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افزایش جزئی بیکاری آمریکا در مهرماه

ایــن شــرکت 2.2 میلیــارد دالر در 
در  لیتیــوم  اکتشــاف  پروژه هــای 
خواهــد  ســرمایه گذاری  آرژانتیــن 

کرد.
تاییــد  وزارت خارجــه آرژانتیــن 
کرده است که شرکت معدنی چینی 
 »Tibet Summit Resources«
پــروژه  دو  در  دالر  میلیــارد   2.2
کشــور  ایــن  در  لیتیــوم  اکتشــاف 

آمریکای جنوبی سرمایه گذاری خواهد کرد.
بر اساس بیانیه ای که روز جمعه منتشر شد، 
انتظــار مــی رود ایــن شــرکت مســتقر در شــانگهای 

حدود 10000 شغل در آرژانتین ایجاد کند.
ایــن  کــه  کــرد  خاطرنشــان  وزارتخانــه  ایــن 
برنامه هــا از ســوی جیانرونــگ هوانــگ، رئیــس این 
شــرکت بــا ســابینو واکا ناروجــا، ســفیر آرژانتین در 
نمایشــگاه بین المللی واردات چین در شــانگهای به 

اشتراک گذاشته شده است.
بر اســاس این طرح، این شــرکت چینی حدود 

پــروژه ســاالر  700 میلیــون دالر در 
ســالتا  اســتان  در  دیابلیــوس  دی 
ســرمایه گذاری خواهد کرد که انتظار 
مــی رود از ســال آینــده 50000 تــن 
کربنات لیتیوم با درجه خلوص مورد 
اســتفاده در باتــری تولیــد کنــد. در 
همیــن حــال، 1.5 میلیــارد دالر دیگر 
بــرای ســاخت کارخانــه ای در نمکــزار 
آریــزارو، واقــع در ســالتا، اســتفاده 
خواهــد شــد کــه انتظار مــی رود تا ســال 2024 بین 

50000 تا 100000 تن کربنات لیتیوم تولید کند.
آرژانتیــن، همــراه با بولیوی و شــیلی، بخشــی 
از مثلث لیتیوم منطقه ای در رشــته کوه آند اســت 
کــه حــدود 54 درصــد از ذخایــر فلز ســفید جهان را 
تشــکیل می دهــد. طبــق گــزارش اتــاق کارآفرینــان 
معــدن آرژانتیــن )CAEM( در ســطح جهانــی، ایــن 
کشور قاره آمریکای جنوبی پس از استرالیا، شیلی 

و چین، چهارمین تولیدکننده بزرگ لیتیوم است.
منبع: راشاتودی

و  حمــل  وزیــر  ُــن«  ب »کلِمــان 
یکشــنبه  روز  فرانســه  نقــل 
بــا  مصاحبــه  در  ۶نوامبر)۱۵آبــان( 
نشــریه فیــگارو حمایــت خــود را از 
گنجانــده شــدن یــک بنــد بازنگــری 
دربــاره   )۱4۰۵(2۰2۶ ســال  در 
نــو  فــروش خودروهــای  ممنوعیــت 
گرمایشــی و دوگانــه ســوخت برقی-
در   )۱4۱4(2۰3۵ ســال  تــا  بنزینــی 

اتحادیه اروپا اعالم کرد. 
وی تأکید کرد:» رســیدن به این مرحله بســیار 
ســخت، گســترد وه بلندپروازانه اســت. اما باید به 
آن رســید. از اینــرو در ســال 202۶)1405( یــک بند 
بازنگــری در ایــن مصوبه گنجانده خواهد شــد تا به 
اســتناد آن بررســی کنیم آیا فناوری های دیگری به 
منظورهمراهــی بــا فنــاوری موتورهــای برقــی وجــود 

دارد.« 
وی همچنیــن افزود:» ایــن کار برای جلوگیری 
از نابــودی صنعــت در اروپــا نیــز ضــرورت دارد چــرا 
کــه قاره هایــی وجــود دارنــد کــه از ما کندتــر حرکت 
خودروهــای  صــادرات  قطــع  مــا  هــدف  می کننــد. 
بــه  برقی-بنزینــی  ســوخت  دوگانــه  و  گرمایشــی 
خــارج در ســال 20۳5)1414( نخواهــد بــود. زیرا در 
اینصــورت چینی هــا تمامــی بازارهــای رو به رشــد را 

تسخیر خواهند کرد.«
ایــن اظهــارات در پــی ســخنان»تیِری بروتون« 
کمیســر اروپایــی در بازارهــای داخلــی مبنــی برعــزم 
جدی اروپا در گنجاندن یک بند بازنگری در مصوبه 
مربــوط بــه رســیدن اروپا بــه خودروهــای 100 درصد 
برقی تا ســال20۳5)1414( عنوان شد. بندی که در 
ســال 202۶)1405( در این مصوبه گنجانده خواهد 
شــد. وزیر حمل ونقل فرانســه براین باور اســت به 
این طریق خواهد توانست از خودروسازان حمایت 

کند. 
پنجشــنبه  روز  اروپــا  اتحادیــه 
27 اکتبر)5آبــان( در پــی توافــق 27 
دادن  برپایــان  مبنــی  کشــورعضو 
بــه تولیــد خودروهــای گرمایشــی تــا 
ســال20۳5)1414( آنــرا بــه تصویــب 

نهایی رسانید.
بــرای  زمینــه  مصــوب  متــن  در 
جایگزیــن  فناوری هــای  از  اســتفاده 
و  مصنوعی)الکترونیکــی(  ســوخت های  جملــه  از 
یــا فنــاوری ســوخت دوگانــه برقــی قابــل شــارژ نیــز 
پیش بینی شــده اســت؛ البته این درصورتیســت که 
اســتفاده از آنهــا بــه هــدف پایــان دادن بــه انتشــار 

گازهای گلخانه ای کمک کند. 
عمومــی  یارانه هــای  دربــاره  فیــگارو  نشــریه 
ســوخت نیــز که آخــر ســال 2022)دی1401( خاتمه 
می یابــد از وزیــر حمــل و نقــل فرانســه پرســید. این 
بــه   )1402(202۳ ســال  در  اســت  قــرار  یارانه هــا 
گونه ای هدفمندتر صرفا به استفاده کنندگان عمده 

سوخت تعلق گیرد. 
ُــن« در این مورد گفت:» ما در حال  »کلِمــان ب
بررســی این موضوع هســتیم. این کمک ها صرفا به 
کســانی تعلــق می گیرد که اســتفاده کنندگان منظم 
و مســتمر از خودروشــان هســتند و میــزان آن بــه 
درآمدهــا بســتگی دارد. ما بــه کمک های هدفمندتر 
فکــر می کنیــم و ضوابط آن تا پایان ســال مشــخص 

خواهد شد.« 
دولت در این زمینه کمکی بالغ بر 1/7 میلیارد 
یورو را پیش بینی کرده اســت. این درحالیســت که 
در ســال 2022)1400( مجموعــه انــواع یارانه هــای 
دولتــی ســوخت به رقمــی فراتر از7/5میلیــارد یورو 

رسید.
منبع: فیگارو

مــاه  در  آمریــکا  در  بیــکاری  نــرخ 
یافــت  افزایــش  کمــی  اکتبر)مهــر( 
و بــه 3/۷درصــد رســید. در همیــن 
حــد  از  اشــتغال زایی  میــزان  زمــان 
پیش بینی شــده نیز فراتر رفت و به 

رقم 2۶۱هزار شغل رسید. 
بــه رغم ایــن عالئــم مثبت دالر 
در برابــر یــور بــه میــزان1/24 درصــد 
سقوط کرد. برعکس بورس نیویورک 

از ایــن افزایــش نــرخ بیــکاری خــوب اســتقبال کرد. 
افزایشــی کــه می توانــد متــرادف با آغــاز روند کندی 
در بــازار کار باشــد. رونــدی کــه برای مبــارزه با تورم 

مطلوب است. 
در مــاه اکتبر)مهر( میزان اشــتغالزایی همانند 
مــاه قبــل از آن بــود. افزایــش نــرخ بیــکاری در مــاه 
اکتبر)مهــر( در آمریــکا بــه منزلــه دوش آب ســردی 
برای آنســت. البته این افزایش جزئی و در حد۳/7 
درصــد اســت؛ امــا بــه هرحــال بیــش از حــد مــورد 
انتظار اســت. بر اســاس پیش بینی تحلیلگران این 
رقم می بایست ۳/۶ درصد باشد. اما عالمت مثبت 
آنست که میزان اشتغالزایی همان رقم ماه قبل را 
حفظ کرده است. دراین مورد نیز تحلیلگران عکس 
آنــرا پیش بینــی می کردنــد. آنهــا صرفــا ایجــاد 220 
هزار شــغل راپیش بینی می کردند. این درحالیســت 
که در بخش های مختلف بهداشتی، خدمات فنی و 
صنعتی در ماه اکتبر)مهر( بیش از 2۶1 هزار شغل 

ایجاد شد. 
امــا بــه رغــم این عالئــم مثبــت دالر روز جمعه 
ارقــام،  آمــار و  ایــن  اعــالم  پــس  4نوامبر)1۳آبــان( 
ســقوط کــرد. ســاعت 14:05 بــه وقــت پاریــس در 
ایــن روز؛ ارزش برابــری دالر در مقابــل یــورو1/24 
درصــد و در مقابل پونــد 1/1۳ درصد کاهش یافت. 
بدیــن ترتیــب هر یــورو بــه 0/۹۸70 دالر و هر پوند 

به1/12۸5 دالر رسید. 
بــا این حال میــزان اشــتغالزایی 
ایــن  بــازار کار اســت.  نشــانه قــوت 
مرکــزی  بانــک  بــرای  را  زمینــه  امــر 
آمریــکا در باالبــردن نــرخ بهــره خــود 
بیشــتر فراهم می کند. اما به اعتقاد 
ایــن  بــه  دالر  واکنــش  کارشناســان 
موضــوع عجیب اســت. امــا برعکس 
موضــوع  ایــن  بــه  نیویــورک  بــورس 
واکنشــی مثبــت داشــت و بــا افزایــش بهــا کار خود 
را آغــاز کرد. شــاخص های» داو جونز«14/ 1 درصد، 
درصــد   1/17 غالــب  فناوری هــای  در  »ناســداک« 
و»اِس اَنــد پــی« 1/2۳ درصــد  رشــد کردنــد. برخی 
دیگــراز شــرکت های تجــاری نیــز در واکنــش به این 
افزایــش جزئــی نرخ بیــکاری نتایج مطلوبــی از خود 
ارائــه دادنــد. افزایشــی که می تواند متــرادف با آغاز 
کنــدی در روند بازار اشــتغال باشــد. امــری که برای 
مقابلــه بــا تــورم مطلوبســت و می توانــد منجــر بــه 
کنــدی رونــد افزایش نرخ بهره بانــک مرکزی آمریکا 

شود. 
ایــن بانــک روز چهــار شــنبه 2نوامبر)11آبــان( 
بــرای ششــمین بار نــرخ بهره خــود را افزایش داد و 
به ۳/75 تا 4درصد رســاند. این رویداد از ســخنان 
»ژِروم پــاول« رئیــس بانــک مرکــزی آمریــکا قابــل 
برداشــت نبــود. او قبــال در مصاحبــه مطبوعاتیــش 
گفتــه بود:»بــرای آنکــه بــاال رفتن نــرخ بهــره بانکی 
منجر به مهار تورم شــود زمان نیاز اســت و تا روند 
اقتصــاد کنــد نشــود ایــن امــر محقــق نمی شــود. اما 
مقامات این نهاد مالی خود نیز جلوتر از این زمانی 
کــه وجــوب آنــرا ضــروری می دانســتند نــرخ بهــره را 
بــاال بردنــد و گفتند:» این افزایــش مجدد نرخ بهره 

مناسب است.«
منبع: روزنامه تریبیون
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تعامالت بین المللی را نیم توان معطل
تحریم و FATF نگه داشت

و  بین المللــی  تعامــالت  داشــتن  نگــه  معطــل 
منطقــه ای در عرصــه اقتصــادی و تجــاری بــه بهانه 
بالتکلیفــی FATF منطقــی نیســت و تــالش دولت 
سیزدهم برای فعال کردن این ظرفیت ها با وجود 
تحریم   هــا آثــار خود را رشــد تراز تجــاری و افزایش 

جذب سرمایه گذاری خارجی نشان داده است.
مرکــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت 
امــور اقتصادی و دارایی در پاســخ بــه گزارش مورخ 
 FATF«:1401/۸/11 روزنامــه عصــر اقتصاد با عنوان
مانــع عضویــت ایــران در پیمــان شــانگهای« تأکیــد 
کــرد: ســابقه عضویــت ایــران بــه عنوان عضــو ناظر 
در ســازمان همکاری های شــانگهای به ســال 2005 
می رســد کــه پــس از گذشــت یکســال ایــران بــرای 
عضویــت کامــل و دائم در این ســازمان درخواســت 

عضویــت داد امــا بــه دلیــل چالش هــای پیــش 
و  تحریم هــا  جملــه  از  آمــده 

قطعنامه های شــورای امنیت 
بــا  امــا  افتــاد  تعویــق  بــه 
شــورای   22۳1 قطعنامــه 
برطــرف  مانــع  ایــن  امنیــت 

شد.
کشــور  هشــت  ســران 

همــکاری  ســازمان  عضــو 
شــانگهای در شــهریورماه 1400 
بــا تبدیــل  را  نظــر موافــق خــود 

عضویــت ایــران از عضــو ناظــر بــه 
عضو اصلی به عنوان نهمین عضو 
مربــوط  اســناد  و  اعــالم  ســازمان 
بــه آن را امضــا کردنــد و جمهــوری 
اســالمی ایــران در اجالس بیســت و 
دوم ســران شــانگهای کــه تاریــخ 25 
شــهریور 1401 در ســمرقند ازبکستان 
برگزار شــد بیش از 40 ســند را امضاء 
و به عضویت دائم این سازمان درآمد.

بیشــترین  شــانگهای  ســازمان 
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان انرژی 
ســازمان  بزرگتریــن  دارد،  را  جهــان  در 
منطقــه ای اســت کــه نقــش موازنــه گر در 
برابــر پیمــان ناتــو ایفــا می کنــد و اعضــای 
ســازمان شــانگهای نزدیــک بــه 25 درصــد 
تولیــد ناخالص ملی دنیا را در اختیار دارند. 
عــالوه بــر این بیــش از نیمــی از منابع جهان 
در ایــن منطقــه قــرار دارنــد و تولیــد ناخالص 
داخلی معادل یک پنجم اقتصاد جهان است.

عضویت کشــورمان در ســازمان همکاری 
اقتصــادی،  سیاســی،  فرصت هــای  شــانگهای 
امنیتــی و فرهنگــی زیــادی را در اختیــار ایــران 
قــرار می دهــد و فضاســازی دربــاره اینکــه باقــی 
ماندن جمهوری اسالمی ایران در فهرست سیاه 
FATF ، عضویت در این پیمان را بالاثر می کند، 
تــداوم انفعــال در سیاســت خارجی اســت که در 

دولــت قبل دنبال می شــد و موجب 
شــده تا در بســیاری از ظرفیت های 
بین المللــی  و  منطقــه ای  بالقــوه 
اقتصــادی  و  تعامــالت سیاســی  در 
کشورمان بالاستفاده بماند.از سوی 
دیگر پیوســتن ایران به کنوانسیون 
FATF نــه یــک موضــوع فنــی بلکــه 
کامــال موضوعــی سیاســی اســت و  
مــا هرچنــد کــه اســتانداردهای ایــن 

کنوانســیون در مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالی 
تروریســم را پذیرفته ایــم و در داخــل نیــز تالش می 
شــود قوانیــن و مقررات منطبــق با آن پیش رود اما 

به هر حال نمی توان انتظار یک نتیجه کامال 

غیر سیاسی از این اقدامات داشت.
دولــت  رویکــرد  حــال  ایــن  بــا 
بــا  مبــارزه  موضــوع  بــه  ســیزدهم 
پولشــویی و تأمیــن مالی تروریســم، 
رویکــردی ملــی اســت و ایــن موضوع 
را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه 
یــا نهــاد نمی دانــد به همیــن دلیل با 
فعــال کــردن مرکــز اطالعــات مالــی 
کــه تقریبــا تــا پیــش از ایــن تعطیــل 
بــود، به روزرســانی قوانین و مقــررات، رگوالتوری و 

نظــارت و ایجــاد شــفافیت بر مبنای 
استانداردهای 

روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
فعــال شــدن مرکــز اطالعــات مالــی در دولــت 
ســیزدهم و ظرفیت هــای قانونی مغفــول مانده آن، 
پیشــگامی در گســترش آمــوزش بــا بهــره گیــری از 
اســاتید و تعامــالت بیــن المللــی، در عیــن حــال که 
جدیت و عزم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
را در مبارزه با پولشــویی نشــان می دهد بلکه خود 
پیــام مثبتــی بــه خــارج از کشــور دربــاره عــزم جدی 
دولت ایران در ایجاد شــفافیت و مبارزه با مفاســد 

در حوزه تخصصی و فنی است.
ناگفتــه نماند FATF پشــت دیوار بلند تحریم 
بوده و تا زمانی که تحریم ها وجود دارند، پیوســتن 
نــدارد و سالهاســت کشــورمان  بــهFATF معنایــی 
درگیر شــدیدترین تحریم ها هستیم.این توجیه که 
تا زمان بالتکلیفی FATF هیچ مراوده بین المللی و 
منطقه ای به سرانجام نمی رسد، کشور را به موضع 
انفعال می کشــاند و اینکه هر اقدامی در گســترش 
تعامالت از جمله عضویت در شانگهای را بخواهیم 
منــوط و مشــروط بــه تعییــن تکلیــف FATF کنیــم، 

منطقی نیست.
سیاســت تعامــل با همســایگان و کشــورهای 
همســو بعــد از ســالها، ظرفیتــی مهــم در تعامالت 
آمارهــا  در  آن  آثــار  و  کــرده  فعــال  را  اقتصــادی 
قابــل مشــاهده اســت، چنانکه براســاس گزارش 
ملــل،  ســازمان  توســعه  و  تجــارت  کنفرانــس 
میزان ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در ایران 
در ســال 2021 بــه یــک میلیــارد و 425 میلیون 
دالر رســید کــه بــا افزایــش ۸۳ میلیــون دالری 
نســبت به ســال قبل، حدود ۶,1۸ درصد رشــد 
داشــته اســت و  ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
سـرمایه گـذاری خارجـی در ایـران در سـال های 
2020 و 201۹ و 201۸ بـه ترتیـب 11 درصـد، 
۳۶,4 درصـــد و ۳0 درصـــد کاهـــش نشـــان 

می دهـد.

متن اصلی گزارش روزنامه 
عصر اقتصاد با عنوان » 

FATF مانع عضویت ایران 
در پیمان شانگهای«

بنابر وظیفــه قانونی خود جوابیه 
دولــت  رســانی  اطــالع  شــورای 
روزنامــه  یــک  تیتــر  جایــگاه  در 
اگــر  امــا  شــد،  منتشــر  امــروز 
خواننــدگان نســبت بــه مطلبی 
کــه بــه آن پاســخ داده شــدن 
اطــالع حضور ذهن ندارند می 
تواننــد با اســکن کــردن کیو آر 
کد زیر اصل متن را در سایت 
روزنامه عصر اقتصاد مالحظه 

کنند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

تفاهم نامه طرح دارویار به صورت کامل اجرا نشده، مطالبات 
معوق این طرح کاهش تولید و نارضایتی داروخانه ها را

به دنبال داشته است
دارو نداریم!

مریم ابونیا

نایب رئیس انجمن داروســازان ایران با اشــاره به 
اینکــه بیمــه تأمین اجتماعی هنــوز یارانه مرداد و 
شهریور را پرداخت نکرده  است، از احتمال قطع 
همکاری داروخانه ها با این ســازمان بیمه گر خبر 
داد. بــه گفتــه علــی فاطمــی، بــه دلیــل افزایــش 
قیمــت واقعــی دارو، اگــر بدهــی ســازمان تامیــن 
اجتماعی به داروخانه ها پرداخت نشــود، احتمال 
قطع همکاری آن ها با این ســازمان وجود خواهد 

داشت.
از دیگر ســو، شــهرام غفاری، مدیرکل درمان 
هفتــه  تأمین اجتماعــی  ســازمان  غیرمســتقیم 
میلیــارد  هــزار  پرداخــت  بــا  کــرد:  اعــالم  گذشــته 
تومــان از مطالبــات داروخانه هــا کل مطالبــات این 
واحدها که مربوط به شــهریور و مهرماه اســت به 
2هزار میلیارد تومان رســیده اســت. وی همچنین 
بــه ایــن نکتــه اذعــان کــرده بــود کــه این حــق برای 
تامیــن  بــا ســازمان  قــرارداد  داروخانه هــای طــرف 
اجتماعــی محفوظ اســت کــه پیگیــر مطالبات خود 
باشــند و نهایــت تــالش خــود را خواهیــم کــرد کــه 
مطالبــات بــه موقــع پرداخــت شــوند. قــرار بــر این 
اســت کــه با همکاری ســازمان برنامــه و بودجه به 
زودی هــزار میلیــارد تومــان دیگــر از ایــن مطالبات 

پرداخت شود.

میدان مناقشه ای به نام "دارویار"
طــرح دارویــار کــه از تیرمــاه 1400، اجرایــی شــد، 
افزایــش تعــداد داروهــای تحــت پوشــش بیمــه را 
بــا هــدف کاهــش هزینه هــای مربــوط بــه بیمــاران 
مدنظــر قــرار داد. بنــا به اعالم وزارت بهداشــت در 
ایــن طــرح یارانــه داروها بــه انتهای زنجیــره درمان 
منتقــل شــده و از طریــق بیمه ها بــه مصرف کننده 
نهایی تخصیص می یابد. همچنین بنا به اعالم این 
وزارتخانه، این اقدام در راستای سیاست های کلی 
نظــام ســالمت مبنــی بــر مدیریــت منابــع از طریق 

نظام بیمه ای صورت می گیرد.
اجــرای  مزیت هــای  جملــه  از 
دارو  یارانــه  توزیــع  طــرح،  ایــن 
متناسب با نیاز بیماران، بهره مندی 
تغییــر  یارانــه،  از  دهک هــا  همــه 
نکــردن پرداخــت از جیــب بیماران، 
اجــرای بیمــه همگانــی بــرای آحــاد 
بیمــه ای  پوشــش  برقــراری  مــردم، 
بــرای داروهایــی کــه پیــش از ایــن 

تحت شمول حمایت های بیمه ای نبوده اند، اصالح 
الگــوی مصــرف دارو و کاهــش تقاضــای القایــی، 
کنتــرل قاچــاق معکــوس و رشــد صــادرات رســمی 
دارو، حمایــت ویــژه از داروهــای مصرفــی بیمــاران 

خاص و صعب العالج، می شود.
در عیــن حــال  تا قبل از اجرای طرح دارویار، 
ارز  دریافــت  مشــمول  کشــور  دارویــی  صنعــت 
ترجیحــی بــود تــا قیمــت دارو بــرای بیمــاران گــران 
نشــود. عــالوه بــر ایــن، دولــت ســیزدهم تصمیــم 
گرفــت ارز ترجیحــی دارو را از طریــق بیمه هــا بــه 
عنــوان یارانه دارو، بــه داروخانه ها بدهد تا قیمت 
واقعی دارو، برای بیماران افزایش نداشته باشد.

حال به گفته نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایــران هــدف اصلــی طــرح دارویــار کــه بــه حداقــل 
رســاندن کمبودهای دارویی و به حداکثر رســاندن 
دسترســی مــردم بــه دارو و ارزان بــودن قیمت آن 
بــرای بیمــاران بــود، توفیــق چندانی نیافته اســت. 
چــرا کــه هــدف ارزان بــودن دارو محقق شــده، اما 
خصوصــی  داروخانه هــای  را  ارزانــی  ایــن  هزینــه 
پرداخــت می کننــد و بــه جــای دولت خــود در حال 
پرداخــت یارانــه دارو هســتند. بــه گفتــه این مقام 
مســئول در انجمــن داروســازان، اگــر بیمــه تأمیــن 
اجتماعــی اقدامــی نســبت بــه پرداخــت بــه موقــع 
مطالبات داروخانه ها نداشــته باشد، احتمال قطع 

این همکاری وجود خواهد داشت. 
از  یکــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی همچنیــن 

افزایــش  دارویــار،  طــرح  اهــداف 
دسترسی مردم به داروی باکیفیت 
اســت، اعــالم کــرده بــود کــه اکنون 
بــه جــای اینکــه کمبودهــای دارویی 
کمتر شــود، ایــن کمبودها به علت 
نارضایتی شــرکت های تولید کننده 
از قیمتگذاری دارو و کاهش تولید، 

بیشتر شده است.
درمــان  مدیــرکل  مقابــل،  در 
در  نیــز  تأمین اجتماعــی  ســازمان  غیرمســتقیم 
یــک گفتگــوی تلویزیونــی اعــالم کــرد کــه ســازمان 
از  دارویــار  طــرح  اجــرای  بــرای  تأمین اجتماعــی 
تمامــی امکانــات و ظرفیت ها اســتفاده کرده و هر 
مــاه مبلغــی بیش از مبلغ تخصیص یافته توســط 
ســازمان برنامــه و بودجه بــه داروخانه ها پرداخته 
است. وی به این نکته هم اشاره کرده بود که به 
موجــب تفاهم نامه بین ســازمان تامیــن اجتماعی 
و داروخانه هــا در قالــب طرح دارویــار قرار بود در 
ابتــدای اجــرای طــرح، در مجمــوع 7 هــزار میلیارد 
تومــان بــه ســازمان های بیمه گــر ازجملــه ســازمان 
بــه  همچنیــن  شــود.  پرداخــت  تأمین اجتماعــی 
موجــب بنــدی دیگــر از تفاهم نامــه یادشــده، قرار 
بــود 5 هــزار میلیــارد تومــان هم به صــورت نقدی 
مطالبــات  پرداخــت  بــرای  و  ســهام  قالــب  در  یــا 
قبلــی صرفــاً بــه تأمین اجتماعــی پرداخــت شــود و 
در مجمــوع ســهم ســازمان تأمین اجتماعــی از این 
اعتبارات حدود 7 تا ۸هزار میلیارد تومان بود که 
از ایــن مبلــغ تنهــا 2400 میلیــارد تومــان پرداخت 

شده است.
بــه گفتــه غفــاری، ســازمان تأمین اجتماعــی 
در اجــرای طــرح دارویــار 2400 میلیــارد تومــان از 
ســازمان برنامــه و بودجــه اعتبــار دریافــت کــرده 
کــه هــزار میلیــارد تومان هم از منابــع خود به این 
بــه  مبلــغ اضافــه کــرده و ۳500 میلیــارد تومــان 
داروخانه هــای طــرف قرارداد پرداخت کرده اســت. 

هــزار میلیــارد تومــان نیز طــی روزهای گذشــته به 
داروخانه هــا پرداخــت شــده اســت. البتــه وی بــه 
ایــن موضوع اشــاره ای نکرده اســت کــه بین 2400 
میلیــارد  هــزار  و  برنامــه  ســازمان  میلیاردتومــان 
ســازمان تامین اجتماعی 100میلیارد تومان فاصله 
هست تا رقم رند ۳500 میلیارد تومان اعالم شود 

و این مبلغ از کجا و چگونه تامین شده است.
مفــاد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  همچنیــن  وی 
تفاهم نامــه طــرح دارویــار بــه صــورت کامــل اجــرا 
نشده، اعالم کرده بود که هزار میلیارد تومان نیز 
طی روزهای گذشته به داروخانه ها پرداخت شده 
اســت. بنابراین با اســتناد به گفته های این مقام 
مسئول در سازمان تامین اجتماعی، تاکنون4500 
میلیــارد تومان برای طــرح دارویاربه داروخانه های 

طرف قرارداد پرداخت شده است.

کودکان، قربانی این مناقشه
کمبــود دارو بــرای کودکان یکــی از معضالت امروز 
صنعت دارویی کشور است. به گفته نایب رییس 
انجمن داروسازان ایران، امروزه عالوه بر کمبودی 
کــه در حــوزه آنتی بیوتیک هــا وجــود دارد، داروی 

کودکان در داروخانه ها پیدا نمی شود.
عمدتــا  حاضــر  حــال  در  فاطمــی،  گفتــه  بــه 
ســرماخوردگی،  شــربت  ماننــد  کــودکان  شــربت 
بروفــن  و  اســتامینوفن  دیفن هیدرامیــن، شــربت 
بــه انــدازه کافــی وجــود نداشــته و تبدیل بــه اقالم 
خیلــی کمیــاب شــده و وارداتــی هــم در ایــن زمینه 
انجام نشــده اســت. این کمبود حتی در داروهای 
خیلی ساده مانند قطره نمکی شست وشوی بینی 
نیــز کــه برای کودکان اســتفاده می شــد هــم کامال 

محسوس است.
در  دارو  محســوس  کمبــود  صــورت  هــر  در 
کشــور کــه ناشــی از مدیریــت نادرســت ایــن حوزه 
اســت، منجــر بــه نگرانی هــای زیادی در کشــور به 

خصوص در حوزه کودکان شده است.

