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علی رمضانیان

موضــوع رابطــه اقتصادی ایــران و عراق در چند 
ماه اخیر با چالش های جدی همراه شده است. 
اقتصــادی و سیاســی  از تحلیل گــران  بســیاری 
ایــن  رخــداد را برآمــده از سیاســت های منطقه 
ای امریــکا دانســته و معتقدنــد کــه بلندمــدت 
نخواهد بود؛ چرا که دولت عراق متضرر اصلی 
بــوده و در نهایــت بــا امریــکا در ایــن خصــوص 
مذاکــره می کنــد، اما  در نهایــت، تاجران ایرانی 

بازار خود را از دست داده و الی چرخدنده سیاسی، اقتصادی 
له می شوند. 

به گزارش عصر اقتصاد، چندی پیش رویترز طی گزارشی 
اعالم کرد: »بانک مرکزی آمریکا در آذر ماه امسال، کنترل های 
شــدیدتری را بــر معامــالت بیــن المللــی دالر توســط بانک هــای 
تجاری عراق اعمال کرد. این اقدام به منظور توقف انتقال دالر 
بــه ایران و اعمال فشــار بیشــتر همراه بــا تحریم های آمریکا بر 
سر برنامه هسته ای تهران انجام شد و تهران را در تامین دالر 
با مشــکل مواجه کرد. عقیل الفتالوی، نماینده شــیعه مجلس 
عــراق، واشــنگتن را بــه اســتفاده عمــدی از مقــررات جدیــد بــه 
عنــوان یک ســالح سیاســی متهم کــرد. او گفــت: »آمریکایی ها 
از محدودیت های ســفت و ســخت نقل و انتقال دالر به عنوان 
پیام هشدار دهنده به نخست وزیر سودانی استفاده می کنند 
تا با منافع آمریکا همراه باشــد. پیام آمریکا در واقع این اســت 
کــه فعالیــت علیــه منافع ما می تواند منجر به ســرنگونی دولت 

شما شود.«

فرصت طالیی برای رقبای ایران 
در بازار عراق

ایــن گــزارش رویتــرز بازگــو کننــده شــرایط امروز 
بیــن تجــار ایرانــی و عراقــی اســت کــه ظاهــرا در 
حــال حاضــر روزنــه امیــدی بــرای آن دیــده نمــی 
شــود. جهانبخــش شــیرازی از فعــاالن اقتصادی 
در حــوزه عــراق بــه خبرنگار عصــر اقتصاد گفت: 
رخدادهــای بیــن ایــران و عــراق ، مســاله سیاســی اســت و باید 
از دیــد سیاســی بــه آن نگریســت لــذا بایــد تالشــهای سیاســی 
بیشــتری معطــوف حــل ایــن بحران شــود. بعــد از اقــدام فدرال 
رزرو در ممنوعیــت عرضــه دالری بانکهــای عراقی در برابر دینار 
و به دلیل تامین دالر فیزیکی بازار ایران، عراقی ها برای کنترل 

بازار اقتصادی خود پیام واگرایی با ایران را مخابره میکنند.
وی افــزود: در عرصــه اقتصــادی عــراق مــا رقبــای زیــادی 
داریــم. ترکیــه، چیــن و عربســتان از جملــه ایــن رقبا هســتند و 
اگــر فکــری جــدی برای حــل بحران نکنیم این فضار را از دســت 
خواهیــم داد. در حالــی کــه عراق بــرای ایران اهمیــت اقتصادی 
باالیــی دارد. کشــور ترکیــه بــه دلیــل کاهــش ارزش پــول ملــی 
خــود، صــادرات  بــه عراق را تشــدید کرده اســت. عربســتان نیز 
بــا جدیــت وارد بــازار عراق شــده و در حال گســترش بــازار خود 
اســت. محصــوالت ارزان چینــی کــه در حال تصاحــب همه دنیا 
است. حال با توجه به این شرایط ، اوضاع سیاسی و اقتصادی 

ایــران جنجالــی شــود یعنــی بازنــده اصلــی قطعا تاجــران ایرانی 
خواهنــد بــود .از طرف دیگر بانکهــا و کارفرماهای دولتی عراقی 
بــه دلیــل تحریم های آمریکا علیــه ایران و با بهانه قراردادن اف 
ای تی اف، حساب های شرکت های ایرانی را مسدود می کنند و 

وضع بدی را برای ایرانی ها رقم زده اند. 
اســتریت  »وال  آمریکایــی  روزنامــه  رابطــه،  همیــن  در 
ژورنــال« نیــز در هفتــه گذشــته  نوشــت: »عراقی هــا مقصــر 
غیرمنتظــره ای بــرای تضعیــف ارز ملــی شــان که باعــث افزایش 
قیمــت موادغذایــی و کاال هــای وارداتــی شــده معرفی کــرده اند 
و آن  تغییــر سیاســتی اســت کــه خزانــه داری ایــاالت متحــده و 
فــدرال رزرو نیویــورک اعمــال کــرده انــد. مقامــات آمریکایــی و 
عراقــی می گوینــد، فــدرال رزرو نیویــورک در مــاه نوامبــر اعمــال 
کنترل هــای شــدیدتری بــر معامــالت بیــن المللــی دالر توســط 
بانک های تجاری عراق اعمال کرده، اقدامی که با هدف کاهش 
انتقال دالر به ایران و سایر کشور های خاورمیانه که به شدت 

تحریم هستند، آغاز شده است.

محدودیت فعالیت برای بانکهای عراقی
بــه گفتــه مقامــات عراقــی و اســناد دادگاه، بانــک مرکــزی عراق 
چهار بانک »بانک آسیای اسالمی، بانک خاورمیانه عراق، بانک 
اســالمی انصاری و بانک اســالمی القبوده« را از انجام هرگونه 
معاملــه دالری منــع کــرده اســت. مقامات آمریکایی ســال ها بر 
عراق فشار آورده اند تا کنترل خود بر بانک ها را تقویت کنند. 

متن کامل را با اسکن QR کد در سایت روزنامه مطالعه کنید. 

در سایت روزنامه بخوانید:

بلژیک از تحریم الماس روسیه توسط اتحادیه 
اروپا حمایت نخواهد کرد

ترجمه: سلیم حیدری

نخســت وزیــر الکســاندر دی کــرو مــی گوید 
که این اقدام بی معنی است. الکساندر دی 
کرو، نخســت وزیر بلژیک روز جمعه گفت، 
بلژیــک هرگــز از ممنوعیــت واردات المــاس 
روســیه بــه اتحادیــه اروپــا حمایــت نخواهــد 
کرد و افزود که اقداماتی از این دســت تنها 
در صورتــی موثــر خواهنــد بود که در ســطح 

جهانی معرفی شوند.
روی  بــر  کار  حــال  در  اروپــا  اتحادیــه 

دهمیــن دور تحریم هــای روســیه بــه دلیــل عملیــات نظامی 

و  لهســتان  اســت.  اوکرایــن  در  مســکو 
کشــورهای بالتیــک بــرای ممنوعیــت المــاس 
روسیه از بازار این بلوک و همچنین اقدامات 
دیگری مانند قطع ارتباط بانک های بیشتر از 
سیســتم پرداخت سوئیفت و محدودیت های 
همکاری در انرژی هسته ای فشار می آورند.

دی کــرو در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
تحریم پیشــنهادی به خبرنــگاران گفت: ما از 

ممنوعیت عرضه الماس حمایت نمی کنیم.
منبع: راشاتودیمتن کامل را با اسکن QR کد در سایت روزنامه مطالعه کنید. 

در سایت روزنامه بخوانید:

نقش هوش مصنوعی در»جی پی تی چَت«
ترجمه: سلیم حیدری

بــه کمک هــوش مصنوعی می تــوان در »جی 
پــی تــی چَت« خیلی خوب حــرف زد اما فایده 
این کارچیســت؟ به کمک آن می توان گفتگو 
کــرد امــا محدودیتهای فراوانی نیــز وجود دارد 
و برنامه هــای کاربــردی تجاری گســترده ای نیز 
هنــوز درآن موجــود نیســت. این مشــکالت تا 

حدزیادی استفاده از آن را محدود می کند.
نوعــی  بــه  چَــت«  تــی  پــی  »جــی 
رقیب»گوگل« شــده و حتی برخی به آن لقب 

»قاتل گوگل« داده اند. البته مانند گوگل فهرستی از اسناد را 

ارائــه نمی کند وحتی پاســخهای عجیب وگاهی 
اشتباه در گفتگو می دهد. اما بهرحال به دلیل 
داشــتن ویژگیهای یک موتور جستجو به رقیب 
جــدی گوگل تبدیل شده اســت. مایکروســافت 
بــه عنــوان اصلی ترین ســرمایه گذار در »هوش 
مصنوعــی بــاز« درتــالش اســت »جــی پــی تــی 
چَت« را درموتورجستجوی بینگ خود وارد کند 
تــا ازایــن طریق بر گوگل برتری یابــد. اما دراین 
مسیر برخی مشکالت برسر راه آن وجود دارد. 

منبع: روزنامه تریبیونمتن کامل را با اسکن QR کد در سایت روزنامه مطالعه کنید. 

در سایت روزنامه بخوانید:

تالش دولت فرانسه برای تقویت سواد دیجیتال در مدارس
»پــاپ ندیــای« وزیرجوانــان و آمــوزش ملــی 
فرانســه روز جمعه2۷ژانویه)۷بهمن( اقدامات 
دولــت در توســعه امکانــات دیجیتالــی در امــر 
آموزش دانش آموزان را تشریح کرد. هدف از 
ایــن اقدامات تقویت تواناییهای دیجیتالی آنها 
واســتفاده از ابزارهای دیجیتالی برای رســیدن 
آنهــا بــه موفقیــت عنــوان شــده اســت. برایــن 
اســاس به تعبیر وزیر»شــهروندی دیجیتالی« 

دانش آموزان تقویت می شود. 
بــه همیــن منظور دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی 

ســال  تــا  دبیرســتان  و  متوســطه  و  ابتدایــی 
۲۰۲۷)۱۴۰۵( تحت آموزشــهای ضروری مربوط 
قالــب  آموزشــها در  ایــن  قرارخواهنــد گرفــت. 
برگــزاری کارگاههــای رســانه ای در زمانبندیهــای 
چارچــوب  درهمیــن  بــود.  خواهــد  هفتگــی 
تمامــی  بــا  دبیرســتانی  مقاطــع  دانش آمــوزان 
زوایــای اســتفاده از ابزارهــای دیجیتالــی آشــنا 
خواهندشد تا بتوانند از آسیبهای احتمالی آنها 

در امان بمانند. 
متن کامل را با اسکن QR کد در سایت روزنامه مطالعه کنید. 

منبع: هفته نامه اکسپرس

در سایت روزنامه بخوانید:
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پروازهای ایران و 
قزاقستان افزایش می یابد

سخنگویسازمانهواپیماییکشوریازافزایش
پروازهایایرانوقزاقستانخبرداد.

معــاون  حضــور  بــه  اشــاره  بــا  رضــوی  میراکبــر 
هوانــوردی و امــور بین الملــل ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری در اجــاس کمیســیون مشــترک ایــران و 
قزاقستان گفت:  دوطرف متعهد شدند به منظور 
توســعه بخــش ارتباطــات و ایجــاد ظرفیــت حمــل 
ونقل هوایی ایران و قزاقستان نسبت به برقراری 
پــرواز و توســعه خطــوط پــروازی بیــن دو کشــور 
اقــدام کننــد. وی افــزود: در حــال حاضــر هفته ای 
یک پرواز بین ایران و قزاقستان برقرار است که با 
توجه به تحوالت منطقه و توافقات صورت گرفته 

پرواز ها در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت.

 توسعه مناسبات پستی
بین ایران و عمان

معــاونوزیــرارتباطاتازآمادگیپســتایرانبرایدر
اختیــارقــراردادنتجــاربخــوددرزمینههــایتحــول
دیجیتال،هوشمندسازی،خدماتمالیپستیوپست

سبزبهپستعمانخبرداد.
بــه گزارش تســنیم، محمــود لیائی، در نشســت با 
قائم مقام مدیرعامل پست عمان؛ ضمن ابراز خرسندی 
و خیر مقدم به هیات پست این کشور، گفت: »موجب 
خوشــحالی و مســرت اســت که میزبان همکاران پستی 

از کشور دوست و برادر، عمان هستیم.« 
اینکــه؛ دو  بــه  اشــاره  بــا  ارتباطــات  معــاون وزیــر 
کشــور ایران و سلطان نشین عمان  از مناسبات مطلوب 
سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی برخــور دارنــد. افــزود: 
»توســعه مناســبات و همکاری های مختلــف بین تهران 
و مســقط در ســالهای اخیــر مرهون تدابیر هوشــمندانه 
دولت ها بوده و ریشــه در ســابقه  مذهبی و تاریخی دو 
کشور دارد.« لیائی با بیان اینکه دو کشور در سال های 
اخیر تفاهم نامه های متعددی در زمینه های گردشگری، 
اقتصــادی و پزشــکی منعقــد کرده انــد، خاطرنشــان کرد: 
ایــن  تعامــات گام های مثبتی در تحکیم روابط دوجانبه 

و ارتقای سطح مناسبات بین دو کشور بوده است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این  نوع از 
ارتباطات زمینه ساز گسترش روابط اجتماعی و فرهنگی 
بیــن دو ملتــی اســت کــه ریشــه های واحــد فرهنگــی و 
مذهبی دارند، گفت: »از این رو انتظار می رود؛ در این 
سفر روابط در حوزه صنعت پست نیز ادامه پیدا کند و 

باعث توسعه و گسترش همکاری ها شود.«
لیائی در راســتای تحکیم مناســبات فی مابین دو کشــور 
عنــوان ســفیر  بــه  تمبــر مشــترک  انتشــار  و  بــه چــاپ 
اشــاره  تمبــر  نمایشــگاه مشــترک  برگــزاری  و  فرهنگــی 
کــرد و افــزود: »راه اندازی ســرویس های خرید و فروش 
اینترنتی و رفع موانع توسعه تجارت الکترونیک از دیگر 
مباحثــی اســت کــه بــه اســتحکام روابــط پســتی بین دو 
کشــور کمــک می کنــد.« معــاون وزیر ارتباطــات، با بیان  
اینکه پست ایران در زمینه های تحول دیجیتال، فناوری 
و هوشمندســازی و خدمــات مالــی پســتی دارای تجارب 
خوبی است، از آمادگی پست ایران برای در اختیار قرار 

دادن این تجارب به پست عمان خبر داد.
بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات  دفتــر  اعــام  طبــق 
شــرکت ملــی پســت صــادرات خدمــات فنی_مهندســی 
پســت جمهوری اســامی ایران، راه اندازی فروشگاه های 
اینترنتی ایرانی به زبان عربی در عمان و انجام خدمات 
لجســتیکی از ســوی پســت دو کشــور، انجــام خدمــات 
مستشــاری پســت ایــران بــه پســت عمان، ایجاد پســت 
دریایــی و پیاده ســازی پــروژه جی نف در عمــان، برگزاری 
تورهــای زیارتــی و ســیاحتی بــرای کارکنــان پســت عمان 
در ایــران و همــکاری دو کشــور بــرای راه انــدازی اتحادیه 
پســتی جهــان اســام، حمایــت متقابــل از یکدیگــر در 
اتحادیــه جهانــی پســت، اعــزام متخصصــان بــا تجربــه 
پســتی بــه کشــور عمــان و همچنین اســتفاده از تجارب 
ایران در تحقق پست سبز از دیگر مباحث و زمینه های 

گسترش همکاری بود که لیائی به آنها اشاره کرد.
مقــام  قائــم  البوســعیدی؛  بــدر  بــن  نصــر  الســید 
مدیرعامــل پســت عمان ضمن تشــکر از مهمان نوازی و 
اســتقبال گرم پســت ایران گفت: »الزم می دانم ســام 
گــرم دولــت و مــردم و وزارت حمــل و نقــل و فنــاوری 
گــرم  درودهــای  همچنیــن  و  عمــان  کشــور  اطاعــات 

کارکنان پست کشورم را به ملت ایران اباغ نمایم.«
قائم مقام پست عمان با اشاره به روابط تاریخی و 
مناسبات دیرینه بین دو کشور گفت: »این مهم موجب 

گسترش منافع دو ملت ایران و عمان است.«
وی افــزود: »روابط دیرینه دو ملت، نشــانگر اراده 
جدی مســئولین دو کشــور برای توســعه و بهبود روابط 

بیش تر بین کشور است.«
الســید نصر بن بدر البوســعیدی با ابراز امیدواری از 
ثمر بخش بودن ســفر هیات پســتی عمان به ایران، بیان 
کــرد: »بــا همــکاری، تفاهــم و توافــق با مســئولین پســت 
ایران برخی مسائل، به ویژه بررسی سازوکارهای مناسب 

مالی بین دو کشور از طریق پست ایران محقق شود.«

 افزایش ۱۰۰ درصدی
قیمت مبل

بــه اشــاره ضمــن درودگــران صنــف اتحادیــه رئیــس
افزایــشبــاالی۱۰۰درصــدیقیمــتمبلمــانگفــتکــه
مــواداولیــهبــهدلیــلداللبازیهــاباقیمــتواقعیبه
دســتتولیدکننــدهنمیرســدوبایــدرویایــنبخــش

نظارتجدیصورتگیرد.
علیرضــا عباســی در گفت وگــو بــا مهر، اظهــار کرد: 
اگــر روی کار تامین کننــدگان مــواد اولیه نظــارت صورت 
گیــرد و قیمت هــا کنتــرل شــود تــا با یک ســود منصفانه 
مواد اولیه به دست تولیدکننده برسد، تولید در بخش 

مبلمان رونق می گیرد و قیمت ها نیز کاهش می باید.
مبل ســازان  و  درودگــران  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
تهــران افــزود: در حال حاضر مواد اولیه با قیمت واقعی 
بــه دســت تولیدکننــدگان محصوالت نهایی نمی رســد و 
تولیدکننــده بــه ناچار مجبور اســت محصــوالت تولیدی 

خود را با قیمت باالتری بفروشد.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه اگرچه تولیدکننده 
مــواد اولیــه را از کارخانجــات می خــرد امــا ایــن وســط 
دالل بــازی بســیار زیــاد اســت و بــه همیــن ترتیــب مواد 
اولیــه گــران بــه دســت تولیدکننــده می رســد. عباســی 
اضافــه کــرد: در حــال حاضــر بــازار وضع مناســبی ندارد 
زیــرا قــدرت خرید پایین آمده اســت و فــروش به اندازه 
کافی صورت نمی گیرد. رئیس اتحادیه صنف درودگران 
افزایــش قیمــت  و مبل ســازان تهــران در مــورد میــزان 
مبلمــان نیــز گفــت: امســال نســبت به پارســال افزایش 

قیمت مبلمان باالی ۱۰۰ درصد بوده است.
عباســی اصافــه کرد: واردات مبلمان ممنوع اســت 
و تولیدکنندگان توانایی پوشــش دهی نیاز بازار را دارند 
امــا بایــد روی تامین کنندگان مــواد اولیه مبلمان نظارت 
جــدی صــورت گیــرد تــا مــواد اولیــه بــا قیمــت واقعــی و 
مناســب بــه دســت تولیدکننــده برســد. وی تاکیــد کــرد: 
علــت گرانــی مبلمان مواد اولیه این محصول اســت زیرا 

با واسطه گری و دالل بازی قیمت ها را باال می برند.

