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در بریتانیا پرســتارانی که از سال ۲۰۱۰)۱3۷۷( 
تاکنــون حقــوق واقعی آنها تــا ۲۰درصد کاهش 
 ۲۰ روزهــای۱۵و  دارنــد  قصــد  اســت  یافتــه 
دســامبر)۲4 و۲۹ آذر( دســت بــه یــک اعتصاب 
ســال  در۱۰۶  بی ســابقه  و  تاریخــی  سراســری 
شــرایط  کــه  می پذیــرد  دولــت  بزننــد.  گذشــته 
آنــان  پذیــرش درخواســت  از  امــا  سخت اســت 

امتناع می کند.
بســیار  کشــور  ایــن  در  اجتماعــی  شــرایط 

بحرانــی شــده اســت. ایــن اعتصابــات نشــانگر اوج ایــن بحــران 
تاکنــون  گذشــته  دهه هــای  طــی  کــه  بخشهاســت  درتمامــی 
ِــن« دبیرکل اتحادیه ســلطنتی  َــت کال بی ســابقه بوده اســت. »پ
کالــج پرســتاران انگلیس دراین خصــوص می گوید: »دیگر بس 
اســت. پرســتاران خســته شــده اند. آنهــا نمی تواننــد آنطورکــه 
شایســته بیمــاران اســت از آنهــا مراقبــت کنند.«تمامی اعضای 
ایــن اتحادیــه روز۹نوامبر)۱۸آبــان( بــه برگــزاری ایــن اعتصابات 
تاریخی و بی ســابقه از زمان تشــکیل این اتحادیه در ۱۰۶ سال 

پیش رأی دادند.
ایــن اتحادیــه پــس از آنکــه دولــت »مذاکــره بــا آنــان را رد 
اعتصــاب  روزبرگــزاری  دو  )۴آذر(  ۲۵نوامبــر  روزجمعــه  کــرد« 
در تاریخهــای ۱۵ و ۲۰ دســامبر)۲۴ و ۲۹ آذر( را اعــام کــرد. 
براســاس برآوردها، حقوق واقعی پرســتاران به ویژه در شــرایط 
بحــران اجتماعــی کنونــی کــه هزینــه زندگــی بــا تــورم بــاالی ۱۱ 
درصد بسیار افزایش یافته به نسبت سال ۲۰۱۰)۱۳۷۷( تا ۲۰ 
درصد کاهش یافته اســت. دریافتی خالص ســاالنه یک پرســتار 
در شــروع کار در حال حاضر۲۷هزار پوند)۳۱۴۰۰ یورو( اســت.  
درهمین حال »اِستِفِن بارکلِی« وزیر بهداشت انگلیس معتقد 
است: »وضعیت کنونی برای همگان دشوار است و دولت قادر 
به پاســخگویی خواســته های دســت نایافتنی اتحادیه ســلطنتی 
کالــج پرســتاران نیســت. آنهــا خواســتار افزایــش۱۹/۲ درصــدی 

حقوق خود هستند.«
در ایــن کشــور یــک چهــارم بیمارســتانها بــرای حمایــت از 
کارکنــان خــود گروههــای خیریــه بــه منظــور تهیــه موادغذایــی 
تشکیل داده اند. یک خانم پرستار دریکی ازبیمارستانهای لندن  
که خود نیز به برگزاری اعتصاب رأی داده اســت می گوید: »ما 
دیگر خسته شدیم. ما برای ادامه زندگی نیاز به افزایش حقوق 
داریــم.« پرســتاران، معمــوال بــه دلیــل آنکــه هرگونــه اعتصــاب 
برخاف مصالح بیماران است با برگزاری آن مخالفند اما فشار 
وارده بــر برخــی  پرســتاران بــه حــدی زیــاد شــده که بــا این امر 
موافقــت کرده انــد. آنــان می گوینــد: »ایــن در حقیقــت دولــت 
انگلیس اســت که با مخالفت با افزایش حقوق ما با ســامتی 
بیماران بازی می کند. ما در دوران کرونا همکارانی را از دســت 
دادیــم. چــرا؟ مــا باید فقط منتظر تشــویق کامی دولت و مردم 
باشــیم؟ از اقدامــات عملــی خبــری نیســت؟« ایــن اعتصابــات 

زمانی برگزار می شود که نظام بهداشت عمومی 
در انگلیــس سالیانیســت بــا کمبــود منابع مالی 
مواجــه و درحــال حاضر به یــک وضعیت بحرانی 

رسیده است.
دولت یک افزایش۳/۳میلیارد پوندی برای 
ایــن نظــام طــی دو ســال متوالــی بعــدی اعــام 
ســلطنتی  اتحادیــه  آمــار  براســاس  کرده اســت. 
کالج پرستاران انگلیس: به همین دلیل ۴۷هزار 
همچنــان  پرســتاری  دربخــش  شــغلی  عنــوان 
خالیســت و ۲۵ هــزار تــن از پرســتاران و مامــا هــا در خدمــات 
عمومی از این وضعیت بسیار ناخرسند هستند. آنها می گویند: 
»پرداختهــای بســیار کــم عامل کمبود نیروی انســانی درسراســر 
کشــور اســت و ایــن امرامنیــت بیمــاران را بــه مخاطــره انداخته 

است.«
۷میلیون نفر در بیمارســتانهای انگلیس درانتظار دریافت 
خدمات پرستاری هستند. این بحران اجتماعی صرفا مربوط به 
بخــش ســامت انگلیــس نمی شــود. کارکنان بســیاری دیگر از 
بخشــهای دولتــی و خصوصی  از وکا تــا کارکنان خدمات زمینی 
فروگاههــا نیزامســال اعتصــاب کردنــد. معلمــان پنجشــنبه ۲۴ 
نوامبــر)۳آذر( در اســکاتلند بــرای افزایش حقــوق خود اعتصاب 
کردنــد. کارکنان دانشــگاهها نیز روزهای پنجشــنبه و جمعه۲۴ 
و ۲۵ نوامبــر )۳و ۴ آذر( دســت از کار کشــیدند. ۲/۵ میلیــون 
دانشجو تحت تأثیر این توقف کاری قرارگرفتند. کارکنان پُست 
نیز اعتصابات خود را تا سال آینده میادی تمدید کرده اند. این 
امر خدمات ارســال بســته های پستی را درمناسبتهای جشنهای 

آخر سال کاما به مخاطره انداخته است.
حمل و نقل عمومی نیز از این قافله عقب نمانده اســت. 
مترو لندن روز ۱۰ نوامبر)۱۹ آبان(  به حالت فلج کامل درآمد. 
کارکنــان راه آهــن نیز تا پایان ســال و اوایل ســال آینده میادی 
بــرای توقــف کاری اعــام کرده انــد.  بــه خصوصــی را  روزهــای 
ســایر کارکنــان دربخشــهای دیگر نیز چنیــن اعتصاباتی را اعام 
کرده انــد. خانــم »پیپــا کاتِرال« اســتاد تاریخ دانشــگاه »وِســت 
مینســتر« که خود نیز از اعتصاب کنندگانســت دراین خصوص 
می گویــد: »بزرگتریــن اعتصابــات درســالهای گذشــته مربوط به 
عمدتــا  کــه  می شــود   )۱۳۵۹ )۱۳۴۹و  و۱۹۸۰   ۱۹۷۰ ســالهای 
دربخــش خصوصــی و صنعــت رخ داد. امــا امــروز بخش دولتی 
نیــز درگیــر ایــن اعتصابــات بــزرگ سراســری شده اســت. مــردم 
مدتهاســت تحت فشارند. مسئله فقط کمبود دستمزد نیست، 
فشــار کار هم عامل دیگریســت. نمی دانیم به جز اعتصاب چه 
چیزدیگر می تواند منجر به تغییراین وضعیت شود. با این تورم 
وحشــتناک کارفرمایــان و دولتمــردان فقط به یکســری اقدامات 
نمایشــی دســت می زننــد و ایــن خــود مــردم را بیشــتر عصبانی 

می کند.«
منبع: لوموند

افزایــش  اروپــا  بانک مرکــزی  گفتــه  بــه  بنــا 
دستمزدها منجر به افزایش طوالنی مدت تورم 
طی ســالها خواهد شــد. در همین روزهای اخیر 
دســتمزد حدود 4میلیون نفر از کارکنان شــاغل 
صنایــع  ریخته گــری  و  الکترونیــک  دربخشــهای 
آلمــان بــرای دو ســال آتی تــا۸/۵ درصد افزایش 

یافت.
بانک مرکــزی  ارشــداقتصادی  کارشناســان 
اروپــا درمــورد به وجود آمدن یــک چرخه افزایش 

افزایــش  حتــی  داده انــد.  هشــدار  قیمــت  افزایــش  دســتمزد- 
دســتمزدها صرفــا حاشــیه ای باشــند. بــه اعتقــاد آنــان پــس از 
افزایش تورم ناشــی ازپشت ســر گذاشــتن دوران کرونا و رخداد 
جنــگ روســیه و اوکرایــن اینبــار نوبــت افزایش دستمزدهاســت 
که منجر به باالرفتن تورم در منطقه یورو شــود. آنان معتقدند 
افزایش حقوقها طی ســالیان آتی عامل اصلی باال رفتن قیمتها 
خواهد بود. آنان نگران ایجاد یک چرخه افزایش حقوق- افزایش 
قیمت هســتند. این درحالیســت که  منطقه یورو تورم باالتر از 
۱۰ درصد را پشــت ســر می گذارد. بدین ترتیب بانک مرکزی اروپا 
نخواهد توانست به هدف تعریف شده خود یعنی تورم ۲درصد 

برسد.البته این پدیده هنوز روی نداده است.
آخریــن مذاکــرات برای افزایش دســتمزدها 
ازافزایــش متوســط ۳/۸  در قراردادهــا حکایــت 
درصدی در سال ۲۰۲۲)۱۴۰۱( و ۳/۵ درصدی در 
ســال ۲۰۲۳)۱۴۰۲( دارد. البتــه بــه نظر می رســد 
۴میلیــون  از  بیــش  دســتمزد  افزایــش  میــزان 
نفرشــاغل در بخشــهای الکترونیک و ریخته گری 
صنایــع آلمــان  تــا ۸/۵در مقایســه بــا ایــن ارقــام 
غیــر طبیعیســت. امــا باتوجــه به افزایــش قیمت 
مواداولیــه و انــرژی از اواســط ســال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( و ثابــت ماندن 
سطح دستمزدهای این کارکنان در آنزمان این سطح از افزایش 
در واقع به نوعی برای جبران کاهش قدرت خرید آنان از آنزمان 
تاکنــون بــوده. ایــن کارشناســان برایــن باورنــد کــه درآینــده نیــز 
افزایش حقوقها ادامه خواهد یافت اما نباید این اقدام به عنوان 
»تغییــر دائمــی در پویایــی حقوقهای اســمی« تعبیر شــود. پس 
از گذرانــدن دوران جبــران کاهش قــدرت خرید؛ طبیعتا افزایش 
دستمزدهای اسمی باید متناسب با مجموع عواملی چون رشد 

بهره وری کار و رسیدن به هدف تورم ۲ درصد باشد.
منبع: فیگارو

با ثبت رشد ۰.4 درصدی اقتصاد از جوالی )تیر( 
تــا ســپتامبر )شــهریور(، برخــی از اقتصاددانــان 
پیش بینــی می کننــد کــه رکــود بــه همــان انــدازه 
کــه قبــا تصور می شــد بد نخواهد بــود. دیگران 
هشــدار می دهنــد کــه ایــن فقط آرامــش قبل از 

طوفان است.
آمار رسمی روز جمعه نشان داد که اقتصاد 
آلمان در ســه ماهه ســوم ســال ۰.۴ درصد رشــد 
از ۰.۳ درصــد  کــه کمــی بیشــتر  داشــته اســت 

پیش بینی شده است.
اعتمــاد  کــه  داد  نشــان  جمعــه  روز  در  نظرســنجی  یــک 
مصرف کننــده نیــز پــس از یــک دوره طوالنــی کاهــش، افزایــش 

یافته است.
ای  نشــانه  را  ایــن  اقتصاددانــان  از  برخــی  کــه  حالــی  در 
می داننــد کــه رکود ادامه دار ممکن اســت آنطور که ابتدا انتظار 
می رفت بد نباشــد، برخی دیگر هشــدار دادند که ممکن اســت 
آرامش قبل از طوفان باشد. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه 

سوم سال ۲۰۲۱، ۱.۸ درصد رشد کرد.
افزایش شدید قیمت انرژی در سال جاری خسارت خود را 
بــر اقتصــاد آلمان وارد کرده اســت و تورم در مــاه اکتبر به ۱۰.۴ 

درصد رسیده است.

آخرین آمارها چه می گویند؟
آخرین ارقام اداره آمار فدرال می گوید که رشد ثبت شده 
در درجــه اول ناشــی از هزینه های مصرف کننده خصوصی بوده 

اســت. ایــن دفتر در بیانیه ای اعــام کرد: به طور 
کلی، اقتصاد آلمان همچنان قوی است.

آینده نگــر  فشارســنج  حــال،  همیــن  در 
 ۱.۷ افزایــش  جمعــه  روز  در   GfK نظرســنجی 
واحــدی در اعتمــاد مصرف کننده در ماه دســامبر 

)آذر( نســبت به نوامبر )آبان( را ثبت کرد.
ایــن نظرســنجی اضافــه کــرد کــه ســنجش 
نوامبــر )آبــان( نیــز پــس از یــک افــت تاریخی در 

اکتبر )مهر(، اندکی بهبود یافته است.
برخی از اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که رکود در آینده 

نزدیک آن چنان که انتظار می رفت شدید نخواهد بود.

نگرانی هــا برای اقتصاد همچنان ادامه دارد
بــا ایــن حــال، برخــی دیگــر همچنــان زنــگ خطر تــورم بــاال را به 
عنــوان باری بر دوش شــرکت ها و قــدرت خرید مصرف کنندگان 
به صدا در می آورند. آنها همچنین نســبت به وضعیت ضعیف 
اقتصــاد جهانــی هشــدار دادنــد که احتمــاالً بر اقتصــاد صادرات 

سنگین آلمان تأثیر منفی خواهد گذاشت.
اتحادیــه اروپــا در اوایل این ماه پیش بینی کرد که با ادامه 

افزایش تورم، منطقه یورو در زمســتان وارد رکود خواهد شــد.
ایــن پیش بینــی بیان می کنــد که آلمــان، بزرگترین اقتصاد 
اروپا، بدترین عملکرد ســال آینده را داشــته باشــد و پیش بینی 
می شــود تولیــد اقتصــادی این کشــور در ســال آینــده ۰.۶ درصد 

کاهش یابد.
منبع: دویچه وله

 یکشنبه 6 آذر 1401 . 27 نوامبـــــــــر 2022 
2 جمادی االولی 1444 . سال هجدهم . شماره 5038

تومان  ۲۰۰۰۰  . صفحه   ۸

صاد
قت

صرا
 ع

ی .
دان

 یز
مه

اط
:  ف

ح 
طر

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

هاتف فرج الهی

تنهــا پنــج مــاه پیش کــه جریان 
بــه  روســیه  از  طبیعــی  ت گاز  شــد

و  شــد  بنــدی  ســهمیه  و  یافــت  کاهــش 
ویرانی هــای اقتصــادی در شــرف وقوع بود، 
اتحادیــه اروپــا فرمانی را تصویب کرد که به 
اعضــا دســتور می دهــد تــا اطمینــان حاصل 
کننــد کــه تاسیســات ذخیره گازشــان تا اول 
در  اســت.  پــر  درصــد   ۸۰ حداقــل  نوامبــر 

نهایــت هــم اروپایی ها به راحتی به هدف مورد نظر دســت 
یافتند. ذخایر گاز در حال حاضر ۹۵ درصد پر اســت و گاز 
بیشتری در انتظار تخلیه از ناوگان تانکرهایی است که در 

سواحل اروپا بیکار هستند.
این تنها نشــانه ای نیســت که اروپا زمستانی کمتر تلخ 
از آنچــه کــه چنــد مــاه پیــش بــه نظر مــی رســید، را در پیش 
دارد. گاز طبیعی که قرار است در سه ماهه اول سال آینده 
تحویــل شــود، حــدود ۱۲۵ یــورو )۱۳۰ دالر( در هــر مــگاوات 
ساعت )مگاوات ساعت( به فروش می رسد که از نرخ ۳۰۰ 
یورو در تابســتان به این ســطح رســیده اســت. قیمت عمده 
فروشــی برق در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، از اوج بیش 
از ۸۰۰ یورویــی در هــر مــگاوات ســاعت در ماه اوت به کمتر 

از ۲۰۰ یورو در این هفته سقوط کرده است.
در نتیجــه، ســقوط اقتصــادی ترســناک تحقــق نیافتــه 
اســت. تولیــد صنعتی آلمــان در ماه ســپتامبر افزایش یافت 
و بیــکاری در ۳ درصــد ثابــت مانــد. بــرآورد اولیه رشــد تولید 
ناخالص داخلی برای کل اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم در 
مقایســه با ســه ماهه قبلی ۰.۲ درصد بود. اشتغال به رشد 
خــود ادامــه داد. خرده فروشــی نیز افزایــش یافت. آیا بحران 

اروپا قبل از شروع به پایان رسیده است؟

تازه بحران شروع شده است
پاســخ، متأســفانه، خیــر اســت. سیاســتمداران اروپایــی هم 
بــرای بــه دســت آوردن منابــع جایگزیــن انــرژی و هــم بــرای 
بــاال  قیمت هــای  برابــر  در  کننــدگان  مصــرف  از  محافظــت 
هزینه هــای گزافــی می کنند. اما بحران انرژی هنوز به پایان 
نرسیده است و شکاف ها در اروپا بر سر نحوه مقابله با آن 
در حال گسترش است. تورم در حال افزایش است. هزینه 
هنگفــت یارانه هــای انــرژی مشــکات مالــی بزرگــی را ایجــاد 
می کند. و تقای دیوانه وار برای روشن نگه داشتن چراغ ها، 
حواس دولت ها را از دیگر مشاغل مهم منحرف کرده است. 

بحران اروپا تازه شروع شده است.
اگرچــه قیمــت عمــده فروشــی گاز بــه حــدود ۱۲۵ یورو 
در هــر مــگاوات ســاعت کاهــش یافتــه اســت، امــا اخیــراً در 
ســال گذشــته در زیــر ۲۰ یــورو قــرار داشــت. مشــکاتی کــه 
بــه افزایــش قیمــت بــرق در تابســتان کمــک کــرد، از جملــه 
تعطیلی چندین نیروگاه هسته ای فرانسه به دلیل تعمیرات 
و ســطح پاییــن آب بــه دلیــل خشکســالی در رودخانه هــا و 
مخــازن تغذیه کننــده نیروگاه هــای بــرق آبــی اروپــا، علی رغم 
برخــی بهبودهــا، همچنــان ادامــه دارد. و روســیه همچنــان 
مقداری گاز به کشــورهای جنوب و شــرق اروپا می فروشد و 
ایــن هفتــه تهدید کــرد که با قطع عرضه ویرانی بیشــتری در 

بازارهای انرژی ایجاد خواهد کرد.
روســیه ۴۰ تــا ۵۰ درصــد از واردات گاز اتحادیه اروپا را 
تامیــن می کــرد. پس از تهاجم روســیه بــه اوکراین در فوریه، 
اروپا شــروع به تاش کرد تا خود را از گاز روســیه دور کند، 
البته به آرامی، زیرا هیچ جایگزین آسانی وجود نداشت. اما 
روســیه در ماه ژوئن به طور ناگهانی صادرات را کاهش داد 
و اکنون تنها حدود ۱۵ درصد واردات اروپا را تامین می کند. 
طرح اتحادیه اروپا برای زندگی بدون گاز روســیه دارای ســه 
محور اصلی است. اولین مورد تامین گاز تا حد امکان از سایر 
تامین کنندگان و پر کردن انبار تا سقف به امید جلوگیری از 
جیره بندی فیزیکی در زمستان بوده است. برای این منظور، 
آلمان اولین تأسیسات خود را برای واردات گاز طبیعی مایع 
)LNG( در زمانــی بــی ســابقه ســاخت. خطــوط لولــه ای که از 
نروژ به لهســتان و از لهســتان به اسلواکی برنامه ریزی شده 

افتتــاح  ند بودنــد  شــد
گاز در سراســر  انتشــار  بــه  و 

ایــن قــاره کمــک کردنــد. و خریــداران اروپایــی 
بــرای خریــد ســهام بــرای زمســتان از خریداران 

احتمالی آسیایی LNG پیشی گرفته اند.

 بازار گاز عجله ای
برای افزایش عرضه ندارد

امــا تا اواســط ســال ۲۰۲۴ هیــچ افزایش بزرگ 
جدیــدی بــه عرضــه جهانی گاز انتظــار نمــی رود. بنابراین در 
سال آینده اروپا دوباره باید با خریداران آسیایی رقابت کند. 
اگــر رکــود چین به دلیل کووید-۱۹ کاهــش یابد، حتی ممکن 
اســت رقابــت شــدیدتر شــود. و امســال اروپا تا ژوئــن مقدار 
زیادی گاز روسیه وارد کرد. سال آینده کمبود بیشتری برای 
جبــران خواهــد داشــت. ایــن امــر باعــث می شــود تــا اروپا )و 
آســیا( در ۱۸ مــاه آینــده یــا بیشــتر بــا قیمت های بــاال مواجه 

شوند.
از ایــن رو عنصــر دوم اســتراتژی اروپــا روی کار می آید: 
استفاده کمتر از گاز برای تولید برق. آلمان که محل استقرار 
یک البی قوی ضد هسته ای است، با تأخیر و اکراه موافقت 
کرد که عمر سه راکتور آخر خود را افزایش دهد، البته فقط 
تــا آوریــل. علیرغــم آلودگی هــای ناشــی از آن، چنــد کارخانه 
زغــال ســنگی مجــدداً فعــال شــده اند و دولت هــا در سراســر 
اروپا با اســتفاده از کاهش مالیات در بلژیک و فرانســه و با 
کاهــش تشــریفات اداری در جمهــوری چــک و ایتالیــا، تاش 
کردند تا اســتقرار انرژی های تجدیدپذیر را تســریع بخشــند. 
واردات پنل های خورشــیدی در تابســتان امســال با کاهش 

صادرات گاز روسیه افزایش یافت.
بــا وجــود همــه اینهــا، به دلیــل کاهش شــدید در تولید 
انرژی هسته ای و آبی، میزان انرژی گاز سوز در واقع افزایش 
نیروگاه هــای هســته ای  دولتــی  اپراتــور   ،edf اســت.  یافتــه 
فرانســه، پیش بینی های تولید خود را اصاح می کند. اگرچه 
یــک پاییز مرطوب، مخازن کشــورهای شــمال اروپــا را دوباره 
پــر کــرده اســت، امــا انــرژی آبــی در ایتالیــا همچنــان محدود 
اســت. و به طــور خــاص توســعه انــرژی بــادی، صــرف نظــر از 
انگیــزه هــا، زمــان می بــرد. طبــق گفتــه )WindEurope(، یک 
گــروه صنعتــی، سفارشــات توربیــن هــای بــادی، که نشــانگر 
خوبی از رشــد تولید در آینده اســت، در ســه ماهه دوم سال 
۲۰۲۲ بــه شــدت کاهــش یافــت و بــه ســختی در ســه ماهــه 

سوم بهبود یافت.
ســومین عنصــر واکنــش اروپــا به شــوک عرضــه، تاش 
بــرای محــدود کردن تقاضا برای گاز و برق اســت. کشــورهای 
اتحادیه اروپا در سال جاری تاکنون حدود ۱۰ درصد کمتر از 
سال قبل گاز مصرف کرده اند. مصرف برق نیز کاهش یافته 

است، البته نه به آن اندازه.
برخــی از جریان هــای آب و هــوای غیر فصلی گرم تقاضا 
بــرای گاز بــرای گرمایــش را کاهــش داده اســت. قیمــت باالی 
گاز و برق نیز تا حدودی باعث دلسردی می شود. مشکل این 
اســت که بســیاری از دولت های اروپایی مصمم هســتند تا از 
مصــرف کننــدگان در برابــر اثــرات کامل کمبــود گاز محافظت 
کنند، زیرا از عواقب اقتصادی و سیاسی می ترسند. به عنوان 
مثال، فرانســه قیمت گاز را در ســطح ســال گذشــته و قیمت 
بــرق را تنهــا ۴ درصــد بیشــتر از ســال گذشــته محــدود کــرده 
است. این کشور قصد دارد این سقف ها را تنها ۱۵ درصد در 
ســال ۲۰۲۳ افزایش دهد. اســپانیا برای کاهش قیمت ها، به 
اســتفاده از گاز در تولیــد بــرق یارانــه داده اســت. و ایتالیا که 
۴۰ درصد برق خود را از گاز تولید می کند، مالیات بر مصرف 
بــرق و گاز را کاهــش داده اســت. نتیجــه اجتنــاب ناپذیــر این 
است که این کشورها نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ اروپا 

کاهش مصرف بسیار کمتری داشته اند.

شکاف گازی در اتحادیه 
چنیــن تفاوت هایــی در تاش هــای حفاظتی برخاف دســتور 
دیگری از اتحادیه اروپا اســت که اعضای آن مصرف گاز را تا 
۱۵ درصد کاهش دادند. در واقع، وقتی صحبت از سیاست 

انرژی به میان می آید، به نظر می رسد که اروپا در زمینه گاز 
همبستگی ندارد. از این رو پیشنهادی مبنی بر صدور بدهی 
مشترک اتحادیه اروپا برای تامین یارانه انرژی در کشورهای 
عضــوی کــه بودجــه آنها به حدی زیاد اســت که به آنها اجازه 
نمی دهد این کار را به صورت جداگانه انجام دهند، توســط 
آلمــان رد شــد. بــا ایــن حــال این هفتــه اتحادیه اروپا بر ســر 
یــک ســقف پیشــنهادی بــرای قیمت عمده فروشــی گاز بحث 

می کند.
کمیسیون اروپا سقف ۲۷۵ یورو در هر مگاوات ساعت 
را برای قراردادهای آتی اروپا پیشــنهاد کرده اســت، مشــروط 
بــر اینکــه قیمــت جهانی LNG حداقــل ۵۸ یورو کمتر باشــد. 
ایــن بــرای برخی از کشــورها مانند فرانســه و اســپانیا بســیار 
زیــاد اســت، زیــرا می ترســند کــه این ســقف هرگز عمــاً وارد 
نشــود. اما اگر این ســقف منجر به کمبود شــود، اگر گاز به 
بخش هــای دیگــر منحرف شــود، قیمت پایین تــر باعث ایجاد 
مشــکل در ســایر کشــورها از جملــه آلمــان می شــود. بــه هر 
حــال مشــخص نیســت کــه این ســقف در عمل چقــدر خوب 

عمل می کند.
مشاجره یاد شده منعکس کننده منافع متفاوت است. 
صنعت آلمان به گاز وابسته است و ترجیح می دهد به جای 
جیره بندی ریسک، قیمت های نوسانی را در دستور کار قرار 
دهــد. فرانســه گاز زیــادی مصــرف نمی کند، اما بــرای جبران 
کمبود هسته ای خود، انرژی زیادی وارد می کند. این کشور 
مشــتاق هــر اقدامــی اســت کــه ممکــن اســت قیمــت عمــده 
فروشــی برق را ســرکوب کند. اســپانیا خط لوله ای به الجزایر 
دارد و ظرفیــت کافــی بــرای واردات LNG دارد، بنابراین بعید 
اســت کــه کوتــاه بیاید. اما قیمتی که بــرای برخی از گازهایی 
که وارد می کند با معیار اروپایی مرتبط است، بنابراین عاقه 
زیادی به محدود کردن قیمت دارد. و پس از آن کشــورهای 
دیگری مانند ایتالیا و بســیاری از اروپای شــرقی وجود دارند 
کــه پیامدهــای مالــی و اقتصــادی قیمــت بــاالی گاز در آن هــا 
آنقدر تلخ اســت که حاضرند هر کاری را برای کاهش فشــار 

انجام دهند.

چشم انداز اختافات بیشتر
احتماالً با بدتر شدن چشم انداز اقتصادی، این تقسیم بندی ها 
بدتر خواهد شد. قدرت کنونی اقتصاد عمدتاً از گذشته باقی 
مانــده اســت. شــرکت ها بــه دلیل شــیوع بیمــاری همه گیر و 
اختاالت متعاقب آن در زنجیره های تامین، رکورددار تعداد 
ســفارش هایی هســتند کــه محقــق نشــده اند. خانوارهــا در 
کشــورهای ثروتمندتــر هنوز پس اندازهایــی را حفظ می کنند 
که زمانی که محدودیت ها در سفر و تفریح، خرج کردن پول 

را سخت می کرد، انباشته می شدند.
عــاوه بــر ایــن، در حالــی کــه به نظر می رســد تــورم در 
آمریــکا بــه اوج خــود رســیده اســت، در اروپــا همچنــان در 
حــال افزایــش اســت. ســهم اقام ســبد مــورد اســتفاده برای 
محاســبه تــورم کــه قیمــت آنهــا در ســال گذشــته بیــش از ۴ 
درصد افزایش یافته است، در حال رشد است. تاثیر تاخیری 
افزایــش قیمــت انــرژی به لطف یارانه ها، دوره تورم باال را به 
طــول خواهــد انجامیــد. ایــن بــه نوبــه خــود، به احتمــال زیاد 
منجر به جهش دستمزدها و قیمت خدمات و طوالنی شدن 
مارپیــچ افزایــش قیمــت ها می شــود. شــخصیت های ارشــد 
بانــک مرکــزی اروپــا )ECB( پیشــنهاد کرده انــد کــه افزایــش 

بیشتری در نرخ بهره نیاز است.
نشــان  نظرســنجی ها  کــه  نیســت  تعجــب  جــای  پــس 
می دهــد کــه شــرکت هــای اروپایــی از چند ماه آینــده هراس 
دارنــد. در آخریــن پیــش بینــی کمیســیون، رکــود خفیــف در 
زمســتان و رکــود بــرای بقیــه ســال ۲۰۲۳ پیــش بینــی شــده 
اســت. بانــک گلدمــن ســاکس نیز تخمیــن می زند کــه تولید 
اقتصادی اروپا به طور دائمی ۲ تا ۳ درصد در نتیجه افزایش 

قیمت انرژی کاهش می یابد.
این جریان می تواند نشــان از آن داشــته باشــد که اروپا 
نــه تنهــا بحــران انرژی را رد نکرده، بلکه با مســائلی جدی رو 
بــه رو خواهــد شــد که ممکن اســت در آینــده نزدیک اقتصاد 

قاره سبز را با دشواری هایی جدی مواجه کند.

