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علی رمضانیان

در بازارهــای مالــی دنیــا ایــن تــاش 
وجــود دارد کــه بعضــا ابزارهــای مالی 
اســامی را معرفــی و بــه مســلمانان 
ارائه کنند. در بازار  ســرمایه، بانک و 
بیمــه ایــن ابزارهای مالی اســامی در 
ســال های اخیــر در دنیــا رونــق گرفتــه 
اســت.  در صنعــت بیمــه ایــران نیــز 
مانند دیگر بازارهای مالی تاش شده 

تــا یــک ابزار مالی اســامی ارائه شــود کــه تکافل نام 
گرفته است. 

بــه گــزارش »عصــر اقتصــاد«؛ حــدود 15 ســالی 
از مطــرح شــدن صنــدوق تعــاون در خصــوص  ورود 
بیمه هــای تعاونــی در راســتای تحقــق سیاســت های 
کلی اصل ۴۴ به صنعت بیمه کشورمان می گذرد. اما 
شاهد اتفاقات خاصی در این زمینه نبودیم. در همان 
زمان، بیمه تکافل نیز مطرح شد ولی در این خصوص 
هم با وجود گذشــته نزدیک به دو دهه شــاهد رخداد 

خاصی نبودیم. 
اســامی کــردن اجــزا اقتصــاد، پیشــینه طوالنــی 
دارد. اوراق بهــادار اســامی، بــازار ســرمایه و ابزارهای 
اســامی، بانکداری اســامی و بیمه اســامی از جمله 
مــواردی هســتند کــه در کشــورهای اســامی مطــرح 
است. کشورهای اسامی در حوزه مالی توفیق زیادی 
داشــتند چون که ابزارهای سرمایه گذاری مناسبی در 
ایــن حــوزه هــا دارد. هرچنــد نفوذ این اســامی کردن 
اجزا اقتصاد تا ارکان اقتصادی غرب نیز رخ داده است. 
در  ســوییس  و  امریــکا  انگلیــس،  هــای  بانــک  مثــا 
زمینــه ابزارهــای اســامی مالی اقدامات زیــادی کردند 
کــه نتیجــه مثبتــی نیز داشــت. امــا در ایران ما شــاهد 
رخدادهــای مثبت زیادی نبودیم. موضوع بیمه تکافل 
چندســالی اســت کــه مطــرح مــی شــود اما ایــن روزها 
بیمــه مرکــزی تمرکــز بیشــتری را در این حــوزه مبذول 
داشــته اســت. این در حالی اســت که صنعت بیمه با 
مشکات زیادی دست و پنجه نر می کند و نتوانسته 
ضریب نفوذ مناســب را طبق برنامه پنجساله توسعه 

رقم بزند. 

تعریف تکافل
واژه تکافــل بــه مفهــوم بیمــه اســامی اســت که در 
محــدوده معامــات اســامی )بانکداری اســامی( بــا 
رعایــت قوانیــن و مقررات اســامی  انجام می پذیرد. 

اصــوال بیمــه مکانیزمــی بــرای جبران 
مختلــف  حــوادث  از  ناشــی  تبعــات 
جبــران  اصــل  راســتای  در  و  بــوده 
خســارت و مســوولیت های مشــترک 

افراد جامعه عمل می کند.
عربــی  ریشــه  دارای  تکافــل   
کفــال اســت کــه بــه معنــا و مفهــوم 
بــرآورد نیــاز در جامعه اســت و بیمه 
تکافل خســارت ناشــی از حــوادث را 
تحت پوشــش قــرار می دهــد و در واقــع مکمل نظام 

بانکی بدون ربا است. 
 بیمه تکافل از بسیاری جهات شبیه بیمه های 
بازرگانــی مرســوم بــوده کــه بــر اصــل مشــارکت و 
تعــاون بیمه گــزاران تاکیــد دارد. در واقع نوعی بیمه 
اسامی مبتنی بر مشارکت و تعاون و ایجاد صندوق 
مشــترک اســت. این امر ســابقه بســیار طوالنی در 
کشــورهای اسامی داشــته، بــه طوری که بــه دنبال 
گســترش مبــادالت تجــاری بین بازرگانان مســلمان 
عــرب و کشــورهای هنــد، ماالیــا و ســایر کشــورهای 
آســیایی، بازرگانــان بــرای جبران خســارات وارده به 
کاالی خــود صندوقــی را تشــکیل می دادند. اســاس 
بیمه اســامی یا تکافل مســوولیت مشترک،  غرامت 

مشترک و منافع مشترک است.
بــر همیــن اســاس، اخیــرا در مــورد راه انــدازی 
را  متفاوتــی  اظهارنظــرات  تکافــل  مالــی  سیســتم 
می شنویم. صرفنظر از محتوای سخنان اشخاص در 
خصوص این ابزار مالی که منشــا در اصول شــریعت 
دارد، آنــرا روشــی  مفیــد کــه باعــث نهادینــه شــدن 
فرهنگ تعاون، خرد و همکاری های جمعی در محیط 

کسب و کار ملی می گردد می توان تعبیر کرد.  

راه سوم
تکافل را می توان یک راه ســوم در اکوسیســتم کســب 
و کار نامیــد و آنــرا یــک ابزارمالی یــا رویکرد جدید تامین 
سرمایه و پوشش حمایتی در قبال ریسک های مشهود و 
نامشهود بطور مستقل از بخش های  دولتی و خصوصی 
محســوب کــرد .از اواخــر دهــه 70 در ایران، بســیاری از 
اقتصاددانــان  از تصمیــم ســازان و تصمیم گیران ارشــد 
کشــور درخواســت ، کاهــش ســهم ســرمایه گــذاری و 
مدیریت دولت در اقتصاد به روش مستقیم را داشتند 
. برای همین منظور، اصل ۴۴ قانون اساســی تغییراتی 
داشــت تا راه برای حضور شــرکت های بخش خصوصی 

واقعــی بــاز شــود.   بــه گفتــه حمیدرضــا حــاج اشــرفی، 
کارشــناس بیمــه، ابــزار تکافل و اســتقرار سیســتم های 
تعــاون محــور ، مــردم ســاالر به قصــد اجتنــاب از ثروت 
اندوزی فرد محور و کنز ، کلید تکثیر سرمایه های ثابت 
و متغیــر و روش هــای مردمی حمایــت از کارآفرینان در 
توزیــع ریســک متقارن اســت که ریشــه در تاریــخ ایران 
دارد. احیــای مجــدد سیســتم مشــارکت هــای اقتصادی 
تکافــل  قالــب سیســتم  در  اکنــون  محلــی  در جوامــع 
امکانپذیــر اســت . رهــاورد تجربیات بانک هــا و بیمه ها 
جهت نوســازی اقتصاد از ســنت به مدرنیته که ارمغان 
دانــش غــرب بــود کتمــان شــدنی نیســت، لیکــن اکنون 
زمــان بازگشــت بــه فرهنــگ همکاری های تعــاون محور 
بــرای توســعه ملــی ســت. حــاج اشــرفی در ادامــه گفت 
و گــو بــا عصراقتصــاد؛ افــزود : »بدون تردیــد ورود مدل 
تکافل در اقتصاد بیمه همانند حســاب قرض الحســنه 
در بانک ها عمل خواهد کرد تا عیار و ســهم پول نزول 
و بهره بیشــتر نشــود . سیستمی که مشارکت حال در 
ســپرده گذاری ها را افزایش می دهد.اینکه پول ســالم و 
حال تکافل بیاید و در تولید سرمایه گذاری شود و قابل 
نظارت از ســوی متکافل باشــد سهم صنعت بیمه نیز از 
اقتصاد حال افزایش می یابد. توجه به S.M.Eها و تولید 
خرد خانوادگی باید بسیار در اولویت قرار گیرد.دشواری 
کار در این است که عده ای به پول و سرمایه گذاری های 
بــا نــرخ ســود متداول »بــه اصطاح نــزول« متــداول در 
جامعــه عــادت کرده انــد و اعتیاد به پول نــزول از اعتیاد 
به مواد مخدر هم متاســفانه نیرومندتر اســت. و  لذا به 
بهانه واهی؛ اختاف اندازی در فقه و مذهب  یا تفاوت 
بــا عقایــد اعــراب، از ورود ایــن مــدل بین المللــی تعــاون 
اســامی خوششــان نمیاید در حالیکه کشــورهای غربی 
اســتقبال بیشــتری از این نوع روش تعاون اســامی در 
بیمه داشــته اند و جایگاه و ســهم  بزرگی در پرتفوی بازار 
بیمــه بیــن الملل شــکل گرفته اســت..اگر حــاوت بهره 
بــرداری از خدمــات شــبه بیمه سیســتم تکافــل را مردم 
بچشند دیگر عده ای سودجو از منابع ارزان بیمه گذاران 
عزیزمان به نفع خود بهره نمی برند. او در خصوص علت 
مخالفت با این طرح گفت: »عده ای از تغییر می ترسند. 
چرا از تغییر و ایجاد و نوآوری در بیمه و اقنصاد هراس 
دارنــد؟ پاســخ ســاده اســت ایــن افــراد شــناختی از ایــن 
ابزارهای نوین ندارند. این افراد در برابر تحول دیجیتال 
صنعــت بیمه نیــز مقاومت می کنند و آن را عقب مانده 
نگه داشــتند. مقاومــت در برابــر عــدم خلــق محصول در 
بیمه محصوالت کشاورزی،ســرمایه گذاری معادن،بیمه 

ایجــاد  موجــب  طبیعــی  حــوادث  و  ورزشــکاران،درمان 
انواع صندوقچه هــای بیمــه ای ناکارامــد شــد و هم اکنون 
عــدم  تحــرک  در اجــرای وظیفــه صنعــت بیمــه در اجرای 
قانون تاســیس موسســات تضمین، این ســازوکار بیمه 
اعتبــاری نضمینــی و اجــرای آنرا به ســمت وزارت دارایی 
و بانــک مرکــزی ســوق داده و ایــن امکان توســعه بخش 
بــا انحرافــی هدفمنــد مصــادره شــده و انفعــال صنعــت 
بیمه ســفره و ســهم بیمه در اقتصاد را همچنان کوچک 
و کوچکتــر خواهــد کرد لــذا انجام امــور و تحوالت بزرگ 
دانش،مهــارت و تجربــه و جســارت میخواهــد و بــا طبل 
توخالی تبلیغاتی و نمایش ها، سمینارها و نشست های 
شــکلی غیرمفیــد هرینــه زا و بازاریابــی ســطحی نگرانه 
و شــخصیت ســاری بــرای خــود بــا آگهی و پــول از جیب 
بیمه گذاران و صاحبان ســهام و اظهارنظرهای باصطاح 
کارشناســی بــی مایه می کننــد کــه دردی را دوا نخواهد 
کرد.وضعیــت تکافــل و راه افتــادن آن هم شــبیه همین 

موارد و حکایت اخیرالذکر است.«

ترجمه: فاطمه پاکزاد

آشــفتگی در صنعــت کریپتوکارنســی 
صرافــی هــای بزرگ را متزلــزل کرده و 
ارزش دارایی های دیجیتال را کاهش 
داده اســت، امــا حداقــل یک گــروه  از 
ایــن وضعیــت ســود مــی برنــد: وکای 

ورشکستگی.
پرمخاطــب  ورشکســتگی های 
دیجیتــال  ارزهــای  صرافــی  شــامل 

و   Three Arrows Capital تامینــی  صنــدوق   ،FTX
وام دهنــدگان کریپتــو BlockFi، Celsius Network و 
Voyager Digital Ltd فرصت های جدید )و درآمدهای 
کان( برای شرکت های حقوقی ایجاد می کنند که به 

این شرکت ها مشاوره می دهند.
به گفته کارشناسان، شرکت های حقوقی بزرگ 
می توانند بیش از 100 میلیون دالر هزینه های قانونی 
در طول یک ورشکستگی طوالنی مدت دریافت کنند.

»آدام لویتین«، استاد حقوق در دانشگاه جورج 
تاون که در قانون ورشکستگی متخصص است، گفت: 
»بایــد بــه گورکن پول پرداخت کنید. اینها پرونده های 
پیچیده ای هســتند با یک ســری مسائل جدید، و جای 
تعجــب نیســت که آنها بــه دخالت وکای زیــادی نیاز 

دارند.«
ارزش بیــت کویــن تــا بــه امــروز در ســال جــاری 
65 درصــد کاهــش یافته اســت، که دیگــر دارایی های 
رمزنگاری را به ســمت پایین کشیده و سرمایه گذاران 
را متحیــر کــرده اســت. انفجــار چشــمگیر FTX در ماه 
گذشــته مــوج شــوک جدیــدی را در صنعــت ارزهــای 

دیجیتال ایجاد کرد.

باالتریــن  از  برخــی  کرکلنــد 
نرخ هــای صورت حســاب را در صنعت 
دادگاه،  پرونده هــای  طبــق  و  دارد 
بــرای کار شــرکای خــود در پرونده های 
سلســیوس و وویجر تــا 1995 دالر در 
ســاعت دریافــت می کند. این شــرکت 
کــه بــه درخواســت بــرای اظهــار نظــر 
پاســخ نــداده اســت، تــا کنون بــه طور 
متوســط هــر مــاه حــدود 3.3 میلیون 
دالر در هــر یــک از این موارد صورتحســاب صادر کرده 

است.
حقوقــی  شــرکت های  صورت حســاب  نرخ هــای 
ً عمومی نیســتند، امــا در موارد ورشکســتگی،  معمــوال
وکای شرکت بدهکار باید جزئیات صورت حساب های 
خود را توضیح دهند و برای هزینه های خود از قاضی 

تأییدیه درخواست کنند.
حقوق وکا از دارایی های یک دارایی ورشکستگی 
پرداخت می شــود و کارشناســان گفتند که قضات به 

ندرت خواهان کاهش قابل توجه در حق الزحمه های 
حرفه ای هستند.

دانشــگاه  در  حقــوق  اســتاد  لوپوکــی«،  »لیــن 
فلوریــدا کــه دربــاره ورشکســتگی ها و تجدید ســاختار 
شــرکت ها مطالعــه کــرده اســت، گفــت: »کرکلنــد در 
ورشکســتگی های شــرکت های دولتــی بــزرگ در حــال 
حاضر غالب اســت. اگر آنها بر کریپتو تســلط داشــته 

باشند، آنها را در راس نگه می دارد.«
در میــان پرونده هــای بزرگ تر اخیــر، کرکلند 83 
میلیون دالر به عنوان هزینه های قانونی و بازپرداخت 
برای کارش در ورشکســتگی طوالنی مدت ارائه دهنده 
خدمات ماهواره ای اینتلســت به دســت آورده و بیش 

از 87000 ساعت صورتحساب دریافت کرده است.
شــریک کرکلند، جاشوا ساسبرگ، مشاور اصلی 
هر ســه ورشکســتگی مرتبط با رمزنگاری این شــرکت 
اســت. او در ســال های اخیــر در پرونــده بســیاری از 

ورشکستگی های بزرگ حضور داشته است.
 متن کامل را با اسکن کیوآرکد در سایت روزنامه مطالعه کنید.
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 وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک ایران

امانوئــل مکــرون رئیــس جمهــور 
فرانســه درســفرش بــه آمریــکا از 
اقتصــادی  گرایانــه  ملــی  نگــرش 
آمریــکا در قبــال اقتصــاد اروپا که 
منجــر بــه ضعیفتر شــدن اقتصاد 
این قاره می شــود؛ انتقــاد کرد. از 
ســوی دیگرســخنان وی حکایت از 
نداشــتن اجمــاع میــان 2۷ کشــور 
بــه منظــور  اروپــا  اتحادیــه  عضــو 

اتخاذ موضعی مشترک درقبال این نگرش آمریکا 
نیز دارد.

رســمی  ســفر  یــک  ایــن  ظاهــر  در  البتــه 
بسیارارزشــمند بــرای مکــرون تلقی می شــود. زیرا 
بــرای نخســتین بار یــک رئیس جمهــوردر جمهوری 
پنجم فرانسه افتخار دوبار سفر به آمریکا را کسب 
کرده است. آنهم به عنوان رهبر یک جریان اروپایی 
بــرای تحکیم روند مشــارکت با آمریــکا. اما درواقع 
این سفر دچار پیچیدگیهای فراوان خاص خود نیز 

هست.
مکرون مأموریت دارد گله مندی اتحادیه اروپا 
از ناهمگونی  به وجود آمده ناشی از تناقض آشکار 
میان وابستگی عملی به واشنگتن و خواسته های 
مشروع این اتحادیه در اعمال حاکمیت خود را به 
آگاهی جوبایدن برســاند. گرچــه آمریکا و اتحادیه 
اروپــا درمــورد جنگ اوکراین اتفاق نظر کامل دارند 
ایــن امــر در زمینه هــای اقتصــادی کامــا متفــاوت 
است. درماه اوت )مرداد( مجموعه ای از تخفیفات 
ســرمایه گذاری برای جذب سرمایه ها به آمریکا در 
زمینــه انتقــال انرژی به تصویب رســید که این امر 
تهدیــدی بــرای صنایع اروپا کــه از قبل نیز به دلیل 
بحــران انرژی دچار آســیب شــده بودند محســوب 
می شــود. به تعبیر مکــرون »این امر منجر به چند 

تکه شدن غرب می شود.«
اتحادیه اروپا به این حمایت آشــکار از جذب 
ســرمایه ها کــه درتضــاد کامــل بــا قوانین ســازمان 
جهانــی تجــارت اســت شــدیدا اعتــراض دارد. ایــن 
درحالیســت که در جهــان فعلی نگرانیهای امنیتی 
و راهبــردی برچنــد جانبه گرایــی اولویــت پیداکرده 
است. از اینرو اروپائیان برای تأمین منافع خود به 
اندازه کافی مســلح نیســتند و نمی توانند اهمیت 
دو دغدغه مهم کنونی دولت آمریکا را درک کنند.

ایــن دو دغدغــه عبارتنــد از: رقابــت با چین و 

جامعــه قطبــی آمریــکا کــه بایــدن 
حمایتــی  سیاســتهای  اعمــال  بــا 
در  دارد.  آن  بــر  غلبــه  در  ســعی 
ایــن فضــا قوانیــن مشــروع دیگــر 
جایــی درمبــادالت جهانــی ندارنــد. 
دراینصورت اگر مکرون براین نکته 
تأکید می کند که: »فرانسه و اروپا 
بدین ترتیــب به متغیرهای تنظیم 
تبدیــل می شــوند.« اشــتباه نکرده 
است. این لحن کمی تند است اما با کمال تأسف، 
غیرمســتقیم، بیانگــر وجودتنگناهــای فــراوان در 

آزادی عمل اروپاست. 
زیرا از یکسوانتقاد به آمریکا در شرایطی که 
درصــدد فراهــم کردن ابزارهای مناســب به منظور 
دســتیابی بــه اهــداف اقلیمــی خود اســت مشــکل 
می شــود. از ســوی دیگــر اروپــا نیــز ناچاراســت بــه 
اینگونــه تحــرکات آمریــکا پاســخ دهــد امــا بــدون 
آنکــه سیاســتهای درهــای بــاز و تبــادل آزاد تجاری 
خــود را انــکار کنــد. راه انــدازی یــک جنــگ تجــاری 
اتحــاد  نیازمنــد  غــرب  اردوگاه  درزمانیکــه  آنهــم 
اســت بهتریــن گزینــه نیســت. چــرا کــه رونــد این 
کار طوالنی و نتایج آن نامشــخص اســت. آنهم در 
شرایطی که آمریکا سازوکار داوری سازمان جهانی 
تجــارت را فلــج کــرده اســت. پاســخ بــه ایــن نحوه 
عملکــرد آمریــکا بــا وضع »قانــون خریــد اروپایی« 
بنابه پیشــنهاد رئیس جمهوری فرانسه با توجه به 
نداشتن اجماع برسر آن در۲7کشورعضو اتحادیه 
اروپــا چنــدان عاقانــه بــه نظــر نمی رســد. اروپا در 
نــدارد.  راهبــردی  اســتقال  از زمینه هــا  بســیاری 
بنابرایــن می دانــد کــه نمــی تواند بــدون مواجهه با 
اقدامات تافی جویانه فاجعه بار دورمرزهای خود 
یک حصار تجاری بکشد. تمامی وقایعی چون همه 
گیــری کرونــا، بحران انــرژی و تهدید اروپا از ســوی 
روسیه همگی موجب ایجاد همبستگی دراتحادیه 
اروپا شدند. این خود منجر به تقویت تفکر اروپای 
مستقل دراذهان عمومی شد. این اروپای مستقل 
بــه خــودی خــود تشــکیل نمی شــود. تشــکیل آن 
بســتگی به تأمین منافع مشترک اعضای آن دارد. 
هریــک از اعضــا بایــد مدافــع ایــن منافــع مشــترک 
باشــند. چه بســا این منافع با منافع یک کشور به 

خصوص اروپایی درتعارض باشد.
متن کامل را با اسکن کیوآرکد در سایت روزنامه مطالعه کنید.

فروپاشی کریپتو، امتیازی برای وکای ورشکستگی 

در سایت روزنامه بخوانید:
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قیمت یونولیت؛ همچنان 
صعودی

گزارشهاحاکیازسیرصعودیقیمتیونولیتاست
ودبیــرخانــهصنعــت،معدنوتجارتعلتآنرابروز

مشکالتیدرپتروشیمیپارسعنوانکرد.
در هفته های اخیر برخی سازندگان مسکن و افراد عادی 
کــه در حــال ســاخت منــزل خــود بودنــد، با ایســنا تماس 

گرفتند و از افزایش بی رویه نرخ یونولیت گالیه کردند.
بــرای مثــال چند روز پیش یکی از این افراد با اشــاره به 
تاثیــر افزایش قیمت یونولیت بر قیمت مســکن، گفت: 
قیمــت هــر متــر مربــع یونولیــت بــه بیــش از ۵۰۰ هــزار 
تومان رســیده اســت. این در حالی اســت که قیمت این 
محصول در شــهریور حدود ۷۰ هزار تومان بوده اســت. 
بنابرایــن قیمــت هــر بــار یونولیــت در یک ماشــین از ۱۲ 
میلیون تومان به حدود ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
اواخــر مهر رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع 
پلیمــر علــت افزایــش قیمت مــواد اولیه صنایــع پلیمر را 
مهندسی توزیع از سوی پتروشیمی ها عنوان کرده بود.
بــار دیگــر برای بررســی این موضوع به ســراغ دبیر 
خانــه صنعــت، معدن و تجارت رفتیم. علیرضا میربلوک 
در گفت وگــو با ایســنا، دربــاره افزایش قیمــت یونولیت 
تولیــد  اســتایرن  مونومــر  پــارس،  پتروشــیمی  گفــت: 
می کنــد. ایــن واحــد بــه هــر دلیلــی به مشــکل خــورده و 

بعید است تا حدود دو ماه دیگر هم راه بیفتد.
بــه گفتــه وی در ایــن شــرایط شــرکت ها مجبــور به 
واردات مونومــر اســتایرن شــده اند و احتمــاال تــا اواســط 
پــی اس  هفتــه بعــد خــوراک واحدهایــی کــه فــوم ای 
)یونولیــت( تولیــد می کننــد تامیــن می شــود و بــه تولیــد 
می رســند. علــت اینکــه چــرا فقط ای پی اس به مشــکل 
خــورده و پلــی اســتایرن معمولــی مشــکلی نــدارد، ایــن 
اســت کــه ایــن گریدهــا معمــوال در انبــار پتروشــیمی ها 
وجود داشته است و احتماال با واردات مونومر استایرن 

ملتهب نمی شود.

افزایش ۵ درصدی قیمت 
لپ تاپ در روزهای اخیر

دبیــراتحادیــهفناورانرایانهخاطرنشــانکردافزایش
5درصــدینــرخارزنیمایــیتاثیــرملمــوسخــودرابــر
بازارکاالهایآیتیگذاشــتهوقیمتلپتاپدربازار

حدود5درصدگرانشدهاست
اشــاره  بــا  ایلنــا،  بــا  گفت وگــو  در  جاللــی  ناصــر 
بــه نوســان های نــرخ ارز و تاثیــر آن بــر قیمــت لپ تــاپ 
و تبلــت، گفــت: افزایــش ۵ درصــدی نــرخ ارز نیمایــی 
تاثیــر ملمــوس خود را بــر بازار کاالهای آی تی گذاشــته 
و قیمــت لپ تــاپ در بــازار حــدود ۵ درصــد گــران شــده 
است؛ به عنوان مثال یک مدل لپ تاپ برند لنوو که ماه 
گذشــته ۲4 میلیون تومان فروخته  شــد، نرخ آن به ۲۵ 

میلیون تومان رسیده است.
گذشــته  ماننــد  تبلــت  بــازار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــه دوره  تبلــت  اوج مصــرف  داد:  ادامــه  نیســت،  داغ 
آن   آموزشــی  کارکــرد  و  مــدارس  شــدن  غیرحضــوری 
بازمی گــردد؛ افزایــش نرخ هــا در تبلــت نیــز محســوس 
اســت؛ یــک مدل تبلت که در بــازار ماه پیش ۱۱ میلیون 
تومــان عرضــه می شــد روزپنجشــنبه ۱۲ میلیــون و ۵۰۰ 
هــزار تومــان بفــروش  رســید؛ البتــه نــرخ  تبلــت در بازار 
متفاوت اســت و می توان تبلت با نرخ ۲ میلیون تومان 
نیــز خریــداری کــرد امــا ایــن تبلــت بیشــتر بــرای بچه ها 
کارکــرد دارد. دبیــر اتحادیــه فناوران رایانــه تصریح کرد: 
با کاهش قدرت خرید مردم لپ تاپ های قدیمی آپدیت 

 شدند و صاحبان آنها همان را استفاده کردند.
جاللی باال و پایین آمدن نرخ تلفن همراه را متاثر 
از نحــوه واردات دانســت و افــزود: نــرخ ارز در قیمــت 
موبایل موثر اســت اما نحوه عرضه آن بیشــتر در قیمت 
تلفــن همــراه نقــش بــازی می کنــد بــه عنــوان مثــال اگر 
عرضه یک گوشی در بازار زیاد باشد قیمت آن محصول 
می ماند و بالعکس، اگر عرضه یک مدل گوشی در بازار 

محدود شود قیمت ها باال می رود.
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نایب رئیس انجمن 
نوردکاران فوالد عنوان کرد: 

لزوم اصالح نحوه قیمتگذاری 
مواد اولیه در بورس

فــوالدی نــوردکاران انجمــن بــهگفتــهخلیلــی،عضــو
ایران،اصــالحنحــوهقیمتگــذاریمــواداولیــهدربورس
و تولیــدی واحدهــای جــدی مطالبــات از یکــی کاال

نوردکارانفوالدیدرکشوراست.
قاســم خلیل خلیلــی در گفت وگــو بــا مهــر در مورد 
قیمتگــذاری مــواد اولیــه در بــورس کاال، اظهــار کــرد: در 
حــال حاضــر حــدود ۹4 درصــد قیمــت تمام شــده تولید 
محصــوالت فــوالدی در کشــور مربــوط بــه هزینــه تأمین 
مــواد اولیــه اســت، بنابرایــن اصــالح نحــوه قیمت گذاری 
جــدی  مطالبــات  از  یکــی  کاال  بــورس  در  اولیــه  مــواد 
واحدهای تولیدی و نوردکاران فوالدی در کشور است.