اخبـــــــــــــــــار

درصــدی ۱۷.۳۹ افزایــش بــا ســفید لوبیــا
مــاهگذشــته افزایــشقیمــترادر باالتریــن
تجربــهکرد.البتــهایــنمــادهمغذیایــنهفته
نیــزرونــدافزایشــیداشــتوازهــرکیلــو۵۴ 

هزارتومانبه۵۸هزارتومانرسیدهاست.
در چنــد هفتــه اخیــر آبزیــان و حبوبــات 
در دور افزایــش قیمــت بــوده و هفتگــی قیمــت 
کاالهــا در حال افزایش اســت؛ بــه عنوان مثال 
قزل آال از هر کیلو ۸۴ هزار تومان به ۱۱۷ هزار 
تومــان در ماهی ها با اندازه های مختلف و ۱۲۷ 
هزار تومان در قزل آالهای یک دســت رستوانی 
تغییر قیمت داشــته اســت. میگو که در دو ماه 
اخیــر تغییــر قیمــت نداشــت در ایــن هفتــه ۲۰ 

هــزار تومــان گران تر شــد. دبیر ســندیکا صنایع 
کنسرو ایران در گزارش مهر به گرانی ماهی از 
ســوی جامعه صیادان اشــاره کرده و گفته بود، 
ماهــی مــواد اولیــه مهــم و اصلی کنســرو ماهی 
است. ابتدای سال هر کیلو ماهی تن ۵۰ هزار 
تومــان بــود امــا در حــال حاضر این عــدد به ۶۰ 

هزار تومان رسیده است.
حبوبــات هــم در کنــار آبزیــان گــران شــده 
و قیمــت هــر محصــول به طــور هفتگی در حال 
افزایــش اســت. بــه عنــوان نمونــه لوبیــا ســفید 
بــا افزایــش ۱۷.۳۹ درصــدی باالتریــن افزایــش 
قیمــت را در یــک مــاه اخیــر تجربه کرده اســت. 
ایــن مــاده مغذی ایــن هفته نیز روند افزایشــی 

داشــته و از هــر کیلــو ۵۴ هــزار تومــان بــه ۵۸ 
هزار تومان رسیده است. همچنین لوبیا چیتی 
و چشم بلبلی نیز به ترتیب ۵ و ۲ هزار تومان 

نسبت به هفته گذشته گران تر شده اند.
جهــاد  وزارت  قرمــز  گوشــت  بخــش  در 
کشــاورزی بــا توزیع گوشــت وارداتی بــه دنبال 
کاهــش قیمت هــا در بــازار بــود و بنــا بــه گفتــه 
مســعود امرالهی، مدیــر کل نظارت بر کاالهای 
بــا  امــروز  از  اساســی وزارت جهــاد کشــاورزی 
توزیــع ایــن گوشــت، هــر کیلــو ران، سردســت 
و راســته گوســاله ۲۱۵ هــزار تومــان و گوشــت 
بــرای  مخلــوط ۱۹۲ هــزار تومــان قابــل خریــد 
شهروندان بوده و گوشت چرخ کرده ۱۷۰ هزار 

تومــان و شــقه گوســفندی ۲۲۰ هــزار تومــان 
قیمتگذاری شده اند.

بنابــراعــاممشــاوروزیــراقتصــاد،مرحلــهدوم
طرحهوشمندسازییارانهآردونانمحدودیت
تولیــدنــانبــهدلیــلمحدودیــتســهمیهبــرای
نانوایانبرداشتهمیشودوجبرانکمکهزینه

نانوایانافزایشتادوبرابریخواهدداشت.
بــه گــزارش تســنیم، محمــد جــال در مــورد فــاز 
دوم طــرح هوشمندســازی یارانــه آرد و نان اظهار 
کــرد: در ایــن طــرح دولــت بــه هیــچ عنــوان یارانه 
نــان را کاهش نخواهــد داد و حذف نخواهد کرد؛ 
پیش بینــی یارانه نان در ســال گذشــته در بودجه 
حــدود ۷۰ هــزار میلیــارد تومــان بــوده و در ســال 
آینــده نیــز حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان منابعی 
اســت کــه بــرای یارانــه نــان در نظــر گرفتــه شــده 
است که نشان دهنده افزایش ۵۰ درصدی است.
طــرح  در  کــه  نکتــه ای  امــا  افــزود:  وی 
هوشمندســازی یارانــه آرد و نــان بــه آن پرداختــه 
می شــود، کاهش هدر رفت مصارف آرد یارانه ای 
در کشــور اســت. مــا در واقــع در مرحله نخســت 
طــرح، زیرســاختی را برای تکمیــل زنجیره داده ها 
در فرآینــد آرد و نــان در کشــور بــرای نخســتین 
بــار به نقطه عملیات رســاندیم و این زیرســاخت 
محملــی را فراهــم کرد که مــا بتوانیم وارد مرحله 

دوم هوشمندســازی و متناســب کردن دسترسی 
نانوایــان بــه آرد یارانــه ای مبتنــی بر عملکــرد آنها 

بشویم.
وی ادامــه داد: بنابرایــن در مرحلــه نخســت 
ســاختار تخصیــص آرد یارانــه ای که در ســال های 
گذشــته به شــکل کامــاً معین به نانوایــان تعلق 
می گرفــت و تــا همیــن اواخــر هــم ادامه داشــت، 
بــود،  بــه آرد  مبنــای اصلــی دسترســی نانوایــان 
امــا در مرحلــه جدیــد، نانوایــان بــا توجــه به ثبت 
کارتخوان هــای  در  نــان  فــروش  تراکنش هــای 
هوشــمند یعنــی میــزان فــروش نــان و پــردازش 
داده هــا، امــکان دسترســی بــه آرد یارانــه ای برای 
آنهــا رقــم می خــورد. مشــاور وزیــر اقتصــاد ادامــه 
داد: هــدف اصلــی در ایــن فاز، حــذف محدودیت 
نانوایــان  بــرای  نــان  و  آرد  یارانــه  بــه  دسترســی 
اســت؛ نانوایانی که نان باکیفیت عرضه می کنند 
فــروش  امــکان  دارنــد،  بیشــتری  مشــتریان  و 
بیشــتر داشــته باشــند و از طرفی در مرحله دوم 
هزینه هــای نانوایــان در قالــب یــک کمــک هزینه 
بــه دلیــل عدم تغییر قیمت نــان، افزایش خواهد 
داشت، در محله نخست حدوداً ۱۵ درصد جبران 
افزایــش هزینه هــا رقم خورده اســت و در مرحله 

دوم حدودا ۲ برابر خواهد شد.
جال درباره بیش نمایی فروش متذکر شد: 
واژه هوشمندسازی که در این طرح استفاده شد؛ 
بهره بــرداری از آن در همین مرحله جدید خواهد 
بــود و تعــداد کمــی از نانوایــان کــه تراکنش هــای 
غیرواقعی بر روی کارتخوان های هوشمند را ثبت 
می کننــد، ســامانه مجهــز بــه یک ســاختار تحلیل 
داده اســت و در ایــن ســاختار اســتفاده مکــرر از 
یــک کارت بانکــی، ثبت تراکنش هــای غیرواقعی، 
ثبــت فــروش غیرمتعــارف و ... از ســوی ســامانه 
تحلیــل و شناســایی می شــود و نانوایــان بــا عــدم 
رعایت ســامت تراکنش های خودشــان، در واقع 
منافــع آتــی خودشــان را بــه مخاطــره می اندازند، 
یعنــی دسترسی شــان به کمک هزینــه و یا احیاناً 
البتــه  می شــود؛  محدودیــت  دچــار  آرد  تأمیــن 
تاکنــون هیچگونــه محدودیتــی روی ایــن موضوع 
اعمال نشده است، اما در مرحله جدید به دلیل 
اینکــه قــرار اســت نظــام اختصــاص آرد یارانــه ای 
پردازش هــای  حتمــاً  بخــورد،  گــره  عملکــرد  بــه 
هوشــمند روی تراکنش هــا اتفــاق می افتد و ثبت 
تراکنش هــای غیرواقعــی بــرای نانوایــان منفعتی 
نخواهــد داشــت و اعتبــار نانوا را در این ســامانه 

کاهش می دهد.
وی خاطرنشــان کــرد: در صــورت اینکه نانوا 
رفتــار مناســبی داشــته باشــد و حرفــه ای برخــورد 
کنــد، قطعــاً دسترســی ها و فرصت هایــش بــرای 
افزایــش می یابــد و  بــه شــدت  فعالیــت شــغلی 
خوشــبختانه تحلیل هــای مــا هــم نشــان می دهد 
درصــد نانوایانــی کــه احیانــاً ثبــت تراکنش هــای 
غیرواقعی داشته اند، درصد باالیی نبوده ولی در 
عیــن حــال همان درصد پایین هم در مرحله دوم 

حذف خواهد شد.
اصــوالً  کــرد:  تأکیــد  اقتصــاد  وزیــر  مشــاور 
نظــام تعییــن نرخنامه در کشــور، در موضوع نان 
از ســوی شــوراهای آرد و نــان اســتان ها اعمــال 
می  شــود، نرخنامه به صورت مســتند اعام شده 
و در تمام کارخوان های هوشمند در کشور اعمال 
شده است، بنابراین این در اختیار استان هاست 
و قاعدتــاً انــواع نــان کــه در ســامانه بیش از ۷۰۰ 
نوع نان و با ۴ عنوان اصلی نان تافتون، سنگک، 
لــواش و بربری ثبت شــده اســت، بــه دلیل اینکه 
وزن چانــه مختلــف، افزودنــی و شــرایط مختلفی 
دارنــد؛ بنابرایــن ایــن موضــوع در اختیــار مدیــران 
اســتانی اســت که با هر روش و تدبیری نان های 

خودشــان را در نرخنامــه درج کــرده باشــند، بــه 
محــض اعــام آنهــا، در ســامانه اعمــال می شــود. 
جــال گفــت: مرحلــه دوم، مرحلــه ای اســت کــه 
محدودیــت  دلیــل  بــه  نــان  تولیــد  محدودیــت 
ســهمیه برای نانوایان برداشــته می شــود، جبران 
کمک هزینه نانوایان افزایش تا دو برابری خواهد 
داشت، اقتصاد تولید نان به صورت مداوم دچار 
مزیــت می شــود و اقتصــاد عــدم تولیــد نــان دچار 
محدودیت خواهد شــد و این هدفی اســت که ما 
در مرحلــه دوم طــرح هوشمندســازی یارانه آرد و 

نان در نظر گرفته ایم.
طــرح  ایــن  دســتاوردهای  در خصــوص  وی 
تاکنــون بیــان کــرد: برآوردهــای اولیــه مــا نشــان 
می دهــد کــه ایــن هدررفتــی کــه طــی ســالیان و 
دهه هــای گذشــته بــه دلیــل یارانــه ای بــودن نرخ 
نــان در کشــور اتفــاق می افتــاده، چیــزی حــدود 
۲۵ درصــد بــوده اســت و ما در هــدف گذاری مان 
پــس از اجــرای مرحلــه دوم طــرح؛ امیدواریــم که 
ایــن هدررفت به حداقــل ممکن کاهش پیدا کند 
و اصــوالً اقتصــاد تولیــد نــان، موضــوع اصلــی کار 
ٌ انحــراف مصارف  و تولیــد نانوایــان باشــد و اصوال

گندم و آرد اقتصاد غیرقابل دفاعی پیدا کند.

بــاوارداتگوشــتبــهکشــور،طیهفتــهآینده
قیمتگوشتبهشدتکاهشپیداخواهدکرد
بــهطــوریکهبین۱۰۰تــا۱۵۰هزارتومانقیمت

آنکاهشمییابد.
کشــور  دامپزشــکی  ســازمان  گــزارش  بــه 
سیدمحمد آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان 
دامپزشکی کشور افزود: با توجه به تاطم قیمت 
گوشــت در بــازار، طــی هفته آتی بــه مقدار کافی 
گوشت و دام زنده از مرزها به کشور وارد خواهد 
شد و قیمت کنونی گوشت به شدت کاهش پیدا 
خواهــد کــرد، لذا به دامدارانی کــه دام خود را به 
منظــور افزایــش قیمــت و فروختن با ســود باالتر 
نگه داشــته اند توصیه می کنیم هر چه ســریعتر 
دام خــود را بــه بــازار عرضــه کننــد تــا بــا کاهــش 
قیمــت گوشــت دچــار ضــرر و زیــان مالی نشــوند 
چرا که وزارت جهاد کشــاورزی پاســخگوی ضرر و 

زیان آن ها نخواهد بود.
وی اعام کرد:  با واردات گوشت به کشور، 
طی هفته آینده قیمت گوشــت به شدت کاهش 
پیــدا خواهــد کــرد بــه طوری کــه بیــن ۱۰۰ تا ۱۵۰ 

هزارتومان قیمت آن کاهش می یابد.
وی دربــاره صــادارت دام و واردات آن بیــان 

کــرد: در حــال حاضــر صــادرات گوشــت قرمــز از 
کشــور صــورت نگرفته و صادرات ممنوع اســت و 

تولید در بازار داخلی باید عرضه شود.
توزیعگوشتگوسفندیخارجیباقیمتهر

کیلوگرم۲۲۰هزارتومانآغازشد
کاال هــای  بــر  نظــارت  مدیــرکل  همچنیــن 
اساســی وزارت جهــاد کشــاورزی از آغــاز توزیــع 
گوشــت گــرم گوســاله و گوســفندی وارداتی برای 

تنظیم بازار در شهر تهران خبر داد.
بــر  نظــارت  مدیــرکل  امراللهــی  مســعود 
کاال هــای اساســی وزارت جهاد کشــاورزی با بیان 
اینکــه ۳ مرحلــه گوشــت قرمز وارداتی گوســاله و 
گوســفند از روزگذشــته وارد بــازار  شــده اســت، 
گفت: گوشــت گوســفند مخلوط در بســته های ۲ 
کیلوگرمی و از قرار هر کیلوگرم ۲۲۰ هزار تومان 
در میادین میوه و تره بار تهران عرضه می شود.

او افزود: گوشــت گرم گوســاله هم در یکی 
از فروشگاه های زنجیره ای در حال عرضه است.

وی قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت چرخ کرده 
تومــان، گوشــت مخلــوط  هــزار  را ۱۷۰  گوســاله 
گوســاله را ۱۹۲ هــزار تومــان و ران، سردســت و 

شقه را ۲۱۵ هزار تومان اعام کرد.

مدیــرکل نظــارت بر کاال های اساســی وزارت 
جهــاد کشــاورزی گفت: در تاشــیم رونــد واردات 
و توزیــع گوشــت گــرم تا پایــان اردیبهشــت ادامه 

داشته باشد.
آخرینوضعبازارگوشتقرمز

رئیــس  مقدســی،  احمــد  دیگــر  ســوی  از 
هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفت وگو 
بــا ایلنــا، بــا بیــان اینکــه قیمــت تمــام شــده دام 
سنگین باالست، افزود: دام سنگین کیلویی ۱۰۵ 
هــزار تومــان بــرای تولیدکننــدگان تمــام می شــود 
ایــن در حالیســت کــه دامداران بــا ۱۰ هزار تومان 
ضــرر کیلویــی ۹۵ هزار تومــان دام زنده را عرضه 
تومانــی  هــزار  از ۲۵۰  بیــش  فــروش  می کننــد؛ 
گوشــت گوســاله اجحاف در حق مصرف کنندگان 
است در حالیست که این گوشت در بازار کیلویی 

۳۰۰ هزار تومان بفروش می رسد.
این فعال اقتصادی با اشاره به ایجاد فاصله 
قیمتی بین تولید و مصرف، گفت: کاهش تقاضا 
و عــدم امــکان صــادرات دام ســنگین بــه دلیــل 
باالبــودن عوارض صادراتی، مازاد دام ســنگین را 
به همراه آورده است؛ به نظر می رسد اگر دولت 
منابــع مالــی الزم بــرای خریــد مــازاد دام ســنگین 

را فراهــم نکنــد ایــن صنعت بــا چالش های جدی 
مواجه خواهد شد.