در سایت روزنامه بخوانید:
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آبزیانایراندرسفرهچینیها
بــراینخســتینبــارامــکانصــادراتمســتقیمآبزیــان

ایرانیبهچینفراهمشدهاست.
برای نخســتین بار امکان صادرات مســتقیم آبزیان ایرانی 
به چین فراهم شده است. در پایان تابستان سال جاری، 
ایــران توانســت مجوزهــای الزم بــرای صــادرات آبزیــان به 
چیــن را دریافــت کنــد. به گفته مســئوالن، چیــن با وجود 
تولید انواع آبزیان، نزدیک به 13 میلیارد دالر محصوالت 
شــیالتی را وارد می کند. به این ترتیب ایران می تواند به 

سهمی قابل توجهی از بازار آبزیان در این کشور برسد.
در ســال 1400 ایــران بیــش از 151 هزارتــن انــواع 
آبزیــان را بــه کشــورهای هــدف صــادر کرده اســت. این 
رقــم نســبت به عملکــرد صادرکنندگان ایــن محصول در 
سال 1399، 23 درصد رشد را نشان می دهد. به گفته 
مســئوالن در اتحادیــه تولیــد و صــادرات آبزیــان ایــران، 
ارزش کل صادرات آبزیان کشور در سال 1400، از 470 
میلیون دالر در ســال 99، به 535 میلیون دالر رســیده 
اســت. ایــن ارقــام درحالــی گــزارش شــده کــه براســاس 
برنامه ششم توسعه، صادرات ساالنه آبزیان ایران باید 

از 600 میلیون دالر تا سال 1404 عبور کند.
آبزیــان ایــران بــه 21 کشــور جهــان صادر می شــود 
کــه کشــورهای جنــوب شــرق آســیا، کشــورهای عربی و 
اروپایی را در بر می گیرد. چین، نخستین مقصد آبزیان 
ایــران اســت. بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه تولیــد و تجارت 
آبزیــان ایــران، در ســال 1400، 14 هزار تن آبزی به طور 
مســتقیم به چین صادر شــده است. هم چنین در سال 
گذشــته 11 هــزار و 200 تــن آبــزی به امــارات و 4 هزار و 

200 تن از این محصول به روسیه صادر شده است.
در بیــن انــواع آبزیــان صادراتــی، ســهم میگو به 5 
هزار و 300 تن می رســد. به گفته مســئوالن 30 درصد 
از میگــوی تولیــد شــده در ایران به دیگر کشــورها صادر 
می شــود. ایران در ســال گذشته 58 هزارتن میگو تولید 
کــرده اســت. مهــدی صفــری، معــاون وزیــر امورخارجــه 
می گوید تقاضای میگوی چین از ایران، در ســال به یک 
میلیون تن می رسد، درحالیکه صادرکنندگان ایرانی 32 

هزارتن میگو به این کشور صادر کرده اند. 
 بیــش از 80 درصــد از آبزیــان ایــران در ســال های 
گذشــته از بنــدر هایفونــگ در کشــور ویتنــام بــه چیــن 
صــادر شــده اســت. در شــهریور ســال جاری، بــا امضای 
توافــق صــادرات آبزیــان بــه چیــن از ســوی وزیــر جهــاد 
کشــاورزی، موانــع صــادرات مســتقیم ایــن محصــول به 
چیــن برداشــته شــده اســت. در ایــن شــرایط، شــناخت 
بــازار، یافتــن راه حل هــای مناســب بــرای انتقــال پــول با 
وجود تحریم های مالی ایران، برندسازی و عرضه کاالی 
یکنواخــت بــا کیفیــت و اســتانداردهای الزم از الزامــات 

رساندن آبزیان ایران به سفره چینی هاست.

پرداخت۱۶هزارمیلیارد
تومانتسهیالتاشتغال

بهمحرومان
معاوناشــتغالوزارتکاردرتشــریحتبصره۱۶قانون
بودجــهاعــامکــرددرســالگذشــتهازســرجمع۲۸۰ 
هزارمیلیــاردریــالمنابــعبنــد)ب(تبصــره۱۶بیــشاز
۱۶۰هزارمیلیــاردریــالمعــادل۶۰درصــدازمنابــعدر
قالبتســهیاتاشــتغالزاییبهاقشارمحروموحوزه

دانشبنیانپرداختشد.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه بسیاری از کارشناسان 
اقتصــادی معتقــد هســتند که اشــتغال نباید تســهیالت 
محــور باشــد، امــا بــا توجه به گســترش سیســتم بانکی 
کشــور در ســال های اخیر و همچنین افزایش تسهیالت 
و خدمات بانک ها، بررسی تاثیر عملکرد سیستم بانکی 
بــر خالــص اشــتغال در بخش هــای اقتصــادی اهمیــت 
زیــادی پیــدا کرده اســت. آنچه مهم اســت کارآمدی این 
نوع تسهیالت در ایجاد فرصت های شغلی جدید است. 
در تبصره 16 و 18 قانون بودجه تکلیف هایی برای ایجاد 

اشتغال و پرداخت تسهیالت گنجانده شده است.
در همیــن راســتا محمــود کریمی بیرانونــد، معاون 
کــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا  می گویــد:  کار  وزارت  اشــتغال 
اشــتغال، امــری تــک بعــدی و صرفــاً تســهیالت محــور 
نتیجــه  گســترده،  اشــتغال آفرینی  نتیجــه  در  نیســت 
تقسیم کار در منظومه ای منسجم و چندبعدی متشکل 
از مردم، صاحبان کسب وکار و دولت است که معاونت 
اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راه اندازی 
از  اســتفاده  بــا  و  اشــتغال آفرین  مردمــی  پایگاه هــای 
ظرفیت مســاجد، پایگاه های بسیج، گروه های جهادی، 
هیــات و ســازمان های مــردم نهــاد در قالــب تعاونی های 
خدمات اشتغال این فناوری اجتماعی بومی را براساس 
زیســت بــوم ملی اشــتغال ســازمان یافتــه طراحی کرده 
اســت کــه بــا اســتفاده از ایــن پایگاه هــا، ارائــه خدمــات 

اشتغال آفرین به مردم واگذار می شود.
وی در تشریح برنامه های تسهیالتی می گوید: در راستای 
اجــرای برنامه هــای زیســت بوم اشــتغال و طبــق بند )ب( 
تبصره 16 بودجه 1401، 1020هزارمیلیارد ریال تســهیالت 
قرض الحسنه برای اشتغال آفرینی در نظر گرفته شده که 
برای ســازمان بهزیستی کشور مبلغ 100هزارمیلیارد ریال 
و کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( مبلــغ 250هزارمیلیارد 
ریــال در نظــر گرفته شــده اســت کــه در شــش ماهه اول 
ســال جــاری مبلــغ 70.981میلیــارد ریــال بــه مددجویــان 
تحــت پوشــش کمیتــه، پرداخــت شــده و تاکنــون حــدود 

40درصد مبلغ ابالغی تحقق یافته است.
مبلــغ  تبصــره  ایــن  در  داد:  ادامــه  بیرانونــد 
50هزارمیلیارد ریال برای صندوق نوآوری و شکوفایی و 
620هزارمیلیارد ریال برای اســتانداری ها در نظر گرفته 
شده است. در سال گذشته از سرجمع 280هزارمیلیارد 
ریــال منابع بنــد )ب( تبصره 16 بیش از 160هزارمیلیارد 
ریــال معــادل 60درصــد از منابــع در قالــب تســهیالت 
اشــتغال زایی بــه اقشــار محــروم و حــوزه دانش بنیــان 
پرداخــت شــده اســت. مطابــق تبصــره 18قانــون بودجه 
1401بیــش از 156همــت )هــزار میلیــارد تومــان( جهــت 
حمایت از تولید در نظر گرفته شــده اســت که این رقم 
بــا هم افزایــی بانکی به حدود 460همت خواهد رســید، 
در ســال گذشــته باتوجه بــه عدم تحقــق به موقع منابع، 
از مجمــوع 320هــزار میلیارد ریــال منابع در نظر گرفته 
شــده بــود کــه 190هــزار میلیارد ریــال بــرای پرداخت به 

دستگاه های اجرایی تخصیص یافت.

اخبـــــــــــــــــار

دریافتشناسهوکد
رهگیریلوازمیدکیموجود

درانبارهاالزامیاست
اتــاقاصنــافایــراندراطاعیــهایاعامکــرد:دریافت
شناســهوکدرهگیریقطعاتیدکیخودروموجوددر
انبارهاعاوهبرمحصوالتتولیدیجدیدالزامیاست.
بــرای  اطالعیــه ای  صــدور  بــا  ایــران  اصنــاف  اتــاق 
اتحایه هــا و واحدهــای صنفــی فعــال در حــوزه قطعــات 
یدکی خودرو از ضرورت دریافت شناســه و کد رهگیری 

قطعات یدکی خودرو موجود در انبارها خبر داد.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت بــه آگاهــی تمامــی 
می رســاند: بــه موجــب مصوبه ســتاد هماهنگــی مبارزه 
بــا کاالی قاچــاق و تقلبــی وزارت صمــت، الزامــی اســت 
شناســه کاال و کــد رهگیــری تمامــی لوازم یدکــی خودرو 
از  و حقوقــی  اشــخاص حقیقــی  انبارهــای  در  موجــود 
ســامانه جامــع تجــارت دریافــت شــده و متعاقــب آن از 

طریق سامانه مذکور مبادالت الزم انجام شود.

مرغسایزروانهبازارمیشود
همــکاری بــا اســت مصمــم کشــاورزی جهــاد وزارت
تشکلهایصنفی،عرضهمرغسایزدرراستایسیاست

ارتقایسامتمحصوالتدربازارافزایشپیداکند.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، معــاون امــور 
تولیــدات دامــی وزارتخانــه بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: 
هــر چقــدر دوره پــرورش پرنــده در واحدهــای مرغــداری 
کوتاه تــر باشــد، دارو و واکســن کمتــری مصــرف می کند 
و از ایــن رو مــرغ ســایز، محصولــی اســت کــه ســالمتی 
آن حفظ شــده اســت. حسین دماوندی نژاد افزود: دوره 
پــرورش مــرغ ســایز از دیــد مــا 38 تــا 42 روز اســت و 

سپس به کشتارگاه منتقل می شود.
وی اظهار کرد: پرنده پیش از آن که درگیر بیماری 
شــود و یــا چربــی زیــادی بگیــرد و کیفیــت الشــه بــرای 

مصرف پایین بیاید باید کشتار شود.
دماوندی نژاد کاهش هزینه تولید، افزایش کیفیت 
الشــه پرنــده بــه علت مصــرف کمتر دارو و بازارپســندی 

باالتر را از مزیت های تولید مرغ سایز برشمرد.
وی ادامــه داد: مــا بــه طور جــدی پیگیــری می کنیم که از 
طریق تشکل های صنفی، پرورش دهندگان مرغ ترغیب 

شوند که هرچه بیشتر مرغ سایز را روانه بازار کنند.
ایــن مقــام مســئول گفــت: در مــورد مصــرف مــرغ 
سایز اقدامات ترویجی آغاز شده و به ویژه این موضوع 
را از طریــق مراجعــی همچــون وزارت بهداشــت، درمــان 
امــور  معــاون  می کنیــم.  پیگیــری  پزشــکی  آمــوزش  و 
تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی اذعــان کــرد: از 
آنجایــی کــه مرغ هــای قطعه بنــدی شــده در بــازار رواج 
پیدا کرده، ترویج مصرف مرغ سایز کمی سخت است، 
امــا تــالش مــا برای ترویــج مصرف مرغ ســایز در جامعه 
مصرف کننــده ادامــه دارد. وی در همیــن حــال تصریــح 
کرد: افزایش تولید و عرضه مرغ ســایز به میزان تقاضا 
در بازار بســتگی دارد. دماوندی نژاد خاطرنشــان کرد: از 
ســال ها پیــش بحــث مرغ ســایز، مرغ ســالم و عــاری از 
آنتی بیوتیــک جــزو دغدغه هــای وزارت جهــاد کشــاورزی 
بــوده و پروژه هــا و برنامه هــای مختلفــی بــرای آن تهیــه 
شــده اســت. وی گفــت: تولیــد و مصرف مرغ ســایز یک 
فرآینــد بلندمــدت اســت و رســانه های ملی بایــد در این 
زمینــه کمــک کنند تا اطالع رســانی درباره ســالمتی مرغ 

سایز به مردم به عنوان مخاطبان اصلی صورت گیرد.

آرامشدربازارسیمان
بــهگفتــهعلــیبد،کارشــناسســیمان،قیمتهــایعرضه
شــدهدربــورسکاالرونــدصعــودینداشــتهوبــههمــراه
تعادلدرعرضهوتقاضایسیمانوضعبازارمثبتاست.
محمد علی بد در گفت وگو با تســنیم، با توجه به 
اینکه در حال حاضر بازار سیمان در آرامش قیمتی قرار 
دارد، گفت: قیمت های عرضه شده در بورس کاال روند 
صعودی نداشته و به همراه تعادل در عرضه و تقاضای 

سیمان وضع بازار مثبت است.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد برای ثبات تعادل 
در بــازار ســیمان بایــد اصالحاتــی در قیمت هــای پایه در 
بــورس کاال انجــام شــود، افــزود: بــا اصالح ایــن موضوع 

تنش قیمتی در بخش سیمان مدیریت خواهد شد.
این کارشــناس ســیمان در ادامه صحبت های خود 
بــه فرارســیدن فصــل ســرما اشــاره کــرد و گفــت: تأمین 
ســوخت واحدهای تولیدی یکی از نگرانی های مهم آنها 
در فصل سرما است که در این زمینه دولت می تواند با 
ارائــه مازوت قیمت مناســب ایــن نگرانی را برطرف کند. 
عالوه بر این با ارائه مشوق هایی می تواند مسیر توسعه 
واحدهــا را بــا ســرعت بیشــتری همــراه کنــد. وی اضافه 
کــرد: در 7 ماهــه امســال میــزان تولیــد کارخانــه ها 43 
میلیــون و 300 هــزار تــن اســت که در مقایســه با مدت 
مشــابه در سال گذشــته شاهد رشد تولید نیز بوده ایم. 
ایــن موضــوع نشــان می دهد با مدیریــت عرضه و تقاضا 
و رفــع مشــکالت واحدهــا شــاهد افزایــش بیشــتر تولید 

و حضور پررنگ تر در بازارهای صادراتی خواهیم بود.

اخبـــــــــــــــــار

شــاخصقیمــتتولیدکننــدهدربخشهــای
خدماتدرتابســتانامسالنسبتبهفصل
قبــل١٦.٢درصــدونســبتبهفصلمشــابه
درچهــارفصــل و ٥٦.١درصــد قبــل ســال
منتهیبهفصلجارینسبتبهدورهمشابه
داشــته افزایــش درصــد ٤٩.٧ قبــل ســال

است.
آمــار  مرکــز  اخیــر  گــزارش  اســاس  بــر 
ایــران با عنوان »شــاخص قیمــت تولیدکننده 

بخش های خدمات ـ فصل تابســتان ١٤٠١ )بر 
مبنای ســال پایه ١٣٩٥(« آمده اســت که در 
تابستان ســال جاری درصد تغییرات شاخص 
قیمت تولیدکننده بخش های خدمات نسبت 
به فصل قبل )تورم فصلی( ١٦,٢ درصد است 
کــه در مقایســه بــا همیــن اطــالع در فصــل 
قبــل )١٣.٨درصــد(، ٢.٤ واحد درصد افزایش 

داشته است.
خدماتحوزه»جاوغذا«صدرنشینو

»ارتباطاتواطاعات«درقعر
بــه عبارتــی، میانگیــن قیمــت دریافتــی 
توســط ارائه دهنــدگان خدمــات بــه ازای تولید 
فصــل  در  کشــور،  داخــل  در  خدماتشــان 
تابســتان ١٤٠١ نســبت بــه فصــل قبــل، ١٦.٢ 
درصــد افزایــش دارد. در این فصل بیش ترین 
تــورم فصلــی بــا ٣٠.٧ درصد مربــوط به گروه 
»فعالیت هــای خدماتــی مربــوط بــه تامین جا 
و غــذا« و کمتریــن تورم فصلــی با ٤.٨ درصد 

ارتباطــات«  و  »اطالعــات  گــروه  بــه  مربــوط 
است.

همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت 
تولیدکننــده بخش هــای خدمــات نســبت بــه 
فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
در فصــل تابســتان امســال ٥٦,١ درصــد بــوده 
که در مقایســه با همین اطالع در فصل قبل 
افزایــش  درصــد  واحــد   ٦.٧ درصــد(،   ٤٩.٤(

داشته است.
بــه عبارتــی، میانگیــن قیمــت دریافتــی 
توســط ارائه دهنــدگان خدمــات بــه ازای تولید 
فصــل  در  کشــور،  داخــل  در  خدماتشــان 
تابســتان ١٤٠١ نســبت به فصل دوره مشــابه 
ســال قبل، ٥٦.١ درصد افزایش دارد. در این 
فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه با ١١٧.١ 
درصد مربوط به گروه »فعالیت های خدماتی 
مربــوط بــه تامین جــا و غــذا« و کمترین تورم 
نقطه به نقطه با ٢٥.٨ درصد مربوط به گروه 

»اطالعات و ارتباطات« است.
در فصل تابستان 1401، درصد تغییرات 
بخش هــای  تولیدکننــده  قیمــت  شــاخص 
خدمــات در چهــار فصــل منتهــی بــه تابســتان 
امســال نســبت به مدت مشــابه در سال قبل 
٤٩,٧ درصــد اســت کــه در مقایســه بــا همین 
)٤٧.٣ درصــد(، ٢.٤  قبــل  در فصــل  اطــالع 

واحد درصد افزایش داشته است.
بــه عبارتــی، میانگین قیمــت دریافتی از 
ســوی ارائه دهنــدگان خدمــات بــه ازای تولیــد 
خدماتشــان در داخــل کشــور، در چهــار فصل 
بــه دوره  تابســتان ١٤٠١ نســبت  بــه  منتهــی 
مشــابه سال قبل، ٤٩.٧ درصد افزایش دارد. 
در این فصل بیشــترین تورم ســاالنه با ٩٦.٤ 
درصد مربوط به گروه »فعالیت های خدماتی 
مربــوط بــه تامین جــا و غــذا« و کمترین تورم 
گــروه  بــه  مربــوط  درصــد   ٢٥.٥ بــا  ســاالنه 

»اطالعات و ارتباطات«است.

طبقگفتهوزیرارتباطاتوفناوریاطاعات
بــاثبتنــامدر کســبوکارهــایدیجیتــال
را فعالیــت مجــوز داخلــی پلتفرمهــای

دریافتمیکنند.
بــه گــزارش ایســنا، عیســی زارع پــور بــا 
انتشــار پســتی در یــک پیام رســان داخلــی بــا 
بیــان اینکــه بــرای کســب و کارهــا بســته های 
ویــژه ای پیش بینــی شــده اســت، اظهــار کــرد: 
مخصوصــا بــرای کســانی کــه در پلت فرم های 

خارجــی فعالیــت می کردند و بــه عبارتی برای 
شخصی که در خانه خود کسب و کار خانگی 
داشــت و کاالیــی را می خریــد و از بــازار بزرگ 
تهــران بــا قیمــت عمده فروشــی تهیــه می کــرد 
و در خانــه خود از بســتر شــبکه مجــازی برای 
تبلیغ این کاالها استفاده می کرد، بسته های 

ویژه ای پیش بینی شده است.
وی افــزود: حتــی شــخصی کــه در خانــه 
خــود به ارائــه خدمات می پرداخت، همین که 

وارد پلت فرم های داخلی شــوند، نگرانی هایی 
در زمینــه مجــوز دارنــد ما در اینجــا تدبیری با 
هماهنــگ وزارت اقتصاد درنظــر گرفته ایم که 
هر کسی در پلت فرم های مشمول فعالیت و 
کسب و کار خود را راه اندازی کند، ثبت نامش 
در پلت فــرم به منزلــه دریافت مجوز از درگاه 

ملی مجوز است.
زارع پــور ادامــه داد: ثبت نــام هم آنالین 
و برخــط اســت و احتمــاال چنــد قلــم اطالعات 

درگاه ملــی مجــوز می خواهد که باید دریافت 
کننــد و درصــورت بارگــذاری اطالعات مجوز را 
دریافت می کنند برای  کســب و کارهای ثبت 
محور که بیشتر کسانی که در این دسته قرار 

می گیرند همه آنها مشمول می شوند.
از  حمایــت  آیین نامــه  اســت؛  گفتنــی 
کســب و کارهــای دیجیتــال هفتــه گذشــته با 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات  حضــور وزیــر 

رونمایی شد.

مدیرکلنظارتفنیبربیمههایغیرزندگی
عنوانکردصاحبانموتورسیکلتووسایل
نقلیــهکشــاورزیدرصورتــیازبخشــودگی
کامــلجرائــممربــوطبــهبیمهشــخصثالث
یکســاله بیمهنامــه کــه میشــوند بهرهمنــد

بگیرند.
گفت وگــو  در  خســروجردی  عبــاس 
بــا ایســنا، دربــاره بخشــودگی کامــل جرایــم 
موتورســیکلت ها و وســایل نقلیــه کشــاورزی 
فاقــد بیمــه شــخص ثالــث اظهــار کــرد: طبــق 
قانون بیمه شخص ثالث، کلیه وسایل نقلیه 
زمینــی از جملــه موتــور ســیکلت ها و وســایل 

قانــون  ایــن  مشــمول  کــه  کشــاورزی  نقلیــه 
هســتند اگر فاقد بیمه نامه باشــند، در زمانی 
کــه بــرای دریافــت بیمه نامــه بــه شــرکت های 
بیمــه مراجعــه می کنند عالوه بر پرداخت حق 
بیمــه شــخص ثالث بایــد مبلغی را بــه  عنوان 
جریمــه متناســب بــا زمانــی که وســیله نقلیه 

آن ها بیمه نبوده است، پرداخت کنند. 
صنــدوق  بــه  جریمــه  ایــن  افــزود:  وی 
تامیــن خســارت های بدنــی واریز می شــود که 
مســئولیت ایــن صنــدوق، پرداخــت خســارت 
بــه حــوادث رانندگــی و راننده فاقــد بیمه نامه 

شخص ثالث است. 

مدیــرکل نظــارت فنی بــر بیمه هــای غیر 
زندگــی ادامــه داد: براســاس بنــد د مــاده 24 
قانــون بیمــه شــخص ثالث، در هر ســال چند 
جملــه  از  نقلیــه  وســایل  بــه صاحبــان  دوره 
موتور ســیکلت ها و وســایل نقلیه کشــاورزی 
بخشــودگی داده می شــود تــا بــا مراجعــه بــه 
نپردازنــد.  جریمــه  دیگــر  بیمــه،  شــرکت های 
برای امســال نیز، این بخشودگی از تاریخ 15 
آبان ماه به مدت 29 روز اعمال شــده اســت. 
البته شرط بهره مندی از این بخشودگی منوط 
به این اســت که صاحبان این وســایل نقلیه، 
بیمه نامــه  اگــر  بگیرنــد.  یکســاله  بیمه نامــه 

کوتاه مدت بگیرند، مشــمول این بخشــودگی 
نمی شوند. 

خســروجردی ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث 
در دو گــروه وســیله نقلیــه موتــور ســیکلت و 
کشاورزی پایین را اعالم کرد و گفت: ضریب 
نفوذ بیمه شــخص ثالث در موتورســیکلت ها 
درصــد  حــدود 15  و  اســت  درصــد  فقــط 13 
وســایل نقلیــه کشــاورزی  بیمــه هســتند. این 
در حالی اســت که عمده پرداخت خســارت ها 
از حــوادث رانندگــی از ســوی صنــدوق تامیــن 
خسارت های بدنی با سهمی حدود 32 درصد 

به موتور سیکلت ها مربوط می شود.

بنیــادبرکــتســتاداجرایــیفرمــانامــامبــا
حمایــتاز۲7۰واحــدتولیدیبــرای۱4هزار

نفرایجادشغلمیکند.
بیــان  ضمــن  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
ایــن مطلــب افزود: برای ســال جــاری حمایت 
از 270 بنــگاه اقتصــادی و تولیــدی متوســط 
اقتصــادی  مدل هــای  قالــب  در  کوچــک  و 
بنگاه محــور و تســهیالت محور در دســتور کار 
اســت که ایجاد شــغل برای 14 هزار نفر را به 
شکل مستقیم و غیرمستقیم به دنبال دارد.

محمد ترکمانه تاکید کرد: بنیاد برکت با 
اعطــای تســهیالت ارزان قیمت از محل منابع 
تبصــره 18 قانــون بودجــه ســال 1401 به 270 
بنــگاه اقتصــادی و تولیدی متوســط و کوچک، 
عــالوه بــر کمــک بــه تولیــد کاالهای اساســی، 

و  کســب  فرصت هــای  آوردن  فراهــم  باعــث 
کار بــرای 14 هــزار نفــر بــه طــور مســتقیم و 
غیرمســتقیم می شود. وی تصریح کرد: حجم 
بــرای  شــده  پیش بینــی  ســرمایه گذاری  کل 
حمایــت از 270 بنــگاه اقتصــادی هدف گذاری 

شده 24 هزار میلیارد ریال است. 
دربــاره  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
تولیــدی  واحدهــای  از  حمایــت  اولویت هــای 
و صنعتــی گفــت: بنگاه هایــی کــه در تولیــد 
کاالهــای اساســی نقــش دارنــد و در تامیــن 
در  می کننــد  نقش آفرینــی  غذایــی  امنیــت 
همچنیــن  دارنــد.  قــرار  حمایــت  اولویــت 
واحدهایــی کــه محصوالت شــان دارای مزیــت 
در  باشــند  صادرات محــور  و  بــوده  رقابتــی 

اولویت هستند.

ترکمانــه تاکیــد کرد: بنیاد برکــت از واحدهای 
لوازم التحریــر  تولیدکننــده  دانش بنیــان، 
و  تبدیلــی  صنایــع  ایرانــی،  نوشــت افزار  و 
هــدف  می کنــد.  ویــژه  حمایــت  آبزی پــروری 
بنیــاد تکمیــل زنجیره هــای الگوهــای مختلــف 

طرح های توانمندسازی اقتصادی است.
وی یــادآور شــد: بســیاری از بنگاه هــای 
تولیــدی و صنعتــی مــورد حمایــت بنیاد برکت 
پــس از رکــودی چنــد ســاله، احیــا شــده و بــه 

چرخه تولید بازگشته اند.
بــه گفته مدیرعامل بنیاد برکت، تاکنون 
فرآیند اعطای تسهیالت به 120 بنگاه از 270 
بــه طــور  بنــگاه هدف گــذاری در ســال 1401 
کامل محقق شده است و مابقی نیز تا پایان 

سال به سرانجام خواهد رسید.

ترکمانــه در تشــریح عملکرد بنیاد برکت 
در حــوزه توانمندســازی اقتصــادی اظهار کرد: 
تــا بــه امــروز یک هــزار و 100 واحــد تولیــدی 
بــا حجــم کل  و صنعتــی متوســط و کوچــک 
ســرمایه گذاری 90 هــزار میلیــارد ریــال و در 
قالــب مدل هــای بنگاه محور، تســهیالت محور 
و کارگاهــی مورد حمایــت بنیاد قرار گرفته اند 
کــه باعــث اشــتغال زایی بــرای 230 هــزار نفر 
به شکل مستقیم و غیرمستقیم شده است.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت در پایــان تاکیــد کرد: با 
تحقــق اعطــای تســهیالت ارزان قیمــت بــه 270 
طــرح هدف گذاری شــده در ســال جــاری، تعداد 
بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی متوسط 
و کوچک مورد حمایت بنیاد تا پایان سال 1401 

به یک هزار و 250 بنگاه خواهد رسید.

مؤسســات و شــرکتها مرکــز سرپرســت
دانشبنیــانمعاونــتعلمــی،فنــاوریواقتصــاد
دانــشریاســتجمهوریبــااشــارهبــهمحدودیت
خدمــات سوبســید اعطــای بــرای مالــی منابــع
آزمایشگاهی،گفتکهتاکنون4۰میلیاردتومان
سوبســیدخدماتبهآزمایشگاههاپرداختشده
کــهایــنعددپایینیاســتوبایدبــه۱۰۰میلیارد
تومــانافزایــشیابــدودرایــنزمینــهدرحــال

پیگیریازسازمانبرنامهوبودجههستیم.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر رضــا اســدی فرد در 
نهمیــن نشســت سراســری مدیــران مراکــز عضــو 
بــا  راهبــردی  فناوری هــای  آزمایشــگاهی  شــبکه 
اشــاره بــه توانمندی هــای موجــود در دانشــگاه ها، 
پژوهشــگاه ها و شــرکت های دانش بنیــان با تاکید 

بــر اینکــه این هــا دارایی هــای بزرگ ملی هســتند، 
افــزود: از بســیاری از ایــن توانمندی هــا اطالعــی 
مواجــه  مســاله ای  بــا  کــه  زمانــی  ولــی  نداریــم، 
می شویم، این شرکت ها و آزمایشگاه ها توانمندی 
رفــع آنهــا را دارنــد. وی ادامه داد: در ابتدای ســال 
جــاری قانــون جهش تولید دانش بنیــان با پیگیری 
بــه  اســالمی  و مجلــس شــورای  معاونــت علمــی 
بــرای  را  خوبــی  ظرفیت هــای  و  رســید  تصویــب 

شرکت ها ایجاد کرده است.
اســدی فرد ادامــه داد: در ســال های گذشــته 
طبــق قــراردادی کــه بــا شــهرداری منعقــد کردیــم، 
تهــران  در  مســتقر  دانش بنیــان  شــرکت های 
می توانســتند در مجتمع هــای مســکونی مســتقر 
شوند، ولی در حال حاضر این قانون به کل کشور 

تســری یافته اســت و بر اســاس آن شــرکت هایی 
کــه در ســایر اســتان ها فعــال هســتند، مشــمول 
ایــن قانــون می شــوند. وی اعتبــار مالیاتــی تحقیق 
و توســعه را از دیگر ظرفیت های ایجاد شــده برای 
شــرکت های دانش بنیــان دانســت و یــادآور شــد: 
اگــر آزمایشــگاهی، پروژه های تحقیق و توســعه را 
اجرایی کند، مشــمول ماده 11 قانون جهش تولید 

خواهد شد.
سرپرست مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
معاونــت علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 
ریاســت جمهوری خاطــر نشــان کــرد: در دو ســال 
شــیوع کرونــا فضایــی بــرای توســعه IT بــه منظور 
برگزاری دوره های آموزشــی ایجاد شد و بر اساس 
ایــن زیــر ســاخت توانســتیم 8 دوره بین المللــی 

برگــزار کنیــم که نمونه آن در حوزه تولید واکســن 
بوده است.

اســدی فرد، شــبکه راهبردی آزمایشــگاه ها را 
فضایــی بــرای تعامــل توصیف کــرد و گفت: بر این 
اســاس اگر آزمایشــگاهی دوره آموزشــی را برگزار 
کنــد، بخشــی از هزینه هــای آن از ســوی شــبکه 
تامین می شــود و از ســوی دیگر اگر آزمایشــگاهی 
به برگزاری دوره آموزشی نیاز داشته باشد، ما آن 
را برگــزار خواهیــم کرد. وی از اجرای طرح تعمیر و 
نوســازی تجهیزات آزمایشــگاهی خبر داد و گفت: 
کارهــای اولیــه اجرای این طرح آغاز شــده اســت و 
در اجــرای آن از تعمیــرکاران موجود در این شــبکه 
بهره مند شدیم و این تعمیرکاران به آزمایشگاه ها 

معرفی خواهند شد.