افــزود:  ایــران  فــوالدی  نــوردکاران  انجمــن  عضــو 
قاعــده عرضــه و تأمیــن مــواد اولیــه تولیــد محصــوالت و 
فرآورده هــای فوالدی از طریق بورس کاال مثبت ارزیابی 
می شود و مورد تأیید کارآفرینان و تولیدکنندگان است 
اما نکته این است که روند محاسبه قیمت ها در بورس 

کاال باید کارشناسی شده و منطقی باشد.
خلیلی به مشکالت عمده واحدهای تولیدی اشاره 
کــرد و گفــت: از جملــه مشــکالت حال حاضــر واحدهای 
تولیدی محصوالت فوالدی، جرایم ســنگین تعزیراتی به 
واســطه اعالم عدم عرضه متناســب محصوالت تولیدی 

در بورس کاال، از سوی سازمان تعزیرات است.
اخیــر،  ماه هــای  طــی  حالــی  در  داد:  ادامــه  وی 
واحدهــای تولیــدی محصــوالت فــوالدی به دلیــل کمبود 
نقدینگــی، امــکان تأمیــن مکفی مواد اولیه را نداشــته و 
بــه دنبــال آن فرآورده های تولیدی را متناســب با میزان 
و حجــم تعهــدی خــود در بــورس عرضــه نکرده انــد کــه 
بــا جرایــم ســنگین از ســوی ســازمان تعزیراتــی رو بــه رو 
شده اند و این جرایم، هزینه های ادامه فعالیت و تولید 
را بــرای ایــن بخــش از واحدهــای اقتصــادی ســخت و 

دشوار کرده  است.
خلیلــی تصریــح کــرد: ادامــه این روند و فشــارهای 
تعزیراتی بر کارخانه های نورد فوالدی، تولید محصوالت 
را با تهدید جدی در آینده نزدیک مواجه می کند و در پی 
آن، تعدیل نیروی کار و کاهش اشتغال در این صنعت 

بسیار محتمل است.

تیر1403 آخرین مهلت 
فرودگاه ها برای دریافت 

گواهینامه بین المللی 
معــاونعملیاتفرودگاهیبــابیاناینکهفرودگاههای
بینالمللــیتــاتیر۱۴۰۳موظفبــهدریافتگواهینامه
ایجــاد بهدنبــال جدیــت کهبــا گفــت هســتند،
استانداردهایسازمانهواپیماییبرایاخذگواهینامه

فرودگاههایبینالمللیهستیم.
به گزارش ایسنا، طبق مقررات و ضوابط سازمان ایکائو 
۱/۱۱4 ســازمان   ICAR ۱4 و ســند   ANNEX منــدرج در 
هواپیمایی کشوری به منظور استانداردسازی و عملیات 
هماهنــگ طبــق الگوهــای شــناخته شــده بین المللــی، 
فرودگاه های کشــور ملزم به دریافــت مدرک گواهینامه 

فرودگاهی )Aerodrome Certificate( هستند.
در این راســتا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرشــید 
کــرد:  اظهــار  فرودگاهــی  عملیــات  معــاون  گلیــج، 
بــه  موظــف   ۱4۰۳ تیــر  تــا  بین المللــی  فرودگاه هــای 
دریافــت گواهینامــه هســتند، ایــن در حالــی اســت کــه 
از هم اکنــون به دنبــال ایجــاد و ارتقــای اســتانداردهای 
ســازمان هواپیمایــی و اخــذ گواهینامــه بــرای تعــدادی 
ســال هســتیم.  پایــان  تــا  بین المللــی  فرودگاه هــای  از 
فرودگاه هــا مقوله اســتانداردها و دریافت گواهینامه را 

با جدیت و به صورت جهادی پیگیری کنند.
و  تجهیــزات  کل  اداره  وضــع  آخریــن  دربــاره  وی 
ســامانه های فرودگاهــی گفت: همــه روزه نیروهای این 
اداره کل در حــال فعالیــت هســتند. در همیــن راســتا 
خوشــبختانه در عمــل جلوتــر از مصوبــات و برنامه هــا 

هستیم.
گلیــج دربــاره ســفرهای اســتانی خاطرنشــان کــرد: تمام 
مصوبــات ســفرهای اســتانی با جدیت پیگیری می شــود 

و امور مصوب طبق زمان مشخص باید انجام شود.
وی در پایــان بــا اشــاره به وضع قــرارداد پروژه های 
فرودگاهــی تاکیــد کــرد: مدیــران فرودگاه ها دربــاره رفع 

معارضات و موانع پروژه ها اقدام جدی داشته باشند.

دولت،وزارتخانهوشرکتبر
رضایتمندیمسافرانحساساست

معــاون  تابع جماعــت،  امیرحســین  همچنیــن 
برنامه ریــزی، نظــارت و امــور اقتصــادی، بــا بیــان اینکــه 
یکــی از مالک هــای مــورد توجــه در بودجه بنــدی ســال 
آینده فرودگاهی، موضوع رضایتمندی مســافران است، 
گفت: دولت مردمی و همچنین وزارت راه و شهرسازی 
و مدیریــت ارشــد شــرکت فرودگاه هــا توجــه ویــژه ای به 
افزایش ســطح رضایتمندی مســافران فرودگاهی دارد و 
روی ایــن موضــوع حســاس اســت و مدیــران فرودگاهی 

باید در این زمینه تالش بیشتری انجام دهند. 
اصفهــان،  فرودگاه هــای  تابع جماعــت،  گفتــه  بــه 
بندرعبــاس، مهرآبــاد، تبریــز، شــیراز، مشــهد، زاهــدان، 
اهواز و یزد، فرودگاه های حائز رتبه های نخست تا نهم 

در جدول رتبه بندی ASQ هستند.
وی از حــوزه اطالع رســانی بــه مســافران بــه عنوان 

مشکل اصلی در فرودگاه های کشور یاد کرد.
تابــع جماعــت بــا اشــاره بــه اســتقبال ۳۸ شــرکت 
بــرای  فرودگاه هــا  شــرکت  فراخــوان  از  دانش بنیــان 
اســتفاده از تــوان و دانــش این شــرکت ها، افــزود: پس 
از بررســی طرح هــای ایــن ۳۸ شــرکت، بــا ۲4 شــرکت 
امیدواریــم  و  کرده ایــم  برگــزار  را  تخصصــی  جلســات 
هرچــه زودتــر بــه نتیجه برســیم. از مدیــران فرودگاهی 
هــم می خواهیــم تا ایــن فراخوان و زمینه هــای تعامل را 
بــه شــرکت های دانش بنیان اســتانی خــود به طور کامل 

معرفی کنند.
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معاونوزیراقتصادبابیاناینکه۱۴۰۰شرط
صدورمجوزناهنجاراســت،گفتکهتقریباً
حدود۱۲۰۰شرطیکهرویهداخلییاسندی
نداشــتهراازشــروطدریافتمجوزازســوی
مردمدرهیأتمقرراتزداییحذفخواهیم

کرد.
تهــران،  بازرگانــی  اتــاق  گــزارش  بــه 
محمدهــادی ســبحانیان دربــاره حذف شــروط 
دریافت مجوز کســب وکار اظهــار کرد: یکی از 
اقدامات بزرگی که ما در حوزه تسهیل صدور 
مجوزهــا به انجام رســاندیم، پروژه پاکســازی 

شرایط صدور مجوزها بود.
معــاون سیاســت گذاری اقتصــادی وزیــر 
امــور اقتصــادی و دارایی گفت: در حال حاضر 
۲۰ دســتگاه کــه صادرکننــده مجــوز هســتند، 

بیش از ۱۶۰۰ مجوز کسب وکار صادر می کنند 
و بــرای صــدور ایــن تعــداد مجوز، بالــغ بر ۲۶ 
هــزار شــرط تعییــن کرده انــد کــه بــرای برخــی 
مجوزها، شــروط بیشــتر و برای برخی شــروط 

کمتری وضع شده  است.
وی بــا بیــان اینکــه تقریبــاً حــدود ۱4۰۰ 
شــرط از آن ۲۶ هــزار شــرط، شــروط ناهنجــار 
است که قابلیت حذف شدن دارد، ادامه داد: 
از این ۱4۰۰ شــرط که به آن شــروط ناهنجار 
اطالق کرده ایم، برخی دارای پشــتوانه قانونی 
بوده و منشــأ برخــی از آنها نیز مصوبه هیأت 
وزیران اســت. در این میان برخی شــروط نیز 
در قالــب رویه هــای داخلــی دســتگاه ها قــرار 
گرفتــه و برخــی هــم هیچ گونــه ســندی ندارد. 
بر این اســاس، حدود ۷۰ شــرط از این شروط 

ناهنجــار، حکــم قانــون دارند. ۱۸۳ شــرط نیز 
به موجب مصوبات هیأت وزیران در ســنوات 
گذشــته تعییــن شــده اند و حدود ۹۷۹ شــرط 
هــم مبتنــی بــر رویه داخلــی دســتگاه ها بوده 
اســت. در عین حال، ۱۶4 شرط نیز هیچ گونه 
مســتندی نداشــته اســت و دســتگاه ها آن را 

مطالبه کرده اند.
گفــت:  ادامــه  در  اقتصــاد  وزیــر  معــاون 
بــرای حــذف این شــروط قرار اســت الیحه ای را 
تدویــن کــرده و بــه دولت ارســال کنیــم که این 
شروط ناهنجار را که مستند قانونی داشته یا 
با پشــتوانه مصوبه هیأت وزیران وضع شــده، 
حــذف کنیــم کــه امیدواریــم همــه دســتگاه ها 
همراهــی کننــد؛ چــرا که ممکن اســت بــا عدم 
همراهــی در حــذف این شــروط مواجه شــویم. 

رویــه  بــر  مبتنــی  شــروط  مــورد  در  همچنیــن 
داخلی دســتگاه ها هم مقرر شــده است، وزیر 
اقتصاد در مکاتبه با وزرای مربوطه، درخواست 
کنــد کــه حداکثــر ظــرف ۲۰ روز مســتندات آن 
را ارســال کننــد و اگــر مســتندی یافت نشــد با 
شــروط  ایــن  مقررات زدایــی،  هیــأت  تصویــب 
حــذف خواهد شــد. یعنــی تقریباً حــدود ۱۲۰۰ 
شــرطی که رویه داخلی یا ســندی نداشته را از 
شــروط دریافــت مجوز توســط مــردم در هیأت 

مقررات زدایی حذف خواهیم کرد.

کمیسیونماده۲۰برای
مجوزدهیبهکسبوکارهای
حوزهغذاودارووجاهتندارد

سبحانیان با ذکر مثالی درباره حذف این 
شــروط توضیــح داد: در مــاده ۲۰ قانون غذا و 
دارو که در مجلس به تصویب رســیده، آمده 
اســت که هر کســی که بخواهد کســب وکاری 
در حــوزه غذا، دارو و درمان راه بیاندازد، باید 
از کمیســیونی کــه بــه آن کمیســیون ماده ۲۰ 
اطــالق می شــود، مجــوز دریافــت کنــد. مــا از 
وزارت بهداشــت درخواســت کردیــم که معیار 
موافقــت یــا مخالفــت بــا صدور مجــوز در این 
کمیســیون را اعــالم کننــد کــه مشــخص شــد 
کســانی  متأســفانه  و  نــدارد  وجــود  معیــاری 
کــه  می کننــد  تصمیم گیــری  زمینــه  ایــن  در 
خــود ذینفــع بــوده یــا در ایــن حــوزه، صاحــب 
کســب وکار هســتند. بــه ایــن ترتیب مــا اعالم 
کردیــم کــه کمیســیون مــاده ۲۰ وجاهت الزم 

برای اظهارنظر در این زمینه را ندارد.
وی دربــاره ضمانــت اجرایــی حــذف ایــن 
شــروط گفــت: اگــر دســتگاه ها ســند قانونــی 
در مــورد شــروط ارائــه ندهنــد، مــا آن را بــه 
طــور حتــم حــذف می کنیم و به عبــارت دیگر، 
ضمانــت اجــرا مصوبــه هیــأت مقررات زدایــی 
اســت. مگــر دســتگاهی مســتند قانونــی ارائه 
دهد که البته در مورد آن دســته از شــروطی 
که مجوز قانونی دارد نیز قرار است، الیحه ای 
بــرای طــرح در هیــأت وزیــران تنظیــم شــود تا 
ایــن شــروط کــه از نظــر مــا زائــد و ناهنجــار 

است، با تأیید هیأت وزیران حذف شود.

قیمتگذاریدستوریازآندستموضوعاتی
زیانهــا، اخیــر ســالهای طــی کــه اســت
افزایشبدهیخودروسازان،افزایششدید
قیمتهــادربــازارآزادودریــککالمهمــه
"بدبختیهــاوبدبیاریهــای"صنعــتخودرو
بــهگــردنآنانداختــهشــده،امــاحــالکــه
صحبــتازآزادســازیقیمتهاســت،حتــی
خودروســازانمالحظاتیدارندواظهارنظری

دراینرابطهنمیکنند.
سه شــنبه هفته گذشته، رئیس سازمان 
خصوصی سازی از حذف قیمتگذاری دستوری 
محصوالت ســایپا و ایران خودرو تا پایان سال 
جــاری خبــر داد و اعــالم کــرد کــه پــس از آن 
باید ســهام تودلی شــرکت ها نیز واگذار شــود 

تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد.
ســهام تودلــی بــه زبــان ســاده بــه ایــن 
معنــی اســت  که بــرای واگذاری خودروســازی 
که ســهامدار شــرکت دیگری اســت ابتدا باید 
تکلیف ســهام آن شــرکت مشــخص شــود. به 
ایــن ترتیــب ســهام آن شــرکت، ســهام تودلی 

خودروساز محسوب می شود.

اخیراً رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در 
رابطــه بــا عرضه خودروهای تولیدی در بورس 
کاال )عالوه بر خودروهای وارداتی که واگذاری 
آن صرفــا از طریــق بــورس کاال خواهــد بــود(، 
گفتــه بــود کــه طبق وعــده  داده شــده، عرضه 
خودروهــای پرتیراژ در بــورس کاال صورت می 
گیرد و امیدواریم به نقطه ای برسیم که بساط 
فــروش  و روش هــای عجیــب  آزمایــی  بخــت 
خودرو جمع شود. البته مشکل خودروسازها 
فقــط قیمتگــذاری دســتوری نیســت و اصــالح 
ساختار مالی و کاهش تصدی گری دولت هم 

باید دنبال شود.
بــه دنبــال صحبــت اخیر رئیس ســازمان 
خصوصــی مبنــی بــر اینکــه تــا پایــان امســال 
شــد،  خواهــد  حــذف  دســتوری  قیمتگــذاری 
و  ســایپا  ایران خــودرو،  از  را  موضــوع  ایســنا 
قیمتگــذار(  نهــاد  جایــگاه  )در  صمــت  وزارت 

پیگیری کرد.
ایران خــودرو در ایــن رابطه به تک جمله 
"ما تابع مصوبات قانون هستیم" بسنده کرد.
عــالوه بــر ایــن، ســایپا نیــز تا ایــن لحظه 

پاسخی نداده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ابتدا 
اظهــار نظــر در ایــن رابطه را به خودروســازان 
محول کرد اما سپس سخنگوی این وزارتخانه 
صمــت  وزارت  نظــر  بــه زودی  کــه  داد  قــول 
پیرامون این موضوع را اعالم کند اما تا لحظه 
نشــده  داده  پاســخی  گــزارش،  ایــن  انتشــار 

است.
ســال  دوم  نیمــه  کــه  می شــود  یــادآور 
خودروهــا  قیمتگــذاری  مســئولیت  گذشــته، 
مــاه  آبــان  شــد.  گرفتــه  رقابــت  شــورای  از 
ســال گذشــته بــود کــه مدیــرکل وقــت صنایع 
حمل ونقــل وزارت صمــت در رابطه با واکنش 
رقابــت  شــورای  اظهــارات  بــه  صمــت  وزارت 
مبنــی بر اینکه مســئولیت قیمتگذاری خودرو 
همچنــان بایــد با شــورای رقابت باشــد، اظهار 
کــرده بــود: موضــوع تنظیــم بــازار خــودرو بــه 
وزارت صمت واگذار شــده اســت. ســازوکاری 
 بــرای قیمــت گــذاری خــودرو اتخــاذ شــده کــه
براســاس آن قیمــت خودروهایی کــه از محل 
افزایــش تولیــد خودروســازان بــه بــازار عرضه 

خواهد شــد، با احتســاب قیمت تمام شــده و 
ســود قانونــی که بــه تأییــد نهاد ناظــر خواهد 

رسید، محاسبه خواهد شد.
امــا پــس از آن، ســیدرضا فاطمی امیــن، 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از واگــذاری 
تعییــن قیمــت خــودرو بــه ســتاد تنظیــم بازار 
خبــر داد و اعــالم کرد که بررســی قیمتگذاری 
خودروها به ســتاد تنظیم بازار ســپرده شــده 
و این ســتاد درباره ایــن موضوع تصمیم گیری 

خواهد کرد.
این در حالیســت که همانطور که اشاره 
شــد، خودروســازان بــا توجــه بــه اینکــه طــی 
سال های اخیر مسبب تمام زیان ها و افزایش 
بدهی هــا به زنجیره تامین خود را قیمتگذاری 
دستوری خودرو و اختالف نرخ آن با قیمت ها 
در بازار آزاد اعالم کرده اند، حال که بایستی 
احتمــاال  و  دســتوری  قیمتگــذاری  حــذف  از 
واقعی تــر شــدن قیمــت خودروهــا )باتوجه به 
امــکان عرضــه در بــورس کاال( اســتقبال کنند 
اما گویا فعال ســکوت را بــر اظهارنظر پیرامون 

این موضوع ترجیح داده اند.

خدمــات معرفــی رســمی مرجــع حالیکــه در
 پــسازفــروشمعتبــر،ســامانهجامــعگارانتــی

»www.Irangs.ir«اســت؛امــابــاجســتجودر
اینترنتوتماسباســامانهتلفنی۱۱۸،انبوهی

ازمراکزنامعتبربهافرادمعرفیمیشود.
بــه گــزارش مهــر، در ســالیان اخیــر، شــاهد 
ارائــه کاال بــا گارانتــی فیــک و یــا خدمــات پــس از 
فــروش تقلبــی در بــازار لــوازم خانگــی هســتیم، 
تخلــف رایجــی کــه بعضــاً از آن در بازار بــا عنوان 
یــاد  تومانــی  ده  گارانتــی  یــا  شــرکتی  گارانتــی 

می شود.
در واقع این شرکت ها به صورت غیرقانونی 
و تنهــا بــا صــدور یــک کارت کــه هزینــه چندانــی 
نیــز در پــی نــدارد، ایــن اطمینــان را نــزد مشــتری 
ایجــاد می کنــد کــه کاالی خریــداری شــده دارای 
گارانتی واقعی اســت؛ این در حالی اســت که در 
خوشــبینانه ترین حالــت ایــن شــرکت ها برخــالف 
معنا و مفهوم اولیه گارانتی، بابت ارائه هر گونه 
خدمتی، جداگانه وجه بیشــتری از مشتری طلب 
می کننــد. امــا حالت هــای بدتری نیز وجــود دارد، 
اینکــه شــرکت حتــی از پس خدمات اســتاندارد و 
تأمیــن قطعــه برنیاید. حتی در مواردی مشــاهده 
شــده که شــرکت گارانتــی کننده به تمــاس اولیه 

مشتری نیز پاسخ نمی دهد.
وفــور گارانتی هــای تقلبــی و خدمات پس از 
فــروش غیرواقعــی در بــازار لــوازم خانگــی مکــرراً 
از ســوی مســئوالن و اتحادیه هــای لوازم خانگی و 

لوازم صوتی و تصویری مطرح شده است.
علیرضا موسوی مجد، رئیس انجمن صوتی 
و تصویــری پیش تــر در این باره گفــت: »وضعیت 
کنونی بازار به شکلی است که متخلفان با کمتر 
از ٥ هــزار تومــان هولوگرام هــای تقلبــی را کپــی 
می کننــد و در اختیــار مشــتری قــرار می دهنــد و 

کاالیی که مشتری خریداری کرده به دلیل تقلبی 
بــودن بعــد از مــدت کوتاهی دچار مشــکل شــده 
و وقتــی بــه امیــد گارانتــی محصــول بــا نمایندگی 
تمــاس می گیــرد، متوجه می شــود که جنســی که 
خریــده تقلبــی اســت و شــامل هیــچ گارانتــی و 

خدمات پس از فروشی نمی شود.«

غیرمجازهادرصفحاتنخست
سرچاینترنت

نکتــه جالــب  توجــه این بوده که با ســرچ در 
اینترنــت نیــز بــا انبوهــی از گارانتی هــای تقلبــی 
بهره گیــری  بــا  ســودجویان  و  می شــویم  مواجــه 
از تکنیک هــای ســئو، تارنمــای خــود را بــه صــدر 

جست وجوی گوگل تبدیل کرده اند.
انجمــن  رئیــس  مجــد،  موســوی  علیرضــا 
صوتــی و تصویــری دراین خصوص گفــت: »برخی 
از واحدهــای غیرمجــاز در تعمیــر لوازم خانگــی بــا 
برنامه نویســی خاصــی در قســمت ســئوی خــود 
و برندســازی اینترنتــی و هزینه هــای باالیــی کــه 
گزینه هــای  بــه  داده انــد،  انجــام  تبلیغــات  بــرای 
نخســت صفحــات ســرچ گــوگل تبدیل شــده اند؛ 
به عنوان مثــال نمایندگــی مجاز برند سامســونگ، 
ســام ســرویس و نمایندگی مجاز ال جی گلدیران 
اســت؛ امــا وقتــی در گــوگل ســرچ می کنیــد، در 
ابتدای سایت servicecenter.repair را می بینید 
کــه خود را نمایندگی تعمیــرات این برندها اعالم 
کرده اســت. این ســایت که اتفاقاً یک شــماره ٥ 
رقمــی را هــم بــرای تماس مشــتریان اعالم کرده، 

به هیچ عنوان نمایندگی این برندها نیست.«

 ۱۱۸همگارانتیغیرمجاز
معرفیمیکند

نکتــه عجیــب دیگــر ایــن بــوده که تمــاس با 

راهنمــای تلفــن ۱۱۸ نیــز بیانگر آن بوده که بعضاً 
مراکــز  تمــاس  شــماره  مرکــز،  ایــن  کارشناســان 

غیرمعتبر را در اختیار افراد قرار می دهند.
حمید محله ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، 
مهندســی و نگهــداری وزارت صمــت در خصــوص 
گســترش خدمــات غیرمجــاز پــس از فــروش در 
کشــور گفــت: »متأســفانه هنــگام جســت وجوی 
مراکــز نصــب و خدمــات پــس از فــروش چــه از 
طریــق گــوگل و چــه از طریق تلفــن ۱۱۸ در وهله 
اول مراکــزی معرفی می شــود کــه عمدتاً جعلی و 
غیرقابل اطمینــان هســتند، لــذا در حال مکاتبه با 
نهادهای ذی ربط هســتیم کــه تا حد ممکن موارد 

غیرمجاز گارانتی را به مردم معرفی نکنند.«
از ســوی دیگــر بــه دلیــل رهــا بــودن فضــای 
مجــازی کشــور و عــدم نظــارت در ایــن محیــط، با 
طیف وسیعی از صفحات مجازی مواجه هستیم 
کــه خدمات پــس از فروش ارائــه می دهند، نکته 
جالب توجــه ایــن بــوده که برخــی از این صفحات 
دارای ده ها هزار دنبال کننده هستند؛ اما بررسی 
ایــن دنبال کننــدگان  کــه  دقیــق نشــان می دهــد 
اعتبــار  جهــت  بــه  حربــه ای  و  بــوده  غیرواقعــی 

بخشیدن به گارانتی محسوب می شوند.
اکبــر پازوکــی، رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
لوازم خانگــی تهــران دراین باره اظهار کرد: »حدود 
۹۰ درصــد تعمیــرات در فضــای مجــازی و تلفــن 
۱۱۸ ارائــه می شــود که عمــده این شــماره ها برای 
افــراد ســودجو و کالهبــردار اســت کــه هیچ گونــه 
مجــوزی برای تعمیــرات و نمایندگــی لوازم خانگی 
ندارنــد و پول هــای هنگفتی هــم از مردم دریافت 

می کنند.«

تنهامرجعمعتبراستعالمگارانتی
در حال حاضر تنها صفحه رسمی که بتواند 

بــا اطمینــان بــه مــردم گارانتــی معتبــر و رســمی 
معرفــی کنــد، ســامانه جامع گارانتی اســت که از 
سال ۹۸ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است و 
اکنون در 4 گروه کاالیی »لوازم خانگی«، »تلفن 
همــراه و تبلــت«، »اقالم دیجیتــال« و »برخی از 
قطعــات یدکــی خــودرو« در حال فعالیت اســت، 
امــا قــرار اســت در آینــده فعالیت این ســامانه به 

سایر کاالها نظیر خودرو نیز تسری پیدا کند.
شــهروندان می توانند به وسیله نوع برند، سریال 
یا شناسه رهگیری مندرج بر روی 4 گروه کاالیی 

فوق، اصالت گارانتی کاالی خود را چک کنند.
ایــن  می توانــد  مصرف کننــده  منظــور  ایــن  بــرای 
شناســه را از روی جعبــه )بســته بندی(، بدنــه یــا 
کارت گارانتی دریافت و از طرق زیر استعالم کند:
- درگاه وب ســایت ســامانه جامع گارانتی به 

www.Irangs.irآدرس
- اپلیکیشن سامانه جامع تجارت

- شــماره گیری کــد دســتوری #۷۷۷۷*4* و 
انتخاب گزینه سامانه جامع گارانتی

لــوازم  بــازار  در  تقلبــی  گارانتی هــای  وفــور 
خانگی

رونــق گارانتــی تقلبــی در اوج نیــاز مــردم به 
تعمیرات

در ســال های اخیــر بــه دلیــل افزایــش نــرخ 
ارز، لوازم خانگــی بــا جهش قیمتی عجیبی مواجه 
بوده و به واســطه عدم تناســب افزایش دســتمزد 
با شــرایط تورمی، قدرت خرید مردم ازدست رفته 
جایگزینــی  بــه  قــادر  مــردم  نتیجــه  در  اســت. 
لوازم خانگی جدید با کاالی ســابق خود نیســتند، 
رکــود بــازار فــروش لوازم خانگــی را می تــوان مُهــر 

تأییدی بر ادعای فوق دانست.
از ســوی دیگــر تحت تأثیــر عوامــل مختلفــی 
از قبیــل کیفیــت یــا نوســانات برقی یــا طول عمر 

به کارگیــری محصــول، لوازم خانگــی بــا مشــکالتی 
مواجه می شــوند، در نهایت مصرف کننده باید به 
دنبــال محصول جدید باشــد یــا لوازم خانگی خود 

را تعمیر کند.
علیرضــا قندی، رئیــس اتحادیه لوازم خانگی 
اصفهــان دراین بــاره گفت: امــروز اگر مردم ناچاراً 
کاالیی را احتیاج داشــته باشند، خرید می کنند و 
بیشــتر به ســمت تعمیر لوازم خانگی خود حرکت 

کرده اند.
بــا ایــن تفاســیر بــه واســطه کاهــش قــدرت 
خریــد، مــردم باالجبار بایــد لوازم خانگی موردنیاز 
خــود تعمیــر کننــد، درصورتی کــه گارانتــی تقلبــی 
باشــد، در نتیجــه هزینــه گزافــی از جیــب مــردم 

خارج می شود.
از سوی دیگر در بازار تعمیرات لوازم خانگی 
نیــز به واســطه افزایــش مراجعــات مــردم شــاهد 
قیمت هــای عجیبــی بــه جهت تعمیرات هســتیم، 
نکتــه عجیب اینجاســت که برخــی از تعمیرکاران 
لوازم خانگــی خــود  مــردم پیشــنهاد گارانتــی  بــه 
را می دهنــد، امــری عجیــب و بــدون پشــتوانه که 
چگونــه  آن  اجــرای  ضمانــت  نیســت،  مشــخص 

خواهد بود.
در نهایــت بایــد گفــت، ازآنجایی که ســامانه 
بــه جهــت تشــخیص  راهــکاری  جامــع گارانتــی، 
گارانتــی اصلــی از تقلبــی اســت، لــذا مــردم قــادر 
خواهنــد بــود بــا یــک بررســی ســاده، نســبت بــه 
اصالت گارانتی کاالی موردنظر خود دست یابند.
البتــه وجــود یــک تارنمــا بــه جهــت ســنجش اصل 
بودن گارانتی وظیفه نهادهای نظارتی در خصوص 
برخــورد بــا متخلفــان را ســاقط نمی کنــد، در واقــع 
افزایش نظارت ها در کنار تشدید انگیزه متخلفان 
ســبب خواهــد شــد، تا شــاهد چنیــن ولنــگاری در 

حوزه گارانتی های تقلبی نباشیم.

