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اگر دلیل عدم استفاده از کارتخوان، تنها ناتوانی 
در استفاده از فناوری است؛ چرا نوشتن نسخه 
الکترونیک باب شد اما استفاده از کارتخوان نه؟

ویـزیت 
نقـدی!

 هدف اصالحات اتحادیه اروپا، محافظت بهتر
از قبوض برق در برابر نوسانات بازار است

ترجمه: سلیم حیدری

امتداد خط لوله هیدروژن از بارسلون و مارسی تا آلمان

 سرمایه گذاری بیشتر مایکروسافت در برنامه 
»چَت جی پی تی«

کــرد  اعــام  دوشــنبه  روز  اروپــا  کمیســیون 
پیشــنهادات اتحادیــه اروپــا بــرای بازنگــری در 
بازار برق این کشورها تاش خواهد کرد تا از 
قبوض انرژی مصرف کننده در برابر نوسانات 
کوتاه مدت قیمت ســوخت های فســیلی بهتر 

محافظت کند.
اتحادیــه اروپــا در حــال اصــاح بــازار بــرق خود 
است تا از تکرار تجربه سال گذشته جلوگیری 

کند. سال گذشته کاهش عرضه گاز روسیه باعث شد قیمت 
برق اروپا به سطوح بی سابقه ای برسد، قبوض برای خانوارها 

افزایش یابد و برخی صنایع مجبور به تعطیلی شــوند.
در یــک رایزنــی عمومــی کــه روز دوشــنبه انجــام شــد، 
بازنگــری در نحــوه  بــرای  را  کمیســیون گزینه هــای متعــددی 
فــروش بــرق نیروگاه هــا  )به عنــوان بخشــی از اصاحات بازار 
که در ماه مارس )فروردین( پیشنهاد خواهد کرد(، ارائه کرد.
کادری سیمسون، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گفت: "ما 
بایــد طراحــی بــازار بــرق را بــرای آینده مناســب کنیــم و به آن 
اجــازه دهیــم مزایای انرژی پاک مقــرون  به  صرفه را برای همه 

به ارمغان بیاورد."
کمیســیون گفــت کــه پیشــنهاد اتحادیــه اروپــا بــا هــدف 
گســترش اســتفاده اروپــا از قراردادهــای بلندمــدت اســت کــه 
طــی ایــن قــرارداد نیروگاه هــا قیمــت ثابتــی بــرای بــرق خــود، 
 )PPA( و قراردادهــای خریــد برق )CfD( "قراردادهــای تفــاوت"

می پردازند.
گســترش ایــن نــوع قراردادهــا باعــث ایجــاد حائلــی بین 
بازارهــای  در  بی ثبــات  قیمت هــای  و  انــرژی  مصرف کننــدگان 
انرژی کوتاه مدت می شود و قبض های انرژی پایدارتری را برای 

خانوارها و شرکت ها به همراه خواهد داشت.
کــه  انــرژی گفــت  فابیــان رونینگــن، تحلیلگــر ریســتاد 
کمیسیون در نگاه اول به نظر می رسد که از مشکات مربوط 

بــه ســقف قیمتی که برخی از فعــاالن بازار در 
مورد آن هشدار داده بودند اجتناب می کند.

او می گویــد: "آنهــا خواهان تمرکز بیشــتر 
 PPA و   CfDs بلندمــدت،  قراردادهــای  بــر 
هســتند، و هدفشــان کاهش نوسان قیمت ها 
تجدیدپذیــر،  انرژی هــای  کــه  زمانــی  اســت، 
هســته ای و آبــی متنــاوب بیشــتری در ترکیــب 

انرژی وجود دارد."
بــه گفتــه کمیســیون، ثبــات بــرای مصــرف کننــدگان می 
تواند از طریق معرفی قوانین خاص اتحادیه اروپا برای CfD ها 
و واگــذاری تصمیــم بــه اســتفاده از آنهــا به دولت هــای ملی یا 
الــزام نیروگاه هــای جدیــدی کــه از حمایــت دولتــی برخــوردار 

هستند برای امضای CfD ها حاصل شود.
تغییــرات رادیکال تــر، ماننــد اجــازه دادن بــه دولت هــای 
ملــی بــرای تحمیــل CfD بــر برخــی نیروگاه هــای موجــود، نیــز 
امکان پذیــر بــود. اگرچه کمیســیون گفت که ایــن امر می تواند 
باعث ایجاد ابهام شــود و خطر ســرمایه گذاری که بسیار مورد 

نیاز انرژی های تجدیدپذیر است را ایجاد نماید.
امریــک دی ویــگان، معــاون در شــرکت داده و تجزیــه و تحلیــل 
Kpler، گفــت کــه CfD و PPA عصــای جادویــی نیســتند زیرا هر 
فردی باید ریسک اعتباری بلندمدت را بپذیرد. فرانسه و اسپانیا 
قبــاً خواســتار گســترش CfD هــا بــرای ژنراتورهــای تجدیدپذیــر 
و هســته ای شــده انــد. کشــورهای اتحادیه اروپــا و قانونگذاران 

درباره اصاحات نهایی بازار برق مذاکره خواهند کرد.
کمیسیون طیف وسیعی از تغییرات دیگر را مطرح کرد، 
مانند آســان تر کــردن مصرف کنندگان در انتخــاب قراردادهای 
برق با قیمت ثابت برای کاهش جهش های کوتاه مدت قیمت، 
بــه عــاوه تمدیــد اقــدام موقــت اتحادیــه اروپــا کــه درآمدهای 

بــادآورده از تولیدکنندگان غیر گازی را باز می گرداند. 
منبع: رویترز

طــرح خــط لولــه اروپایــی انتقال هیــدروژن 
ازطریق بارســلونای اســپانیا و مارســی فرانسه تا 
آلمــان ادامــه می یابد. نــام این طرح زیرســاختی 
»اِچ2مِــد« اســت و هــدف آن توســعه اســتفاده 
از هیــدورژن درقــاره اروپاســت و درســال2۰3۰ 

)۱۴۰۸( عملیاتی خواهد شد.
ایــن خــط لولــه  از طریــق  تــا  بنــا برآنســت 
فرانســه  بــه  هیــدروژن  ُــن  ت ۲میلیــون  هرســال 
برســد و ایــن معــادل ۱۰ درصد نیــاز اتحادیه اروپا 

بــه هیدورژنســت. صحبــت از»اِچ۲مِــد« ازابتدای دســامبر۲۰۲۲ 
)آذر۱۴۰۱( مطرح و بنا برآن شد تابا بودجه ای بالغ بر۲/۵میلیارد 
یــورو درســال۲۰۳۰ )۱۴۰۸( عملیاتــی شــود. پرتغــال، اســپانیا، 
فرانســه و ازایــن پــس آلمــان بــرای اجــرای طرح مشــترک احداث 
خــط لولــه »اِچ۲مِــد« با هــم متحد شــده اند. دریکی از جلســات 
اتحادیه اروپا در ۲۰ اکتبر )۲۸مهر( استفاده از انرژی تجدیدپذیر 
و ســبز هیــدروژن حاصــل ازبــرق  مطرح شــد و بنابــرآن شــد تا از 
طریق این خط لوله به صورت زیردریایی از بارسلونای اسپانیا به 
مارسی فرانسه رفته و ازآنجا تا شمال اتحادیه اروپا امتداد یابد. 
این اولین تصمیم بود. »مکرون« رئیس جمهوری فرانسه دریک 
جلسه خبری با »اوالف شولتز« نخست وزیر آلمان در ۲۲ژانویه 
)۲بهمن( با اعام این مطالب گفت: »ما تصمیم گرفتیم با تکیه 
بــر تأمیــن مالی اتحادیه اروپا طرح »اِچ۲مِد« را که پیوند دهنده 
پرتغال،اســپانیا و فرانســه است تا آلمان ادامه دهیم. آلمان نیز 
دراجرای این طرح با ما شریک خواهدشد.« این دو به مناسبت 
بزرگداشــت شــصتمین ســالگرد معاهــده آشــتی برلین-پاریــس 

دریک گرهمایی شرکت کرده بودند.
وزارت انرژی اسپانیا در مادرید نیزطی اطاعیه ای دستیابی 
بــه توافــق پیوســتن آلمــان بــه احــداث خــط لوله»اِچ۲مِــد« را در 

روز یکشنبه ۲۲ژانویه )۲بهمن( تأيید کرد:»ازاین 
پــس دولتهــای آلمان، اســپانیا، فرانســه و پرتغال 
بایــد بــه مذاکــرات خــود بــرای تحقــق ایــن برنامه 
زیرســاختی در چارچــوب اهــداف اتحادیــه اروپــا 
ادامه دهند.« دراطاعیه این وزارتخانه همچنین 
آمده اســت: »احــداث خــط لولــه »اِچ۲مِــد« کــه 
هدف مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپاست 
این امکان را برای اسپانیا فراهم می کند تا حلقه 
وصلــی باشــد بــرای تأمیــن یک انــرژی پــاک میان 
مناطق شــبه جزیره پرتغال و اســپانیا  از یکطرف و اروپای مرکزی 

و شمالی از طرف دیگر.«
بهــره برداری از ایــن خط لوله با هزینه ۲/۵میلیارد یورویی 
دردو بخــش زیــر دریایــی و خشــکی درســال ۲۰۳۰ )۱۴۰۸( آغــاز 
خواهدشــد. دربخش خشــکی این خط لوله پرتغال و اســپانیا را 
بــه هــم وصــل می کند. براســاس بــرآورد دولت اســپانیا هرســال 
۲میلیون تُن هیدروژن معادل ۱۰ درصد نیازاتحادیه اروپا به این 
نوع از انرژی به فرانســه از این طریق ارســال خواهد شــد. بدین 
ترتیب فصل جدیدی از کربن زدایی در تولیدانرژی در کشورهای 

اتحادیه اروپایی آغاز خواهد شد.
اســپانیا و پرتغــال بــه دلیــل برخــورداری از مناطــق وســیع 
بهره بــرداری از انــرژی بــاد و صفحــات خورشــیدی می تواننــد بــه 
قطبهــای مطــرح تولیــد هیــدروژن بــه عنــوان انــرژی ســبزتبدیل 
شــوند. موضوع پیوند میان فرانســه و اسپانیا درامر انرژی تازگی 
نــدارد. از ســال ۲۰۱۳ )۱۳۹۱( موضــوع انتقــال گاز ازطریــق خــط 
لوله »میدکَت« در »پیرِنه« بین این دو کشور مطرح بوده است. 
اما نهایتا درسال ۲۰۱۹ )۱۳۹۷( به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی 
وهمچنیــن مخالفتهــای ســازمانهای زیســت محیطــی و مخالفان 

دولت فرانســه این طرح رها شد.

از ماه ژوئن )خرداد( به دنبال یافتن راههای جایگزینی گاز 
روســیه در پــی درگیری بــا اوکراین دوباره این موضوع دردســتور 
کار قــرار گرفــت. بنابرایــن پرتغــال و اســپانیا با حمایــت آلمان بر 
فرانسه فشار آوردند تا موضوع انتقال انرژی میان این کشورها 
دوباره بررســی شــود. درنهایت در ماه اکتبر)مهر( چهار کشور بر 
ســر انتقــال انــرژی هیدروژن به جــای گاز به توافق رســیدند. اما 
درعیــن حــال کارشناســان فنی حــوزه انرژی نیــز معتقدند اجرای 
خط لوله»اِچ۲مِد« که در نوع خود بی سابقه نیز هست به دلیل 
ماهیــت انتقــال هیــدروژن درآن مشــکات خاص خــودش را نیز 
دربــر دارد. تــا کنــون خــط لوله ای بــرای انتقال هیــدروژن درعمق 

دریا و به منظور طی فواصل بسیار ساخته نشده است.
بــه اعتقــاد آنهــا مهمتریــن مشــکل ماهیــت خــود هیدروژن 
اســت. مولکولهــای بســیار کوچــک گاز هیــدروژن می تواننــد از 
محلهــای اتصــاالت خــط لولــه خــارج شــوند وایــن خــود عامــل 
خوردگــی ایــن لوله هــا می شــود.البته ایــن کارشناســان همچنین 
معتقدند این مشکل غیرقابل حل نیست و می توان با استفاده 
از غشــاهای عایــق درداخــل لوله هــا، شــبیه پاســتیک، از نشــت 
از محلهــای اتصــاالت و پدیــده خوردگــی لوله هــا  گازهیــدرژون 
جلوگیــری کــرد. اما از ســوی دیگــر موضوع مهــم، دوام اقتصادی 

این کار نیز برای کارشناســان مطرح است.
به اعتقاد کارشناسان استفاده از هیدروژن به عنوان انرژی 
امــر بســیار نوظهــور اســت ودر نتیجــه فناوریهای تولیــد و انتقال 
آن نیــز بــه همیــن نســبت نــو هســتند. میــزان صرفــه اقتصــادی 
آنهــا چندان روشــن نیســت. توانایــی میزان تولیــد و صادرات آن 
بــه انــدازه کافــی نیز چندان آشــکار نیســت. از ســوی دیگر زمان 
احــداث ایــن خــط لوله بســیار زیــاد اســت. این امر ممکن اســت 

باعث شود هیدروژن تولید شده امکان صادرات پیدا نکند.
منبع: روزنامه تریبیون

چندیــن  دارد  قصــد  مایکروســافت 
میلیــارد دالردیگربــرای تولیــد برنامه»چَــت 
ایــن  کنــد.  ســرمایه گذاری  تــی«  پــی  جــی 
شرکت همچنین قبا در سال 2۰۱۹)۱3۹۷( 
یــک میلیــارد دالر در»اُپِن اِی آی« و ســپس 
ســال  در  آن  بــرای  دیگــر  دالر  2میلیــارد 

2۰2۱)۱3۹۹( سرمایه گذاری کرده بود.
مایکروســافت مشــارکت خــود بــا »اُپِن 
ابزارهــای  زیــرا  می کنــد  تقویــت  را  آی«  اِی 

هــوش مصنوعــی آن در برگیرنــده تولیــدات مایکروســافت 
ِــن اِی  نیــز هســتند. ســرمایه گذاریهای مایکروســافت در»اُپ
مــورد  انجــام محاســبات  مالــی  تأمیــن  در  می تواننــد  آی« 
نیازبخشــهای مختلــف آمــوزش هــوش مصنوعــی زاینــده؛ 

نقش عمده ای ایفا کنند.
مجموعــه  ازایــن  ای«  ابــزار»دال  مثــال  عنــوان  بــه 
قادراســت براســاس یــک دســتور متنی تصاویــری با کیفیت 
بــاال تولیــد کنــد. با برنامه »جــی پی تــی ۳« ازاین مجموعه 
می توان متونی بسیار واقعی با سبکهای مختلف در زبانهای 
مختلف درسطوح گوناگون زبانی نوشت. برنامه »چَت جی 
پــی تــی« ازایــن مجموعــه قابلیت برقــراری ارتبــاط کامی با 
ســرمایه گذاری  دارد.  زمــان  درهــر  را  اینترنتــی  کاربــر  یــک 
آی«  اِی  ِــن  »اُپ برنامه هــای  درمجموعــه  مایکروســافت 
می توانــد تــا ۱۰میلیــارد دالر افزایــش یابــد. بدین وســیله به 

ارتقــای اَبَررایانه هــای مورد اســتفاده خود در 
»اَبــرآزور« کمــک می کنــد. ایــن اَبَررایانه هــا 
درامــور تحقیقاتی مجموعه برنامه های »اُپِن 
اِی آی« نیــز نقــش عمــده ای ایفــا می کننــد. 
»اُپِن اِی آی« دراطاعیه ای اعام کرده است: 
»برنامه »آزور« مایکروســافت نقش مؤثری 
درعملکرد بهترآموزش هوش مصنوعی برای 
ســرمایه گذاری  افزایــش  اســت.  داشــته  مــا 
انجــام  مــا  برنامه هــای  در  مایکروســافت 

تحقیقات مستقل ما را تسریع می کند.«
ِــن اِی آی« در  مدلهــای گوناگــون هــوش مصنوعــی »اُپ
برنامه های گوناگون مایکروســافت نیز اســتفاده می شوند. 
بهره بــرداری از برنامه هــای متنوع هــوش مصنوعی »اُپِن اِی 
آی« از طریق نرم افزارهای موجود در مایکروسافت بصورت 
ِــن اِی آی« درســال ۲۰۱۶  مســتقیم ممکــن شــده اســت. »اُپ
)۱۳۹۴( بــرای توســعه هــوش مصنوعــی زاینــده راه انــدازی 
شــد. ایــن نوع هــوش مصنوعی درحقیقت قادر اســت مثل 
مغز انســان عمل کند. میلیاردهای »ســیلیکون وَلِی« چون 
»ااِلن ماســک« درایــن برنامه هــا که اهدافــی غیرانتفاعی را 
ِــن اِی آی«  نیــز دنبــال می کننــد ســرمایه گذاری کرده اند. »اُپ
درســال ۲۰ ۱۹ــ)۱۳۹۷( بــا تغییــر تعریــف فعالیتهــای خــود 

امکان جذب سرمایه گذاری بیشتررا برای خود فراهم کرد.
منبع: فیگارو
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تومان  2۰۰۰۰  . صفحه   ۸

مریم ابونیا

کســب وکارها  تمامــی  امــروزه  کــه  شــرایطی  در 
و حتــی دستفروشــان نیــز حداقــل یــک یــا چنــد 
دســتگاه کارتخــوان دارند، معضــل دریافت وجه 
نقــد و عــدم ارائــه کارتخــوان توســط بســیاری از 

پزشکان همچنان ادامه دارد.
مــورد  در  بارهــا  و  بارهــا  کــه  همانگونــه 
دســتگاه  از  نکــردن  اســتفاده  شــده  گفتــه  آن 
محــرز  تخلــف  یــک  پزشــکان  توســط  کارتخــوان 

بــوده ولــی تاکنــون ایــن گفتــه ضمانت اجرایــی چندانی نداشــته 
ارائــه  عــدم  بــرای  واضحــی  دلیــل  نیــز  پزشــکان  حتــی  اســت. 
کارتخــوان نداشــته و منشــی های آنهــا نیــز هنــگام نوبت دهی به 
 بیمــاران تاکیــد می کننــد حتمــا پــول نقــد همــراه داشــته باشــید. 
پرواضــح اســت کــه اســتفاده از وجــه نقــد یــا کارت بانکــی در 
مراودات مالی، انتخاب هر شخص بوده و کسی نمی تواند افراد 
جامعــه را وادار کنــد از چــه روش پرداختــی اســتفاده کننــد. کما 
اینکــه بــه دلیل اختــاالت اینترنت برخــی افراد دوبــاره به چرخه 

استفاده از اسکناس روی آورده اند.
امــا اصــراری کــه از دیربــاز تنهــا در ایــن قشــر محتــرم بــرای 
عــدم اســتفاده از کارتخــوان و اســتفاده از وجه نقــد وجود دارد، 
مســاله ای اســت کــه بارهــا و بارهــا بــه آن پرداختــه شــده امــا نه 
تنهــا نتیجــه ای حاصل نشــده بلکــه روزبه روز به تعداد پزشــکانی 
کــه کارتخــوان خــود را جمــع کــرده و وجه نقد یــا در نهایت کارت 
 به کارت را جایگزین کرده اند، افزوده می شــود. گویی یک اتحاد 
برای عدم استفاده از کارتخوان بین پزشکان شکل گرفته است. 
چرا که تا امروز هیچ قشــری از کســب و کارها با این جدیت بر 

عدم استفاده از کارتخوان پافشاری نکرده است.

از اباغ تا بی توجه پزشکان
بــه موجب بند )ی( تبصره )۶( قانون بودجه 
قانــون   )۱۶۹( مــاده   )۲( تبصــره  و   ۱۳۹۸ ســال 
و  حــرف  همــه صاحبــان  مســتقیم،  مالیات هــای 
و  داروســازی  پیراپزشــکی،  پزشــکی،  مشــاغل 
دامپزشــکی کــه مجــوز فعالیت آنها توســط وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســازمان 
نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی 
و ســازمان دامپزشــکی ایران صادر می شود، مکلفند در چارچوب 
آیین نامــه تبصــره )۲( مــاده )۱۶۹( قانــون مالیات هــای مســتقیم 
نســبت بــه نصــب، راه اندازی و اســتفاده از پایانه فروشــگاهی از 

ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.
عاوه بر این براســاس اعام ســازمان امور مالیاتی کشــور، 
پزشــکان طبق قانون مکلف به اســتفاده از دستگاه های پرداخت 
هســتند، در غیــر ایــن صــورت، مــوارد تخلــف توســط بازرســان 
مربوطــه شناســایی و بــه پرونده هــای مالیاتــی پزشــکان الصــاق 
می شــود و در زمــان رســیدگی بــه پرونده هــای مالیاتــی، مــوارد 

تخلف نیز مدنظر قرار می گیرد.
 بر همین اســاس، پس از اباغ این قانون، آمارهای متفاوتی از 
نصب دســتگاه کارتخوان در مطب پزشــکان وجود دارد، برخی از 
نصب این دســتگاه در ۱۰۰ درصد مطب های پزشــکان خبر دادند 
امــا در واقــع اینطــور نبــوده و برخی پزشــکان دســتگاه کارتخوان 

خود را در دست تعمیر یا خراب اعام می کنند. 
از دیگرسو سازمان نظام پزشکی نیز به کررات  اعام کرده 
اســت کــه نصب دســتگاه کارتخــوان به عنــوان یک تکلیــف برای 
همــه پزشــکان بــوده و اگــر پزشــکی هــم تخلفی در ایــن ارتباط و 
اســتفاده نکــردن از دســتگاه کارتخــوان بــرای دریافــت ویزیت از 

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

افراد مراجعه کننده یا بیماران داشته باشد، به طور قطع با آنها 
از نظر انتظامی و قانونی برخورد می شود.

به گفته مسئولین سازمان نظام پزشکی، سامانه ۱۹۰، برای ثبت 
و پیگیری شکایات مراجعه کنندگان وجود دارد که درصورت ارائه 
گزارشــات مکرر در خصوص عدم اســتفاده پزشــکان از کارتخوان 
و درخواســت وجــه نقــد برخوردهــای الزم بــا آنهــا صــورت گیــرد. 
بنابراین مردم می توانند شکایات خود را در این خصوص با این 

سامانه به مسئوالن انتقال بدهند.
این گفته بدین معناســت که درصورتی با تخلف پزشــک 
برخورد می شــود که تعداد زیادی گزارش مردمی مبنی 
بــر اجبــار بــه پرداخــت وجــه نقــد ثبــت شــود و در غیر 

اینصورت مسئولیتی متوجه پزشک نیست.

فرار مالیاتی؟
از  عــدم  بــرای  کــه  مهمــی  دالیــل  از  یکــی 
اســتفاده از کارتخوان ذکر می شــود، فرار مالیاتی 
براســاس  اســت.  مالیــات  پرداخــت  از  پزشــکان 
قانــون مالیات های مســتقیم هر فردی که در ایران 
درآمــدی دارد بایــد مالیــات آن را پرداخــت کند که 
تا امروز قشــری که همیشــه تمام و کمال مالیات 
خــود را پرداختــه کارمنــدان بوده انــد کــه هــر مــاه 

مبلغ مالیات از حساب آنها کم می شود. 
علــی ســاالریان معــاون فنــی و نظارت 
رد  بــا  اخیــرا  پزشــکی،  نظــام  ســازمان 
ادعــای مســئوالن ســازمان امــور مالیاتــی 
جامعــه  درصــد   ۵۰ اینکــه  بــر  مبنــی 
پزشــکی کارتخــوان ندارنــد، اعــام کــرده بود 
کــه تخلفــات پزشــکان در عــدم اســتفاده از 
کارتخــوان و درخواســت وجــه نقــد، از نظــر 
انتظامــی و قانونــی هــم مورد پیگیــری بوده و 
اگــر پزشــکی هم تخلفــی در این ارتباط داشــته 
 باشــد، بــه طــور قطــع بــا آنهــا برخــورد می شــود.
وی دربــاره علــت اینکــه برخــی پزشــکان از دســتگاه 
گفتــه  و  نمی کننــد  اســتفاده  الکترونیــک  پرداخــت 
می شــود بــرای فــرار از مالیــات اســت اعام کــرده بود که 
ســازمان نظــام پزشــکی چنین برداشــتی نــدارد و معتقدیم 
پزشــکان از نصــب دســتگاه کارتخــوان در مطب هــای شــخصی 
خــود فــرار نمی کنند. این موضوع برای همگان روشــن اســت که 
پزشــکان به عنوان گروهی از جامعه هســتند که شفافیت کامل 

برای پرداخت مالیات دارند.
البتــه هنــوز کســی پاســخ درســتی بــر ایــن ســوال کــه چــرا 
مقاومت ها روز به روز بیشتر می شود، ندارد. اگر مقاومت برای 
عــدم اســتفاده از فنــاوری اســت چرا نوشــتن نســخه الکترونیک 
باب شــد اما اســتفاده از کارتخوان نه؟ از طرفی کافی اســت هر 
شــخص به صورت رندوم با مطب چند پزشــک تماس بگیرد تا با 
درخواست وجه نقد برای ویزیت مواجه شود. این موضوع دیگر 

جای انکار ندارد.

سازمان امور مالیاتی چه می گوید؟
طبــق آخریــن اعــام مدیــرکل دفتــر مبارزه بــا فــرار مالیاتی 
ســازمان مالیاتــی، دریافــت تراکنش هــای بانکــی پزشــکان بدون 
کارتخوان از بانک مرکزی در دســتور کار اســت. در همین رابطه 
سازمان امور مالیاتی نیز اعام کرد اگر افراد در زمینه کارتخوان 
مطب پزشــکان شــکایتی دارند می توانند با شــماره ۱۵۲۶ تماس 

گرفته و شــکایات خود را مطرح کنند.
شــهروندان می تواننــد بــا مراجعه به درگاه ملــی مالیات به 
نشــانی intamedia.ir همچنین در قســمت ویژه »ســوت زنی«، 
گزارش های خود را درخصوص این تخلف پزشکان ارسال کنند.

به گفته وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار 
مالیاتــی و پولشــویی ســازمان امــور مالیاتــی کشــور، بــه ازای هر 
گــزارش مردمــی در ســامانه ســوت زنــی مبنــی بر عدم اســتفاده 
از دســتگاه کارتخوان در محل کســب پزشــکان در گام اول برای 
پزشــک مربوطه پیامک هشــدار ارسال می شود. در ادامه مسیر، 
اســامی این پزشــکان به ســازمان نظام پزشــکی کشــور به عنوان 
متختلفــان از اجــرای قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه 
مودیان ارسال و پس از آن، این اسامی از لیست مودیان دارای 
شــرایط اســتفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 
در مدت زمان تســلیم اظهارنامه شــغلی و توافق با ســازمان امور 
مالیاتی خارج خواهد شــد. حال باید دید این قصه که از ســالها 
پیش شــروع شــده اســت، به سرمنزل خواهد رســید یا پزشکان 

همچنان بر مواضع خود پافشاری می کنند.

در سایت روزنامه بخوانید:

انتشار ویژه نامه تخصصی معدن و فوالد
منتشر شد

در سایت روزنامه بخوانید:
 اقتصاد جهانی در سال 2023 ؛ دولت ها چگونه یم توانند

بحران انرژی را در سال 2023 بدتر کنند؟
خسارت سنگین اقتصاد کشور از قطعی برق و گاز صنعت فوالد

 ظرفیت تولید فوالد در جهان؛ تولید فوالد در اوکراین
درحال اتمام است

از  مســکن  و  زمیــن  ملــی  ســازمان  مدیــره  هیــات  عضــو 
تصویــب ۷ شــرکت صنعتــی در دولــت خبــر داد کــه بــا 
دریافــت زمیــن از ســازمان ملــی زمیــن و مســکن و بدون 
دریافــت تســهیات بانکــی بــرای کارکنان خــود به احداث 

مســکن اقدام خواهند کرد.
محمــد مهــدی بلــوردی در نشســت تخصصــی مدیــران 
اجرایی طرح نهضت مای مســکن که روزگذشــته به میزبانی 
ســازمان ملی زمین و مســکن برگزار شــد، ســرمایه گذاری و 
مشــارکت در طرح نهضت ملی مســکن، یکی از موضوعات 
مهــم را تامیــن مالــی پروژه هــا دانســت و گفــت: بــه همیــن 
تســهیات،  و  وام  اعطــای  جملــه  از  روش هایــی  منظــور 
مشــارکت، تامیــن مالــی پروژه هــا از طریــق بــازار ســرمایه 
)اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد( و تاســیس صندوق هــای 
زمین و مســکن در طرح نهضت ملی مســکن مورداســتفاده 

قرار گرفته است.
اوراق  عرضــه  روش  همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ســلف مــوازی اســتاندارد در بــازار ســرمایه یــا فــروش متری 
زمیــن نیــز در فراینــد تصویــب قــرار دارد و بــه زودی اجرایــی 

می شود.

بلوردی تصریح کرد: در روش مشــارکت، حدود ۲۵ تا 
۳۰ درصد از واحدها سهم دولت می شود و در روش عرضه 
اوراق سلف حدود ۴۰ درصد از واحدها سهم دولت شده و 
باقیمانده واحدها نیز عرضه عمومی خواهد شد و مردم به 

خرید آنها می پردازند.
وی در ادامه به فعالیت های صورت گرفته در سازمان 
ملــی زمیــن و مســکن اشــاره کــرد و گفــت: از جملــه ایــن 
اقدامات تدوین و اباغ شــرح خدمات پیشــنهادی و مطالعه 
پهنه بنــدی حرایــم شــهرها بــه ادارات کل اســتانی و ابــاغ 

شناسایی اراضی مستعد شهرک سازی است.
بلــوردی همچنیــن بــه موضــوع تامین مســکن کارکنان 
شــرکت های پیشــران توســط خــود شــرکت ها اشــاره کــرد و 
توضیح داد: پیش نویس تفاهم نامه برای این روش آماده و 
اراضی در بســیاری از اســتان ها شناسایی شده تا با تحویل 
زمین به این شــرکت ها و بدون وام و تســهیات بانکی، به 

ساخت مسکن برای کارکنان خود بپردازند.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن افزود: 
در ایــن روش حــدود ۷ شــرکت صنعتــی از ســوی دولــت 

تصویب شده که از این روش استفاده کنند.