در سایت روزنامه بخوانید:
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 اطالعات ۵۰۰ میلیون
کاربر واتس اپ به فروش 

گذاشته شد
پســتارســالشــدهدریکجامعههکریسرشــناس،
مدعیشداطالعاتتقریبانیممیلیاردکاربرواتساپ

لورفتهوبرایفروشگذاشتهشدهاست.
بــه گزارش ایســنا بــه نقل از تِک رادار، این پســت 
که منابع متعددی تائید کرده اند احتماال درســت است، 
مدعی شــده که دیتابیس اطالعات به روز ۴۸۷ میلیون 
شــماره موبایــل مــورد اســتفاده در واتــس اپ کــه حــاوی 
اطالعاتــی از ۸۴ کشــور اســت را می فروشــد. ایــن بــه 
معنــای آن اســت کــه تقریبــا یــک چهــارم از جمعیت دو 
میلیارد نفری کاربران ماهانه فعال واتس اپ در معرض 

خطر احتمالی هستند.
بیــش از ۳۲ میلیــون اطالعــات لــو رفتــه مربوط به 
کاربــران آمریــکا و ۱۱ میلیون متعلق به کاربران انگلیس 
اســت. سایر کشورها شــامل مصر )۴۵ میلیون(، ایتالیا 
)۳۵ میلیون(، عربستان سعودی )۲۹ میلیون(، فرانسه 
)۲۰ میلیون(، ترکیه )۲۰ میلیون( و روسیه )۱۰ میلیون( 

هستند.
به نظر می رسد که اطالعات مربوط به هر کشوری 
بــرای فــروش گذاشــته شــده و قیمت فــروش دیتابیس 
آمریکا هفت هزار دالر و آمار انگلیس برای رقم سرانه 

مشابه، ۲۵۰۰ دالر است.
موضوع نگران کننده این است که به نظر نمی رسد 
این یک تهدید توخالی برای ترســاندن متا )شــرکت مادر 
واتس اپ( باشــد و تقریبا ۲۰۰۰ شــماره برای اثبات این 
ادعــا، در اختیــار ســایبرنیوز قــرار گرفــت کــه مربــوط بــه 

کاربران واتس اپ بود.
شــماره تلفن هــای لــو رفتــه ممکن اســت بــرای هر 
هدفــی از جملــه بازاریابی و کالهبرداری مورد اســتفاده 
اطالعــات  از  حمایــت  ابــزار  اهمیــت  کــه  بگیرنــد  قــرار 

شخصی در برابر سرقت را بارز می کند.
امنیــت  بــرای  واتــس اپ  کــه  نیســت  بــار  اولیــن 
اطالعــات در تیتــر اخبــار قــرار می گیــرد و اگرچــه تنهــا 
شــرکتی نیســت که با این مشــکل روبروست اما سابقه 

زیادی درباره موارد آسیب پذیری و کالهبرداری دارد.

شورای رقابت: مخابرات 
همچنان مبلغ اضافی از 

قبوض تلفن ثابت اخذ می کند
بــهگفتــهمدیرروابطعمومیشــورایرقابــت،درجمبالغ
اضافــیدرقبــوضتلفــنثابتازســویشــرکتمخابرات
ایــرانواخــذآنازمشــترکان،ارتــکابرویــهضــدرقابتــی
استکهعلیرغمرایشورایرقابت،همچنانادامهدارد.
به گزارش تسنیم، سپهر دادجوی توکلی افزود: در 
پانصــد و نوزدهمین جلســه شــورای رقابــت در ۱۷ آبان، 
شــورای رقابت پیرو وصول شــکایات درباره اجرا نشــدن 
مفاد مصوبه ۵۰۹ شــورای رقابت با موضوع درج مبالغ 
اضافــی در قبــوض تلفــن ثابــت و اخذ آن از مشــترکین، 
رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد 
رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، 
از قوه قضاییه و ســازمان بازرســی کل کشور درخواست 

رسیدگی کرده است.
او گفــت: علی رغم این موضوع، متأســفانه تاکنون 
انحصــاری شــرکت  و  رقابتــی  رویــه ضــد  بــا  مقابلــه ای 
از  غیرقانونــی  وجــه  اخــذ  و  نگرفتــه  صــورت  مخابــرات 

مشترکان ادامه دارد.
وی افــزود: موضــوع جلســه ۵۰۹ شــورای رقابــت 
مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۴66 مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ 
از ســوی شــرکت مخابــرات ایــران و اقدام بــه درج مبالغ 
اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکان بود.  

 ۴66 جلســه  مصوبــه   ۳ مــاده  گفــت: در  توکلــی 
شــورای رقابــت بــا موضــوع "دســتورالعمل نحــوه تنظیم 
هزینــه ماهیانــه تلفــن ثابــت" شــرکت مخابــرات ایــران 
موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام 
شده، نظام خود را به نحوی اصالح کند که هزینه تمام 
شــده هــر یک از خدمات این شــرکت به صــورت مجزا و 
دقیق محاســبه شــود و در صورت های مالی حسابرســی 

شده این شرکت درج گردد.
مدیــر روابط عمومی شــورای رقابت افزود: شــورای 
رقابــت در پانصــد و نوزدهمین جلســه خــود در ۱۷ آبان 
مــاه، شــرکت مخابــرات را بــه ارتــکاب رویــه ضدرقابتــی 

محکوم کرد.
دســتورالعمل  براســاس  ایــران  مخابــرات  شــرکت 
ابالغــی از ســوی ســتاد تنظیــم بــازار، بــرای هر مشــترک 
تلفــن ثابــت شــهر تهــران، حداقــل هزینه ماهانــه تلفن 
ثابت ۲۰ هزار تومان با آیتمی به عنوان خدمات صوتی 
بــا پرداخــت آن  کــرده کــه مشــترک  ثابــت درج  تلفــن 
می تواند از ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شــهری رایگان یا ۵۹۲ 
دقیقه مکالمه بین اســتانی یا ۳۱۷ دقیقه مکالمه تلفن 
همــراه بهره منــد شــود. ایــن مبلــغ در ســایر اســتان ها و 

شهرهای کشور متغیر است.
در  و  اجــرا  شــهریور  ابتــدای  از  تعرفــه  ایــن 

صورتحساب های تلفن ثابت منظور شده است.
بــر اســاس ایــن مصوبه، مشــترکان تلفــن ثابت در 
تهــران بایــد ماهانــه ۲۲ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــه عنــوان 

هزینه ثابت نگهداری پرداخت کنند.

اخبـــــــــــــــــار

تسریع در اجرای قراردادهای 
شرکت های ایرانی و روسی

ایــراندرحاشــیه فنــاوریاطالعــات رئیــسســازمان
دیداربامعاونتوســعهدیجیتالوارتباطاتروســیهاز
پیگیریطرفروسیبرایتسریعدراجرایقراردادهای

شرکتهایایرانیخبرداد.
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری، محمــد خوانســاری، رئیــس 
ســازمان فناوری اطالعات در حاشــیه دیدار با الکساندر 
شــویتوف معــاون وزیــر توســعه دیجیتــال و ارتباطــات 
روســیه با اشاره به ســفر تابستان گذشته هیات ایرانی 
بــه روســیه، گفــت: در ایــن ســفر شــرکت های ایرانــی 
قراردادهایــی را با شــرکت های روســی منعقد کردند که 
بــرای تســریع در اجرای ایــن قراردادها دیداری با معاون 
وزیر توســعه دیجیتال و ارتباطات روســیه، مســائلی که 
باعــث کنــدی اجــرای قراردادهــا شــده مــورد بحــث قــرار 
گرفــت و مقــرر شــد که طرف روســی رفع این مشــکالت 

را پیگیری کند.
وی افــزود: توســعه فناوری هــای نویــن ارتباطــی و 
اطالعاتــی، تولیــدات ســخت افزاری، تحقیقــات کاربردی 
و توســعه زیرســاخت های فناوری اطالعــات، حوزه هایی 
اســت کــه امــکان همکاری شــرکت های ایرانی با روســی 

وجود دارد.
خوانســاری تصریــح کــرد: در ســفر هیــات روســی 
 ICT بــه ایــران نیز تعــدادی از مدیران شــرکت های حوزه
روسی حضور دارند که با شرکت های بزرگ فناور ایرانی 
آشــنا می شــوند و امیدواریــم ایــن آشــنایی بــه برنامــه 

مشخصی برای تفاهمات بعدی منجر شود.

تشریح دالیل نارضایتی 
کامیونداران

انجمنهــای نایــبرئیــسکانونسراســری بــهگفتــه
صنفــیکارفرمایــیکامیــوندارانکشــور،هــرچنــدکه
مســئوالنهیــچراهــکاریبــرایبرطرفســازیمشــکل
ســوختراننــدگانکامیــوندرنظــرنگرفتهانــدوهیــچ
وعــدهایهــمندادنــدامــااوضــاعدرتمــامشــهرهاو
استانهایکشورآراماستوهیچکامیونداریدست

بهاعتصابنزدهاست.
ســید جــالل موســوی در گفت وگــو بــا ایلنــا دربــاره 
مشــکالتی کــه باعــث نارضایتــی بخشــی از کامیونداران 
مشــکل  حاضــر  حــال  در  کــرد:  اظهــار  شده اســت، 
کامیونداران و رانندگان کامیون در بخش سوخت است 
کــه در ایــن باره چندین جلســه بررســی راهکارهای حل 

این مشکل با مسئوالن دستگاه های مرتبط داشتیم.
وی ادامه داد: اولین خواسته کامیونداران از دولت 
بازگردانــدن ســهمیه پایــه ۲۰۰۰ لیتر با نــرخ ۳۰۰ تومان 
است. در حال حاضر این سهمیه پایه حذف شده است 
و مــورد محاســبه قــرار نمی گیــرد، بــه جــای آن ماهانــه 
براساس نوع کامیون و محاسباتی که پایه آن مشخص 
نیست به هر کارتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر واریز می شود 
کــه همیــن مقــدار هم در موعــد مقرر واریز نمی شــود و 
بــه طــور جزیــی و خــرد در طــول مــاه بــه کارت ســوخت 

رانندگان واریز می کنند.  
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کامیونداران 
کشــور افــزود: پیــش از این یک میزان مشــخصی به هر 
کارتــی واریــز می کردنــد و راننــدگان کامیــون براســاس 
پیمایش از آن میزان سوخت استفاده می کردند و مازاد 
ظرفیــت ابطــال و دوبــاره از ابتــدای مــاه ســقف ظرفیــت 
واریز می شــد اما این ســهمیه پایه تا ســقف ۲۰۰۰ لیتر 
حذف شــده و نارضایتی هایی را ایجاد کرد و خواســته ما 

برگشت این سازوکار است.
موســوی بــا اشــاره بــه ایــرادات ارائــه ســوخت آزاد 
دولتــی بــا نــرخ 6۰۰ تومــان گفــت: در ابتــدا بایــد بگویم 
کــه با ســوخت آزاد بــه طور صد درصد مخالف هســتیم 
چراکه گازوئیل آزاد دولتی با نرخ 6۰۰ تومان هم فساد 
و هــم نارضایتــی بین کامیونداران ایجاد کرده و می کند. 
شــاهد آن هســتیم که در برخی جایگاه های سوخت که 
برای ارایه ســوخت آزاد در نظر گرفته شــده اند گازوئیل 
بــا نــرخ 6۰۰ تومانــی را تا ۲۰۰۰ تومان هــم به رانندگان 
بــه فــروش رســانده اند. یا اینکــه راننــده ای کارت خود را 
در آن جایگاه ســوخت به اجاره گذاشــته اســت و همین 
موضوعــات باعــث گــران فروشــی گازوئیــل 6۰۰ تومانــی 

شده است.
وی تاکیــد کــرد: موضــوع دیگــر در بحــث گازوئیل 
کامیونــداران  نارضایتــی  باعــث  کــه  دولتــی  آزاد  نــرخ 
شــده ایــن اســت که اساســا مشــخص نکرده انــد کدام 
جایگاهی این ســوخت را در چه بازه زمانی و ســاعتی 
بــه راننــدگان ارائه می دهــد. در حال حاضر متاســفانه 
یک راننده کامیون برای اســتفاده از این ســوخت باید 
بیــن جایگاه هــای ســوخت در مســیر جســتجو کنــد که 
کــدام جایــگاه ســوخت 6۰۰ تومانــی را ارائــه می دهــد 
و مشــکل دیگــر این اســت کــه جایگاه هــای منتخب در 
هــر ســاعتی ایــن ســوخت را ارائــه نمی دهند و اساســا 
همیــن  و  نیســت  مشــخص  ســوخت  ارائــه  ســاعت 

موضوع باعث ایجاد صف های طوالنی شده اســت.
صنفــی  انجمن هــای  کانــون  رئیــس  نایــب 
کامیونداران کشور ادامه داد: در حالی که کامیونداران 
متحمل این مشــکالت برای دریافت ســوخت هســتند، 
بــرای رفــع ایــن مشــکل یــک راهــکار ســاده دارنــد. این 
ســوخت به جای اینکه به جایگاه داران اختصاص داده 
شــود بایــد بــه کارت ســوخت راننــدگان واریــز شــود و 
راننــده می توانــد در هــر جایــگاه و در هــر ســاعتی از 
ایــن ســوخت اســتفاده کنــد امــا متاســفانه مســئوالنی 
کــه در ایــن بــاره تصمیم می گیرند اساســا با مشــکالت 
رانندگان جاده آشــنایی ندارند و نمی دانند که مشــکل 
چیســت و متاســفانه یــک نگاه باال بــه پایینی دارند به 
طوریکــه برخــی از ایــن مســئوالن بــه ویــژه نماینــدگان 
شــرکت نفــت در جلســات حضــور ندارنــد در حالی که 

عمده مشــکل رانندگان به این بخش می شــود.
موســوی گفت: همانطور که گفتم با ســوخت آزاد 
مخالــف هســتیم امــا اگر قرار بر ارائه ســوخت آزاد 6۰۰ 
تومانی است باید جایگاه های سوخت و ساعت ارائه آن 
حداقل مشــخص شــود تا راننده کامیون از ۱۲ شــب در 

صف منتظر دریافت سوخت تا صبح فردا نماند.

اخبـــــــــــــــــار

تعییــن کــرد: اعــالم اداری عدالــت دیــوان
مدیــره هیــات اعضــای بــرای مجــازات
ســوی از اصنــاف اتــاق و اتحادیههــا
سازمانهاینظامصنفیوهیاتهایعالی
نظارتبرســازمانهایصنفیکشور،خارج

ازحدوداختیاروممنوعاست.
بــه گــزارش دیــوان عدالــت اداری، یــک 
شــکایت از وزارت صنعــت، معــدن و تجارت، 
هیــات عالــی نظارت بــر ســازمان های صنفی 
کشــور و مرکــز اصنــاف و درخواســت ابطــال 
مــواد 6 تــا ۱۴ و ۱6 و ۱۷ دســتورالعمل بنــد 
»ه«ـ  مــاده ۵۵ قانــون نظــام صنفی موضوع 
یکصدوهفتمیــن جلســه هیــات عالی نظارت 
بر ســازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف 
در دیــوان عدالــت اداری مطــرح و رســیدگی 

شد.
ـ  »ه«  بنــد  دســتورالعمل  براســاس 

موضــوع  صنفــی  نظــام  قانــون   ۵۵ مــاده 
یکصدوهفتمیــن جلســه هیــات عالی نظارت 
بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف، 
بــرای اعضای هیــات مدیره اتحادیه ها یا اتاق 
اصنــاف تنبیــه، توبیــخ، تذکــر، محرومیــت از 
حقــوق اجتماعــی و عزل در نظر گرفته شــده 
اســت، این در حالی اســت که وضع و تعیین 
مجازات از حدود اختیارات قانونگذار است و 
موارد یادشده مغایر با قانون اساسی، قانون 
مجازات اسالمی، قانون مدنی و قانون نظام 

صنفی است.
هیــات عمومــی دیوان عدالــت اداری به 
این شــکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره 

یادشده از تاریخ تصویب صادر کرد.
در رأی هیــات عمومــی دیــوان عدالــت 
براســاس  هرچنــد  اســت:  آمــده  اداری 
صنفــی  نظــام  قانــون   ۵۵ مــاده  »ه«  بنــد 

 ،)۱۳۹۲ شــهریور   ۱۲ مصــوب  )اصالحــی 
حســن  بــر  نظــارت  دســتورالعمل  »تعییــن 
انجــام وظایــف قانونــی و ایجــاد هماهنگــی 
و  اتحادیه هــا  نظــارت،  بیــن  کمیســیون های 
و  کشــور  شهرســتان های  اصنــاف  اتاق هــای 
اتــاق اصنــاف ایران و  نظارت بــر فعالیت آنها 
در حــدود مفــاد ایــن قانــون«، از وظایــف و 
اختیــارات هیــات عالــی نظــارت اســت امــا با 
توجــه بــه اینکه هیات عالی نظارت در یکصد 
و هفتمیــن جلســه خــود و در مقــام تصویب 
مــاده ۵۵  بنــد »ه«  دســتورالعمل موضــوع 
قانــون نظــام صنفی در قالب مــواد 6 تا ۱۴ و 
۱6 و ۱۷ این دســتورالعمل به وضع ضوابطی 
تعییــن  متضمــن  کــه  اســت  کــرده  اقــدام 
مجازات هــای مختلــف ماننــد تذکــر، توبیــخ، 
عــزل و محرومیــت از حقــوق اجتماعــی بــرای 
منتخبــاان اعضــای صنوف مختلــف یا احضار 

اعضــای هیــات مدیــره اتحادیه هــای صنفــی 
و اتــاق اصنــاف بــه عنــوان متهــم اســت و بــا 
عنایــت بــه اینکه وضع ضوابطــی که متضمن 
تعییــن مجــازات اســت بــه داللت اصل ســی 
و ششــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی 
ایــران برعهــده قانونگذار قــرار دارد؛ بنابراین 
تصویب مواد 6 تا ۱۴ و ۱6 و ۱۷ دستورالعمل 
نظــارت بــر حســن انجــام وظایــف قانونــی و 
ایجاد هماهنگی بین  کمیسیون های نظارت، 
اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان های 
بــر  ایــران و  نظــارت  اتــاق اصنــاف  و  کشــور 
فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه 
هیــأت عالــی نظــارت خــارج از حــدود اختیــار 
هیات مزبور بوده و مســتند به بند یک ماده 
۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشــکیالت و آیین 
دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصوب ســال 

۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیــسســازمانحمایــتضمنتأییــدفروش
کاالیایرانــیبــالوگــوشــرکتهایخارجــی
عنــوانکــردایــنعمــلخــالفرویــهقانونــی
بودهومعاونتعمومیصنایعوزارتصمت

بایددراینبارهپاسخگوباشد.
ســکوت  ســایه  زیــر  اخیــر،  روزهــای  در 
مســئوالن وزارت صمــت، گزارشــات مختلفــی 
دربــاره فــروش کاالی تولیــد داخــل بــا لوگــوی 
شــرکت های خارجی اخیر منتشر شده است. 
پیگیری مهر نشان می دهد که حداقل در سه 
گــروه کاالیــی پوشــاک، لــوازم خانگــی و تلفن 
همــراه، شــاهد تولیــد و فــروش قانونی کاالی 
ایرانــی بــا لوگــوی شــرکت های خارجــی بــدون 
کسب مجوز هستیم. هرچند این رویه خالف 
قانون در برخی از شرکت ها مشاهده می شود 
اما ادامه ماجرا و عدم ورود مســئوالن ذیربط 
به این مسئله باعث خواهد شد که در آینده 
نزدیــک بــا ســیل عظیمــی از لــوازم و کاالهای 

فیک در کشور مواجه باشیم.
گفت وگــو بــا نماینــدگان مجلــس حاکــی 
آن اســت کــه برخــی از نماینــدگان مجلــس، 
فــروش  در  تقلــب  غیررســمی  گزارشــات 

شــرکت های ایرانــی را دریافــت کرده انــد امــا 
ایــن  در  کافــی  مســتندات  و  مــدرک  هنــوز 
خصــوص بــرای آنهــا ارســال نشــده اســت. از 
طرفــی گزارشــات میدانــی از بــازار نیــز نشــان 
می دهــد کــه هنوز مــردم در ایــن زمینه مطلع 
نبــوده و بــا تفکــر خریــد کاالی برنــد مطــرح، 

هزینه محصول را پرداخت می کنند.

 واکنشسازمانحمایت
بهخبرفیکفروشیدربازار

ســازمان  رئیــس  فرهیــدزاده،  حســین 
حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، 
ضمــن تأییــد فروش کاالهــای ایرانی با لوگوی 
شــرکت های خارجــی گفــت: این اقــدام خالف 
رویه های قانونی است و بررسی های سازمان 
حمایت حکایت از تخلف چند شــرکت در این 
زمینــه دارد. وی ادامــه داد: بــا وجــود اینکــه 
برخــی از موضوعــات شــکایت محور بــوده، تــا 
بــه امــروز شــکایتی از ســوی مصرف کننــدگان 
برای ســازمان حمایت ارســال نشــده، اما این 
ســازمان در راســتای اجــرای وظایــف قانونــی 

خود به این موضوع ورود کرده است.

معاونتصنایعوزارتصمت
بایدپاسخگوباشد

بــه گفتــه فرهیــدزاده، ســازمان حمایــت 
صمــت  وزارت  عمومــی  صنایــع  معاونــت  بــا 
بــه عنــوان مرجــع تولیــد دربــاره بررســی ایــن 
ماجرا مکاتباتی داشــته و این ســازمان منتظر 
دریافت پاســخ از ســوی این معاونت دریافت 

است.
وی افــزود: رصــد بــازار از ســوی ســازمان 
حمایــت از مصرف کننــده نشــان می دهــد کــه 
کاالهایی در ایران تولید و با برند شرکت های 
خارجــی بــه فــروش می رســد، در نتیجــه مــا 
مکاتباتــی بــا معاونــت صنایــع عمومــی وزارت 
صمــت داشــته ایم تــا در نامه ای رســمی اعالم 
کنــد کــه آیــا شــرکت مزبــور، نمایندگــی برنــد 

مطرح را دارا است یا خیر؟
رئیــس ســازمان حمایــت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان تأکید کرد: باید مشــخص شود 
که شــرکت مزبور دارای چه تأییدیه ای از برند 

مادر اســت؛ تنها نهادی که قادر اســت به این 
ســوال پاســخ دهــد، معاونــت عمومــی وزارت 
صمت است که متأسفانه تا به امروز پاسخی 

برای سازمان حمایت ارسال نشده است.
وی خاطر نشان کرد: سازمان حمایت در 
آخر حلقه قرار دارد و معاونت عمومی صنایع 
وزارت صمــت بــه عنــوان نهــاد تصمیم گیــری 
بایــد بــه اصحــاب رســانه و ســازمان حمایــت 
در خصــوص ثبــت برندهای مطــرح بدون اخذ 

تأییدیه پاسخگو باشد.

احتمالورودسازمانبازرسی
بهپروندهفیکفروشی

فرهیــدزاده در انتهــا گفــت: نهــادی کــه 
مجــوز تولیــد بــه واحدهــا اعطــا می کنــد بایــد 
اخــذ  بــه  تولیــد مســتندات مربــوط  از  پیــش 
نمایندگــی یــا هرگونه تأییدیــه را دریافت کند 
ایــن صــورت تخلــف صــورت گرفتــه  در غیــر 
عالوه بر سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و 
حتی بازرســی کل کشــور نیز قادر به ورود در 

ماجرای فیک فروشی هستند.

بهگفتهیکمقاممســئول،مردمبامراجعه
بــهســامانهجامــعگارانتــیمیتواننــدعــالوه
براســتعالمبرخطاصالــتگارانتیکاالهایی
»تلفنهمــراه«، و خانگــی« »لــوازم نظیــر

شکایاتخودراثبتکنند.
بــه گزارش مهر، ســامانه جامع گارانتی، 
بــرای  صمــت  وزارت  راهکارهــای  جملــه  از 
پایــان دادن بــه بســاط گارانتی هــای تقلبــی و 
کالهبــرداری متعــدد در ایــن زمینه اســت. در 
ایــن ســامانه کــه شــرکت های تولیدکننده و یا 
واردکننــده موظــف به ثبت اطالعــات گارانتی 
مصرف کننــده  هســتند،  مختلــف  کاالهــای 
می تواند نسبت به اصالت گارانتی کاالیی که 
قصد خرید آن را دارد، اطمینان حاصل کند.

وزارت  مقامــات  اظهــارات  اســاس  بــر 
صمــت، ایــن ســامانه در حــال حاضــر صرفــاً 
در حــوزه کاالهــای مشــمول تبصــره ۴ مــاده 
۱۸ قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز یعنــی 
تبلــت«،  و  »تلفن همــراه  خانگــی«،  »لــوازم 
»اقــالم دیجیتــال« و »برخی از قطعات یدکی 
خودرو« در حال فعالیت است اما قرار است 
در آینده فعالیت این ســامانه به سایر کاالها 

نظیر خودرو نیز تسری پیدا کند.
راه انــدازی ســامانه جامــع گارانتــی عــالوه بــر 
احــراز اصالــت گارانتی کاال از ســوی مشــتری، 
مزیت هــای دیگــری نیــز در پــی دارد، بــه طــور 
میــان  سیســتمی  ارتبــاط  برقــراری  بــا  نمونــه 
سامانه جامع گارانتی و سامانه بازرسی، اخیراً 
امکان ثبت شکایات در سامانه جامع گارانتی 
نیز ایجاد شــده است؛ بنابراین اگر مشتری از 
گارانتی کننده و یا نصاب کاالی خریداری شده 
رضایت نداشــته باشــد، می تواند شکایت خود 

را در این ســامانه ثبت کند.
شــکایت  ثبــت  از  بعــد  اســت  گفتنــی 
مصرف کننده، موضوع از طریق سامانه جامع 
گارانتــی بــرای شــرکت گارانتی کننــده ارســال 

شــده و بــر همیــن اســاس مــدت زمــان کوتــاه 
چنــد روزه بــه شــرکت مهلت داده می شــود تا 
رضایــت مشــتری را جلــب کند؛ پــس از اتمام 
زمان مورد نظر، اگر مشتری همچنان ناراضی 
باشــد، این شــکایت از طریق ســامانه گارانتی 
مســتقیماً به ســامانه بازرسی ارســال شده تا 

در آن محل پرونده تشکیل شود.

هنگاممراجعهبهفروشگاه،
گارانتیراچککنید

حمیــد محلــه ای، مدیــرکل دفتــر خدمات 
فنــی، مهندســی و نگهــداری وزارت صمــت بــا 
بیان اینکه پیش از آغاز به کار ســامانه جامع 
گارانتی نیز مردم می توانســتند برای شــکایت 
از اصالــت گارانتــی بــه وزارت صمــت مراجعــه 
کنند، گفت: از ابتدای امســال، ســامانه ای به 
آدرس https:irangs.ir در اختیــار مــردم قرار 
داردکــه افــراد می تواننــد بــا اســتفاده از آن و 
انجــام اســتعالم، نســبت بــه اصالــت گارانتی 
کاالهایی که قصد خرید آن را دارند، اطمینان 

حاصل کنند.
وی بــا اشــاره به اینکه اســتعالم گارانتی 
کلیــه کاالهایــی کــه دارای شناســه رهگیــری 
هســتند، در سامانه جامع گارانتی امکان پذیر 
است، خاطرنشان کرد: خریداران لوازم خانگی 
از  فروشــگاه  بــه  مراجعــه  هنــگام  می تواننــد 
فروشــنده، گارانتــی معتبــر درخواســت کــرده 
از ســامانه  و ســپس جــواب اســتعالم آن را 
گارانتــی اخــذ کننــد و نســبت بــه آن اطمینان 

حاصل کنند.
مدیــرکل دفتــر خدمــات فنی، مهندســی 
و نگهــداری وزارت صمــت با بیــان اینکه مردم 
از طــرق مختلفی می توانند هنگام خرید خود 
از اســتعالم گارانتی محصول مطمئن شــوند، 
عنوان کرد: از ســه طریق »درگاه وب ســامانه 

،»www.Irangs.ir جامــع گارانتــی بــه آدرس 
و  تجــارت«  جامــع  ســامانه  »اپلیکیشــن 
»شــماره گیری کد دستوری #۷۷۷۷*۴*« این 

قابلیت در دسترس مشتریان خواهد بود.
وی بــا بیــان اینکــه مردم در این ســامانه 
قــادر خواهنــد بود تا با ثبــت اطالعات مربوط 
کارتابــل  یــک  کاالهــای خریــداری شــده،  بــه 
اختصاصــی بــرای خــود ایجــاد کننــد، عنــوان 
کرد: در این ســامانه عالوه بر اینکه مشــخص 
خواهد شد که کاالهای خریداری شده، دارای 
گارانتی معتبر اســت یا خیر؛ معلوم می شــود 
که گارانتی هر کاال از چه زمانی شــروع شــده 

و در چه تاریخی به پایان خواهد رسید.
محلــه ای بــا اشــاره بــه اینکه در ســامانه 
و  شــکایات  پیگیــری  امــکان  گارانتــی  جامــع 
ذکــر  تقلبــی  گارانتی هــای  اســامی  همچنیــن 
شــده اســت، عنــوان کــرد: ســامانه گارانتــی 
یکی از زیرمجموعه های سامانه جامع تجارت 
محســوب می شود که به امور خدمات پس از 

فروش اختصاص داده شده است.

گارانتیکدامکاالهادر
سامانهقابلاستعالماست

مدیــرکل دفتــر خدمــات فنی، مهندســی 
اینکــه  بیــان  بــا  صمــت  وزارت  نگهــداری  و 
هم اکنــون »لوازم خانگی«، »اقالم دیجیتال« 
و »موبایل« ســه گروه کاالیی اصلی هســتند 
کــه بــه طــور کامــل قابلیــت اســتعالم گارانتی 
در ایــن ســامانه را دارنــد، خاطرنشــان کــرد: 
بــه زودی کاالهــای دیگــر نظیــر خــودرو، باتری 

و کمک فنر نیز وارد این سامانه خواهد شد.
حتمــاً  کــرد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  وی 
کدرهگیــری  خریــد،  هنــگام  در  هم وطنــان 
کاالهــای مذکــور را از فروشــنده کاال دریافــت 
اســتعالم  بــه  نســبت  فــوراً  ســپس  و  کــرده 

گارانتــی کاال از طریــق ســامانه جامــع گارانتی 
اقدام کنند.

محلــه ای بــا بیــان اینکــه ضــرورت ورود 
ســامانه  بــه  ســرمایه ای  و  بــادوام  کاالهــای 
جامــع گارانتــی، گفــت: از ایــن پــس، گارانتی 
قابــل  ســامانه  ایــن  در  تقلبــی  و  غیرواقعــی 
می تواننــد  مــردم  و  بــود  خواهــد  شناســایی 
هرگونــه گارانتــی تقلبی را نیز در این ســامانه 

گزارش دهند.