وفورگارانتیهایتقلبیدربازارلوازمخانگی

 سکوتعجیبخودروسازاندرقبالپایان
قیمتگذاریدستوری

معاونوزیراقتصاد:
۱۲۰۰مجوز
کسبوکار

حذفمیشود
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گمرک جمهوری اسالمی ایران- اداره کل توسعه و تجهیز انتشار نوبت اول : 1401/09/12 نوبت دوم : 1401/09/13 

شناسه : 1419876  
م الف : 3440

گمرک جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد نسبت به تأمین  194 نفر نیروی یگان حفاظت جهت گمرکات اجرایی، از طریق  مناقصه عمومی یک  مرحله ای اقدام نماید. 
لذا از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي گردد جهت شرکت در این مناقصه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند.

1- با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد، الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در 
سامانه مذکور، نسبت به انجام مراحل الزم جهت عضویت و شرکت در این مناقصه اقدام نمایند. شماره تماس سامانه مذکور جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه:27313131 و شماره تماس دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768.
1-1- مناقصه عمومی یک مرحله ای:

یا  بانکی  معتبر  به صورت ضمانتنامه  کار:  ارجاع  فرآیند  تضمین  نوع   -2
واریز وجه نقد به شماره حساب 4001001106370306 و ارائه فیش بانکی 

مربوطه.
دریافت  مناقصه گران:  توسط  مناقصه  اسناد  دریافت  مکان  و  مهلت   -3
شرایط مناقصه بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
تاریخ  از  اسناد  دریافت  مهلت  و   www.setadiran.ir نشانی  به  دولت 

1401/09/10 الی 1401/09/15 می باشد.
4- مهلت و مکان تحویل پاکت  الف : 

4-1-  مهلت ارائه پیشنهادات : روز دوشنبه  مورخ 1401/09/28  می باشد.
مناقصه گران می بایست مدارک مربوطه را بر اساس شرایط مناقصه به هر 

دو طریق ذیل ارسال نمایند:

4-2- ارسال الکترونیکی پاکات  پیشنهادات: از طریق بارگزاری در سامانه 
www.setadiran.ir تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

از  تهران-باالتر  نشانی:  به  پیشنهادات  الف  پاکت  فیزیکی  ارسال   -3-4
میدان ولیعصر-جنب کوچه شهید قیومی-ساختمان مرکزی گمرک جمهوری 

اسالمی ایران-طبقه اول-اداره کل توسعه و تجهیز-اتاق 102.
5-زمان بازگشایی پاکات مناقصه:در روز سه شنبه  موخ 1401/09/29ساعت 

9.00 خواهد بود.
تدارکات  سامانه  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  می توانند  مناقصه  گران 
الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir ؛ پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات و نشانی  www.irica.gov.ir ، یا با شماره تلفن 021-82992105 

تماس حاصل نمایند.

تأمین  194 نفر نیروی یگان حفاظت جهت گمرکات اجرایی  

آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای 
 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک ایران

شماره ثبت در سامانه ردیف
setadiran مبلغ تضمین مربوطه )ریال(موضوع  مناقصه

12,200,000,000تأمین  194 نفر نیروی یگان حفاظت جهت گمرکات اجرایی  12001003004000035

تمهید سرفصل جدید 
تأمین ارز به صورت اسکناس 

برای بازرگانان
بــه  ارز  فــروش  ترتیبــات  مرکــزی،  بانــک  ســخنگوی 
صورت اســکناس به بازرگانان روزپنجشــنبه ۱۰ آذر به 
بانک هــای ملــی ایران، ســپه، تجارت، ملــت و صادرات 

ایران ابالغ شد.
بــه گزارش بانــک مرکزی، مصطفی قمری وفا اظهار 
کــرد: به منظــور پاســخ گویی بــه نیازهای ارزی و تســهیل 
ســرفصل های  در  اســکناس  به صــورت  ارز  تأمیــن  در 
مصــارف ارزی، ترتیبــات فروش ارز به صورت اســکناس 
بــه بازرگانان پنجشــنبه ۱۰ آذر بــه بانک های ملی ایران، 

سپه، تجارت، ملت و صادرات ایران ابالغ شد.
ســخنگوی بانک مرکزی افزود: بازرگانان )اشخاص 
حقیقــی( می تواننــد از فــردا ۱۲ آذر ۱۴۰۱ با ارائه »کارت 
بازرگانــی دارای حداقــل یــک مــاه اعتبــار« و »گواهــی 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  از  تجــاری  فعالیــت  ســابقه 
تجــارت )حداقــل بــه مــدت یــک ســال(« بــه متصدیــان 
شــعب منتخب بانک های یاد شده، نسبت به خرید ارز 
به صورت اســکناس تا ســقف شــش هــزار )۶,۰۰۰( یورو 
یــا معــادل آن بــه ســایر ارزهــا در ســال بــا نــرخ توافقــی 

اقدام کنند.
شــدن  مهیــا  محــض  بــه  امــکان  ایــن  گفــت:  وی 
امــکان اســتعالم کارت هــای بازرگانی، فروش اســکناس 
 در ســرفصل مزبــور بــرای صرافی هــای مجــاز نیــز میســر

خواهد شد.

تعرفه صادرات ۳ محصول 
کشاورزی حذف می شود

بــه گفتــه رئیس کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای 
اسالمی، با پیگیری های انجام شده از سوی کمیسیون 
کشاورزی تعرفه جدید صادرات سه محصول کشاورزی 

پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی برداشته شد.
به گزارش ایلنا؛ محمدجواد عسکری درباره اعمال 
تعرفــه بــر صــادرات محصوالت کشــاورزی، گفــت: طبق 
مــاده ۲۳ قانــون دائمــی و همچنیــن بنــد )ش( تبصــره 
۸ قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱، اعمــال تعرفه بــر صادرات 

محصوالت کشاورزی تحت هر شرایطی ممنوع است.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی 
و محیــط زیســت مجلــس یازدهــم ادامــه داد: البتــه بــر 
اســاس بنــد )ش( تبصــره ۸ قانــون ۱۴۰۱، در صورتــی 
کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  بــرای  گــذاری  تعرفــه 
مجــاز اســت که دســتگاه های متولی ماننــد وزارت جهاد 
کشــاورزی ۶ مــاه قبــل آن را اعالم کرده تا براســاس آن 
کشــاورزان تصمیم گیری کنند، لذا تصمیم خلق الســاعه 

خالف قانون بوده و جایگاه قانونی ندارد.
عســکری افــزود: بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه از 
طریق ســازمان توســعه تجارت و وزارتخانه های صمت و 
جهادکشــاورزی مقرر شــد که کماکان تعرفه نیم درصد 

بر محصوالت صادراتی مثل گوجه فرنگی لحاظ شود.
وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین به دلیل اهمیت 
موضــوع و تولیــد محصــوالت کشــاورزی در اســتان های 
خوزســتان، فــارس بوشــهر و هرمــزگان اعمــال تعرفه بر 
محصوالت کشــاورزی برداشته می شود و صادرکنندگان 

به راحتی می توانند نسبت به صادرات اقدام کنند.
عســکری با بیان اینکــه تعرفه صادرات ۳ محصول 
محصــوالت  ایــن  گفــت:  شــد،  برداشــته  کشــاورزی 
کشــاورزی شــامل پیــاز، گوجــه فرنگــی و ســیب زمینــی 
اســت کــه تعرفــه صــادرات بــرای ایــن ســه محصــول بــا 

پیگیری های کمیسیون کشاورزی برداشته شد.

جزئیات توافقات اقتصادی 
 سفر نخست وزیر عراق

به تهران
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق خاطــر نشــان کرد 
عدم صدور ضمانت نامه از طرف بانک های ایرانی برای 
شــرکت های عراقــی بــه یــک معضل بزرگ تبدیل شــده 
اســت و از آنجایی کــه ضمانت نامه هــای بانکــی ایرانــی 
در عراق اعتبار ندارند پیشــنهاد شــد که وزارت اقتصاد 
ایــران برای پیمــان کاران ایرانــی ضمانت  نامه صادر کند 

کلیات این طرح در عراق قبول شده است.
یحیی آل اسحاق در گفت وگو با ایلنا، دستاوردهای 
ســفر اخیــر نخســت وزیــر عــراق به ایــران را قابــل توجه 
دانست و افزود: مذاکرات ایران و عراق در 9 محور کلی 
پیگیری شد که ۶ محور آن در زمینه سیاسی و امنیتی و 

۳ محور آن رویکرد اقتصادی و تجاری داشتند.
وی بــا اشــاره بــه توافقــات انجــام شــده در زمینــه 
ادامــه صــادرات گاز به عراق، افــزود: توافق های کلی در 
زمینــه مقــدار صــادرات گاز، چگونگی و شــرایط پرداخت 
آن انجــام شــده اســت؛ همچنیــن مذاکــرات در زمینــه 
همــکاری بــا میادیــن مشــترک نفــت و گاز ایــران و عراق 
کامل شد و قرار است که این همکاری ادامه پیدا کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: همکاری هایی 
در زمینه های ترانزیت، صنعت، وضع ضمانت های بانکی 
و حــوزه تجــارت مطــرح شــد کــه قــرار اســت پیشــنهادات 

مطرح شده از سوی کمیته ها پیگیری شوند.
وی بــا بیــان اینکــه دو طــرف توافــق کردند تجــارت بین دو 
کشــور بــه عــدد ۲۰ میلیــارد دالر برســد، گفــت: رســیدن 
بــه ایــن عــدد در تجــارت دو کشــور دور از انتظــار نیســت 
و رســیدن بــه آن بــه صــورت تقریبی قطعی شــده اســت؛ 
همچنین برای رفع مشــکالت جاری توافقاتی انجام شــده 

که امیدواریم به نتیجه برسند.
بــه گفتــه این فعال اقتصادی؛ یکی از مشــکالت در زمینه 
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه عــراق بــه نحــوه 
حضور شــرکت های پیمانــکار ایرانی در عراق باز می گردد. 
عــدم صــدور ضمانت نامــه از طــرف بانک هــای ایرانی برای 
شرکت های عراقی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است 
و از آنجایی کــه ضمانت نامه هــای بانکــی ایرانــی در عــراق 
اعتبــار ندارند پیشــنهاد شــد که وزارت اقتصــاد ایران برای 
پیمــان کاران ایرانــی ضمانت  نامــه صــادر کنــد کلیــات ایــن 

طرح در عراق قبول شده است.
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مرجوع شدن کاالهای 
پالستیکی ایرانی در مرز عراق

ســازمان گذرگاه هــای مــرزی عــراق اعــالم کــرد کــه یــک 
محموله کاالی غیر اســتاندارد را به ایران مرجوع کرده 

است.
بــه گــزارش ایلنــا از میــدل ایســت نیوز، بر اســاس 
اعالم رسمی سازمان گذرگاه های مرزی عراق، مسئوالن 
ایــن ســازمان در گــذرگاه مــرزی الشــیب )چذابــه( یــک 
محمولــه »نــی پالســتیکی« و »قوطــی پالســتیکی« را 
بــه علت نداشــتن اســتانداردهای الزم وارداتــی به ایران 

مرجوع کرده است.
ایــن بیانیــه افزوده که کمیته مشــترکی از مدیریت 
ایــن گــذرگاه مــرزی و دســتگاه اطالعات وزارت کشــور و 
پلیــس گمرکــی این محموله را فاقد اســتانداردهای الزم 

برای واردات دانسته اند.
کانتینــر  دو  توقیــف  از  ســازمان  ایــن  همزمــان 
تجهیــزات پزشــکی و مــواد غذایــی و دســتگاه های برقــی 
و خانگــی در گــذرگاه مــرزی زرباطیه )مهــران( خبر داد و 
تأکیــد کــرد کــه واردات ایــن محصوالت به عــراق ممنوع 

بوده است.

رشد ۳.۵ برابری صادرات 
میگو به روسیه

ســازمان  رئیــس  و  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
شــیالت ایــران از رشــد 3/5 برابــری صــادرات میگــو 
بــه کشــور روســیه خبــر داد و گفــت کــه شهرســتان 
گمیشــان می توانــد از ظرفیــت مــرزی بــودن اســتان 
گلســتان بــا کشــور ترکمنســتان در زمینــه صــادرات 

اســتفاده کند.
سیدحســین حســینی در آیین شکرگزاری و جشن 
برداشــت میگو که در شهرســتان گمیشــان برگزار شــد، 
مــزارع  در  میگــو  تولیــد  برابــری  دو  رشــد  کــرد:  اظهــار 
گمیشــان نســبت بــه ســال گذشــته حاصــل تالش هــای 
انجــام شــده اســت و بــا توجــه به اینکــه وســعت مزارع 
شهرستان افزایش می یابد، باید از کارهای انجام نشده 

صحبت کنیم تا مشکالت رفع شود.
رئیــس ســازمان شــیالت ایــران بــا بیــان اینکــه اگر 
کل ۱۰ هــزار هکتــار ســایت گمیشــان زیــر کشــت برود، 
شهرســتان بیکار نخواهد داشت، ادامه داد: تأمین برق 
از الزامــات صنعــت آبزی پروری اســت که با اســتفاده از 
تــوان بخش خصوصــی می توانیــم افزایــش بهــره وری در 

تولید برق داشته باشیم.
وی از انجــام مطالعــات اجرای فــاز ۶ هزار هکتاری 
پرورش میگو و فراخوان جذب ســرمایه گذار برای اجرای 
این فاز خبر داد و افزود: زنجیره تولید باید در هر ســه 

مرحله پیش، حین و پس از تولید محقق شود.
بحران هــا  همــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  حســینی 
مدیریــت شــده اســت و بــرای نخــوردن از کیســه بایــد 
حرکــت کنیــم، خاطرنشــان کرد: اگر همــه متولیان پای 
کار باشــند، در کنــار زنجیــره تولیــد زنجیــره ارزش هم 

ایجاد می شود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه متوســط مصــرف میگــو و 
آبزیان اســتان گلســتان نباید از مصرف کشــور پایین تر 
باشــد و بایــد از اقصــی نقاط کشــور بیاینــد و طبخ میگو 
و دیگــر آبزیــان را از گلســتانی ها بیاموزند، تصریح کرد: 
بــا توجــه بــه همجــواری گلســتان با کشــور ترکمنســتان 
می تــوان از ظرفیــت مــرزی بــودن در زمینــه صــادرات به 

این کشور فعال تر ظاهر شد. 
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی به افزایش ســه ونیم 
برابــری صــادرات میگــو بــه روســیه اشــاره کــرد و گفت: 
تولیــد،  تکثیــر،  مولدســازی،  بــرای  الزم  بســترهای 
بســته بندی و ســایر فرآوری هــا در خــود گلســتان ایجــاد 

شود تا به سوددهی واقعی برسیم.
گفتنی اســت، همزمان با برگزاری آیین شــکرگزاری 
آبــزی  ایــن  و جشــن برداشــت میگــو، جشــنواره طبــخ 
و  اســتانی، مســئوالن شهرســتانی  مدیــران  بــا حضــور 
اقشــار مختلــف مــردم توســط اداره کل شــیالت اســتان 
گلســتان با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی شهرستان گمیشان برگزار شد.
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بــا ارســال  وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
مربــوط  اتاق هــای  و  دســتگاه ها  بــه  نامــه ای 
بــه بخــش خصوصــی مصوبــات جدیــد ســتاد 

تسهیل و رفع موانع تولید را ابالغ کرد.
بــه گــزارش ایلنــا، در این نامــه که پنجم 
آذر صادر شــده، آمده اســت: به استناد ماده 
و  رقابت پذیــر  تولیــد  موانــع  رفــع  قانــون   ۶۱
ارتقــای نظــام مالی کشــور و آئین نامه اجرایی 
آن، یکصــد و ســی و هفتمیــن جلســه ســتاد 
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد، روز سه شــنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ برگزار و ضمن ارائه گزارش 
از  پــس  دبیرخانــه  ســوی  از  ســتاد  عملکــرد 
بررســی دســتور جلســه و طــرح نظــرات اعضا 
تصمیمــات زیــر اتخاذ کــه جهت اجرا در موعد 

مقرر ابالغ شد.
مشروح این مصوبات به شرح زیر است.

۱- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی 
و بهره برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید 
و حفــظ و ایجــاد اشــتغال مشــکالت ناشــی از 
بــا  غذایــی  فرآورده هــای  برچســب  انطبــاق 
اســتانداردهای ملــی مرتبــط و ســایر ضوابط و 
مقــررات موضــوع بخشــنامه شــماره 9۶۸۳۶ 
اســتاندارد  ملــی  مــورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ ســازمان 
ایــران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی 
در رابطــه بــا عبــارت بزرگ تر از برنــد تجاری و 
ســایر مشــخصات اســمی در بند ۴ بخشــنامه 
مذکــور، در جلســه مطــرح و پــس از اســتماع 
نظــرات نماینــدگان ســازمان ملــی اســتاندارد 
فرهنــگ  وزارت  دارو  و  غــذا  ســازمان  ایــران 
و  معــدن  وزارت صنعــت،  اســالمی  ارشــاد  و 
تجــارت )دفتــر غــذا و دارو و ســازمان حمایــت 
بخــش  تولیدکننــدگان(  و  مصرف کننــدگان 
خصوصی، اعضا محترم ســتاد و دســتگاه های 
نظارتــی مقــرر شــد: ســازمان ملــی اســتاندارد 
ایــران با همکاری ســازمان غــذا و دارو، وزارت 
وزارت صنعــت،  اســالمی،  ارشــاد  و  فرهنــگ 
معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، 
ظــرف مــدت ۲۰ روز نســبت بــه اصــالح بند ۴ 
بخشــنامه شــماره 9۶۸۳۶ مــورخ ۱۶/۴/۱۴۰۰ 
و بخشنامه های مرتبط دیگر در خصوص درج 
نــام و نــوع فــرآورده بزرگ تــر از برنــد تجاری و 
سایر مشخصات اسمی اقدام نماید به نحوی 
که به نام و ســاختار نشــان تجاری شــرکت ها 
به عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن 

نشان لطمه ای وارد نشود.
۲- ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران ظرف 
یک ماه پس از اصالح بخشــنامه های موضوع 
بنــد ۱/۱ ایــن مصوبــه پرونده هــای واحدهــای 
تولیــدی کــه بــر اثر صــدور ایــن بخشــنامه ها، 
در بازرســی های استانی آن سازمان، مشمول 
دریافــت  منفــی  نمــرات  یــا  شــده  مغایــرت 
نموده اند، را مجدداً مورد رســیدگی قرار داده 
تــا از تضییــع حقــوق ایــن واحدهــای تولیــدی 

جلوگیری شود.
شــده  ایجــاد  مشــکالت  خصــوص  در   -
ناشــی از اجــرای مقــررات مربــوط به ذی نفــع 
واحــد منــدرج در آئین نامــه تســهیالت کالن 
 ۲۴۲۵۵۳/9۲ شــماره  بخشــنامه  موضــوع 
جمهــوری  مرکــزی  بانــک   ۱۳9۲/۸/۱۶ مــورخ 
تولیــدی،  واحدهــای  بــرای  ایــران  اســالمی 
پــس از اســتماع نظــرات اعضــا محتــرم ســتاد 
بانــک  شــد:  مقــرر  نظارتــی  دســتگاه های  و 
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران بــا همــکاری 
کار  و  کســب  محیــط  و  معاونــت هماهنگــی 
بانــک  اقتصــادی  معاونــت  وزارت صمــت و 

مرکزی نســبت به تهیه پیشنهادهای اصالحی 
یــا جایگزیــن بــا توجــه بــه اجــرای پروژه هــای 
تأمیــن مالــی زنجیــره ای و پرداخت تســهیالت 
انحــراف  از  جلوگیــری  و  فاکتــور  بــر  مبتنــی 
پرداخــت منابــع بــر یا طــرح در شــورای پول و 
اعتبــار اقــدام کننــد. همچنیــن بانــک مرکــزی 
نســبت به شناسایی تعداد واحدهای تولیدی 
کــه بدهی هــای آنهــا از طریــق اجــرای مقررات 
مربــوط به ذی نفــع واحــد وصــول شــده و یــا 
دچار مشکل شده اند طی یک ماه اقدام کرده 
و نتیجه را به ستاد ارائه نماید. در این رابطه 

مالحظات زیر مد نظر قرار می گیرد.
بــرون  جهــت  کــه  تصمیمــی  گونــه  هــر 
رفت مشــکالت واحدهای تولیدی اتخاذ شــود 
بدهــکاران  یــا  مشــمول ابربدهکاران بانکی 
بدحســاب بانکــی دارای بدهی غیرجاری کالن 

نمی شود.
تصمیمات اتخاذ شده صرفاً در خصوص 
واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد 

حقیقی و حقوقی دیگر نمی شود.
جدیــت  مانــع  تصمیمات متحذه نبایــد 
بانک هــای عامــل در وصــول مطالبــات بانکــی 

شود.
واحدهــای  از  حمایــت  راســتای  در   -۳
و  تــوان  حداکثــر  از  بهره بــرداری  و  تولیــدی 
ظرفیــت تولیــد و حفــظ و ایجــاد اشــتغال آنها 
 ۱۳۳ جلســه  مصوبــات   ۶ بنــد  اجــرای  در  و 
ســتاد )ابالغــی بــه شــماره ۱۴۴۱۷۱/۶۰ مــورخ 
۱۴۰۱/۶/۱۲( در خصــوص چگونگــی رســیدگی 
بــه موضوعــات غیر بانکــی واحدهــای تولیدی 
کــه در لیســت مفاســد اقتصــادی قــرار دارنــد 
هماهنگــی  ســتاد  از اســتعماع نظرات  پــس 
مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضا محترم ستاد 

و دستگاه های نظارتی مقرر شد:
۳-۱- دبیرخانــه ســتاد هماهنگــی مبــارزه 
بــا مفاســد اقتصادی فهرســت روزآمــد فعاالن 
بدهــکار  گروه هــای  مشــمول  اقتصــادی 
بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کالن 
را بــر اســاس آنچــه دســتگاه های مســئول از 
جملــه بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران، 
اعــالم  و …  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت 
می نماینــد کــه بــه دلیل ورود مراجــع قضائی، 
نظارتــی و امنیتــی امــکان رســیدگی بــه آنهــا 
در کارگروه هــای تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 
اســتان ها و ســتاد تســهیل وجــود نــدارد را به 

دبیرخانه ستاد منعکس نماید.
۳-۲- دبیرخانــه ســتاد پــس از دریافــت 
ایــن   ۱-۳ بنــد  موضــوع  مصادیــق  و  لیســت 
مصوبه مراتب را به کارگروه تسهیل استان ها 

منعکس نماید.
۳-۳- کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
استان ها مصادیق اعالم شده دبیرخانه ستاد 
هماهنگی مبارزه با مفاســد اقتصادی را برای 
هــر واحــد مد نظر قرار داده و از رســیدگی به 
هــر پرونــده مرتبط با آن خودداری و مراتب را 

به دبیرخانه ستاد مرکزی اطالع دهند.
ســایر  بــه  رســیدگی  خصــوص  در 
موضوعــات واحــد تولیــدی کــه در لیســت آن 
ســتاد قــرار دارد اعــم از اســتاندارد، معــادن 
و … نیــز کارگروه هــای اســتانی یــک نســخه از 
دعوتنامــه یــا مصوبــه یا مکاتبه صــورت گرفته 
را بــرای ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد 

اقتصادی ارسال نمایند.
۳-۴- دبیرخانــه ســتاد هماهنگــی مبارزه 
بــا مفاســد اقتصادی در اجرای بنــد ۱۱ مصوبه 

رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و آلمــان خاطــر 
بــزرگ آلمانــی در  نشــان کــرد: شــرکت های 
ایــران هنوز به صورت رســمی حضــور دارند و 
از ایــران خارج نشــده اند هرچند که روابط و 
تجارت آن کم شــده اســت اما این شرکت ها 
و  شــرکت  تجــاری،  روابــط  بهبــود  امیــد  بــه 
پرســنل های خــود را در ایــران حفــظ کردند و 

منتظر روزهای بهتر هستند.
عباســعلی قصاعــی در گفت وگو با ایلنا، 
بــا بیــان اینکــه چنــد ســالی اســت کــه آلمــان 
دیگر شــریک  نخســت تجاری ایران محسوب 
نمی شــود گفــت: چیــن، امــارات، عــراق ســهم 
بیشــتری از تجــارت بــا ایــران را دارا هســتند 
امــا همچنــان بســیاری از کاالهــای  آلمانــی از 

طریــق شــرکت های واســطه ثالــث وارد ایــران 
می شوند.

و  مســائل  تاثیــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
موضع گیری هــای سیاســی در روابــط تجــاری 
جدیــد  دولــت  داشــت:  اظهــار  کشــور،  دو 
آلمــان یــک دولــت ائتالفــی اســت و برخــالف 
۲۰ ســال گذشــته ترکیبــی از حزب هــای چپ، 
هســتند.  سوســیال  ها  و  لیبرال هــا  ســبزها، 
تجربــه  نشــان داده اســت کــه ایــن احزاب در 
مورد مســائل اجتماعی حســاس تر هســتند و 
ایــن باعــث می شــود کــه این مســائل اخیر در 
رســانه های آلمانــی نســبت بــه قبــل انعکاس 
وســیع تری پیــدا کننــد و طبعــا مــردم و دولت 
نســبت بــه آنهــا موضــع گیری هایــی از خــود 

نشان بدهند.
رئیس اتاق مشترک ایران و آلمان ادامه 
داد: کــه در ســال های گذشــته کــه در آلمــان 
حاکــم   )CSU و   CDU( میانــه  راســت  حــزب 
بــود روابــط متعادل تــری با ایران داشــتند. اما 
همیــن مســائل اجتماعــی اخیــر در کشــور در 
دوره زمامــداری دولــت فعلــی آلمــان منجر به 
ایجاد تنش هایی در روابط سیاســی دو دولت 
و احضــار ســفیر ایــران در آلمــان و بالعکــس 
سفیر آلمان در ایران شده است. بدون تردید 
مســائل سیاســی در روابط تجاری به خصوص 
روابط صنعتی بین دو کشور تاثیرگذار خواهد 
بود و روند فعلی تجارت با دشــواری بیشتری 

پیش خواهد رفت.

قصاعــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
آیــا گزارشــی از خــروج شــرکت های آلمانــی از 
ایران دارید؟ گفت: شــرکت های بزرگ آلمانی  
هنوز در ایران به صورت رسمی حضور دارند و 
هرچند که روابط و تجارت آنها خیلی محدود 
شــده اســت اما این شــرکت ها به امید بهبود 
روابــط تجــاری شــرکت و پرســنل  خــود را در 
ایــران حفــظ کرده انــد و منتظــر روزهــای بهتــر 

هستند.
ایــن فعال اقتصادی روابــط تجاری ایران 
و آلمــان  را یــک رابطــه دو طرفــه بــا قدمــت 
بســیار و مفیــد بــرای طرفین دانســت و خاطر 
نشــان کرد: بیش از صد ســال است که ایران 
از آلمــان ماشــین آالت صنعتــی ولــوازم یدکی 
خریــداری می کنــد چراکه تکنولــوژی و کیفیت 
محصــوالت ایــن کشــور در مقایســه بــا ســایر 
کشــورها در مرتبه باالتری قرار دارد از ســوی 
دیگــر آلمــان از ایــران، مواد پتروشــیمی، مواد 
معدنــی، صنایــع دســتی و خشــکبار خریداری 

می کند.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
ایــران مــا  در دوره اعمــال تحریم هــای علیــه 
بــه  بزنیــم  دور  را  تحریم هــا  ایــن  توانســتیم 
نظــر شــما در صــورت وضع تحریم هــای جدید 
علیــه ایــران این امکان بــرای ما وجود دارد که 
بتوانیم از پس آنها برآییم و بتوانیم مراودات 
تجــاری خــود را با آلمان دنبــال کنیم؟ تصریح 
زدن  دور  ســازوکارهای  ایرانــی  تجــار  کــرد: 
تحریم هــا را کــم و بیش یــاد گرفته اند اما دور 
زدن تحریم هــا هزینه هــا و ریســک تجــارت را 

افزایش می دهد.
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و آلمــان در 
پایــان بــا اشــاره بــه عــدد ارزش مالــی تجــارت 
ایــران و آلمــان، افــزود: حــدود ۳ میلیارد یورو 
تبــادل اقتصــادی بیــن ایــن دو کشــور انجــام 

شده است.

 ۷۸۷۸۲/۶۰ شــماره  بــه  )ابالغــی  ســتاد   ۱۱۶
بــر  نظــارت  منظــور  بــه   )۱۴۰۰/۳/۱۷ مــورخ 
عملکــرد کارگروه هــا و رصــد درخواســت های 
متقاضیــان، نســبت بــه معرفــی کارشناســان 
یــا مدیــران منتخــب خــود )در ســطوح ملــی( 
در ســامانه  ثبت نــام  و ضمــن  نمــوده  اقــدام 
ســتاد تســهیل بــه آدرس tashil.stsm.ir نام 
کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به 

دبیرخانه ستاد منعکس نمایند.
۴- در خصــوص معرفــی نماینــده ســتاد 
تســهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی 
مــاده ۲ قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان در 
اجــرای بنــد ۴ مصوبــات جلســه ۱۳۳ )ابالغــی 
 )۱۴۰۱/۶/۱۲ مــورخ   ۱۴۴۱۷۱/۶۰ شــماره  بــه 
پس از اســتماع نظارت، اعضا محترم ســتاد و 

دستگاه های نظارتی مقرر شد:
وزارت امــور اقتصادی و دارایی به همراه 
نماینده دبیرخانه ســتاد به نمایندگی از ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته 

مذکور با حق رأی حضور می یابند.
تبصره - کمیته حمایتی ماده ۲ می تواند 
در زمان برگزاری جلسات با توجه به موضوع 
از دســتگاه های مربوطــه و ســایر کمیته هــای 
ستاد و بخش خصوصی دعوت به عمل آورد.
۵- نحــوه اجــرای تبصــره ذیــل مــاده ۶۱ 
قانــون رفــع موانــع تولیــد )موضــوع اســتفاده 
در  موجــود  انســانی  نیــروی  و  امکانــات  از 
دستگاه های اجرایی و اعضا ذیربط برای ستاد 
و کارگروه هــا و دبیرخانه هــای آنها( در جلســه 
طــرح و بــا توجــه بــه ضــرورت رســیدگی امــور 

محولــه در مــاده ۶۱ قانون رفــع موانع تولید و 
آئین نامــه اجرایــی آن و صراحــت تبصــره ذیل 
مــاده مذکــور مبنــی بــر ســتاد و کارگروه هــای 
مذکــور و دبیرخانه هــای مــورد نیــاز آنهــا بایــد 
در  موجــود  انســانی  نیــروی  و  امکانــات  از 
دستگاه های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده 
کــرده و بــه هیــچ عنــوان تشــکیالت جدیــدی 
اینکــه وزارت  بــه  بــا عنایــت  ایجــاد نکننــد و 
صنعت، معدن و تجارت برای دبیرخانه ستاد 
نســبت بــه اختصــاص ۱۴ کارشــناس و بــرای 
دبیرخانه های کارگروه های استانی بین یک تا 
۳ کارشــناس اقدام نموده اســت و به منظور 
کاهش تراکم کاری جهت رسیدگی به پرونده 
واحدهــای تولیــدی، پــس از اســتماع نظــارت 
اعضــا محتــرم ســتاد و دســتگاه های نظارتــی 
مقرر شد: هر یک از دستگاه های عضو ستاد 
ظــرف دو هفتــه نســبت بــه معرفــی یــک نفــر 
کارشــناس جهــت حضــور دائــم در دبیرخانــه 
ســتاد و انجــام امور معینه کارشناســی اقدام 

نمایند.
مزایــای  و  حقــوق  پرداخــت   - تبصــره 
کارشناســان معرفــی شــده از طــرف دســتگاه 

مبدا خواهد بود.
دســتگاه های عضو ســتاد موظفنــد برابر 
نیــاز اعالمــی اســتاندار هر اســتان نســبت به 
تأمیــن نیــروی انســانی و امکانــات مــورد نیــاز 
دبیرخانــه کارگروه هــای تســهیل و رفــع موانع 
تولیــد اســتان ها بــا شــرایط منــدرج در تبصره 
بنــد ۵-۱ ایــن مصوبــه اقــدام و نتیجــه را ظرف 

یک ماه به ستاد گزارش نمایند.

4 مصوبه جدید برای رفع موانع تولید ابالغ شد

آلمانی ها هنوز ایران را ترک نکرده اند
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توافق اتحادیه اروپا  بر سر 
 تعیین سقف ۶۰ دالری

برای نفت روسیه
اتحادیــهاروپــابهطــورموقــتبــا۶۰دالردرهربشــکه

بهعنوانسقفقیمتنفتخامروسیهتوافقکرد.
 بــه گــزارش اویــل پرایــس، اتحادیــه اروپــا به طــور 
موقــت بــا 60 دالر در هر بشــکه به عنوان ســقف قیمت 
نفــت خــام روســیه توافــق کــرد. امــا ایــن قــرارداد بایــد 
اول مــورد موافقــت لهســتان قــرار بگیــرد کــه اصــرار بــه 
پاییــن آوردن ســطح ایــن قیمــت داشــت و بعــد هم کل 
دولت هــای اتحادیــه اروپــا بایــد تــا روز جمعــه به صــورت 

کتبی با آن موافقت کنند.
 آمریــکا پنجشــنبه بــه اتحادیــه اروپــا هشــدار داد 
52 دالری کــه اخیــراً به عنوان ســقف قیمــت نفت اورال 
روســیه اعالم شــده رقمــی نیســت کــه اکنــون نفــت این 
کشــور طبق آن بفروش می رســد. نفت اورال روسیه 17 
تــا 23 دالر پایین تــر از نفــت برنت فروخته می شــود که 
درنهایــت قیمــت آن را باالتــر از 52 دالر در هــر بشــکه 
می آورد. بنابراین اتحادیه اروپا رقم پیشنهادی خود را تا 

8 دالر باالتر از این قیمت تغییر داد.
داشــتند  عقیــده  لیتوانــی  و  اســتونی   لهســتان، 
قیمتــی کــه نفــت خــام روســیه طبــق آن بیمــه شــده و 
توســط شــرکت های غربــی انتقــال پیــدا می کنــد، بایــد 
بســیار پایین تــر و حــدود 20 تــا 30 دالر در هــر بشــکه 
باشد، یعنی به اندازه هزینه تولید آن توسط روسیه. اما 
این پیشنهاد رد شد چون به نظر می رسید مورد حمایت 

اعضای اتحادیه اروپا قرار نمی گیرد.
حاال ســقف قیمت تعیین شــده بسیار باالتر از نظر 
ایــن ســه کشــور اســت. اگر هر کــدام از آنها بــا این رقم 
موافقــت نکنند، تحریم های اتحادیــه اروپا علیه واردات 
نفت دریایی روسیه از دوشنبه هفته جاری یعنی پنجم 

دسامبر اجرایی خواهد شد.
 اجرایــی شــدن ایــن تحریم ها قیمت نفــت را برای 
خریــداران اروپایــی افزایــش می دهــد، اما تعیین ســقف 
قیمــت می توانــد از میــزان ایــن افزایــش قیمــت بکاهــد. 
به همیــن دلیــل اســت کــه آمریــکا از این اقــدام حمایت 
کــرده و بــه اتحادیــه اروپــا هشــدار داده قیمــت نفــت 
روســیه را بیش ازحــد پاییــن نیــاورد تــا بتواننــد در مــورد 
آن بــه توافــق برســند، امــا یــک مســاله دیگــر هــم وجود 
دارد و آن این که آیا روســیه پس از تعیین ســقف قیمت 
برای نفت آن، بازهم به صادرات ادامه می دهد و قیمت 
نفــت در بــازار پــس از ایــن اقدامــات چه مقــدار افزایش 

خواهد یافت؟

بیانیه کاخ سفید درباره ایران
و آمریــکا دیــدارروســایجمهــور پــی در کاخســفید
فرانســهباصــدوربیانیــهایمداخلهجویانــهبهصحبت

دربارهایرانپرداخت.
به گزارش ایسنا،  در بیانیه  پنج شنبه کاخ سفید که پس 
از دیــدار جــو بایــدن، رئیس جمهــوری آمریــکا، و امانوئل 
مکــرون، رئیس جمهــوری فرانســه، منتشــر شــده، آمــده 
اســت: روســای جمهــور احتــرام خود را نســبت بــه مردم 
ایــران، به ویــژه زنــان و جوانــان ایرانــی ابــراز کردند که به 
طور شجاعانه برای دریافت حق خود در رابطه با حقوق 

بشر و آزادی های بنیادی دست به اعتراض می زنند.
ایــن بیانیــه بــا تکــرار ادعاهای واهــی دربــاره ایران 
مصمــم  کشــور(  دو  )روســای جمهور  آن هــا  می افزایــد: 
ســالح  بــه  هرگــز  ایــران  کــه  یابنــد  اطمینــان  هســتند 
هسته ای دست نخواهد یافت. فرانسه و ایاالت متحده 
بــه همــکاری خود بــا شــرکای بین المللی برای رســیدگی 
بــه تشــدید هســته ای ایران، همــکاری ناکافــی با آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی - کــه شــامل مشــکالت جدی و 
حل نشــده در رابطــه بــا تعــدات ایــران ذیــل توافــق عدم 
اشاعه هسته ای می شود و رفتارهای بی ثبات کننده این 
کشــور در خاورمیانــه اعــم از ارســال موشــک و پهپــاد به 

بازیکنان غیردولتی ادامه می دهند.
در بیانیه کاخ ســفید ذکر شــده اســت: این ارسال 
و  مهــم در حــوزه خلیــج  تســلیحات می توانــد شــرکای 
امنیــت و ثبــات در منطقــه را تهدیــد، قوانین بین المللی 
را نقــض و بــه جنــگ روســیه علیــه اوکرایــن کمــک کند. 
فرانســه و ایاالت متحده با شــرکای  خود جهت افزایش 
همــکاری در جهــت اعمــال قطعنامه های مرتبط شــورای 
امنیــت ســازمان ملــل و مقابلــه بــا چنیــن فعالیت هایی 
کار خواهند کرد. آن ها اقداماتی مشــترک جهت تقویت 
هرچــه بیشــتر چارچــوب بین المللــی کــه تکثیــر فناوری 
موشکی و پهپادی ایران در منطقه و ورای آن را محدود 
می کنــد، اتخــاذ خواهنــد کــرد و تالش ها بــرای مقابله با 

این تکثیر را افزایش خواهند داد.

مذاکره وزیر نفت ایران و ونزوئال
وزیرنفتکشــورمانباوزیرنفتونزوئالدرخصوص
توسعههمکاریهایمشترکدوکشوردرزمینهانرژی
وآخریــنتحــوالتبــازارجهانینفتبــهصورتتلفنی

گفتوگوکردند.
بــه گزارش وزارت نفــت، »جواد اوجی« وزیر نفت 
کشــورمان بــا »ال آیســامی« معــاون رئیس جمهــوری و 
وزیــر نفــت ونزوئــال در خصــوص توســعه همکاری هــای 
مشــترک دو کشــور در زمینــه انــرژی و آخریــن تحــوالت 

بازار جهانی نفت به صورت تلفنی گفت وگو کردند.
ایران و ونزوئال در دولت ســیزدهم مســیری تازه ای 
بــرای گســترش همــکاری در پیــش گرفتند و این کشــور 
آمریــکای التیــن یکــی از نقــاط کانــون دیپلماســی وزارت 
نفــت بــوده اســت و همکاری هــای گســترده ای در ایــن 

زمینه در دست اجراست.
در جریــان ســفر اردیبهشــت  امســال وزیــر نفــت 
و هیــات همــراه بــه ونزوئــال قــرارداد و تفاهم نامه هــای 
میدان هــای  در  تولیــد  و  توســعه  زمینــه  در  متعــددی 
نفــت و گاز، ارتقــا و نوســازی پاالیشــگاه ها و بهره گیــری 
از ظرفیت هــای پاالیشــگاهی، آمــوزش نیــروی انســانی 
پتروشــیمی،  و  گاز  نفــت،  صنایــع  در  کارشناســی  و 
و  فنــاوری  انتقــال  و  مهندســی  فنــی  خدمــات  صــدور 
توســعه بازارهــای صادراتی نفت خــام، میعانات گازی و 

فرآورده های نفتی امضا شد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیسجمهــوریبــرضــرورتایجــادفرصتهــای
اجتماعــیبرابربرایافراددارایمعلولیتتاکید
ســازمانها و دســتگاهها همــه کــرد: اظهــار و
مسئولهستندنهایتتالشخودرابرایایجاد
افــراد اســتعدادهای شــکوفایی و رشــد زمینــه
دارایمعلولیــتونیــزایجادفرصتهایشــغلی

برایآنهابهکارگیرند.
بــه گــزارش ایســنا،  ســید ابراهیــم رئیســی 
دیروز در مراســم گرامیداشــت »روز جهانی افراد 
دارای معلولیــت« بــا تبریــک ایــن روز بــه افــراد 
برگــزاری  دســت اندرکاران  از  معلولیــت،  دارای 
این نشســت نیز تشــکر کرد و گفت: شــاید افراد 
دارای معلولیــت به لحاظ جســمی نقصی داشــته 
باشــند، امــا خداونــد بــه آنهــا توانایی هایــی داده 
کــه توانســته اند با همــت واال گام هــای بلندی در 
جهت علم و دانش آموزی، ورزشــی، فعالیت های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تولیدی بردارند.

او بــا اشــاره بــه اینکــه افــراد نــام آور زیــادی 
در  معلولیــت  داشــتن  رغــم  بــه  کــه  داشــته ایم 
عرصه هــای مختلــف علمی و اجتماعی و ورزشــی 
کارهــای بــزرگ کرده اند و جزو مفاخر به حســاب 
دارای  افــراد  مــادران  و  پــدران  افــزود:  می آینــد، 
معلولیــت، فراتر از احساســی کــه معموال والدین 
بــه فرزنــدان خــود دارنــد، احســاس مســئولیت 
بیشــتری بــه فرزنــدان دارای معلولیت خود دارند 
کــه بســیار ارزشــمند اســت و همــه افــراد جامعه 
باید نه به عنوان حس ترحم، بلکه به عنوان یک 
احساس مسئولیت ویژه به افراد دارای معلولیت 

توجه کنند.

ضرورتایجادفرصتهای
اجتماعیبرابربرایافراددارای

معلولیت
رئیس جمهوری بر ضرورت ایجاد فرصت های 
اجتماعــی برابــر برای افــراد دارای معلولیت تاکید 
کرد و اظهار داشت: همه دستگاه ها و سازمان ها 
مســئول هســتند نهایت تالش خود را برای ایجاد 
زمینه رشــد و شکوفایی استعدادهای افراد دارای 
معلولیــت و نیــز ایجــاد فرصت هــای شــغلی برای 

آنها به کار گیرند.

متناسبسازیمعابرعمومیو
ایجادمراکزتوانبخشیبهشکل

جهادیدنبالشود
رئیســی اضافه کرد: متناسب ســازی وضعیت 
خیابان ها و مراکز عمومی و شهری برای تردد افراد 
دارای معلولیــت از مهمتریــن مســئولیت های همه 

مســئوالن و دســتگاه ها در قبــال ایــن افراد اســت. 
همچنیــن ایجاد مراکز و امکانات توانبخشــی برای 
افــراد دارای معلولیــت بایــد بــا یــک کار جهــادی و 
انقالبی دنبال شود تا همه معلوالن کشور بتوانند 
بــه شــکل مناســب و کافــی بــه ایــن دســت مراکــز 
دسترســی داشــته باشــند و از این طریق مشکالت 

آنها به شکل موثری کاهش یابد.
توجهبهمطالباتمعلوالن
نهازسرترحمبلکهازسر
نوعدوستیتبدیلبهیک

فرهنگعمومیشود
او بــا تاکیــد بــر ضــرورت و اهمیــت شــنیده 
شــدن خواسته های افراد دارای معلولیت تصریح 
کــرد: توجــه بــه نظــرات و مطالبــات افــراد دارای 
معلولیت نه از سر ترحم بلکه از سر نوع دوستی 
و دگرخواهی ناشــی از خداخواهی دنبال شــده و 
تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود. دستگاه ها و 
سازمان های دولتی نیز باید پیگیری خواسته های 
افــراد دارای معلولیــت را بــه عنــوان یــک وظیفــه 

شرعی، انسانی و الهی دنبال کنند.
هزینه هــای  بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری 
ســنگین تجهیــزات توانبخشــی خاطرنشــان کــرد: 
کــه  اســت  مســائلی  دســته  آن  از  مســئله  ایــن 
دولــت می توانــد  کمــک موثــری کنــد تــا عزیــزان 
دارای معلولیــت بــرای تهیــه وســایل یــا تجهیزات 
مورد نیاز خود دچار مشــکل نشــوند. هم از وزیر 
تعــاون و هــم از رئیــس ســازمان بهزیســتی و از 
همــه ســازمان ها و نهادهایــی کــه در ایــن رابطــه 
مسئولیت دارند، می خواهم که حمایت های الزم 
را بــه عمــل آوردند تــا افــراد دارای معلولیت برای 
تامین تجهیزات مورد نیاز خود به سختی نیفتند.
رئیســی بــا بیان اینکــه می توان بــرای تامین 
بــه  توانبخشــی  تجهیــزات  تهیــه  و  نیازمندی هــا 
افــراد دارای معلولیــت یارانه پرداخت کرد، گفت: 
مساله بعدی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد 
موضــوع اشــتغال افــراد دارای معلولیــت اســت. 
ســازمان بهزیســتی می تواند لیســت افــراد دارای 
معلولیــت آمــاده فعالیــت و کار را در اختیار همه 
ســازمان ها و ادارات دولتی و شرکت ها قرار دهد 
تا در زمینه هایی که این افراد می توانند مشغول 

به کار شوند، جذب آنها در اولویت قرار گیرد.

ایجاداشتغالمناسببرای
معلوالنمایهنشاطاجتماعی
وارتقایمشارکتعمومیآنها

میشود

او افزود: ایجاد فرصت های شــغلی مناسب 
افــراد دارای معلولیــت عــالوه بر شــغل بــرای این 
افــراد یــک آرامش اجتماعی به همراه می آورد که 
مایه نشــاط اجتماعی و ارتقای مشــارکت عمومی 
آنهــا نیــز می شــود، لذا ایــن موضوع بایــد به طور 
جــدی بــه خصوص در دســتگاه ها و ســازمان های 

دولتی پیگیری شود.
رئیس جمهــوری در ادامــه بــه موضوع تامین 
مســکن بــرای افــراد معلــول اشــاره کــرد و اظهــار 
داشــت: برخــورداری از مســکن چــه بــرای خــود 
فــرد معلــول و چــه بــرای والدیــن او آرامش بخش 
اســت. ایــن مســئله دارای اولویتــی اســت تــا پدر 
و مــادری کــه یــک فرزنــد دارای معلولیــت دارنــد، 
دیگر دغدغه مســکن اجاره ای و جابجایی مدام را 

نداشته باشند.
رئیســی بــه وزارت راه و شهرســازی تاکیــد 
کــرد کــه واگــذاری مســکن و زمین به افــراد دارای 
معلولیــت و خانــواده آنهــا در اولویــت قــرار گیــرد 
و تصریــح کــرد: وزارت راه و شهرســازی و بنیــاد 
مســکن انقالب اســالمی این موضوع را به تاخیر 

نیندازند و در اسرع وقت پیگیر این کار باشند.

دستگاههایذیربطبسترسازی
برایشکوفاییاستعدادهای

معلوالنراوظیفهخودبدانند
نهلطف

او با تاکید دوباره بر اینکه توجه و پیگیری حقوق 
حقه افراد دارای معلولیت نه از سر ترحم و لطف 
بلکه به عنوان یک حق باید مورد توجه قرار گیرد، 

خاطرنشان کرد: نگاه از سر ترحم و لطف به جای 
اینکه باعث کمک به افراد دارای معلولیت شــود، 
باعــث ناراحتــی آنها نیز می شــود. کلیت جامعه و 
دولــت بایــد توجه ویژه به افراد دارای معلولیت را 

وظیفــه خود و حق این افراد بداند.
همــه  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــوری 
دولتمــردان بایــد اجــرای کامــل قوانیــن مصــوب 
حمایــت از افــراد دارای معلولیــت را وظیفــه خود 
بداننــد، گفــت: اگــر جایــی تعارضی میــان قوانین 
مختلــف وجــود دارد باید ســریع برطرف شــود اما 

اجرای قانون نباید متوقف بماند.
فرهنــگ  موجــب  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  رئیســی 
نیــز  و  اساســی  قانــون  انســانی،  اصــول  دینــی، 
قوانیــن موضوعــه همــه مســئوالن، دولتمــردان و 
دســتگاه های مربوطــه موظــف هســتند بــه افــراد 
دارای معلولیــت توجــه کننــد، افــزود: البتــه توجــه 
صــرف کفایــت نمی کنــد و بایــد بــه اســتعدادها و 
ظرفیت های این افراد توجه شده و برای شکوفایی 

این استعدادها زمینه های الزم فراهم شود.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه بایــد شــعار مــا 
بــه آن  افــراد دارای معلولیــت  می توانیــم را کــه 
عینیت بخشیده اند، وجه همت خود قرار دهیم، 
اظهــار داشــت: مســئوالن در وهلــه اول وظیفه و 
مســئولیت خــود در قبــال افــراد دارای معلولیــت 
را انجــام دهنــد چــرا کــه ایــن افــراد بــر گــردن مــا 
مســئوالن حــق دارنــد. وظیفــه دولــت در قبــال 
افــراد دارای معلولیــت در گام اول ایــن اســت که 
زمینــه ای فراهــم کننــد که نقص جســمی مانع از 
نقش آفرینــی و اثرگــذاری اجتماعــی ایــن افــراد و 

شکوفایی استعدادهایشان نشود.

بایددرزمینهتوانبخشیبه
افراددارایمعلولیتگامینو
برداشتهوطرحینودراندازیم

ارائــه  آمــار  بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری 
شــده مبنــی بــر جمعیــت 8 درصــدی افــراد دارای 
معلولیت نســبت به جمعیت کشــور، با طرح این 
ســوال کــه آیا وجــود معلولیت به معنــای محروم 
شــدن جامعه از اســتعدادها و توانمندی های این 
افراد است؟ تصریح کرد: همه بخش های مرتبط 
با توانبخشــی به افــراد دارای معلولیت باید تمام 
تــالش خــود را بــه کار بگیرنــد تــا هــم ایــن افــراد 
فرصت شــکوفا کردن استعدادهایشــان را داشته 
باشند و هم جامعه از توانمندهای خدادادی این 

افراد محروم نشود.
رئیســی بــا قدردانــی از همــه خدماتــی که تا 
کنون به افراد دارای معلولیت ارائه شــده اســت، 
زمینــه  ایــن  در  زیــادی  افــراد  کــرد:   خاطرنشــان 
زحمــات زیــادی کشــیده اند کــه جای تشــکر دارد، 
امــا نیــاز بــه این داریــم کــه در زمینه توانبخشــی 
بــه افــراد دارای معلولیــت گامــی نــو برداشــته و 
طرحــی نــو دراندازیــم و الزمــه ایــن کار آن اســت 
که با تصمیم و اراده جدی کاهش مشــکالت این 

عزیزان را پیگیری کنیم.
وزیــر  رئیس جمهــوری  ســخنان  از  پیــش 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رئیس ســازمان 
اقدامــات  از  گزارش هــای جداگانــه ای  بهزیســتی 
انجــام شــده بــرای رســیدگی و حمایــت از افــراد 
دارای معلولیــت و برنامه هــای آتــی در ایــن زمینه 

ارائه کردند.

و برنامــه ســازمان کالن اقتصــاد امــور رئیــس
بودجهکشوراعالمکردکهنمیخواهیمقیمت
انــرژیراگــرانکنیــمامــاازطــرفدیگــررونــد
کنونیمصرفانرژیبرایکشــورآســیبزاســت

وبایدبرایآنفکریاساسیشود.
به گزارش ســازمان برنامه و بودجه کشــور، 
نشســت  یکمیــن  و  صــد  در  جعفــری  محمــد 
علمــی تخصصــی مرکــز پژوهش هــای توســعه و 
آینده نگــری بــا موضــوع »پیامدهــای اقتصــادی و 
اجتماعــی اصالح قیمت حامل های انرژی« اظهار 

کرد: کنترل مصرف انرژی از الزامات دستیابی به 
رشــد 8 درصــدی اســت و اگــر مصــرف گاز کنترل 
نشود، احتمال تبدیل شدن کشور به وارد کننده 

گاز وجود دارد.
بــه تبصــره 1۴ قانــون بودجــه  او پرداختــن 
را مهــم دانســت و گفــت: هم اکنــون حــدود 80 
میلیــون نفــر در کشــور، یارانــه دریافــت می کنند 

و باید به فکر منابع این بخش عظیم باشیم.
رئیــس امــور اقتصاد کالن ســازمان برنامه و 
بودجــه کشــور در ادامــه کنتــرل مصرف انــرژی را 

از الزامات دســتیابی به رشــد 8 درصدی دانســت 
و افــزود: بــرای مثــال اگــر مصــرف گاز در کشــور 
کنتــرل نشــود، احتمــال تبدیــل شــدن کشــور بــه 
واردکننده گاز وجود دارد. جعفری سپس با بیان 
اینکه قطعاً امســال تغییری در قیمت حامل های 
انرژی نخواهیم داشت، گفت: در سازمان برنامه 
و بودجــه کشــور، هیــچ فردی به فکــر گران کردن 
قیمت انرژی نیست. بلکه ما معتقدیم باید کاری 
اساســی انجــام دهیــم تــا مشــکالت موجــود را بــا 

مردم در میان بگذاریم.