بــه گفتــه وی؛ شــرکت  پشــتیبانی امــور دام 
بایــد گوشــت ۵ تیکه را کیلویــی ۲۵۰ هزار تومان 
از دامــدار خریــداری کنــد در ایــن شــرایط امــکان 

تنظیم بازار گوشت وجود دارد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران 
از تامیــن نشــدن منابــع مالی شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه خبر 
داد و افــزود: هــم اکنــون مشــکلی در بحث تولید 
و تامین گوشــت نداریم؛ کاهش نقدینگی عرضه 
را تاحــدودی بــا چالــش مواجــه کرده اســت و اگر 
ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد بــه نظــر می رســد 
در روزهــای آینــده چالش های پیشــروی این بازار 

افزایش پیدا کند.
مقدسی در پاسخ به این پرسش که آیا در تامین 
نهاده هــای دامــی با چالش مواجه هســتیم؟ بیان 
کرد: جو و ذرت در بازار موجود است اما در تامین 

سویا تولیدکنندگان با چالش مواجه هستند.
همچنیــن در ایــن رابطه نیما حبیب فر عضو 
هیات مدیره فروشندگان گوشت گاوی، در پاسخ 
بــه این پرســش که قیمــت دام زنــده کیلویی ۹۵ 

هزار تومان اســت چراکه قیمت گوشــت گوســاله 
تومــان  هــزار   ۳۰۰ بــاالی  صنفــی  واحدهــای  در 
اســت؟ گفت: نصف وزن دام زنده گوشــت است 
پــس اگــر قیمــت دام زنــده را کیلویــی ۱۰۰ هــزار 
تومــان در نظــر بگیریــم ۱۰۰ ضــرب در ۲ می شــود 
۲۰۰ هزار تومان و با کســر اســتخوان از گوشــت 
۶۰ هــزار تومــان بــه قیمــت دام اضافــه می شــود؛ 
پــس در مجمــوع قیمت گوشــت گوســاله کیلویی 
۲۶۰ تــا ۲۷۰ هــزار تومــان خواهــد شــد  کــه بــا 
احتســاب ۱۰ درصــد ســود قصــاب عرضه گوشــت 
گوســاله در واحدهــای صنفــی بایــد کیلویی ۲۹۵ 
تــا ۳۰۰ هــزار تومــان باشــد. وی قیمــت گوشــت 
گوســاله در بــازار را منطقــی دانســت و افــزود: 
مصــرف یــک پلــه کاهش پیــدا کرده اســت اما به 
نظر می رســد که میزان مصرف گوشــت گوســفند 
بیشــتر از گوشــت گوســاله ریــزش کــرده اســت 
بــه  نســبت  گوشــت  ایــن  نــرخ  افزایــش  چراکــه 
گوســاله بیشــتر  اســت در حال حاضر قیمت ران 
گوشت گوسفند به کیلویی ۴۰۰ هزار تومان هم 
رســیده اســت. ایــن فعــال صنفــی در پایــان بیان 
کــرد: اگــر توزیــع گوشــت منجمــد ادامــه داشــته 

باشد می توان قیمت ها را مهار کرد.

دردوماهاخیرقیمتگوجهفرنگیباافزایش
بیــن در نخســت رتبــهدار درصــدی ۶۲.۵
ســبزیجاتپرمصرفخانوارهــایایرانیبودهو
پیازقرمزباافزایش۴۶.۶۷درصدیدرجایگاه

دومایستادهاست.
انــواع  بــه گــزارش مهــر، مقایســه قیمــت 
میوه و سبزیجات طبقه متوسط از آذر تا بهمن 
حاکــی از افزایــش برخــی میــوه و ســبزیجات و 
تثبیــت قیمت هــا در برخــی دیگــر، حداقــل روی 

کاغذ است.
قیمــت عمده ســیب قرمز، پرتقال شــمال، 
نارنگــی، لیمــو شــیرین و ســیب زمینی از ابتدای 
آذر تــا امــروز تغییــری نداشــته اما ســیب زرد با 
افزایــش ۵.۲۶ درصــدی از هــر کیلــو ۳۸ هــزار 
تومان به ۴۰ هزار تومان رســیده اســت. پرتقال 
جنوب با افزایش ۱۶.۶۷ درصدی از هر کیلو ۳۰ 
هــزار تومــان در میدان مرکزی میوه و تره بار به 
۳۵ هزار تومان رســیده اســت. خیار رسمی نیز 

بــا افزایــش ۲۱.۴۳ درصدی هــر کیلوی آن از ۱۴ 
هزار تومان به ۱۷ هزار تومان ختم شده است. 
پیــاز زرد و شــیری ۲۰ درصــد افزایــش قیمــت 
را تجربــه کردنــد و پیــاز قرمــز نیــز بــا بیشــترین 
افزایش در صدر قرار دارد. این پیاز خوش رنگ 
و لعــاب از هــر کیلــو ۱۵ هــزار تومــان در ابتدای 
آذر به ۲۲ هزار تومان در اول بهمن رســیده که 

افزایش ۴۶.۶۷ درصدی را نشان می دهد.
باالتریــن افزایــش در دو ماه اخیر در اقام 

آمــده در ایــن گــزارش مربــوط بــه بــازار گوجــه 
فرنگــی اســت. مقایســه قیمت هــا در بــازار ایــن 
محصول جالیزی نشان می دهد گوجه فرنگی از 
هر کیلو ۸ هزار تومان با افزایش ۶۲.۵ درصدی 
بــه ۱۳ هــزار تومــان در هفته اول بهمن رســیده 

است.
گفتنــی اســت در بــازار میــوه، ســیب زرد، 
ســیب قرمــز، پرتقــال شــمال، پرتقــال جنــوب، 
نارنگــی، لیمــو شــیرین و در بــازار صیفــی جــات 

خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی و انواع پیازها 
را در این مقایسه به عنوان محصوالت پرتقاضا 
در نظر گرفته ایم که قیمت آنها نسبت به سایر 
اقــام مناســب تر بــرای طبقــه متوســط بــوده و 

قابل دسترس تر هستند.
آذر  از  قیمت هــا  مقایســه  در  همچنیــن 
و  میوه هــا  قیمتــی«  »ســقف   ۱۴۰۱ بهمــن  تــا 
ســبزیجات در فــروش عمده، ماک قــرار گرفته 

شده است.

»آبزیان«و»حبوبات«رویدورگرانی

 رئیسسازماندامپزشکیکشور:قیمتگوشتحدود۱۰۰
تا۱۵۰هزارتومانکاهشمییابد

جزئیاتاجرایمرحلهدومهوشمندسازییارانهآردونان

تناقض
قیمتمیوه
وسبزیجات

ازتوزیعتابازار
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نبض تولید در ۹ ماهه ۱۴۰۱
بررســی وضع تولید در ۹ ماهه امســال نشــان می دهد 
کــه از ۳۳ کاالی منتخــب صنعتــی و معدنــی ۲۰ کاال 

افزایش تولید و ۱۲ کاال کاهش تولید داشته اند.
مروری بر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در ۹ ماهــه امســال نشــان می دهــد کــه از ۳۳ کاالی 
صنعتــی  و  معدنــی  ۲۰  کاال افزایش تولید و ۱۲ کاال افت 
تولیــد را تجربــه کرده اند. بررســی ها حکایــت از آن دارد 
که تولید اتوبوس، میبنی بوس و ون با ۱۵۷ درصد رشد 
در صــدر تولیــدات ۹ ماهه امســال قــرار دارد و در طرف 
دیگــر تــرازو تولید انواع محصوالت فوالدی با ۲۳ درصد 

کاهش، بیشترین افت تولید به نام خود زده است.

وضع تولیدات صنعتی
بــر ایــن اســاس در ایــن بــازه زمانــی، تولیــد انــواع 
خودروی ســواری ۱۳ درصــد، وانت ۵۴ درصد، اتوبوس، 
مینــی بــوس و ون ۱۵۷ درصــد، تراکتــور ۴ درصــد، انواع 
تایــر یــک درصــد، کارتــن ۳۱ درصــد، ســموم دفــع آفــات 
درصــد،   ۸ پتروشــیمی  محصــوالت  درصــد،   ۳۴ نباتــی 
الیــاف اکریلیــک ۳۰۱ درصــد، نــخ فیالمنــت پلی اســتر ۵ 
درصــد، الیــاف پلی اســتر ۳ درصــد، انــواع تلویزیــون ۶۱ 
درصد، انواع کولر آبی ۲۹ درصد، انواع یخچال و فریزر 
۱۸ درصــد، انــواع ماشــین لباسشــویی ۹ درصــد و انــواع 

الکتروموتور ۱۲ درصد رشد تولید را ثبت کرده اند.
از سویی دیگر روغن ساخته شده نباتی ۱۵ درصد، پودر 
شــوینده ۱۳ درصــد، کاغــذ ۱۵ درصد، فیبــر یک درصد و 

دوده ۲۷ درصد کاهش تولید را تجربه کرده اند.

وضع تولیدات معدنی
در ۹ ماهه امسال تولید کنسانتره زغال سنگ ۲۰ درصد، 
شیشــه جــام ۲۷ درصــد، ظــروف شیشــه ای ۳ درصــد و 
ظروف چینی یک درصد، رشــد تولید داشــته اند؛ البته در 
ایــن مــدت تولیــد آلومینــا نیز بــدون تغییر بوده و مشــابه 
پارسال تولید شده است. همچنین در طرف مقابل تولید 
فــوالد خــام ۲ درصد، انواع محصوالت فوالدی ۲۳ درصد، 
کاتد مس ۵ درصد، سیمان یک درصد، کاشی و سرامیک 
۳ درصد و چینی بهداشتی ۳ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان نظام 
دامپزشکی: گزارشی از 

کانون بیماری آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان نداشتیم

رئیــس ســازمان دامپزشــکی بــا اشــاره بــه وضــع شــیوع 
کشــورهای  تمــام  در  پرنــدگان  حــاد  فــوق  آنفلوانــزای 
همســایه و منطقــه گفــت کــه تــا امــروز هیــچ کانونــی از 
شــیوع آنفلوانــزای فــوق حــاد پرندگان در کشــور گزارش 

نشده است.
به گزارش ایسنا، حامد زارعی در جمع خبرنگاران و 
در حاشــیه هشــتمین کنگره بین المللی دامپزشــکی طیور 
دربــاره ســالمت و کیفیــت گوشــت های وارداتــی گفــت: 
حتما پروتکل های بهداشــتی در قرنطینه ها، واردات  و در 
مجوزهایی که این گوشت ها برای واردات کسب می کنند 
مســئوالن  و  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان های  ســوی  از 
فنــی بهداشــتی نظــام دامپزشــکی در نظــر گرفتــه شــده و 
گوشــت هایی کــه از مرزهــا وارد می شــود تمــام مجوزهای 

الزم بهداشتی را کسب کرده اند.
وی ادامه داد: ســازمان دامپزشــکی ، ســازمان غذا و 
دارو و سازمان استاندارد پروتکل های خاص خود را دارند 
کــه هــر کــدام بر اســاس آنهــا بــر کیفیت و ســالمت مواد 

غذایی نظارت می کنند.
مجوزهــای  دربــاره  دامپزشــکی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
مسئوالن فنی و اینکه قرار بود این کارشناسان حقوقشان 
را بــه جــای کارفرمــا از دولــت بگیرنــد و آیــا چنیــن چیــزی 
محقق شده است؟ گفت: این موضوع چند وجهی و مورد 
مناقشــه در ســال های قبل بوده اســت. مســئوالن فنی و 
کارفرمایان درگیر این موضوع هستند. یکی از اصلی ترین 
اهداف ما در ســازمان نظام دامپزشــکی نیز همین اســت 

که مسئوالن فنی و بهداشتی را ساماندهی کنیم.
وی افزود:چیزی که در حال حاضر اجرا می شــود نه 
از لحــاظ حرفــه ای و نــه از لحــاظ حــق و حقــوق ایــن افــراد 
قابــل توجیــه نیســت، زیــرا ناظــر مــا حقوقش را از کســی 
می گیــرد کــه بــر آن نظارت می کند و این درســت نیســت. 
مقاومت های زیادی در حوزه اســت. ســازوکارهایی که از 
لحاظ قانون کار، بیمه و مالیات اتفاق می افتد نیز در این 

حوزه ها سنگ اندازی می کند.
زارعی تصریح کرد: اقداماتی را در این زمینه شروع 
کردیم. آیین نامه های آن در حال تدوین است. جلسات و 
مذاکرات با کارفرمایان انجام شــده و در حال پیاده ســازی 
نظــام رتبه بنــدی مســئوالن فنــی هســتیم کــه بــر اســاس 
رتبه بندی جدید حقوق های متفاوتی نیز خواهند داشــت.  
همچنیــن بنابر ســابقه، توانایی هــا و صالحیت ها و جایی 
که مشغول بکارند حقوق متفاوت دریافت خواهند کرد.

وی عنــوان کــرد: برنامــه داریــم تــا آخــر ســال و یــا 
اوایــل ســال آینــده اینــکار را انجام دهیــم. دولت و رئیس 
جمهــوری به شــدت پیگیــر این موضوع هســتند زیرا یکی 
از اصــول فسادســتیزی و کمــک به عدالــت محوری همین 
موضوع اســت. رئیس ســازمان نظام دامپزشکی در ادامه 
گفــت: علــی رغــم اینکه مســئوالن فنی مــا از حقوق کمی 
برخوردارنــد و تحــت فشــار قراردادهــای تحمیلــی برخــی 
کارفرمایــان هســتند تخلفاتــی کــه بــه مــا ارجــاع می شــود 
کمتر از ســایز حوزه ها اســت. صفر نیست ولی بسیار کم 
است.  همچنین حدود ۸ تا  ۱۰هزار مسئول فنی در تمام 

کشور مشغول فعالیت هستند.
زارعی در پاســخ به آخریــن وضع بیماری آنفلوآنزای 
فــوق حــاد پرنــدگان و انــگارا گفت: هر دو بیمــار خطرناک 
هســتند و بــرای صنعــت طیور مشــکالتی ایجــاد می کنند. 
تنهــا مرجــع رســمی انتشــار آمــار ابتــال و تلفــات ســازمان 
دامپزشــکی اســت. اما در کشــور امســال با تشکیل ستاد 
ملــی انفلوآنــزا، کانون های آنفلوانزای فوق حاد در کشــور 
نداشــتیم. علی رغــم اینکــه تمــام کشــورهای همســایه و 
منطقــه درگیــر شــدند مــا درگیــری خاصــی نداشــتیم و در 

مورد بیماری آنگارا نیز به همین شکل است.
وی از افتتــاح اولیــن پــارک علــم و فنــاوری تخصصی 

حوزه دامپزشکی به زودی خبر داد.

اخبـــــــــــــــــار

 افتتاح ۴۷۷ طرح صنعتی
و معدنی در دهه فجر

ســخنگوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از افتتــاح 
۴۷۷ طرح در بخش صنعت و معدن به مناسبت دهه 

فجر خبر داد.
امیــد قالیبــاف در نشســت خبری با بیــان اینکه به 
اســتناد اطالعــات مرکز آمار بخــش صنعت در نیمه اول 
امسال ۴.۹ درصد رشد داشته گفت: این رقم در مدت 
مشــابه ســال گذشــته ۳.۳ درصد بوده است. همچنین 
در نیمــه اول امســال اشــتغال بخــش صنعت از هشــت 
میلیون نفر گذشــت و تولید خودرو با رشــد ۳۰ درصدی 

به باالی یک میلیون دستگاه رسید.
وی دربــاره پروژه هایــی کــه در دهــه فجــر افتتــاح 
می شود نیز گفت: در بخش صنعت و معدن ۴۷۷ طرح 
با ارزش ســرمایه گذاری ۸۸ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان 
افتتاح خواهد شد که بیش از ۲۸ هزار و ۳۷۹ اشتغال 

جدید ایجاد می کند.
ســخنگوی وزارت صمــت افزود: از تعداد یاد شــده 
۱۲۸ طرح ملی اســت که ارزش ســرمایه گذاری آن ها ۸۰ 
هــزار و ۵۳۳ هــزار میلیــارد تومــان و اشــتغال آن هــا ۱۸ 
هــزار و ۳۹۷ نفــر خواهــد بــود. همچنیــن ۳۴۹ طرح به 
ارزش ۸۴۲۰ میلیــارد تومــان و اشــتغال ۹۹۲۲ نفــر در 

سطح استانی افتتاح می شود.
به گفته وی بیشــترین طرح ملی در اســتان تهران 
اســت که ۲۱ طرح را به خود اختصاص داده اســت. بعد 
از تهــران، خراســان رضــوی و فارس قــرار دارند. البته در 
مجموع کل طرح های ملی و استانی، فارس و اردبیل با 

۴۰ و ۳۶ طرح، در صدر قرار دارند.
قاســم نــوده فراهانــی، رئیــس اتــاق اصناف ایــران نیز با 
اشــاره بــه برخــی اتفاقات مهم ســال ۱۳۵۷ و بعد از آن 
در جنگ تحمیلی، گفت: در حال حاضر بین مردم کمی 
فاصله افتاده اســت و مســئول و غیرمســئول باید کمک 
کنیــم و نگذاریــم این فاصله ایجاد شــود. بــرای مثال در 
ادارات با یک زبان دیگر و نرم تری با مردم صحبت شود.
و  فرهنگــی  معــاون  خوئینــی،  نشســت  ایــن  در 
آموزشــی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشــاورزی، 
و  روســتاییان  مختــص  فجــر  دهــه  برنامه هــای  نیــز 
عشــایر را اعــالم کــرد کــه از جملــه آن هــا ارائــه خدمــات 
بهداشــتی، درمانــی و دامپزشــکی، برگــزاری مســابقات 
مســابقات  پیشــرفت،  پویــش  روســتاها،  در  قرآنــی 
ورزشــی و کتابخوانی، ارائه تخفیف در روســتا بازارها و 
فروشگاه های تعاونی، توزیع نهاده های دامی و سوخت 
پروژه های یکپارچه ســازی عرضــی، آبخیزداری، کارخانه 

خوراک دام و غیره است.
وی دربــاره برنامــه پویــش پیشــرفت از روســتاییان 
خواست خدمات، پیشرفت ها و امکانات روستایی را در 
قالــب تصویر بــه شــماره ۰۹۱۹۹۷۰۸۷۰۰ ارســال کنند. 
جوایــز شــرکت در ایــن مســابقه ۴۴ کمــک هزینه ســفر 
کربال، ۴۴ کمک هزینه سفر مشهد و صدها جایزه دیگر 

در نظر گرفته شده است.

