و  تنــوع  بــر 
بــر حضــور موفــق در  اثرگــذار  از مؤلفه هــای 
بازارهای جهانی و تاب آوری شرکت در شرایط 
ســخت، کاهــش قیمــت تمام شــده محصــول 
است که شایسته است با جدیت بیشتری بر 

آن تمرکز داشته باشیم.
فــوالد مبارکــه پیش بینــی و  مدیرعامــل 
تأمین به موقع تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز 
خطوط تولید را از ضروریات شرکت دانست و 
گفت: همکاران حوزه های بومی سازی و خرید 
شــرکت باید در کوتاه تریــن زمان ممکن اقالم 
موردنیــاز خطــوط تولیــد و تعمیــرات را تأمیــن 
کننــد تــا کارکنان خطــوط تولید بــدون دغدغه 

بتوانند به کار تولید همت گمارند.
طیب نیــا بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه 
ممکــن اســت در فصــول ســرد ســال مجــددا 
بــا محدودیــت گاز مواجــه شــویم خاطرنشــان 
کــرد: در فرصت های مقتضی باید برای تأمین 
و تولیــد آهــن اســفنجی باکیفیــت موردنیــاز، 

اقدامات الزم و کافی را انجام دهیم.
جلســه کمیتــه مدیریــت شــرکت فــوالد 
مبارکــه شــنبه ۲۱ آبــان بــا حضــور مدیرعامل، 
ســالن  در  شــرکت  مدیــران  و  معاونــان 
همایش هــای مرکــز تحقیقات فــوالد مبارکه و 
با هدف بررسی عملکرد شرکت در ماه اخیر و 
نیمه نخست آبان و تجزیه وتحلیل نقاط قوت 
و قابــل بهبــود در حوزه هــای تولید، توســعه و 

برنامه های آتی شرکت برگزار شد.
گفتنــی اســت، در ایــن جلســه معاونــان 
و مدیــران ذی ربــط گزارش هایــی در حوزه های 
عملکــرد ایمنــی شــرکت، شــرایط و وضعیــت 
کیفی محصوالت، عملکرد نواحی زیرمجموعه 
آهن ســازی،  ازجملــه  بهره بــرداری  معاونــت 
فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم، نــورد گرم، 
نــورد ســرد و مجتمــع فــوالد ســبا، برنامه ها و 
دســتاوردهای شــرکت در حوزه هــای مدیریت 
نواحــی  در  اطالعــات  فنــاوری  و  سیســتم ها 
ازجملــه نــورد ســرد و معاونت هــای اقتصــادی 
و مالــی و معــدن ارائــه کردنــد کــه موردتوجــه 
مدیرعامــل و ســایر معاونــان و مدیــران حاضر 

در جلسه قرار گرفت.

نارضایتی های ادامه دار 
در »فـجـهـان« 

آغاز نهضت تولید فوالدهای خاص و پرآلیاژ در فوالد مباركه



آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . سه شنبه 1 آذر 1401 . سال هجدهم . شماره 5035 . 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران)نوبت اول(
بدینوسـیله بـه اطـاع تمامـی اعضـای انجمـن مـی رسـاند نوبـت اول مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه روز پنجشـنبه مـورخ 1401/09/24 درسـاعت 17:00بـه آدرس: تهـران 

خیابـان طالقانـی، بعـد از تقاطـع ولیعصـر، روبـروی بـورس کاال، پـاک 440، سـالن اجتماعـات مرکـز علمـی کاربـردی خانـه کارگـر تهـران تشـکیل می شـود. 
دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرسی و تصویب آن ها
2. استماع گزارش خزانه دار و تصویب تراز مالی سال 1400-1401 و تصویب آن ها

3. تعیین تکلیف عضویت اعضای تعلیقی مطابق مقررات اساسنامه 
4. تاکیـد بـر اختیـارات هیـات مدیـره در خصـوص اجـرای بنـد 10 وظایـف و اختیـارات انجمـن در اساسـنامه در قالـب برنامـه هـای آتـی انجمـن و جابجایـی و تغییـر مـکان 

ملکـی انجمن 
5. انتخاب بازرس ) یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل(

الزم به ذکر است :
طبـق تبصـره 2 مـاده 33 اساسـنامه انجمـن کاندیداهـای بازرسـی بایـد درخواسـت کتبـی خـود را تـا دو هفتـه قبـل از برگـزاری مجمـع  بـه اطـاع دبیرخانـه برسـانند و از 

رسـیدن درخواسـت بـه دبیرخانـه اطمینـان حاصـل نمایند .  
اشـخاصی کـه امـکان حضـور در مجمـع را ندارنـد و تمایـل بـه اعطـا ء وکالـت دارنـد مـی بایسـت وکالتنامـه خـود را تـا دو هفتـه قبل از برگزاری مجمع بـه اطاع دبیرخانه 

  هیات مدیرهبرسـانند و از رسـیدن درخواسـت به دبیرخانه اطمینان حاصل نمایند.

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پارس تدبیر دانش
به شناسه ملی 10102870179 و به شماره ثبت 246379 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه مورخ 1401/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
آقای محمود آجورلو به شـماره ملی 0067728529 به سـمت بازرس اصلی تا پایان سـال مالی آقای 
مسـلم نظـری راد بـه شـماره ملـی 0534048056 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل تـا پایـان سـال مالـی 
انتخاب گردیدند . روزنامه کثیراالنتشـار عصر اقتصاد جهت نشـر آگهی های شـرکت تعیین گردید . 

ترازنامـه و صـورت حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی منتهـی بـه 6/31/1401 تصویـب گردید .
   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها

و موسسات غیرتجاری تهران )1414219( 

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام فن آوا ماهواره به شناسه ملی 10102582478 
و به شماره ثبت 216891 ب

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1401/04/12 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد:  
شـرکت گـروه فـن اوا بـه شناسـه ملـی 10102411479 و بـه نمایندگـی رضـا مختارنـژاد 
بـه شـماره ملـی 2751519962 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت داده 
پـردازی فـن آوا بـه شناسـه ملـی 10102529331 و بـه نمایندگـی محسـن رضائـی بـه 
شـماره ملی 2431783022 به سـمت رئیس هیئت مدیره شـرکت شـبکه گسـتر فن 
آوا بـه شناسـه ملـی 10102534249 و بـه نمایندگـی محمدرضـا قـوی بـه شـماره ملـی 
0081305729 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره شـرکت داده سـامانه فـن آوا بـه 
شناسـه ملـی 10102534268 و بـه نمایندگـی محمدباقـر پیشـوائی بـه شـماره ملـی 
2297752156 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت توسعه هوشمند به سام 
بـه شناسـه ملـی 10102597103 و بـه نمایندگـی رحمـت هللا خزائـی بـه شـماره ملـی 
3960317875 بـه سـمت مدیـر عامـل و عضـو اصلـی هیئـت مدیـره انتخـاب گردیدند. 
کلیـه اوراق و اسـناد تعهـد آور از جملـه چـک ، سـفته ، بـرات و قراردادهـا بـا امضـاء 
مدیـر عامـل و یکـی از اعضـا هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت و در غیـاب 
مدیرعامـل بـا امضـای دو نفـر از اعضـای هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت 
معتبـر و اوراق عـادی و مراسـات بـا امضـاء مدیـر عامـل منفـرداً همـراه بـا مهـر شـرکت 
معتبـر و در غیـاب وی بـا امضـاء یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره و مهـر شـرکت معتبـر 
مـی باشـد. هیـات مدیـره اختیـارات بنـد 18 مـاده 50 اساسـنامه را بـه شـرح ذیـل بـه 
مدیرعامـل تفویـض نمـود: طـرح و اقامـه هرگونـه دعـوی اعـم از حقوقـی و کیفـری بـه 
طرفیـت اشـخاص اعـم از حقیقـی یـا حقوقـی و دفـاع از هرگونـه دعـوی اعـم از مدنـی و 
جزائـی در کلیـه مراجـع و در تمامـی مراحـل بـا حـق پژوهـش، فرجـام، مصالحه، تعیین 
وکیـل، سـازش، ادعـای جعـل نسـبت بـه سـند طـرف تعییـن جاعـل و اسـترداد سـند، 
اسـترداد دعوی و اسـترداد درخواسـت ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون 
اختیـار صلـح و تعییـن وکیـل بـا یـا بـدون حـق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین 
مصـدق و کارشـناس، اقـرار، خـواه درماهیـت دعـوی خـواه در امـری کـه کامـاً قاطـع 
دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع 
از دعـاوی مذکـور، تامیـن مدعـی بـه، تقاضـای توقیف اشـخص و امـوال از مراجع اداری 
و قضایـی، اعطـای مهلـت بـرای پرداخـت مطالبـات شـرکت، درخواسـت صـدور بـرگ 
اجرائـی و تعقیـب عملیـات اجرائـی و اخـذ محکـوم بـه تودیعـی چـه در دادگاه و چـه در 