انــرژی،  بــاالی  مصــرف  کــرد:  تصریــح  او 
ناکارآمــدی سیســتم های موجــود انــرژی، شــرایط 
تورمــی حاکــم و صدمه هــای وارد شــده بــه طبقــه 
متوسط جامعه در یک دهه گذشته، از جمله این 

مشکالت هستند.
رئیــس امــور اقتصــاد کالن ســازمان برنامــه 
و بودجــه کشــور گفــت: مــا نمی خواهیــم قیمــت 
انــرژی را افزایــش دهیــم و از ســوی دیگــر ادامــه 
روند کنونی مصرف انرژی، به شــدت برای کشــور 
آسیب زاست و باید برای آن فکری اساسی شود.

بــاتوجهبــهاینکهبرخــیازدســتگاههایدولتی
بــرخــالفقانوندراجرایحســابواحــدخزانه
دســتگاههای اســت الزم میکننــد، کوتاهــی
دیــوان و بازرســی ســازمان همچــون نظارتــی

محاسباتبهاینموضوعورودکنند.
بــه گــزارش مهــر ، طبــق بنــد )ب( مــاده 17 
قانون ششــم توســعه، به منظور افزایش ســرعت 
و کارایــی گردش حســاب های درآمــدی و هزینه ای 
دولت همچنین به منظور شفاف سازی درآمدها و 
پرداخت های دولت، شرکت های دولتی و نهادهای 
عمومــی غیردولتــی و ایجاد امکان نظارت برخط بر 
آن ها، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی 
بایــد صرفــاً از طریــق خزانــه داری کل کشــور و نــزد 
بانــک مرکزی افتتاح شــود و دســتگاه های مربوطه 
نیــز موظفنــد کــه کلیــه دریافت هــا و پرداخت های 
خود را فقط از طریق حســاب های افتتاح شــده نزد 

بانک مرکزی انجام دهند.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در 
رابطه با اجرای حســاب واحد خزانه بیان کرد: در 
مهــر مــاه در هیأت وزیــران مصوبه ای داشــتیم تا 
دســتگاه های باقی مانــده نیز حســاب های خود را 
بــه خزانــه منتقل کننــد و امیدواریم کــه در پایان 
ســال اعالم کنیم که مســئله حساب واحد خزانه 
بــود،  میز سیاســتگزار مطرح  روی  ســال ها  کــه 

خاتمه یافته است.
دولــت ســیزدهم نیز مدعی ســت که رویکرد 
کلــی خــود را در انضباط بخشــی بــه کل های پولی 

در ســال جــاری و بازتعریــف رابطــه دولت و بانک 
مرکزی از جمله اتکای بیشــتر به منابع ســپرده ای 
و عملیاتی شــدن حســاب واحد خزانه و همچنین 
خزانــه  تنخواه گــردان  از  محدودتــر  اســتفاده 

قرار داده است.

مقاومتدستگاههایمتخلف
بایدشکستهشود

برخــی  مجلــس  نماینــدگان  بنابر اظهــارات 
قانــون  ایــن  اجــرای  مقابــل  در  دســتگاه ها  از 
مقاومــت می کنند؛ در ایــن رابطه علی خضریان، 
مجلــس  نــود  اصــل  کمیســیون  ســخنگوی 
شــورای اســالمی اظهار کــرد: بــا توجــه بــه آنکــه 
دولت اخیرأ مصوبــه ای برای اجرای حســاب واحد 
خزانــه ابــالغ کرده اســت و مجلس نیــز بر اجرای 
ایــن قانــون تأکیــد ویــژه ای دارد و زیرســاخت های 
الزم هــم در بانــک مرکزی و هم خزانه داری ایجاد 
باقی مانــده  دســتگاه های  قصــور  اســت،  شــده 
قابل پذیرش نیست. آن ها قول داده اند که ظرف 
یکــی 2 مــاه آینــده این قانــون را اجــرا کنند. وزیر 
اقتصاد هم قول اجرایی شدن این قانون تا پایان 

آذر را داده است.
دســتگاه های  آذر  پایــان  تــا  اگــر  افــزود:  او 
متخلــف باقی مانــده حســاب واحــد خزانــه را اجرا 
مــاده 23۴ آئین نامه داخلــی  اعمــال  بــا  نکننــد، 
مجلــس، تخلفات آن ها به دســتگاه قضایی برای 
بررســی خــارج از نوبــت ارســال خواهــد شــد. در 

بنــد )الــف( تبصــره )7( قانون بودجه امســال هم 
تصریح شده که اگر دستگاه های مشمول قانون، 
حســاب واحــد خزانــه را اجرایــی نکننــد در حکــم 
تصــرف غیرقانونی در امــوال عمومی بوده و مورد 
پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت. دادســتان کل 
کشــور می توانــد به عنــوان مدعی العمــوم بــه ایــن 

موضوع ورود و با متخلفین برخورد کند.
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و 
بودجــه مجلس نیز در مورد اجرای حســاب واحد 
خزانــه در دســتگاه های اجرایــی گفت: بر اســاس 
قانــون برنامــه ششــم توســعه و قانــون اساســی، 
شــرکت های  دریافت هــای  و  پرداخت هــا  همــه 
دولتــی و وزارتخانه هــا بایــد از طریق خزانه انجام 
شــود. البتــه در بودجــه 1۴01 هــم تأکیــد شــده 
کــه وزارت نفــت بایــد تمامی حســاب های خود را 
در خزانــه داری کل متمرکــز کنــد، امــا بــر اســاس 
گزارش هــای واصلــه، ده هــا شــرکت وابســته بــه 
وزارت نفــت همچنــان ایــن کار را انجــام نداده اند 
و در بانک ملت شماره حساب غیرقانونی دارند.

آیانهادهاینظارتیبهوظایف
خودعملمیکنند؟

ششــم  قانــون   17 مــاده   3 تبصــره  طبــق 
توســعه، تخلــف از ســوی دســتگاه های دولتــی و 
عــدم انتقــال حســاب های نــزد بانک هــای تجــاری 
بــه حســاب واحــد خزانه نــزد بانک مرکــزی، حکم 
تصــرف غیرقانونــی در وجــوه و امــوال عمومــی را 

دارد. نهادهای نظارتی، اعم از سازمان حسابرسی 
در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان 
بازرســی کل کشــور در قوه قضائیه به عنوان سه 
نهاد ناظر، باید به تخلفات این چنینی رســیدگی 

کنند.
از طرف دیگر باید توجه داشــت که شــفاف 
نبــودن کارکردهــای این دســتگله ها و عدم اجرای 
حســاب واحــد خزانــه، عامــل اصلــی درآمدهــای 
نجومــی بــوده اســت. مهدی اشــعری، کارشــناس 
اقتصــادی نیــز در مــورد حقوق هــای نجومــی در 
دســتگاه های دولتــی بیان کرد: یکــی از معضالت 
دولت این است که پرداختی برخی از سازمان ها 
باالســت. در برخــی از آن هــا پرداختــی حقــوق و 
دســتمزد زیــاد اســت و در برخــی از ســازمان ها 
نیــز بودجــه ای وجــود دارد کــه معلوم نیســت چه 
اتفاقــی بــرای آن هــا می افتــد. برای مثــال، بودجه 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی رشــد قابل توجهــی 
کــرده و آن هــا گفته انــد کــه حقــوق و دســتمزدها 
را رشــد دادنــد؛ در حالــی که حقوق و دســتمزدها 
آنقــدر رشــد نکــرده بود و معلوم نبود چه بر ســر 

آن بودجه خواهد آمد.
برخی از کارشناسان نیز بیان می کنند که با 
تمرکز حســاب های دستگاه های اجرایی در خزانه 
مشــکل کســری بودجه نیــز مرتفع خواهد شــد و 
عــالوه بــر آن کاهــش فســاد را نیــز در پــی دارد. 
برخــی از کارشناســان اقتصادی هــم این اقدام را 

انقالبی در مالیه عمومی می دانند.

ایــن  خصــوص  محمدکاظم انبارلوئــی در 
انقــالب مالــی اظهــار کــرد: تأثیــر ایــن اقــدام در 
کاهــش فســاد و تــورم بــه قــدری مهــم اســت که 
اراده دولــت بــر ایــن تعلق گرفتــه اســت تــا کلیــه 
حســاب های دولتــی را طبــق مقررات یادشــده در 
حســاب واحــد خزانــه تجمیــع و متمرکــز کند. این 
رویکــرد را می تــوان یــک انقــالب واقعــی در مالیه 
عمومــی و یــک تحــول بــزرگ در حســاب و کتــاب 

بودجه کشور تلقی کرد.
این کارشــناس بیان کرد: دیوان محاســبات 
تخلــف  ایــن  بــه  بایــد  محکمــه  یــک  عنــوان  بــه 
رســیدگی و احکامی را صادر کند؛ لذا تنها راه در 
عــدم اجــرای حســاب واحد خزانه، برخــورد دیوان 
محاســبات به عنــوان عالی تریــن مرجــع رســیدگی 
به تخلفات مالی اســت. ســازمان حسابرســی در 
دولــت، دیــوان محاســبات در مجلــس و ســازمان 
بازرســی کل کشــور در قوه قضائیه به عنوان سه 
نهاد ناظر باید در این پدیده ورود و با آن برخورد 

کنند تا تخلفات به حداقل کاسته شود.
از ایــن رو و برای برآورده شــدن انتظــارات 
مسئوالن دولت، نهادهای نظارتی نام برده شده 
بایــد بــه وظایــف خــود عمــل کــرده و بــه تخلفات 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی و شــرکت های ذیــل 
عــدم  صــورت  در  کننــد.  رســیدگی  نفــت  وزارت 
اجرای حســاب واحد خزانه بودجه ریزی کشــور با 
مشــکل برخورد کرده و دولت همچنان با مشکل 

مواجه خواهد بود.

 قیمت
 حامل های انرژی

تغییر نمی کند

تاکیدرئیسجمهوریبرایجاد
 اشتغالوتامینمسکن

برایافراددارایمعلولیت

 لزوموروددستگاههاینظارتیبهاجرایقانون
حسابواحدخزانه
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 تاکید بانک ملی ایران
 بر حمایت از طرح  های

حوزه سالمت 
مدیر عامل بانک ملی ایران در بازدید از محل تاسیس 
بیمارســتان یــک هــزار تخــت خوابــی شــهر همــدان بــر 
حمایــت ایــن بانــک از طرح  هــای مربــوط بــه ســامت و 

بهداشت عمومی تاکید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک ملی ایــران، دکتر 

محمــد رضــا فرزیــن در 
این بازدید که حمیدرضا 
رییــس  بابایــی  حاجــی 
و  برنامــه  کمیســیون 
بودجــه مجلس شــورای 
از  جمعــی  اســامی، 
مدیــره،  هیــات  اعضــای 
عامــل  هیــات  اعضــای 
روســای  و  معاونــان  و 

ادارات کل و تعدادی از مدیران استانی حضور داشتند، 
گفــت: در ایــن طــرح، بانــک ملی ایــران به عنــوان بانک 
دیگــر  بانک  هــای  حضــور  بــا  را  کنسرســیومی  عامــل، 
تشــکیل می دهد و نســبت به تامین مالی ســاخت این 
بیمارســتان اقــدام مــی کنــد. حاجــی بابایــی نیــز در این 
بازدیــد ضمــن تقدیــر از نقــش آفرینــی بانک ملــی ایران 
در طرح  هایی که ارایه دهنده خدمات عمومی هســتند، 
گفت: طرح تاســیس بیمارســتان یک هزار تخت خوابی 
همــدان  ســال  ها قبــل تصویــب شــد امــا بــه دلیــل عدم 

تامین مالی، ساخت آن به تاخیر افتاد.

بیمه ملت 1900 میلیارد 
تومان حق بیمه ساخت

شــرکت بیمــه ملــت در 8 ماهــه ابتــدای ســال جــاری 
حــدود 19.231 میلیــارد ریال حــق بیمه تولید کرد و در 
همین مدت، نزدیک به 12.588 میلیارد ریال به بیمه 

گــزاران زیــان دیده اش 
خسارت داد.

گــزارش  بــه 
اســاس  بــر  الفباخبــر، 
اطاعــات و صورت  هــای 
مالــی منتشــره از ســوی 
بانــک دی بــرای مقطــع 
 ،1401 مــاه  آبــان  پایــان 
خصوصــی  بانــک  ایــن 

بیشترین میزان حق بیمه را با 26 درصد در بخش ثالث 
اجبــاری بــه مبلــغ بیــش از 5.056 میلیــارد ریــال تولیــد 
کرده و در همین حال، بیشــترین خســارت را در بخش 
درمان با 49 درصد، به مبلغ حدود 6.106 میلیارد ریال 

پرداخت کرده است.
در عیــن حــال رشــته درمــان در بین رشــته  های بیمه ای 
شــرکت بیمه ملت در رده دوم باالترین تولید حق بیمه 
با مبلغ بیش از 3.163 میلیارد ریال قرار دارد و زندگی 
اندوختــه دار  نیــز جایــگاه ســوم را در این زمینه با مبلغ 

نزدیک به 2.710 میلیارد ریال از آن خود کرده است.
در همیــن حــال، خســارت پرداختــی بیمــه ملت در 
بخش ثالث اجباری 18 درصد کل خسارت  های پرداختی 
و معــادل بیــش از 2.316 میلیــارد ریــال گزارش شــده و 
خسارت پرداختی این شرکت در بخش زندگی اندوخته 
دار هــم 7 درصــد کل خســارت  ها یعنــی رقمــی بیــش از 

930 میلیارد ریال اعام شده است.

کوتاه از بانک و بیمه

سهام بانک پارسیان با 
قیمت 200 تومان بیمه شد

بانــک پارســیان در راســتای حمایــت از ســهامداران، از 
پارســیان  لوتــوس  امیــد  بازارگردانــی  صنــدوق  طریــق 
ســهامش را در قیمــت 
مــدت  بــه  تومــان   200

یکسال بیمه کرد.
بر اســاس ایــن گزارش؛ 
بازارگردانــی  صنــدوق 
امیــد لوتــوس پارســیان 
سه شــنبه  روز  از 
 1401 آذر   8 مــورخ 
اقــدام بــه عرضــه اوراق 
اختیــار فــروش تبعــی ســهام بانــک پارســیان در نمــاد 

»هپارس029« خواهد کرد.
بر این اســاس، ســهام بانک پارسیان که اکنون در 
بازار به قیمت حدود 154 تومان معامله می شــود، برای 
سررســید یــک ســاله منتهی بــه 1402/09/08 به قیمت 
200 تومان بیمه خواهد شــد و ســهامداران می توانند با 
اطمینــان از کســب ســود بیش از 29 درصــدی اقدام به 
خرید و نگهداری ســهم و اختیار فروشِ آن تا سررســید 

یاد شده کنند.
بــا توجــه بــه ارزش روز ســهم و ســقف خریــد هــر 
شــخص حقیقی که 600 هزار ورقه در نظر گرفته شــده 
اســت، در واقــع می تــوان گفــت تــا 90 میلیــون تومــان 
ارزش روز پرتفوی سهامداران »وپارس« از طریق خرید 

این اوراق یک ریالی بیمه می شود.

 بازگشت 132 طرح راکد
 به چرخه تولید توسط

بانک کشاورزی
بانک کشاورزی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 
، 132 طــرح راکــد و نیمــه تمــام را بــا هــدف راه اندازی 
مجــدد و رونــق بخش کشــاورزی، تعییــن تکلیف کرد و 

به چرخه تولید بازگرداند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک کشــاورزی، در 
ابتــدای  ماهــه  هشــت 
در  و  جــاری  ســال 
برنامه  هــای  اجــرای 
تدویــن شــده در حــوزه  
 ، طرح  هــا  بــر  نظــارت 
تعــداد 132 طــرح راکد 
طریــق  از  غیرفعــال  و 
تامیــن مالــی بــه مبلــغ 
ریــال،  میلیــارد   7734
با اقداماتی نظیر تمدید، رفع مشکل پرداخت اقساط، 
تخصیــص تســهیات تکمیلی و ســایر اقدامــات قانونی 
، تعییــن تکلیــف و بــه چرخــه تولیــد بازگردانــده شــده 

است.
 بر اســاس این گزارش، در آغاز ســال جاری تعداد 
231 طــرح راکــد، باتکلیــف و موعــد گذشــته بــه مبلــغ 
16215 میلیارد ریال شناسایی و تعیین تکلیف آن  ها در 
دســتور کار بخــش نظارت بر طرح  های بانک کشــاورزی 
قرار گرفت که تا این تاریخ 57 درصد این برنامه محقق 
شــده اســت و ایــن رونــد تــا پایــان ســال و تحقــق کامل 

اهداف ادامه دارد.

پرداخت بیش از ۸۵ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت 

توسط بانک مسکن
فاضلیــان عضــو هیــات مدیره و معاون امــور اعتباری با 
بیــان اینکــه رقــم کل تســهیات اعطایــی بانک مســکن 
از مبلــغ 85 هــزار میلیــارد تومــان در 8 ماهــه ســپری 
شــده ســال جاری گذشــت، گفت: بانک مسکن نسبت 
به مقطع مشــابه ســال 
درصــد   151 گذشــته 
بیشــتر تســهیات اعطا 

کرده است.
محســن  ســید 
هیــات  عضــو  فاضلیــان 
امــور  معــاون  و  مدیــره 
در  بانــک  اعتبــاری 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
پایــگاه خبــری بانک مســکن – هیبنا، با اشــاره به رکورد 
تاریخــی ایــن بانــک در اعطای تســهیات در ســال جاری 
گفــت: کل تســهیات اعطایــی در ســال جــاری تــا پایــان 
آبان ماه نسبت به سال گذشته با افزایش 151 درصدی 
همراه بوده است و تا تاریخ مذکور کل تسهیات بانک 
مســکن مبلــغ 85 هــزار و 330 میلیــارد تومــان بــوده 

است.
وی با بیان اینکه بیشترین سهم تسهیات اعطایی 
تا پایان آبان ماه 1401 مربوط به بخش مشــارکت مدنی 
اســت، اظهــار کــرد: بخش مشــارکت مدنــی 61 درصد از 
کل تســهیات را به خود اختصاص داده اســت؛ درحالی 
که ســهم تســهیات این بخش در مقطع مشــابه ســال 

گذشته 40 درصد بوده است.
فاضلیــان افــزود: با عنایت به سیاســت توســعه ای 
بانــک مســکن در بخــش مســکن و ســاختمان در ســال 
جاری مبلغ 76 هزار و 794 میلیارد تومان یعنی معادل 
90 درصــد از کل تســهیات اعطایــی بانــک در بخــش 
مســکن و ســاختمان پرداخــت شــده اســت. تســهیات 
اعطایــی در بخــش مســکن بــه کل تســهیات در همین 
مقطع در سال گذشته 85 درصد بوده که نشان دهنده 
افزایش تمرکز پرداخت تســهیات در بخش مســکن در 

سال جاری است.
عضــو هیــات مدیــره و معــاون امــور اعتبــاری بانک 
مســکن اضافــه کــرد: تعداد واحدهای تامین مالی شــده 
در ســال 1401 در قالــب ســاخت مســکن، 158 هــزار و 
311 واحــد و در قالــب خریــد مســکن 116 هــزار و 342 

واحد بوده است. 

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:

از  یکــی  کاال  بــورس  در  خــودرو  عرضــه 
مــاه  چنــد  در  کــه  بــود  خوبــی  اتفاقــات 
داده  رخ  مــا  ســرمایه  بــازار  در  گذشــته 
اســت. بــا عرضــه خــودرو در بــورس کاال، 
ترس از آزادسازی قیمت ها در اقتصاد از 
بین رفت و امیدوارم شــاهد عرضه ســایر 

محصوالت نیز در بورس کاال باشیم.
ســعید جمالــی، مدیرعامــل کارگزاری 
سپهر باستان در گفت وگو با پایگاه خبری 
بازار ســرمایه ایران )ســنا( با اشاره به آثار 
برخــی اقدامات صــورت گرفته در چند ماه 
اخیــر، بیان کرد: با توجه به شــرایط حاکم 
بــر جامعــه و اختاف قابل توجهی که بین 
قیمــت خــودرو در کارخانــه با قیمــت بازار 
آزاد وجود داشت، عرضه خودرو در بورس 
کاال یکی از اتفاقات خوبی بود که در چند 
مــاه گذشــته در بازار ســرمایه مــا رخ داده 
اســت. بــا عرضــه خــودرو در بــورس کاال، 
تــرس از آزادســازی قیمت ها در اقتصاد از 
بیــن رفــت و فرصتی فراهم شــد تا در یک 
فضــای رقابتــی از طریــق عرضــه و تقاضــا، 
قیمت هــا تعییــن شــده و خریــداران هــم 
بتوانند از طریق بورس کاال خودروی مورد 
نیاز خود را با قیمت مناسب تر تهیه کنند.
وی اضافــه کــرد: اگرچه هنــوز عرضه 
خــودرو در بــورس کاال عمق مورد انتظار را 
پیــدا نکــرده؛ اما گام های مثبتــی در زمینه 
واقعی ســازی قیمت خودرو برداشته شده 
و امیدوارم شــاهد عرضه سایر محصوالت 

در بورس کاال هم باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره 
بــه اقداماتــی از جملــه راه انــدازی صنــدوق 
تضمیــن اصــل ســرمایه و اجرای طــرح بیمه 
ســهام با هدف کاهش ریســک ســهامداران 
حقیقــی، اظهــار کــرد: واقعیــت ایــن اســت 
کــه حجــم قابــل توجهی از ســهامداران خرد 
بعد از اتفاقات ســال 1399 از بازار سرمایه 
کــوچ کردنــد؛ امــا حتمــاً بــرای آن دســته از 

ســهامداران حقیقی با سرمایه های خرد که 
در ایــن بــازار باقــی  مانده انــد، جذاب اســت 
بــورس،  بــا ســرمایه گذاری در  کــه بتواننــد 
حداقــل بــه انــدازه بازدهی بازارهــای موازی 
ســود کننــد. ضمــن اینکــه ایــن امــکان برای 
آنــان فراهــم باشــد تــا در صورت رشــد بازار 
ســرمایه از بازدهی این بازار منتفع شــوند. 
طــرح بیمه ســهام حتمــا برای این دســته از 
فعــاالن بــازار ســرمایه طــرح جذابی اســت، 
کمااینکه در ســایر بازار بورس های دنیا هم 
ابزارهایی برای پوشــش ریســک سهامداران 
خرد وجود دارد. امیدواریم از طریق توسعه 
ابزارهــای این چنینــی بــرای کاهــش ریســک 
ســهامداران خرد و همچنین فرهنگ ســازی 
بــرای ارتقــای دانــش مالی ســرمایه گذاران، 
از وقــوع اتفاقاتــی کــه در ســال 99 رخ داد 

جلوگیری شود.
بگیرنــد  یــاد  بایــد  مــردم  افــزود:  جمالــی 
بــرای  مناســبی  محــل  ســرمایه،  بــازار  کــه 
ســرمایه گذاری مســتقیم عمــوم نیســت و 
بهتر اســت با اســتفاده از ابزارهای سرمایه 
گــذاری غیــر مســتقیم در بــورس، وارد این 
بازار شوند. هدایت مردم به سرمایه گذاری 
کاری  مهم تریــن  بــورس،  در  غیرمســتقیم 
اســت کــه می تواند به بهبــود وضعیت بازار 
سرمایه کمک کند. در این صورت، عاوه بر 
آنکه از رفتارهای هیجانی در بازار ســرمایه 
کاســته می شود، ریسک ســرمایه گذاری در 
بــورس هم کاهش مــی یابد. وی در خاتمه 
تصریــح کــرد: جــای بســیاری از ابزارهــا در 
بازار سرمایه ما خالی است و انتظار می رود 
روی توسعه ابزارها، تمرکز بیشتری صورت 
بگیــرد. البتــه توســعه ابزارهــا در صورتــی 
اثرگــذار خواهــد بــود که ســرمایه گذارانی را 
کــه دانــش مالــی کمتــری دارنــد، به ســمت 
ســرمایه گذاری غیرمســتقیم ســوق دهیم و 
ضمنا برای ارتقای دانش مالی ســهامداران 

حرفه ای تر نیز تاش کنیم.

معــاون وزیــر اقتصاد با اشــاره به ارزش 800 
هزار میلیارد تومانی سهام عدالت، گفت: از 
طریــق ســازمان خصوصی ســازی در تاشــیم 
کــه جامانــدگان ســهام عدالــت نیــز بتواننــد 

سهام عدالت خود را دریافت کنند.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر،  هادی قوامی 
در یک گفت و گوی رادیویی اظهار کرد: ارزش 
اســمی ســهام عدالــت در تاریخــی کــه واگذار 
شــد حدود 25 هزار میلیارد تومان بود اما به 
نــرخ روز االن بیــن 700 تــا 800 هــزار میلیارد 

تومان است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی افــزود: در حال حاضر هر 
ســهام عدالت که با قیمت یک میلیون تومان 
واگــذار شــده بــود حداقــل 20 میلیــون تومان 
ارزش دارد و ارزش ســهام عدالــت 500 هــزار 
تومانــی هــم االن تقریبــاً بین 8 تــا 10 میلیون 

تومان است.
قوامی گفت: ما در حال حاضر از طریق 
کــه  تاشــیم  در  ســازی  خصوصــی  ســازمان 
جامانــدگان ســهام عدالــت نیز بتوانند ســهام 

عدالت خود را دریافت کنند.

وی در رابطــه بــا نقش تعاون در اقتصاد 
از  یکــی  تعــاون  بخــش  کــرد:  اظهــار  ایــران 
بخش هــای مهــم اقتصاد ایران اســت و تاش 
می شــود کــه ســهم بخــش تعــاون در اقتصــاد 

افزایش پیدا کند.
ســاماندهی  بــه  مســئول  مقــام  ایــن 
شرکت های تعاونی سهام عدالت اشاره کرد و 
افزود: یکی از اتفاقات خوبی که در سال های 
اخیر افتاد، تعاونی های ســهام عدالت بود که 
شــرکت های تعاونــی آن ها در شهرســتان ها و 
استان ها تشکیل شد. سهام عدالت در قالب 

ایــن شــرکت های تعاونی به حــدود 6 دهک از 
جمعیت کشــور داده شــد و هم اکنون نزدیک 
49 میلیــون نفــر و عمدتــاً از دهک های پایین 
تعاونــی  شــرکت های  ایــن  ســهامدار  جامعــه 
سهام عدالت هستند. وی با بیان اینکه مدل 
واگذاری ها در ســال های اخیــر تغییر ماهیتی 
پیــدا کــرده تا گروه هــای هدف بیشــتری را در 
برگیــرد، تاکیــد کــرد: تــاش وزارت اقتصــاد بر 
ایــن اســت کــه اصــل قانــون اساســی تحقــق 
پیــدا کنــد تــا اقتصــاد در ســه بخــش دولتــی، 

خصوصی و تعاونی اداره شود.

ســخنگوی بانــک مرکــزی جمهوری اســامی 
ایران از تمهید سرفصل جدید تامین ارز به 

صورت اســکناس برای بازرگانان خبر داد.
بــه گزارش روز جمعــه ایرنا، »مصطفی 
پاســخ گویی  منظــور  بــه   افــزود:  قمری وفــا« 
تأمیــن  در  تســهیل  و  ارزی  نیازهــای  بــه 
ســرفصل های  در  اســکناس  به صــورت  ارز 
بــه  ارز  فــروش  ترتیبــات  ارزی،  مصــارف 
صورت اســکناس به بازرگانان روز 10 آذر به 

بانک های ملی ایران، ســپه، تجارت، ملت و 
صادرات ایران اباغ شد.