وی بــا بیــان اینکــه در ســال قبــل بیــش از 3 
میلیون خدمت به 79 مشــتری ارائه شــده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: از ایــن تعــداد از مشــتریان، 3 
هزار مورد از میان شرکت ها بوده و مابقی از میان 

پژوهشگران، اساتید و دانشجویان بوده است.
زمینــه  ایــن  در  داد:  ادامــه  اســدی فرد، 
و  هســتیم  مواجــه  مالــی  منابــع  محدودیــت  بــا 
نمی توانیــم تخفیف هــای بیشــتری بــرای خدمــات 

آزمایشگاهی ارائه دهیم.
وی اضافــه کــرد: تاکنــون 40 میلیــارد تومــان 
پرداخــت  آزمایشــگاه ها  بــه  خدمــات  سوبســید 
کرده ایــم کــه ایــن عدد پایینی اســت و باید به 100 
میلیــارد تومــان افزایــش یابــد و در ایــن زمینــه در 
حال پیگیری از سازمان برنامه و بودجه هستیم.

اعطایسوبسید4۰میلیاردتومانیبهخدماتآزمایشگاهی

حمایتاز۲7۰واحدتولیدیواشتغالزاییبرای۱4هزارنفر

شرطبخشودگیجرایمموتورسیکلتهایفاقدبیمه

وزیرارتباطاتاعامکرد:دریافتمجوزکسبوکارهای
اینترنتیباثبتنامدرپلتفرمهایداخلی

افزایش
تورمخدمات
درسالجاری
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 مجوز ورود کاالی
همراه ملوان برای ۳۱۹ 

شناور صادر شد
به گفته استاندار خوزستان در جهت حمایت از 
معیشــت مرزنشــینان هماهنگــی در ورود کاالی 
همراه ملوان صورت گرفت چرا که اقتصاد برخی 
از شــهرهای استان وابســته به این موضوع است؛ 
در این راســتا مجوز ســفر نخســت ۱۴۰۱ برای ۳۱۹ 

شناور صادر شد.
اســتانداری  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
خوزســتان، صــادق خلیلیــان در نشســت کمیســیون 
برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز کــه روزیکشــنبه ۱۵ آبــان  برگزار شــد، با اشــاره به 
اهمیــت مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اظهــار کــرد: قاچاق 
کاال می تواند به تولید داخل آسیب وارد کند؛ همچنین 
موجــب بیــکاری و بــه وجــود آمدن مســائل و مشــکالت 

اجتماعی شود.
خلیلیــان بــا تأکید بر ضرورت برخورد با افرادی که 
در زمینــه قاچــاق کاال و ارز فعالیــت می کنند؛ بیان کرد: 
تولیــد داخــل بایــد از طریــق مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 

حمایت شود.
وی دربــاره قاچاق ســوخت در اســتان عنــوان کرد: 
کلیه خودروهایی که حامل سوخت هستند برای خروج 
از اســتان بایــد بارنامه هــای خود را ارائــه کنند تا اصالت 

آن توسط پلیس راه مورد تأیید قرار گیرد.
اســتاندار خوزســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت نظارت 
بــر اصالت بارنامه ها تصریح کــرد: مبارزه با بارنامه های 

صوری باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
خلیلیــان بر لزوم پیوســتن همه دســتگاه ها به ســامانه 
واحد کشوری در جهت مبارزه با قاچاق کاال و ارز تأکید 
کــرد و گفــت: همه دســتگاه ها باید پای کار باشــند و به 
ســامانه واحــد کشــوری بپیوندنــد تــا بتوانند بــه صورت 

جدی و هماهنگ با قاچاق کاال و ارز مبارزه کنند.
وی گفت: معایب استفاده از کالی قاچاق از سوی 

صدا و سیما برای مردم تبیین شود.
استاندار خوزستان درباره فعالیت های انجام شده 
در زمینــه حمایــت از معیشــت مرزنشــینان اظهــار کــرد: 
در جهت حمایت از معیشــت مرزنشــینان هماهنگی در 
ورود کاالی همــراه ملــوان صورت گرفت چرا که اقتصاد 
برخی از شــهرهای اســتان وابسته به این موضوع است 
در این راستا مجوز سفر نخست ۱۴۰۱ برای ۳۱۹ شناور 

صادر شد.

دبیر کل انجمن صنایع 
 لوازم خانگی: توافق

با اوراسیا درهای واردات 
لوازم خانگی را باز می کند

دبیــر کل انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران بــا بیــان 
اینکــه توافــق بــا اوراســیا به شــرط برنامه ریزی درســت 
منجــر بــه افزایــش صــادرات می شــود، گفــت کــه برای 
جلوگیری از ورود لوازم خانگی از سایر کشورها با این 

توافق، باید بر اصالت کاال هوشمندانه نظارت کرد.

بــه گــزارش ایســنا، اخیــرا رئیس ســازمان توســعه 
تجــارت گفتــه بــود کــه بــا دریافــت مصوبــه ســران قــوا، 
ممنوعیت هــای واردات ایــران در رابطــه بــا کشــورهای 

اوراسیا، لغو خواهد شد.
در رابطه با تاثیر این موضوع بر واردات و صادرات 
لــوازم خانگــی، عباس  هاشــمی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
اظهــار کــرد: ایــن موضــوع در حــوزه لــوازم خانگــی هــم 
مطرح شــده، اما قرار اســت به شکل تهاتر و تعرفه های 
ترجیحــی بیــن کشــورها انجــام شــود. بــرای تجــارت بــا 
اوراسیا قرار است تعرفه ها در برخی موارد صفر شود.

وی افزود: با توجه به اینکه کشــورهای اوراســیا در 
حــوزه لــوازم خانگی و بــه خصوص اجزا و قطعات خیلی 
صاحب نام نیستند، این توافق نامه به نفع کشورخواهد 
بود. به عبارت دقیق تر صفر شــدن تعرفه های ترجیحی 
با کشــورهای اوراســیا در قطعات لوازم خانگی می تواند 

منجر به افزایش صادرات شود.
همچنین به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایــران بــه دلیــل تحریم هــای غــرب، خیلــی از برندهــای 
معتبــر لــوازم خانگــی از ایــن کشــورها خارج شــدند و با 
توجه به این جای خالی، می توان در کشورهای اوراسیا 
نفوذ و طی دو تا ســه ســال برنامه ریزی جا خوش کرد. 
بنابرایــن در حــوزه لــوازم خانگی امــکان کاهش یا صفر 

شدن تعرفه ها وجود دارد.
باید بر اصالت کاال نظارت شود

هاشمی در پاسخ به اینکه آیا با این توافق احتمال 
واردات لــوازم خانگــی برندهــای معــروف از کشــورهای 
اوراســیا بــه ایــران وجــود دارد؟ تصریــح کــرد: یکــی از 
اصــول مــورد توافق در حــوزه تعرفه ترجیحی این اســت 
کــه اصالــت کاال بایــد برای کشــور طــرف قرارداد باشــد. 
بایــد هوشــمندانه بــر ایــن موضوع نظــارت کــرد و اجازه 
نداد حتی که کاالیی اصالت آن در کشور طرف قرارداد 

هست، از کشور دیگری وارد شده باشد.
وی همچنیــن در پاســخ بــه اینکــه ایــن توافقنامــه چقدر 
ظرفیــت افزایــش صــادرات بــرای کشــور ایجــاد خواهــد 
کــرد؟ گفــت: بــازار اوراســیا بــازار بزرگی اســت. بــا توجه 
به جمعیت، بازار منطقه میلیاردها دالر امکان صادرات 
دارد. حاکمیت و سازمان توسعه تجارت باید برنامه ریزی 
تــا هوشــمندانه  کننــد  و کمــک  باشــد  درســتی داشــته 
بهره بــرداری کنیم. در این شــرایط ایــران می تواند حضور 

موثری در حوزه لوازم خانگی داشته باشد.
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بررسی و تدوین 
دستورالعمل نوسازی و 
بازسازی صنایع کشور 

کارگــروه طــرح نوســازی و بازســازی صنایــع کشــور در 
دومین نشســت خود با حضور نمایندگان دستگاه های 
مختلف دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور 

را بررسی کرد.
بــه گــزارش ایدرونیــوز، علــی نبــوی، معــاون وزیــر 
و رئیــس هیــات عامــل ایــدرو در ایــن جلســه خبــر از 
آغــاز تدویــن دســتورالعمل نوســازی و بازســازی صنایــع 
کشــور داد و افــزود: بدنبــال آن هســتیم تــا فرایندهــا و 
شــاخص های دقیــق و کارشناســی را بــا همراهــی خــود 
صنعتگــران بــه منظــور طراحــی بهینــه مــدل نوســازی و 

بازسازی صنایع شناسایی و عملیاتی کنیم.
در ایــن جلســه  تشــکیل کمیتــه فنــی صنعــت و کشــاورزی 
حــوزه  در  سیاســتگذاری  یکپارچگــی  و  هماهنگــی  بــرای 
نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی دارای مجور از وزارت 

صمت، جهاد کشاورزی و نظام صنفی پیشنهاد شد.
محیــط  ملــی  صنــدوق  منابــع   از  اســتفاده  همچنیــن 
زیســت جهــت اعطــای تســهیالت  بــه واحد  هــای صنعتی 
که نوســازی و بازســازی آنها در کاهش آالیندگی زیســت 
محیطی موثر اســت با تایید ایدرو مطرح شــد. در دومین 
نشســت کارگروه همچنین مقرر شــد به منظور پوشــش 
کامــل اولویت هــای رشــته ای بنــد الــف مــاده ۴۶ برنامــه 
ششم توسعه در حوزه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی 
برای تکمیل این رشته های فعالیتی و ارائه آن اقدام کند.
بر اساس برآورد های اولیه بیش از ۲۰ هزار واحد 

صنعتی در کشور نیازمند بازسازی و نوسازی است.
کارگروه طرح نوســازی و بازسازی صنایع کشور بر 
پایــه مصوبــه هیــات دولــت و در اجــرای بنــد ح ماده ۴۶ 
قانــون برنامه ششــم توســعه برای عملیاتــی کردن طرح 
نوســازی و بازســازی صنایع کشور با مسئولیت ایدرو به 

دستور وزیر صمت تشکیل شده است.
طبق مصوبه هیات دولت وزارت جهاد کشــاورزی، 
وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، ســازمان اســتاندارد، 
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری و اتــاق بازرگانــی و 

صنایع و معادن اعضای این کار گروه هستند.

تولید یک ماده افزودنی 
وارداتی صنایع روغن سازی 

در کشور
یکی از شرکت های فناور با استفاده از نانو لیپوزوم ها، 
محصولی برای صنایع لبنیات و روغن سازی که تاکنون 

وارداتی بوده است، به تولید رساند.
دکتــر ســعید عابدی منــش، محقــق بیوشــیمی در 
گفت وگو با ایسنا، تمرکز فعالیت های تحقیقاتی خود را 
اســتخراج مواد زیســت فعال از منابع طبیعی و به ویژه 

دور ریزهای کشاورزی دانست.
را  شــرکت  ایــن  تولیــدی  محصــوالت  از  یکــی  وی 
بتاکاروتــن مایــع ذکــر کــرد و ادامه داد: ایــن محصول از 
دور ریزهــای هویــج بــه تولیــد رســید. ایــن محصــول در 

صنایع روغن سازی، تولید کره و لبنیات کاربرد دارد.
عابدی منش با تاکید بر اینکه توسعه این محصول 
بــا حمایــت ســتاد فنــاوری نانــو بوده اســت، اظهــار کرد: 
تاکنــون ایــن محصــول در کشــور تولید صنعتی نداشــته 
است و امیدواریم با حمایت ستاد نانو به تولید انبوه و 

صنعتی این محصول دست یابیم.
مجــری طرح درباره این محصول توضیح داد: رنگ 
زرد روغن هایــی کــه بــه طــور روزمره در منازل اســتفاده 
می شــود، بــه دلیــل وجــود بتاکاروتــن اســت، عــالوه بــر 
آن در تولیــد کــره و پنیــر پیتــزا، از بتاکاروتــن بــه عنوان 

افزودنی رنگ استفاده می شود.
وی بــا بیــان ایــن کــه در کشــور از بتاکاروتن هــای 
خارجــی اســتفاده می شــود، ادامــه داد: از آنجایــی کــه 
بتاکاروتن های مایع، کاربردهای بیشتری دارد، ما عالوه 
بــر تولیــد این محصول به صــورت جامد و پودری، اقدام 

به تولید مایع این فرآورده کردیم.

موسوی، عضو کمیسیون 
صنایع: مافیای خودرو 

با شرایط دیگری به بازار 
واردات ورود کرده است

بــه گفتــه موســوی، عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 
صنعــت  در  کــه  مافیایــی  اســامی،  شــورای  مجلــس 
خودروســازی وجــود دارد با شــرایط دیگری بــه واردات 
خــودرو ورود پیــدا کــرده و بــا شــگردهای مختلــف بــه 

دنبال در دست گرفتن بازار واردات هستند.
سید علی موسوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به گام 
مجلــس در راســتای واردات خــودرو و رونــد اجــرای آن، 
بیــان کــرد: مجلــس بــرای واردات خودرو قانون شــفافی 
را مصــوب کــرد امــا از نظــر بنــده همچنــان در آیین نامه 
نوشــته شــده بــرای واردات خودرو انحصــار وجود دارد و 
مافیایــی که در صنعت خودروســازی حکمفرما هســتند 

با شرایط دیگری به واردات خودرو ورود پیدا کرده اند.
ایــن عضــو کمیســیون صنایــع مجلس مدعی شــد: 
مافیایــی کــه در دو خودروســازی بــزرگ کشــور در حــال 
تاختن هســتند امروز به بحث واردات خودرو ورود پیدا 
کرده انــد و قصــد دارنــد بــا شــگردهای مختلــف واردات 

خودرو را نیز در دست خود بگیرند.
نماینــده مــردم ملــکان در مجلس شــورای اســالمی 
بــا بیــان اینکــه مجلــس در قانــون مصوب خود ســاز وکار 
واردات را پیش بینــی کــرده و در نــوع خودروهای وارداتی 
انحصاری قائل نشده است، تصریح کرد: به نظر می رسد 
شروطی که در بندهای مختلف آیین نامه واردات خودرو 
پیش بینــی شــده اســت، دســت مافیاهــا را بــاز گذاشــته 
اســت، مــا به عنــوان نماینده مــردم تذکــر داده و مطالبه 

داریم حتما این بندهای آیین نامه اصالح شود.
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و  ایــران  بازرگانــی  مشــترک  کمیتــه  رئیــس 
ژاپــن خاطــر نشــان کــرد بــدون تردیــد اصاح 
مناســبات ســبب توســعه روابــط تجــاری مــا 
ژاپنی هــا خواهــد شــد؛ امــا در شــرایط فعلی 
به صورت مستقیم نمی توانیم خودرو از این 

کشور وارد کنیم.
ایلنــا،  بــا  در گفت وگــو  شــکوری  بهــرام 
بــا اشــاره بــه نقــش ســفیر در توســعه روابــط 
تجــاری، گفــت: ایــران در کشــور مهمــی مانند 
ژاپن ســفیر تجاری ندارد این در حالیست که 
ســفیرها می تواننــد در توســعه روابــط تجاری 
ایفاگــر نقــش مهمی باشــند هر چنــد ایران با 
داشــتن ســفارت خانه و ســفیر در بســیاری از 
کشورها نتوانسته است در پیشبرد و توسعه 

روابط تجاری اقدام مهمی انجام بدهد.
وی با بیان اینکه ژاپن یکی از قطب های 
بایــد  اقتصــادی در دنیاســت، گفــت: دولــت 
اهمیــت بیشــتری بــه ژاپــن بدهــد چراکــه این 
کشــور می توانــد جایگزین کشــورهای اروپایی 
و آمریــکا در حــوزه  انتقال دانش و تکنولوژی 

شود.
رئیــس کمیتــه مشــترک بازرگانی ایران و 

ژاپن تصریح کرد: کمپانی  تویوتا ساالنه بیش 
از ۱۰ میلیون خودرو تولید می کند که بیش از 
7۵ درصد از تولیداتش را در بازارهای جهانی 
عرضه می کند؛ اروپا و آمریکا جزو کشــورهای 
امــا  خــودرو محســوب می شــود  تولیدکننــده 
کیفیــت خودروهــای  و  قیمــت  آنجایی کــه  از 
آســیایی به ویــژه ژاپنــی مرغــوب اســت تقاضــا 
برای خرید خودروی ژاپنی در بازار کشــورهای 

اروپایی و آمریکایی وجود دارد.
اینکــه  بیــان  بــا  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
ایــران  در  می تواننــد  ژاپنــی  خودروســازان 
ســرمایه گذاری و یــا اقــدام بــه واردات کننــد، 
گفــت: تحقق این مهم زمانی میســر می شــود 
که ما تعامل های خود را با دنیا بهبود بدهیم 
بــدون تردید اصالح مناســبات ســبب توســعه 
روابــط تجــاری ما بــا ژاپنی ها خواهد شــد؛ در 
شــرایط فعلی به صورت مســتقیم نمی توانیم 

خودرو از این کشور وارد کنیم.
شــکوری با اشاره به ســرمایه گذاری های 
مشــترک ژاپــن و آمریــکا، خاطــر نشــان کــرد: 
حفــظ روابــط تجــاری با آمریــکا بــرای ژاپنی ها 
اهمیــت دارد چراکه آمریکا بزرگترین شــریک 

تجــاری ژاپنی هــا محســوب می شــود و ســهم 
عمــده ای از محصــوالت این کشــور در مارکت 
درآمــد  ایــن رو  از  می رســد  بفــروش  آمریــکا 
حاصــل از تجــارت بــا آمریــکا بــرای ژاپنی هــا 
موثرتــر از تجــارت بــا ایــران اســت. ژاپنی ها با 
اعمــال تحریم هــا علیــه ایــران، اشــتیاقی برای 
تجــارت بــا ایــران از خــود نشــان ندادنــد امــا 
امــکان واردات خودرو از ژاپن با واســطه برای 

ایران وجود دارد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه یکــی 
از بندهایــی کــه وزارت صمــت در آیین نامــه 
واردات خــودرو گنجانــده، الــزام نمایندگی در 
ایــران اســت اگــر قــرار باشــد با واســطه اقدام 
بــه واردات کنیــم دیگــر شــرایط بــرای ایجــاد 
نمایندگی  برای خودروسازان خارجی در ایران 
نزدیک به صفر می شــود آیا در شرایط تحریم 
می تــوان امیــدوار بــه اجــرای این بند باشــیم؟ 
گفــت: ایــن بنــد به این معناســت کــه خودرو 
از چیــن و روســیه بایــد وارد کنیــم کــه چندان 

رضایت مردم را نمی تواند جلب کند.
از  درصــدی  اینکــه  بیــان  بــا  شــکوری 
خودروهــای  رســته  در  چینــی  خودروهــای 

بی کیفیــت جــای می گیرنــد، افــزود: محصولی 
رضایــت مــا را بــرآورده می کنــد کــه بــه لحــاظ 
کیفیت و قیمت مناسب باشند و این دو اصل 
در خودروهــای چینــی کــه وارد شــده اند کمتر 
رعایت شده و رضایت ایرانیان را جلب نکرده 
است. در حوزه ماشین آالت معدنی کاترپیالر، 
کوماتسو در ایران هست اما هیچکدام از این 
ماشین آالت در ایران نمایندگی رسمی ندارند 
امــا قطعات آنها تامیــن و در حوزه معدن های 

داخلی کار می کنند.
عضو کمیســیون معادن اتــاق ایران عدد 
تجــارت ایــران و ژاپــن را زیــر ۳۰ میلیــون دالر 
دانســت و افــزود: روابــط تجاری ایــران و ژاپن 
بیش از ۹۰ ســال اســت که آغاز شــده اســت 
آنهــا عالقــه دارنــد که با ایــران کار کنند اما به 
هــر حــال نــوع رفتــار بــا مشــتری را در تجارت 
ســود و منافــع مشــخص می کنــد وقتــی ســود 
تجــارت و منافــع ایــران را بــا آمریــکا مقایســه 
می کنند آمریکا را انتخاب می کنند؛ اما به هر 
حــال مــا مناســباتی بــا ژاپن داریــم و خودرو و 
تجهیــزات از ژاپن با واســطه کشــورهای ثالث 

وارد می کنیم.

معــاون انجمــن فــوالد بــا بیــان اینکــه بــا یک 
فرصت ســوزی بــزرگ خســارت یــک میلیــارد 
دالری بــه کشــور وارد شــد، عنــوان کــرد در 
نیمه نخست سال صادرات ۲.۲ میلیارد دالر 
بــود کــه تــا پایان ســال بــه ۵ تــا ۵.۵ میلیارد 

دالر می رسد.
وحیــد یعقوبــی در گفت وگــو بــا مهــر در 
مورد وضعیت صادرات فوالد در ســال جاری، 
اظهــار کــرد: در آمــار ۶ ماهــه فــوالد ۲ اتفــاق 
قابــل توجــه بــود که مــورد نخســت مربوط به 
وضعیــت تولیــد می شــود کــه در مقایســه بــا 
مــدت مشــابه پارســال افزایش یافته اســت و 
عمــده دلیل آن نیــز مدیریت بهتر انرژی بود؛ 
در ماه هــای تیــر و مــرداد وضعیــت تأمین برق 
واحدهــای تولیدی نســبت به پارســال بســیار 

بهتر بود.

فرصت سوزی بزرگ
انجمــن تولیدکننــدگان  معــاون اجرایــی 
فــوالد ایــران افــزود: نکتــه بعــدی کــه در ایــن 
آمــار بــه چشــم می خــورد مربــوط بــه کاهــش 
۱۵ درصــدی مجموع صادرات فوالد می شــود؛ 
عمــده دلیل بروز این اتفاق به اعمال عوارض 
صادراتــی روی محصــوالت فــوالدی در ابتدای 

سال می شود.
وی ادامه داد: منحنی قیمتی فوالد یک منحنی 
سینوســی اســت و بــا توجــه بــه تأثیــر جنــگ 
اوکرایــن، قیمــت فــوالد بــه قلــه خــود رســیده 
بــود امــا متأســفانه کشــور یــک فرصت ســوزی 
بــزرگ انجــام داد و در قلــه قیمت هــا، عوارض 

صادراتی روی فوالد اعمال کرد.

خسارت یک میلیارد دالری به 

کشور وارد شد
یعقوبــی افــزود: بنابرایــن در زمانــی کــه 
ایــران می توانســت در خأل روســیه و اوکراین، 
بازارهــای صادراتــی را بگیــرد، مصوبه عوارض 
صادراتی باعث از دســت رفتن بازار صادراتی 
ایــران شــد و تخمیــن زده می شــود کــه یــک 
میلیارد دالر از این ناحیه به کشــور خســارت 

وارد شد.
وی اضافــه کــرد: در واقع در آن زمان که 
ایــران می توانســت صــادرات خوبــی در حــوزه 
فوالد داشــته باشد، مصوبه عوارض صادراتی 
مانع از تحقق این امر شد و کشورهای ترکیه 

و چین بازارها را قبضه کردند.
انجمــن تولیدکننــدگان  معــاون اجرایــی 
فوالد ایران ادامه داد: همان زمان هم ما نامه 
زدیــم که نتیجه این عوارض صادراتی در ســه 
تا چهار ماه آینده دیده می شود زیرا صادرات 
فــوالد ایــران از نــوع سفارشــی اســت؛ یعنــی 
امروز سفارش می گیرید، تولید می کنید و در 
۳ تــا ۴ مــاه آینده صــادرات می کنید؛ بنابراین 
نتایــج اعمال عوارض صادراتــی را تیر و مرداد 
دیدیــم و در آمارهــا بــه وضــوح ایــن مســاله 

مشخص شده است.
یعقوبــی اضافــه کــرد: در ۶ ماه نخســت 
امسال صادرات فوالد در مجموع ۱۵ درصد و 
در ۵ مــاه نخســت صادرات فــوالد در مجموع 

۱۹ درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: پس از اینکه اخذ عوارض 
صادراتی متوقف شــد در شــهریور نســبت به 
مــرداد افزایــش صادرات داشــتیم زیــرا هم به 
دلیل رفع محدودیت های برقی تولید افزایش 
یافته و هم سفارشات خرداد و قبل تر آماده 

صــادرات شــده بــود کــه منجــر شــد افــت ۱۹ 
درصــدی در مرداد تبدیــل به افت ۱۵ درصدی 
در شــهریور شــود امــا نکتــه ایــن اســت که به 
هــر حال یک کاهــش ۱۵ درصدی در صادرات 

داریم.

 ۲.۲ میلیارد دالر صادرات
۶ ماه نخست ۱۴۰۱

یعقوبی در مورد میزان ارزآوری صادرات 
فــوالد، اظهــار کــرد: ســال گذشــته حــدود ۶ 
میلیــارد دالر صــادرات فــوالد داشــتیم و در ۶ 
مــاه نخســت امســال نیــز تقریبــاً ۲.۲ میلیارد 
دالر صادرات انجام شده است و اگر عوارض 
صادراتی اعمال نمی شد پیش بینی ها افزایش 
صــادرات یــک میلیــون تنی بود و صــادرات در 

نیمه نخست ۳ میلیارد دالر می شد.

دامپینگ روسیه، سهم بازار 
ایران را کاهش داد

انجمــن تولیدکننــدگان  معــاون اجرایــی 
فــوالد ایــران تصریــح کرد: روســیه به واســطه 
تحریم هایــی کــه دارد وارد بازارهــای صادراتی 
مــا شــد و رقابــت بیــن مــا و روســیه شــکل 
گرفــت و بــا دامپینگــی کــه روســیه کرد ســهم 
مــا در بازارهــای صادراتــی کــم شــد و اگرچــه 
صادرکننــدگان در برخــی از محموله هــا دچــار 
زیــان شــدند و ســهم کــم شــد، امــا بازارهــا را 
حفــظ کردند زیرا بازارهای صادراتی بلندمدت 

هستند.
وی درباره جبران زیان وارد شده، گفت: 
طبــق پیش بینی هایی که مؤسســات تحلیلی 
ارائــه کردنــد، تــا ۳ ماه اول ســال ۲۰۲۳ روند 

عمــالً  یعنــی  اســت؛  نزولــی  فــوالد  تقاضــای 
افزایــش  قیمــت  کــه  نمی شــود  پیش بینــی 
چندانی یابد و نوسان خاصی نخواهد داشت.

انجمــن تولیدکننــدگان  معــاون اجرایــی 
فــوالد ایــران افزود: در مورد کف قیمتی فوالد 
هــم دو نظریــه وجــود دارد؛ نخســت اینکه به 
دلیــل بــاال رفتن نرخ بهــره در آمریکا و نزولی 
بــودن نــرخ کامودیتی هــا، نــرخ فــوالد متأثــر 
خواهــد شــد و از ایــن هــم کمتــر خواهــد شــد 
و نظریــه دوم هــم این اســت کــه قیمت کمتر 
از ایــن بــرای تولیدکننــدگان فــوالد جهــان بــه 
صرفــه نیســت و بــه دلیــل افزایــش نــرخ گاز 
و تعطیلــی برخــی از کارخانجــات در اروپــا و 
دیگــر  بنابرایــن  کــف،  بــه  قیمت هــا  رســیدن 
قیمــت فوالد از این پایین تر نخواهد بود. این 
دو نظریه متفاوت است که باید ببینیم کدام 

یک محقق می شود.

صادرات تا پایان سال به ۵ تا 
۵.۵ میلیارد دالر می رسد

وی ادامــه داد: رونــد نزولــی قیمت هــای 
جهانــی روی صــادرات فــوالد اثرگــذار اســت؛ 
افزایــش  مــاه  شــهریور  در  صــادرات  اگرچــه 
یافتــه امــا رونــد، روند نزولی ا ســت و به نظر 
نمی رســد کــه بتــوان تــا پایــان ســال ایــن افت 
۱۵ درصــدی را جبــران کــرد و حتــی پیش بینی 
این اســت کــه به میزان صادرات پارســال هم 

نرسیم.
یعقوبی تصریح کرد: امســال احتماالً در 
بهتریــن حالــت و با کمک دولت برای توســعه 
تــا ۵.۵ میلیــارد دالر صــادرات  صــادرات، ۵ 

خواهیم داشت.

مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایران با 
بیان اینکه موجودی کاالهای اساســی کشــور 
۱۰۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت، اعام کرد 
موجــودی گندم و ســایر کاالهای اساســی در 
انبارها، ســیلوها و مخازن کشــور در حداکثر 

میزان ممکن قرار دارد.
شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بازرگانی دولتی ایران، سید سعید راد با تأکید 
بــر اینکــه »خودکفایــی در تولیــد محصــوالت 
از محــل  نیازهــای کشــور  تأمیــن  و  اساســی 
تولیــدات داخــل را در اولویــت برنامه هایمــان 
قــرار داده ایــم«، افــزود: بــا تمــام تــوان تالش 
می کنیم که اتکای کشور به واردات را تا جای 

ممکن کاهش دهیم.
وی بــا اعــالم اینکــه بــا توجــه به شــرایط 
بین المللــی از جملــه بحــران اوکرایــن و بــرای 

اطمینــان خاطر از تأمین نیاز کشــور، مبادرت 
بــه افزایــش واردات و تقویــت ذخایر کاالهای 
اســتراتژیک کردیم ، اظهار کرد: افزایش تولید 
داخــل کنــار واردات مناســب و منطقــی باعث 
بــازار کنتــرل شــود و شــاهد  شــد نوســانات 

برقراری آرامش در جامعه باشیم.
راد بــا بیــان این کــه »بــا وجــود کاهــش 
کاالهــای  تولیدکننــده  کشــورهای  صــادرات 
اساســی و محدود شــدن عرضه این کاالها در 
عرصــه جهانــی، در ایــن زمینــه به خوبــی عمل 
شد و با تأمین محصوالت مورد نیاز، عالوه بر 
پاســخگویی بــه نیاز بازار، بــرای تکمیل ذخایر 
داخلی نیز اقدام کردیم«، تصریح کرد: البته، 
روند تأمین کاالهای اساســی از مبادی تولید، 

همچنان ادامه دارد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا تأکیــد 

موجــودی  این کــه  بــر 
گنــدم و ســایر کاالهــای 

اساسی در انبارها، سیلوها 
و مخــازن کشــور ۱۰۰ درصد رشــد 

ممکــن  میــزان  حداکثــر  در  داشــته  و 
قــرار دارد، بیــان کــرد: بــه همین دلیــل، بازار 
وضعیــت  از  پرمصــرف  محصــوالت  داخلــی 
پایــداری برخــوردار اســت و بخشــی از آرامش 
بازار محصوالت اساسی، متأثر از همین ثبات 

است.