ادارات و دوایـر ثبـت اسـناد .
  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری تهران )1414237(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر ) سهامی خاص (
به شماره ثبت 234991 و شناسه ملی 10102759380

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر ) سهامی خاص ( 
به شـماره ثبت 234991 دعوت می نماید تا در جلسـه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العـاده شـرکت کـه در روز سـه شـنبه مـورخ 1401/09/15 راس سـاعت 11 صبـح بـا دسـتور 
جلسـه انتخـاب اعضـاء هیئـت مدیـره در محـل قانونـی شـرکت بـه نشـانی : تهـران، خیابـان 

سـمیه، خیابـان رامسـر، پـاک 46 برگـزار مـی گـردد حضور بهم رسـانند.
هیئت مدیره شرکت 

آگهی مفقودی
پلاک شلماره  بله   88 ملدل    SX زانتیلا  کمپانلی  بلرگ  و  سلبز   بلرگ 
961 ن 24 ایلران 19 و شلماره شاسلی S 1512287174057 بله شلماره 
موتلور 3019672 بله نلام آروشلا منصلوری مفقلود و از درجله اعتبلار 

سلاقط ملی باشلد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
شـماره  اصالحـی  رای  و   1401/06/12 مـورخ   140160316001001989 شـماره  رای  برابـر 
140160316001002286 مورخ 1401/07/06 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشـاه 
ناحیـه یـک تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مریم آذرسـینا فرزند عبدالحسـین بشـماره 
شناسـنامه 5 کـد ملـی 3257732880 صـادره از کرمانشـاه در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه 
مسـاحت 24.63 متـر مربـع در محـدوده اراضـی پـالک باقیمانـده 15 فرعـی ا ز140 اصلـی واقـع در 
بخش یک حومه کرمانشـاه خریداری از مالک رسـمی خانم فخرالتاج ربیع محرز گردیده اسـت.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/01
مهدی زارعی وش- رئیس ثبت اسناد و امالک             1884/م الف/12

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140160316001002394 مورخ 1401/07/12 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک کرمانشـاه ناحیـه یـک تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کیومـرث عبدلی فرزند 
حسـنعلی بشـماره شناسـنامه 617 کـد ملـی 3871883514 صـادره از همـدان در ششـدانگ یـک 
باب سـاختمان به مسـاحت 164 متر مربع در محدوده اراضی پالک 8 فرعی از 139 اصلی واقع در 
بخـش یـک حومـه کرمانشـاه بـه آدرس: شـهرک تعـاون یـک ایسـتگاه یـک بـر خیابـان 45 متـری بیـن 
کوچه بهار 2 و بهار 3 خریداری از مالک رسمی آقای هوشنگ معتضدی محرز گردیده است.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/01
مهدی زارعی وش - رئیس ثبت اسناد و امالک     1893/م الف/12

 1401/04/28 درتاریـخ  فراسـت  تدبیـر  آرمـان  خـاص  سـهامی  شـرکت  تاسـیس 
امضـا ذیـل  و  ثبـت  بـه شناسـه ملـی 14011659077  ثبـت 604753  بـه شـماره 
آگهـی  عمـوم  اطـاع  جهـت  زیـر  شـرح  بـه  آن  خاصـه  کـه  گردیـده  دفاترتکمیـل 
مـی گـردد. موضـوع فعالیـت : عبـارت اسـت از:  - انجـام مطالعـات و تحقیقـات 
تولیـد صنعتـی  نیـز  و  کاسـتیک(  تولیـد سـدیم هیدروکسـید) سـود  در خصـوص 
سـود کاسـتیک و دیگـر فـرآورده هـای شـیمیایی مرتبـط و فـروش و صـادرات کلیـه 
اقـام تولیـدی. - مشـارکت در سـایر شـرکت هـا از طریـق تاسـیس یـا تعهـد سـهام 
شـرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سـهام شـرکتهای موجود . - به طور کلی شـرکت 
می تواند به کلیه عملیات و معامات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم 
یـا غیـر مسـتقیم بـه تمـام یـا هریـک از موضوعـات مشـروحه فـوق مربـوط باشـد 
مبـادرت نمایـد. درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان تهران، شهرسـتان 
تهـران، بخـش مرکـزی، شـهر تهـران، ایرانشـهر، خیابـان بهبهـان، خیابـان رامسـر، 
پـاک 46، طبقـه 3 کدپسـتی 1581964914 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت 
اسـت از مبلـغ 10,000,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 10000000 سـهم 1000 
ریالـی تعـداد 10000000 سـهم آن بـا نـام عـادی مبلـغ 10000000000 ریـال توسـط 
موسسـین طی گواهی بانکی شـماره 11491401522 مورخ 1401/08/01 نزد بانک 
آینـده شـعبه شـهید بهشـتی بـا کـد 1149 پرداخـت گردیـده اسـت : اعضـا هیئـت 
مدیـره خانـم اعظـم پارسـا بـه شـماره ملـی 0046469540 بـه سـمت عضـو اصلـی 
هیئت مدیره به مدت 2 سـال آقای اشـکان صحت به شـماره ملی 0081673221 
آقـای حسـین  بـه مـدت 2 سـال  از هیئـت مدیـره(  بـه سـمت مدیرعامـل )خـارج 
شـهرابی بـه شـماره ملـی 0081725078 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه 
مـدت 2 سـال آقـای مسـلم نظـری راد بـه شـماره ملـی 0534048056 بـه سـمت 
عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای ابراهیـم صحـت بـه شـماره ملـی 
0600856771 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای جـال 
شـهرابی بـه شـماره ملـی 0032913702 نماینـده حقوقـی ، تولیـد سـولفور سـدیم 
ایـران بـه شناسـه ملـی 10100918039 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 
2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد تعهـد آور ،چـک ها،سـفته هـا، 
بـروات و قـرارداد هـا بـا امضـاء متفـق مدیرعامـل و یکـی از اعضـاء هیئـت مدیـره 
بـا امضـاء متفـق دوتـن از اعضـاء  بـا مهـر شـرکت و در غیـاب مدیرعامـل  همـراه 
هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت و اسـناد عـادی و مکاتبـات اداری بـا امضـاء 
مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت و درغیـاب وی بـا امضـاء یکـی از اعضـاء هیئـت 
مدیـره بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل: 
طبـق اساسـنامه بازرسـان آقـای محمـود آجورلـو بـه شـماره ملـی 0067728529 
بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال آقـای محمدعلـی خـدام بـه شـماره ملـی 
روزنامـه کثیـر  1 سـال  بـه مـدت  البـدل  بـازرس علـی  بـه سـمت   4592163435
االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی های شـرکت تعییـن گردید. ثبت موضوع 

فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد.
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )1414218(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه هدف تجارت آریانا درتاریخ  1401/08/29 
بـه شـماره ثبـت 604957  بـه شناسـه ملـی 14011669335 ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر 
تکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیر جهت اطالع عمـوم آگهی می گردد. موضوع 
فعالیـت: صـادرات و واردات و تهیـه و تولیـد و خریـد و فـروش و توزیـع و خدمـات پـس 
از فـروش کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی و مشـارکت بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی 
و اخـذ و اعطـای نمایندگـی از شـرکتها و مجموعه هـای داخلـی و خارجـی، شـرکت در 
مناقصـات و مزایـدات داخلـی و خارجـی و دولتـی و خصوصـی و افتتـاح حسـاب بانکـی و 
اخـذ وام از بانکهـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری و فعالیتهـای مجـاز در رابطـه بـا موضـوع 
شـرکت درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : 
از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران، شهرسـتان ری، بخـش 
مرکـزی، شـهر ری، نیکونـام پشـت بیمارسـتان، کوچـه شـهید رضـا شـکری، کوچـه شـهید 
اسـد محمـود پـور، پـالک 1، طبقـه همکـف کدپسـتی 1849674719 سـرمایه شـخصیت 
حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 1,000,000 ریـال نقـدی میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از 
شـرکا خانـم سـیده ربابـه موسـوی بـه شـماره فراگیـر 183042319024 دارنـده 990000 
ریـال سـهم الشـرکه خانـم سـیده مرضیـه حسـینی بـه شـماره فراگیـر 183230523023 
دارنـده 10000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره خانـم سـیده ربابـه موسـوی بـه 
شـماره فراگیـر 183042319024 بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و 
بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود خانـم سـیده مرضیـه حسـینی به شـماره فراگیر 
183230523023 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اسـناد رسـمی و بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک، سـفته، 
بـروات، قراردادهـا، عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه اوراق و اسـناد و نامه هـای عـادی و 
اداری بـا امضـاء مدیرعامـل بـه تنهائـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد. اختیارات 
مدیرعامـل: طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهی های 
شـرکت تعییـن گردیـد.  ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه 