تحویل زمین به ۷ شرکت صنعتی برای ساخت 
مسکن بدون تسهیالت بانکی
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چگونگی خرید کاالهای 
اساسی با اعتبار یارانه

از حمایــت منظــور بــه الکترونیــک کاالبــرگ طــرح
اســتان در آزمایشــی بــهصــورت ســبدغذاییخانــوار
هرمزگاناجراییشدهاستکهبراساسآنخانوارها
مــیتواننــدبــااعتبــاریارانــه،۱۰قلــمکاالیاساســیرا

یکماهزودترخریداریکنند.
بــه گــزارش ایرنــا، اجــرای آزمایشــی طــرح کاالبرگ 
اســتان  در  اعتبــار  ملــی  شــبکه  بســتر  در  الکترونیــک 
اعــام  اســاس  بــر  اســت،  شــده  اجرایــی  هرمــزگان 
مســئوالن،تاکنون حدود هزار فروشــگاه در این اســتان 

به این سیستم مجهز شده اند.
بــر اســاس ایــن طــرح، خریــد موادغذایــی حــدود 
۱۰ قلــم کاال در ســبد کاال قیمت گــذاری شــده کــه پایــه 

قیمت گذاری آن شهریور ۱۴۰۰ است.
خانواده هــا بــه صــورت اختیاری مــی توانند یا طرح 
کاالبــرگ الکترونیــک و یــا یارانه نقدی را دریافت کنند و 
هیــچ اجبــاری در ایــن باره نیســت از این رو مــردم برای 
خریــد اقــام کاالیــی ایــن طرح مــی تواننــد آزادانــه و به 
ســلیقه خــود هــر نشــان تجــاری را انتخــاب و خریــداری 
بــه تفــاوت قیمــت کاالی  امــکان پرداخــت مــا  کننــد و 

انتخابی با کاالی مرجع نیز میسر شده است.

جزئیاتاجرایطرحکاالبرگ
الکترونیک

مجــری طــرح کاالبــرگ الکترونیــک در یــک برنامــه 
کاالبــرگ  از  اســتفاده  نحــوه  بــه  اشــاره  بــا  تلویزیونــی 
الکترونیکــی از اجــرای ایــن طــرح در اســتان هرمــزگان 
خبــر داده و اعــام کــرد: خانوارهایــی که یارانــه دریافت 
می کنند، می توانند برای مشــاهده  میزان اعتبار و اقام 
کاالیــی مصــوب بــا تلفــن همــراه سرپرســت خانــوار، کد 
دســتوری #۲۸*۷۸۸* را شــماره گیری کنند و یا مراجعه 
به درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir از میزان اعتبار خود 

مطلع شوند.
حمیــد فــرداد بیــان کــرد کــه در ایــن طــرح اعتبــار 
روی کدملی افراد درنظر گرفته شــده اســت. به عبارتی 
افــراد می تواننــد بــا همــه کارتهــای بانکــی کــه متعلق به 
سرپرســت خانوار اســت از اعتبارشــان در فروشگاه های 

مجاز استفاده کنند.

او با بیان اینکه مبلغ اعتبار به میزان یارانه است، 
گفــت کــه در حــال حاضــر دولــت بــه منظــور حمایــت از 
ســبدغذایی خانــوار ایــن تصمیم را اتخــاذ کرده که مردم 
بتوانند با اعتبار یارانه، ۱۰ قلم کاالی اساسی را یک ماه 

زودتر خریداری کنند.
طبــق گفتــه مجــری طــرح، شــیر بطــری یــک لیتری 
یــو اف ۴۰۰ گرمــی، ماســت دبــه ۲.۵  کم چــرب، پنیــر 
کیلوگرمی کم چرب، مرغ کشــتار روز، تخم مرغ کیلویی، 
روغن مایع پخت و پز ۸۱۰ گرمی، ماکارونی ۷۰۰ گرمی 
رشــته ای، قنــد شکســته فلــه ای، شــکر ســفید فلــه ای و 
برنــج، ۱۰ قلــم کاالی اساســی مشــمول طــرح کاالبــرگ 

الکترونیکی است.
فــرداد بــا تأکیــد بــر اینکــه قیمــت کاالها بــر مبنای 
شــهریور ۱۴۰۰ مــاک عمــل قــرار گرفتــه شــده اســت، 
تصریــح کــرد که در طــول دوره طرح، در صورت افزایش 
احتمالــی قیمــت کاالهــا، ســهم پرداختــی خانــوار از این 
ســبد ثابــت درنظــر گرفتــه شــده و مابه التفــاوت آن بــا 

اعتبار یارانه تأمین می شود.
طبــق گفتــه او، مــردم برای خرید اقــام کاالیی این 
طــرح می تواننــد آزادانــه و بــه ســلیقه خــود هــر نشــان 
تجاری را انتخاب و خریداری کنند و مابه التفاوت قیمت 
کاالی انتخابی را باید خودشان پرداخت کنند، همچنین 
shoma.sfara.ir مــردم بــا مراجعــه بــه درگاه اینترنتــی 
کاالبــرگ  طــرح  مشــمول  کاالهــای  لیســت  می تواننــد 

الکترونیکی را مشاهده کنند.
اکنون طبق گفته مســئوالن، مقدمات اجرای طرح 
در سراســر کشــور فراهم شــده اســت و با ارزیابی ابعاد 
مختلــف طــرح کاالبــرگ الکترونیک در اســتان هرمزگان 
نســبت بــه اجــرای آن در سراســر کشــور تصمیــم گیــری 

خواهد شد.

خبـــــــــــــــــر

کارگاه های پرخطر در اولویت 
بازرسان کار

مدیرکلبازرسیکاروزارتکار،کارگاههایپرخطررا
دراولویتبازرسیدانستوازدادگستریهاخواست
درصــورتمعرفــیکارگاهپرخطرازســویبازرســانکار
همکاریواقداماتالزمرابهمنظورپیشگیریازبروز

خطرصورتدهند.
بــه گــزارش ایســنا، یکــی از اقدامــات موثــر معاونــت 
روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از ابتــدای 
اســتقرار دولــت ســیزدهم تــا کنــون، گســترش نظــارت بر 
کارگاه هــای مشــمول قانــون کار، افزایــش حفاظــت فنی و 
بهداشت کار و ارتقای ایمنی و سامت شغلی بوده است.
در اساســنامه ســازمان بین المللــی کار )ILO( نیــز 
از تمامی کشــورهای عضو خواســته شــده تا نســبت به 
برقراری نظام بازرســی کار اقدام کنند.بازرسی کار موثر 
و کارآمــد، یکــی از مولفه هــا و نشــانه های ضــروری هــر 

دولت مترقی و اقتصاد موفق به شمار می رود.
و معدنــی  حــوادث ســاختمانی  گزارش هــا،  بنابــر 
بیشــترین آمــار تلفــات نیــروی کار و بیشــترین ســهم 
آســیب شــغلی را بــه خــود اختصــاص داده و بیشــترین 
تعداد بازرسی های ویژه از کارگاه های پر خطر در صنایع 
ساختمان، نفت و گاز، پتروشیمی و معدن بوده است.
در همین راستا مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی از اولویــت کارگاه هــای پرخطــر در 
بازرســی های کار خبر داده و از دادگســتری ها خواســته 
تــا چنانچــه بازرســان کار، کارگاه هــای پرخطــر را معرفی 
کردنــد برای پیشــگیری از بروز خطر همــکاری و حمایت 
الزم را صــورت دهنــد. آنطــور که احمدرضــا پرنده  گفته، 
وزارت کار تــاش مــی کنــد بــا نظــارت و آمــوزش ایمنــی 
در واحدهــای اقتصــادی در پیشــگیری از وقــوع حــوادث 
کارگاهــی بــا همــکاری تشــکل های کارگــری و کارفرمایی 
و اســتفاده از ظرفیــت ســازمان ها و نهادهــا، اقدامــات 

مؤثری در جهت صیانت از نیروی کار صورت دهد.
نخســت  رتبــه  ســاختمانی  حــوادث  او  گفتــه  بــه 
تعــداد فوتی هــای حادثــه حیــن کار را دارد و بــا توجه به 
ایــن مســاله حــوادث در آن بایــد کنترل شــود. مدیر کل 
بازرسی وزارت کار تاکید دارد که اکثر کارفرمایان موارد 
ایمنــی را رعایــت مــی کنند و در تعــداد کمی از کارگاه ها 
حوادث و اتفاقاتی رخ می دهد که باید به صفر برسد.

از واحدهــای  بازرســی  ویــژه  ایــن ســتاد  از  پیــش 
مشــمول قانــون کار تشــکیل شــده و وزارت کار اقــدام 
بــه برگــزاری طــرح مانــور ایمنی و بازرســی از کارگاه های 

پرخطر در سراسر کشور کرده بود.
پیشــتر علــی حســین رعیتــی فــرد - معــاون روابــط 
بــا  برخــورد  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  کار 
کارفرمایانی که سامت کارگران را به خطر می اندازند، 
خواستار شده و گفته بود: چنانچه کارفرمایی در جهت 
حفظ جان و ســامت کارگران ســهل انگاری کند باید با 
او برخورد جدی صورت گیرد زیرا حفاظت از جان نیروی 

کار مهمترین اولویت این حوزه است.
گفتنــی اســت، از نــگاه کارشناســان بــا توجــه بــه 
اهمیــت موضــوع ایمنــی در محیط هــای کارگاهــی، لزوم 
آمــوزش نیروهــای کار و رعایــت نــکات ایمنــی از ســوی 

کارگران در کارگاههای پرخطر امری ضروری است.
مطابــق مــاده ۸۵ قانون کار بــه منظور صیانت از نیروی 
انســانی و منابع مادی کشــور رعایت دستورالعمل هایی 
وزارت  و  فنــی  حفاظــت  عالــی  شــورای  طریــق  از  کــه 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی جهــت جلوگیری از 
بیماری هــای حرفــه ای و تامیــن بهداشــت کار و کارگــر و 
محیط کار تدوین می شــود رای کلیه کارگاه ها، کارگران، 

کارفرمایان و کارآموزان الزامی است.

 دالیل افزایش قیمت
مبل راحتی

رئیــساتحادیــهدرودگرانومبلســازانتهــرانبابیان
اینکــهدســتگاههاینظارتــیبــرتامیــنکننــدگانمــواد
اولیــهنظــارتنمیکننــد،گفت:قیمتمبــلراحتیکه
دوسالپیش۱۰تا۱۵میلیونتومانبود،حاالبه۳۵ 
تا۴۰میلیونتومانرسیدهاستکهیکیازمهمترین
دالیلآنبازارانحصاریپارچهرومبلیحلقویاست.
در  دیــروز  عباســی  علیرضــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
نشســت خبری بیســتمین نمایشــگاه بین المللی چوب، 
مــواد اولیــه، ماشــین آالت، یــراق و تجهیــزات مبلمــان و 
صنایــع وابســته گفــت: ۶۰ هــزار واحــد صنفــی و ۲۰۰۰ 
واحــد صنعتــی در هنر - صنعت مبلمان کشــور فعالیت 
دارنــد. امــا صــادرات ۱۰۰ میلیــون دالری در شــان ایــن 
صنعــت نیســت و معتقدیــم قابلیت صادرات دســت کم 

۵۰۰ میلیون دالری در این صنعت وجود دارد.
او همچنیــن در پاســخ بــه ســوال ایســنا، دربــاره وضعیت 
تامیــن پارچــه رومبلــی در کشــور گفت: یکی از مشــکات 
صنعت تامین پارچه رومبلی حلقوی اســت. در کشــور دو 
نوع پارچه رومبلی تار و پودی و حلقوی استفاده می شود 
کــه بــرای اولــی مشــکلی وجــود نــدارد. بیــش از ۱۰۰ واحد 
تولیــدی پارچــه تــار و پــودی بــا کیفیــت و قیمــت مناســب 
تولید می کنند و حتی واردات این پارچه هم آزاد است اما 

چون صرفه اقتصادی ندارد، انجام نمی شود.  
تهــران  مبل ســازان  و  درودگــران  اتحادیــه  رئیــس 
بــا بیــان اینکــه بیــش از ۶۰ درصــد مصرف کشــور پارچه 
حلقــوی اســت، گفــت: ایــن پارچه هــا تکنولــوژی خاصی 
نیاز دارند. در ســال های اخیر دو یا ســه کارخانه در این 
بخــش راه اندازی شــد و تولیدکننــدگان به بهانه حمایت 
شــدند.  واردات  ممنوعیــت  خواســتار  داخــل  تولیــد  از 
بنابرایــن از حــدود دو ســال پیش واردات ممنوع شــده، 

اما تولید کفاف نیاز کشور را نمی دهد.
اما به گفته عباســی این وضعیت در بازار انحصار 
ایجــاد کــرده و قیمــت ایــن محصــول از حــدود ۶۰ هــزار 
تومان در سال گذشته به ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان رسیده 
اســت. البتــه ایــن قیمت خرید از شــرکت اســت، اما در 

بازار قیمت به ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان هم می رسد.
او بــا بیــان اینکــه دســتگاه های نظارتــی بــر تامیــن 
کننــدگان مواد اولیه نظــارت نمی کنند، گفت: در نتیجه 
این وضعیت قیمت مبل راحتی که دو سال پیش ۱۰ تا 
۱۵ میلیون تومان بود، حاال به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان 
رســیده اســت. ایــن مبــل نیــاز قشــر متوســط، یعنی ۴۰ 
درصد جامعه است که حاال برای خرید آن دچار مشکل 

هستند. در نتیجه رکود در بازار حاکم است.

اخبـــــــــــــــــار

نگاهــیبــهبــازارحبوباتنشــانمیدهــد،لوبیا
باالتریــن درصــدی ۱۷.۳۹ افزایــش بــا ســفید
تجربــه اخیــر مــاه یــک در را قیمــت  افزایــش

کردهاست.
به گزارش خبرنگار مهر، هر یکشنبه قیمت 
اقــام اساســی با رصــد میدانی از بازار اســتخراج 
و در خبرگــزاری مهر منتشــر می شــود. مقایســه 
قیمت هــا در یــک مــاه اخیــر )اول هفتــه دی تــا 
ابتــدای بهمــن( حاکــی از افزایــش قیمــت برخــی 
اقــام در بــازار حبوبــات، نوســان قیمتــی بســیار 
در بــازار گوشــت قرمــز و تثبیــت نرخ ها در بخش 

لبنیات دارد.

نوسانقیمتیبازارانواعگوشت
ســقف قیمتــی مــرغ از ۵۲.۵۰۰ تومــان در 
ابتــدای دی ۱۴۰۱ بــه ۵۵ هــزار تومــان در ابتــدای 
بهمــن رســیده است. شقه گوســفندی از حداکثر 
 ۲۹.۱۷ افزایــش  بــا  تومــان  هــزار   ۲۴۰ کیلویــی 
درصــدی بــه ۳۱۰ هــزار تومــان در ابتــدای بهمــن 
رسیده است. این در حالی است که وزارت جهاد 
کشــاورزی با راه اندازی سامانه ســتکاوا مدیریت 
یکپارچــه و تنظیــم بازار گوشــت قرمــز را همچون 

بازار مرغ در دستور کار دارد.

همچنین قیمت سردســت گوســاله از ۲۳۵ 
هزار تومان در هر کیلو در ابتدای فصل زمستان 
بــه ۲۵۰.۹۰۰ تــا ۲۷۵ هزار تومان در بهمن ۱۴۰۱ 
رســیده اســت. گوشــت چرخ کرده قرمز متناسب 
بــا ایــن افزایــش قیمــت نیز بــه ســقف ۲۶۰ هزار 
تومان در هر بســته ۹۰۰ گرمی رســیده در حالی 
 کــه ایــن عــدد در ابتــدای دی ۲۲۰ هــزار تومــان

بوده است.
نرخ کله و پاچه هم از هر دست ۱۷۵ هزار 
تومــان بــا افزایــش ۴۲.۸۶ درصدی بــه ۲۵۰ هزار 
تومــان رســیده کــه مــاک در ذکــر مبالــغ ســقف 
قیمتی این کاالهاســت. در ادامه مقایسه قیمتی 
بــازار گوشــت قرمــز و ســفید کشــور در یــک مــاه 
نشــان می دهد ماهی قزل آال با افزایش ۳۹.۲۹ 
درصــدی از هــر کیلــو ۸۴ هزار تومان به ۱۱۷ هزار 
تومــان رســیده کــه تنش بازار گوشــت را تشــدید 
کــرده اســت. ایــن رونــد زمینه حــذف بســیاری از 
محصوالت از ســفره مردم شده و اقام جایگزین 
را وارد ســبد مصــرف مــردم می کنــد کــه قیمــت 

ارزان تری دارند.
ایــن  دنبــال  بــه  ایــران  شــیات  ســازمان 
 اســت تــا ســهم آبزیــان را در ســبد مصــرف مردم

 افزایش دهد.

نوسانقیمتیتخممرغ
تخم مرغ یکی از اقام جایگزین محصوالت 
پروتئیــن گوشــتی بــه شــمار مــی رود قیمــت ایــن 
محصــول در هفته هــای متوالی دی تا بهمن روند 
نزولــی داشــته و از شــانه ای ۸۲ هــزار تومــان بــه 
۶۲.۵۰۰ تا ۶۸ هزار تومان رســیده اســت. به این 
ترتیــب کاهش حــدود ۱۷.۰۷ درصــدی را در تخم 
مرغ ریز دولتی شــاهد هســتیم. همچنین شــانه 
۳۰ تایی تخــم مــرغ درشــت دولتــی از ۹۵ هــزار 
تومــان بــه ۸۴.۵۰۰ تــا ۸۶ هــزار تومــان فروکــش 
کــرده در حالــی کــه انتظــار بــود با توجه به ســرما 
هوا قیمت این محصول نیز افزایشــی باشــد زیرا 
در فصــل زمســتان زمــان نگهــداری آن طوالنی تــر 

می شود.

نوسانقیمتیحبوبات
نگاهی به بازار حبوبات هم نشان می دهد، 
لوبیــا ســفید باالتریــن افزایش قیمــت را در طول 
یــک مــاه اخیــر تجربــه کــرده و بــا افزایــش حدود 
۱۷.۳۹ درصــدی و مبلــغ ۴۶ هــزار تومــان در هــر 

کیلو به ۵۴ هزار تومان رسیده است.
ماش در این باره رتبه دوم را کسب کرده و 

بــا افزایــش ۱۴.۲۹ درصدی، از هــر کیلو ۴۲ هزار 
تومان به ۴۸ هزار تومان ختم شده است.

لوبیا قرمز هم در جایگاه سوم ایستاده و با 
افزایــش حــدود ۱۰ درصــدی از ۴۷ هزار تومان در 
هفتــه نخســت دی به ۵۲ هزار تومــان در ابتدای 

بهمن رسیده است.
لپه، عدس و نخود به ترتیب ۳، ۳ و ۲ هزار 
تومــان افزایــش داشــته در حالــی که لوبیا چشــم 

بلبلــی و چیتی بــدون تغییــر قیمــت در طول یک 
مــاه هــر کیلو بــه ترتیب ۴۶ و ۶۲ هــزار تومان در 

طول یک ماه اخیر عرضه شده اند.
قیمت های درج شــده در جدول ســقف نرخ 

کاالها در بازار است.

جدولتفاوتقیمتیبرخیاقالماساسی
دریکماه)دیتابهمن(

درجلسهایکهاخیراًباحضوررئیسجمهوری
کشــاورزی جهــاد وزارت بــود، شــده برگــزار
اساســی کاالی قلــم ۱۰ قیمــت موظــفشــد
خوراکــیراتــاپایانماهمبــارکرمضان۱۴۰۲ 

تثبیتکند.
کــه  در جلســه ای  تســنیم،  گــزارش  بــه 

اخیــراً بــا حضــور رئیس جمهــوری برگزار شــده 
شــد  موظــف  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  بــود، 
قیمــت ۱۰ قلــم کاالی اساســی خوراکــی را تــا 
پایــان مــاه مبــارک رمضــان ۱۴۰۲ تثبیــت کند. 
ایــن جلســه کــه وزارت جهــاد کشــاورزی  در 
کاالی  قلــم   ۱۰ تثبیــت  بــرای  پیشــنهادهایی 

اساســی خوراکــی شــامل برنــج، روغــن، مرغ، 
تخم مرغ، گوشــت، پنیر، ماســت، شیر، شکر 
و ماکارونــی ارائــه کــرده بود، مصوب شــد این 
وزارتخانــه برنامه هایــی را بــرای تثبیــت قیمت 
ایــن ده قلــم کاال تــا پایــان ماه مبــارک رمضان 

۱۴۰۲ اجرایی کند.

همچنین وزارت جهاد کشــاورزی موظف 
شــد برنامه پیشــنهادی خود را برای کاهش و 
تثبیــت قیمــت مــواد غذایــی ظــرف یــک هفته 
بــه دولــت ارائه کند. طی ســال جــاری پس از 
حــذف ارز ۴۲۰۰تومانــی، قیمــت مــواد غذایی 

با رشدی قابل ماحظه مواجه شده است.

بهگفتهدبیرانجمنشــرکتهایهواپیمایی
 ۴۷ افزایــش هواپیمایــی انجمــن ایــران،
درصــدیراپیشــنهاددادکــه۳۰درصــددر
شــورابــهتصویــبرســیدوقــرارشــدبعــداز
اربعیــنعملــیشــود،امــابعدازتمامشــدن
پروازهــایاربعیــن،افزایش۳۰درصدینرخ
کــهدرشــوراتصویــبشــدهبــودهــماتفــاق
تاکنــون هواپیمایــی شــرکتهای و نیفتــاد
نجابــتبــهخــرجدادنــدوافزایــشقیمترا
اعمــالنکردنــد،درحالــیکــهایــنافزایــش
قیمتحتیدرســتادتنظیمبازارهممطرح

شدهوبهتصویبرسیدهاست.
مقصــود اســعدی ســامانی در نشســت 
خبــری دربــاره افزایــش قیمــت بلیــت هواپیما 
در روزهــای اخیــر مدعــی شــد: شــرکت ها کار 
عمــل  قانــون  مطابــق  و  نکردنــد  غیرقانونــی 
کردیــم؛ اقداماتــی کــه بــرای توقــف افزایــش 
اســت؛  فراقانونــی  گرفتــه،  صــورت  قیمــت 
مجلس پذیرفته که طبق قانون برنامه ششم 
توســعه آزادســازی نــرخ صنعــت هواپیمایــی 
جزو تکالیف دولت است و نباید از آن عدول 
کنــد.  نهایتــا شــرکت ها ناگزیــر شــدند کــه بر 

اســاس مصوبه شــورای عالــی هواپیمایی، ۳۰ 
درصد افزایش قیمت را اعمال کنند.

او درباره درخواســت انجمــن هواپیمایی 
برای تغییر قیمت بلیت گفت: ســال گذشــته 
مرحــوم  ســیزدهم،  دولــت  اســتقرار  از  بعــد 
آذر  اول  از  کــه  داشــتند  تاکیــد  قاســمی 
شــرکت های هواپیمایــی ۱۵ درصــد نرخ بلیت 
را کاهش دهند، مشــروط بر اینکه دولت یک 
ســری اقدامــات انجــام دهــد کــه ایــن کاهش 
صــورت  اقدامــی  امــا  شــود؛  جبــران  قیمــت 
نگرفــت. ازجملــه اینکــه قــرار بــوده یک ســری 
تســهیات بانکــی در اختیــار شــرکت ها قــرار 
بگیــرد یا ریالی شــدن عــوارض فرودگاهی که 
تحقــق پیــدا نکرد. با توجه بــه محدودیت های 
۶۰ درصدی ظرفیت مسافر به دلیل کرونا هم 
قرار بود خدمات فرودگاهی با قیمت پایین تر 
در اختیــار شــرکت ها قــرار گیــرد کــه ایــن کار 

صورت نگرفت.
هواپیمایــی  شــرکت های  انجمــن  دبیــر 
درباره هزینه  شرکت های هواپیمایی گفت: از 
ابتــدای ســال تعرفــه گمرکی قطعــات و موتور 
هواپیمــا از ۴۲۰۰ تومــان بــه نــرخ ارز ETS که 

حــدود ۲۴ هــزار تومــان بــود افزایــش یافــت، 
قطعــات  و  جهانــی  تــورم  افزایــش  به عــاوه 
حمل ونقــل و بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از ۶۰ 
درصد هزینه های ما ارزی اســت و با افزایش 
بیــش از ۳۰ درصــدی قطعــات و حمــل آتهــا 
مواجــه شــدیم، از جمله الســتیک هواپیما که 
سال گذشته ۱۲۰۰ دالر بود و االن ۲۷۰۰ دالر 
اســت و بقیه اقام همینطور، ضمن اینکه به 
جهــت تــورم بــاالی ۴۰ درصــد و افزایــش ۳۹ 
درصدی دستمزد، هزینه خدمات هم افزایش 

پیدا کرده است.
اســعدی سامانی ادامه داد: از این رو به 
ســازمان هواپیمایی کشــور برای افزایش نرخ 
بلیت هواپیما درخواست دادیم که در شورای 
عالــی هواپیمایــی مطــرح شــد و بــه تصویــب 
قاســمی  زمــان هــم مهنــدس  رســید. همــان 
گفتنــد کــه ایــن افزایش نــرخ در دولت مطرح 
می شــود کــه ایــن موضــوع به بعــد از عملیات 
اربعیــن موکول شــد. درحالی کــه طبق قانون 
برنامــه پنجــم توســعه نــرخ بلیــت حمل ونقل 
هوایی آزاده شــده و تابع عرضه و تقاضاســت 
بــرای شــرکت های  کــه  و تخفیفــات تکلیفــی 

هواپیمایــی اعمــال شــده بــود برداشــته شــده 
و شــرکت ها مجــاز هســتند کــه نــرخ را تعیین 
کنند؛ همچنین مطابق ماده ۵۳ قانون برنامه 
تکلیــف  جــزو  بلیــت  نــرخ  آزادســازی  ششــم 

دولت است.
ســاعت  هــر  هزینــه  اینکــه  بیــان  بــا  او 
صندلــی برای شــرکت های هواپیمایی ۴۰ دالر 
تمــام می شــود اما اکنــون تنها حــدود ۲۰ دالر 
از مســافران گرفتــه می شــود، گفــت: انجمــن 
هواپیمایــی افزایــش ۴۷ درصــدی را پیشــنهاد 
داد که ۳۰ درصد در شــورا به تصویب رســید 
شــود،  عملــی  اربعیــن  از  بعــد  شــد  قــرار  و 
نــرخ  علی رغــم  هــم  هواپیمایــی  شــرکت های 
تحمیلــی، بــه درســتی بــه تکلیــف خــود عمــل 
پروازهــای  شــدن  تمــام  از  بعــد  امــا  کردنــد؛ 
کــه در  نــرخ  افزایــش ۳۰ درصــدی  اربعیــن، 
شــورا تصویــب شــده بــود هــم اتفــاق نیفتــاد 
تــا کنــون نجابــت  و شــرکت های هواپیمایــی 
بــه خــرج دادنــد و افزایــش قیمــت را اعمــال 
نکردنــد، در حالــی کــه ایــن افزایــش  قیمــت 
حتی در ســتاد تنظیم بازار هم مطرح شــده و 

به تصویب رسیده است.

رئیسفراکســیوناصنافدرمجلسشورای
اســالمیاعــالمکــردکــهاصــالحقانــوننظام
صنفــیبــاضرورتحلمشــکالتایــنقانون

دردستورکارمجلسقرارگرفتهاست.
شهباز حسن پور در گفت وگو با خبرنگار 
اتــاق اصنــاف ایــران اظهــار کــرد: در راســتای 
بررســی و اصــاح قانــون نظام صنفی جلســه 
ای مشــترک بــا حضــور جمعــی از نماینــدگان 
مجلس شــورای اســامی و نمایندگان اصناف 
جلســه  ایــن  در  کــه  داشــتیم  اتحادیه هــا  و 
الیحه پیشــنهادی مجلس بــرای اصاح قانون 
نظــام صنفــی مطــرح و مقرر شــد اصناف بعد 
از مطالعــه و جمع بنــدی پیشــنهادات خــود را 

اعام کنند.
اقتصــادی  بنگاه هــای  کــرد:  تصریــح  او 
اقتصــادی  رشــد  در  عمــده ای  نقــش  کوچــک 
کشــور دارنــد و اصنــاف واســطه بیــن تولیــد، 
توزیــع و مصــرف کننده هســتند و این جایگاه 

بایــد بیــش از پیــش تقویــت شــود و لــذا رفــع 
مشــکاتی کــه در قانــون نظــام صنفــی وجــود 

دارد در اولویت مجلس قرار دارد.
رئیــس فراکســیون اصنــاف در مجلــس 
شــورای اســامی گفــت: بحــث اصــاح تبصره 
حــذف نماینــدگان صنفــی در انتخابــات بعــد 
از دو دوره متوالــی نیــز در الیحــه پیشــنهادی 
اصــاح قانــون نظــام صنفــی آورده شــده کــه 
امیدواریم این بند نیز که یکی از دغدغه های 

اصلی اصناف است مرتفع شود.
حســن پور افــزود: فرصــت کوتاهــی تــا پایــان 
ســال داریم و امیدواریم امــکان اصاح تمامی 
موارد مدنظر اصناف در قانون نظام صنفی با 
پیشنهادات نمایندگان اصناف کشور در جهت 
حــل مشــکات اقتصــادی کارگاه و بنگاه هــای 

تولید و توزیعی و خدماتی صورت بگیرد.
اولویتهایاصالحقانوننظامصنفی

اعالممیشود

بیــان  بــا  ایــران  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
قانــون  مهــم  مــاده  چنــد  مقــرر شــده  اینکــه 
نظــام صنفــی در اولویــت اصــاح قــرار گیــرد، 
اتــاق  راســتا،  ایــن  در  کــه  کــرد  خاطرنشــان 
اصنــاف ایــران با جمع بنــدی نظــرات اتاق های 
اصنــاف شهرســتان ها در خصــوص ایــن مــواد 
قانونــی، پیشــنهادات موجــود را بــه فوریــت و 
طــی هفته هــای آتــی بــه کمیســیون اقتصادی 

مجلس تقدیم خواهد کرد.
قاســم نــوده فراهانی اظهار کــرد: قانون 
نظــام صنفی، بــه عنوان عالی تریــن قانون در 
حــوزه اصنــاف در ســال ۱۳۹۲ مــورد اصــاح 
قــرار گرفت. بــا این وجود در آن زمان، تمامی 
نظــرات اصنــاف اعمــال نشــد و همیــن امــر تا 

امروز گریبان گیر اصناف شده است.
او بــا بیــان اینکــه اصنــاف بــرای تامیــن 
نیازمنــد  بــازار  مدیریــت  و  جامعــه  نیــاز 
زیرساخت های قانونی هستند، گفت: اصاح 

قانون نظام صنفی بر اساس نیازهای جامعه 
صنفی از الزاماتی است که اتاق اصناف ایران 

از مجلس پیگیری می کند.
رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران از برگــزاری 
نشســت اتــاق اصنــاف ایــران بــا ایــن مضمون 
خبــر داد کــه ماحظــات اصنــاف، مجلــس و 
سایر دستگاه های مرتبط بررسی شد و گفت: 
بــا توجــه بــه ایــن کــه نماینــدگان مجلــس در 
فرصــت ناچیــز انتهایــی ســال، امــکان اصــاح 
تمامــی مــواد قانــون نظــام صنفــی را ندارنــد. 
بنابراین مقرر شــد چند ماده مهم در اولویت 

اصاح قرار گیرد. 
نوده فراهانی افزود: در این راستا، اتاق 
اصنــاف ایــران با جمع بنــدی نظــرات اتاق های 
اصنــاف شهرســتان ها در خصــوص ایــن مــواد 
قانونــی، پیشــنهادات موجــود را بــه فوریــت و 
طــی هفته هــای آتــی بــه کمیســیون اقتصادی 

مجلس تقدیم خواهد کرد.