 شرایط واردات طال
تسهیل شد

بانک مرکزی از روزگذشــته )نهم بهمن( شرایط واردات 
طال به کشور را تسهیل کرد.

به گزارش ایســنا، طبق مصوبه بانک مرکزی که از 
روزیکشــنبه قابلیت اجرا دارد، تســهیالت متعددی برای 

واردات طال به کشور فراهم شده است.
بــر ایــن اســاس، شــرط الــزام بــه گشــایش اعتبــار 
اســنادی بــرای واردات طــال حذف شــد و از ایــن به بعد، 
واردکننــدگان می تواننــد بــا اســتفاده از کلیــه روش ها و 

ابزارهای پرداخت، اقدام به واردات طال کنند.
همچنین، محدودیت اســتفاده از منابع ارزی خود 
واردکننــده بــرای واردات طــال حذف و اســتفاده از منابع 
ارزی حاصــل از صــادرات خــود، صــادرات دیگــران و ارز 

دیگران نیز برای واردات طال فراهم شد. 
عالوه بر این، تسهیالتی در رابطه با ثبت اطالعات 
وارده در ســامانه تأمیــن ارز، در نظــر گرفتــه شــده کــه 
جزئیــات آن در بخشــنامه ارزی بانــک مرکــزی بــه کلیــه 

موسسات بانکی ذکر شده است.
در ایــن راســتا انتظار می رود بــا مصوبه فوق موانع 
ورود طال به کشــور برطرف شــده و شاهد افزایش ورود 

طال به کشور و به تبع آن تعدیل نرخ آن باشیم.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــس انجمن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
سازه های فوالدی با اشاره به تغییر قیمت های 
بسیار شدید فوالد طی امسال گفت که با این 
شــرایط قیمت هــا، زلزله اقتصــادی در کارخانه 

سازه های فوالدی اتفاق افتاده است.
بــه گــزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی، 
ســید  کرمــان،  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 
حامــد ضیائــی در نشســت تخصصــی صنعــت 
ســاختمان در اتاق بازرگانی کرمان با اشــاره به 
اینکــه مجلــس دولــت را موظــف بــه تامین یک 
میلیــون مســکن در ســال کــرده اســت، گفــت: 
اخیــرا معــاون رئیــس جمهــوری اعالم کــرده که 
منظور این نبوده که دولت مسکن بسازد بلکه 
خــود مــردم بســازند کــه ایــن صحبت بــا قانون 

مغایرت دارد.
ضیائی افزود: انتظار این است اگر دولت 

تعهــدی را می دهــد نظــرات بخــش خصوصی را 
در آن زمینه جویا شــود تا با مشــکالت کمتری 

کار پیش رود.
وی ادامه داد: استانداردسازی در سازه ها 
بــرای  و  اســت  مســکن  احــداث  ابتدایــی  نیــاز 
ســرعت بخشــیدن بــه ســاخت مســکن امــکان 
تبدیل کارخانه های فوالدسازی به کارخانه های 

خانه سازی وجود دارد.
تغییــر  را  دیگــر  مهــم  مســاله  ضیایــی، 
قیمت های بســیار شــدید فوالد در ســال جاری 
عنــوان کــرد و گفت: ایــن افزایش قیمت ۳۵ تا 
۴۰ درصدی به بخش سازه های فوالدی آسیب 

بسیاری وارد کرد.
و  تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
صادرکنندگان ســازه های فوالدی تصریح کرد: 
بــا ایــن شــرایط قیمت هــا، زلزله اقتصــادی در 

کارخانــه ســازه های فــوالدی اتفــاق افتــاده که 
امیدواریــم بــا اختیارات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بتوان شــرایط را برای تامین فوالد و 

مصالح مورد نیاز تسهیل کرد.

رشد میانگین ۱۲ درصدی تولید 
فوالدی ها تا پایان آذر

از ســوی دیگــر طبــق آمار، عملکــرد فوالدی ها 
در مجمــوع ۹ ماهــه امســال نشــان می دهــد 
کــه همچنــان با وجــود اعمــال محدودیت های 
آن،  بــر  مضــاف  و  صنایــع  گاز  زودرس 
محدودیت هــای مصــرف بــرق، رونــد افزایــش 
تولیــد فوالدی هــا همچنان ادامه پیــدا کرده و 
در نهایــت تولیــد صعــودی ۹ تــا ۱۵ درصدی را 
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته تجربه 

کرده اند.

آمار ارائه شده از سوی انجمن تولیدکنندگان 
فــوالد ایــران بــه ایســنا نشــان می دهــد کــه از 
ابتدای ســال جاری تا پایان آذر، تولید مقاطع 
معــادل  را  تولیــد  افزایــش  بیشــترین  طویــل 
۱۵درصــد داشــته  و در مقابــل کمتریــن میزان 
فــوالدی  تخــت  مقاطــع  مجمــوع  را  افزایــش 
آن هــم بــه میــزان ۹ درصد به خــود اختصاص 

داده  است.
در مجمــوع طی این مــدت مقاطع تخت 
فــوالدی تولید شــده معــادل ۶ میلیون و ۸۵۰ 
هــزار تــن ثبــت شــده کــه نســبت بــه شــش 
میلیــون و ۲۸۶ هزار تــن تولیدی طی ۹ ماهه 

۱۴۰۰، رشد ۹ درصدی داشته است.
بــا میــزان  پــس از آن، آهــن اســفنجی 
تولیــد ۲۶ میلیــون و ۳۷۰ هــزار تــن ۱۱ درصــد 
رشــد تولید را تجربه کرده است. میزان تولید 
مقاطــع در مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲۳ 

میلیون و ۸۰۱ هزار تن ثبت شده است.
 ۱۶ آذر،  پایــان  تــا  امســال  ابتــدای  از 
میلیــون و ۵۸۶ هــزار تــن محصــوالت فوالدی 
و ۲۳ میلیــون و ۷۸۶ هــزار تــن شــمش فوالد 
تولید شده که به ترتیب ۱۲ و ۱۳ درصد بیشتر 
از میزان تولید آن ها در ۹ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ 
مــدت مذکــور ســال گذشــته، ۱۴  در  اســت. 
میلیــون و ۷۱۶ هــزار تــن محصــوالت فــوالدی 
و ۲۱ میلیــون و ۹۴ هــزار تــن فــوالد میانــی 

)شمش فوالد( به تولید رسیده بود.
تولیــد مجموع مقاطع طویل فوالدی نیز 
بــا افزایــش ۱۵ درصــدی، از هشــت میلیــون و 
۴۳۳ هزار تن در مدت ۹ ماهه ابتدایی سال 
گذشته به ۹ میلیون و ۷۳۶ هزار تن در مدت 

مشابه سال جاری رسیده است.
رشد تولید فوالدی ها در ۹ ماهه امسال 
در حالی است که زمستان امسال محدودیت 
تامیــن گاز صنایــع فوالدی و البته ســیمانی ها 
و  اعمــال شــد  از ســال های گذشــته،  زودتــر 
امســال عــالوه بــر محدودیت هــای گاز، ایــن 
صنایــع با محدودیت برق هم همراه بوده اند؛ 
امــا تاثیــر خود را بر میزان تولید نشــان نداده 

است.
علــت ایــن موضوع این اســت که صنایع 
از ذخایــر مواداولیــه خــود تاکنــون اســتفاده 
ایــن  پیش بینــی  طبــق  بنابرایــن  کرده انــد؛ 
صنایع، چنانچه محدودیت ها ادامه دار باشد، 
ممکن اســت اثر ایــن محدودیت ها خود را در 

ماه های پایانی سال نشان دهد.  

و  منابــع  مدیریــت،  معاونــت  سرپرســت 
امــور اســتان های ســازمان صنایــع کوچــک و 
شهرک های صنعتی ایران گفت که واحدهای 
تولیدی دارای ظرفیت صادرات و اشتغال زایی 

باال مورد حمایت ویژه قرار می گیرند.
در  شــجاعی  رضــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
مراســم تقدیــر و معارفــه مدیرعامــل شــرکت 
شــهرک های صنعتی کردســتان که در ســالن 
جلســات این شــرکت در ســنندج برگزار شد، 
اظهار کرد: واحدهای تولیدی که در شهرک ها 
و نواحــی صنعتــی اســتقرار می یابنــد بایــد در 
تثبیت اشــتغال و ایجــاد درآمدهای اقتصادی 

نقش ایفا کنند.
واحدهــای  از  دســته  آن  افــزود:  وی 
تولیــدی و صنعتــی کــه تــوان ایجــاد ظرفیــت 
صــادرات و اشــتغال زایی بــاال را دارا باشــند، 
برخــوردار  الزم  مشــوق های  و  حمایت هــا  از 

خواهند شد.
منابــع  مدیریــت،  معاونــت  سرپرســت 

و امــور اســتان های ســازمان صنایــع کوچــک 
داد:  ادامــه  ایــران  صنعتــی  شــهرک های  و 
صــادرات  زمینــه  در  کــه  کوچــک  بنگاه هــای 
شــرکت های  همچنیــن  و  هســتند  فعــال 
صــادرات محــور و خوشــه های کســب وکار که 
ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات دارند؛ 

موردحمایت قرار می گیرند.
شجاعی با اشاره به ظرفیت استان کردستان 
نواحــی  و  شــهرک ها  توســعه  و  ایجــاد  در 
صنعتــی، گفــت: ایجــاد شــهرک ها و نواحــی 
صنعتــی در ایــن اســتان و ســایر اســتان هایی 
کــه بــا محدودیت اراضــی مواجه انــد می تواند 

در مناطق کمتر توسعه یافته صورت گیرد.
وی یــادآور شــد: بــا توجــه بــه محدودیت های 
منابــع آبــی، اســتقرار واحدهایــی کــه نیــاز به 
منابــع آبــی کمتری دارند در این اســتان مورد 

تأکید است.
سرپرســت معاونــت مدیریــت، منابــع و 
امــور اســتان های ســازمان صنایــع کوچــک و 

شــهرک های صنعتی ایران یکــی از برنامه های 
جدی این سازمان را شناسایی و رفع مشکالت 
واحدهای صنعتی خواند و گفت: فعال ســازی 
واحدهای راکد از طریق رفع مشــکالت آنها با 
تعامــل و همــکاری همه دســتگاه های ذی ربط 

به  طور جدی باید دنبال شود.
از  بهره گیــری  خواســتار  شــجاعی 
اقتصــادی  فعــاالن  و  خصوصــی  توان بخــش 
بــرای توانمندســازی ظرفیت هــای موجــود از 
واحدهــای  توانمندســازی  و  آمــوزش  طریــق 
صنعتی، تورهای صنعتی، صادرات و برقراری 
و تعامل با دانشــگاه ها شــد و افزود: می توان 
در مناطقی که دارای جمعیت زیاد و ظرفیت 
مناســب برای ایجاد بنگاه های کوچک اســت، 
نواحی صنعتی را ایجاد کرد تا زمینه اشتغال 

برای جوانان منطقه فراهم شود.
وی با تاکید بر تکریم و احترام ذی نفعان 
شــرکت های اســتانی، یــادآور شــد: صاحبــان 
صنایع ولی نعمت ما هســتند و همه هم وغم 

ما باید تکریم و حمایت از آنان باشد.
در پایــان ایــن مراســم از احمد خســروی 
شــهرک های  شــرکت  پیشــین  مدیرعامــل 
صنعتی کردســتان که از اســفند ســال ۱۳۹۶ 
مدیریت این شرکت را تا ۹ بهمن سال جاری 
برعهــده داشــت؛ تجلیــل و حمیدرضــا امانــی 
کــه معاونت برنامه ریزی شــرکت شــهرک های 
صنعتــی کردســتان و مدیــر شــبکه فــن بــازار 
استان را در کارنامه فعالیت خود دارد با حکم 
رئیــس ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتــی ایــران بــه عنوان سرپرســت شــرکت 
و  منصــوب  کردســتان  صنعتــی  شــهرک های 

معرفی شد.
شــرکت شــهرک های صنعتی کردســتان 
در چهارم اردیبهشــت ســال ۱۳۷۰ به صورت 
شــرکت سهامی خاص تاسیس شد و تاکنون 
 ۱۲ در  تولیدکننــدگان  و  ســرمایه گذاران  بــه 
شــهرک، هفــت ناحیــه صنعتی و یــک منطقه 

ویژه اقتصادی زمین واگذار کرده است.

رئیــس اتاق مشــترک ایــران و چین خاطر نشــان 
کرد: ظرفیت ســرمایه گذاری مشــترک بین ایران 
و چیــن وجــود دارد و چینی هــا تمایــل دارنــد کــه 
و  کننــد  وارد  ایــران  بــه  بیشــتری  ســرمایه های 
بــه نظــر بنــده در چنــد ماه آینــده ایــن اتفاق رخ 
خواهد داد به خصوص از طرف شرکت هایی که 

چندان خصوصی نیستند.
مجیدرضــا حریــری در گفت وگــو بــا ایلنا، در 
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه معــاون وزیــر اقتصاد 
نسبت به میزان سرمایه گذاری چینی ها در ایران 
ابــراز نارضایتــی و آن را قابــل توجــه ندانســتند، 
آیــا ایــن موضــوع را تایید می کنیــد؟ گفت: آمارها 
ارقــام را بخــش خصوصــی ندارنــد و  اعــداد و  و 
بخش هــای دولــت اطالعــات دقیق تــری از آمارها 
دارنــد امــا ایــن پرســش را باید با این پرســش که 
مجموعــه ســرمایه گذاری در ایران روی چه عددی 
می نشــیند؟ پاسخ داد. طی ۳ دهه اخیر متوسط 
سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران حدود ۲ 

میلیارد دالر بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه فاینانــس و تامیــن مالــی 
محســوب  غیرمســتقیم  ســرمایه گذاری  نوعــی 
می شــود، تاکید کرد:  ۲ دیدگاه برای عدم رغبت 
بــرای جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در 

ایــران مطــرح شــده اســت؛ نخســت، ایــن کــه در 
جــذاب  بــرای ســرمایه گذاران  بایــد  ابتــدا کشــور 
شــود تــا ســرمایه گذاران بــه ایــران بیاینــد ایــن در 
حالیســت کــه فضــای کســب وکار در کشــور در ۲ 
دهــه اخیــر در یــک ســوم پایینــی مطلوبیــت قرار 
نشــان  شــفافیت  مراجــع  گزارش هــای  و  گرفــت 
می دهــد کــه شــاخص های درک فســاد در ایــران 
در ۱۰ کشــور انتهایی اســت. در نتیجه نامطلوبی 
و  ســرمایه  در  آزادی  چــون  شــاخص های  در 
رقابت پذیــری پاییــن باعــث شــده کــه ایــران برای 

سرمایه گذاران خارجی جذاب نباشد.
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و چیــن ادامــه 
داد: مولفه هــای ماننــد دیــن، رنــگ پرچــم و .... 
بــرای ســرمایه گذاران خارجــی اهمیتــی نــدارد بــه 
عبــارت دیگــر ســرمایه گذار خارجــی عالقــه قلبــی 
به کشــوری که ســرمایه خود را وارد آنجا می کند 
نــدارد و خواهان ســودهای فراوان و ریســک های 
پاییــن هســتند. امــا ایران در این شــرایط نیســت 
و بــه دلیــل اینکــه اقتصــادی غیرشــفاف، رانتــی، 
دارد  غیررقابت پذیــر  و  غیــرآزاد  غیرخصوصــی، 
تمایل برای جذب سرمایه تقلیل پیدا کرده است.
حریــری ادامــه داد: دیــدگاه دوم بر این باور 
است که اگر سرمایه گذار خارجی وارد کشور شود 

مولفه هــا جــذب ســرمایه بهبــود و شــاخص های 
شــفاف خواهنــد شــد. ســرمایه گذاران خارجی به 
صــورت عمــده در بخــش نفت، گاز و پتروشــیمی 
وارد ایــران شــدند چــرا کــه ایــن فضاهــا از قواعــد 
بین المللــی بــازار نفــت تبعیــت می کند نــه قواعد 
داخلی ایران. سرمایه گذاران خارجی نیز می دانند 
کــه در ایــران باید با دولت ها قرارداد منعقد کنند 
کــه بتواننــد از ایــن فضاهــای غیــر شــفاف خود را 

نجات بدهند.
وی بــا بیــان اینکــه بــه روز شــدن مناســبات 
اقتصادی؛ فاکتور اصلی در جذب ســرمایه گذاری 
خارجی محســوب می شــود، افزود: ۳ دهه اســت 
کــه جذابیتــی برای ســرمایه گذاران خارجــی ایجاد 
نکردیم و امروز نیز فشارهای تحریمی نیز به این 
فضاهــا اضافــه شــده اســت و انــدک جذابیتی که 
داشــتیم نیز از بین رفته اســت. محیط اقتصادی 
ایــران پرخطــر اســت و ســرمایه گذارانی کــه خطــر 
دوســت و ریســک پذیر هســتند به ایــران می آیند 
کســانی که در تجارت ریسک پذیر هستند معموال 

عالقه کمی به انجام فعالیت سالم دارند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر این نکته که 
ســرمایه گذاری در شــرایط تحریم دشــوار است، 
تصریح کرد: حس درونی سرمایه گذاران داخلی 

نیز نســبت به خودمان مثبت نیســت و سالیانه 
حــدود ۸ تــا ۱۰ میلیــارد دالر ســرمایه از کشــور 
خــارج و یــا بــه عبــارت دیگــر فــرار کــرده اســت. 
متاســفانه باالنس سرمایه گذاری در ایران ایجاد 
نشــده و به نظر می رســد تا زمانی که شــفافیت، 
اقتصــاد  در  رقابت پذیــری  و  مقــررات  در  ثبــات 
ســرمایه گذاری  ســراغ  بــه  نبایــد  نشــود  ایجــاد 
خارجــی برویــم از ایــن رو نــرخ ســرمایه گذاری در 

ایران همواره منفی است.
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و چین بــا بیان 
خارجــی  ســرمایه گذاری  از  گفتــن  ســخن  اینکــه 
به معنــی ســرمایه گذاری بنــگاه در کشور هاســت، 
افــزود: منافــع بنگاهــی هر زمانی ممکن اســت با 
منافــع سیاســی متفــاوت باشــد از نظــر چینی هــا 
ســرمایه گذاری  بــرای  مناســب  منطقــه ای  ایــران 
بوده و یک شــرکت چینی حاضر اســت باتوجه به 
منافــع بنگاهــی خــود وارد ایران شــود. بــه عبارت 
دیگــر ظرفیــت ســرمایه گذاری مشــترک بین ایران 
و چیــن وجــود دارد و چینی هــا تمایــل دارنــد کــه 
ســرمایه های بیشــتری بــه ایــران وارد کننــد و بــه 
نظر بنده در چند ماه آینده این اتفاق رخ خواهد 
داد بــه خصوص از طرف شــرکت هایی که چندان 

خصوصی نیستند.