صادرات ۲.۲ میلیارد دالری فوالد

رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن: امکان 
واردات مستقیم خودرو از ژاپن وجود ندارد

 ذخایر گندم
و کاالهای اساسی 
کشور ۲ برابر شد
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 کمیسیون اقتصادی
به موضوع افزایش قیمت 

دالر ورود می کند
رئیــسکمیســیوناقتصــادیمجلــسشــورایاســامی
ازورودایــنکمیســیونبــهموضوعنوســاناتبازارارز
ایــن نــرخدالردرجلســهروزچهارشــنبه وافزایــش

کمیسیونخبرداد.
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  پورابراهیمــی  محمدرضــا 
اظهــار کــرد: کمیســیون اقتصــادی مجلــس چهارشــنبه 
هفته جاری جلسه ای با وزیر اقتصاد و رییس کل بانک 
مرکزی برای بررسی وضعیت بازار ارز تشکیل می دهد.
ایــن روزها قیمت دالر بــا افزایش قابل مالحظه ای 
روبــرو شــده و رکــورد تاریخی را ثبت کرده اســت. بانک 
مرکــزی بــرای کنتــرل هیجانــات بــازار ارز اقداماتی چون 
عرضه ارز در ســامانه برخط بازار متشــکل ارزی، انتشار 
گواهی ســکه، تولید ســکه از طالی آب شده با همکاری 
بخــش خصوصی و فراهم شــدن خریــد ارز از بانک ها را 

در دستور کار قرار داده است.

آرامی، عضو کمیسیون 
عمران: اجرای قانون ساخت 

مسکن قابل قبول نیست
بــهگفتــهیکعضــوکمیســیونعمرانمجلسشــورای
اســامی،ارزیابیمجلــسازرونداجرایقانونجهش
تولیــدمســکنبــاگذشــتحــدودیکســالوانــدیاز

تصویبآنخوبنیست.
منصــور آرامــی در گفت وگو با ایســنا، درباره روند 
اجــرای قانــون جهــش تولید مســکن، بیان کــرد: تاکنون 
جلسات متعددی با حضور وزیر راه و شهرسازی چه در 
داخل وزارتخانه و چه در کمیسیون عمران در خصوص 
مســکن برگــزار شــده و برداشــت ما این اســت کــه روند 
اجرای قانون جهش تولید مســکن شــرایط خوبی ندارد. 
دولــت مدعــی اســت کــه رونــد ســاخت مســکن در حال 
طی شــدن اســت و طبق قانون ســالی یک میلیون واحد 

مسکونی را تحویل خواهد داد.
اگرساختمسکنبرزمینبماندمجلسازابزار

نظارتیخوداستفادهخواهدکرد
شــورای  مجلــس  در  بندرعبــاس  مــردم  نماینــده 
اســالمی، در ادامــه بــا بیــان اینکــه ارزیابی  هــای مجلس 
بــا گذشــت حــدود یــک ســال و انــدی از تصویــب قانــون 
جهــش تولید مســکن روند مناســبی را در حــوزه اجرایی 
نشــان نمی دهد و هنوز پروژه ای افتتاح نشــده اســت، 
اظهــار کــرد: بحث ســاخت مســکن یک موضوع اســت و 
بحــث فراهــم کردن امکانــات زیرســاختی و زیربنایی در 
مناطقــی کــه شــهرک ســازی نیــز صــورت گرفتــه اســت، 

مسئله دیگری است.
ضرباالجلمجلسبرایساختمسکنمشخصاست
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: امیدوار 
هســتیم دولــت بــا یک جهش در حوزه ســاخت مســکن 

گام بردارد.
آرامــی در پایــان تصریــح کــرد: مجلــس در قانــون 
مصــوب خود ضــرب االجل معینی تعیین کرده اســت تا 
ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که اگر 
دولت نتواند به وعده خود در ساخت مسکن عمل کند 

مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

توسعه همکاری های ایران و 
ترکمنستان در حوزه انرژی

انــرژی بــاوزیــر برخــط گفتوگــوی در نیــرو وزیــر
ترکمنســتانبااشــارهبهلزومافزایشمیزانمناسبات
دوکشــور،برتوســعههمکاریهایفیمابیندرحوزه

انرژیتأکیدکرد.

بــه گــزارش وزارت نیــرو، »علــی اکبــر محرابیــان«، 
وزیــر نیــرو در دیدار آنالین با همتای ترکمنســتانی خود 
»رجــب مرادوف«، ضمن ابراز خرســندی از روابط خوب 
دو کشور در دولت سیزدهم، با اشاره به اینکه در بحث 
ترانزیــت کاال و خدمــات روابــط خوبــی میــان دو کشــور 
وجود دارد و روابط سیاســی نیز رو به گســترش اســت، 
اظهار کرد: در زمینه آب و برق روابط خوبی میان ایران 
و ترکمنســتان برقــرار بــوده و پروژه هــای خوبــی در حال 

اجرا است.
وزیــر نیــرو همچنیــن بــا اشــاره بــه روابــط تاریخــی 
و فرهنگــی دیرینــه ای کــه میــان دو کشــور وجــود دارد، 
افزود: روابط ما با ترکمنستان خوب است و ما به رشد 
ایــن روابــط بخصــوص در زمینــه آب، بــرق و گاز اهمیت 
می دهیم و امیدواریم با توجه به ظرفیت های خوبی که 
در این زمینه وجود دارد، ســطح مناســبات دو کشور در 

آینده افزایش یاید.
در ادامه این نشست »رجب مرادوف« وزیر انرژی 
ترکمنســتان نیز ضمن ابراز رضایت از ســطح مناســبات 
دو کشور به ویژه در حوزه انرژی، موضوع سواپ برق از 
طریق ایران به کشــورهایی همانند ترکیه، ارمنســتان و 
گرجســتان را مورد اشــاره قرار داد و گفت: ایران همکار 
اســتراتژیک ماســت و مــا عالقه منــد هســتیم تــا ســطح 

مناسبات با جمهوری اسالمی ایران را افزایش دهیم.
وزیــر انــرژی ترکمنســتان همچنیــن بــا بیــان اینکه 
کشورش بسیاری از تجهیزات برقی همانند کابل، کنتور 
برق و ... را از ایران تهیه می کند، بابت کیفیت رضایت 

بخش این محصوالت از طرف ایرانی تشکر کرد.

اخبـــــــــــــــــار

برگزاری کمیسیون مشترک 
ایران با کشورهای آفریقای 
جنوبی، تانزانیا و زیمبابوه 

در ماه های آتی
جلســهســتادهماهنگــیروابــطاقتصــادیخارجــیبــا
موضــوع»آخریــنوضعیتروابطاقتصادیکشــورمان
بــاقــارهآفریقــا«بــهریاســتمهــدیصفــریمعــاون
دیپلماســیاقتصــادیوزارتامــورخارجــهوبــاحضــور
اعضــایســتادمرکــبازمدیــراندســتگاههایذیربــط

برگزارشد.
بــه گزارش ایســنا، در این نشســت، مهدی صفری 
با تأکید بر اهمیت قاره آفریقا در توسعه تجارت ایران، 
توجه به آفریقا را از اولویت های سیاست خارجی دولت 

سیزدهم دانست.
از  خارجــه،  وزارت  اقتصــادی  دیپلماســی  معــاون 
برگزاری کمیســیون مشــترک آفریقای جنوبی، تانزانیا و 
زیمبابــوه در ماه هــای آتــی خبر داد و بر تجــارت متوازن 
با قاره آفریقا تاکید کرد و افزود: »برای پایداری تجارت 
با قاره آفریقا الزم اســت، صادرات متوازن باشــد؛ بدین 
معنــا کــه رقــم صــادرات و واردات متوازن و برابر باشــد. 
فلذا الزم است عالوه بر صادرات خدمات مهندسی و... 
به آفریقا، تالش کنیم نیاز داخلی کشور به محصوالت 
کشــاورزی، دامــی و مــواد اولیــه معدنــی را از قــاره غنی 

آفریقا تأمین کنیم.«
او همچنیــن در خصــوص تالش ها بــرای ایجاد ارتباطات 
در زمینــه قرنطینــه گیاهــی و ایجــاد فضــای الزم بــرای 
صــادرات پایــدار کشــور، توضیحاتــی ارائــه داد و افــزود: 
»زمینــه فعالیت هــای صادراتــی در بخش هــای خدماتی 
بــه قــاره آفریقــا بســیار مهیا اســت. برای مثــال موریس 
بــه شــیالت ما احتیــاج دارد و لنج های ایرانــی می  توانند 
در موریس مســتقر شــوند و فعالیت های شــیالتی برای 
آن کشــور انجــام دهنــد و کســب ســود کننــد. همچنین 
در زمینــه صــدور خدمات مهندســی به آفریقــای جنوبی 
مــا نســبتاً موفق عمــل کرده ایم؛ لکن کمــاکان می توانیم 

پروژه های عمرانی بیشتری در دست بگیریم.«
معاون دیپلماســی اقتصادی از آمادگی وزارت امور 
خارجــه بــرای برگــزاری ویدئوکنفرانس ســفرای ایران در 
کشورهای آفریقایی با وزارت خانه های مختلف به منظور 
کســب آگاهی دقیق از پتانســیل های کشــورهای مقصد 
خبر داد و ادامه داد: »پتانســیل های فراوانی در بخش 
انــرژی، بهداشــت و درمــان، آموزش هــای حرفــه ای بــه 
پرسنل کشورهای آفریقایی و علی الخصوص فضای کار 
بــرای شــرکت های دانش بنیــان وجــود دارد کــه می تواند 
هدف گذاری صادراتی جمهوری اســالمی ایران را طی دو 

سال آینده افزایش دهد.«
لــزوم صــدور خدمــات مهندســی، ســاخت ســد و 
نیروگاه و کشت فراسرزمینی، راه اندازی خط کشتیرانی 
کشــورهای  و  ایــران  بیــن  هوایــی  مســتقیم  خطــوط  و 
آفریقایــی، موانــع اجرایــی شــدن کشــت فراســرزمینی، 
تشــکیل ســتاد آفریقــا از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه در 
ایــن نشســت مــورد گفت وگــو و تبادل نظر قــرار گرفت و 
مصوبات پیشین پیگیری شد و حاضرین در این جلسه 
در خصوص موضوعات مطرح شــده، بحث و راهکارها و 

پیشنهادات خود را ارائه کردند.

امضای یادداشت تفاهم 
 همکاری های آموزشی

بین ایران و سوریه
وزارت دیپلماتیــک موسســه مدیــر مصطفــی، عمــاد
خارجــهســوریهکــهبــهتهــرانســفرکــردهاســت،بــا
محمدتقــیحســینی،معــاونآموزشــیمرکــزمطالعات
سیاسیوبینالمللیوزارتامورخارجهدرمحلمرکز

مطالعاتماقاتکرد.

به گزارش ایسنا، در این دیدار طرفین بر گسترش 
آموزش هــای  مــورد  در  یادشــده  مرکــز  دو  همــکاری 
دیپلماتیــک و تبــادل تجربیــات، تاکیــد کردنــد و راه هــای 
بســط همکاری های علمی و آموزشی برای دیپلمات های 

دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.
تفاهــم  یادداشــت  دیــدار،  ایــن  حاشــیه  در 

همکاری های آموزشی به امضای طرفین رسید.
در ایــن یادداشــت تفاهــم بــر نقش مهــم همکاری 
در زمینه آموزش های دیپلماتیک، ایجاد شرایط مناسب 
بــرای حفــظ ارتباطــات مســتمر و ارتقــای همکاری هــای 
آموزشــی، اســتفاده از روش هــای نویــن آمــوزش کادر 
روابــط  خارجــی،  سیاســت  زمینه هــای  در  دیپلماتیــک 
بین الملــل، حقوق بین الملل، روابط اقتصادی خارجی و 
علوم سیاسی و تبادل اعضای هیات علمی، سخنرانان، 
متخصصــان، پژوهشــگران و همچنیــن منابــع تدریــس 

مورد تاکید قرار گرفت.
 عماد مصطفی رئیس موسسه دیپلماتیک سوریه، 
با دکتر شــیخ االســالمی رئیس مرکز مطالعات سیاســی 
و بین المللی وزارت امور خارجه نیز دیدار و رایزنی کرد.
دوطــرف در ایــن دیــدار آمادگی خــود را برای تداوم 
همــکاری در زمینه هــای تحقیقاتــی، آموزشــی و علمــی 
اعالم کردند. عماد مصطفی با ابراز خرســندی از حضور 
در مرکــز مطالعات سیاســی و بین المللی، موفقیت های 

مرکز مطالعات را شایان توجه برشمرد.

اخبـــــــــــــــــار

قیمــت شــاخص امســال، تابســتان در
کــه بــوده ١٩٢,٩ بــرق بخــش تولیدکننــده
نســبتبــهفصــلقبــل)تــورمفصلــی(٢.٤ 
درصــدافزایــشونســبتبــهفصــلمشــابه
سالقبل)تورمنقطهبهنقطه(١٠.٩درصد
بــهفصــلجــاری ودرچهــارفصــلمنتهــی
بــهدورهمشــابهســالقبــل)تــورم نســبت

ساالنه(١٢.٠درصدافزایشداشتهاست.
به گزارش ایســنا، در گــزارش مرکز ملی 
آمــار بــا عنــوان »شــاخص قیمــت تولیدکننده 
بــرق- فصــل تابســتان ١٤٠١ )تعدیــل  بخــش 
یافتــه فصلــی( )بر مبنای ســال پایــه ١٣٩٥(« 
درصــد  امســال،  تابســتان  در  اســت،  آمــده 
کل  تولیدکننــده  قیمــت  شــاخص  تغییــرات 
)تــورم  قبــل  فصــل  بــه  نســبت  بــرق  بخــش 
فصلی(  ٢,٤  اســت که در مقایســه با همین 

اطالع در فصل قبل )٠.٨- درصد(، ٣.٢ واحد 
درصد افزایش داشته است.

بــه عبارتــی، میانگیــن قیمــت دریافتــی 
فــروش  ازای  بــه  بــرق  نیروگاه هــای  توســط 
محصــول خــود بــه شــرکت های توزیــع بــرق، 
در فصــل تابســتانی کــه گذشــت نســبت بــه 
افزایــش دارد. در  ٢.٤ درصــد  قبــل،  فصــل 
فصل مورد بررسی، درصد تغییرات شاخص 
قیمــت تولیدکننــده بخــش بــرق نســبت بــه 
فصــل قبــل، بــرای ســاعات مختلــف اوج بــار، 
و   -١.٦  ،٠.٩ ترتیــب  بــه  کم بــار،  و  میان بــار 

١١.٧ بوده است.
در بخــش دیگــری از این گزارش درصد 
کل  تولیدکننــده  قیمــت  شــاخص  تغییــرات 
بخــش بــرق در فصــل تابســتان ســال جــاری 
نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل )تــورم 

نقطــه بــه نقطه( ١٠,٩ درصد اعالم شــده که 
در مقایســه بــا همیــن اطــالع در فصــل قبل 
افزایــش  درصــد  واحــد   ٢.٥ درصــد(،   ٨.٤(

داشته است.
بــه عبارتــی، میانگیــن قیمــت دریافتــی 
فــروش  ازای  بــه  بــرق  نیروگاه هــای  توســط 
محصــول خــود به شــرکت های توزیع برق، در 
فصل تابســتان ١٤٠١ نســبت به دوره مشــابه 
ســال قبــل، ١٠.٩ درصد افزایــش دارد. درصد 
تغییــرات شــاخص قیمــت تولیدکننــده بخش 
بــرق در فصــل مورد بررســی نســبت به فصل 
بــرای ســاعات مختلــف  قبــل،  مشــابه ســال 
اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب ٨.٣، ٥.٩ 

و ٢٣.١ بوده است.
قیمــت  شــاخص  تغییــرات  درصــد 
تولیدکننــده کل بخــش بــرق در چهــار فصــل 

منتهی به فصل تابســتان امســال  نســبت به 
مــدت مشــابه در ســال قبــل ١٢,٠ درصد بوده 
کــه در مقایســه بــا همیــن اطــالع در فصــل 
قبــل )١٣.٨ درصــد(، ١.٨ واحــد درصد کاهش 

داشته است.
بــه عبارتــی، میانگیــن قیمــت دریافتــی 
بــه ازای فــروش  از ســوی نیروگاه هــای بــرق 
محصــول خــود به شــرکت های توزیع برق، در 
چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠١ نسبت به 
دوره مشــابه ســال قبل، ١٢.٠ درصد افزایش 
میانگیــن  تغییــرات  درصــد  همچنیــن  دارد. 
شــاخص قیمــت تولیدکننــده بخــش بــرق در 
چهــار فصــل منتهــی به فصــل تابســتان ١٤٠١ 
نســبت بــه مدت مشــابه در ســال قبــل، برای 
ســاعات مختلف اوج بــار، میان بار و کم بار، به 

ترتیب ١٤.٧، ١١.٣ و ١١.٤ بوده است.

رئیــسجمهــورتحقــقکامــلنظــاماداریدر
و نــگاه نیازمنــد را اســامی تــرازجمهــوری
کــه گفــت و دانســت نگــرشتحولگرایانــه
اداری نظــام کــه دارنــد قبــول امــروزهمــه
نیازمنــدتحــولاســتودردولتــیکــهپرچم
دارد ضــرورت برافراشــته، را تحولخواهــی
نظــاماداریوســاختارحکمرانــیمتحــولو

متناسبسازیشود.
ابراهیــم  ســید  ایســنا،  گــزارش  بــه 
رئیســی در ادامــه فراینــد نظــارت ســتادی بــر 
دســتگاه های اجرایــی روزگذشــته به ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور رفــت و در جمــع 
عنــوان ششــمین  بــه  ســازمان  ایــن  مدیــران 
مقصــد نظارت هــای ســتادی، ضمــن اســتماع 
مجموعــه  ایــن  یک ســاله  عملکــرد  گــزارش 
راهکارهــا و پیشــنهادات مهمــی بــرای ارتقــای 
کمی و کیفی عملکرد این سازمان ارائه کرد.

رئیس جمهوری تحقق کامل نظام اداری 
در تــراز جمهــوری اســالمی را نیازمنــد نــگاه و 
نگــرش تحول گرایانــه دانســت و گفــت: امروز 
همــه صاحب نظــران حوزه مدیریت کشــور، با 
هر ســلیقه سیاســی معتقدند که نظام اداری 
ما نیازمند تحول اســت و در دولتی که پرچم 
دارد  ضــرورت  برافراشــته،  را  تحول خواهــی 
نظــام اداری و ســاختار حکمرانــی متحــول و 

متناسب سازی شود.
بازنگریدرفرآیندهاالزمهتحولدرنظام

اداریکشوراست
رئیســی بازنگــری در فرایندهــا را الزمــه 
تحول در نظام اداری کشــور دانســت و تاکید 

کــرد: تمام مراحل تحول اداری باید دو ویژگی 
مهم داشته باشند، اول اینکه مبانی آن از غنا 
و قطعیت علمی برخوردار و قابل دفاع باشند 
و دوم اینکــه عــزم عملی برای اجرای آن وجود 

داشته باشد.
دستوراترئیسجمهوریدرراستای
ارتقایکیفیتخدماتاداریبهمردم

رئیس جمهوری ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور را بــه ارائــه بهتریــن و بــا کیفیت تریــن 
خدمــات اداری بــه مــردم بــا کمتریــن هزینــه، 
سالم سازی نظام اداری، تسریع در نظم دهی 
به ســازمان اداری کشــور و نیز در نظر گرفتن 
ارزیابی هــا  نظــام  در  مردمــی  دیدگاه هــای 
بــرای کارآمدتر شــدن شــیوه ارزیابــی عملکرد 

دستگاه های اجرایی مکلف کرد.
نیــروی  پیگیــری و حــل و فصــل تراکــم 
انسانی در برخی از دستگاه ها، جذب نخبگان 
در دســتگاه های اجرایــی، اجــرای عدالــت در 
پرداخــت  کــردن عنــوان  واقعــی  پرداخت هــا، 
اضافــه کاری، جلوگیری از ایجاد ســازمان برای 
اشــخاص بــا ابــزارِ کارســنجی و اتصــال نظــام 
پاداش و جبران خدمت به عملکردها از دیگر 
ماموریت هایی بود که رئیس جمهور ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشور را مکلف به اجرای 

آنها کرد.
فعالترشدنبخشاداریسازماناداری

واستخدامیموجبافزایشبهرهوری
خواهدشد

رئیــس جمهــوری همچنیــن بــه اهمیــت 
اداری  تخلفــات  بــر  نظــارت  هیئــت  جایــگاه 

اشــاره و خاطرنشــان کرد: قانون رســیدگی به 
تخلفــات اداری یکــی از کارآمدتریــن قوانیــن 
موجود در کشور است و اعضای هیئت عالی 
بــدون  موظفنــد  اداری  تخلفــات  بــر  نظــارت 
تعــارف نــص صریــح ایــن قانــون را اجــرا و بــا 
هرگونــه تخلف اداری بدون مســامحه برخورد 
کنند تا در دستگاه های اجرایی تخلف به جرم 

تبدیل نشود.
رئیســی همچنین قانون ارتقای ســالمت 
نظــام اداری را از قوانیــن کاربــردی دانســت و 
بر اجرای کامل آن از طرف تمامی دســتگاه ها 
و ســازمان ها و پیگیــری ایــن موضوع از ســوی 

سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد.
و  اداری  ســازمان  از  همچنیــن  رئیســی 
اســتخدامی کشــور خواســت تــا بــا همــکاری 
اطالعــات،  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  بــا 
گلوگاه های فســاد را شناســایی و برای از بین 

بردن آنها اقدام کنند.
در  اینکــه  بیــان  بــا  جمهــوری  رئیــس 
ســازمان اداری و استخدامی هم بخش اداری 
و هم استخدامی باید توأمان مورد توجه قرار 
گیرنــد، تصریــح کــرد: فعال تــر شــدن بخــش 
افزایــش  ایــن ســازمان قطعــا موجــب  اداری 
بهــره وری خواهــد شــد و بســیاری از گره هــای 
کشور را باز و مشکالت را مرتفع خواهد کرد.
ضرورتافزایشآگاهینسبتبهمسائل

 روزجامعهضمنآموزشکارکنان
دردستگاههایاداری

رئیســی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت 
مدیریــت  آمــوزش  مرکــز  عملکــرد  و  وظایــف 

دولتی در ســازمان اداری و اســتخدامی کشور 
گفــت: آمــوزش در دســتگاه های اداری یکــی 
از ضرورت هــا اســت و کارکنــان اداری و همــه 
ســطوح مدیریتــی بایــد بــه صورت مســتمر در 
معرض آموزش آیین نامه ها، دستورالعمل ها، 
قوانین، مصادیق تخلفات و همچنین افزایش 
آگاهــی و دریافــت تحلیــل درســت نســبت به 
مســائل روز جامعــه در قالــب جهــاد تبییــن و 

بصیرت افزایی قرار گیرند.
پیش از ســخنان رئیــس جمهوری برخی 
از مدیران ســازمان اداری و استخدامی کشور 
گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده در حــوزه 
ماموریت هــای اصلــی ایــن ســازمان از جملــه 
دولــت،  کالن  معمــاری  و  ســاختار  اصــالح 
الکترونیــک  حکمرانــی  و  انســانی  ســرمایه 
عدالــت،  راهبــرد  ســه  بــا  هوشمندســازی  و 

بهره وری و مردم پایه شدن، ارائه کردند.
تدویــن الیحــه  پرداخت هــا،  در  عدالــت 
خدمــت،  جبــران  متناسب ســازی  دوفوریتــی 
خدمــت  جبــران  ســاماندهی  الیحــه  تدویــن 
کارکنان، ایجاد پست دستیاران مردمی سازی، 
ســامانه دولت ســنج، طرح دولت سرا، نظارت 
و  اداری  ســالم  فرهنــگ  شــورایی،  نظــام  بــر 
آمــوزش کارکنــان از دیگــر بخش هایی بود که 
در گــزارش مدیــران ایــن ســازمان بــه رئیــس 

جمهور به آنها اشاره شد.
و  اداری  ســازمان  رئیــس  لطیفــی 
اســتخدامی کشــور نیز در این دیدار گفت که 
این اولین حضور و دیدار یک رئیس جمهور از 

سازمان اداری و استخدامی کشور بود.

تفریــغ از گزارشــی در محاســبات دیــوان
بودجــه۶ماهــهنخســتامســالازوصــول
نزدیــکبــه۱۰۰درصــدیدرآمدهــایمالیاتــی

خبرداد.
به گزارش ایرنا، گزارش تفصیلی برشــی 
از تفریغ بودجه ۶ماهه اول سال ۱۴۰۱ منتهی 

به پایان شهریور  تهیه و منتشر شد.
ایــن گــزارش حاکــی اســت کــه تــا زمــان 
مذکــور، ۱۳ درصــد از احــکام به صــورت کامل 
اجرایی شــده اســت. در ۲۱ درصد عدم اجرای 
و در ۶۶ درصد اجرای بخشی از احکام بودجه 

را شاهد هستیم.
بررســی ها نشــان می دهــد رونــد میــزان 
کســری بودجه در ۶ماهه نخســت سال جاری 

کاهشی بوده است.
درصــدی   ۴۴۶ افزایــش  همچنیــن، 
میــزان وصولــی ریالــی حاصــل از نفــت خــام، 
میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در دوره 
گزارشــگری فعلــی نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل، وصولــی نزدیــک بــه ۱۰۰ درصــدی 
درآمدهــای مالیاتــی و بیــش از ۸۹ درصــدی 
ســایر درآمدهــا نســبت بــه مصــوب ۶ماهــه، 
دســتگاه های  تعــداد  درصــدی   ۶۴ کاهــش 
حســاب نــداده، افزایــش ۱۲ درصــدی میــزان 
ثبــت اطالعــات کارکنــان دســتگاه های اجرایی 
مــدت  بــا  مقایســه  در  پاکنــا  ســامانه  در 

چهارماهه قبلی از مهم ترین یافته های دیوان 
محاسبات است.

ارزیابــی  از  نظارتــی  نهــاد  ایــن  گــزارش 
اجــرای قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ در ۶ ماهــه 
نخســت، نشــان می دهــد کــه از بیــن تعــداد 
۶۹ حکــم کــه متضمن تدوین، تهیــه، تصویب 
ســازوکار  دســتورالعمل،  آیین نامــه،  ابــالغ  و 
اجرایی، ترتیبات اجرایی، شــیوه نامه پرداخت 
تا پایان شــهریور ســال ۱۴۰۱ بودند، برای ۵۵ 
درصد )۳۸ حکم( اقدام الزم صورت پذیرفته، 
و در خصــوص ۴۵ درصــد )۳۱ حکــم( احــکام 

قانون بودجه نقض شده است.
مــورد ردیــف درآمــدی، وصولــی  در ۴۹ 
کســری  دالیــل  ازجملــه  کــه  نگرفتــه  صــورت 
بودجه محســوب می شــود و تعداد ۵۹ ردیف 
درآمــدی، دارای وصولــی کمتــر از ۵۰ درصدی 
نســبت بــه پیش بینــی بوده و ۱۸ مــورد ردیف 

درآمدی جدید نیز وصولی نداشته است.
تخصیــص اعتبــار بــرای طرح هــای تملک 
بــا تاریــخ پیش بینــی  دارایی هــای ســرمایه ای 
منظــور  بــه   ۱۴۰۱ ســال  پایــان  در  خاتمــه 
ایــن طرح هــا، کامــل و  بهره بــرداری به موقــع 

بهینه نبوده است.
از میــان ۱۱۷ طــرح مذکــور بــا پیش بینی 
تاریــخ اتمــام در پایــان ســال ۱۴۰۱، صرفــاً بــه 
درصــدی   ۰.۰۳ اعتبــار  تخصیــص  طــرح   ۴۵

بــرای  و  گرفتــه  صــورت  درصــدی  تــا ۱۲۱.۸۵ 
مابقــی طرح هــا بــه تعداد ۷۲ مــورد هیچ گونه 
تخصیص اعتباری انجام نشده است. الزم به 
ذکــر اســت تخصیــص ۱۰۰ درصــدی اعتبــار به 
ایــن طرح ها موجــب بهره برداری به موقع آنها 

و افزایش اثربخشی الزم خواهد شد.
 ۴۰( اجرایــی  دســتگاه   ۱۹۲۸ تعــداد 
درصــد( اطالعــات کارکنــان خــود را در مهلــت 
مقــرر ســامانه پاکنا ثبت نکرده انــد. همچنین 
درصــد(   ۴۰( اجرایــی  دســتگاه   ۱۹۱۶ تعــداد 
لیســت حقــوق و مزایــای کارکنــان خــود را در 
برنامــه  قانــون   )۲۹( مــاده  موضــوع  ســامانه 
ششــم توســعه کشــور در موعــد قانونــی ثبت 

نکرده اند.
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
جملــه  از  فعالیت هایــی  محــل  از  پزشــکی 
اجــرای  و  »تدویــن  و  نابــاروری«  »درمــان 
هیچ گونــه  کشــور«  جمعیتــی  سیاســت های 
موضــوع  ایــن  کــه  نکــرده  دریافــت  اعتبــاری 
تــا  اهــداف قانون گــذار  موجــب عــدم تحقــق 
مقطع کنونی شده است. در خصوص پرونده 
نیــز اقداماتــی  ایرانیــان  الکترونیــک ســالمت 
وزارت  توســط  پراکنــده  و  ناقــص  به صــورت 
بهداشت و سازمان های بیمه گر صورت گرفته 
اســت. طبــق مــاده )۷۴( قانون برنامه ششــم 
مکلــف  درمــان  و  بهداشــت  وزارت  توســعه، 

بــود ظــرف دو ســال اول اجرای برنامه ششــم 
)پایان سال ۱۳۹۷( نسبت به استقرار پرونده 
الکترونیــک ســالمت اقــدام نمایــد، امــا هدف 
قانون گــذار تــا مقطــع کنونی به صــورت کامل 

محقق نشده است.
تعــداد ۳۴۳ شــرکت اطالعــات خــود و 
را  وابســته  و  تابعــه  و موسســات  شــرکت ها 
شــرکت های  اطالعــات  یکپارچــه  ســامانه  در 
دولتــی و نهادهای عمومی غیردولتی مســتقر 
و  ثبــت  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت  در 
به روزرســانی نکرده اند. همچنین ۲۲ شــرکت 
آمــار نیــروی انســانی خــود را حداکثــر تــا ۳۱ 
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطالعات 

کارکنان نظام اداری )پاکنا( وارد نکرده اند.
قانــون  اجرایــی  دســتگاه   ۹۳ تعــداد 
و  مقامــات  هم زمــان  عضویــت  ممنوعیــت 
معــاون آنــان و مدیــران دســتگاه های اجرایــی 
کارکنــان شــاغل در کلیه پســت های مدیریتی 
ســایر  و  عاملــی  مدیریــت  هیات مدیــره،  در 
مدیریت هــای اجرایــی شــرکت های دولتــی و 
نهادهــای عمومــی غیردولتــی و ســازمان ها را 
رعایــت نکرده انــد و اطالعات اموال غیرمنقول 
از جملــه انفــال و امــوال تملیکــی در اختیــار 
۳۷۹ دســتگاه اجرایی در سامانه جامع اموال 
دســتگاه های اجرایــی )ســادا( در موعــد مقــرر 

قانونی ثبت و یا تکمیل نشده است.