حبوباتچراغخاموشگرانشد

 اصالحقانوننظامصنفیباضرورتحلمشکالتاینقانون
دردستورکارمجلسقرارگرفتهاست

ایرالینهابراساسقانونبلیتهواپیماراگرانکردند

 مصوبهویژهدولت؛
 تثبیتقیمت

 ۱۰کاالیاساسی
تاپایانرمضان۱۴۰۲
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تایید مدارک واردات 
 نهاده های دامی حداکثر

در مدت ۵ روز
رئیــس ســازمان دامپزشــکی اعــام کــرد تمــام روســای 
دامپزشــکی اســتان ها موظــف هســتند مــدارک واردات 
نهاده های دامی را حداکثر در مدت ۵ روز تایید کنند.
به گزارش ایلنا، ســیدمحمد آقامیری، معاون وزیر 
جهــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور 
غذایــی  صنایــع  و  کشــاورزی  کمیســیون  نشســت  در 
اتــاق تهــران در پاســخ به گالیــه برخی فعــاالن اقتصادی 
درباره معطلی نهاده ها برای تأیید ســازمان دامپزشــکی 
در اســتان ها گفــت: طبــق دســتورالعمل اعالمــی تمامی 
رؤســای ادارات ســازمان دامپزشــکی در سراســر کشــور 
موظــف هســتند حداکثــر تــا ۵ روز نظــر نهایــی در مورد 

نهاده های دامی وارد شده را اعالم کنند.
وی در پاســخ بــه گالیــه برخی از تجــار در خصوص 
ســلیقه ای  برخــورد  و  بندرانزلــی  در  نهاده هــا  معطلــی 
دامپزشکی گیالن تصریح کرد: ما هیچ گالیه ای در زمینه 
عملکرد دامپزشکی در واردات نهاده ها نداشته ایم و اگر 
مدیری در این زمینه طبق دستورالعمل به وظایف خود 

عمل نکند با آن شخص برخورد می شود.
رئیس ســازمان دامپزشــکی تصریح کرد: به منظور 
تســریع در فرآینــد ترخیــص نهاده ها به اســتان ها اعالم 
شــده کــه ضمــن اخذ تعهد کپــی از واردکننــدگان فرآیند 
ترخیــص بــا کپــی مــدارک هــم انجــام شــود و در اولیــن 

فرصت اصل مدارک تحویل دامپزشکی مربوطه شود.

ایران، کریدور صادرات غالت 
روسیه می شود

بــه گفتــه رئیــس انجمن غات ایــران، با تکمیل مســیر 
ریلی شمال- جنوب ایران حجم تجارت ایران و روسیه 
افزایــش می یابــد و ایران نیز مســیر صــادرات از دریای 

خزر می شود.
در  ایــران  غــالت  انجمــن  رئیــس  زرگــران،  کاوه 
گفت وگو با تســنیم اظهار کرد: وضعیت تجارت ایران با 
روســیه در زمینه غالت و ســایر زمینه ها پایدار و در دو 

سال اجرا رشد زیادی داشته است.
وی افزود: مشــکالت زیرســاختی نیز برای توســعه 
تجــارت دو کشــور ایــران و روســیه وجــود دارد امــا ایــن 

مشکالت در حال مرتفع شدن است.
رئیــس انجمــن غــالت ایــران ادامــه داد: ترکیــه بــا 
روسیه کانال امنی برای تجارت با یکدیگر در نظر گرفته 
اســت تــا غــالت روســیه از این مســیر به دیگر کشــورها 
صــادر شــود؛ فعالیــت ایــران نیــز بــه این شــکل در حال 
افزایــش اســت و از مســیر دریــای خــزر این عمــل انجام 

می شود.
وی بــا بیــان اینکــه زیــر ســاخت های دریایــی بــرای 
توســعه تجارت از ســوی دو کشــور در حال ایجاد اســت 
تصریــح کــرد: روســیه همچنیــن نگاهی ماننــد ترکیه به 
ایــران دارد کــه بــا تکمیــل مســیر ریلی جنوب به شــمال 
ایــران  می توانــد حجــم بیشــتری از غــالت را از مســیر 

صادر کند.

زیر ساخت های بندری روسیه 
ضعیف است

زرگــران بــا اشــاره به مشــکالت زیرســاختی موجود 
در مســیر تجــاری دریــای خــزر گفــت: کشــتی های مورد 
اســتفاده در مســیر دریــای خــزر بــرای تجــارت ایــران و 
روســیه تعداد کمی هســتند و از طرفی فرســوده بوده و 

ظرفیت بار کمی دارند.
در  روســیه  بنــدری  ســاخت های  زیــر  افــزود:  وی 
مقایســه بــا ایــران ضعیــف اســت و ایــران در ایــن زمینه 
توســعه یافته تــر اســت. ایــن کشــور در تالش بــرای رفع 

مشکالت بندری خود است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با 
اشــاره بــه اینکــه میانجیگری ترکیه بــرای صادرات غالت 
روســیه در مســیر دیگــری قرار دارد؛ ادامــه داد: با توجه 
به گســترده بودن کشــور روســیه، از مســیرهای دریایی 
ســیاه و دریایــی آزوف بــرای تجــارت بــه بخشــی از دنیــا 
استفاده می کند و از مسیر دریای خزر نیز برای تجارت 

با ایران و سایر کشورها بهره می گیرد.
زرگــران گفت: تکمیل کریدور ریلی شــمال- جنوب 
در ایران باعث می شــود حجم صادرات غالت روســیه از 
مســیر ایران افزایش یابد همچنین کشــتی ها در مســیر 
برگشت به روسیه کلینکر و سیمان حمل خواهند کرد.
وی همچنیــن تاکیــد کرد که روســیه به عنوان بزرگترین 
صادرکننــدگان غــالت و روغــن در دنیــا، منبــع مناســبی 
برای تامین نیازهای وارداتی ایران در این زمینه است.
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دانش بازرگانی در 
خریدوفروش محصوالت 

کشاورزی کاربردی  می شود
به منظــور کاربردی شــدن دانــش بازرگانــی در فــروش 
از  یکــی  از محققــان  محصــوالت کشــاورزی، گروهــی 
منظــور  ایــن  بــرای  را  ســامانه ای  خــاق  شــرکت های 
راه اندازی کرده و خدمات بازاریابی و بازار رســانی این 
محصوالت را به کشاورزان و خریداران ارائه می دهند.
عرفــان میرطالبــی، مدیر یکی از شــرکت های خالق 
در گفت وگو با ایسنا، محصول تولیدی در این شرکت را 
سامانه مدیریت بازار تجاری سازی محصوالت کشاورزی 
عنــوان کــرد و گفــت: در قالب این ســامانه چند خدمت 
به کشاورزان ارائه می شود که شامل خدمات بازاریابی، 
بازارسازی و بازار رسانی محصوالت کشاورزی می شود.
وی ادامــه داد: ارائــه ایــن خدمــات بــه ایــن صــورت 
اســت کــه در ابتــدا کشــاورزان محصــوالت خــود را در 
ســامانه با روش های مختلفی معرفی می کنند و بعد از 
آن ما ســعی می کنیم فرآیندهای بازاریابی و بازارســازی 

را اجرایی کنیم.
میرطالبــی خاطــر نشــان کــرد: در مرحلــه آخــر کــه 
قرارداد و معامله ختم می شــود، ما مراحل بازار رســانی 

محصوالت معرفی شده را انجام خواهیم داد.
مدیر این شــرکت خالق اضافه کرد: از ســوی دیگر 
خدماتــی بــه خریداران ارائه می شــود، به این صورت که 
آنها درخواســت خود را با قیمت و شــرایط تعیین شــده 
خود، در این ســامانه به ثبت می رســانند و ما برای آنها 
محصول یابــی می کنیــم و محصوالت مورد نیاز را به آنها 

می رسانیم.
وی تاکیــد کــرد: بــا راه انــدازی ایــن ســامانه تــالش 
می کنیــم خألیــی را کــه در بــازار محصــوالت کشــاورزی 
بــه نام دانش بازرگانی محصوالت کشــاورزی اســت، پر 

کنیم.
میرطالبــی با تاکید بر اینکه این ســامانه هم اکنون 
راه انــدازی شــده اســت، یــادآور شــد: تاکنــون ۱۲۰ هــزار 
کشاورز و ۵۰۰ خریدار در این سامانه ثبت نام کرده اند.
توســعه  منظــور  بــه  شــرکت  ایــن  وی،  گفتــه  بــه 
قالــب ۱۰  نیازمنــد جــذب ســرمایه در  محصــول خــود، 
میلیــارد تومــان فــروش ســهام و یــا دریافــت ۵ میلیــارد 

تومان تسهیالت سرمایه در گردش است.

رئیس انجمن دخانیات: 
تولیدکنندگان ۵۰ درصد قیمت 

فروش را مالیات می دهند
بنابــر اعــام رئیــس انجمــن دخانیــات، بــرآورد مصــرف 
داخلــی ۸۰ میلیــارد نــخ ســیگار بوده که حــدود ۱۵ تا ۲۰ 
میلیارد آن  از مبادی غیر رسمی است و این  مالیات جدید 
فاصلــه قیمتی تولید داخل و قاچاق را افزایش می دهد. 

محمدرضــا تاجــدار، رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان 
و واردکننــدگان محصــوالت دخانی در نشســت موضوع 
مالیــات صنعت دخانیات و مشــکالت پیشــرو، گزارشــی 
از آمــار ۹ ماهــه ســال جــاری ارائه داد و افزود: در ســال 
جــاری ۵۲ میلیــارد و ۲۳۵ میلیــون نخ تولیــد کردیم که 
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته حدود ۱۵ درصد 

رشد تولید داشتیم.
وی ادامه داد: تنباکو معســل در ۹ ماهه ســال جاری ۳ 
میلیــون ۱۰۱ هــزار کیلوگــرم تولید داشــتیم کــه در مدت 

مشابه ۱۱ درصد افت تولید تنباکو معسل داشتیم.
تاجــدار بــا بیان  اینکــه تصمیم مجلــس در افزایش 
۵ درصــدی مالیات رشــد تولید را بــه همراه آورد، گفت:  
حــدود ۱۲ هــزار تــن مصــرف داریم که در ســال جاری ۳ 
هزار تن کردیم و به نظر می رســد تا پایان ســال به بیش 
از ۵ هــزار تــن نرســد و ۷ هــزار تــن بــه صــورت قاچاق و 
تقلبی وارد و مصرف می شــود. امیدواریم  این  پیشــنهاد 
عجیــب دولــت دربــاره تنباکو معســل در اختیار مجلس 
قرار گرفته تصویب نشــود بنا به این پیشــنهاد بســته ای 
۲۰ هــزار تومــان بــرای تنباکــو معســل عــوارض مالیــات 
در نظــر گرفتنــد ایــن در حالیســت کــه بســته فــروش ۷ 
هــزار و ۵۰۰ تومــان اســت و ایــن   پیشــنهاد مالیــات بــه 
این معناســت که تولید ۳ هزار تن تنباکو معســل ســال 
آینده افت شدیدی خواهد داشت و به کمتر از هزار تن  
خواهد رسید. عالوه بر این، در بودجه مالیات نخی نیز 
پیشنهاد شده است هر نخ سیگار تولید داخل با نشان 
ایرانــی ۵۰۰ ریــال و هــر نخ  ســیگار داخلی با نشــان بین 
المللی ۱۰۰۰ ریال پیشنهاد دادند در هر  کارتون سیگار 
با نشــان داخلی ۵۰۰ هزار تومان و با نشــان  بین المللی 

۱ میلیون تومان به عوارض مالیات اضافه می شود.
واردکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
محصــوالت دخانــی ادامــه داد: این  نحوه مالیات ســتانی 
عدالــت را رعایــت نکــرده و پرســش اصلــی این اســت که 
چــه اقــدام موثر برای تولید انجام شــده اســت که دولت 
می خواهــد مالیات جدید دریافت کند. آیا وزارت صمت، 
وزارت امــور خارجــه و بهداشــت اقدامــی انجــام داده انــد 
کــه منجــر بــه کاهــش ورود کاالی قاچــاق شــود و مانــع 
قاچاق شــده اند؟ چنین اقداماتی انجام نشــده اســت اما 
نمی دانــم  چــرا پیشــنهاد افزایــش مالیــات را دولــت ارائه 
داده اســت. بــه گفته وی؛ بــرآورد مصرف ۸۰ میلیارد نخ 
است  که حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد آن  از مبادی غیر رسمی 
اســت و ایــن  مالیــات جدیــد فاصلــه قیمتی تولیــد داخل 
و قاچــاق را افزایــش می دهــد.  تولیدکننــدگان ۵۰ درصد 

قیمت فروش را به عنوان مالیات پرداخت می کنند.
تاجدار با انتقاد از نحوه گزارش دهی سازمان امور 
مالیاتــی، تصریــح کــرد: عدم گــزارش دقیق باعث شــده 
اســت کــه مــا در رنــگ قرمــز ســازمان بهداشــت جهانــی 
قرار بگیریم در ردیف بودجه امسال پرداخت مالیات ۲ 
هزار ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است این در 
حالیست که ما ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت 
کردیم. اگر  گزارش دقیق ارائه شــود ما در لیســت ســبز 

سازمان بهداشت جهانی قرار خواهیم گرفت.
وی در پایــان بــا انتقــاد از واردات ســیگار قاچــاق 
گفــت: ۸۵ درصــد نیــاز در داخــل کشــور تولید می شــود 
نمی دانم اگر سیگار مارلبورو صهیونیستی است و نباید 
وارد کشــور شــود چــرا مانــع ورود آن  نمی شــوند و در 

سراسر ایران پخش می شود.
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اکرم رضائی نژاد
ســخنگوی دولت خبر داد که دولت تشــکیل 
رســانده  تصویــب  بــه  را  بازرگانــی  ســازمان 
و الیحــه آن را بــه زودی بــا قیــد فوریــت بــه 

مجلس ارسال خواهد کرد.
ایــن  بــه گفتــه بهــادری جهرمــی، طبــق 
الیحــه بخش هــای بازرگانــی از وزارتخانه هــای 
صمــت، جهــاد کشــاورزی و ســایر نهادهــا و 
دستگاه منفک در این سازمان تجمیع خواهد 
شــد. مجلس در گذشــته طرح تشکیل وزارت 
بازرگانی در دســتور کار داشــت که دولت هم 

موافقت کرد، اما به سرانجام نرسید.
و  تولیــد  بخش هــای  تفکیــک  و  ادغــام 
تولیــد و  بازرگانــی در وزارتخانه هــای متولــی 
تجــارت در دولت هــای مختلــف موضــوع داغ 
نماینــدگان  و  دولتــی  مســئوالن  بحث هــای 
مجلــس بــوده اســت. وزارت بازرگانــی از ۱۱۶ 
ســال پیــش تاکنــون، ۶ مرتبــه تفکیــک و ۵ 

مرتبه ادغام  شده است.
ایــن موضــوع در چند ســال اخیر بیشــتر 
از هــر زمانــی مورد توجه رســانه ها قرار گرفته 
اســت. در ســال ۹۰ ادغام وزارت بازرگانی در 
وزارت صنایــع و معــادن در نتیجــه تالطمــات 
و آشــفتگی بــازار محصــوالت مختلــف به ویژه 
دو  ایــن  مــدام  درگیــری  و  اساســی  کاالهــای 
وزارتخانــه، در دســتور کار دولــت و مجلــس 
وقــت قــرار گرفــت و منجــر به تشــکیل وزارت 

صنعت، معدن و تجارت شد.
»قانــون  تصویــب  بــا  نیــز   ۹۱ ســال  در 
تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در 
وزارت جهــاد کشــاورزی« بازرگانی محصوالت 
کشــاورزی بــه وزارت جهــاد کشــاورزی منتقل 
عملکــرد  پاســخ گوی  وزارتخانــه  هــر  تــا  شــد 
خــود در حیطــه وظایــف محوله باشــد. منطق 
تصویــب ایــن قانــون ایــن بــود کــه مســئولیت 
دارد،  پــی  در  را  واحــد  پاســخ گویی  واحــد 
وزارتخانه هــا  اتهام پراکنــی  فضــای  درنتیجــه 
علیــه یکدیگــر و فــرار از پاســخ گویی در قبــال 

ضعف عملکردها به حداقل می رسد.
چنــد ســال از آخریــن ادغــام بازرگانی با 
صنعت و معدن گذشــته بود که در ســال ۹۶ 
دولــت دوازدهــم باهدف تنظیم بــازار، مصمم 
و  شــد  بازرگانــی  وزارت  دوبــاره  تشــکیل  بــر 
الیحــه ای تحت عنوان »الیحه اصالح بخشــی 
از ســاختار دولــت« را بــه مجلــس فرســتاد. 
دولــت بــه دنبال جد کردن امور بازرگانی از دو 
وزارتخانــه صمــت و جهــاد کشــاورزی بــود امــا 
مجلــس دهــم بــا ایــن اســتدالل کــه نمی  توان 
زنجیــره ارزش تولیــد را منفــک کــرد در مــورد 
تفکیــک وزارتخانه ها به دولت روحانی پاســخ 

منفی داد. 
پــس ازآن طــرح دیگــری بــا ایــن موضــوع 
مجلــس  در  اجتماعــی  کمیســیون  ســمت  از 

وصول شــد که بازهم با رای منفی نمایندگان 
مجلــس دهــم مواجه شــد. تا اینکه ســال ۹۸ 
تعــدادی از نماینــدگان در مجلــس دهم طرح 
را  بازرگانــی«  خدمــات  و  تجــارت  »وزارت 
پیگیری و به تصویب مجلس رســاندند. اما با 
ایــراد شــورای نگهبان از مصوبــه مجلس، این 
طــرح در مجلــس یازدهــم بــه  مدت یک  ســال 
مســکوت گذاشــته شد؛ حدود دو ماه پیش با 
نظرخواهــی از دولــت و موافقت دولت با آن، 

دوباره به جریان افتاد.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه مــرور 
جهــاد  فعلــی  وزرای  نشــان می دهــد،  تاریــخ 
کشــاورزی و اقتصــاد دولــت ســیزدهم کــه در 
آن زمــان از نماینــدگان مجلــس بودند و حتی 
وزیــر صمــت فعلی از مخالفان جدی تشــکیل 

وزارت بازرگانی به شمار می آمدند. اما اکنون 
در تالشند تا این وزارتخانه تشکیل شود.  

از ســوی دیگــر پــس از روی کار آمــدن 
دولــت ســیزدهم، گــروه زیــادی از نماینــدگان 
مجلــس بــه طرفــداران طــرح تشــکیل وزارت 
بازرگانی پیوســتند؛ بر همین اســاس مجلس 
طرحی با موضوع تشــکیل وزارت بازرگانی در 
دستور کار قرار داد؛ اما این طرح نهایی نشد. 
روزگذشــته معاون اول رئیس جمهوری، 
از تصویب الیحه ای جدیدی با عنوان سازمان 
بازرگانــی در دولــت خبــر داد و گفــت کــه این 
الیحــه نهایــی شــده و بــا قیــد فوریــت تقدیــم 
ایــن چــون تشــکیل  و  مجلــس خواهــد شــد 
موافقــت  مــورد  بایــد  اســت  جدیــد  ســازمان 

مجلس قرار بگیرد.

عبــاد، عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانی 
تهران، گفت که دامنه تحریم ها به کشورهای 
دوســت مــا از جملــه چیــن، امارات عــراق هم 
کشــیده شــده اســت و آنها نیز از تحریم های 
و  می کننــد  تبعیــت  و  حمایــت  آمریکایــی 
ارتبــاط خــود را با ایــران از نظر تجاری محدود 
کرده انــد؛ بســیاری از شــرکت ها مســتقیم بــا 
ایران ارتباط ندارند و با واسطه کار می کنند.

مهراد عباد در گفت وگو با ایلنا، با اشاره 
به احتمال وضع تحریم های جدید علیه ایران 
از ســوی کشــورهای اروپایــی و تاثیــر آن در 
اقتصاد کشــور، گفت: بعــد از پیروزی انقالب 
اســالمی، آمریکا بیشــترین تحریم هــا را علیه 
ایــران وضــع کرد و ایــران از نظر تجاری ارتباط 
خود را با آمریکا از دســت داد؛ اما کشــورهای 
اروپــا همچنــان رابطــه تجــاری خــود را بــا مــا 
حفــظ و در انتقــال تکنولوژی و فناوری در این 

سال ها به ما کمک کردند.
بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر  وی 
اروپاییــان نیــز بــه کشــورهای تحریــم  کننــده 
دامنــه  کــرد:  تصریــح  شــدند،  اضافــه  ایــران 

تحریم هــا بــه کشــورهای دوســت مــا از جمله 
چین، امارات و عراق هم کشــیده شــده است 
و آنهــا نیــز از تحریم هــای آمریکایــی حمایــت 
و تبعیــت می کننــد و ارتبــاط خــود را بــا ایــران 
از نظــر تجــاری محــدود کرده انــد؛ بســیاری از 
شــرکت ها مستقیم با ایران ارتباط ندارند و با 

واسطه کار می کنند.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
بــه  ایــران  وابســتگی  بــه  اشــاره  بــا  تهــران 
فنــاوری،  و  تکنولــوژی  انتقــال  در  اروپاییــان 
تاکیــد کــرد: ســال ها از دانــش اروپاییــان در 
صنایــع مختلــف اســتفاده کردیــم امــا در ایــن 
ســال ها بهره گیــری مــا از ایــن دانش هــا کمتر 
شــده اســت. قطع ارتباط تجاری اروپا با ایران 
در ۲ حوزه صادرات و واردات تاثیر می گذارد؛ 
در حــال حاضر آمــار صادرات از ایران به اروپا 
به کمترین حد خود رسیده است و بیشترین 
حجــم صــادرات کاالهــای ایرانــی بــه اروپــا )به 
خصــوص شــرق اروپا( با واســطه ترکیه انجام 

می شود.
عبــاد تصریــح کــرد: شــرکت های بــزرگ 

اروپایــی از تحریم هــای آمریکایــی علیــه ایران 
ارتبــاط  وارد  ســخت گیرانه  مــا  بــا  و  حمایــت 
می شــدند. اما شــرکت های کوچک و متوســط 
آلمــان و ایتالیــا بــا ایــران بــه همــکاری خــود 
ادامــه می دادنــد و امــروز نیــز ایــن همــکاری 
دنبــال می شــود، امــا اگر این اتفــاق رخ بدهد 
و ســخت گیری های ســخت تری از ســوی اروپا 
علیــه ایــران در نظــر گرفته شــود بــدون تردید 
حــوزه  در  به ویــژه  خــود  نیازهــای  تامیــن  در 
تکنولــوژی  و فناوری هــای روز در بخــش نفــت 

و گاز با چالش جدی مواجه خواهیم شد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــن 
روزها شــاهد نوســان های نرخ دالر و تاثیر آن 
در صنعــت و معیشــت مــردم هســتیم این در 
حالیســت که برخی از مســئوالن تالش دارند 
نقــش دالر در اقتصــاد ایــران کمرنــگ جلــوه 
بدهنــد و بــه عبــارت دیگر در ســخنانی اظهار 
می کننــد کــه خواهــان حــذف دالر در اقتصــاد 
هســتند آیــا در عمــل چنیــن امکانــی وجــود 
دارد؟ گفــت: سالهاســت کــه بــرای حذف دالر 
در اقتصــاد ایــران تــالش می کننــد و در عمــل 

بــا  صــادرات  و  واردات  ســفارش ،  ثبــت  نیــز 
دالر صــورت نمی گیــرد و نقــل و انتقال هــا بــا 
ارزهای دیگر انجام می پذیرد اما این تصور که 
بخواهیــم دالر را از اقتصــاد حذف کنیم کاری 
نشــدنی اســت چراکــه جزو قوی تریــن ارزهای 

دنیاست.
ایــن فعال اقتصادی با بیان اینکه قیمت 
اولیه خرید با کشــورهای طرف تجاری با دالر 
در نظــر گرفتــه می شــود؟ گفــت: تصــور ایــن 
اســت کــه قیمــت دالر بــاال مــی رود و مشــکل 
خــود دالر اســت امــا بایــد بــه این نکتــه توجه 
داشــت بحــث ارزش پــول ملــی اســت و بایــد 
قبول کنیم که کشورهای جهان عضو سازمان 
تجــارت جهانــی هســتند و نســبت بــه قوانین 
بین المللی آی ســی ســی ICC، شــبکه حمل و 
نقــل و شــبکه های بین المللــی بانکــی از خــود 
تبعیت نشــان می دهند؛ یکــی از ارزهای رایج 
در دنیــا دالر اســت و بــه نظــر می رســد اینکــه 
بخواهیــم در آینــده سیاســتی در نظر بگیریم 
که در استفاده از این ارز خود را متمایز کنیم 

قضیه سخت تر می شود.

ایــران و  اتــاق مشــترک  بــه گفتــه دبیــرکل 
عــراق، هــدف  گــذاری تجاری بین دو کشــور 
۲۰ میلیارد دالر در نظر گرفته شــده اســت 

که در پنج سال باید محقق شود.
جهانبخــش ســنجابی شــیرازی چهــارم 
بهمــن در همایــش تجــاری لرســتان ـ عراق و 
افتتاحیــه نمایشــگاه توانمندی های صادراتی 
لرســتان که در محل اتــاق بازرگانی خرم آباد 
برگزار شــد، اظهار کرد: تجارت شــبه رســمی 
مــا در دوران حکومــت آمریکایی هــا در عراق 
شروع و با ایجاد حکومت جدید عراق تجارت 

رسمی ایران با این کشور شکل گرفت.
وی بــا بیــان اینکــه عــراق بــرای مــا بــه 

لحــاظ اقتصــادی، تجــاری، امنیتی، سیاســی 
و فرهنگــی اهمیــت دارد، افــزود: در کیفیت 
و کمیــت تجــارت و تعامــل بیــن دو کشــور، 

ضرورت دارد انتظارات را برآورده کنند.
سنجابی شــیرازی گفــت: طرفین ایرانی 
و  دوجانبــه  و  تنگاتنــگ  رابطــه ای  عراقــی  و 
فرهنگــی دارنــد و بــرای توســعه تجــاری بــا 
عــراق فــارغ از موضوعات سیاســی و امنیتی 

نیست.
دبیــرکل اتــاق مشــترک ایــران و عــراق 
عنــوان کــرد: واقعیــت ملمــوس عــراق بیــان 
می کند این بازار تا ابد برای ما نخواهد ماند 
پــس بایــد به ســمت تراز تجاری متناســب با 

عراقی هــا پیــش برویــم و از طریــق ترانزیت، 
روابــط و ارقــام را متعــادل کنیم تــا این ثبات 

ایجاد شود.
وی ادامــه داد: هدف گــذاری در جریــان 
مالقــات مقامــات ارشــد دو کشــور و ســفر 
نخســت وزیــر عــراق بــه ایــران بود کــه مقرر 
شــده در یــک برنامه ریــزی پنــج ســاله میزان 

تجارت را به بیست میلیارد دالر برسانیم.
ســنجابی شــیرازی اظهــار کــرد: تحقــق 
این امر به رســمیت شــناختن منافع طرفین 
را می طلبــد و نیــاز اســت ســازوکاری تدویــن 
شــود و براســاس طراحــی مکانیــزم بــه آنچه 

مدنظر است برسیم.

بخــش معــدن و صنایــع معدنــی پیشــران اقتصــاد 
ســایر  بخــش،  ایــن  متحول شــدن  بــا  و  اســت 
متحــول  اقتصــادی کشــور  و  بخش هــای صنعتــی 
خواهد شــد اما این بخش همچنان با چالش های 
بســیاری مواجه اســت. از دید کارشناســان یکی از 
چالش هــای بســیار مهــم بخــش معدن در شــرایط 
کنونــی کمبــود نیروی انســانی ماهر اســت. نیروی 
انسانی اکنون آن طور که باید از مهارت های الزم 
و کافــی بــرای فعالیــت در ایــن صنعــت برخــوردار 
ارتقــای  و  آمــوزش  در  ســرمایه گذاری  و  نیســتند 
منابــع انســانی از مهم تریــن اقداماتــی ا ســت کــه 
منجر به توسعه هرچه بیشتر و افزایش بهره وری 

بخش معدن کشور خواهد شد.
امیــن صفــری، معــاون امــور معــادن و صنایع 
معدنی گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
در این باره اظهار کرد: از منظر نبود نیروی انســانی 
ماهر در این بخش می توانیم از دو جنبه به مساله 
بپردازیــم. یکــی ورود نیــروی انســانی متخصص در 
حــوزه معــدن و دیگــری خروجی هــا در ایــن بخــش 

است.