جمهــوری  مرکــزی  بانــک  ســخنگوی 
بازرگانــان  اظهارداشــت:  ایــران  اســامی 
آذر   12 از  می تواننــد  حقیقــی(  )اشــخاص 
1401 بــا ارائــه »کارت بازرگانی دارای حداقل 
یــک مــاه اعتبار« و »گواهی ســابقه فعالیت 
تجــاری از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
)حداقــل بــه مــدت یکســال(« بــه متصدیــان 

شــعب منتخب بانک های یاد شــده، نســبت 
بــه خریــد ارز به صــورت اســکناس تــا ســقف 
شــش هــزار )6,000( یــورو یــا معــادل آن بــه 
ســایر ارزهــا در ســال بــا نــرخ توافقــی اقدام 

نمایند.
مهیــا  محــض  بــه  افــزود:  وفــا  قمــری 
شــدن امکان اســتعام کارت هــای بازرگانی، 
فــروش اســکناس در ســرفصل مزبــور بــرای 

صرافی های مجاز نیز میسر خواهد شد.

مهمتریــن  از  یکــی  گفــت:  طغیانــی  مهــدی 
امتیازات چک دیجیتال مهیا ساختن تسهیل 
بسیار مناسب برای انجام مبادالت اقتصادی 

بین افراد است.
کمیســیون  ســخنگو  طغیانــی،  مهــدی 
اقتصــادی و نماینــده مــردم اصفهان و ورزنه 
در گفت وگــو بــا خبرنگار ایبِنــا درباره مزایای 
یــک  دیجیتــال  چــک  گفــت:  دیجیتــال  چــک 
مرحلــه از اصــاح قانون چک بود که در ســه 
بانــک بــه اجــرا درآمــده اســت. در واقع چک 
محســوب  چــک  ازقانــون  بخشــی  دیجیتــال 
می شــود کــه در دولــت گذشــته انجــام نشــد 
و دولــت ســیزدهم زمینــه اجــرا آن را توســط 

بانــک مرکزی فراهم آورد.
از  یکــی  کــرد:  اضافــه  ادامــه  در  وی 
مهیــا  دیجیتــال  چــک  امتیــازات  مهمتریــن 
ســاختن تســهیل بســیار مناســب برای انجام 
مبــادالت اقتصــادی بین افراد اســت. در واقع 
بــا عملیاتــی شــدن آن اعتبــار چــک برگردانده 
خواهــد شــد و دغدغه هــای بســیاری درایــن 
رابطــه برطــرف می شــود. در قانــون چــک هــم 
دیجیتالی شدن آن پیش بینی شده بود، زیرا 

اهمیت فراوان آن بر کسی پوشیده نیست.
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی دربــاره 
تفــاوت بیــن چــک دیجیتــال و کاغــذی یــادآور 
بــا چک هــای  الکترونیــک  چــک  فضــای  شــد: 

آنهــا تفــاوت  بــا  کاغــذی و شــیوه کار کــردن 
توجــه  مــورد  هــم  را  نکتــه  ایــن  بایــد  دارد. 
داشــت کــه افــراد کــم ســواد بــه چــک کاغذی 
عادت کرده اند و مشــکلی بــا آن ندارند، البته 
در همیــن وضعیــت اگــر فــردی نیــاز بــه کمک 
داشته باشد، افراد قابل اعتمادی را درخدمت 
می گیرنــد. در رابطــه بــا چــک دیجیتــال هــم 
می تــوان بــه همیــن شــکل رفتــار کرد تــا همه 
بتوانند بدون هیچ مشــکلی از امکانات جدید 
بهــره ببرنــد. ضمــن اینکه باید در نظر داشــته 
باشــیم، شیوه استفاده از چک پیش از بحث 
دیجیتالــی شــدن با اصاحاتی همراه شــد که 
نه تنها آفتی درانجام معامات و اســتفاده از 

آن بــه وجــود نیاورد، بلکه میزان اســتفاده  را 
هــم بهتــر از گذشــته کــرد. دلیــل آن هــم این 
اســت که میزان  چک برگشــتی در نتیجه این 

تصمیمات کاهش یافت.
طغیانــی در این خصوص اظهار داشــت: 
دربــاره چــک دیجیتــال عــاوه بــر مــوارد فــوق 
ایــن نکتــه را هــم باید مورد توجــه قرار داد که 
برمیــزان شــفافیت مالــی و امنیــت آن اضافــه 
خواهــد کــرد. چک دیجیتال در واقع مســتقل 
از چک های کاغذی می تواند مورد معامله قرار 
گیــرد و اســتفاده از آن اجبــاری نیســت، تنهــا 
کســانی که تمایل داشته باشند، می توانند از 

آن استفاده کنند.

ارائه سهام عدالت به جاماندگان

از سال 1393 تا سال 139۶ سیاست های انقباضی 
)البتــه ناقــص( داشــتیم، امــا ایــن سیاســت ها اثــر 
منفی شــدیدی روی ســودآوری شرکت های بورسی 
داشــت. این نقیضه به این دلیل اســت که اقتصاد 
ما گلخانه ای شده در حالی که از ابزار نرخ بهره در 
جای خود اســتفاده نشــده و این ابزار کارایی خود 
را از دســت داده؛ امــا بانک هــا و موسســات مالــی 
بــا روش هــای مختلــف و بــه طور غیرمســتقیم نرخ 
بهــره را افزایــش می دهنــد. بنابرایــن بــه شــرایطی 
می رســیم کــه مثــاً نــرخ بهره اســمی در کشــور 21 
درصد است، اما نرخ بهره رسمی در بازار باالی 2۶ 
درصد است. پس هم تورم تداوم خواهد داشت و 

هم بنگاه ها امکان تامین مالی ندارند.
پیمــان مولــوی، اقتصــاددان در گفت وگــو بــا 
پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران )ســنا( با اشــاره 
بــه انتقــادات فعــاالن بازار ســرمایه به بــاال بدون 
نــرخ بهــره بدون ریســک، بیــان کرد: بــه هر حال 
می کننــد  ســعی  ســرمایه گذاران  بــازاری  هــر  در 
بازدهــی حداکثــری کســب کننــد. بــا وجــود آنکــه 
ذات اقتصــاد مــا با اقتصــاد آمریکا قابل مقایســه 
نیســت، اما علم اقتصاد و مکانیســم های کنترلی 
در همه جای دنیا یکســان اســت. بد نیســت قبل 
از پرداختــن بــه موضــوع نــرخ بهره بدون ریســک 
در ایــران، بــه عنــوان مثال به تجربه ای در کشــور 

آمریکا اشاره کنم.
وی ادامــه داد: بعــد از کرونــا در اواســط ســال 
2022 نقدینگی امریکا از 15 تریلیون دالر به حدود 
21 تریلیون دالر رســید. یعنی در اقتصاد آمریکا در 
عــرض 1.5 ســال حــدود شــش تریلیــون دالر خلــق 
نقدینگی صورت گرفت و ناخودآگاه در دوران کرونا 
ایــن کشــور رشــد اقتصــادی آنچنانــی هم نداشــت. 
تــورم در آمریــکا  ایــن خلــق نقدینگــی،  نتیجــه  در 
افزایــش یافــت و حــدود 3 مــاه پیــش تــورم آمریــکا 
بــه 9 درصــد رســید. حــال آنکه نرخ تــورم در آمریکا 
بــه طــور متوســط 2.5 درصد بوده اســت. دلیل این 
خلــق نقدینگــی حمایــت از کســب و کارهــای خرد و 
متوســط در دوران کرونــا بــود. در اقتصادی که تورم 
در آن موج بگیرد، امنیت اقتصادی از بین رفته و به 
تبــع آن امنیــت ســرمایه گذاری هــم رو به  اضمحال 

مــی رود و اشــخاص به چیزهایی کــه بتوانند آنان را 
از تــورم مصــون بــدارد، روی می آورنــد. اولیــن اقدام 
فــدرال رزرو در آن مقطــع ایــن بــود کــه اعــام کنــد 
اولویــت اقتصــاد آمریــکا، کنتــرل تــورم اســت و از 

همین رو، نرخ بهره در آمریکا افزایش یافت.
وی اضافه کرد: در ایران سال هاست که گفته 
می شــود بــه منظــور ایجاد رونق در کســب و کارها، 
نرخ بهره کاهش پیدا می کند؛ اما به محض کاهش 
نرخ بهره، عده ای به سبب دسترسی های خاص به 
تسهیات بانکی، با کمک این تسهیات در بازارهای 
دارایی سرمایه گذاری می کنند و در موج های تورمی، 
ســود کســب مــی کنند. حــال آنکه اکثریــت مردم و 
همین طور صنایع تولیدی و شــرکت های بورســی به 
تســهیات با نرخ بهره اســمی دسترســی ندارند! در 
نتیجــه می تــوان گفت اگرچه نرخ بهره، ابزار موثر و 
مناســبی بــرای کنترل تورم اســت، امــا از آنجا که از 
این ابزار در کشور ما در جای خود استفاده نشده، 
کارایی خود را از دســت داده اســت. به عنوان مثال 
در ســال 1399 کــه شــاهد التهــاب چنــد ماهــه در 
بازارهــا بودیم، سیاســتگذاران بــه راحتی با افزایش 
نرخ بهره می توانستند از آن شرایط جلوگیری کنند.
مولــوی ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت مهــار تــورم 
اظهــار کــرد: در اقتصــاد ما هم اولویــت، باید کنترل 
تــورم باشــد. طبیعــی اســت کــه بــا افزایــش نــرخ 
بهــره، بــازار ســرمایه دچــار رکود می شــود. کمااینکه 
در اقتصادهــای دیگــر از جملــه اقتصــاد آمریــکا هم 
بــا افزایــش نــرخ بهــره، نقدینگــی از بــازار ســهام به 
سمت بازار اوراق حرکت می کند و در اقتصاد ما نیز 
حرکــت نقدینگــی به ســمت بــازار اوراق اصــا اتفاق 
عجیبــی نیســت. امــا نکتــه اینجاســت کــه مــا اصــاً 
سیاســتی بــرای کنترل تورم نداریم. از ســال 1393 
تا سال 1396 سیاست های انقباضی )البته ناقص( 
داشــتیم، امــا ایــن سیاســت ها اثــر منفــی شــدیدی 
روی ســودآوری شــرکت های بورســی داشــت. ایــن 
نقیضه به این دلیل اســت که اقتصاد ما گلخانه ای 
شــده در حالــی کــه از ابــزار نــرخ بهــره در جای خود 
اســتفاده نشــده و این ابزار کارایی خود را از دســت 
داده؛ امــا بانک هــا و موسســات مالــی بــا روش های 
مختلف و به طور غیرمســتقیم نرخ بهره را افزایش 

می دهنــد. بنابرایــن بــه شــرایطی می رســیم که مثاً 
نرخ بهره اســمی در کشــور 21 درصد است، اما نرخ 
بهــره رســمی در بــازار بــاالی 26 درصــد اســت. پس 
هم تورم تداوم خواهد داشت و هم بنگاه  ها امکان 

تامین مالی ندارند.
جذابیــت  از  تــورم  پایایــی  افــزود:  وی 
ســرمایه گذاری در بــازار ســهام کاســته و اشــخاص 
بــرای  دیگــری  ابزارهــای  از  ریســک  پوشــش  بــرای 
سرمایه گذاری استفاده می کنند. اتفاق بدتر، خروج 
ســرمایه از کشــور اســت. در نهایــت می تــوان گفت 
بــه دلیل عدم اســتفاده مناســب از ابــزار نرخ بهره، 
هم کارایی ابزار از دســت رفته، هم ســرمایه گذاران 
رغبتــی بــرای ســرمایه گذاری در بــورس ندارنــد، هم 
بنگاه هــای اقتصادی برای تامین مالی دچار مشــکل 
شــده اند و هــم سیســتم بانکــی تحت فشــار اســت 
تــا نــرخ بهــره در محــدوده 21 الــی 22 درصــد ثابــت 
بمانــد. اقتصــاد ایــران از اقتصــاد دولتــی بــه اقتصاد 
ذینفعانــه تبدیــل شــده و حــل کــردن ایــن مشــکل، 
کار دشــواری اســت. بازار ســرمایه ما هم از اقتصاد 
کشور جدا نیست. مشکل اینجا است که بورس در 
یک اقتصاد دستوری که پاشنه آشیل آن هم وزارت 

صمت بوده، گیر کرده است.
مولوی در معرفی راهکارهای گذر از شــرایطی 
کــه اقتصــاد مــا در آن گرفتــار شــده، گفــت: اولیــن 
قــدم، اعــام یــک سیاســت مشــخص و مــدون 3 
الــی 4 ســاله در حــوزه سیاســت های پولــی با هدف 
کاهــش تــورم و رســاندن تورم به کمتــر از 10 درصد 
همزمــان  و  مــوازی  صــورت  بــه  دوم،  گام  اســت. 
آزاد کــردن اقتصــاد و رهایــی ایــن اقتصــاد از یــوغ 
قیمت گذاری های دســتوری و کوچکتر شــدن وزارت 
و  وزارتخانــه  ایــن  در  اصاحاتــی  کنــار  در  صمــت 
پاکســازی "صمت" از تمام تفکراتی اســت که ایجاد 
رانت می کند. گام ســوم که باید در ســازمان بورس 
اوراق بهــادار پیگیری شــود شــفافیت در ارکان بازار 
ســرمایه اســت. همزمانی این 3 سیاست، به عاوه 
تــک نرخــی کــردن ارز می توانــد در ســال های آینــده 
اقتصاد ما را به سمتی ببرد که از این شرایط خارج 
شویم. البته ریسک های سیاسی و اجتماعی را هم 

نباید نادیده گرفت.

افزایش تورم و عدم دسترسی بنگاه ها به تسهیات، 
نتیجه دهه ها سیاست پولی اشتباه

شکست ترس از آزادسازی 
قیمت هــا، با عرضه خودرو در بورس

مبادالت اقتصادی با چک دیجیتال تسهیل می شود

تمهید سرفصل 
جدید تامین ارز به  

صورت اسکناس برای 
بازرگانان
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 دوم(
)نوبت » آگهی مزایده عمومی شماره 1401/1«

مزایده گزار: شرکت تولید نیروی برق زاهدان
موضوع مزایده: فروش 19 قلم ضایعات فلزی و غیرفلزی نیروگاه گازی زاهدان )آهن، 

چوب، آلومینیوم، مس و...(
مبلغ تضمین در فرایند ارجاع کار: مبلغ 607.935.700 ریال می باشد که میبایست 
به ترتیب مندرج در اسناد مزایده تهیه و تسلیم گردد )ضمانتنامه شرکت در فرایند 
ارجاع کار میبایست دارای 3 ماه اعتبار و همچنین قابلیت تمدید به مدت 3 ماه دیگر 

باشد.(
تاریخ دریافت اسناد مزایده: از روز یکشنبه مورخ 1401/09/13 ساعت 10 صبح، لغایت 

روز شنبه مورخ 1401/09/19 ساعت 15/30
تدارکات  سامانه  عمومی  اعالن  صفحه  به  مراجعه  مزایده:  اسناد  دریافت  نحوه 

setadiran.ir الکترونیکی دولت به آدرس
ضمنا اعالم دریافت اسناد توسط مزایده گر به صورت کتبی از طرق دورنگار شماره 

05433291130 الزامیست.
تاریخ بازدید از کاالی موضوع مزایده: از ساعت 8 صبح الی 14 روزهای اداری از روز 

سه شنبه مورخ 1401/09/15 الی روز دوشنبه مورخ 1401/09/28
محل بازدید از کاالی موضوع مزایده: استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، 

کیلومتر 5 جاده گوربند، نیروگاه گازی زاهدان
ضمناً در زمان بازدید داشتن رسید سامانه ای خرید اسناد مزایده به همراه معرفی نامه 

)برای شخص حقوقی( یا کارت شناسایی )برای شخص حقیقی( الزامیست.

تاریخ تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا ساعت 15/30 روز سه شنبه مورخ 1401/09/29 
تاریخ و محل بازگشایی پاکات مزایده: رأس ساعت 10/30 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1401/09/30 در محل دفتر امور تدارکات و قراردادهای شرکت تولید نیروی برق زاهدان

نحوه تحویل پاکات مزایده: پاکات مزایده که توسط مزایده گر تهیه می شود می بایست 
به دو شکل تحویل شود:

1- بارگذاری پاکات )الف( و )ج( به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت مطابق با شرایط مندرج در اسناد

2- تحویل فیزیکی پاکات )الف( و )ب( مطابق با زمانبندی و شرایط مندرج در اسناد به 
آدرس زاهدان، زیباشهر، بلوار پیامبر اعظم )ص(، روبروی درب بیمارستان پیامبر اعظم 

)ص( ساختمان نیرو ، کد پستی 9817911918
تحویل پاکات به هر دو روش مندرج در باال الزامیست.

مدت واریز کل مبلغ پیشنهادی در صورت برنده شدن حداکثر 10 روز پس از تائید 
پیشنهاد قیمت و ابالغ قرارداد.

مدت تحویل کاال: حداکثر 20 روز پس از ابالغ کتبی به مزایده گر )ابالغ قرارداد(
با برنده مزایده قرارداد فروش ضایعات منعقد می گردد )متن قرارداد در پیوست اسناد 

مزایده در سامانه بارگذاری شده است(
اوزان کاالهای موضوع مزایده تقریبی محاسبه گردیده و مالک عمل مجموع اوزان 

باسکول دستی یا دیجیتالی می باشد.

شرکت تولید نیروی برق زاهدان)سهامی عام(

انتشار نوبت اول : 1401/09/10 نوبت دوم : 1401/09/12

م الف : 871 
شناسه : 1419925  

شناسه :  1418091

ت اول(
)نوب »  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1401/100/م ب/ت1«

اجرای پروژه طراحی و احداث شبکه آبرسانی منطقه بهرگان 
شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی اجرای پروژه طراحی 
و احداث شبکه آبرسانی منطقه بهرگان مناقصه شماره 1401/100/م ب/ت1 برای مدت 
یکسال شمسی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه 
لیست پیشنهاددهندگان دارای صالحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir و شماره فراخوان 2001094095000027 
انجام خواهد شد. الزم است پیشنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

فراخوان محقق سازند. 
الف: مدارک الزم جهت شرکت در ارزیابی کیفی:

1- اساسنامه شرکت.
2- آگهی  های ثبت، تأسیس و تغییرات روزنامه رسمی.

از وزارت تعاون، کار و رفاه  ایمنی معتبر  تأیید صالحیت  3- دارا بودن گواهینامه 
اجتماعی الزامی است.

4- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 5 در رشته" آب" از 
سازمان برنامه و بودجه الزامی است.

5- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده موضوع تصویب نامه کمیسیون موضوع 
مورخ  26510/ت39039  شماره  نامه  طی  ابالغی  اساسی،  قانون   138 اصل 
1388/02/09ریاست محترم جمهوری که اصالت آنها توسط موسسات حسابرسی 

عضو )سامانه پردیس( تعیین گردیده الزامی است.
6- هزینه خرید اسناد ارزیابی کیفی: واریز مبلغ 5،000،000 )پنج میلیون( ریال به حساب 
شماره 4101049538161099 و یا شماره شبا IR 360100004101049538161099 نزد 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بنام شرکت نفت فالت قاره ایران همزمان با 

دریافت اسناد.
ب: سایر شرایط: 

1- توانائی ارائه ضمانتنامه "شرکت در فرآیند ارجاع کار" به مبلغ 6.925.000.000 ریال 
و انجام تعهدات قراردادی طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شدن.

2- توانائی ارائه ضمانتنامه "انجام تعهدات" به میزان 10% مبلغ کل قرارداد و نیز کسر 
10% از هر یک از پرداختهای قراردادی جهت تضمین "حسن انجام کار".

3- داشتن امکانات، توانایی و تخصص در موضوع مناقصه و کسب حداقل امتیاز 
ارزیابی کیفی الزم.

-تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: 1401/09/12 
-مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 18  تاریخ  1401/09/23 

-مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 14  تاریخ  1401/10/24 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

 آدرس: استان بوشهر- شهرستان دیلم- شهر امام حسن- شرکت نفت فالت قاره ایران 
منطقه بهرگان. 

 تلفن 23388034-23388073-021    فاکس: 077-33272729

شرکت ملی نفت ایران

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران 

شرکت نفت فالت قاره ایران

انتشار نوبت اول : 1401/09/12 نوبت دوم : 1401/09/13     

شــرکت ســنگ آهــن گهــر فعالیــت خــود را از ســال 1383 آغاز 
کرده و به دنبال اکتشــاف و اســتخراج و بهره برداری از معادن 
ســنگ آهــن و تولیــد کنســانتره، گندله و فــوالد از آن، نصب و 
راه اندازی، تعمیرات، نگهداری، بازرســی، ســرویس تجهیزات 
و ماشــین آالت مورد نیاز شــرکت؛ خرید و تهیه انواع و اقســام 
ماشین آالت و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای 
انجــام موضــوع شــرکت؛ انجــام خدمــات مهندســی، مشــاوره، 
مدیریــت و فراهــم نمودن دانش فنــی از داخل و یا خارج برای 

تحقق موضوع شرکت و ... است.
این شرکت بزرگترین ذخایر سنگ آهن خاورمیانه به میزان 
640 میلیــون تــن ذخیــره زمین شناســی را در اختیــار دارد و بــا 
استخراج حدود ۱4 میلیون تن سنگ آهن، رکورددار استخراج 
از معادن روباز کشــور اســت و در حال حاضر برنامه تولید ۱۵ 
میلیــون تن ســنگ آهــن را دارد که از این میــزان، طی ۱۱ ماهه 
منتهی به آبان ۱40۱ حدود ۱2.8 میلیون تن تولید کرده است.

شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن ،مجــوز راه انــدازی ۵ خط 
تولید کنســانتره ســنگ آهن هر خط به ظرفیت 2 میلیون تن 
در ســال و 2 خــط تولیــد گندلــه بــه ظرفیــت ۵ میلیــون تــن در 
ســال را دارد کــه تاکنــون 3 خــط کنســانتره و یــک خــط گندلــه 
وارد مدار تولید شــده و جهت شــروع اجرای عملیات پروژه های 
خطوط تولید 4 و ۵ کنسانتره سنگ آهن و خط تولید 2 گندله 
بــه منظــور افزایــش ظرفیت تولیدی شــرکت برای دســتیابی به 
تولید سالیانه ۱0 میلیون تن کنسانتره و ۱0 میلیون تن گندله، 

برنامه ریزی های الزم صورت گرفته است.
ســال مالــی شــرکت ســنگ آهــن گهر زمیــن منتهی بــه آذر 
است و آمارهای ۱۱ ماهه منتهی به آبان سال جاری این شرکت 
نشان می دهد که ۵.8 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و 3.۱ 

میلیون تن گندله تولید کرده است.
به طور کلی ظرفیت اسمی  تولید ساالنه شرکت گهر زمین 
4۱ میلیــون تــن اســت که برای ســال مالی منتهی بــه آذر ۱40۱ 
تولیــد 39 میلیــون تــن پیش بینی شــده که تا پایــان آبان بالغ 
بــر 30.4 میلیــون تــن تولید شــده اســت. ایــن میــزان تولید در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 7 درصدی را نشان 

می دهد.
شرکت پیش بینی کرده در سال مالی جاری بالغ بر ۱7.4 
میلیون تن از محصوالت تولیدی خود را به فروش برساند که تا 
پایان یازدهمین ماه از سال مالی خود، ۱۱.7 میلیون تن فروش 

انجام داده است.
ایــن میــزان فروش، درآمد 260 هــزار و 697 میلیارد ريالی 
به دنبال داشــته که در مقایســه با عملکرد مدت مشــابه ســال 
مالی ۱400 افزایش قابل قبول 33 درصدی را حکایت می کند.

هر چند که یک ماه به پایان سال مالی ۱40۱ »کگهر« باقی 
مانده؛ اما نیم نگاهی به صورت های مالی دوره 9 ماهه منتهی 
به شــهریور گویای عملکرد خوب این شــرکت اســت و می توان 

انتظار داشــت در پایان ســال مالی با شناسایی سود مناسب و 
در زمان برگزاری مجمع با تقســیم ســود باال، ســهامداران خود 

را به وجد آورد.

بر اساس صورت های مالی دوره 9 ماهه سال ۱40۱، مبلغ 
۱08 هزار و 362 میلیارد ريال سود خالص به ثبت رسیده، در 
حالی که سود خالص کل دوره ۱2 ماهه سال مالی ۱400 حدود 
۱07 هزار و 48۵ میلیارد ريال بود. در واقع، شرکت گهر زمین 
موفق شده در 9 ماه، عملکرد ۱2 ماهه سال قبل را تکرار کند 
و بنابراین، برآورد می شود در پایان سال مالی سود خالص در 
حــدود ۱40 هــزار میلیارد ريال محقق شــود. الزم به ذکر اســت 
که مبلغ سود محقق شده 9 ماهه سال جاری 4۱ درصد بیش 

از مدت مشابه سال گذشته است.
یکــی از عوامــل مهم افزایش ســودآوری، رشــد نرخ فروش 
محصــوالت در نتیجــه افزایش قیمــت جهانی کامودیتی ها و به 

دنبال آن، نرخ های زنجیره فوالد در داخل بوده است.
دیگر نکته ای که عملکرد سال ۱40۱ را با سال ۱400 متمایز 
می کنــد، میــزان و نــوع محصــول صادراتــی بــه بازارهــای هدف 
خارجی است؛ در کل سال گذشته 42 هزار تن محصول صادر 
شد؛ اما با اجرای سیاست های صحیح و عملکرد خوب مدیران 
شرکت، تا پایان آبان سال جاری، مقدار صادرات به 773 هزار 
تن رســیده اســت. نکته قابل توجه این اســت که سال گذشته 
کنســانتره ســنگ آهــن صــادر شــد و در ســال جاری بــه منظور 
جلوگیری از خام فروشــی و کســب حاشــیه ســود بهتر، گندله 
به مشتریان خارجی فروخته شد و ارزش افزوده باالتری عاید 

شرکت شد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه دسترســی بــه آب هــای آزاد خلیــج 
فارس و دارا بودن ایستگاه ریلی بارگیری مستقل شرایط برای 
صادرات محصوالت را آســان کرده و مزیت رقابتی این شــرکت 
در مقایســه با ســایر رقبا محســوب می شود. با این اوصاف، در 
صورتــی کــه محدودیت هــای صادراتی برداشــته شــود و دســت 
شــرکت در فروش به مشــتریان خارجی باز باشد، شرایط برای 

درآمدزایی باالتر و کسب درآمد ارزی بهتر، مهیا است.
مجموع این عوامل و اقدمات ســبب شــده تا حاشــیه سود 
عملیاتــی از ۵2 درصــد در پایان ســال مالــی ۱400 اکنون به ۵6 
درصد بهبود یابد و قطعا با این شــرایط، ســال جاری به مراتب 
بهتــر از ســال گذشــته بــه پایــان خواهد رســید و ســهامداران با 

خیالی آسوده به حضور در مجمع می اندیشند.