۲نوعخدماتپسازفروش
قابلنظارت

وی با بیان اینکه خدمات پس از فروش 
بــه ۲ شــکل قابــل ارائــه بــه مصرف کننــدگان 
مخصــوص  دوره  یــک  کــرد:  عنــوان  اســت، 
ضمانت رایگان کاال است و یک دوره نیز پس 
از ضمانــت رایــگان اســت که مخصــوص ارائه 

خدمات پولی و تعمیرات غیررایگان است.
مدیــرکل دفتــر خدمــات فنی، مهندســی 
و نگهــداری وزارت صمــت بــا اشــاره بــه اینکــه 
هــر دو نــوع خدمــات پــس از فــروش بایــد از 
داخلــی  تولیدکننــده  یــا  واردکننــده  ســمت 
به صــورت سیســتمی کنتــرل و نظــارت شــود، 
گفــت: هــر قطعه ای و لــوازم جانبی که جنس 
دارای گارانتی نیاز داشــته باشد، حتماً باید از 
سوی این دو نهاد مذکور یعنی تولیدکننده یا 

واردکننده به مردم ارائه شود.
محلــه ای با اشــاره بــه اینکه مشــتریان هنگام 
خریــد کاال می تواننــد بــا ارائــه کــد ملــی خــود 
بــه فروشــنده، کاالی گارانتــی شــده معتبــری 
ســبب  کار  ایــن  گفــت:  کننــد،  دریافــت  را 
آن خواهــد شــد کــه وضــع گارانتــی در کشــور 
منســجم تر شــود؛ ولــی حتی اگر کــد ملی هم 
داده نشــود هیــچ ایــرادی بــه گارانتــی معتبــر 

وارد نخواهد شد.

امکانثبتشکایاتدرسامانهجامعگارانتیبرقرارشد

دیوانعدالتاداری،برخیمواددستورالعملقانون
نظامصنفیراابطالکرد

ورود
سازمانحمایت

بهماجرای
نوکیایایرانی
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رکورد تولید ماهانه خودرو 
در کشور پس از ۵ سال 

شکسته شد
مدیــرکل دفتــر صنایــع خودرو وزارت صنعــت، معدن و 
تجــارت از شکســته شــدن رکــورد تولید ماهانــه خودرو 
در کشور در آبان سال جاری پس از گذشت پنج سال 

خبر داد.
ایرنــا  بــا  توکلــی الهیجانــی در گفت وگــو  عبدالــه 
افــزود: خودروســازان کشــور در هشــت ماهــه ابتدایــی 
پــی،  پــی در  از موفقیت هــای  پــس  توانســتند  امســال 
نزدیــک بــه به ۷۵۰ هــزار خودرو تولید کنند که نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته، رشــد ۱۵ درصدی نشان 

می دهد.
وی گفــت: ایــن درحالــی اســت کــه از خرداد ســال 
تولیــد  توقــف  و  مســتقیم  عبــور  تولیــد  رونــد  جــاری، 
خودروهــای ناقــص پس از گذشــت بیش از چهار ســال 

متوالی شکل گرفت.

تثبیت جریان تولید در صنعت 
خودروی کشور

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت بــا بیــان ایــن کــه دیگــر می توانیــم بگوییــم که 
تثبیــت جریــان تولید در صنعت خودروی کشــور شــکل 
گرفتــه اســت، ابراز امیدواری کــرد: پس از ترمیم جریان 
تولیــد، توســعه پلتفرم هــای جدیــد و تولیــد محصــوالت 
شــتاب  کشــور  خــودروی  در صنعــت  رقابتــی  و  کیفــی 
بیشــتری بــه خــود بگیــرد، همــان گونــه کــه در گام دوم 
برنامــه تحولــی وزارت صنعت، معدن و تجارت این مهم 

مد نظر قرار گرفته است.
توکلــی الهیجانــی اضافه کــرد: نکتــه درخشــان کار 
خودروســازان و زنجیره تأمین توانمند داخلی این است 
کــه فقــط در آبان امســال بیــش از ۱۲۲ هــزار خودرو در 
کشــور تولید شــده که رکورد تولید در همه ماه های پنج 
ســال گذشــته از ســال ۱۳۹۷ تاکنون را شکســته اســت 
و نشــان از عبــور از بحــران تولیــد در صنعــت خــودروی 

کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر، میزان تحویل 
خودروها توســط دو خودروســاز اصلی کشــور اســت که 
بــا توجــه به کاهش چشــمگیر خودروهــای ناقص داخل 
پارکینگ نســبت به ســال گذشــته، در عمل بیش از ۳۰ 

درصد افزایش داشته است.

افزایش ۲۹ درصدی 
صادرات کاالهای غیرنفتی 

به عراق از خوزستان
ناظر گمرکات خوزستان از صادرات بیش از ۱۵۲ هزار 
میلیــارد ریــال کاالی غیــر نفتــی از گمــرکات خوزســتان 
بــه کشــور عــراق خبــر داد و گفــت کــه بیشــترین حجم 
صــادرات کاال بــه عــراق از گمــرک شــلمچه انجام شــده 

است.
بهــروز قــره بیگــی در گفت وگــو با ایســنا، با اشــاره 
به صادرات از گمرکات خوزســتان به کشــور عراق اظهار 
کرد: در ۷ ماه امسال ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۹۲۷ تن 
کاالهای غیرنفتی از گمرکات خوزســتان به کشــور عراق 

صادر شده است.
وی با بیان اینکه این میزان کاال از مرزهای زمینی 
و دریایی خوزســتان به عراق صادر شــده اســت، افزود: 
این میزان در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته از 
نظــر ارزشــی ۲۹ درصــد و از نظر وزنــی ۶ درصد افزایش 

داشته است.
ناظر گمرکات خوزستان با اشاره به ارزش کاالهای 
غیــر نفتــی صادرشــده به عراق گفــت: ارزش این کاالها 
بیــش از ۱۵۲ هــزار و ۳۹۱ میلیــارد و ۸۵۸ میلیون ریال 

بوده است.
قــره بیگــی با بیان اینکه بیشــترین حجــم صادرات 
کاال بــه عــراق از گمــرک شــلمچه بــه وزن یــک میلیون و 
۴۱۲ هزار تن بوده است، عنوان کرد: کاالهای غیرنفتی 
صــادر شــده بــه عــراق از گمــرکات آبــادان، بنــدر امــام 
خمینــی )ره(، اهــواز، خرمشــهر، منطقه ویــژه بندر امام 
خمینــی )ره(، چذابــه و شــلمچه بــه ایــن کشــور صــادر 

شده اند.
وی با اشــاره به افزایش حجم صادرات از مرزهای 
خوزســتان پــس از کاهــش همه گیــری ویــروس کرونــا 
افزود: در سال های اخیر به دلیل همه گیری کرونا روند 
صــادرات بــا مشــکالتی مواجه شــد و تا حــدودی کاهش 
پیدا کرده بود اما اکنون شرایط به حالت عادی بازگشته 

است.
عمــده  بــه  اشــاره  بــا  خوزســتان  گمــرکات  ناظــر 
کاالهای صادراتی از مرزهای خوزســتان به کشــور عراق 
گفــت: مصالح ســاختمانی، کلینکر، تره بــار، مواد لبنی، 
آهــن آالت، مــواد غذایــی، لــوازم خانگــی و الکترونیکــی 

مهمترین اقالم صادراتی هستند.

اخبـــــــــــــــــار

کاهش ۶ درصدی صادرات 
ایران به دوحه

مدیــرکل دفتــر غــرب آســیای ســازمان توســعه تجــارت 
خاطــر نشــان کــرد در 7 مــاه نخســت ســال جــاری 80 
میلیــون دالر کاال بــه قطــر صــادر کردیــم امــا ایــن عــدد 
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته حدود 6 درصد 
کاهش پیدا کرده است؛ چرا که صادرات مواد معدنی 
و مصالح ســاختمانی مانند ســیمان، قیر، میله از ایران 
بــه قطــر به دلیل پایان یافتن پروژه های ســاختمانی در 

قطر به پایان رسیده است.
فــرزاد پیلتــن در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا اشــاره بــه 
افزایــش صــادرات مــواد غذایی به قطر، گفــت: در دوره 
بازگشــت تحریم هــا علیــه ایــران و شــیوع بیمــاری کرونا 
روابــط تجــاری ما با قطر کمرنگ شــد بــه عنوان مثال در 
ســال ۱۳۹۹ ایــران به قطــر  ۱۶۷ میلیون دالر کاال صادر 
و ۸ میلیــون دالر کاال از ایــن کشــور وارد می کــرد و ایــن 
عــدد در ســال ۱۴۰۰ بــه ۱۳۴ میلیــون دالر صادرات و ۱۰ 

میلیون واردات رسید.
وی با بیان اینکه موانع توســعه تجارت بین تهران 
و دوحه رفع شده است، گفت: دولت سیزدهم رویکرد 
توســعه تجارت با کشــورهای همســایه را دنبال می کند 
و ســفر رئیــس جمهــوری ایــران بــه قطر و از ســوی دیگر 
ســفر امیر قطر به تهران و برگزاری کمیســیون مشــترک 
در دوحــه زمینه هایــی بــرای توســعه تجارت بیــن این دو 

کشور را فراهم کرد.
به گفته این مقام مسئول؛ سازمان توسعه تجارت 
ایران برای تقویت تجارت این دو کشور، زیرساخت های 
حمل ونقــل را توســعه و موانــع پیشــروی مبــادالت پولی 
را رفــع کردنــد. همچنیــن برگزاری نمایشــگاه  اختصاصی 
ایــران در دوحــه کــه هفته هــای پیــش بــا حضــور معاون 
اقتصادی رئیس جمهوری برگزار شد به توسعه صادرات 
بیــن ایــن دو کشــور ختــم شــد و  تهــران در روزهایی که 
جــام جهانــی در قطــر برگــزار می شــود روزانــه ۲۵۰ تــن 
محصــوالت غذایــی و کشــاورزی به دوحه صــادر خواهد 
کــرد. صــادرات مــا در دوره کرونــا و در دوره بازگشــت 
تحریــم روزانــه به ۳۰ کانتینــر تقلیل کرده بود اما امروز 

روزانه ۸۰ تا ۹۰ کانتینر از ایران به قطر می رود.
پیلتــن بــا اشــاره با مذاکــرات وزیر صمــت و رئیس 
ســازمان توســعه تجــارت بــا طرف هــای قطــری، تصریــح 
کــرد: مذاکــرات در نهایــت زمینه هــای افزایــش مبادالت 
تجاری را فراهم کرد پیگیری هایی در زمینه تجهیز بندر 
دیــر بــه عنــوان مبدا صادرات ایران به قطر انجام شــد و 
این بندر مجهز به دستگاه ایکس ری شده و زمینه های 
روند صادرات ما به این کشور افزایشی شده است؛ به 
گونــه ای کــه در ۷ مــاه نخســت ســال جــاری ۸۰ میلیون 
کاال بــه قطــر صــادر کردیم اما این عدد نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته حدود ۶ درصد کاهش پیدا کرده 
است؛ چراکه صادرات مواد معدنی و مصالح ساختمانی 
مانند سیمان، قیر، میله از ایران به قطر به دلیل پایان 
یافتــن پروژه هــای ســاختمانی در قطــر بــه پایان رســیده 
اســت و امیدواریم که بعد از دوره جام  جهانی صادرات 
محصــوالت غذایــی و مــواد معدنــی و صنعتــی بــه قطــر 

افزایش پیدا کند.
مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت 
با بیان اینکه پیگیر صادرات دام زنده به قطر هســتیم، 
صــادرات  به دنبــال  تجــارت  توســعه  ســازمان  افــزود: 
مجــدد و همکاری هــای صنعتــی بــا قطر اســت همچنین 
مــا ســرمایه گذاری مشــترک بــرای تولیــدات مشــترک و 
صــادرات آنهــا بــه بازارهای ثالــث را در دســتور کار خود 

قرار داده ایم.

خبـــــــــــــــــر

به گفته وزیر جهاد کشــاورزی، دولت با رفع 
تعهد ارزی در بخش کشاورزی موافق است، 
در این راستا شیر خشک و مرکبات در زمان 

محدود رفع تعهد شده است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت 
جهــاد کشــاورزی، جلســه قــرارگاه دیپلماســی 
غذایــی بــه ریاســت ســید جــواد ســاداتی نژاد 
وزیــر جهــاد کشــاورزی و بــا حضــور معاونــان 
وزیــر رؤســای ســازمان ها و مســئوالن ذی ربط 

در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی در ایــن نشســت 
بر عــدم ممنوعیت و محدودیت های لحظه ای 

صادرات محصوالت کشاورزی تاکید کرد.
ســیدجواد ســاداتی نژاد با بیان اینکه در 
ســال ۱۴۰۱ هیچ گونــه ممنوعیتــی در صادرات 
تصریــح  نداشــته ایم،  کشــاورزی  محصــوالت 
واردات  و  صــادرات  گذشــته  ســال  در  کــرد: 
و  عــوارض  وضــع  بــا  کشــاورزی  محصــوالت 

تعرفه های گمرکی مدیریت شده است.
بــه گفتــه وی، وزارت جهــاد کشــاورزی 
بــه عنــوان متولــی تولیــد و تأمیــن محصوالت 
از  حمایــت  بــه  موظــف  را  خــود  کشــاورزی 
بخــش  مصرف کننــدگان  و  تولیدکننــدگان 

کشاورزی می داند.
وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به نقش مهم 
کشــاورزی  بخــش  تشــکل های  و  اتحادیه هــا 
در مدیریــت بــازار داخــل و توســعه صــادرات 
محصوالت کشــاورزی گفت: به دنبال تقویت 
تشــکل های  و  اتحادیه هــا  قــدرت  افزایــش  و 

معتقدیــم  و  هســتیم  کشــاورزی  بخــش 
بــدون  کشــاورزی  بخــش  سیاســتگذاری های 

مشارکت اتحادیه ها محقق نخواهد شد.
وی ادامــه داد: از جملــه مهمترین دالیل 
موفقیت در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها زحمات، تالش ها و همراهی 

اتحادیه های بخش کشاورزی بوده است.
کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  ســاداتی نژاد 
بــه دنبــال واگــذاری مدیریــت بــازار داخــل و 
صادرات محصوالت کشــاورزی بــه اتحادیه ها 
و تشــکل ها هســتیم، ایــن واگــذاری به شــرط 
تعــادل و تثبیــت بــازار داخــل در نظــر گرفتــه 

شده است .
وی در ادامه با اشــاره به اینکه دولت با 
رفــع تعهــد ارزی در بخــش کشــاورزی موافــق 
است، عنوان کرد: در این راستا تالش کردیم 
شیر خشک و مرکبات را در زمان محدود رفع 

تعهد کنیم.

رئیــس ســازمان شــیالت خاطــر نشــان کــرد: 
امیدواریــم که در ســال جــاری صادرات میگو 
به چین رشــد قابل توجهی داشــته باشد. در 
حــال حاضــر میگو به روســیه، امــارات، قطر، 

عمان و بخشی به چین صادر شده است.
حســین حســینی در گفت وگــو بــا ایلنا، 
در پاسخ به این پرسش که سازمان شیالت 
از توافق هــای اولیــه بــرای صــادرات میگــو به 
چیــن خبــر داد آیا در ســال جاری توانســتیم 
میگــو بــه ایــن کشــور صــادر کنیــم؟ گفــت: 
ســال گذشــته از ۵۷ هــزار تــن میگــو تولیــد 
شــده در کشــور ۳۲ هــزار تــن آن بــه چیــن 
صــادر شــد؛ از آنجایی کــه میگــو تولید شــده  
ســایر کشــورها در بــازار چیــن موجود اســت 
ما منتظر هستیم که قیمت این محصول به 
نــرخ مطلــوب نزدیک شــود ســپس میگوهای 

تولیــدی را به چین صادر کنیم.
معاون وزیر کشــاورزی از مذاکرات تجار 
ایرانــی خبــر داد و  بــا تولیدکننــدگان  چینــی 

افــزود: امیدواریــم که صــادرات میگو به چین 
هر چه ســریع تر انجام شــود. برنامه صادرات 
میگو در افق ۱۴۰۴ حدود ۱۶۰ هزار تن اســت 
کــه امســال حــدود ۶۸ هــزار تــن میگــو تولیــد 

کردیم.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
بازارها خارجی بیشــتر متمایل به خرید میگو 
یــا میگــو پرورشــی؟ اذعــان  صیــدی هســتند 
کــرد: میگــوی صیــدی ایــران محــدود اســت و 
محصوالت صادراتی ما بیشتر از نوع پرورشی 

هستند.
حسینی با بیان اینکه در ماه های پایانی 
ســال میگــو بــه چیــن صــادر می شــود، گفــت: 
امیدواریم که در سال جاری صادرات میگو به 
چین رشد قابل توجهی داشته باشد. در حال 
حاضر میگو به روسیه، امارات، قطر، عمان و 

بخشی به چین صادر می شود.
بــه  اشــاره  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
حمایت هــای ســازمان شــیالت ایــران بعــد از 

حــذف ارز ترجیحــی از تولیدکننــدگان، اضافه 
کــرد: ســازمان شــیالت در غالــب تســهیالت 
ارزان  قیمــت بــه خصوص طرح شــیالت کارت 
از تولیدکننــدگان حمایــت کــرد؛ بنــا بــه ایــن 
طــرح دولــت بــه تولیدکنندگان ســود ۱۲ و ۱۵ 
درصد اعطــا کرد. خوشــبختانه تولیدکنندگان 
از ایــن تســهیالت اســتقبال کردنــد. همچنین 
شــیالت کاران می توانند از تســهیالت بند الف 
تبصــره ۱۸ بــا ســود ۱۸ درصــد بهــره بگیرند تا 

بتوانند تولید پایداری داشته باشند.
را  تیالپیــا  شــیالت  ســازمان  رئیــس 
محصــول قابــل تولید و ارزان قیمتی دانســت 
و افــزود: ســازمان شــیالت مقدمــات دریافــت 
مجــوز تولیــد تیالپیا در ۴ اســتانی که آب های 
آنها دسترسی به آب های آزاد ندارند را صادر 
کــرده اســت و به صــورت پایلــوت مزرعــه آب 
گردشــی در یــزد کار خــود را آغــاز کرده اســت 
و امیدواریم با برطرف شــدن حواشــی اطراف 
تولید این محصول تا ۳ ســال آینده ۸۰ هزار 

تن تیالپیا در کشور تولید کنیم.
بــه  پاســخ  در  کشــاورزی  وزیــر  معــاون 
ایــن پرســش کــه تولیدکننــدگان تــن ماهی از 
موافقــت ســازمان شــیالت بــرای افزایش نرخ 
تــن ماهــی خبر دادند آیــا قیمت این محصول 
افزایش پیدا خواهد کرد؟ گفت: قیمت گذاری 
دســتوری و پیشــینی برای کاالهایی اســت که 
از حمایت های دولتی برخوردار باشند در غیر 
این صورت قیمت ها باید از  طریق مکانیســم 

عرضه و تقاضا تعیین شوند.
وی ادامه داد: باتوجه به تورم موجود در 
کشور و افزایش هزینه های مواد اولیه وزارت 
کشــاورزی و ســازمان شــیالت نرخــی که برای 
مصرف کننــدگان  و  صیــادان  تولیدکننــدگان، 
معقول باشد را پیشنهاد داده است. در حال 
حاضــر قیمــت ایــن محصــول در ســتاد تنظیم 
بــازار در حــال رصــد اســت و در مرحلــه نهایی 
تصمیم گیری است در نهایت این ستاد قیمت 

نهایی این محصول را رسانه ای خواهد کرد.

صاحبنظــران  هم اندیشــی  نشســت  ســومین 
دانشگاهی و فعاالن صنعت خودرو با وزیر امور 

اقتصادی و دارایی برگزار شد.
بــه گــزارش شــادا، محمدرضــا نجفی منش، 
و  محرکــه  نیــرو  انجمــن صنایــع همگــن  رئیــس 
قطعه ســازان، در ســومین نشست هم اندیشی با 
صاحبنظران دانشــگاهی و فعاالن صنعت خودرو 
بــا موضــوع واگــذاری ایران خــودرو و ســایپا که با 
حضــور وزیر اقتصاد در دانشــگاه امیرکبیر برگزار 
شــد، اظهــار کرد: بــرای اینکه شــرکت ها از حالت 
زیان خارج شــوند باید اصالح قیمتگذاری صورت 
گیــرد. در حــال حاضــر راهــکار بــورس بــرای ایــن 
موضوع قرار داده شــده که راهکار بســیار خوبی 
اســت. آخریــن باری کــه خودرو در بــورس عرضه 
شــد، ۵۰ میلیون تومان ارزانتر از بازار به دســت 
مصرف کننــده رســید و ۱۷۰ میلیــون تومــان نیــز 
خودروســازان بیش از قیمت کارخانه فروختند و 
در این بین چیزی نصیب دالالن نشد؛ این روش 

باید برای همین خودروها اعمال شود.
وی با تأکید بر واگذاری سهام خودروسازان 
بــه  نقدینگــی  ورود  موجــب  واگــذاری  گفــت: 
خودروســازان می شــود و نقدینگی آنان را تقویت 

می کند. پس از انجام این واگذاری باید مدیریت 
بــه ســهامداران مجموعــه واگذار و قانــون تجارت 

اعمال شود.
نجفی منــش تصریــح کــرد: دولــت بــه خاطر 
قیمتگــذاری دســتوری ۱۲۰ هــزار میلیــارد تومــان 

زیان به این صنعت وارد کرده است.

۲۵0 هزار میلیارد تومان رانت 
قیمتگذاری دستوری

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان، 
نیز گفت: شــکاف بــازار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان 
رانــت بــه حســاب افــرادی کــه از کارخانــه خودرو 
خریــده و در بــازار آزاد بــه فروش رســاندند واریز 
کرده اســت و در همین زمان ۱۴۰ میلیارد تومان 
زیــان انباشــته بــرای صنعــت خودروســازی ایجاد 

شده است.
وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه در حــال حاضر 
بــرای ۲  ظرفیــت تولیــد قطعه ســازان در کشــور 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار دســتگاه خــودرو اســت و 
ظرفیــت تولیــد یــک میلیــون و ۷۰۰ هــزار خــودرو 
در کشور داریم اما چه چیزی موجب شده که ما 
نمی توانیــم از این ظرفیت اســتفاده کنیم، گفت: 

مشــکل اصلــی در ایــن زمینــه، سیاســتگذاری و 
مصادیق حکومتی است.

3 الزام واگذاری خودروسازان
شــجاعی، عضو مرکز پژوهش های مجلس، 
نیز در این نشســت با اشــاره به اینکه ســه الزام 
بــرای واگــذاری وجــود دارد و بایــد بــه ســمت آن 
برویــم گفــت: ابتــدا بایــد ویژگــی بــازار را تقویــت 
کنیــم. در مرحلــه دوم بایــد ســهام چرخه ای را که 
در ایــن بنگاه هــا وجــود دارد و منشــاء مشــکالت 
الــزام  عدیــده ای اســت واگــذار شــود و ســومین 
کــه قبــل از همــه واگذاری هــا بایــد انجــام شــود، 
ایــن اســت کــه بایــد بــرای واگذاری هــا یک ســری 
تمرین هــا را انجــام دهیــم و ببینیــم آیــا حاکمیت 
بــر می تابــد یــک بخش خصوصــی واقعی داشــته 

باشیم یا خیر.
وی بیــان کــرد: اینکــه هــر دو خودروســاز را 
بخواهیم به طور هیجانی و همزمان واگذار کنیم 
بــه نظــر مناســب نیســت، بلکــه باید هر کــدام را 
کــه زمینــه واگــذاری بهتــری دارنــد ابتــدا واگذار و 
عرضه کنیم و ســپس با دیدن آثار آن نســبت به 
واگذاری بنگاه بعدی اقدام کنیم که برای این کار 

نیازمند تنظیم گری بازار و مرزها هستیم.

 نیاز به سیاستگذاری
برای رقابت سالم داریم

و  دانشــگاه  اســتاد  کاکایــی،  امیرحســین 
کارشــناس صنعــت خــودرو، نیــز در این نشســت 
گفت: اگر سهام خودروسازان را به خوبی واگذار 
کنیــم بــه ســرعت مدیریــت بــه بخــش خصوصــی 

واگذار می شود.
وی افــزود: مــا نیــاز بــه سیاســتگذاری بــرای 
رقابــت ســالم داریــم و نیازمنــد تنظیم گــری بــرای 

بازار و مرزها هستیم. 
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو بیــان کــرد: 
بایــد تعرفــه در کل زنجیــره تعریف شــود و توازن 
داشــته باشــد. بــرای اهلیــت بایــد هــدف تعییــن 
شــود و چارچوب آن را مشــخص کنیم و این چیز 
پیچیــده ای نیســت بلکــه چیــزی کــه می خواهیــم 
مهم است. باید یک نظام تنظیم گری که ۲۹ نهاد 
را در راســتای حمایــت و تقویــت هماهنــگ کنــد، 

تدوین شود تا هر نهاد نظر متفاوت ندهد.

ریشه مشکالت، مدیریت دولتی 

در صنعت خودروسازی است
نبــوی، معاون وزیر صمت و رئیس ســازمان 
گســترش و نوســازی صنایــع ایــران، نیز با اشــاره 
بــه زیان دهــی خودروســازان گفــت: اگــر بخــش 
خصوصــی هــم مدیریــت ایــران خودرو و ســایپا را 
برعهده داشــت، با این نحــوه قیمتگذاری زیان ده 
می شــد و زیــان انباشــته آن مثــال بــه جــای ۱۲۰ 
هــزار میلیــارد تومــان بــه ۸۰ هزار میلیــارد تومان 

می رسید. 
وی تاکیــد کــرد: ریشــه مشــکالت، مدیریــت 
بخــش دولتــی در بنــگاه نیســت بلکــه مدیریــت 

دولتی در صنعت خودروسازی است.
وزارت  کــرد:  تصریــح  وزیــر صمــت  معــاون 
صمت با اجماعی که با همه نهادهای موثر ایجاد 
می کنــد، نقشــه راه ایــن صنعت را بــرای متولیان 

آینده مشخص می کند.
نبــوی بــا بیــان اینکــه یکــی از موضوعــات، 
تشــکیل بــازار رقابتــی اســت بیــان کــرد: فضــای 
نشــان  گذشــته  دهه هــای  در  کشــور  اقتصــاد 
داده اقتصــاد مــا بــرای اتصــال مســتقیم بــه بــازار 

بین المللی عزم نداشته است.

معــاون توســعه تجــارت قزاقســتان ضمــن تاکیــد بر 
بازخــورد مثبــت مصرف کننــدگان قــزاق نســبت بــه 
کاالهــای ایرانــی، عنــوان کرد یکی از اهــداف دولت 
قزاقستان استفاده از ظرفیت ترانزیتی ایران است.
بــه گــزارش اتــاق بازرگانی ایران، نشســت مشــترک 
بــه  کــه  قزاقســتان  حمل ونقــل  و  تجــاری  هیــأت 
سرپرســتی معاون وزارت توســعه تجارت این کشور 
بــه ایــران آمــده اســت، بــا معــاون بین الملــل اتــاق 
ایران، مدیر حمل ونقل و کارنه تیر اتاق و جمعی از 
فعاالن اقتصادی حوزه حمل ونقل ایران برگزار شد.
در ایــن نشســت نــورالن کولباتیــروف معــاون 
توســعه تجارت قزاقســتان با اشــاره به ســفر رئیس 
جمهوری این کشــور به ایــران گفت: یکی از اهداف 
مهم دولت قزاقســتان استفاده از ظرفیت تراتزیتی 

ایران است.

وی با اشــاره به تعیین چشــم انداز تجاری ســه 
میلیــارد دالر در ســال میــان ایــران و قزاقســتان از 
ســوی مقامــات عالــی دو کشــور بیــان کــرد: اگرچــه 
بســیار  قزاقســتان  بــه  ایــران  صادراتــی  ظرفیــت 
باالســت، امــا حجــم پایینــی از کاالهــای ایرانی وارد 
قزاقســتان می شــود. بــا این حال همیــن میزان کاال 
نیــز بازخــورد مثبتــی میــان مصرف کننــدگان قــزاق 

داشته است.
کولباتیروف با تاکید بر اینکه هدف اصلی این 
هیــأت از ســفر بــه ایــران، بررســی امکانــات تجاری 
ایران و شــناخت مشــکالت و یافتن راه حل مناســب 
بــرای آنهاســت، افــزود: ایــران کشــور مهمــی بــرای 
قزاقســتان اســت و مــا بــرای توســعه روابــط تجاری 

مشترک دو کشور مصمم هستیم.
در ادامــه علیرضا یاوری معاون بین الملل اتاق 

ایــران بــا بیان اینکه قزاقســتان یکــی از اولویت های 
ایران برای توســعه همکاری های تجاری به حســاب 
می آید بر روابط بسیار نزدیک دو کشور تاکید کرده 
و گفــت: بعــد از ســفر مقامات قزاقســتانی به ایران 
در مــاه گذشــته، قــرار اســت امکانــات و اماکنــی در 
بنــادر جنوبــی ایــران از جمله بندر شــهید رجایی در 
اختیــار قزاقســتان قــرار بگیــرد تــا این کشــور از این 
ظرفیــت بــرای توســعه صــادرات خود به کشــورهای 
شــرق دور اســتفاده کند. چنین مناســباتی قطعاً به 

توسعه روابط تجاری کشور می انجامد.
بهنــام فرامرزیــان مدیر حمل ونقــل بین المللی 
و کارنه تیر اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشســت 
بــا بیــان اینکه ایــران و قزاقســتان از اعضای قدیمی 
کنوانســیون تیر هســتند، گفت: با این وجود حجم 
فعالیت های کارنه تیر دو کشور کشور بسیار پایین 

اســت. در ســال ۲۰۲۲ از مجموع ســه هزار و ۷۰۰ 
مــورد حمــل و نقل جــاده ای فقط ۱۱۹ عملیات حمل 
و نقــل جــاده ای را تحــت کارنــه تیــر داشــتیم. وی 
افــزود: فعالیت های حمــل و نقلی در صورتی موفق 
هســتند کــه هــم منافع گمرک، هم شــرکت حمل و 
نقل و هم منافع صادرکننده تأمین شود. رویه های 
غیرمتعــارف نــه تنها برای ما هزینــه بر، بلکه زمانبر 
هم خواهد بود و توجیه اقتصادی را برای بنگاه های 

اقتصادی دو کشور نخواهد داشت.
فرامرزیان با اشاره به سرمایه گذاری های قابل 
توجه قزاقســتان در کریدورهای شــمالی و میانی از 
شــرق تــا غــرب بیــان کــرد: جنــگ روســیه و اوکراین 
مســیر فعالیــت کریــدور شــمالی را مســدود کــرده 
اســت. اگرچــه در مســیر کریــدور میانــی هــم بنادر 
اکتائــو، کوئیــک و ترکمــن باشــی فعال هســتند، اما 

ترافیک در بندر باکو و مرز سامور خیلی زیاد است؛ 
لــذا ایــن مســیر نیــز مزیــت رقابت پذیــری خــود را از 

دست داده است.
وی تاکیــد کــرد: لــذا بــا ایــن شــرایط کریــدور 
جنوبــی که از مرزهای ایــران تردد می کند، می تواند 
جایگزین بســیار مناســبی برای صــادرات، واردات و 

ترانزیت کاالهای قزاقستان باشد.
مدیــر حمــل و نقــل و کارنــه تیــر اتــاق ایــران خطــاب 

بــه نــورالن کولباتیــروف گفــت: شــما کامــالً در جریان 
هســتید کــه بنــادر جنوبــی مــا از زیرســاخت های الزم 
برخــوردار بــوده و امکانــات الزم بــرای »صادرات از« و 
»واردات بــه« قزاقســتان را دارنــد. بــا توجه بــه اینکه 
قزاقســتان هــم بــه بازارهــای هدفــی همچــون عــراق، 
امارات، پاکســتان، هند، ترکیه و ترکمنســتان متمرکز 
شــده اســت، مســیر ایــران می توانــد به شــکل حمل و 
نقل ترکیبی برای دو طرف مزایای زیادی داشته باشد.

