
پــس از وقــوع جنــگ بیــن روســیه و 
تحریم هــا  انــواع  اعمــال  و  اوکرایــن 
علیه روســیه، ارزش روبل به شــدت 
کاهــش پیــدا کــرد کــه بــا اقدام هایی 
ســرمایه،  حســاب  کنتــرل  نظیــر 
افزایــش نــرخ بهــره، الــزام خرید گاز 
طبیعــی روســیه بــه روبــل و افزایش 
بــازار ارز  بــه  ورودی ارزهــای نفتــی 
سیاســتگذاران  ســوی  از  روســیه، 

روسی همراه شد. 
از  قبــل  مقادیــر  بــه  روبــل  ارزش  بازگشــت 
آغــاز جنــگ و حتــی رســیدن بــه ارزش باالتــر از آن، 
پرسش های بسیاری در خصوص اثرگذاری اقدام های 
روســیه و سیاست های ارزی این کشور مطرح کرده 
اســت. پرســش هایــی نظیــر اینکــه چگونــه اقدامات 
روســیه موجــب ثبــات و بلکــه کاهــش نرخ ارز شــد؟ 
چه تفاوت های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب 
شــده تا تاب آوری ارزش پول ملی در روســیه بیشتر 
باشــد؟ چه تفاوتی بین سیاســت های ارزی روسیه و 
ایــران موجــب دو نتیجه متضــاد در تجربه تحریم دو 

کشور شده است؟
بررســی تجربــه روســیه در حوزه سیاســت های 
ارزی می توانــد درس آموخته هــای ارزشــمندی بــرای 
اقتصــاد ایــران داشــته باشــد. بررســی ها، بیانگــر آن 
اســت کــه دالیــل موفقیــت اقدام هــای سیاســتگذار 
روســی در کنترل ارزش روبل و نوســانات آن را باید 
در تفاوت شرایط اقتصادی ایران و روسیه و باالخص 
تفاوت در سیاســت های ارزی روســیه از ســال 2017 
جســتجو کرد. به لحاظ متغیرهای بنیادین اقتصادی 
مانند رشــد نقدینگی، تولید، ســرمایه گــذاری، تورم، 
صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روســیه شــرایط 
کامالً متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید 
نقــش کلیدی برای اصالح اساســی در سیاســت های 
ارزی روسیه در تاب آوری اقتصاد روسیه قائل شد.

ذخیره درآمدهای نفتی 
سیاســتگذاران اقتصــادی روســیه در راســتای اصالح 
اساسی در حوزه سیاست های ارزی و برای جلوگیری 
از تکــرار نوســانات ارزی و پیــش بینــی پذیــر کــردن 
اقتصــاد از ســال 2017، ورودی ارزهای نفتی به بازار 
ارز را در مقــدار حداقلــی تثبیــت کردند تا از گره زدن 
نــرخ اســمی ارز بــه درآمــد نفــت جلوگیری شــود. به 
نوعی تثبیت ورودی ارزهای نفتی در مقدار حداقلی 

این تضمین را به اقتصاد روســیه داد 
کــه کاهــش صــادرات نفتــی )بــه هــر 
دلیلی( موجب نااطمینانی در نرخ ارز 
نشود. روسیه با افزایش قیمت نفت 
در ســال 2017، از تکرار اشــتباه خود 
مبنی بر افزایش عرضه ارزهای نفتی 
در بازار ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز 
و در معــرض جهــش قــرار دادن آن 
پیشگیری کرد و به جای آنکه افزایش 
صادرات نفتی خود را تبدیل به کاهش نرخ حقیقی 
ارز و افزایــش واردات کنــد، آن افزایــش منابــع ارزی 
را بــه افزایــش ذخایــر خارجــی اختصــاص داد. بدیــن 
صورت که از سال 2017 با خرید ارزهای نفتی توسط 
وزارت اقتصــاد )بــا عاملیــت بانک مرکزی روســیه( از 
کاهــش نــرخ حقیقــی ارز جلوگیری می کــرد. با آغاز 
جنگ و توقف اجرای این سیاســت و افزایش ورودی 
ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، شاهد کاهش نرخ 

ارز به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ هستیم.
مهم ترین درس آموخته ایران از تجربه روسیه 
را می توان اصالح سیاست ارزی سال 2017 روسیه 
دانست. داللت مهم این درس آموخته آن است که 
در صــورت افزایــش ارزش صــادرات نفتی نباید دچار 
اشــتباه هــای گذشــته شــد و افزایــش منابــع ارزی را 
صــرف کاهــش نــرخ حقیقــی ارز و جذابیــت واردات 
)رســمی و غیررســمی( کــرد. پیــش رو بــودن تدویــن 
قانــون برنامــه توســعه هفتــم هــم فرصــت مناســبی 
برای اعمال اصالحات اساسی در سیاست های ارزی 
اســت و مــی توانــد نقطــه تحــول آفریــن در افزایــش 
مقاومــت اقتصــادی ایــران در برابــر تهدیدهــای آتــی 

باشد.

 چارچوب روسیه
برای صادرات با روبل

یکــی از موضــوع هــای دیگری کــه در خصوص تجربه 
روسیه و استفاده از آن برای ایران وجود دارد، تفاوت 
ماهوی سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی 
روســیه بــه اروپــا به روبــل و موضوع صــادرات ریالی 
مطرح در ایران اســت. اوالً باید دقت کرد که روســیه 
صــادرات بــا روبل را نه بــرای همه کاالهای صادراتی، 
بلکــه صرفــاً برای صادرات گاز و فقط برای مشــتریان 
اروپایی الزام کرده است که وابستگی باال و غیرقابل 
جایگزینی به گاز روسیه دارند، ثانیاً سیاست روسیه 
به معنای اطمینان از بازگشت 100 درصد ارز حاصل 

از صــادرات اســت در حالــی کــه در مــدل مطــرح در 
ایران به طور کلی بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادی کشــور نفی می شــود، بدین صورت 
در  را  ارز  واردکننــده خارجــی(  )یــا  کــه صادرکننــده 
بــازار غیررســمی داخل یا خارج کشــور به متقاضیان 
غیرمجاز با مصرف قاچاق یا خروج ســرمایه یا نظایر 
آن واگــذار مــی کند و در مقابل آن ریال دریافت می 
کنــد. ازایــن رو بــا ایــن توضیح صــادرات ریالی مطرح 
در ایــران هیــچ ارتباطــی با تجربه روســیه درخصوص 
سیاســت الــزام بــه پرداخــت ارزش گاز صادراتــی بــه 
روبــل نــدارد و برخــالف تأثیــر مثبــت ایــن تجربــه در 
اقتصاد روسیه، توصیه به صادرات ریالی را می توان 
خطرناکترین و در عین حال غلطترین توصیه به مقام 
ارزی ایــران تلقــی کــرد. همچنین اثربخشــی افزایش 
نرخ ســود بانکی در ایران بر تراز پرداختها به دالیلی 
نظیر ریسک و موانع پیش روی ورود سرمایه، منفی 
بودن نرخ حقیقی ســود بانکی در ایران )در مقایســه 
با مقدار مثبت بهره حقیقی در روسیه(، رکود ناشی 
از افزایش و مثبت شــدن نرخ حقیقی ســود بانکی و 
تشــدید ناتــرازی بانکــی در صورت افزایش نرخ ســود 
)افزایش بیشــتر هزینه های نظام بانکی نســبت به 
بازدهــی دارایــی هــا(، قابــل قیــاس با اثربخشــی این 

ابزار سیاستی در روسیه نیست.

 درسی اقتصادی 
برای ایران به زبان روسی

بــا آغــاز جنــگ روســــیه و اوکراین و تبعــــات تحریمی 
پــس از آن، روبــل بــه ســــرعت 40 درصــد از ارزش 
خود را از دســــت داد. اقدامهای دولت روســــیه نظیر 
مداخــالت ارزی و افزایــش ورود ارزهــای نفتــی بــه 
اقتصاد روســیه، افزایش دو برابری نرخ بهره، اعمال 
کنترل حســاب ســرمایه و فروش گاز برمبنای روبل، 
باعــث شــد تــا روبــل ارزش پیــش از آغاز جنــگ را به 

دست آورد. 
مؤثــر واقــع شــدن ایــن اقدامهــا در مقایســه بــا 
تجربــه ایــران را بایــد ناشــــی از تفــاوت در وضعیــت 
اقتصادی و سیاســت ارزی ایران و روســیه دانســت. 
قبــال  در  روســیه  ارزی  اصــالح سیاســت  باالخــص 
ارزهــای نفتــــی و بــه تبــع آن تثبیت نــرخ حقیقی ارز 
)یــــا همان تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و 
خارجی( تأثیر بسزایی بر مقاومت نظام ارزی روسیه 

در هنگام تحریم داشته است.
مــرور تجربه روســیه درس مهمی برای اقتصاد 

ایــران دارد و آن اینکــه بــرای در امــان مانــدن از اثــر 
تحریمــی مشــابه ســال 1397 ،بر نظــام ارزی، الزام 
اســت تا سیاســت تثبیت نرخ حقیقی ارز جایگزین 
تثبیــت نــرخ اســمی ارز شــود. تثبیــت نــرخ حقیقــی 
ارز مســتلزم آن اســت کــه ورودی ارزهــای نفتــی به 
اقتصــاد ایــران )از طریــق بودجــه عمومــی، تبصــره 
«14 «بودجــه، فــروش ذخایــر بانک مرکــزی، تبدیل 
منابــع صنــدوق توســــعه ملــی به ریــال و نظایــــر آن 
( بــه میــزان مقادیــر صــادرات نفتی ســالهای تحریم 
)حــدود 30 تــا 40 میلیــارد دالر بــه ارز ثابــت ســال 
1400( تثبیــت شــود و ارزهای مــازاد بر آن تبدیل به 
ذخایــر خارجــی یــا افزایــش دارایــی صندوق توســعه 

ملی شود.
 منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی 
ایران: رکود بازار تشدید شده است

بحران نقدینگی ِ دارو
و کارشکنی بانک ها

صفحه 8صفحه 2

چه تفاوت های اقتصادی
بین ایران و روسیه

موجب شده تا در شرایط
تحریم، تاب آوری ارزش پول ملی

در روسیه بیشتر باشد؟

 قیمت نفت به دلیل نگرانیسرنوشت متفاوت روبل و ریال
از تقاضا کاهش می یابد

ترجمه: سلیم حیدری

غنا می خواهد طالی خود را
با نفت مبادله کند

سراب ماشین برقی ارزان قیمت 

اتحادیــه  قیمتــی  محدودیت هــای 
روســیه،  خــام  نفــت  بــرای  اروپــا 
سیاست های چین در برابر کووید 
صفــر و برنامه هــای تولید اوپک بر 

بازار تاثیر گذاشته است.
قیمــت جهانــی نفــت در روز 
در  )آذر(،  نوامبــر   28 دوشــنبه، 
بحبوحه نگرانی های کاهش تقاضا، 

بــه پایین ترین ســطح خــود از ابتدای ســال تاکنون 

رسید.
نفــت خــام برنــت تــا ســاعت 
7:30 بــه وقــت گرینویــچ بــا 2.35 
دالر یا 2.8 درصد کاهش به 81.36 
دالر در هر بشــکه رســید. در اوایل 
روز، شاخص جهانی به 81.16 دالر 
رســیده بود که پایین ترین سطح از 

11 ژانویه )دی( است. 
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پیشتر یک توافق موقت با امارات 
متحــده عربــی منعقــد شــده، غنا 
دومیــن عرضــه کننــده بــزرگ طال 
در قاره آفریقا، می خواهد ذخایر 
ارز خارجــی خود را بازســازی کند. 
کابیــرو ماهامــا، مشــاور اقتصادی 
معــاون رئیس جمهور غنا، معاون 
کابیــرو  غنــا،  جمهــوری  رئیــس 

ماهامــا، گفــت کــه دولــت بــا شــرکت نفتــی ملی 
امــارات )ENOC( مســتقر در دبــی بــه یــک توافــق 

"موقت" دست یافته است.
غنا، دومین تولید کننده بزرگ طالی 
آفریقا، هفته گذشته از شرکت های 
اول  از  تــا  بــزرگ خواســت  معدنــی 
کــه  را  فلــزی  از  درصــد   20 ژانویــه 
پاالیــش کرده انــد را به بانک مرکزی 
غنا بفروشند تا  ذخایر شمش هایی 
کــه بــرای واردات ســوخت و کاهــش 

تقاضا استفاده می شود، تامین شود.
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برای عمومی کــردن خودروهای 
بدون آالیندگــی، تولیدکنندگان 
تولیــد  روی  بــر  بایــد  ســنتی 
خودروهــای باقیمــت مقرون به 
صرفــه متمرکــز شــوند. امــا بــه 
نظــر مــی رســد حل ایــن چالش 
در کوتاه مدت غیرممکن باشد.
»بیــش از حــد گــران« ایــن 

رایج ترین اظهار نظر هنگام بحث درباره خرید 

خــودروی برقــی اســت. میانگین 
قیمــت یــک مــدل جدیــد، بــرای 
همــه مــدل هــا، از 25000 یــورو 
فراتــر رفته اســت. امــا به محض 
بهــره وری  بــا  باتری هــای  اینکــه 
بــاال را وارد معادلــه مــی کنیــم، 
جهــش  دوبــاره  صورتحســاب 

می کند.
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اهمیت فناوری در فروش و بازاریابی
دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

مدرس دانشگاه ، بنیانگذار و مدیر استارتآپ ایتوک

اگرچــه مدیریت بازاریابی و مدیریت 
فــروش بســیار  بــا یکدیگــر یکپارچــه 
هســتند، نتایــج آنهــا کامــالً متفــاوت 

است. 
تســلط بــر بازاریابــی و فــروش بــرای 
کسب و کارتان مدیریت این 2 حوزه 

را برای شما آسان تر می کند.

مدیریت بازاریابی 
چیست؟ مدیریت فروش

فــروش،  نیــروی  مدیریــت  بــا  فــروش؛  مدیریــت 
فــروش به دســت می آیــد. نیروی فروش بــا برنامه 
ریــزی، اجــرا و نظــارت بــر فــروش تامیــن می شــود. 
کســب وکارها برای افزایش قدرت فروش خود باید 
بیشــترین بازخــورد مثبــت را بــه نیازهــای مشــتری 
را مســتمر کننــد،  ارائــه دهنــد، توســعه محصــول 
اســتراتژی های درســت را تعییــن کننــد و از نزدیــک 

روندهای فناوری را به ویژه امروز دنبال کنند.
فروش تأثیر قابل توجهی بر پایداری کســب و 
کار دارد، زیرا تنها فعالیتی اســت که بیشــتر منابع 

را بر اساس مقیاس کسب و کار تولید می کند.
اهــداف مدیریــت فــروش بــه طــور کلــی به دو 
دســته اهــداف کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت تقســیم 
از  ســهم  گرفتــن  کســب وکارها  هــدف  می شــوند. 

بــازار و حفــظ ســهم خــود در اهــداف 
بــه  و  ســود  کســب  کوتاه مــدت، 
بــا  جدیــد  مشــتریان  آوردن  دســت 
فروش اســت. در اهــداف بلندمدت، 
دســتیابی به مشــتریان وفادار، ارائه 
توســعه  و  تکنولوژیکــی  تحــوالت 
بازخــورد  بــا  خدمــات  و  محصــوالت 
زیرمجموعــه  مهمتریــن  مشــتریان، 

اهداف بلند مدت است.

 چگونه فروش استراتژیک
را مدیریت کنیم؟

کســب وکارها بــا نــگاه بــه آینــده  یــا پیش بینــی آن 
تعییــن اســتراتژی بــرای خــود، برنامه ریــزی و اجرای 
»مدیریــت  بــه  کرده انــد،  تعییــن  کــه  برنامه هایــی 
اســتراتژیک« دســت می یابنــد. بنابرایــن، ســاختار 
مدیریتــی بایــد بســیار منعطــف، پذیــرای تحــوالت 
هــدف  باشــد.  انطبــاق  قابــل  راحتــی  بــه  و  جدیــد 
مدیریــت اســتراتژیک تعییــن نقــاط قــوت و  ضعــف 
بــازار  بنگاه هــا، ارزیابــی تهدیدهــا و فرصت هــا در 
اســت. بــه ایــن اقدامــات آنالیــز SWOT مــی گویند. 
بــر اســاس نتایــج تجزیــه و تحلیــل SWOT، کســب 
و کارهــا اســتراتژی ها و برنامه های مختلفی را برای 

افزایش فروش خود تعیین می کنند.

مدیریــت  فــروش  اســتراتژیک  بــر  زمانیکــه 
میکنیــد بایــد هدف تجــاری خود را در نظــر بگیرید. 
مشــتریان موجــود، مخاطبــان هــدف، انتظــارات و 
رفتارهای مشتری باید به طور کامل ارزیابی شوند.

اهداف فروش و بازاریابی
بــا وجــود اینکــه کــه مدیریــت فــروش و بازاریابــی 
گاهی در گروه  جداگانه قرار داده میشــوند، اغلب  
کارکردهــای  آنهــا بــا هــم تداخــل دارنــد. مهمتریــن 

هدف فروش و بازاریابی، افزایش فروش است.
وظایف مدیریت فروش و بازاریابی:
- بررسی و برنامه ریزی فروش.

- ایجاد تقاضا.
- هزینه های فروش و بودجه.

- تثبیت قیمت.
- بهبود محصوالت.

- ایجاد مناطق فروش.
- هماهنگی فروش.

این کارکردها از شرکتی به شرکت دیگر بسته 
به اندازه و ماهیت محصوالتشان متفاوت است.

اهمیت مدیریت فروش و 
بازاریابی

مدیریــت فــروش همراه با افزایــش رقابت و نیاز به 
روش هــای پیشــرفته توزیــع جهت کاهــش هزینه و 
افزایــش ســود میباشــد . مدیریــت فــروش امــروزه 
مهمترین مورد در یک سرمایه گذاری تجاری است.
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فریلنسرها به رسمیت 
شناخته شدند

رئیــسکمیســیونتجــارتالکترونیکــیســازماننظــام
صنفــیرایانــهایاســتانتهــرانمعتقداســتآییننامه
حمایــتازفریلنســرها،آییننامــهخوبــیبــودهوعدم
اجباربهاستفادهازآنهمنکتهمهمیاستکهباعث
میشــودکــهآزادکاراندرصــورتتمایــلازبخشهــای

مثبتآییننامهمذکوراستفادهکنند.
آزادکار یــا فریلنســر بــه شــخصیت حقیقــی اطالق 
می شــود کــه در اســتخدام شــرکت یــا مجموعــه خاصــی 
نیســت و بــه شــکل پــروژه ای و پــاره وقــت و بــه صــورت 
حق الزحمه ای در داخل کشور برای کارفرماهای مختلف 
در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات و کسب و 
کارهای دیجیتال فعالیت می کند. در همین رابطه اخیرا 
وزیــران عضــو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتــال، آیین نامه 
حمایــت از آزادکاران فعــال در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال 

کشور را تصویب کرده اند.
طبــق آیین نامــه حمایــت از فریلنســرهای فعال در 
حــوزه اقتصــاد دیجیتــال، تســهیالت ویــژه ای بــرای آنهــا 
مانند ایجاد پایگاه برای اعتبارســنجی فریلنســرها، بیمه 

آن ها و تسهیالت دیگر درنظر گرفته شده است.
در همیــن رابطــه عطــا خلیقــی، رئیــس کمیســیون 
تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهــران در گفت وگــو بــا ایســنا، در ارزیابــی خــود از ایــن 
آیین نامه، اظهار کرد: می توان گفت که آیین نامه خوبی 
است زیرا برای اولین بار فریلنسری در کشور به عنوان 

شغل به رسمیت شناخته شده است.
وی افزود: نکته مهم این است که این ساماندهی 
بــه بخــش خصوصــی ســپرده شــده اســت؛ بــه عبارتــی 
بخش دولتی این موضوع را در اختیار بخش خصوصی 
قــرار داده اســت. امــا در کنــار موارد گفته شــده اجباری 
نبودن آیین نامه حمایت از فریلنســرها هم نکته مهمی 
است؛ به عبارتی فریلنسرها درصورتی که تمایل داشته 
باشــند می تواننــد از بخش هــای مثبــت آیین نامه مذکور 
استفاده کنند و از سوی دیگر اگر تمایلی به استفاده از 
این آیین نامه نداشــته باشــند، از آن استفاده نمی کنند. 
اما به عقیده شخصی آیین نامه و موارد ذکر شده در آن 

رویکردی مثبت است.
رئیس کمیســیون تجارت الکترونیک سازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان تهران در پاسخ به این سوال که 
آیــا فراهم کردن زیرســاخت های دسترســی بــه اینترنت 
پرســرعت و پایــدار بــا ســطح دسترســی مناســب افــراد 
اعتبارســنجی شــده توســط وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات منجــر بــه طبقاتــی شــدن اینترنــت می شــود، 
تصریــح کــرد: هــدف ایــن آیین نامــه کمــک و حمایــت از 
فریلنســرها اســت و اگــر قــرار باشــد از ایــن آیین نامــه 
اینگونه برداشــت شــود  که در آن و در طرح های بعدی 
چنین مســاله ای تکرار می شــود، این یک خطر و نشــانه 

است که باید به آن توجه شود.
خلیقی تأکید کرد: تا به حال فریلنسری در کشور 
به عنوان شــغل به رســمیت شــناخته نشــده  اســت اما 
طبــق این آیین نامه فریلنســرها در تعامل کســب وکاری 
بــا شــرکت های خصوصــی و افــراد از پشــتوانه بهتــری 
پروژه هــای  بــود و حتــی می تواننــد  برخــوردار خواهنــد 
دولتــی بگیرنــد و فعالیت کنند؛ همانگونه که گفته شــد 
ایــن آیین نامــه هیــچ اجبــاری بــرای اســتفاده از بندهای 
آن بــرای فعــاالن ایــن حــوزه ایجــاد نکــرده اســت اما اگر 
نظــر  از  و  دهــد  انجــام  دولتــی  کار  بخواهــد  شــخصی 
حقوقی بخواهد تعامل بهتری داشته باشد و شکایتش 
مــورد پذیــرش قــرار بگیــرد و خود را بیمه کنــد، می تواند 
از شــرایطی کــه بخــش خصوصــی برای استانداردســازی 
فریلنســرها در نظــر گرفتــه را بپذیــرد و از امکانــات ایــن 

طرح استفاده کند.

مدیرعامل مرکز تجارت برنج 
ایران: فروشگاه های زنجیره ای 
به سمت برنج داخلی نیامدند

یزدانپناه،مدیرعاملمرکزتجارتبرنجایرانباتاکید
بررکودبازاربرنجعنوانکردشرکتهاوفروشگاههای

زنجیرهایبهسمتبرنجداخلینیامدند.
بــا  بــازار  بــا  گفت وگــو  در  پنــاه  یــزدان  اســماعیل 
بیــان این که ســال قبــل برنج حالت تعزیراتــی پیدا کرد 
جریمه هــای  زنجیــره ای  فروشــگاه های  و  شــرکت ها  و 
ســنگینی شــدند، افــزود: امســال و در پــی قیمت هــای 
دستوری، فروشگاه ها و شرکت ها به سمت خرید برنج 
داخلــی نیامدنــد و از خیــر آن گذشــتند. وی گفــت: بــا 
گذشت ماه ها از برداشت، هنوز بازار برنج رونق نگرفت 
و شــرکت ها و ادارات از برنج خارجی اســتفاده می کنند 
و بــه ســمت برنــج داخلــی نیامدند و این مســاله ســبب 
شده تا برخی شالیکوبی ها با ورشکستگی روبرو شوند.
وی بــا بیــان ایــن که همانند ســال قبــل برنج گران 
نمی شــود بــه افزایــش تولیــد برنــج اشــاره کــرد و گفت: 
همچنیــن ۸۰۰ هــزار تــن برنــج وارد شــد و ۶۰۰ هزار تن 
در نوبــت واردات اســت و ایــن مســائل ســبب می شــود 
تا برنج گران نشــود. یزدان پناه خواســتار برنامه ریزی و 
ارائــه راهکارهــا بــرای حل معضل رکود بازار برنج شــد و 
گفت: باید وزارتخانه در ســطح ملی برای مدیریت بازار 

برنامه ریزی داشته باشد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیسکمیســیونمالیات،کاروتامیناجتماعی
اتــاقبازرگانــیایــرانخاطرنشــانکــردواقعیت
ایناســتکهشــرایطکارگرانمطلوبنیســتو
بایــدایــنواقعیترابپذیریمتمامشــاخصهای
تولیــدتورمیشــدهاســتامــادســتمزدکارگران
تورمینبود؛توصیهمنایناستکهبنگاههایی
کهســهمدســتمزددرقیمتتمامشدهمحصول
دســتمزد ترمیــم بــه اقــدام اســت پاییــن آنهــا
کارگــرانکننــد؛ایناتفاقبهدلیلدرکشــرایط

موجودرقمخوردهاست.
بیــان  بــا  ایلنــا،  بــا  گفت وگــو  در  توالئــی  محمــود 
را  عطش خریــد  ارز  نــرخ   افزایــش  همــواره  اینکــه 
مرتبــه  نخســتین  بــرای  گفــت:  دوچندان می کــرد، 
افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت کاالهای 
عمومــی تقاضاهــا را تشــدید نکــرد همچنین رکود در 

بازار در ماه های اخیر تشــدید شده است.
وی با اشــاره به عدم بهبود شرایط صادراتی 
در کشــور، خاطر نشان کرد: سکون بر بنگاه های 
تولیدی حاکم است این سخن به معنای تعطیلی 
آنهــا نیســت برخــی از ایــن واحدها هــم اکنون با 
نیمــی از ظرفیــت تولیــد کار می کننــد و برخی نیز 

شیفیت ها کاری خود را تقلیل داده اند.
این فعال اقتصادی تامین مالی را بزرگترین 
مشــکل بنگاه هــای تولیــدی عنــوان کــرد و افزود: 
بانک ها در ۶ ماه گذشته بعد از افزایش نرخ ارز 
نتوانستند کسری های خود در زمینه نقدینگی را 
جبــران کننــد و بانک هــا بــه عنــوان اصلی تریــن 
تولید حتــی  مالــی  منابــع  تامین کننــدگان 
را  گذشــته  تســهیالت  تمدیــد  و  پرداخــت  تــوان 
نداشــتند؛ در حــال حاضــر تامین کننــدگان منابع 
مالــی خود مشــکالت جــدی در نقدینگــی دارند و 
بیان می کنند که منابع در اختیار آنها نیست و یا 

به عبارتی منابع آنها محدود شده است.
بــه گفتــه رئیــس کمیســیون مالیــات، کار و 
تامیــن اجتماعــی اتــاق بازرگانــی ایــران؛ کاالهــای 
بــازار خریــداری  از عرضــه در  بعــد  تولیــد شــده 

ندارنــد و اینگونــه پــول دوباره بــه چرخه تولید باز 
نمی گردد کــه بتــوان اینگونه نقدینگــی واحدهای 

تولیدی را تامین کرد.
توالئــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا 
ایران نتوانست بعد از افزایش نرخ ارز زمینه های 
توســعه صــادرات را فراهــم کند این در حالیســت 
کــه ســایر کشــورها از جملــه چیــن و ترکیــه بــرای 
توســعه صــادرات ایــن سیاســت را دنبــال کردند؟ 
متفــاوت  و  خــاص  ایــران  در  ســاختارها  گفــت: 

در  نیــز  اقتصــادی  همچنین بنگاه هــای  اســت 
ایران نمی توانند به فوریت وضعیت  خود را تغییر 
بدهنــد؛ از ســوی دیگــر تجار تجربه تلــخ تعهدات 
ارزی را روبه روی خود دارند. حجم باالی صادرات 
مــا بــه دو کشــور عــراق و افغانســتان اســت تجار 
ایــن کشــورها به ایــران می آینــد و آمادگی تجارت 
با دالر  را ندارند و فرصت  طلبانه معامالت ریالی 
می کننــد و همــه مســائل دســت بــه دســت هــم 

می دهد که نمی توان به مطلوب خود برسیم.