صفری افزود: در بخش ورودی ها، ورود نیروی 
انســانی از دانشگاه های داخل است، دانشگاه های 
ما به طرز بارز و روشنی در سال های اخیر نه تنها 
رشدی نداشته اند و متناسب با تغییرات تکنولوژی 
و تغییــرات روز دنیــا پیــش نرفته  انــد بلکــه بــه نظر 
می رســد با افت کیفی خروجی های دانشگاه ها نیز 
مواجه هستیم. برای نمونه واحدهای درسی رشته 
معــدن حداقل در بیســت ســال اخیــر هیچ تغییری 
نکــرده اســت و منابــع درســی همــان منابع بیســت 
ســال گذشــته اســت. نــه تنهــا فهرســت موضوعات 
بلکه منابع هم تغییر نکرده است اما امور اجرایی، 
فرآیندها و تکنولوژی طی چند سال اخیر به شدت 
دســتخوش تغییر بوده و پوست انداخته است، در 
نتیجه ورودی های ما، ورودی هایی با علم ۳۰ سال 

گذشته هستند.
صفــری بــا اشــاره بــه گفتــه  معــاون معــادن 
اســتفاده  زمینــه  در  صمــت  وزارت  فــرآوری  و 
وزارت  دوره  در  گفــت:  خارجــی  متخصصــان  از 
مهنــدس نعمــت زاده نیز این موضوع عنوان شــد 
و دلیــل پیشــامد ایــن پیشــنهادات ایــن اســت که 

زمانــی کــه مدیــران بــه صــورت جــدی وارد مرحله 
اجرا می شوند کمبود نیروی انسانی متخصص را 

احساس می کنند.
به گفته  معاون امور معادن و صنایع معدنی 
“ومعــادن”، مــا از نظــر دانــش نیــروی انســانی و 
متخصــص داخلــی بــدون تعــارف فقیــر هســتیم. 
تعــدد و کمیــت ما باال اســت اما ایــن دانش عمق 
نــدارد و بــه روز نیســت. دانــش فارغ التحصیــالن 
مــا در بخــش معدن قدیمی اســت و دانشــجویان 
و فارغ التحصیــالن مــا از تکنولوژی های روز حوزه 
خــود اطالعــی ندارند لذا این حــوزه نیازمند تغییر 

جدی است.
وی ادامــه داد: الزمــه این کار اراده دانشــگاه، 
و  درســی  واحدهــای  تغییــر  بــرای  جــدی  تعامــل 
در  تدریــس  بــه  نگــرش  تغییــر  و  اســتراتژی ها 
کمیتــه  تشــکیل  بعــدی  مرحلــه  اســت.  دانشــگاه 
مشترک با سازمان هایی همچون ایمیدرو است که 
خــود اجرایــی هســتند و کارشناســان ایــن حــوزه به 
عنــوان دســتگاه های حاکمیتی و اجرایــی در آن کار 
می کنند. به نظر می رســد باید کمیته تشــکیل شود 

و از ابتدا و مجددا این بخش شکل گیرد.
مهاجــرت  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  صفــری 
آمــار،  اســاس  بــر  گفــت:  کشــور  از  متخصصــان 
در چنــد ســال اخیــر مهاجــرت افزایــش پیــدا کــرده 
اســت. در بخــش معــدن نیــز ایــن اتفــاق بــا توجــه 
بــه بــازار کار خوبــی کــه در برخــی کشــورها بــرای 
متخصصیــن معــدن وجــود دارد، افتــاده اســت. در 
کشــورهای معدن خیزی مانند اســترالیا و کانادا که 
هــم مهاجرپذیــر هســتند هــم معدن خیــز هســتند 
این آمار بیشــتر اســت. اخیرا نیز کشــورهای حوزه 
خلیج فــارس کــه در حــوزه معــدن کار می کننــد و 
وضعیتی رو به رشد دارند این متخصصین را جذب 
می کنند. مهاجرت اگر با هدف کســب تجربه باشــد 
و پــس از آن متخصصــان بــه کشــور بازگردند عالی 
اســت که باید این موضوع به صورت جدی پیگیری 
شــود و متخصصان که عالقمند به آن هســتند نیز 

مورد حمایت قرار گیرند.
وی بــه ایجــاد تحــول در بخــش معدن کشــور 
تاکیــد کــرد و گفــت: بخــش معــدن کشــور بایــد بــا 
ایجــاد ســازو کارها و مشــوق هایی متحــول شــد تــا 

مهاجــرت کمتــری از ســوی متخصصیــن ایــن بخش 
صــورت گیــرد. در غیــر ایــن صــورت در آینــده ای نــه 
چنــدان دور وضــع خوبــی در ایــن بخــش نخواهیــم 
داشــت چــرا کــه هــم فارغ التحصیــالن متخصــص 
و بــا مهارتــی در بخــش نداریــم و هــم بــا مهاجــرت 
متخصصــان حــوزه مواجه هســتیم و از متخصصین 

این عرصه تهی می شویم.
معدنــی  صنایــع  و  معــادن  امــور  معــاون 
از  غیــر  بــه  حــوزه  ایــن  داد:  ادامــه  “ومعــادن” 
تجهیــزات بــه شــدت به نیروی انســانی ماهر نیاز 
دارد و فقــط بــا تجهیــزات خالی نمی تــوان در این 
حــوزه کار کــرد. در بخــش اکتشــاف اگــر بهتریــن 
تجهیــزات را هــم داشــته باشــید اگــر متخصصان 
امــر را نداشــته باشــید فقط هزینــه می کنید و به 
نتیجــه ای مطلوبــی نخواهیــد رســید. در کشــور 
بخش هایی تجهیزات خوبی دارند اما متخصصین 
معــدن ضعیف هســتند یــا از متخصصین خارجی 
اســتفاده می کننــد تــا بتواننــد بــه ذخایــر خوبــی 
برسند. با توجه به شرایط تحریمی باید روی این 

بحث توجه و تمرکز بیشتری داشته باشیم.

چالش نیروی انسانی ماهر در بخش معدن کشور

 هدفگذاری
۲۰ میلیارد دالری 

برای مبادالت 
اقتصادی و تجاری 
بین ایران و عراق

دامنه تحریم ها به کشورهای دوست ایران هم کشیده شد

دست بخش بازرگانی به وزارت نرسید
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اولین نشست هم اندیشی 
مدیران روابط عمومی نفت، 

گاز و پتروشیمی برگزار شد
اولیننشستهماندیشیوهماهنگیمدیرانروابط
عمومــیحــوزهنفــت،گازوپتروشــیمیبــهمیزبانــی

پتروشیمیایالمبرگزارشد.
ایــام،  پتروشــیمی  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ایــن نشســت بــه منظــور هماهنگــی، همــکاری و اجرای 
برنامه های مشــترک دســتگاه های تابعــه وزارت نفت در 

استان برگزار شد.
سرپرســت روابــط عمومی پتروشــیمی ایام گفت: 
بررســی مســائل اجتماعی، فرهنگی و بویژه انسجام در 
فعالیت هــا و اقدامــات روابط عمومــی شــرکت های تابعه 
وزارت نفــت  در  چهارچــوب مســئولیت های اجتماعــی و 
بهبود ارتباط با رسانه ها، تعمیق همکاری در زمینه های 
مدیریــت بحــران و مســائل زیســت محیطی از مهم ترین 

سرفصل های این نشست هم اندیشی بود.
علیرضــا معراجــی ادامــه داد: اســتان ایــام یکــی 
از قطب هــای صنعتــی در کشــور اســت کــه بــه دلیــل 
محرومیت های ریشــه دار از گذشــته تاکنون به توســعه 

همه جانبه دست پیدا نکرده است.
او بــا بیــان اینکــه معرفــی خدمات نظام در اســتان 
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بر عهده روابط  عمومی 
این شــرکت ها می باشــد افزود:از ابتدای انقاب تاکنون 
بیش از ســه میلیارد یورو در صنعت پتروشــیمی استان 
ســرمایه گذاری شــده اســت کــه ایــن خدمات نظــام باید 

بیش از پیش تبیین شود.
در ایــن نشســت، مدیــران روابــط عمومی بــه بیان 
نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد و در   پایان مقرر شــد این 
هم اندیشــی بــه صــورت ماهیانــه بــه میزبانــی یکــی از 

شرکت  های تابعه وزارت نفت در استان برگزار شود.

تاکید تهران و توکیو برای 
تقویت همکاری های دریایی 

در خلیج فارس
کازوتوشــیآیــکاوا،ســفیرژاپــندرایــرانبــاعلیاکبر
صفایــی،مدیرعامــلســازمانبنادرودریانــوردیدیدار

وگفتوگوکرد.
علی اکبــر  شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش   بــه 
بــا  تهــران،  در  ژاپــن  ســفیر  بــا  نشســت  در  صفایــی 
اشــاره تاریــخ طوالنــی همکاری هــای اقتصــادی و تجاری 
بیــن ایــران و ژاپــن بــه عنــوان دو کشــور دریایــی، بــر 
توســعه همکاری هــای زیرســاختی، ترانزیتــی و تقویــت 

فعالیت های آموزشی با توکیو تاکید کرد.
ســفیر ژاپــن نیــز در ایــن دیدار، با اشــاره به بازدید 
اخیرش از بندر شهید رجایی بر تحکیم و تقویت هر چه 
بیشتر سطح روابط و همکاری های دوجانبه دریایی بین 

دو کشور تاکید کرد.
بــه گــزارش ســازمان بنــادر و دریانــوردی، آیــکاوا 
همچنین توسعه دریا محور را یکی از مهم ترین اهداف 
کشــورش عنــوان و ابــراز کــرد: بــه دنبــال آن هســتیم 
هــم راســتا بــا هوشمندســازی بنــادر همکاری خــود را با 

کشورهای دریایی گسترش دهیم.

از دالالن مسکن مالیات 
بگیریم، به تولیدکنندگان بدهیم

یککارشناساقتصادیخاطرنشانکردکهدرآمدهای
مالیاتیمثلارزشافزوده،عایدیسرمایهوخانههای
طرحهــای تکمیــل بــه بایــد اجــرا صــورت در خالــی
عمرانی،تولیدواشتغالکشوربرسدوبخشیهمبه
نیازمنداناختصاصپیداکند؛امااگرصرفامورجاری

کشورشودمفیدنخواهدبود.
علی اکبــر نیکواقبــال در گفت وگــو بــا ایســنا ایــن 
کارشــناس اقتصــادی، مالیــات بــر عایــدی ســرمایه را 
برای اقتصاد کشــور ضروری دانســت و گفت: اگر قرار 
اســت از محــل فــروش امــاک، مالیات اخذ شــود باید 
بــه امــور عمرانــی اختصــاص پیــدا کنــد. امــا می بینیــم 
کــه برخــی از بخش هــای خصولتــی پیشــتر از پرداخــت 
مالیــات معــاف شــده اند. قانون گــذار و سیاســت گذار 
باید راهکاری بیندیشــند تا این بخش ها نیز در چرخه 

مالیــات قرار گیرند.
در  ســرمایه  عایــدی  بــر  مالیــات  از  اســتفاده  او 
بخش هــای تولیــدی را الزم دانســت و گفــت: ابتــدا باید 
اجــازه دهیم ســرمایه گذار بخش خصوصی پولدار شــود 
تــا بتوانیــم از او مالیــات بگیریــم. امــا دو ســوم اقتصــاد 
ایران در ید دولت است و شرکت های خصولتی شریان 
اقتصــاد را در دســت دارنــد کــه برخــی از آنهــا در حــوزه 
ســاخت و ســاز ســرمایه گذاری کرده انــد. در ایــن حــوزه 
معموال با فرارهای مالیاتی و خروج ســرمایه ها از کشــور 

مواجهیم.
ایــن مســئول تاکیــد کــرد: معتقــدم ۹۰ درصــد از 
ارزش  مثــل  مالیاتــی  پایه هــای  از  حاصــل  درآمدهــای 
افــزوده، عایــدی ســرمایه، خانه هــای خالــی، خانه هــای 
لوکس و غیره باید به سمت تولید، عمران، ایجاد شغل 
و حمایــت از علــم و تکنولــوژی هدایت شــود. بخشــی از 
آن هــم بــه نیازمنــدان برســد. امــا اگــر ایــن منابــع را بــه 
طور گســترده در ســطح جامعه در جهت امورات روزمره 

توزیع کنیم، پیشرفتی حاصل نمی شود.
و  بــر ســوداگری  مالیــات  بنابرایــن گزارش، طــرح 
ســفته بازی )مالیات بر عایدی سرمایه( سال هاست که 
مطرح می شود تا این که پنجم خرداد سال ۱۴۰۰ کلیات 
آن بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید و برای 
بررســی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل 
دی مــاه ۱۴۰۱ بــه صحن علنی مجلــس آمد و چند بند از 
آن بــه تصویــب رســید. برخــی از مــواد نیز برای بررســی 
اســت.  ارجــاع شــده  اقتصــادی  بــه کمیســیون  بیشــتر 
مالیــات بــر عایدی ســرمایه )CGT( مالیاتی اســت که بر 
عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک 

دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید.

اخبـــــــــــــــــار

کــه کــرد تأکیــد دولــت اقتصــادی ســخنگوی 
احســاساینکــهدولتدرحالحرکتبهســمت
افزایشهزینههاوانبساطبودجهاست،ناشی
شــرایطی در چــون برداشتهاســت. ســوء از
هســتیمکــهاولویتاصلیدولتکنترلکســری
بودجــه،کنتــرلرشــدنقدینگیوایجــادثباتدر
بــازارداراییهاســتکهدرمجمــوعبهمهارتورم

کمککند.
بــه گــزارش ایســنا، احســان خانــدوزی  در 
نماینــدگان  بــا  خبــری هفتگــی  نشســت  ابتــدای 
رســانه ها  بــا اشــاره بــه دیگــر ویژگی هــای الیحــه 
تســهیات  بــرای  ســقفی  گفــت:   ۱۴۰۲ بودجــه 
تکلیفــی شــبکه بانکــی بــرای اولین بــار در الیحــه 
بودجــه آینده تعیین شــده کــه امیدواریم مجلس 
همراهــی کنــد تــا رقمــش تغییــر نکنــد؛ ایــن امــر 
کمــک می کنــد بــه اینکــه رابطــه دولــت بــا شــبکه 
بانکی کشــور و میزان فشــاری که از ناحیه بودجه 
می توانــد به ناترازی های بانکی وارد شــود کاهش 

یابد.
او ادامه داد: در زمینه طرح های عمرانی هم 
اســتفاده از ابزار مالی درون سالی که به مدیریت 
ناترازی هــای ابتــدا و انتهــای ســال کمــک می کنــد 
و هــم ســهم و ضریبــی کــه اســتان های محروم تر 
کشــور در هزینه هــای عمرانی ســال آینــده دارند، 

قابل توجه است.
در  افــزود:  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
خصــوص اســتان لرســتان ۱۱۰ درصــد، سیســتان 
بلوچســتان ۱۰۹ درصــد، کرمــان ۱۰۱ درصــد و  و 
کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد و مواردی از این 
دســت جزو هدف گیری های توزیــع عادالنه منابع 

منطقه ای است.

کاهشنرخمالیاتبرای
شرکتهایتولیدی

خانــدوزی تاکیــد کرد: در مــورد درآمد نفتی، 
دولت تاش کرد بیش برآورد نداشته باشد و عدد 
واقع بینانــه ای را در نظــر بگیرد. همچنین در مورد 
بخش تولید هم برای دومین ســال پیاپی کاهش 

نــرخ مالیــات بــر شــرکت های تولیــدی را مصــوب 
کردیم که امیدواریم مجلس هم آن را تایید کند.
پرداخت هــا،  در  عدالــت  اینکــه  بیــان  بــا  او 
و  بــازار ســرمایه  و  خــرد  از ســهامداران  حمایــت 
واگــذاری امــوال مازاد هــم در الیحه بودجه ســال 
در  کــرد:  اظهــار  دارد،  قــرار  تأکیــد  مــورد  آینــده 
هفته هــای آینــده شــاهد بهره بــرداری از مجموعه 
پروژه هایــی هســتیم کــه از دهــه فجــر تــا پیــش 
از پایــان ســال رونمایــی می شــود. از جملــه آغــاز 
بهره بــرداری از پاالیشــگاه ۱۴ پــارس جنوبــی کــه 
میلیــون   ۵۶ حــدود  بــه  را  گاز  فــرآوری  ظرفیــت 
بهــره داری  آغــاز  و  می رســاند  روز  در  مترمکعــب 
از اولیــن ســکوی تولیــد فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی کــه 
۱۲ میلیــون متــر مکعــب گاز خــام در روز را تولیــد 

می کند.

روزانه۵۰۰۰تنآردیارانهایبه
نانتبدیلنمیشود!

ســخنگوی اقتصادی دولت با اشاره با اجرای 
فــاز اول طــرح هوشمندســازی یارانــه آرد، یــادآور 
شــد: بــا اجــرای ایــن طــرح مشــخص شــد روزانــه 
حداقــل ۵۰۰۰ تــن از ۲۱ هــزار تــن آرد یارانــه ای 
از شــبکه توزیــع خــارج می شــود و بــه نــان تبدیل 
نمی شــود. شناســایی این هدررفت، دستاورد فاز 
اول طــرح اســت کــه متاســفانه بــا شــیطنت های 
دولــت  ضعــف  نقطــه  به عنــوان  سیاســت زده ای، 

معرفی شد.

یارانهنانحذفنمیشود
خانــدوزی بــا بیان اینکــه در فاز دوم بصورت 
تدریجــی جلوی این هدررفت گرفته خواهد شــد، 
تصریــح کرد: دولت ســیزدهم یارانــه نان را حذف 
نخواهد  کرد؛ یارانه نان از ۷۰ هزار میلیارد تومان 
در قانــون بودجــه امســال بــه ۱۰۴ هــزار میلیــارد 
تومان در الیحه پیشــنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش 

یافته است.
او بــا یــادآوری اینکــه در فــاز اول اجــرای این 
طرح بیش از ۹۸ درصد نانوایی های کشور مجهز 

بــه مکانیســم رصــد هوشــمند توزیــع آرد شــدند، 
اظهــار کــرد: ۵۸ هــزار نانوایــی در شــهرها و ۱۸ 
هــزار نانوایــی در روســتاها به این سیســتم مجهز 
شده اند. امیدوارم فاز دوم این طرح تا پایان سال 

در تمام ۳۰ استان کشور اجرا شود.

محدودیتتخصیصآردیارانهای
بهنانوایانبرداشتهمیشود

از  خبــری  بنابرایــن  افــزود:  اقتصــاد  وزیــر 
آزادســازی قیمــت نــان وجــود نــدارد و محدودیتی 
هــم در تعــداد عرضــه نــان وجــود نــدارد. ضمــن 
آنکــه محدودیت تخصیــص آرد به نانوایان نیز در 

مرحله دوم برداشته خواهد شد.
خاندوزی با اشــاره به میــزان افزایش حقوق 
کارکنــان دولــت بــرای ســال آینــده اظهار کــرد: در 
الیحــه ۱۴۰۲ ضریــب میانگیــن افزایــش حقوق در 
نظــر گرفته شــده که بیــن ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد 
بود که به تناسب رده های حقوقی، رویکرد توازن 
و ایجــاد عدالت را رعایــت می کنیم. ما برای اینکه 
میــزان پیشــنهادی افزایــش حقــوق در کشــور بــه 
تورم دامن نزد تاش کردیم اندازه حداکثر میزان 
افزایشــی کــه در دخــل دولــت و درآمــد بودجــه 
ممکــن اســت را در حقــوق کارکنــان دولــت لحــاظ 

کنیم.

وضعمنابعارزیکشورخوب
است

او با اشــاره به وضعیت منابع ارزی کشــور و 
مدیریــت ایــن بازار تاکید کــرد: بنا به اعام رئیس 
کل بانــک مرکــزی، وضعیــت منابــع ارزی کشــور 
خوب اســت. حتی به منظور کنترل مصارف ارزی 
کشــور هم وضعیت مطلوبی داریم و بیش از ۸۰ 
درصد نیازهای ارزی کشــور در بازار رســمی یعنی 
ســامانه نیما و بازار متشــکل برای اسکناس ارزی 

تامین می شود. 
وزیر اقتصاد گفت: متاســفانه در شبکه ها و 
کانال هایــی کــه خرید و فــروش کاغذی و قمار ارز 

انجام می شــود، بدون توجه به منابع ارزی کشــور 
و درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی کشــور، شــاهد 
افزایش نرخ در این بازارها بوده ایم که امیدواریم 
دســتگاه هایی کــه در ایــن زمینــه از ســوی دولــت 
مســئولیت دارنــد، نقــش خود را در ایــن بازارهای 

کاغذی و مهار آن به خوبی ایفا کنند. 

 سفرهایارزی
رئیسبانکمرکزیبهکشورهای

شریکتجاری
خانــدوزی افــزود: تاکیــد رئیس جمهوری این 
اســت کــه بانک مرکزی تمام اهتمــام خود را برای 
ایجــاد ثبــات ارزی بــه کار بگیــرد. در ایــن راســتا 
رئیس کل بانک مرکزی ســفرهایی به کشــورهای 
شــریک تجاری داشــته  اســت تا هم آســان تر و در 
زمــان کوتاه تــری منابــع ارزی الزم را تامیــن کنیــم 
و هــم برنامه ریــزی الزم بــرای مبادلــه ارز داشــته 

باشیم تا ثبات را به بازار ارز بازگردانیم.
او درباره وضعیت سامانه مودیان و پیگیری 
دولــت در ایــن زمینــه گفــت: ســامانه مودیــان و 
پایانه هــای فروشــگاهی جزو اصاحات ســاختاری 
نظــام مالیاتی و شــفافیت معامــات اقتصادی در 
کشور است که بسیاری از مشکات حوزه قضائی 
و پرونده در حوزه معامات شرکت های اقتصادی 

به حداقل خواهد رساند.
در  ســیزدهم  دولــت  گفــت:  مســئول  ایــن 
زمــان شــروع بــه کار کرد که موعــد قانونی تکمیل 
بــه  مودیــان  ســامانه  و  فروشــگاهی  پایانه هــای 
پایــان رســیده بــود، امــا تقریباً پیشــرفت جدی در 
ایــن زمینه حاصل شــده بود که بــا توجه به اینکه 
اهتمام جدی دولت و وزارت اقتصاد بر این است 
که این طرح حتماً باید عقب افتادگی های پیشین 
را جبران کند دوران مربوط به تســت گرم و ســرد 

سامانه انجام شد.

اخطاروجریمهبرایشرکتهایی
کهبهسامانهمودیانو

پایانههایفروشگاهیملحق
نشدند

از  رســمی  طــور  بــه  کــرد:  تأکیــد  خانــدوزی 
کــه  شــد  اعــام  فراخــوان  در  گذشــته  ماه هــای 
شــرکت ها ابتدا شرکت های بورسی و شرکت های 
دولتــی و بــزرگ و به همین ترتیــب گام به گام به 
ســایر شــرکت ها بــه ســامانه مودیــان و پایانه های 
فروشــگاهی بپیوندند و امروز حدود ٣٠٠ شــرکت 
غیربورســی به شــکل رســمی و کامل از مکانیسم 

سامانه فروشگاهی استفاده می کنند.
او گفــت: بیــش از ســه میلیــون و ٢١٨ هــزار 
فاکتــور الکترونیکــی در ســامانه مودیــان دریافــت 
شــده اســت. بر این اساس به ســایر شرکت هایی 
کــه در پیوســتن بــه ســامانه مودیــان و پایانه های 
فروشگاهی تاخیر کردند اخطار داده شده و برای 
آ ن هــا جریمه هــای قانونــی در نظــر گرفتــه شــده 

است.

پرداختبیشاز۵۰هزار
میلیاردتومانوامخردبدون

ضامن
ســخنگوی اقتصادی دولت همچنین با ارائه 
آماری از پرداخت تســهیات خرد از ســوی شــبکه 
بانکــی کشــور اظهــار کــرد: از ابتدای ســال تاکنون 
یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش بیش 
از ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان فقــط وام خــرد بــدون 

ضامن پرداخت شده است.
خانــدوزی ادامه داد: از ابتدای ســال تاکنون 
۷۸۰ هــزار و ۶۵۹ فقــره وام ازدواج بــه مبلغ ۱۰۷ 
هزار میلیارد تومان پرداخت شده که در مقایسه 
با دوره مشــابه ســال قبل۵۴ درصد رشــد داشــته 
اســت. از ابتــدای امســال تا اول بهمــن ۶۷۷ هزار 
و ۷۸۵ فقــره وام فرزنــدآوری بــه مبلــغ ۲۷ هــزار 

میلیارد تومان پرداخت شده است.
وزیــر اقتصــاد یــادآور شــد: از تیــر امســال از 
مجموع ۲۲۸ هزار پرونده تشکیل شده در شبکه 
بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن، ۱۹۲ هزار 
نفــر تســهیات خــود را به میــزان ۱۱ هــزار میلیارد 

تومان دریافت کرده اند.

 آخرینآمارازپرداختیها
درحوزهمسکن

ســخنگوی اقتصــادی دولت دربــاره وضعیت 
نهضــت ملــی مســکن تصریــح کــرد: تغییــر روش 
تامین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت 
در وزارت راه و شهرســازی موجــب شــد عملکــرد 
طــرح  ایــن  در  تســهیات  پرداخــت  در  بانک هــا 
ایــن  می کنیــم  تــاش  و  نباشــد  انتظــار  حــد  در 

عقب ماندگی ها جبران شود.
خانــدوزی بــا بیان اینکه در ۱۰ ماهه امســال 
۸۰۷ هــزار مــورد افتتــاح حســاب داشــتیم، ادامــه 
داد: بانــک مســکن بــا ۲۰۴ هزار نفــر که پرداختی 
خــود را تکمیــل کرده انــد، قــرارداد منعقــد کرده و 
بیــش از ۶۹ هــزار میلیــارد تومــان تخصیص داده 

است.
او بــا اشــاره بــه میــزان واریــزی بــه حســاب 
ســازندگان مســکن در ایــن طــرح تــا پایــان دی آن 
را ۴۷ هــزار و ۲۱۶ میلیــارد تومــان بــرآورد کــرد و 
گفــت: در کنــار ایــن روش تامیــن مالــی مســکن، 
وزارت راه و شهرســازی از ســایر بانک های کشــور 
کمــک گرفتــه تــا پیمانــکاران وارد طــرح شــوند. در 
ایــن روش، پیمانــکار در طــرف قــرارداد بــا بانــک، 
واحدهــای مســکونی را می ســازد و بعــد از تکمیل 

واحد به متقاضیان تحویل داده می شود.

از پــس و دیــروز رئیسجمهــوری اول معــاون
ورودبهاســتانسیســتانوبلوچستانبصورت
میدانــیازذخائــرآبــیوچــاهنیمههــایاســتان

بازدیدکرد.
ایــن  در  ایســنا، محمــد مخبــر  گــزارش  بــه 
بازدیــد کــه بــا حضــور وزیــر نیــرو، نفــت، معــاون 
نماینــدگان  رئیس جمهــوری،  فنــاوری  و  علمــی 
مجلــس  در  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان 
شــورای اســامی و مدیران اســتانی انجام شد، با 
توضیحات مســئوالن مربوطه در جریان وضعیت 

ذخایــر آبی اســتان و همچنین انتقــال آب از چاه 
نیمه هــا بــرای جلوگیــری از تبخیــر آب و تصفیــه 
خانه  هــای ایــن مرکــز بــرای تامین آب آشــامیدنی 

سالم و بهداشتی مردم منطقه قرار گرفت.
او در ایــن بازدیــد بــا تاکیــد بــر اینکــه دولت 
متعهد به تامین آب شــرب برای مردم سیســتان 
و بلوچستان است، تصریح کرد: دولت سیزدهم 
بــا جدیــت طــرح انتقــال آب از دریــا و اســتخراج 
و  سیســتان  اســتان  بــه  زیرزمینــی  آب هــای 
بلوچســتان را پیگیــری مــی کنــد تــا مشــکات کم 

آبــی و خشکســالی مــردم ایــن منطقــه بــه طــور 
ریشه ای حل شود.

بــه  همچنیــن  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
برنامه هــای دولــت ســیزدهم و وزارت نیــرو بــرای 
حــل مشــکات آب اســتان اشــاره کــرد و افــزود: 
تامیــن آب از طریــق چاه هــا و آب هــای ســطحی 
تــا بهــار ســال آینــده از برنامه هــای کوتــاه مدت و 
همچنیــن بهــره بــرداری از پروژه هــای انتقــال آب 
اســتانی حداکثــر تا دو ســال آینــده از برنامه های 

میان مدت دولت است.

مخبــر در خصــوص برنامه هــای بلنــد مــدت 
و  سیســتان  اســتان  آبــی  کــم  مشــکات  حــل 
بلوچســتان گفــت: امیدواریــم پــروژه انتقــال آب 
از دریــای عمــان به سرتاســر این اســتان تــا پایان 

دولت سیزدهم نهایی شود.
او همچنین با اشاره به پیگیری های دستگاه 
دیپلماسی برای احیای حقابه هیرمند تاکید کرد: 
افغانستان باید به حقابه هیرمند متعهد باشد و 
دولــت جمهــوری اســامی ایران ایــن موضوع را از 

مجاری بین المللی پیگیری می کند.

براســاسگزارشمؤسسهتحقیقاتآبوزارت
نیــرو،بررســیوضعتبخیــردرحوضههایآبریز
کشــورنشــانازآنداردکــهدرایــنهفتهروند
تبخیردرمقایســهباهفتهقبلکاهشــیاست؛

اماهفتهآیندهروندافزایشخواهدیافت.
در  آب  تبخیــر  میــزان  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
حوضه های آبریز کشور یکی از مهم ترین مسائل 
در به وجودآمدن کم آبی یا پرآبی اســت، به طوری 
کــه هرچــه میــزان تبخیــر بیشــتر باشــد وضعیت 
تأمین آب هم مشکات بیشتری خواهد داشت.
بــر اســاس اعــام مؤسســه تحقیقــات آب 
وزارت نیــرو، بــرای هفته اول، وضعیت پتانســیل 
تبخیــر نســبت بــه متوســط ۵ ســال اخیــر در کل 
پیش بینــی  کاهشــی  پراکنــده  به صــورت  کشــور 
می شــود و نســبت بــه هفتــه گذشــته به صــورت 
پراکنــده در شــرق کشــور افزایشــی خواهــد بود . 
وضعیت پتانســیل تبخیر برای هفته دوم نسبت 
بــه متوســط ۵ ســال اخیــر در مناطــق شــمالی و 

شــمال غربــی به صــورت پراکنــده افزایشــی و در 
جنوب شرق کشور نیز به صورت پراکنده کاهشی 
پیش بینــی می شــود و همچنیــن بــرای هفته دوم 
نســبت به هفته گذشــته، در کل کشور افزایشی 

خواهد بود.

پیشبینیاختالفمتوسط
هفتگیپتانسیلتبخیرروزانه

برایاینهفته
هفتگــی  اختــاف  گــزارش،  ایــن  پایــه  بــر 
پتانســیل تبخیــر در حوضــه آبریز دریــای خزر در 
هفته منتهی به ۷ بهمن نسبت به هفته گذشته 
۰.۲ میلیمتــر اســت، درحالی کــه ایــن میــزان در 
مقایســه با دوره مشــابه ۵ ســال اخیر منفی ۰.۱ 

میلیمتر است.
ایــن وضعیــت بــرای حوضــه آبریــز دریاچــه 
ارومیــه بــه این شــکل اســت که نســبت به هفته 

گذشته ۰.۴ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره 
مشابه پنج سال اخیر ۴ دهم میلیمتر است.