فعالیـت نمـی باشـد .
  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها

و موسسات غیرتجاری تهران )1414232(

رشد ۸.۴۹ درصدی اقتصاد در سیستان و بلوچستان
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
بــر  کــه   کــرد  اعــام  بلوچســتان  و  سیســتان 
اســاس برآوردهای صورت گرفته میزان رشــد 
اقتصــادی اســتان ۸.۴۹ درصــد هســت که به 
ترتیــب در بخش هــای صنعــت ۱۱.۰۸ درصــد، 
کشــاورزی ۹ درصــد، خدمــات ۷.۴ درصــد و 

معدن ۷.۰۵ درصد توزیع شده است.
مهــرداد عرب اول در شــورای برنامه ریزی 
رشــد  بــر  موثــر  عوامــل  بررســی  بــه  اســتان 
اقتصــادی هــدف گــذاری شــده در ســال۱۴۰۱، 
سیســتان و بلوچســتان اشــاره کــرد و افــزود: 
قانــون  و  دولــت  برنامه هــای  اصلــی  اولویــت 
بودجــه ســال ۱۴۰۱، دســتیابی بــه نــرخ رشــد 
اقتصــادی ۸ درصــد در کشــور و ۸.۴ درصد در 

استان بوده است.
او ادامــه داد: ۴۷.۲ درصــد اشــتغال سیســتان 
و بلوچســتان در بخش خدمات، ۳۸.۲ درصد 
مشاغل مربوط به حوزه صنعت و ۱۴.۶ درصد 

مشاغل استان در بخش کشاورزی است.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
سیســتان و بلوچســتان بــا اشــاره بــه توزیــع 
ضریــب  بلوچســتان،  و  سیســتان  در  درآمــد 
جینی در مناطق شهری را ۴۹ درصد و مناطق 
روســتایی را ۳۳ درصــد بیان کــرد و ادامه داد: 
ســهم ارزش افــزوده در گروه هــای کشــاورزی، 
صنعــت و معــدن و خدمــات بــه ترتیــب ۳.۱۸، 

۲.۲۲ و ۵.۵۹ درصد است.
ارزش  عملکــرد  خصــوص  در  اول  عــرب 
افــزوده اســتان در یک دهــه اخیر، گفت: روند 
رشــد ارزش افــزوده بــه قیمت هــای جــاری در 
طــول یــک دهه اخیــر افزایشــی بــوده، اما این 
رونــد بــرای قیمت هــای ثابــت تقریبــا تغییــری 
نداشــته و حتــی در برخــی از ســال  ها ماننــد 
نــرخ  دارای   ۱۳۹۹ و   ۱۳۹۱،۱۳۹۸ ســال  های 
رشــد منفی بوده، اما این روند از ســال ۱۳۹۸ 
بــه بعــد به حالت صعــودی درآمده تا حدی که 
اســتان در ســال ۱۴۰۰ بــه رشــد ۶.۲ درصــدی 

دست یافته است.
او افــزود: در طــول ایــن دوره زمانــی، اقتصــاد 
سیســتان و بلوچســتان بهترین نرخ رشــدی را 
از خــود نشــان داده و در ســال ۱۳۹۶، ۷۲.۱۰ 
درصد رشد ارزش افزوده اتفاق افتاده است.

ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه در اقتصــاد 
ایران به خصوص اســتان هایی مانند سیستان 
و بلوچســتان که کمتر توســعه یافته هســتند، 
میــزان وابســتگی رشــد اقتصــادی بــه ســرمایه 
گذاری های مســتقیم دولت بسیار شدید بوده 
است گفت: هرگونه برنامه ریزی برای افزایش 
تولیــد و رشــد اقتصــادی مســتلزم افزایــش در 
ســرمایه گــذاری مســتقیم دولــت بــرای ایجــاد 

زیرساخت  های الزم است.
عرب اول ادامه داد: یکی از شاخص  هایی 
که می تواند روند تغییرات این سرمایه گذاری 
را بــا دقت زیادی نشــان دهــد و مقادیر آن در 
ســطح اســتان موجــود بــوده، میــزان اعتبارات 

تملک دارایی  های سرمایه ای است.
او تصریــح کرد: در حالت خوشــبینانه در 
صورتــی کــه اعتبــارات سیســتم بانکــی هــم به 
انــدازه قابــل توجهی در ارقــام حقیقی افزایش 
داشــته و بهــره وری ســرمایه و نیــروی کار هــم 
مابقی مسیر رشد اقتصادی را جبران کند می 
توان به رشــد اقتصادی هدف گذاری شــده به 

صورت حقیقی دست پیدا کرد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 

سیســتان و بلوچستان با بیان اینکه اعتبارات 
سیستم بانکی نقش بسیار مهمتر و پررنگتری 
نســبت بــه اعتبــارات دســتگاه های اجرایــی در 
توســعه طرح های عمرانی اســتان دارد، افزود: 
اعتبارات دســتگاه های اجرایی در ســال ۱۴۰۰، 
تنهــا ۱۱ درصــد از اعتبــارات عمرانــی و تملــک 
دارایی  هــای ســرمایه ای را بــه خــود اختصــاص 

داده است.
عــرب اول ادامــه داد: بــرای اینکه بتوانیم 
نــرخ رشــد اقتصــادی هــدف را در ســال ۱۴۰۱ 
محقق کنیم، باید به طور دقیق بررســی شــود 
که روندهای طی شده با توجه به اجزای آن  ها 
یعنــی بخش  هــای اقتصــادی مختلــف، در ایــن 

دوره چگونه عمل کرده اند.
بــا بیــان اینکــه ارزش افــزوده جــاری  او 
استان در طی یک دهه همواره با نرخ مناسبی 
رشد کرده است، اظهار کرد: بیشترین سهم را 
در این رشــد ابتدا بخش خدمات و پس از آن 
بخش کشــاورزی و صنعت در رقابت تنگاتنگ 

با یکدیگر بر عهده داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان 
و بلوچستان به ضرورت توجه به بخش معدن 
در بلندمدت اشــاره کرد و افزود: بخش معدن 
بــا وجود ظرفیت  های موجود در آن برای ایجاد 
ارزش افــزوده همــواره در طــی ایــن یــک دهــه 
مورد غفلت قرار گرفته و به شــدت نســبت به 

سایر بخش ها عقب مانده است.
عــرب اول افزود: در صورتی که بخواهیم 
اســتان  در  بیشــتر  اقتصــادی  رشــد  بــرای 
برنامه ریــزی کنیــم، بایــد بخش  هــای خدمــات 
و  مــدت  میــان  و  مــدت  کوتــاه  در  و صنعــت 
و  ظرفیــت  داشــتن  دلیــل  بــه  معــدن  بخــش 
ارزش افــزوده ای کــه می توانــد ایجــاد کنــد، در 
بلنــد مدت مد نظر سیاســت گذاران اقتصادی 

استان قرار گیرد.
بــا  کشــاورزی  بخــش  در  داد:  ادامــه  او 
توجه به وابســتگی شــدید این بخش به منابع 
کــه سیاســت گذاران  می شــود  پیشــنهاد  آبــی 
اقتصــادی بــرای تحریــک این بخــش و افزایش 
رشــد اقتصــادی آن بــه مقوله های سیاســی در 
بــه دســت آوردن حقابــه اســتان از رودخانــه 

هیرمند توجه ویژه داشته باشند.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اینکــه  بیــان  بــا  بلوچســتان  و  سیســتان 
نیازمنــد  اقتصــادی  رشــد  نــرخ  کــردن  محقــق 
اقتصــادی  زیرســاخت  های  در  ســرمایه گذاری 
اســت، ادامــه داد: ایــن موضوع باعث شــده تا 
همــه جوامــع و کشــورها ایــن امــر را از اهداف 

اولویت دار اقتصادی خود بدانند.
اقتصــادی  بخــش  کاراتریــن  را  خدمــات 
اســتان دانست و افزود: مهمترین علت پایین 
اســتان  بخــش در  ایــن  افــزوده  ارزش  بــودن 
ایــن  در  دولتــی  گذاری  هــای  ســرمایه  کمبــود 
عرصه بوده که خود ناشی از سرمایه بر بودن 

شدید آن برای فرایند توسعه است.
عــرب اول تصریــح کــرد: ایجــاد هــر شــغل در 
تــا ۲ میلیــارد تومــان  بخــش معــدن حــدود ۱ 
هزینــه در بــر دارد و در شــرایطی که نرخ باالی 
بیکاری در استان مسئله اشتغال را به یکی از 
بزرگترین چالش  های دولت تبدیل کرده است 
شــاید مــورد توجه قرار دادن این حوزه نســبت 
بــه بخش  های دیگــر که با ســرمایه گذاری  های 
کمتر، ارزش افزوده و اشــتغال ایجاد می کنند 

در کوتاه مدت توجیه پذیر نباشد.