قزاقستان به دنبال استفاده از ظرفیت ترانزیتی ایران است

زیان ۱۲0 هزار میلیارد تومانی خودروسازان بابت قیمتگذاری دستوری

آغاز مذاکرات برای صادرات میگو به چین

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: رفع تعهد 
ارزی برای شیرخشک و مرکبات
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آغاز مذاکرات برای احداث 
خط لوله گاز به عمان

مدیرعاملشــرکتمهندسیوتوسعهگازایراندرباره
بــهعمــانخاطرنشــانکــردکــه برنامــهصــادراتگاز
قبــامطالعــاتمهندســیپایهپــروژهاحــداثخطلوله
صــادراتگازبــهعمانانجامشــدهواکنــوندرمرحله

آغازمذاکراتفنیواجراییاست.
رضــا نوشــادی در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی 
ایلنــا ادامــه داد: بــا این حال در هر حال این کشــور هم 
تحت تاثیر معادالت سیاســی قرار دارد که اگر حل شــود 
طرفیــن بــرای مذاکــرات کاری اعــام آمادگــی کرده انــد، 
گروه های کاری تشکیل شده و می تواند ادامه پیدا کند 

و پروژه اجرایی شود.

جزئیاتتوسعهصادراتگازبهعراق
او ادامــه داد: خــط ششــم هــم کــه اخیــرا بــه اتمام 
رســیده و کلیــه ایســتگاه ها و خطــوط آن بــه بهره بــردار 
تحویل شــده با محوریت صادرات به عراق بوده اســت، 
دو خط نهم و دهم نیز با محوریت تقویت شــبکه غرب 
کشــور بــرای صــادرات بــوده،  امســال نیــز برنامــه آغــاز 
احــداث 400 کیلومتــر لولــه 56 اینــچ را در دســتور کار 
داریــم کــه ادامــه خــط سراســری نهــم بــوده و هــدف آن 

صادراتی است.

چراخطلولهاسامیمتوقفشد؟
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایــران 
در ادامه درباره همکاری با قطر برای برداشــت مشــترک 
و صــادرات بــه اروپــا تصریــح کــرد: تحقــق ایــن همکاری 
سخت است در واقع ابتدا باید بگوییم چرا جنگ سوریه 
رخ داد، قرار بود ما یک خط لوله اســامی احداث کنیم 
کــه از ایران-عــراق- ســوریه تا اروپا بــرود، رقیب این خط 
نیز خط لوله قطر-عربستان- عراق-ترکیه و اروپا بود، اما 
غــرب؛ ســوریه و عــراق را ناامــن کرد تا مــا نتوانیم پروژه 
صــادرات گاز بــه اروپــا را اجرا کنیــم بنابراین گازی که ما 
انتقــال دادیــم تنهــا بــه مصرف عراق می رســد و در دیگر 
کشــورها شــبکه ای برای دریافت گاز ایران ایجاد نشــده 
اســت. در هــر حــال نمونه بارز این کارشــکنی ناپایداری 
ســوریه و عــراق اســت که عما موضوع صــادرات گاز به 

اروپا را به محاق برد.

گاز؛فلسفهناپایدارسازیسوریه
نوشــادی خاطرنشــان کــرد: یکی از فلســفه هایی که قطر 
و عربســتان اقداماتــی بــرای ناپایدارســازی ســوریه انجام 
می دهند این اســت که ســوریه را از مســیر تامین انرژی 
اروپــا کنــار بگذارنــد، بنابراین اکنون نیز بعید اســت قطر 
از موضــوع همــکاری مشــترک ایجــاد خــط لولــه تــا اروپــا 
اســتقبال کنــد، زیــرا بخــش بزرگــی از طرف های قــرارداد 
ایــن کشــور در حوزه هــای گازی از هفــت خواهــران نفتی 
هســتند و حتــی در میــدان مالکیــت گرفته انــد، بنابرایــن 
تصمیم گیرنــده صرفــا قطــر نیســت، بلکــه قطــر و شــرکا 
هستند که موضوع را از تجارت گاز طبیعی از طریق خط 

لوله به سمت ال ان جی و حمل دریایی سوق داده اند. 

چراهزینههایباالرابهتجارتبا
ایرانترجیحمیدهند؟

او تاکیــد کــرد: در هــر حــال اکنون شــاهراه امیدی 
برای این همکاری به معنای واقعی وجود ندارد، اگرچه 
در دیدارهــای دیپلماتیــک امــکان طــرح شــدن را دارد، 
ایــران آمادگــی دارد گاز را از ترکمنســتان و روســیه در 
شــمال کشــور دریافت کرده و بدون اجرای یک کیلومتر 
خــط لولــه بــه پاکســتان و افغانســتان منتقــل کنــد، امــا 
شــاهدیم این کشــورها تصمیم می گیرند خط لوله تاپی 
را با همکاری ترکمنســتان، افغانســتان، پاکســتان، هند 
اجــرا کننــد، یعنــی حاضرند چنــد میلیارد هزینــه کرده و 
خــط لولــه احــداث کنند، ولی با ایران تجــارت نکنند، در 
حالی که ما می توانیم از ترکمنستان گاز را دریافت و به 
آذربایجان منتقل کنیم، آنها تصمیم می گیرند خط لوله 
ترانــس کاســپین) TCP( را در آب هــای عمیــق خزر اجرا 
کننــد؛ امــا با ایران همکاری نداشــته باشــند، این همان 
موضوعــی اســت کــه معــادالت سیاســی تعیین کننــده 
هســتند و صاحبان این معادالت و بازیگران پشــت پرده 

آن، قدرت های بزرگی هستند که با ایران در تنازعند.

بزرگترینشبکهانتقالدنیارادر
اختیارداریم

مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایــران 
دربــاره پتانســیل ایــران بــرای ایجــاد مســیرهای جدیــد 
صادراتــی توضیــح داد: ما پتانســیل تولیــد گاز را داریم، 
شــبکه نیــز انعطاف پذیــری باالیــی دارد و زیرســاخت ها 
احــداث شــده اســت، بــه گونــه ای کــه خــط 11 سراســری 
در مراحــل فنــی و کارشناســی قــرار دارد، امــا اجرایــی 
شــدن را تاحــدی کنــد کردیــم تــا تولیــد گاز خــود را بــه 
ظرفیت های شــبکه برســاند، ما بزرگترین شــبکه انتقال 
دنیــا را در اختیــار داریــم کــه از خطوط روســیه، کانادا و 
چین وسیع تر و حتی 20 درصد از خطوط امریکا بزرگتر 
اســت، هر همســایه ای که گاز نیاز داشته باشد براحتی 

با اجرای پروژه مربوطه امکان صادرات را داریم. 

باهمههمسایگانتبادالتبرقیو
گازیداریم

نوشــادی گفــت: ایــران اکنون بــا همه همســایگان 
از افغانســتان تــا پاکســتان، عــراق، ترکیــه، آذربایجــان، 
ارمنستان، نخجوان و ترکمنستان تبادالت برقی و گازی 
دارد، در حوزه شبکه گاز به بلوغ رسیده  است و فعا با 
توجه بازارهای فعلی نیازی به احداث خط جدید نداریم 
ضمــن اینکــه اکنــون در حال احداث خط نهم هســتیم و 

400 کیلومتر در مرحله مناقصه و اجرا قرار دارد.
او با اشاره به همکاری شرکت های اماراتی با اقلیم 
کردســتان عــراق و دربــاره اینکــه آیــا ایــران قــرار نیســت 
خــط لولــه گاز را بــه ســمت عــراق توســعه دهــد، بیــان 
داشــت:  همــکاری شــرکت های اماراتــی بــرای برداشــت 
بــرای مصــرف  و  کــم  حــد  در  کردســتان  اقلیــم  در  گاز 
محلــی اســت و اهــداف صادراتــی ندارد. ضمــن اینکه ما 
در ایــن عرصــه با کردســتان عراق رقیب نیســتیم، برخی 
پروژه هــای گازی ایــن منطقــه بــرای مشــارکت ایران هم 
هدف گذاری شــده است و شــرکت های ایرانی می توانند 

برای توسعه مشارکت داشته باشند.

خبـــــــــــــــــر

عضــومجمــعتشــخیصمصلحــتنظــامتاکیــد
کــردکــهبهمنظــوردســتیابیبهرشــد8درصدی
اقتصــادی،بایــدتولیدکشــورجهانــیوصادرات

محورباشدوتقاضاافزایشپیداکند.
به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش  های 
بازرگانــی، علی آقامحمدی در نشســت تخصصی 
»تولیــد؛ دانش بنیان، اشــتغال آفرین« با اشــاره 
بــه شــرایط ســنی جمعیتــی و چالش هــای رشــد 
اقتصــادی در کشــور افــزود: کشــور نیازمنــد نــرخ 
رشــد قابــل توجهی اســت کــه اگر این امــر تحقق 
و  تقاضــا  کاهــش  فقــر،  افزایــش  ســبب  نیابــد 

افزایش تورم خواهد شد.
او تغییــر رشــد اقتصــادی کشــور را نیازمنــد 
شــرایط  تغییــر  و  کارشناســی  راهکارهــای  ارائــه 
اقتصادی موجود در دوره ای مشخص عنوان کرد 
و گفت: باید زنجیره تامین مالی درست مدیریت 
شــده و رشــته  های اولویت دار برای تمرکز و رشــد 

اقتصادی مشخص شود.
آقامحمــدی بیــان  کــرد: بــا توجــه به شــرایط 
رشــد  در  تســریع  به منظــور  کشــور،  اقتصــادی 
اقتصــادی، نیازمنــد یک ســری فعالیت های خاص 
بایــد متخصصانــی در همیــن زمینــه  هســتیم و 

تربیت کنیم.
ایــن عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
الزمه دستیابی به تولید جهانی را ارتقای کیفیت 
تولید و مطابق با استانداردهای جهانی ذکر و بر 
پیاده ســازی اصل 44 قانون اساســی و انجام کار 

کارشناسی در این زمینه تاکید کرد.
آقامحمــدی بــر اجــرای اقتصــاد مقاومتی در 
کشــور تاکید کرد و ادامه داد: داشــتن ســاز و کار 
مناســب کــه مقاومــت را در اقتصــاد حاکــم کنــد، 

امــری ضــروری و مهــم اســت و اقتصــاد مقاومتی 
نباید با اقتصاد ریاضتی اشتباه گرفته شود.

افزایــش  فرصت  هــای  بایــد  اضافه کــرد:  او 
مقیــاس  و  ایجــاد  کشــور  اقتصــاد  در  تقاضــا 
شــرکت  های تولیدی داخلــی را بین المللی کرد تا 
ظرفیت  هــای تولیدی شــان را در کشــورهای دیگــر 
نشــان بدهنــد کــه تعــداد ایــن قبیل شــرکت  های 

تولیدی در کشور کم نیست.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ، 
الزمــه رشــد اقتصــادی را بهبــود زندگــی مــردم و 
افزایــش تقاضــا دانســت و گفــت: ایــن امــر بایــد 
هدف اصلی مان برای دستیابی به رشد اقتصادی 
باشد و باید مدیران کار کارشناسی را بشناسند و 

به کارشناسان اعتماد کنند.
آقامحمدی، رشد اقتصادی کشور را نیازمند 
انجــام کار کارشناســی دانســت و افــزود: تدویــن 
برنامه هفتم توســعه و بودجه ســال آینده زمینه 
ای را فراهم خواهد کرد تا کار کارشناسی مدنظر 

قرار بگیرد و به آن توجه شود.
و  کارشــناس  تربیــت  بــرای  او،  گفتــه  بــه 
پژوهشــگر هــم بایــد جاذبه  هــا و امتیازاتــی لحاظ 

شود تا حداقل  های زندگی آنها تامین باشد.
لزومحرکتبهسمتاقتصاددانشبنیان

در ایــن نشســت، »احمد تشــکینی« رئیس 
موسسه مطالعات و پژوهش  های بازرگانی اظهار 
کــرد: اقتصــاد ایــران در حال گذار از مرحله رشــد 
مبتنــی بــر عوامل تولید به مرحله رشــد مبتنی بر 

کارایی محور است.
او گفت: براساس گزارش های رقابت پذیری 
ســه مرحلــه رشــد وجــود دارد؛ مرحلــه نخســت، 
رشــد مبتنی بر عوامل تولید اســت. مرحله دوم، 

رشد مبتنی بر کارایی و مرحله سوم، رشد مبتنی 
بر دانش است.

تشــکینی بیــان  کــرد: ایــران در مرحلــه گذار 
از مرحلــه نخســت بــه مرحلــه دوم اســت؛ بر این 
اســاس باید چیدمان اقتصادی کشــور تغییر کند 
و حرکــت جــدی بــه ســمت اقتصــاد دانــش بنیان 
انجــام شــود و در غیــر ایــن صــورت به رشــد قابل 

قبولی دست نخواهیم یافت.
او ادامــه  داد: محیــط پیرامونی اقتصاد ایران 
از  پــر  مختلــف  به دالیــل  خاورمیانــه  منطقــه  در 
فرصت ها و تهدیدها اســت و بر این اســاس مدل 
بومــی اســتخراج منافــع حداکثری کشــور و مردم 

باید در این زیست بوم طراحی شود.
ایــن مســئول ادامــه  داد: اقتصــاد ایــران به دلیــل 
حضور در منطقه پرتنش خاورمیانه شامل تکانه ها 
و اختاالت بســیاری اســت و به همین دلیل نگاه 
سیســتمی و پویا )به جای نگاه سیستماتیک( برای 

حل مسائل باید مدنظر قرار گیرد.
تشکینی، با بیان اینکه در حوزه صنعت باید 
اولویت های رشــته های صنعتی مدنظر قرار گیرد 
و تمرکز ویژه برای رشته های دارای اولویت انجام 
شــود، اضافه کــرد: بســیاری از کشــورها بــا برخی 
رشــته های صنعی خاص شــناخته می شــوند و در 
همین راستا، اقتصاد ایران نیز باید چارچوب های 

اصلی رشد و صادرات خود را شناسایی کند.
او تصریح کرد: نکته بســیار حایز اهمیت در 
مباحــث اقتصــادی وجود اجماع کارشناســی برای 
اجــرای درســت و قاطــع سیاســت های اقتصــادی 
بیــن  آرا  تشــتت  مــوارد  برخــی  در  امــا  اســت، 
کارشناســان فرآیند تصمیمگیری را بســیار کند و 

در برخی موارد غیرممکن می کند.

رهبرمعظمانقاباسامیبابیاناینکهعدهای
ادعایفهمسیاسیمیکنند،اماتحلیلهایشان
انســانرامتأســفمــیکنــدکــهمیگوینــدبرای
پایــانیافتــناغتشاشــاتبایــدمشــکاترابــا
آمریــکاحــلکنیــد!گفتندکهمذاکرهمشــکلما
رابــاآمریــکاحــلنمیکنــدبلکهبــاجدادندائم

حلمیکند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای کــه در دیدار با 
بسیجیان بودند، در ادامه گفتند: کدام ایرانی با 
غیرتی حاضر است چنین باجی بدهد؟ کسی که 
ایرانی باشد و غیرت داشته باشد حاضر نیست، 
ایــن باج  هــا را نمی دهد، چرا نمی فهمند، آمریکا 
می خواهد، ملت ایران از همه خطوط قرمز عبور 

کند.
ویــژه  رویکــرد  چرایــی  بررســی  بــا  ایشــان 
استعمار به منطقه غرب آسیا افزودند: استعمار 
غــرب کــه در ابتــدا اروپــا مظهــر آن بــود و ســپس 
امریــکا، توجــه خــاص و ویــژه ای بــه منطقــه مــا 
داشــته و دارد زیرا منطقه غرب آســیا مرکز عمده 
نفت و انرژی و منابع طبیعی و چهار راه ارتباطی 
شــرق و غــرب اســت و بــر همیــن اســاس رژیــم 
جعلــی و غاصــب صهیونیســتی در ایــن منطقــه 
پایه گذاری شد تا غرب در منطقه غرب آسیا برای 
غارت منابع و ایجاد جنگ و تفرقه انگیزی، پایگاه 

داشته باشد.
رهبــر انقــاب بــا تأکیــد بــر اینکــه مهم ترین 
راهبــردی  منطقــه  در  نقطــه  حســاس ترین  و 
غــرب آســیا، ایــران اســت،  خاطرنشــان کردند: بر 
همیــن اســاس، در ابتــدا انگلیســی ها و ســپس 
بخصــوص  ویــژه ای  ســرمایه گذاری  امریکایی هــا 
بــرای مــزدور پــروری در ایــران کردنــد، تــا ســلطه 

کامل داشته باشند.

حضرت آیت هللا خامنه ای در تشریح سلطه 
و فشــار امریکایی هــا بــر ایــران و حاکمــان قبل از 
انقــاب گفتنــد: ایــن فشــار بــه گونــه ای بــود کــه 
در خاطــرات رجــال سیاســی دوران پهلــوی ذکــر 

شــده، حتی محمدرضــا پهلوی از باج خواهی های 
فزاینــده امریــکا گله منــد بــود امــا جــرأت بــه زبان 

آوردن نداشت. 
بــه  توصیــه  چنــد  بیــان  بــا  انقــاب  رهبــر 

بســیجیان تاکیــد کردنــد:  بســیجی بمانیــد و قدر 
خودتان را بدانید؛ دشمن تان را بشناسید و نقاط 
ضعــف و نقشــه های دشــمن را بشناســید، زیــرا 

دشمن تاش می کند خود را قوی نشان دهد.

افزودند: رشــد  قــوا  کل  معظــم  فرمانــده   
معنــوی خودتــان را اندازه بگیرید، مراقب باشــید 
کــه جلــو مــی روید یا عقب می روید. ســعی کنید 

جلو بروید.
ایشــان با بیان اینکه امروز مهم ترین شــیوه 
دشــمن جعل و دروغ پردازی اســت، خاطرنشــان 
کردنــد: خبــر و تحلیــل دروغ مــی دهنــد، کشــته 
ســازی مــی کننــد، دشــمن امــروز بــر پایــه دورغ 
پــردازی کار مــی کنــد؛ وظیفــه شــما جهــاد تبیین 

است.
رهبــر انقــاب افزودند: دشــمن دنبــال ایــن 
اســت که بر مغزها تســلط پیدا کند، اگر مغز یک 
ملــت تصــرف شــود آن ملت ســرزمین خــود را دو 

دستی به دشمن تحویل می دهد.
آیــت هللا خامنــه ای تاکیــد کردنــد: آمادگــی 
عملــی خــود را حفــظ کنیــد، نبایــد غافلگیــر شــد، 
یکــی از کارهــای دشــمن ایــن اســت کــه کاری را 
در نقطــه ای بــا ســر و صــدا شــروع می کنــد و در 
نقطه دیگر کار اصلی را انجام می دهد، مسئوالن 
کشور به همه اطراف توجه کنند، برای ما منطقه 

غرب آسیا و شرق مهم است.
کردنــد:  توصیــه  بســیج  بــه  انقــاب  رهبــر 
مراقب نفوذ دشــمن در مجموعه بســیج باشــید، 
فــرد فاســد مــی توانــد در کســوت روحانــی و یــا 

بسیجی در بیاید.
ایشــان افزودند: بســیج نباید فراموش کند 
کــه درگیری اصلی با اســتکبار جهانی اســت، این 
چهار نفر یا غافل و یا جاهل و یا مزدور هستند.
صبــح دیــروز جمعــی از بســیجیان کشــور با 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای رهبر معظم انقاب 
اســامی به مناســبت هفته بســیج، در حســینیه 

امام خمینی )ره( دیدار کردند.

باالتریــنمقــام و مســئوالنحــوزهحملونقــل
کشــوربهلزومتوسعهخطوطریلیتاکیددارند
ودرایــنمیــانبهگفتهوزیراقتصاد،حدود۱۰ 
هــزارکیلومتــرخطوطراهآهــندارایمجوزاجرا
هســتندوطبــققانــونجــزءطرحهــایاجرایــی
شــناختهمیشــوندکهبرایاجرایآنهادرمدت
4ســالبافرضاضافهنشــدنطرحهایجدید،

تقریبا۲۵برابرمیزانفعلیاعتبارالزماست.
به گزارش ایســنا،  در این راســتا ســخنگوی 
اقتصــادی دولت با بیــان اینکه توان مندی احداث 
خطــوط ریلــی در داخل کشــور چــه از نظر دانش 
و فــن آوری، چــه از نظر امکان تولید مصالح و چه 
از نظــر تــوان پیمانــکاری در داخــل کشــور وجــود 
دارد، افــزود: امــکان ســاخت خطــوط بــه میــزان 
ســاالنه 1000 کیلومتــر اغراق نیســت. حمل ونقل 
ریلــی معمــوالً در سیاســتگذاری ها دارای اولویت 
است ولی در عمل و اجرا به این سیاست نزدیک 
نشــده ایم، یعنــی رشــد شــبکه ترابــری ریلــی طی 
ســال های گذشــته کمتر از توسعه شبکه جاده ای 
بــوده و رونــد ســهم ترابری ریلی از ترابری کشــور 

نزولی شده است.  

امکانساختساالنه۱۰۰۰ 
کیلومترخطوطریلیاغراق

نیست
احســان خانــدوزی با اشــاره بــه اینکه میزان 
ســاخت خطوط ریلی به تناسب اعتبارات صورت 
می گیرد، گفت: اگر ســاالنه 1000 کیلومتر اجرای 

خطوط را در نظر داشته باشیم و با فرض هزینه 
تقریبــی هر کیلومتر راه آهــن حدود ۳00 میلیارد 
ریــال، نیازمنــد ســاالنه ۳00 هــزار میلیــارد ریــال 
هســتیم در حالــی که اعتبــار مصوب ســال جاری 
ما در قانون بودجه ســال جاری ۳۳ هزار میلیارد 
ریــال اســت.  البتــه هــدف اجــرای ســاالنه 1000 
کیلومتر هنوز مورد توافق و رســمی نیســت و به 
تناســب اعتبــارات، مقــدار تکمیــل خطــوط میزان 
ســاخت خطوط ریلی به تناسب اعتبارات صورت 

می گیرد.
او گفــت: از نظــر دســتگاه اجرایــی اعتبــار 
مــورد نیــاز یعنــی اعتبــار مناســب که بتــوان طرح 
اجرایی را در مدت معقول اجرا کرد که البته این 
مدت بســتگی به شــرایط طرح تفاوت دارد. برای 
مثــال اگــر یــک طرح معیــن مثل راه آهــن چابهار-
وجــود  صــورت  در  بگیریــم،  نظــر  در  را  زاهــدان 
اعتبــار کافــی در مــدت پنج ســال قابل اجراســت 
و به طــور میانگیــن ســاالنه برای اجــرای 20درصد 
حجــم عملیــات اعتبــار الزم دارد تــا در مــدت پنج 

سال پایان یابد.

میانگینپیشرفتهرطرحریلی
4سالاست

وزیــر اقتصــاد خاطرنشــان کــرد: البته برخی 
از طرح هــای ســاخت راه آهــن ســاده تر هســتند و 
اجرای آنها در صورت وجود منابع کافی در مدت 
دو یا ســه ســال هم مقدور اســت، بنابراین بطور 
میانگین می توان زمان مناسب برای پیشرفت هر 

طرح را چهار سال در نظر گرفت.
کلــی  طــور  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  خانــدوزی 
اعتبــارات ســاخت راه آهــن در مقایســه بــا میزان 
اعتبــار الزم بــه مراتــب کمتــر اســت، افــزود: در 
شــرایط کنونــی حــدود 10هــزار کیلومتــر خطــوط 
راه آهــن دارای مجــوز اجــرا هســتند و قانونــا جزء 
طرح های اجرایی شناخته می شوند و برای اجرای 
آنهــا در مــدت چهار ســال با فرض اضافه نشــدن 
طرح هــای جدیــد، تقریبــا 25 برابــر میــزان فعلی 

اعتبار الزم داریم.
او کمبــود اعتبــار را عامل تعویــق عملیات یا 
طوالنــی شــدن دوره اجــرا دانســت و گفــت: ایــن 
وضعیــت از نظــر مهندســی و اقتصــادی مطلــوب 
نیســت و منجــر بــه اســتهاک زودرس پــروژه و 
یــک  مــا  بهــره وری مالــی می شــود ولــی  کاهــش 
دســتگاه اجرایــی هســتیم کــه نقشــی در شــروع 
بــه اجــرای طــرح جدیــد یــا میــزان بودجــه نداریم 
و ناچــار هســتیم بــه تناســب اعتبــارات تخصیص 
یافته طرح های در دست اقدام را به پیش ببریم. 
بــرای اســتفاده بهتــر از منابــع در همین شــرایط، 
هنــگام بودجه ریــزی پیشــنهاد تمرکــز منابع مالی 
روی طرح هــای رو بــه خاتمــه را داریــم و در هــر 
طــرح جدیــد هم به جای شــروع عملیات در تمام 
طــول مســیر ســعی می شــود از یک بخــش معین 
کار را شروع کنیم که همان بخش بتواند کارآیی 

داشته باشد.

روشهایتامیناعتبارفرا
بودجهایبرایپروژههایریلی

اولویتدار
ســخنگوی اقتصــادی دولــت دربــاره تامیــن 
اعتبــارات طرح هــای ریلــی توضیح داد: اســتفاده 
از ســایر منابــع مالــی نیــز دنبــال می شــود، بــرای 
مثــال در طرح راه آهن چابهار-زاهدان با موافقت 
تســهیات  از  ظلــه(  )دام  رهبــری  معظــم  مقــام 
صنــدوق توســعه ملی اســتفاده کرده ایم و بخش 
زاهدان-خــاش بــه طــول 150 کیلومتــر را اخیرا به 
بهره بــرداری رســانده ایم.  چنانچــه منابــع مالــی 
کافــی فراهم شــود، امســال حــدود 400 کیلومتر 
طــرح دیگر را در آســتانه تکمیل داریم. همچنین 
توانســته ایم  میانه-اردبیــل  راه آهــن  طــرح  در 
تســهیات مالی از بانک ها جــذب کنیم که باعث 

سرعت گرفتن اجرای طرح شده است.
خانــدوزی بــه اســتفاده از منابــع مالی تهاتر 
نفتــی بــرای اجرای فوری برخــی از پروژه های مهم 
ریلی اشــاره کرد و گفت: اســتقاده از روش تهاتر 
نفتــی بــرای 2600 کیلومتــر مدنظــر دولــت قــرار 
گرفتــه اســت کــه امیدواریــم بــا عملیاتــی شــدن 
آن تحــول قابــل توجهی در روند ســاخت راه آهن 
کشــور محقــق شــود. رویکــرد بــه ســرمایه گذاری 
غیردولتــی نیــز بــرای رفــع مشــکل فــوق ضــرورت 
دارد که هنوز استفاده از این نوع اعتبارات برای 
ما که مجری طرح هســتیم، فراهم نشــده اســت 
و نیازمنــد تغییراتــی در قوانیــن و مقــررات بــرای 

مشوق ها و جذاب کردن سرمایه گذاری است.

هدفگذاریترانزیت۱۲میلیون

تنبارروسیهازمسیرایران
به گزارش ایســنا، بخش ریلی چه در زمینه 
زیرســاخت و چــه در حــوزه خرید نــاوگان نیازمند 
ســرمایه گذاری ســنگین اســت و نگهداری خطوط 
ریلی در بخش توسعه و زیرساخت حائز اهمیت 
اســت؛ البته فقط تکمیل خط ریلی مهم نیســت، 
بــرای  را  بــار  باید چشــمه های  مســئوالن  بلکــه 
ترانزیــت پیــدا کننــد، اگرنــه راه انــدازی خــط ریلی 

برای سرمایه گذار صرفه ندارد.
درصورت تامین منابع مالی، باید به راه آهن 
با یک اولویت ویژه پرداخته شــده و ســه میلیارد 
ایجــاد  و  نــاوگان  نوســازی  و  بهســازی  در  یــورو 
خطــوط جدیــد و دو خطــه کــردن خطــوط هزینــه 
شــود، اینهــا همــه از عواملــی اســت کــه می تواند 
در ایجاد اشــتیاق برای بخش خصوصی تاثیرگذار 
باشــد که در حوزه حمل ونقل ریلی چه مســافری 

و چه باری حضور فعال داشته باشند.
در این راستا سید میعاد صالحی، مدیرعامل 
راه آهن جمهوری اسامی ایران نیز هفته گذشته 
و در پایان سفر دو روزه خود به مسکو و پس از 
دیــدار بــا مدیرعامــل راه آهن روســیه، در صفحه 
توییتــر خــود نوشــت: در اجاس ریلــی CCTT در 
مســکو، در خصوص توانمندیها و عزم ایران برای 
جهــش ترانزیــت ریلــی در کریــدور شــمال-جنوب 
ســخنرانی کــردم. با هدف گــذاری 12 میلیون تنی 
در در تفاهمــات بــا آقــای بــازروف، مدیرعامــل 
راه آهــن روســیه، صفحه جدیــدی در روابط ریلی 

بین المللی ایران گشوده می شود.