اختــاف هفتگی پتانســیل تبخیر در حوضه 
آبریــز فــات مرکــزی در هفته منتهــی به ۷ بهمن 
نســبت به هفته گذشــته ۳ دهم میلیمتر اســت، 
همچنیــن ایــن میزان در مقایســه با دوره مشــابه 
پنج سال اخیر هم منفی ۵ دهم میلی متر است.
ایــن وضعیــت برای حوضه آبریــز قره قوم به 
این شــکل اســت که در مقایسه با هفته گذشته 
۵ دهم میلیمتر و این میزان در مقایســه با دوره 
مشــابه ۵ ســال اخیــر هــم منفــی ۰.۵ میلیمتــر 
است. اختاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه 
آبریــز مــرزی شــرق در هفتــه منتهــی بــه ۷ بهمن 
نســبت به هفته گذشــته ۶ دهم میلی متر است، 
درحالی که این میزان در مقایســه با دوره مشــابه 

پنج سال اخیر منفی ۶ دهم میلیمتر است.
ایــن وضعیت برای حوضه آبریز خلیج فارس 
و دریای عمان به این شــکل اســت که نســبت به 

هفتــه گذشــته ۵ دهــم میلیمتــر و ایــن میزان در 
مقایســه بــا دوره مشــابه ۵ ســال اخیــر منفــی ۲ 

دهم میلیمتر است.

متوسطهفتگیپتانسیلتبخیر
روزانهدرهفتهآینده

اختــاف هفتگی پتانســیل تبخیر در حوضه 
آبریــز دریــای خــزر در هفتــه منتهی بــه ۱۴ بهمن  
در مقایسه با هفته گذشته ۰.۹ میلیمتر خواهد 
بــود، درحالی کــه ایــن میزان در مقایســه بــا دوره 

مشابه ۵ سال اخیر ۳ دهم میلیمتر است.
ایــن وضعیــت بــرای حوضــه آبریــز دریاچــه 
ارومیــه بــه ایــن شــکل اســت کــه در مقایســه بــا 
هفته گذشته ۶ دهم میلی متر خواهد بود و این 
میــزان در مقایســه بــا دوره مشــابه ۵ ســال اخیر 

۰.۶ میلی متر خواهد بود.
اختــاف هفتگی پتانســیل تبخیر در حوضه 
آبریــز فات مرکــزی در هفته منتهی به ۱۴ بهمن  

در مقایســه با هفته گذشــته ۱.۱ میلیمتر اســت، 
درحالی که این میزان در مقایســه با دوره مشــابه 

۵ سال اخیر صفر میلیمتر است.
ایــن وضعیــت برای حوضه آبریــز قره قوم به 
این شــکل اســت که در مقایسه با هفته گذشته 
۱.۶ میلیمتــر خواهــد بــود و این میزان نســبت به 
دوره مشابه ۵ سال اخیر ۲ دهم میلیمتر خواهد 

بود.
اختــاف هفتگی پتانســیل تبخیر در حوضه 
آبریــز مــرزی شــرق در هفته منتهی بــه ۱۴ بهمن  
در مقایســه بــا هفتــه گذشــته ۱ میلی متر اســت، 
درحالی که این میزان در مقایســه با دوره مشــابه 

۵ سال اخیر منفی ۶ دهم میلیمتر است.
ایــن وضعیت برای حوضه آبریز خلیج فارس 
و دریای عمان به این شکل است که در مقایسه 
بــا هفتــه گذشــته ۸ دهم میلی متــر خواهد بود و 
ایــن میــزان در مقایســه بــا دوره مشــابه ۵ ســال 

اخیر منفی ۱ دهم میلی متر خواهد بود.

افزایشروندتبخیرآبدرحوضههایآبریزکشور

افغانستان باید 
به حقابه هیرمند 

متعهد باشد

دولتبهدنبالافزایشهزینههاوانبساطبودجهنیست
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مستند »ننه زهرا« برای 
عموم قابل مشاهده شد

مســتند »ننه زهرا« که به تازگی از ســوی اداره روابط 
عمومــی بانــک دی ســاخته و تولیــد شــده اســت، بــرای 

عموم مردم قابل مشاهده شد.
مســتند  دی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

از  برشــی  زهــرا«  »ننــه 
زندگــی »زهــرا ســادات 
از  یکــی  حســینی« 
دی  بانــک  مشــتریان 
بــه تصویــر می کشــد  را 
کــه از جملــه مــادران و 
کــه  اســت  شــیرزنانی 
شــهید،  یــک  از  بیــش 
و  انقــاب  ایــن  تقدیــم 

کشور کرده اند و  روحیه سرشار از توکل، نشاط و امید 
وی را تبدیل به شخصیتی تاثیرگذار کرده است.

شــایان ذکر اســت؛ همه مراحل نگارش ســناریو ، 
و ســاخت مســتند از ســوی اداره روابــط عمومــی انجــام 

شده است.
مســتند »ننــه زهــرا«، همزمــان بــا ســالروز میــاد 
باســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا )س( بــا حضــور »زهرا 
سادات حسینی« و تعدادی از همسران و مادران شهدا 
به صورت خصوصی برای کارکنان این بانک اکران شد.

ایــن مســتند هــم اکنــون از طریق کانال آپــارات به 
نشانی برای عموم قابل مشاهده است.

بانک سامان چهل و نهمین 
شرکت برتر ایران شد

بانک سامان بر اساس آخرین رتبه بندی صورت گرفته 
توســط ســازمان مدیریــت صنعتــی به عنــوان چهــل و 

نهمین شرکت برتر ایران انتخاب شد.
مدیریــت  ســازمان  رســانه،  ســامان  گــزارش  بــه 

صنعتی رتبه بندی ســال 
1400 شــرکت های برتــر 
ایــران را بــرای بیســت و 
پنجمیــن ســال متوالــی 
اعــام کــرد کــه بــر ایــن 
هولدینــگ  اســاس، 
بانک ســامان بر اساس 
ســال  مالــی  اطاعــات 
1400، به عنــوان چهل و 

نهمین شرکت برتر ایران انتخاب شد. گفتنی است این 
رتبه بنــدی بــر اســاس میزان فــروش و درآمد شــرکت ها 
صــورت می پذیریــد و رتبــه 49 در حالــی توســط بانــک 
ســامان کسب شــده که این بانک توانســته میزان درآمد 
خــود در ســال 1400 را به رغــم شــرایط خــاص ناشــی از 
پاندمــی کرونــا و همچنیــن تحریم هــای ناجوانمردانه به 
میــزان چشــمگیری افزایــش دهــد و نام خــود را باالتر از 
بسیاری از شرکت های نام آور حوزه اقتصادی قرار دهد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن رتبه بنــدی بیش از 
500 شرکت مختلف بررسی و طبقه بندی شده است و 
این رتبه بندی دورنمایی از عملکرد و اقدامات شرکت ها 
در حــوزه اقتصــادی ارائه می دهد و نشــان دهنده میزان 

اثرگذاری آنان در حوزه اقتصاد ملی است.

نسخه جدید موبایل بانک 
سینا منتشر شد

ارائــه  و  الکترونیــک  بانکــداری  توســعه  راســتای  در 
خدمــات مطلــوب  و متمایز به مشــتریان، نســخه جدید 
موبایل بانــک ســینا بــرای دو سیســتم عامــل اندرویــد و 

ios منتشر شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ســینا این نســخه 

بــا هــدف ارائــه خدمات 
مشــتریان  بــه  متمایــز 
از  و  شــده  منتشــر 
و  مناســب  طراحــی 
متعــددی  قابلیت هــای 
از  اســت.  برخــوردار 
جدیــد  خدمــات  جملــه 
می تــوان  ســامانه  ایــن 
بــه امــکان انتقــال وجــه 

ســاتنا، ثبــت و انتقال چک های صیــادی، مدیریت کارت 
اعتباری، ســرویس های کارپوشــه، صورت حساب کارت، 
قابلیــت انتقــال وجــه پــل )پرداخــت لحظــه ای(، کمــک 
بــه خیریــه، ســامانه ســماچک و مشــاهده ســوابق کلــی 

تراکنش ها اشاره کرد.
نســخه جدیــد موبایل بانــک ســینا از طریق ســایت 
بانــک منوی خدمــات بانکداری الکترونیک قابل دریافت 

و استفاده است.

کوتاه از بانک و بیمه

بانک گردشگری در جمع 
شرکت های "پیشرو"

 
بانــک گردشــگری در همایــش شــرکت های برتــر ایــران 
بــه عنــوان رتبه 34 صد شــرکت برتر ایــران و به عنوان 

شرکت "پیشرو" برگزیده شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک گردشــگری، در 
ارزیابــی عملکــرد ســال 
شــرکت های   1400
برتــر، بانــک گردشــگری 
نظــر  از  شــد  موفــق 
نســبت  فــروش  میــزان 
به عملکرد ســال 1399 
معــادل 18 پلــه صعــود 
 34 جایــگاه  در  و  کنــد 

قرار گیرد.
بانــک گردشــگری همچنیــن بــه دلیل پیشــرفت در 
رتبه فروش طی چند ســال گذشــته، در ارزیابی امســال 
بــه عنــوان یکــی از 10 شــرکت " پیشــرو" برگزیده شــد و 

تندیس همایش را دریافت کرد.
ایــن گــزارش حاکیســت: شــرکت های برتــر نقــش 
مهمــی در تولیــد ملــی، اشــتغالزایی، صــادرات و دیگــر 

متغیرهای اقتصاد ملی دارند .
ســازمان مدیریت صنعتی در ســال 1401 نیز مانند 
ســال  های گذشــته اقدام بــه رتبه بندی شــرکت های برتر 
ایــران )IMI-100( کــرده اســت. ایــن رتبه بنــدی کــه 500 
شــرکت بــزرگ و تاثیرگــذار در اقتصــاد کشــور را معرفــی 
می کند، با هدف شناســایی جایگاه بنگاه های اقتصادی 
و گروه های صنعتی )رشــته های مختلف کســب و کار(، 
گســترش رقابــت بیــن بنگاه هــای اقتصــادی و کمــک بــه 

سیاست گذاران اقتصادی کشور انجام می شود.
بانک گردشــگری به عنــوان یک بانک خصوصی در 
ســال 1389 بــا اســتناد بــه قانــون برنامه ســوم توســعه 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســامی ایران 

تاسیس شده است.

درخشش بانک پاسارگاد در 
میان 500 شرکت برتر کشور

 
رتبه بنــدی  دوره  بیســت وپنجمین  در  پاســارگاد  بانــک 
شــرکت های برتر ایران )IMI100( موفق به کســب رتبه 
اول از نظــر شــاخص های بهــره وری کل عوامــل و بازده 

فروش شد.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، مراســم 
معرفی شرکت های برتر 
بــه  کــه هرســاله  ایــران 
همت ســازمان مدیریت 
صنعتی برگزار می شود، 
در ســال جــاری نیــز در 
مــورخ  دوشــنبه  روز 
3بهمــن1401 بــا حضــور 
و  اقتصــادی  مقامــات 
صنعتی کشــور، مدیران 
اقتصــادی  صاحب نظــران  و  ایــران  برتــر  شــرکت های 
بین المللــی  همایش هــای  مرکــز  محــل  در  صنعتــی  و 

صداوسیما برگزار شد.
ایــن مراســم ضمــن تشــریح مهم تریــن نتایــج  در 
رتبه بندی 500 شرکت بزرگ کشور، شرکت های پیشرو 

و شرکت های برتر، مورد تقدیر قرار گرفتند.
در ایــن راســتا، بانــک پاســارگاد در رتبه بنــدی 500 
شرکت برتر ایران ضمن کسب رتبه اول از نظر بهره وری 
کل عوامــل، موفــق به کســب رتبه نخســت در شــاخص 
بازده فروش نیز شد و موفقیت دیگری را در سال 1401 

به نام خود ثبت کرد.
گفتنــی اســت شــرکت هایی کــه نقــش مهمــی در 
تولید ملی، اشتغال زایی، صادرات و به طور کلی توسعه 
اقتصــادی کشــور دارنــد در ایــن رویــداد رتبه بندی شــده 
و بدیــن ترتیــب تصویــر شــفاف تری از وضعیــت فعــاالن 
اقتصــادی در صنایــع مختلــف جهــت تدویــن برنامه های 

توسعه ای ایجاد می شود.

ارتباطی جذاب تر با تماس 
تصویری »بله«

ایــن  کرده ایــد؟  امتحــان  را  »بلــه«  تصویــری  تمــاس 
اپلیکیشــن را به روز کنید و از نســخه جدید و تغییرات 

هیجان انگیز آن لذت ببرید.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، برقراری 
تصویــری«  »تمــاس 
کــه  اســت  وقتــی  چنــد 
بلــه  قابلیت هــای  بــه 
اضافــه شــده و کاربــران 
بــه  راحتــی  تواننــد  مــی 
بــا دوســتان و آشــنایان 
خود به صورت صوتی و 
هــم تصویــری در تماس 

باشند.
بــه تماس تصویری نســخه جدیــد، ویژگی »تصویر 
در  اگــر  یعنــی  اســت؛  شــده  اضافــه  نیــز  تصویــر«  در 
زمــان تمــاس تصویــری بــه بخش دیگری از گوشــی ســر 
 بزنیــد، تصویــر تمــاس پایین صفحــه قرار گرفتــه و قطع

نمی شود.
بــه عبارتــی، اگــر در زمان تماس، پیامی برای شــما 
ارســال شــود و بخواهیــد آن پیــام را بخوانید یــا اگر نیاز 
باشد در حین تماس، به بخش های مختلف گوشی تان 
ســر بزنیــد؛ ویژگــی »تصویــر در تصویــر«، تصویر تماس 
را کوچــک کــرده و در پاییــن صفحه قــرار می دهد. بدین 
ترتیب این قابلیت به شما اجازه می دهد به بخش های 
مختلف گوشــی ســر بزنید، بدون اینکه در تماس شــما 

اختالی ایجاد شده و یا تماس قطع شود.
همچنیــن در حیــن برقــراری تمــاس  تصویــری مــی 
تمــاس جذاب تــری  و  بفرســتید  )الیــک(  پســند  توانیــد 
داشــته باشــید. بــرای اســتفاده از تمــاس تصویــری بله، 
در صفحه گفت وگوی شخصی، از قسمت باالی صفحه 

آیکون دوربین را انتخاب و تماس را برقرار کنید.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
تهــران گفــت: ۲ هــزار و 3۹1 طــرح مشــاغل 
خرد در این اســتان از محل تســهیالت جز ۲ 
بنــد ب تبصــره 1۶ قانــون بودجــه ســال 1401 

کشور بهره مند شدند.
بــه گــزارش ایرنــا از خبــر روز ســه شــنبه 
روابــط عمومــی اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی اســتان تهــران، حامــد ویــس کرمــی 
در نشســت بررســی زیست بوم ملی اشتغال 
اســتان کــه با حضــور محمود کریمــی بیرانوند 

معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار 
داشت: از محل منابع جز ۲ بند ب تبصره 1۶ 
قانون بودجه، ۲ هزار 391 طرح مشاغل خرد 
در اســتان تهــران مورد حمایت قــرار گرفته اند 
که در این راستا تا کنون بیش از 19۶ میلیارد 
ریال تســهیات قرض الحســنه به متقاضیان 

پرداخت شده است.
وی افــزود: طــی ســالجاری در موضــوع 
در  تهــران  اســتان  آفرینــی  کار  و  اشــتغال 

شــهریور  پایــان  تــا  خانگــی  مشــاغل  حــوزه 
مــاه ســال جاری بیــش از 940 میلیــارد ریــال 
محــل  از  بانکــی  الحســنه  قــرض  تســهیات 
کــه  پرداخــت   1400 ســال  اباغــی  منابــع 
منجــر به تحقق 104 درصــدی برنامه مصوب 
امســال شد و همچنین بالغ بر 880 میلیارد 
ریــال از تســهیات اباغی 1401 نیز پرداخت 
کــه در مجمــوع از محل منابــع مذکور تعداد 
۲ هزار و 930 شــغل بــرای متقاضیان ایجاد 

شده است.

وزیــر اقتصــاد از پابرجــا مانــدن یارانه نان در 
سال آینده خبر داد و اعالم کرد: امروز بیش 
از ۲۷۵0 میلیــارد تومان قیمت خرید خودرو 
کمتــر از قیمــت خریــد در بــازار آزاد اســت و 
ایــن پــول در جیب مــردم باقی مانده اســت. 
وزارت صمــت هــم در پــی زمان بنــدی منظــم 

برای عرضه خودرو در بورس کاالست.
بــه گــزارش ایســنا، احســان خانــدوزی - 
ســخنگوی اقتصادی دولت - روز )ســه شــنبه( 
در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان 
رســانه ها با بیان اینکه به دنبال شفاف سازی 
در بودجــه کشــور و اصاح ســاختار هســتیم، 
اظهــار کــرد: افزایــش میــزان حقــوق کارکنــان 
دولــت کــه در میانــه ســال اضافه شــده بود و 
جــزو قانــون بودجه 1401 نبود و بعد از اصاح 
قانــون اضافــه شــد، رقمی را به عنــوان هزینه 
جــاری اضافه کرده که باید در مقایســه اعداد 
الیحــه بــا اعداد قانون بودجه ایــن دقت را در 

نظر داشته باشیم.

 دولت به دنبال
 افزایش هزینه ها و انبساط 

بودجه نیست
وی تأکید کرد: احســاس اینکه دولت در حال 
حرکت به ســمت افزایش هزینه ها و انبســاط 
بودجه اســت، ناشی از سوء برداشت هاست. 
چون در شــرایطی هســتیم کــه اولویت اصلی 
دولــت کنتــرل کســری بودجــه، کنتــرل رشــد 
نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار دارایی هاست 

که در مجموع به مهار تورم کمک کند.
خانــدوزی بــا اشــاره به دیگــر ویژگی های 
بــرای  ســقفی  گفــت:   140۲ بودجــه  الیحــه 
تسهیات تکلیفی شبکه بانکی برای اولین بار 
کــه  شــده  تعییــن  آینــده  بودجــه  الیحــه  در 
امیدواریــم مجلــس همراهــی کنــد تــا رقمــش 
تغییــر نکنــد؛ این امــر کمک می کند بــه اینکه 
رابطــه دولــت با شــبکه بانکی کشــور و میزان 
بــه  می توانــد  بودجــه  ناحیــه  از  کــه  فشــاری 

ناترازی های بانکی وارد شود کاهش یابد.
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی ادامه داد: 
اســتفاده  هــم  عمرانــی  زمینــه طرح هــای  در 
ابــزار مالــی درون ســالی کــه بــه مدیریــت  از 
ناترازی های ابتدا و انتهای سال کمک می کند 
و هم سهم و ضریبی که استان های محروم تر 
آینــده  در هزینه هــای عمرانــی ســال  کشــور 

دارند، قابل توجه است.
اســتان  خصــوص  در  افــزود:  خانــدوزی 
لرســتان 110 درصــد، سیســتان و بلوچســتان 
109 درصــد، کرمــان 101 درصــد و کهگیلویــه و 
بویراحمد 1۲3 درصد و مواردی از این دســت 
جــزو هدف گیری هــای توزیــع عادالنــه منابــع 

منطقه ای است.

کاهش نرخ مالیات برای 
شرکت های تولیدی

وی تاکیــد کــرد: در مــورد درآمــد نفتــی، 
دولت تاش کرد بیش برآورد نداشــته باشد و 
عــدد واقع بینانه ای را در نظر بگیرد. همچنین 

در مــورد بخــش تولیــد هم برای دومین ســال 
پیاپــی کاهــش نــرخ مالیــات بــر شــرکت های 
امیدواریــم  کــه  کردیــم  مصــوب  را  تولیــدی 

مجلس هم آن را تایید کند.
ســخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه 
عدالت در پرداخت ها، حمایت از ســهامداران 
خــرد و بــازار ســرمایه و واگــذاری امــوال مازاد 
هــم در الیحه بودجه ســال آینــده مورد تأکید 
قــرار دارد، اظهــار کــرد: در هفته هــای آینــده 
پروژه هایــی  از مجموعــه  بهره بــرداری  شــاهد 
هستیم که از دهه فجر تا پیش از پایان سال 
رونمایــی می شــود. از جملــه آغــاز بهره برداری 
از پاالیشــگاه 14 پــارس جنوبــی کــه ظرفیــت 
فرآوری گاز را به حدود 5۶ میلیون مترمکعب 
در روز می رســاند و آغــاز بهــره داری از اولیــن 
ســکوی تولیــد فــاز 11 پــارس جنوبــی کــه 1۲ 
میلیــون متــر مکعــب گاز خــام در روز را تولید 

می کند.
خاندوزی افزود: طرح جمع آوری گازهای همراه 
نیز به طور رسمی تا پایان سال به بهره برداری 
می رسد. طرح تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان 

هــم در دســتور کار اســت کــه امســال افتتــاح 
می شــود و ظرفیــت جدیــد پاالیشــی ۲10 هــزار 

بشکه را به همراه خواهد داشت.
وزیــر اقتصــاد افزود: طــرح تکمیل پاالیشــگاه 
اصفهــان با هــدف تولید گازوئیــل کم گوگرد و 
گازرســانی به روســتاهای جدید و بهره برداری 
رســمی بخشــی از خــط لولــه گاز ایرانشــهر به 

چابهار هم در دستور کار قرار دارد.
خاندوزی با اشاره به بهره برداری از طرح های 
آبی و نیروگاهی گفت: در دهه فجر و تا پایان 
آبگیــری  نیروگاهــی  ســال، طرح هــای جدیــد 
بــه روســتاها در دســتور  ســدها و آبرســانی 
کار قــرار دارد کــه جزئیات آن را اطاع رســانی 
خواهیــم کــرد. بیــش از ۷00 کیلومتــر مســیر 

بزرگراهی هم به بهره برداری می رسد.

وزارت صمت در پی زمان بندی 
 منظم برای عرضه خودرو

در بورس است
وزیــر اقتصاد با اشــاره بــه عرضه خودرو 
در بــورس اظهــار کــرد: ایــن امــر یک ســازوکار 
اســت و دولــت بــرای تامین منفعــت مردم در 
ایــن زمینــه دو اقدام را در دســتور کار داشــته 
اســت؛ یکــی اقدامــات ناظــر بــه حــوزه عرضــه 
و یکــی اقدامــات ناظــر بــه کوتاه کــردن دســت 

دالالن از این عرصه بود.
راه هــای  از  یکــی  شــد:  یــادآور  وی 
کوتاه کــردن دســت دالالن، عرضــه خــودرو در 
بــورس کاالســت کــه آمارها نشــان می دهد از 
روش های قبلی موثرتر است . اگر کارشناسان 
اقتصــادی روش هــای دیگری هــم ارائه دهند، 

استقبال می کنیم.
از  بیــش  امــروز  کــرد:  تأکیــد  خانــدوزی 
۲۷50 میلیــارد تومــان قیمــت خریــد خــودرو 
کمتــر از قیمــت خریــد در بــازار آزاد اســت و 
ایــن میــزان در جیب مردم باقی مانده اســت. 
وزارت صمــت هــم در پــی زمان بنــدی منظــم 

برای عرضه خودرو در بورس کاالست.

یک کارشناس بانکی معتقد است با توجه به 
محدودیت منابع بانک ها، تحمیل تســهیالت 
تکلیفــی بیــش از تــوان بانک هــا، صد در صد 

به ضرر کشور است.
و  پولــی  کارشــناس  ربیــع زاده،  محمــد 
بانکــی دربــاره تســهیات تکلیفــی در بودجــه 
140۲ به خبرنگار ایبِنا گفت: بانک ها واســطه 
وجوه هســتند و بودجه دریافت نمی کنند. به 
ایــن معنــا کــه ســپرده های مــردم را می گیرنــد 
و بــا درنظــر گرفتــن درصــدی همــان پــول را 
تســهیات می دهند. طبیعتــا چنانچه تغییری 
در ایــن نســبت به وجود آیــد، بانک اصطاحا 
دچار عارضه ریســک نقدینگی می شود و باید 

کسری خود را از بانک مرکزی تامین کند.
وی در ادامــه ابــراز کــرد: تامیــن کســری 
از بانــک مرکــزی منجــر بــه افزایــش پایه پولی 
خواهــد شــد و زمانــی کــه پایــه پولــی بانــک 
مرکــزی افزایــش پیــدا کــرد، ضــرب در ضریب 
تکاثر پول می شــود و تورم بســیار وحشتناکی 
بــه وجــود می آید. طبیعتا تبعــات این تورم به 
مردم مخصوصا طبقات پائین متنقل می شود 
و تبعــات بعــدی آن بــه دولــت، قانون گــذارو 

سیاست گذاران برمی گردد.
ایــن کارشــناس پولــی و بانکــی در ایــن 
خصوص یادآور شد: از نظر حرفه ای در بانک 
تفاوتــی بین تســهیات تکلیفــی و غیرتکلیفی 
چنانچــه  کــه  شــکل  ایــن  بــه  نــدارد.  وجــود 
بــر فــرض 50 همــت  قانون گــذار در بودجــه 
ازدواج،  مســکن،  بابــت  تکلیفــی  تســهیات 
فرزنــدآوری یــا ســایر مــوارد در نظــر گیــرد از 
داخل بانک از نظر ماهیت توازن بین منابع و 
مصارف هیچ فرقی بین تســهیات تکلیفی با 
آن که شــرکت های تولیدی از بانک ها و مردم 

عادی دریافت می کنند، وجود ندارد.
ربیع زاده دلیل این نبود تفاوت را چنین 
از  دولــت  را  تکلیفــی  تســهیات  کــرد:  بیــان 
جایــی تامین نمی کنــد، به این معنا که ممکن 
اســت برخــی از پول هــای حالــت رایانه ای جزء 
مطالبــات دولــت از بانک هــا شــود، امــا مبالغ 
تکلیفی از سپرده های مردم پرداخت می شود 
که طبیعتا منجر به کســری نقدینگی بانک ها 
خواهد شد و مجبور می شوند از بانک مرکزی 
برداشت کنند و تبعات تورمی وحشتناکی در 
مرحلــه اول بــرای کشــور بــه همراه مــی آورد و 

در مرحلــه بعــدی بــرای مالکین و ســهامداران 
بانک ها مشکاتی ایجاد می کند.

وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه تبعــات 
تبعــات  داشــت:  اظهــار  تکلیفــی  تســهیات 
تســهیات تکلیفــی بــه دلیــل ایجــاد مشــکل 
بــرای بانک هــا در اثــر قصور برخــی از دریافت 
کنندگان است. این کار ذخیره گیری آن ها را 
به چالش خواهد کشاند و برای جبران مجبور 
می شــوند دســت به اقدامات قانونی زنند. اما 
موضوع مهم تر این اســت که بانک ها توانایی 
تخصیــص منابــع بــه مشــتری های خــود، بــه 
ویــژه تولیدکننــدگان و افــرادی که در توســعه 
اقتصــادی کشــور موثــر هســتند را نخواهنــد 
داشت، بنابراین از یک طرف هم سهم بازار و 
هم این مشــتریان یعنی شــرکت های تولیدی 
و خدماتی که در نتیجه این کار دچار مشکل 
می شــوند را از دســت می دهنــد. بانک هــا در 
نتیجــه این تصمیم مجبور می شــوند از طریق 
دولــت تامیــن شــوند کــه در نتیجــه آن فضای 

حرفه ای نظام بانکی پیش نمی آید.
این کارشناس پولی و بانکی در این رابطه 
تصریــح کرد: تســهیات تکلیفی بــرای بانک ها 

بــه ویــژه بانک های بــزرگ در ســال جاری بیش 
از توان شــان بــود کــه ایــن کار برخــاف توصیــه 
مقامات ارشــد کشــور انجام شــد. تاکید بر این 
بــود تســهیات تکلیفی در انــدازه توان بانک ها 
تعیین شود نه در حد نیاز دولت یا درخواست 
بخش هــای مختلــف، منابــع بانک هــا محــدود 
است و حداکثر می تواند ۷5 درصد سپرده های 
بنابرایــن تحمیــل  بــر گیــرد؛  را در  بانــک  هــر 
تســهیات تکلیفی بیش از تــوان بانک ها، صد 

در صد به ضرر کشور است.
ربیــع زاده در ادامــه چنیــن توضیــح داد: 
وقتی قانونی به بانک ها اباغ شــود، مقامات 
مراجعاتــی  هــم  مــردم  و  می کننــد  پیگیــری 
خواهنــد داشــت، بنابرایــن بانــک مجبــور بــه 
پرداخــت می شــود. امــا تبعــات آن از طریــق 
تولیــدی،  تــورم، ضعیــف شــدن شــرکت های 
تضعیــف صورت هــای مالــی بانک ها بــه مردم 
کشــور  قانونگــذاران  بنابرایــن  گــردد؛  برمــی 
می کننــد  تصویــب  را  بودجــه  کــه  کســانی  و 
و کســانی کــه دســت انــدرکار برنامــه هفتــم 
هســتند، بایــد بــه این موضــوع تــوان بانک ها 

توجه داشته باشند.

تســهیل واردات بــا آزادســازی 300 میلیــون یورو و 
ســایر حواله های ارزی به برآورده شــدن بخشی از 

نیاز های کشور کمک زیادی می کند.
وتحلیلگــر  کارشــناس  فرزانــی؛  الــه  حجــت 
مســائل اقتصادی و بانکی درگفتگو با خبرنگار ایبِنا 
در خصــوص آزادســازی 300 میلیــون یــورو از منابع 
ارزی ایــران نــزد کشــور عــراق و اثــر ایــن موضوع بر 
واردات کاال هــای مــورد نیــاز کشــور، گفــت: با توجه 
به باال بودن مصارف ارزی کشــور که نزدیک به ۲0 
میلیارد دالر در طی ســال تخمین زده شــده اســت، 
آزاد ســازی منابع ارزی موضوع قابل توجهی است. 
چرا که می تواند در تامین بخشی از نیاز های کشور 

اثر گذار باشد.
وی در ایــن بــاره افــزود: بخشــی از نیاز هــای 
مهــم کشــور کــه در توســعه تولید و رشــد اقتصادی 
مهــم اســت مثــل واردات ماشــین آالت و کاال هــای 

ســرمایه ای با آزاد ســازی منابع ارزی کشــور باید در 
دســتور کار دولــت، وزارت صمــت و وزارت اقتصــاد 
برای توســعه اقتصاد کشــور قرار داده شود تا تولید 
از این محل بتواند نیاز های خود را در دسترسی به 
فناوری هــا و ماشــین آالت بــه روز شــده که مصرف 
کمتر و بهره وری تولیدی بیشتری دارند فراهم کند.
مــی رود  انتظــار  کــرد:  نشــان  خاطــر  فرزانــی 
دولتمــردان با دیپلماســی قوی اقتصادی و سیاســی 
زمینه را برای آزاد ســازی منابع ارزی کشــور فراهم 
کننــد. چــرا کــه نیــاز ما بــه منابع ارزی بــرای واردات 
کاال هــای ســرمایه ای و نیاز هــای اصلــی و اساســی 
معیشتی مردم در حال افزایش است و برای تامین 
این موارد ماهانه میلیون ها دالر در ســامانه نیما و 

خارج از آن معامله می شود.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: 
تســهیل امر واردات با آزاد ســازی 300 میلیون یورو و 

سایر حواله های ارزی کمک شایان توجهی به برآورده 
شــدن بخشــی ازنیاز هــای کشــور اســت. ضمــن اینکه 
درچنین مواقعی حتی به ازای ارزی که در کشور های 
خارجی داریم، می توانیم کاال های سرمایه ای، ماشین 
آالت و نهاده های اساسی مورد نیاز تولید را به صورت 
تهاتــری وارد کشــور کنیــم تــا از ایــن منظر بــرای مدت 

زمان مشخصی تامین نیاز صورت بگیرد.
وی درپایان خاطرنشان کرد: مساله این است 
کــه علــی رغم مفید بــودن آزاد ســازی 300 میلیون 
یــورو از منابــع بانــک مرکــزی در عــراق و معامله آن 
در ســامانه نیمــا بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کنیم 
کــه به شــدت نیازمند تقویت رایزنی هــای الزم برای 
آزاد ســازی سایر منابع ارزی و تزریق به بخش های 
مختلف اقتصاد ایران هســتیم چرا که مصرف ارزی 
باالیــی داریم ومحدود بــودن منابع به زیان تولید و 

اقتصاد تمام می شود.