دیوانمحاسبات:نزدیکبه۱۰۰درصددرآمدهایمالیاتی
وصولشد

رئیسی:باهرگونهتخلفاداریبدونمسامحهبرخوردشود

قیمتتولیدبرق
بیشترشد
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 اهدای جوایز جشنواره
نیک آفرین 

برندگان قرعه کشی جوایز یک میلیارد ریالی جشنواره 
قرض الحسنه نیک آفرین بانک کارآفرین طی مراسمی 

جوایز خود را دریافت کردند.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، مراســم 

اهــدای جوایز نخســتین 
حســاب های  جشــنواره 
قرض الحسنه این بانک 
آبــان  چهاردهــم  روز 
احمــد  حضــور   بــا  مــاه 
مدیرعامــل،    بهارونــدی 
محمدپــور  فرشــاد 
و  مدیــره  هیــات  عضــو 
ســهراب صادقی معاون 

مدیرعامــل در امــور بانکــی و با حضــور برندگان برگزیده 
دومین دوره جشنواره قرض الحسنه نیک آفرین برگزار 

و برندگان هدایای خود را دریافت کردند.
در ایــن مراســم احمــد بهارونــدی مدیرعامــل بانک 
کارآفرین، با اشــاره به تکرار موضوع قرض الحســنه در 
قرآن و احادیث ائمه گفت: انگیزه ســپرده گذاری قرض 
الحســنه غیــر از مســایل مــادی اســت کــه عمــده تریــن 
دلیل آن به فرهنگ ایرانی باز می گردد، زیســت بوم و 
ادبیــات رفتــاری ما ایرانیان به گونه ای اســت که در امر 
خیــر همیشــه پیــش قدم بــوده ایم. وی گفــت: در بانک 
کارآفرین در دو سال گذشته و با آغاز افتتاح حسابهای 
قرض الحسنه نیک آفرین متعهد شدیم که همه منابع 

قرض الحسنه صرف مصارف قرض الحسنه شود.
مدیرعامل بانک کارآفرین، با اشــاره به روال نرخ 
ســود ســپرده  ها در دنیــا تصریــح کــرد: در کشــورهای 
توســعه یافتــه کــه از رشــد اقتصــادی بهتــری برخــوردار 
هســتند نرخ ســود ســپرده  ها بین ۱.۵- ۲ درصد تعیین 
مــی شــود. حتــی در برخی مواقع این نرخ  ها به ســمت 
صفر شدن پیش می رود که بانک مرکزی آنها با بازی 
بــا ایــن نــرخ تــاش مــی کنند، ســپرده گــذاران خــود را 

حفظ کنند.

پیوستن رتبه  های برتر کنکور 
به بانک پاسارگاد

رتبه  های برتر کنکور سراسری سال 1401 در پانزدهمین 
سال حمایت پیوستۀ بانک پاسارگاد از نخبگان کشور، 

تحت حمایت این بانک قرار گرفتند.
بــه گــزارش روابــط 
عمومی بانک پاسارگاد، 
راســتای  در  بانــک  ایــن 
اهــداف ارزشــمند خــود 
مســئولیت  حــوزۀ  در 
از  و حمایــت  اجتماعــی 
نخبــگان ملــی و پرورش 
داخلــی  اســتعدادهای 
بــرای  کشــور عزیزمــان، 

پانزدهمیــن ســال متوالــی، نفرات برتر کنکور سراســری 
ســال ۱40۱ در پنــج گــروه آزمایشــی را موردحمایت خود 
قرار داد. بدین ترتیب بانک پاسارگاد در مراسمی که در 
روز یکشــنبه ۱۵ آبــان ۱40۱، بــا حضور جناب آقای دکتر 
مجیــد قاســمی مدیرعامل این بانک، نفــرات برتر کنکور 
سراســری ۱40۱ و خانــوادۀ ایشــان در محــل ســاختمان 
مرکــزی ایــن بانــک برگــزار شــد، از نفــرات برتــر آزمــون 
سراســری بــا اهــدای هدایایــی شــامل تخصیــص بــورس 
تحصیلی و اهدای ســهام بانک پاســارگاد تقدیر به عمل 
آورد و بدیــن ترتیــب نفــرات برتر آزمون سراســری ســال 

۱40۱ به خانوادۀ بزرگ پاسارگاد پیوستند.
در این مراسم جناب آقای دکتر قاسمی مدیرعامل 
بانــک پاســارگاد ضمــن عرض تبریک به ایــن عزیزان، به 
بیان توضیحاتی در مورد رویکرد علمی بانک پاســارگاد، 
فرهنــگ پاســارگادی، اهمیت توجه به ســرمایۀ انســانی 
در کشــور و اقدامات انجام شــده توســط بانک در حوزۀ 
علمــی و آموزشــی پرداختنــد و در این راســتا توضیحاتی 
در مورد نحوۀ شــکل گیری شــرکت دانش بنیان فناپ و 

دانشگاه خاتم ارائه دادند.

کوتاه از بانک و بیمه

دستاوردهای فرایند 
هوشمندسازی در بیمه ایران

حســن شــریفی، رئیــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل 
بیمــه ایــران در آییــن بزرگداشــت هشــتاد و هفتمیــن 
ســالگرد تاســیس بیمه ایران عنوان کرد : بیمه ایران با 
هوشمندســازی فرآیندهــای بیمه گری تحول بزرگی در 

صنعت بیمه کشور ایجاد کرده است. 
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمه ایــران، مدیرعامل 
در ادامــه افــزود: شــعار 
مــا در تحقــق این هدف 
" مــا می توانیــم " بــود ، 
ایــن هــدف ســامانه  بــا 
بیمه ایران من عملیاتی 
شــد و این فرآیند بدون 
نگاه انتفاعی و صرفا بر 
اساس توسعه خدمات، 
ترافیــک،  کاهــش 
کاهــش رفــت و آمــد مــردم و حذف کاغــذ در کنار نقش 
حاکمیتــی بیمــه ایــران در صنعــت بیمه صــورت گرفت . 
همیــن رویکرد باعث شــد بیمه ایــران حضوری فعال در 

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند داشته باشد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه ایــران، حســن 
احســان  بــا حضــور ســید  کــه  آییــن  ایــن  شــریفی در 
امــور اقتصــادی و دارایــی ، مشــعلی  خانــدوزی وزیــر 
فیــروز آبــادی قائــم مقــام و اعضــای هیات عامــل بیمه 
مرکزی، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران، 
مدیران عامل شــرکت  های بیمه و دبیر ســندیکای بیمه 
گــران ایــران، معاونــان و مدیــران ســتادی و اجرایــی و 
نمایندگانــی از انجمن  های صنفــی نمایندگان و جمعی 
از بیمــه گــذاران بیمــه ایــران در ســاختمان مرکزی این 
شــرکت برگزار شــد، با تجلیل از غیرت ملی موسسین 
شــرکت ، افــزود : بیمــه ایــران 88 ســال در کنار مردم 
بوده و در بحران  های مختلف اقتصادی از جمله جنگ 
نفتکشــها ، بحــران بیمــه توســعه و حادثــه تلــخ منــا و 
مــوارد بیشــمار دیگــر ، یــاری رســان مــردم بوده اســت 
و ایــن مســیر خدمــت رســانی را به طور مســتمر ادامه 

خواهد داد.

 فروش ارز در 10 شعبه
بانک ملت

تأمیــن  بانــک ملــت در راســتای تســهیل و  10 شــعبه 
تقاضــای ارز به صورت اســکناس، نســبت به عرضه ارز 

به متقاضیان اقدام می کنند.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک ملــت، متقاضیان 
ارز مــی تواننــد عاوه بر 
مراجعه به صرافی ها به 
۱0 شــعبه منتخــب ایــن 
بانــک در تهران مراجعه 

کنند.
ایــن  اســاس  بــر 
گــزارش، شــعبه میــدان 
تیر،میــدان  هفــت 
آرژانتین،مســجد جامــع 
شهرک قدس،خیابان دمشق،دولت،وزارت نفت،میدان 
ونک،نارنجســتان پاســداران،جیحون ومیــدان فردوســی 
شــعبی هســتند که از ســوی بانک ملت برای عرضه ارز 

به متقاضیان، برگزیده شده اند.
بــر ایــن اســاس،  امــکان تأمیــن ارز حداکثــر بــه 
میــزان دو هــزار یــورو یــا معــادل آن بــه دالر از طریــق 
شــعب منتخــب و واحدهــای ارزی منتخــب بانــک ملــت 
برای اشخاص حقیقی باالی ۱8 سال با ارائه کارت ملی 

فراهم شده است.

افزایش ۴۵0 درصدی تسهیالت 
اعطایی مشارکت مدنی

سرپرســت بانک مسکن از رشد 450 درصدی پرداخت 
تسهیالت مشارکت مدنی در این بانک خبر داد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بانــک مســکن – هیبنا، 
عســکری  علــی  دکتــر 
سرپرست بانک مسکن 
از اعطــای بیــش از 74 
تومــان  میلیــارد  هــزار 
تســهیات در ایــن بانک 
طــی هفــت ماهه ســال 

جاری خبر داد.
وی بــا بیــان اینکــه 
تــا پایــان مهرمــاه ســال 
جــاری مبلــغ کل تســهیات اعطایــی بانــک مســکن از 
74 هــزار میلیــارد تومــان عبــور کــرده اســت، بیــان کرد: 
تســهیات اعطایــی در مقایســه بــا مبالــغ اعطایــی طــی 
دوره مشــابه ســال گذشته معادل6/۱99 درصد افزایش 

داشته است.
سرپرســت بانک مسکن افزود: تسهیات اعطایی 
مشــارکت مدنــی بانــک مســکن طــی هفت ماهه ســال 
جــاری بیــش از 4۵ هــزار میلیــارد تومــان اســت که در 
مقایســه بــا نــوع تســهیات اعطایــی در دوره مشــابه 
ســال گذشــته معــادل ۵/4۵۲ درصــد افزایش داشــته 

است.
در  اعطایــی  تســهیات  میــزان  عســکری  دکتــر 
بخش هــای مختلــف بانــک مســکن را رو به رشــد خواند 
و گفــت: در بخــش جعالــه طی هفت ماهه ســال جاری 
مبلــغ 3 هــزار و 300 میلیارد تومان تســهیات پرداخت 
شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 60/6 

درصد افزایش را نشان می دهد.
وی تســهیات پرداختــی بانــک مســکن در بخــش 
خریــد ســال ۱40۱ تــا پایــان مهرمــاه را بیــش از 8 هــزار 
و 600 میلیــارد تومــان بیــان کــرد کــه ایــن تســهیات در 

بخش های مسکن و غیر مسکن پرداخت شده است.
افزایــش  از  مســکن  بانــک  سرپرســت  همچنیــن 
خریــد  تســهیات  پرداخــت  درصــدی   ۵/۱0۵ معــادل 
)بخش های مسکن و غیر مسکن( این بانک در مقایسه 

با سال گذشته خبر داد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

اســت؛  تحلیــل  قابــل  جنبــه  دو  از  ارز  قیمــت 
نخست ناترازی ارزی و دوم انتظارات تورمی که 

نااطمینانی ها را به همراه دارد.
در  اقتصــاددان  شــهری؛  شــقاقی  وحیــد 
گفت وگــو بــا خبرنــگار ایبِنــا بــا بیــان اینکــه بــرای 
تحلیــل ارز از دو زاویــه بایــد ورود کنیــم؛ اظهــار 
کــرد: بخــش اول ناتــرازی ارزی در کشــور اســت 
کــه شــواهد نشــان می دهد وضعیــت منابع ارزی 
کشور نسبت به سال های اخیر بهتر بوده است.
وی بــه افزایــش صــادرات نفت ایران اشــاره 
کرد و گفت: صادرات نفت ما رشــد یافته که هم 
از لحــاظ میــزان صــادرات نفــت و هــم درآمد های 
حاصــل از صــادرات نفت نمایان اســت. همچنین 
رونــد  اخیــر  در ســال های  نفــت  قیمــت جهانــی 
صعــودی داشــته و در همیــن دو ســال اخیــر از 
حــدود 3۵ دالر بــه بــاالی 90 دالر رســیده اســت 
که این موضوع بر منابع ارزی کشــور نیز اثرگذار 

است.
بــه گفتــه شــقاقی، صــادرات بشــکه ای نفت 
ایران هم بیشــتر شــده و این در حالی اســت که 
زمانــی صــادرات نفت ما به زیر 300 هزار بشــکه 
رســیده بــود، امــا در حــال حاضر آمار غیررســمی 
حاکــی از بهبــود فــروش نفــت ایــران نســبت بــه 

دوران آقای ترامپ است.
رشــد صــادرات غیرنفتی ایران یکــی دیگر از 
مولفه هــای مهمــی اســت که ایــن اقتصــاددان به 
آن اشــاره کــرد و افــزود: ایــن بخــش از صــادرات 
مــا نیــز افزایش یافته که دلیل عمده آن صادرات 
فرآورده هــا و مشــتقات نفتــی اســت. زمانــی کــه 

قیمــت نفــت بــاال مــی رود قیمت مشــتقات نفتی 
ماننــد پتروشــیمی ها و فرآورده هــای نفتــی هــم 

افزایش می یابد.
او تاکیــد کــرد: عما صــادرات غیرنفتی ما از 
منظــر ارزش دالری بهبــود پیــدا کــرد و ایــن رشــد 
صادراتــی نشــان می دهــد کــه منابع ارزی کشــور 
بــه ســال های  بهبــودی نســبت  بــه  وضعیــت رو 
اخیر داشــته و چون در واردات تغییر محسوســی 
نداشتیم، شاهد تراز تجاری مثبت هم بودیم که 
در نتیجــه می تــوان گفت تراز ارزی کشــور هم رو 

به بهبود است.
شــقاقی تصریــح کرد: از لحــاظ منابع ارزی 
بــه خصــوص منابع حاصل از صادرات و شــرایط 
ذخائــر ارزی وضعیت بهتری نســبت به گذشــته 
داریم و حداقل اینکه نســبت به ســال های اخیر 
وضعیت ما رو به وخامت نبوده است؛ بنابراین 
ایــن عامــل نمی توانــد بــر افزایش قیمــت دالر و 
تاثیرگــذار  ارز  بــازار  در  شــده  ایجــاد  وضعیــت 

باشد.
بــه عامــل دوم  ادامــه  اقتصــاددان در  ایــن 
تاثیرگذار بر بازار و قیمت ارز اشاره کرد و گفت: 
عامل دوم یعنی انتظارات تورمی بحث برانگیزتر 
اســت. در ایــن میــان چنــد عامــل وجــود دارد کــه 

نااطمینانی را تشدید می کند.
وی بــا اشــاره بــه نقــش اتفاقات سیاســی و 
اجتماعــی در نوســانات مقطعــی بــازار ارز گفــت: 
کامــا قابــل برآورد بود که هرچقــدر به انتخابات 
میــان دوره ای آمریــکا نزدیــک می شــویم التهاب و 
نااطمینانی بیشــتر خواهد شــد. ۱7 آبان مصادف 

بــا انتخابــات میان دوره امریکاســت و اخباری که 
در حــال انتشــار اســت حاکــی از احتمــال پیروزی 

جمهوری خواهان حداقل در کنگره است.
شــقاقی افــزود: موضــوع دیگــر اینکــه بحث 
برجــام متوقــف شــده و اخبــاری مبنی بر تشــدید 
فشــار آمریکا و هم پیمانان آن مشــاهده می شود 
و ممکن اســت در آینده احتماال تشــدید فشــار از 
ســوی جهان غرب را داشــته باشــیم. عامل ســوم 
هــم بحــث پیــروزی برخــی تندرو هــا در انتخابات 
کــه  تندرو هایــی  یعنــی  اســت؛  وزیــری  نخســت 
دشــمن ایران هستند و در برخی کشور ها بر سر 

کار آمده اند.
ایــن  تمــام  اقتصــاددان،  ایــن  گفتــه  بــه 
عوامــل باعــث شــده شــاهد تشــدید نااطمینانی 
و انتظــارات تورمــی باشــیم کــه اثــرات آن را در 
افزایــش قیمــت دالر در روز های اخیــر می بینیم 
و ایــن در حالــی اســت کــه از حیــث منابــع ارزی 
کشــور وضعیت بهبود یافتــه و ناترازی ارزی هم 

کاهش پیدا کرده است.

 توصیه های تخصصی
برای بازار ارز

شــقاقی، توصیه هایــی بــرای مدیریــت بــازار 
ارز بــه دولــت و بانــک مرکــزی پیشــنهاد داده کــه 
ماحصــل ۵ ســال حضــور مداوم در نشســت های 
وزارت  جلســه های  و  اقتصاددانــان  تخصصــی 

اقتصاد و بانک مرکزی در شرایط تحریم است.
وی تاکیــد کــرد: توصیــه اول ایــن اســت کــه 

بانک مرکزی یا کمیته مشترکی که برای مدیریت 
ارزی در دولت تشکیل می شود، باید محدوده ای 
را بــرای نوســان ارز مبتنــی بر ذخائــر ارزی؛ منابع 
ارزی در اختیــار و دیگــر متغیر هــای اقتصــادی و 
سیاســی تعییــن کنــد کــه مطالعــه شــده، علمی، 
منظقــی و مبتنــی بــر تــوان واقعــی بازارســاز برای 

مدیریت ارز باشد.
دوم  توصیــه  داد:  ادامــه  اقتصــاددان  ایــن 
اینکــه پس از تعیین محدوده، مداخله هوشــمند 
و لحظه ای برای نوســانات در داخل این محدوده 
بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد؛ یعنــی بانک مرکــزی یا 
مجموعه هــای ذی ربــط در دولــت بایــد بیــن کرانه 
پاییــن و کرانــه بــاال مداخلــه و بــازار را مدیریــت 

کنند.
توصیــه ســومی کــه شــقاقی بــه آن اشــاره 
دارد، ســختگیری در واردات کاال هــای غیرضروری 
و ساماندهی و مدیریت واردات کاال های ضروری 

و مقابله سختگیرانه با قاچاق است.
از نــگاه او، مدیریــت اخبار و پیام ها و وقایع 
بــا مدیریــت شــرایط پیــش رو نیــز توصیــه چهارم 
می توانــد باشــد کــه ایــن مدیریــت بایــد در تمــام 
ارکان دولــت خــودش را نشــان دهد و متولی هم 
داشــته باشــد. فــرض کنیــد بانــک مرکــزی متولی 
اســت و بایــد کامــا بــا وزارتخانه هــای مختلــف و 
دیگر سازمان ها هماهنگ باشد و در مقابل دیگر 
ســازمان ها نیــز بــرای مدیریــت اخبار درحــوزه ارز 

باید تابع بانک مرکزی باشند.
را  بــازار ســرمایه  بهبــود وضعیــت  شــقافی 
توصیــه پنجــم خــود بــه بانــک مرکــزی اعــام کرد 

و گفــت: مــا می توانیــم بــه بخشــی از نقدینگــی 
اجــازه ندهیــم بــه ســمت بــازار ارز حرکــت کنــد و 
بتوانیــم ماننــد اســفنجی آن را در بــازار ســرمایه 
نگــه داریــم. بــرای تحقــق این موضوع نیــاز داریم 
تفاهــم  بــه  اقتصــاد  و وزارت  بانــک مرکــزی  کــه 
بــه  تــاش کننــد نقدینگــی ســرگردان  برســند و 
ســمت بــازار ارز هدایــت نشــود و در مقابــل در 
بازار ســرمایه تقسیم شود. این موضوع مدیریت 
هوشــمندانه ای می خواهــد تــا افــراط و تفریطــی 
صــورت نگیرد و بازار ســرمایه حبابی شــود. البته 
یک تعادلی بین بازار ارز و بازار سرمایه نیاز دارد 
 بــا ایــن هــدف کــه نقدینگــی را در بــازار ســرمایه

نگه دارد.
ایــن اقتصــاددان بــا اشــاره به اتفاقــی که در 
ماه اخیر رخ داد، گفت: اخیرا شــاهد خروج پول 
از بــازار ســرمایه بودیــم کــه بــه عــاوه نقدینگــی 
روزانه منتشر شده به سمت بازار سایر دارایی ها 
مــی رود بنابرایــن چــه بهتــر کــه وزارت اقتصــاد و 
بانک مرکزی با قید فوریت فرآیندی طراحی کنند 
کــه پول هــا از بازار ســرمایه خارج نشــود؛ چرا که 

به سمت بازار ارز می رود.
اینکــه  هــم  آخــر  توصیــه  گفــت:  شــقاقی 
ســامانه ای بــرای تخصیــص منابــع ارزی مبتنی بر 
اولویت کشــور باید طراحی شــود. این ســامانه را 
در گذشــته هــم داشــتیم، امــا مدتی اســت از کار 
افتــاده و بایــد احیــا و تقویــت شــود. ضمــن اینکه 
اولویــت  بــر  مبتنــی  مدیریــت هوشــمندانه  یــک 
بایــد واردات  بــرای  ارزی  منابــع  تخصیــص   در 

صورت گیرد.

نوشــت  فورچــون  آمریکایــی  نشــریه 
دولــت آمریکا با گران کردن دالر که 
بــا هدف کنتــرل تورم در این کشــور 

انجام شــده به گرانی و کاهش ارزش 
پول هــای ملــی در سراســر جهــان دامــن 

زده است.
مجلــه  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
نوشــت:  فورچــون  آمریکایــی 
اقــدام دولت آمریــکا در افزایش 
نــرخ بهره باعــث افزایش قیمت 
دالر در بازار جهانی شــده و باال 

رفتن ارزش دالر تقریباً خرید هر 
چیزی را برای مردم ســایر کشورها 

سخت کرده است.
هزینــه  روپیــه  ارزش  ســقوط 

تامیــن مــواد اولیــه و خدمــات حمــل و 
نقــل را در هنــد افزایش داده اســت. در مصر 
هزینه هــای زندگــی چنــان باال رفته اســت که 
فــردی مثــل مصطفــی جمــال، مامــور امنیتــی 
ایــن کشــور مجبــور شــده اســت زن و دختــر 
یــک ســاله اش را برای زندگی بــا والدینش به 
روستایی در 70 مایلی قاهره بفرستد. جمال 
تنها در قاهره مانده است و آپارتمانی مجردی 
را با چند جوان دیگر اجاره کرده است. او دو 
شــغله شــده و با این وجود گوشت را از رژیم 
غذایــی خــود حــذف کــرده اســت. وی گفــت: 
قیمــت هــر چیزی دو برابر شــده اســت. هیچ 

راه چاره دیگری باقی نمانده است.
بر اساس این گزارش در سرتاسر جهان 
افــراد زیــادی هســتند کــه درد و رنــج جمــال 
را تجربــه می کننــد. یــک فروشــنده قطعــات 
خودرو در نایروبی، یک فروشــنده لباس بچه 
در اســتانبول و یــک واردکننــده در منچســتر 
انگلیــس شــکایت مشــابهی را دارنــد. آن هــا 
می گوینــد افزایــش قیمت دالر پول ملی شــان 
را ضعیــف کــرده و باعــث جهــش قیمــت هــر 
ایــن در  چیــزی در کشورشــان شــده اســت. 
حالــی اســت که خانواده هــا از ماه ها قبل نیز 
در اثر حمله روسیه به اوکراین با کمبود مواد 

غذایی و سوخت روبرو شده اند.
اسوار پراساد، پروفسور سیاست تجاری 
در دانشــگاه کورنــل آمریــکا گفــت: افزایــش 
ارزش دالر آمریــکا اوضــاع اقتصادی در ســایر 
کشــورها را بدتر کرده اســت. اقتصاددان های 
بســیاری ابــراز نگرانی می کننــد جهش ارزش 
دالر احتمال بازگشــت رکود به اقتصاد جهان 

در سال آینده را افزایش داده است.
قیمــت دالر در ســال جــاری میــادی ۱8 
درصد افزایش یافته و در ماه میادی گذشته 

بــه باالتریــن رقــم در ۲0 ســال 
گذشــته رسید. این رشد قیمت دالیل عجیب 
بــرای  آمریــکا  رزرو  فــدرال  نــدارد.  غریبــی  و 
مقابله با تورم در این کشــور طی ســال جاری 
پنــج بار نرخ بهــره کوتاه مدت خود را افزایش 
داده و از احتمــال افزایش هــای بیشــتر خبــر 
داده اســت. ایــن کار باعــث افزایــش بیشــتر 
و  دولتــی  اوراق  از  گســترده ای  طیــف  نــرخ 
شرکتی در آمریکا شده است. سرمایه گذاران 
جــذب ایــن اوراق شــده اند و در نتیجــه ارزش 

دالر باال رفته است.
بــا  عمدتــاً  ارزهــا  ســایر  دالر،  برخــاف 
کاهــش ارزش خــود مواجه شــده اند. به ویژه 
پــول ملــی کشــورهای فقیــر ضربــه زیــادی از 
گرانــی دالر متحمــل شــده اند. روپیــه هند ۱0 
درصد ارزش خود در برابر دالر را طی امسال 
از دســت داده اســت. پوند مصر ۲0 درصد و 
لیر ترکیه نیز ۲8 درصد در برابر دالر ارزان تر 

شده اند.
یــک فروشــنده لباس بچه در اســتانبول 
می گویــد بــرای واردات محصــوالت جدیــد از 
خــارج مجبــور اســت پول بیشــتری بپــردازد و 
مجبــور اســت قیمــت کاالهــای خــود را بــرای 
مشــتریان ترکیــه ای باالتر ببــرد. وی افزود: ما 
منتظــر ســال جدیــد هســتیم. بــه جیــب خود 
نــگاه می کنیــم و خریدهــای خــود را کاهــش 
می دهیــم. هیچ کار دیگــری نمی توانیم انجام 

دهیم.
حتــی کشــورهای ثروتمنــد نیــز از مــوج 
گرانــی دالر در امــان نمانده انــد. در اروپــا کــه 
با افزایش قیمت حامل های انرژی به ســمت 
رکــود اقتصــادی پیــش می رود برای نخســتین 
بــار طی ۲0 ســال گذشــته ارزش یــک یورو به 
کمتــر از یــک دالر رســیده اســت. ارزش پونــد 

انگلیــس نیــز ۱8 درصــد طــی امســال کاهش 
یافته است.

در حالــت طبیعــی، کاهــش ارزش پــول 
ملی هر کشــور تا حدودی به نفع اقتصاد آن 
کشور است؛ زیرا این مسئله قیمت کاالهای 
داخلــی را کاهــش می دهد و قدرت رقابت آن 
کاالها در بازار جهانی را افزایش می دهد. اما 
در شــرایط حاضر که وضعیت اقتصادی مردم 
در کشــورهای مختلــف خوب نیســت کاهش 
بــردن  بــاال  در  نمی توانــد  ملــی  پــول  ارزش 

صادرات تاثیر مهمی داشته باشد.
افزایــش ارزش دالر از چنــد جهــت بــه 
آورده  وارد  فشــار  دیگــر  کشــورهای  مــردم 
اســت. اول ایــن کــه بــا گرانــی دالر آمریــکا، 
کشــورهای دیگــر مجبورنــد واردات کاالهــای 
مورد نیاز خود را گران تر بخرند و این مسئله 
فشارهای تورمی در کشورها را بیش از پیش 
افزایــش می دهــد. دوم این که با گرانی دالر، 
شــرکت ها، دولت هــا و مردمــی کــه بــه دالر 
وام گرفته انــد بایــد پــول بیشــتری بازپرداخت 
کننــد. چــرا کــه اینها بایــد برای تســویه بدهی 
دالری خود پول ملی بیشتری را مصرف کنند. 
گرانــی دالر از یــک جهــت دیگــر هم بــه مردم 
کشــورهای دیگــر فشــار مــی آورد. بانک هــای 
مرکــزی در واکنــش بــه گرانــی دالر آمریــکا و 
بــرای حفــظ ارزش پول ملی خــود و جلوگیری 
از خروج ســرمایه از مرزها، مجبور می شــوند 
نرخ بهره را افزایش دهند. اما این کار، رشــد 
اقتصــادی را ضعیــف می کنــد و بیــکاری را باال 

می برد.
آریانــه کورتیز، اقتصــاددان آمریکایی در 
ایــن بــاره گفــت: »بــاال رفتــن ارزش دالر خبر 
بــدی بــرای اقتصــاد جهانی اســت. ایــن دلیلی 
است که بگوییم اقتصاد جهان در سال آینده 

وارد رکود خواهد شد«.
در محلــه ای در نایروبی که مرکز فروش 
خودرو و قطعات خودرو است، کسب و کارها 
راکــد شــده و مشــتریان ناراضــی. با کاهش 6 
درصــدی ارزش شــیلینگ کنیا هزینــه واردات 
سوخت و قطعات خودرو چنان افزایش یافته 
کــه برخــی مــردم خودروهای شــخصی خود را 
نقلیــه عمومــی  وســایل  بــا  و  گذاشــته  کنــار 
مســافرت می کنند. میشــل کاچی مدیر خرید 
قطعات خودرو در این کشور می گوید اوضاع 
خیلــی بدتــر شــده اســت. مشــتریان بســیار 

شکایت می کنند.
به هر ترتیب افزایش ارزش دالر در سال 
۲0۲۲ بــرای مــردم جهــان بســیار دردآور بوده 
اســت. این افزایش باعث تشــدید فشــارهای 
تورمی در اقتصاد جهان شده است. در مانیل 
فیلیپیــن، ریمونــد مونوگ کــه راننده اتوبوس 
اســت از تــورم شــکایت می کنــد. او می گویــد 
مجبــور اســت بــرای تامین هزینه هــای زندگی 
خود ساعات بیشتری کار کند. وی افزود: من 
بــرای تامیــن هزینه هــای فزاینــده زندگــی چه 
کاری می توانــم انجــام دهم. اگر قبــاً پنج بار 
در روز مســافر می زدم امروزه مجبورم شــش 

بار در روز مسافر جابه جا کنم.
در دهلی نــو پایتخــت هند، راویندرا مهتا 
ســال ها واردکننــده بــادام و پســته از آمریــکا 
بــوده اســت. امــا ســقوط ارزش روپیــه قیمت 
خشــکبار بــرای مصــرف کنندگان هنــدی را به 
شدت افزایش داده و از مصرف آن ها کاسته 
اســت. هنــد در مــاه اوت فقــط 400 کانتینــر 
بــادام از آمریــکا وارد کرد. این رقم نســبت به 
مدت مشــابه ســال قبل یک سوم شده است. 
هند در اوت سال قبل ۱۲۵0 کانتینر بادام از 

آمریکا وارد کرده بود.