رئیــسانجمــنســازندگانتجهیــزاتصنعت
نفتباتوجهبهبرآوردهایصورتگرفتهدر
کلبــازارتجهیــزاتنفــت،گازوپتروشــیمی
درآمریــکایجنوبــی،آســیایمیانــه،آســیای
شــرق،خاورمیانــهازپیــشبینــییــکبــازار
۱۰میلیــاردیورویــیخبــردادواظهارکردکه
اکنــوناســتارتورودبــهاینبازارزدهشــده
استوایرانمیتواند،طی3سالآیندهبه

اینعدددستیابد.
احســان ثقفــی در گفت وگــو با ایســنا با 
اشــاره به وضعیت صــادرات تجهیزات صنعت 
نفــت ایــران اظهــار کرد: در باروس، روســیه، 
تاجیکســتان ظرفیت صادرات تجهیزات وجود 
دارد البته در روســیه تــا کنون صادرات انجام 
شــده، باروس به شــکل خیلی جدی نه، ولی 
ظرفیــت ایجــاد و اقدامــات الزم انجام شــده و 
بــه زودی صــورت اســتارت آن زده می شــود، 
صــادرات تجهیــزات به  ازبکســتان نیز درحال 
مطالعه جدی بوده، اما هنوز عملیاتی نشــده 

است.
جــز  تاجیکســتان  اینکــه  بیــان  بــا  او 
نزدیکــی  بــه  باتوجــه  کــه  اســت  بازارهایــی 
فرهنگــی و نیازمنــدی ایــن کشــور  به خدمات 
مهندســی و تجهیزات ایرانی این پتانســیل در 
آن وجــود دارد و اکنون صــادرات تجهیزات به 
این کشــور در حال بررســی و مطالعه اســت، 
گفت: به بازار ونزوئا راه یافته ایم، اقداماتی 
صــورت گرفتــه، تعــدادی از اعضــا توافقنامــه 
امضــا  بــه  کشــور  ایــن  بــا  را  قراردادهایــی  و 

رسانده اند.
تجهیــزات  ســازندگان  انجمــن  رئیــس 
صنعت نفت با اشــاره به پتانســیل  موجود در 
حــوزه صادرات تجهیزات صنعت نفت، گفت: 
یــک بــازار 5 میلیــارد یورویــی طــی ســال های 
آتــی پیش بینــی می شــود، عملیــات آن آغــاز 
شــده و طــی 6 و هفــت مــاه آینــده حجــم آن 
 1402 ســال  اوایــل  و  شــد  خواهــد  بیشــتر 
شــاهد پررنگ تر شدن حضورمان در بازارهای 
مختلف خواهیم بود و آنچه تا کنون رخ داده 

نزدیک 5 درصد است.
ثقفــی افــزود: در بازار تجهیزات این پنج 
میلیارد برای بازار ونزوئا پیش بینی می شــود 
و اگــر بخواهیــم فراتر برویم زمانی که گردش 
اقتصــاد صنعتــی پررنگ و تقویت شــود، بازار 
به وجود می آید درواقع هر بازاری یک توسعه 
بــازار را بــه دنبــال خــود دارد. ایــن موضــوع 
می تواند بازار را توسعه دهد و حجم صادرات 

ما افزایش یابد.
او بــا بیــان اینکه این مســاله پارامترهای 
مختلفــی دارد، گفــت: شــرایط ارزی، تبــادل 
ایــن  روی  بین الملــل  روابــط  شــرایط  ارزی، 
موضــوع تاثیرگذار اســت و نمی تــوان این ها را 
نادیــده گرفــت، اظهار کرد: اینکه تا کنون پنج 
درصد محقق شده عدد کمی نیست، با توجه 
بــه اوضــاع فعلی برای شــروع مطلوب اســت، 
بســیاری از ایــن بازارهــا را تــا کنون نداشــتیم 
و ظرف یک ســال اخیر فعالیت در آن ها آغاز 

شده است.

بازار۱۰میلیاردیوروییبرای
صادراتتجهیزاتصنعتنفت

گازوپتروشیمی

 تولیدجهانیوصادراتمحوربرایدستیابی
بهرشد8درصدیدراقتصاد

۱۰هزارکیلومترخطراهآهن،درانتظاردریافتاعتبار

رهبری:مشکلماباآمریکاباباجدادندائمحلمیشود
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عدم صدور بیمه برای 
خودروهای فرسوده تخلف است

اســماعیل فالحی، مدیر بیمه  های خودرو شــرکت بیمه 
آرمــان، اظهارکــرد: در قانــون بیمه شــخص ثالث، هیچ 

بــرای  ســنی  ســقف 
وســایل  کــردن   بیمــه 
نقلیــه مشــخص نشــده 
بیمــه  شــرکت  های  و 
ای مکلــف هســتند کــه 
نقلیــه  وســایل  تمامــی 
کــه  زمینــی  موتــوری 
راهــور  پلیــس  توســط 
پالک شــده اند را تحت 

پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار دهند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه آرمــان، فالحــی 
گفت:گاهــی برخــی از شــرکت  های بیمــه ای بــرای اینکــه 
و  پرریســک  کــه  را  کننــد خودرویــی  ریســک  مدیریــت 
اسقاطی است ، بیمه نکنند اما  این خالف قانون است 
و اگر نهاد ناظر این موضوع را بررسی کند دچار مشکل 

خواهند شد.
وی، با بیان اینکه شــرکت  های بیمه ای مکلف به صدور 
بیمه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه دارای پالک 
هستند، افزود: شرکت  ها می توانند از وسایل نقلیه ای 
کــه بیــش از ۱۵ ســال از ســال ســاخت آنها گذشــته، به 
ازای هر ســال مازاد بر ۱۵ ســال، ســالی ۲ درصد آن هم 

تا سقف حداکثر ۲۰ درصد اضافه نرخ بگیرند.
مدیر بیمه  های خودرو شرکت بیمه آرمان، تصریح 
کــرد: اگــر خودرویی ۶۰ ســال هم کار کرده باشــد بازهم 
همان ۲۰ درصد اضافه نرخ را بابت فرسودگی پرداخت 
می کند و تخفیفات سنوات عدم خسارت هم می تواند 

بگیرد.
بیمــه  کــه شــرکت  های  کــرد  فالحــی، خاطرنشــان 
بازرگانــی تابــع قوانیــن و مقــررات خــاص خــود بــوده و 
مکلــف هســتند کــه هروســیله نقلیه ای را که از ســمت  
پلیــس راهــور پــالک مــی شــود، بیمــه کننــد زیــرا قانون 
می گویــد تمامــی وســایل نقلیــه موتــوری زمینــی و ریلی 

باید دارای پوشش بیمه ای باشند.

آغاز اجرای کشاورزی 
قراردادی گندم 

از  کشــاورزی  بانــک  مدیرعامــل  نــژاد،  فــرخ  فرشــید 
تکمیل زیرســاخت  های الکترونیکی پلتفرم تامین مالی 
زنجیــره ای و آغــاز اجــرای کشــاورزی قــراردادی گندم از 

ابتدای آذرماه در این بانک خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک کشــاورزی، فرخ 
نــژاد بــا اشــاره بــه عاملیــت بانــک کشــاورزی در خریــد 
تضمینی بالغ بر 7.۲ میلیون تن گندم به ارزش حدودی 

میلیــارد  هــزار   83۰
در  کشــاورزان  از  ریــال 
و  جــاری  زراعــی  ســال 
میلیاردهــا  پرداخــت 
بــرای  تســهیالت  ریــال 
خرید نهاده  های زراعی، 
جایگزینــی  اهمیــت  بــر 
تامیــن  نویــن  ابزارهــای 
مالی تعهــدی و اعتباری 

بــه جــای روش  هــای ســنتی و نقــدی تاکیــد کــرد و اظهار 
داشــت: در قالب کشــاورزی قــراردادی بر بســتر پلتفرم 
مدیریــت زنجیــره تامیــن، کشــاورز می توانــد نهاده  هــا و 
خدمــات مــورد نیــاز خــود را به صــورت اعتبــاری و بدون 
پرداخــت وجــه نقد، از ســازمان  های ذیربط تامین کند و 
پــس از برداشــت محصــول و تحویــل آن بــه دولت، این 
هزینه  هــا از محــل وجــوه خرید تضمینی محصول کســر 

می شود.
وی افزود: بانک کشاورزی در پی تجربه  های موفق 
کشــاورزی قــراردادی در ســنوات گذشــته، در راســتای 
سیاســت  های وزارت جهاد کشــاورزی و بر اساس نقشه 
اجــرای  امســال  مرکــزی،  بانــک  نامه  هــای  شــیوه  و  راه 
کشاورزی قراردادی گندم و تامین مالی زنجیره ای را بر 
بســتر پلتفرم مدیریت زنجیره تامین با رویکرد اعتباری 
و بــا اســتفاده از ابزارهــای نویــن تعهــدی نظیــر گواهــی 
اعتبار مولد )گام(، کیف پول و کارت اعتباری، گشایش 
اعتبــار ریالــی و ضمانــت نامــه، در دســتور کار قرار داده 

است.

 بنوکاپ مسابقه بزرگ
بیمه تجارت نو

بــه مناســبت روز ملــی صنعــت بیمــه، شــرکت بیمــه 
تجارت نــو مســابقه منحصر به فرد بنــوکاپ را با اهدای 

بــرای  نفیــس  جوایــز 
تمــام ذینفعــان اعــم از 
و  کارکنــان  مشــتریان، 
شبکه فروش آغاز کرد.
الفباخبــر،  گــزارش  بــه 
دانــش  مســابقه  ایــن 
بــه  توجــه  بــا  محــور 
لــزوم ایجاد و گســترش 
ارتقــای  بیمــه،  فرهنــگ 

ســطح دانــش بیمــه ای و معرفــی برنــد بیمــه تجارت نــو 
طراحی و اجرا شــده اســت. گفتنی اســت شــرکت بیمه 
تجــارت نــو بــه برنــدگان بنــوکاپ جوایــز نفیســی اهــدا 

خواهد کرد.
این مســابقه از پنج لغایت ســیزدهم آذرماه ســال 
جــاری مصــادف بــا روز ملی صنعت بیمه برگــزار خواهد 
شــد و در طــول ایــن مــدت مشــتریان، شــبکه فــروش و 
کارکنــان شــرکت بیمــه تجارت نــو می توانند بــا مراجعه 
به اپلیکیشن بنو و وبسایت شرکت در مسابقه بنوکاپ 

شرکت کنند.
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نقش بانک توسعه تعاون در 
احیای بافت  فرسوده تهران

تفاهم نامه مشــترک شــهرداری تهران و وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی بــا محوریــت تعاونی هــا از طریــق 
تعاونی  هــا  تشــکیل 
بــرای نوســازی بافتهــای 
نقــش  بــا  فرســوده 
توســعه  بانــک  آفرینــی 

تعاون منعقد شد.
بــه گــزارش روابــط 
توســعه  بانــک  عمومــی 
تعاون، صولت مرتضوی 
وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی در مراســم انعقــاد تفاهم نامــه مشــترک بیــن 
این وزارتخانه و شهرداری تهران اظهار داشت: هدف از 
انعقاد این تفاهم نامه توسعه  بخش تعاون است. طبق 
هدفگــذاری، ۲۵ درصــد از اقتصــاد کشــور باید مشــمول 
بخــش تعــاون شــود و ایــن تفاهم نامــه بــرای تشــکیل 
تعاونی های مسکن در محالت کم برخوردار و بافت های 
فرســوده و ناکارآمــد کالنشــهر تهــران اســت کــه حــدود 
3۵۴ محله مشمول این طرح می شوند و به این منظور 

3۵۴ شرکت تعاونی تشکیل خواهد شد.
وی تاکیــد کــرد: بحــث نوســازی و تغییــر کاربــری 
و تراکــم و معابــر بــر عهــده شــهرداری تهــران اســت و 
تســهیالت الزم نیز از طریق منابع نهضت ملی مســکن 
و از ســوی بانــک توســعه تعــاون و ســایر بانکهــا تامیــن 
خواهــد شــد و پیش بینــی اولیــه احــداث حــدود ۵هــزار 

واحد است .
مرتضوی در خصوص آورده ی مردم برای این طرح 
گفــت: متقاضیــان عالوه بــر آورده نقدی خود به صورت 
مرحلــه ای از تســهیالت ۴۵۰۰ میلیــون ریالــی بهره مند 

می شوند.
علیرضــا زاکانــی شــهردار تهــران در مراســم انعقاد 
ایــن تفاهــم نامه گفــت: نوع فعالیــت و اقداماتی که در 
مدیریــت شــهری انجــام مــی شــود پیوســتگی  های جدی 
بــا ایــن وزارتخانــه دارد . در حــوزه آســیب  های اجتماعی 
همــکاری نزدیکــی بــا بهزیســتی وجــود دارد یــا در بحث 
اشــتغال و مشــاغل خانگی و ســایر مواردی که می توان 

بستر سازی کرد، این وزارتخانه می تواند کمک کند.
در این مراسم مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، محمد شیخ حسینی سرپرست بانک 
توســعه تعــاون و حمیــد رضا صارمی معاون شهرســازی و 

معماری شهرداری تهران نیز حضور داشتند.

فروش اوراق گواهی سپرده 
مدت دار ویژه سرمایه گذاری 

عام در بانک مسکن
اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه ســرمایه گذاری عام 
یک ســاله با ســود علی الحســاب 18 درصد در دســتور 

کار بانک مسکن قرار گرفت.
هیبنــا،   – مســکن  بانــک  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
گواهــی  اوراق  فــروش 
ویــژه  مــدت دار  ســپرده 
ســرمایه گذاری عــام یک 
ســاله بــه تاریخ انتشــار 
 ۱۴۰۱ ســال  آذرمــاه   ۵
بانــک  کار  دســتور  در 
مسکن قرار گرفت. نرخ 
سود علی الحساب این 
ســپرده  گواهــی  اوراق 
معــادل ۱8 درصــد ســاالنه در صــورت مانــدگاری بیشــتر 
از یــک مــاه اســت. اوراق گواهــی ســپرده بــا نــام بوده و 
بــه صــورت الکترونیکــی در واحدهــای ۱۰ میلیــارد ریالی 
منتشــر می شــود. مــدت اوراق گواهــی ســپرده مذکــور 
یکساله و مبنای محاسبه سود آن روزشمار با احتساب 

3۶۵ روز در سال است.

 حمایت تمام قد
 بانک صادرات

از صنعت خودروسازی
مدیرعامل بانک صادرات ایران اعالم کرد برای حمایت 
از تولیــد و اشــتغال در صنعــت خودروســازی، از تمــام 

ظرفیت ها استفاده خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات، سیدضیاء 
ایمانــی کــه در دیــدار با 
مدیــران  و  مدیرعامــل 
ایران خــودرو  ارشــد 
بــا  گفــت،  مــی  ســخن 
بانــک  کــه  ایــن  بیــان 
صادرات ایران به عنوان 
تولیــد  بــزرگ  حامــی 
صنعــت  در  داخلــی، 
باقــی  خودروســازی 
خواهــد مانــد، اظهــار کــرد: خودروســازی صنعــت برتــر 
کشور است و بانک صادرات ایران به منظور حمایت از 
تولیــد و اشــتغال در ایــن صنعت از تمامــی ظرفیت های 

خود استفاده خواهد کرد.
وی در ایــن دیــدار کــه بــه همــراه ایــرج نیک اختــر 
معــاون اعتبــاری، ســیدکاظم مرتضوی اســکویی معــاون 
شــعب، مهــدی اقبالی راد سرپرســت معاونــت بانکداری 
جامع و عزیز اســکندری مدیر شــعب غرب تهران انجام 
شــد، بــرای حمایــت از طرح هــای توســعه ای و افزایــش 
ظرفیــت تولیــد در ایران خــودرو بــا اســتفاده از خدمــات 
نویــن و ابزارهای تامیــن مالی نوین بانک صادرات ایران 
اعــالم آمادگــی و بر لزوم افزایش همکاری های دوجانبه 

توافق کرد.
مهــدی خطیبــی، مدیرعامل ایران خودرو نیز در این 
دیــدار بــا قدردانــی از حمایــت و همــکاری بانک صادرات 
ایران، خواستار توسعه همکاری بانک با ایران خودرو و 

شرکت های تابعه به ویژه ساپکو شد.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

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

اقدامــات  تشــریح  بــا  فرجی نیــا  ابوالقاســم 
ایــن مرکــز در حوزه مقررات گــذاری و نظارت 
واحــدی  تشــکیل  درصــدد  گفــت:  هوشــمند 
بــه نــام اداره نظــارت هوشــمند در ایــن مرکز 
و  طراحــی  وظیفــه  اداره،  ایــن  هســتیم. 
پیاده ســازی ســامانه هایی را عهــده دار اســت 
کــه نظــارت هوشــمند و مکانیــزه بــر اجــرای 
مقــررات مبــارزه بــا پولشــویی را امکان پذیــر 
می کنــد. در یکــی از این ســامانه ها اطالعات 
میــزان  و  ریســک  ســطح  مشــتریان،  پایــه 
فعالیت آنها ثبت می شــود که براســاس این 
صــورت  بــه  مشــتریان  معامــالت  اطالعــات، 
هوشــمند رصــد خواهــد شــد. اکنــون، ســند 
نیازمندی سامانه های مورد نیاز در این مرکز 
در حــال تهیــه اســت کــه پــس از تکمیــل بــه 
واحــد فنــاوری اطالعــات جهت پیاده  ســازی و 

طراحی سامانه ارسال خواهد شد.
رئیس مرکز مبارزه با پولشــویی سازمان 
بــورس و اوراق بهــادار در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا( با اشــاره به 
مطالبات مرکز اطالعات مالی )FIU( به عنوان 
پولشــویی  بــا  مبــارزه  مرکــز  باالدســتی  نهــاد 
از ایــن مرکــز، اظهــار کــرد: بــرای سروســامان 
دادن بــه تکالیــف مقــرر در قانــون مبــارزه بــا 
پولشــویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه 
مربــوط بــه آن، ابتــدا این تکالیف دســته بندی 
شــدند و بــا توجــه بــه اولویت بندی هــای حوزه 
مقــررات  تدویــن  نخســت  مقررات گــذاری، 
جدیــد مبــارزه با پولشــویی براســاس قانون و 
آیین نامــه جدید انجام شــد تــا مقررات مبارزه 
با پولشویی در بازار سرمایه متناسب با قانون 
و آیین نامه جدید و منطبق با اســتانداردهای 

بین المللی ارتقا داده شود.

اجرای آخرین دستورالعمل های 
مبارزه با پولشویی

ابوالقاســم فرجی نیــا ادامــه داد: پیش تر 
از این، ۶ دســتورالعمل در ارتباط با مبارزه با 
پولشویی در حوزه بازار سرمایه وجود داشت 
کــه تاریــخ تصویــب آنهــا مربــوط بــه ســال ۹۰ 
می شــد؛ بنابراین، الزم بود دســتورالعمل های 
مذکــور، با تدوین دســتورالعمل جدید اجرایی 
آیین نامه و قانون مبارزه با پولشــویی )که در 
ســال های ۱3۹7 و ۱3۹8 تصویــب شــده اند( 
بــه روز شــود. اکنــون ایــن دســتورالعمل تهیــه 
شــده و در کمیتــه تدویــن مقــررات اســت و 
پــس از تاییــد ایــن کمیتــه نخســت بــه هیــات 
مدیــره ســازمان بــورس و ســپس بــه شــورای 
عالی مقابله و پیشــگیری از جرائم پولشــویی 
از  پــس  و  ارســال  تأمیــن مالــی تروریســم  و 
تصویــب آن مرجــع، بــه اشــخاص حقیقــی و 
حقوقی مشمول بازار سرمایه ابالغ می شود.

او بــا بیــان اینکه بیش از 7۰۰ نهاد مالی 
تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند که به 
عنــوان شــخص مشــمول در قانــون مبــارزه با 
پولشــویی از آنها نام برده شــده است، گفت: 
سازمان بورس در عین اینکه به عنوان متولی 
نظارت بر این اشخاص مشمول در این قانون 
محســوب می شــود، بــا توجــه به نــوع وظایف 
و اقدامــات واحدهای داخل ســازمان همچون 
و  مالــی  نهادهــای  بــر  نظــارت  معاونت هــای 
ناشران که اختیار و وظیفه صدور مجوز انواع 
نهادهای مالی و انتشار اوراق بهادار را دارند، 

شخص مشمول نیز به شمار می رود.
ایــن مقــام مســئول در ســازمان بــورس 
نــام  بــه  بــه دســتورالعمل دیگــری  بــا اشــاره 
ارائــه  چگونگــی  و  حــدود  دســتورالعمل 
غیرحضــوری خدمــات پایــه بــه اربــاب رجــوع 
طــی  آن  پیش نویــس  کــه  ســرمایه  بــازار  در 
مــدت اخیــر توســط مرکز مبــارزه با پولشــویی 
تدوین شــده، اذعان کرد: با شــیوع همه گیری 

کرونــا، براســاس مصوبــه ســازمان برخــی از 
خدمــات هماننــد ســجامی شــدن و دریافــت 
کــد معامالتــی به صــورت غیرحضــوری درآمد. 
در حــال حاضــر بــا کمرنــگ شــدن همه گیــری 
اجرایــی  آیین نامــه  مقــرر  تکلیــف  و  کرونــا، 
ضرورت داشــت چهارچوب و الزامات مد نظر 
در خصــوص خدمــات غیرحضــوری منطبــق با 

قانون و آیین نامه تدوین شود.
او ادامــه داد: پیش نویــس دســتورالعمل 
حــدود و چگونگــی ارائــه غیرحضوری بــه ارباب 
رجوع در بازار ســرمایه اکنون تهیه و در کمیته 
تدویــن ســازمان بــورس نیــز نهایــی شــده و در 
صــف نوبــت تصویــب هیــات مدیــره ســازمان 
به ســر می بــرد کــه پــس از تصویــب به شــورای 
عالی مقابله و پیشــگیری از جرایم پولشــویی و 
تأمین مالی تروریسم ارسال و پس از تصویب 
در شورای مزبور به اشخاص حقیقی و حقوقی 

مشمول بازار سرمایه ابالغ خواهد شد.

طبقه بندی خدمات براساس 
سطح ریسک

فرجی نیــا بــا بیان اینکه احصــاء خدماتی 
کــه در بــازار ســرمایه توســط ســازمان بورس، 
ارکان و نهادهــای مالــی بــه ارباب رجــوع ارائه 
می شود، از جمله مواردی بود که در آیین نامه 
بــرای این مرکز تکلیف شــده و مرکز اطالعات 
مالــی و نهادهــای ذیربــط از مرکــز مبــارزه بــا 
پولشــویی ســازمان مطالبه می کردنــد، عنوان 
کرد: برای این اقدام، نخســت تمامی خدمات 
قابل ارائه، با تعامل با ارکان و نهادهای مالی 
احصا شــدند و ســپس خدمات پایه و خدمات 
غیرپایــه براســاس تعریــف قانــون،   تفکیک و 
در مرحلــه بعد، این خدمات براســاس ســطح 
ریســک طبقه بندی شــده و به مرکز اطالعات 
مالی نیز ارســال شــده است که پس از تایید، 
مبنــای تصمیمــات و اقدامــات بعــدی در حوزه 
شناســایی اربــاب رجوع و مبارزه با پولشــویی 

قرار خواهد گرفت.
معامــالت  شــاخص های  احصــاء  او 
مشــکوک را از دیگــر اقدامــات مرکــز مبارزه با 
پولشــویی در حــوزه مقررات گذاری برشــمرد و 
افــزود: در ایــن خصــوص، الزم بــود الگوهــای 
غیرمتعــارف  و  غیرمعمــول  تراکنش هــای 
اســتخراج و پــس از ارســال به مرکــز اطالعات 
مالــی و تاییــد در کارگــروه مربوطــه، از آنها به 
عنوان الگو و مبنای اســتخراج و گزارش دهی 

معامالت مشکوک استفاده شود.
رئیس مرکز مبارزه با پولشــویی سازمان 
بورس با بیان اینکه چه نوع مدرک شناسایی 
از ســوی ســرمایه گذاران خارجــی قابــل قبــول 
اســت، برای اشــخاص مشــمول بازار ســرمایه 
همــواره مــورد ابهــام بــوده، تشــریح کــرد: در 
پــی ایــن ابهــام، و بــا توجــه بــه پیگیری هــای 
صــورت گرفتــه و ابالغیه مرکــز اطالعات مالی 
در حــال حاضــر این ابهام رفع شــده و مدارک 
قابــل قبــول بــرای شناســایی و ارائــه خدمــت 
بــه اشــخاص خارجــی تعییــن و بــه اشــخاص 

مشمول بازار سرمایه ابالغ شده است.

 اقدامات مرکز مبارزه
 با پولشویی در حوزه

نظارت هوشمند
این مقام مســئول در ســازمان بورس با 
اشاره به اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام 
اداره نظارت هوشــمند در این مرکز هســتیم، 
گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیاده سازی 
ســامانه هایی را عهــده دار اســت کــه نظــارت 
هوشــمند و مکانیزه بــر اجرای مقررات مبارزه 
با پولشــویی را امکان پذیــر می کند. البته پس 
از پیاده ســازی و اســتقرار ســامانه، راهبــری و 

کنتــرل مکانیــزه و هوشــمند اجــرای مقــررات 
مبــارزه بــا پولشــویی و کشــف و گزارش دهــی 
عملیــات مشــکوک نیــز در ایــن واحــد صــورت 
نیازمنــدی  ســند  اکنــون،  گرفــت.  خواهــد 
ســامانه های مــورد نیــاز در ایــن مرکــز در حال 
تهیه است که پس از تکمیل به واحد فناوری 
اطالعات جهت پیاده ســازی و طراحی ســامانه 

ارسال خواهد شد.
فرجی نیــا ســامانه پروفایــل مشــتریان و 
نظــارت بــر معامــالت آنهــا در حــوزه مبــارزه با 
پولشــویی را ســامانه ای جامــع و کامــل و بــه 
عنوان یکی از ســامانه های در دســت طراحی 
و اجــرا برشــمرد و ابــراز کــرد: در ایــن ســامانه 
و  پایــه مشــتریان، ســطح ریســک  اطالعــات 
میزان فعالیت آنها ثبت می شود که براساس 
ایــن اطالعات، معامالت مشــتریان به صورت 
هوشــمند رصــد خواهد شــد و چنانچــه میزان 
معامــالت وی از ســطح تعریــف شــده برای او 
باالتر رود، یا بر اســاس شــاخص های تعریف 
شــده، تراکنش ها غیــر معمول و غیر متعارف 
اداره  بــه  الزم  هشــدارهای  باشــد،  داشــته 
نظــارت هوشــمند بــه منظــور انجــام اقدامات 

بعدی فرستاده خواهد شد.
به گفته رئیس مرکز مبارزه با پولشویی 
عملیــات  گــزارش  ســامانه  بــورس،  ســازمان 
مشــکوک، ســامانه دیگــری اســت کــه مــورد 
در  و  بــوده  مالــی  اطالعــات  مرکــز  مطالبــه 
شــرف طراحــی اســت؛ از طریــق این ســامانه، 
درون  واحدهــای  از  واصلــه  گزارش هــای 
سازمانی یا اشخاص مشمول بازار سرمایه در 
خصــوص عملیات و معامالت مشــکوک، ثبت 

و بررسی و پیگیری می شوند.
مســئوالن  تمامــی  صالحــت  تاییــد  او 
مبارزه با پولشــویی در اشخاص مشمول بازار 
ســرمایه را از دیگــر اقدامــات در دســت مرکــز 
مبارزه با پولشویی سازمان برشمرد و تصریح 
کرد: در این خصوص نخست فرآیند و رویه و 
فرم هــای مربوط به تاییــد صالحیت تخصصی 
بــه  ســپس  و  طراحــی  متقاضــی،  اشــخاص 
نهادهــای مالــی و ارکان ارســال شــد تا پس از 
تکمیــل بــه همــراه مــدارک خواســته شــده به 

مرکز بازگردانند.
و  مــدارک  و  فرم هــا  بررســی  فرجی نیــا 
مستندات دریافت شده و ارزیابی متقاضیان 
ایــن  را مرحلــه دوم خوانــد و ادامــه داد: در 
مرحلــه به مدارک و مســتندات دریافت شــده 
بر اســاس ســوابق علمی، آموزشــی، اجرایی و 
تجربی امتیاز داده می شــود. در مرحله سوم، 
از ایــن نماینــدگان بــرای مصاحبــه تخصصــی 
کــه در کمیتــه ای بــا حضــور نماینــدگان مرکــز 
اطالعات مالی انجام می شود، دعوت به عمل 
می آیــد. تاکنــون نزدیــک بــه ۴۰ نماینــده برای 
مصاحبه به سازمان بورس دعوت شده اند که 
در فرایند مصاحبه، برخی تایید و برخی دیگر 
رد شده اند. پس از تایید صالحیت تخصصی، 
اقدامــات الزم برای اخذ تاییدیه  های امنیتی و 
عمومی از مراجع ذیصالح صورت می گیرد که 
پــس از تاییــد آن مراجــع، این افــراد به عنوان 
مســئول مبــارزه بــا پولشــویی آن نهــاد مالــی 

معرفی و منصوب خواهند شد.