امــور مالیاتــی  اینکــه ســازمان  بــا بیــان  وی 
تــالش کــرده اســت بودجــه را محقق کنــد، افزود: 
شاخص مالیات ستانی این است که مالیات باید 
از ســود اخــذ شــود نــه از درآمــد؛ چــرا کــه مالیات 
از درآمــد منجــر بــه زیــان می شــود. وقتــی رشــد 
اقتصادی در ایران نزدیک به صفر است بنا به چه 
مکانیسمی رشد مالیاتی 3۰ درصدی شده است.
ســازمان  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  وی 
امور مالیاتی شعار اخذ مالیات از فراریان مالیاتی 

را ســر می دهــد اما همــواره مالیــات از بنگاه های 
اقتصادی شفاف گرفته می شود، من بر این باورم 
کــه نــرم مالیات نســبت بــه درآمــد ناخالص ملی 
از اعــداد اعالمــی بیشــتر اســت و ایــران باالتریــن 
مالیات ســتانی را نســبت به درآمد ناخالص ملی 
در کشــورهای منطقــه و حتــی برخــی کشــورهای 
اروپایــی دریافــت می کنــد. در کشــورهای منطقه 
اجتماعــی  تامیــن  و  نرخ هــای چون شــهرداری ها 
در مالیــات محاســبه می شــود اما در ایــران ایــن 

گزینه ها در مالیات لحاظ نمی شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت نسبت 
بــه رکــود و درصــد رشــد اقتصادی علــم و آگاهــی 
دارد و بــرای عبــور از تنگناهــای مالــی سیاســت 
نماینــدگان  دنبال می کنــد.  را  مالیــات  افزایــش 
مجلــس عالقه دارد در مناطق شــهرهای انتخابی 
پروژه هــای عمرانی را دنبــال کنند که هزینه  این 
پروژه هــا بــه بودجه اضافــه می شــود امــا محلــی 
بــرای جبــران ایــن هزینه ها نیســت از ایــن رو این 
کسری ها بر سهم مالیات در بودجه بار  می شود 
ایــن مالیات ســتانی بر اســاس یک قاعــده علمی 
توزیع نمی شود و سازمان امور مالیاتی بر اساس 
قواعدی که دارد در بین ســازمان ها و دســتگاه ها 
این مالیات را تقسیم می کند و این عدم تناسب 
نشــان از بیراهه اســت و در نهایت فشــار برروی 

بنگاه های اقتصادی دوچندان می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که در شرایطی 
که توصیف کردید وضعیت کارگران در بنگاه های 
تولیــدی چــه خواهــد شــد؟ گفــت: واقعیــت ایــن 
اســت که شــرایط کارگران مطلوب نیســت و باید 
ایــن واقعیت را بپذیریم تمام شــاخص های تولید 
تورمــی شــده اســت اما دســتمزد کارگــران تورمی 
نبود؛ توصیــه مــن ایــن اســت کــه بنگاه هایــی که 
سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول آنها 
پایین  اســت اقــدام بــه ترمیم دســتمزد کارگــران 
کنند؛ ایــن اتفاق بــه دلیــل درک شــرایط موجــود 

رقم خورده است.

نــاوگانهوایــیایرانبهنوســازینیــازداردوبه
گفتهرئیسسازمانهواپیماییکشوری،اکنون
بــااخــذ۲۳اختیــارویژهازمقــاممعظمرهبری،
خریــدهواپیمــا،هلیکوپتــر،ترخیــصقطعاتو

ارزتسهیلشدهاست.
به گزارش ایسنا، به اذعان مسئوالن حوزه هوایی 
کشور، در حال حاضر حدود ۲۰۰ هواپیمای کشور 
غیر فعال است؛ اگرچه تالش هایی برای ساخت 
هواپیمــا هم انجام شــده،   امــا هنوز دراین زمینه 
کمبود وجود دارد، زیرا نیاز فعلی ما ۵۵۰ فروند 
هواپیمای فعال است. در حالی که با شرکت های 
بــه دالیــل مدیریت هــای  کــه  فعلــی  هواپیمایــی 
اشتباه در سنوات گذشته به بهانه هایی از جمله 
تحریــم، عــدم مدیریت مالــی و جریان های نقدی 
مولفه هــای  از  خــارج  در  آن  مصــرف  و  صحیــح 

اقتصادی حمل ونقل هوایی، زیان انباشــته تولید 
آینــده  بــرای  نــاوگان  بهســازی  امــکان  کرده انــد، 
وجود ندارد. در این راســتا محمد محمدی بخش، 
رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری با بیان اینکه 
شــتاب دهنده  و  تســهیل گر  ســازمان امروز  ایــن 
اســت، گفــت: بــا اخــذ ۲3 اختیــار ویــژه از مقــام 
معظــم رهبــری امروز خرید هواپیمــا، هلی کوپتر، 
ترخیص قطعات، ارز تسهیل شده است بنابراین 
پیشــنهاد می کنیــم در مبــارزه بــا تحریــم از ایــن 
اختیــارات بهره منــد شــوید از ظرفیت هــای ســایر 

بخش های صنعت استفاده شود.
وی بــا بیان اینکه صنعت حمل ونقل هوایی 
معــدود  جــزء  باالدســتی  اســناد  از  اســتفاده  بــا 
ســایر  ظرفیت هــای  از  کــه  اســت  بخش هایــی 
بخش های نظامی نیز استفاده می کند، خواستار 

هم افزایی بخش های بالگردی متناسب با اهداف 
در نظر گرفته شده در برنامه هفتم و برنامه های 
۱۰ســاله شــد تا با تجمیع نظرات موافق و مخالف 
در حــوزه برنامه ریــزی بــه برنامــه ای هدف منــد و 

دارای زمان و مکان مشخص دست یابیم.

نیازجدیکشوردرحوزه
غیرنظامی۷۰۰فروندبالگرداست

رئیــس ســازمان هواپیمایی کشــوری با بیان 
اینکــه نیاز جدی کشــور در حــوزه غیرنظامی ۷۰۰ 
فرونــد بالگــرد اســت، اظهــار کــرد: در کارگروهــی 
کــه بدین منظور در ســازمان هواپیمایی کشــوری 
ظرفیت هــا،  تمامــی  از  اســت،  شــده  تشــکیل 
اســتفاده  ایــن حــوزه  بازیگــران و نقش آفرینــان 
خواهد شد و پس از تدوین برنامه اجازه عدول و 

خروج از برنامه به صورت سلیقه ای و شخصی به 
کسی داده نخواهد شد.

کــردن  اداره  بــر  تأکیــد  بــا  محمدی بخــش 
ایــن بخــش به صــورت علمــی و اقتصــادی اضافه 
کــرد: در اداره صنعــت متدهــای جدیــد جایگزیــن 
متدهــای قدیمــی شــود چــرا کــه دیگــر نمی تــوان 
به ســبک گذشــته صنعــت را اداره کــرد. بنابراین 
راهبــردی  دانش بنیــان  از شــرکت های  اســتفاده 

اساسی برای عبور از تحریم هاست.

بازارهلیکوپتریایراناشباع
نشدهاست

بــه  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  رئیــس 
اســتفاده از ظرفیت هــای ایجــاد شــده مطابــق بــا 
تبصــره ۱۸ بــرای شــرکت های دانش بنیــان اشــاره 

اشــباع  ایــران  بــازار هلی کوپتــری  کــرد و گفــت: 
نشــده اســت، بنابرایــن پیشــنهاد می کنــم رقابت 
غیرمفیــد را کنــار بگذاریــد و از این ظرفیت ایجاد 
شــده اســتفاده کنیــد و مطمئــن باشــید جایی که 
هدفمندی ایجاد شــده است ســازمان هواپیمایی 
کشوری دیگر معافیت صادر نمی کند، پس با هم 
مشارکت کرده و از زنجیره تأمین و توانمندی های 

بخش های دیگر به خوبی استفاده کنید.
محمدی بخش با بیان اینکه توســعه در این 
بخــش نامتوازن اســت خواســتار ریل گذاری برای 
ســاخت هواپیمــا و بالگــرد شــد و افــزود: بخــش 
بالگــردی ایــران از کارنامــه درخشــانی برخــوردار 
اســت بــر همین اســاس باید بــرای گنجاندن این 
بخــش در برنامــه هفتــم اقدامــات کارشناســی و 

نیازسنجی صورت گیرد.

بــهگفتــهوزیــرتعــاون،کارورفــاهاجتماعی،از
محــلتبصــره۱۸بیــشاز۶۰هزارمیلیاردتومان
بــهاســتانهاازســویســازمانبرنامــهوبودجه
تخصیصیافتهاســتتاشــاهدبهارورونقیدر

ایجاداشتغالباشیم.
بــه گزارش ایرنا، ســید صولــت مرتضوی، در جمع 
خبرنــگاران در حاشــیه کارگروه ملی اشــتغالزایی 
روستایی و عشایری اظهار کرد: خبر خوشی برای 
ملت عزیز و کارآفرینان داریم که این تســهیالت 

به رونق اشتغالزایی کمک خواهد کرد.
وی افــزود: همچنین از محل منابع تبصره ۱۶ منابع 
خوبی در اختیار دســتگاه ها قرار گرفته اســت تا در 
اختیــار کارفرمایــان و افــراد جویــای کار اختصــاص 
دهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
وعده یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم 
ابراز امیدواری کرد: با طرح ها و تامین زیرساخت ها 
بتوانیــم ایــن تعــداد فرصــت شــغلی بــا کــد ملــی و 

راستی آزمایی در اختیار مردم قرار دهیم.
کــه  طرح هایــی  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
دارای توجیــه اقتصــادی و فنــی باشــد تســهیالت 

اشتغالزایی پرداخت می شود.
مرتضوی به مصوبه های این جلسه کارگروه 

اشــتغال روســتایی و عشــایر اشــاره کرد و گفت: 
در این جلســه پیش بینی کرد منابعی از صندوق 
توسعه ملی و اجازه رهبر معظم انقالب اسالمی 

در اختیار روستاییان قرار گیرد.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تاکیــد 
کــرد: بــرای توســعه اشــتغالزایی در روســتاها از 
صنــدوق توســعه ملــی و مبالغــی کــه در بانک هــا 
و بازپرداخــت تســهیالت از ســال ۹۷ باقــی مانده 

است که امیدواریم بتوانیم جذب کنیم.
وی عنوان کرد: در این جلسه وضع بانک ها 
و دستگاه ها را رصد و ارزیابی کردیم گزارش های 
ارائه شد که اقدامات خوبی در این زمینه صورت 

گرفته است.

ایجاد۲۹۰هزارشغلبااجرای
طرحاشتغالروستایی

در همیــن رابطــه محمود کریمی بیرانوند، معاون 
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در حاشــیه 
نشست اصالح آیین نامه اشتغال پایدار روستایی 
در جمع خبرنگاران، درباره میزان اشــتغال ایجاد 
اهــداف  و  روســتایی  اشــتغال  طــرح  در  شــده 
برگزاری این جلســه گفت: تعهد دولت ســیزدهم 

بــرای ایجــاد اشــتغال در ســال ۱۴۰۱ حــدود یــک 
میلیون و ۲۱۲ هزار شــغل اســت. قانون اشتغال 
پایــدار روســتایی از ابتــدای اجــرا در ســال ۱3۹۷ 
تاکنون حدود ۲۹۰ هزار شغل ایجاد کرده است .
وی درباره ســرانه اشــتغال طرح گفت: با توجه به 
اینکــه حــدود ۱۱ هــزار میلیــارد تومــان باقــی مانده 
ســهم صنــدوق توســعه ملــی بایــد واریــز و منابــع 
بازپرداختــی اعمــال شــود و ۴۰۰۰ هــزار میلیــارد 
تومــان نیــز تاکنــون پرداخت نشــده اســت، تقریبا 
کــه در  حــدود ۱۱ هــزار میلیــارد تومــان می شــود 
صورت عملیاتی شــدن، با ســرانه اشــتغالی که در 
نظر گرفتیم، حدود ۱۰۰ هزار شغل از محل اجرای 
قانــون ایجاد خواهد شــد که لزوما شــاید همه آن 
برای امسال نباشد و بخشی از آن به دلیل تجمیع 
و تخصیص منابع تا پایان سال ۱۴۰۲ عملی شود.
معــاون اشــتغال وزیــر کار ادامــه داد: امروز 
جلســه کارگــروه ملی اشــتغال پایدار روســتایی و 
عشایری با حضور وزیر کار و دستگاه های اجرایی 
برگزار شد و هدف از برگزاری آن ارائه گزارشی از 
وضــع این قانون و اصــالح آیین نامه مربوطه بود. 
از ســال  ۱3۹۷ کــه ایــن قانــون بــه اجــرا درآمــده 
تاکنــون طــی پنــج مرحله منابــع صندوق توســعه 

ملــی در حســاب موسســات و بانک هــای عامــل 
واریــز شــده و معــادل آن هــم خــود بانک ها روی 
بــه پــول واریــزی صنــدوق توســعه ملــی آورده اند 
کــه تاکنــون یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دالر بوده 
است و با کسر ۱۰ درصد ذخیره قانونی حدود ۱۹ 
هزار میلیارد تومان می شود که تاکنون حدود ۱۵ 

هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
کریمــی بیرانونــد همچنین دربــاره مصوبات 
جلسه افزود:جلسه روز گذشته چند مصوبه مهم 
داشــت؛ یکــی از مصوبات اصالح دســتورالعمل و 
آیین نامــه اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری 
بــود کــه در دســتور کارقــرار گرفــت و نظــر همــه 
دســتگاه ها و ســازمان ها از جمله ســازمان برنامه 
و بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک های عامل 

اخذ و امروز تصویب شد.
وی گفــت: ســرانه اشــتغال در قانــون ۵۰ میلیون 
تومــان بــود کــه امــروز بــه 3۰۰ میلیــون تومــان 
افزایش یافت که از مصوبات بسیار خوب جلسه 
بــود و یکــی دیگر از مصوبات مــا این بود که باقی 
مانــده مبلــغ واریــزی صندوق توســعه ملــی یعنی 
۵3.۷ میلیون دالر به زودی در حساب موسسات 
منابــع  محــل  ایــن  از  و  می شــود  واگــذار  عامــل 

خوبــی مجــددا وارد خواهــد شــد. همچنیــن منابع 
بازپرداختی که حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان اســت 
و بازپرداخــت اقســاط به حســاب بانک های عامل 
بــوده اســت، تفاهمنامــه  مربوطــه امضا شــد و به 
زودی پرداخــت منابــع بازپرداختــی از محل قانون 

اشتغال پایدار روستایی نیز شروع می شود.
معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
دربــاره نــرخ بیــکاری اعــالم شــده از ســوی مرکــز 
آمــار نیــز گفــت: مــا متولی آمــار مرکز آمــار ایران 
نیســتیم ولــی ایــن مرکز نــرخ بیکاری تابســتان را 
۸.۹ درصــد اعالم کــرده که این نرخ کمترین نرخ 
۱۸ ســال اخیــر تابستان هاســت و مطابــق بــا آمار 
اســت. البتــه فضــای کســب و کار رو بــه بهبــود 
اســت و انتظار می رود با منابع خوبی که در این 
دولت تجهیز شــده و اختصاص یافته و نظارت ها 

افزایش یافته است، این نرخ کاهش یابد.
اولین بــار  بــرای  گفــت:  بیرانونــد  کریمــی 
ســامانه نظــارت بــر طرح هــای اشــتغال کشــور را 
ایجــاد کردیــم و حرکــت کلــی اقتصــاد کالن هــم 
رو بــه بهبــود بــوده و با اتفاقات خوبــی که افتاده 
اســت، کامــال قابــل پیش بینــی بود و بــه نظر من 

تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ بیکاری کاهش می یابد.

بــهگفتــهرئیــسهیــاتمدیــرهفدراســیونطیور،
قیمــتتمامشــدهکاالباافزایشنــرخارزنیمایی
کــهازســویدولــتانجــاممیگیــرد،بــاالمــیرود
امــاازبخــشخصوصــیانتظــاردارنــدکاالیخــود
رابــاقیمتــیپایینتــرازنرختمامشــدهبهفروش

رساند.
داوود رنگــی در گفت وگــو با ایســنا اظهار کرد: 
پــس از حــذف ارز ترجیحــی، قیمتگــذاری کاالهــا بــا 
ارز نیمایــی کــه در آن مقطع  حدود ۲۴ هزار تومان 
بــود، انجــام شــد امــا با گذشــت بیش از شــش ماه 

و افزایــش نــرخ ارز نیمایــی کــه بــه طــور مســتمر از 
ســوی بانــک مرکــزی انجــام می گیــرد، همچنــان از 
بخش خصوصی انتظار دارند کاالی وارداتی را ارزان 

بفروشد.
وی افــزود: بــه عنــوان مثــال قیمــت نهاده های 
دامــی بــا ارز نیمایــی ۲3 تا ۲۴ هــزار تومانی تعیین 
شــده اســت اما اکنون که قیمت ارز نیمایی به ۲۸ 
هــزار تومــان رســیده اســت، هیــچ تغییــری در نــرخ 

نهاده های دامی داده نمی شود.
رنگــی ادامــه داد: البتــه بــا وجود ثبــات قیمت 

نهاده های دامی شــاهد این مسأله هستیم که نرخ 
خدمات دولتی مانند موسســه استاندارد و خدمات 

بندری چندین برابر شده است.  
ایــن مســئول صنفــی بــا انتقــاد از قیمتگــذاری 
در  متاســفانه  داد:  ادامــه  مــرغ   بــرای  دســتوری 
قیمت گــذاری بــرای کاالهــا منطــق اقتصــادی رعایت 
نمی شــود. در ســازمان حمایــت و تشــکیالت وزارت 
جهــاد نیــز  رویــه اقتصــادی متناســب بــا وضــع بازار 

حاکم نیست.
رئیــس هیــات مدیره فدراســیون طیور درباره 

وضعیــت بــازار مــرغ تصریــح کرد: در شــرایطی که 
قیمــت مــرغ عرضــه شــده از ســوی تولیدکننــدگان 
پایین تــر از نــرخ دســتوری اســت هیــچ دســتگاهی 
بــرای جبران زیان واحدهــای تولیدکننده برنامه ای 
نــدارد. امــا بــه محــض اینکــه تولیدکننــدگان بــرای 
را  قیمــت  خــود  زیــان  و  ضــرر  از  بخشــی  جبــران 
کمــی نســبت بــه نــرخ تعییــن شــده باالتــر ببرنــد، 
تــوان  تمــام  بــا  بازرســی  و  نظارتــی  دســتگاه های 
وارد معرکه شــده و شــروع به پرونده ســازی برای 

تولیدکننــدگان  می کنند.

رنگــی بــا تاکیــد بــر ضــرورت تامیــن نقدینگــی 
بــرای فعــاالن صنعت طیور خاطرنشــان کرد: تامین 
تســهیالت مالی برای بخش طیور بســیار ضعیف و 
کند است، همچنین استهالک ماشین آالت و عدم 
امــکان تجهیــز و نوســازی و توســعه واحدهــا بــرای 
تولیدکننــدگان میســر نیســت این عوامــل می تواند 
ظــرف دو تــا ســه ســال آینده صنــف را گرفتــار عدم 

کارایی و افزایش هزینه های سربار کند.
رئیس هیات مدیره فدراسیون طیور همچنین 
دربــاره تجمیــع تشــکل ها اظهــار کــرد: وزیــر جهــاد 

کشــاورزی نســبت بــه نبود تشــکلی بــزرگ و فراگیر 
که بتواند به آن اعتماد کنند ابراز دغدغه کرده اند.
رویکــرد  دو  بــا  عمدتــا  تشــکل ها  افــزود:  وی 
مشــورتی و عملیاتی تشــکیل می شوند. تشکل های 
شــکل  تعاونــی  شــرکت های  قالــب  در  عملیاتــی 
می گیرنــد کــه عملکــرد آنهــا در قالــب بیــالن کار، 
حجم خرید و فروش و ســوددهی و زیاندهی قابل 
ارزیابی اســت اما تشــکل های مشــورتی که بیشــتر 
در قالــب انجمــن تشــکیل می شــوند بایــد بــا ارائــه 

برنامه های کارشناسانه ارزیابی شوند.

انتقادفدراسیونطیورازعدمتغییرنرخنهادههایدامی

اختصاص۶۰هزارمیلیاردتومانتسهیالتاشتغالزاییبهاستانها

 رئیسسازمانهواپیماییکشوری:بااخذاختیارازمقاممعظمرهبری
خریدهواپیماتسهیلشدهاست

رئیسکمیسیونمالیاتاتاقبازرگانیایران:رکودبازار
تشدیدشدهاست
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سقف حواله جات ارزی دام 
و طیور افزایش یافت

ســقف تســهیالت ارزی کاالهــای اساســی بــه مبلــغ ۶۰ 
میلیون یورو افزایش یافت.

بــه گــزارش مهر، عباس حاجــی زاده، دبیر اتحادیه 
واردکننــدگان دام و طیــور ایران در نامه ای به رئیس کل 
بانک مرکزی ضمن اشــاره به سیاست های بانک مرکزی 
بــرای افزایــش ســقف حوالــه جــات ارزی و تخصیص به 
موقــع ارز اعــام کــرد: ذخایــر کاالهای اساســی در وضع 

مطلوبی بسر می برد.
در ایــن نامــه آمــده اســت: هــم اکنــون به لطــف خداوند 
متعال و همت دست اندرکاران علیرغم اختال در عرضه 
جهانی و افزایش قیمت اغلب کاالهای اساسی مزید بر 
محدودیت های ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه علیه 
جمهوری اسامی ایران ذخایر کاالهای اساسی کشور در 
وضع کاماً مطلوبی به سر می برد و این امر سبب شده 
است این کاالها همچنان با قیمت تمام شده پایین تری 
نســبت به ســایر کاالها در ســبد غذایی مردم قرار گیرد 
بــدون شــک تاش هــای بی وقفه بانک مرکــزی در تأمین 
و تخصیــص بــه موقع منابع ارزی و تدابیر اخیر آن بانک 
از جمله افزایش سقف تسهیات ارزی کاالهای اساسی 
به مبلغ ۶۰ میلیون یورو افزایش ســقف حوالجات ارزی 
بــه مبلــغ ۳۰ میلیون یورو و کاهش کارمزد انتقال ارز از 
منابع نیکو از ۱.۵ درصد به ۰.۵ درصد ســهم به ســزایی 
در تحقــق برنامه هــای برآمــده از سیاســت های کان این 
حــوزه و آرامــش کنونــی حاکــم بر فرآینــد تأمین کاالهای 

اساسی داشته است.
تأمیــن  بــه منظــور  بانــک مرکــزی  اســت،  گفتنــی 
و تخصیــص بــه موقــع منابــع ارزی بــرای واردکننــدگان 
کاالهــای  ارزی  تســهیات  ســقف  اساســی  کاالهــای 
اساسی را از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو افزایش داد. ضمن 
اینکــه ســقف حوالــه جات ارزی نیــز از ۵ به ۳۰ میلیون 
یــورو افزایــش یافته اســت؛ همچنین کارمــزد انتقال ارز 
از منابــع نیکــو در تأمیــن و تخصیــص منابــع ارزی بــرای 

کاالهای اساسی از ۱.۵ به ۰.۵ درصد کاهش یافت.

 جهش خودروسازان
در آبان ۱۴۰۱

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمت( از رکوردشــکنی 
خودروسازان بزرگ در آبان، طی پنج سال اخیر خبر داد.
به گزارش ایســنا، امید قالیباف در حســاب توییتر 
خــود از رکوردزنــی خودروســازان بــزرگ در آبان طی پنج 

سال اخیر خبر داده است.
طبــق اعــام ســخنگوی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت، "بــا برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه، رکورد پنج 
ســاله تولیــد ماهانــه خــودرو در آبــان امســال شکســته 
شد. خودروسازان در این ماه ۱۲۲ هزار دستگاه خودرو 
تولیــد کرده انــد کــه باالترین میــزان تولیــد ماهانه آن ها 
در پنج ســال گذشــته است. با ادامه این روند و برطرف 
کــردن نیــاز  واقعــی بــازار تــا پایان ســال جاری، از ســال 

آینده طرح های ارتقا کیفی خودرو آغاز می شود. "
گفتنــی اســت که اخیــرا خبــر رکوردزنی بی ســابقه 
ایران خــودرو در عرضــه خودروهــا در آبــان امســال طــی 
چهــار ســال و نیــم اخیــر)از خــرداد مــاه ۱۳۹۷ تاکنــون( 

منتشر شده بود.
ایران خــودرو مدعــی اســت در آبان امســال، رکورد 
عرضه ماهانه خود را با عرضه و تحویل ۵۷ هزار و ۷۳۶ 
دستگاه شکسته است. این رکورد از زمان اجباری شدن 
نصــب پــاک بر روی خودروها تاکنون بی ســابقه بوده و 

رقم قابل توجهی است.

عوارض صادرات 
گوجه فرنگی صفر شد

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی از 
صفر شدن تعرفه صادرات گوجه فرنگی تولید شده در 

استان بوشهر خبر داد.
ابراهیــم رضایی روزگذشــته در جمــع خبرنگاران از 
حــذف عــوارض صــادرات گوجه فرنگــی خبــر داد و اظهار 
کرد: در جلســه با نمایندگان و مســئوالن استان با وزیر 
جهــاد کشــاورزی، پــس از رایزنی هــای فــراوان و متقاعد 
شــدن وزیــر جهــاد کشــاورزی، به دســتور وزیــر عوارض 

صادرات گوجه فرنگی استان بوشهر حذف شد.
در روزهــای اخیــر کشــاورزان گوجــه کار در اســتان 
بوشهر خواستار تجدیدنظر در تصمیم اخیر دولت برای 
تعرفــه صادراتــی گوجــه فرنگــی شــده بودنــد؛ از ایــن رو 
یکبار تعرفه صادراتی از ۱۳ هزار تومان به ۶ هزار تومان 
کاهــش یافتــه بود، اما این کشــاورزان همچنان نســبت 

به تعرفه تعیین شده رضایت نداشتند.
پیش بینــی می شــود ۶۰۴ هزار تــن محصول گوجه 
فرنگی از ســطح ۱۱ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی کشــاورزی 
اســتان بوشهر برداشت شــود؛  ۸۰ هزار تن محصول از 
ســطح هــزار و ۵۰۰ هکتــار از مــزارع اســتان بــه صــورت 
پاییزه و ۵۱۴ هزار تن از سطح ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار در 
کشــت زمســتانه و ۱۰ هزار تن از ۲۰۰ هکتار در کشــت 

بهاره در استان بوشهر برداشت می شود.

سقف فروش ارز به دارندگان 
کارت بازرگانی ۳ برابر شد

بانک مرکزی اعالم کرد که سقف فروش ارز به صورت 
اســکناس در بازار توافقی، برای اشــخاص دارای کارت 

بازرگانی از ۲۰۰۰ یورو به ۶۰۰۰ یورو افزایش یافت.
بــه گــزارش ایســنا، بانــک مرکــزی اعــام کــرد: بــه 
منظــور تامیــن ارز )اســکناس( موردنیــاز تولیدکننــدگان 
و تجــار بــرای تامیــن هزینه هــای مرتبــط با امــور تجاری، 
سقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای 
کارت بازرگانــی معتبــر، از ۲۰۰۰ یــورو بــه ۶۰۰۰ یــورو 

افزایش یافت.
گفتنی است؛ شناسایی و تامین ارز موردنیاز سایر 

گروه ها در دستور کار مستمر بانک مرکزی است.