وی بــا اشــاره بــه الزام ایجاد ثبات سیاســی 
و اقتصادی، ادامه داد: رفتار ما نیز با طرف های 
ســال   یــک  در  شــود؛  یکنواخــت  بایــد  خارجــی 
وارد  گاز  و  نفــت  حــوزه  در  چینی هــا  گذشــته 
شــدند اما رفتار خوبی با آنها نشد چینی ها وارد 
دشــت آزادگان شدند اما از سوی مدیران دولت 
گذشــته از آنجــا اخــراج شــدند این رفتار مشــابه 
بــرای ســرمایه گذاران چینی کــه در حوزه راه آهن 
ورود کــرده بودنــد تکــرار شــد. بــه نظــر می رســد 
در ســطوح میانــی کشــور اراده و نــگاه مثبتــی 
بــه همــکاری بــا چینی هــا در ایــران وجــود نــدارد 
و مدیــران عالقــه دارنــد که با غربی ها بیشــتر از 

شرقی ها همکاری کنند.
حریــری در پایــان بیــان کرد: شــناخت ما از 
چیــن کم اســت همچنین عــادت مبادله ای ما در 
۱۰۰ ســال اخیــر بــه غربی ها متمایل بوده اســت 
تحصیــالت مدیــران یــا در دانشــگاه های غربــی 
بــود و یا در دانشــگاه های ایرانی که رویکردهای 
غرب گرایانــه داشــتند از ایــن رو یــک نــوع ترجیح 
غربی هــا بــه شــرقی ها در نهــاد فکــری مــا شــکل 
گرفــت؛ در مجمــوع گرایش نســبت بــه غرب در 
تربیــت نســلی ایجــاد و بــه مدیــران هــم منتقــل 

شده است.

می تواننــد  صادرکننــدگان  بهمــن  دوم  از 
اسکناس حاصل از صادرات خود را به شعب 
بانــک ملــی ایــران در مبــادی ورودی دهنــد و 

رسید آن را دریافت کنند.
بــه گــزارش تســنیم، بــر اســاس دســتورالعمل 
ســازمان توســعه تجــارت از تاریــخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ 
کشــور  ورودی  مبــادی  در  صادرکننده/آورنــده 
پس از طی تشریفات گمرکی، اسکناس حاصل 
از صــادرات را تحویــل شــعب/باجه های بانــک 

ملی ایران مستقر در مبادی ورودی می دهد.

بانک ملی ایران معادل ریالی اســکناس 
اســکناس  خریــد  نــرخ  براســاس  را  تحویلــی 
مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران محاســبه 
نــام  )بــه  آن  رســید  تحویــل  بــه  نســبت  و 
بــه صادرکننــده/ صادرکننده/صادرکننــدگان( 

آورنده اسکناس اقدام می کند.
صادرکنندگان می توانند در هر زمان با مراجعه 
به شــعب ارزی بانک ملی ایران با ارائه رسید، 
نسبت به دریافت ریال در حساب ریالی خود 
اقــدام کننــد. بدیهــی اســت بانــک ملــی ایــران 

براســاس تاریــخ تحویــل ارز، نســبت بــه رفــع 
تعهد صادرکننده اقدام خواهد نمود.

صادرکنندگانــی کــه تــا پیــش از اجــرای 
ایــن بخشــنامه اقــدام بــه ورود اســکناس بــه 
داخــل کشــور کرده انــد، بــا مراجعه به شــعب 
ارزی بانــک ملــی ایران با ارائه اظهارنامه ورود 
ارز بــه کشــور نســبت بــه فــروش ارز خــود به 
آن بانــک براســاس نــرخ روز خریــد اســکناس 
منــدرج درتابلــوی صرافــی ملــی ایــران و رفــع 

تعهد صادراتی خود اقدام کنند.

سرمایه گذاری چینی ها در ایران بهبود می یابد

واحدهای تولیدی صادرات محور مورد حمایت ویژه قرار می گیرند

نحوه برگشت ارز 
 حاصل از صادرات

به صورت اسکناس

زلزله اقتصادی
در کارخانه سازه های فوالدی
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ماخذمحاسبهمالیاتوعوارضشمارهگذاری
خودروهااعالمشد

ماخــذ بخشــنامهای در مالیاتــی امــور ســازمان
شــمارهگذاری، عــوارض و مالیــات محاســبه
عــوارضســاالنهومالیــاتنقــلوانتقــالانــواع
خودروهایسبکوسنگینوموتورسیکلتهای

تولیدداخلیاوارداتیراابالغکرد.
منظــور،  داود  مهــر،  گزارش خبرنــگار  بــه 
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی در بخشــنامه ای 
ماخــذ محاســبه مالیــات و عوارض شــماره گذاری، 
عــوارض ســاالنه و مالیــات نقــل و انتقــال انــواع 
خودروهای ســبک و ســنگین و موتورسیکلت های 
تولیــد داخــل یــا وارداتی موضوع مــواد ۲۸، ۲۹ و 
۳۰ قانــون مالیــات بر ارزش افزوده مصوب ســال 
۱۴۰۰ و مــاده ۱۷ قانــون مالیات هــای مســتقیم را 

اعالم کرد.
در ایــن بخشــنامه آمــده اســت: در اجــرای 
تبصــره )۱( مــاده )۲۸( قانــون مالیــات بــر ارزش 
فایــل  بدینوســیله  افــزوده مصــوب ســال ۱۴۰۰، 
و  مالیــات  محاســبه  مأخــذ  حــاوی  الکترونیکــی 
عوارض شــماره گــذاری عوارض ســاالنه و مالیات 
نقل و انتقال انواع خودروهای ســبک و ســنگین 
و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع 
مــواد )۲۸(، )۲۹( و )۳۰( قانــون مذکــور و مــاده 
)۱۷( قانون مالیاتهای مســتقیم، به شــرح جداول 

ذیل برای اجرا در سال ۱۴۰۲ ارسال میشود؛
عــوارض  و  مالیــات  محاســبه  مأخــذ   -  ۱

شــماره گــذاری، عــوارض ســاالنه آالیندگــی انواع 
خودروهای سبک و سنگین تولید داخل

عــوارض  و  مالیــات  محاســبه  مأخــذ   -  ٢
شــماره گذاری، عوارض ســاالنه و عوارض ساالنه 
ســنگین  و  ســبک  خودروهــای  انــواع  آالیندگــی 

وارداتی
عــوارض  و  مالیــات  محاســبه  مأخــذ   -۳
شــماره گذاری، عوارض ســاالنه و عوارض ساالنه 

آالیندگی انواع موتورسیکلت های تولید داخل
عــوارض  و  مالیــات  محاســبه  مأخــذ   -۴
شــماره گذاری، عوارض ســاالنه و عوارض ساالنه 

آالیندگی انواع موتورسیکلت های وارداتی
۵- مأخــذ محاســبه مالیــات نقــل و انتقــال 

انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل
۶- مأخــذ محاســبه مالیــات نقــل و انتقــال 
وارداتــی  ســنگین  و  ســبک  خودروهــای  انــواع 
انــواع  انتقــال  و  نقــل  مالیــات  محاســبه  مأخــذ 

موتورسیکلتهای تولید داخل
۷- مأخــذ محاســبه مالیــات نقــل و انتقــال 

انواع موتورسیکلت های وارداتی
شایان ذکر است؛ در اجرای تبصره )۱( ماده 
)۲۸( قانون صدر االشاره، ماخذ مالیات و عوارض 
بــرای وســایل نقلیــه ای کــه جدیــداً تولیــد یــا وارد 
مــی شــوند، توســط دفتــر فنی و مدیریت ریســک 

مالیاتی این سازمان تعیین و اعالم می شود.

کاهش۶درصدیحجمآبموجود
درسدهایمهمکشور

حجمآبموجوددرسدهایکشورازابتدایسال
آبیجاری)ابتدایمهرماه(تا۸بهمنبه۱۹میلیارد
و۹۶۰میلیونمترمکعبرسیدکهدرهمسنجی

باپارسالافت۶درصدینشانمیدهد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، با وجود بارش های 
اخیر وضعیت ســدهای کشور همچنان نامناسب 

ارزیابی می شود.
بــر اســاس تازه ترین گزارش دفتــر اطالعات 
و داده های آب شــرکت مدیریت منابع آب ایران، 
حجــم آب موجــود در ســدهای کشــور از ابتــدای 
ســال آبــی جــاری در حالــی بــه رقــم ۱۹ میلیــارد و 
۹۶۰ میلیــون مترمکعــب رســیده کــه ایــن رقم در 
میلیــون   ۱۹۰ و  میلیــارد   ۲۱ گذشــته  آبــی  ســال 

مترمکعب بوده است و کاهش ۶ درصدی دارد.
از  کشــور  ســدهای  بــه  ورودی  آب  میــزان 
 ۸ تــا  مهــر(  )ابتــدای  جــاری  آبــی  ســال  ابتــدای 
بهمن مــاه ۷ میلیــارد و ۳۶۰ میلیــون مترمکعــب 
بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال آبی 

گذشته ۲۱ درصد کاهش را نشان می دهد.
میزان آب ورودی به سدهای کشور در سال 

آبــی گذشــته )ابتــدای مهــر ۱۴۰۰ تا آخر شــهریور 
۱۴۰۱( طــی مهــر تا اول بهمن ماه ســال گذشــته ۹ 
میلیــارد و ۲۷۰ میلیــون مترمکعــب بــوده اســت 
کــه مقایســه آن بــا مدت مشــابه ســال آبی جاری 

کاهش ورودی به سدها را نشان می دهد.
حجــم خروجــی آب از ســدها نیــز از ابتــدای 
ســال آبی جاری تا ۸ بهمن  رقم ۶ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیــون مترمکعــب اســت، درحالی کــه این میزان 
در مدت مشــابه ســال گذشــته ۷ میلیارد و ۳۸۰ 
میلیون متر مکعب بوده و کاهشــی به میزان ۱۲ 

درصد یافته است.
درصــد پُرشــدگی ســدها تــا ۸ بهمــن بــه ۴۰ 
درصد رســیده اســت. به گفته مســئوالن، امسال 
خشــک ترین پاییز در ۵۰ ســال گذشــته را پشــت 
ســر گذاشــتیم. باتوجه بــه اینکه ایــران در کمربند 
خشک جهانی قرار گرفته است و حدود یک سوم 
متوســط جهانــی بارندگــی دارد کــه متناســب بــا 
جمعیت و وسعت کشورمان نیست، صرفه جویی 
در مصارف آب و ســازگاری با کم آبی توســط همه 

نهادها و سازمان ها ضروری است.

اخبـــــــــــــــــار

کلیــه اســالمی شــورای مجلــس نماینــدگان
اشــخاصتجــاریرامکلــفکردنــدتاصورتحســاب
الکترونیکــیکلیــهوجوهپرداختییــامعادلریالی
از عناوینــی تحــت خــود غیرنقــدی پرداختهــای
قبیــلحقــوق،دســتمزد،حــقشــاغل،حقشــغل،
حقــوقبازنشســتگی،وظیفــهومســتمری،کارانه،
یارانه،انواعپرداختهاازســویموسســاتبیمه،
خســارتفوت،محکومبه،دیه،ردمال،اســترداد

وثیقهوسایرعناوینمشابهراصادرکنند.
بــه گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی در جریــان جلســه علنــی دیــروز مجلــس، 
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح 
مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کرده و 

ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۸ این طرح؛ متن زیر به عنوان 
مــاده )۱۶ مکــرر( به قانون پایانه های فروشــگاهی و 

سامانه مؤدیان الحاق می شود:
»مــاده ۱۶مکرر- حداکثــر ۲۰ ماه پس از تاریخ 
الزماالجــرا شــدن ایــن مــاده، بــه منظــور اســتقرار 
اطالعاتــی  پایــگاه  تکمیــل  و  غیرتجــاری  کارپوشــه 
مالیات هــای  قانــون  مکــرر(   ۱۶۹( مــاده  موضــوع 

مستقیم، اقدامات زیر صورت میگیرد:
الــف- در خصــوص نقــل و انتقــال اوراق بهادار 

و تقسیم سود:
۱-ناشــران اوراق بهــادار و کارگــزاران موضــوع 
قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســالمی ایران، 
حســب مورد مکلف اند همزمان با تقســیم ســود یا 
فــروش اوراق بهــادار اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی 
از  خــارج  بازارهــای  و  بورسهــا  در  معاملــه  مــورد 
بــورس، صورتحســاب های الکترونیکــی مربوطــه را 
صادر نمایند. تقســیم سود صرفاً به صورت سامانه 
ای و از طریــق شــرکت ســپرده گــذاری مرکزی اوراق 
بهــادار و تســویه وجــوه یــا بــا تاییــد آن انجام شــود 
و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار موظــف   اســت بــر 

حسن اجرای تکلیف مذکور نظارت کند.
۲- ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور بــا 
اســت  موظــف  مالیاتــی  امــور  ســازمان  همــکاری 
انتقــال ســهام، سهمالشــرکه  و  نقــل  بــا  همزمــان 
و حــق تقــدم ســهام بجــز مــوارد جــزء )۱( ایــن بنــد 
صورتحســاب های الکترونیکــی مربــوط بــه معامالت 

مذکور را با درج قیمت فروش  آنها صادر کند.
ســود،  کننــده  توزیــع  حقوقــی  اشــخاص   -۳
بجــز ناشــران اوراق بهادار موضوع جــزء )۱( این بند 
مکلف اند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب های 

الکترونیکی مربوطه را صادر کنند.
ب- کلیه اشخاص موضوع بند )الف( ماده )۱۱( 
قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مؤدیــان، 
موظفند حســب مورد صورتحساب های الکترونیکی 
مربوط به وجوه واریزی از قبیل ســود سپرده، سود 
اوراق مشــارکت و تســهیالت پرداختی را همزمان با 

واریز صادر نمایند.
مکلف انــد  تجــاری  اشــخاص  کلیــه  پ- 
صورتحســاب الکترونیکــی کلیــه وجــوه پرداختــی یا 
»معــادل ریالــی پرداخت های غیرنقدی« خود تحت 
عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق 
شــغل، حقــوق بازنشســتگی، وظیفــه و مســتمری، 
کارانــه، یارانــه، انواع پرداخت ها توســط موسســات 
بیمــه، خســارت فــوت، محکــوم بــه، دیــه، رد مــال، 
اســترداد وثیقــه و ســایر عناویــن مشــابه را صــادر 
نماینــد. انجــام تکالیــف ایــن بنــد توســط اشــخاص 
تجــاری، در حکــم تســلیم فهرســت موضــوع مــاده 
)۸۶( قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود 
و اشــخاص مذکــور تکلیف اضافــی در این خصوص 

ندارند.
ت- ســازمان موظــف اســت صرفــاً هزینه هــای 
قابل قبول مالیاتی دارای صورتحســاب الکترونیکی 
را بــه عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع 
فصــل دوم باب چهارم قانون مالیات های مســتقیم 
بپذیــرد؛ ســایر هزینه هــای قابــل قبــول مالیاتــی از 
قبیل هزینه اســتهالک دارایی ها و زیان تســعیر ارز 
کــه امکان صدور صورتحســاب الکترونیکــی ندارند، 
مشــروط بــه اعالم مــؤدی از طریق کارپوشــه تجاری 

قابل پذیرش هستند.
همچنین اشخاص تجاری مکلف اند آن بخش 
از درآمدهــای خــود از قبیــل ســود تســعیر ارز را که 
امــکان صــدور صورتحســاب الکترونیکــی ندارند، در 
ســامانه مؤدیــان ثبت نمایند؛ عــدم ثبت درآمدهای 
مذکور، مشمول حکم ماده)۹( این قانون می شود.