ورود بانک مرکزی به بازار آزاد ارز 
رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــالم کــرد کــه 
بانــک مرکــزی از این بــه بعد به بازار آزاد 

وارد می شود و نرخ ساز خواهد بود.
محمدرضــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
در  خــود  شــخصی  صفحــه  در  فرزیــن 
توئیتــر نوشــت: »از امــروز بانــک مرکزی 
در  مشــترکی  اقدامــات  صرافی هــا  و 
احیای_ثبــات اقتصــادی در کشــور انجام 
پــس  زیــن  مرکــزی  بانــک  می دهنــد. 
بــه بــازار آزاد ورود پیــدا خواهــد کــرد و 

نرخ ساز خواهد بود.«
وی پیــش  از ایــن نیــز در برنامــه ای 
تلویزیونی در این باره اعام کرده بود که 
در بــازار آزاد هم ورود می کنیم و برخاف 
گذشــته ســعی می کنیــم در این بــازار هم 
نرخ سازی کنیم، چراکه هدف ایجاد ثبات 

ارزی در کشور است.

روز  در  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
کــه  بــود  گفتــه  جــاری  هفتــه  یکشــنبه 
شــنبه  ســه  روز  از  جدیــد  بخشــنامه  در 
)چهــارم بهمــن( فرصــت حضــور جدیــدی 
بــه صرافی هــا داده ایــم و به آنهــا گفته ایم 
بــه هــر فــرد می تواننــد تــا 5000 یــورو ارز 
بفروشــند و اگــر محدودیــت ســقف خرید 
بــرای صرافی هــا تعییــن کردیــم بــه دلیــل 
این است که می خواهیم معامات ارز به 

سمت عرضه مثبت باشد.
به گفته فرزین، اگر از روز سه شنبه 
کــه خریــد و فــروش ارز توســط صرافی ها 
آغاز می شــود محدودیتی بــرای صرافی ها 
بــه وجود بیاید در بازار متشــکل در قالب 
حــراج بــه آنها ارز می فروشــیم و به دنبال 
یــک  بــه  آزاد  بــازار  کــه در  ایــن هســتیم 

نرخ ساز تبدیل شویم.

تاثیر مثبت آزادسازی منابع ارزی در عراق بر تولید کشور

بهره مندی ۲ هزار و 
۳۹۱ طرح مشاغل خرد 

 از تسهیالت بانکی
در استان تهران

 تحمیل تسهیالت تکلیفی بیش از توان بانک ها
به ضرر کشور است

خاندوزی: مردم با خرید خودرو از بورس 
۲۷۵0 میلیارد تومان منتفع شدند
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درآمد معادن، گره گشای 
 فعالیت های زمین شناسی

و اکتشافی کشور
مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی، فــن آوری و بودجــه ســازمان 
زمین شناســی کشــور خاطرنشــان کرد که درآمدهای حاصل 
از بخش معدن، گره گشای انجام فعالیت های زمین شناسی 
و اکتشــافی مطابــق انتظــارات جامعه معدنــی و ظرفیت های 
تخصصی ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشور 

نبوده  است.
و  زمین شناســی  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اکتشافات معدنی کشور،  رضا جدیدی گفت: با نگاهی به بند 
پ ماده 43 قانون برنامه ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی در خصــوص مصــارف درآمدهــای حاصل از بخش 
معدن و تاکید قانونگذار در خصوص »تکمیل نقشه های پایه 
زمین شناسی-اکتشــافی و شناســایی و پی جویــی و اکتشــاف 
عمومی کلیه ظرفیت های معدنی کشــور« و همچنین تحلیل 
روند تخصیص این منابع طی شــش ســال اخیر اجرای برنامه 
مذکــور درمی یابیــم کــه ایــن منابــع، گره گشــای فعالیت هــای 
زمین شناســی و اکتشــافی کشــور مطابق با انتظــارات جامعه 

معدنی و ظرفیت های تخصصی این سازمان نبوده  است.
بــه گفتــه او، حقــوق دولتــی معــادن جــزو یکــی از منابع 
درآمــدی قابــل اتکای کشــور اســت که هر ســاله نقش آن در 
قانــون بودجــه افزایــش می یابــد که بــدون تردید پایدارســازی 
ایــن درآمــد و مولدســازی آن از طریــق انجــام فعالیت هــای 
تولیــد  نیــز  و  کشــور  حاکمیتــی  اکتشــافی  و  زمین شناســی 
اطالعات پایه حیاتی اســت که این امر با روند فعلی نحوه و 
نوع تخصیص این منابع به کندی پیشرفت دارد و این درآمد 

را با مخاطره و محدودیت مواجه می سازد.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه ســهم انــدک فعالیت هــای 
زمین شناســی و اکتشــافات پایه در منابع و درآمدهای بخش 
معــدن خاطرنشــان کــرد: طی ســال های اجرای برنامه ششــم 
توسعه از ابتدای سال 96 تاکنون، میزان کل تخصیص منابع 
مالی حاصل از حقوق دولتی معادن به سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی کشــور در حــدود 390 میلیــارد تومــان 
بوده  اســت. جدیدی افزود: این مبلغ پاســخگوی نیاز کشــور 
در حــوزه تولیــد اطالعــات پایــه زمین شناســی و اکتشــافی و 
همچنیــن اجــرای طرح هــای موثر در حوزه کشــف ذخایرجدید 
معدنــی نیســت و تخصیص نابهنگام و نامتناســب این منابع 
با ظرفیت های اجرایی و تخصصی این ســازمان موجب شــده 
تــا تحــوالت قابل انتظار در حوزه کشــف ذخایر جدید معدنی 
بــه خوبــی صــورت نگیرد و اجــرای هر برنامه موثــر را با کُندی 

همراه سازد.
پایــه  اطالعــات  انتشــار  و  تولیــد  بــاالی  اهمیــت  او 
زمین شناســی و اکتشــافی در ایجــاد رونــق و توســعه متــوازن 
ملی-منطقه ای در بخش های معدن، عمران و زیرساخت های 
کشــور را ضــروری عنــوان کــرد. مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی 
ســازمان زمین شناســی کشــور بــا بیــان این کــه ایــن ســازمان 
همزمان با شــروع به کار دولت ســیزدهم به طراحی و اجرای 
طــرح تحــول زمین شناســی و اکتشــاف ذخایرمعدنــی کشــور 
پرداخــت، گفــت: ایــن طــرح در قالــب توافقنامــه ســه جانبــه 
بخــش معــدن بــا مشــارکت مولفه هــای دولتــی ایــن بخش از 
جمله معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، ســازمان 
توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنی ایــران )ایمیدرو( 
از طریــق ســازمان زمین شناســی و  اجــرای فعالیت هــا  بــا  و 

اکتشافات معدنی کشور صورت می گیرد.

خبـــــــــــــــــر

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

ت اول(
)نوب

شناسه : 1443943

انتشار نوبت اول : 1401/11/05 نوبت  دوم : 1401/11/11

دستگاه مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی،  خیابان سمیه، نرسیده به خیابان بهار جنوبی، پالک 48، در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل 
را به شماره 2001092160000042  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شرحعنوانردیف
پروانه کار طراحی، تهیه مصالح و ساخت 2 باب آشیانه و انبار فوم آتش نشانی در انبار نفت شمالشرق به صورت  EPCموضوع مناقصه1
مدت 150 روز با احتساب ایام تعطیالت  رسمی و  پنج شنبه هامدت انجام کار 2
مبلغ  23,000,000,000 ریال  بر مبنای قیمت روز بازار.برآورد پایه3
1,150,000,000 ریال.مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار4

از نوع ضمانتنامه ها  طبق جدول شماره 4 ماده 4 تصویب نامه هیاًت وزیران به شماره 123402 مورخ 94/09/22 ارائه گردد.) در نوع تضمین5
صورت واریز نقدی رسید وجه امور مالی منطقه در پاکت الف ارائه گردد.( *) ارائه هر گونه چک قابل قبول نمی باشد.(

روز  یکشنبه  مورخ  1401/11/09، ساعت  ‘ 16:00. تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت6
تا ساعت   19:00  روز  یکشنبه  مورخ  1401/11/16 .مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد7
رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ   1401/11/18  به آدرس تهران، انتهای بزرگراه ارتش  ، انبار نفت شمالشرق.تاریخ و محل بازدید8
رأس ساعت  10 صبح روز  چهارشنبه  مورخ 1401/11/19 در سالن جلسات شرکت به نشانی مناقصه گزار.تاریخ و محل جلسه توجیهی 9
تا ساعت  19:00  روز  یکشنبه  مورخ  1401/11/30 .مهلت زمانی ارسال پیشنهاد 10

11

محل و نحوه دریافت و تسلیم پیشنهادات: 
دریافت اسناد مناقصه و فرم های ارزیابی کیفی و تسلیم  پاکات 
الف )تضمین شرکت در فرآیند  ارجاع کار(؛ ب)اسناد فنی بازرگانی 

و مدارک مناقصه( ؛ج )پیشنهاد قیمت(؛ و   پاکت ارزیابی کیفی

در مهلت مقرر متقاضیان با مراجعه به سایت www.setadiran.ir اسناد را دریافت و  پس از بارگذاری کلیه پاکات تکمیل شده در 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت) ستاد ( رسید آن را همراه با اصل پاکت " الف")تضمین شرکت در فرآیند  ارجاع کار(  بصورت الک 
و مهر و امضا شده  و قبل از شروع گشایش پاکات الف به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
تهران واقع در تهران، خیابان انقالب اسالمی ابتدای خیابان شریعتی، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان بهار جنوبی، پالک 48 ، طبقه 

چهارم، اطاق 410 تحویل نمایند. * تلفن تماس پاسخگویی:  77654728-  021  

شرایط متقاضیان12

1- لزوم احراز امتیاز قابل قبول )60 ( بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی. 
2- دارا بودن و ارائه گواهی  معتبر تأیید صالحیت و رتبه بندی طرح و ساخت غیر صنعتی رسته ساختمان و ابنیه نوع 2  از سازمان 

برنامه و بودجه کشور. 
3- احراز امتیاز قابل قبول) حداقل60 امتیاز( بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی مندرج در اسناد ارزیابی به تشخیص کمیته فنی 

بازرگانی)معیارهای ارزیابی پاکت ارزیابی کیفی در اسناد فراخوان تحویل می گردد.(
4- لیست پرسنل فنی و تخصصی شرکت به همراه مدارک مربوطه.

5- دارای تجربیات کاری مرتبط بر اساس رزومه کاری و توان فنی و مهندسی.
6- رعایت و بارگذاری کلیه مفاد مندرج در متن شرایط عمومی و برگشماری در اسناد مناقصه منتشر شده در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت الزامی می باشد.
از ساعت  8 صبح روز  دو شنبه  مورخ   1401/12/01.تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی13
از ساعت  9 صبح روز یکشنبه  مورخ  1401/12/07 در سالن جلسات شرکت به نشانی مناقصه گزار.تاریخ و مکان گشایش پاکات الف، و ب 15
از ساعت  9 صبح روز یکشنبه  مورخ  1401/12/14 در سالن جلسات شرکت به نشانی مناقصه گزار.تاریخ و مکان گشایش پاکات ج16
سه ماه بعد از بازگشائی پاکات نرخ. تاریخ اعتبار پیشنهادات17
هرتعداد  مناقصه گر.   حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاکات18

اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456 دفتر ثبت نام : 88969737- 021و  فاکس 021-88955953
021 تماس  دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام / پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر" موجود است.

متنآگهیفراخوانتجدیدمناقصهعمومیهمزمانباارزیابی)یکپارچه(دومرحلهای

روابط عمومی منطقه تهران

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

منطقه تهران
متن آگهی مناقصه 34- 1401 

ت اول(
كد سامانه ستاد ايران: 2001001045000040)نوب

كد پايگاه ملي مناقصات: 53.136.974

شناسه : 1444149

انتشار نوبت اول :  1401/11/05نوبت دوم :1401/11/08  

شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه ))تجدید مقاوم سازی مسیر دسترسی به ایستگاه CGS عباس آباد از توابع شهرستان میامی(( را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد.

روابط عمومی شركت گاز استان سمنان
پیام ايمنی :  نصب آب گرمکن و ساير وسايل گازسوز در رختکن و حمام  ممنوع است.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان سمنان

سهامی خاص

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی یکپارچه - شماره 1401-19-02

شرحعنوان
شرکت گاز استان سمنان به نشانی: سمنان-بلوار شهید اخالقی-نبش خیابان دهه فجرنام و نشانی مناقصه گزار

تجدید مناقصه احداث مسیر دسترسی به ایستگاه CGS عباس آباد به طول تقریبی 3/9 کیلومتر طبق مشخصات فنی اسناد مناقصهنوع،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات
درمصالح مصرفی پروژه می بایست قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

مبلغ  6,120,260,000  ریال ضمانت نامه بانکی معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتی و اصالحیه های آن یا وجه نقدنوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

از ساعت 9 مورخ   1401/11/05  لغایت ساعت 12 مورخ 1401/11/09  از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  به زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه
.www.setadiran.ir نشانی

حداکثر تا  ساعت 12 مورخ 1401/11/23  در سامانه  فوق الذکر زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه
پس از انجام ارزیابی کیفی )ب1( , جلسه گشایش پاکات )الف، ب2، ج(  متعاقبا اعالم خواهد شد.جلسه بازگشایی پاکات 
33453844-023تلفکس امور قراردادها

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.

شناسه : 1443027
 دوم(

)نوبت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 445/083/01
 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به: احداث مانیتورنگ مرکزی حراست )مناقصه عمومی شماره : 
445/083/01( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت 
سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/10/24 می باشد. اطالعات و اسناد 

مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضی ملزم به ارائه مدارک زیر از طریق سامانه ستاد می باشند:
 -) ابنیه و ساختمان  برنامه وبودجه)حداقل رتبه 5 در  گواهی )معتبر( ازسوی سازمان   )1

وضعیت رتبه بندی ازسامانه ساجار استعالم می گردد. 

2( گواهی )معتبر( صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
3( روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت در خصوص ترکیب اعضای هیات مدیره

4( تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران و الصاق مستندات مربوط به توان مالی ، سوابق 
کاری،ارزشیابی سوابق و...

انتشار نوبت اول : 1401/11/02 نوبت دوم : 1401/11/05 

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب

شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران »» سهامی خاص ««

امور حقوقی و قراردادهای شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

    1401/10/28مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی
      1401/11/13مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی

عمومی  -   یک مرحله اینوع مناقصه
متوسطمیزان اهمیت مناقصه
نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین
10درصدضریب تاثیر

 65حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت شرکت در مناقصه
-505ر385ر662ر14یال برآورد کارفرما

-/ر000ر200ر733ریال بصورت ضمانتنامه بانکینوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاری
مدت اولیه پیمان 6ماه و تعدیل پذیر می باشد  و بدون پیش پرداخت می باشد  مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
آدرس شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران : ساختمان اداره مرکزی- صندوق اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار

پستی : 191 - کد پستی : 7581873849 –تلفن:07431924720
مرکز تماس : 41934-021    دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768تلفن های سامانه ستاد

 روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی

ت اول(
 نوب

( آگهی تجدید فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت اول )54- 01(
   شناسه : 1443462

 1– موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد، احداث ایستگاه C.G.S  دوم شهر 
خشکرود  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

شرح مختصر پروژه: ) اجرای 180 متر خط انتقال به قطر 8 اینچ، اجرای216 متر خط تغذیه به 
قطر 6و8و10 اینچ، احداث ابنیه و نصب و راه اندازی  یک مورد ایستگاه C.G.S 30000  و... (

2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی 
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 

123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 و به مبلغ  4.061.825.000   ریال خواهد بود.
4-   در این پیمان 20% پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.

5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها: 
 www.setadiran.ir "محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد -

مـی باشد.
- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت 12 

مورخ 1401/12/01 از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می باشد.
- زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی کیفی، مناقصه گرانی که حائز حداقل 

امتیاز ارزیابی کیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمایند.
- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با 

کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
- زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می گردد.

6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 81.236.492.000 ریال بر 
اساس فهارس بهای تخصصی نفت و گاز و ابنیه منتشره سال 1401 می باشد.

7- پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره کار، گواهینامه صالحیت در رشته ابنیه 
و تاسیسات وتجهیزات ) داشتن هردو رتبه الزامی می باشد(، کد اقتصادی، کد کاربری پایگاه 

ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطالع رسانی 
WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت 

گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند. 
تلفکس: 086-32776660

کد پایگاه ملی:      53136810

انتشار نوبت اول : 1401/11/04 نوبت دوم : 1401/11/05

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان مرکزی ) سهامی خاص (

انتخــاب  دوره  پنجمیــن  و  بیســت  همایــش 
شــرکت های برتــر و پیشــرو ایــران موســوم بــه 
IMI-100 کــه هرســال بــا شــاخص های مختلــف 
کارشناســی، اقدام به انتخاب شــرکت های برتر 
ایــران در زمینه هــای مختلــف می کند، دوشــنبه 
بین المللــی  همایش هــای  ســالن  در  بهمــن   3

صداوسیما برگزار شد.
بــه گزارش عصر اقتصاد، ســازمان مدیریت 
صنعتــی ایــران، بــه عنــوان تنهــا متولی رســمی و 
معتبــر ارزیابــی صنایــع کشــور، از ســال ۱3۷۷ 
ایــران  بنــدی شــرکت های برتــر  بــه رتبــه  اقــدام 
کــرده و بیســت و پنجمیــن رتبــه بنــدی صــورت 
گرفته بر اســاس عملکرد ســال ۱400 شــرکت ها 
 ،۱00-IMI بــوده اســت.هدف از برگــزاری همایش
شــفاف ســازی فضای کســب وکار و ایجاد فضای 
رقابتی بین شرکت های برتر ایران است و مبنای 
اولیــه ایــن رقابــت میزان فروش شرکت هاســت؛ 
این شاخص، از منطق اقتصادی باالیی برخوردار 
بوده و بیانگر خروجی شرکت ها و اثر گذاری شان 

بر اقتصاد ملی است.
 برتری هلدینگ خلیج فارس در ایران

100-IMI با مهر تأیید
صنـایع پتـروشیمی خلیـج فـارس،  با کسب 
فــروش«،  اول در ســه شــاخص »میــزان  رتبــه 
»صــادرات« و »باالتریــن ارزش بــازار«، شــرکت 

برتر ایران شد.
کــه  ایــران  برتــر  شــرکت های  همایــش  در 
بین المللــی  همایش هــای  ســالن  در  دوشــنبه 
صدا و ســیما برگزار شــد، هلدینــگ خلیج فارس 
همچنیــن عنــوان »رتبــه اول شــاخص فروش در 
گروه پتروشــیمی« و »رتبه دوم از نظر شــاخص 

ارزش افزوده« را به خود اختصاص داد.
 میزان فروش شـــرکت صنـــایع پتـــروشیمی 
خلیـــج فـــارس، بيش از 2۷0 هزار میلیارد تومان 
بــا ارزش تریــن  بــوده اســت و توانســت عنــوان 
شرکت ایران در بازار سرمایه را از آن خود کند.

ایــن گــروه کــه هفتــه گذشــته ارزش آن در 
بــازار ســرمایه از مــرز هزارهــزار میلیــارد تومــان 
گذشــت، بزرگ ترین هلدینگ پتروشــیمی ایران، 
دومین شرکت پتروشیمیایی خاورمیانه و بیست 
و ســومین شــرکت پتروشــیمی دنیا )در بین ۱00 

شرکت برتر( است.
کسب عناوین برتر به وسیله نوری، مبین، 

پارس، بیدبلند ، پازارگاد و فجر در بین ۵00 
شرکت برتر ایران

همچنیــن زیرمجموعه هــای ایــن هلدینــگ شــامل 
توانســتند  بیدبلنــدو...  و  انــرژی  مبیــن  نــوری، 
عناویــن برتــر ایــن همایــش ســاالنه را بــه دســت 

آورند.
بر اساس این رتبه بندی شرکت پتروشیمی 
نــوری موفــق بــه کســب تندیــس و لــوح شــرکت 

پیشــرو در فراینــد رتبــه بنــدی صــد شــرکت برتــر 
ایــران و رتبــه چهــارم از نظــر صــادرات در بیــن 

پانصد شرکت ایران شد.
عالوه بر این نوری توانسته در سال ۱400، 
بیشــترین میزان صــادرات را در بین مجتمع های 
پتروشیمی کشور داشته باشد و در حوزه فروش 
نیــز رتبــه ۱2 را در بیــن صد شــرکت برتر ایران از 

آن خود کند.
شــرکت مبین انرژی خلیج فارس نیز عالوه 
 ۱00_IMI بــر ۱۸ پله صعود در تازه ترین رده بندی

توانست دو رتبه برتر را از آن خود کند. 
مبیــن توانســت امســال در گــروه انــرژی به 
رتبه اول دست یابد و این مقام به دلیل فروش 
ســال  در  محصــول  ریــال  میلیــارد   36۷099.۷
۱400 حاصــل شــد کــه 2۵00۸۱.۸ میلیــارد ریال 

بیشتر از رتبه دوم این گروه است.
همچنین در شــاخص بهره وری توانست در 

گروه انرژی رتبه اول را کسب کند.
همچنین شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج 
فــارس در دومین ســال بهره بــرداری در رقابت با 
۱00 شــرکت برتــر ایــران عنــوان اول، بیشــترین 

رشد فروش را کسب کرد.
عملیــات  شــرکت  گــزارش،  ایــن  بــر  بنــا 
شــرکت  عنــوان  بــه  نیــز  پــازارگاد  غیرصنعتــی 
اقتصــادی  ویــژه  در منطقــه  تولیــد  از  پشــتیبان 
توانســت  رده بنــدی  ایــن  در  نیــز  پــارس  انــرژی 
رتبــه اول در گــروه خدمــات عمومــی، رفاهــی و 
گردشــگری کشــور را از نظــر شــاخص فــروش، 
کسب کند و شرکت پتروشیمی پارس هم موفق 
به کسب رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در 
گــروه فرآورده های نفتــی و همچنین رتبه اول از 
نظر شــاخص بازده فروش در گروه فرآورده های 

نفتی شد.
شــرکت فجــر انــرژی خلیج فــارس نیز  رتبه 
اول از نظر شاخص بازده فروش در گروه انرژی 
و  رتبــه چهــارم از نظر رشــد فــروش را میان ۵00 

شرکت بزرگ کشور کسب کرد.
کسب عنوان شرکت برتر صادرات گرا برای 

فوالد خوزستان
شــرکت فــوالد  خوزســتان نیــز توانســت عنــوان 
“شــرکت برتــر صادرات گــرا” را در ایــن همایــش 
کســب کند و یک بار دیگر در میان صد شــرکت 
و  فــروش  شــاخص های  منظــر  از  کشــور  برتــر 

صادرات جای بگیرد.
 »ومعادن« رتبه اول فروش

در گروه سرمایه گذاری های مالی
توســعه  ســرمایه گذاری  شــرکت  همچنیــن 
معادن و فلزات با کسب درآمد قابل توجه ۱3۵ 
هزار و ۵49 میلیارد ریالی در ســال ۱400 موفق 
شد در رده نخست شرکت های برتر ایران از نظر 

میزان فروش )درآمد( قرار گیرد.

از ایــن رقــم، ۱2۱ هزار میلیــارد ریال مربوط 
به درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام است 
و فقــط حــدود ۱4 هــزار میلیارد ریــال آن از محل 
فروش ســرمایه گذاری ها حاصل شــده اســت. به 
عبارتــی، عمده درآمدزایی این هلدینگ از طریق 
رشــد و توســعه در شــرکت های زیرمجموعــه بــه 
دست آمده و عملکرد مطلوب مدیران شرکت ها 
در جهــت رشــد درآمدهــا و افزایــش ســودآوری، 
چنیــن نتیجــه مثبــت و قابــل قبولــی را رقــم زده 

است.
ایــن شــرکت ســبدی از ســهام شــرکت های 
بیشــترین  و  داده  تشــکیل  بنیــادی  و  قدرتمنــد 
کانه هــای  اســتخراج  در صنعــت  ســرمایه گذاری 
فلزی انجام گرفته که اکنون شرایط نسبتا بهتری 
نســبت بــه ســایر صنایــع دارد و از آن بــه عنــوان 
قطــب اول اقتصاد کشــور در آینده ای نزدیک یاد 
می شــود؛ چرا که در برنامه های کشــوری حرکت 
از نفت به سمت معدن پایه ریزی شده و بهترین 

جایگزین نفت، بخش معدن معرفی می شود.
هر کدام از این شــرکت ها که به نوعی پای 
ومعادن در آن ها باز شــده، طرح ها و پروژه های 
بــه  برخــی  کــه  دارنــد  اجــرا  دســت  عظیمــی در 
بهره برداری رسیده و با راه اندازی سایر پروژه ها، 
درآمــد بســیار بیشــتری بــه این شــرکت ســرازیر 
خواهــد شــد. در واقــع می تــوان گفــت: هلدینگ 
توســعه معادن و فلزات با مدیریت شــرکت های 
برتــر در حــوزه معــدن، ســبد ســهام قدرتمنــد، 
پربــازده و کــم ریســکی را تشــکیل داده کــه ایــن 
پرتفــوی، ســودآوری و درآمدزایــی باالیــی را بــه 

همراه دارد.
همچنین این شــرکت موفق به کســب رتبه 
4۵ در رتبــه بنــدی صد شــرکت برتر ایران از نظر 

میزان فروش )درآمد( شد.

کســب رتبــه نخســت در شــاخص فروش و 
کسب  رتبه اول در بهره وری به وسیله چادرملو 
در همایــش رتبــه بنــدی ۱00 شــرکت برتــر 
ایران، ، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو موفق 
شــد، رتبــه نخســت شــاخص فــروش ورتبــه اول 
بهره وری کل عوامل در گروه اکتشاف، استخراج 
و خدمــات جنبــی  را کســب نمایــد . همچنین در 
این رتبه بندی، چادرملو رتبه پنجم از نظر ارزش 
بــازار را نیــز کســب کــرد و در کل شــاخص های 
ارزیابــی، دربیــن ۵00 شــرکت بــزرگ ایــران رتبــه 
دهم را از نظر شاخص ارزش افزوده کسب کند.

 گل گهر شرکت »پیشرو«
در میان صد شرکت برتر ایرانی

و صنعتــی گل  ادامــه شــرکت معدنــی  در 
گهــر بــرای دومیــن ســال پیاپی به عنوان شــرکت 

»پیشرو« موفق به دریافت تندیس شد.
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــرای 
دومیــن ســال پیاپــی در رتبه بندی ســال ۱40۱ از 
بیــن ۱00 شــرکت برتر ایــران )IMI ۱00( به عنوان 

شرکت پیشرو انتخاب شد. 
شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه گل گهر 
نیــز بــه عنوان یکــی از زیر مجموعه های شــرکت 
گل گهر، موفق شــد برای پنجمین ســال متوالی، 
»رتبــه برتــر از نظــر رشــد ســریع« در میــان ۵00 
شرکت برتر بر اساس آخرین رتبه بندی سازمان 

مدیریت صنعتی را کسب کند.
گروه کشتیرانی بیست و پنجمین شرکت برتر 

ایران شد
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز 
توأم با کســب رتبه نخســت در میان شرکت های 
حمل و نقلی کشــور، موفق به کســب رتبه بیست  

و  پنجم در میان ۱00 شرکت برتر ایران شد.
در  شــرکت  ایــن  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 

میــان مجموعــه تمامــی شــرکت های حمل ونقــل 
اســت. کــرده  کســب  را  اول  رتبــه   کشــور، 
همــراه اول برتریــن اپراتــور تلفن همراه در حوزه 
فــروش بــا توجــه بــه وضــع گــروه »ارتباطــات و 
مخابرات« از منظر بیشــترین فروش، هولدینگ 
شــرکت  ســهامدار  عنــوان  بــه  ایــران  مخابــرات 
ارتباطــات ســیار ایــران توانســته با بیــش از 39۱ 
هــزار میلیــارد ریــال فروش در جایگاه نخســت و 
سپس »همراه اول« در جایگاه بعدی قرار گیرد.
جایــگاه ســوم ایــن گــروه نیــز بــه شــرکت 
نقش اول کیفیت به عنوان یکی از شــرکت های 
شــده  مدیریــت  ســرویس های  ارائه دهنــده 
مخابراتی و فناوری اطالعات و همچنین وابسته 
از 29 هــزار  بــا فــروش بیــش  بــه همــراه اول، 
میلیــارد ریــال در ســال گذشــته تخصیــص یافته 

است.
 بیمه ملت، رتبه هفتم شرکت های برتر

بیمه کشور
در ایــن همایــش همچنیــن بیمــه ملــت کــه 
یکــی از شــرکت های برتــر بیمــه اســت و عنــوان 
در  دارد،  را  کشــور  بیمــه  شــرکت  توانگرتریــن 
رتبه بنــدی ســازمان مدیریت صنعتــی، در جایگاه 
هفتم شرکت های برتر بیمه کشور قرار گرفت و 
در رتبه بنــدی کلی شــرکت های برتر کشــور، رتبه 

۱3۷ را از آن خود کرد.
 شرکت ملی مس سومین

»شرکت سودآور« کشور 
شــرکت ملی صنایع مس ایران در همایش 
ردیــف ۵  در  برتــر کشــور  ۱00 شــرکت  معرفــی 
شــرکت برتــر قــرار گرفــت و برپایــه شــاخص های 
تعریــف شــده بــا دریافــت لــوح تقدیــر و تندیس 
همایــش به  عنوان ســومین شــرکت برتــر از نظر 

سودآوری معرفی شد.