اخبـــــــــــــــــار

 برداشت از برخی
معادن افغانستان به ایران 

سپرده می شود
رئیس اتاق مشــترک ایران و افغانســتان شــعبه مشهد 
خاطر نشــان کــرد دولت ایران امتیازهــای قابل توجهی 
به دولت افغانستان می دهد و در بسیاری از موارد به 
آنها کمک می شود؛ اما از سوی دیگر دولت افغانستان 

به ایران به دشواری امتیاز می دهد.
هــادی نبــی زاده در گفت وگو بــا ایلنا، با بیان اینکه 
در ۳ مــاه نخســت ســال جــاری شــاهد کاهــش رونــد 
تجــارت ایــران و افغانســتان بودیــم، گفــت: افت تجارت 
بین دو کشوراز مرداد رو به بهبودی رفت و در این بازه 
زمانی تجارت ایران و افغانستان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد 
رشــد را تجربــه کرد امــا هنوز رقم تجارت مانند گذشــته 
نشــده اســت. تجارت این دو کشــور در ســال ۹۹ حدود 
۳۰ درصــد و در ســال ۱۴۰۰ حــدود ۳۵ درصد افت کرد؛ 
امــا از ۱۴۰۱ شــاهد رشــد ۲۰ تا ۲۵ درصــدی تجارت بین 
دو کشــور بودیــم چراکــه افزایــش نــرخ دالر صــادرات را 

برای تجار توجیه پذیر کرد.
و  ایــران  تجــارت  افــت  دالیــل  بــه  اشــاره  بــا  وی 
زمینــه  در  مشــکات  کــرد:  نشــان  خاطــر  افغانســتان، 
حمــل و نقل هــای مــرزی و نقــل و انتقــاالت پــول جــزو 
اصلی تریــن دالیلــی اســت کــه می تــوان بــرای کاهــش 
تجارت بین دو کشور برشمرد؛ جابه جایی دالر از طریق 
دالالن و صرافی هــا صــورت می گیرد چون انتقال دالر از 

افغانستان مجاز نیست.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه دولــت جدید 
افغانســتان تعرفه هــای صادراتــی را واقعی کرده اســت، 
تصریــح کــرد: دولــت پیشــین افغانســتان تعرفه هــا را 
به صــورت واقعــی دریافــت نمی کردنــد و اینگونه تجارت 
بــرای تجــار مقرون به صرفه بود؛ متاســفانه دولت ایران 
با طالبان مذاکره ای برقرار نکرد که تعرفه های تجاری را 
تعدیــل کنــد این در حالیســت که دولت پاکســتان برای 
کاهــش تعرفه هــای تجــاری بیــن دو کشــور ورود کــرده 
اســت و در برخــی مــوارد تعرفه برخــی کاالها را به صفر 
رســاندند امــا دولــت ایــران چنیــن توافقــی را بــا طالبــان 

نکرده است.
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و افغانســتان شــعبه 
مشــهد ادامه داد: هزینه هایی که از کامیون ها دریافت 
می شــود باالســت همچنین محدودیت های بــرای آمدن 
نتیجــه  در  کــه  شــده  وضــع  افغانســتانی  کامیون هــای 

هزینه های حمل و نقل را باال برده است.
بــه گفتــه وی؛ هیــات تجــاری از طــرف اســتانداری 
و  ایــران  مشــترک  اتــاق  همــکاری  بــا  رضــوی  خراســان 
افغانســتان بــه هــرات اعــزام و بــا والی هــرات توافقاتی 
در  شــود  عملیاتــی  توافق هــای  اگــر  کــه  شــد  انجــام 
روان ســازی رشــد تجــارت بین ایــران و افغانســتان تاثیر 

مثبتی خواهد گذاشت.
نبی زاده در پاســخ به این پرســش که چرا نزدیکی 
ایــران بــه افغانســتان باعــث نشــد ما ســهم بیشــتری از 
بــازار ایــن کشــور تصاحــب کنیــم و بــه نظر می رســد که 
ترکیــه جــا پــای بیشــتری از ایــران در افغانســتان پیــدا 
کرده اســت؟ اذعان کرد:  رقابت در بازار اصل اساســی 
اســت؛ دولــت ایــران امتیازهــای قابــل توجهی بــه دولت 
افغانستان می دهد و در بسیاری از موارد به آنها کمک 
می شود اما از سوی دیگر دولت افغانستان به ایران به 
دشــواری امتیاز می دهد. دولت ترکیه و تجار این کشور 
در افغانســتان برنامه ریــزی بلندمــدت انجــام داده انــد و 
همیــن مســئله باعــث شــده اســت کــه آنهــا ســهم قابل 

توجهی از بازار افغانستان را به دست بیاورند.
بنــا بــه اظهــارات وی؛ بنا شــده اســت که برداشــت 
از برخــی معــادن افغانســتان بــه ایران ســپرده شــود که 
اگــر ایــن اتفاق رخ بدهد به رشــد تجارت بین دو کشــور 

کمک می کند.
ایــن فعــال اقتصــادی با بیان اینکه کشــت فراســرزمینی 
ایران در افغانســتان موفق نشــد، گفت: دالیل مختلفی 
در عــدم موفقیــت ایــران در زمینــه کشــت فراســرزمینی 
تاثیــر گذاشــته اســت؛ یکــی از ایــن موضوعــات مســائل 
امنیتی اســت کاالهای که در این کشــور تولید می شــود 
مشــکاتی در زمینه ورود به ایران و قرنطینه های نباتی 
دارند و از آنجایی که احتمال نقل و انتقال قاچاق و مواد 
مخــدر مطــرح اســت به دشــواری می تــوان در این زمینه 
فعالیت کرد از این رو الزم اســت که کشــت قراردادی را 
جایگزین کشــت  فراســرزمینی کنیم. ما باید به سنت ها 
و  شــرایطی که در افغانســتان وجود دارد توجه و بنا به 

آنها تصمیمات مناسب را اخذ و اجرا کنیم.

خبـــــــــــــــــر

امسال تولید تراکتور نسبت به سال گذشته 
۳۳درصــد افزایــش یافــت امــا با ایــن وجود، 
تراکتورهــای تولید داخل پاســخگوی نیازهای 
کشــاورزان نبــوده و متقاضیــان بایــد ۳ تــا ۴ 

سال در صف انتظار باشند.
کشــاورزی یکی از بخش های مهم سرزمین ها 
را  بشــری  جوامــع  غذایــی  امنیــت  کــه  بــوده 
تضمین می کند. در این راســتا تراکتور یکی از 
ابزارهــای اصلی کشــت محصوالت کشــاورزی 
بــوده کــه بــا توســعه صنعــت، تراکتورســازی 
بیــن  واقــع  در  اســت.  شــده  متحــول  هــم 
قدیمی ترین هــای ماشــین آالت مولــد نیــرو در 
حوزه کشــاورزی، تراکتورها هستند که نقش 
فعالیت هــای  توســعه  و  رونــق  در  بســیاری 
زراعتــی دارد. امــروز بــا پیشــرفت تکنولــوژی 
تجهیــزات حوزه هــای مختلــف متحول شــده و 

انجام امور را بهینه کرده است.
ایران با قدمتی حدود ۶۰ ســال در حوزه 
بازارهــای  نیازهــای  از  بخشــی  تراکتورســازی 
امــا  می دهــد.  پوشــش  نیــز  را  بین المللــی 
مدتــی اســت صحبت هایــی از انباشــت تقاضا 
شــده و اینکــه تولیــد تراکتور متناســب با نیاز 
داخــل نبــوده و ایــن امــر منجر بــه ایجاد صف 
خریــد شــده اســت. در ایــن بــاره تاکیــد شــده 
بایــد بخشــی از نیــاز کشــور بــا واردات تأمیــن 
شــود. حــال پرســش ایــن اســت کــه آیــا ایران 
بــا پیشــینه ای ۶۰ ســاله، امــروز بایــد یکــی از 

کشورهای واردکننده تراکتور باشد؟
ایــن در حالــی اســت که ترکیه با ســابقه 
فعالیت کمتر تیراژ تولید خود را افزایش داده 
و ســهم خواهــی خــود را در بــازار جهانــی بــاال 
بــرده اســت. آیــا تراکتورهای داخلــی به لحاظ 
فناوری با امکانات و آپشن های جهانی، تولید 

و تأمین می شوند؟
خبرنــگار مهــر برای پاســخ به این ســواالت به 
سراغ زنجیره تأمین تراکتورسازی کشور رفت 
زیرا کیفیت، تیراژ و قیمت قطعات از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. یونس اکبرپور پایدار، 
ماشــین  قطعــه،  ســازندگان  انجمــن  رئیــس 
تبریــز  خــودرو  و  صنعتــی  مجموعه هــای  و 
دربــاره وضــع تولیــد قطعــات گفــت: ظرفیــت 
قطعه ســازی داخــل خالی اســت و صنعتگران 

توان تأمین تمام نیاز داخل را دارند.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
مشــابه  بــه  نســبت  داخــل  قطعــات  قیمــت 
خارجــی رقابتــی اســت، عنــوان کــرد: تفــاوت 
قیمت هــا جزئی اســت و بیــن ۱۷ تا ۲۰ درصد 
قطعــات تولیدات داخل باالتــر از نوع خارجی 
است. این امر هم به تیراژ تولید برمی گردد؛ 
هر چه شمارگان تولید باالتر باشد بهای تمام 

شده رقابتی تر خواهد بود.

این فعال صنعت درباره مشکات تولید 
اظهار کرد: مهم ترین مســاله صنایع نقدینگی 
و تأمیــن ســرمایه در گــردش اســت. در حــال 
حاضر ســازنده تراکتور هزینه قطعات زنجیره 
تأمیــن را هــر ۳ تــا ۴ ماه می پــردازد اما قطعه 
ســاز بایــد حقــوق کارگــران و کارکنــان خــود را 
ماهانــه بپــردازد بنابرایــن بایــد منابــع مالــی 
کافی در اختیار داشته باشد تا بتواند از پس 

هزینه های جاری خود برآید.

افزایش ۵۰ درصدی تولید
دیگــر  از  دریانــی  محمــود  ادامــه  در 
تولیدکنندگان فعال در زنجیره تأمین قطعات 
تراکتورهای داخلی با اشــاره به تولید قطعات 
بر اساس سفارش شرکت مادر گفت: امسال 
تیراژ نســبت به ســال گذشــته افزایــش یافته 
بــه طوری که قطعه ســازان ناچــار به افزایش 

شیفت ها شده اند.
وی افــزود: آمار تولید امســال، نشــان از 
افزایــش ۵۰ درصــدی در این حوزه داشــته که 
این نویدبخش خوبی برای بازار داخل است.

تولید داخل پاسخگوی بازار است
شــده  منتشــر  آمارهــای  اســاس  بــر 
تــا پایــان مهــر امســال نزدیــک بــه ۷۰ هــزار 
تراکتــور جــاده ای به ارزش یک میلیارد و ۶۳۴ 
میلیون دالر وارد کشــور شــده است. به گفته 
کارشناســان ایــن آمــار مربوط بــه تراکتورهای 
ایــن  واردات  اینکــه  نبــوده ضمــن  کشــاورزی 
حجم تراکتور در سایر بخش ها هم بر اساس 
آمــار گمــرک نمی توانــد صحت داشــته باشــد. 
مهر در ادامه گزارش خود درباره آمار تولید و 
نیاز بازار کشور به سراغ یکی از فعاالن حوزه 
تراکتورسازی رفت. ناصر قربانیان در این باره 
گفت: بر اســاس آمارهای منتشــر شــده تیراژ 
تولید تا پیش از ســال ۹۸ بین ۱۵ تا ۱۶ هزار 
دســتگاه بــوده کــه در حــال حاضــر بر اســاس 
آمــار وزارت جهاد کشــاورزی نیازمندی کشــور 

حدود ۱۸ هزار دستگاه است.
خریــد  طوالنــی  صف هــای  دربــاره  وی 
داخــل  تولیــد  تیــراژ  داد:  توضیــح  تراکتــور 
پاســخگوی بازار اســت اما پاییــن بودن قدرت 
خرید کشاورزان سبب شده تا با انباشت نیاز 

روبه رو باشیم.
قربانیــان بــا بیــان اینکــه بــرای کاهــش 
انباشت بازار تقاضا ضرورت دارد تا اعتباراتی 
بــرای کشــاورزان در نظــر گرفته شــود، یادآور 
شد: در یک سال گذشته )از ۶ ماه دوم سال 
از ســوی  تــا آذر ۱۴۰۱( هیــچ اعتبــاری   ۱۴۰۰
بانــک کشــاورزی بــرای کشــاورزان در بخــش 
خرید تراکتور لحاظ نشده این در حالی است 

کــه در ســال های قبــل بــه طور میانگیــن برای 
۱۲ هــزار دســتگاه، تســهیات بــه خریــداران 

پرداخت می شد.
ایــن فعــال حــوزه تراکتورســازی بــا بیــان اینکه 
امــروز میــزان تولیــد از ۱۸ هــزار دســتگاه بــه 
حــدود ۳۵ هــزار دســتگاه بــرای بــازار داخــل و 
خارج رسیده است، اظهار کرد: در واقع با این 
رکــورد هیــچ نیــازی بدون پاســخ باقــی نمانده 
تضمیــن  تولیدکننــدگان  تــاش  تمــام  اســت. 

تأمین نیاز داخل و البته صادرات است.

دردسرهای خرید تراکتور
در ادامه مهر موضوع تأمین تراکتورهای مورد 
نیاز را از کارشناسان حوزه کشاورزی پیگیری 
حــوزه  کارشناســان  از  زارعیــن  حمیــد  کــرد. 
کشاورزی و باغداری درباره تأمین تراکتورهای 
کــرد:  عنــوان  کشــاورزی  بخــش  نیــاز  مــورد 
نخســتین مســاله ایــن اســت کــه تراکتورهای 
تولیــدی داخل پاســخگو نیازمندی ها نیســت. 
بــه عنــوان مثــال اگــر کشــاورزی بــرای خریــد 
تراکتــور دولتــی اقــدام کنــد بایــد بیــن ۳ تــا ۴ 

سال در صف انتظار باشد.
وی افــزود: تفــاوت قیمــت درب کارخانه 
تراکتور و نرخ بازار زیاد بوده و کشاورز خرده 
پــا توانایــی خریــد از بــازار آزاد را نــدارد؛ ناچار 
باید ثبت نام کرده و پس از تأیید وی از سوی 
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان کشاورز چند 
ســالی در صــف خواهــد بــود تــا تراکتــور مورد 

نظرش را تحویل بگیرد.
ایــن مهنــدس کشــاورزی اضافه کــرد: از 
تراکتورهای مونتاژی اســتقبال نمی شــود زیرا 
بنابرایــن  بــوده  آنهــا چینــی  بیشــتر قطعــات 
اســتهاک آنها باالســت. همچنیــن از خدمات 

پس از فروش مناسبی برخوردار نیستند.
او گفــت: در ســال های قبــل زمانــی کــه 
کشاورز برای خرید تراکتور اقدام می کرد پس 
از ۶ مــاه می توانســت آن را تحویــل بگیــرد اما 

امروز مدت زمان خرید طوالنی شده است.

کشاورزان مات دالل بازی
زارعیــن دربــاره چالش هــای کشــاورزان 
کشــور بــه چنــد نکتــه کلیــدی اشــاره کــرد و 
گفت: نخستین مساله کشاورز خرید تراکتور 
بــا قیمت دولتی اســت نه بــا نرخی که دالالن 
در بــازار آزاد تعییــن می کننــد. همچنیــن باید 
تیــراژ تولیــد متناســب با بــازار تقاضــا بوده به 
طــوری کــه کشــاورز بــرای تعویــض و تبدیــل 
بــه احســن کــردن تراکتــور مورد نیاز کشــت و 
کارش بــا مشــکل روبــه رو نباشــد. عمــر مفید 
حــوزه  در  و  اســت  مشــخص  ماشــین آالت 
تراکتور ضرورت دارد پس از ۱۰ ســال تراکتور 

جدید خریداری شــود. این در حالی اســت که 
امــروز حتــی تراکتورهــای مربــوط به ســال ۶۰ 
هنوز در روستاهای کشور فعالیت دارند. این 
امــر خــود منجــر بــه آلودگــی هوا و مشــکات 

زیست محیطی شده است.

دیوار کوتاه کشاورز
ایــن مهندس بخش کشــاورزی در ادامه 
عملکردهــای  گفــت:  کشــاورزان  چالش هــای 
جزیــره ای و ناهماهنــگ بودن برخی از نهادها 
ســبب شــده تــا امــروز بعضــی از تراکتورهــای 
و  نشــوند  پــاک  )مونتاژی هــا(  داخــل  تولیــد 
ناچــار گازوئیــل مــورد نیاز خــود را از بازار آزاد 
بــا لیتــری حــدود ۳ هزار تومان تهیــه کنند در 
حالــی کــه قیمــت دولتــی ایــن ســوخت لیتری 

۳۰۰ تومان است.
نشــدن  پــاک  چرایــی  دربــاره  زارعیــن 
تولیــد  تراکتورهــای  داد:  توضیــح  تراکتورهــا 
داخــل پــاک شــده در اختیــار کشــاورز قــرار 
می گیــرد امــا تراکتورهــای مونتــاژی از ســوی 
پلیــس راهنمایــی و رانندگی پاک نمی شــوند 
زیــرا معتقدنــد وارداتــی بــوده و نبایــد پــاک 
بــه  نهادهــا  ناهماهنگــی  ایــن  دود  شــوند. 
چشــم کشــاورز رفته و صدایش هم به جایی 
نمی رســد. امــروز برخــی کشــاورزان پــس از ۴ 
تراکتورهــای  بــرای  نتوانســته اند  ســال هنــوز 
مونتــاژی داخــل پــاک دریافــت کننــد و بایــد 
بــاال خریــداری کننــد.  بــا قیمــت  گازوئیــل را 
ایــن موضــوع نیاز به رســیدگی جدی از ســوی 

نهادهای مربوطه دارد.

سخن پایانی
کــه  حالــی  در  گــزارش  ایــن  بــر  بنــا 
تولیدکننــدگان تراکتــور از افزایــش تیــراژ در 
اینکــه محصــوالت  و  می گوینــد  جــاری  ســال 
می دهــد  پوشــش  را  کشــور  نیــاز  داخلــی 
متقاضیــان تراکتور عنوان می کنند برای خرید 
یــک دســتگاه تراکتــور دولتــی ناچــار هســتند 
چندین ســال در صف انتظار باشــند. از سوی 
دیگــر زنجیــره تأمیــن ســخن از رقابتــی بــودن 
قطعــات داخلــی بــه لحــاظ کیفیــت بــا نمونــه 
مشــابه خارجــی دارنــد اما یکــی از گایه مندی 
کشــاورزان معیوب شــدن زودهنــگام قطعات 
بــوده و اینکــه هزینه کرد آنها را افزایش داده 
تجهیــزات  حــوزه  مشــکات  دیگــر  از  اســت. 
کشاورزی پاک گذاری و تأمین سوخت دولتی 
داخلــی  نهادهــای  ناهماهنگــی  اســت.  آنهــا 
ســبب شــده تــا تراکتورهای مونتاژی از ســوی 
شــماره گذاری  رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس 
نشــده و صاحبــان ایــن تراکتورهــا ناچــار بــه 

خرید گازوئیل با قیمت آزاد هستند.

رفــع  خصــوص  در  ارزی  اقــدام  کمیتــه 
محدودیت هــای صادرکننــدگان کاالهای خارج از 
شمول ایفای تعهدات ارزی و آخرین مهلت رفع 
تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت تا پایان 

مهر۱۴۰۱ مصوبات تازه ای ابالغ کرده است.
در اباغیه کمیته ارزی آمده است:

۱. بــا توجــه بــه پایــان مهلــت تعییــن شــده 
)پایــان شــهریور مــاه ۱۴۰۱( در مصوبــه ۶۹ کمیته 
اقــدام ارزی »در خصــوص رفــع محدودیت هــای 
صادرکننــدگان کاالهــای خــارج از شــمول ایفــای 

تعهدات ارزی )به شرح زیر(«،

– مصوبــه ۶۲ کمیته اقــدام ارزی: »چنانچه 
تمــام یــا بخشــی از کاالی وارداتــی بــه هــر دلیلی 
از جملــه معیــوب بــودن، فســاد، عــدم دارا بــودن 
اســتانداردهای الزم و یا انصراف از خرید کاال، از 
طریق رویه صادرات قطعی از کشور خارج شود، 
جایگزیــن  )کاالی  وارداتــی  کاالی  ارزش  معــادل 
اجرایــی  آئین نامــه   ۲۸ مــاده   ۲ بنــد  محــل  از 
تأییــد  بــا  واردات(  و  صــادرات  مقــررات  قانــون 
اصالــت پروانه هــای وارداتــی توســط گمــرک ایران 
مشــمول ایفــای تعهــدات ارزی حاصل از صادرات 

نمی گردد«

– مصوبــه ۶۷ کمیتــه اقدام ارزی: »چنانچه 
کاالیــی بــه منظــور تعمیــر طــی اظهارنامــه صــدور 
موقــت از کشــور خــارج شــود و بــه دلیــل عــدم 
قابلیــت تعمیــر و غیــر قابــل اســتفاده بــودن بــه 
موقــت  صــادرات  اظهارنامــه  و  بازنگــردد  کشــور 
تبدیــل بــه صــادرات قطعــی شــود و یــا کاالیی که 
اشــتباهاً تحــت رویــه صــادرات قطعــی بــه منظور 
تعمیر از کشور خارج شود، منوط به تأیید مراتب 
توســط دســتگاه تخصصی ذیربط، مشمول ایفای 

تعهدات ارزی نخواهد بود.«
»مهلــت عــدم اعمــال محدودیت هــای تجــاری تــا 

پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.«
تکلیــف  تعییــن  ضــرورت  بــه  توجــه  بــا   .۲
پروانه هــای صادراتــی رفــع تعهــد نشــده ســنوات 
از  کاال  صادرکننــدگان  بــه   ۱۴۰۰ لغایــت   ۱۳۹۷
محــل پروانه هــای ورود موقــت کــه صــادرات از 
محــل ورود موقــت آنها مربوط به بــازه زمانی ۲۲ 
فروردین ماه سال ۹۷ لغایت تا پایان سال ۱۴۰۰ 
اســت و تاکنــون حســب مصوبــه ســی و دومیــن 
جلســه کمیتــه اقــدام ارزی مــورخ ۹ خرداد ســال 
۱۴۰۰ نســبت بــه ارائه اطاعات خــود به گمرکات 
پایــان  تــا  نکرده انــد  اقــدام  کننــده  موقــت  ورود 

مهــر مــاه ســال جــاری مهلــت داده می شــود وفق 
مصوبــه مذکــور اقــدام و موضــوع را از گمــرکات 
ورود موقــت کننــده پیگیــری کنــد. بدیهــی اســت 
پــس از مهلــت مزبــور از پذیرش درخواســت های 
مربوط به بازه زمانی یاد شده در گمرکات اجرایی 
 و ارســال اطاعــات بــه بانک مســرکزی خــودداری

خواهد شد.
در موقــت  ورود  محــل  از   صادرکننــدگان 
۷ ماهه نخســت ســال ۱۴۰۱ تا پایان ســال جاری 
جهــت اقــدام وفــق مراتــب فــوق مهلــت خواهنــد 

داشت.

مدیــر کل دفتــر معدنــی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در نامه ای خطاب به مدیر عامل شــرکت 
بورس کاالی ایران، کف عرضه جدید کنسانتره، 
گندله، آهن اسفنجی، شمش و کلیه محصوالت 

فوالدی را به تفکیک هر شرکت اعالم کرد.
حامــد  بــه  نامــه ای  در  امیــری،  ســیف اله 
بــورس کاالی  ســلطانی نژاد )مدیرعامــل شــرکت 
آهــن  گندلــه،  کنســانتره،  عرضــه  کــف  ایــران(، 
اســفنجی، شــمش و کلیــه محصوالت فــوالدی را 

به تفکیک هر شرکت تعیین و اعام کرده است.
و  نامــه  ایــن  مفــاد  کــه  اســت  ذکــر  قابــل 
کــف عرضــه جدیــد از دوازدهــم مــاه جــاری قابــل 

اجراست.
براســاس آنچه که در بخشــنامه ذکر شــده، 
این کف عرضه بر اســاس تولید شــش ماهه اول 
۱۴۰۱ ســال جــاری )پــس از کســر خودمصرفــی( 

تعیین و اباغ شده است.
دفتــر صنایــع  مدیــرکل  )نامــه(  اباغیــه  در 

معدنی وزارت صمت آمده است:
جلســه  مصوبــات  بــه  توجــه  بــا  "احترامــا 
ســتاد تنظیــم بازار کشــور در تاریــخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ 
کاالهــای  بــازار  مدیریــت  کارگــروه  تصمیمــات  و 
فــوالدی  پایــه، بدینوســیله کــف عرضــه شــمش 
و  )میلگــرد  طویــل  مقاطــع  )بیلت وبلــوم(، 
تیرآهــن(، اســلب )تختــال(، ورق گــرم و ســرد بــه 
شــرح جــداول پیوســت جهــت اقــدام الزم ابــاغ 
می شــود. بدیهی اســت آن شــرکت مکلف اســت 

اباغــی  کــه مــف عرضــه  فهرســت شــرکت هایی 
تجــارت  جامــع  ســامان  بــه  کرده انــد،  رعایــت  را 
ارســال تا جهت صدور گواهی صادرات به گمرک 
جمهوری اسامی ایران، مورد استفاده قرار گیرد. 
خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد اقــدام الزم 

صورت پذیرد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن نامــه از تاریــخ 

۱۴۰۱/۰۹/۱۲ قابل اجرا  است."
رونوشــت ایــن نامــه بــرای قائــم مقــام وزیــر 

صمت در امور بازرگانی، معاون معادن و فرآوری 
وزارتــی،  حــوزه  کل  مدیــر  صمــت،  وزارت  مــواد 
مدیــران صنعــت، معــدن و تجــارت ۳۱ اســتان و 
جنــوب کرمــان، مدیــرکل دفتــر صــادرات گمــرک، 
دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران، دبیــر 
انجمن ســنگ آهن ایران، دبیــر انجمن نوردکاران 
فــوالدی و مدیــران عامل شــرکت های تولیدکننده 
و مصرف کننده محصوالت فوالدی اباغ و ارسال 

شده است.

کف عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال ابالغ شد

تمدید مهلت عدم اعمال محدودیت های تجاری تا پایان آذر ۱۴۰۱

ناهماهنگی نهادها
کشاورزان را دچار

دردسر کرد
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راه اندازی شورای تجاری 
ایران و روسیه 

شــورایتجــاریایــرانوروســیهبــاهــدفرفــعموانــع
همکاریهایصنعتیوتجاریمیانطرفهایایرانیو

روسآغازبهکارکرد.
به گزارش  سازمان توسعه تجارت ایران، همزمان 
پــاک، معــاون وزیر صمــت و  پیمــان  بــا ســفر علیرضــا 
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران و اعــزام هیــأت 
۵۰ نفره تجــاری از اســتان اصفهان به روســیه، شــورای 

تجاری ایران و روسیه آغاز به کار کرد.
شــورای تجــاری ایــران و روســیه، به عنوان شــورای 
مشــترک میان ســازمان توســعه تجارت ایران و اتحادیه 
کارآفرینــان و صنعتگــران روســیه بــا هــدف رفــع موانــع 
همکاری هــای صنعتــی و تجاری میان طرف های ایرانی و 

روس تشکیل خواهد شد.
مراســم آغاز به کار این شــورا روزگذشته با حضور رئیس 
سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس اتحادیه کارآفرینان 
و صنعتگــران روســیه برگــزار شــد. از دیگــر اهداف ســفر 
هیأت ایرانی به روسیه می توان به توسعه روابط تجاری، 

گردشگری و همکاری های صنعتی اشاره کرد.

اهمیت فناوری در فروش و 
بازاریابی

ادامهازصفحه1

شــرایطکاربردمدیریتفروشوبازاریابی
- ورود محصوالت جدید به بازار.

- افزایش تولید محصوالت موجود.
- کاهــش هزینه  های فروش و توزیع.

- بازار صادرات.
- بهبــود وســایل حمــل و نقــل و ارتباطــات در داخل 

و خارج از کشور.
- افزایــش درآمــد ســرانه و تقاضــای بیشــتر بــرای 

کاالها توسط مصرف کنندگان.
نقشفناوریدرفروشوبازاریابی

امــروزه فنــاوری نقــش کلیــدی در فــروش و بازاریابــی دارد. 
عالوه بر این همکاری بین دو واحد تجاری را تسهیل می کند.
از فنــاوری فــروش و بازاریابــی،  یــک مثــال مهــم 
سیســتم مدیریت ارتباط با مشــتری )CRM( اســت. یک 
CRM بــه عنــوان یــک منبــع واحــد بــرای تمــام اطالعــات 
مشتری عمل می کند. این اطالعات به تیم  های فروش 
کمــک مــی کنــد تــا درک بهتــری از نحــوه تبدیــل شــدن 
مشــتری به یک مشــتری داشته باشند. به عنوان مثال، 
CRM ممکــن اســت حــاوی اطالعاتــی در مــورد جایی که 
قــدرت ایجــاد مشــتری دارد باشــد، مانند یک نمایشــگاه 

تجاری یا تبلیغات آنالین.
از دیدگاه بازاریابی، یک CRM به ردیابی مشتریان 
بالقــوه در طــول چرخــه فــروش کمــک می کنــد و ایــن 
تیم هــای  اختیــار  در  را  ارزشــمندی  بازخــورد  اطالعــات 
بازاریابــی قرار می دهد که کــدام کانال های بازاریابی به 
احتمــال زیــاد منجــر بــه تولید ســرنخ، فــروش واقعی یا 

طوالنی ترین نرخ حفظ مشتری می شوند.

 سراب ماشین برقی
ارزان قیمت

ادامهازصفحه1

بــرای یــک رنــو زوئــی بیــش از 32۰۰۰ یورو نیاز اســت و 
تفاوت نســخه برقی و حرارتی خودروهای شــهری مانند 
پژو 2۰8 )قبل از یارانه خرید( به نزدیک به 1۵۰۰۰ یورو 
مــی رســد. از زمــان عرضــه آن در مــارس 2۰21، قیمــت 
مــدل  Dacia Spring، کــه یــک مــدل محبوب کمیاب در 
میان خودروهای برقی است، از 1699۰ یورو به 2۰88۰ 

یورو افزایش یافته است.
 MG ،Great Wall Motors ورود برندهــای چینی ماننــد
یــا BYD کــه قیمت  هــای بســیار پاییــن تــری نســبت بــه 
رقبای اروپایی خود دارند، الزم بود تا این سوال به طور 
آشــکار در مورد توانایی تولید کنندگان بزرگ برای ارائه 
مدل  هــای کمتــر انحصــاری جهــت ارایــه قیمت مناســب 
مطرح شــود. اما در نهایت این مســئله مشــکل جدیدی 
نیســت و همــواره در صنعــت خــودرو موضــوع رقابــت 
قیمتــی مطــرح بــوده اســت؛ ولــی در ایــن برهــه زمانــی 
چالــش حاصــل از ایــن موضوع به مانعــی در برابر برقی 
شدن بازار تبدیل شده است، گرانی قیمت توسعه بازار 

خودروهای برقی را کند کرده است.
اگرچــه تولید خــودروی با باتری گران تر اســت، اما 
برندهــای بــزرگ تــا حــدودی مســئولیت دارنــد. مشــاور 
بریتانیایی JATO خاطرنشــان می کند که بین سال های 
2۰1۵ تا 2۰22، میانگین قیمت یک خودروی الکتریکی 
اروپــا افزایــش یافتــه  یــورو در  بــه ۵۵821  از 48942 
اســت کــه تفاوتــی 27 درصدی در مقایســه بــا مدل های 
معمولــی دارد. برعکــس، در چیــن قیمــت از 66819 بــه 
31829 یــورو کاهــش یافتــه اســت و یــک وســیله نقلیه 
الکتریکی اکنون به طور متوســط 33 درصد ارزان تر از 

یک خودروی حرارتی است.