غیرتجــاری  و  تجــاری  اشــخاص  کلیــه  ث- 
مکلف انــد در مهلت اعالم شــده از ســوی ســازمان، 

از  قبــل  مطالبــات  الکترونیکــی  صورتحســاب های 
اســتقرار کارپوشــه غیرتجــاری از قبیل حســاب های 
دریافتنی تجاری و غیرتجاری، قرض ، ودیعه، وثیقه 
و رهــن را مطابــق فراینــد تعییــن شــده در آیین نامه 
اجرایــی ایــن ماده، صادر کنند. مهلت فوق برای هر 
شــخص صرفــاً یــک بــار و بــه مــدت یک مــاه پــس از 

درخواست شخص قابل تمدید است.
ج- اشــخاص زیــر مکلف انــد در خصوص موارد 
زیــر، صورتحســاب های الکترونیکــی مربوطــه را بــر 
اجرایــی  آیین نامــه  در  منــدرج  فرایندهــای  اســاس 
ایــن مــاده صــادر کنند و ســازمان نیز موظف اســت 
صورتحســاب های الکترونیکی صادر شــده را حسب 
مــورد بــه کارپوشــه تجــاری یــا غیــر تجــاری طرفیــن 

انتقال دهد:
۱- دفاتــر اســناد رســمی، در خصــوص هرگونــه 
معامله امالک از قبیل انتقال مالکیت عین، انتقال 
حق واگذاری محل، واگذاری منافع، تنظیم و تنفیذ 
وکالت بالعزل فروش، پرداخت قرض یا تأدیه دین 

و هرگونه معامله اموال دارای سند رسمی
۲- نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، در 
خصوص هرگونه انتقال وسایل نقلیه ای که مطابق 

قوانین مربوطه ملزم به شماره گذاری هستند.
۳- سازندگان و فروشندگان صنوف طال، نقره، 
خصــوص  در  جواهــرآالت،  و  مســکوکات  پالتیــن، 

هرگونه خرید از اشخاص غیرتجاری؛
۴- اشــخاص تجــاری مجــاز بــه خریــد و فروش 
بانک هــا،  قبیــل  از  طــال  مســکوک  و  ارز  انــواع 
موسســات مالــی و اعتبــاری و صرافی هــا؛ حســب 

مورد در خصوص معامالت مذکور
چ- دفاتر اسناد رسمی موظف اند صورتحساب 
وکالــت  تنفیــذ  و  تنظیــم  بــه  مربــوط  الکترونیکــی 
بالعزل انتقال داراییهای موضوع بندهای)۱( و )۲( 
ماده)۴( قانون مالیاتهای مستقیم را صادر نمایند.

ح- سازمان موظف است امکان صدور، اصالح 
یــا ابطــال صورتحســاب های  الکترونیکــی قرض را از 

طریق کارپوشه تجاری و غیرتجاری فراهم نماید.
صورتحســاب  چنــد  صــدور  صــورت  خ-در 
الکترونیکــی بــا مبالــغ یــا تاریخ هــای متفــاوت بــرای 
معیــن،  دارایــی  انتقــال  حــق  واگــذاری  یــا  انتقــال 
صورتحســاب الکترونیکــی کــه مبنای عمل ســازمان 

قــرار می گیــرد، مطابــق آیین نامــه اجرایــی ایــن ماده 
تعیین می شود.

د- در خصــوص تبدیــل انــواع ارز بــه یکدیگــر، 
بانک هــا، موسســات مالــی و اعتبــاری؛ صرافی هــا و 
سایر اشخاص تجاری موظف اند تبدیل مذکور را در 
قالــب یــک فــروش و یک خرید ثبت و در هر مرحله 

صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ذ-وزارت خانه هــای صنعــت، معــدن و تجــارت 
و راه و شهرســازی موظفنــد بــا همــکاری ســازمان، 
ظــرف حداکثــر شــش مــاه پــس از الزماالجرا شــدن 
ایــن مــاده، فهرســتی از دارایی هــای دارای شــماره 
یــا شناســه ی منحصــر بفــرد از قبیــل وســایل نقلیه 
هوایــی، وســائل نقلیــه دریایــی و وســایل نقلیه که 
مشــمول مقــررات شــماره گــذاری نمی شــوند، تهیــه 
نماینــد. ســازمان موظــف اســت مطابــق آیین نامــه 
اجرایی این ماده، حسب مورد تمهیدات الزم جهت 
دارایی هــای  الکترونیکــی  صورتحســاب های  صــدور 
مذکــور از قبیــل انتقــال مالکیــت عیــن و واگــذاری 
منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی با همکاری 
سازمان موظفند دارایی های جدیدی که به فهرست 
مذکــور اضافــه می شــوند را تهیــه کننــد و ســازمان 
موظــف اســت آن را تــا پایان دی ماه هر ســال برای 

سال مالیاتی بعد اعالم نماید.
ر-کلیه اشــخاص تجاری و غیرتجاری مکلف اند 
هرگونــه  تنظیــم  الکترونیکــی  صورتحســاب های 
معاملــه از طریــق اســناد عــادی در خصــوص انتقال 
عیــن یــا حــق واگــذاری محل و ســایر حقــوق مربوط 
را  اعیــان  و  عرصــه  از  اعــم  غیرمنقــول  امــوال  بــه 
جغرافیایــی«  محــدوده  دقیــق  »اطالعــات  درج  بــا 
بــه ترتیبــی کــه ســازمان تعییــن می کنــد، از طریــق 
مراجعــه بــه مشــاوران امــالک یــا شــرکتهای معتمــد 
موضــوع مــاده)۱( قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و 
سامانه مؤدیان صادر نمایند. سازمان موظف است 
صورتحســاب های الکترونیکــی دارایی هــای موضوع 
ایــن جــزء را در ســامانه ای که برای ایــن منظور و به 
موجب آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می شــود، 
ثبــت نمایــد و امــکان دسترســی برخط قــوه قضاییه 
جمهوری اســالمی ایران به ســامانه مذکور را فراهم 
کنــد. در صورتی کــه عدم مالکیت انتقال دهنده بر 

اســاس رأی الزم االجرای مراجع قضایی محرز شود، 
صورتحساب های الکترونیکی مذکور باطل می شود.
ز- چنانچــه براســاس ســایر قوانین، اشــخاص 
اطالعــات  ثبــت  بــه  مکلــف  غیرتجــاری  یــا  تجــاری 
معامــالت خــود باشــند، در صــورت ثبــت اطالعــات 
معامــالت مذکور مطابق معیارهای اعالمی ســازمان 
جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیــان، اشــخاص مورد نظر الزامــی به ثبت مجدد 
الکترونیکــی در  یــا صــدور صورتحســاب  اطالعــات 

خصوص معامالت فوق ندارند.
تبصره ۱- در خصوص اشــخاص غیرتجاری، در 
هــر ســال، آخریــن مهلت صــدور صورتحســاب های 
بــرای وجــوه واریــزی بــه حســاب های  الکترونیکــی 
غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحساب های 
الکترونیکــی صــادر شــده حداکثر پایان اردیبهشــت 
مذکــور  اشــخاص  همچنیــن  اســت.  بعــد  ســال 
مکلف اند تا موعد فوق در خصوص اصالح یا ابطال 
میــان  ارتبــاط  برقــراری  الکترونیکــی،  صورتحســاب 
صورتحســاب های الکترونیکی به منظور معاوضه یا 
تهاتــر و نیــز ایجــاد تناظر موضوع بنــد)ت( ماده)۱۰( 
قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان از 
طریــق کارپوشــه غیرتجــاری، اقــدام کننــد. پــس از 
پایان مهلت مذکور ســازمان موظف اســت براساس 
مشــخصات طرفین صورتحســاب های الکترونیکی و 
مشــخصات واریزکننــده و دریافت کننــده تراکنش، 
در خصــوص مــواردی کــه تناظــر موضــوع بنــد)ت( 
مــاده)۱۰( قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه 
مؤدیان توســط اشــخاص غیرتجاری، صورت نگرفته 
صورتحســاب های  میــان  خــودکار  تناظــر  باشــد، 
حســابهای  فی مابیــن  تراکنش هــای  و  الکترونیکــی 
خــرداد   ۱۵ تــا  حداکثــر  را  آن  طرفیــن  بــه  متعلــق 
ســال بعــد ایجــاد و از طریــق کارپوشــه غیرتجــاری 
اعــالم کنــد. این حکم مانع از رســیدگی به اعتراض 
اشــخاص مذکــور در خصــوص تناظــر ایجــاد شــده 
توســط ســازمان تــا پایــان خرداد ســال بعد نیســت. 
ســازمان موظــف اســت مالیــات متعلــق اشــخاص 
غیرتجاری در هر سال را براساس اطالعات موجود 
در ســامانه مؤدیــان حداکثــر تــا پایــان تیر ماه ســال 
بعــد، تعییــن و از طریق کارپوشــه غیرتجــاری اعالم 
نمایــد و اشــخاص غیرتجــاری مکلف انــد حداکثــر تــا 

آخــر مــرداد مــاه، مالیات متعلــق را پرداخت نمایند. 
عــدم پرداخــت مالیــات در این موعــد، موجب تعلق 
جریمــه معــادل دو و نیــم درصد )۲.۵%( نســبت به 
اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر می شود. 
در صــورت عــدم پرداخــت مالیات مذکــور در مهلت 
مقرر، ســازمان از طریق عملیات اجرایی نســبت به 
وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می نماید.

صورتحســاب های الکترونیکــی کــه بــه موجب 
موعــد  از  پــس  قضایــی  مراجــع  الزم االجــرای  آرای 
مقرر صادر، اصالح یا ابطال می شوند، از حکم این 
تبصــره مســتثنی هســتند و ســازمان موظف اســت 
مطابــق  را  مذکــور  الکترونیکــی  صورتحســاب های 
آیین نامــه اجرایــی این ماده مبنای محاســبه مالیات 

قرار دهد.
تبصره ۲- ســازمان موظف اســت امکان صدور 
صورتحســاب الکترونیکی در خصوص وجوه واریزی 
به حسابهای غیرتجاری در هر سال را پس از پایان 
اردیبهشــت ســال بعد مشــروط به پرداخت جریمه، 
حداکثــر تــا پایــان ســال فراهــم نماید. جریمــه فوق 
در خصــوص صــدور صورتحســاب های الکترونیکــی 
مذکــور تــا پایــان خــرداد آن ســال معــادل یــک دهم 
ســال  آن  پایــان  تــا  آن  از  پــس  و   )%۰.۱( درصــد 
معــادل پنــج دهــم درصــد )۰.۵%( مبلــغ منــدرج در 

صورتحساب الکترونیکی مربوطه می باشد.
الکترونیکــی  در صــورت صــدور صورتحســاب 
بــر  ایــن تبصــره، مالیــات پرداخــت شــده  موضــوع 
اســاس فصــل ششــم بــاب ســوم قانــون مالیاتهــای 
مســتقیم در خصــوص وجــوه مذکور، علیالحســاب 
محســوب شــده و ســازمان موظــف اســت آن وجوه 
را حداکثــر یــک مــاه از تاریــخ درخواســت اشــخاص 
غیرتجــاری، به این اشــخاص مســترد کنــد و در غیر 
این صورت، سازمان مشمول خسارتی  به میزان دو 
و نیم درصد ) ۵/ ۲%( در ماه نسبت به اصل مبلغ 
قابل اســترداد، از تاریخ ثبت درخواســت اشــخاص 
مذکــور میشــود.  خســارت مذکور توســط ســازمان 
می گــردد.   پرداخــت  جــاری  وصولی هــای  محــل  از 
همچنین در صورت عدم اقدام اشخاص غیرتجاری 
در خصــوص تکلیــف موضــوع ایــن تبصــره پــس از 
مهلــت مذکــور، مالیــات و جرایــم مطالبــه یــا وصول 

شده، قطعی محسوب می شود.

وزیــراقتصــاددرموردتفاوتهایخصوصیســازی
مولدســازی کــه کــرد تصریــح مولدســازی و
مولدســازی در نیســت. خصوصیســازی معــادل
دولــتازامــوالخــودقطعــهایراجــدامیکنــدبه
میکنــد. اضافــه تولیــد بخــش و ســرمایهگذاری
بســیاریازپیمانــکارانطلبهــایبزرگــیازدولت
دارنــدودرنتیجــهامــکانکارجدیــدندارنــد.اگــر
قطعهزمینیبراساسقیمتکارشناسیوشفاف
واگذارشود،امکانکارجدیدفراهمخواهدشد.

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگــزاری تســنیم، 
ســید احســان خانــدوزی ادامــه داد: ضمــن اینکــه 
ایــن کار بســیاری از بنگاه هــای زیــان ده را نجــات 
خواهــد داد. بــه طــور مثــال کانــون پــرورش فکــری 
کــودکان و نوجوانــان در تهران، ۱۴۵ هزار متر زمین 
در شــهرک غــرب در اختیــار دارد کــه می توانــد مولد 
شــود. ســازمان صــدا و ســیما نیــز در همــان منطقه 

زمین هایی دارد که می تواند از آن استفاده کرد.
او با اشــاره به اینکه در منطقه یک تهران یک 
ســازمان تحقیقاتــی داریــم کــه ۱۶۸ هــزار متر مربع 
زمین دارد، گفت: اگر از آن درســت اســتفاده شــود 
می توان بسیاری از پروژ های اجرایی آن وزارت خانه 
را پیش برد. ۱۶۲ هزار متر مربع انبار نیز متعلق به 
یکــی از وزارتخانه هــا در منطقــه ۴ وجــود دارد. یکی 
از بانک هــای دولتــی ۸۵ هــزار متر مربع باشــگاه در 

اختیار دارد.
وزیــر اقتصــاد ادامــه داد: یــک ســیلوی قدیمی 
که ســال های ســال اســت از آن اســتفاده نمی شود 
در منطقــه ۱۶ وجــود دارد کــه متــراژ آن بیــش از ۱۶ 
هزار متر مربع اســت. این ســیلو در مرکز شهر قرار 
نیســت. در همــان  از آن  اســتفاده  امــکان  و  دارد 
منطقه زمینی به وسعت ۱۱۳ هزار متر مربع و انبار 
متروکــه راه آهــن نیــز وجــود دارد. بــا توجــه به این 
ظرفیت هــا، لزومــا نبایــد دســتگاه ها منتظــر بودجه 

عمرانی باشند.
تعیینقیمتهاینامعقولبرایجلوگیریاز

مولدسازیداراییهایدولت
خانــدوزی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد علت 
در  دولــت  دارایی هــای  مولدســازی  موضــوع  طــرح 
سران قوا گفت: آسیب شناسی انجام شد و بر این 
اساس موانع شناسایی شد. اولین مانع این بود که 
دستگاه ها از اعالم اموال خود خودداری می کردند. 
ســامانه مربــوط بــه امــوال از قبــل ایجــاد شــده بود 
می کردنــد.  اســتنکاف  دســتگاه ها  از  بســیاری  امــا 
تــا امــروز بــه رکورد های ســامانه بیــش از ۷۰ درصد 
افــزوده شــده و بیــش از یک میلیــون امالکی داریم 
که شناســایی رســمی شدند و مســئله معارض آنها 
حل شــده اســت. ۶۰۰ هزار رکورد در حال حاضر به 

بیش از یک میلیون رسیده است.

او با بیان اینکه نکته دیگر مربوط به در حال استفاده 
و یــا راکــد بــودن دارایی ها اســت، گفت: بــا همکاری 
وزرای آمــوزش و پــرورش و جهــاد کشــاورزی مــوارد 
متروکه و بالاستفاده شناسایی شدند که می توان از 
آنها استفاده کرد و آنها را به یک پیمان کار داد تا به 

نوعی براساس تهاتر کار انجام دهند.
بــه ایــن دلیل مدیران دولتــی عالقه به فروش 
ندارنــد قیمت هــای نامعقولــی تعییــن می کننــد. در 
بــزرگ  مالکیــن  گذشــته  دولت هــای  کــه  شــرایطی 
بودنــد. ایــن نهضــت کــه مســئوالن دولــت را مکلف 
می کنــد تــا هــر جــا ســاختمان بالاســتفاده ای دیدند 
معرفی کنند و بدانند که از منابع برای استان خود 

آنها استفاده می شود.

وزیــر اقتصــاد بــا تاکیــد بــر اینکــه مانــع دیگــر خــود 
موضوع مولدسازی بود، گفت: در گذشته یک مسیر 
بود که فروش اموال است. بسیاری از این دارایی ها 
ایــن قابلیــت را دارنــد تــا اجــاره داده شــوند. کســی 
می توانــد مدیریــت را برعهــده بگیــرد که بهــره وری را 
افزایش دهد. برخی از موارد آن قدر بزرگ هســتند 
کــه امــکان فروش یکجای آنها وجود ندارد در نتیجه 
فروش به صورت یونیت در دســتور کار قرار خواهد 
گرفت. براین اساس می توانیم بنگاه های زیان ده را 

نجات دهیم و مردم را ســهیم کنیم.
ضمــن اینکــه بــاب نظــارت مــردم را نیز بــاز خواهیم 
کــرد. یکــی از مهم ترین مصوباتی کــه در مدت اخیر 

در کمیته مولدسازی داشتیم، شفافیت است.