ازحذفتقاضایکاذبتاشفافیت
قیمتهاباعرضهخودرودربورسکاال

زینبغضنفری

یکــیازمحصــوالتپیچیــدهواســتراتژیکدر
اقتصادهرکشوری،خودرواستوبهعنوان
یکــیازصنایعپیشــروشــناختهمیشــودواز
اهمیــتباالیــیبرخــورداراســت.بــههمیــن
منظور،سیاستگذاریهایغلطاقتصادیدر
اینحوزهتبعاتفراوانیبههمراهداردوگاه

صنایعدیگررانیزدرگیرمیکند.
سال هاســت کــه صنعــت خــودرو درگیــر 
مصائب ناشــی از قیمت گذاری دســتوری است 
و هنــوز هیــچ دولتی عــزم جدی برای حذف آن 
از خود نشــان نداده اســت اما در دولت جدید 
به نظر می رسد هر چند به دنبال حذف یکباره 
قیمتگــذاری دســتوری نیســتند امــا؛ در تــاش 
اســت تــا بــا اقداماتــی نظیــر واردات خــودرو و 
قیمتگــذاری  کاال،  بــورس  در  خــودرو  عرضــه 
دســتوری را دور بزند و راه فرار از آن را بورس 

کاال می داند.
همــواره یکی از مطالبات صاحبان ســهام 
محصــوالت  قیمــت  تعییــن  خودروســازان، 
خودرویی از طریق فرایند معامات بورس کاال 
بــوده اســت. تجربــه عرضــه ســیمان در بورس 
کاال نشــان می دهد که داد و ســتد محصوالت 
از درگاه بــورس کاال پیامدهــای مطلوبــی هــم 

برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف کنندگان 
دراد و قطعا خودرو نیز از این قاعده مستثنی 

نیست.
درب  خــودرو  دســتوری  قیمــت  اختــاف 
کارخانــه بــا بــازار آزاد در واقــع یارانه ای بود که 
از جیــب اکثریــت ســهامداران و مردم به جیب 
اقلیــت دالل ســرازیر می شــد و اجــازه نمــی داد 
بازار به تعادل برســد و قیمت ها واقعی شــود. 
حــال اکنــون معامــات خــودرو بــه بــورس کاال 
انجام می گیرد، هم مصرف کننده نهایی و هم 
تولیــد کننــده از آن منتفــع می شــوند؛ چــرا که 
قیمت کشــف شده در جریان معامات بورس 
پایین تــر از بــازار آزاد اســت و بــه ایــن ترتیــب، 
از  بــا قیمتــی کمتــر  مصــرف کننــده می توانــد 
بــازار ســوار بــر خــودروی خود شــود و از ســوی 
دیگــر، خودروســاز نیــز محصــول تولیــدی خود 
را بــه قیمتــی باالتــر از قیمــت مصــوب دولتــی 
بــه فــروش می رســاند کــه بــه ایــن صــورت نیز 
ســهامداران این شــرکت ها منتفع می شــوند و 
بــه عبارتــی، در هــر دو ســوی آن، برنده اصلی 

مردم هستند.
همچنیــن فــروش خــودرو در بــورس کاال 
سرعت سرمایه در گردش را باال می برد و ضمن 
آن که نقدینگی مناســبتری عاید خودروسازها 

می شــود، زمــان و ســرعت دســتیابی بــه ایــن 
نقدینگــی بیشــتر می شــود و تولیــد کننــده بــه 
ســرعت به مبلــغ فروش محصول خود دســت 
می یابد.  از همه مهمتر آن که سازوکار بورس 
ضمن آن که سبب افزایش شفافیت معامات 
خودرو می شود، فضای بازار را رقابتی می کند.
در مجمــوع، می تــوان گفــت: اســتفاده از 
ظرفیت هــای بازار ســرمایه بــه خصوص بورس 
کاال دستاوردهایی نظیر ایجاد شفافیت، ایجاد 
بــازار رقابتــی، حــذف تقاضــای کاذب و تعدیــل 
قیمــت بــه نفــع مصرف کننــده و تولیدکننده را 

به همراه دارد. 
به این ترتیب می توان انتظار داشت که 
ظرفیــت تولیــد خــودرو بــه تقاضــای واقعــی و 
مشــتری واقعی برســد و تقاضای ســفته بازانه 
حــذف شــود. دســتاوردهاي عرضــه خودرو در 
بــورس كاال و مشــخص شــدن مــرز مشــتري 
واقعــی و كاذب و از ميــان رفتــن فرصت براي 
ســودجويان، بــه عنــوان اقدامــي مثبــت تلقی 
بــراي  محصــوالت  ســاير  عرضــه  و  می شــود 
بــرون رفــت از شــرايط موجود ضروری اســت 
و عــاوه بــر شفاف ســازی فــروش محصوالت 
خودروســازان، از زياندهــی آن هــا جلوگیــری 

می کند.



اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . شنبه 12 آذر 1401 . سال هجدهم . شماره 5043 . 

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

برابر رای شماره 9055 مورخ 1401/07/18 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر تصرفات 
مالکانـه بـا معـارض متقاضـی بنـام رحیـم رضائی فرزند شـعبانعلی نسـبت به ششـدانگ یک 
قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 26494،45 مترمربـع قسـمتی از پـاک 1- اصلـی بـه شـماره کاسـه 
1401/193 واقـع در اراضـی حسـین آبـاد بخـش 18 ثبـت بهشـهر محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/08/28    تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/09/12

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر -  محمد مهدی قلیان
شناسه آگهی : 1409671

آگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

نظـر بـه دسـتور مـواد 1 و 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مصـوب 1390/9/20 امـاک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع ماده یک قانون مذکور 
مسـتقر در واحد ثبتی آمل مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رای 

الزم صـادر گردیـده جهـت اطـاع عمـوم بـه شـرح ذیـل آگهـی مـی گردد:
اماک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان لیتکوه

4-اصلی )قریه کاک علیا(
3716 فرعی از 3 فرعی آقای علیرضا سیفی در ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی که کل عرصه آن موقوفه است به مساحت 48 متر مربع. خریداری شده باواسطه از 

محترم کرد و مع الواسطه از عزت اله سیفی و مالک رسمی اداره اوقاف و امور خیریه آمل.
لـذا بـه موجـب مـاده 3- قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسمی و ماده 13- آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
محلـی و کثیـر االنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکـه 
اشـخاص ذینفـع بـه آرای اعـام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی 
در روسـتاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد. معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به 
تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت 
محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت. بدیهی اسـت برابر ماده 13 آئین نامه 
مذکـور در مـورد قسـمتی از اماکـی کـه قبـا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده، واحـد ثبتی بـا رای 
هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود، مراتـب را در اولیـن آگهی نوبتی و تحدید 
حـدود بـه صـورت همزمـان باطـاع عمـوم مـی رسـاند و نسـبت بـه امـاک در جریان ثبـت و فاقد 
سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/08/28     تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/12
حسن صالحی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل      شناسه آگهی: 1409866

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
حوزه ثبتی قائمشهر

نظـر بـه دسـتور مـواد 1 و 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مصـوب 1390/9/20 ، امـاک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانون مذکور 
مسـتقر در واحـد ثبتـی قائـم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بامعارض آنـان محرز و 

رای الزم صـادر گردیـده جهـت اطـاع عمـوم بـه شـرح ذیـل آگهـی می گـردد:
اماک متقاضیان واقع در قریه آبندانسر پاک 48 اصلی بخش 16

4812 فرعـی بنـام آقـای بهمـن برزگـر نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث 
بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت 201.77 متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه ار آقـای رجبعلـی اکبری 

لهرمـی مالک رسـمی.
-لـذا بـه موجـب مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی و مـاده 13 آئیـن نامـه مربوطـه ایـن آگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز از طریـق ایـن 
روزنامه محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عاوه بر انتشار آگهی، رای هیات 
الصـاق تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه آرای اعـام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو ماه اعتـراض خود را به 
اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد. معتـرض بایـد ظـرف یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه 
حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیـت مـی نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت. بدیهـی 
اسـت برابـر مـاده 13 آئیـن نامـه مذکـور در مـورد قسـمتی از اماکـی کـه قبـا اظهارنامـه ثبتـی 
پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت به 
اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشـر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/12    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/26

یونس قصابی -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائمشهر شناسه آگهی: 1418035

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت همگام سرام غرب )سهامی خاص(
به شماره ثبت 307944 و شناسه ملی 10103461798

بدین وسـیله از کلیه صاحبان سـهام شـرکت همگام سـرام غرب )سـهامی خاص( به 
شماره ثبت 307944 دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده روز 
سـه شـنبه مورخ 1401/09/22 که رأس سـاعت 12 با دسـتور جلسـه تغییر و اصالح 
مـاده 3 اساسـنامه در محـل قانونـی شـرکت بـه  نشـانی: تهـران – خیابـان سـمیه – 

خیابـان رامسـر – پـالک 46 برگـزار مـی گـردد حضور بهم رسـانند.
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همگام سرام غرب )سهامی خاص(
به شماره ثبت 307944 و شناسه ملی 10103461798

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت همگام سرام غرب )سهامی خاص( به شماره ثبت 307944 دعوت می شود 
تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت کـه در روز سـه شـنبه مـورخ 1401/09/22 رأس سـاعت 11 بـه نشـانی: 

تهران – خیابان سـمیه – خیابان رامسـر – پالک 46 برگزار می گردد حضور بهم رسـانند.
 دستور جلسه :

 1- اسـتماع گـزارش هیئـت مدیـره و بـازرس قانونـی و حسـابرس شـرکت بـرای سـال مالـی منتهـی بـه 1401/6/31،
 2- بررسـی و تصویـب  صـورت وضعیـت مالـی و صورتحسـاب سـود و زیـان بـرای سـال مالـی منتهـی بـه 1401/6/31،

 3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت 4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت

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 ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۴۴۵۱- مـورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ هیـات اول/دوم موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه محسنی به شماره 
شناسـنامه ۵ کد ملی ۴۶۰۹۶۷۰۲۴۰ صادره از گرمسـار فرزند محسـن آقا  در ششـدانگ یک 
باب ساختمان مسکونی به مساحت ۵۳۱ متر مربع پالک شماره ۱۱۸ فرعی از ۲۱ اصلی واقع 
در قریه کوشـک بخش حوزه ثبت ملک گرمسـار ) مبایعه نامه عادی، خریداری از ورثه مالک 
رسمی محمد سربازی (  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
شناسه : ۱۴۰۵۹۱۱ حسین چلوئی  - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار 

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقـای حسـین سـعیدنیا وکالتـا از طـرف قـدرت الـه احمـدی احـدی از ورثـه علـی اکبـر 
احمدی  باستناد ۲ برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفترخانه 
شـماره ۵ ایوانکـی رسـیده مدعـی می باشـد کـه سـند مالکیـت دو سـهم مشـاع از 
هفت سـهم مشـاع از ۱۱ سـهم ششـدانگ پالک ۱۶۴/۱۱۴۹  واقع در بخش ایوانکی 
مـورد ثبـت ۹۴۷ دفتـر جلـد ۱۴ صفحـه ۱۹۳ بـه نـام سـکینه خانـم شـکوهی صـادر 
گردیده اسـت سـپس مـع الواسـطه برابـر سـند قطعـی شـماره ۸۸۹۲- ۱۳۳۹/۰۱/۱۰ 
دفترخانـه ۲ ورامیـن تمامـی مـورد ثبـت بالمناصفـه بـه قدرت الـه احمـدی و حبیب اله 
احمـدی انتقـال یافتـه اسـت بعلـت اثـاث کشـی مفقـود و مالـک درخواسـت صـدور 
سند مالکیت المثنی را نموده است. لذا مراتب باستناد ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
ثبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک مرقوم 
یـا وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود می باشـد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سـند مالکیت به این اداره تسـلیم و 
رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مدت مذکور 
و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور 

سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهد شـد. 
شناسه ۱۴۱۹۴۴۶ رئیس ثبت اسناد و امالک ایوانکی- محمدرضا دهقانی عشرت آبادی
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آگهی مفقودی
درخصوص مفقود شـدن اسـناد کامیونت ون سیسـتم زامیاد تیپ Z24NIBM به رنگ 
 NAZPL140BN0671492 شـماره شاسـی M24894102M آبی مدل1401شـماره موتور
یوسـف  فرزنـد  گـودرزی  علـی  بنـام  59-786ص88  ایـران  پـاک  شـماره 
کارخانه)سـند  فـروش  بـرگ سـبزوفاکتور  لـذا  گـرگان  از  کدملی2122714352صـادره 
مالکیـت وسـند کمپانـی(وکارت مشـخصات کامیونـت فـوق الذکرمفقـود شـده وازدرجـه 

می باشـد. سـاقط  487-استان گلستان- گرگاناعتبـار 

 اجرای پروژه ارتباط مبتنی
بر فیبرنوری با بیش از 

۱۰ هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری در کرمانشاه

کرمانشــاه  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  کل  مدیــر 
شــده  ایجــاد  ســرمایه گذاری  فرصــت  بــه  اشــاره  بــا 
بــرای اســتان، گفــت: بــا اجــرای پــروژه FTTX )ارتبــاط 
مبتنــی بــر فیبرنــوری(، بیــش از ۱۰ هــزار میلیــارد ریال 
شــهر  در  فیبرنــوری  کیلومتــر   ۲۸۰ و  ســرمایه گذاری 

کرمانشاه احداث می شود.
ســیدابوالفضل محمــدی دیــروز بــه ایرنــا توضیــح داد کــه 
هدف از ایجاد پروژه ) FTTH  ارتباط مبتنی بر فیبرنوری(، 
دسترسی و اتصال منازل، سازمان ها و ادارات استانی به 

بستر مطمئن و پرسرعت فیبرنوری است.
او بــا اشــاره به ارتقــای کیفیت اینترنت ثابــت که یکی از 
خواســته های بحــق مــردم در ســالیان اخیــر بوده اســت، 
افــزود: اجــرای فیبرنــوری منــازل، دسترســی کاربــران به 
ســرعت ۱ گیگابیــت بــر ثانیــه را فراهم می ســازد و باعث 
رونــق کســب و کارهــای اینترنتــی و ارتقــا خدمــات بــر 
بســتر اینترنــت می شــود. مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات کرمانشــاه بــا تاکیــد بر لــزوم توجــه و همکاری 
مســئوالن بــرای فرصــت ســرمایه گذاری ایجــاد شــده در 
اســتان بــا رقمی بیــش از ۱۰ هزار میلیــارد ریال، تصریح 
کرد: شــرکت آسیاتک بعنوان مجری طرح FTTH استان 
کرمانشــاه انتخاب شــده که در صورت عقد تفاهم نامه 
بــا شــهرداری، ایــن پــروژه بــا حداکثــر ســرعت و مطابــق 
استانداردها و تکنولوژی روز دنیا طراحی و اجرا می شود.
محمــدی افــزود: هــر روز تاخیر در آغــاز اجرای این 
پــروژه موجــب از دســت رفتــن فرصــت ســایر اســتان ها 
شده و خواستار همکاری و تسریع در صدور مجوز آغاز 

به کار از طرف شهرداری کرمانشاه هستیم.

سطح آگاهی مردم در ارتباط با 
اقتصاد دیجیتال را باید ارتقا دهیم

تدویــن  بــه  اشــاره  بــا  ســخنانش  ادامــه  در  او 
برنامه های اجرایی در کارگروه توســعه اقتصاد دیجیتال 
اســتان بیــان کــرد: بخشــی از اهــداف اقتصــاد دیجیتال 
رابطــه مســتقیمی بــا آگاهــی بخشــی مــردم در بخــش 

فناوری های نوین دارد.

مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعات کرمانشــاه 
افزود: اتاق بازرگانی فضای مناسبی برای معرفی و ایجاد 
فرصت های جدید برای بخشICT اســت که با همکاری 
ایــن اتــاق بخشــی از نیازهــای حــوزه صنعت، کشــاورزی 
و گردشــگری اســتان برطــرف می شــود کــه ایــن موضوع 
کمیســیون های  بــا  برگــزاری نشســت های مشــترک  بــا 

تخصصی در بخش های مختلف قابل تحقق است.
محمدی اضافه کرد: اکنون بخشــی از بازار اســتان 
در بخش هــای مختلف از ســوی فعــاالن اقتصادی خارج 
از اســتان هدایــت و مدیریــت می شــود که ایــن موضوع 
باید در قالب جلســات مشــترک آســیب شناســی شــود 
و راهکارهــای موثــری جهــت مشــارکت پذیری، آگاهــی 
رسانی، هم افزایی در تدوین سیاست و مشارکت مردم 

در جهت بازخوردها ارائه شود.
او در ادامه بیان کرد: بخشی از اهداف اقتصاد دیجیتال 
رابطــه مســتقیمی بــا آگاهــی بخشــی مــردم در بخــش 
فناوری های نوین دارد که می توان با برگزاری همایش ها 
و وبینارهــای مناســب بــه صــورت ماهانــه در بخش های 
مختلــف، ســطح آگاهــی مــردم در اســتان را ارتقــا داد. 
استان کرمانشاه بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن 

در ۲ هزار و ۵۹۰ روستا و ۳۴ شهر دارد.

خبـــــــــــــــــر

 برگزاری جشنواره
نخستین واژه آب برای عشایر 

استان اصفهان
بــرای اولیــن بــار در اســتان اصفهــان بــرای بیــش از ۲۲۰ 
دانش آموز عشایر در سمیرم جشنواره نخستین واژه آب 

برگزار شد.
مدیر آبفای سمیرم گفت: در سال های اخیر  تالش  
بی وقفــه ای بــرای آبرســانی پایــدار بــه مناطــق روســتایی و 
عشــایری در دســتور کار قــرار گرفتــه که  این امــر عالوه بر 
رونــق زندگــی اقتصــادی و رفــاه و ارتقــای ســطح بهداشــت 
جامعــه عشــایری، زمینه تثبیت جمعیــت و جهش تولید را 

درمیان این قشر  فراهم کرده است. 
مجیــد صابــری با بیان اینکه فرهنگ ســازی الزم برای 
جلوگیری از هدر رفت منابع آب شرب برای عشایر ضروری 
است، تصریح کرد: برای تأمین آب شرب مورد نیاز عشایر 
هزینه های بسیاری به لحاظ بعد مسافت و ناهموار بودن 
مســیر آبرســانی  صــرف مــی شــود، بنابرایــن  مــی طلبد با 
فرهنگ ســازی از هــدر رفــت بــی رویــه منابع آب شــرب در 
جامعــه عشــایری جلوگیری کرد. او بــه میزان باالی مصرف 
آب شــرب در میان عشــایر پرداخت اظهار کرد: متاســفانه 
میزان مصرف آب در میان عشایر به لحاظ تامین آب  برای 
دام بیش از حد معمول است و همین امر موجب ضرورت  
فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب برای آنها 
می شــود. مدیر آبفای ســمیرم اجرای برنامه های فرهنگی 
متنــوع را یکــی از راهکارهــای مصــرف درســت آب در بیــن 
عشایر برشمرد و اظهار کرد:  باید با برنامه ریزی و تدوین 
راهکارهای مناسب، مصرف آب را در این بخش به حداقل 
رساند،که در این میان اجرای برنامه های مختلف فرهنگی 

بسیار موثر است.
صابری اعالم کرد: در جشــنواره نخســتین واژه سعی 
شــده بــا اجــرای برنامه های شــاد مانند نمایش عروســکی، 
شــعر، موســیقی و مســابقه دانــش آمــوزان را بــا مصــرف 

درست آب بیشتر آشنا کرد.
گفتنی اســت؛ جمعیت عشــایر اســتان اصفهان بالغ 
بــر ۶۰ هــزار نفــر در قالــب ۱۱ هــزار خانــوار اســت، عشــایر 
ایل بختیاری از خوزســتان به شهرســتان های فریدونشهر، 
چادگان و فریدن در غرب اصفهان کوچ می کنند و عشــایر 
ایــل قشــقایی از بوشــهر، فــارس و کهگیلویــه و بویراحمــد 
رهســپار شهرســتان های ســمیرم، دهاقــان و شــهرضا در 
جنوب استان می شوند، همچنین عشایر عرب جرقویه در 

شهرستان جرقویه در شرق اصفهان سکونت دارند.

تکمیل سدهای نیمه تمام 
راهکاری برای تامین آب شرب 

لرستان است
معــاون طــرح و توســعه شــرکت آب منطقــه ای لرســتان 
خاطرنشــان کــرد که تکمیل ســدهای نیمه تمــام عالوه بر 
کنتــرل ســیالب احتمالــی راهــکاری برای تامین آب شــرب 

مناطق مختلف استان است.
ســیاووش زیدعلــی دیــروز در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
اظهــار کــرد: ســدها عــالوه بر ذخیره ســازی آب هــای روان 
بــرای تامیــن آب بخش کشــاورزی، شــرب و ســایر مصارف 
نیز مورد استفاده قرار می گیرند. او گفت: ذخیره و تامین 
آب، تولید برق برای مصارف صنعت، کشاورزی، گردشگری 
و کنترل ســیالب از اهداف ایجاد ســدها می باشــد که در 
طــول تاریــخ یکــی از نمادهای توســعه جوامع بوده اســت. 
ایــن مســئول ادامــه داد: ســدهای آبســرده بــا ۴۲ درصــد 
پیشرفت فیزیکی، شهید بروجردی با ۱۰ درصد، مخمل کوه 
۱۱، تاج امیر ۷۸ درصد، عالی محمود ۱۲، کمندان ۹۲ و زیبا 
محمد با هفت درصد پیشرفت فیزیکی سدهای نیمه تمام 

لرستان هستند.
زیدعلی با اشــاره به اینکه ســدهای آبســرده ، شهید 
بروجــردی، کمنــدان و مخمل کوه با هدف تامین آب شــرب 
احداث خواهند شد گفت: حجم کل مخازن سدهای نیمه 
تمــام لرســتان ۱۴۹ میلیــون مترمکعب و حجــم کل تنظیم 
آنها ۲۲۶ میلیون متر مکعب است. او افزود: سد کمندان 
ازنــا بــا هــدف تامیــن آب شــرب ۱۸ میلیون متــر مکعب در 
سال، آبسرده و شهید بروجردی با ۳۳ میلیون متر مکعب، 
مخمل کــوه خــرم آبــاد با ۵۵ میلیون متر مکعب و تاج امیر 
دلفان با هدف تامین ۲ میلیون مترمکعب آب شرب مناطق 
روستایی ایجاد خواهند شد. معاون طرح و توسعه شرکت 
آب منطقــه ای لرســتان ادامه داد: ســدهای مــروک دورود، 
ایوشــان خرم آبــاد، حوضیــان الیگــودرز، هالــه کوهدشــت، 
کزنار و خان آباد الیگودرز از سال ۸۱ تا ۹۵ افتتاح شده اند 
که حجم کل مخازن آنها ۲۰۸ میلیون متر مکعب و حجم 

تنظیم آنها ۱۱۹ میلیون متر مکعب می باشد.

اخبـــــــــــــــــار

نماینــده مردم کردکــوی، بندرترکمن، بندرگز 
اســالمی  شــورای  مجلــس  در  گمیشــان  و 
در  گمیشــان  مــرزی  بازارچــه  راه انــدازی  از 

آینده ای نزدیک خبر داد.
جمــع  در  دیــروز  ایــری  عبدالجــالل 
شهرســتان  اینکــه  بیــان  بــا  خبرنــگاران 
برگــزاری  مکانــی  محدودیــت  بــا  گمیشــان 
گردهمایی هــای  و  همایش هــا، جشــنواره ها 
فرهنگــی، علمــی و اجتماعــی مواجــه اســت، 
ســاختمان  عملیــات  اجــرای  کــرد:  اظهــار 
ســال   ۱۵ حــدود  ارشــاد  هنــری  و  فرهنگــی 
طول کشــیده تا احداث شود؛ ولی سالن آن 
آمــاده نیســت و در مناســبت ها نمی توانیــم 
بــا اجــرای برنامه هــا در فضــای در خور شــأن 

مردم از آنهــا میزبانی کنیم.
جــزء  گمیشــان  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  او 

شهرســتان های محــروم کشــور اســت و باید 
زیرســاخت ها تقویــت و بــه مطالبــات پاســخ 
داده شود، خاطرنشان کرد: مصوبات کلی و 
مقدمــات راه انــدازی بازارچه مرزی گمیشــان 
انجــام شــده و برنامــه مطالعه اجــرای آن به 
تصویب نهایی نرســیده اســت کــه قول داده 
شــده تــا یک ماه آینــده کارهــای مرتبط با آن 

انجام شود.
بندرترکمــن،  کردکــوی،  مــردم  نماینــده 
بندرگــز و گمیشــان برقــراری تبــادالت مــرزی 
گمیشــان با اســتان بالکان کشور ترکمنستان 
و زمینه سازی برای صادرات میگو را از مزایای 
راه انــدازی بازارچــه مــرزی برشــمرد و افــزود: 
روســای  تأکیــدات  از  بازارچــه  ایــن  برقــراری 
جمهــور دو کشــور جمهــوری اســالمی ایــران و 

جمهوری ترکمنستان است.

فاز ۶ هزار هکتاری پرورش 
میگو معطل اقدام شرکت 

شهرک های کشاورزی
ایــری بحــث »میگــو« را برای شهرســتان 
و  دانســت  مهــم  و  حیاتــی  بســیار  گمیشــان 
احــداث فــاز دوم در فضــای ۶هــزار هکتاری را 
از مطالبــات جــدی مــردم عنــوان کــرد و ادامه 
داد: متأســفانه در ایــن اراضــی شــیالت هیــچ 
نقشــی نــدارد و ســند ایــن اراضــی به شــرکت 
ایــن  و  واگــذار شــده  شــهرک های کشــاورزی 
شــرکت سال ها شهرســتان را معطل برگزاری 
موضوعــات  یــا  مناقصــه  قبــل  از  بحث هایــی 
اینچنینی کرده و ما همچنان دنبال پاســخگو 

و متولی می گردیم.

شهرســتان  در  میگــو  بچــه  تکثیــر  او  
گمیشــان را الزامــات برشــمرد و بــا تأکیــد بــر 
اینکــه فضــای کافــی در شهرســتان بــرای ایــن 
منظــور وجــود دارد، اضافــه کرد: ســرمایه گذار 
بخش خصوصی با مشکالت تخصصی مواجه 
شده و در تالش است مشکالت فنی و علمی 

در این زمینه حل شود.

 بنادر ۷۰ ساله گمیشان
احیا می شود

نماینــده مــردم کردکــوی، بندرترکمــن، بندرگز و 
گمیشــان در مجلس شــورای اســالمی در ادامه 
بــه  گــرگان  خلیــج  الیروبــی  وضــع  آخریــن  بــه 
عنوان مهم ترین موضوع کلیدی توســعه استان 
گلستان اشاره کرد و توضیح داد: پروژه الیروبی 
بــا جدیــت رو بــه پیشــرفت اســت و تاکنون ۴۵ 
درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته و طبق برنامه 

می شود تبادل آبی را در خلیج برقرار کرد.
ایــری بــا بیان اینکه به پشــتوانه الیروبی 
خلیــج گــرگان بنــادر ۷۰ ســاله گمیشــان احیا 
می شود، افزود: مقدمات این کار فراهم شده 
و قــرارگاه خاتم االنبیــاء این موضوع را اجرایی 

و عملیاتی خواهد کرد.
او  در ادامــه از چگونگــی احــداث بنــدر 
گمیشــان ســخن گفت و تصریح کــرد: فرآیند 
احداث بندر گمیشــان بــه لحاظ تصویب تمام 
شده و به دنبال سرمایه گذار بخش خصوصی 
هســتیم کــه بــه دلیــل عقب نشــینی آب دریــا 
اگــر  و  نیســت  ســرمایه گذاری  بــرای  رغبتــی 
استقبال شود، این بندر هم احداث می شود.
از  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  نماینــده  ایــن 
ســرمایه گذاران احــداث بنــادر گردشــگری کــه 
اســتقبال  نمی خواهــد،  میلیــاردی  ســرمایه 
می کنیــم، یادآور شــد: اینگونه بنــادر با هدف 
توســعه صنعــت گردشــگری بــا ســرمایه های 
در  ایــری  می شــود.  احــداث  محــدود  بســار 
خصــوص احــداث بنــدر صیــادی در گمیشــان 
گفــت: برآورد رقمی احداث بندر صیادی ۲۰۰ 
میلیــارد تومان بــوده که قــرارگاه خاتم االنبیاء 

راغب به سرمایه گذاری در این بخش است.