مطابــق بــا الزامــات دیکتــه شــده توســط مقامــات 
چینــی، برندهــای محلــی مدل  هایــی را طراحــی و تولیــد 
کرده انــد - نــه فقــط در اندازه کوچک یا منحصراً شــهری 
- کــه قــادر بــه رســیدن به ســطوح بــاالی تیراژ هســتند. 
برعکــس، JATO نتیجــه می گیــرد کــه »علی رغــم برخــی 
غربــی  تولیدکننــدگان   ،2۰2۰ ســال  از  پیشــرفت ها 
ســودآورترین بخش هــا را ترجیــح داده انــد و موفــق بــه 
ایجاد پیشــنهادی از وسایل نقلیه الکتریکی که نیازهای 

مصرف کننده را برآورده می کند، نشده اند.«
منبع:لوموند

اخبـــــــــــــــــار

قیمت نفت به دلیل نگرانی 
از تقاضا کاهش می یابد

ادامهازصفحه1

شــاخص نفــت خــام آمریکا، وســت تگــزاس اینترمدیت 
)WTI(، بــا 2.23 دالر یــا 2.9 درصــد کاهش به 74.۰۵ 
دالر در هــر بشــکه رســید کــه ضعیف تریــن قیمــت از 6 
ژانویــه )دی( اســت. در ایــن روز قیمــت نفت برای مدت 
کــه  یافــت  کاهــش  روز  در  دالر   73.82 بــه  کوتاهــی 

پایین ترین قیمت از دسامبر )آذر( سال گذشته بود.
هــر دو شــاخص ســه بــار در هفتــه متوالی کاهش 
داشته اند که برنت در هفته گذشته 4.6 درصد کاهش 
داشــته اســت، در حالــی کــه WTI ، 4.7درصــد کاهــش 

یافته است.
Emori Fund Management تتســو امــری، مدیرعامــل 
بــه رویتــرز گفــت: "احســاس نزولــی در بــازار نفــت بــا 
افزایــش نگرانی هــا در مــورد تقاضــا در چیــن و فقــدان 
نشــانه های واضــح از ســوی تولیدکننــدگان نفــت بــرای 

کاهش بیشتر تولید، در حال رشد است."
سیاســت ســختگیرانه پکن برای کووید-19 فعالیت 
کارخانه هــای ایــن کشــور را محــدود می کنــد کــه باعــث 
کاهــش تقاضــا از ســوی بزرگتریــن واردکننــده نفــت در 

جهان می شود.
اوپــک و متحدانش موســوم به اوپــک پالس توافق 
کرده انــد کــه هــدف تولیــد خود را بــه میــزان دو میلیون 

بشکه در روز در سال 2۰23 کاهش دهند.
بازار همچنین نسبت به سقف پیشنهادی اتحادیه 
اروپــا بــرای نفــت دریایــی روســیه کــه انتظــار مــی رود 
هفته آینده اجرایی شــود، ناآرام اســت. از ۵ دســامبر، 
نفتکش  هایــی کــه پرچــم هــر یــک از کشــورهای عضــو 
اتحادیه اروپا را برافراشته اند، دیگر مجاز به حمل نفت 
خام با مبدا روسیه نخواهند بود، مگر اینکه به خریدار 

با سقف قیمتی توافق شده فروخته شده باشد.
این اقدام طی چند هفته گذشته توسط نمایندگان 
اتحادیه اروپا و گروه هفت )G7( مورد بحث قرار گرفته 
است. با این حال، تا کنون نتوانسته اند در مورد سقف 
نهایــی توافــق کنند. برخی پیشــنهاد می کنند که ســقف 
قیمتی بین 6۵ تا 7۰ دالر در هر بشکه تعیین شود، در 

حالی که برخی دیگر آن را بسیار پایین تر می خواهند.
مســکو بارها هشــدار داده است که به کشورهایی 
کــه از مکانیســم ســقف قیمــت حمایت مــی کنند، نفت 

نمی فروشد.
منبع:راشاتودی

غنا می خواهد طالی خود را 
با نفت مبادله کند

ادامهازصفحه1

ماهامــا در یــک مصاحبــه تلفنــی در 2۵ نوامبــر گفت: »ما 
بــرای هــر شــرکت تجاری بیــن المللی نفتی کــه عالقه مند 
باشــد، باز هســتیم. از اکتبر 2۰23، تمام نیازهای نفتی ما 

با طال مبادله خواهد شد.«
غنا در تالش است تا اقتصاد خود را تثبیت کند و 
سیستم مبادله پایاپای را به عنوان راهی برای جلوگیری 
از ســقوط Cedi )پــول ملــی غنــا( در پیش گرفته اســت، 
پولــی کــه براســاس ارزیابــی بلومبــرگ بدتریــن عملکرد 
را در میــان ارزهــا چهــان داشــته. تضعیــف ســدی باعث 
افزایــش تــورم و کاهــش ذخایــر ارزی غنــا شــده اســت. 
دولت رئیس جمهوری نانا آکوفو آدو که امسال به دلیل 
افزایــش بدهــی و هزینه  های خدمات وام دسترســی به 
بازارهــای مالــی بین المللی را از دســت داده، قصد دارد 
از دارنــدگان اوراق قرضــه بیــن المللــی بخواهد که ضرر 
ســرمایه گذاری  هــای خود را بپذیرند تــا راه را برای کمک 

مالی از صندوق بین المللی پول هموار کند.
دبــی از دیربــاز از قطب  هــای تجــارت طال بوده و به 
دلیــل خألهــای نظارتــی کــه در ایــن کشــور وجــود دارد، 
اجازه می دهد شمش  های قاچاق شده از مناطق جنگی 
بــه دبــی وارد شــود و بــه همیــن دلیــل هــم همــواره این 
کشــور مظنون به پولشویی اســت، ادعاهایی که توسط 
دبــی رد شــده، و اســتدالل مــی کنــد کــه از ســال 2۰21، 
نظام تجارت طال در این داخل کشور زاه اندازی شده و 
سیستم گزارش دهی مبارزه با پولشویی کشور  هم که 

توسط دولت فدرال اداره می شود.
استیو اوپاتا، رئیس بازارهای مالی در بانک غنا، در 
مصاحبه ای در روز دوشنبه )28 نوامبر( گفت:  شرکت 
نفتــی ملــی امــارات مــی خواهد نفت تصفیه شــده را به 
ازای طــال بــه مــا بدهد . بســته به مقادیــری که موافقت 
می کنند به ما بدهند، معادل طال را به آنها می دهیم. 

این یک برنامه تبادل دولت به دولت است.«
غنا ســاالنه حــدود 1۰ میلیــارد دالر )9.63 میلیارد 
یــورو( بــرای واردات هزینــه مــی کنــد کــه 48 درصــد آن 
برای خرید ســوخت اســت. دولت امیدوار اســت مبادله 
طــال بــا نفــت خــام تصفیــه شــده بــه آنهــا کمــک کنــد تا 
ذخایر ناخالص بین المللی را که در پایان اکتبر به 6.7 
میلیارد دالر کاهش یافت و به سختی واردات کشور را 

پوشش داده، جبران شود.
کاهش ارزش پول ملی غنا منجر به تســریع تورم 
شــد که در مهرماه به 4۰.4 درصد رســید. این امر بانک 
مرکزی غنا را بر آن داشــت تا نرخ ســود اوراق قرضه را 
افزایش دهد و به 27 درصد برساند که باالترین سطح 
دو دهه گذشــته اســت. بانک غنا طال را از شــرکت  های 

معدنی با پول ملی این کشور خریداری خواهد کرد. 
غنــا ســال گذشــته بــرای اولیــن بــار طــی 6۰ ســال 
گذشــته خرید طال را برای تقویت ذخایر ارزی خود آغاز 
کرد. باومیا در یک پست فیسبوکی گفت: »اگر ما طبق 
برنامه ریــزی  عمــل کنیم، تــراز پرداخت های ما را به طور 

اساسی تغییر خواهد یافت.« 
وی می افزاید : تقاضای واردکنندگان نفت برای دالر 
»در مواجهــه بــا کاهش ذخایــر ارزی باعث کاهش ارزش 
ســدی و افزایش هزینه  های زندگی در اثر افزایش قیمت 

سوخت، حمل و نقل و آب و برق می شود.«
منبع:لوموند

اخبـــــــــــــــــار

بــه اشــاره بــا کشــورمان رئیسجمهــوری
دیدگاههایمشــترکایرانوعراقدرمســائل
منطقهایوبینالمللیگفتکهگفتوگوهای
بیــنهیــأتعراقــیوایرانــیدرحــلوفصــل

مسائلفیمابینتاثیرگذاراست.
گــزارش مهــر، حجت االســالم ســید  بــه 
مطبوعاتــی  کنفرانــس  در  رئیســی  ابراهیــم 
مشترک با »محمد شیاع السودانی« نخست 
وزیــر عــراق، بــا ابــراز خرســندی از ســفر وی 
بــه ایــران، گفــت: روابــط ایــران و عــراق روابط 
معمولــی نیســت. روابــط دو کشــور ریشــه در 
اعتقــادات و باورهــای دو ملت دارد و اوج این 
روابط را می توان در مراســم اربعین مشــاهده 
کــرد کــه چگونــه مســلمانان از سراســر جهان 
شرکت می کنند و دولت و ملت عراق بهترین 
میزبانــی را از زائریــن ابــا عبــدهللا الحســین 
دارنــد کــه جا دارد از دولت و ملت عراق بابت 

این میزبانی تشکر کنیم.
او تصریــح کرد: دولــت عراق در آغاز کار 
خود اســت که جا دارد به آنها تبریک بگوییم 
و امیدواریــم در ایــن دوره جدیــد همکاری هــا 
بین ایران و عراق گسترش پیدا کند. البته ما 
در حوزه های تجاری، فرهنگی، ترانزیت، علم 
و فناوری و مبارزه با تروریســم همکاری هایی 
داریم و امیدواریم که این همکاری ها در دوره 

جدید ارتقا پیدا کند.
و  مــا  نظــر  از  افــزود:  رئیس جمهــوری 
دولــت عــراق امنیت و صلح و ثبات در منطقه 
مــواد  بــا  لــذا مبــارزه  و  بســیار اهمیــت دارد 
مخدر، تروریســم و جرایم ســازمان یافته جزو 

توافقات و مشترکات بین دو طرف است.
رئیسی با تاکید بر اینکه امنیت و صلح و ثبات 
در منطقــه تنهــا توســط دولت هــا و ملت هــای 
منطقــه قابــل تحقق اســت، خاطرنشــان کرد: 

حضور بیگانگان در منطقه امنیت ساز نیست 
و تنهــا مشــکل آفریــن اســت. همانگونــه کــه 
و دیگــر  افغانســتان  آمریکایی هــا در  حضــور 
منطــق دنیــا امنیــت ایجــاد نکــرد در عــراق نیز 
ایــن حضــور نمی توانــد امنیــت ایجــاد کنــد و 

خروج آنها از منطقه ما بسیار مهم است.
او گفــت: حضــور نخســت وزیــر عراق در 
ایــران می توانــد گام بلنــدی در ارتقــای روابــط 
دو کشــور باشــد و مســائل تجــاری، صــادرات 
گاز و بــرق، موضوع مهم مذاکرات ماســت که 
بدون تردید این ســفر و گفتگو میان دو طرف 
می توانــد در پیشــبرد روابط دو کشــور بســیار 

مؤثر باشد.
رایزنــی  و  گفت وگــو  رئیس جمهــوری 
پیرامــون مســائل پولــی و بانکــی و صــادرات 
بــا  دیــدار خــود  از محورهــای  را  گاز  و  نفــت 
طــرف عراقــی اعــالم و اظهار کرد: این ســفر و 

گفتگوهای بین هیأت عراقی و ایرانی در حل 
و فصل مسائل فی ما بین تأثیرگذار است.

مشــترکی  دیدگاه هــای  افــزود:  رئیســی 
در روابــط دو جانبــه، منطقــه ای و بین المللی 
داریم و این حسن روابط دو جانبه به ارتقای 
روابــط می انجامــد. امیــد اســت در ایــن ســفر 

گام های ماندگاری برداشته شود.
او گفت: بحمدهللا دیدگاه های مشترکی 
بین ما در خصوص روابط دو جانبه و مســائل 
منطقــه ای و بیــن المللــی وجــود دارد و حتمــاً 
حسن روابط دوجانبه به ارتقا سطح روابط در 
سطح منطقه و بین المللی منجر خواهد شد.
او افــزود: امیــد اســت در ایــن ســفر و با 
تبــادل هیئت هــا بیــن دو کشــور بــرای ارتقــا 
روابط بین دو کشــور گام های بلندی برداشته 

شود.
السودانی:ملتودولتعراقحمایتهای

ایرانرافراموشنخواهندکرد
محمــد شــیاع الســودانی نخســت وزیــر 
عــراق نیــز در ایــن نشســت خبری مشــترک با 
تشــکر از میزبانــی دولــت ایــران گفــت: بنابــر 
دعوت کریمانه از ســوی جناب آقای رئیســی، 
رئیــس جمهــوری اســالمی ایــران امــروز مــا در 
تهــران هســتیم تا در رابطه بــا روابط دوجانبه 
میــان دو کشــور از جملــه مســائل اقتصادی و 
امنیتــی به بحــث بنشــینیم و آخرین تحوالت 
منطقــه و بیــن الملــل را مــورد بحــث و تبــادل 

نظر قرار دهیم.
او ادامــه داد: ســفر امــروز بــرای تقویــت 
روابــط تاریخــی میــان عــراق و ایــران اســت. 
همچنیــن نقــاط مشــترکی کــه میــان دو ملت 
وجــود دارد و بــرای مــا مؤکــد می ســازد کــه بر 

توافقات برای گسترش روابط عمل کنیم. 
نخســت وزیر عراق گفت: ملت و دولت 
عــراق ابــداً حمایــت ملــت و دولــت جمهــوری 
بویــژه  گذشــته  ســالیان  در  ایــران  اســالمی 
از ســال 2۰۰3 بــه بعــد از آغــاز جنــگ علیــه 
تروریســت های داعــش را فرامــوش نخواهــد 
زمینه هــای حضــور  در  ایــن حمایت هــا  کــرد. 
ایــن  مستشــاران نظامــی و برادرانــی کــه در 
جنــگ حاضــر شــدند و جــان خــود را در کنــار 
بــرادران عراقــی خــود در نبرد حــق علیه باطل 

تقدیم کردند.
السودانی  افزود: تاریخ روابط دو کشور 
تاکید دارد بر همکاری ها و همراهی مشــترک 
بــرای مقابلــه با چالش های پیــش رو از جمله 
خطــر تروریســم، افراطــی گــری و مــواد مخدر 
خاطــر  بــه  را  منطقــه  ملت هــای  امنیــت  کــه 

می اندازد.

سرپرســتوزارتراهوشهرســازیبــاتاکیــد
نهضــت و مســکن ملــی نهضــت اینکــه بــر
حملونقلدردولتسیزدهمبهطورتوامان
دنبالمیشود،ازتامیناراضیبیشازدوو
نیممیلیونواحدمسکونیطرحنهضتملی

مسکنخبرداد.
شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
»شــهریار افنــدی زاده« سرپرســت وزارت راه 
و شهرســازی در برنامــه گرامیداشــت هفتــه 
و  راه  وزارت  دادمــان  ســاختمان  در  بســیج، 
تمامــی  تــالش   از  تشــکر  ضمــن  شهرســازی 
بسیجیان، خدمات آنها را در حوزه مسئولیتی 

وزارت راه و شهرسازی تشریح کرد.
او گفت: در ظرف یک سال و نیم اراضی 
بیــش از دو و نیــم میلیــون واحــد مســکونی 
طــرح  بــرای  شهرســازی  و  راه  وزارت  توســط 
اســت. شــده  تامیــن  مســکن  ملــی  نهضــت 
تمامــی ایــن اراضی بــا بررســی  های مختلف از 
نظر عارضه های منابع طبیعی و شهرســازی و 
تامین زیرساخت ها در شورای عالی شهرسای 
و معماری و نشســت  های تخصصی وزارتخانه 
ابــالغ شــده اســت. هــم اکنــون وزارتخانــه و 
ادارات کل راه و شهرســازی تمامــی اســتان  ها 
در خصوص اجرای نهضت ملی مسکن بسیج 

شده اند.
کــه  سرپرســت وزارت راه و شهرســازی 
در جمــع بســیجیان وزارت راه و شهرســازی 
ســخت مــی گفــت، بــا قدردانــی از تالش  های 
کوشــش  های بســیجیان و فعالیــت بســیجی 
وارد کارکنــان ایــن وزارتخانــه ادامــه داد: اگــر 
نــگاه مــا نــگاه خدمتگــزاری باشــد می توانیــم 
موفــق عمــل کنیــم. نــگاه مــا در وزاتخانه هــا 
آن  ترویــج  و  توســعه  و  کوشــش  و  تــالش 
اســت. ما باید الگو و فعال باشــیم تا بتوانیم 

تاثیرگذار و اثربخش عمل کنیم.
افنــدی زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه آنچــه که 
امــروزه می توانــد، کشــور را بــه امیــد و زندگی 
بهتــر ســوق بدهــد فعالیــت و خدمتگــزاری در 
حــوزه عمــل به وظایفی اســت کــه برعهده هر 
مســئولی نهــاده شــده اســت، گفــت: نهضــت 
ملــی مســکن و نهضــت ملــی حمل ونقــل دو 
وظیفــه خطیری اســت کــه برعهــده وزارت راه 
و شهرســازی در دولت ســیزدهم نهاده شــده 
اســت که هرکدام در جای خود دارای اهمیت 
است و همگی این مسئولیت ها در وزارتخانه 

دنبال می شود.
ایــن مســئول بــا تاکید بــر اینکــه وظایف 
محوله بر مجموعه وزارت راه و شهرسازی اثر 
مستقیمی بر زندگی مردم دارد، تصریح کرد: 
رهبــر انقالب بر داشــتن تفکر بســیجی تاکید 
کردنــد و از بعــد خدمت گــزاری در وزارت راه و 
شهرســازی بهبود در کیفیت ارائه خدمات در 
حوزه  هــای حمل ونقل و مســکن و شهرســازی 

مورد تاکید است.
افنــدی زاده توضیــح داد: تمامــی افــراد 
جامعــه بــا خدمات وزارت راه و شهرســازی در 
دو حــوزه مســکن و شهرســازی و حمــل ونقل 
ارتبــاط دارنــد کــه نشــان دهنده اهمیــت ایــن 

حوزه در ارائه خدمات است.

ایجادزیرساخت،تجهیزو
ایمنیراههابا۷میلیونسفر

درایاماربعین
او با یادآوری سیاســت گذاری های بخش 
حمل ونقل وزارت راه و شهرســازی در مراســم 
اربعین و ویژگی بســیجی در حوزه مسئولیتی 
ایــن وزارتخانــه توضیــح داد: در ایــام اربعیــن 

در مجمــوع 7 میلیــون ســفر که شــامل بیش 
از 3 و نیــم میلیــون ســفر رفــت و 3 و نیــم 
میلیــون ســفر برگشــت بود در مــدت 4 هفته 
انجام شــد. شــاهد بودیم که مجموعه وزارت 
راه و شهرســازی ماه  ها قبل نســبت به ایجاد 
زیرســاخت ها، تجهیز راه ها، ایمن سازی راه ها 

و تجهیز پایانه  ها کار کردند.
سرپرســت وزارت راه و شهرســازی همچنیــن 
یــادآور شــد: امســال در مراســم اربعیــن در 
بخــش هوایــی بــا توجــه بــه مشــکالت موجود 
عدد 1۰۰ هزار ســفر ثبت شــد. در حمل ونقل 
جــاده ای عمومــی نیــز حــدود 8۰۰ هــزار ســفر 

رفت و 8۰۰ هزار سفر برگشت رقم خورد.
افنــدی زاده تصریــح کــرد: در ســفرهای 
ســامانه  های  در  و  جاده  هــا  در  نیــز  نــوروزی 
مختلــف وزارت راه و شهرســازی بــه ویــژه در 

حمل ونقل مسافری موفق عمل کرده است.

2برابرشدنترانزیتدر1۴۰۰
اقدامــات  از  دیگــری  بخــش  بیــان  در  او 
خدمت گزارانه وزارت راه و شهرسازی در بخش 
حمل ونقــل بــه ترانزیــت کاال کــه بــرای کشــور 
بســیار مهم اســت اشاره کرد و توضیح داد: در 
ســال 14۰۰ دو برابر ســال 1399 ترانزیت کاال 
در کشــور اتفــاق افتــاد کــه برای کشــور بســیار 
حائز اهمیت است و ایران را به عنوان کشوری 
مهــم امنیــت و ایمنی دارد و ســایر کشــورها به 
آن وابســته هســتند به کشــورهای همســایه و 

سایر کشورها معرفی می کند.
شهرســازی  و  راه  وزارت  سرپرســت 
برگــزاری و برنامه ریــزی اجالس هــای مختلــف 
را کــه در آن تفاهم نامــه بــا کشــورهای دیگــر 
و کشــورهای منطقــه نیــز در دســتور کار قــرار 
گرفــت از دیگــر کارهای مهمی برشــمرد که به 

مثابه اقدامی بسیجی شناخته می شود.
او با تاکید بر اینکه بسیجی به معنای خدمت 
بــه مــردم در ابعــاد مختلــف اســت، بــر ایمنی 

جاده  ها و رفع مشکالت موجود تاکید کرد.

 نقشحملونقل
درتامینکاالهایاساسی

انکارناپذیراست
بــه گفته افنــدی زاده، بخش حمل ونقل 
کشــور در تامیــن کاالهــای اساســی و پاالیش 
تــالش  اساســی  کاالهــای  تامیــن  پیگیــری  و 

فراوانی انجام داده و می دهد.
خطیــری  وظیفــه  دولــت  داد:  ادامــه  او 
را برعهــده مجموعــه وزارت راه و شهرســازی 
نهاده اســت و نگاه ما باید نگاه خدمت باشــد 
و هرکســی در تخصص خــود این کار را انجام 

بدهد.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان 
خــود به موضوع مســکن اشــاره کــرد و گفت: 
در موضوع نهضت ملی مسکن دولت وظیفه 
و  اجــرا  بــرای  برنامه ریــزی  و  سیاســتگذاری 
احــداث 4 میلیــون واحد مســکونی ارزان برای 
اقشــار متوســط و کم درآمــد را برعهده وزارت 

راه و شهرسازی گذاشته است.
افنــدی زاده احــداث مســکن را نیازمنــد 
زیرســاخت هایی عنوان کرد که بخشی از آنها 
شــامل تهیه زمین، چگونگی ساخت، تامین و 
پرداخت تسهیالت و نظارت بر اجرای مناسب 

از طراحی تا اجراست.
سرپرســت وزارت راه و شهرسازی اظهار 
همدلــی  و  همفکــری  در  تــا  کــرد  امیــدواری 
آینــده ای بهتــر با امید، دانش و تخصص برای 

ایران رقم بخورد.

معــاونوزیــرراهوشهرســازیومدیرعامــل
شــرکتبازآفرینــیشــهریایــراناعــامکــرد
کــه111هــزارواحــدمســکونیدربافتهــای
فرســودهکشــوردرمراحلســاختقراردارد
کهازاینتعدادتاکنون12هزارو۵۰۰واحد

تکمیلشدهاست.
بــا  گفت وگــو  در  آیینی دیــروز  محمــد 
خبرنــگار ایرنــا اظهــار کــرد: همچنیــن 1۵ هزار 
واحــد تــا دهــه مبــارک فجــر بــه بهره  بــرداری 
خواهد رســید و تا پایان ســال بــه میزان قابل 

توجهی می رسد.
او افــزود: دولت ســیزدهم برای تشــویق 

مردم در بافت  های فرســوده و سکونتگاه  های 
غیررســمی بــه منظــور نوســازی منــازل خــود 

مشوق  هایی را در نظر گرفته است.
شــهری  بازآفرینــی  شــرکت  مدیرعامــل 
معمــاری  عالــی  شــورای  شــد:  یــادآور  ایــران 
بســته  یــک  امســال  شــهریور  شهرســازی  و 
تشــویقی را بدیــن منظــور مصــوب کــرد و 16 
مهر نیاز به اســتانداران سراســر کشــور ابالغ 

شده است.
آیینــی تاکیــد کــرد: مــردم و بویژه اقشــار 
محــروم و کمتــر برخــوردار مــی تواننــد از ایــن 
بســته تشــویقی بهــره بگیرنــد، صــدور پروانــه 

در ایــن مناطــق تقریبا با تخفیف 1۰۰ درصدی 
همراه است، تسهیالت بانکی ارزان قیمت در 
ایــن نقــاط پرداخت می شــود که ســاکنان این 
محــالت هــم مــی تواننــد از تســهیالت نهضت 
ملــی مســکن و همچنیــن خــط اعتبــاری ویــژه 
نوسازی بافت  های فرسوده استفاده کنند که 
تــا 1۵۰ میلیــون تومــان این تســهیالت با بهره 

صفر درصد ارائه می شود.
او با اشاره به مفاد بسته تشویقی جدید 
شورای عالی معماری و شهرسازی تاکید کرد: 
بــر اســاس ایــن مصوبــه افــراد بــا هــر متــراژ و 
ابعادی می توانند از این تســهیالت اســتفاده 

و نسبت به نوسازی واحد خود اقدام کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: 
اگر این نوســازی به شــکل تجمیعی بوده و یا 
محورهای اصلی بافت باز شود ، ساکنان این 
محــالت مــی تواننــد از یــک تــا 2 طبقــه تراکم 
تشــویقی بیشــتر ، سطح اشغال باالتر و ارائه 

تسهیالت در زمینه پارکینگ بهره بگیرند.
تشــویقی  بســته  ایــن  گفــت:  آیینــی 
بــرای  را  ســازندگان  توانــد  مــی  شــک  بــدون 
بازســازی بافت  های فرسوده و سکونتگاه  های 
غیررســمی ترغیــب کنــد و امیدواریــم مردم از 

این فرصت ایجاد شده استفاده کنند.

 معاونوزیرراه:111هزارواحددربافتهایفرسودهکشور
درحالساختاست

تامیناراضیساختبیشازدوونیممیلیونواحد
مسکونیطرحنهضتملی

 رئیسی:حضوربیگانگان
درمنطقهامنیتسازنیست
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 ابزار ایجاد ارزش مشتری
 از اصول مهم

در بیمه تجارت نو
معــاون توســعه بــازار و شــبکه فــروش شــرکت بیمــه 
تجارت نو اذعان داشــت که اســتمرار و ارتقای کیفیت 
بیمــه  در  مهــم  اصــول  از  یکــی  مشــتریان  بــا  ارتبــاط 

تجارت نو است که یکی 
از راه هــای ایجــاد حس 
رضایت مانــدگاری برند 
و افزایــش نــرخ تعامــل 
ذینفــع،  گروه هــای 
و  مســابقه  برگــزاری 

چالش است.
به گزارش روابط عمومی 
شــرکت بیمه تجارت نو، 

معاون توســعه بازار و شــبکه فروش شــرکت اظهار کرد: 
امســال به مناســبت گرامیداشــت روز ملی صنعت بیمه 
تصمیــم گرفتیــم در قالــب مســابقه “بنــوکاپ”، میــزان 
آگاهــی مشــتریان، شــبکه فروش و حتــی همکاران را در 
خصــوص دانــش بیمــه ای، برنــد شــرکت و محصــوالت و 

خدمات بیمه تجارت نو به چالش بکشیم.
حســنی در ادامــه گفــت: در چالــش بنــوکاپ که از 
تاریــخ هفتــم لغایــت ســیزدهم آذر مــاه برگزار می شــود 
جوایــز ارزنــده ای بــرای برنــدگان در نظــر گرفتــه شــده و 
شــرکت در مســابقه بــرای بیمه گــذاران، بیمه شــدگان، 

کارگزاران، نمایندگان و عموم مردم امکان پذیر است.
وی همچنین در حاشــیه مســابقه بنــو کاپ افزود: 
در حــال حاضــر شــرکت بیمــه تجارت نــو از مــرز فــروش 
۲۰۰۰ میلیــارد گذشــت و تــا آخــر پاییــز بودجــه مصــوب 
شــرکت، محقــق خواهــد شــد و در ســه ماهه آخر ســال 
بیشــتر بــر وصــول مطالبــات، فــروش در بــازار خــرد و 

تقویت شبکه فروش خواهیم پرداخت .
عالقه منــدان بــا مراجعه به وبســایت شــرکت بیمه 
تواننــد در مســابقه  مــی  بنــو  اپلیکیشــن  یــا  تجارت نــو 

بنوکاپ شرکت کنند.