خبـــــــــــــــــر

مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان 
اردبیل از آسفالت ۲۸۶ کیلومتر از جاده های اصلی 
فرعــی و روســتایی بــه منظور ارتقــای ایمنی راه های 

استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، کلیم اله وثوقی یکشنبه در 
جلســه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل ونقل 
اســتان بــا گرامیداشــت روز جهانــی یادمــان قربانیان 
ســوانح رانندگی، ارتقای ایمنــی راه های مواصالتی را 
اولویــت اصلــی راهداران دیار ســبالن خواند و گفت: 
در ۷ ماهــه گذشــته ۳۰۰ عــدد از رمپ  هــای ورودی و 

خروجی در راه های استان ایمن سازی شده است.
ایمنــی  اجرائــی  مدیریــت  کمیســیون  دبیــر 
حمل ونقــل اســتان اردبیــل بــا اشــاره بــه اینکــه بــه 
منظــور جلوگیــری از پــرت شــدن وســایل نقلیــه ۹۰۰ 
عــدد اســتوانه ایمنــی در دماغه هــا ونقــاط پربرخــورد 
در راههــای اصلــی ،فرعــی و روســتایی اســتان نصب 
شــده اســت، افزود: در مدت یاد شــده ۱۸۵ کیلومتر 
از سیســتم روشــنایی موجــود راه و تونــل به صــورت 

مستمر از سوی راهداران نگهداری می شود.

عضو شــورای اداری اســتان اردبیــل همچنین از 
رفع افتادگی هزار و۶۰۰ کیلومتر از شــانه راه اصلی، 
فرعی و روستایی استان در هفت ماهه گذشته خبر 
داد و با اشــاره به تســطیح ۸ هزار کیلومتر از حریم 
راه هــای اســتان خاطرنشــان کرد: عالوه بــر این هزار 
و۵۰۰ متــر از حفاظ هــای موجــود در راه هــای اصلی و 

فرعی استان ارتقا داده شده است.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اردبیــل بــا بیــان اینکــه بــی توجهــی برخــی راننــدگان 
بــه قوانیــن راهــور و یــا نواقــص احتمالــی خــودرو از 
دالیــل مهم بــروز حــوادث رانندگی در جادههاســت، 
تصریــح کــرد: طبــق اعــالم نظــر کارشناســان پلیــس 
راه و راهداری علت اصلی تصادفات اســتان ســبقت 
و ســرعت غیرمجــاز اســت کــه امیدواریــم بــا فرهنگ 
ســازی، انجام آموزش های الزم از طریق رســانه ها و 
فضــای مجــازی، رانندگان هم قوانیــن راهور را بیش 

از پیش رعایت کنند تا سفری ایمن داشته باشند.
عضو شورای ترافیک استان اردبیل اصالح ۲۷۲ 
هزار متر از شیب شیروانی راه ها را در استان یادآور 

شــدو اظهــار کــرد: همچنیــن در ایــن مدت راهــداران 
و  اصلی،فرعــی  راه هــای  از  کیلومتــر  و۵۰۰  یکهــزار 

روستایی را خط کشی کرده اند.
هــزار   ۲ نصــب  و  تهیــه  بــه  اشــاره  بــا  وثوقــی 
متــر مربــع تابلوهــای اطالعاتــی و ۶هــزار و۵۰۰ عــدد 
مواصالتــی  محورهــای  در  راه هــا  الزامــی  تابلوهــای 
اظهــار کــرد: همچنیــن هــزار و ۶۰۰ عــدد ســرعت کاه 
اســتان  راه هــای  در  آســفالتی  و  پالســتیکی،مجازی 

اصالح، رنگ آمیزی، تهیه و نصب شده است.
در  حفــاظ  متــر   ۲۰۰ و  هــزار   ۳ نصــب  او  
پرتگاه ها،آبروهــا و رفوژمیانــی، ارتقــای ۳۵۰ شــاخه 
گاردریل،تعمیر ۳ هزار و۵۰۰ شاخه گاردریل،شست 
و شوی ۱۰۴ هزار عدد از عالئم،تهیه و نصب ۱۷ عدد 
از چراغ  های چشــمک زن،رنگ آمیزی ۳ هزار و ۶۰۰ 
عــدد از پایــه تابلــو وعالئــم ،رنــگ آمیــزی ۱۴۰ عدد از 
پایــه روشــنایی و چراغ  هــای چشــمک زن را از دیگــر 
اقدامات مهم راهداران در ۷ ماهه گذشته برشمرد.

مدیــر کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای اســتان 
اردبیل ۲۷۰ هزار متر مربع لکه گیری و رفع چاله های 

راه های اصلی،فرعی و روســتایی اســتان را در ۷ ماهه 
گذشــته یــادآور شــد و افــزود: در مــدت یاد شــده ۱۲۲ 
کیلومتر از راه های استان روکش آسفالت شده است.
وثوقی در ادامه ۱۰۶ هزار متر مکعب خاکبرداری 
و اصــالح پیــچ در راه هــای اصلی،فرعــی و روســتایی 
و بازســازی و اصــالح ۷ هــزار کیلومتــر از کانال هــای 
طرفیــن راه های اســتان را از دیگــر اقدامات اداره کل 
راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان اردبیــل ذکر 
کــرد و گفــت: در ایــن مــدت همچنیــن ۶ هــزار و۷۰۰ 
عــدد دپــوی خاکــی در دماغه و نقــاط پربرخورد ایجاد 
و ۲ هــزار و ۶۰۰ عــدد بازتــاب ایمنــی نیــز در راه هــای 

اصلی، فرعی و روستایی استان نصب شده است.

طــرح اســتحصال آب زیرزمینــی در منطقــه ســرانی 
شــیروان و انتقال به ســایر نقاط خراسان شــمالی با 
هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان در ســفر رییس جمهور 
بــه اســتان تصویــب شــد و اینــک وعــده دولتمــردان 
برای اجرای فاز نخست آن با تخصیص ۵۰۰ میلیارد 

تومان محقق شد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، ایــن روزهــا مقابلــه 
از  بســیاری  دغدغــه  خشکســالی  شــوم  پدیــده  بــا 
کاشناســان، نهادهای مدنی و دولتمردان شده است 
بــه گونــه ای کــه دولــت ســیزدهم در همیــن زمینــه 
طرح هــای علمــی و کارشناســی شــده بســیاری را در 

کشور مطرح و وارد فاز اجرا کرده است.
خراســان شمالی نیز که بختک خشکسالی ۸۵ 
درصــد عرصه هــای آن را فــرا گرفتــه از نــگاه عدالــت 
محــور دولــت دور نمانــده اســت و در یک ســال اخیر 
بزرگتریــن طــرح آبرســانی شمالشــرق کشــور را در 

دســتور کار قــرار داد و مصمــم اســت تا بــا اجرای آن 
این خطه را از خشکسالی نجات دهد.

خطــه  ایــن  موقعیــت خشکســالی  بــه  نگاهــی 
اهمیــت اجــرا طــرح را بــه خوبــی نشــان مــی دهــد، 
شــمار قابــل توجهی از روســتاییان اســتان بــا تانکر و 
به صورت ســیار آبرســانی می شوند و البته وضعیت 
منابع آبی در شــهرها هم چندان مناســب نیســت و 
برخی از شهرها با مشکل تنش آبی روبه رو هستند.
نیــاز  مــورد  آشــامیدنی  آب  اکنــون  همچنیــن 
از آب  در ســه شــهر خراســان شــمالی  شــهروندان 
ســدها یعنی آب ســطحی تامین می شود اما کاهش 
بارندگــی و کاهــش آبدهــی رودهــا ســبب شــده تــا 

میزان ذخیره در این دریاچه  ها هم مناسب نباشد.
تمامــی ایــن مــوارد بیانگــر اهمیــت اجــرای ایــن 
پروژه عظیم آبرسانی است و اختصاص بودجه هزار 
و ۵۰۰ میلیــارد تومانــی از محــل ســفر رییس جمهور 

به اســتان، آن را به بزرگترین طرح آبرســانی کشــور 
تبدیل کرده است.