برترین های ایران در همایش شرکت های پیشرو ایران 
مشخص شدند
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رسیدگی به ۲۱۸ تخلف شرکت های 
حمل ونقل باری و مسافری بین 

شهری خراسان شمالی
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان شمالی 
از رســیدگی به ۲۱۸ تخلف شــرکت های حمل ونقل باری 
و مســافری بین شــهری خراســان شــمالی در کمیســیون 
رســیدگی بــه تخلفــات شــرکت های حمل ونقــل بــاری و 

مسافری بین شهری طی ۹ ماه امسال خبر داد.
محمــد مشــتری در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: 
عمده ترین این تخلفات، صدور بارنامه صوری، عدم درج 
نــرخ واقعــی حمل، صــدور بارنامه برای نــاوگان دارای تناژ 
اضافه، نپرداختن کرایه رانندگان و صدور بارنامه و صورت 

وضعیت برای ناوگان فاقد تجهیزات ایمنی است.
او افــزود: طــی ایــن مــدت  ۲۶ پرونــده تخلفــات 
شــرکت های حمل ونقــل بــاری و مســافری بیــن شــهری 
تشــکیل شــد کــه از این تعــداد برای ۲۳ پرونــده جریمه 
نقدی، یک مورد تذکر کتبی و همچنین ۲ پرونده اعالم 
برائــت صــادر شــد. ایــن مســئول بیان کــرد: کمیســیون 
رســیدگی بــه تخلفــات شــرکت های حمل ونقــل اســتان 
بــه اســتناد مــاده ۱۲ آیین نامــه اجرایی تبصــره یک ماده 
۳۱ و ۳۲ قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی تشــکیل 
می شــود. مشــتری ادامه داد: این کمیســیون مسئولیت 
رســیدگی بــه تخلفــات شــرکت های حمل ونقــل بــاری و 
مســافری بیــن شــهری را دارد و ایــن شــرکت ها موظفند 
طبــق مــاده ۴ و ۶ آییــن نامــه فــوق از صــدور بارنامــه یــا 
صورت وضع برای رانندگان و ناوگان فاقد مدارک الزم و 

ناوگان تجهیزات ایمنی خودداری کنند.
گفتنــی اســت، ۶۱ شــرکت حمل ونقــل کاال و مســافر در 
خراســان شــمالی در حال خدمات رسانی در بخش کاال 
و مســافر اســت و ۸ هزار و ۲۵۴ دســتگاه انواع ناوگان 

حمل ونقل کاال و مسافر در استان فعال هستند.

طرح حمایتی احداث ۳ هزار 
سامانه خورشیدی در زنجان 

اجرا می شود
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان زنجان اعالم کرد 
که طرح حمایتی احداث 3 هزار ســامانه خورشــیدی 5 
کیلــو واتــی بــرای خانواده هــای کم برخوردار در اســتان 

زنجان اجرا می شود.
بــه گزارش خبرنــگار مهــر،  پیــام جوادی دیــروز در 
جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه از اولویت هــای برقــی 
بیــان  اســت،  ســامانه های خورشــیدی  احــداث  اســتان 
داشــت: ۶۸ ساختگاه خورشــیدی در اســتان وجود دارد 
و ظرفیــت ایــن تعــداد ۸.۵ مــگا وات اســت. او گفــت: 
مدیریــت مصــرف بــرق متمرکــز بــر واحدهــای صنعتی و 
بخــش کشــاورزی بــود. مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
استان زنجان تاکید کرد: این شرکت بیش از ۴۹۷ هزار 
مشترک دارد که نزدیک ۸۰ درصد آنها شامل مشترکان 
خانگی، بیش از ۶۶ هزار مورد مشترک تجاری، ۱۹ هزار 
مشــترک عمومی، بیش از ۹ هزار مشــترک کشــاورزی و 

نزدیک ۴ هزار مشترک صنعتی هستند.

اخبـــــــــــــــــار

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

برابـر رای شـماره 140160301078002261 مـورخ 1401/9/21 هیـات موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک یافـت آبـاد تهـران تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـین ذورالقـدر فرزنـد نقـی بشـماره شناسـنامه 
547 صـادره از تاکسـتان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در 
آن بـه مسـاحت 87 مترمربـع در قسـمتی از پـالک 8588 فرعـی از 2 اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 536 فرعـی از 2 اصلـی واقـع در بخـش 12 
تهـران خریـداری از مالـک رسـمی خانـم زهـرا خاتـم سـاز سـلمان محـرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/05

خداداد بشیری – رئیس ثبت اسناد و امالک 
م الف 15221 / شناسه آگهی 1438233

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص شبکه گستر فن آوا 
به شناسه ملی 10102534249 و به شماره ثبت 211993  

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1401/09/12 و اجـازه مجمـع عمومی فوق العـاده مورخ 
1401/09/10 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : سـرمایه شـرکت از مبلـغ 40000000000 ریـال بـه مبلـغ 
220000000000 ریـال منقسـم بـه 220000000  سـهم 1000 ریالـی بـا نـام از محـل مطالبـات حـال 
شـده افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـاح و ذیـل ثبـت درتاریـخ فـوق الذکر از لحاظ 

افزایـش سـرمایه تکمیـل و امضـا گردید .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1445041(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص
گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا 

به شناسه ملی 14007304520 و به شماره ثبت 520613 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 
1401/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی احراز ارقام 
حسـابداران رسـمی بـه شناسـه ملـی 10320294749 بـه سـمت بـازرس 
اصلی و موسسـه تراز مشـهود محتسـب به شناسـه ملی 14007130998 
گردیدنـد  انتخـاب  مالـی  سـال  پایـان  تـا  البـدل  علـی  بـازرس  سـمت  بـه 
روزنامه کثیراالنتشـار عصر اقتصاد جهت نشـر آگهی های شـرکت تعیین 
گردید.  ترازنامه و حسـاب سـود و زیان )صورتهای مالی( شـرکت، مربوط 

بـه سـال مالـی منتهـی بـه 29 اسـفندماه 1400 بـه تصویـب رسـید.
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها

و موسسات غیرتجاری تهران )1445043(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پارت گستر هور
به شناسه ملی 14009734967 و به شماره ثبت 571546 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1401/10/10 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد:  آقـای عبـاس رنجبـری بـه شـماره ملـی 0075190567 
بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/10/10 آقـای عمـاد اشـراقی بـه 
شـماره ملـی 1219387703 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/10/10 
آقای صابر آذرینوش به شـماره ملی 3240464527 به سـمت مدیرعامل تا تاریخ 
1403/10/10 و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره تـا تاریخ   1403/10/10 انتخاب 
گردیدنـد . کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، 
بـروات ، قراردادهـا عقـود اسـامی بـا امضـاء منفـرد رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا 
مهـر شـرکت یـا بـا امضـاء منفـرد نایـب رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت 
معتبـر مـی باشـد و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل یـا 

هریـک از اعضـاء هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد.
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها

و موسسات غیرتجاری تهران )1445046(

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود کیمیـا سـامت فارمـد درتاریـخ 1401/11/01 بـه 
شـماره ثبت 607926 به شناسـه ملی 14011884600 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی مـی گـردد . موضـوع 
فعالیـت : تهیـه، سـاخت، تولیـد، توزیـع و فـروش کلیـه مـواد و محصـوالت شـیمیایی، 
دارویـی، بهداشـتی، آرایشـی و فـرآورده هـای دارویـی، شـیمیایی، پزشـکی، آرایشـی 
و سـایر فـرآورده هـای مربوطـه، مکمـل هـا ، ظـروف، قطعـات و لـوازم بسـته بندی 
کلیـه  صـادرات  و  واردات  و  مجـاز  بازرگانـی  امـور  کلیـه  بهداشـتی،انجام  و  دارویـی 
کاالهای مجاز بازرگانی ، اخذ نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی، 
واردات و صادرات،فـروش و توزیـع مـواد اولیـه مـورد نیـاز صنایـع دارویی،شـیمیایی 
و بهداشتی،تأسـیس هـر قسـم کارخانـه یـا موسسـات دارویی،،شیمیایی،تأسـیس 
شـرکت و مشـارکت در شـرکت های دیگر،خرید و فروش سـهام انها،اخذ تسـهیات 
و گشـایش ال سـی و اعتبـارات از کلیـه بانـک هـا و موسسـات دولتی،شـرکت در 
مناقصـات مزایـده ای دولتـی و خصوصـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم 
از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تهرانپارس، بلوار شهید 
جلیل سیدعلی )استخر(، خیابان شهید مسعود خانی )بوستان 5 شرقی( ، پاک7، 
طبقه 5، واحد 18 کدپستی 1655647583 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 

از مبلـغ 1,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا خانـم راضیـه 
صدیقی به شـماره ملی 0082454681 دارنده 1000 ریال سـهم الشـرکه آقای عقیل 
اریـن نـژاد فیـض آبـادی بـه شـماره ملـی 6519696390 دارنـده 999000 ریـال سـهم 
الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره خانـم هانیـه صدیقـی بـه شـماره ملـی 0020041586 
بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه 
بـه سـمت  ملـی 0082454681  بـه شـماره  راضیـه صدیقـی  نامحـدود خانـم  مـدت 
نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای عقیـل اریـن نـژاد فیـض آبـادی 
بـه شـماره ملـی 6519696390 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود 
دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک، 
سـفته  بـروات، قراردادهـا، عقـود اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری 
بـا امضـاء مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت و در غیـاب مدیـر 
عامل با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد 
اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت 
درج آگهی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور به منزلـه اخذ و 

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

و موسسات غیرتجاری تهران )1445053(

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای حامـد ثابتـی بـا معرفـی نامـه شـماره 851/1401/58006 مـورخ 
1401/10/07 از طـرف سـازمان تامیـن اجتماعـی بـا ارایـه دو بـرگ فـرم استشـهادیه 
محلـی مصـدق شـده بـه شـماره 14012156069000993 مـورخ 1401/10/19 توسـط 
دفترخانـه 820 تهـران و تقاضـای وارده بـه شـماره 140185601145019365 مـورخ 
1401/10/20 در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت درخواسـت المثنـی نمـوده 
اسـت کـه اعـام میـدارد سـند مالکیـت شـش دانـگ یـک قطعـه زمیـن بـه پـاک ثبتی 
مذکـور،  اصلـی  از  فرعـی   2 از  مجـزا شـده  و  مفـروز  اصلـی،   72 از  فرعـی   2276
قطعـه 355 واقـع در بخـش 11 ناحیـه 02 حـوزه ثبـت ملـک سـعادت آبـاد تهـران 
اسـتان تهـران بـه مسـاحت 775 مترمربـع بنـام فرشـته عبـده بعنـوان مالـک شـش 
دانـگ عرصـه و اعیـان کـه ذیـل ثبـت 50109 دفتـر 195/2 صفحـه 315 ثبـت و سـند 
مالکیـت بـه شـماره چاپـی 046655 صـادر و تسـلیم گردیـده و سـپس مـع الواسـطه 
بموجـب سـند انتقـال شـماره 67817 مـورخ 1378/12/02 دفترخانـه 371 تهـران 
شـش دانـگ بـه سـازمان تامیـن اجتماعـی منتقـل شـده اسـت. نامبرده اعـام نموده 
سـند مالکیـت بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی 
نمـوده اسـت. بدینوسـیله مراتـب باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک 
نوبـت آگهـی میشـود چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم 
یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد از تاریـخ انتشـار این آگهـی ظرف مدت 10 
روز اعتـراض خـود را کتبـاً ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن 
منطقـه تسـلیم و رسـید اخـذ نمائیـد در صـورت عـدم ارائـه اعتـراض یـا اصـل سـند 
مالکیـت یـا سـند خریـداری اقـدام بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی وفـق مقـررات 

خواهـد شـد.
محمد گلباغی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

 م الف 15489 / شناسه آگهی 1445160

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم زهـرا آزادی احمدآبـادی بـا اعـام گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی 
بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده ذیـل شـماره 4924 مورخـه 1401/10/18 
مورخـه   27036 وارده  درخواسـت  طـی  تهـران   1556 رسـمی  اسـناد  دفترخانـه 
1401/10/18 تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت خـود را نمـوده انـد کـه مراتـب در 

اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد:
1- نام و نام خانوادگی مالک: زهرا آزادی احمدآبادی

2- شماره پاک: 347 فرعی از 5117 اصلی واقع در بخش 5 تهران
3- علت گم شدن: جابجایی

4- خاصه وضعیت مالکیت: مشخصات ملک
سـند مالکیـت یـک قطعـه آپارتمـان مسـکونی نـوع ملـک طلـق بـا کاربـری بـه پـاک 
اصلـی  از  فرعـی  از 328  مجـزا شـده  و  مفـروز  اصلـی،  از 5117  فرعـی  ثبتـی 347 
مذکـور، قطعـه 4 در طبقـه 2 و واقـع در بخـش 05 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک مولـوی 
تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 54/28 مترمربـع ذیـل شـماره دفتـر الکترونیکـی 
139720301042026300 بـه شـماره چاپـی 405387 الـف 97 بـه نـام خانـم ماهـرخ 
فرجـی پـروچ صـادر و تسـلیم شـده اسـت و طبـق سـند قطعـی شـماره 6373 مورخـه 
1400/10/26 دفترخانـه 1556 تهـران بـه خانـم زهـرا آزادی احمدآبـادی منتقـل شـده 
بـا توجـه بـه اعـام فقـدان سـند  لـذا  اسـت و مالـک تقاضـای المثنـی نمـوده اسـت 
مالکیـت ملـک فـوق الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی آن مراتـب اعـام تـا هـر کـس 
نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکـر 
نشـده یـا مدعـی وجـود آن نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهی به 
ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصـل سند/اسـناد مالکیت یا سـند 
معامله تسـلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسـد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند/اسـناد مالکیت یا سـند معامله ارایه نشـود اداره ثبت المثنی سند/اسـناد 

مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد.
الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

م الف 15475 / شناسه آگهی 1445683

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

قانـون  موضـوع  اول  هیـات   1401/08/22 مورخـه   1401/2088 شـماره  رای  برابـر   
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسـدآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 
ابوالقاسـم شـهریاری فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 6113 صـادره از اسـدآباد در 
ششـدانگ گاوداری شـیری بـه مسـاحت 1838/30 متـر مربـع در قسـمتی از پـالک 
شـماره 43 اصلـی واقـع در اسـدآباد اراضـی روسـتای احمـد آبـاد در بخـش 6 حـوزه 
ثبت ملک اسدآباد خریداری از مالک رسمی منوچهر شهریاری محرز گردیده است. 

لـذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
 م.الف:493

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/05 
سیروس قلی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

 آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود نماد نیکان پایا
به شناسه ملی 14008724019 و به شماره ثبت 549312 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1401/10/19 تصمیمـات 
بـا   0075039974 ملـی  شـماره  بـه  سـلیمانی  مهـدی  آقـای   : شـد  اتخـاذ  ذیـل 
پرداخـت 999.000.000ریـال بـه صنـدوق شـرکت سـهم الشـرکه خـود را بـه میـزان 
1.000.000.000ریـال افزایـش داد. آقـای مطلـب سـلیمانی صدیـق بـه شـماره ملـی 
1552412822 بـا پرداخـت 499.500.000 ریـال بـه صنـدوق شـرکت سـهم الشـرکه 
سـلیمانی  محمدرضـا  آقـای  داد.  افزایـش  ریـال   500.000.000 میـزان  بـه  را  خـود 
بـه  ریـال   8.491.500.000 پرداخـت  بـا   0070656584 ملـی  شـماره  بـه  صدیـق 
صنـدوق شـرکت سـهم الشـرکه خـود را بـه میـزان 8.500.000.000 ریـال افزایـش 
داد. در نتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ 10.000.000 ریـال بـه 10.000.000.000 
ریـال افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بـه نحـو مذکـور اصـاح گردیـد.  

لیسـت شـرکا بعـد از فزایـش سـرمایه بـه شـرح فـوق مـی باشـد .
  سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها

و موسسات غیرتجاری تهران )1445059(

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

هنوز کروز به ســاحل نرســید که مسئوالن برای 
خرید و ساخت کشتی های جدید کانتینری برای 

صادرات محصوالت کشاورزی وعده می دهند.
کشــاورزی و گردشــگری مازنــدران بــه روزها 
و رویاهــای شــیرینی دل خــوش کــرده تــا بــار کج 
خــود را بــه مقصد رســاند و در ایــن بین همچنان 
اهــداف  بــه  نیــل  بــرای  رویاپردازانــه  وعده هــای 

ترسیم شده ادامه دارد.
چند ســالی اســت وعــده ورود کشــتی کروز 
و شــناورهای دریایــی بــه آب هــای مازنــدران داده 
می شــود، امــا بــه رغــم تــالش همــه دولت هــا و 
منصــب داران کنونی، هنوز گردشــگری مازندران 
نتوانســته از زیرســایه قایق های ســبک و تندرو و 
یا پدالو رهایی یابد و کروز برای حاشــیه نشــینان 

خزر به آرزو تبدیل شده است.
خبــر آمــدن کــروز بــه آب هــای مازنــدران از بهــار به 
تابســتان و پاییــز بــه زمســتان داده می شــود و هــر 
هفتــه مســئوالن قرارهــای کاری و تفریحــی را بــه 
هفته ای دیگر و روی سکوهای کروز وعده می دهند 
اما چند ســال و چند روز گذشــت و چشــم ســاحل 

نشــینان به دریا و آسمان خشک و خیره شد.
را  رویاهایــش  همــه  بــا  کــروز  ماجــرای 
صــادرات  و  کشــاورزی  بــه  کنیــم  فرامــوش  کــه 

محصــوالت آن خواهیم رســید، مازندران که دلی 
خوشــی از صادرات زمینی و یا هوایی محصوالت 
نــدارد دل بــه تجارت دریایی خوش کرده اســت و 
در روزگاری که دستش از کروز کوتاه ماند سعی 
می کنــد بــا آوردن کشــتی های کانتینری و یخچال 

دار، رویاهایش را در دریا با کروز پیوند زند.
طبــق آخریــن وعــده و اظهار نظر مســئوالن 
از  فرونــد  چندیــن  اســت  قــرار  اســتان  ارشــد 
رونــق  بــرای  دار  یخچــال  کانتینــری  کشــتی های 
صــادرات محصوالت کشــاورزی و تجــارت دریایی 

خریداری و یا به سفارش استان ساخته شود.

سفارش ساخت کشتی کانتینری 
اســتاندار مازنــدران بــا بیــان ایــن کــه ۹۰ درصــد 
ظرفیت های بنادر مازندران غیرفعال مانده است، 
از عــزم جدی برای صادرات محصوالت کشــاورزی 
و مرکبــات خبــر داد و گفت: قرار اســت هر هفته 
۱۰ کانتینر محموله از طریق کشتی ها صادر شود.
ســید محمــود حســینی پــور در گفت وگــو با 
خبرنگار بازار با اظهار این که اکنون نمی توان در 
منطقه حتی یک فروند کشــتی کانتینری یخچال 
دار مشــاهده کرد، افزود: برای ســاخت دو فروند 

کشتی یخچال دار و کانتینری سفارش دادیم.

او ادامــه داد: همچنیــن درصــدد هســتیم تا 
دو فرونــد کشــتی کانتینــری یخچــال را خریــداری 
کنیم و ســرمایه گذار برای خرید آن آمادگی دارد 

و در حال رایزنی برای خرید کشتی هستیم.
اســتاندار مازنــدران راه انــدازی خــط جدیــد 
کشــتیرانی را به سود اســتان مازندران دانست و 
گفت: در گذشته محصوالت از طریق استان های 
دیگــر صــادر می شــد و در آمارهــای ملــی دچــار 

ضعف بودیم.
محصــوالت  صــادرات  محمولــه  اولیــن 
کشــاورزی بــا کشــتی کانتینــری بــه ظرفیــت ۲۲۰ 
تــن از طریــق بنــدر امیرآبــاد انجــام شــد و فاصله 
نزدیک بنادر مازندران با بنادر کشورهای حاشیه 
و روســیه و ارزان بودن صادرات دریایی می تواند 
و  دریانــوردی  بــرای  را  تاجــران  اشــتیاق  و  میــل 
تجارت بیشــتر کند به شــرط آن که زیرســاخت ها 

بیش از گذشته فراهم شود.
نیامــدن کشــتی های گردشــگری و کانتینری 
و نبــود شــرکت های بزرگ حمل ونقل گردشــگری 
ضعف هــای  مازنــدران  اســتان  در  بین المللــی  و 
زیرساختی استان را بیش از گذشته نمایان کرده 
اســت و این ضعف زیرســاخت ها ســبب شــده تا 
رشــد اقتصــادی مازنــدران طــی ۱۰ ســال گذشــته 

بــدون تغییــر و ثابــت بمانــد و درحالی کــه تحقق 
طرح هــای بــزرگ در زمینــه گردشــگری و صادرات 
می تواند، فرایند توسعه استان را شتاب بخشد.

مجوز کروز هم دریافت شد
حاشــیه نشــینان خزر در مازندران و شــمال 
و  دریایــی  اتوبــوس  پهلوگیــری  راه  بــه  چشــم 
کشــتی های کانتینری هستند تا رویاهای شیرین 
مــردم منطقــه رنــگ گیرد. صــادق برزگــر مدیرکل 
میــراث فرهنگــی مازنــدران نیــز بــا اظهــار ایــن که 
مجوز یک فروند کشــتی کروز در اســتان دریافت 
بــه زودی در  ایــن کشــتی  اســت، گفــت:  شــده 

ساحل استان پهلو می گیرد.
او در گفت وگــو بــا خبرنــگار بــازار بــا بیــان ایــن که 
این کشــتی در ســاحل اســتان از گلوگاه تا رامســر 
تــردد خواهــد کــرد، پهلوگیری آن را ســبب رونق و 
شکوفاشدن اقتصاد گردشگری در استان برشمرد 
و گفــت: این اتوبوس با همکاری و ســرمایه گذاری 

بخش خصوصی وارد بندر نوشهر می شود.
او در این حال تصریح کرد: این اتوبوس به 
زودی برای استفاده گردشگران داخلی و خارجی 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
از  رونــق گردشــگری و حمل ونقــل دریایــی 

راهبردهــای اصلــی دولــت ســیزدهم در مازندران 
بــه شــمار مــی رود و بــرای فعال شــدن اتوبوس و 
شــناور دریایــی در مازنــدران ۲۰ نقطــه بــه عنوان 
فعالیت های گردشگری جانمایی شده است؛ زیرا 
بــا توجــه نقش مهم گردشــگری دریایی در رفاه و 
آســایش فراهم ســازی زیرســاخت های مورد نیاز 

این طرح الزامی است.
اکنون تمامی تفریح و دریانوردی گردشگران 
در ســاحل مازنــدران بــا قایــق موتــوری اســت و 
نظرســنجی ها نشان می دهد که بیشتر مسافران 
و گردشــگران به دلیل نبود زیرســاخت های مورد 
نیــاز رضایــت از ســاحل گــردی در اســتان ندارند. 
این وضعیت درحالی اســت که به رغم اســتقبال 
ســرمایه گــذاران، در صدور مجوزهای گردشــگری 
دریایــی گره هــای زیــادی وجــود دارد و بــه اظهــار 
ســرمایه گذاران، بــرای دریافــت مجــوز بایــد ۳۰۰ 
فعالیــت مختلــف را انجــام داد و محدودیت هــا و 

موانع زیادی در این راه وجود دارد.
ساخت ایجاد یک اسکله گردشگری در هر شهرستان 
مازنــدران نیــز از وعده هــای دور و درازی اســت کــه 
همانند کروز رنگ نگرفته است و با این حال ساحل 
نشــینان خزر برای پهلوگیــری اتوبوس های دریایی و 

کانتینری لحظه شماری می کنند.

مدیر بنادر و دریانوردی گلستان از پیشرفت 5۶ 
درصــدی پــروژه نجات بخشــی خلیج گــرگان خبر 
داد و تاکیــد کــرد کــه ایــن پــروژه از بــروز بحران 
ریزگــرد و انتشــار آن بــه نقــاط دیگــر جلوگیــری 

می کند.
نــورهللا عباســی دیــروز در نشســت گــروه 
خبــری فجــر گلســتان اظهــار کــرد: از ســال ۱۳۰۰ 
تــا ســال ۱۳۵۶ آب دریــای خــزر حــدود ســه متــر 
عقب نشــینی و پســرفت داشــت و از ســال ۱۳۵۶ 
تــا ۱۳۷۴ آب تــا حــدود دو متــر و ۵۵ ســانتی متر 

شروع به پیشروی کرد.
تاکنــون  از ســال ۱۳۷۴  اینکــه  بیــان  بــا  او 
آب دریــای خــزر پســروی داشــته اســت، افــزود: 
در ۲۷ ســال گذشــته بــه طــور میانگین ســاالنه ۶ 
و نیــم ســانتی متر آب دریــای خــزر از ســمت مــا 

عقب نشینی داشته است.
مدیــر بنــادر و دریانوردی گلســتان به پروژه 
نجات بخشــی خلیــج گــرگان اشــاره کــرد و گفــت: 
ارزش افــزوده ایــن پــروژه از پــروژه معمولــی بــه 
مراتب بیشــتر از ســایر بخش هاســت، این پروژه 
یکــی از پروژه هــای موفــق و منحصــر بــه فــرد در 
ســطح ملی و اســتان گلستان است و امیدوارم با 
اتمام پروژه، کانال ها و رودخانه های پرآب مجدد 

به حالت سابق برگردد.

اینکــه طــرح نجــات  بــه  بــا اشــاره  عباســی 
بخشــی خلیــج گــرگان در قالــب طــرح جامــع پنج 
ســاله از ســال ۱۳۹۹ تــا ســال ۱۴۰۳ پیــش بینــی 
و طراحــی شــده اســت، بیان کــرد: در حال حاضر 

روند خشــکی خلیج گرگان از شــدت مورد انتظار 
فاصلــه گرفتــه و بخشــی از اقدامــات فعلــی در 
خلیــج گــرگان، پیشــگیری به منظــور جلوگیری از 

اقدامات بعدی است.

او با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۵۶ درصدی 
الیروبــی خلیج گرگان اضافه کرد: رئیس جمهوری 
در سفر به گلستان با مشاهده وضعیت بحرانی 
خلیــج گــرگان دســتور اکیــد بــرای الیروبــی صــادر 

کرده و سازمان بنادر و دریانوردی در مدت کمتر 
از ۱۰ روز بــا تــرک تشــریفات مناقصــه، بزرگترین 
پیمانــکار بخــش دریایی)قــرارگاه ســازندگی خاتم 
االنبیــاء( را انتخــاب و پــس از انعقاد قــرارداد کار 

به مرحله اجرایی رسید.
مدیر بنادر و دریانوردی گلستان مدت زمان 
قــرارداد نجــات بخشــی خلیج گرگان را یک ســاله 
اعــالم کــرد و گفــت: این پــروژه از ۲۵ خــرداد ماه 
ســال ۱۴۰۱ آغــاز شــده و براســاس قــرارداد بایــد 
در خــرداد ســال ۱۴۰۲ بــه اتمام برســد، کل مبلغ 
قــرارداد پــروزه عــالج بخشــی خلیــج گــرگان ۲۸۴ 
میلیــارد تومــان اســت و از محــل بودجه ســازمان 

مدیریت بحران کشور تأمین می شود.
عباســی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون ۱۰۰ 
میلیــارد تومــان از اعتبــار نجــات بخشــی خلیــج 
گــرگان جــذب شــده و ۱۰۰ میلیــارد تومــان دیگر 
کــرد:  اســت، تصریــح  یافتــه  اختصــاص  آن  بــه 
دریایــی  فعالیت هــای  گــرگان  خلیــج  احیــای  بــا 
و دسترســی بــه دریــا فعــال می شــود و پــرورش 
و  خاویــاری  ماهیــان  جملــه  از  ماهیــان  انــواع 
فعالیت هــای مربــوط بــه گردشــگری دریایــی در 
ایــن منطقه رونق می گیرد، همچنین این پروژه 
از بــروز بحــران ریزگــرد و انتشــار آن بــه نقــاط 

دیگــر جلوگیری می کند.

دست مازندران به کروز نرسید؛ به قایق دل خوش کرد

جلوگیری از بحران ریزگرد با احیای خلیج گرگان
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ساماندهی تقویم آموزشی 
برای جلوگیری از تعطیلی 

مدارس
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تعطیلی متوالی 
مــدارس تاکید کرد که برای جلوگیری از تعطیلی بدون 
برنامه مدارس، تقویم آموزشی و تعطیالت کشور باید 
ســاماندهی شــوند تــا این قدر شــاهد وقفــه در جریان 

آموزش و پرورش دانش آموزان نباشیم.
بــه گزارش ایســنا، یوســف نوری در هزارو بیســت 
و چهارمیــن جلســه شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش با 
اشــاره بــه لــزوم ســاماندهی تقویم آموزشــی گفت: یک 
مــاده واحــده کــه تمام جوانب تقویم آموزشــی در آن در 
نظر گرفته شده تهیه و تدوین شود تا آموزش و پرورش 

مناطق آموزشی خود را بر اساس آن ساماندهی کند.
بایــد  مــدارس  کــردن  تعطیــل  بــرای  افــزود:  او 
شــاخص های جهانی را در نظر بگیریم و بهتر اســت این 

اختیار به وزارت آموزش و پرورش واگذار شود.
وزیــر آمــوزش و پرورش تاکید کرد: بــرای تعطیلی بدون 
برنامــه مــدارس بایــد فکــری کــرد. ضربه ای کــه تعطیلی 

مدارس به کشور وارد می کند قابل جبران نیست.
دبیــر کل شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش در این 
جلســه گفت: تعطیلی بــدون برنامه مدارس به آموزش 
و پرورش کشور ضربه می زند. هر چند جریان آموزش 
از طریق فضای مجازی پیگیری می شود؛ ولی هیچ چیز 

جای آموزش حضوری را نمی گیرد.
محمود امانی با اشاره به سند تحول شورای عالی 
انقــاب فرهنگــی گفت: در چند مــورد تداخل جدی این 
سند با وظایف و اختیارات آموزش و پرورش وجود دارد 

که باید در این زمینه تدابیر الزم اندیشیده شود.
او در ادامــه گفــت: بر اســاس بنــد ۴ ماده ۶ قانون 
تشــکیل شــورای عالی آموزش و پرورش، بررســی طرح 
هــا و لوایــح قانونــی مربوط به آمــوزش و پرورش قبل از 
طرح در مجلس شورای اسامی بر عهده این شوراست.
ایــن مســئول افــزود: بــر همیــن اســاس مجلــس 
طــرح ســاماندهی تقویــم آموزشــی را بــرای اعــام نظــر 
کارشناسی به این شورا ارسال کرده است. این طرح در 
کمیسیون های شورای عالی با حضور افراد صاحب نظر 
و متخصص امر تعلیم و تربیت مورد بررسی کارشناسی 
قرار گرفته است. امانی اظهار کرد: این طرح سه بخش 
دارد یکی دادن اختیار به شورای عالی آموزش و پرورش 
بــرای تعییــن تقویــم آموشــی، دوم انعطــاف پذیــری در 
سطح استان ها برای تعیین تقویم آموزشی متناسب با 
شــرایط و اقلیم هر اســتان و سوم لغو مصوبات محدود 

کننده پیشین می باشد.