معــاونوزیــرراهوشهرســازیبااشــارهبهوجود
۷۴هــزارهکتــاربافــتفرســودهدربخشمیانی
شهریبدوناحتساببافتفرسودهتاریخیدر
کشــوراعــالمکردکهعزمدولتبراعطایســند
بهشــهرونداندرمناطقدارایزمینهایدولتی
اســتتابتوانندبااســتفادهازمنابعوتسهیالت
موجودبهمقاومسازیونوسازیواحدهایخود

اقدامکنند.
بــه گــزارش شــرکت بازآفرینی شــهری، محمد 
آئینی در گفت وگویی افزود: در بافت های فرسوده 
میانــی هــدف ایــن اســت که ســاخت ســالیانه ۱۵۰ 

هزار واحد به ۲۰۰ هزار واحد ارتقاء یابد.
او ادامــه  داد: در ایــن بیــن فــارغ از الگوهای 
گام  بــه  گام  کــه  ابتــکاری  و طرح هــای  نوســازی 
درونــی خواهــد شــد، اگــر مــردم و ســازندگان بــا 
پــروژه ســه  یــک  و شــهرداری ها  دولــت  حمایــت 
واحــدی در هــر هکتــار بــه شــکل تجمیــع احــداث 
کنند، ســاخت ســالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی 

محقق می شود.

بــا  شــهری  بازآفرینــی  شــرکت  مدیرعامــل 
اشــاره بــه مشــکالت بافت های تاریخی فرســوده، 
تصریح کــرد: در ایــن بخش نیز بــا همکاری وزارت 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی به 

دنبال تدوین یک بسته تشویقی هستیم.
تشــویقی  بســته  بــه  اشــاره  بــا  آئینــی 
شهرســازانه، اظهار داشت: استفاده از این بسته 
تشــویقی کمــک خوبــی بــرای مــردم و ســازندگان 
خواهــد بــود، به ویــژه اینکــه مــردم ایــن محالت از 
تــوان مالــی الزم بــرای ســاخت و ســاز برخــوردار 
نیســتند و چنانچــه ســازندگان نیــز در کنــار مردم 

قرار بگیرند این کار اجرایی خواهد شد.
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  اضافه کــرد:  او 
بــه  موظــف  قانــون  اســاس  بــر  نیــز  شــهرداری ها 
ارائــه تخفیــف در صــدور پروانــه و تراکــم هســتند و 
تســهیالت ارزان قیمــت توســط بانک هــا در اختیــار 
متقاضیــان قــرار خواهــد گرفت. در مجموع شــرایط 
بــرای ســاکنان و ســازندگان فراهــم اســت و بــا یــک 
ســازماندهی مناســب و توجیه مالکان و سازندگان، 

این مهم را شهر به شهر توسعه خواهیم داد.
معاون وزیر راه وشهرســازی درباره چگونگی 
کاهــش هزینه هــای نوســازی و به ســازی مســکن 
گفت: قوانینی از جمله مقررات ملی ساختمان و 
دیگر قوانین مرتبط در صورتی که رعایت شــوند، 
در زلزله هایــی با ریشــتر بــاال نیز قدرت تاب آوری 
وجــود خواهــد داشــت و از ســوی دیگــر شــاهد 
کاهش میزان خسارت های مالی و جانی خواهیم 
بــود. در واقــع ایــن یــک کار فرهنگی بــوده و خود 
مــردم بایــد مطالبــه گــر باشــند کــه مقــررات ملی 

ساختمان رعایت شود.
آئینــی بــا بیــان اینکــه نماینــدگان مــردم در 
مجلس، شوراهای شهر و نهادهای اجتماع محور 
محلــی همگــی بایــد بــه دنبــال احقــاق حــق مردم 
باشــند، بیان داشــت: داشــتن ســاختمان پایدار و 
محکم حق شــهروندان اســت، موضوعی که رهبر 
معظــم انقــالب نیــز بــر آن تاکیــد دارنــد، بنابراین 
شــوراهای شــهر و روســتا بــه عنــوان نماینــدگان 
محلــی مــردم بایــد از ســازمان نظــام مهندســی و 

شــهرداری ها مطالبه گــر بــوده و نظــارت دقیــق و 
بدون اغماض بر ساخت و سازها داشته باشند.

او در ادامــه بــا اشــاره بــه اجــالس روســای 
کمیســیون های شهرســازی و معمــاری شــوراهای 
اســالمی کالنشــهرها و مرکــز اســتان ها کــه هفته 
در  گفــت:  شــد،  برگــزار  بندرعبــاس  در  گذشــته 
ایــن اجــالس از روســای کمیســیون های معمــاری 
نوســازی  ســفیران  عنــوان  بــه  شــد  درخواســت 
بــه وظایــف خــود عمــل کننــد، یعنــی از یــک ســو 
نوســازی  عرصــه  بــه  ورود  بــرای  را  شــهروندان 
دیگــر  ســوی  از  و  کننــد  توجیــه  مقاوم ســازی  و 

مطالبه گر حقوق قانونی این افراد باشند.
قانــون  در  خاطرنشــان کرد:  مســئول  ایــن 
بسترهای بسیار خوبی برای حمایت از سازندگان 
و مالــکان بافت هــای فرســوده وجــود دارد کــه در 
نهایــت قــرار شــد، همــکاری مشــترکی بــا اعضــای 
شــوراهای شــهر داشــته باشــیم کــه بــه دلیــل باال 
و  اســتان ها  مراکــز  در  ناپایــدار  بناهــای  بــودن 
کالنشهرها عمده کار در این مناطق خواهد بود.

کلیهاشخاصتجاریمکلفاندصورتحسابالکترونیکیکلیهوجوهپرداختیخودراصادرکنند

وجود۷۴هزارهکتاربافتفرسودهمیانیدرکشور
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۱۲۰ درصد رشد مانده منابع 
ارزی و ریالی در ۱۰ ماه

رئیس شــعبه رشــت بانک توسعه صادرات ایران اعالم 
کــرد: مانــده منابع ارزی و ریالی این بانک طی 10ماهه 
گذشــته ۷۷۲ هــزار میلیــارد ریال بوده کــه این رقم در 
مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل بالغ بر 1۲0 درصد 

رشد را تجربه کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، 

ماجــدی"  "غالمعلــی 
چهــل  تبریــک  ضمــن 
ســالگرد  چهارمیــن  و 
انقــالب  پیــروزی 
میــزان  اســالمی، 
اعطایــی  تســهیالت 
محــل  از  رشــت  شــعبه 
منابــع صنــدوق توســعه 
ماهــه  ده  در  را  ملــی 

و  کــرد  عنــوان  ریــال  میلیــارد  جــاری، ۵۷۵  اول ســال 
گفت: این شــعبه از بانک توســعه صادرات ایران، مبلغ 
۳۱۰۰ میلیــارد ریــال تســهیالت ســرمایه درگــردش بــه 
صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان صــادرات محــور اســتان 

گیالن اعطا کرده است.
وی با بیان اینکه، شعبه رشت طی این مدت موفق 
بــه جــذب دو شــرکت دانــش بنیــان شــده اســت، اظهار 
داشــت: بــا تالش مســتمر برای تعامل بــا صادرکنندگان 
اســتان، توانســته ایــم در بخــش صنایع دارویــی، برق و 

صنایع غذایی به مشتریان جدید، خدمات ارائه کنیم.
ماجدی همچنین از موافقت اولیه شــعبه بانک توســعه 
صــادرات ایــران با تامین مالی طرح تکمیل پروژه پســت 
۲۳۰.۶۳ کیلوولت در غرب رشت و پروژه خط ۶۳/۲۳۰ 

کیلوولت در پره سر انزلی) غرب رشت( خبر داد.
رییس شــعبه رشــت بانک توســعه صــادرات ایران 
گفت: همچنین ۴ فقره مصوبه سرمایه در گردش بالغ 
بــر ۱۵۳۰ میلیــارد ریــال تــا پایان دی ماه جاری از ســتاد 
مرکزی اخذ شــده و در دســت اجراســت؛ این تســهیالت 
بــه صنایــع دارویــی، غذایــی و کشــاورزی تخصیص داده 

شده است.

بانک پاسارگاد، سهام گروه 
 ارزش آفرینان پاسارگاد

را واگذار می کند
بانک پاســارگاد قصد دارد 9۷/99 درصد از کل ســهام 
شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد را به صورت نقد 

و اقساط واگذار کند.
بانــک  شــرکت  اخباربانــک،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
پاســارگاد در نظــر دارد تعــداد ۷،۴۴۷،۶۳9،۰۰۰ )هفت 

و  چهارصــد  و  میلیــارد 
چهــل و هفــت میلیــون 
و  ســی  و  ششــصد  و 
نــه هــزار( ســهم معادل 
از  درصــد   9۷/99
شــرکت  ســهام  کل 
آفرینــان  ارزش  گــروه 
پاســارگاد را بــه صــورت 
نقد و اقســاط به قیمت 

پیشــنهادی هــر ســهم ۱۴۶،۰۰۰ ریــال و بــا شــرایط ذیــل 
واگذار کند.

شرایط واگذاری؛
۱. قیمــت فــوق، قیمــت پایــه بــرای عرضــه ســهام 
میباشــد و بدیهی اســت کــه باالترین قیمت پیشــنهادی 

مبنای ثمن معامله خواهد بود.
۲. در صورتــی کــه خریــدار تقاضای خرید ســهم به 
صــورت نقــد و اقســاط داشــته باشــد، خریــدار بایــد ۵۰ 
درصــد از ارزش کل معاملــه را بصــورت نقدی و حداکثر 
ظرف مدت ۲ روز کاری از تاریخ مشــخص شــدن برنده 
مزایــده پرداخــت کند و الباقــی ۵۰ درصد ارزش معامله 
را در قالب ۴ قســط مســاوی با فواصل سه ماهه با نرخ 
ســود ســالیانه ۱8 درصــد پرداخــت کند که تاریــخ اولین 

قسط، سه ماه پس از قطعیت معامله است.

کوتاه از بانک و بیمه

صدور مجوز اوراق بیمه 
اتکایی برای اولین بار

صــدور مجــوز اوراق بیمــه اتكایــی بــرای اولین بــار برای 
اولیــن بــار در صنعــت بیمــه، مجــوز صــدور اوراق بیمه 
اتکایی برای ۳ شرکت بیمه ملت، اتکایی ایران معین و 

اتکایی امین از سوی بیمه مرکزی صورت گرفت.
بــه گزارش الفباخبر ، علــی بنیادی نائینی، معاون 
طــرح و توســعه بیمــه مرکــزی بــا معرفــی ایــن ابــزار در 
از  هفتــه  ششــمین 
“ســه  فناورانــه  پویــش 
نوآورانــه  شــنبه های 
گفــت:  بیمــه”  صنعــت 
ارائه مجوز برای انتشــار 
اوراق بیمــه اتکایی پس 
جلســات  ســاعت ها  از 
صنعــت  کارشناســی 
بیمــه و ســازمان بــورس 
اوراق بهادار برای اولین بار از سوی بیمه مرکزی صورت 

گرفت.
وی افــزود: ایــن فرآینــد بــا هــدف بهــره گیــری از 
ظرفیت بازار ســرمایه در پوشــش ریســک ها و اســتفاده 
بهینه از ظرفیت بازار بدهی در راســتای توســعه صنعت 

بیمه و تکمیل زنجیره و خدمات مالی انجام شد.
دکتــر بنیــادی نائینــی انتشــار این اوراق را ســرآغاز 
ارتبــاط مســتقیم صنعــت بیمه با بازار ســرمایه دانســت 
و گفــت: حیــات و ادامــه فعالیت بازارهــای مالی در گرو 

پذیرش ریسک آنها از سوی صنعت بیمه است.
وی تصریــح کــرد: صنعــت بیمــه تــا کنــون کمتــر از 
ظرفیت بازار بدهی استفاده کرده و این کار مشترک با 
بازار ســرمایه می تواند در رشــد ضریب نفوذ بیمه نقش 

موثری داشته باشد.
عضــو هیــات عامــل بیمــه مرکــزی پویــش فناورانــه 
“ســه شــنبه های نوآورانــه صنعت بیمــه” را فضایی برای 
هم گرایی صنعت بیمه در پوشــش ریسک های نوظهور 
بــا بهــره گیــری از فناوری هــای نویــن دانســت و افــزود: 
فرآیند تبدیل ایده به محصول دارای ریسک های زیادی 
اســت که صنعت بیمه می تواند با پذیرش این ریســک 
بــه نــوآوری در صنایع و به خصــوص صنعت بیمه کمک 

شایانی کند.
وی خاطرنشــان کــرد: حضور زنجیــره بیمه گری در 
ایــن پویــش، تصویر کالنــی از نیازهای این صنعت به ما 
می دهــد و مــا می توانیم عالوه بر تولید محصوالت بیمه 
ای جدیــد در حــوزه خــود تنظیــم گــری نهاد ناظــر هم به 

یک ادبیات مشترک برسیم.
گفتنی است مدیران عامل شرکت های بیمه ملت، 
اتکایی ایران معین و اتکایی امین در این نشست که با 
حضــور رئیس کل، هیــات عامل و مدیران بیمه مرکزی، 
نماینــدگان ســندیکای بیمــه گــران ایــران و پژوهشــکده 
بیمه برگزار شد به ارائه جزئیات این محصول پرداختند.

بانک ملی ایران، کشور را از 
واردات کارت های هوشمند 

سوخت بی نیاز کرد
تولید کارت هوشــمند ســوخت توســط شــرکت چاپ و 

نشر بانک ملی ایران، بومی شد.
ایــران،  ملــی  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
زاده  نجــار  ابوالفضــل 
از  رونمایــی  آییــن  در 
هوشــمند  کارت  تولیــد 
ســوخت کــه بــا حضــور 
اعضــای هیــات مدیره و 
هیات عامــل بانک ملی 
ارشــد  ایــران و مدیــران 
شرکت پخش و پاالیش 
و  نفتــی  فرآورده هــای 
مدیر عامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران، برگزار 
شــد، گفــت: همــکاری بانــک ملی ایــران با شــرکت ملی 
پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتی در راســتای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری درباره خودکفایی و حمایت 

از تولید داخلی صورت گرفته است.
سرپرســت بانــک ملــی ایــران تاکیــد کرد: هــر زمان 
در تولیدات اســتراتژیک، کشــور به خارج وابســته بوده 
اســت ایــن کشــورها در بزنگاه هــا دســت مــا را خالــی 
گذاشــته اند؛ از این رو بومی ســازی کارت های هوشمند 
سوخت در داخل می تواند دغدغه هایی که در این باره 

وجود دارد را از بین ببرد.

وی بــا تقدیــر از خدمــات کارکنــان شــرکت چــاپ و 
نشــر بانــک ملــی ایــران، افــزود: ایــن شــرکت بــا ســابقه 
8۵ ســاله در حوزه چاپ از باســابقه ترین شــرکت هایی 
اســت کــه در زمانــی کــه بانــک مرکــزی شــکل نگرفتــه 
 بــود، اقــدام به چاپ اســکناس و اوراق بهادار در کشــور

کرده است.
نجارزاده بیان کرد: انتشار کارت هوشمند سوخت 
تنهــا بــا تجربــه و دانــش کارکنــان شــرکت چــاپ و نشــر 
 بانک ملی ایران میســر شــده است و امیدوارم این روند

 تداوم یابد. 
سرپرست بانک ملی ایران تاکید کرد: این ظرفیت 
در شــرکت چاپ و نشــر بانک وجود دارد که ســاالنه ده 

میلیون کارت سوخت تولید شود.
وی افــزود: بانک ملی ایــران آمادگی تولید  داخلی 

کارت هوشمند ملی را دارد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

حدود یک ماه اســت که مردم و ســهامداران 
بورســی در انتظــار تصمیم مســئوالن درمورد 
بــورس  توقــف عرضــه خــودرو در  یــا  ادامــه 
کاال هســتند؛ ابهامــی که دوباره ســقوط های 
بــازار را  بــورس برگردانــد و  بــه  هیجانــی را 

سرتاسر قرمز کرد.
بــه گــزارش ایســنا، چنــد مــاه اســت کــه 
و  کــرده  تغییــر  خــودرو  فــروش  سرنوشــت 
بخشــی از خودروها از گردونه قرعه کشــی به 
تابلوی بورس کاال آمدند. فرایندی که هرچند 
در دنیــا معمــول نیســت امــا باعــث شــد هــم 
تولیدکننــدگان و هــم مصرف کننــدگان از آن 
ســود ببرند. به طوریکه طبق آمار از شــهریور 
تا کنون که عرضه خودرو در بستر بورس کاال 
آغــاز شــده اســت، بیــش از ۴۶ هزار دســتگاه 
مــورد  بــازار  ایــن  در  خــودرو  مختلــف  انــواع 
معاملــه قــرار گرفتــه  که ارزش ایــن معامالت 

۲۴ هزار و 8۴۰ میلیارد تومان بوده است.
بــرای  حاصلــه  منافــع  مجمــوع  در 
تولیدکننــدگان و خریــداران نهایــی نزدیک ۱۵ 
هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت، به طوریکه 
و ســود  میلیــارد  تولیدکننــدگان 8۴۱۰  ســود 
خریــداران نهایــی ۶۵8۰ میلیارد تومان برآورد 
شــده و درآمــد مــازاد شناســایی شــده بــرای 
دولــت هــم از طریق مالیات بــر ارزش افزوده 

نیز ۷۶۰ میلیارد تومان بوده است.