اهمیت طرح
 ۲۲ شهرســتان،   ۸ دارای  شــمالی  خراســان 
شــهر و بیش از ۸۵۰ روســتای دارای ســکنه اســت و 
براساس آمار آخرین سرشماری استان ۴۴ درصد از 
جمعیــت ایــن خطه در روســتاها ســاکن هســتند که 
طی سال  های اخیر مردم شهرها و روستاهای استان 
با نبود و کمبود آب دست و پنجه نرم می کنند و بنا 
به اعالم شرکت آب و فاضالب ۱۱ شهر و ۲۳۸ روستا 
دارای تنش آبی هستند و به ۹۳ روستا نیز با تانکر 

آب رسانی می شود.
با توجه به شرایط بحرانی استان نیاز به تامین 
آب پایدار بیش از همیشه احساس می شد که این 
مهــم یکی از مطالبات مردم اســتان از رییس جمهور 

بــه خراســان  ایشــان  و ششــمین ســفر  بیســت  در 
شــمالی بــود و در ســفر هیــات دولــت به این اســتان 
مطالعــات اولیــه طــرح انتقال آب منطقه ســرانی که 
جــزو پروژه  هــای شــاخص و مهــم اســتان اســت در 
اولویــت قــرار گرفــت و و وزارت نیــرو نامــه ای را برای 
تخصیــص ۱۵ هــزار میلیــارد ریــال به ســازمان برنامه 
و بودجــه ارســال کــرده تــا ایــن اعتبــار بــه ایــن طــرح 

اختصاص یابد.
بــر ایــن اســاس مطالعــه اولیه طــرح انتقال آب 
منطقه ســرانی شمال شهرســتان شیروان به مناطق 

کم آب انجام شد و در دستور کار قرار گرفت.
شــیروان  ممنوعــه  دشــت  پــروژه  ایــن  اجــرای 
و بســیاری از روســتاهای فــاروج، گرمــه و جاجــرم و 
اسفراین که سال  ها به خاطر خشکسالی  های پی در 
پی و کاهش بارندگی  ها با بحران آب دســت و پنجه 
نــرم مــی کنند، ســیراب می شــوند. روســتای ســرانی 
در فاصله ی ۷۹ کیلومتری شــمال شــیروان قرار دارد 
که دره ای پرآب و درخت را شــامل می شــود و منطقه 
گلیل و ســرانی شــیروان با مســاحت ۱۸ هزار هکتار 

در سال ۱۳۵۰ حفاظت شده اعالم شد.
بررســی  ها نشــان مــی دهــد که اســتحصال آب 
زیرزمینــی بــا حفــر چــاه در منطقــه ســرانی و انتقــال 
آن بــه مناطــق کــم آب مشــکل بــی آبی ایــن خطه از 

شمالشرق کشور را برطرف می کند.
در مجمــوع هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان ریــال 
برای این طرح اعتبار مصوب شــده اســت که امســال 
۵ هــزار میلیــارد ریــال آن تخصیص یافــت و حفر ۱۸ 
حلقه چاه و خط انتقال ۲۵۰ کیلومتر شــبکه آب در 
دســتور کار قــرار گرفــت. بــا اجــرای این طرح ســاالنه 
نیــاز  مــورد  آشــامیدنی  آب  مترمکعــب  میلیــون   ۴۰
شــهروندان در برخی از شهرســتان  های استان از این 

منابع زیرزمینی تامین می شود.

تحقق وعده دولت با تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان به آبرسانی 
خراسان شمالی

آسفالت  ۲۸۶ کیلومتر از جاده های 
اصلی، فرعی و روستایی استان اردبیل 



اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

05:19

06:47

11:50

17:13

روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

دارای رتبه B روزنامههای کل کشور
صاحب امتیاز: موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق پالک 11 واحد2
شماره های تحریریه : 88948104-8

شمارههای سازمان آگهیها: 88945293-7
فکس: 88906447، شماره تلگرام: 09037396929

مرام نامه اخالق حرفهای:
h t t p : / / w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m / c o n t e n t 1

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

توزیع تهران: شرکت نشر گستر امروز 
سازمان امور شهرستان :  88945293-7

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

E - m a i l : i n f o @ a s r e - e g h t e s a d . c o m

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی . سه شنبه 1 آذر 1401 . 22 نوامبــــــــر 2022 . 27 ربیع الثانی 1444 .
. سال هجدهم . شماره 5035 .

افزایش موجودی ۵۲ قلم از 
کمبودهای دارویی در کشور

طبق اعالم سازمان غذا و دارو، به دنبال اقدامات 
انجام شــده در جهت تامین و تســهیل دسترسی مردم 
به دارو، موجودی  ۵۲ قلم از کمبودهای جاری دارویی 

افزایش یافته است.
بــه گــزارش ایســنا، بــا اقدامــات مشــترک صــورت 
گرفتــه طــی دو هفتــه گذشــته از ســوی مجمــوع عوامل 
دخیــل در حــوزه دارو، موجــودی ۵۲ قلــم از کمبودهــای 
جــاری رو بــه افزایــش رفتــه و بــه دامنــه قابــل اطمینــان 

نزدیک شده است.
و  کــودکان  بیوتیک هــای  آنتــی   کمبــود  مشــکل 
درمان هــای  عنــوان  بــه  از مســکن ها  برخــی  همچنیــن 
حمایتــی از اوایــل مهــر ســال جــاری و در شــرایط شــیوع 
آنفلوآنــزا مطــرح شــد؛ موضوعــی کــه عــاوه بــر مصرف 
خــارج از عــرف برخــی از این اقــام، امتناع شــرکت های 
تولیدی به بهانه حذف ارز ترجیحی و عدم همسان سازی 
قیمت هــای جدیــد بــا افزایــش ناشــی از تغییــر نــرخ ارز 
جهــت تهیــه مــواد اولیــه و افزایش هزینه هــای مرتبط با 
تولیــد محصــوالت دارویــی، چالش هایــی از جنــس نبود 
نقدینگــی، مالیات ۹ درصدی بــر ارزش افزوده، بدقولی 
برخــی بیمه هــا در پرداخــت مطالبــات داروخانه هــا و ...  
بــه عنــوان عواملــی موثــر در بــروز این کمبودهــا معرفی 

شدند.
در همین راستا سازمان غذا و دارو عاوه بر اصاح 
قیمت مجدد این اقام برای تولیدکننده ها و تولید ســه 
شیفت در داخل، نسبت به واردات سوسپانسیون های 
آنتی بیوتیــک اقــدام و اعــام کــرد کــه تــا زمان وفــور این 
اقــام دارویــی در بــازار و رفــع مشــکل کمبــود، واردات 

ادامه خواهد داشت.
همچنیــن بــا اجــرای طــرح دارویــار و در راســتای 
تامیــن نقدینگــی برای شــرکت های داروســازی، قرار بود 
تسهیاتی به صنعت داروسازی پرداخت شود و یکی از 
مصوبــات ایــن بود که اجازه پرداخت تســهیات بانک ها 
به شرکت های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه 
شــرکت ها افزایــش یابد. همچنین بانک هــا مجاز بودند 
که به میزان ۹۰ درصد فروش ســال قبل شــرکت ها، به 
آن شــرکت تســهیات بپردازنــد کــه ایــن عدد بر اســاس 
اباغ معاون اول رئیس جمهوری به ۲۰۰ درصد رســید. 
بنابرایــن مقــرر شــد بانک ها به جــای ۹۰ درصــد، تا ۲۰۰ 
درصد فروش سال قبل شرکت های داروسازی به آن ها 

تسهیات ارائه کنند.
بــه صــورت ویــژه  تســهیات اختصاصــی هــم کــه 
برای حمایت از صنایع داروســازی مصوب شــد ۱۵ هزار 

میلیارد تومان است.
در عیــن حــال در ســتاد تنظیم بــازار درباره مالیات 
بر ارزش افزوده دارو هم تصمیم گیری شد و مالیات بر 
ارزش افزوده برای دارو نیز مانند سایر کاالهای اساسی 
از ۹ بــه یــک درصــد کاهش یافت و از ابتدای ســال، این 

کاهش نرخ مالیات برای دارو اعمال می شود.
البتــه اعام شــده بود که مالیــات بر ارزش افزوده 
دارو از آبــان یــک درصــد در نظــر گرفتــه شــود. ایــن در 
حالی اســت که بســیاری از شــرکت های داروسازی قبل 
از ایــن تاریــخ مــواد اولیــه وارد کــرده بودنــد و ترخیــص 
نکــرده بودنــد. در نتیجــه حجــم زیــادی مــاده اولیه ماند 
و ترخیــص نشــد کــه بخشــی از کمبودهــای دارویــی هم 
ناشــی از همیــن موضوع بود. در همین راســتا یکســری 
شــرکت ها بــا ضمانت نامــه بانکی مواد اولیــه را ترخیص 
کردنــد و دارو را بــا قیمــت مالیــات بــر ارزش افزوده یک 
درصد فروختند. بر این اســاس با تاش ســازمان غذا و 
دارو و دســتور صادر شــده، مقرر شــد مالیات بر ارزش 

افزوده از فروردین امسال یک درصد محاسبه شود.
در مجمــوع بــه دنبــال اقدامــات صــورت گرفتــه در جهــت 
تامیــن نیــاز بازار و تســهیل دسترســی مردم بــه این اقام 
دارویی بویژه سوسپانسیون های آنتی بیوتیک، ایبوپروفن، 
استامینوفن و ...، سازمان غذا و دارو از افزایش موجودی 

۵۲ قلم دارو از کمبودهای جاری خبر داد.