حســین احمدی بیمه ســهام را گام موثری در 
بازگشت اعتماد و دلگرمی به بازار برشمرد و 
تصریــح کرد: الزم اســت پیش فرض هایی که 
بر بازار بســیار تاثیرگذار اســت، همانند نرخ 
بهــره، نــرخ ارز صنایــع و نــرخ خــوراک آن هــا 
هماننــد نرخ گاز که تنها به عملکرد ســازمان 
بــورس بازنمی گردد، با بازار ســرمایه همســو 

شوند.
شــرکت  مدیرعامــل  احمــدی،  حســین 
بــا  گفت وگــو  در  بــورس،  ایمــن  کارگــزاری 
خبرنــگار پایــگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا( با 
مدنظــر قــرار دادن بســته ده بنــدی حمایتــی 
ســازمان بــورس از بــازار ســرمایه اظهــار کــرد: 

بــه  اســت  اقداماتــی، الزم  بــا چنیــن  همــراه 
خاطــری  اطمینــان  ســرمایه  بــازار  فعــاالن 
نســبت بــه پیش فرض هــای بــازار داده شــود. 
بــه بیانــی دیگــر، پیش فرض هایی که بــر بازار 
بســیار تاثیرگــذار اســت، هماننــد نــرخ بهــره، 
نــرخ ارز صنایــع و نرخ خــوراک صنایع همانند 
نــرخ گاز کــه تنهــا بــه عملکرد ســازمان بورس 
بــازار  بــا  همســو  اســت  الزم  بازنمی گــردد، 

سرمایه شوند.
نــرخ  هماننــد  ابهاماتــی  داد:  ادامــه  او 
خــوراک، برجــام، نــرخ ارز، ابهامــات سیاســی 
بــوده  تاثیرگــذار  ســرمایه  بــازار  بــر  همــواره 
اســت. اما نکته ای که سبب ارزشمندی بسته 

حمایتی شده، همزمانی این بسته با ارزندگی 
بــازار اســت. بــه بیــان دیگــر، P بــه E بــازار در 
شــرایط کنونی، ارزنده اســت و این بســته نیز 
در شــرایطی کــه ســهام شــرکت ها در شــرایط 
ارزنده ای هســتند، می توانــد تحرک بازار را به 

همراه داشته باشد.
ایــن فعــال بازار ســرمایه، بیمه ســهام را 
گام موثــری در بازگشــت اعتمــاد و دلگرمی به 
بــازار برشــمرد و تصریــح کــرد: بیمه ســهام به 
ســرمایه گذاران خــرد این اطمینــان را می دهد 
که ســهام خود را نگه دارند و در شــرایطی که 
حتــی ممکن اســت در ضرر باشــند، ســود ۲0 

درصدی آنها تضمین شده است.

مدیرعامل شرکت کارگزاری ایمن بورس 
در شــرایط فعلــی کــه P بــه E ســهم ها ارزنده 
اســت، بــه ســهامداران پیشــنهاد داد: در ایــن 
ســمت  بــه  ســهامداران  اســت  بهتــر  شــرایط 
ســهم های بنیــادی برونــد کــه EPS مثبت و از 

سابقه DPS خوبی برخوردار هستند.
احمدی با تاکید بر ضرورت داشتن نگاه 
میان  یا بلندمدت به بازار سرمایه خاطرنشان 
کرد: تاریخ بارها نشــان داده که بازار سرمایه 
همــواره نســبت بــه بازارهای مــوازی همچون 
باالتــری  بازدهــی  ارز  بــازار دالر و مســکن و 
داشــته اســت؛ بــه شــرط اینکــه از رفتارهــای 

هیجانی و آنی پرهیز شود.

نوسان مقطعی نرخ ارز ناشی از انتظارات تورمی است

بازگشت اعتماد به بورس از مسیر بسته 10 بندی

 فورچون گزارش داد:
بازی آمریکایی »دالر گران«
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دفترروابطعمومیشرکتآبوفاضالباستانزنجان انتشارنوبتاول:1401/08/17نوبتدوم:1401/08/18

شـرکت آب و فاضالب اسـتان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشـروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شـرکتهای تشـخیص صالحیت شـده سـازمان برنامه و 
بودجـه واگذار نماید . 

1-نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کدپستی 4514978757
2-عنوان و مشخصات کلی مناقصه :

نکته 1 : ارائه صورتهای مالی منتهی به سال 1400 که در سامانه پردیس به ثبت رسیده باشد 
الزامی می باشـد .

نکته 2 : ارائه رضایت نامه از کارفرمای قبلی در حوزه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب 
و فاضالب الزامی می باشد .

نکتـه 3 : پیمانکارانـی کـه فاقـد رتبـه 6 بهـره بـرداری از تاسیسـات آب شـرب در رسـته تامیـن ، 
انتقال و توزیع از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور می باشند بایستی ظرف مدت حداکثر 

6 مـاه نسـبت بـه دریافـت رتبـه فـوق اقـدام و بـه کارفرمـا تحویل نمایند .
3-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ساعت 8 صبح  مورخه   1401/08/17  
لغایت تا ساعت 8  صبح  مورخه   1401/08/24 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir جهـت دریافـت موجـود اسـت و معاملـه از ثبـت و دریافـت اسـناد تـا ارسـال 

پاکات توسط مناقصه گران ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد . 
*نکتـه مهـم* مناقصـه گـران جهـت شـرکت در مناقصـه حتمـاَ مـی بایسـت در بـازه ی زمانـی فـوق 
نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند ، در غیر 

ایـن صـورت امـکان شـرکت در مناقصـه فـوق بـرای ایشـان وجود نخواهد داشـت .
4- نوع تضمین شـرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شـرکت در فرآیند ارجاع کار می بایسـت 
بـه یکـی از صـور درج شـده در آییـن نامـه تضمیـن بـرای معامـالت دولتـی ارائه گردد که جزئیات به 

صورت مشـروح در اسـناد مناقصه توضیح داده شـده اسـت . 
5-مـدت اعتبـار پیشـنهادها : مـدت اعتبـار پیشـنهادها 3 مـاه از تاریـخ آخریـن مهلـت تسـلیم 

پیشـنهادها بـوده و قابـل تمدیـد تـا 3 مـاه دیگـر مـی باشـد .

 http://iets.mporg.ir, http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 
7-مهلـت تحویـل پـاکات مناقصـه : پـاکات مناقصـه بایـد حداکثـر تـا سـاعت 8 صبـح  مورخـه   
1401/09/05   از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ارائـه گـردد و بـه پاکاتـی کـه خـارج از 

سـامانه تـدارکات الکترونیکـی واصـل شـود ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد .
تذکـر : مناقصـه گـران مـی بایسـت اصـل تضمیـن شـرکت در مناقصـه را عـالوه بـر ثبت در سـامانه 
سـتاد ، در یـک پاکـت دربسـته تـا یـک سـاعت قبـل از بازگشـایی پـاکات بـه دبیرخانـه شـرکت آب و 

فاضـالب اسـتان تحویـل نمایند .
www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس

9-زمـان گشـایش پـاکات : پـاکات مناقصـه مذکـور در سـاعت 9 صبـح  مورخـه   1401/09/05 در 
سـالن کنفرانـس شـرکت آب و فاضـالب اسـتان زنجـان بازگشـایی خواهـد شـد.

10 - شـرکت در مناقصه و ارائه پیشـنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دسـتگاه مناقصه گزار 
موضـوع مـاده 10 آیین نامـه معامـالت دولتـی می باشـد. شـرکت آبفـا در رد یـا قبـول هـر یـک از 

پیشـنهادات مختـار اسـت .
11 - عـالوه بـر صالحیـت پیمانـکاری ، داشـتن صالحیـت ایمنـی بـرای شـرکت در مناقصـه الزامـی 

مـی باشـد .
12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

13- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت 
مقـرر در فراخـوان واصـل گـردد ترتیب اثر داده نخواهد شـد. 

14- هزینه کلیه آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد .

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای «

شماره 
برآورد اولیه موضوعمناقصه

)ریال(
مبلغ 

پیش پرداخت
مدت 
تضمین شرکت در محل تامین اعتبارپیمان

فرآیند ارجاع کار)ریال(

124-401
تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان خدابنده

 شماره فراخوان
2001001230000094

24 ماهندارد98/674/632/992
منابع عمرانی به صورت نقد 
و اسناد سه ساله طبق شرح 

در اسناد مناقصه
4/934/000/000

رشته و
پایه مورد 

نیاز

حداقل رتبه 6 بهره برداری از تاسیسات آب شرب در رسته تامین، انتقال و توزیع آب از شرکت مهندسی آبفای کشور و همچنین شرکتهایی که کلیه مراحل تشخیص صالحیت فوق را 
طی نموده و نام آنها در سایت www.nww.ir درج شده است یا دارندگان حداقل رتبه 5 آب یا تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه مجاز به شرکت در مناقصه می باشند

» آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت و تامین 314 عدد غلتك استندهای نورد میلگرد 
مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان«

»  مناقصه شماره 0110-ک-م«
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به ساخت و تامین 314 عدد غلتك استندهای نورد میلگرد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ 
لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه از 

تاریخ چاپ این آگهی به مدت 7 )هفت( روز کاری؛ تمایل خود را بصورت مکتوب به آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارسال نمایند.
شرکت های متقاضی می توانند مشخصات اقالم موضوع مناقصه )مشخصات فنی( را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.

• شرایط:
1- درج آدرس ایمیل، شماره های تماس تلفن ثابت و همراه در درخواست رسمی الزامی است.

2- تضمین شرکت در مناقصه به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان و مطابق ماده 6 بخش اسناد مناقصه می باشد. 
3- محل تحویل درب کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان بردسیر، کیلومتر 2 جاده بردسیر-کرمان می باشد.

4- شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
5- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

6- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.
7- جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره 42251193-034 )داخلی 102( تماس حاصل نمایید و همچنین جهت مکاتبات از طریق واتس آپ با شماره 09912938317 

دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجانو یا ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید. )پاسخگویی در ساعات اداری(

صنایـع شـهدای مهـام یـزد در نظـر دارد مـوارد بـه شـرح ذیـل را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی از پیمانـکار و تامیـن 
کننـده واجـد شـرایط و صالحیتـدار تامیـن و خریـداری نمایـد.

متقاضیـان جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه مـی تواننـد تـا تاریـخ 1401/08/25، درخواسـت رسـمی خـود را بـا ذکر شـماره 
مناقصه، کد اقتصادی و نام مدیرعامل، شماره تلفن و نمابر و آدرس دقیق پستی )کدپستی 10 رقمی(، به شماره نمابر 
37272471-035 ارسـال نماینـد. * زمـان تحویـل پاکتهـای مناقصـه، تـا سـاعت 12 روز چهارشـنبه مورخـه 1401/09/02 
می باشـد. * مناقصه گزار در قبول و یا رد تمام و یا هر یک از پیشـنهادها مختار می باشـد. * کلیه هزینه های چاپ 

آگهی به عهده برنده مناقصه می باشـد. تلفن جهت هماهنگی : 035-37273243-4

» آگهی مناقصه عمومی - صنایع شهدای مهام یزد «

م الف 823

مقدارموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

190/3-1401-14
طبخ و توزیع غذا در صنعت )دارای تاییدیه از اداره کار و 

امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور(
یک سال – طبق 

اسناد

وم(
تد
)نوب

شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب کشور )سهامی عام(

شرکتتولیدنیرویبرقمنطقهغربکشور)سهامیعام( انتشارنوبتاول:1401/08/16نوبتدوم:1401/08/17

شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب کشور )سهامی عام( در نظر دارد مناقصه های مربوط به موضوعات مندرج در جدول ذیل را 
بصورت عمومی یک و دومرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد، از ساعت 15:00  روز دوشنبه مورخ 1401/08/16  می باشد . 
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد، تا ساعت 12:30روز پنجشنبه  مورخ 1401/08/19  می باشد . 

 مبلغ برآورد مناقصه: 78.157.360.247 ریال  می باشد.
 گرید مورد نیاز: رتبه 5 تاسیسات و رتبه 5 آب می باشد.

 جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره تلفـن 08334233320 داخلـی 211 )دفتـر فنـی( و داخلـی 206 )امـور قراردادهـا( تمـاس 
حاصـل فرمایید. 

»فراخوان مناقصه عمومی «
شناسه:1406358

زمان
بازگشایی 

پاکات

آخرین مهلت 
زمانی ارائه 

پیشنهاد

مبلغ تضمین 
ارجاع کار 

)ریال(
نوع برگزاری شرح مناقصه شماره مناقصه

ف
ردی
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تیراژ تولید هفتگی ایران خودرو به بیش از ۱۴ هزار دستگاه رسید
صنعتــی  گــروه  تولیــد  و  توســعه  مقــام  قائــم 
بــر تشــریح دســتاوردهای  ایران خــودرو عــاوه 
تولید کامل و عبور مســتقیم، از افزایش تولید 
هفتگــی از نیمه دوم امســال بــا توجه به توقف 

تولید ناقص خبر داد.
بــه گــزارش ایکوپــرس، کیانــوش پورمجیــب گفت: 
تولیــد هفتگــی در هفتــه ابتدایی مهرمــاه، ۱۰ هزار 
و ۵۰۰ دســتگاه بــود کــه ایــن رقــم در هفتــه دوم 
از ۱۲ هــزار دســتگاه رســید و  بــه بیــش  مهرمــاه 
افزایش هفتگی تولید در این مدت ادامه داشته و 
توانستیم در هفته دوم آبان ماه بیش از ۱۴ هزار 
دســتگاه خــودرو ســواری و تجــاری تولیــد کنیم که 
این امر حاصل دو موضوع صفر شدن خودروهای 

ناقص و راهبرد تولید عبور مستقیم است. 
او بــا بیــان این کــه بــا ادامــه رونــد فعلــی، 
زمینه های تحقق اهداف تولید تا پایان ســال در 
دو بخــش ســواری و تجاری محقق خواهد شــد، 
گفــت: تعداد تولید تجمیعی گروه صنعتی ایران 
خودرو در دو بخش سواری و تجاری با میانگین 
تولیــد روزانــه بیــش از ۲۸۰۰ دســتگاه، بــه عــدد 

۳۶۳ هزار و ۷۲۶ دستگاه رسیده است.  
صنعتــی  گــروه  تولیــد  و  توســعه  مقــام  قائــم 
ایران خــودرو جلوگیــری از شــکل گیری هزینه هــای 
ناشــی از تولیــد ناقــص و دارای کســری قطعــه بــه 
میــزان دســت کم چهــار هــزار میلیــارد تومــان در 
هفــت ماهــه امســال را از نتایــج اولیــه ایــن اقدام 
مهــم دانســت و گفــت: بهبود کیفیت در شــاخص 
آدیت نهایی خودرو )IQX( به میزان ۴۵ درصد در 
محصوالت تولیدی سایت تهران و همچنین نتایج 
آدیت شــرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران 
بــه میــزان ۱۱.۵ درصــد در هفــت ماهــه امســال از 
دیگر مزایا و نتایج توقف تولید ناقص بوده است.  
پورمجیــب افــزود: برمبنای آخریــن گزارش 
شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران در 
شــاخص IQS کــه بیان گــر تعــداد ایــرادات اظهار 
شــده از ســوی مشــتریان در ۳ ماهــه ابتدایــی 
خودروهــای  در  نیــز،  اســت  خــودرو  مالکیــت 
تحویلــی خــرداد امســال نســبت بــه بهمن ســال 

گذشته ۱۳ درصد بهبود به ثبت رسیده است.
او بــا بیــان این کــه دســتاوردهای این اقدام 
بــه صــورت مســتقیم در شــاخص های رضایــت 
مشتری اثرگذار بوده، خاطرنشان کرد: در هفت 

ماهــه امســال ۱۰۱ هــزار دســتگاه خــودرو کامــل 
بیش تری نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته 
تولیــد شــده کــه افزایش عرضه در کنــار افزایش 
کیفیت رضایت مشتریان را در پی داشته است.  
قائــم مقــام توســعه و تولیــد گــروه صنعتی 
شــدن  صفــر  از  پــس  افــزود:  ایران خــودرو 
خودروهــای ناقــص، تولیــد مکانیکی نیــز در پنج 
ماهــه گذشــته بــه میــزان پنــج درصد نســبت به 
مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد داشــته اســت، 
ایــن در حالی اســت کــه کیفیت تولیــد مکانیکی 
عبور مســتقیم امســال از جنبه ماهیتی با تولید 
مکانیکی سال گذشته بسیار متفاوت و کیفی تر 
اســت و اصوال تولید ناقص ســال گذشته، تولید 

کاالی نیمه ساخته بوده است. 
پورمجیب با بیان این که طبق فرمان رییس 
جمهــوری، در ابتــدای مهرمــاه از رکــورد افزایــش 
۵۰ درصدی عرضه عبور کردیم، افزود: تکمیل و 
عرضه خودروهای ناقص و تولید عبور مســتقیم 
ســبب خلــق نقدینگــی بــه تولیــد بــه میــزان ۲۲ 
هزار میلیارد تومان شد که این موضوع با وجود 
دســتوری،  قیمت گــذاری  سیاســت های  ادامــه 

سبب جلوگیری از کاهش تولید شد.
او بــا بیــان این کــه ایــن رونــد زمینه کاهش 
نیــاز بــه نقدینگــی خارج از مکانیســم بــازار را در 
هفــت ماهــه نخســت امســال در گــروه صنعتــی 
ایران خودرو به دنبال داشته است، تصریح کرد: 
حفــظ شــرایط تولیــد پایــدار در شــرایطی صورت 
گرفتــه کــه پنج هــزار میلیارد تومان شــورای پول 

و اعتبار نیز در پایان ســال گذشــته مطابق عرف 
ســنوات گذشــته پرداخت نشده و صرفا افزایش 
عرضه به بازار توانسته نقدینگی مورد نیاز تولید 

را تامین کند.  
قائــم مقــام توســعه و تولیــد ایــران خــودرو 
بــرای  شــده  اندیشــیده  تدابیــر  و  برنامه ریــزی 
تامین تراشه های الکترونیکی برای تولید امسال 
در حفــظ شــرایط  موثــر  و  مهــم  اقدامــات  از  را 
تولیــد دانســت و گفــت: بــا حذف تولیــد ناقص، 
روش تعامــل بــا ســازندگان و تامین تراشــه های 
الکترونیــک اصالح شــد که فرآیند بــا کارآمدی و 
بهره وری بیش تر دنبال شده و ثمرات آن نیز در 

افزایش تولید مشهود بوده است.  
را  کامــل  تولیــد  پورمجیــب مهم تریــن دســتاورد 
شناســایی گلوگاه هــای تولیــد در شــبکه تامیــن 
تولیــد،  گلوگاه هــای  کــرد:  تصریــح  و  دانســت 
هیــچ گاه به دلیــل تولید ناقص شناســایی نشــده 
و امــروز مشــخص شــده که فعــال در تولید رینگ 
آلومینیومی در کشور ضعف داریم و این موضوع 
ســبب شده تا مقدمات سرمایه گذاری درست به 

معنی رشد و توسعه ملی فراهم شود. 
اجــرای  و  کیفــی  اهــداف  تحقــق  الزمــه  او 
فرمان رییس جمهوری مبنی بر ارتقای کیفیت و 
افزایــش گارانتی محصوالت را انجام فرآیندهای 
بهبود کیفیت در خطوط تولید دانســت و گفت: 
بــه دنبــال پایان تولیــد خودرو با کســری و ادامه 
تولیــد بــه صــورت عبور مســتقیم، شــاخص های 
کیفــی بهبــود چشــم گیری را تجربــه کــرده و در 
آدیــت نهایــی خودروهــای تولیــدی ســایت تهران 
بهبــود ۴۵ درصــدی و در گــزارش آدیــت شــرکت 
بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایران بهبــود ۱۱.۵ 
درصــدی در ســطح کیفیــت محصــوالت حاصــل 

شده است.  
قائــم مقــام توســعه و تولیــد ایــران خــودرو 
تصریــح کــرد: بی تردیــد در صــورت ادامــه تولیــد 
بــا کســری قطعــه در ســال جــاری، بــرای تولید و 
عرضــه بــه میزان محقق شــده ســال جــاری، نیاز 
بــه نقدینگــی بــه میــزان ۲۲ هزار میلیــارد تومان 
افزایــش می یافــت و بــا توجــه بــه عــدم امــکان 
تامیــن آن، قطعــا تولید خــودرو به میزان ماهانه 
۲۵ هــزار دســتگاه افت پیدا می کرد و شــمارگان 

تولیدی سال جاری محقق نمی شد.

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی با حمایت همراه اول
تیــم ملــی کشــتی فرنگی کشــورمان با شکســت 
میزبــان رقابت هــای جهانی باکو در فینال، برای 
ششــمین بــار عنــوان قهرمانــی جهــان را کســب 

کرد.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات 
ســیار ایــران، تیم ملی کشــتی فرنگی کشــورمان 
یکشــنبه شــب) ۱۵ آبان ۱۴۰۱( با شکســت دادن 
تیم میزبان در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ در باکو، 

برای ششمین بار قهرمان جهان شد.

فرنگی کاران ایران توانستند با شکست تیم  های 
ترکیــه )قهرمــان پیکارهــای جهانــی ســال ۲۰۲۲ 
صربستان( و قرقیزستان، جایگاه خود در فینال 
را تثبیت کنند و امشــب توانســتند کشتی گیران 
آذربایجانــی را در خــاک خــود، شکســت دهند و 

روی سکوی نخست قرار گیرند.
شــاگردان حســن رنگــرز در وزن  هــای ۵۵، ۶۰، 
۶۳، ۶۷، ۷۲، ۷۷، ۸۲، ۸۷، 9۷ و ۱۳۰ کيلوگرم 
در ایــن دوره از رقابت  هــا بــه میــدان رفتنــد و در 

پایان هم بر سکوی قهرمانی ایستادند.
گفتنی است، تیم ملی کشتی فرنگی ایران 
تیم  های ترکیه و قرقیزستان را به ترتیب با نتایج 
۶ بــر ۴ و ۸ بــر ۲ شکســت داد و در دور فینــال 
آذربایجــان را بــا نتیجــه ۵ بــر ۵ و بــا نتیجه فنی 

۲۲ بر ۱9 شکست داد.
همراه اول به عنوان حامی رسمی تیم  های 
ملی کشتی کشورمان، این موفقیت را به تمامی 

ایرانیان و ملی پوشان تبریک گفته است.

بنابــر اعــام مدیرعامــل شــرکت صبــا فــوالد خلیــج 
فــارس، رکــورد تاریخــی تولیــد بریکــت گــرم در صبا 
فوالد خلیج فارس در فاصله یک ماه و نیم به پایان 

سال مالی این شرکت به ثبت رسید.
صبــا  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فــوالد خلیج فــارس، تولیــد ســاالنه ۵۵ میلیــون تــن 
محصــوالت فــوالدی در افــق ۱۴۰۴ نیازمنــد اســتفاده 
از ســبک نویــن مدیریتــی در الیه  هــای مختلف تامین 
و تولیــد خواهــد بــود و در ایــن میــان نبایــد فراموش 
کرد که محدودیت  های انرژی و مواد اولیه اگرچه دو 
چالش بزرگ برای دستیابی هرچه سریعتر به چشم 
اندازهــای توســعه و افزایش تولیدات اســت اما وزنه 
مدیریتی در چنین بزنگاه  هایی میزان اثربخشی خود 
را نشان می دهد که این مهم موجب شد گام بزرگ 
صبــا فــوالد خلیــج فــارس در ثبت رکــورد جدید تولید 
بریکت گرم با باال بردن میزان تولید در کنار افزایش 

بهره وری محقق شود.
بــه عنــوان  فــارس  فــوالد خلیــج  شــرکت صبــا 
نخســتین کارخانــه داخلــی کشــور در زمینــه تولیــد 
بریکــت گــرم موفق شــد تا با عبــور از رکورد ســالیانه 
تولیــد بریکــت گرم گام مهمــی را در جهت حرکت در 

مسیر ظرفیت نهایی خود بردارد.
دکتــر احســان دشــتیانه کــه از ۲۰ بهمــن ســال 
گذشــته مدیریت این واحد تولیدی را در اختیار دارد 
در ایــن بــاره گفــت: بیشــترین میــزان تولید ســالیانه 

بریکــت گــرم آهن اســفنجی )HBI( در صبــا فوالد در 
سال مالی گذشته این شرکت، ۸۵۷ هزار و ۷۷۸ تن 
بود که در فاصله یک ماه و نیم به پایان ســال مالی 
ایــن شــرکت، رکورد تولید ســالیانه قبلــی با یک هزار 
و ۵۸۸ تــن افزایــش شکســته شــد و بــه ۸۵9 هزار و 

۳۶۶ تن رسید.
الزم به ذکر است؛ این رکورد که در ۱۳ آبان ۱۴۰۱ به 
ثبت رسید در شرایطی حاصل شد که موضوع توزیع 
مــواد معدنــی در زنجیــره فــوالد از ابتدای ســال هنوز 

محل بحث مدیران واحدهای تولیدیست.
مدیرعامــل شــرکت صبــا فوالد خلیــج فارس در 

ایــن بــاره تصریح کرد: پیش بینی ما این اســت که تا 
پایــان ســال مالــی صبــا فــوالد در پایان آذر مــاه ۱۴۰۱ 
بتوانیــم بــه رکــورد تولید یک میلیــون تن بریکت گرم 
در ایــن شــرکت دســت پیــدا کنیــم و رشــد ۱۵ تــا ۲۰ 

درصدی در تولید سالیانه صبا فوالد محقق شود.
از  همچنیــن  تولیــدی  واحــد  ایــن  مدیرعامــل 
حمایت هــای وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و 
مجموعه صندوق بازنشســتگی کشــوری و تالش های 
مدیران، کارشناســان و کارگران زحمتکش صبا فوالد 
خلیــج فــارس در جهت رســیدن به حــد نصاب جدید 

تولید در این شرکت، تشکر و قدردانی کرد.

راه اندازی دفتر شرکت پاالیش نفت تهران در کریدور 
صنعــت نفــت پارک فناوری پردیس با هدف تســهیل 
ارتباطات با شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپی و 
ایجاد رابطه دوسویه در جهت پیوند فناوری و نوآوری 
با صنعت نفت، دفتر شرکت پاالیش نفت تهران در 

پارک فناوری پردیس افتتاح شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، 
ایــن دفتــر با حضــور مهــدی صفاری نیا، رئیــس پارک 
فنــاوری پردیــس، ســید علــی هــزاوه معــاون توســعه 
نوآوری پارک فناوری پردیس، احمد عسگری مدیرکل 
ســرمایه گذاری و بومی ســازی فنــاوری پــارک فنــاوری 

پردیس و حامد آرمان فر، مدیرعامل شــرکت پاالیش 
نفت تهران افتتاح شــد. تأســیس دفتر صنعت نفت 
در پارک فناوری پردیس در جهت تحقق شعار سال 
و منویــات مقــام معظــم رهبــری و جهــت حمایــت و 
شناســایی شــرکت های دانش بنیان و ایجاد زمینه ای 
مطلوب برای همکاری با استارت آپ ها و شرکت های 

دانش بنیان انجام شده است.
در ایــن دفتــر، کارشناســان و مدیــران شــرکت 
پاالیــش نفــت تهــران طــی برنامــه زمان بندی  شــده و 
بــر اســاس نیازهــای فناورانــه از پیــش  تعییــن  شــده 
بــا نمایندگان شــرکت های دانش بنیان بــرای حمایت 

از ایده هــای جدیــد، خالقیــت، نــوآوری و به کارگیــری 
توان داخلی با هدف کاربســت ایده ها و بومی ســازی 

تجهیزات جلسات کارشناسی برگزار می کنند.
الزم به ذکر اســت، افتتاح این دفتر در حاشــیه 
هشــتمین نشست مدیران روابط عمومی شرکت های 
تابــع شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
نفتــی، انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعــت نفــت و 
پاالیشــگاه های کشــور انجــام شــد. ایــن نشســت بــا 
هــدف تشــریح اجزای زیســت بوم فنــاوری و نوآوری 
کشــور و دســتاوردهای پــارک فنــاوری پردیــس و بــه 

میزبانی این مجموعه برگزار شد.