 به روز رسانی دانش مبارزه
با پولشویی

بــه گفتــه ایــن مقــام ارشــد در ســازمان 

بــورس، مرکــز مالــی ایــران بــا مجــوز ســازمان 
بــورس دوره هــای کاربــردی و عملیاتــی مبارزه 
بــا پولشــویی را بــرای افــرادی که تمایــل دارند 
دانــش خــود را در این حــوزه افزایش دهند یا 
به روز کنند، برگزار می کند که متقاضیان پس 
از شرکت و اتمام دوره، مدرک این دوره را نیز 

دریافت خواهند کرد.
او با اشــاره به برخی از مصوبات قانونی 
مبنــی بــر لزوم اســتعالم از ایــن مرکز پیش از 
ارایه خدمت توســط واحدهای داخل ســازمان 
و ارکان اظهار کرد: اشخاصی که قصد گرفتن 
هــر نــوع مجــوزی از ســازمان بــورس را دارند، 
باید اســتعالم آن شــخص حقیقــی یا حقوقی 
از نظــر رعایــت مقــررات مبــارزه بــا پولشــویی 
شــود.  اخــذ  پولشــویی  بــا  مبــارزه  مرکــز  از 
برایــن اســاس، تــا اکنون ۹۶7 مورد اســتعالم 
پاســخ  و  بررســی  مختلــف  مجوزهــای  بــرای 
فراینــدی  اســتعالم،  فراینــد  شــده اند.  داده 
زمان بــر اســت و در مــواردی نیــاز بــه مکاتبات 
بــا نهادهــای باالدســتی و نهادهــای خــارج از 

سازمان دارد تا تاییدیه های الزم اخذ شود.
رئیس مرکز مبارزه با پولشــویی سازمان 
بورس با اشاره به الزام مسدود کردن کدهای 
اذعــان  ســرمایه  بــازار  متوفیــان  معامالتــی 
کــرد: طبیعــی اســت که براســاس قانــون باید 
کــد معامالتــی متوفیانی کــه در بازار ســرمایه 
مشــغول به فعالیت بوده اند، مســدود شــود. 
در مــواردی، برخــی از ایــن افــراد از کارگــزاری 
خــود اعتبــار گرفتــه بودنــد و با متوقف شــدن 
کــد، امــکان تســویه اعتبــار پرداخــت شــده به 
شــخص متوفی، توســط کارگزاری ممکن نبود 
که در راســتای حل این مشــکل، با همکاری و 
هماهنگی شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق 
بهــادار راهــکاری برای این موضوع اندیشــیده 
شــد تــا کارگزاری هــا بتواننــد اعتبــارات خود را 

تسویه کنند.
این مدیر ارشــد سازمان بورس، تشکیل 
کارگــروه تخصصی ارزیابی آســیب پذیری بازار 
مهــم  بســیار  اقدامــات  جملــه  از  را  ســرمایه 
و ضــروری دیگــر مرکــز مبــارزه بــا پولشــویی 
برشــمرد و افــزود: از آنجــا که طبــق آیین نامه 
اجرایــی الزم اســت ســند ملی ریســک تدوین 
شــود، این ســند متشــکل از نتایــج و خروجی 
کارگروه  هــای تخصصــی ارزیابی دســتگاه های 
کشــور اســت که باید به صــورت تخصصی در 
کارگروه هــای مربوطــه و توســط هــر حــوزه از 
جملــه بــازار ســرمایه و با مســئولیت و دبیری 
متولــی نظــارت آن حــوزه که در بازار ســرمایه 
ســازمان بورس اســت، موارد مد نظر در آیین 
نامه و توصیه های بین المللی شناسایی شده 
و متناســب بــا آنها برنامه های اقدام مناســب 
جهت رفع و پیگیری اجرایی شدن برنامه های 

اقدام، صورت گیرد.
فرجی نیــا با بیــان اینکه برگزاری کارگروه 
تخصصی ارزیابی آســیب پذیری بازار سرمایه، 
اســتخراج نتایــج حاصلــه از کارگــروه و تدوین 
ســند مربوط به این حوزه، یک تکلیف بســیار 
ســنگین و نفســگیری بــود، خاطرنشــان کــرد: 
بــه حــول و قــوه الهــی، همراهــی و همدلــی 
ریاســت ســازمان و همکاری واحدهای ذیربط 
در سازمان و ارکان و نهادهای مالی، برگزاری 
ایــن کارگــروه کــه پیش بینــی می شــد حداقــل 
یکســال به طول انجامد، در مدت زمان کمتر 
از ۵ مــاه انجــام و نتایــج مــورد نظر اســتخراج 

شد.

بانــک مرکــزی در دولــت ســیزدهم نــرخ بیــن 
بانکی را کنترل کرده به صورتی که این نرخ، 
تاکنون نوســانی بیش تر از ۲1 درصد نداشته 

است.
بــه گــزارش خبرنگارایبِنــا، فعــاالن بــازار 
ســرمایه در مقاطعــی علــت درجــا زدن بورس 
عنــوان  بانکــی  بیــن  بهــره  نــرخ  افزایــش  را 
می کننــد، امــا بــا توجــه بــه نظــر کارشناســان 
ایــن نــرخ اثــر چندانی بــر بازار ســرمایه ندارد. 
با این حال بانک مرکزی همواره تاکید داشته 
کــه ســهامداران نگران افزایش نــرخ بهره بین 
بانکــی نباشــند. بــه همیــن جهــت مدتــی قبل 
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا رئیــس ســازمان 
بورس دیدار داشــت. در این دیدار مقرر شــد 

که نرخ بهره بین بانکی مدیریت شود.
در ایــن زمینــه مصطفی قمری وفا روابط 
عمومــی بانــک مرکــزی در توئیتــی گفــت: نرخ 
بهــره بیــن بانکــی با سیاســت مشــخصِ بانک 
رئیــس  همچنیــن  می شــود،  کنتــرل  مرکــزی 
کل بانــک مرکــزی در ایــن جلســه بیــان کــرد: 
دغدغه بازار ســرمایه دغدغه بانک مرکزی نیز 
محســوب می شــود و تمــام تــالش مــا تقویــت 
بورس است. نرخ بهره بین بانکی با سیاسِت 

مشخص کنترل خواهد شد.
بــا توجــه بــه مــوارد گفتــه شــده بانــک 

مرکزی از ابتدای دولت سیزدهم، کنترل نرخ 
بهــره بیــن بانکــی را به منظور حمایــت از بازار 
ســرمایه در دســتور کار خود قرار داده که در 
این رابطه نظر مسئول و کارشناس این حوزه 

را جویا می شویم.
محمــد نادعلی؛ مدیــرکل عملیات پول و 
اعتبــار بانــک مرکــزی در مصاحبــه بــا خبرنگار 
ایبِنا، در رابطه با بازار بین بانکی گفت: فقط 
بانک هــا و بانــک مرکــزی در بــازار بیــن بانکــی 
حضــور دارنــد، در ایــن بــازار، مــازاد و کســری 
میــان بانک ها مبادله می شــود. اگــر بانکی در 
بــازار بین بانکی مازاد منابع داشــته باشــد به 
بانکی که دارای کســری اســت و قصد تســویه 
می دهــد،  ســپرده  قالــب  در  دارد  حســاب 
بنابرایــن در هنگام مبادله نرخی تحت عنوان 

نرخ سود بین بانکی شکل می گیرد.
از  مرکــزی  بانــک  داد:  ادامــه  نادعلــی 
ســال ۹۹ برای نرخ ســود بین بانکی دامنه ای 
تعریــف کــرد، تــا این نرخ از عــددی پایین تر یا 
باالتــر نــرود. این دامنه در حال حاضر بین ۱۴ 
تا ۲۲ درصد است و بانک مرکزی با ابزار های 
در اختیــار خــود مانند ریپو ایــن نرخ را کنترل 
می کنــد؛ بنابراین بــا ابزار های در اختیار بانک 
مرکــزی و تعیین دامنه، نرخ ســود بین بانکی 

کامال تحت کنترل است.

نرخ سود بین بانکی نوسان زیادی ندارد
بــازار  روی  زیــادی  عواملــی  افــزود:  وی 
ســرمایه اثــر می گــذارد، یکــی از ایــن عوامــل، 
نــرخ بهــره بیــن بانکــی اســت، امــا ایــن نــرخ 
نوسان زیادی ندارد تا به بازار سرمایه منتقل 
شــود و آن را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین 
جابه جایی ســرمایه بین بازار ســرمایه و منابع 
بیــن بانکی وجود نــدارد پس با باال رفتن نرخ 
در بــازار بیــن بانکی منابع از بازار ســرمایه به 
این بازار منتقل نمی شود، بنابراین نرخ سود 
بیــن بانکــی بــا شــاخص کل رابطــه مســتقیم 
ندارد و ســایر عوامل بر نوســان بازار ســرمایه 

اثرگذار است.
مدیــرکل عملیــات پــول و اعتبــار بانــک 
مرکــزی، بــا اشــاره بــه اینکــه نــرخ بین بانکــی 
اســت،  مرکــزی  بانــک  کنتــرل  تحــت  کامــالً 
تصریح کرد: تابه حال نوســانی بیش تر از نرخ 
۲۱ درصــد و حــد موردنظــر بــه وجــود نیامــده، 
همان طور که در ســال گذشته و طبق مصوبه 
دولــت نرخ بین بانکی حدود ۲۰ درصد تعیین 
شــد. میانگیــن ایــن نــرخ در طول ســال ۲۰.3 
بــود و امســال نیــز ایــن نــرخ با نوســان زیادی 
مواجه نخواهد شــد. بانک مرکزی امســال نیز 
اهــداف موردنظــر دولــت در رابطــه بــا کنتــرل 
نــرخ بین بانکــی در راســتای حمایــت از بــازار 

سرمایه را اجرا می کند.
فرهنــگ  ســید  بــاره  ایــن  در  همچنیــن 
حســینی، کارشــناس بازار ســرمایه در گفتگو 
بــا ایبِنــا، بــا تأکید بر اینکه محــدوده ۲۰ تا ۲۱ 
درصــد بــرای نــرخ بین بانکــی در نظــر گرفتــه 
شــده، گفــت: در ماه هــای اخیر شــاهد بودیم 
کــه ایــن نــرخ در محدوده موردنظر حفظ شــد 
و راهــکار بانــک مرکــزی در بخــش نظارتــی و 
اســتفاده از ابزار هایــی مثــل قــرارداد ریپــو و 
حضور فعال و مؤثر در بازار بین بانکی نتیجه 
داد و با این روش بانک مرکزی ســقفی را در 

اوراق خزانه و دولتی ایجاد کرد.
وی افــزود: کنتــرل نــرخ بهــره بین بانکی 
 P/E موجب افزایش ۱.۵ تا ۲ واحدی نســبت
بــازار ســرمایه نســبت بــه زمــان مشــابه ســال 
گذشــته شــده که خود این امر اقدام مناسبی 

در حمایت از بازار سرمایه است.
با جمع بندی نظرات کارشناسان باید بگوییم 
کــه یکــی از علت هــای درجــا زدن شــاخص در 
ماه هــای گذشــته تغییــر در نــرخ ســود بیــن 
بانکــی اســت، امــا رونــد شــاخص بــه عوامــل 
مختلفــی مانند قیمت های جهانی، عدم ورود 
نقدینگی و بی اعتمادی مردم بستگی دارد، با 
ایــن وجــود بانک مرکزی توانســته ایــن نرخ را 

در حدود ثابتی حفظ کند. 

نرخ سود بین بانکی در کنترل کامل بانک مرکزی

 مبارزه هوشمند
با پولشویی در بازار سرمایه



 . یکشنبه 6 آذر 1401 . سال هجدهم . شماره 5038 . شـــــــــــرکتها

شناسه :  1416253

انتشار نوبت اول : 1401/09/06 نوبت دوم : 1401/09/07 

ت اول(
)نوب »آگهی عمومی «

شماره فراخوان سامانه ستاد: 2001092409000135
1- مناقصه گزار: شرکت گازاستان خراسان رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد
2- موضوع مناقصه: خرید تصحیح کننده– مناقصه عمومی دومرحله ای شماره: 1401/31

3- مدت قرارداد: مطابق پیشنهاد فروشنده در جدول ج پیوست شماره 3
4-مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه 

می بایست معتبر باشد.
5-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/3.500.000.000 ریال می باشد که می بایست 
بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 

123402/ت 50659هـ مورخ 94/09/22 تهیه گردد. 
تبصره: به استناد ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش 
بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال 1391 و اصالحات بعدی، شرکت ها 
و موسسات دانش بنیان برای ارائه و فروش محصوالت و خدمات دانش بنیان خود در 
مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند.

تاریخ  از  توانند  می   )EP( نفت  وزارت  کاالی  تدارک  در سامانه  ثبت شده  متقاضیان   -6
اسناد  به دریافت  به سامانه ستاد نسبت  الی 1401/09/12 ضمن مراجعه   1401/09/05

مناقصه اقدام نمایند. ضمناً بارگذاری و ارائه گواهینامه تایید ثبت سامانه EP وزارت نفت در 
سامانه ستاد دولت الزامی است.

7- ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست عالوه بر بارگذاری در سامانه بصورت 
دستی و کاغذی نیزدر مهلت مقرر )ساعت 14 مورخ 1401/09/26( تحویل دفتر حراست 

شرکت گاز استان خراسان رضوی  گردد.
8- آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد: ساعت 16 مورخ 1401/09/26

9- تاریخ بازگشایی پیشنهادهای فنی در ساعت 10:30 صبح مورخ 1401/09/27 صورت 
 1401/10/05 لغایت   1401/09/28 تاریخ  از  فنی  پیشنهادات  ارزیابی  ضمناً  می پذیرد، 

می باشد.
10- پیشنهادهای مالی واصله در ساعت 10:30 صبح مورخ 1401/10/07 درکمیسیون مربوطه 
باز و خوانده می شود و حضور پیشنهاددهندگان و یا یک نفر نماینده مجازآنها با همراه 

داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت درجلسه افتتاح پاکات آزاداست. 
شایان ذکر است دسترسی به متن  این آگهی، در سایت WWW.nigc-khrz.ir  امکان پذیربوده 

و در صورت  نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن:  36657300-051 تماس بگیرید.

شرکت گازاستان خراسان رضوی

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

نوبت اول :1401/09/06   نوبت دوم :1401/09/13

ت اول(
)نوب »آگهی مناقصه عمومی «

- تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/06 و نوبت دوم 1401/09/13 می باشد. متقاضیان در 
این بازه زمانی می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد اقدام نمایند .
- کلیه پیشنهادات می بایست تا پایان وقت اداری روز 1401/09/24 در سامانه بارگزاری گردد .
سالن  محل  در  و   روز 1401/09/26  ساعت 13:30  پیشنهادی  پاکتهای  بازگشایی   -

اجتماعات شهرداری انجام خواهد شد .
- نشانی : تهران-کیلومتر25 جاده تهران ، ساوه - انتهای خیابان 24 متری شهید چمران 
- تقاطع بلوار والیت - جنب سالن ورزشی والیت - طبقه فوقانی ایستگاه 5 آتش نشانی 
 شهرداری گلستان مراجعه نمایند . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  

5 -56333550 -021  تماس حاصل نمایند .
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار می باشد . شرکت کنندگان 5 درصد مبلغ کل را بصورت ضمانت نامه 
بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 100810363191 نزد بانک شهر شعبه اسالمشهر 
یا شماره حساب 0106897220005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری به عنوان سپرده 
شرکت در مناقصه ارائه نمایند . درصورت انصراف نفرات اول ، دوم ، سوم سپرده شرکت 
در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید. سایرموارد و شرایط در اسناد 
مناقصه موجود در سامانه ستاد قید گردیده است . هزینه خرید اسناد 2500/000 ریال 

شهرداری گلستان درنظردارد براساس مصوبات شورای شهر و آیین نامه مالی شهرداریها و بودجه مصوب سال 1401 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید. 
کلیه مراحل برگزاری ازدریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد . 

سید محمد میرزمانی -  شهردار گلستان

شهرداری گلستان

سپرده شرکت در مناقصه اعتبارپروژه موضوع عنوان

2/000/000/000 ریال 40/000/000/000 ریال اجرای پارک جنگلی ریه – فازدوم - )شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه ( مناقصه عمومی

شناسه :  1414318

انتشار نوبت اول : 1401/09/02 نوبت دوم : 1401/09/06

 دوم(
)نوبت »آگهی فراخوان «

  موضوع : خرید 10000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته حفاری MT به شماره مناقصه 01131
با شماره 2001092921000091 بر روی برد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد مناقصه خرید 10000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته حفاری MT را طبق شرایط و مدارک مربوطه از طریق مناقصه 
عمومی یک مرحله ای به شرکت های تولیدکننده و تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیانی که دارای شرایط ذیل می باشند، درخواست می گردد از زمان چاپ 
آگهی نوبت دوم تا حداکثر هفت روز پس از درج آن جهت دریافت اسناد ارزیابی ، تکمیل و عودت آن در مهلت تعیین شده از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند .الزم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام در سایت فوق 

و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به انجام رسانند.
برآورد مناقصه 96,000,000,000 ریال می باشد و شرکت کنندگان در مناقصه می بایست توانایی ارائه ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 4.800.000.000ریال 

)باستثنای ضمانت نامه های صادره از پست بانک( طبق تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هیات محترم  وزیران، را داشته باشند . 
محل تحویل کاال : انبار کوار به نشانی شیراز، 45 کیلومتری جاده فیروز آباد، ورودی شهر کوار، مجتمع عملیات انبارداری مدیریت اکتشاف.

مدت زمان تحویل کاال : 4 ماه .
مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران : 7 روز پس از چاپ دومین آگهی روزنامه .

مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران : 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی .
شرایط شرکت در مناقصه :

1( داشتن شخصیت حقوقی 2( داشتن تجربه کافی و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه 3( تایید حضور شرکت) مناقصه گر – سازنده( در فهرست بلند منابع واحد دستگاه 
مرکزی AVL صنعت نفت 4( گواهی QC شرکت سازنده 5( استاندارد های) OCMA یا API (یا استاندارد های داخلی

همه آگهی مناقصات مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در سایت www.niocexp.ir قابل مشاهده است .
در صورت نیاز به اطالعات متقاضیان می توانند با شماره تلفن 82702224-021 و در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( متقاضیان می توانند با شماره 

تلفن 61622217-021 تماس حاصل نمایند . 

روابط عمومي مديريت اكتشاف

شرکت ملی نفت ایران
مدیریت اکتشاف

 دوم(
 نوبت

(

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)طرح توانمندسازی بخش اکتشاف( انتشار نوبت اول : 1401/09/05  نوبت دوم : 1401/09/06

م الف : 3304شناسه : 1415093 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معـدنی ایران )طرح توانمندسازی بخش اکتشاف(  در نظر دارد مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای همزمان با ارزیابی 
کیفی )یکپارچه( با موضوع "حفر ترانشه های اکتشافی به میزان 7000 مترمکعب در محدوده های واقع در استان های اصفهان و ایالم" به شماره فراخوان 
2001003007000131 را  به شرح زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از عالقمـندان  واجد شرایط دعوت به عمـل می آید جهت 

دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکـی دولـت به آدرس www.setadiran.com مراجعه نمایند.
1-نام و نشانی مناقصه گزار: 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )طرح توانمندسازی بخش اکتشاف( به نشانی تهران، باالتر از میدان ولیعصر، روبروی سینما 
استقالل، پالک 1713، شرکت ملی فوالد ایران، برج شمالی، طبقه پنجم. 

کد پستی: 63118-15946 /  تلفن: 021-86035232
2- موضوع مناقصـه: 

حفر ترانشه های اکتشافی به میزان 7000 مترمکعب در محدوده های واقع در استان های اصفهان و ایالم
3- مدت اجرای کار: 6 ماه شمسی.

4- مدت اعتبار پیشنهادها: 180 روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها.
5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه(: 3,500,000,000 ریال )سه میلیارد و پانصد میلیون ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع 
مناقصه گزار یا واریز مبلغ فوق به شماره شبا IR840100004101053771217246 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- تنخواه 

گردان پرداخت طرح توانمندسازی بخش اکتشاف-نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
6- مهلت زمانی و محل دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی: اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهـی لغایت ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 

1401/09/09 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستادایران( www.setadiran.ir در دسترس خواهد بود.
7- مهلت زمانی و محل ارائه پیشنهاد و زمان گشایش پاکت های مناقصه: اسناد و مدارک مناقصه و ارزیابی کیفی باید حـداکثر تا ساعت 16 روز  شنبه 
مـورخ 1401/09/26 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستادایران( بارگذاری شده و از طریق آن سامانه ارسال شوند. فقط اصل تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )پاکت "الف"( می بایست عالوه بر بارگـذاری در سامانه مذکور، ظرف مهلت فوق الذکر به صورت فیزیکی و مهر و موم شده به آدرس 
مناقصه گزار )مندرج در بند 1( تحویل گردد. شایان ذکر است که جلسه گشایش پاکات مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران ساعت 10:30 روز یک شنبه 

مورخ 1401/09/27 برگزار خواهد شد./

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه(

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

تقدیر از برگزیدگان جایزه بین المللی انتقال فناوری
طی مراسمی در شهر آنکارا ترکیه از برگزیدگان جایزه 

بین المللی انتقال فناوری تقدیر به عمل آمد.
فنــاوری  پــارک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ســاخت  فنــاوری  انتقــال  طــرح  آذر  اول  پردیــس، 
بیــن  )نانوتکنولــوژی(  الکتروریســی  دســتگاه 
کشــورهای ایــران و مالــزی، به عنوان طرح نخســت 
جایــزه بین المللــی انتقــال فنــاوری در ســال 2022 
جایــزه  ایــن  شــد.  انتخــاب   )TTA2022( میــادی 
میــان  کــه  آمریکاســت  دالر  هــزار   ۱0 ارزش  بــه 
طرفیــن قــرارداد برگزیــده، تقســیم می شــود. جایزه 
TTA2022 در حاشــیه نمایشــگاه ملــی اختراعــات 
ترکیــه )آنــکارا( National Patent Fair و بــا حضــور 
دی-8،  اقتصــادی  همکاری هــای  ســازمان  دبیــرکل 
ترکیــه  فنــاوری  و  علــم  تحقیقــات  شــورای  رئیــس 
)توبیتاک(، ســفرای کشــورهای عضو گــروه دی-8 و 
نماینــدگان دبیرخانه شــبکه تبادل و انتقال فناوری 

دی-8 به برگزیدگان اهدا شد.
قائم  مقام دبیر شــبکه تبادل و انتقال فناوری 
دی-8 موســوم بــه TTEN 8-D بــا اشــاره به برگزاری 
مراســم اهدای جایــزه TTA2022 خاطرنشــان کرد: 
این جایزه به بهترین قرارداد و پروژه انتقال فناوری 
که در بین اعضای این 8 کشــور عملیاتی شــده و یا 
بیــن یکــی از این هشــت کشــور با یک کشــور دیگر 
اســامی در ســال میادی جاری منعقد شود، تعلق 

می گیرد.
میــاد صدرخانلــو ادامــه داد: در اوایــل دهــه 
نود شمســی، ایران به منظور توســعه همکاری های 
دی8،  ســازمان  عضــو  کشــور   8 بیــن  فناورانــه 
پیشــنهادی را مبنــی بــر ایجــاد یک شــبکه ای با نام 
شــبکه تبــادل فنــاوری دی8، بــه ســازمان همــکاری 
اقتصــادی دی8 مطــرح کــرد، بــا توجه بــه اینکه این 
پیشــنهاد توســط ایران مطرح شــد که دبیرخانه این 
شــبکه را به جمهوری اسامی ایران واگذار کردند و 
پــارک فنــاوری پردیس بــه نیابــت از معاونت علمی 
ریاســت جمهــوری متولــی انجــام امــور مربــوط بــه 

دبیرخانه مذکور شد.
می کنــد،  تــاش  دبیرخانــه  ایــن  افــزود:   او 
برنامه  هایــی را در طــول ســال انجــام دهــد تــا در 
نهایت این تبادالت فناوری و همکاری  های نوآورانه 

بیــن ایــن 8 کشــور توســعه پیــدا کنــد، یکــی از این 
برنامه  ها جایزه انتقال فناوری اســت که به بهترین 
انتقال فناوری که در ســال بین این 8 کشــور انجام 
شــده باشــد اعطا می شود. در ســال جاری میادی، 
شــبکه انتقال فناوری دی 8، ســومین برنامه جایزه 
انتقــال فنــاوری )TTA2022( را اجــرا کــرد. در ایــن 
رابطــه طرح  هــای متعــددی از ایران، ترکیــه، مالزی، 
اندونزی، پاکســتان، امارات، آذربایجان، بنگادش، 
افغانســتان، لبنــان، عــراق، کانــادا، آمریــکا، هنــد،  

سوئیس، ایتالیا، کره جنوبی و چین دریافت شد.

ارائه بیش از ۱۰۰ طرح انتقال 
فناوری از سراسر جهان

گفــت:   TTEN-D8 شــبکه  دبیــر  مقــام  قائــم  
امســال ۱0۳ طــرح در ایــن فراخــوان ثبت نــام اولیــه 
انجــام داده و اقــدام به خود اظهاری طرح های خود 
برای دبیرخانه کردند. بعد از ارزیابی اولیه طرح   ها 
در معــرض داوران تخصصــی ایرانــی و ترکیه ای قرار 
گرفتنــد. ارزیابــی تخصصی در شــاخص  های ســطح 
فنــاوری، دانــش انتقال فنــاوری، حجم مالی انتقال 
فنــاوری، مــدت زمان طرح و نرخ بازگشــت ســرمایه 

انجام شده است.
صدرخانلــو ادامه داد طرح  هــای نهایی در حوزه  های 
کشــاورزی،  اطاعــات،  فنــاوری  نانوفنــاوری، 
الکترونیک و میکرو الکترونیک، تجهیزات پزشــکی، 
هــوش مصنوعی، بایوتکنولــوژی، صنعت آموزش و 
عمران بودند که در نهایت بعد از داوری تخصصی، 
طــرح برگزیــده »انتقــال فنــاوری مربــوط بــه انتقال 
فناوری ســاخت دســتگاه الکتروریســی بین ایران و 
 TTA2022 مالــزی« به عنوان طرح نخســت جایــزه

انتخاب شد.
حســن ماندل، رئیس ســازمان علــم و فناوری 
کشــورهای  فناورانــه  پروژه  هــای  پیشــرفت  ترکیــه 

اسامی را چشمگیر دانست.
 او ابــراز امیــدواری کــرد کــه طرح  هــای فناوری 
توســعه  حــال  در  اســامی  پیشــنهادی کشــورهای 
اســت.  گفتنی اســت، این دوره به میزبانی شورای 
)TÜBİTAK( در  فنــاوری ترکیــه  تحقیقــات علــم و 

کشور ترکیه )آنکارا( برگزار شد. 

اخبـــــــــــــــــار

مجــری طــرح خــط لولــه انتقــال نفت خــام گوره - 
جاســک بــا اشــاره بــه اتمــام پــروژه ۵۲ کیلومتری 
احــداث خــط انتقــال بــرق تــا تلمبه خانــه شــماره 
از جملــه  پــروژه  ایــن  گفــت:  لولــه  خــط  ایــن   ۳
پروژه هــای بســیار پیچیــده انتقــال برق در ســطح 
کشــور به شــمار می رود که به واســطه آن تعدادی 
از روســتاهای محروم در این مســیر نیز به شبکه 
سراســری بــرق متصل شــده یــا دارای بــرق پایدار 

است.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی شــرکت ملی 
نفــت ایــران، علی جعفرزاده با تأکید بر اینکه برق 
مــورد نیــاز تلمبه خانــه شــماره ۳ خــط لولــه گوره - 
بــرق کنــگان تأمیــن می شــود،  از پســت  جاســک 
افــزود: تلمبه خانــه شــماره ۳ در روســتای کورده و 

۷0 کیلومتری شهرستان جم واقع شده است.
او ادامه داد: این خط انتقال برق به دو دلیل 
حائز اهمیت اســت، نخســتین مورد این اســت که 
بــرق منطقــه ای ســال ها به دنبــال احــداث آن برای 
برق رســانی به روســتاهای منطقه بود، اما به دلیل 
سخت بودن مسیر و دشواری کار مناقصه ای برای 
آن برگــزار نمی شــد یــا در همــان مراحــل ابتدایــی 
پیمانــکاران به دلیــل عبــور خــط از کوه های ســخت 

مسیر از ادامه کار انصراف می دادند.
مجــری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره 
- جاسک افزود: طراحی و تأمین کاال به طور کامل 
از سوی پیمانکاران و سازندگان ایرانی انجام شده 
و احــداث آن حــدود یــک ســال تکمیــل و بــرق دار 
شــده است که مدیران و کارشناسان سازمان برق 
منطقــه ای ایــن زمــان را رکــوردی عالــی می داننــد و 
اعتقــاد دارنــد ایــن پــروژه بیش از ســه ســال زمان 
نیاز داشــت که شــرکت مهندســی و توســعه نفت 
موفــق بــه انجــام آن در چنین زمان کوتاهی شــده  

است.
جعفــرزاده تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه نیــاز 

روســتاهای ایــن منطقــه بــه بــرق پایــدار ایــن خــط 
انتقال برق کمک زیادی به رفاه مردم، بهبود وضع 
معیشــت و کشــاورزی منطقــه به ویژه روســتاهای 
دژگاه، دولت آبــاد و کــورده و چنــد روســتای دیگــر 
می کند که پیش از این فاقد برق پایدار در فصول 

گرم بوده اند.
مجــری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره 
- جاســک گفت: پســت احداث شــده در کنگان 2، 
۵0 مــگاوات اســت و یــک پســت ۵0 مگاواتــی نیــز 
در کــورده احــداث شــده و در مجموع ظرفیت خط 
انتقــال بــرق کنــگان تا تلمبه خانه شــماره ۳ حدود 
2۵0 مــگاوات اســت کــه ۵0 مــگاوات مصــرف برق 
در این تلمبه خانه خواهد بود و ظرفیت باقیمانده 
خط برای توسعه مناطقی که تاکنون برق نداشتند 

یا فاقد برق پایدار بوده اند استفاده می شود.
او افــزود: تلمبه خانه هــای شــماره ۳ و ۴ در 

جنوب استان فارس واقع شده اند.
مجــری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره 
- جاسک با اشاره به دو »بی« )واحد دریافت برق 
در هــر پســت( در پســت کنــگان بــرای تلمبه خانــه 
شماره ۳، همچنین دو »بی« در پست المرد برای 
بــرق دار کــردن تلمبه خانــه شــماره ۴ گفــت: بنا بر 
ظرفیتی که درخواســت می شــود خطــوط انتقال را 
احداث کردیم و قســمتی که مربوط به پســت برق 
اســت تحویل برق منطقه ای می شــود و آن چیزی 
کــه به صــورت اختصاصــی اســت تحویــل شــرکت 
به عنــوان  ایــران  نفــت  مخابــرات  و  لولــه  خطــوط 

بهره بردار خواهد شد.

جعفــرزاده، تعــداد تلمبه خانه هــای خط لوله 
گــوره - جاســک را پنــج تلمبه خانــه، دو ایســتگاه 
توپکرانی و یک ترمینال انتهایی اعام کرد و ادامه 
داد: همــه خطــوط انتقــال بــرق مربوطــه کــه بیش 
از 2۵0 کیلومتــر بــود احــداث شــده اســت و اکثــراً 

برق دار شده اند.
او در پایان تصریح کرد: طرح گوره - جاســک 
یک طرح تمام ایرانی اســت و دستاوردهای بسیار 
بزرگــی به ویــژه در حــوزه حمایــت از تولیــد داخــل 
و  داشــته  داخلــی  توانمندی هــای  از  اســتفاده  و 
رکوردهــای اجرایــی زیــادی را در پرونــده ایــن طرح 
بر جا گذاشته است که امیدواریم پایان امسال با 
تکمیل بخــش باقی مانده به ویژه تلمبه خانه های ۱ 

و ۳ به طور کامل به بهره برداری برسد.

معاون برنامه ریزی جامع تولید سایپا  از شکستن 
رکورد  سه سال اخیر گروه خودرو سازی سایپا با 
عبــور از مــرز  ۱۱ هــزار دســتگاه و تولید ۱۱ هزار و 

۲64 دستگاه خودرو، خبر داد.
بــا  بــه گزارش ســایپانیوز ، مســعود پرویــن 
بیان مطلب فوق افزود: گروه خودروســازی ســایپا 
در آبــان مــاه ســال جاری بــا تولید ۴۷ هــزار و ۳8 
دســتگاه خودرو، بیشترین تولید ماهیانه در طول 

۴ ســال گذشــته را رقــم زده و ایــن تیــراژ تولیــد از 
خرداد سال 9۷ تاکنون بی سابقه بوده است.