خبـــــــر

معــاون امــور فنــی صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری جزئیات ترمیم حقوق بازنشستگان و 

موظفین این صندوق را تشریح کرد.
و  عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
امور بین الملل صندوق بازنشســتگی کشــوری، 
اکبــر شــیرمحمدی اظهارکــرد: در اجــرای الیحــه 
اصــاح قانــون بودجه ۱۴۰۱ کل کشــور و ترمیم 
حقوق کارکنان دولت و بازنشســتگان کشــوری 
مصوب ۸ آبان ۱۴۰۱ مجلس شــورای اســامی، 
بــا اقدامــات انجــام شــده افزایــش مصــوب در 
احــکام بازنشســتگان و موظفیــن ایــن صندوق 
اعمال شــده است و حقوق آبان مشترکان این 

صندوق به همراه معوقه مهر واریز می شود.
وی بــا اشــاره بــه جزئیــات افزایــش حقوق 
بازنشســتگان کشوری گفت: بر اساس بند )۱-
۲( ماده واحده قانون مزبور مبلغ مقطوع ۹۰۰ 
هزار تومان به حقوق بازنشستگان و موظفین 
مشــمول قانــون بودجــه ۱۴۰۱ از تاریــخ اجــرای 
قانــون کــه ابتــدای مهر ۱۴۰۱ اســت و همچنین 
به میزان ۵ درصد حقوق شــهریور، برای تعداد 

یــک میلیــون و ۵۸۹ هزار نفر از بازنشســتگان 
و وظیفه بگیــران ذینفــع )بازنشســتگان قبــل از 

۱۴۰۱/۰۷/۰۱( اضافه شده است.
شیرمحمدی به افزایش ۵۰ درصدی مبلغ 
کمک هزینه عائله مندی بازنشستگان کشوری 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن مبلــغ از ۴۰۷ هزار و 
۳۸۹ تومــان بــه مبلــغ ۶۱۱ هــزار و ۸۴ تومــان 
افزایش یافته اســت؛ تعداد افراد مشــمول این 

کمک هزینه ۹۶۷ هزار و ۸۹۰ نفر است.
معــاون امــور فنــی صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری همچنین تصریح کرد: مبلغ حق اوالد 
نیز به ازای هر فرزند با افزایش ۱۰۰ درصدی از 
مبلغ ۱۰۵ هزار و ۶۱۹ تومان به مبلغ ۲۱۱ هزار 

و ۲۳۹ تومان بهبود یافته است.
الزم بــه ذکــر اســت، بــا توجــه بــه عــدم 
بارگــذاری اطاعــات افزایــش مبلــغ عائله مندی 
حــق  افزایــش  دســتگاه ها،  ســوی  از  اوالد  و 
عائله مندی، اوالد و معوقات مهر و آبان همراه 

با حقوق آذر پرداخت خواهد شد.
وی یادآور شــد: مطابــق توضیحات تبصره 

بنــد )۱-۲( بــرای افــرادی کــه پس از اجــرای این 
 ۱۴۰۱ مهــر  اول  تاریــخ  از  پــس  یعنــی  قانــون 
بازنشســته شــده یــا می شــوند نیــز ۹۰۰ هــزار 
آنــان اضافــه  بازنشســتگی  بــه حقــوق  تومــان 

می شود.
صــورت  افزایش هــای  بــا  وی،  گفتــه  بــه 
گرفته، میانگین حقوق بازنشســتگان کشــوری 
از مبلــغ ۷ میلیــون و ۹۵۳ هزار و ۵۴۶ تومان 
در نیمــه اول ســال ۱۴۰۱، بــه مبلــغ ۹ میلیــون 
و ۲۴۱ هزار و ۲۹۸ تومان در مهر ســال جاری 
در مهــر ســال جــاری )بــه طــور میانگیــن ۱۶.۲ 
درصــد( ترمیــم یافتــه کــه افزایش هــای مربوط 
بــه عائله منــدی و حــق اوالد نیــز مــازاد بــر آن 

خواهد بود.
گفتنی است؛ بازنشستگان کشوری با مراجعه به 
درگاه خدمــات الکترونیــک صندوق بازنشســتگی 
کشوری به نشانی www.sabasrm.ir » یک روز 
پــس از پرداخــت حقوق آبان« می توانند نســبت 
بــه دریافــت فیــش حقوقی و حکــم افزایش خود 

اقدام کنند.

وزارت  ســنجش  مرکــز  رئیــس  اعــالم  بنابــر 
مــاه  ایــن  یــک  رتبــه  مزایــای  پــرورش،  و  آمــوزش 
بــه تمــام معلمــان اعطــا می شــود و پــس از آنکــه 
احــکام رتبه بنــدی متناســب بــا رتبه آنها صادر شــد 

مابه التفاوت را دریافت خواهند کرد.
محســن زارعــی؛ رئیــس مرکــز ســنجش وزارت 
آمــوزش و پــرورش در گفت وگــو بــا تســنیم، دربــاره 
کــرد:  اظهــار  معلمــان  رتبه بنــدی  وضــع  آخریــن 
هم اکنــون ارزیابــان در حال بررســی مدارک معلمان 
هســتند و پــس از آنکــه ارزیابــی بــه اتمــام رســید، 
امتیــازی تعییــن و در اختیــار هیــات ممیزه کشــوری 

قرار می گیرد.
وی افــزود: اعضای هیــات ممیــزه، رتبــه نهایــی 
را تعییــن می کننــد و پــس از آن صــدور حکــم انجام 
یــک  رتبــه  مزایــای  مــاه  ایــن  البته بــرای  می شــود 
"آموزشــیار معلــم" به تمام معلمان اعطا می شــود و 
پس از آنکه احکام متناســب با رتبه آنها صادر شــد 

مابه التفاوت را دریافت خواهند کرد.
و  آمــوزش  وزارت  ســنجش  مرکــز  رئیــس 
پرورش دربــاره اینکــه آیا صدور احکام تمام معلمان 
بــه ســه ماه زمان نیاز دارد، مطــرح کرد: ارزیابان به 
ســرعت در حــال انجــام کار هســتند و کار به شــکل 

فرآیندی اســت یعنــی اینگونــه نیســت کــه منتظــر 
باشــیم تا ارزیابی ها تمام شــود و ســپس برای همه 
حکم صادر کنیم بلکه به محض آنکه ارزیابی فردی 
تمــام شــد مدارک بــرای اعضای هیات ممیزه ارســال 
می شــود و پــس از بررســی آنها رتبــه تعیین خواهد 

شد.
رتبــه  آنکــه  از  پــس  داد:  ادامــه  زارعــی 
فرد تعیین می شــود، ممکــن اســت نســبت بــه ایــن 
رتبه اعتراض داشــته باشــد که به چرخه اعتراض و 
رسیدگی به آن وارد خواهد شد بعنی مجدد ارزیاب 
دیگری باید کار را بررسی کند و مدارک برای تعیین 
رتبه به هیات ممیزه ارسال شود،در چنین شرایطی 

فرایند طوالنی تر می شود.
مرکــز  رئیــس  بابایــی؛  مصطفــی  همچنیــن 
و  آمــوزش  وزارت  عمومــی  روابــط  و  اطاع رســانی 
پرورش گفته اســت: طرح رتبه بندی معلمان بسیار 
زمان بر است، اما تاش می کنیم در طول مدت سه 

تا چهار ماه این کار به سرانجام برسد.
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  نیــز  روزیکشــنبه 
اعــام کرد: تــا امــروز حکــم آموزشــیار معلــم بــرای  
۷۱۵ هــزار نفر و حکــم ترمیم حقوق برای ۹۰۰ هزار 
نفر از پرســنل صادر شــده است. رتبه بندی و ترمیم 
حقوق هــا، بــا همراهــی و همکاری ســازمان برنامه و 

بودجه در همین ماه پرداخت می شود.