درآمد ساالنه بیمه تعاون 
افزایش پیدا کرد

شــرکت بیمه تعاون در گزارش فعالیت منتهی به آبان 
مــاه ســال جاری میــزان درآمدی که از فروش حق بیمه 

بــه بیمه شــدگان تحــت 
پوشــش خــود بــه ثبــت 
 ۱۰۵ بــا  برابــر  رســاند 
و  بــود  تومــان  میلیــارد 
"وتعــاون"  همچنیــن 
مالــی  ســال  ابتــدای  از 
)منتهــی بــه اســفندماه 
۱۴۰۱( تــا پایان آبان ماه 
از فــروش حــق بیمه به 

درآمد تجمیعی ۸۳۰ میلیارد تومانی دست یافت.
گــزارش  ایــن شــرکت در   ، الفباخبــر  گــزارش  بــه 
فعالیــت منتهی به آبان ماه ســال جــاری میزان درآمدی 
کــه از فــروش حــق بیمه به بیمه شــدگان تحت پوشــش 
خــود بــه ثبــت رســاند برابــر بــا ۱۰۵ میلیــارد تومــان بود 
و همچنیــن “وتعــاون” از ابتــدای ســال مالــی )منتهی به 
اســفندماه ۱۴۰۱( تــا پایــان آبان مــاه از فروش حق بیمه 

به درآمد تجمیعی ۸۳۰ میلیارد تومانی دست یافت.
میــزان خســارتی کــه شــرکت بیمــه تعــاون در آبان 
مــاه پرداخــت کرد برابر با مبلغ ۷۴ میلیارد تومان بود و 
از ابتدای ســال تا پایان هشــتمین ماه از ســال مالی نیز 
میــزان پرداختــی خــود را ۴۱۲ میلیارد تومــان اعالم کرد، 
الزم بــه ذکــر اســت کــه “وتعــاون” در آبــان مــاه بــه تراز 

مثبت ۴۳ درصدی دست یافت.
بــر اســاس فعالیت ماهانه “وتعــاون” در هفتمین ماه از 
سال مالی میزان درآمد ۸۹ میلیارد تومانی را از خود بر 
جای گذاشت اما؛ در این دوره ماهانه وتعاون با رشد ۱۸ 
درصــدی بــه مبلغ ۱۰۵ میلیارد تومانی رســید و همچنین 
نســبت به دوره مشــابه سال گذشــته نیز با افزایش ۴۲ 
درصد روبه رو بود، میزان درآمد تجمیعی که این شرکت 
بیمه ای در ۸ ماه گذشــته به ثبت رســاند در مقایســه با 

سال گذشته افزایش ۲۲ درصدی را تجربه کرد.
همان طور که در نمودار فوق مالحظه می کنید “وتعاون” 
از ابتدای سال مالی تاکنون بیشترین میزان درآمدزایی 
گذاشــت،  جــای  بــر  خــود  از  شــهریورماه  پایــان  در  را 
ایــن شــرکت  درآمدزایــی  کــه  اســت  همچنیــن گفتنــی 
بیمه ای در ۳ ماه سوم سال مالی روند رو به رشد را به 
همراه داشت. بیشترین میزان درآمد “وتعاون” در آبان 
ماه ســال جاری متعلق به »ثالث – اجباری« با مبلغی 
بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان بود که در این دوره ۴۲ درصد 

از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داد.
پــس از رشــته بیمــه »ثالث – اجبــاری« که عنوان 
درآمدزاتریــن رشــته بیمــه را بــه خــود اختصــاص داد، 
رشــته بیمــه »درمان« بــا مبلغی نزدیک بــه ۲۵ میلیارد 
تومان در جایگاه بعدی قرار داشت، همچنین از ابتدای 
ســال مالی تا پایان آبان ماه نیز بیشــترین میزان درآمد 
ثبت شــده وتعــاون مربــوط بــه »ثالث-اجبــاری« با ۲۷۵ 
میلیارد تومان بود. در پایان گفتنی اســت که “وتعاون” 
میزان درآمد تجمیعی که از ابتدای سال مالی تا انتهای 
آبــان مــاه از خــود بر جای گذاشــت با رشــد ۱۵۰ میلیارد 
تومانی نسبت به سال گذشته همراه بود و الزم به ذکر 
است که در این دوره ۸ ماهه به تراز مثبت ۱۰۱ درصدی 

دست پیدا کرد.
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 توافق بانک مسکن
با نیروهای مسلح در راستای 

نهضت ملی
معــاون امــاک و حقوقی ســازمان ملی زمین و مســکن 
از توافق با نیروهای مسلح برای تامین بالغ بر ۵ هزار 
هکتــار زمیــن بــه منظور اســتفاده از طــرح نهضت ملی 
مسکن خبر داد که در مراحل تغییر کاربری قرار دارند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بانــک مســکن - هیبنــا، 
معــاون  رضایــی،  تقــی 
حقوقــی  و  امــالک 
و  زمیــن  ملــی  ســازمان 
مســکن در گفت وگــو با 
پایگاه خبــری وزارت راه 
دربــاره  شهرســازی،  و 
نظــر  در  راهکارهــای 
گرفته شــده برای تامین 
اراضــی در اســتان هایی 
کــه کمبــود زمیــن دارنــد، اظهــار کــرد: در اجــرای طــرح 
نهضت ملی مسکن در برخی استان ها با معضل کمبود 
زمیــن مواجــه شــدیم کــه بــرای رفــع ایــن مشــکل، ســه 

راهکار در نظر گرفته شد.
معــاون امــالک و حقوقــی ســازمان ملــی زمیــن و 
مســکن خاطــر نشــان کــرد: توافــق بــا مالکیــن بخــش 
از  خــارج  در  ســازی  شــهرک  تعاونی هــا،  و  خصوصــی 
حرائــم شــهرها و اســتفاده از زمین هــای دولتــی و توافق 
بــا نیروهــای مســلح از جمله ســپاه و ارتش، ســه روش 
تامیــن زمین برای جبــران کمبود اراضی در طرح نهضت 

ملی مسکن است.
بــه گفتــه رضایــی، اســتان هایی مثــل کردســتان، 
مازنــدران، کهگیلویــه و بویراحمــد و ایــالم دارای کمبــود 

زمین هستند.
وی افــزود: توافــق اولیــه بــا نیروهــای مســلح برای 
تامین بالغ بر ۵ هزار هکتار زمین برای ســاخت مســکن 
در طــرح نهضــت ملــی اتجــام شــده و ایــن زمین هــا در 

مرحله تغییر کاربری قرار دارند.

بانک توسعه تعاون؛ پیشتاز 
ایجاد اشتغال در استان  ها

بانــک توســعه تعــاون با پرداخت تســهیات اشــتغال 
تــا انتهــای آبــان ســال  پایــدار روســتایی و عشــایری 
جــاری ۵۵ هــزار شــغل در اســتان  های کشــور ایجــاد 

کرده است.
رییــس هیــات مدیــره بانــک توســعه تعــاون اظهار 
اطالعــات  داشــت: 
نشــان  کارا  ســامانه 
می دهــد، در فاز ششــم 
اشــتغال  ملــی  از طــرح 
و  روســتایی  پایــدار 
تســهیالت  عشــایری 
پرداختــی بانک توســعه 
تعاون در سراســر ایران 
و  هزارمیلیــارد   ۳۱ بــه 

۳66 میلیون ریال رسیده است.
فتاحــی افــزود: بانک توســعه تعــاون به عنوان نهاد 
مالــی توســعه ای و به عنــوان بانــک عامــل در ایــن طــرح 
بــزرگ ملــی توانســته اســت بــه ۲۷ هــزار و 66۲ طــرح 
در تمــام اســتان های ایــران تســهیالت اشــتغال پایدار را 

تخصیص دهد.
رییــس هیــات مدیره بانک توســعه تعــاون تصریح 
کرد :اســتان های کرمانشــاه با ۴۷۹۸ طرح، سیســتان و 
بلوچستان با ۱۹6۴، گلستان با ۱۴6۱، گیالن با ۱۳۵۳ و 
خراســان رضوی با ۱۲۰۲ طرح در رتبه های اول تا پنجم 

تعداد طرح های پرداختی در این طرح ملی قرار دارند.
وی یــادآور شــد: تســهیالت اشــتغال زایــی بانــک 
توســعه تعاون تا پایان آبان ســال جاری در اســتان  های 
ایران توانســته است اشــتغال پایدار ایجاد کند.، استان 
کرمانشــاه بــا ۵۹۳۸ اشــتغال ایجاد شــده در رتبه اول، 
و  سیســتان   ،۴۳۲۴ بــا  رضــوی  خراســان  اســتان های 
بلوچســتان بــا ۲۸۰۷، فــارس بــا ۲۵۵۸ و هرمــزگان بــا 
۲۳۰۷ در رتبه دوم تا پنجم اشتغال زایی قرار گرفته اند.
طــرح  ایجــادی  اشــتغالزایی  درخصــوص  فتاحــی 
اشــتغال روســتایی و عشــایری افــزود: تســهیالت بانــک 
توســعه تعــاون در اســتان  های گیــالن ۲۱۳۳، مازنــدران 
و   ۲۰۳6 گلســتان   ،۲۰۸۱ شــرقی  آذربایجــان   ،۲۰۸۸

آذربایجان غربی ۱۸۹۰ شغل ایجاد کرده است.
رئیس هیات مدیره ادامه داد:همچنین استان های 
کرمانشــاه با پرداخت ۲۳۹۹ میلیارد ریال، سیســتان و 
بلوچستان با ۱۷۳۴، خراسان رضوی با ۱6۸۲، مازندران 
با ۱۳۳6 و گیالن با ۱۲۵6 میلیارد ریال در رتبه های اول 

تا پنجم میزان پرداخت تسهیالت قرار دارند.

 تراز منفی بانک صادرات
در آبان

وبصــادر در دوره یــک ماهــه آبــان از محــل تســهیات 
2۸۵7.9 میلیارد تومان درامد داشته و 292۵ میلیارد 
تومان سود سپرده پرداخت کرده که در اینصورت تراز 
یک ماهــه بانک 67.۴- 
بــوده  تومــان  میلیــارد 
حالــی  در  ایــن  اســت. 
اســت که تــراز بانک در 
مهــر مــاه  97 میلیــارد 

تومان بوده است. 
بــه گزارش ســایت 
و  بانــک  آقــای  خبــری 
بیمــه، در دوره ۸ ماهــه 
ســال مالــی ۱۴۰۱ ایــن بانــک ۲6۰۰۳ میلیــارد تومــان از 
محــل تســهیالت درامد داشــته و حــدود ۲۱۹۸۷ میلیارد 
تومان ســود ســپرده پرداخت کرده که در اینصورت تراز 

۸ ماهه بانک ۴۰۱6+ میلیارد تومان بوده است. 
آخرین قیمت سهم ۱۴۱۳ ریال است و در یک ماه 

گذشته ۱6.۷% رشد قیمت داشته است.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

مجیــد عشــقی در نشســت خبــری خــود بــا 
اصحــاب رســانه بــا اعــام خبر ویــژه ای جهت 
افزایــش شــفافیت بــازار ســرمایه بیــان کرد: 
و  تخلفاتــی  ســوابق  انتشــار  دســتورالعمل 
مالــی  نهادهــای  و  ناشــران  کیفــری مدیــران 
تدوین شد. با اجرای این قانون نام متخلفان 
مدیــران نهادهــای مالــی هــم منتشــر خواهد 
شــد. بنــد چ مــاده ۳6 قانــون احــکام دائمــی 
کشــور، قانونــی بــوده کــه ۱۳ ســال بــر زمین 

مانده و از این پس اجرایی خواهد شد.
بــه گــزارش عصراقتصــاد، در ابتدای این 
نشست مجید عشقی، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهــادار بــه ارائــه گــزارش عملکــرد یک 
ســاله ریاســت خود پرداخت و گفت: با توجه 
دربــاره  مشــکالتی  گذشــته  ســال  اینکــه  بــه 
بودجــه وجود داشــت، تصمیم هایی اخذ شــد 
کــه برخــی در بودجــه اعمــال )از جملــه نــرخ 
خــوراک و ســوخت صنایــع( و برخــی در زمــان 
تصویــب اجــرا شــد کــه بــه آرامــش نســبی در 

بازار انجامید.
وی افزود: موضوع بعدی پرداخت سود سهام 
عدالت بود که ســال گذشــته به صورت یکجا 
پرداخــت شــد. اقدام دیگری که بازار ســرمایه 
پیگیر بود موضوع پرداخت الکترونیکی ســود 
مجامــع بــود که دور از ذهن به نظر می رســید 
امــا بــا پیگیری هــا در قانــون بودجــه نیــز بــه 

صورت قانون درآمد و در حال اجراست.

سودهای رسوبی
بــورس  ســازمان  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
ادامه داد: موضوع بعد هم ســودهای رسوبی 
در شــرکت ها بــود کــه بــا توجــه بــه اطالعــات 
ســمات این ســودها شناسایی و پرداخت شد 
و همچنــان ایــن مطالبه گــری بــرای پرداخــت 

سودهای رسوبی ادامه دارد.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در 
ادامــه ایــن نشســت بــا تاکیــد بر تقویت ســاز 
وکار صنــدوق تثبیــت و توســعه بــازار و منابع 
مالــی، نمایــش عمق مظنــه را یکی از تابوهای 
بــازار دانســت و گفــت: اکنــون عمــق مظنــه 
بــرای همــه نمایــش داده می شــود کــه باعــث 
شــده اســت اطالعــات بــه صــورت متقــارن در 
اختیــار فعــاالن بازار قرار گیرد. برخالف برخی 
نگرانی هــای اولیــه کــه در خــارج از ســازمان 
بورس در این خصوص وجود داشت، نمایش 
عمــق تمام سفارشــات خریــد و فروش، باعث 

شفافیت بیشتر در بازار سرمایه شد.
وی افــزود: بــا مجلــس شــورای اســالمی 
جلســات متعــددی در زمینه اصــالح قوانین و 
مقررات برای توسعه بازار و همچنین مواردی 
ماننــد الیحــه مدیریت تضاد منافع که تاکنون 
در بــازار ســرمایه مــورد بررســی نبوده اســت، 

داشته ایم.

 دستورالعمل تخلفات
در بازار سرمایه

بحــث دیگــری که رئیس ســازمان بورس 
در ایــن نشســت خبــری بــه آن اشــاره کــرد، 
ســرمایه  بــازار  در  تخلفــات  دســتورالعمل 
بــود. او در ایــن زمینــه عنــوان کــرد: مقــررات 
دســتورالعمل تخلفات پراکنده بوده و رویکرد 
بــا اصــالح و رفــع مشــکالت  ایــن اســت کــه 
بــرای تخلــف زدایــی، مانع تخلفــات به صورت 
سیســتمی شــویم. یکی از مشــکالت ما، عدم 
آشنایی قضات با چارچوب ها و پیچیدگی های 
بــازار ســرمایه بــود. بــا تاســیس و تخصیــص 
شــعب میانجیگــری در بــازار ســرمایه، از ایــن 

پــس بســیاری از دعــاوی بورس در خــود بازار 
حل خواهد شد.

عشقی در ادامه بیان کرد: دستورالعمل 
حاکمیت شرکتی تصویب شده و ابالغ خواهد 
شــد. در ایــن دســتورالعمل ضمانــت اجــرا در 
نظر گرفته شــده اســت و با رعایت نکردن آن 
برخــورد جــدی خواهد شــد. در خصوص ورود 
بــازار ســرمایه،  بــه  شــرکت های دانش بنیــان 
رونــد فعلــی یــک رونــد ســخت گیرانه اســت 
و امیدواریــم در آینــده بتوانیــم در ایــن رونــد 

تسهیالتی ایجاد کنیم.
وی بــا اشــاره به جهــش در صدور مجور 
نهادهــای مالــی در یــک ســال گذشــته افزود: 
اصولــی،  موافقــت  مجــوز   ۱6۰ بــه  نزدیــک 
مجــوز تاســیس، مجوز پذیره نویســی و مجوز 
فعالیــت صادر شــده اســت. پس از ۱۲ ســال 
عدم صدور مجوز کارگزاری، این ســازمان ۱۳ 
موافقــت اصلــی و ۵ مجــوز فعالیت کارگزاری 

را صادر کرد.

افزایش دامنه نوسان
رئیس سازمان بورس همچنین با اشاره 
بــه پیگیری ســازمان بورس بــرای افزایش گام 
بــه گام دامنــه نوســان، بیــان کــرد: افزایش ۴ 
درصــدی دامنــه نوســان، عــالوه بــر افزایــش 
را  فــروش  و  خریــد  صفــوف  نقدشــوندگی، 

کاهش داد.
وی ادامــه داد: بیمه  ســهام بــرای صندوق های 
درآمد ثابت و ســهامداران حقیقی نیز یکی از 
ریســک های بــازار بــود که بیــش از ۵۰۰ هزار 
نفــر در ایــن طــرح مشــارکت و ســهام خــود را 
بــا ســود ۲۰ درصــد بــرای یــک ســال از طریــق 

صندوق تثبیت، بیمه کردند.
وی افــزود: گواهــی صرفــه جویــی انــرژی 
متاســفانه  امــا  اســت؛  ارزنــده  بســیار  ابــزار 
می توانــد  گواهــی  ایــن  اســت.  ناشــناخته 
نیــز  و  انــرژی  پروژه  هــای  مالــی  تامیــن  بــه 

صرفه جویی انرژی منتج شود.

یــک راه اساســی بــرای جلوگیــری از جوســازی 
دالالن ارزی، بستن مالیات بر سوداگری است 

که در انتظار تصویب در مجلس قرار دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایبِنــا؛ بــازار ارز هم 
ماننــد همــه بازار هــا از عوامــل مختلفــی تأثیر 
می پذیرد که این عوامل در دو سمت عرضه و 
تقاضا دســته بندی می شوند. مواردی همچون 
و حجــم  و غیرنفتــی  نفتــی  میــزان صــادرات 
تجــارت خارجی و بازگشــت ارز هــای صادراتی 
از عوامــل بنیادی در ســمت عرضه هســتند و 
مــواردی همچــون میــزان نیــاز بــه واردات و یا 
نیاز به ارز برای امور مسافرتی، دانشجویی و 
... از جملــه عوامل بخش تقاضا هســتند. در 
کشــمکش بین عرضه و تقاضا، اگر ســنگینی 
کفــه تــرازو بــه ســمت طــرف عرضــه ســنگین 
کاهشــی  حتــی  و  متعــادل  قیمت هــا  شــود، 

می شود و بالعکس.
امــا همیشــه تــوازن در بــازار ارز متأثر از 
عوامــل بنیــادی نیســت و گاهــی تقاضا هــای 
کاذب از طریــق خبرســازی و القــای هیجــان، 
را  بــازار  بنیــادی،  مؤلفه هــای  تغییــر  بــدون 
تحت تأثیــر قــرار می دهــد و معمــوالً هــم پس 
از فروکــش کــردن هیجانات، برنــده این بازی 

دالالن و بازنده هم مردم عادی هستند.

نرخ واقعی ارز
یحیــی آل اســحاق، رئیس اتاق مشــترک 
بازرگانی ایران و عراق در این زمینه در گفتگو 
بــا خبرنــگار ایبِنــا اظهار کرد: »میــزان مصارف 
مســافرتی،  تجــارت،  حــوزه  در  کشــور  ارزی 
دانشــجویی و دیگــر مــوارد در طــول ده ســال 
گذشــته بــه طــور متوســط هیچ وقــت بیش از 
6۰ میلیارد دالر نبوده اســت. این موارد همه 
تقاضا نیســت بلکه بخشی دیگر از تقاضا نیز 
وجــود دارد. تقاضای ارز برای خروج ســرمایه، 
سوداگری ارز، تقاضا برای حفظ ارزش دارایی 
و تقاضــا در اثــر جنبه روانی بازار از این موارد 

هستند«.
براین اســاس می تــوان محاســبه کــرد که 
نرخ واقعی ارز چیزی کمتر از نرخ هایی است 
کــه در بازار هیجانی دهان به دهان می چرخد. 
آل اســحاق نیز ضمن اشــاره به این موضوع، 

بــا بیــان اینکه "قیمــت واقعی ارز به نظر بنده 
پایین تــر از ۲۵ هــزار تومان اســت"، می گوید: 
»نمونــه آن ارز نیمایی اســت کــه حتی عرضه 
آن بیــش از تقاضــای آن اســت و نوســانات 
بــازار ارز در واقــع در نتیجــه عوامــل  فعلــی 

غیراقتصادی، روانی و سوداگری است.«

تفکیک انواع تقاضا های ارزی
نــرخ  بــرآورد  دربــاره  مهــم  نکتــه  یــک 
واقعــی ارز، توجــه بــه انــواع تقاضا هــا اســت. 
به عنوان مثــال بایــد توجــه شــود کــه مصــارف 
اســکناس و  بــا تقاضــای  بــرای تجــارت  ارزی 
ارزی  نیــاز  تفــاوت دارد. عمــده  مــوارد  دیگــر 
کشــور برای واردات کاال های اساســی و ســایر 
کاالهــا، در بــازار حوالــه بیــن صادرکنندگان و 
واردکننــدگان شــکل می گیــرد کــه در ســامانه 
نیمــا معامله می شــود و معیار دقیق تری برای 

سنجش نرخ ارز است.
بســیار  حجــم  ارز  اســکناس  طرفــی  از 
اختصــاص  خــود  بــه  را  تقاضــا  از  کمتــری 
می دهــد؛ ولــی، چــون بــا تقاضای خــرد عموم 
مــردم گــره می خــورد، ظرفیت عملیــات روانی 
و قیمــت ســازی بســیار باالتــری دارد. دالالن 
بــا دســت کاری قیمتــی بازار هــای غیررســمی 
اســکناس، در واقع از آب گل آلود ماهی خود 

را صید می کنند.
برای درک بهتر از تفاوت حجم معامالت 
بــازار حوالــه و اســکناس باید اشــاره شــود که 
مثالً روز شنبه روز 6 آذرماه از مجموع عرضه 
ارز معادل یک میلیارد و ۱۲۷ میلیون دالر در 
ســامانه نیمــا فقــط ۱۴6 میلیون دالر مشــتری 
داشــت و معاملــه شــد. امــا در همیــن روز در 
بازار متشکل ارزی )اسکناس(، ۱۳.۳ میلیون 

دالر معامله انجام شد.
این نکته هم قابل توجه اســت که حجم 
معامــالت اســکناس در بــازار توافــق به عنوان 
بازار رسمی معامالت اسکناس، قابل مقایسه 
حجــم  و  نیســت  غیررســمی  معامــالت  بــا 
معامــالت غیررســمی بســیار رقــم پایین تــری 
اســت، اما با اســتفاده از جوســازی در فضای 
مجــازی به عنــوان نــرخ بــازار به افــکار عمومی 

القا می شود.

 نقش مالیات در مقابله
با داللی دالر

تقاضــای  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ســرمایه گذاری ارزی یــا حتــی ســفته بازی در 
اقتصاد هــای امروزی تا حدودی پذیرفته شــده 
است، اما به این شرط که تعادل اقتصاد را به 
هم نزند و خود به عامل بی ثباتی بدل نشود.
در دنیا برای کنترل این نوع ســفته بازی 
مخــرب در همــه بازار ها اعــم از بازار ارز، طال، 
مســکن، خــودرو و ... از ابزار هــای تنظیم گری 
مالیاتــی اســتفاده می شــود. مهم تریــن ابــزار 
مالیاتــی در ایــن زمینــه، مالیــات بــر عایــدی 
سرمایه است که در بیش از ۱6۰ کشور پیاده 
شــده و بســاط بســیاری از داللی ها را برچیده 

است.
طــرح مالیــات بــر عایــدی ســرمایه کــه با 
همــکاری دولــت و مجلــس آمــاده بررســی در 
صحن علنی اســت، چند هفته در دستور کار 
صحــن قــرار گرفــت، امــا در اتفاقــی عجیب از 

دستور کار خارج شد.
خانــدوزی؛ ســخنگوی اقتصــادی دولــت 
هفته گذشــته در پاســخ بــه خبرنــگار ایبِنا در 
ایــن زمینــه توضیــح داد: شــور اول ایــن طــرح 
در ســال گذشــته در صحــن علنــی تصویــب و 
جزئیــات طــرح نیــز در کمیســیون اقتصــادی 
تصویب شــد و در فهرســت طرح های مجلس 
قــرار گرفــت. امیدواریــم قبــل از مطرح شــدن 
بودجــه ۱۴۰۲ ایــن طــرح تعیین تکلیف شــود. 
دولــت کامــال از طــرح مجلــس در ایــن زمینــه 
حمایــت می کنــد و طــرح آن در صحــن علنــی 

مجلس را ارزشمند می داند.
در  مــا  شــد:  یــادآور  دولــت  ســخنگوی 
وزارت اقتصاد تذکرات الزم و آماده باش الزم 
را برای ســازمان امور مالیاتی فرســتاده ایم تا 
در دولت با محض تصویب در مجلس، آماده 

اجرا باشیم.

مالیات بر سفته بازی
البتــه اجــرای ایــن پایــه مالیاتــی نیازمنــد 
مقدماتی مانند تفکیک حساب های شخصی و 
تجاری و اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی 

و سامانه مودیان است که مرحله به مرحله در 
حال انجام است. ولی می توان برای بازار های 
مختلــف قوانیــن مالیاتی دیگــری وضع کرد تا 

فعالً از نوسانات ساختگی جلوگیری شود.
عــالوه بــر قوانیــن موجــود، بســیاری از 
شــرایط  در  معتقدنــد  کارشناســان  و  مــردم 
فعلــی کــه بــازار ارز درگیر خبرســازی و قیمت 
بــر  مالیــات  بســتن  بــا  بایــد  اســت،  ســازی 
فعالیت های ســفته بازانه در بازار ارز از ایجاد 
تقاضــا کاذب جلوگیری کرد. در شــرایط جنگ 
اقتصــادی کــه القــای هیجانات در بازار شــایع 
شــده، بایــد برخــورد متفــاوت و فــوری هــم با 
آن صورت بگیرد. البته دســتگاه های انتظامی 
ایــن  بــا ســودجویان  امنیتــی برخورد هایــی  و 
بــازار داشــته اند، امــا بدون شــک بهره گیری از 
ابزار هــای اقتصــادی می توانــد بســیاری از این 

رفتار های سودجویانه را در نطفه خفه کند.

 اصاح قانون
مبارزه با قاچاق ارز

راه دیگــری بــرای مقابلــه بــا ســوداگری 
ارزی، اصالح قوانین مربوط به قاچاق اســت. 
در همین رابطه مجلس در اواخر فروردین ماه 
امسال »قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز« را بــه دولــت ارســال و دولــت هــم 
به ســرعت آن را بــرای اجــرا ابــالغ کــرد. قانون 
اصالحــی قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
در مــاده ۱۲، بــا تعییــن مصادیــق قاچــاق ارز، 
بــرای عرضــه، حمــل یــا نگهــداری ایــن ارز هــا 

مجازات های سنگینی در نظر گرفته است.
بر اســاس ایــن مصوبه، برای ضابطه مند 
شــدن معامــالت ارزی، خرید و فروش ها باید 
در ســامانه معامــالت ارزی بانــک مرکزی ثبت 
اینکــه  بــرای  ارز  دارنــدگان  همچنیــن  شــود، 
مشــمول برچســب قاچــاق ارز و عواقــب آن 
نشــوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشــته 

داشته اند را هم در این سامانه ثبت کنند.
بــه نظــر می رســد اجــرای کامــل قوانیــن 
مقابلــه بــا قاچــاق در کنــار تصویــب و اجــرای 
قانــون مالیــات بر عایدی ســرمایه بتواند کلیه 
بازار هــا بویــژه بــازار ارز را ســاماندهی کنــد و 

تقاضا های داللی را خنثی کند.

ســخنگوی بانــک مرکــزی بــا تاکیــد بــر افزایــش 
پرداخت تســهیات خرد و تســهیات سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی در شبکه بانکی گفت: 
شبکه بانکی در هفت ماه گذشته امسال حدود 
22۴۵ هــزار میلیــارد تومان تســهیات پرداخت 
کــرده کــه از رشــد ۴۵ درصــدی نســبت به مدت 

مشابه سال قبل برخوردار است.