افزایشــی  رونــد  ادامــه  در  کــرد:  تصریــح  او 
تولید، در ابتدای آذر ماه سال جاری و در مدت 8 
ماه از ابتدای سال تاکنون، تولید تجمعی سایپا از 
۳00 هــزار دســتگاه خــودرو عبور کــرده که آخرین 
بار این تعداد تولید سایپا در سال 9۷ انجام شده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 9۷ و در 

مــدت زمــان مشــابه، بيــش از ۱00 هــزار دســتگاه 
از توليــدات آن ســال، از محصــوالت بــا قطعــات 

منفصله شركاي تجاري )CKD( بوده است.
معاون برنامه ریزی جامع تولید ســایپا گفت: 
از  آبــان  در  خودروســاز  گــروه  ایــن  خوشــبختانه 
میانگیــن تولیــد روزانــه هزار و 880 دســتگاه عبور 
کــرده و در اول آذر مــاه موفق به ثبت رکورد تولید 
هــزار و 99۳ دســتگاه شــد کــه بــر اســاس آمــار 

موجــود ایــن رکــورد طــی دو ســال اخیر بی ســابقه 
است.

او تاکید کرد: تمامی روند افزایشی تولید در گروه 
خودروســازی ســایپا درحالی انجام شــده است که 
این گروه ســه محصول پرتیراژ تیبا، تیبا2 و ســاینا 
را بــه تدریــج از خطــوط تولیــد خــود خــارج کرده و 
بــا برنامه ریــزی دقیــق و مــدون توانســته بــا ســایر 

محصوالت خود به این رشد تولید دست یابد.

 هدیه همراه اول به  مناسبت اولین برد ایران
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

به مناســبت برد ارزشمند تیم فوتبال کشورمان در 
برابر تیم ولز، همراه اول به تمامی مشترکان خود 

هدیه می دهد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
سیار ایران، همراه اول به عنوان اولین و بزرگترین 
اپراتــور تلفــن همــراه کشــور و حامــی ورزش ایران، 
ضمــن تبریــک برد ارزشــمند تیم ملــی فوتبال ایران 
در دومین بازی خود در مسابقات جام جهانی قطر 
در برابــر تیــم ملــی فوتبال ولز به تمامی مشــترکان 

خود بسته سه گیگابایتی اینترنت هدیه می دهد.
دائمــی  ســیمکارت  های  مشــترکان  تمامــی 
و اعتبــاری همــراه اول بــرای دریافــت بســته ســه 
گیگابایتــی یــک روزه خــود مــی تواننــد از طریــق کد 
دســتوری »ســتاره 2022 ســتاره ۳۳ مربــع« اقدام 

کنند.
این بسته اینترنت سه گیگابایتی یک روزه به 
صورت همزمان با ســایر بســته  های مشترکان قابل 

استفاده است.

ثبت رکورد تولید هفتگی ۳ سال گذشته در سایپا

 راه اندازی خط انتقال برق کنگان به تلمبه خانه
۳ طرح گوره – جاسک 



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  . یکشنبه 6 آذر 1401 . سال هجدهم . شماره 5038 . 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص صنعت اندیشان پارس
به شناسه ملی 10102537315 و به شماره ثبت 212301 

العـاده  فـوق  بطـور  عـادی  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
سـیدآرمان  آقـای  شـد:  اتخـاذ  ذیـل  تصمیمـات   1400/06/20 مـورخ 
معروفـی بـه شـماره ملـی 0013566911 بـه سـمت مدیرعامـل تا تاریخ  
1402/06/20 آقـای مسـعود معروفـی بـه شـماره ملی 0052244865 
آقـای  تاریـخ1402/06/20  تـا  مدیـره  هیئـت  اصلـی  عضـو  سـمت  بـه 
محمـد جعفـر شـکوهی نیـا بـه شـماره ملـی 0940458421 بـه سـمت 
عضـو اصلـی هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1402/06/20 آقـای فریبـرز ثقفی 
بـه شـماره ملـی 2141982881 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیره تا 

تاریـخ 1402/06/20 انتخـاب گردیدنـد . 
و  هـا  شـرکت  ثبـت  اداره  کشـور  امـاک  و  اسـناد  ثبـت  سـازمان 

 )1416978( تهـران  غیرتجـاری  موسسـات 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه کانسار ماهان درتاریخ 1401/09/02 به 
شـماره ثبـت 605208 بـه شناسـه ملـی 14011681230 ثبـت و امضـا ذیل دفاترتکمیل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی مـی گـردد.  موضـوع 
فعالیـت : انجـام کلیـه فعالیـت هـای معدنـی، بازرگانـی و صنعتـی علـی الخصـوص 
اکتشـاف، اسـتخراج، بهره برداری از معادن ) به اسـتثنای نفت، گاز و پتروشـیمی ( و 
فراوری مواد معدنی ژئوقیزیک ژئوشیمی حفاری سطحی. زیر سطحی و آزمایشگاهی 
تامین ماشین آاالت صنعتی و معدنی راه اندازی خطوط تولید و فراوری مواد معدنی 
ارایه خدمات فنی و مهندسی و غیره پس از اخذ مجوزهای الزم مشارکت و سرمایه 
گـذاری در کلیـه فعالیـت هـای معدنـی و صنعتـی و بازرگانـی شـرکت در مناقصـات و 
مزایـدات دولتـی و خصوصـی اخـذ تسـهیات ارزی و ریالـی از منابـع داخلـی و خارجـی 
برای شرکت و همچنین اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات داخلی 
و خارجـی و هـر موضوعـی کـه بـه نحـوی بـا فعالیـت های معدنی و صنعتـی و بازرگانی 
در ارتبـاط باشـد همچنیـن خریـد و فـروش و واردات و صـادرات کلیـه کاالهـای مجـاز 
ایجـاد دفاتـر و شـعب در سراسـر ایـران و جهـان درصـورت لـزوم پـس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : 
اسـتان تهـران، شهرسـتان تهـران، بخـش مرکـزی، شـهر تهران، کشـاورز، کوچـه پرویز، 

خیابـان شـهید علیرضـا دائمـی، پـاک 2، طبقـه 3 کدپسـتی 1415973371 سـرمایه 
شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 125,000,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم 
الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای صـادق محمـد صادقـی بـه شـماره ملـی 1550471988 
دارنـده 110000000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای امیـر محمدصادقـی بـه شـماره ملـی 
1689828358 دارنـده 15000000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای 
صـادق محمـد صادقـی بـه شـماره ملـی 1550471988 بـه سـمت رئیـس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای امیر محمدصادقی به شـماره ملی 1689828358 به سـمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت از قبیـل چـک، 
بروات،سـفته، قراردادهـا، عقـود اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری 
بـا امضـا مدیـر عامـل یـا رئیـس هیـات مدیـره منفـردا بـه همـراه مهر شـرکت معتبر می 
باشـد . اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد 
جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضوع فعالیت مذکـور به منزله 

اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد . 
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1416982( 
آگهی مزایده مال منقول )اتومبیل( اسناد ذمه ای پرونده کالسه 140102337

بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق علیـه مهـران جامـه بـزرگ و لـه انسـیه پارسـی یاونـد، 
ششـدانگ یـک دسـتگاه سـواری پرایـد بـه شـماره انتظامـی 939 س 34 ایـران 18 کـه در 
پارکینگ ایرنا واقع در همدان جاده کرمانشـاه متوقف اسـت و طبق نظر کارشـناس رسـمی 
الـف(  اعـالم گردیـده:  ذیـل  بـه شـرح  مـورخ 1401/08/16 ،مشـخصات خـودرو  دادگسـتری 
مشـخصات خـودرو: 1- نـوع سـواری 2- سیسـتم پرایـد 3- تیـپ جـی ال ایـک ای 4- مـدل 
1385 شمسـی ،5- رنـگ نقـره ای متالیـک ،6- نـوع سـوخت بنزیـن 7- تعـداد سـیلندر 4عـدد 
8- ظرفیـت 4نفـر 9- تعـداد چـرخ 4 عـدد 10- شـماره موتـور 1788353، 11- شـماره شاسـی 
S1412285999586 مـی باشـد. الـف( وضعیـت ظاهـری و فنـی خـودرو )در زمـان بازدیـد( : 
وضعیت اتاق: اتاق کامال دارای رنگ می باشد. گلگیر عقب سمت چپ خوردگی دارد و نیاز 
به صافکاری و نقاشـی دارد. وضعیت داشـبورد: سـالم، وضعیت صندلی و تودوزی : سـالم، 
وضعیت ظاهری: سالم،  وضعیت موتور: سالم، وضعیت تایرها: مستعمل، وضعیت بیمه 
: خـودرو دارای بیمـه نامـه شـخص ثالـث تـا تاریـخ 04/02/1402 مـی باشـد. توضیحـات : 
فاقـد ضبـط و بانـد مـی باشـد. ج( ارزش ریالـی خـودرو:  بـا توجـه بـه مـوارد فـوق قیمـت پایـه 
کارشناسـی سـواری پرایـد شـماره 939 س 34 ایـران 18 نقـره ای رنـگ مـدل 1385 در حـال 
حاضـر بـا شـرایط اعالمـی فـوق و در صـورت سـالمت موتـور و گیربکـس و نداشـتن عیـوب 
مخفـی دیگـر در بـازار در تاریـخ 16/08/1401 بـه مبلـغ 500/000/000 ریـال )معـادل پنجـاه 
میلیـون تومـان( تعییـن و قیمـت گـذاری مـی گـردد. کـه بـه علـت عـدم انجـام تعهـد از سـاعت 
9 الـی 12 روز چهارشـنبه مـورخ 1401/09/18 در اداره اجـرای اسـناد رسـمی همـدان واقـع در 
سـعیدیه بـاال، نبـش بلـوار غنـی زادیـان، اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان همـدان طبقـه 
اول از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 500/000/000 ریال )معادل پنجاه 
میلیـون تومـان( شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه میشـود. شـرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نمایده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صندوق ثبت تودیع نماید و 
در صورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر مانـده فـروش را به حسـاب سـپرده ثبـت واریز نکند، مبلغ 
مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد. کلیه هزینه های قانونی 

بـه عهـده برنـده مزایـده مـی باشـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول خواهـد. 
تاریخ انتشار: 1401/09/06 

م.الف: 1403 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان – ناهید یدی متوسل

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم فاطمـه تیمـوری بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر دفترخانه 
8 همـدان برابـر وارده شـماره 32748/1401 مـورخ 9/8/1401 مدعـی اسـت کـه سـند 
مالکیت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پالک 9/1855/2077 واقع در حومه بخش 
یـک همـدان بـه شـماره مسلسـل 220462 سـری د 91 ذیـل ثبـت 18451 دفتـر 62 
صفحـات 67 بنـام خانـم فاطمـه تیمـوری )مالـک( بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده 
و نـزد کسـی در بیـع شـرط نیسـت لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آییـن 
نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود تـا هرکسـی مدعـی انجـام معاملـه و یـا 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 10 
روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا 
سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم نمایـد درصـورت انقضـاء مـدت واخواهـی 
و نرسـیدن اعتـراض و یـا درصـورت اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیـت ارائـه نگردد 
سـند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسـلیم خواهد شـد.مراتب بر اسـاس 

آخریـن اطالعـات سیسـتم جامـع امـالک تهیـه و گـزارش شـده اسـت.  
م.الف: 1401

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف فریدون رحمانی

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

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۴۴۲۷  - مـورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ هیـات اول/دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم کبـری 
از  بـه شناسـنامه شـماره ۰۶۳۰۱۵۴۴۱۴ کـد ملـی ۰۶۳۰۱۵۴۴۱۴ صـادره  آبـادی   شـمس 
اسفراین فرزند علیرضا در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 
۱۳۹/۸۷ متر مربع از ۳۶ فرعی از ۲ - اصلی واقع در قلعه نو شهرسـتان گرمسـار ) مبایعه 
نامه عادی، خریداری از رجبعلی بلوچی (  محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
شناسه : ۱۴۰۵۴۶۳ حسین چلوئی  - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار 

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

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۴۷۴۴    - مـورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ هیـات اول/دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسـار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقـای همـت الـه عباسـی بـه شـماره شناسـنامه ۱۳ کـد ملـی ۴۶۰۹۶۷۴۲۲۱ صـادره از 
گرمسار فرزند فرج اله در ششدانگ یک قطعه زمین و ساختمان احداثی به مساحت 
۲۱۸ متر مربع پالک شماره ۲۷ فرعی از ۱ اصلی واقع در حسین آباد حاج تقی بخش 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار مالکیـت مشـاعی متقاضـی آقـای همـت الـه عباسـی  محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
شناسه : ۱۴۱۵۱۳۹ حسین چلوئی  - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانـم سـمیه تـاج الدیـن  باسـتناد ۲ بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضا 
شـهود و بـه گواهـی دفترخانـه شـماره ۷ گرمسـار رسـیده مدعـی مـی 
باشـد کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پـاک ۱۰/۲۹۸۶  واقـع در گرمسـار    
بعلت جابجایی مفقود و مالک درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنی 
را نمـوده اسـت. لـذا مراتـب باسـتناد مـاده ۱۲۰ آییـن نامـه قانـون ثبـت 
آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک 
مرقـوم یـا وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ 
بـه ضمیمـه  را  خـود  اعتـراض  روز  ده  مـدت  ظـرف  آگهـی  ایـن  انتشـار 
تـا  اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد  ایـن  بـه  اصـل سـند مالکیـت 
مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن 
بـه  ارائـه نشـود نسـبت  اسـناد  اعتـراض اصـل  واخواهـی و در صـورت 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد. 
شناسه ۱۴۱۶۸۲۵ 

رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار - حسین چلویی

الکترونیکی کردن درخواست 
 و توزیع فرآورده های نفتی

در آذربایجان شرقی
مدیــر منطقــه آذربایجان شــرقی تاکید کرد که ســعی و 
تــاش شــرکت ملــی پخــش فرآورده  هــای نفتــی بر این 
اســت تــا بــا الکترونیکــی کــردن خدمــات قابــل ارائه از 
مراجعــه حضــوری شــهروندان، اتــاف وقــت و هزینــه 

جلوگیری و موجب تسریع در پاسخگویی می شود.
راشــدی  ناصــر  تبریــز،   _ زاده  عبدالعلــی  ملیحــه 
اعــام کــرد کــه ســامانه پاســخگویی و ارتبــاط مردمــی 
09627 بــه صــورت شــبانه روزی آمــاده پاســخگویی بــه 
پیشــنهاد، انتقــاد و شــکایات شــهروندان عزیــز در حوزه 
تأمین و توزیع ســوخت اسســت. او در ادامه  از حضور 
مدیریت و مســئوالن منطقه در میز خدمت نماز جمعه 
مصلــی حضــرت امام خمینی)ره( تبریز و پاســخگویی به 

سئواالت و درخواست  های شهروندان عزیز خبر داد.
بــودن ســازمان  پاســخگو  بیــان  بــا  منطقــه  مدیــر 
بعنوان شاخص مشتری مداری، گفت: خدمت به مردم 
شــریف و پاســخگویی مطلــوب به شــهروندان را وظیفه 
خود می دانیم و در این راستا به ارتباط با مردم و ارباب 
رجوع و پاسخگویی به درخواست  های آنها تأکید داریم.
راشــدی در ادامه با اشــاره به برپایی میز خدمت و 
ارتباطــات مردمی منطقــه در مصلی نماز جمعه حضرت 
امــام خمینــی )ره( تبریــز افــزود: مدیریــت و مســئولین 
بــر پاســخگویی و تکریــم مراجعــان در  منطقــه عــاوه 
وقــت اداری مطابــق برنامــه با حضــور در بین نمازگزاران 
و شــهروندان عزیــز بــه درخواســت  ها و ســواالت مــردم 
شــریف در حوزه ســوخت رســانی و مسئولیت اجتماعی 

پاسخ داده و راهنمایی الزم را ارائه می کنند.

افزودن ۱۴۵ لیتر بر ثانیه به 
منابع آبی صنایع در شهرک های 

صنعتی استان سمنان
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان سمنان 
اعام کرد که از ابتدای سال تاکنون، ۱۴۵ لیتر بر ثانیه 
بــه منابــع آبی برای شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان 

سمنان اضافه شد.
 محمدرضــا باقــری ۵ آذر بــا اعــام این خبــر اظهار 
کــرد: پیگیــری بــرای تحقــق ۱۵0 لیتــر بــر ثانیــه دیگــر تــا 
انتهای ســال ۱۴0۱ با تعامات مطلوب بین دســتگاهی و 
بهره گیــری از ظرفیت هــای موجود از برنامه های شــرکت 

شهرک های صنعتی استان سمنان است.
او بیــان کــرد: مقدار آب تامین شــده در شــهرک ها 
و نواحــی صنعتــی تحــت پوشــش شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان ســمنان از زمان تاســیس تا پایان ســال 

۱۴00، به میزان ۴00 لیتر بر ثانیه بوده است.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان ســمنان 
ادامــه داد: تامیــن اعتبــارات الزم برای اجــرای پروژه های 
انتقــال آب و همچنین ایجــاد و تکمیل تصفیه خانه های 
فاضــاب شــهرک های صنعتــی اســتان ســمنان در حــال 
پیگیــری اســت. باقــری تصریــح کــرد: ایــن شــرکت ۱۸ 
شــهرک و ناحیــه صنعتــی، و منطقــه ویــژه اقتصــادی در 
حال بهره برداری دارد و از 7 هزار و ۵7۱ هکتار اراضی 
در اختیــار آن ۴ هــزار و ۱۸۸ هکتــار در فاز عملیاتی و 2 

هزار و 69۳ هکتار زمین صنعتی است.

زمین شهرک دانش بنیان 
نهاده های کشاورزی چهارمحال 

و بختیاری تامین شد
رئیس  ســازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، 
ایجاد نخستین شهرک دانش بنیان نهاده های کشاورزی 
را از مهم تریــن  مصوبــات ســفر رئیس جمهــوری بــه این 
استان عنوان کرد اظهار کرد که زمین برای احداث این 
شــهرک بــه مســاحت ۸۰ هکتــار در شهرســتان بروجــن 
تامین و روند اجرایی شدن طرح در حال انجام است.

حســین برزگر دیروز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
در ایــن شــهرک، نهاده های کشــاورزی شــامل کــود، بذر، 
عوامــل  تولیــد  ماشــین آالت،  آبیــاری،  تجهیــزات  ســم، 
بیولوژیک، تکثیر بذر و هرآنچه به عنوان نهاده از آن یاد 
می شود از سوی شرکت های دانش بنیان تولید می شود.
دانش بنیــان  ایــن شــهرک  احــداث  بــرای  داد:  ادامــه  او 
تفاهم نامه  ســه جانبه بین پارک علم و فناوری، ســازمان 
جهادکشــاورزی و شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
امضا شــده اســت و امید می رود با ایجاد این زیرســاخت 
بتوان از شرکت های مجوزدار دانش بنیان استان حمایت 

و بســتر الزم برای فعالیت این شــرکت ها را فراهم کرد.
و  چهارمحــال  جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس  
بختیــاری، اختصــاص بخشــی از شــهرک تخصصی بادام 
بــه شــرکت های دانش بنیــان را از دیگــر اقدامــات ایــن 
ســازمان در راســتای حمایت از این شرکت ها اعام کرد 
و گفت: شرکت های دانش بنیان در اولویت استقرار در 

شهرک تخصصی بادام استان هستند.
برزگر از فعالیت ۴0 شــرکت دانش بنیان در تولید 
بــذر، ترکیبات غیرشــیمیایی ســم، نهال و کشــت بافت، 
تجهیزات ســنجش از راه دور و کشــاورزی هوشــمند در 
استان خبر داد و تصریح کرد: برای فعالیت شرکت های 
دانش بنیــان تنهــا داشــتن یــک ایــده کفایــت نمی کنــد و 
ایــن ایده هــا باید نظام مند شــده و شــرکت ها مجوزهای 
قانونــی بــرای تولید محصول را دریافــت کنند و عاوه بر 
آن این شرکت ها باید بتوانند محصوالت خود را در بازار 

رقابتی به فروش بگذارند.
او برگزاری نمایشــگاه و تبلیــغ محصوالت دانش بنیان را 
از دیگــر اقدامات ســازمان جهادکشــاورزی بــرای حمایت 
از شــرکت های دانش بنیــان عنــوان کرد و گفت: ســاالنه 
نمایشــگاه ها و جشــنواره های متعــددی در همین راســتا 
برگــزار می شــود و امســال نیــز در دهــه فجــر و در هفته 
پایانــی اســفند نمایشــگاه گل و گیــاه و ماهی های زینتی 
برگزار و غرفه هایی به شرکت های دانش بنیان اختصاص 

داده می شود تا محصوالت خود را معرفی کنند.

اخبـــــــــــــــــار

مدیــر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
ایــام اعــام کــرد کــه اعتبــاری افــزون بــر ۱۳۰ 
میلیــارد ریال جهت ایمن ســازی مســیر ارتباطی 

پرتردد ایام - چوار هزینه شده است.
ســید زاهدیــن چشــمه خــاور روز شــنبه در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: بــه منظــور 
افزایــش ایمنی ، تســهیل تردد کاربران جاده ای و 
لزوم توجه به نگهداری راه  ها، مجموعه راهداری 

اســتان نســبت بــه نصــب بیــش از پنــج کیلومتــر 
نیوجرســی جایگزیــن گاردریل  هــا در محور ایام - 

چوار محدوده ششدار اقدام کرده است.
وی بیــان کــرد: بیش از پنج کیلومتر روکش 
آســفالت و ســه و نیــم کیلومتــر عملیــات شــانه 
ســازی مسیر در این مسیر ارتباطی پرتردد انجام 

شده است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایام یادآور 

شــد: آســفالت ایــن مســیر هــم اکنــون در مراحــل 
پایانی قرار دارد و بعد از انجام عملیات آســفالت، 
۴2 کیلومتر خط کشی این محور انجام می شود.

چشــمه خاور تاکید کرد: هدف نگهداری راه 
، تقلیــل میــزان خرابــی راه و افزایــش عمــر آن ، 
کاهــش هزینه  هــای اســتهاک وســایل نقلیــه بــا 
تأمین سطوح عبور مناسب و مطلوب و همچنین 

ایجاد شرایط مناسب برای تردد ایمن است.

بــرای  شــرایط  موثرتریــن  کــرد:  اضافــه  او 
حمل ونقل آرام و ایمن ، داشــتن یک رویه ســالم 
راه همراه با نصب عائم ایمنی الزم بوده تا بتوان 
با خیالی آســوده تردد کرد و از جمله اهدافی که 
این اداره کل برای دستیابی به آن تاش می کند 
مطالعه و فراهم کردن طرح  های الزم برای انجام 
و اجرای رویه  های آســفالتی مناســب و اقتصادی 

بودن آن است.

شهردار اردبیل با بیان اینکه از یک سال گذشته 
همه طرح های راکد شهرداری فعال شده است، 
گفت: برای نخســتین بــار ۳۰ هزار میلیارد ریال 

طرح مشارکتی هم در اردبیل اجرا می شود.
محمــود صفــری دیــروز در مصاحبــه بــا ایرنا 
بــا اشــاره بــه طرح هــای عمرانــی در دســت اجرای 
شــهرداری اردبیل اظهار کــرد: ۳0درصد طرح های 
عمرانــی نیمــه فعــال و 70 درصد دیگــر هم فعال 
اســت کــه بــرای اجــرای آن ۴ هــزار میلیــارد ریــال 

اعتبار اختصاص یافته است.
او افــزود: طرح هــای متعــددی در حوزه هــای 

مختلــف بویــژه در زمینــه رفــع ترافیک شــهری در 
دست اجراست که برای تامین اعتبارات آن تاش 
می کنیم. شــهردار اردبیل با بیان اینکه شهرداری 
اردبیــل از توســعه طرح هــا و ســرمایه گذاری در 
اســتقبال می کنــد،  پروژه هــای مشــارکتی  قالــب 
افــزود: از یک ســال گذشــته همــه طرح های راکد 
شهرداری فعال شده و عاوه برآن برای نخستین 
بار ۳0 هزار میلیارد ریال طرح مشــارکتی هم در 

اردبیل اجرا می شود.
نیایــش  پــل  کار  پیشــرفت  دربــاره  صفــری 
اظهــار کــرد: پیشــرفت فیزیکــی طــرح احــداث پل 

نیایــش اردبیــل در ورودی شــهر از ســمت جــاده 
منتهی به نیر و سراب به ۸0 درصد رسیده است.
او افــزود: عملیــات حفــاری و خاکبــرداری زیرگــذر 
تقاطــع غیرهمســطح نیایــش در کمتــر از یک ماه 
به اتمام رســیده و پیش بینی می شــود، این طرح 

تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.
شــهردار اردبیــل درباره عملیــات اجرایی پل 
آقاباقــر نیــز اظهــار کــرد: 2۴ واحــد مســکونی در 
محــدوده عملیــات اجرایــی این پل تملک شــده و 
امیدواریــم با تملک ۱6 واحــد باقیمانده، کارفرما، 

عملیات اجرایی این پروژه را شروع کند.

صفــری از آســفالت ریزی خیابــان ۱۴ متــری 
صخــره کارشناســان خبــر داد و گفــت: خیابــان 
۱۴ متری صخره کارشناســان که 6 ســال گذشــته 
زیرسازی شده بود با اعتباری بالغ بر ۳0 میلیارد 
ریال آسفالت ریزی شده که طی هفته های آینده 

تحویل اهالی خواهد شد.
او یــادآور شــد: طــول طرح 9 هــزار مترمربع 
و مســاحت آن ۱2 هزار و 600 متر مربع اســت و 
در آن 2 هزار تن آسفالت استفاده شده است.

بــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اردبیــل  شــهردار 
آســفالت ریزی، مشــکات اهالــی در فصل ســرما 

به خصوص هنگام بارش برف مرتفع خواهد شــد 
افــزود: برای عملیات زیرســازی خیابــان ۱۴ متری 
صخره کارشناســان اعم جدول گذاری و زیرســازی 
آســفالت و آســفالت ریزی حدود ۵0میلیارد ریال 
هزینه شــده اســت. صفری گفت: طی ســال های 
اخیــر وجــود برخــی مشــکات حقوقی مانــع ورود 
شــهرداری جهت آسفالت ریزی معابر این منطقه 
شــده بــود کــه بعــد از درخواســت های مردمــی با 
بــا  متعــدد  در جلســات  شــهرداری  پیگیری هــای 
عملیــات  و  رفــع  مشــکل  متولــی،  دســتگاه های 

آسفالت ریزی اجرا شد.

۳۰ هزار میلیارد ریال طرح مشارکتی در اردبیل اجرا می شود

 ۱۳۰ میلیارد ریال
 برای ارتقا ایمنی محور

ایالم - چوار هزینه شد

تاسال ۱۴۰۴ آب دریای عمان
به زاهدان می رسد

اســتانداری  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
سیســتان و بلوچســتان اعــام کــرد کــه در طــرح 
انتقال آب از دریای عمان به اســتان سیســتان و 
بلوچستان ، تاسال ۱۴۰۴ آب به زاهدان می رسد.
جلســه  هجدهمیــن  در  افــزود:  بیجــار 
کمیتــه ســاماندهی ومدیریــت ســواحل اســتان 
گفت: طرح انتقال آب دریای عمان به اســتان 
از طرح هــای مهــم اســتان و کشــور اســت که با 

و  آبادانی،اشــتغال  شــاهد  آن  شــدن  اجرایــی 
تحــول منطقه خواهیم بــود. او در ادامه گفت: 
زیرســاخت  های شیرین سازی آب دریای عمان 
در حــال آمــاده ســازی و تهیــه اســت. معــاون 
اســتاندار افــزود: امیدواریم بــا اجرای این طرح 
بخش مهمی از کم آبی در استان برطرف شود.
همچنیــن معــاون امــور مشــترکان آب و 
فاضاب سیستان وبلوچستان نیز در خصوص 

کــم آبــی شــهر زاهــدان گفت: شــهر زاهــدان با 
کمبــود منابــع آبــی روبروســت ،ایــن کمبــود در 
حــال حاضــر بیــن ۴۵0 تــا ۵۵0 لیتــر بــر ثانیــه 

برآورد شده است.
ســرگلزایی افــزود: محدودیــت منابــع آبــی مــی 

طلبد تا مشترکان صرفه جویی اعمال کنند.
دو  زاهدانــی  شــهروندان  نیــاز  گفــت:  او 

هزارو 200 لیتر در ثانیه است.

فاضــاب  و  آب  مشــترکان  امــور  معــاون 
سیســتان وبلوچســتان ادامــه داد: این درحالی 
اســت کــه میــزان تولیــد بابهره گیــری از تمامی 
منابــع آبــی موجــود بیــن هــزارو ۵00 تــا هــزار 

و700 لیتر برثانیه است.
ســرگلزایی بــا اشــاره بــه اینکــه در فصــل 
پاییــز بســر مــی بریم و امــکان تنظیم و مصرف 
بهینــه آب وجــود دارد اظهــار کــرد: اســتفاده از 

سرشــیرهای کاهنــده یکــی از راههــای کاهــش 
مصــرف و کمــک بــه ذخیــره مناســب آب بــرای 

فصل پرمصرف است.
او در پایــان گفــت: روندکاهشــی بــارش 
درچند ســال  گذشــته موجب شــده است تا از 
منابع جدید آب اســتفاده کنیم و الزم اســت تا 
بــا مدیریــت مصــرف به طوالنی شــدن عمر این 

ذخایر کمک کنیم.
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پارسال بهار دسته جمعی 
خسته بودیم به شدت

راضیه حسینی

هفتاد  درصد از خانوارها امســال به ســفر نرفتند / 
مقصد اجباری گردشگران ۱۴۰۰

بر اســاس گزارشــی که مرکز آمار از میزان ســفر ها 
در ســال ۱۴۰۰ منتشــر 
از  ۳۰ درصــد  تنهــا  کــرد 
در  کشــور  خانوار هــای 
این سال به سفر رفتند 
حــذف  نمایانگــر  کــه 
از  ســفر  ۷۰ درصــدی 

زندگی خانوارهاست.
شــرایط  ایــن  بــا 
بهتر است در ترانه های 
جدیــد و قدیــم کمــی بازنگری انجام شــود. ممکن اســت 
مردمــی کــه دیگــر توانایی ســفر رفتن ندارند با شــنیدن 
ترانــه »پارســال بهــار دســته جمعی رفته بودیــم زیارت« 
دل شــان هوای ســفر کنــد. آن وقت فکــر می کنند چیزی 
کم دارند و دچار غم می شوند. اما اگر به جای آن ترانه  

دیگری بیاید، مشکل برطرف می شود.
 مثالً اگر ترانه به این شــکل شــروع شود »پارسال 
بهار دســته جمعی خســته بودیم به شدت« به مخاطب 
می فهمانــد کــه ســفری در کار نیســت. از طــرف دیگــر 
مشــخص می کنــد بی پولــی هیــچ نقشــی در ایــن قضیــه 
نداشــته و صرفــاً خســتگی باعــث ماندن شــده. در واقع 
هــوای بهــار حالــی بــه انســان می دهــد کــه مــدام دلــش 
می خواهد در خانه بماند و بخوابد. تابستان هم آن قدر 
گرم اســت، کســی حال ســفر ندارد. پاییز هم که ســرد 
اســت و فصل مدارس. زمســتان هم که اصالً حرفش را 
نزنید. به هیچ وجه فصل مناســبی برای ســفر نیســت. 