 ثبت رکورد تاریخی تولید بریکت گرم
در صبا فوالد خلیج فارس

 راه اندازی دفتر شرکت پاالیش نفت تهران
در کریدور صنعت نفت پارک فناوری پردیس
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آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه فن اوا 
به شناسه ملی 10102411479 و به شماره ثبت 199336 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1401/07/25 تصمیمـات ذیـل 
اتخـاذ شـد محـل شـرکت بـه آدرس اسـتان تهـران، شهرسـتان تهـران، بخـش 
مرکزی، شهر تهران، آرژانتین - ساعی، خیابان الوند، خیابان بیست و نهم، 
پـاک 3، طبقـه 5، واحـد شـمالی بـه کدپسـتی: 1516644731 تغییـر یافـت .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )1407018(

درتاریـخ  پایتخـت  تجهیـز  بـا مسـئولیت محـدود خاکبـرداران  تاسـیس شـرکت 
1401/08/14 بـه شـماره ثبـت 604203  بـه شناسـه ملـی 14011631294 ثبـت و 
امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم 
آگهـی مـی گـردد. موضـوع فعالیـت :خاکبـرداری، گودبـرداری، تخریـب، حمـل و 
نقـل مصالـح درون شـهری درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع 
ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان 
تهـران، شهرسـتان تهـران، بخـش مرکـزی، شـهر تهـران، مشـیریه، خیابـان خلیـج 
فارس )پامچال (، کوچه تیر غربی، پاک 46، طبقه 3 کدپستی 1854935331 
نقـدی  ریـال  مبلـغ 100,000,000  از  اسـت  عبـارت  سـرمایه شـخصیت حقوقـی 
میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای عرفـان وحـدت خـواه بـه شـماره ملـی 
3920822633 دارنده 50000000 ریال سـهم الشـرکه آقای فرهاد وحدت خواه 
بـه شـماره ملـی 3931425398 دارنـده 50000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا 
هیئت مدیره آقای عرفان وحدت خواه به شماره ملی 3920822633 به سمت 
عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 
نامحدود و به سـمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای فرهاد وحدت 
خـواه بـه شـماره ملـی 3931425398 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سـفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسـامی و همچنین کلیه نامه 
هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل و یـا اعضـای اصلـی هیئـت مدیـره همـراه 
با مهر شـرکت معتبر می باشـد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه روزنامه 
کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت 

موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .
 سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات 

غیرتجـاری تهـران )1407021(

تاسـیس شـرکت سـهامی خاص تدبیر پردازان درسـا درتاریخ 1401/08/14به شـماره ثبت 
604222 به شناسه ملی 14011632000 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.  موضوع فعالیت :طراحی و مشاوره 
و پشتیبانی و اجرای شبکه های رایانه ای و تجهیزات رایانه ای و خرید و فروش تجهیزات 
شـبکه ، رادیویـی ، ماکرویـو ، سـرور ، ذخیـره سـازی و کاالهـای مرتبـط بـا سـخت افـزار و 
نـرم افـزار و انجـام فعالیـت هـای مرتبـط بـا صنعـت انفورماتیـک و داده پـردازی و اخـذ و 
اعطای نمایندگی و شـعبه در داخل و خارج کشـور و شـرکت در مناقصات و مزایدات در 
زمینه موضوع فعالیت شـرکت و انعقاد قرارداد با اشـخاص حقیقی و حقوقی و سـازمان 
هـا و ارگان هـای دولتـی و خصوصـی در داخـل و خـارج کشـور در زمینـه موضـوع فعالیـت 
شـرکت و اخـذ تسـهیالت ریالـی و ارزی از بانـک هـا و سـایر موسسـات خصوصـی و دولتـی 
در داخـل و خـارج کشـور و مشـارکت در سـایر شـرکت هـا و اخـذ و اعطـای نمایندگـی بـه 
اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و خرید 
و فـروش و واردات و صـادرات در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت در صـورت نیـاز پـس از 
اخـذ مجوزهـای الزم . هـم چنیـن طراحـی، مشـاوره، خریـد، فـروش، واردات و صـادرات در 
زمینـه دوربیـن هـای مداربسـته و تجهیـزات مرتبـط بـا آن و انجـام هرگونه فعالیت تولیدی 
در رابطـه بـا تجهیـزات رایانـه ای ، تجهیـزات شـبکه ، سـخت افـزار رایانـه ای ، دوربیـن و 
تجهیـزات آن در ارتبـاط بـا موضـوع فعالیـت شـرکت. ارائـه فعالیت هـای تجـاری و خدمـات 
بازرگانی در زمینه خرید و فروش , نصب ، نگهداری ، بهره برداری ، فروش ، پشتیبانی، 
صـادرات و واردات ، شـرکت در مناقصـات و مزایـدات بخـش خصوصـی و دولتـی ،مشـاوره 
، تولیـد، توزیـع، بسـته بنـدی، تعمیـر و نگهـداری فنـی، خریـد و فـروش و خدمـات پـس از 
فروش و تامین قطعات انواع موبایل و تبلت ، تجهیزات صوتی و تصویری ، مخابراتی و 
تجهیزات شـبکه ، رادیویی ، دوربین های مداربسـته ، مایکروویو ، سـرور و ذخیره سـازی 
، تجهیـزات رایانـه ایـی و سـخت افزارهـای رایانـه ایـی و کاالهـای مرتبـط بـا سـخت افـزار و 
نـرم افـزار ، اخـذ و اعطـای نمایندگـی مجـاز داخلـی و خارجـی ، شـرکت در نمایشـگاه ها 
تخصصـی و بیـن المللـی در صـورت ضـرورت پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط 

، طراحـی، نصـب و راه انـدازی سیسـتم هـای الکترونیکـی اعـم از نصـب دوربیـن های مدار 
بسته و انتقال تصویر و سیستم های کنترل کیفیت ، خرید و فروش صادرات و واردات 
و تولیـد کاالهـای مجـاز بازرگانـی، در صـورت نیـاز پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع 
ذیصـالح مـی باشـد . درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان تهران، شهرسـتان تهران، 
بخـش مرکـزی، شـهر تهـران، قبـا، خیابـان دکتـر علـی شـریعتی، خیابـان زیبـا، پـالک 66-، 
طبقـه 3، واحـد 6 کدپسـتی 1948845434 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از 
مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسـم به 100 سـهم 100000 ریالی تعداد 100 سـهم آن با 
نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی شـماره 12421283 
مورخ 1401/07/30 نزد بانک بانک رفاه کارگران شعبه شعبه دو راهی قلهک با کد 1242 
پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای 
محمد علی بورچی به شماره ملی 0074821512 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سـال آقای محمد حسـین شـانه سـاززاده به شـماره ملی 0081678215 به سـمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه لرکی به شماره ملی 1740422546 به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهد آور شـرکت از قبیل چک ، سـفته 
، بـروات ، قراردادهـا عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسـنامه بازرسـان آقـای حمیدرضـا زنـد بـه شـماره ملـی 0011055685 بـه سـمت بازرس 
علی البدل به مدت 1 سـال آقای سـامان ابراهیم طهرانی به شـماره ملی 0020404557 
بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد جهـت درج 
آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور 

پروانه فعالیت نمی باشـد.
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1407036(

آگهـی تغییـرات صنـدوق سـرمایه گـذاری دارا الگوریتـم بـه شناسـه ملـی 14008383540 و 
به شـماره ثبت 47364 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع صندوق مورخ 1401/06/09و مجوز 
شماره 113620/122مورخ 1401/07/20 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ 
شـد : صورت هـای مالـی صنـدوق بـرای سـال مالـی منتهـی بـه 1401/03/31 تصویـب گردیـد. 
مؤسسـه حسابرسـی رازدار بـا شناسـه ملـی 10100129086 بـه عنـوان حسـابرس صنـدوق 
انتخاب گردید. روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتشار صندوق تعیین گردید .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)1407040(
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

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

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش خـودروی سـواری هـاچ بـک )پانارومـا( پـژو 
 167B0145285 207 بـه رنـگ سـفید روغنـی  مـدل1400 شـماره موتـورI-TU5 تیـپ
شـماره شاسـی NAAR03FEXMJ229032 شـماره پالک ایران 69-252س93 بنام 
حمیدرضا شیخی نیا فرزند رضا کدملی 1289507139 شماره شناسنامه 60 متولد 
1357 صـادره از اصفهـان لـذا سـند کمپانـی )فاکتورفـروش کارخانـه( خـودروی فـوق 

470- استان گلستان - گرگانمفقود شـده و از درجه اعتبارسـاقط می باشـد.

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

حمایت از شرکت  های 
دانش بنیان موجب رونق 
تولید و اشتغال می شود

مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین در رویداد »تانا« 
دانش بنیــان  شــرکت های  از  حمایــت  کــه  کــرد  تاکیــد 

موجب رونق تولید و اشتغال می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل امــور مالیاتی 
اســتان قزویــن، رویــداد توســعه و ارتقــای زیســت بــوم 
نــوآوری اســتان )تانــا( بــا هــدف رفــع نیازهــای فناورانــه 
اســتان روز چهارشــنبه در پــارک علــم و فنــاوری قزویــن 
برگــزار شــد. عزیزالــه عبــاس پور مدیــرکل امــور مالیاتی 
اســتان قزوین در این مراســم به تشریح قوانین و نکات 
حمایتــی و مالیاتــی درخصــوص شــرکت ها و موسســات 
دســتورالعمل  های  بــه  توجــه  و  پرداخــت  دانش بنیــان 
ابالغــی در ایــن زمینه را برای مجموعه های دانش محور 

ضروری دانست.
او یکــی از اقدامــات مهم حمایتی دولت را معافیت 
مالیاتی شــرکت های دانش بنیان دانست و گفت: ایجاد 
بســتر مناســب بــا هــدف تســهیل فعالیــت شــرکت  های 
دانش بنیــان نقــش بســیار مهمــی در ارتقــا و در نهایــت 
توســعه کســب و کار ایــن شــرکت ها در کشــور خواهــد 

داشت.
مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین با بیان اینکه  
شــرکت ها و موسســاتی کــه مشــمول قانــون حمایــت از 
شرکت  ها و موسسات دانش بنیان باشند، می توانند از 
معافیت مالیاتی اســتفاده نمایند، یادآور شــد: استفاده 
از معافیت  هــا و مزایــای قانونــی پیــش بینــی شــده در 
قانــون مســتلزم انجــام تکالیــف قانونــی اســت و بــرای 
شــرکتهای دانش بنیــان جهــت اســتفاده از معافیت  های 
مالیاتی تکالیفی تعیین شده از جمله ارائه اظهارنامه و 

ارائه اسناد مدارک الزم که باید مورد توجه قرار گیرد.
عباس پور اظهار کرد: به استناد ماده )۱۰( اصالحی 
قانــون حمایــت از شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان، 
بــه منظور ایجــاد انگیزه برای حضور نیروهای متخصص 
در پارک  هــای علــم و فنــاوری و حمایــت از فعالیت  هــای 
فناورانــه معافیــت مالیــات حقــوق کارکنــان شــاغل در 

پارک  های علم و فناوری نیز به تصویب رسیده است.
او تاکید کرد: اداره کل امور مالیاتی در راســتای حمایت 
از تولیــد و اشــتغال در اســتان، نــگاه تعاملــی دارد و بــا 
اســتفاده از ظرفیت های قانونی تمام اهتمام خود را به 
کار خواهد بست تا واحدهای تولیدی و خدماتی با تمام 
توان در مسیر توسعه استان به کار خود ادامه دهند.

خشکسالی ۸۳.۵ درصدی 
آذربایجان غربی 

مدیــر کل  هواشناســی آذربایجان غربــی اعالم کرد که 
طبق شاخص  های استاندارد شده دما و بارش تا پایان 
مهر ســال جاری ۸۳.۵ درصد از مســاحت استان تحت 
تأثیــر خشکســالی قــرار گرفتــه و فقــط ۱۵ و نیــم درصد 

مساحت استان در حد نرمال است.
اســماعیل ســیمایی در گفت وگــو بــا ایســنا افــزود: 
از مهر ســال جاری تاکنون میانگین بارش ها در اســتان  
۲۱.۰۱میلــی متــر بــوده کــه در مقایســه بــا مدت مشــابه 

سال قبل خود ۴۴.۰۸درصد کاهش یافته است. 
او تصریــح کرد: میزان بارش  ها از مهر ســال جاری 
تاکنــون نســبت به بلندمدت کــه ۳۸.۰۲میلی متر بوده 

۱۷ درصد کاهش یافته است. 
مدیر کل  هواشناسی آذربایجان غربی  اظهار کرد: 
میــزان بارش  هــا در ســال جــاری آبــی نیز در مقایســه با 
مدت مشــابه ســال قبل خود  ۳۰.۱درصد کاهش یافته 
اســت.  ســیمایی بــا تاکیــد بــه اینکــه میــزان بارندگی در 
ســال آبی جاری در ارومیه ۱۸.۰۲میلی متر بوده، اظهار 
کــرد: بیشــترین میــزان بارندگــی اســتان در ســال آبــی 
جاری در شهر تکاب با ۴۶.۵میلی متر و کمترین میزان 
بارندگی در نقده با ۶.۰۳میلی متر گزارش شده است.

او یاد آور شد: میزان بارندگی در ارومیه نسبت به 
بلند مدت ۲۵.۰۸میلی متر کاهش یافته و در مقایسه 

با سال گذشته ۲۴.۰۱میلی متر کاهش یافته است. 

اخبـــــــــــــــــار

بررسی فرصت های توسعه روابط 
تجاری فارس و کشور عمان 

 
ابراهیم بن احمد المعینی، در دیدار با رئیس و هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی فارس در شیراز افزود: کشور 
عمان بســیار خرســند از روابط دوســتانه خود با کشور 
ایران است و در این سالها در حوزه تجارت نیز روابط 

مستمر، قدیمی و خوبی داشته و داریم.
در ایــن دیــدار فرصت  هــا و ظرفیت  هــای توســعه 
روابــط تجــاری اســتان فــارس و کشــور عمــان در اتــاق 

بازرگانی فارس مورد بررسی قرار گرفت. 
رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
فــارس در همایــش معرفــی فرصت  هــای تجــاری کشــور 
عمان در شیراز افزود: فارس ظرفیت  ها و پتانسیل های 
بســیاری بــرای توســعه مــراودات تجاری با کشــور عمان 
دارد به طوری که بیشترین تعداد پرواز به کشور عمان 

از این استان انجام می شود.
جمــال رازقــی، بــا اشــاره به اعــزام هیــات بلند پایه 
تجــاری و اقتصــادی اســتان فــارس بــه کشــور عمــان در 
آذرمــاه آتــی افزود:  با توجه به درخواســت  های اســتان، 
در ایــن هیــات ۲۰ شــرکت در حــوزه صنایــع غذایی برای 
بازدید از نمایشگاه آگروفود و ۲۰ نفر از اعضای اتاق در 
قالب هیات تجاری و اقتصادی می توانند حضور داشته 
باشــند. او اظهــار کــرد: کشــور ایــران و عمــان از دیربــاز 
ارتباطات خوبی داشته اند و این ارتباط بین مردم استان 
فارس و کشور عمان نیز در سطح خوبی از دیرباز وجود 

داشته و همچنان دارد.
بــه  اشــاره  بــا   ، فــارس  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
مزیت  هــای اقتصــادی فــارس در بخش  هــای کشــاورزی، 
معــدن، گردشــگری و گردشــگری ســالمت بیــان کــرد: با 
رقم فاصله نزدیک، ســابقه و ارتباطات اســتان فارس با 
کشور عمان اما حجم صادرات و تجارت ما با این کشور 
مطلــوب نیســت و ایــن موضــوع باید در اســتان بررســی 

شود.
رازقی اضافه کرد: گردشــگری ســالمت و پزشکی یکی از 
بخش  هــای بســیار پــر رونق بین اســتان فارس و کشــور 
عمان اســت به طوری که گردشــگران و بیماران بسیاری 
از خدمات پزشــکی این اســتان اســتفاده می کنند که در 

این زمینه تاکید ما بر ساماندهی این بخش است.
او اضافــه کــرد: موضوع بیمه درمانی کشــور عمان نیز از 
دیگر مباحثی است که در استان پیگیری خواهیم کرد  و 
می کوشیم تا بیمه درمانی کشور عمان در استان فارس 
کار ســاز باشــد و شــرکت های مــا بتواننــد بیمــاران را در 
کشور عمان پذیرش کرده و سپس به شیراز اعزام کنند.
وی، بــا اشــاره بــه مواجه کشــور بــا تحریم  هــای ظالمانه و 
تاثیــر آنهــا بر تجــارت و ارتباطات بین المللی کشــور ادامه 
داد: طی این ســال  ها تحریم  هــا هزینه هایی از جمله فقر 

و عدم تولید ثروت را بر کشور و مردم وارد کرده است.

مدیر کل گمرکات: بیش از ۳۰ 
نوع کاال از قم صادر می شود

اینکــه ظرفیت هــای  بیــان  بــا  قــم  گمــرکات  کل  مدیــر 
صادراتی این استان بسیار متنوع است، اظهار کرد که 
آمارها نشان می دهد، بیش از ۳۰ نوع کاال از گمرکات 

قم به کشورهای مختلف جهان صادر می شود.
اسفندیار دریکوندی دیروز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
بیان کرد: کاالهای صادراتی تولید شده در استان قم نه 
تنها به کشورهای همسایه و آسیایی بلکه به کشورهای 
مختلف در سراسر نقاط جهان ارسال می شود و در این 
زمینه پیش بینی می کنیم امســال بیش از ۳۰۰ میلیون 

دالر کاال از گمرکات قم صادر گردد.
او با اشاره به این که هدف گمرکات استان تسریع 
در روند صادرات و کمک به فعاالن بخش خصوصی در 
این زمینه است، افزود: عمده کاالهای صادراتی استان 
در مســیرهای ســبز و زرد قــرار دارد، یعنــی فرآیندهــای 
اداری مرتبط با ترخیص کاال از گمرکات به ســرعت و با 

توجه به اظهارات صاحب کاال صورت می گیرد.
مدیــر کل گمــرکات قــم ادامــه داد: رونــد صــادرات 
اســتان از ابتدای ســال تا پایان مهر در سه بخش تعداد 
اظهارنامه هــا،  وزن کاالهــای صادراتی و همچنین ارزش 
دالری آن هــا، نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل روند 
افزایشی چشمگیری را نشان می دهد که امیدواریم این 
روند در نیمه دوم سال جاری نیز باز هم جهشی باشد.
دریکونــدی گفــت: در ۷ مــاه یاد شــده ۱۹۱ میلیون 
و ۲۹۹ هــزار و ۱۰۰ دالر کاال بــه وزن ۲۲۰ هــزار و ۳۴۰ 
تُن در قالب چهار هزار و ۸۲۳ اظهارنامه توسط فعاالن 
اقتصــادی از طریــق گمــرکات اســتان قــم بــه کشــورهای 
مختلــف جهــان صــادر شــده  کــه نشــان دهنــده رونــق 

فعالیت های تجاری در این استان است.

اخبـــــــــــــــــار

معــاون آمــوزش متوســطه اداره کل آمــوزش 
و پرورش سیســتان و بلوچســتان اعالم کرد 
مقــام  تاکیــدات  و  منویــات  راســتای  در  کــه 
معظــم رهبــری )مدظله العالی(، ســند تحول 
بنیادیــن و ســند تحولــی دولــت در خصــوص 
توســعه مهارت هــای فنــی و حرفه ای، مهارت 
آموزی و پژوهش محوری از رویکردهای مهم 
آموزشی در دوره متوسطه اول و دوم استان 

به شمار می آید.
کل   مدیــر  بــا  دیــدار  در  ســاالری  علــی 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اظهــار کــرد: 
مهارتــی،  و  فنــی  آموزش هــای  توســعه   در 
اشــتغال زایی و اجــرای طــرح ایــران مهــارت از 

ظرفیت  هــای بخــش خصوصی و دســتگاه های 
دولتــی اســتان ماننــد برون ســپاری آموزشــی 
دولتــی  وابســته  هنرســتان های  گســترش  و 

استفاده خواهیم کرد.
کــردن  تولیــدی  بــه  اشــاره  بــا  او 
آموزش های هنرســتانی و برنامه های قرارگاه 
عدالت تربیتی و نصیب آموزشــی برابر ادامه 
داد:  از ظرفیــت قانونــی مصوبــه تبصــره ۷۵ 
قانــون بودجــه ســال ۱۳۶۲ اســتفاده کردیــم 
و بــه همیــن منظــور بــا ظرفیــت ســنجی در 
هنرســتان های اســتان، طــرح آمــوزش همراه 
با تولید که موجب افزایش کیفیت آموزشــی 
می شــود را در هنرســتان  های فنی و حرفه ای 

و کاردانــش  در ســال تحصیلــی جــاری اجــرا 
می کنیم. 

این مســئول در ادامه با اشــاره به وجود 
ســواحل مکــران در اســتان، دریــا را فرصــت 
مغتنمــی بــرای توســعه رشــته  های دریایــی و 
مشــاغل مرتبــط بــا دریــا دانســت و گفــت: بر 
همین اساس در حال تنظیم طرح دیپلماسی 

مهارتی دریایی  هستیم.
برنامه هــای  ادامــه  در  افــزود:  ســاالری 
تحولی معاونت آموزش متوسطه استان برای 
تحقــق و نهادینــه کردن فرهنگ کارآفرینی در 
تفکــر و عملکــرد نوجــوان، معلمــان و هدایت 
دانــش آمــوزان خــالق بــه ســمت کارآفرینــی 

مبتنــی بر اقتصاد دانش بنیان و ایجاد عدالت 
آموزشــی در زمینــه هنــر ، کمــک بــه توســعه 
اقتصاد هنر و کســب وکار  های فرهنگی هنری 
در مناطــق محــروم دو تفاهــم نامــه بــا اداره 
کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان در دســتور 

کار خواهد بود.
و  فنــی  آمــوزش  کل  مدیــر  شــهریاری 
حرفــه ای اســتان نیــز در این دیدار به تشــریح 
برنامه  های حرفه آموزی در کارگاه ها و  مراکز 
آموزشی این اداره کل در استان پرداخت و بر 
گســترش همکاری  های بین بخشی به منظور 

توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی تاکید کرد.

فــرش  حــوزه  اســت  مســلم  کــه  آنچــه 
در ایــن خطــه هنرپــرور حــال و روز خوشــی 
را ســپری نمــی کنــد و  مســئوالن  خراســان 
شــمالی بــه خوبــی به اهمیــت و اشــتغالزایی 
ایــن حــوزه و تاثیر آن بر زندگی مردم منطقه 
آگاه هســتند و توانســتند حمایت  های زیادی 
را در مــدت یکســاله گذشــته بــه ایــن قشــر 

انجام دهند.
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس   
تجارت خراســان شــمالی در ادامه از پرداخت 
۱۳ میلیــارد تومان تســهیالت بانکــی در قالب 
مشــاغل خانگی به قالی بافان استان خبر داد 
و مــی گویــد: ایــن میــزان تســهیالت بــه حدود 
۲۵۰ نفر از متاقضیان در سال ۱۴۰۰ پرداخت 
در  تســهیالت  ایــن  پرداخــت  و  اســت  شــده 
ســالجاری نیــز ادامــه دارد ولــی رقــم پرداختی 

امسال برآورد نشده است.
حسین حاجی بیگلو می افزاید: اعتبارات 
اشــتغال در حوزه فرش اســتان در سال ۱۴۰۰ 
به ۱۳ میلیارد تومان رســید در حالی که ســال 

قبل از آن ۲ میلیارد تومان بود.
نهــاد حمایتــی کمیته امــداد امام خمینی 
خراســان شــمالی با تمام کمبودهــای اعتباری 
دست به کار شده و با ارایه تسهیالت به این 
قشــر بسیاری از مشــکالت مددجویان بافنده 
را برطــرف کــرد. مدیــر کل  کمیتــه امــداد امام 
خمینی)ره( خراســان شــمالی در این خصوص 
می گوید: این نهاد حمایتی یک میلیارد و ۸۶۱ 
میلیون تومان تســهیالت به ۶۵ بافنده فرش 
پرداخت کرد با این حساب ۴۰۰ بافنده فرش 
زیــر پوشــش ایــن نهــاد حمایتــی قــرار دارند و 
بافنــده   ۶۵ بــه  تاکنــون  امســال  ابتــدای  از 

تسهیالت پرداخت شد.
بافنــدگان  می افزایــد:  راد  الهــی  مجیــد 
فــرش زیر پوشــش کمیته امــداد در این مدت 
۶۰۰ متــر مربــع فرش بافته اند و این فرش  ها 

به تهران ارسال و فروخته می شود.
مدیــر کل  کمیتــه امداد امام خمینی)ره( 
خراســان شــمالی می گوید: این نهاد حمایتی 
۹۱۰ میلیــون تومــان تســهیالت نیــز در نیمــه 
نخســت ســال گذشــته بــه ۶۹ بافنــده فــرش 
پرداخــت کــرد چــرا کــه معتقدیــم؛  بافنــدگان 
فرش استان در شرایط مناسبی قرار ندارند و 

حمایت بیشتر  مسئوالن  را می طلبد.

پیگیری بیمه قالیبافان
در  پیشــتر  شــمالی  خراســان  اســتاندار 
کارگــروه فــرش اســتان بــر حــل مشــکل بیمه 

قالی بافان تاکید کرد و می گوید: این مشــکل 
در سطح ملی پیگیری می شود.

محمدرضا حســین نژاد بیمــه قالی بافان 
اســتان  فــرش  حــوزه  مهــم  موضوعــات  از  را 
عنــوان کــرد و افزود: با بهــره مندی از ظرفیت 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و 
اجرای قانون امیدواریم در ســال جاری شاهد 
تحول در این بخش باشــیم؛ زیرا این مشــکل 

با مکاتبه  های عادی قابل حل نخواهد بود.
او گفــت: در اســتان کمتــر از ۱۰ درصــد 
از بافنــدگان فــرش دســتباف از مزایــای بیمــه 
اجتماعــی بهــره مندنــد و ایــن در حالی اســت 
کــه تمامــی ایــن فعــاالن اقتصــادی در انتظــار 
دریافــت ایــن امــکان هســتند، اکنــون بیمــه 
اجتماعی مشــکل اصلــی قالی بافان این خطه 

از کشور است.
ادامــه داد:  اســتاندار خراســان شــمالی 
تــا ســهمیه  انجــام شــد  بســیار  پیگیری  هــای 
جدیــد بــرای بیمــه بافنــدگان فــرش دســتباف 

ایجاد شود.

راه اندازی هنرستان فرش
در ادامه معاون امور بازرگانی و توســعه 
تجــارت  و  معــدن  تجــارت ســازمان صنعــت، 
خراســان شــمالی گفت: رشــته فرش در سال 
بــه منظــور رونــق و   )۱۴۰۰ تحصیلــی )۱۴۰۱- 
اعتالی صنعت فرش در هنرستان  های استان 

هنرجو پذیرش کرد.
بــا  مهــرداد داودزاده افــزود: هــم زمــان 
فــرش  رشــته  گذشــته  تحصیلــی  ســال  آغــاز 
زیــارت  بجنــورد،  ســیرجانیان  هنرســتان  در 
شیروان، هنرستان روستای بدرانلوی بجنورد 

و هنرســتان روســتای گرگــز شهرســتان راز و 
جرگالن تدریس شد.

او تشــریح کــرد: دانــش آمــوزان بــه غیر 
از دروس عمومــی بــا طرح هــای فــرش اصیــل 
ایــران، مــواد اولیــه، نــوع بافت، قالیشــویی و 

سایر امور مربوط به فرش آشنا می شوند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان شــمالی با بیان اینکــه صنعت فرش 
ایــن اســتان وضعیــت مناســبی نــدارد، افزود: 
برای رونق بخشیدن این بخش، سند توسعه 
صنعــت فــرش و جایگاه آن بــه صورت واقعی 

باید تدوین شود.

رونمایی از فرش دستباف ارگانیک
تمامــی  کــه  ارگانیــک  دســتباف  فــرش 
در  اســت  طبیعــی  درصــد   ۱۰۰ آن  مراحــل 
خردادمــاه امســال در قالــب طــرح بین المللی 
ترسیب کربن از سوی اداره کل منابع طبیعی 

خراسان شمالی رونمایی شد.
طــرح تعمیــم ترســیب کربــن در تعــداد 
زیادی از روستاهای شهرستان های استان در 
حــال اجــرا اســت و یکی از اهــداف اجرای این 
پروژه در روستاها توانمندسازی روستاییان یا 
ایجاد مشارکت  های اجتماعی اقتصادی است 
و روستاییان با قرار گرفتن در متن طرح  هایی 
کــه بــرای آن  هــا ایجــاد مــی شــود و مشــارکت 
در اجــرای ایــن طرح  هــا از طریــق منابــع مالی 
خردی که در صندوق  های روستایی جمع آوری 
شــده اســت، اجــرای اشــتغال  های جدید مثل 
 فرش بافــی و انــواع صنایــع دســتی را انجــام

می دهند.
تمامــی مراحــل بافت این فرش به صورت ۱۰۰ 

درصــد طبیعــی بــوده اســت و فرش دســتباف 
شــمالی  خراســان  صنعتگــران  هنــر  ارگانیــک 
اینــک اســتقبال خوبــی دارد کــه بــرای بحــث 
صادرات آن نیز اقداماتی در حال انجام است.

بافت ماهانه ۴ هزار و ۴۰۰ 
مترمربع فرش 

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
خراســان شــمالی بــا بیــان ســیمایی از حــوزه 
فرش اســتان نیز اظهار کرد: رســیدگی به قالی 
بافان اســتان در دولت ســیزدهم شدت گرفت 
و با حمایت  هایی که انجام شد منجر به بافت 
ماهانــه چهــار هــزار و ۴۰۰ متــر مربــع فرش به 

وسیله ۲۷ هزار بافنده در استان شد.
 حسین حاجی بگلو گفت: در مجموع ۸ 
اتحادیه صنفی، ۱۱ شرکت تعاونی فعال فرش 
دســتباف و یــک تشــکل مــردم نهاد بــه عنوان 
کانون فرش دســتباف در اســتان فعالیت می 
کننــد و در مجمــوع ماهانــه در اســتان، فرش 
تمــام ابریشــم ۲۰۰ متــر مربــع، ظریف کرک و 
ابریشــم ۳۰۰ متــر مربع، فــرش تجاری)۲۵ تا 
۴۰ رج( یکهزار و ۵۰۰ متر مربع، درشت بافت 
۲ هــزار متــر مربع، گبه ۳۰۰ متر مربع و تابلو 

فرش ۱۰۰ متر مربع بافته می شود.
او افــزود: در مجمــوع ۸۵ واحــد تولیدی 
در هنــر صنعت فرش دســتباف اســتان فعال 
اســت کــه از این تعــداد؛ ۶ واحــد رنگرزی، ۱۰ 
واحــد ابــزار فــرش دســتباف، ۱۰ واحــد مرمت 
و تکمیــل فــرش، ۱۸ واحــد فروش مــواد اولیه 
فــرش، ۲ واحــد قالیشــویی فــرش دســتباف، 
۴ واحــد طراحــی فــرش و ۱۵ کارگاه متمرکــز 
قالیبافی و ۲۰ واحد فروش فرش دستباف را 

عهده دار هستند.
تجــارت  و  معــدن  رئیــس ســازمان صنعــت،   
خراســان شــمالی می گوید: همچنین ۱۵ هزار 
و ۷۰۲ نفــر از ۲۷ هــزار بافنــده فعــال اســتان 
دارای کارت صالحیت فنی و حرفه  ای هستند.
گفتنی اســت، خراسان شمالی به لحاظ 
تنــوع قومیت  هــا و فرهنگ  هــا، ظرفیت  هــای 
دارد  دســتباف  فــرش  تولیــد  در  بــاال  بســیار 
و شــاهد تنــوع در ایــن زمینــه از جملــه فــرش 
فــرش  و  هســتیم  ترکمــن  و  ترکــی  کــردی، 
ابریشــم دو رو کــه در منطقــه راز و جــرگالن 
این استان تولید می شود هم ظرفیت بسیار 

باالیی برای این منطقه محسوب می شود.
خراســان شــمالی در شمالشــرق کشــور 
واقــع اســت و ۴۴ درصــد از جمعیــت آن در 

روستاها سکونت دارند.