هنــوز تامیــن برخــی از داروهــا بــه ســختی 
انجــام می شــود و برخــی از مــردم کــه از توانایی 
مالــی بهتــری برخوردار هســتند واردات چمدانی 
را بــرای دریافت داروهای تک نســخه ای انتخاب 

کرده اند.
دارو کاســته شــده  بحــران  اوج  از  هرچنــد 
است و دیگر داروهایی همچون آنتی بیوتیک های 
کــودکان و شــربت های تــب بر مثل اســتامینوفن 
و بروفــن نایــاب نیســتند و باالخره بــا مراجعه به 
چنــد داروخانــه می تــوان ایــن داروهــا را یافت اما 
کافیست هشتک کمبود دارو را در فضای مجازی 
جســتجو کنید تا ببینید همچنان تامین برخی از 
داروهای بیماران اس ام آی، انکولوژی، دیابت و 

غیره با چالش هایی همراه است.
کمبودهایــی کــه برخــی از مــردم را بــه ایــن 
فکــر انداختــه کــه نیــاز عزیزانشــان را از طریــق 

واردات چمدانــی برطرف کنند؛ داروهایی که 
معلوم نیســت در چه شــرایطی به کشــور 
می آینــد امــا نمی توان جلــوی آن را گرفت 
چون آخرین امید خانواده بیماران است. 
البته برخی هم در این بین فقط به خاطر 
از  بهره منــدی  بخاطــر  و  نــه  دارو  کمبــود 
برنــدی خــاص اقــدام بــه واردات چمدانــی 

ضــروری  حــال  ایــن  بــا  می کننــد.  داروهــا 
اســت ســازمان غذا و دارو به موضوع واردات 

داروهــای تــک نســخه ای بــه صــورت جــدی ورود 
کند و چالش هایی که باعث می شــود یک داروی 
انکولــوژی طــی حداقــل ۲ تــا ۳ ماه بــرای مریضی 
که فقط حداکثر یک هفته مهلت دریافت دارو را 
دارد برطــرف کننــد و این زمان را به کمتر از دو تا 

یک هفته کاهش دهد.

 کمبود دارو در نتیجه
اهمال کاری مجلس

کســری امیــن لــو، کارشــناس صنعــت دارو 
داروهــای  از  برخــی  چمدانــی  واردات  دربــاره 
بــازار  بــه  دیابتــی  و  درمانــی  شــیمی  بیمــاران 
می گویــد: واردات چمدانــی دارو موضــوع جدیدی 
نیســت و در گذشــته هــم شــاهد آن بودیــم. امــا 
چنــد  همیــن  تــا  انســولین  داروی  خصــوص  در 
وقــت پیــش کمبودهــا برطرف شــده بــود و مدتی 
اســت کــه دوبــاره چالــش زا شــده اســت. بــا ایــن 
حــال اینکــه برخــی می خواهنــد داروهایشــان را 
از طریــق واردات، آن هــم چمدانــی تامیــن کننــد 
بخاطر این اســت که نســخه های وارداتی در بازار 
کمیاب هســتند و شــاید برخی ترجیح دهند فقط 
همــان دارو را مصــرف کنند اما نــوع ایرانی خیلی 
از داروها در بازار موجود اســت. بنابراین اینطور 
نیســت کــه بگوییــم دارو نیســت و مــردم دچــار 

بحران شده اند.
وی دربــاره کمبودهــای دارویــی فعلــی بــازار 
دارو اضافــه می کنــد: هنــوز کمبــود دارویی داریم 
و یکســری از کمبودها متعلق به داروهای حیاتی 
است و برخی هم متعلق به داروهای برند است 
کــه داروی عمومــی آن را در بازار داریم اما داروی 
برنــد در بــازار موجــود نیســت. امــا در خصــوص 
کمبــود ســرم بارهــا ایــن را گفتــه ام که در کشــور 
کمبــود ســرم نداریــم، اتفاقــا افزایــش تولیــد هم 
در ایــن حــوزه داشــته ایم اما تجویز ســرم منطقی 

نیست.
امیــن لــو ادامــه می دهــد: ســرم فقــط بــرای 
مناســبی  هوشــیاری  ســطح  کــه  اســت  افــرادی 
ندارنــد و در حالــت اورژانســی هســتند یــا قــدرت 
بلــع ندارنــد و نمی تواننــد مایعات مصــرف کنند و 
یــا حتــی امــکان تجویــز دارو بــه شــیوه ای غیــر از 
سرم وجود ندارد باید تجویز شود؛ یعنی در هیچ 
کجــای دنیــا نمی بینیــد کــه ایــن حجم از ســرم به 

خاطــر گلــودرد، ضعــف و بیحالــی و غیــره تزریــق 
سرم داشته باشند. اما درباره داروهای انکولوژی 
کمبود وجود دارد. همچنین در مورد بیماران اس 
ام ای، تاالســمی، دیابتــی کمبودهایــی در حــوزه 

داروها وجود دارد.
ایــن کارشــناس صنعــت دارو تاکید می کند: 
ایــن کمبودهــای دارویــی بــا توجه بــه اینکه بیش 
از ۱۰ ســال اســت که تحریم هســتیم، مشــکات 
ارزی وجــود دارد و هــر ســال قدرت تامین بودجه 
سیستم درمانی سخت تر می شود به وجود آمده 
اســت. بــرای مثال امســال ارز مرجع بــرای دارو و 

کلیــه اقــام از ارز ترجیحــی 
۴۲۰۰ تومانــی بــه حــدود 
ارز  تومــان  هــزار   ۲۹

نیمایــی تبدیــل و چندین برابر 
شــد. بنابرایــن مالیــات و ارزش افــزوده 

شــرکت ها افزایش یافت. از این رو تاش زیادی 
تــا  بــرای کاهــش مالیــات و ارزش افــزوده شــد 

مجلس نیز با آن موافقت کند.
وی اضافه می کند: بنابراین با اینکه مجلس 
نســبت به بازار دارو اعتراض می کند و حتی پای 
اســتیضاح وزیر را هم وســط می کشد اصلی ترین 
باعــث  اخیــر  یکســال  ایــن  طــی  کــه  مشــکلی 
مشــکات شــده همین مخالفت هــای مجلس در 
مورد واقعی شدن قیمت، تخصیص ارز و کاهش 
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه یــک درصــد و غیره 
است. کاهش مالیات بر ارزش افزوده ای که بعد 
از هشــت مــاه باتکلیفــی باالخــره اجرایــی شــد. 
تصمیمی که باید از سوی مجلس سریع تر گرفته 
می شــود امــا تاخیــر در آن حتــی باعــث از دســت 
رفتــن حجــم زیــادی دارو و مــاده موثــره دارو در 

گمرک شد.

ضرورت کاهش زمان واردات 
داروهای تک نسخه ای

امیــن لــو بــا اشــاره بــه وقفــه چنــد ماهــه 
بیــن تولیــد و توزیــع دارو بیــان می کنــد: االن کــه 
می گوییــم با چالش دارویی مواجه شــدیم نتیجه 
سیاســت گذاری های چندیــن ســال اخیــر اســت. 
حتی در این باره ســندیکای داروهای انسانی نیز 
به رئیس جمهوری نامه زدند و گفتند اگر شرایط 
بــا ایــن وضع ادامه یابــد نمی توانیم دارو را تامین 
کنیــم و همیــن اتفــاق هــم افتــاد. بــه طــور کلــی 
قیمتگذاری دســتوری و تهدید و غیره باعث شده 
ایــن شــرایط را داشــته باشــیم. بنابرایــن بــه جای 
اینکه تمام انگشــت های اتهام به ســمت سازمان 
غذا و دارو نشانه رود اول مجلس و سازمان های 
نظارتــی بایــد تغییــری در روند سیاست هایشــان 
داشته باشند؛   چرا که آن ها به صورت دستوری 

اجازه افزایش قیمت منطقی 
ندادنــد و مشــکات دارویی 

را ایجاد کردند.
وی اضافــه می کنــد: 
در مــورد بیمــاران خــاص 
همچــون انکولــوژی و ام 
دارو  چــون  غیــره  و  اس 
بــر  عــاوه  می کنیــم  وارد 
دیگــر  یارانــه  یــک  یارانــه 
بــرای قیمت دارو تخصیص 

مثــال  بــرای  می شــود.  داده 

قیمــت جهانــی یکــی از انواع 
تومــان  میلیــون   ۶۰ حــدود  انکولــوژی  داروهــای 
اســت که وقتی به ایران وارد می شــود به قیمت 
۶ و ۷ میلیــون می رســد و در نهایــت با بیمه برای 
بیمــار حــدود ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هزار تومــان هزینه در 
بــر دارد. ایــن هزینــه هنگفتــی اســت کــه دولــت 
پرداخــت می کنــد و خیلــی خــوب اســت. امــا از 
طرفی بیمار برای دریافت داروهای تک نسخه ای 
یک پروسه دو سه ماهه نیاز دارد که خیلی زیاد 