سرما، برف، تگرگ و... در کمین اند.
در ادامــه حذفیــات ترانــه ای، بهتــر اســت بــه جــای 
»من باشــم و تو باشــی و یه حال آروم/ یه جاده باشــه 
تا شــمال با نم بارون« بشــنویم »من باشــم و تو باشــی 
و یه حال آروم یه خونه باشه یا اتاق با قسط میزون«

این هم ماندن و آرامش را به انســان القا می کند. 
می فهماند که مهم این است بتوانی خانه یا اتاقی اجاره 
کنی و قســط های وام را بدهی. اصالً چه کســی به سفر 
فکــر می کنــد؟ همیــن کــه موفــق شــدی یک خانــه اجاره 
کنــی بــه انــدازه ســفر آنتالیــا و اقامــت در هتل های پنج 

ستاره ارزش دارد. 
بهتر است در محتوای کتاب های آموزشی مدارس 
هم بازنگری شــود. ممکن اســت بچه ها درسی را ببینند 
که درباره سفر گفته، و فکر کنند هنوز هم مثل دوران 
گذشــته مردم بی خود و بی جهت به سفر می روند. بهتر 
است درباره انشاء »تابستان خود را چگونه گذراندید« 
هــم توضیحــی داده شــود. مثــالً معلم هــا بگوینــد هــر 
کســی تابســتان خود را بدون ســفر گذراند نمره بیست 

می گیرد.
بــه ایــن صــورت بعــد از چندیــن ســال دیگــر هیــچ 
کودکــی )مربــوط بــه قشــر هفتــاد درصدی هــا( نمی داند 
سفر چیست و اصالً چرا زمانی مردم به سفر می رفتند؟ 
مثــل خیلی چیزهای دیگر که به خاطرات پیوســت 

و کسی دیگر یادش نمی آید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

به گفته مرتضایی فر، نایب رئیس موسسه 
توانمندســازی بازنشستگان، یکی از چالش های 
کمبــود  شــرایط  در  دارو  تامیــن  بازنشســتگان، 
اســت که اســتارتاپ های دارویی بایــد راه اندازی 

شوند و به این مساله ورود کنند.
قــدری  بازنشســتگان  بــرای  دارو  تامیــن 
دشــوارتر از نســل جوان جامعه اســت؛ از همین 
رو باید ســاز و کاری اندیشــیده شــود تا قدری از 
چالش  هــای آن  هــا برطــرف شــود. شــاید ایــن گره 
گشــایی در دســت اســتارتاپ  ها باشــد و بتواننــد 
داروی مــورد نیــاز ســالمندان را بــه موقع تامین و 
در محــل زندگــی آن  هــا تحویل دهند. با این حال 
و خصوصــی همچــون  متعــدد  بخش  هــای  ورود 
بــه موضــوع دارو چنــدان مطلــوب  اســتارتاپ  ها 
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
نیســت؛ چرا که با همین شــرایط که داروها فقط 
در سیســتم داروخانــه ای و بیمارســتان ها توزیــع 
می شــوند بــاز هــم بخشــی از داروهــای خــاص و 
گــران قیمت تــر ســر از بــازار آزاد در می آورنــد. از 
همیــن رو وزارت بهداشــت نــه موافــق راه انــدازی 
اســتارتاپی برای ســالمندان است و نه از فعالیت 

پلتفرم های آنالین فعلی دل خوشی دارد.
از طرفــی در ایــن شــرایط کــه هــر از گاهــی 
خبرهایی از کمبود برخی از انواع داروها شــنیده 
می شــود شــاید بتوان گفت بیشــترین آســیب به 
بازنشســتگان و ســالمندان وارد می شود که توان 
جســتجو در بین انبوهی از داروخانه ها را ندارند 
و نمی تواننــد بــه موقــع داروهای خــود را دریافت 
کننــد. از ایــن رو صندوق بازنشســتگی کشــور به 
موضــوع تامیــن و ارســال دارو ورود کــرد و قصــد 
داشــت بــا راه انــدازی یــک اســتارتاپ، تامین دارو 
را بــرای قشــر آســیب پذیر جامعــه تســهیل کنــد 
امــا بــه بــن بســت خــورد. در ایــن رابطــه محمــود 
مرتضایی فــر، نایــب رئیس هیات مدیره موسســه 
توانمندســازی بازنشســتگان در گفت وگــو با بازار 

توضیح می دهد:
ضــرورت راه انــدازی یــک اســتارتاپ دارویی برای 
ســالمندان چیســت و چرا صندوق بازنشســتگی 

کشوری به دنبال چنین موضوعی است؟
حــدود  در  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق 
۴۸ هــزار بیمــار خــاص دارد. هــر چنــد خدمــات 
بیماری های خاص را بدون سقف برای سالمندان 
بازنشســته پرداخــت می کنیــم امــا بــاز هــم آنهــا 
چالش هایــی دارنــد. پرداخــت هزینــه خدمــات از 
ویزیت و دارو را شــامل می شــود تا تمام مواردی 

که سالمند نیاز به مراجعه به پزشک دارد.
اســتارتاپ  راه انــدازی  ضــرورت  دربــاره  امــا 
دارویــی بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه در 
مشــکل  و  بــود  شــده  کــم  خیلــی  دارو  دوره ای 
ســالمندان بازنشســته نیــز تامیــن دارو بــود؛ چرا 
کــه دارو در بــازار نبــود و اگر هم بود به بازار آزاد 
منتقل می شــد. بنابراین خیلی از ســالمندان نیز 
در نهایت بعد از جســتجو از مراکز رســمی ناچار 
بــه تامیــن دارو از بــازار آزاد می شــدند. بنابرایــن 
بــه ایــن علت کــه آنهــا فاکتورهای غیر رســمی به 
صندوق ارائه می کردند امکان پرداخت نداشتیم.
چالش هــا در ایــن حــوزه به قدری گســترش 
یافــت کــه بــه این فکر افتادیــم همانطور که تمام 
پرداخــت  را  بازنشســتگان  درمــان  هزینه هــای 

تومــان  میلیــون   ۲ حــدود  در  ســاالنه  می کنیــم 
بیشــتر پرداخت داشــته باشیم و سیستم حمل و 
نقل دارو را راه اندازی کنیم تا بازنشسته ها کمتر 
درگیــر تهیه دارو باشــند. بنابراین برای راه اندازی 
یک اســتارتاپ هدفگــذاری کردیم. اســتارتاپی که 

نام آن صبا گذاشتیم.
بــا توجــه بــه اهمیــت حضــور حداقــل یــک 
اســتارتاپ دارویی در حوزه سالمندی، استارتاپ 
صبا به کجا رسید و چرا اکنون فعالیتی ندارد؟

حدود دو سال پیش جلساتی برای راه اندازی 
اســتارتاپ صبــا را برگــزار کردیم. طرح هــای اولیه 
نوشــته شــد و بــه توافقاتــی بــرای راه انــدازی آن 
رســیدیم امــا بــا دو مشــکل عمده مواجه شــدیم. 
نخســت اینکــه وزارت بهداشــت اجــازه راه اندازی 

اســتارتاپ های دارویی را نمی دهد؛ استداللشــان 
هــم ایــن بــود که حتما باید دارو از ســوی پزشــک 
در داروخانــه ارائــه شــود و نمی تــوان بــه صــورت 

غیرحضوری دارو ارسال کرد.
حتــی  معضــل  ایــن  رفــع  بــرای  رو  ایــن  از 
تــا جایــی پیــش رفتیــم کــه یــک داروخانــه بــرای 
صنــدوق بازنشســتگی راه انــدازی کنیم و یا با یک 
داروخانه قرارداد ببندیم تا پروسه مطلوب وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی را در آن جا 

اجرایی کنیم تا به مانع دوم برخورد کردیم.
یــا  ارگان  کــدام  بهداشــت  وزارت  از  بعــد 
نهــادی از راه انــدازی یک اســتارتاپ دارویی برای 

بازنشستگان کشوری ممانعت کرد؟
مخالفــت بعــدی از ســوی نیــروی انتظامــی 

صــورت گرفــت و بــه بــن بســت کامــل خوردیــم، 
نیــروی انتظامــی ایــن اجازه را بــرای اینکه دارو به 
صــورت غیــر حضــوری تحویــل و ســفارش شــود، 
نمی  دهــد. فکــر می  کنم استدالل هایشــان هم در 

مجموع چندان منطقی و قابل رفع نبود.
هرچنــد امــکان راه انــدازی یــک اســتارتاپ دارویــی 
از صنــدوق گرفتــه شــد امــا اکنون بیمه ســالمت و 
سایت دارویار برنامه راه اندازی چنین کاری را دارد 

تا مردم دسترسی بهتری به دارو داشته باشند.
وزارت  کردیــد  اشــاره  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
بهداشــت و ســایت دارویار قصد ورود به تامین 
بهتر داروهای ســالمندان را در برنامه دارند چه 
اقدامــی می خواهیــد انجام دهیــد؟ آیا قصد این 
را دارید که تفاهمنامه ای با وزارت بهداشــت در 

این حوزه داشته باشید؟
بلــه، حــاال می  خواهیــم برویــم بــا خودشــان 
ایــن کار را انجــام دهیم و بگوییم ما که به عنوان 
صندوق متولی این بخش نیســتیم حاال که شــما 
هستید، بیایید ببینیم که می  توانیم این کار را با 

هم جلو ببریم؟
یــک صنــدوق حمایتــی مربــوط بــه بیمــاران 
تفاهم نامــه  یــک  بتوانیــم  اگــر  کــه  زدنــد  خــاص 
مشــترکی بــا آنهــا داشــته باشــیم و بتوانیــم در 
ایــن اســتارتاپ همــکاری کنیــم فکــر می کنــم کار 
انجام بزرگی می شــود؛ امــا در حال حاضر به این 
علــت کــه در ذهن بنده اســت و صحبت نکردیم، 

نمی توانیم چیزی در این باره بگوییم.
یــک  راه انــدازی  بــا  بهداشــت  وزارت  چــرا 
اســتارتاپ دارویــی مخالفــت کــرد؟ اکنــون کــه 
دو پلتفــرم ارســال کاالی آنالیــن بــه حــوزه دارو 
ورود کرده اند و یکی فقط مکمل دارویی ارســال 
می کند اما آن یکی کامال نسخه پزشک را ثبت و 

دارو ارسال می کند!
از همین رسانه شما اعالم آمادگی می کنم 
صندوق بازنشســتگی کشــوری حاضر به همکاری 
با آن پلتفرم ارســال آنالین دارو اســت تا معضل 

بازنشستگان سالمند را برطرف کند.
اگــر حــاال یــک پلتفــرم ارســال کاالی آنالیــن 
توانسته از خط قرمزهای وزارت بهداشت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی عبور کند و بــه کار خود ادامه 
دهــد دلیلــی ندارد یــک فضای جدید ایجــاد کنیم 
و بــه طــور حتــم در آینــده همچــون همکاری های 
دیگــری کــه بــا پلتفرم هــای ارســال کاالی آنالیــن 
داریم جلساتی هم در این زمینه خواهیم داشت 

و مشکل را برطرف خواهیم کرد.

کارانــه  علی الحســاب  پرداخــت  نحــوه 
پرســتاری، آن هــم بعــد از ۱۵ ســال انتظــار برای 
اجــرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری، با 

واکنش پرستاران مواجه شده است.
قانــون  بتــوان  شــاید  مهــر،  گــزارش  بــه 
تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری را، تنهــا قانــون 
مجلس شورای اسالمی در دو دهه اخیر دانست 
نماینــدگان،  آرای  قاطــع  اکثریــت  رغــم  بــه  کــه 

همچنان بر زمین مانده بود.
ایــن قانــون در تابســتان ۱۳۸۶ بــه تصویــب 
انحــای  بــه   ،۱۴۰۰ ســال  تــا  روز  آن  از  و  رســید 
مختلــف امــکان اجرایــی شــدن آن فراهــم نشــده 
بــود. هــر کــدام از وزرای بهداشــت کــه از ســال 
۸۶ بر مســند کار قرار داشــته اند، وعده پرداخت 
تعرفه های پرســتاری را می دادند؛ اما هیچ خبری 
نمی شــد و در نهایــت، وزیــر دیگری بر مســند کار 

قرار می گرفت و همین داستان تکرار می شد.
را  پرســتاری  خدمــات  تعرفه گــذاری  قانــون 
می تــوان ام المطالبــات جامعــه پرســتاری کشــور 
دانســت کــه در ایــن ســال ها بــرای اجرایی شــدن 

آن، لحظه شماری می کردند.
بیمارســتان ها،  در  پرســتاری  نیروهــای 
خدماتی را به بیماران ارائه می دهند که متأسفانه 
پــول ایــن خدمات به جیب آنهــا نمی رود و همین 
موضــوع، محــل انتقاد و شــکایت پرســتاران بوده 

است.
در واقــع، نیروهــای پرســتاری معتقدند چرا 
بایــد پاســخگوی کــم و کیــف خدماتــی باشــند که 
بابــت آنهــا پولی نمی گیرنــد. از همیــن رو، قانون 

تــا حــق و  تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری آمــد 
حقــوق پرســتاران از خدماتی که بــه بیماران ارائه 

می دهند، وجاهت قانونی بگیرد.
بــرای  انتظــار  ســال ها  از  بعــد  و  ســرانجام 
اجرایــی شــدن قانــون خــاک خــورده تعرفه گذاری 
خدمــات پرســتاری، مقــرر شــد از ســه ماهــه آخر 
ســال ۱۴۰۰، شرایط پرداخت تعرفه های پرستاری 
فراهــم شــود و بــرای آن نیــز اعتبــار جداگانــه ای 
تخصیــص یافــت. امــا، بــاز هم خبــری از پرداخت 

تعرفه ها نشد.
محمــد میرزابیگــی رئیس کل ســازمان نظام 
پرســتاری، بــا بیــان اینکــه تعرفه گــذاری خدمــات 
پرســتاری ۱۵ ســال پیگیــری شــد و االن بــه ابــالغ 
و اعتبــارات آن رســیده ایم، گفــت: االن بایــد بــه 
خــوب اجــرا شــدن آن توجــه کنیــم. تعرفه گــذاری 
خدمــات پرســتاری یــک ســتون هویتــی اســت؛ ما 
تــا پیش از ایــن می گفتیم در بیمارســتان ها همه 
خدمــات بــه جــز خدمات پرســتاران تعرفــه دارد و 
بنابراین اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری به 
بحــث هویــت شــغلی کمــک می کند؛ بحــث دیگر 
اســتقالل شــغلی اســت کــه در حــال حاضــر پول 
برخــی خدماتــی کــه پرســتار انجام می دهــد را به 
خــودش نمی دهنــد و بنابراین باید پــول خدماتی 
که پرستاران ارائه می دهند، برای خود آنها لحاظ 

شود.
بــه نظــر می رســد برخی هــا دوســت ندارنــد 
کــه پرســتاران بابــت خدماتی که ارائــه می دهند، 
دنبــال  بــه  رو،  از همیــن  کننــد.  دریافــت  پولــی 
اجــرای  مســیر  در  ســنگ اندازی  و  بهانه تراشــی 

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستند. به 
طــوری کــه هر بار که شــرایط پرداخت تعرفه های 
همــه  یکبــاره  بــه  می شــود،  فراهــم  پرســتاری 
معــادالت بــه هــم می ریــزد. درســت مثــل همیــن 
مورد آخر که قرار شد کارانه پرستاران به صورت 
علی الحســاب پرداخــت شــود تــا شــرایط اجــرای 
کامــل آن در سراســر کشــور فراهــم شــود. امــا، 
جامعــه پرســتاری نســبت بــه خلــف وعــده وزارت 

بهداشت، به شدت دلخور و رنجور است.
جامعــه پرســتاری معتقــد اســت کــه وزارت 
بهداشــت می خواهد در آســتانه روز پرســتار، هر 
طور شــده رونــد اجرای پرداخت کارانه پرســتاران 
آغــاز شــود. امــا، جامعه پرســتاری از نحوه اجرای 

قانون گالیه مند است.
بــا  پرســتاری،  نظــام  ســازمان  کل  رئیــس 
عنــوان ایــن مطلب کــه پرداخت هــای اخیر وزارت 
بهداشــت بــه هیــچ وجــه مــورد تأییــد ما نیســت، 
گفــت: پرداختی های اخیر و علی الحســاب وزارت 
بهداشــت، بســیار ناچیــز اســت و نــه تنهــا قابــل 
پذیــرش نیســت بلکــه واریــزی انجــام شــده برای 

سطوحی از دریافت کنندگان توهین آمیز است.
کــج  بــر  مبتنــی  رفتارهــا  ایــن  افــزود:  وی 
و  شــخصی  اجتهــادات  از  ناشــی  و  ســلیقگی 
خلق الساعه برخی از مدیران است. عدم عمل به 
مشــورت های توافق شــده، فقط ســبب نارضایتی 
بیشــتر پرســتاران و عــدم اعتمــاد آنهــا بــه قــول و 

عمل مسئوالن شده است.
بــا  پرســتاری  نظــام  ســازمان  کل  رئیــس 
اظهــار تأســف از اینکــه وزارت بهداشــت حتــی به 

دستورالعمل های ابالغی خود هم پایبند نیست، 
خاطرنشــان کــرد: وزارت بهداشــت بایــد هــر چــه 
زودتــر اصــل قانون را طبق توافقات و مســتندات 
قانونــی اجــرا کنــد و نباید پرداخت علی الحســاب 
هــر پرســتار در مــاه کمتــر از ســه میلیــون تومــان 

باشد.
میرزابیگی با تاکید بر اینکه باید کل بودجه 
تعرفه هــای پرســتاری در مســیر خــودش هزینــه 
شود، گفت: از پرستارانی که ماهانه کمتر از سه 
میلیــون تومان دریافت کرده اند، می خواهیم این 

مبالغ را قبول نکنند تا اصالح شود.
شمســی  شــمس الدین  حــال،  همیــن  در 
رئیس شــورای عالی نظام پرســتاری، گفت: برای 
پرســتاری  خدمــات  تعرفه گــذاری  قانــون  اجــرای 
بودجــه در نظــر گرفتــه شــده امــا ســازمان برنامه 
و بودجــه اعــالم می کنــد کــه بودجــه نــدارد و آن 
را تخصیــص نمی دهــد. مســئولیت عــدم اجــرای 
وزارت  برعهــده  پرســتاری،  حــوزه  در  قوانیــن 
بهداشــت، ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان 
امور اداری و اســتخدامی اســت و این دســتگاه ها 
وضــع  از  پرســتاران  نارضایتــی  پاســخگوی  بایــد 

موجود باشند.
وی افزود: اگر التهاب و اعتراضی در جامعه 
پرســتاری رخ بدهــد مســئوالن این ســه دســتگاه 

باید پاسخگوی این اعتراضات باشند.
پرســتاری  نظــام  عالــی  شــورای  رئیــس 
ســریع،  اجــرای  خواســتار  مــا  کــرد:  خاطرنشــان 
کامــل و بــدون چــون و چرای قانــون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری هســتیم زیرا جامعه پرســتاری 

از وعده هایی که شنیده، خسته است.
ســازمان  کل  رئیــس  کــه  هــم  نامــه ای  در 
نظام پرســتاری به وزیر بهداشــت نوشــته بود؛ به 
ایــن موضــوع اشــاره شــده کــه پرســتاران از نحوه 
آن  پرســتاری،  کارانــه  علی الحســاب  پرداخــت 
هــم بعــد از گذشــت ۱۵ ســال از تصویــب قانــون 

تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گالیه دارند.
بــا توجــه بــه اعتبار مصــوب مجلــس، منابع 
و   ۱۴۰۱ ســال  در  تعرفه هــا  اجــرای  از  حاصــل 
نیــز معوقــات مربــوط بــه ســه مــاه پایانــی ســال 
قانــون  تمامــی دســتورالعمل های  ابــالغ  و   ۱۴۰۰
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری بــه معنای واقعی 
و کامل اجرایی می شد یا حداقل بر اساس توافق 
با معاونت توســعه وزارت بهداشــت، به میزان ۸ 
ماه از مطالبات مربوط به قانون تعرفه گذاری، به 

صورت یکجا پرداخت می شد.
اعــالم محاســبه  کــه  اســت  در حالــی  ایــن 
ضریب اشغال تخت برای پرداختی علی الحساب، 
مالــی وزارت  از مســئوالن حــوزه  یکــی  از طــرف 
بهداشــت و مبنــا قــرار گرفتــن آن از ســوی مراکــز 
تشخیصی درمانی سبب نارضایتی شدید و گالیه 

کادر پرستاری شده است.
بــه نظــر می رســد در آســتانه فــرا رســیدن 
بــه  می خواهــد  بهداشــت  وزارت  پرســتار،  روز 
طریــق ممکــن این قانون را اجرایــی کند، حتی به 
قیمــت نارضایتــی پرســتاران از نحوه اجــرای آن و 
همیــن موضــوع موجــب شــده تــا کادر پرســتاری 
از وزیــر بهداشــت بخواهنــد عجوالنــه بــرای آنهــا 

تصمیم گیری نشود.

بــه گفتــه دبیر کمیته توســعه دولت الکترونیک 
و هوشمندســازی وزارت علــوم، بــرای بهره بــرداری از 
پنجــره واحــد خدمــات دانشــگاهی و یکپارچه ســازی 
ارائــه خدمــات بــه ذینفعــان آمــوزش عالــی کشــور، 

»سبد خدمات دانشگاهی« طراحی می شود.
بــه گــزارش وزارت علــوم، محمدهــادی زاهــدی 
دانشــگاه ها  تفــاوت  و  تعــدد  بــه  توجــه  بــا  افــزود: 
تنــوع شــیوه  و  آمــوزش عالــی کشــور  و موسســات 
ارائــه خدمــات بــه ذینفعــان از جملــه دانشــجویان، 
در  هیات علمــی،  اعضــای  و  دانش آموختــگان 
الکترونیــک  دولــت  توســعه  کمیتــه  اخیــر  نشســت 
بــرای  شــد  مصــوب  عتــف  وزارت  هوشمندســازی  و 
یکپارچگــی و تســهیل در ارائــه خدمــات بــه ذینفعان 
»پنجــره واحــد خدمــات دانشــگاهی« کشــور ایجــاد 
و در اولیــن گام از اجــرای ایــن پــروژه ســبد خدمــات 

دانشــگاهی طراحی شود.
وی افــزود: پــس از تصویــب این طــرح در کمیته 

مذکــور، موضوع به تمام دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، 
پارک هــای علــم و فنــاوری و موسســات آمــوزش عالی 

تابعه این وزارتخانه ابالغ خواهد شد.
و  الکترونیــک  دولــت  توســعه  کمیتــه  دبیــر 
هوشمندســازی وزارت علــوم گفــت: عمــده ذینفعــان 
پنجره واحد خدمات دانشــگاهی کشــور دانشــجویان، 
دانش آموختگان، اعضای هیات علمی و یاوران علمی 
)کارکنان( در آموزش عالی هستند و این وزارتخانه با 
ایجاد و بهره برداری از پنجره واحد خدمات دانشگاهی 
کشــور در یک ســال پیش رو قصد دارد »کیفیت ارائه 
خدمات الکترونیکی« به جامعه ذینفعان را تا رسیدن 

به سطح مطلوب ارتقا دهد.
وی در توضیــح بیشــتر ایــن مصوبــه افــزود: در 
را طراحــی  دانشــگاهی  قــدم، ســبد خدمــات  اولیــن 
خواهیــم کــرد و پس از آن تدوین شناســنامه خدمات 
الکترونیکــی و بازنگــری فرآیندهــای مرتبــط بــا رویکرد 
داده محوری، هوشمندسازی و کاهش مداخله نیروی 

انســانی و مطابــق بــا اســتانداردهای نویــن ایــن حوزه 
انجام می شود.

مدیرکل فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی 
وزارت علوم ادامه داد: بر اساس مفاد مندرج در بند 
»و« تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ و احتماالً در الیحه 
قانــون بودجــه ۱۴۰۲، موضوع ارائــه خدمات دولت به 
مــردم و کســب و کارهــا بــه صــورت الکترونیکــی و بــا 
کیفیت مطلوب تکلیفی اســت که به تمام دستگاه ها 
و نهادهــای مشــمول مــاده ۲۹ قانــون برنامــه ششــم 
توســعه و مــاده ۵ قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 

ابالغ و الزام شده است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، 
پارک هــای علــم و فنــاوری و موسســات آمــوزش عالی 
مشــمول ایــن قانون هســتند، خاطرنشــان کــرد: همه 
دســتگاه ها مکلــف بــه ایجــاد پنجــره واحــد خدمــات و 
اتصال آن به پنجره واحد خدمات دانشگاهی و پنجره 

ملی خدمات هوشمند دولت هستند.

رئیس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت 
بهداشــت، افزایــش بیماری هــای تنفســی را با 
تغییرات آب و هوایی و اقلیم مرتبط دانســت 
و عنــوان کــرد بیماری هــای تنفســی دارد جــای 
سرطان ها را به عنوان دومین عامل بیماری ها 

می گیرد.
بنابــر اعالم وزارت بهداشــت، دکتر جعفر 
جندقــی افــزود: تغییــرات اقلیمــی موجــب گرم 
شــدن زمیــن، افزایــش دی اکســید کربــن، بــاال 
آمــدن ســطح آب دریاها، ســیالب ها، تغییرات 
آب،  کاهــش  غبــار،  و  گــرد  هوایــی،  و  آب 
باران های ســیل آســا و به هم ریختگی فصول 

شده است.
ســال  تــا  انــرژی  میــزان  داد:  ادامــه  وی 
۲۰۳۰ بــه ۲.۶ وات بــر متــر مربــع و در ســال 
۲۰۹۰ به ۸.۵ وات بر متر مربع می رسد. وقتی 
درجــه حــرارت در مقیــاس جهانی بیشــتر از ۳ 
درجــه بــاال رود، کــره زمیــن دیگــر جــای زندگی 

نخواهد بود.

رئیــس مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت 
بهداشــت افزایــش بیماری هایــی نظیــر وبــا را 
محصــول ایــن وضعیــت دانســت و اظهــار کرد: 
تغییــر سیســتم  بــه ســمت  بایــد  سیاســت ها 
پیــش رود. ارتقــای ســطح دانــش مــردم درباره 
از  بهره گیــری  غــذا،  و  آب  ایمنــی  بیماری هــا، 
تــوان ســازمان های مــردم نهــاد، به روز رســانی 
راهنماهــای بالینــی، افزایش آگاهی در ســطح 
دانشگاه ها و جامعه و افزایش آگاهی کارکنان 
ســالمت به مهار تبعات تغییرات اقلیمی کمک 

می کند.
جندقی افزود: در ســطح وزارت بهداشت 
یــک کمیته ملی در مــورد تغییرات اقلیم داریم 
بــا همــکاری ســازمان  نیــز  ملــی  برنامــه  دو  و 

بهداشت جهانی و یونیدو در حال اجراست.
ایــن  ملــی  ارزیابــی  نقشــه  تهیــه  از  وی 
تغییــرات در ســال های ۲۰۱۳، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ 
خبر داد و گفت: باید به سمت کاهش مصرف 
انرژی های فسیلی و تولید انرژی پاک و توسعه 

کشــاورزی  هایتک در جهت کاهش مصرف آب 
پیش رویم.

کار  و  محیــط  ســالمت  مرکــز  رئیــس 
وزارت بهداشــت بــا بیــان ایــن کــه در بخشــی 
از جغرافیــای کشــور ۳۴۰ روز آفتابــی در ســال 
داریــم، بیــان کــرد: بــا اســتفاده از ایــن فرصت 
قــادر هســتیم نیمــی از انــرژی کشــور را از این 

راه تولید کنیم.
اســتان  شــش  در  شــد:  یــادآور  جندقــی 
کشور با انجام اقداماتی در مورد آب و هواهای 
ســرد، گرم، خشــک و معتدل و همچنین بالیا، 
توانســته ایم  ســالمت  و  محیــط  و  جمعیــت 

اطالعات الزم را به دست آوریم.
پایــان اهمیــت تجمیــع اطالعــات  وی در 
مختلــف بــه دســت آمــده از ســوی ارگان هــای 
اشــاره  مــورد  را  ســالمت  عرصــه  در  مختلــف 
اطالعــات  ایــن  بــا تجمیــع  گفــت:  و  داد  قــرار 
می توانیم وضع ســالمت را بهتر ترسیم کرده و 

برنامه ریزی بهتری داشته باشیم.

دبیر کمیته دولت الکترونیک وزارت علوم: سبد خدمات 
دانشگاهی کشور طراحی می شود

افزایش بیماری های تنفسی در نتیجه تغییر اقلیم

جدیدترین رنگ بندی 
کرونایی

بنابــر اعالم وزارت بهداشــت، درحــال حاضر هیچ 
شهری در وضعیت قرمز نیست  و سه شهر در وضعیت 
نارنجــی، ۱۱۴ شــهر در وضعیــت زرد و ۳۳۱ شــهر در 

وضعیت آبی قرار دارد.
بــه  آخریــن  اســاس  بــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
روزرســانی ها، تعداد شــهرهای با وضعیت قرمز همانند 
هفته هــای گذشــته صفــر بــوده و تعــداد شــهرهای بــا 
وضعیت نارنجی نیز از چهار به سه شهر کاهش یافت.
همچنیــن تعــداد شــهرهای با وضعیــت زرد از ۱۳۸ 
بــه ۱۱۴ و تعــداد شــهرهای بــا وضعیــت آبــی از ۳۰۶ بــه 

۳۳۱ شهر رسید.
ایــن اســاس درحــال حاضــر هیــچ شــهری در  بــر 
وضعیت قرمز نیســت  و ســه شــهر در وضعیت نارنجی، 
۱۱۴ شــهر در وضعیت زرد و ۳۳۱ شــهر در وضعیت آبی 

قرار دارد.

مخالفت پرستاران با تصمیم عجوالنه وزارت بهداشت

مخالفت وزارت بهداشت با 
استارتاپ های دارویی
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