واکنش رئیس قوه قضاییه 
به قطع اینترنت برای 

جلوگیری از تقلب در کنکور
رئیــس قــوه قضاییــه طــی تذکــری بــا اشــاره بــه 
موضــوع قطــع اینترنــت در برخی از مناطــق همزمان با 
روزهای برگزاری کنکور اظهار کرد که اینکه برای حفظ 
حقوق شــرکت کنندگان در کنکــور و جلوگیری از تقلب 
تمهیداتــی اندیشــیده شــود حتما امری ضــروری و الزم 
اســت؛ امــا قطــع اینترنــت در ســاعات برگــزاری کنکــور 
بــرای مــردم و امور روزمره و اداری آنها به صورت قابل 

توجهی مشکل ایجاد کرد.

 به گزارش میزان، حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای
در حاشــیه نشســتی در قوه قضائیه افزود: بر همین مبنا 
ضروری است رئیس سازمان بازرسی بررسی های ناظر بر 
این موضوع را از این حیث که چه راههای دیگر جایگزینی 
وجــود دارد و در ســایر کشــورهای دنیــا چــه تدابیــری بــه 
منظــور جلوگیــری از وقــوع تقلب در آزمون هــا بدون قطع 

اینترنت صورت می گیرد، انجام دهد.
او در همیــن راســتا با بیــان این که »قطع اینترنت، 
راه منطقــی قابــل قبولــی بــرای جلوگیــری از تقلــب در 
کنکور نیســت«، گفــت: علی ایّحال باید برای کنکورهای 

آتی تدبیری در این زمینه صورت گیرد.
رئیــس دســتگاه قضــا با اشــاره بــه میــزان تعطیلی 
مدارس طی سال تحصیلی جاری و مشکاتی که از این 
ناحیه متوجه والدین و دانش آموزان شده است، گفت: 
بــه اســتثنای موضوعــات مرتبــط بــا مضامین آموزشــی و 
تربیتــی کــه در محــل خــود قابل بررســی اســت، یکی از 
مشکاتی که به واسطه تعطیلی متکثر مدارس در سال 
تحصیلــی جــاری رخ داد، مقوله دریافــت وجوه از اولیاء 
دانش آموزان برای هزینه های مربوط به سرویس ایاب و 
ذهاب و تغذیه محصان بود؛ بعضا اولیاء دانش آموزان 
گایه دارند که با توجه به تعطیلی زیاد مدارس در این 
ســال تحصیلی، پول دریافت شــده از آنها برای سرویس 
رفــت و آمــد و همچنیــن تغذیــه دانش آمــوزان، به آن ها 
بــرای  مــدارس  مــواردی  در  حتــی  و  نمی شــود  مســترد 
وصــول ایــن چک های دریافتــی از والدیــن دانش آموزان 
اقــدام می کنند. بر همین مبنا مطلوب اســت دادســتان 
کل کشــور ضمــن شــنیدن اظهــارات مســئوالن مربوطــه 
در آمــوزش و پــرورش و همچنیــن اولیــا، تدابیــر الزم را 

پیرامون رفع این مشکل اتخاذ کند.

اخبـــــــــــــار

رئیــس گــروه ســالمت هــوا و تغییــر اقلیــم 
شــدید  عــوارض  بــه  اشــاره  بــا  بهداشــت  وزارت 
آلودگــی هــوا بــر ســالمت کــودکان، تاکیــد کــرد 
کــه هــر چه که در راســتای ســالمت مردم باشــد، 
وزارت بهداشــت بــا آن موافــق اســت و هرچه که 
به سالمت مردم آسیب برساند، وزارت بهداشت 
بــه عنــوان متولــی ســالمت مــردم بــا آن مخالــف 

خواهد بود. 
بــا  گفت وگــو  در  شاهســونی  عبــاس 
مســئوالن  اخیــر  اظهــارات  برخــی  دربــاره  ایســنا 
وزارت آمــوزش و پــرورش مبنــی بــر لــزوم تغییــر 
شــاخص های تعطیلــی مــدارس ناشــی از آلودگــی 
هــوا، گفــت: بعضی روزها در تهــران غلظت ذرات 
معلق PM۲.۵ بیش از ۱۰ برابر راهنمای ســازمان 
جهانــی بهداشــت می شــود کــه ایــن یعنــی غلظت 
ذرات معلق به حدی زیاد اســت که برای ســامتی 
مردم و بویژه گروه های حساس خطرناک است. 

 کاش وزیر آموزش و پرورش
پیشنهاد بهتری داشت

او افزود: یکی از گروه های حســاس کودکان 
هســتند و ایــن درســت نیســت کــه صرفا بــا تغییر 
شاخص آلودگی هوا، صورت مسئله را پاک کنیم. 
ما باید اقدام جدی برای کاهش مواجهه و کاهش 
غلظــت آالینده هــای هوا داشــته باشــیم. ای کاش 
وزیر محترم آموزش و پرورش پیشــنهاد می دادند 
کــه اقداماتــی نظیــر نوســازی نــاوگان حمل ونقــل 
عمومــی، از رده خارج کردن خودروهای فرســوده، 
بهبود کیفیت سوخت و بهبود کیفیت خودروهای 
تولید داخلی و... برای کاهش غلظت آالینده های 
مــا هــم در وزارت بهداشــت  هــوا صــورت گیــرد. 
تعطیلــی مــدارس را راهــکار اصلــی نمی دانیم، اما 
چاره دیگری جز این نداریم که با این کار مواجهه 

کودکان با آلودگی هوا را کاهش دهیم. 
عدد مبنای غیرحضوری شدن مدارس مصوب 

هیات وزیران است
رئیــس گــروه ســامت هــوا و تغییــر اقلیــم 
رســیدن  مبنــای  کــرد:  تاکیــد  بهداشــت  وزارت 
غلظــت آالینده هــای هــوا به ۱۵۰ که بــه دنبال آن 
غیرحضــوری شــدن مــدارس صــورت می گیــرد، در 
راســتای قانــون هــوای پــاک مصوب هیــات وزیران 
در ســال ۱۳۹۶ اســت. برای تغییر این شاخص که 
در قانون مطرح شده است باید کمیته ای متشکل 
از وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست، وزارت 
کشــور، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تشــکیل 
شــود تــا تصمیماتی بــا رویکرد ســامت محور اخذ 
کنند و نه اینکه بیاییم صورت مساله را پاک کنیم. 
مگــر ســازمان محیــط زیســت کــه اســتانداردهای 
ذرات معلــق هــوا را افزایــش داد، بــه هــدف خــود 
رســید که ما با عدم غیرحضوری کردن مدارس به 

هدف خود برسیم؟
وزارت بهداشت؛ مخالف هر آنچه که به ضرر 

سالمت باشد 
شاهســونی بــا تاکید بر اینکــه اولویت وزارت 
بهداشــت ســامت همــه مــردم بویــژه گروه هــای 
آسیب پذیر از جمله کودکان، سالمندان و بیماران 
زمینه ای اســت، اظهار کرد: هر چه که در راســتای 
ســامت مردم باشــد وزارت بهداشت با آن موافق 
آســیب  مــردم  ســامت  بــه  کــه  هرچــه  و  اســت 
برساند، وزارت بهداشت به عنوان متولی سامت 

مردم با آن مخالف خواهد بود. 
او افــزود: از طرفــی نکتــه حائــز اهمیــت ایــن 
اســت کــه خوشــبختانه بــا زیرســاختی کــه خــود 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــه دنبــال شــیوع کرونــا 
راه انداخــت و اپلیکیشــن شــاد را طراحــی کــرد، 
مــدارس امســال هیــچ وقــت تعطیــل نشــدند و به 
شــکل مجــازی فعــال بودنــد درحالی که ســال های 
مــدارس  نداشــت،  وجــود  زیرســاختی  کــه  قبــل 
تعطیــل می شــدند؛ امــا اکنــون آمــوزش از راه دور 

برقرار است.
استاندارد سالیانه ذرات معلق در ایران ۶ برابر 

WHO راهنمای
رئیــس گــروه ســامت هــوا و تغییــر اقلیــم 
وزارت بهداشــت ادامــه داد: مقایســه کشــور مــا با 
ســایر کشــورها که وضعیت آلودگی هــوای بدتری 
از ما دارند مانند چین، هند و... نمی تواند راهکار 
باشــد. مــا بایــد خــود را بــا کشــورهایی مقایســه 
کنیــم کــه آلودگــی هوا ندارنــد و یا  میــزان غلظت 
آالینده هــای هــوای آن ها کنترل شــده اســت. باید 
ببینیم چه استانداردهایی دارند و چه کار کرده اند 
کــه به آن شــرایط رســیده اند. اســتاندارد ســالیانه 
ذرات معلق ما در کشــور ۶ برابر راهنمای ســازمان 
بهداشــت جهانی اســت و این یعنی مواجهه مردم 
بــا آلودگــی هوا باالســت؛ پس باید بــه جای تغییر 
شــاخص ها، رویکرد خود را بر کاهش آالینده ها و 

کنترل منابع انتشار بگذاریم.

عملکــرد  پایــش  و  بودجــه  مرکــز  معــاون 
وزارت بهداشــت بــا بیان اینکه ســهم آموزش و 
پژوهش در بودجه ســال ۱۴۰۲وزارت بهداشت 
صفر اســت، تاکید کرد که در ســال آینده برای 

تامین دارو با مشکل مواجه خواهیم شد.
بهــروز قنبری در گفت وگــو با خبرنگار ایلنا 
دربــاره بودجــه ســامت در ســال ۱۴۰۲ و اینکــه 
گفته می شود، این بودجه افزایشی بوده است، 
گفــت: اگــر نــگاه کلــی به بودجه ســامت ســال 
۱۴۰۲ داشته باشیم اینگونه است که ۴۹ درصد 
افزایــش داشــته اســت، امــا زمانی کــه بودجه را 
بررســی می کنیم متوجه می شــویم که چیزی در 

بودجه افزایش پیدا نکرده است.
او ادامه داد: در حوزه حقوق و دستمزد در 
بودجه سال ۱۴۰۲، ۴۲ درصد افزایش داشته ایم 
که ۲۰ درصد آن برای امســال بوده اســت که در 
دو مرحلــه هــر بار ۱۰ درصد بــه حقوق کارمندان 
دولت اضافه شــده اســت. ۲۰ درصد هم از این 
۴۲ درصــد پیش بینی افزایش حقوق برای ســال 
آینده کارمندان دولت اســت. بنابراین افزایشــی 
در مقایسه با سال ۱۴۰۱ عما در بودجه نداریم.
عملکــرد  پایــش  و  بودجــه  مرکــز  معــاون 
وزارت بهداشــت تصریــح کــرد: در گذشــته ارز 
ترجیحی به شرکت های دارویی پرداخت می شد 
تــا شــرکت های دارویــی بتواننــد از ایــن طریــق 
داروی مــورد نیــاز را تامیــن کننــد و ایــن مبلــغ 
در ســنوات گذشــته در بودجه وزارت بهداشــت 
نبوده اســت بلکه شــرکت های دارویی از طریق 
بانــک مرکــزی منابــع ارزی را تامیــن می کردنــد 

و دارو را تهیــه کــرده و وارد کشــور می کردنــد و 
بعد وزارت بهداشــت از این شرکت های دارویی 

خرید می کرد.
قنبــری بــا بیــان اینکــه در بودجــه ۱۴۰۲ ارز 
دولتــی بــه شــرکت های دارویی قطع شــده اســت 
و دولــت مابــه التفــاوت ارز را در بودجــه وزارت 
بهداشــت وارد کرده اســت، گفت: براین اســاس 
حــدود ۶۵ هــزار میلیــارد تومان بــه بودجه وزارت 
بهداشــت اضافه کرده اند و بعد می گویند بودجه 
وزارت بهداشت افزایش پیدا کرده است درحالی 
که این اصا افزایش نیست بلکه این مبلغ همان 
وجه ریالی ارز ترجیحی اســت که به شــرکت های 
دارویــی پرداخــت می شــد و اصــا از برنامه وزارت 
بهداشــت نبوده اســت و منابع آن هم در دســت 
وزارت بهداشت نبوده است و حاال این کار را هم 
برعهــده وزارت بهداشــت گذاشــته اند و از همیــن 
رو مبلغ ۶۵ هزار میلیارد تومان به بودجه وزارت 

بهداشت اضافه کرده اند.
او خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که 
بــرای اینکــه در حــوزه دارو در ســال ۱۴۰۲ دچــار 
چالــش نشــویم حداقــل بــه ۱۰۵ هــزار میلیــارد 
تومــان نیــاز داریــم و اگر این مبلغ تامین نشــود 
مــا قطعــا در ســال آینــده با مشــکل تامیــن دارو 
و منابــع دارویــی مواجــه خواهیــم شــد. بنابراین 
۶۹ هــزار میلیــارد کــه برای طــرح دارویار در نظر 
گرفته شــده، پاســخگوی تامین داروی الزم برای 

سال ۱۴۰۲ نیست.
معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت 
بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا در بودجه 

ســال ۱۴۰۲ برای تامین داروهای بیماران خاص 
یا صعب العاج اعتبار خاصی دیده شده است، 
گفــت: ۱۰ درصــد منابع هدفمندی را برای تامین 
منابــع دارویــی بیمــاران صعــب العــاج، خاص و 
شیرخشــک در نظر گرفته شــده بود. امسال نیز 
از ۵ هــزار میلیــارد صرفا هــزار میلیارد به وزارت 
بهداشت پرداخت شده است و برای سال ۱۴۰۲ 

اعتبار مشخصی برای این منظور نیست.
قنبــری تصریــح کــرد: آن چیــزی کــه مــا در 
الیحــه بودجــه می بینیــم ایــن اســت کــه هیــچ 
چیــزی در نظــر گرفته نشــده اســت حــاال ممکن 
اســت که ســازمان برنامه بگوید این موضوع در 
بخشــی از بودجه دیده شــده است اما ما چنین 
چیــزی ندیده ایــم. البتــه مــواردی در بخش هایی 
از بودجــه بــه صــورت گنگ آمده اســت و معلوم 
نیست که این اعتبار قرار است به کجا پرداخت 
شــود وقتی بخشــی از بودجه گنگ باشــد دست 
ســازمان برنامه و بودجه اســت که اگر بخواهد، 
می توانــد ایــن بودجــه را پرداخــت کند یــا نکند و 
یــا مبلغــی از آن را پرداخــت کنــد در صورتــی که 
منابع سامت به این صورت نیست و ما از االن 
باید پیش بینی کنیم برای اینکه در ســال آینده 
با مشکل تامین دارو و سرم مواجه نشویم باید 
از همیــن االن خریــد انجــام دهیم و مــاده اولیه 

برای دارو تهیه کنیم.
او تاکیــد کــرد: کل بودجــه ای کــه در ســال 
۱۴۰۲ در حــوزه آمــوزش، پژوهــش، تحقیقات و 
دانشــجویی و فرهنگی برای وزارت بهداشــت در 
نظر گرفته شده است صفر است. گویا در سال 

آینــده دانشــجویی قــرار نیســت آمــوزش ببیند، 
کار تحقیقاتی انجام نمی شود و هیچ اقدامی در 

حوزه دانشگاهی انجام نمی شود.
معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت 
بهداشــت درخصوص بودجه تامین تجهیزات در 
ســال ۱۴۰۲ گفــت: اعداد و رقم هایــی در بودجه 
بــرای ایــن موضــوع دیــده شــده اســت امــا اعداد 
قابــل توجهــی نیســت. در گذشــته تجهیــزات و 
دارو بــا ارزهــای دولتی وارد می شــد امــا در حال 
مــا در حــوزه  و  ارزهــا رقابتــی می شــود  حاضــر 
دارویار مشــکل تامیــن منابع مالی پیدا می کنیم 
و مــا بــا توجــه بــه ایــن نــوع چیدمــان بودجــه در 
روزمره گــی مــان بــا مشــکل مواجه خواهیم شــد 
و امیدواریــم بتوانیــم چالش های حوزه بودجه را 
در بخش هایــی کــه بــه بیمار آســیب می زند رفع 
کنیم و اولویت مان را در این زمینه گذاشته ایم.

جدیــد  نیــروی  اســتخدام   دربــاره  قنبــری 
نیــروی  اســفندماه  در  بهداشــت  وزارت  گفــت: 
اســتخدامی جدیــد دارد کــه بــرای ایــن نیروهــای 
ســال  عمومــی  بودجــه  در  ریالــی  اســتخدامی 
۱۴۰۲ پیش بینــی نشــده اســت و از محــل درآمد 
اختصاصــی دانشــگاه ها پرداخــت می شــود برای 
ما تامین منابع بســیار مهم اســت ما امیدواریم 
کــه ایــن اســتخدام اتفــاق بیفتــد؛ چراکــه وزارت 
بهداشت برای اجرای طرح نظام ارجاع پزشک و 
خانــواده که یکــی از برنامه های مجلس و دولت 
بــرای ســال آینــده اســت، نیازمنــد نیــروی جدید 
است؛ اما اگر منابعی برای آن دیده نشود ما با 

چالش مواجه می شویم.

قانــون پیش فــروش مســکن از آن دســته 
قوانینی اســت که طبق نظر کارشناسان آنچنان 
کــه بایــد اجرایــی نشــده و می تــوان گفــت که به 
دســت فراموشــی ســپرده شده اســت، در حالی 
که رونق بازار مسکن به عنوان مهم ترین بازتاب 
اجرایی کردن این قانون به شمار رفته و بخشی 
از مشکالت در این بخش را مرتفع خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، قانون پیش فروش مســکن 
اگرچــه در ســال ۸۹ و در ۲۵ مــاده بــه تصویــب 
رســید، امــا بــه علــت وجــود برخــی مشــکات در 
حــوزه اجرایــی، عملیاتــی نشــد از ایــن رو اصــاح 
آن بــرای رفــع ابهامات و تناقضات قانونی ازجمله 
مالکیــت تدریجــی، صدور ســند قطعی بدون طی 
مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی و تأخیر 
موجــه و غیرمجــوز و پرداخــت خســارت از ســوی 
فروشــنده، حــق فســخ قــرارداد از ســوی خریــدار 
بسیار ضروری و سبب شد تا این قانون آن چنان 

که باید اجرایی نشود.
در نتیجه در سال ۹۷ برای اصاح بار دیگر 
بــه مجلــس شــورای اســامی عــودت و کلیات آن 
نیــز بــه تصویــب رســید، امــا از آن زمــان تاکنــون 
تصویب نهایی و اجرایی شدن آن بر زمین مانده 

و در حال باتکلیفی است.
ایجــاد بن بســت و مانــع در شــرایط ترهیــن 
اولیه و ثانویه برای اخذ تسهیات بانکی به دلیل 
نقــض اصــل مالکیــت بــه موجــب مقــررات مــاده 
۱۰ قانــون پیش فــروش ســاختمان، فراهــم کردن 
شــرایط ورود مهندســان ناظــر بــه حیطــه مالــی و 
حقوقــی پروژه هــا و امــکان تبانــی بــا هــر یــک از 
طرفیــن، نبــود امــکان انتقــال قطعــی اســناد در 
پروژه های مشارکتی با نهادها و ارگان های دولتی 
و اشخاص حقیقی و حقوقی، عدم امکان اجرای 
قانــون پیش فــروش ســاختمان بــه دلیــل امــکان 
تشــکیل و معرفــی هیــات داوران بــه دلیل تدوین 
و تصویــب نشــدن آیین نامــه اجرایــی بــه وســیله 
هیــات وزیــران به موجــب مــاده ۲۰ ایــن قانــون، 
ایجاد مشــکات حقوقی و قضایی نامتعارف برای 
تولیدکنندگان مسکن، ایجاد بوروکراسی اداری و 
افزایــش هزینه های ثبتــی و اینکه در قانون فقط 
بــرای تخلفــات پیش فــروش جریمه دیده شــده و 

هیچ گونه جریمه و ضمانتی برای عدم پرداخت ها 
یــا عــدم اجــرای تعهــدات از ناحیــه پیــش خریدار 
کــه در  دیــده نشــده، ازجملــه اشــکاالتی اســت 
سال های گذشته به این قانون وارد شده است.

در  صاحب نظــران  و  کارشناســان  دیگــر  ســوی  از 
ایــن بخــش معتقدنــد کــه ایــن اقــدام بایســتی هر 
چــه ســریع تر اتفاق بیافتــد چراکه نبــود این قانون 
ســبب شــده تــا عــاوه بــر کند شــدن معامــات در 
در  نیــز  کاه برداری هایــی  شــاهد  پیش فــروش، 
ایــن بخــش باشــیم. همچنیــن بــه عقیــده همیــن 
کارشناســان تصویب نهایی و اجرایی شــدن قانون 
پیش فــروش مســکن موجب امنیــت خاطر مردم و 
حضــور فعال تــر آنهــا در ایــن بازار می شــود؛ چراکه 
یکــی از مشــکاتی کــه به صورت جــدی در موضوع 
پیش فــروش گاهــی دیــده شــده کــه ســبب شــد 
تــا مــردم بــرای حضــور در ایــن بــازار دچــار دودلــی 
بشوند، سوءاستفاده هایی به خصوص فروش یک 
واحد مسکونی به چند نفر بوده که دالیلی از این 
قبیــل و از ســوی دیگــر نبــود قانون ســبب شــده تا 

شاهد رکود در این بخش از بازار مسکن باشیم.
 اجرایی شدن قانون پیش فروش مسکن

موجب شفافیت در بازار می شود
رئیس مجمع ملی صنعت مسکن و ساختمان بر 
این باور است که در صورت اجرایی شدن قانون 
شــفافیت  شــاهد  نه تنهــا  مســکن  پیش فــروش 
هــر چــه بیشــتر بــازار در این بخــش خواهیم بود 
بلکه مردم با احســاس امنیت بیشــتری اقدام به 

پیش فروش مسکن خواهند کرد.
»مجتبــی بیگدلــی« در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا افزود: این قانون در صورت اجرایی 
شدن در واقع موجب ساماندهی وضعیت خرید 
و فروش در صنعت ســاختمان می شــود و نقش 

زیادی در کنترل مهار تورم در این بخش دارد.
او بــا بیان اینکه قانون پیش فروش مســکن 
از آن دســته قوانینــی اســت کــه بــه فراموشــی 
ســپرده شــده اســت، تصریح کرد: مردم امروز از 
پیش فروش مســکن احســاس امنیــت نمی کنند، 
امــا  دارد،  را  خــودش  خــاص  مشــکات  چراکــه 
اجرایی کردن این قانون نه تنها موجب می شود تا 
مردم با احســاس آرامش به پیش فروش مسکن 

اقــدام کننــد بلکه انبوه ســازان نیز با خیال راحتی 
محصول خود را به صورت شــفاف، درســت و در 
یک فضــای امیدوارکننده بــه مصرف کننده عرضه 

خواهند کرد.
اســتان  انبوه ســازان  انجمــن  رئیــس  نایــب 
تهران نیز در ارتباط با مزایای اجرایی شدن قانون 
پیش فــروش مســکن در گفت وگــو بــا ایرنا گفت: 
اشکاالتی که به این قانون وارد شد سبب شد تا 
آن چنــان کــه بایــد اجرایی نشــود و می توان گفت 
برخــی از عوامل دخیل ازجمله مهندســان ناظر و 
یــا دفترخانه هــا زیر بــار عملیاتی کــردن آن نرفته 
و ســبب شــد تا قانون پیش فروش مسکن خیلی 

اجرایی و یا عملیاتی نشود
ایــرج رهبــر بــا بیــان اینکــه تاکنــون حــدود 
۳۵ هــزار واحــد طبــق قانــون پیش فــروش پیــش 
رفتنــد، تصریــح کــرد: یکــی از مهم تریــن ایراداتی 
کــه بــه ایــن قانــون وارد اســت، فروشــنده مکلف 
اســت بــه ازای هــر پرداخت و هر یک از اقســاط، 
ســهمی از ۶ دانــگ ملــک را رســماً و بــا ثبــت در 
دفتــر اســناد رســمی به نــام خریدار کنــد، این در 
حالی است که اگر خریدار بعد از یکی دو قسط، 
بقیــه اقســاط را پرداخــت نکنــد، فروشــنده بابت 

فســخ قرارداد و اســترداد ســهم های واگذار شــده 
از ملــک، ناگزیــر بایــد بــه مراجع قضایــی مراجعه 
کند که این وضعیت، چند سال فروشنده و سایر 
خریــداران ملــک را باتکلیف گذاشــته و ســرمایه 

آنها بازگشتی ندارد.
او بــا بیان اینکه قانون پیش فروش مســکن 
بایــد بــرد- بــرد بــرای هــر دو طــرف باشــد اظهــار 
داشــت: اجرایی شــدن درســت این قانون بســیار 
خوب است اما به شرطی که سازنده و خریدار از 
آن ســود ببرند. نه اینکه به ســود یک طرف و به 

ضرر طرف دیگری باشد.
رونق بازار مسکن با گسترش پیش فروش

کارشــناس حــوزه مســکن نیــز در گفت وگــو 
بــا ایرنــا در خصــوص مزایای اجرایی شــدن قانون 
پیش فــروش مســکن گفــت: محقــق شــدن ایــن 
بــازار  در  رونــق  ایجــاد  راه هــای  از  یکــی  قانــون 
مسکن است، اما خریداران باید از داشتن مجوز 

پیش فروش واحد مطمئن شوند.
فرشــید ایاتــی اضافــه کــرد: ایــن روزهــا بــا 
افزایــش قیمــت مســکن و همچنیــن  بــه  توجــه 
ایجــاد فاصلــه بیــن تــوان خریــد خریــدار و قیمت 
اعامی فروشنده، بحث پیش فروش مسکن داغ 

شــده اســت که الزم است خریداران از جنبه های 
حقوقی همه جوانب را بررســی کنند در این بین 
دولــت نیــز می توانــد با ایجــاد ســامانه متمرکز به 
تسهیل خرید و پیش خرید این واحدهای در حال 
ســاخت کمــک کنــد تا مــردم بدون دغدغــه اقدام 

به خرید کنند.
انتشار آگهی پیش فروش ساختمان نیازمند 

مجوز است
او در حالــی بــر تصویــب نهایــی و اجرایــی 
شــدن قانون پیش فروش مســکن تاکیــد دارد که 
در هفته ای که گذشت خلیل محبت خواه، مدیر 
کل راه و شهرســازی تهــران، از ۲۵ هــزار مــوردی 
بــه  ســاختمان  پیش فــروش  کاه بــرداری  آمــار 
وســیله موسســات و شــرکت ها که البته از طریق 
دو اپلیکیشــن اقــدام به پیش فــروش کرده بودند 

خبر داده بود.
اینکــه هرگونــه  بیــان  بــا  کارشناســان  ایــن 
انتشــار تبلیغات برای پیش فروش ساختمان نیاز 
به تایید ادارات کل راه و شهرســازی و فرهنگ و 
ارشــاد اسامی اســتان دارد، اظهار داشت: بدون 
اخــذ مجــوز از ایــن اداره کل از هرگونــه انتشــار 

آگهی پیش فروش می بایست خودداری شود.

سازوکارهای تعیین و 
تعریف نخبه تغییر می کند

رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا بیــان اینکــه 
تمــام تــالش مــا ایــن اســت کــه نخبــگان کشــور 
بتواننــد ثــروت آفرینی کنند، تاکیــد کرد که الزم 
اســت کــه ســازوکارهای تعییــن و تعریــف نخبــه 
تغییــر کــرده و صرفــاً مالک هــا بــر اســاس معدل 

و کنکور نباشد.
بــه گــزارش ایلنا، رئیس بنیــاد ملی نخبگان 
در دوازدهمین نشســت پاســخگویی تلفنی وزرا، 
معاونان و مدیران دولت ســیزدهم به تماس های 
مردمــی، ســازوکارهای تعریــف و ارزیابی نخبگان 
را کامل ندانســت و با تأکید بر اینکه تمام تاش 
مــا ایــن اســت کــه نخبــگان کشــور بتواننــد ثروت 
آفرینی کنند، گفت: الزم اســت که ســازوکارهای 
تعییــن و تعریــف نخبــه و نخبگانــی تغییر کرده و 
صرفاً ماک ها بر اساس معدل و کنکور نباشد. 

می کنیــم  تــاش  اینکــه  بیــان  بــا  دهقانــی 
ســال آینــده در بنیــاد نخبگان برای مثــال ۱۰۰ نفر 
جوشــکار و تاجر نخبه هم داشــته باشیم، تصریح 
کــرد: مکانیســم شناســایی نخبــگان بایــد از شــکل 
مرسوم فرم پر کردن، تغییر یابد و با مکانیسم های 

هوشمند نخبگان را شناسایی کنیم. 
معــاون رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه در تــاش 
نخبــگان  بــرای  بانک هــا  همــکاری  بــا  هســتیم، 
وام هایــی فراهــم کنیــم، گفــت: فراهــم ســاختن 
فضــا بــرای خدمت و فرصــت کار کردن و نیز خانه 
و خــودرو دو اولویتــی اســت کــه بنیــاد و معاونــت 
در نظــر دارد و بــه عنــوان نماینــده شــما هر کاری 
بتوانیم در مسیر رفاه نخبگان انجام خواهیم داد.

پیش بینی مشکل در تامین دارو در سال آینده

مخالفت وزارت بهداشت با تغییر استانداردهای شاخص آلودگی هوا برای عدم تعطیلی مدارس

انتظار ۵ ساله برای اصالح قانون پیش فروش مسکن
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