است.
می افزایــد:  دارو  صنعــت  کارشــناس  ایــن 
وقتــی دارو نیســت و بیمــار بــه ســازمان غــذا و 
دارو درخواســت می دهــد، موضــوع بــه شــورا و 
کمیســیون ماده ۹ می رود که در نهایت موافقت 
می شــود بودجــه آن تخصیــص یابــد و بــا ثبــت 
ســفارش و واردات یــک پروســه ســه ماهــه نیــاز 
اســت. این درحالی اســت که یــک مریض ممکن 
اســت نیــاز داشــته باشــد همیــن هفتــه دارو را 
دریافــت کنــد. بنابرایــن بیمــار به اجبار کســی را 
پیــدا می کنــد تــا از خــارج دارو را وارد کنــد یــا از 
طریــق بــازار آزاد دارو تامیــن می کنــد کــه معلوم 

نیست دارو تقلبی یا تاریخ گذشته باشد.
این فعال بازار دارو ادامه می دهد: بنابراین 
دربــاره داروهــای تــک نســخه ای نیــاز اســت کــه 
ســازمان غــذا و دارو بــه نحــوی تصمیم گیری کند 
که به جای سه ماه طی یک هفته ای دارو تامین 
شــود. البته پروســه سختی است که بخواهیم از 
یک کشــوری همچون آلمان دارو ســفارش دهیم 
و حمــل نقــل و ترخیص آن زمان بر اســت اما به 

هر حال بازده سه ماهه برای بیمار زیاد است.
امین لو تاکید می کند: االن بر روی داروهای 
چمدانــی هــم گمرک خیلی ســخت گیری می کند. 
البته این موضوع اقدام بدی نیست چون مجرای 
ورود دارو داخل چمدان نیســت. اما چاره ای هم 
نیســت و وقتــی کســی دسترســی بــه دارو نــدارد 

کــه  می شــود  کار  ایــن  بــه  ناچــار 
سختگیری زیادی می شود. 

وی در پایــان درباره روند تولید 
و واردات دارو بیــان می کنــد: بــا اجــرای 
طــرح دارویــار تولیــد و واردات دارو بهبــود یافتــه 
اســت. این صنعت در حال ورشکســتگی بود که 

دارویار آن را نجات داد.

مسئوالن سازمان غذا و دارو 
مشورت پذیر نیستند

هیــات  داروســاز  عضــو  کربکنــدی،  حســن 
مدیره نظام پزشــکی اصفهــان درباره وضع فعلی 
دربــاره  کــه  کمبودهایــی  می گویــد:  دارو  بــازار 
تــب  و شــربت های  کــودکان  بیوتیک هــای  آنتــی 
بــر مثــل اســتامینوفن و بروفــن وجود داشــت که 
اکنــون شــرایط بهتر شــده اما هنــوز به وضع قبل 
برنگشــته ایم. البتــه در مورد ســرم هنــوز همانند 
چنــد هفتــه گذشــته کمبــود وجــود دارد. امــا بــه 
طــور کلــی داروهــای مــورد نیــاز مــردم هرچنــد با 
هفتــه  دو  مثــل  امــا  اســت  همــراه  کمبودهایــی 

گذشته نایاب نیست.
وی دربــاره واردات چمدانــی دارو کــه ایــن 
روزهــا پــر رنگ شــده اســت، می افزایــد: واردات 
افــرادی  بــه  مختــص  بیشــتر  دارو  چمدانــی 
اســت کــه یــک برنــد خــاص دارو را می خواهند. 
کــه برندهــای مطــرح غربــی وارد  بــه خصــوص 
نمی شــود و جــای خــود را بــه نمونه هــای دیگــر 
داده انــد. بنابرایــن اقــوام ایــن افــراد نســبت بــه 
ایــن  البتــه  می کننــد.  اقــدام  چمدانــی  واردات 
موضــوع در مــورد درصــد قابــل توجهــی از مردم 
طریــق  ایــن  از  کمــی  تعــداد  و  نمی کنــد  صــدق 

داروهایشــان را تامین می کنند.
کربکنــدی دربــاره ملزوماتــی کــه مســئوالن 
بایــد در نظــر بگیرند تا بازار دارویی کشــور بهبود 
یابــد، ادامــه می دهــد: یکــی از ملزوماتــی که باید 
مــورد توجه قــرار بگیــرد جلوگیــری از قیمتگذاری 
بایــد  دارو  قیمتگــذاری  اســت.  دارو  دســتوری 
واقعی شود و با در نظر گرفتن نظر کارخانه های 
داروســازی انجام شــود. همچنین یکی از مسائل 
مهم در حوزه دارو این است که افرادی که امروز 
بر کرسی مدیریت سازمان غذا و دارو نشسته اند 

چندان به امور دارو اشراف 
ندارنــد. از طرفــی به نظر می رســد 
آنها در مشــورت با نخبگان صنعت دارو هم 

کوتاهی می کنند.
نظــام  مدیــره  هیــات  داروســاز  عضــو 
درحــال  کنــد:  مــی  تاکیــد  اصفهــان  پزشــکی 
حاضــر دو بازوی مشــورتی خوب برای مســئوالن 
در کشــور داریــم که داروســازان خبــره و مطلع از 
بازار دارو هستند که حتی در گذشته نیز سمت 
داشــته اند. یکــی از بازوهــا انجمــن داروســازان و 
نظــام  ســازمان  در  داروســاز  همــکاران  دیگــری 
پزشــکی هســتند. کســانی کــه در ایــن دو بخــش 
حضــور دارنــد می تواننــد بازوهــای مشــورتی در 
ایــن  باشــند.  دارو  حــوزه  سیاســت گذاری های 
درحالــی اســت کــه در وزارت بهداشــت خیلــی از 

تصمیمات مهم را بدون مشورت می گیرند.
وی اضافه می کند: اگر مسئوالن نسبت به 
دریافت مشورت از افراد آگاه اقدام کنند به طور 
قطــع شــاهد نتایــج بهتری در این حــوزه خواهیم 
بــود. بــرای مثــال چنــدی پیــش یــک مصاحبــه از 
آقــای ســید حیدر محمــدی رئیس ســازمان غذا و 
دارو خوانــدم کــه خود نشــان دهنده کــم اطاعی 
او از بــازار دارو اســت؛ چــرا کــه در آن مصاحبــه 
گفتــه شــده بــود علــت کمبــود آنتــی بیوتیک هــا 
تجویز غلط پزشــک ها اســت. این درحالی اســت 
کــه ایــن تجویز متعلق به یــک برهه زمانی خاص 
نیست که می خواهند کمبودها را با این موضوع 

پوشش دهند.
رئیــس  محمــدی  می کنــد:  بیــان  کربکنــدی 
ســازمان غــذا و دارو غیــر از طــرح دارویــار کــه 
جنبه هــای مثبتــی هــم دارد، طــرح دیگــری هــم 
دربــاره آیین نامــه داروخانه هــا اجرایــی کــرد کــه 
داروســازان در انجمن داروسازان و نظام پزشکی 
بــا آن مخالفــت داشــتند امــا به صورت دســتوری 
اجرایــی شــد. حــاال همیــن فرد بــه عنــوان رئیس 
ســازمان غــذا و دارو انتخــاب شــده اســت کــه نه 
عاقــه ای به مشــورت دارد و نــه تجربه مثبتی در 

حوزه دارو در پرونده خود دارد.
وی می افزایــد: یکــی از چالش هــای امــروز 
در صنعــت دارو ایــن اســت کــه شــنیده می شــود 
وزارت بهداشــت بــه صــورت مجمع الجزایــر اداره 
می شــود و یــک نهــادی اعمال نظــر غیر تخصصی 
می کنــد و مابقــی مجبور به اطاعت می شــوند که 
نتایــج خوبــی نــدارد. در مجموع بــرای اینکه بازار 
دارو بهبــود یابد اول باید قیمتگذاری دارو اصاح 
شــود و قیمت دارو واقعی باشــد که حتی به نظر 
می رســد بــا ایــن اتفــاق نیــاز چندانــی بــه واردات 
دارو هــم نداشــته باشــیم. همچنیــن مســئوالن 
باید مشورت پذیر باشند و از افراد با تجربه تر در 

حوزه دارو استفاده کنند.

 ۳ماه زمان برای واردات داروهای
تک نسخه ای

 واریز معوقه مهر بازنشستگان کشوری
با حقوق آبان

مزایای رتبه یک برای تمام معلمان واریز می شود
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