مصطفــی قمری وفــا در مصاحبــه با خبرنگار 
ایرنــا گفــت: ۸۴ درصــد کل تســهیالت پرداخــت 
شــده در ۷ ماه گذشــته به صاحبان کســب و کار 
و ۱6 درصــد مابقــی هــم به مصرف کننــده نهایی 

خانوار پرداخت شده است.
تاکیــد  بانــک مرکــزی همچنیــن  ســخنگوی 
کرد: از ابتدای سال جاری تا هفتم آذر ماه ۱۴۰۱، 

تعــداد یــک میلیون و ۳۷6 هزار فقره تســهیالت 
ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن به مبلغ ۱۲۱ 
هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومان توســط شــبکه بانکی 

به متقاضیان پرداخت شده است.
ســخنگوی بانــک مرکــزی گفــت: از ابتــدای 
ســال تــا هفتــم آذر مــاه تعــداد 6۵۱ هــزار نفــر 
تســهیالت  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۹۰ مبلــغ  بــه 

قرض الحســنه ازدواج دریافــت کردند که نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد ۵۱ درصــدی 

داشته است.
بــه منظــور حمایــت  افــزود: همچنیــن  وی 
از جوانــی جمعیــت، از زمــان ابــالغ شــیوه نامــه 
مربوطــه )۳۱ فروردیــن(ٰ، تعــداد ۵۵۰ هــزار نفــر 
بــه مبلــغ ۲۲ هــزار میلیــارد تومــان از تســهیالت 

قرض الحسنه فرزندآوری بهره مند شدند.
ســخنگوی بانــک مرکــزی افــزود: از 6 تیــر 
تــا هفتــم آذر امســال بــرای ۱۹۰ هــزار متقاضــی 
تســهیالت ودیعه مســکن تشــکیل پرونده شــده 
اســت کــه از این تعــداد ۱۷۵ هزار نفــر به میزان 
۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تســهیالت دریافت 

کرده اند.

ســازمان امور مالیاتی کشــور در بخشنامه ای 
از  حاصــل  ارز  بازگشــت  کــه  کــرد  اعــام 
مشــمول  اقتصــادی،  چرخــه  بــه  رمزدارایــی 

مزایای مالیاتی خواهد شد.
بــه گزارش خبرنــگار مهــر، داوود منظور 
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور در 

بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی اعالم 
کــرد که بازگشــت ارز حاصــل از رمزدارایی به 
چرخــه اقتصــادی، مشــمول مزایــای مالیاتــی 

خواهد شد.
مــاه  آذر  پنجــم  کــه  ایــن بخشــنامه  در 
صادر شده، آمده است: مطابق ماده ۱۱ آئین 

نامه اســتخراج رمزدارایی  ها »مراکز استخراج 
رمزدارایــی در صورتــی کــه محصــول خــود را 
صادر و ارز حاصل از آن را بر اســاس ضوابط 
کشــور  اقتصــادی  چرخــه  بــه  مرکــزی  بانــک 
بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و 

مقررات مالیاتی خواهند شد.«

مشوق مالیاتی جدید 
دولت به دارندگان 

رمزدارایی

افزایش ۴۵ درصدی پرداخت تسهیات بانکی در 7 ماه گذشته

 جلوگیری از داللی ارز؛ چشم انتظار تصویب
»مالیات بر عایدی سرمایه«

عشقی گزارش داد
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شرکت سهامی آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی انتشار نوبت اول : 1401/09/08 نوبت دوم : 1401/09/09 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به موضوعات مندرج در جدول زیر را : 

از محـل اعتبـارات غیـر عمرانـی و از طریـق مناقصـه )عمومـی( در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی بـه پیمانـکار دارای واجـد شـرایط و دارای رتبـه آب یـا تاسیسـات و تجهیـزات 
یـا دارای صاحیـت بهـره بـرداری از شـرکت مهندسـی آب و فاضـاب کشـور متناسـب بـا ظرفیـت کاری و رشـته کاری واگـذار نمایـد. کلیـه مراحـل مناقصـه از طریـق سـامانه 

تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد. بدیهـی اسـت هزینـه آگهـی از برنـده مناقصـه اخـذ خواهـد شـد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

ب( سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
ج( پیشـنهاد دهنـده مکلـف اسـت معـادل مبلـغ سـپرده، تضمیـن هـای معتبـر تسـلیم یـا مبلـغ مذکـور را بـه حسـاب بانکـی شـرکت واریـز و حسـب مفـاد اسـناد مناقصـه 
ضمانـت نامـه یـا رسـید واریـز وجـه را بصـورت اصـل در وقـت مقـرر در اسـناد بـه کارفرمـا تسـلیم نمایـد بـه پیشـنهادهای فاقـد سـپرده، سـپرده هـای مخـدوش، سـپرده هـای 

کمتـر از میـزان مقـرر، چـک و نظایـر آن ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد.
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه 1401/9/15 

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 1401/9/29 
سایت www.abfaazarbaijan.irزمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 1401/9/29

»آگهی مناقصه عمومی «
شناسه : 1418639شماره 238 و 239 سال 1401

ف
ردی

شماره 
مبلغ سپرده تضمین شرکتموضوع مناقصه و شماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتفراخوان

در مناقصه )ریال(
مدت اجرای 

مبلغ برآورد اولیه )ریال(کار

اصاح و توسعه و نگهداری شبکه و انشعابات آب و وصول مطالبات 1238
1.398.762.5001227.975.250.000منطقه شش تبریز به شماره 2001001403000238 مورخ 1401/9/6

بهره برداری و نگهداری تاسیسات و قرائت کنتور و وصول مطالبات 2239
465.189.707129.303.794.141آب منطقه هوراند به شماره 2001001403000239 مورخ 1401/9/6

 دوم(
 نوبت

(

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول : 1401/09/02      نوبت دوم : 1401/09/09

شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/431/د مورخ 1401/06/29 موضوع ابالغ بند 
5 صورتجلسه شماره  65 مورخ  1401/06/08 شورای اسالمی شهر اندیشه نسبت به فروش اموال 
غیر منقول شهرداری از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط اقدام  نماید .

1- موضوع مزایده : عبارت است از فروش زمین با کاربری پذیرایی جهانگردی واقع در فاز 2 – 
بلوار گلهای غربی ) پرنیان ( ، جنب خیابان ناصرخسرو، روبروی مجتمع مسکونی کوثر 

2- شرایط فروش : مبلغ پایه کارشناسی شده به شرح جدول ذیل می باشد : 

 3- تضمین شرکت در مزایده : 
سپرده شرکت در مزایده  به شرح جدول فوق می باشد که می بایست تا پایان مهلت تسلیم 
پیشنهاد قیمت به یکی از صورت های ذیل به واحد دبیرخانه شهرداری تسلیم و شماره ثبت 

پاکت الف را دریافت نمایید :
مزایده  در  شرکت  ضمانت  سپرده  حساب  شماره  به  مزبور  وجه  واریز  بانکی  رسید   ) الف 

0113994456001 نزد بانک ملی شعبه شهر اندیشه کد 2417 
ب ( ضمانت نامه بانکی 

ج ( مطالبات پیمانکاران نزد دستگاه های اجرایی مربوطه 
تذکر 1 : مدت اعتبار تضمن فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای 
سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و عالوه بر آن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرمهای قابل 

قبول تنظیم شود .
تذکر 2 : به پیشنهادهایی که سپرده شرکت در مزایده آنها به غیر از موارد فوق باشد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد .
الزم بذکر است نفرات اول ، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان 

به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد .

4- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :
از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/09/10 و محل دریافت آن 

صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir می باشد.
5- مهلت ومحل تسلیم پیشنهادها : 

متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مزایده 
تنظیم شده است ، حداکثر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/09/21 در  سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 
تذکر : در جلسه بازگشایی صرفا اسناد دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است .

6- مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده :
متقاضیان جهت دریافت اسناد می بایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت 

در مزایده اقدام نمایند .
7- محل و زمان بازگشایی پاکت ها : پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/09/21 از طریق 

سامانه ستاد  www.setadiran.ir می باشد .
8- شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد .

9- هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مزایده می باشد .

شهرداری اندیشه

بهروز کاویانی شهردار شهر اندیشه

شرایط فروش بصورت نقدی و یکجا
مبلغ تضمین شرکت در مزایده ) ریال (مبلغ پایه شرکت در مزایده ) ریال (مساحت ) مترمربع (ردیف 

13833/55230،000،000،00011،500،000،000

کسب رتبه اول نیروگاه 
سیکل ترکیبی سرو چادرملو

بر اســاس ارزیابی سالیانه شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران ، نیروگاه ســیکل ترکیبی ســرو )چادرملو( در بین 
کلیه نیروگاههای حرارتی کشــور در بهار سال ۱۴۰۱ در 
معیــار شــاخص نــرخ انرژی قابل تولیــد، حائز رتبه اول 

شده است.
ایــن رتبــه بیانگر کســب باالترین درآمد نســبت به 
ســایر نیروگاههــا بــه ازای هر مــگاوات تــوان قابل تولید 
می باشــد. گفتنــی اســت نیــروگاه 500 مگاواتی ســیکل 
ترکیبی سرو چادرملو در مجتمع صنعتی این شرکت در 
اردکان یزد از سال 1395 به بهره برداری رسیده است.

برگزاری نشست بین المللی 
 سرمایه گذاری فناوری

در اسفند
نشســت بین المللــی ســرمایه گذاری فنــاوری، بــا هدف 
جــذب ســرمایه بــه منظــور شــتابدهی بــه شــرکت های 
دانش بنیــان و اســتارت آپی و ســرمایه پذیــران حــوزه 

فناوری در اسفند سال جاری برگزار می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک فنــاوری پردیس، 
فراخــوان نشســت بین المللــی ســرمایه گــذاری فنــاوری 
 ،)Technology Investment Meeting  -  TIM2023(
با هدف جذب ســرمایه برای شــتابدهی به شــرکت های 
دانــش بنیــان، اســتارت آپ ها و ســرمایه پذیــران حــوزه 
فناوری منتشــر شــد و طی آن قرار اســت مطابق برنامه 
زمانــی تدویــن شــده، پنجمیــن دوره ایــن نشســت در 
روزهــای ۸ و 9 اســفند ســال جــاری در پــارک فنــاوری 
پردیس برگزار می شود. این رویداد فرصتی برای فعاالن 
اقتصــادی حوزه هــای مختلــف فنــاوری اســت تــا بــا ارائه 
محصــوالت، خدمــات و توانمندی هــای خــود، بــازار خود 
را توســعه داده و بــا ورود بــه عرصــه بین الملــل، ســهم 

بیشتری از بازارهای بین المللی داشته باشند.
در چهارمین دوره این نشست )TIM 2022( که در سال 
گذشــته میــادی برگــزار شــد، بیــش از 100 ســرمایه گذار 
خارجــی و 2۸ ســرمایه گــذار داخلــی حضور داشــتند و از 
محصوالت و خدمات ۶1 استارت آپ و شرکت سرمایه پذیر 
بهره بــرداری شــد. حاصــل ایــن رویــداد ارزشــمند، انعقاد 
بیــش از 10 میلیــون دالر قــرارداد همــکاری در قالــب 11 
تفاهم نامه و قرارداد همکاری بود که پیش بینی می شود 

امسال نیز رشد چشمگیری داشته باشد.
ایــن رویــداد شــامل برنامه هــای مختلــف از جملــه 
ارائه شرکت های فناور با هدف جذب سرمایه، پنل های 
تخصصــی، امضــای تفاهم نامه هــا، انعقــاد قراردادهــای 
ســرمایه گذاری مشــترک و بازدید از زیست بوم فناوری و 

نوآوری کشور خواهد بود.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو اعالم کــرد: ایجاد 
نیروهــای  جغرافیایــی  ســازمان  بــا  هم افزایــی 
مســلح در قالــب تفاهم نامــه پیــش رو، توســعه 

بخش اکتشاف را به همراه دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایمیــدرو، وجیــه ا... 
بیــن  تفاهم نامــه  امضــای  مراســم  در  جعفــری 
ایمیــدرو و ســازمان جغرافیایــی نیروهای مســلح 
بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: ایمیــدرو بــا هــدف 
ایجــاد همگرایــی و هم افزایی در حوزه پتانســیل 
یابــی معــادن، تامیــن نیازهــای تحقیقاتــی و نیــز 
از ظرفیت  هــای ســازمان جغرافیایــی  بهره منــدی 
بــرای توســعه بخــش معــدن و صنایــع معدنــی، 
اقدام به گســترش همکاری در قالب تفاهم نامه 

جدید می کند.
او افــزود: همــکاری این 2 ســازمان در قالب 
تفاهم نامــه می تواند کمک کند تا از ظرفیت  های 
موجــود نظیــر نقشــه  ها، امکانــات نــرم افــزاری و 
سخت افزاری، تجهیزات و نیز توسعه همکاری  ها 
بــا معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت 
صمــت و ســازمان زمیــن شناســی بــرای توســعه 
اکتشــاف و دســتیابی به ذخایر معدنی موجود در 

مناطق مختلف کشور بهره بریم.

سرمایه گذاری 23 میلیارد دالری 
ایمیدرو تاکنون

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه از 
ابتــدا تاکنــون بیــش از 23 میلیارد دالر در بخش 
معــدن و صنایــع معدنــی ســرمایه گــذاری کــرده 
کــه منجــر بــه ایجــاد واحدهــای مختلــف معدنــی 
و صنایــع معدنــی شــده اســت، تصریح کــرد: این 
ســازمان تاش می کند بســتر ســرمایه گذاری را 
در بخش  هــای مختلــف معــادن و صنایــع معدنی 

دیگر فراهم کند.
جعفــری ادامــه داد: ایــن موضــوع، نیازمنــد 
انجام اکتشــافات بیشــتر و فراهم ســازی شــرایط 
بــرای اســتفاده از ظرفیت  هــای موجــود در کشــور 
اســت. حوزه اکتشــاف در صورت مجهز شــدن به 
فناوری  های روز، ظرفیت شــناخت بیشــتر ذخایر 

و پتانسیل  های بخش معدن را دارد.

آغاز ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع 
اکتشاف طی سال  های اخیر

او اذعان کرد: ایمیدرو تاش می کند توسعه را در 
حوزه اکتشــاف، اســتخراج و فرآوری تداوم بخشــد 
و طــی ســال  های اخیــر نیــز شناســایی و پی جویی 
حــدود 400 هــزار کیلومتــر مربــع مناطــق جدیــد را 
آغــاز کــرده کــه بخش قابــل توجهــی از این مناطق 
بــه ۶0هــزار  آزادشــده و در حــال حاضــر نزدیــک 
کیلومتر مربع –برای ادامه فعالیت  های اکتشافی- 

در اختیار ایمیدرو است. به گفته وی، استفاده از 
ظرفیت  هــای ســازمان جغرافیایی نیروهای مســلح 

می تواند سرعت کار را افزایش دهد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: در حوزه 
مــس از نظــر میــزان ذخایر، رتبه پنجــم جهانی را 
داریم و با اکتشافات پیش رو، این رتبه می تواند 
بهبــود یابــد. بــا توجــه بــه ایــن ذخایــر، نیازمنــد 
توسعه در حوزه فرآوری هستیم. در حوزه سنگ 
آهــن، نســبت به واحدهای جدیــد و طرح  های در 
حال اجرا، از نظر ذخایر با کمبود مواجه هستیم 

و نیاز است اکتشافات بیشتری صورت گیرد.

اجرای طرح تحول اکتشاف
جعفری با اشــاره به اجرای طرح تحول اکتشــاف 
توسط ایمیدرو و همکاری سازمان زمین شناسی 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  معدنــی  معاونــت  و 
تجارت با دستور وزیر گفت: طرح تحول اکتشاف 
را برای تهیه نقشه یک 1:50.000 و دسترسی به 

آنومالی  ها و ذخایر جدید را پیگیری می کنیم.
او ادامــه داد: ایــن طرح قرار اســت 2 ســاله 
انجــام شــود و بــرای اجــرای آن بــه پیمانــکاران، 
مشــاوران، تجهیــزات و همکاری همــه جانبه نیاز 
اســت و ســازمان جغرافیایی نیروهای مسلح می 

تواند در این زمینه ما را یاری کند.

۱3.3 میلیارد دالر ارز با صادرات
رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو بــا اشــاره بــه 
نقــش ایمیــدرو در تامیــن ارز کشــور گفــت: ایــن 
ســازمان طــی ســال گذشــته، 13.3 میلیــارد دالر 
صــادرات انجام داد که درنتیجه، نقشــی موثر در 
تامین ارز مورد نیاز کشــور ایفا کرد که با توســعه 

صنایع معدنی، این رقم قابل افزایش است.
 ۸0 تــا   ۶0 بیــن  تاکنــون،  افــزود:  جعفــری 
عنصر معدنی در کشــور شناسایی شده که کمتر 
از 40 عنصــر فــرآوری مــی شــود و بخش  هایی که 
اســتفاده نمی شــود کانی  های با ارزشی است که 
یــا میــزان ذخیــره آن اقتصــادی نیســت یــا امکان 

فرآوری آن را نداریم.

اتمام 2 هزار نقشه ۱:5۰.۰۰۰
ســرتیب دوم مجیــد فخری، رئیس ســازمان 
جغرافیایــی نیروهــای مســلح در ایــن جلســه بــا 
بیان اینکه ارتباط میان این سازمان و ایمیدرو به 
ســال 9۶ برمــی گــردد، گفت: طی 3 ســال اخیر، 
تمرکــز ویژه ای روی شناســایی معادن داشــته ایم 
که با اســتفاده از سیســتم های ســنجش از دور، 

اقدامات جدی انجام شد.
او ادامــه داد: طــی ســال  های 99 و 1400، 
 1:50.000 نقشــه  های  بازنگــری  و  تهیــه  روی 

براســاس نقشــه  های توپوگرافی تمرکز شــد و در 
آبان 1400، دو هزار نقشه مذکور به اتمام رسید.
رئیــس ســازمان جغرافیایــی نیروهــای مســلح بــا 
اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در این سازمان 
در حوزه معدنی گفت: از ســال گذشــته، کار تهیه 
)بــا هــدف  نقشــه 1:50.000  هــای ژئومورفولــوژی 
بررســی و شــناخت ناهمواری های ســطح زمین( را 
بــا دانشــگاه  ها و مراکــز علمــی دارای تجربــه زمین 
شناســی بــه پیــش بردیــم و اکنــون در زیرســاخت 
تولید این نوع نقشه مشکلی نداریم و می توانیم 

با سرعت و دقت باال، کار را جلو ببریم.
فخــری ادامــه داد: بــه جز شناســایی نواحی 
زمینــه  در  جدیــدی  اقــدام  معدنــی،  امیدبخــش 
پایــش برداشــت معــادن بــا اســتفاده از پهپادهــا 
انجــام داده و مــی توانیــم در ایــن زمینه همکاری 
کنیــم. مــکان یابی صنایع و معادن با اســتفاده از 
ســامانه  های بومی یا اپلیکیشــن  های مکان یابی، 

قابل استفاده در ایمیدرو است.
او در زمینــه »مطالعه و بررســی راهکارهای 
ریســک  های محیطی با توجه به داده  های موجود 
ناشــی از مطالعــات آمایــش« و »موضــوع انتقال 
آب خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــه معــادن و 
صنایــع معدنــی، با توجه به اقدامات انجام شــده 
در ایــن حــوزه و توپوگرافــی مســیریابی آن  هــا« 

اعام آمادگی برای همکاری کرد.

زینب غضنفری
خــودرو از آن روزی بــه جاده خاکی منحرف 
شــد که قیمت گذاری دســتوری، سیاســت دولت 
در کنترل بازار شــد و از همان ســال ۱393 زیان 
خودروســازان رو بــه افزایــش حرکــت کــرد و هم 
اکنون برآورد می شــود، مبلغ زیان به حدود ۱5۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده و مبلغ کل عدم النفع 
ناشــی از قیمت گــذاری دســتوری بیــش از 23۰ 

هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
ســنگین  ســایه  کــه  اخیــر  دهــه  یــک  در 
بــه  کشــور  صنایــع  بــر  دســتوری  قیمت گــذاری 
خصــوص صنعــت خــودرو افتاده، نه تنها ســودی 
عایــد صنایــع نشــده بلکــه ضمــن زیانــده کــردن 
شــرکت ها، ســبب توزیع رانت سنگین حدود 50 
هــزار میلیــارد تومانــی شــده و بــازار واســطه گری 

خودرو را داغ کرده است.
در نکوهــش قیمت گــذاری دســتوری زیــاد گفتــه 
شده است و این موضوع بر کسی پوشیده نیست 
و انتظــار می رود با حذف عامل اصلی زیان ســازی 

خودروســازان، قیمت محصوالت بر پایه واقعیات 
تعیین شود تا ضمن حذف رانت موجود، هم رفاه 
عمومی تامیــن شــود و هم خودروســازان به ســود 

واقعی از فروش خود دست یابند. 
شــدن  عیــان  از  پــس  اخیــر  ســالیان  در 
شکست طرح قیمت گذاری دستوری، در برهه ای 
از زمــان دولت ها اقداماتی برای حذف آن صورت 
گرفــت؛ امــا دیــری نپاییــد کــه مجــددا و با شــدت 
عمــل بیشــتر در مقایســه بــا قبــل، بــه سیاســت 
گذشته بازگشتند؛ اما اکنون به نظر می رسد عزم 
دولتمردان جدی تر از گذشته است و هر چند که 
تــا بــه امروز رضایت به حــذف کامل قیمت گذاری 
دســتوری نداده انــد؛ امــا اقداماتــی نظیــر عرضــه 
را  خــودرو  بــازار  فضــای  کاال  بــورس  در  خــودرو 

کمی تلطیف کرده است.
در واقــع می تــوان چنیــن گفــت کــه عرضــه 
محصــوالت در بــورس کاال مســیری بــرای حــذف 
آرام قیمت گذاری دستوری است و در این مسیر 
دولــت توانســته تا حدودی رضایت خودروســازان 

شــاکی از قیمت گذاری دســتوری را کســب کند و 
بــه تعدیــل قیمت ها کمــک کند. هرچنــد در حال 
حاضــر تعــداد خودروهــای حاضــر در بــورس کاال 
انــدک اســت؛ امــا بــا حــذف قرعه کشــی تــا پایــان 
ســال جــاری و ورود تمامی خودروهــای داخلــی به 
تابلــوی معامات بــورس کاال، حذف قیمت گذاری 
انتظــار  دســتوری پررنگ تــر می شــود و می تــوان 
ایــن را داشــت کــه تولیــد خودروســازان بــزرگ از 

زیاندهی خارج شود.
شــدن  آزاد  مــی رود  امیــد  دیگــر،  ســوی  از 
قیمت گــذاری  فراینــد  حــذف  خــودرو  واردات 
شــرایط  حــدودی  تــا  و  گیــرد  شــتاب  دســتوری 

قیمت گذاری بهبود یابد.
گویــا وزیــر اقتصــاد خــود ســخن از جبــران 
طرحــی  تدویــن  از  و  آورده  میــان  بــه  خســارت 
پیشــنهادی گفتــه تــا ضمــن حــذف قیمت گــذاری 
از  کشــور  اساســی  قانــون  مطابــق  دســتوری، 
متحمــل  موضــوع  ایــن  از  کــه  تولیدکنندگانــی 

خسارت شده اند، حمایت شود.

در صورتــی کــه تــاش و عــزم دولــت بــرای 
حــذف قیمت گــذاری دســتوری بــه معنــای واقعی 
تحقق یابد، صنایع بسیاری همچون خودروسازی 
منتفــع خواهنــد شــد و از آن پــس، هزینــه تولید 
و بهای تمام  شــده متناســب خواهد بود و شــاید 
ســودآوری برخــی شــرکت ها تغییر شــگرفی نکند 
امــا؛ حداقــل زیانــی از ایــن بابــت متوجــه آن هــا 
نخواهــد بــود. در واقــع، بــا حــذف قیمت گــذاری 
دســتوری، قیمت خودرو متناســب بــا هزینه های 
تولید تعیین می شود و این به معنای پایان روند 

زیاندهی شرکت ها است. 
کــه سیاســت  کــرد  تاکیــد  بایــد  خاتمــه  در 
قیمت گــذاری دســتوری نــه تنهــا موجــب تنظیــم 

بازار و کســب رضایت مصرف کننده نهایی نشــد 
بلکه با انتقال منافع از صاحبان اصلی شرکت ها 
)مــردم( بــه جیب دالالن ســبب کمبــود نقدینگی 
در شــرکت ها، کاهــش میــزان تولیدات و افزایش 
هزینه ها شــد. در شــرایط کنونی تنها مسیری که 
می تواند صنعت خودروســازی کشور را از گرداب 
زیــان نجــات دهد، حذف قیمت گذاری دســتوری، 
عرضــه خــودرو در بــورس کاال و واردات خــودرو 
اســت؛ چــرا که در ایــن صورت هــم مصرف کننده 
با قیمت پایین تری به خودرو خود می رسد و هم 
خودروســاز بــا قیمت باالتری محصــول خود را به 
فروش می رساند و سود به جیب صاحبان اصلی 

نظام می رود.

وحید شریفیانا
 کارشناس ارشد
حوزه نوآوری

خطرپذیــر  ســرمایه گذاری 
 )Venture capital(
محــرک  یــک  به عنــوان 
اساســی بــرای نــوآوری در 
نظر گرفته می شــود. دولت ها فعاالنه تالش می کنند 
کشــور  ســرمایه گذاری  سیاســت های  چشــم انداز  تــا 
خــود را بــه بهتریــن شــکل نشــان دهنــد و فعالیــت 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر را بــا اجــرای سیاســت هایی 
که موانع تأمین مالی را از بین می برند تشویق کنند. 
باتاچاریا در مقاله ای که در سال 2۰۰7 منتشر کرد بر 
اهمیت عدم قطعیت حول سیاست های بالقوه تأکید 
می کند و نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست بر 

فعالیت نوآوری تأثیر قابل توجهی می گذارد. 
ســرمایه گذاران خطرپذیــر عمدتــاً بــا مســائلی 

در شــرکت های نوپــا مواجــه هســتند. از یــک ســو 
مشــخصات و ویژگی هــای درونــی یــک اســتارت آپ 
و  بررســی  کامــل  طــور  بــه  بیــرون  از  نمی تــوان  را 
تجزیه وتحلیل کرد که این امر ریسک تصمیم گیری 
را برای ســرمایه گذاران افزایــش می دهد؛ لذا عمدتاً 
سرمایه گذاران خطرپذیر بر روی پارامترهای دیگری 
مانند: تجربه تیم کاری، تعداد حق امتیازها، مجوزها 
و پتنت های ثبت شــده توسط تیم استارت آپ تکیه 
می کننــد و بــر مبنای آن آینده شــرکت را پیش بینی 
می کننــد. به طور کلی، کارآفرینان و ســرمایه گذاران 
خطرپذیــر اهمیــت اعتماد بین دو طــرف را به عنوان 
یــک عامل حیاتــی برای فعالیت های ســرمایه گذاری 
بیــان می کننــد، زیــرا اعتماد بیشــتر ســرمایه گذاران 
نســبت بــه تیم اســتارت آپ موجب می شــود، حس 
کاهــش  اســتارت آپ  ویژگی هــای  شــناخت   عــدم 
پیــدا کنــد و ســرمایه گذار بــا قطعیت بیشــتری برای 

سرمایه گذاری تصمیم گیری کند. 
از آنجایی کــه ســرمایه گذاری های خطرپذیــر عمومــاً 

نقدشــوندگی کمی دارند و سرمایه گذاران خطرپذیر 
عمومــاً چــاره ای جــز مانــدن در ســرمایه گذاری های 
خــود ندارنــد؛ لــذا عمومــاً به شــدت بر کاهــش عدم 
حــول  تصمیم گیــری  ریســک  کاهــش  و  قطعیــت 
همیــن  در  می کننــد  تمرکــز  ســرمایه گذاری  یــک 
راســتا، چندیــن عامــل تعیین کننــده عــدم قطعیــت 
اقتصــادی بــه تأثیرگــذاری بــر تمایــل ســرمایه گذاری 
مرتبــط   )VC( Venture capital ســرمایه گذاران 
شده اند. تحقیقات علمی انجام شده در کشورهای 
داده  نشــان  اروپــا در ســال 2013  اتحادیــه  عضــو 
)VC( Venture capital اســت کــه ســرمایه گذاران 
درصورتی کــه اقتصــاد در وضعیــت نامطلوبــی قــرار 
عــدم  یــا  بــاال  بیــکاری  نــرخ  ماننــد  باشــد،  داشــته 
فعالیت هــای  در  داخلــی،  ناخالــص  تولیــد  رشــد 
ســرمایه گذاری کمتــری مشــارکت می کننــد عاوه بر 
ایــن، آن هــا فرصت هــای ســرمایه گذاری بــا نزدیکــی 
کــه  چــرا  می دهنــد  ترجیــح  را  نزدیــک  جغرافیایــی 
بــر  را  بهتــری  مدیریتــی  کنتــرل  تــوان  آن هــا  بــه 

سرمایه گذاری انجام شده خود می دهد. 
عــاوه بــر اثــرات عدم قطعیت هــای اقتصــادی، 
چندین عامل سیاسی بازار شرکت های استارت آپی 
سیاســت های  زیــرا  می دهنــد،  قــرار  تحت تأثیــر  را 
دولتــی بــه طــور فعال بــر روی بــازار ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر تأثیرگــذار اســت. در تحقیقاتــی کــه بــه 
انجــام  ایــاالت متحــده   آریزونــا  وســیله دانشــگاه 
 small Business Economic شــده و در نشــریه 
بــه چــاپ رســیده اســت این نکته بیان شــده اســت 
کــه عوامــل ریســک سیاســی تــا حــدی تفــاوت در 
رشــد فعالیت هــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر در 1۶ 
کشــور را تحت تأثیــر قــرار داده اســت و بــر اســاس 
رتبه بندی انجام شــده در این پژوهش رابطه مثبت 
اقتصــادی   - اجتماعــی  شــرایط  بیــن  قابل توجهــی 
فراهم شده به وسیله دولت ها و سرمایه گذاری های 
خطرپذیــر صورت گرفتــه در کشــور مربوطــه وجــود 
دارد. همچنیــن در پژوهشــی دیگــری کــه در ســال 
2017 توســط انتشــارات دانشــگاه کمبریــج تحــت 

 What Affects Innovation More: Policy "عنوان
اســت،  شــده  or Policy Uncertainty"منتشــر 
نمونــه ای متشــکل از 43 کشــور، جهــت پاســخ بــه 
این ســؤال که آیا خروجی نوآوری یک کشــور ناشی 
از سیاســت ها یا عدم ثبات سیاســت اســت یا خیر 
بررســی شــده اســت. نتایج تحقیقات آن ها نشــان 
می دهــد کــه خروجــی نــوآوری در صــورت نزدیــک 
بــودن زمان انتخابات به میزان قابل توجهی کاهش 
می یابــد کــه نشــانه ای از عــدم قطعیــت سیاســت 
اســت. ایــن اثــر حتــی پــس از کنتــرل عــدم ثبــات 
اقتصــادی و قوی تــر از تأثیــر سیاســت های جــاری، 
وجــود دارد؛ لــذا نتایــج آن هــا نشــان دهنده تأثیــر 
منفی عدم ثبات سیاســت بر بازار اســتارت آپ ها و 

بازار سرمایه گذاری خطرپذیر است.
در ایــران امــا ایــن مســاله باتوجــه  بــه نوظهــور 
خطرپذیــر  ســرمایه گذاری  نبــودن  فراگیــر  و  بــودن 
شــاید بیشــتر از کشــورهای توســعه یافته کــه دارای 
چارچوب هــای الزم بــرای بهره منــدی از ایــن روش 

تأمین مالی هســتند احســاس می شود. به طوری که 
شرکت ها و سرمایه گذاران اغلب در کنار عدم ثبات 
شــرایط اقتصادی که دائماً فرضیات و چارچوب های 
سرمایه گذاری آنان را هر از چند گاهی دچار تغییر 
اساســی می کنــد با مســئله عــدم قطعیت سیاســی 
نیــز مواجــه هســتند.  ثبــات تصمیم گیــری  و عــدم 
شــرایطی کــه هــم ســرمایه گذار دچــار ســردرگمی و 
شــک دربــاره انجــام و یا عــدم انجام ســرمایه گذاری 
اســت و هم شــرکت های اســتارتاپی با چشم اندازی 
غبارآلــود نســبت بــه آینده کســب وکار خــود مواجه 
نوســانات  نــرخ دالر،  ماننــد  هســتند. متغیرهایــی 
نــرخ بهــره بانکی، دســتورالعمل های متغیــر واردات 
و صادرات محصوالت، سیاست های متغیر حمایتی 
از ســرمایه گذاری خطرپذیر و نیز حمایت های ناچیز 
مــواردی  از جملــه  نوپــا  از شــرکت های  بی ثبــات  و 
اســت کــه عــدم قطعیت و ثبــات آن ها شــرکت ها و 
ســرمایه گذاری  محیــط  به طورکلــی  و  ســرمایه گذار 

خطرپذیر را دچار چالش های اساسی کرده است.