سرپرســت معاونــت هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری از رشــد ۱۱۶ 
در   ۱۸ تبصــره  تســهیالت  پرداخــت  درصــدی 
اســتان در دولــت ســیزدهم خبــر داد و اعــالم 
کرد که در این مدت هزار و ۳۹ میلیارد تومان 

تسهیالت در استان پرداخت شده است.
محمدکاظــم منزوی دیــروز در گفت وگــو 
با ایرنا با تشــریح عملکرد دولت ســیزدهم در 
بخش های اقتصادی این استان اظهار داشت: 
ایــن اســتان در جذب تســهیالت تبصــره ۱۸ از 
اســتان های موفق کشــور به شــمار می رود که 
رهاورد آن تسهیل در فرایند رشد و توسعه و 

کاهش نرخ بیکاری در استان است.
طبــق بنــد الــف تبصره ۱۸ قانــون بودجه 
۱۴۰۰، دولــت موظف به اختصاص بخشــی از 
درآمدهــای حاصــل از هدفمنــدی یارانه هــا به 
ایجــاد، توســعه، تولید، اشــتغال و کارآفرینی 

شده است.
تســهیالت  محــل  از  کــرد:  تصریــح  او  
تبصــره ۱۸، یــک هــزار و ۳۷۴ طرح در اســتان 
راه اندازی شده و عالوه بر آن با جذب مناسب 
تســهیالت تبصره ۱۶، طرح های بی شماری در 
بخش های مختلف استان فعال شده است.

امــور  هماهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار  اقتصــادی 
دیگــر  از  را  خانگــی  کســب وکارهای  رونــق 
خدمات دولت سیزدهم در استان عنوان کرد 
و گفت: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم در 
اســتان تاکنــون ۱۶۶ میلیارد تومان تســهیالت 
مشــاغل خانگی در اســتان پرداخت شــده که 

معادل ۱۰ سال گذشته آن است.
منــزوی تصریــح کرد: در ســالجاری چهار هزار 
و ۵۰۰ مجــوز راه انــدازی کســب و کار خانگــی 
در اســتان صادر شــده که در مقایسه با سال 

گذشته چهار و نیم برابر رشد داشته است.
تســهیالت  پرداخــت  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  او 
بیــکاری  نــرخ  اشــتغا ل زایی در دولــت ســیزدهم 
استان به پایین ترین حد خود در ۹ سال گذشته 
رسیده است و بی شک در ادامه نیز شاهد تداوم 

کاهش نرخ بیکاری در استان خواهیم بود.
امــور  هماهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار  اقتصــادی 
اقدامــات  دیگــر  از  را  ســرمایه گذاری  جــذب 
و  دانســت  اخیــر  یکســال  طــول  در  اســتان 
گفت: توســعه شــرکت های وابســته بــه بنیاد 
مســتضعفان، برنامه ریــزی بــرای حضــور اتــکا 
در اســتان و انعقــاد تفاهم نامــه بــرای اجرایی 
شــدن فروشــگاه های بزرگ اتکا در شهرکرد و 
برنامه ریــزی برای حضور اســتان قدس رضوی 
در استان و پیشنهاد پروژه های سرمایه گذاری 

از جمله این اقدامات بوده است.

منــزوی بــه برنامه هــای در دســت اقــدام 
اســتان در حــوزه اقتصــادی نیــز اشــاره کــرد 
نیــروگاه  تخصصــی  شــهرک  ایجــاد  گفــت:  و 
خورشیدی، ایجاد ناحیه صنعتی فرش، ایجاد 
بارانــداز گیاهــان دارویــی در بروجــن، تدویــن 
شهرســتان ها،  در  ســرمایه گذاری  اطلــس 
پیگیــری بــرای دریافــت مجوز مرکــز تحقیقات 
شــیالت در اســتان و پیگیــری بــرای راه اندازی 
ســامانه الکترونیکی سرمایه گذاریاب از جمله 

این فعالیت ها به شمار می رود.
ایرنــا، در دولــت ســیزدهم  بــه گــزارش 
اشــتغا ل زایی،  تســهیالت  اعطــای  عالوه بــر 
تمامــی طرح عــای عمرانــی و اقتصــادی راکــد 
ســال های گذشته در استان فعال شده است 
و بــه گفتــه اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
تعــداد زیــادی از ایــن طرح هــا در دهــه فجــر 

امسال بهره برداری می شود.

راه اندازی بازارچه مرزی گمیشان

رئیــس بهزیســتی اشــنویه اعــالم کــرد که در 
اشــتغال  ایجــاد  و  توانمندســازی  راســتای 
بــرای مددجویــان تحــت پوشــش، از ابتــدای 
امســال تاکنــون ۳۷ میلیــارد ریال تســهیالت 
بــه متقاضیــان پرداخــت شــده و بدین ترتیب 
۱۰۰ درصد تعهد اشتغال محقق شده است.

بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  قصابــی  ژالــه 
خبرنــگار ایرنــا افــزود: بــا پرداخــت ایــن میزان 
مددجویــان  از  نفــر   ۶۷ بــرای  تســهیالت 
البتــه  شــده  فراهــم  پایــدار  اشــتغال  زمینــه 

رونــد پرداخــت تســهیالت بــه صورت مســتمر 
همچنان ادامه دارد. او اظهار کرد: تســهیالت 
اشتغال زا در زمینه اجرای طرح های دامداری، 
صنفی و خیاطی و به جهت حمایت از کسب 
و کار مددجویــان بهزیســتی و همــوار کــردن 

مسیر درآمدزایی آنها پرداخت شده است.
بیــان  بــا  اشــنویه  بهزیســتی  رئیــس 
اینکــه ایــن تســهیالت بــا کارمــزد پاییــن ارائــه 
می شــود، ادامــه داد: ۸۶ نفــر از مددجویــان 
نیز در ســامانه ثبت رصد شــده و روند اعطای 

تسهیالت به آنها در جریان است.
مناســبت  بــه  کــرد:  اضافــه  قصابــی 
گرامیداشــت هفته بسیج نیز ۲ واحد مسکن 
مددجویــی شــهری بــا کمــک بنیــاد مســکن بــا 
اعتبار بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 

احداث و تحویل متقاضیان شد.
گفتنــی اســت، هــزار و ۶۸۰ خانــوار بــا 
جمعیتی بالغ بر ســه هزار نفر در شهرســتان 
چتــر  زیرپوشــش  اشــنویه  نفــری  هــزار   ۸۰

حمایتی اداره بهزیستی هستند.

تحقق ۱۰۰ درصدی 
سهم تعهد اشتغال 

بهزیستی اشنویه

جذب ۱۰۳۹ میلیارد تومان تسهیالت تبصره ۱۸ در چهارمحال و بختیاری 
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شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب

شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران 
»سهامی خاص«

به ترکیب برنده دست نزنید
راضیه حسینی

نماینــده چابهــار: »مضحک اســت که بــا پول ملت 
تعــدادی را بــه قطــر بفرســتند. برخــی معتقدنــد هــدف 
ایــن هزینه، توســعه انقــاب بوده؛ اگر هــدف این بوده 
حداقــل کســانی می رفتنــد کــه الفبــای انگلیســی را بلــد 

باشند.«
گویا تقســیم وظایف در 
ایــن شــکلی  مــا  کشــور 
ســری  یــک  کــه  اســت 
انقــاب  توســعه  بــرای 
بــه قطر ســفر می کنند، 
یک ســری هم در کشور 
انــواع  از  و  می ماننــد 
لــذت  تــورم  گرانی هــا و 
می برند. البته تقســیم این ســری و آن سری، به عوامل 
مختلفــی بســتگی دارد که تحصیات، ســواد رســانه ای، 
مــدرک معتبــر زبــان انگلیســی و از ایــن قبیــل مــوارد، 
کوچک ترین تأثیری بر انتخاب ندارد. ممکن اســت شــما 
در حــد »آی ام وینــدو« زبان انگلیســی بلد باشــید ولی 
جزو ســفرکننده ها باشــید. در واقع مهم تر از تســلط بر 
زبان، داشــتن اعتماد به نفس اســت. شــما ممکن است 
مدرک آیلتس داشته باشید ولی باز هم ترجیح بدهید، 
تــا دعــوت به مصاحبه خارجی نشــدید حرفــی نزنید. اما 
ممکن است، حتی به اشتباه، از کنار یک مرکز آموزش 
زبــان هــم رد نشــده باشــید، ولــی خودتان را پــرت کنید 

وسط مصاحبه خارجی. 
واضــح اســت که کــدام الیق ترند برای ســمت های مهم و 
کاربردی. مشخص است با اعتماد به نفسی )که در حال 
عبور از ســقف آســمان است( می شود بر همه مشکات 
غلبــه کــرد. مثاً اگر بــا اقتدار واژه »solve« را »اســلو« 
گفتنــد اصــاً خــم بــه ابــرو نیاورنــد. بــا همــان صابــت 
همیشــگی اعام کنند »مصاحبه ما تقطیع شده. این ها 
کار دشــمنان اســت. مــن در مصاحبــه اولــم مثــل بلبــل 

انگلیسی صحبت کردم. ولی حذفش کردند.«
 یــا بــا تعجب بگویند:»ما؟ مصاحبه؟ کجا؟ همه را 

از دم تکذیب می کنیم. کاً آی دونت نو.«
بــه نظرمــان اصاً الزم نیســت تغییــری در انتخاب 
ســفر کرده ها به قطر صورت گیرد. اتفاقاً همین ترکیب 
عالی اســت و بهتر اســت به ترکیب برنده دســت نزنید. 
در ســفرهای بعدی هم از همین عزیزان اســتفاده کنید 
و بگذاریــد بــا پــول ملــت برونــد خــوش بگذراننــد و تــا 
دلشــان می خواهد مصاحبه کنند. از این بهتر نمی شــود 

تصویر واقعی بعضی ها را نشان داد.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بانــک جهانی درآمد ارزی ایران از محل 
اعــزام نیــروی کار به خارج در ســال ۲۰۲۲ را 
۶۰۰ میلیــون دالر بــرآورد کــرد و ایــران را در 
بین کشورهای منطقه از این نظر در جایگاه 

هشتم قرار داد.
بــه گزارش ایرنا، بانک جهانی با انتشــار 
گزارشــی در مــورد اعــزام نیــروی کار بــه خارج 
اعــام کــرد کشــورهای جهــان در ســال ۲۰۲۲ 
بالــغ بــر ۶۲۶ میلیــارد دالر از اعــزام نیــروی 
کار بــه خــارج درآمــد داشــته اند. درآمــد ارزی 
کشــورهای جهان از اعزام نیروی کار در ســال 
جــاری میــادی بــا رشــد ۵ درصدی نســبت به 

سال قبل از آن مواجه شده است.
بــر اســاس این گــزارش در میــان مناطق 
بیشــترین  جنوبــی  آســیای  جهــان،  مختلــف 

درآمــد ارزی را از اعــزام نیــروی کار در ســال 
۲۰۲۲ داشــته اســت. کل ارزآوری نیــروی کار 
مهاجــر ایــن منطقــه در ســال جــاری بالــغ بــر 
۱۶۳ میلیــارد دالر بــرآورد شــده کــه ایــن رقــم 
نسبت به سال قبل رشد ۳.۵ درصدی داشته 
اســت. درآمــد ارزی منطقــه آســیای شــرقی و 
اقیانوســیه از اعزام نیروی کار در ســال جاری 
۱۳۴ میلیــارد دالر، اروپــا و آســیای مرکزی ۷۲ 
میلیــارد دالر، آمریکای التین و حوزه کارائیب 
۱۴۲ میلیــارد دالر و آفریقــای زیــر صحــرا ۵۳ 

میلیارد دالر برآورد شده است.
درآمد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز 
از اعزام نیروی کار در ســال ۲۰۲۲ بالغ بر ۶۳ 
میلیارد دالر اعام شــده که این رقم نســبت به 

سال قبل ۲.۵ درصد رشد داشته است.

بر اســاس برآورد بانک جهانی، ایران از محل 
اعزام نیروی کار به خارج در سال ۲۰۲۲ بالغ 
بــر ۰.۶ میلیــارد دالر درآمد ارزی کســب کرده 
است و از این نظر در میان کشورهای منطقه 

در جایگاه هشتم قرار گرفته است.
ایــران ســهم بســیار اندکــی از درآمد ۶۳ 
میلیــارد دالری خاورمیانــه از اعــزام نیروی کار 
به خارج در ســال ۲۰۲۲ داشــته به طوری که 
درآمــد ۶۰۰ میلیــون دالری ایــران از این محل 
تنها معادل ۱ درصد کل این رقم بوده است.

در منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا، 
کشــور مصر با درآمد ۳۲.۳ میلیارد دالری در 
صدر کشورهای منطقه قرار داشته و مراکش 
بــا ۱۱.۴ میلیــارد دالر، لبنــان بــا ۶.۸ میلیــارد 
فلســطین  دالر،  میلیــارد   ۴.۶ بــا  اردن  دالر، 

بــا ۳.۵ میلیــارد دالر، تونــس بــا ۲.۱ میلیــارد 
دالر، الجزایر با ۱.۸ میلیارد دالر، ایران با ۰.۶ 
میلیــارد دالر و عــراق بــا ۰.۱ میلیــارد دالر بــه 

ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در سطح جهان، هند بیشترین درآمد را 
از اعزام نیروی کار داشــته اســت. این کشــور 
دالر  میلیــارد   ۱۰۰ بــر  بالــغ   ۲۰۲۲ ســال  در 
درآمــد از اعــزام نیــروی کار بــه خــارج داشــته 
اســت و مکزیــک با ۶۰ میلیــارد دالر و چین با 
۵۱ میلیــارد دالر بــه ترتیب در رتبه های دوم و 
ســوم از ایــن نظــر قــرار گرفته انــد. فیلیپین با 
۳۸ میلیــارد دالر، مصــر بــا ۳۲ میلیــارد دالر، 
پاکســتان با ۲۹ میلیارد دالر، بنگادش با ۲۱ 
میلیــارد دالر و نیجریــه بــا ۲۱ میلیــارد دالر به 

ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

بنابر اعالم بازرس کل امور بهداشت و 
درمان ســازمان بازرســی کل کشور، سازمان 
تجهیــزات  کمبــود  بــه  کشــور  کل  بازرســی 
پزشــکی ورود کــرده و در این بــاره دوهفتــه 
گذشــته بــه صــورت مکتــوب از ســازمان غــذا 
تامیــن  پیشــگیرانه  برنامــه  خواســته  دارو  و 
تجهیــزات پزشــکی بــرای ماه های آینــده خود 

را اعالم کند.
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بازرســی کل کشــور، در پی دریافت اطاعاتی 
در خصــوص چالش های تجهیزات و ملزومات 
و  آزمایشــگاهی  دندانپزشــکی،  پزشــکی، 
دارویی کشــور و همچنین ارسال نامه انجمن 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات و 
ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی 
و دارویــی مبنــی بــر واردات غیرقانونی هزار و 
۸۰۰ یونیت دندانپزشــکی به سازمان بازرسی 
امــور  بــازرس کل  روزچهارشــنبه  کشــور،  کل 
بهداشــت و درمــان ایــن ســازمان بــا دعوت از 
اعضای این انجمن موضوعات و مشکات این 

حوزه را بررسی کرد.
پــس  مســعودی اصل  ایــروان  دکتــر 
انجمــن  اعضــای  اظهــارات  اســتماع  از 
تجهیــزات  صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
دندانپزشــکی،  پزشــکی،  ملزومــات  و 

آزمایشــگاهی و دارویی کشــورگفت: علیرغم 
همــه مشــکات در حــوزه دارو و تجهیــزات 
پزشــکی، انتظار اســت که بپذیریم کشور به 
دالیــل مختلــف ماننــد تحریم هــا در شــرایط 
خاصی قرار دارد و در این شرایط باید طوری 
رفتــار کــرد کــه مردم در ســختی ها احســاس 
کمبــود نکننــد و در ایــن میــان شــرکت های 
بــا  می تواننــد  پزشــکی  تجهیــزات  و  دارویــی 
کمک بیشــتر کشــور را در گذر از این مرحله 

سرنوشت ســاز، یاری کنند.
مســعودی اصــل بــا اشــاره بــه اقدامــات 
تجهیــزات  کمبــود  دربــاره  بازرســی  ســازمان 
پزشــکی، تصریــح کــرد: ســازمان بازرســی کل 
کشــور به کمبود تجهیزات پزشکی ورود کرده 
و در این باره هفته گذشته به صورت مکتوب 
از ســازمان غــذا و دارو خواســته برنامــه آینده 

تامین تجهیزات پزشکی خود را اعام کند.
درمــان  و  بهداشــت  امــور  بــازرس کل 
بــه  اشــاره  بــا  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان 
مشــکات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان 
و  قوانیــن  بــا  رابطــه  در  پزشــکی  تجهیــزات 
مقــررات دســت و پاگیــر گفــت: گاهــی خــاء 
ایــن حــوزه وجــود دارد کــه بایــد  قانونــی در 
برطــرف شــود، ولــی گاهــی قانــون هســت اما 
تفســیر بــه رای می شــود کــه به طــور قطع در 

جایــی کــه قانون وجــود دارد دســتگاه اجرایی 
باید شفاف عمل کند.

وی با اشــاره به پیگیری های ســازمان بازرســی 
از وزارت بهداشــت بــه منظــور رفــع مشــکات 
شــرکت های تولیــد کننــده تجهیــزات پزشــکی 
ادامه داد: سازمان بازرسی طی جلسه جداگانه 
با مسئوالن سازمان غذا و دارو سخنان آنها را 
خواهد شــنید و تاش خواهیم کرد در جلســه 
مشــترکی بــا حضــور تولیدکننــدگان تجهیــزات 
پزشکی به یک تصمیم مشترک که منافع ملی 

را تامین می کند دست پیدا کنیم.
مســعودی اصــل بــا بیــان اینکه ســازمان 
بازرسی با واردات تجهیزاتی که نمونه داخلی 
آن در کشور به صورت مستقل تولید می شود 
نــه اینکــه مونتاژ باشــند برخــورد خواهد کرد، 
افزود: موضوعات و مطالبات مطرح شــده در 
ایــن جلســه از دســتگاه های اجرایــی پیگیــری 

خواهد شد.
درمــان  و  بهداشــت  امــور  کل  بــازرس 
ســازمان بازرسی کل کشــور بیان کرد: هیاتی 
از بازرســان ســازمان بازرســی طــی ماه هــای 
اداره کل تجهیــزات و ملزومــات  گذشــته در 
پزشــکی ســازمان غــذا و دارو مســتقر شــده 
برگــزاری  و  شــده  انجــام  بررســی های  بــا  و 
جلســات و نشســت هایی با فعالین این حوزه 

رئیس سازمان غذا و دارو 
اعالم کرد: کوتاهی بانک ها 

در پرداخت تسهیالت 
صنعت داروسازی

رئیــس ســازمان غــذا و دارو از کوتاهی بانک ها نســبت 
به پرداخت تسهیالت صنعت داروسازی گالیه کرد.

بنابــر اعــام وبدا، ســیدحیدر محمدی در نشســت 
کمیتــه دارو و غــذا بــا بیان اینکه پیــش از بروز کمبودها 
تمامی هشــدارها داده شــده بود، گفت: پیش از اجرای 
طــرح دارویــار دغدغه هــای سیاســتگذاران دارو و غــذا 
بررســی شــد. متأســفانه علیرغــم تاکیــد بانــک مرکــزی 
نســبت به تأمین تســهیات شــرکت  های دارویی، برخی 
از بانک هــا بــا ارائــه بهانه هایــی از اعطــای تســهیات ۱۵ 

هزار میلیارد تومانی خودداری می کنند.
وی افــزود: در گذشــته مدت تخصیــص ارز نیمایی 
۳۰ روز بــود کــه بــه هفــت روز کاهــش یافت و تســریع 
در تخصیــص آن اخیــرا دوبــاره تعییــن تکلیف و در حال 

حاضر طی ۲۴ ساعت پرداخت می شود.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو ادامــه داد: در ابتــدای 
ســال جــاری یــک میلیــارد دالر ارز دارو تخصیــص یافت 
کــه ۴۰۰ میلیــون آن در قالــب مابه التفــاوت بــه خزانــه 
برگشــت. در ادامــه ۵۰۰ میلیــون دالر دوم نیــز از ســوی 
بانــک تخصیــص یافــت و بــا مصوبــه ســتاد تنظیــم بازار 
دوبــاره ۵۰۰ میلیــون دالر بابــت تأمیــن اقــام دارویــی، 
تجهیــزات و ملزومــات مصرفــی و شیرخشــک در اختیــار 

وزارت بهداشت قرار می گیرد.
از صنعــت  لــزوم حمایــت  بــر  تاکیــد  بــا  محمــدی 
داروســازی اظهارکــرد: بــر ایــن اســاس واردات تجهیزات 
ســاخت تولیــد دارو از مالیــات معاف هســتند که میزان 
اجــرای آن مشــخص نیســت، دولــت باید به طــور جد از 

صنایع داروسازی حمایت کند.
بســیاری  دارو  و  غــذا  ســازمان  رئیــس  گفتــه  بــه 
از کمبودهــای دارویــی در ابتــدای زنجیــره حــل و فصــل 
می شود اما رفع کمبودها تا انتهای زنجیره کمی زمان بر 

است.
محمدی گفت: باید پذیرفت که در طول سال و بر 
اساس نرخ رشد تورم، دارو نیاز به افزایش قیمت دارد. 
بــرای جلوگیــری از افزایــش پرداختــی از جیب مردم نیاز 
به سیستم حمایت بیمه ای داریم که با حمایت مجلس 
این کار در حال انجام اســت البته تا زمانی که ســاختار 

بیمه ای تقویت نشود، مشکات حل نخواهد شد.
ارزی در طــرح  اینکــه سیاســت های  بیــان  بــا  وی 
دارویــار اصــاح شــده اســت، گفــت: پرداخــت از جیــب 
مــردم بایــد ثابت باشــد و چنانچه قیمــت دارویی اصاح 

شد باید قیمت ها به روزرسانی شود.
محمــدی درخصــوص تامیــن آنتــی بیوتیــک مــورد 
نیــاز بــازار دارویــی کشــور اظهارکــرد: در فــاز اول ۵۰ تن 
آنتی بیوتیک وارد شد و در دو مرحله هر بار حدود ۶۵ 
تــن معــادل حــدود ۲.۵ میلیون شیشــه سوسپانســیون 
آنتی بیوتیک نیز وارد می شــود تا میزان موجودی آنتی 
بیوتیک به ثبات برســد و دغدغه و نگرانی مردم تا آخر 

آذر رفع شود.
محمدی ابراز امیدواری کرد که تولیدکنندگان طبق 
برنامه ریزی انجام شده بخش زیادی از اقام دارویی را 

در آذر تأمین کنند.
وی در پایــان اظهارکرد: چنــد محموله آنتی بیوتیک 
و ســرم وارد کشــور شــده اســت و طی هفته جاری نیز 
محموله های بزرگی وارد کشــور خواهد شــد و در آذر به 

ذخیره مناسبی از دارو خواهیم رسید.

خبـــــــــــــــــر

 2 سال معافیت
حق بیمه به شرط جذب 

فارغ التحصیالن
کارفرمایانــی کــه نیــروی کار مــورد نیــاز خــود را از 
بین فارغ التحصیالن دانشــگاهی جذب کنند، به مدت 
دو ســال از معافیــت حــق بیمه ســهم کارفرما برخوردار 

خواهند شد.
مشــوق های  اعمــال  طــرح  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بیمــه کارفرمایــی بــر اســاس بنــد الــف تبصــره ۱۸ قانون 
بودجــه ســنواتی برنامــه ششــم توســعه و در چارچــوب 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتی با هدف تحرک بخشــی 

به بازار کار به اجرا درآمده است.
وزارت کار در چنــد ســال گذشــته ایــن طــرح را در 
راســتای حمایــت از کارفرمایــان به ویژه صاحبان کســب 
و کارهــای آســیب دیده از کرونــا و ایجــاد اشــتغال بــه 
منظــور ترغیب و تشــویق کارفرمایان کارگاه های تولیدی 
و خدماتــی بــه اســتفاده از نیروی کار جدید، در دســتور 

کار قرار داده است.
بــه موجــب این طرح، کارفرمایان کارگاه ها و موسســات 
از  جدیــد  کار  نیــروی  بکارگیــری  صــورت  در  مشــمول 
مشوق  های بیمه ای به مدت دو سال بهره مند می شوند.
مشوق بیمه، وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرما 
بــه عــاوه ۳ درصــد ســهم بیمــه بیــکاری اســت کــه در 
چارچوب دستورالعمل طرح، ماهانه به حساب کارفرما 
واریــز می شــود؛ در واقــع ۲۳ درصــد حداقــل دســتمزد 
تعییــن شــده از ســوی شــورای عالــی کار بابــت مشــوق 
بیمه ای در نظر گرفته شــده که توســط دولت به حساب 
کارفرمــا واریــز مــی شــود و وزارت کار وظیفــه نظارت بر 

آن را برعهده دارد.
بیمــه  مشــوق  طــرح  عملکــرد  گــزارش  تازه تریــن 
طــرح  ایــن  در  کارفرمــا   ۶۴۱۸ مشــارکت  از  کارفرمایــی 
حکایــت دارد. همچنیــن ۱۹ هــزار و ۸۵۹ هــزار داوطلب 
جویــای کار در ایــن طــرح ثبت نــام کرده انــد کــه از ایــن 
تعــداد، ۱۱ هــزار و ۹۷۰ نفــر قــرارداد کار بســته و جــذب 
بازار کار شده اند. این آمار نشانگر استقبال کارفرمایان 
و افزایــش تعــداد داوطلبــان در ایــن طــرح نســبت بــه 

ماه های گذشته است.
در بیــن اســتان های کشــور، خوزســتان بیشــترین 
تعداد داوطلبان ثبت نام کرده را به خود اختصاص داده 
و بیشــترین تعــداد قــرارداد منعقــده و جویندگان جذب 
شــده بــه بــازار کار و همچنیــن مشــارکت کارفرمایان به 

استان فارس تعلق دارد.
کارفرمایــان جهــت برخــورداری از مزایــای این طرح 
نیازمند داشــتن مجوز فعالیت از مراجع رســمی کشــور 
و داشــتن کــد بیمــه کارگاهی هســتند. کارجویــان نیز با 
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر، حداکثر سن 
۳۸ ســال و داشــتن ســابقه حداکثر ۳۶ ماه بیمه تامین 

اجتماعی می توانند در این طرح ثبت نام کنند.
کلیه کارجویان و کارفرمایان در صورت تمایل می توانند 
به نشــانی http://moshavegh.mcls.gov.irمراجعه و 

ضمن ثبت نام از مزایای این طرح بهره مند شوند.

ورود سازمان بازرسی به موضوع واردات غیرقانونی 
یونیت دندانپزشکی

بانک جهانی خبر داد: درآمد ارزی ۶۰۰ میلیون 
دالری ایران از اعزام نیروی کار در سال ۲۰۲۲
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آسیب شناســی جامعی انجام داده و گزارشی 
بــا پیشــنهادهای اصاح ســاختاری و فرآیندی 
در حــال تهیــه و ارســال بــه وزارت بهداشــت 
اســت کــه قطعــا بــا اجــرای صحیــح و کامــل 
پیشــنهادهای الزم االجــرای ســازمان بازرســی 
کل کشور بخش زیادی از مشکات این حوزه 

قابل رفع خواهد بود.