گره گشایی دولت از صنعت فرش خراسان شمالی

برنامه ریزی برای اجرای طرح دیپلماسی 
مهارتی دریایی در سیستان و بلوچستان
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با فاتحان قله های اقتصادی 
آشنا شوید

راضیه حسینی

»قیمــت یــک شــانه تخم مــرغ از صــد هــزار تومــان 
گذشت. هر عدد تخم مرغ حدود 3500 تومان.«

بــا  مــا  مســئوالن 
فتــح  حــال  در  قــدرت 
اقتصادی انــد.  قله هــای 
بعد از صعــود مقتدرانه 
قله دالر، در جدیدترین 
تخم مــرغ  بــه  فتــح، 
رســیدند. البتــه پیش از 
ایــن چنــد بــار موفــق به 
صعــود شــده بودند، اما 
ایــن بــار پرچــم را به نام خودشــان بر نــوک قله کوفتند. 
درســت اســت راه، بســیار اســت و قله هــا فــراوان، ولی 
اصالً نگران نباشید، با همین فرمان، مسئوالن به زودی 
موفق می شوند تمامی بلندی های موجود را فتح کنند و 

حتی یک تپه بدون فتح باقی نگذارند.
ما مردم هم دست زنان و هورا کشان پایین قله ها 
می ایســتیم و منتظــر صعــود مســئوالن می مانیــم. البته 
ایــن روزهــا آن قــدر کوه برای صعود زیاد شــده که زمین 
برای نشســتن نمانده. هر جا که می روی یک هو کوهی 
ســر از زمیــن بیــرون مــی آورد و مثــل لوبیــای ســحرآمیز 
رشــد می کنــد. از کــوه مســکن و خــودرو بگیریــد تا مرغ 

و تخم مرغ. 
تــازه داریــم متوجــه می شــویم رشــد اقتصــادی کــه 

دولت مدام از آن حرف می زند یعنی چه؟
این که می گوید کشور در حال رشد اقتصادی است 
و به زودی شــاهد پیشــرفت های بیشــتری خواهیم بود 
چه معنی ای می دهد؟ اسمش روی خودش است. رشد 
یعنی همان صعود، یعنی همان قله. هر چه هم باالتر 
بهتــر. در واقــع مــا االن در باالتریــن حــد رشــد اقتصادی 
هســتیم. طــوری کــه اگــر کمــی دیگــر رشــد کنــد ســقف 
آســمان را ســوراخ کــرده و بــه عــرش پروردگار می رســد. 
فرشتگان از آن باال به نوک قله نگاه می کنند و متعجب 
از توانایی اشــرف مخلوقات از این همه رشــد اقتصادی، 

انگشت به دهان می مانند. 
اصال برای همین است که دشمنان مدام حسودی 
می کنند و چشم شــان دارد بیرون می زند. هرچقدر هم 
تــالش می کننــد نمی تواننــد بــه نصــف رشــد ما برســند. 
نهایتاً یک تپه ماســه ای درســت می کنند که با یک موج 
کوچک دریا فرو می ریزد. اقتصادشــان دچار ســوءتغذیه 

است و نای رشد کردن ندارد.  
آنهــا هنــوز خیلی مانده که مثل مســئوالن ما جزو 

فاتحان قله های اقتصادی شوند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

منابــع  توســعه  و  برنامه ریــزی  معاونــت 
وزارت آمــوزش و پرورش دســتورالعمل تشــکیل 
هیأت هــای  تخصصــی  و  اجرایــی  کارگروه هــای 
را معلمــان  رتبه بنــدی  نظــام  قانــون   ممیــزه 

ابالغ کرد.
بــه گــزارش ایســنا، معاونــت برنامه ریــزی و 
توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در راستای 
اجــرای هرچــه ســریع تر و دقیق تــر قانــون نظــام 
رتبه بندی و با استناد به تبصره ذیل ماده۲0 آیین 
نامه اجرای قانون مذکور، دســتورالعمل تشــکیل 
کارگروه های اجرایی و تخصصی هیأت های ممیزه 
قانــون نظــام رتبه بندی معلمــان را به ادارات کل 

آموزش و پرورش استان ها ابالغ کرد.
بــر ایــن اســاس؛ هیأت هــای ممیزه اســتان، 

شهرســتان، منطقــه و ناحیه مطابــق مفاد قانون، 
آیین نامــه اجرایــی مربــوط و مــوارد ذکرشــده در 
این دســتورالعمل باید در اســرع وقت نســبت به 
تشــکیل کارگروه هــا و اجــرای دقیــق رتبه بنــدی و 
صــدور احــکام کارگزینی مشــموالن حداکثر تا ۲0 

آبان سال جاری اقدام کنند.

در بخش هایی از این 
دستورالعمل آمده است:

بررســی،  اصلــی  مســئولیت  و  مرجــع 
تعییــن امتیــاز نهایــی و تعییــن رتبه مشــموالن 
و حســن اجــرای مقــررات مربوط بــا هیأت های 
ممیــزه موضــوع ماده ۷ قانون نظــام رتبه بندی 

معلمــان اســت کــه باید با اســتفاده از ظرفیت 
تخصصــی  و  اجرایــی  کارگروه هــای  حداکثــری 

انجام شود.
هیــأت ممیــزه مرکزی، اســتان، شهرســتان، 
منطقــه و ناحیــه موظــف  اســت پــس از بررســی 
مــوارد، مفــاد فرم های مربوط، امتیازات مکتســبه 
قالــب  در  را  مشــموالن  از  یــک  هــر  رتبــه  و 
صورت جلســه ای که از ســامانه رتبــه بندی گرفته 
می شــود، تنظیــم، تأییــد و امضــا  کنــد. اصــل این 
صورت جلســه در پرونــده پرســنلی فــرد بایگانــی 
بارگــذاری  رتبه بنــدی  ســامانه  در  آن  تصویــر  و 

می شود.
برای تسریع در اجرای رتبه بندی، هر هیأت  
ممیــزه در ســطوح مختلف حداقل چهــار کارگروه 

متوســطه«،  »آمــوزش  شــامل  )اصلــی(  اجرایــی 
و  پرورشــی«  »فرهنگــی-  ابتدایــی«،  »آمــوزش 
»تربیت بدنی و ســالمت« با مســئولیت مستقیم 

معاونت های مربوط تشکیل می شود.
به منظــور ارتقــای کیفیــت و حکمفرما کردن 
نگــرش تخصصــی در ارزیابی ها، کارگروه آموزش 
گروه هــای  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا  متوســطه 
کارگروه هــای  تشــکیل  بــه  نســبت  آموزشــی 

تخصصی هیأت ممیزه اقدام می کند.
کارگروه هــای تخصصــی متناســب با عناوین 
شــغلی و درســی هــر دوره و بــا تصویــب هیــأت 
ممیــزه تعیین می شــوند. تعــداد اعضــای کارگروه 
فرعــی 5 نفــر اســت و میانگین امتیاز ثبت شــده 
توســط هــر یــک از آن هــا بــه عنــوان امتیــاز فــرد 

مشــمول قانــون تعییــن و بــه هیأت هــای ممیــزه 
پیشنهاد می شود.

بــا توجــه بــه تعــداد معلمــان دوره ابتدایــی، 
ناحیــه/ منطقــه  هیأت هــای ممیــزه شهرســتان/ 
)اصلــی(  اجرایــی  کارگــروه  ذیــل  می تواننــد 
آمــوزش ابتدایــی نیز به تناســب تعــداد معلمان، 
کارگروه هــای تخصصــی )فرعــی( تشــکیل دهنــد. 
تعــداد و اعضــای ایــن کارگروه هــا نیز بــه تصویب 

هیأت ممیزه مربوط می رسد.
در تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی و فرعی 
دانشــگاه  اســتادان  ظرفیــت  از  امــکان  حــد  تــا 
فرهنگیــان، معلمــان و مدیــران مــدارس باتجربــه 
و  آموزشــی  گروه هــای  اعضــای  و  خوشــنام  و 

کارشناسان خبره استفاده شود.

ُــن محمولــه آنتــی بیوتیــک از  واردات ۵۰ ت
هنــد، در حالــی اتفــاق افتــاد کــه گفتــه می شــود 
مــواد اولیــه دارویــی در انبــار برخی شــرکت های 

داخلی موجود بوده است.
بــه گــزارش مهــر، وقتــی کشــور بــا کمبــود 
بیوتیک  هــای  آنتــی  همچــون  ســاده  داروهــای 
کــودکان مواجــه شــد، وزارت بهداشــت تصمیــم 
گرفت برای رفع کمبود، دســت به واردات بزند و 
اینگونــه بــود کــه محموله 50 تُنــی داروهای آنتی 

بیوتیک را از کشور هند وارد کرد.
در همیــن حــال، عنــوان می شــد کــه علــت 
کمبــود داروهــای آنتــی بیوتیــک در کشــور، گالیه 
نحــوه  از  دارویــی،  اولیــه  مــواد  تولیدکننــدگان 
قیمت گــذاری از ســوی ســازمان غــذا و دارو بــوده 

است.
شــائبه ها در زمینــه کمبــود داروهــای آنتــی 
دســتگاه های  شــد  باعــث  کشــور،  در  بیوتیــک 
نظارتــی بــه ایــن موضــوع ورود کننــد. بــر همیــن 

اســاس، جلســه ای در سازمان بازرسی کل کشور 
برگزار شد و نمایندگانی از دست اندرکاران دارو، 

در این نشست حضور یافتند.
ایروان مســعودی اصل، بازرس کل امور بهداشــت 
و درمان ســازمان بازرســی کل کشــور، با اشاره به 
گزارش بازرســی های ســازمان بازرســی کل کشور 
دربــاره طــرح »دارویــاری«، گفــت: جمع بنــدی و 
نتایــج بررســی های بازرســی کل امــور بهداشــت و 
درمان در مرکز و همچنین بازرسی کل استان های 

ســازمان نشــان می دهد که مردم از کمبود دارو و 
افزایش پرداخت از جیب گالیه دارند.

وی با تأکید بر اینکه نگاه ســازمان بازرســی 
کــرد:  تصریــح  اســت،  پیشــگیری  و  تعامــل  بــر 
و  داشــته  تــالش  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان 
دارد کــه مشــکالت طــرح »دارویــاری« و موضــوع 
کمبود برخی اقالم دارویی را با برگزاری جلســات 
مختلف با ســازمان غذا و دارو و همچنین بخش 

صنعت رفع کند.

مســعودی اصل تأکید کرد: چنانچه سازمان 
بازرســی بــه اســنادی برســد کــه ســازمان غــذا و 
دارو در خصــوص وظایــف خــود تعلــل داشــته یــا 
شــرکت های دارویــی اقــدام بــه دپــو دارو با هدف 
بــاال بــردن قیمت هــا کرده انــد، بــه صــورت قاطــع 

برخورد می کند.
وی با اشاره به فراخوان سازمان غذا و دارو 
دربــاره واردات داروهایــی کــه در بــازار بــا کمبــود 
مواجــه اســت، گفــت: آنچــه مشــخص شــد ایــن 
اســت که شــرکت ها دارای مواد اولیــه کافی برای 
تولیــد محصول نهایی اقالمی که با کمبود مواجه 

است، هستند.
همچنیــن اشــکان میرمحمــدی بــازرس کل 
امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی 
کل کشــور، بــا اشــاره بــه بازدیــد خــود از برخــی 
شــرکت های پخــش دارو و همچنین شــرکت های 
»مــواد اولیــه ســاز« در پــی بررســی کمبــود اقالم 
دارویی، اظهار کرد: بررســی های میدانی حاکی از 
ایــن اســت که مــاده اولیــه انــواع آنتی بیوتیک در 
انبارهــای شــرکت های تأمین کننده به طور کامل 
فراهــم اســت. به طور نمونــه در بازدید از یکی از 
شــرکت های دارویی مشــخص شــد حدود 30 تن 
ماده اولیه »آزیترومایسین« در انبار این شرکت 
موجود اســت و حدود 30 تن دیگر از مواد اولیه 
ایــن شــرکت در گمــرک وجــود دارد کــه جمعاً این 
مقدار برای نیاز ۶ ماهه کشور کافی خواهد بود.

بــه امتنــاع شــرکت های دارویــی  وی راجــع 
گفــت:  آنتی بیوتیــک  دارویــی  اقــالم  تولیــد  از 
در ایــن بازدیدهــا »حــذف ارز ترجیحــی و عــدم 
همسان سازی قیمت های جدید با افزایش ناشی 
از تغییــر نــرخ ارز جهــت تهیــه مواد اولیــه« و نیز 
»افزایــش هزینه های مرتبط بــا تولید محصوالت 
شــرکت های  امتنــاع  مهــم  عامــل  دو  دارویــی«، 
دارویــی از تولیــد برخــی اقالم دارویی به واســطه 
عــدم اصــالح به موقع قیمت ها از ســوی ســازمان 
غذا و دارو منتج به زیان شرکت های تولیدکننده 

ناشی از آن عنوان شده است.

وزارت  نابــاروری  درمــان  برنامــه  کارشــناس 
بهداشت ضمن تشریح خدمات درمان ناباروری 
و نحــوه پوشــش بیمــه ای ایــن خدمــات، شــرایط 
اعطای وام قرض الحسنه 4 درصدی به زوج های 

نابارور را تشریح کرد.
کارشــناس  عابدینــی،  مهراندخــت  دکتــر 
در  بهداشــت  وزارت  نابــاروری  درمــان  برنامــه 
گفت وگو با ایســنا،  درباره خدماتی که از ســوی 
ارائــه  نابــاروری  درمــان  بــرای  بهداشــت  وزارت 
می شــود، گفــت: دولــت با ســه الگــوی مختلف 
از  یکــی  می کنــد؛  کمــک  نابــارور  زوج هــای  بــه 
ایــن الگوهــا بســته حمایــت از زوج هــای نابارور 
بــود کــه از ســال ۱3۹۴ تدویــن و ارائــه شــد. به 
کــه  شــد  گفتــه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 
مراکــز درمــان نابــاروری منطقــه خــود را دعــوت 
بــه قــرارداد کنند و به عبارتی دانشــگاه از مراکز 
خدمــات درمــان ناباروری خریــد خدمت می کرد 
و زوج هــا در مرکــز نابــاروری خدمــت دریافــت 
قالــب  در  هزینه هــا  از  درصــدی  و  می کردنــد 
ایــن بســته حمایتی بــه مراکز پرداخت می شــد. 
همچنیــن اطالعــات مراجعیــن و نــوع خدمــت 
دریافتــی در ســامانه وزارت بهداشــت ثبــت و با 
تامیــن اعتبارات، هزینه کرد مراکز طرف قرارداد 

پرداخت می شد.

خدمات درمان ناباروری کدامند
وی ادامه داد: به طور کلی خدمات درمان 
نابــاروری شــامل ویزیــت، پاراکلینیــک، دارو و 
لــوازم مصرفــی و اقدامات تشــخیصی و درمانی 
برای زوجین مبتال به ناباروری اولیه و ثانویه که 
از سوی بیمه های پایه در سامانه آنها نشان دار 
شــده اند، اســت. در عیــن حــال هــر ســال هــم 
خدماتــی را بــه بســته خدمتــی تعریــف شــده، 
اضافــه کردیــم. بــه عنــوان مثــال اگــر در ســال 
اول اعــالم کــرده بودیــم کــه ۸0 درصــد هزینــه 
دو ســیکل IVF را تحت پوشــش قرار می دهیم، 
سال بعد این میزان را افزایش داده یا خدمات 
دیگــری را بــه آن اضافه کردیم. به طوری که در 
حال حاضر بُعد و عمق حمایتی را در این بسته 
 ،IVF ارتقــا دادیــم. در ســال ۱3۹۹ ســه ســیکل
ســه ســیکل IUI، ســه ســیکل انتقــال بــا جنیــن 

فریز، عمل میکروتســه و تسه برای مردان، یک 
آزمایــش AMH، خدمــات فریــز و ذوب را تحــت 
پوشش ۹0 درصدی وزارت بهداشت قرار دادیم 
و ســهم مردم ۱0 درصــد هزینه های داخل مرکز 
را می پرداختند. سقف و میزان پوشش حمایتی 
در کلیــه مراکــز خصوصــی و دولتــی ۹0 درصــد 

مبلغ خدمت در بخش دولتی بود.

وجود 4۰ مرکز درمان ناباروری 
دولتی در کشور

عابدینــی گفــت: همزمــان بــا ایــن اقــدام 
مراکــز درمــان نابــاروری دولتی در حال توســعه 
اســت تــا دسترســی جغرافیایی مــردم را فراهم 
کنیــم. پیــش از آغــاز ایــن طــرح در ســال ۹۴ 
تنهــا ۱۷ مرکــز درمان ناباروری دولتی در کشــور 
داشتیم و اکنون حدود ۴0 مرکز درمان ناباروری 
دولتــی داریم و برای برخورداری همه اســتان ها 
از خدمــات دولتــی، ایــن تعــداد بــه ۴5 مرکــز تا 
سال ۱۴0۲ در حال افزایش است. بنابراین قرار 
است پنج مرکز دیگر به این مراکز اضافه شود.  
همچنین در برنامه توسعه ای مصوب در قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر شده 
تــا کلیه دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور که 
مرکــز ناباروری ندارند یک مرکز درمان ناباروری 
هــر چنــد با خدمــات محدودتر راه انــدازی کنند. 
در ایــن مراکــز حداقــل ۸5 درصــد از زوج هــای 
را  خــود  نیــاز  مــورد  درمانــی  خدمــات  نابــارور 

دریافت می کنند.

نکاتی درباره پذیرش زوج های 
نابارور و دریافت خدمات 

بیمه ای درمانی
کارشــناس برنامــه درمان نابــاروری وزارت 
بهداشت با اشاره به چند نکته مهم در پذیرش 
زوج هــای نابارور برای دریافــت خدمات بیمه ای 
در درمــان نابــاروری، گفــت: همــه مراکــز مایــل 
بــه ارائــه خدمــات بــا پوشــش بیمه ای نیســتند. 
خدمــات  ایــن  از  بهره منــدی  بــرای  بنابرایــن 
مددجویــان،  مراجعــه  ابتــدای  در  اســت  الزم 
وضــع قــرارداد مرکــز بــا بیمه هــا را ســوال کنند. 

همچنیــن الزم اســت مددجــو در ســامانه بیمه، 
نشــان دار شود. دارندگان بیمه تامین اجتماعی 
بــا معرفی نامــه از دفاتــر بیمــه تامیــن اجتماعی 
و دارنــدگان بیمــه ســالمت مســتقیما در مراکــز 
طــرف قــرارداد از ســوی متخصــص اورولــوژی و 
فلوشــیپ نازایی نشــان دار می شــوند. نشان دار 
شــدن بــه ایــن معنی اســت که بیمــه ۹0 درصد 
نســخ دارویــی، آزمایش هــا و اقدامــات درمانــی 
افــراد نشــان دار شــده را تقبــل کــرده و بنابراین 
مددجویان این خدمات را با پوشش بیمه ای ۹0 

درصدی دریافت می کنند.
عابدینی با بیان اینکه در عین حال سقف 
پوشــش بیمــه ای تعرفــه بخــش دولتــی، خیریه 
یــا عمومــی غیــر دولتــی اســت و اگــر زوج هــا به 
مراکــز خصوصــی طــرف قــرارداد مراجعــه کنند، 
مابه التفــاوت تعرفــه خصوصی و غیــر دولتی بر 
عهــده بیمــار اســت، گفــت: در حــال حاضر هم 
خدمــات مربــوط بــه اهــدا و داروهــای مکمل در 
پوشــش بیمه قــرار ندارنــد. همچنیــن داروهای 
وارداتی که مشــابه داخلــی دارند، معادل تولید 
داخل در پوشــش بیمه بوده و مابه التفاوت آن 
بــر عهــده بیمــار اســت. در حالــی کــه داروهــای 
وارداتی که مشابه داخلی ندارند، تحت پوشش 

بیمه قرار دارند.  
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عابدینی در ادامه صحبت هایش به اقدام 
دیگــری کــه برای حمایت از زوج هــای نابارور در 
نظر گرفته شده، اشاره و اظهار کرد: از شهریور 
سال ۱3۹۹، بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه، 
وزارت بهداشــت و بانــک مرکزی، مکلف شــدند 
دســتورالعمل تســهیالت اعطایی را تدوین کرده 
و از اعتبــارات توزیــع شــده بــه بانک هــا دربــاره 
اعطــای تســهیالت قرض الحســنه بــه زوج هــای 

نابارور اقدام کنند.
پرداخــت  شــرایط  البتــه  کــرد:  تاکیــد  وی 
وام در قالــب ضوابــط بانک هــا اســت. طبق این 
طرح تســهیالت درمان ناباروری به ســه گروه از 
زوج هایی که خواستار درمان ناباروری هستند، 
تعلــق می گیــرد؛ زوج هایــی که بــه خدمات اهدا 

نیاز دارند، زوج هایی که الزم اســت از داروهای 
بــوده و  تحــت پوشــش  درمانــی کــه وارداتــی 
بیمــه قــرار ندارنــد، اســتفاده کننــد و زوج هایی 
بــه  کــه  پرهزینــه  و  پرخطــر  حاملگی هــای  بــا 

درمان های IVF  و ICSI نیاز دارند.
نابــاروری  درمــان  برنامــه  کارشــناس   
وزارت بهداشــت گفــت: متقاضیــان بــا دریافــت 
معرفی نامه از مرکز ناباروری تحت درمان که به 
یکی از موارد فوق اشاره دارد، به دانشگاه علوم 
پزشکی محل سکونت مراجعه کرده و اقدامات 
اداری برایشــان انجام می شود. واجدین شرایط 
وام، باید بیمه پایه داشته باشند. سایر شرایط 
از قبیل شــرط ســن کمتر از ۴5 ســال، تابعیت 
ایرانــی و شــرایط بانــک را اعــم از ضامــن و ... 
دارا باشــند. تاکید می کنم که حتی اگر خدمات 
درمانــی  را در شــهر دیگــری دریافت می کنند، با 
گرفتــن معرفی نامه از آن مرکز درمان ناباروری، 
تقاضــای وام بــه معاونت درمان دانشــگاه محل 

سکونت باید ارائه شود.
عابدینــی دربــاره شــرایط دریافــت وام از 
ســوی زوج هــای نابارور، تاکید کــرد: میزان کلی 
اعتبــارات بــرای اعطای وام مشــخص بوده و هر 
زوج فقــط یکبــار می توانــد از ایــن وام اســتفاده 
کنــد. وظیفــه معرفــی متقاضــی به بانــک عامل 
در ســقف کلــی ســهمیه  اســتان و ســقف فردی 
تســهیالت بــرای متقاضی بر عهده کارشناســان 
علــوم  دانشــگاه های  درمــان  معاونــت  در  مــا 
پزشــکی اســت. بازپرداخــت اقســاط تســهیالت 
حداکثــر ۶0 مــاه )5 ســال( و بــا نــرخ کارمــزد ۴ 

درصد در سال است.
اعطــای  در  حــال  عیــن  در  افــزود:  وی 
ایــن تســهیالت نیــازی بــه اخــذ پیــش فاکتــور 
بیمارســتان یــا تجهیــزات از متقاضــی نیســت و 
بانک هــای عامل مکلف به رعایت ســایر قوانین 
و مقــررات مربوطــه بانکی در اعطای تســهیالت 
قرض الحســنه هســتند. معرفی افــراد متقاضی 
بــه بانــک عامــل نیــز بــر اســاس لیســت انتظــار 
بــوده و انجــام امــور دریافــت وام طبــق شــرایط 
بانک عامل اســت. باید توجه کرد که افراد بعد 
از دریافــت هــر خدمت در ســامانه های مربوطه 

بیمه ها و وام وزارت بهداشت ثبت می شوند.

جزئیاتی از طرح ساماندهی 
»نیروهای غیررسمی« در 

آموزش وپرورش
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش 
و پــرورش جزئیاتــی از طــرح ســاماندهی نیروهای 
تاکیــد  و  اعــالم  آموزش وپــرورش  در  غیررســمی 
کــرد کــه همچنــان مســیر جذب نیرو بــه آموزش و 
پرورش، دو دانشگاه تربیت معلم و شهید رجایی 

هستند.
قاســم احمدی الشــکی در گفت وگو با ایســنا، 
دربــاره طــرح ســاماندهی نیروهــای غیررســمی در 
آموزش وپــرورش کــه در مجلــس شــورای اســالمی 
در جریان اســت توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: این 
طــرح در ردیــف چهاردهــم اســت که در کمیســیون 
آموزش تصویب شده و مدت زمان زیادی است که 

آن را در دستور گذاشته اند.
وی افــزود: تمرکــز ایــن طــرح بــر ســاماندهی 
نیروی انســانی و بنایشــان بر این اســت که از این 
پــس وقتــی می خواهنــد آزمــون اســتخدامی برگــزار 
و طبــق مــاده ۲۸ اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان، 
فارغ التحصیــالن لیســانس بــه باالتر دانشــگاه های 
معلمــان  بــرای  امتیازاتــی  کننــد،  جــذب  را  دیگــر 
غیررســمی به جهت اینکه ســال های سال خدماتی 
داشــته و بــا آمــوزش و پــرورش همکاری داشــته اند 

درنظر بگیرند.
معــاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش 
و پــرورش بــا بیــان اینکــه منتظریــم مجلــس نتیجه 
را بــه مــا اعالم کند، دربــاره به کارگیری و اختصاص 
امتیــاز ویــژه بــه معلمان مــدارس غیردولتــی گفت: 
اکنــون نمی توانیــم به تفکیک اعــالم کنیم؛ در طرح 
مذکــور تمــام معلمــان غیررســمی ذکــر شــده اند و 
مانند دوره گذشته نیست که مشموالن با جزئیات 
و به تفکیک مشخص شده باشند. باید ببینیم این 

طرح در نهایت به کجا می رسد.
الشــکی تاکیــد کــرد که همچنان مســیر جذب 
نیــرو بــه آمــوزش و پــرورش، دو دانشــگاه تربیــت 
معلــم و شــهید رجایــی هســتند و تمــام هــّم و غــم 
مــا هــم همین اســت کــه نیرویی غیر از این مســیر 
پذیــرش نشــود. کســی کــه می خواهــد معلــم شــود 
بایــد دوره چهارســاله  معلمــی در ایــن دو دانشــگاه 

را گذرانده باشد.

شروط اعطای وام 4 درصدی به زوج های نابارور 

صدور احکام کارگزینی مشموالن رتبه بندی تا ۲۰ آبان 

ورود سازمان بازرسی
به بازار دارو

قالیباف، قانون افزایش 
حقوق را ابالغ کرد

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی قانــون افزایــش 
حقــوق کارکنــان دولت و بازنشســتگان را بــرای اجرا به 

رئیس جمهوری ابالغ کرد.
رئیــس  قالیبــاف  محمدباقــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
مجلس در نامه ای به حجت االســالم  والمســلمین ســید 
ابراهیــم رئیســی، رئیــس جمهــوری قانون اصــالح قانون 
بودجه ســال ۱۴0۱ کل کشــور و ترمیم حقوق کارکنان و 
بازنشستگان کشوری و لشکری را برای اجرا ابالغ کرد.

جزئیات دارورسانی درب 
منزل مبتالیان MS در تهران 
معــاون بیمــه و خدمــات ســالمت ســازمان بیمــه 
ســالمت بــا تاکیــد بــر جزئیــات اجــرای آزمایشــی طــرح 
دارو رسانی درب منزل بیماران خاص و صعب العالج،  
عنــوان کــرد ایــن طــرح در شــهر تهــران بــا گــروه هدف 
بیمــاران ام اس آغــاز شــده اســت و به تدریج مشــمول 

سایر بیماری های خاص خواهد شد.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  رضایــی  مهــدی  دکتــر 
درخصــوص اجــرای طرح پایلــوت طرح دارورســانی درب 
منزل بیماران خاص، گفت: هدف ما این بوده است که 
بــرای رفــاه حال بیمه شــدگان خاص به شــکل آزمایشــی 
در اســتان تهــران بــا مشــارکت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تهــران و داروخانــه ۱3 آبــان ایــن طــرح را اجرایــی کنیم. 
در اســتان تهــران ۱3 هــزار و ۴00 بیمار خاص داریم که 
از این تعداد ۶۸00 نفر مبتال به ام اس هســتند و مقرر 
شــد برای این دســته از بیماران دارورســانی درب منزل 

انجام شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارتباط بــا بیماران از ســوی 
ســازمان بیمه ســالمت برقرار خواهد شــد، تصریح کرد: 
اســامی ایــن بیمــاران بــرای ما مشــخص اســت و ابتدا با 
بیمار تماس می گیریم تا ببینیم تمایلی به دریافت دارو 
درب منــزل دارنــد یــا خیر؟ کــه در این مرحله آزمایشــی 
۶0 درصــد بیمــاران گــروه هــدف در تهــران بــا دریافــت 
دارو درب منــزل موافقــت کردند. چون داروها به شــکل 
نســخه الکترونیــک اســت زمانــی کــه پزشــک برایشــان 
نســخه نویســی می کنــد، کــد رهگیــری بــه داروخانه  ۱3 
آبــان مــی رود و ســپس بــا رعایــت زنجیره ســرما دارو به 

آدرس بیمار ارسال می شود.
رضایــی در پایــان بیــان کرد: برای طرح دارورســانی 
درب منزل، بیماران خاص ریالی پرداخت نخواهند کرد 
و تمام هزینه ها بر عهده ســازمان بیمه  ســالمت اســت. 
در صورت گســترش طرح به ســایر بیماران ممکن است 
ســازمان تصمیــم دیگــری اتخــاذ کنــد، امــا اکنــون طــرح 

دارورسانی درب منزل بیماران خاص رایگان است.
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