چالش عدم قطعیت سیاست در سرمایه گذاری خطرپذیر

ایجاد هم افزایی با سازمان جغرافیایی، توسعه بخش اکتشاف را به همراه دارد

 قیمتگذاری دستوری
خودرو را به جاده خاکی کشاند
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تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش تجارت آویژه سپاهان درتاریخ 1401/09/07به 
شـماره ثبـت 72731 بـه شناسـه ملـی 14011691574 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی مـی گـردد.  موضـوع 
فعالیـت : خریـد ، فـروش و واردات و صـادرات کاالهـای مجـاز ، خریـد و فـروش نـرم 
افـزار حسـابداری ، ارائـه خدمـات حسـابداری و پشـتیبانی نـرم افـزار هـای حسـابداری ، 
ارائـه کلیـه خدمـات و تسـهیات در امـر تجـارت داخلـی و بیـن المللـی ، اخـذ نمایندگـی از 
شرکتهای داخلی ، اعطای نمایندگی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، تشکیل دفاتر 
نمایندگی در داخل و خارج از کشـور به منظور اهداف شـرکت ، شـرکت و مشـارکت در 
سـایر شـرکتهای داخلی و خارجی با خرید سـهام انعقاد قرارداد ، شـرکت در مناقصات و 
مزایدات خصوصی و دولتی ، اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی جهت شرکت 
. ارائه کلیه خدمات و تسهیات در امر تجارت داخلی و بین المللی - شرکت و مشارکت 
در سایر شرکتهای داخلی وخارجی با خرید سهام و یا از طریق تشکیل کنسر سیوم و یا 
یا انعقاد قردادها. خرید ، فروش و خدمات تجهیزات IT ، برگزاری کاس و سمینارهای 
آمـوزش هـای کوتـاه مـدت مربـوط بـه حسـابداری درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
اصفهـان، شهرسـتان اصفهـان، بخـش مرکـزی، شـهر اصفهـان، طالقانـی، کوچه حکمت، 
بـن بسـت ))جـواد اعتبـاری ((، پـاک 9، طبقـه 1 کدپسـتی 8159993563  سـرمایه 

شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 1,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 100 سـهم 
10000 ریالـی تعـداد 100 سـهم آن بـا نـام عـادی مبلـغ 1000000 ریـال توسـط موسسـین 
طی گواهی بانکی شـماره 536070110 مورخ 1401/07/23 نزد بانک تجارت شـعبه میر 
بـا کـد 6070 پرداخـت گردیـده اسـت . اعضـا هیئـت مدیـره آقـای علی اکبر امینـی پزوه به 
شـماره ملی 1272432580 به سـمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سـال و به سـمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال خانم زهرا سعیدی دهکی به شماره ملی 1272453758 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی امینی پزوه به شماره ملی 
1291420673 به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سـال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسـامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء علی اکبر امینی پزوه 
همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه بازرسـان 
خانـم وجیهـه امینـی بـه شـماره ملـی 1283699974 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 
سـال خانـم سـمیه امینـی بـه شـماره ملـی 1291628312 بـه سـمت بـازرس علی البدل به 
مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصراقتصـاد جهـت درج آگهی هـای شـرکت تعییـن 
گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1418902(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه عصراقتصاد به شماره5037  مورخ 1401/09/05 در خصوص 
دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به 1401/06/31 راس 
ساعت 10 صبح روز پنج شنبه  مورخ 1401/09/17 به اطالع عموم سهامداران می رساند مجمع 
موردنظـر در تاریـخ مذکـور برگـزار نمی گـردد و تصمیم گیـری در خصـوص دسـتورات جلسـه در 

مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعالم خواهد شـد؛ موکول می گردد. 

اطالعیه لغو دعوت  به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت پارس سرام )سهامی عام(  به شماره ثبت 1088 شناسه ملی 10100482000

هیات مدیره شرکت پارس سرام )سهامی عام(

آگهی مفقودی
 بلرگ سلبز مربلوط بله خلودرو  ام وی ام X33  ملدل 1396 بله شلماره پلاک
و   MVM484SBDH013700 موتلور  شلماره  بله   14 ایلران   72 و   851
شماره شاسی NATGBAYL7H1014097  به نام مصطفی زهیریان مفقود و 

از درجله اعتبلار سلاقط ملی باشلد.

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت خودرو وانت نیسان سایپا  - مدل 1396 به شماره پالک 
124 م  11 ایـران 95 بـه شـماره موتـور Z  24731069 Z  و شـماره شاسـی    

NAZPL140TH0465820 مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

آگهی مفقودی
تیـپ  مامـوت  بـر  کانتینـر  یـدک  نیمـه  فـروش  اسـناد  شـدن  مفقـود  درخصـوص     
شاسـی  شـماره   - موتـور  شـماره  مـدل1394  روغنـی   قرمـز  رنـگ  بـه   TK533-A
NACTKT356F1034479 شـماره پـاک ایـران 44-536 ع 73 بنـام مسـعود نوبخـت 
فرزند صفرعلی کدملی1219100544صادره از گلپایگان لذا برگ سـبز و فاکتور فروش 
کارخانه )سند مالکیت وسند کمپانی( و پاک خودرو فوق الذکر مفقود شده و از درجه 

484- استان گلستان- گرگاناعتبـار سـاقط مـی باشـد.

آگهی مفقودی
 206TU5 تیـپ  پـژو  بـک  هـاچ  خودروسـواری  اسـناد  شـدن  مفقـود  درخصـوص     
موتـور 172B0010064 شـماره شاسـی  مـدل 1396 شـماره  روغنـی  رنـگ سـفید  بـه 
NAAP13FE0HJ123487 شماره پالک ایران10-767ص31 بنام جاوید رهبری کدملی 
0051879204 لذا برگ سـبز و فاکتور فروش کارخانه ) سـند مالکیت وسـند کمپانی ( 

فـوق الذکـر مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.
485- استان گلستان - گرگان

آگهی مفقودی
   درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد خـودرو سـواری پرایـد جـی تـی ایکـس آی بـه رنـگ 
 S1412285225629 نقـره ای متالیـک مـدل 1385 شـماره موتـور 1587295شـماره
سـیدعباس  فرزنـد  عقلیـی  لطیـف  سـیدرضا  بنـام  ایـران 69-958د16  پـاک  شـماره 
کدملی2249111162صـادره ازکردکـوی لـذا بـرگ سـبز و فاکتـور فـروش کارخانـه )سـند 
مالکیـت وسـند کمپانـی( فـوق الذکـر مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.
 486- استان گلستان – گرگان

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۱۲۶۰۰۲۰۷۸ - مـورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ هیـات اول/دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آرادان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن جوینی 
فرزند حضرتقلی به شماره شناسنامه ۴۶۰۰۱۳۲۳۷۸ صادره از گرمسار  در ششدانگ یک 
قطعـه باغچـه محصـور بـا بنـای احداثـی در آن با حق اسـتفاده از مقـررات قانون آب بر طبق 
نحوه ملی شـدن آن به مسـاحت ۱۵۳۴/۳۹ متر مربع پالک شـماره ۱۱۰ فرعی از ۸۶ اصلی 
واقع در علی آباد  بیع نامه عادی و به صورت مع الواسطه از عباس گیلوری محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

شناسه : ۱۴۱۷۶۵۵ امیرحسین آذرنیان  - رئیس ثبت اسناد و امالک آرادان

جلوگیری از ۱۴ مورد تغییر 
کاربری غیرمجاز در اراضی 

کشاورزی قزوین
مدیــر امــور اراضــی ســازمان جهــاد کشــاورزی قزویــن 
اعــام کــرد که ۱۴ مــورد تغییر کاربــری غیرمجاز اراضی 
کشاورزی استان حین تخلف و ساخت وساز شناسایی 

و بناهای احداث شده در آن ها تخریب شد.
بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  دوســت  رحمــان  مهــدی 
خبرنــگار ایرنــا افــزود: بناهای غیرمجاز حین ســاخت در 
اراضــی کشــاورزی قزویــن شناســایی و براســاس قانــون 

حفظ کاربری زمینی زراعی و باغی قلع و قمع شد.
او گفــت: بناهــای احــداث شــده در اراضــی بخــش 
مرکزی قزوین شامل مهدی آباد و اقبالیه تخریب و قلع 
و قمع شدند. مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان قزویــن افــزود: قلــع و قمعــی یاد شــده با حضور 
عوامــل انتظامــی و راهــداری، نماینــده دادســتان و امور 
اراضی به انجام رســید. رحمان دوست خاطرنشان کرد: 
هرگونــه خــرد کــردن اراضــی کشــاورزی، فنــس کشــی، 
و  زیرتانکــری  ســاخت  دیوارکشــی،  کانکــس،  اســتقرار 
از  کشــاورزی  اراضــی  در  ســاختمانی  مصالــح  ریختــن 
مصادیق تغییر غیرمجاز به شمار می رود و با متخلفان 

مطابق با قانون برخورد می شود.
او اظهار کرد: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ 
کاربری زمینی زراعی و باغی، گشت یگان حفاظت امور 
اراضی در صورت مشــاهده عملیات ســاختمانی و تغییر 
کاربــری غیرمجــاز در اراضی امکان تخریب و قلع و قمع 
بناهای ســاخته شــده را دارد. این مســئول گفت: تغییر 
غیرمجــاز کاربری خط قرمز اســت چــرا که امنیت غذایی 

جامعه را به خطر می اندازد.
اراضــی  هکتــار  هــزار   ۴۸۹ دارای  قزویــن  اســتان 

کشاورزی است.
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توسعه ۴۲ هکتاری مساحت 
گلخانه های آذربایجان غربی 

در دستور کار است
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجــان غربی اعام 
کرد که مساحت گلخانه های استان هم اکنون ۶۰ هکتار 
اســت کــه در ســال جــاری برنامــه اباغــی وزارت جهــاد 
کشاورزی، توسعه ۴۲ هکتاری گلخانه هاست تا مساحت 

این اماکن تا پایان سال جاری به ۱۰۲ هکتار برسد.
اکبــر کرامتــی دیروز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با 
اشاره به فعالیت ۲۱۵ واحد گلخانه در استان افزود: با 
توجه به دســتور اســتاندار مبنی بر اجرای نهضت ایجاد 
۲ هــزار هکتــاری گلخانه، اراضی منابع طبیعی مناســب 
احــداث ســایت های گلخانه ای برای ســرمایه گذاری های 
کالن در ایــن بخــش شناســایی و امور مرتبط در دســت 

بررسی برای تامین زیرساخت های الزم است.
او با بیان اینکه انواع سبزی و صیفی به میزان بیش از 
۱۰ هزار تُن در این گلخانه ها تولید می شود، اضافه کرد: 
ُــن توت فرنگــی، ۱۴۳ تُن گیاه دارویی،  ســاالنه ۲۳۸.۷ ت
ُــن میــوه درختــی، ۲.۶۲ میلیــون اصلــه نهــال، ۲.۵  ۶۰ ت
میلیــون شــاخه گل، ۳.۲ میلیــون گل و گیــاه گلدانــی، 
۲۰ میلیــون بوتــه نشــاء ســبزی و ۲ میلیــون بوته نشــاء 

گیاهان دارویی در گلخانه های استان تولید می شود.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان غربــی بــا 
اشــاره بــه اینکــه بیشــترین تعــداد گلخانه هــای اســتان 
در شهرســتان ارومیــه قــرار دارد، گفــت: تولیدکننــدگان 
محصــوالت گلخانــه ای ملــزم بــه نظــارت مســتقیم بــر 
وضعیــت تولید محصوالت واحد گلخانه ای خود از تولید 
تــا عرضــه بــه بازار هســتند. کرامتــی با توجه بــه اهمیت 
کشــت گلخانــه ای در اســتان اظهــار کــرد: گلخانــه داران 
ملــزم به اســتقرار یا به روز رســانی واحــد کنترل کیفیت 
در گلخانــه خــود هســتند و مســئوالن فنــی و مســووالن 
تجربی واحدهای گلخانه ای ملزم به ثبت و مستندسازی 
اطالعــات عملیــات تولید تا برداشــت محصوالت تولیدی 

تحت نظارت خود، در سامانه سانکا هستند.
او ادامه داد: واحدهای گلخانه ای ملزم به دریافت 
کــد شناســه مبنــی بــر تاییــد ســالمت محصــول و اجــازه 
عرضــه محصــوالت خود به بازارهای داخلی و خارجی، و 

واحدهای سورت و بسته بندی هستند.
ایــن مســئول بــا تاکیــد براینکه کلیــه گلخانه داران 
جهــت دریافت ســوخت مایــع )گازوئیل( یارانــه دار الزم 
است اطالعات واحد تولیدی خود را توسط مسوول فنی 
یا تجربی آن واحد در سامانه سانکا ثبت، و کد شناسه 
)کــد QR ( دریافــت کننــد، افزود: ارائــه هرگونه خدمات 
بــه گلخانــه داران از جملــه تســهیالت بانکــی، ســوخت 
یارانه دار، کود و سایر خدمات به گلخانه های دارای کد 

شناسه )کد QR( انجام خواهد شد.
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مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
محــل  از  تومــان  میلیــارد   ۱۰ گفــت:  ســمنان 
اجــرای  بــرای  محرومیت زدایــی  اعتبــارات 
طرح های آبخیزداری با اولویت اجرا در مناطق 
محــروم و ســیل خیز بــرای ایــن اســتان درنظــر 

گرفته شده است.
جعفــر مرادی حقیقی دیــروز در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا، ابراز داشت: میانگین بارندگی 
در استان سمنان به حدی کم شده که در برخی 
مناطق چشمه سارها خشک شده است و حتی 
چاه های آب مال داری پاســخگوی نیاز دامداران 

نیست و اجرای طرح های آبخیزداری در تقویت 
ســفره آب هــای زیرزمینــی کمک کننــده اســت. 
او ادامــه داد: یکی از مشــکالت شهرســتان های 
استان سمنان خشکسالی و تنش  آبی است که 
توســعه فعالیت هــای آبخیــزداری و آبخوانداری 

می تواند به رفع این مشکل کمک کند.
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل  مدیــر 
اســتان سمنان خاطرنشــان کرد: ذخیره نزوالت 
آسمانی، کنترل سیل و فرسایش خاک، تقویت 
پوشــش گیاهــی و تغذیه آبخوان هــا، از اهداف 

اجرای طرح های آبخیزداری است.

مــرادی حقیقی تصریح کــرد: ۱۳۰ میلیارد 
رئیس جمهــوری  ســفر  مصوبــه  اعتبــار  تومــان 
در آبــان ۱۴۰۰ بــه اســتان ســمنان بــرای اجــرای 
طرح هــای آبخیــزداری در نظر گرفته شــد که در 
مرحلــه نخســت ۳۵ میلیــارد تومــان تخصیــص 
یافت و باقی مانده اعتبار امســال و ســال آینده 

تخصیص خواهد یافت.
بــرای نســل   او منابــع طبیعــی را امانتــی 
آینــده دانســت و بیــان کــرد: آحــاد جامعــه در 
حفظ و بقای منابع طبیعی وظیفه دارند و باید 
فرهنگ مشارکت همگانی در حفاظت از منابع 

طبیعــی و محیــط زیســت بیش از پیــش ترویج 
یابــد.  ســمنان کــه بــه »دار المرحمــه« معروف 
اســت بــا مســاحت نزدیــک بــه ۹۷ هــزار و ۵۰۰ 
کیلومتــر مربــع یکــی از پهناورتریــن اســتان های 
کشــور ایــران اســت که بــا پنج و ۹ دهــم درصد 
مساحت کل کشور، از این نظر هفتمین استان 

ایران محسوب می شود.
اســتان  وســعت  هکتــار  میلیــون   ۹.۷ از 
ســمنان، ۵۵ درصــد نواحــی بیابــان و خشــک، 
۳۸.۵ درصــد مراتع، ۲ درصد اراضی کشــاورزی 

و ۳.۶ درصد جنگل است.

فرماندار شهرستان مشگین شهر از آغاز عملیات 
انتقــال آب از ســد احمــد بیگلــو بــه تصفیه خانــه 
مشگین شــهر پــس از چنــد ســال وقفــه خبر داد 
و خواســتار عاج بخشــی بــه ســد اینچه نــو برای 
تامین آب پایدار شهروندان این شهرستان شد.
ایــرج بیگدلو در مصاحبــه با خبرنگار ایرنا با 
اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده بــرای تامین آب 
پایــدار شــهروندان مشــگین شــهری اظهــار کــرد: 
طــی ســال های متمــادی گدشــته بــرای تامین آب 
پایــدار مشــگین شــهر اقــدام اساســی نشــده بود 

خیاوچــای  حقابــه داران  ســهم  از  شــهروندان  و 
استفاده می کردند.

او اظهــار کــرد: در همین راســتا از اســتاندار 
محترم اســتان و نماینده مردم مشــگین شــهر در 
مجلس شــورای اســالمی درخواســت کردیم برای 
تامیــن آب پایــدار مشــگین شــهر اقــدام اساســی 

شود.
فرمانــدار مشــگین افــزود: اکنــون  در فاز نخســت 
انتقــال آب از ســد احمــد بیگلــو به مشــگین شــهر 
پــروژه انتقــال آب بــه طــول ۶ هــزار و ۳۰۰ متر در 

حال احداث است تا ۵ هزار متر مکعب به ظرفیت 
۲۱ هزار متر مکعبی شهرســتان اضافه شود.

بیگدلــو بــا عذرخواهــی از شــهروندان بابــت 
قطعــی دو روزه آب شــرب در تابســتان امســال 
اظهار کرد: بخشــی از این مســائل طبیعی اســت 
امــا بخشــی دیگــر قابل کنتــرل اســت و امیدوارم 
بــا اضافه شــدن ایــن مخزن، ذخیــره آب به حدی 
برســد کــه شــاهد قطعــی طوالنــی مــدت آب در 

مشگین شهر نباشیم.
او گفت: برای تامین آب پایدار شهرستان مشگین 

شهر دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت در دستور 
کار داریــم کــه انتظار داریم شــرکت آب منطقه ای 
استان اردبیل به این برنامه ها توجه داشته باشد.
کوتــاه  در  گفــت:  شــهر  فرمانــدار مشــگین 
مدت شرکت آب منطقه ای باید به عالج بخشی 
ســد اینچه نو اقدام کند. این ســد با ۵۰ میلیون 
متــر مکعــب ظرفیت در فصل تابســتان که فصل 
زراعــی اســت آب شــهر را تامیــن مــی کنــد و در 
صــورت عــالج بخشــی نیاز نیســت آب مــورد نیاز 

بخش کشاورزی را از آن ها دریغ کنیم.

بیگدلو اجرای طرح انتقال آب را برنامه بلندمدت 
تامیــن آب پایــدار بــرای مشگین شــهر عنــوان کرد 
و گفــت: بــا توجــه بــه اینکه طول خــط انتقال آب 
۱۵ کیلومتر اســت که در آن باید ســه ایســتگاه و 
چهــار مخــزن احداث شــود. در شــرایط ایده آل و 
در صورت تخصیص درصدی اعتبارات تکمیل این 
پــروژه تــا ســال۱۴۰۴ زمان خواهد بــرد بنابراین تا 
زمــان بهــره بــرداری از این طرح، حتمــا باید عالج 
بخشــی ســد اینچــه نــو در دســتور کار باشــد و 

شهروندان از منابع آب پایدار بهره مند باشند.

رئیــس اداره راهــداری و حمل ونقــل جاده ای 
عملیــات  اتمــام  از  تفــرش  شهرســتان 
ایمن سازی و حذف نقاط حادثه خیز به طول 
۴ کیلومتــر در گردنــه شــولک واقــع در محور 

تفرش-نوبران خبر داد.
روح هللا شمســی اظهــار کرد: محورهای 
»تفرش-نوبران« و »تفرش-جالیر« دو مسیر 
ارتباطــی شهرســتان تفــرش با شــمال اســتان 
هســتند کــه بــه ترتیــب بــا عبــور از شــهرهای 
و  همــدان  اســتان های  بــه  ســاوه  و  نوبــران 

تهــران منتهــی می شــوند. او افــزود: بــا توجــه 
بــه اهمیــت برخورداری این دو محور از ایمنی 
الزم بــا اولویــت رفــع نقــاط پرتگاهــی و حادثه 
اداره راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای  خیــز، 
کل  اداره  پشــتیبانی  بــا  تفــرش  شهرســتان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان مرکزی 
اقدامــات موثــری در ایــن راســتا انجــام داده 
اســت که از آن  جمله می توان به ایمن ســازی 
گردنه شولک در محور تفرش-نوبران و گردنه 

خرازان در محور تفرش-جالیر اشاره کرد.

بــه گفتــه رئیــس اداره راهــداری و حمل ونقل 
جــاده ای شهرســتان تفــرش، عالوه بــر ریزش 
برداری و تسطیح شانه خاکی، ۴ هزار و ۸۰۰ 
مترمکعــب عملیــات خاکــی برای ایمن ســازی 
نقــاط پرتگاهــی و تعریــض شــانه خاکی بویژه 
تفرش-نوبــران  محــور  قوس هــای  محــل  در 

)محدوده گردنه شولک( انجام گرفته است.
شمســی گفــت: نصــب انــواع تابلوهــای 
ایمنی و مسیرنما، تعمیر و تعویض گاردریلی 
آســیب دیده از دیگر اقداماتی اســت که برای 

ایمــن ســازی گردنه شــولک در محــور تفرش-
نوبران انجام شده است.

او تاکیــد کــرد: شهرســتان تفــرش دارای 
و  فرعــی  اصلــی،  راه  انــواع  کیلومتــر   ۴۷۰
روســتایی اســت کــه ۱۲۰ کیلومتــر آن شــامل 
راه هــای فرعی بوده و بیشــترین طول راه های 

فرعی استان مرکزی را داراست.

از سرگیری عملیات انتقال آب از سد احمدبیگلو به تصفیه خانه مشگین شهر 

۱۰  میلیارد تومان برای آبخیزداری مناطق محروم و سیل خیز استان 
سمنان اختصاص یافت

 اتمام ایمن  سازی گردنه »شولک«
در محور تفرش-نوبران
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 تلفن ثابت
 از خوردن یک سکه

به بیست هزار تومان رسید
راضیه حسینی

حتــی اگــر مکالمــه نکنیــد، بایــد هــر مــاه ۲۰ هــزار 
تومــان بــه مخابــرات بپردازیــد / اعــام حداقــل هزینــه 

ماهانه تلفن ثابت
مخابــرات  شــرکت 
ایران برای هر مشــترک 
شــهر  ثابــت  تلفــن 
تهــران، حداقــل هزینــه 
ماهانــه تلفن ثابت ۲۰ 
هــزار تومــان بــا آیتمــی 
بعنــوان خدمات صوتی 
تلفــن ثابــت درج کرده 
کــه مشــترک با پرداخــت آن می توانــد از ۴۴۴۴ دقیقه 
مکالمــه شــهری رایــگان یــا ۵۹۲ دقیقــه مکالمــه بیــن 
اســتانی یــا ۳۱۷ دقیقــه مکالمــه تلفن همــراه بهره مند 
شــود. این مبلغ در ســایر اســتان ها و شــهر های کشور 

متغیر است.
شرکت مخابرات در آرزوی بازگشت به زمانی است 
که هنوز پیام رســان های موبایل راه نیفتاده بودند. تنها 
راه ارتباطــی مــردم تلفن بود. ســکه ای، کارتــی. همه جا 
بودنــد. ســر هر خیابان و نبش کوچــه . روی یک طاقچه 
کنار مغازه . صفرش را می بستند که فقط داخلی باشد، 

آن هم آخرش سه دقیقه.
پادشــاهی  خودشــان  بــرای  ثابــت  تلفن هــای   
می کردنــد. میــز مخصــوص داشــتند و دفترچــه ای کــه 
کنــارش بــود. همــه شــماره ها رویــش نوشــته بــود. از 
عمــه اقــدس تا شمســی خانم، همســایه چهــل و پنج تا 
خانــه آن طرف تــر. اما کم کم بــا ورود موبایل و بعد انواع 
پیام رســان ها، تلفن گرد خاک را روی خودش احســاس 
کــرد. دیگــر خبــری از میــز و دفتــر دســتک نبــود. تماس 
تصویــری اینترنتــی، تمــاس صوتــی و خاصــه همــه چیز 

جدیدتر از گوشی تلفن شده بود.
 بعد از فیلترینگ کمی دلش خوش شد که شاید 
باز هم بتواند مزه دوران پادشاهی را بچشد. اما اشتباه 
می کــرد. دورانــش بــه ســر رســیده بــود و نمی خواســت 
قبــول کنــد. آخرین تاش هایش مجبور کــردن مردم به 
پرداخــت هزینــه بــود. »پول بدهید و کلــی دقیقه حرف 
بزنیــد. چــرا قبــول نمی کنید؟ دارم بهتــان لطف می کنم. 
حاضرید بیست هزار تومان بی خودی بدهید ولی با من 

حرف نزنید؟ چرا؟«
دفتــرش  و  میــز  از  بایــد  کنــد  قبــول  نمی خواهــد 
خداحافظــی کنــد. هنــوز هــم دلــش دوران تلفن هــای 
همگانــی را می خواهــد. دورانــی کــه ســکه ها را می خورد 
و دست هیچ کس به هیچ جا بند نبود. هنوز هم همان 
اخاق گند را دارد. عوض یک سکه، بیست هزار تومان 
را می خورد و باز مردم دست شان به هیچ جا بند نیست. 
هرچنــد این بــار کلــی آپشــن دیگــر بــرای برقــراری 
ارتبــاط دارنــد. حتــی با فیلتــر و کندی زیــاد. دیگر حاضر 

نیستند به خاطرات برگردند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

کارکنان ســازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مــدارس کشــور با حضور در حســینیه جماران با 

آرمان های امام راحل تجدید میثاق کردند.
به گزارش ایلنا، بسیجیان و کارکنان سازمان 
نوســازی مدارس کشــور به مناسبت گرامیداشت 
»ســالروز تشکیل بسیج مستضعفان« به فرمان 
)ره(، ضمــن حضــور در حســینیه  امــام  حضــرت 
جمــاران بــا آرمان هــای بنیانگذار انقاب اســامی 

تجدید پیمان کردند. 
حمیدرضا خان محمدی سرپرســت ســازمان 
نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس کشــور در این 
مراســم با گرامیداشــت یاد و خاطره امام خمینی 
)ره( و تبریک هفته بسیج، گفت: تشکیل بسیج 
از الطــاف الهــی بود و بســیجیان به اذن پروردگار 
متعــال الیمکــن را ممکــن کردند، کــه دوران دفاع 
مقدس سرشــار از از این دســت کارهاست و یک 
نمونه آن احداث پل خیبر بر روی رودخانه اروند 

با همت و تاش رزمندگان و بسیجیان بود. 
وی بــا بیــان اینکــه در حال حاضــر ۱۹ درصد 
کــرد:  مــدارس کشــور فرســوده هســتند، اظهــار 
در  بــودن  بســیجی وار  و  جهــادی  عمــل  ظرفیــت 
فعالیت های ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس کشور وجود دارد که باید با یاری خداوند 
و همراهــی و تــاش همگانــی ایــن مســاله را حل 

کنیم. 
و  توســعه  نوســازی،  ســازمان  سرپرســت 
تجهیز مدارس کشور تاکید کرد: باید عهد ببندیم 
بــا دقــت و کار بیشــتر بــه یــک الگــوی موفــق در 
فعالیت جهادی تبدیل شده و مدل مدرسه سازی 
جهــادی و ایــن رویکــرد را بــه یــک گفتمــان بــرای 

احیای جهادسازندگی تبیین و ارائه کنیم. 
وی بــه بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی 
کــه فرمودنــد هــر کــس در نظــام اســامی در هــر 
مســئولیتی بایــد بــا ایــن تفکــر کار کنــد کــه در 
مهمتریــن نقطــه جهــان اســام بــرای خدمــت و 
رشــد و کار قرار گرفته اســت، اشاره کرد و افزود: 
الگوی انقابی، اســامی، جهادی و تمدنی تعلیم 
و تربیــت و مدرســه چــه از بعــد زیرســاختی و چه 

محتوایی باید فراگیر شود. 
خــان محمــدی تاکیــد کــرد: بایــد بــا تولیــد و 
و  تبیینــی  مختلــف  برنامه هــای  بیشــتر  توســعه 
فرهنگــی بســیج، تفکــر و آرمــان بســیجی را در 
حوزه هــای مختلــف کاری تبدیــل بــه یــک گفتمان 

کنیم. 
در ادامه نیز دوتن از پیشکســوتان و راویان 
دوران دفــاع مقــدس بــه ذکــر خاطراتــی از ایثــار 
رزمندگان و بســیجیان در دوران جنگ تحمیلی و 

تبیین شرایط سیاسی روز کشور پرداختند.

وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه ایــران در 
تمــام شــاخص های ســامت بــه جــز شــاخص 
دخانیــات در کشــورهای منطقــه رتبه نخســت 
را داراســت، عنــوان کــرد ۱۳ درصــد مــرگ و 
میرهــا در کشــور بــه خاطر مواد دخانی اســت 
که ناشی از ارزانی و در دسترس بودن سیگار 

است.
بــه گــزارش تســنیم، بهــرام عین اللهی در 
نخســتین نشست مشترک معاونان، مشاوران 
ومدیران حوزه ســتادی و روســای ســازمان های 
وابســته بــا موضــوع »بررســی عملکــرد وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی در دولت 
ســیزدهم« کــه در ســالن همایش هــای شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی ســتاد وزارت بهداشــت 
برگــزار شــد، گفــت: برنامه ریزی، اجــرا و پایش 
ارزیابــی ســه مرحلــه مهــم مدیریــت اســت  و 
و ارزیابــی نیــز بایــد چنــد الیــه بــوده و تنهــا بــه 

سیستم رایانه ای متکی نباشد.
وی افزود: مهمترین کار یک مدیر در حال 
حاضــر ارزیابی برنامه هاســت. هــر مدیری باید 
سیســتم تحــت مدیریــت خود را مــدام ارزیابی 
کنــد. ارزیابی با بازرســی متفاوت اســت و باید 
با اتکا به دانش و ابزارهای جدید انجام شود.

وی توجه جدی به جهاد تبیین و انعکاس 
مــورد  را  ســامت  نظــام  حــوزه  فعالیت هــای 

تاکیــد قــرار داد و افزود: در پانزده ماه گذشــته 
اقدامات و برنامه های مؤثری در حوزه سامت 
کشــور اجرا شــده که طبق فرموده مقام معظم 
رهبــری مبنــی بــر امیدآفرینی در جامعــه، باید 

تبیین شده و به اطاع جامعه رسانده شود.
وزیــر بهداشــت بــا بیان این کــه در پانزده 
ماهــی کــه از شــروع دولــت مردمــی آیــت هللا 
رئیسی می گذرد ثمرات خوبی در نظام سامت 
بــه بــار نشســته اســت، خاطرنشــان کــرد: مــا 
میــراث دار شــهدا هســتیم، ۴۳ ســال پشــتوانه 
انقــاب اســامی را پشــت ســر خــود داریــم و 
تکلیف داریم که سرباز امام زمان )عج( باشیم 

و این راه را به سرمنزل مقصود برسانیم.
وی بیان کرد: مسئولیت برای ما از جنس 
مقــام و منزلــت نیســت بلکه از جنــس تکلیف 
است و باید به جای کمیت به کیفیت مدیریت 
فکــر کنیــم. مــا متولی ســامت مــردم و جامعه 
هســتیم و مهمتریــن مقولــه در دنیــا ســامت 

است.
وزیر بهداشت با اشاره به رشد و پیشرفت 
ســامت مردم پس از انقاب اســامی، گفت: 
در کنگره قاهره سازمان بهداشت جهانی اعام 
شــد کــه ایران به جــز در شــاخص دخانیات در 
تمام شــاخص های ســامت، با فاصله از ســایر 

کشورهای منطقه، رتبه نخست را داراست.

عین اللهــی با اظهار امیــدواری به تصویب 
مالیــات ســیگار از ســوی مجلــس بــرای ســال 
آینــده، ابــراز کــرد: ۱۳ درصــد مــرگ و میرها در 
کشــور بــه خاطر مربــوط به مواد دخانی اســت 
بــودن  دســترس  در  و  ارزانــی  از  ناشــی  کــه 
ســیگار است بنابراین هرچه بیمارستان، دارو، 
تجهیــزات پزشــکی و ابــزار ســامت بــرای مردم 
ایجــاد کنیــم ولــی نتوانیــم از مصــرف ســیگار 
پیشگیری کنیم، گویی کاری از پیش نبرده ایم.
وجــود  بــا  بهداشــت  وزارت  افــزود:  وی 
ســم پراکنی و خطوط تخریبی رسانه های معاند 
بــا تاش تمــام مدیران و کارکنــان خدوم موفق 
عمــل کرده اســت. مهم ترین اقدام مــا در برابر 
این هجمه ها این است که روحیه جهادی را در 

خود حفظ و تقویت کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بــا آن  اربعیــن  کــرد: امســال در  خاطرنشــان 
جمعیــت کثیــر و گرمــای زیاد شــاهد اقدامات 
بســیار ارزشــمندی در تأمیــن ســامت زائــران 
بودیــم کــه بــه ثمــر نشســتن ایــن اقدامــات، 
ناشــی از همیــن روحیــه جهــادی بــود. باید به 
تاســی از مقــام معظــم رهبــری کــه مانند کوه 
در برابــر تمــام ابرقدرت هــا ایســتاده اســت ما 
نیز در برابر مشــکات بایســتیم و با مشکات 

کنیم. مقابله 

نبــود  دلیــل  بــه  کشــور  در  دارو  قلــم   ۴۰
نقدینگی در صنعت داروســازی، دچار کمبود شده 
اســت؛ کمبودهایــی که قرار بود با ارائه تســهیات 
بانکی حمایتی به داروســازان، رفع شــود؛ اما حاال 
بــا انفعــال بانک هــای عامــل، رنــج کمبــود دارو بــر 
دوش بیمــاران بــوده و موجــب ســرگردانی آنهــا در 

داروخانه ها می شود.
بــه گــزارش ایســنا، مســئوالن ســازمان غــذا و 
دارو بــه طــور رســمی اعــام کرده انــد کــه همچنــان 
۴۰ قلــم دارو در کشــور کمبــود دارد؛ کمبودهایــی 
کــه البتــه این بــار گفته می شــود ناشــی از عــدم رفع 
مشــکل نقدینگــی، آن هــم بــه علت انفعــال و عدم 
همکاری موثر بانک های عامل است؛ بانک هایی که 
بعد از رایزنی های فراوان و به دســتور بانک مرکزی 
قــرار بــود تســهیات مــورد نیــاز صنعــت داروســازی 
کشــور را تــا ســقف ۱۵۰۰۰ میلیــارد تومــان تامیــن 
کنند، اما گویا به جز یک بانک، هنوز سایر بانک ها 
اهمیت چندانی برای بحث تامین داروهای اساسی 

مردم و رفع کمبودهای دارویی قائل نشده اند.

چرا داروسازان موافق اجرای 
»دارویاری« بودند

کمبودهای دارویی در شــرایطی همچنان بازار 
دارو و بیمــاران را آزار می دهــد کــه طــرح دارویــاری 
بــه عنــوان طــرح تغییــر سیاســت ارزی دارو، وارد 
پنجمیــن مــاه اجــرای خــود شــده اســت؛ طرحــی که 
قــرار بود بــا انتقــال یارانــه دارو از طریــق بیمه ها به 
مــردم، پوشــش بیمــه ای داروهــا را افزایــش داده، 
اقــام بیشــتری از داروها را زیــر چتر بیمه ها برده و 
در عین حال قیمت دارو را به ســمت واقعی شــدن 
ســوق دهــد، بــا ایــن شــرط کــه »پرداختــی از جیــب 
بیمار« افزایش نیابد. اجرای »دارویاری« به شــدت 
مــورد حمایــت داروســازان کشــور نیــز قــرار گرفــت؛ 
چراکــه ارز دارو تــک نرخی شــد؛ اقدامــی که به نفع 
صنعــت داروســازی کشــور بــود؛ زیرا عــاوه بر محو 
کــردن زمینه هــای فســاد و رانــت ارز دولتــی، برخــی 
چالش هــای جــدی صنعــت داروســازی کشــور را که 
ســال ها بــا آن هــا دســت به گریبــان بودنــد، برطرف 

می کرد.
بایــد توجــه کــرد کــه پیــش از اجــرای دارویاری 
تنها بخش محدودی از مواد موثره دارویی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دریافت می کردند و تمام هزینه های صنایع 
دارویــی اعــم از حقوق، دســتمزد، نهاده هــای تولید، 
مــواد جانبــی و... از ارز نیمایــی متاثر بــود. بنابراین 
صنعت داروســازی به شــدت تحت فشــار مالی بود 
و در نتیجه تولیــد بــرای تولیدکننــده دارو توجیهــی 
نداشــت؛ به طوری که بســیاری از داروســازان عما 
برای خرید مواد اولیه و تولید دارو اقدام نمی کردند 
و بــه تبــع ایــن موضــوع کمبودهــای دارویــی روز بــه 
روز افزایــش می یافــت. از ســوی دیگــر، محدودیــت 
در تخصیــص ارز دولتــی و همچنیــن محدودیــت در 
تنــوع ارزهــای تخصیصــی نیز صف هــای طوالنی ارز 
ترجیحی را ایجاد می کرد. همچنین بعضا تخصیص 
دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان و واردکنندگان 
مــواد اولیــه باعــث می شــد کــه ثبــت ســفارش دیــر 
انجــام شــده و در نهایــت دارو هــم با فاصلــه زمانی 
در کشــور تامین شــود و در نتیجه این موضوع هم 
بــه کمبودهــای دارویی دامن می زد. عــاوه بر اینکه 
زمینه های رانت و فســاد و ... نیز در ارز دولتی باال 
بــود؛ چــرا کــه اختــاف قیمــت ارز دولتی بــا ارز آزاد 
بســیار زیاد بود و برای ســوداگران حوزه دارو جاذبه 
باالیــی در راســتای ســودآوری از داروی مــردم ایجاد 
می کرد؛ به طوری که بســیاری از کارشناســان حوزه 
ســامت اعام می کردند که در مجموع راه درســت، 
یک اقتصاد شفاف  و ارز تک نرخی است و جز این 

چاره ای نیست.

چرا با وجود اجرای »دارویاری« 
باز هم کمبود دارو داریم

بنابراین با اجرای طرح دارویاری گمان می رفت 

که آرامش بر حوزه دارویی کشور حاکم شود و دیگر 
چالش هایــی ماننــد کمبــود دارو را شــاهد نباشــیم، 
امــا هرچنــد کــه دارویــاری چالش هــای ارزی دارو را 
از بیــن بــرد و دیگــر تولیدکننــدگان و واردکننــدگان 
دارو ســرگردان تامین ارز مورد نیازشان برای تامین 
داروی کشــور نبودنــد، امــا گرفتاری هــای دیگــری از 
جنــس تامیــن نقدینگــی، عــدم پرداخــت مطالبــات 
دارویــی از ســوی ســازمان های بیمه گــر و همچنیــن 
افزایــش سرســام آور مالیات بــر ارزش افزوده با ارز 
نیمایــی رخ نشــان داده و متاســفانه بــه ســرعت بر 

بازار تامین داروی بیماران تاثیر گذاشتند.

 نبود »نقدینگی«
و انفعال بانک ها 

باید توجه کرد که تامین نقدینگی برای تامین 
دارو، دغدغــه همیشــگی صنعت داروســازی کشــور 
بــوده اســت. در حــال حاضر نیــز گفته می شــود که 
بخــش عمــده ای از کمبــود داروهــا بــه دلیــل نبــود 
نقدینگــی در شــرکت ها و پرداختی شــان در گمــرک 
اســت. از آنجایــی کــه بــروز چنین چالشــی پیش از 
اجرای دارویاری پیش بینی می شد، قرار بود که بعد 
از اجرای طرح، با توجه به افزایش مابه التفاوت ارز 
دولتی و نیمایی، تسهیات بانکی به تولیدکنندگان 
دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه به تصویب 
رســیده بــود. بــه طــوری کــه طبــق اعــام مســئوالن 
ســازمان غــذا و دارو یکــی از مصوبــات ایــن بــود که 
اجــازه پرداخــت تســهیات بانک هــا به شــرکت های 
دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد ســرمایه پایه شــرکت ها 

افزایش یافت.
همچنیــن فرمــول دیگــری هــم بــرای ارائــه 
تسهیات بر اساس فروش شرکت ها وجود دارد 
و بانک هــا مجــاز بودنــد کــه بــه میــزان ۹۰ درصد 
شــرکت  آن  بــه  شــرکت ها،  قبــل  ســال  فــروش 
تســهیات بپردازنــد که بعد از اجــرای دارویاری و 
بــا ابــاغ معــاون اول رئیــس جمهــوری، ایــن عدد 
بــه ۲۰۰ درصــد رســید. بر این اســاس اعام شــد 
کــه بانک هــا می توانند به جــای ۹۰ درصد، تا ۲۰۰ 
درصد فروش ســال قبل شــرکت های داروســازی 
بــه آن هــا تســهیات ارائــه کننــد. عــاوه بــر ایــن 
ارائــه تســهیات اختصاصــی نیــز بــه صــورت ویژه 
بــرای حمایــت از صنایــع داروســازی، بــه مبلغــی 
بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب شــده بود 
که البته علی رغم درخواســت های مکرر ســازمان 
غــذا و دارو و صنعت داروســازی بــرای اختصاص 
این تســهیات، اما به اذعــان تولیدکنندگان دارو 
هنــوز چنیــن  دارو  و  غــذا  و همچنیــن ســازمان 
اتفاقــی نیفتــاده و بی توجهــی بانک هــا در زمینــه 
بــه صنایــع داروســازی کشــور،  ارائــه تســهیات 
در  نقدینگــی  تامیــن  نظــر  از  را  صنعــت  ایــن 
مضیقــه قــرار داده اســت. ایــن چالــش تــا حــدی 

حــاد شــده اســت کــه از کمبود ۴۰ قلــم دارو 
بــه دلیــل عــدم رفــع مشــکل نقدینگــی 

شرکت ها ســخن بــه میان آمده و بــه گفته دکتر 
ســید حیدر محمدی، رئیس ســازمان غذا و دارو، 
علیرغــم پیگیری هــای مســتمر بــا بانــک مرکــزی، 
تامیــن ارز و تســهیات مدنظــر ســازمان غــذا و 
دارو توسط بانک های عامل انجام نشده است و 
مشــکل تامین ۴۰ قلم دارویی به دلیل عدم رفع 

مشکل نقدینگی شرکت هاست.
متاســفانه بانک های عامــل علی رغم مصوبات 
جمهــوری،  رئیــس  اول  معــاون  صریــح  دســتور  و 
همچنــان در ارائــه تســهیات بانکــی به داروســازان 
کارشــکنی می کنند که این موضوع تامین داروهای 
اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران 
رنجــور را ســرگردان ایــن داروخانــه و آن داروخانــه 
می کنــد. بــر اســاس اطاعاتی که در اختیار ایســنا، 
قــرار گرفته اســت، تاکنون تنها بانکــی که در زمینه 
ارائــه تســهیات بانکــی بــه صنعــت داروســازی بــه 
بخشــی از تعهداتــش عمــل کــرده، بانــک صــادرات 
بــوده اســت، امــا هنوز اقدام موثری از ســوی ســایر 
بانک های عامل دیده نشــده اســت که امید می رود 
هــر چــه زودتــر ارائــه ایــن تســهیات را در دســتور 
کارشــان قــرار دهنــد؛ چــرا کــه هرگونــه تاخیــر در 
پرداخت این تســهیات می تواند به قیمت به خطر 

افتادن جان بیماران نیازمند دارو تمام شود.

مالیات ۹ درصدی بر ارزش 
افزوده و اقدام دولتی ها 

یکــی دیگــر از گرفتاری هایی که بعــد از اجرای 
دارویاری گریبان صنعت داروسازی کشور را گرفت، 
بحــث مالیــات ۹ درصــدی بــر اســاس ارز نیمایی بر 
ارزش افــزوده بــود. بــه طــوری که مالیــات بر ارزش 
نیمایــی  ارز  درصــد   ۹ بــه  دارو  حــوزه  در  افــزوده 
افزایش یافت که هزینه ای سرسام آور برای صنعت 
داروســازی کشــور بــود و آنهــا را در تنگناهــای مالی 
قــرار مــی داد. باتوجــه بــه افزایــش چشــمگیر میزان 
مالیــات بــر ارزش افــزوده، ســازمان غــذا و دارو و 

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
رایزنی هایشــان را در زمینــه کاهــش میــزان 

مالیــات بــر ارزش افــزوده، آغــاز کردنــد و 
در نهایت در ستاد تنظیم بازار درباره 

مالیــات بــر ارزش افزوده دارو هم 
تصمیم گیــری و قــرار شــد کــه 

مالیــات بــر ارزش افــزوده 
دارو نیــز ماننــد ســایر 

اساســی  کاالهــای 
از ۹ درصد ارز 

نیمایی به 
یــک 

درصــد ارز نیمایــی کاهــش یافتــه و از آبــان مــاه نیز 
مبنای مالیات بر ارزش افزوده یک درصدی در نظر 
گرفتــه شــود. بــا این حــال از آنجایی که بســیاری از 
شرکت های داروسازی قبل از این تاریخ مواد اولیه 
وارد کرده، اما ترخیص نکرده بودند، بنا شد که این 

کاهش مالیات از ابتدای سال ۱۴۰۱ اعمال شود.
در عین حال سازمان غذا و دارو برای جلوگیری 
برخــی  از  دارویــی،  کمبودهــای  تشــدید  و  بــروز  از 
واردکننــدگان مــواد اولیه خواســت که کاالهایشــان 
مابه التفــاوت  بعــدا  و  کننــد  ترخیــص  گمــرک  از  را 
مالیــات بــر ارزش افــزوده را دریافــت کننــد. بــر این 
بــا  اولیــه  مــواد  واردکننــدگان  از  بســیاری  اســاس 
درخواســت ســازمان غــذا و دارو جهــت جلوگیری از 
بــروز کمبــود دارویــی، مــواد اولیه وادارتی شــان را با 
مالیــات بــر ارزش افــزوده ۹ درصــد ارز نیمایــی وارد 
و از گمــرک ترخیــص کردنــد، امــا کاالهایشــان را بــا 
مالیــات بــر ارزش افــزوده یــک درصــدی فروختنــد و 
بنــا شــد کــه بعــد از تغییــر میــزان مالیات بــر ارزش 
افزوده، مابه التفاوت آن را از ســوی وزارت صمت و 
گمــرک دریافــت کننــد. بر همین اســاس هم رئیس 
آنجایــی  کــه »از  کــرد  اعــام  غــذا و دارو  ســازمان 
و ترخیــص  بــود  مانــده  اولیــه  مــاده  زیــادی  حجــم 
نشــده بود که بخشــی از کمبودهای دارویی ما هم 
ناشــی از همین موضوع بود، یکســری شــرکت ها با 
ضمانت نامــه بانکــی مــواد اولیــه را ترخیص کردند و 
دارو را با قیمت مالیات بر ارزش افزوده یک درصد 
فروخته و ریسک کردند. ما هم حسب اعتمادی که 
کردنــد، تاش کردیم و معــاون اول رئیس جمهوری 
هــم دســتور دادنــد کــه مالیــات بــر ارزش افــزوده 

بــه  درصــد   ۹ از 
درصــد  یــک 

رســید.« بــر همیــن اســاس وزارت صمــت و گمــرک 
بایــد بــر اســاس تعهــدی کــه داده اند، هرچــه زودتر 

این مابه التفاوت را بپردازند.

تاخیر تامین اجتماعی در پرداخت 
مطالبات دارویاری

در عین حال مشــکل همیشــگی حوزه دارویی 
کشــور هــم همان بحــث پرداخت مطالبــات دارویی 
اســت که بارها از آن به عنوان پاشــنه آشــیل طرح 
دارویاری نیز یاد شــده اســت؛ رفتار ســازمان تامین 
اجتماعــی، ســازمان بیمه ســامت و همچنین بیمه 
نیروهــای مســلح می توانــد در سرنوشــت دارویــاری 
موثر باشــد. البته ســازمان بیمه ســامت به عنوان 
بیمه گــری کــه حــدود ۴۵ میلیــون بیمه شــده دارد، 
اقــدام  به موقــع  دارویــاری  مطالبــات  پرداخــت  در 
امــا همچنــان در  کــرده ،  پرداخــت  را  و تعهداتــش 
اجتماعــی  تامیــن  ســوی  از  مطالبــات  پرداخــت 

تاخیرهایی وجود دارد.
بایــد توجه کرد که بیــش از ۱۲ هزار داروخانه 
مســتقل در سراســر کشــور، طرف قرارداد ســازمان 
مطالبــات  گذشــته  در  هســتند.  تأمین اجتماعــی 
مراکــز دارویــی بعضاً با چند ماه تأخیر و مثل ســایر 
مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد پرداخت می شــد، اما 
بــا مبلــغ ۲۴۰۰ میلیــارد تومانــی که در اجــرای طرح 
دارویاری از ســوی ســازمان برنامه و بودجه به بیمه 
تامیــن اجتماعی پرداخت شــد، بخشــی از مطالبات 
داروخانه هــا در یــک مقطــع زمانــی بــه روز شــد؛ اما 
همچنــان عقب ماندگی هایــی در پرداخــت بــه مراکز 
درمانــی و بــه تبــع آن طــرح دارویــاری وجــود دارد. 
بــر اســاس اعــام شــهرام غفاری، مدیــرکل درمــان 
غیرمســتقیم ســازمان تامیــن اجتماعــی، »ســازمان 
تامیــن اجتماعی مطالبات داروخانه های ســرپایی و 
مســتقل را تا مرداد و شــهریور که بیش از دو هزار 
و ۲۰۰ میلیــارد بــوده را در روزهــای اخیــر پرداخــت 

کرده است.«
در عین حال به گفته غفاری، وزارت بهداشت 
و تامیــن اجتماعــی توافــق کردنــد کــه بــا محوریــت 
بانــک رفاه، اوراقی را بــرای پرداخت مطالبات مراکز 
درمانی فراهم کنند. دانشــگاه علوم پزشــکی تهران 
نیــز بــه صورت پایلوت برای این طرح در نظر گرفته 
شــده و بانــک رفــاه پذیرفته که با همکاری ســازمان 
تومــان  میلیــارد   ۵۲۰۰ حــدود  اجتماعــی،  تامیــن 
اوراق بــرای پرداخــت مطالبــات پنج ماه، به حســاب 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی واریز کند تــا مطالبات 
دانشــگاه های علوم پزشــکی تا اردیبهشت امسال 

تسویه شود.

ورود ۲۲۰ بیمارستان کشور 
به عرضه گردشگری سالمت

معــاون درمــان وزارت بهداشــت، از ورود ۲۲۰ 
بیمارستان کشور به عرضه گردشگری سامت خبر 

داد.
بنابــر اعــام وزارت بهداشــت، دکتر ســعید کریمی 
گفــت: ۱۰۴۴ بیمارســتان در کشــور داریــم که حدود ۷۰ 
درصد از بیمارســتان ها با ۱۰۷ هزار و ۸۳۵ تخت فعال 
متعلق به وزارت بهداشــت اســت و مابقی بیمارستان ها 
در اختیــار ســازمان تامیــن اجتماعــی، نیروهای مســلح، 

خیریه ها و بخش خصوصی قرار دارد.
وی افــزود: طــی ســال گذشــته ۷۹ بیمارســتان بــه 
۱۰ هــزار و ۸۰۰ تخــت بیمارســتانی جدید مجهز شــدند. 
تخــت  ۵۰۰ بیمارســتانی،  تخــت   ۸۱۰۰ تعــداد  ایــن   از 
پــی آی ســی یــو و ۲۲۰۰ تخــت اورژانــس بــا تمرکــز بــر 
مناطق محروم توزیع شدند. هم اکنون جهت مقابله با 
کرونا تعداد تخت های پی آی ســی یو در کشــور از ۵۵۶ 

تخت به ۱۰۵۰ تخت رسیده است.
معــاون درمــان وزارت بهداشــت بیــان کــرد: ۵۲ 
بیمارســتان در ســال های ۹۸ و ۹۹ احــداث شــد کــه 
این رقم در ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۷۹ بیمارســتان 
جدیداالحداث رســیده اســت. توســعه تخت هــا نیز در 
ایــن مــدت از ۷ هــزار و ۳۹۱ تخــت بــه ۱۰ هزار و ۸۰۰ 

تخت رسید.
کریمــی از افزایــش مراکز کاشــت حلزون شــنوایی 
بــه ۱۶مرکــز دولتــی خبر داد و یادآور شــد: تا انتهای مهر 
امســال بالــغ بــر ۱۰۸۹ عمــل جراحــی کاشــت حلــزون 
شــنوایی بــرای بیمارانی که در صــف انتظار بودند انجام 
شــده و تا پایان دی امســال جشــن صفر شدن فهرست 

انتظار این بیماران برگزار می شود.
وی ادامــه داد: بــا بازنگــری و ابــاغ دســتورالعمل 
خدمــت  متعهــد  متخصــص  پزشــکان  توزیــع  اجرایــی 
درمانی، آذر امســال ۲۲۰۰ پزشــک متخصص با اولویت 

مناطق محروم در کشور توزیع شد.
 ۳۵۰ ابــاغ  از  بهداشــت  وزارت  درمــان  معــاون 
محصــول دانشــی شــامل راهنمــای بالینــی و اســتاندارد 
خدمــت در حــوزه درمــان خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: 
راه انــدازی ۵۳ مرکــز دندانپزشــکی از ابتــدای شــهریور 
۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱، افزایش ۱۶.۵ درصدی اهدای عضو، 
افزایــش ۴۶ درصــدی پیوند اعضا و افزایش ۵۰ درصدی 
پیونــدی در ســال ۱۴۰۱ دیگــر  اعضــای  انتقــال هوایــی 

دستاوردهای حوزه درمان کشور است.

ایران، رتبه نخست "شاخص های سامت" 
در منطقه

 سرپرست سازمان نوسازی مدارس:
۱۹ درصد مدارس کشور فرسوده هستند

بحران نقدینگیِ دارو
و کارشکنی بانک ها
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