نامه های متناقض شورای 
رقابت

درحالــی که انتظار می رفت شــرکت های 
عرضــه  بــرای  منظمــی  برنامــه  خودرویــی 
محصــوالت خــود در بــورس کاال ارائــه کننــد، 
بــه  خطــاب  روز،  دو  طــی  رقابــت  شــورای 

بورسی ها دو نامه مختلف نوشت.
در  نامــه نخســت شــورا کــه دوم بهمــن 
ارسال شد آمده بود "جلسات کارگروه خودرو 
در مرکــز ملی رقابت با حضور همه ذی نفعان 
و متخصصــان ایــن حــوزه به صورت فشــرده و 
فوق العــاده تشــکیل و در حال بررســی بازار و 
جمع بندی دستورالعمل موضوع بند پنج ماده 
۵8 قانون سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساســی اســت که در صورت تصویب شــورای 
شــورای  شــد.  خواهــد  اطالع رســانی  رقابــت 
رقابــت انتظــار دارد، ضمــن مالحظه اختیارات 
و وظایــف قانونــی ایــن شــورا از اظهارنظرهای 
غیرمســتند و نادقیــق پرهیز کــرده و به بهینه 

شدن تصمیمات شورا کمک شود. "
نامــه  از  بعــد  روز  کــه  دوم  نامــه  امــا 
اول منتشــر شــد اعــالم شــده بــود کــه بایــد 
از   ۲۰۷ پــژو  و  دنــا  شــاهین،  خودروهــای 
بــورس کاال خــارج شــوند! البتــه این موضوع 
واکنش هــای زیــادی را در پــی داشــت. وزیــر 
صمــت اعــالم کــرد آن نامــه را ندیــده و وزیر 
اقتصــاد نیــز بــر اینکــه شــورای عالــی بــورس 
بایــد درمــورد عرضــه یــا توقف عرضــه خودرو 
کــرد.    تاکیــد  بگیــرد  بــورس کاال تصمیــم  در 
امــا عجیب تــر از همه واکنــش برخی اعضای 
شــورای رقابــت بود که صراحتــا اعالم کردند 
نامه دوم فقط اظهار نظر رئیس شــورا بوده 

اســت، نه اعضای شورا!
بــورس  عالــی  شــورای  نیــز  آن  از  پــس 
در  خــودرو  توقــف عرضــه  یــا  ادامــه  درمــورد 
بورس کاال جلسه ای برگزار کرد اما هیچکدام 
از اعضای شــوا درمورد نتیجه جلســه شــفاف 
صحبــت نکردنــد و فقــط اخبــاری پشــت پــرده 
مبنــی بــر تاکید شــورای عالی بــورس بر ادامه 
رونــد فعلــی عرضــه خــودرو در بــورس کاال، 

منتشر شد.

بهانــه ای  کشــمکش  ایــن  حــال  هــر  در 
بــرای بــورس بود تا دوباره در دام ســقوط های 
هیجانــی بیفتد، شــاخص کل که خود را برای 
فتح یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد آماده کرده 
بــود، تحــت تاثیــر ابهــام ســهام خودرویی ها و 
احتمــال قیمت گذاری دســتوری عقب نشــینی 
ادامــه  همچنــان  عقب نشــینی  ایــن  و  کــرد 
دارد. بــه طوریکــه ایــن شــاخص تــا این لحظه 
معامــالت حتی کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار 

واحد را هم از دست داده است.

آخرین اظهارنظر شورای 
رقابت و بورسی ها

رئیــس  عشــقی،  مجیــد  کــه  موضوعــی 
سازمان بورس و اوراق بهادار هم به آن اشاره 
و در روز جمعــه در نامــه ای بــه رئیس شــورای 
رقابــت  اعــالم کــرده اســت کــه نامــه بــدون 
هماهنگــی شــورا ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومان به 

سهامداران خسارت زد.
برگــزاری  خواســتار  همچنیــن  عشــقی 
جلســه ای مشــترک با حضور برخــی از اعضای 
شــورای عالــی بــورس و شــورای رقابــت، بــرای 
بررســی ادامــه عرضــه خــودرو در بــورس کاال 

شد.
ایــن نامــه عشــقی همچنــان بــی جــواب 
مانده اســت و آخرین واکنش شــورای رقابت 
بــه اینــده عرضه خودرو در بــورس اطالعیه ای 
بود که روز چهارشــنبه پنجم بهمن منتشــر و 
در آن اعالم کرد که بازار خودرو مصداق بازار 
انحصاری است، بر شناسایی مصرف کنندگان 
واقعی این بازار با اعمال محدودیت های فنی 

و اعتباری تاکید کرد.  

آخرین واکنش خاندوزی
ششــم  پنجشــنبه  روز  خانــدوزی  امــا 
بهمن مــاه درمــورد وضعیت فــروش خودرو در 
بــورس اعــالم کــرد کــه مصوبــه شــورای عالــی 
بــورس همــان مصوبــه قبلی اســت امــا درباره 
مشــمول شــدن ذیل قوانین رقابت و انحصار 
بــه طــور قانونــی، شــورای رقابت اســت که در 

این باره تصمیم می گیرد.
وزیر اقتصاد در پاســخ به ســوالی درباره 
اینکــه چرا شــورای رقابت با عرضــه خودرو در 
بــورس مخالــف اســت؟ ادامــه داد: مــا به این 
موضــوع نرســیدیم که شــورای رقابت مخالف 

باشــد و آن مصاحبــه، نظــر شــخص رییــس 
شورای رقابت بود.

به گفته خاندوزی، همان مصوبه شورای 
عالــی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس 
ادامــه دارد مگــر اینکه شــورای رقابت تصمیم 
دیگری درباره قوانین رقابت و انحصار بگیرد.

آخرین واکنش دولت
بــه نظــر می رســد دولــت خــود را از ایــن 
ماجــرا عقــب کشــیده و در انتظــار تصمیمــات 
کارشــناس نشســته اســت. چراکه ســخنگوی 
دولــت چهارشــنبه پنجــم بهمن اعــالم کرد که 
نــگاه دولــت ایــن اســت کــه بررســی کنیم که 
شــیوه بهتری بــرای مردم یعنــی مصرف کننده 
واقعــی وجــود داشــته باشــد کــه محصــول بــا 
کیفیــت بهتــر و قیمــت مناســب تر در اختیــار 
مــردم قــرار گیــرد. بایــد اجــازه دهیــم تــا نظــر 
نهادهای کارشناســی و کارشناسان این حوزه 
گرفتــه شــود تــا هــر شــیوه ای کــه مناســب تر 

است، انتخاب شود.
بــه اعتقــاد وی، اینکــه دالالن بخواهنــد 
تاثیرگذاری داشــته باشــند و ســودی به جیب 
دالالن بــرود یــا اینکــه از ســوی دســتگاه های 
نهادهــای  بــه  مجموعــه ای  هــر  یــا  نظارتــی 
تخصصی و کارشناسی فشار وارد شود تا این 
نهادهــا بــا اعمــال فشــار تصمیم گیــری کننــد، 
اثــرش اســتمرار مشــکالت چنــد ده ســاله ای 
است که در حوزه خودرو  داشته ایم.همانطور 
کــه گفتــم باید اجــازه دهیم نظــرات نهادهای 
هــر  و  شــود  گرفتــه  حــوزه  ایــن  کارشناســی 
شــیوه ای که مناســب تر و به نفع مردم است، 
انجــام شــود. دولــت از ایــن منظــر دخالتی در 
کار نهادهــای تخصصــی نمی کنــد تــا بهتریــن 
شیوه به نفع مصرف کننده اعمال شود. اجازه 
کارشناســی  کار  در  دخالتــی  دولــت  بدهیــد 
چــه بــورس کاال و چــه شــورای رقابــت نکنــد، 
هــر تصمیمــی بگیرنــد دولــت به همــان ملتزم 

خواهد بود.

آخرین واکنش خودروسازها
آخرین واکنش خودروسازها نیز به قبل 
از ایــن هیاهــو برمی گــردد، مدیــران عامــل دو 
شــرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا ۲۷ 
دی  در نامه هایی جداگانه خطاب به ســازمان 
بــورس کاال، خواســتار تــداوم عرضه خودروها 

در بورس کاال شدند.
ایران خــودرو  مدیرعامــل گــروه صنعتــی 
در  دنــا  هــزار   ۱۰ عرضــه  بــر  اشــاره  ضمــن 
معامــالت ۲۵ دی مــاه، در نامــه خــود آورده 
اســت: "همانگونــه کــه مســتحضرید، عرضــه 
خودرو دنا در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۱ انجام شــد؛ 
رویکــرد ایــن شــرکت مطابــق هماهنگی هــای 
انجــام شــده با مراجــع ذی ربط، تــدوام عرضه 

خودرو در بورس کاال، است"
همچنین محمدعلی تیموری، مدیرعامل 
گــروه خودروســازی ســایپا - ضمــن اشــاره بــه 
پذیــرش محصــول شــاهین در بــورس کاال و 
تاکیــد بــر اینکه برنامه پذیرش و عرضه ســایر 
حــال  در  شــرکت  ایــن  تولیــدی  خودروهــای 
پیگیری اســت، آورده اســت:"پیرو تعلیق نماد 
معامالتی این شــرکت بر اســاس نامه شــماره 
98۱۵۵۶ تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۱ آن ســازمان، به 
اســتحضار می رســاند کــه با توجه بــه پذیرش 
تاکنــون  کاال،  بــورس  در  شــاهین  خــودروی 
۶۲۰۰ دســتگاه خــودرو از طریــق بــورس کاال 

جهت فروش آگهی شده است.

 بازار داغ شایعات
و ادامه ضرر مردم

این بهامات به داغ شــدن بازار شــایعات 
دامــن زده اســت. چراکــه شــنبه شــب اخبــار 
رئیــس  اول  معــاون  جلســه  از  غیررســمی 
جمهــوری بــا وزرای صمــت و اقتصــاد منتشــر 
و اعــالم شــد کــه مخبــر بــر توقف عرضــه دنا، 
شــاهین و ۲۰۷ تاکیــد کرده اســت. موضوعی 
کــه نــه تنهــا از ســوی هیــچ نهــادی بــه صورت 
وزارت  ســخنگوی  بلکــه  نشــد  تاییــد  رســمی 
صمــت اعــالم کرد معــاون اول رئیس جمهوری 
دســتوری برای توقف عرضه خودرو در بورس 

نداده است.
انتظــار مــی رود نهادهــای تصمیم گیــر به 
طــور شــفاف نظــر خــود را اعــالم کننــد و اگــر 
مخالفتــی بــا عرضــه خــودرو در بــورس دارنــد 
منطــق خــود را تشــریح کننــد، چراکــه مطــرح 
شــدن دوباره این موضــوع، دوباره چراغ قرمز 
بــازار ســرمایه را روشــن کــرده و باعــث شــده 
بــازار  ایــن  ارزشــمند  نمادهــای  دوبــاره همــه 
صــف فــروش شــوند و در ایــن میــان، مــردم 
و ســهام داران هســتند کــه دوبــاره در آتــش 

سقوط بورس می سوزند.

اخیراً یکی از نمایندگان مجلس مدعی شــده که 
در حال حاضر معامالت غیررســمی دالر، قاچاق 
محســوب نمی شــود؛ امــا مطابــق قانــون مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز، هرگونــه معاملــه ارزی بــا 
اشخاصی غیر از صرافان مجاز، مؤسسات مالی 

مجاز یا بانک ها، قاچاق محسوب می شود.
ارز در  نــرخ  افزایــش  گــزارش تســنیم،  بــه 
نماینــدگان  برخــی  شــد  موجــب  اخیــر  ماه هــای 
مجلس انتقادات شــدیدی را نســبت به مدیریت 
ارزی دولــت مطــرح کننــد؛ در ایــن  بیــن، چنــدی 
پیــش روح هللا ایزدخواه، عضو کمیســیون صنایع 
و معــادن مجلس، طــی اظهاراتی در صحن علنی 
مجلس، سیاســت ارزی دولت را اشــتباه دانست 

و خواستار تجدیدنظر در آن شد.

نماینده مجلس: چرا معامالت 
غیررسمی دالر، قاچاق محسوب 

نمی شود؟!
ایزدخــواه، نماینــده مردم تهــران در مجلس 
شــورای اســالمی در اظهــارات خود، ضمن اشــاره 
بــه ایــن نکتــه که بــازار غیررســمی تنهــا ۱۰ درصد 
معامــالت ارز را بــه خود اختصاص می دهد، بیان 
کــرد: »چگونــه این ۱۰درصد بــر کل بازار ارز تأثیر 
می گــذارد؟ چــرا بــا ۱۱۰۰صرافی غیرمجــاز برخورد 
نمی کنیــد؟ چــرا حســاب ارزی در بانک هــا ایجــاد 
نمی کنیــد تــا مــردم دالرهــای خــود را از خانــه بــه 
حساب های ارزی بیاورند. معامالت غیررسمی در 

پیاده روهــا را چــرا قاچاق تلقــی نمی کنید؟ قدرت 
پــول ملــی کشــور جنــگ زده ســوریه 8 برابــر از ما 
بیشــتر اســت، چرا که می تواند بازار غیررسمی را 

مدیریت کند.«
اظهارنظر ایزدخواه و تحلیل های ارائه شــده 
در ایــن گــزارش، مبتنــی بر این اســت که گویا در 
حــال حاضــر، معامــالت غیررســمی دالر در بــازار 
اســت؛ درصورتی کــه  نشــده  ســیاه، جرم انــگاری 
قوانیــن جــاری کشــور،  از مفــاد  برخــی  بررســی 

ماجرای دیگری را نشان می دهد.

قانون هست؛ اجرا نمی شود
مطابــق با بنــد »خ« ماده۲ قانــون مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز مصــوب ســال ۱۳9۲، هرگونــه 
بــا  ارز(  خریدوفــروش  جملــه  )از  ارزی  معاملــه 
اشــخاصی غیر از صرافان مجاز، مؤسســات مالی 
مجاز یا بانک ها، قاچاق محســوب می شود. البته 
ایــن مــاده در »قانــون اصــالح قانــون مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز« -کــه در ابتــدای ســال جاری به 
دســتگاه های اجرایی ابالغ شــده- حذف شــده اما 
بــر اســاس ســایر مفــاد این قانــون، قاچــاق بودن 

معامالت غیررسمی ارز همچنان پابرجاست. 
بر اســاس بنــد »پ« ماده۲ مکــرر اصالحی 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، خرید و فروش 
مشــمول عنوان جــرم قاچاق ارز بــوده و مجازاتی 

را در پی دارد.
قانــون   ۱8 مــاده  »ت«  بنــد  درعین حــال 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، حداقــل مجــازات را 

پرداخــت تمام بهــای ریالی ارزهای معامله شــده، 
لحاظ کرده اســت، البته درصورتی که ارتکاب این 
رفتــار، بیــش از ۳ بار صورت گیــرد، فرد به عنوان 

قاچاقچی حرفه ای محسوب می شود.

آیا اجاره کارت ملی هم جرم 
محسوب می شود؟

بــه ســبب نوســانات ارزی و چندنرخی بودن 
ارز در سال های اخیر، برخی از سوداگران با کارت 
ملــی و اطالعات هویتی اشــخاص دیگر، اقدام به 
خریــد ارز از صرافی هــا و فــروش آن در بــازار آزاد 
می کنند؛ در این  خصوص نیز باید گفت: اگر افراد 
کارت ملــی خــود را در اختیار دیگــران قرار دهند، 
در صورت تحقق ســایر شــرایط بــه دلیل همکاری 
در جــرم قاچــاق ارز، به عنــوان مباشــر یــا معــاون 
جرایم ارتکابی شــناخته می شوند و مجازاتی برای 

فرد اجاره دهنده لحاظ خواهد شد.
مساله دیگری که باید به آن توجه کرد این 
است که پس از انجام معامله ارزی در نهادهای 
پولــی مجــاز، فروشــنده موظــف بــه ارائــه فاکتــور 
حاوی شناســه پیگیری، طرفیــن معامله، میزان و 
زمــان انجــام و شــماره مسلســل ارزهــای موضوع 
معاملــه اســت و در نهایــت پیامــک انجام معامله 

ارزی ارسال می شود.

مجلس برای مقابله با مفاسد 
اقتصادی عزمی ندارد

مرصــاد شــهرودی کارشــناس و پژوهشــگر 
گفت وگــو  در  اقتصــادی  مفاســد  بــا  مبــارزه 
جرم انــگاری  بــه  اشــاره  ضمــن  تســنیم  بــا 
خریدوفــروش ارز در بــازار آزاد گفت: مطابق با 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، خریدوفروش 
بــازار آزاد و نهادهایــی غیرمعتبــر جــرم  ارز در 
بــه  بــرای پی بــردن  افــراد  و  محســوب می شــود 
صرافی هــای معتبــر می تواننــد به تارنمــای بانک 

مرکــزی مراجعه کنند.
شــهرودی بــا انتقــاد از نماینــدگان مجلــس 
دربــاره موضــوع قاچــاق کاال و ارز اعــالم کرد: این 
کــه نماینــده مجلــس از قوانیــن کشــور در مــورد 
بــازار ارز اطالعــی نــدارد، نگران کننده اســت؛ چرا 
کــه همیــن عــدم اطــالع از قوانیــن ســبب شــده 
مجلــس  در  حاشــیه ای  موضوعــات  همــواره  کــه 

برجسته تر باشد.
مفاســد  بــا  مبــارزه  پژوهشــگر  عقیــده  بــه 
اقتصــادی، مبــارزه با قاچاق کاال و ارز و مقابله با 
مفاســد اقتصادی عزم جدی تمامی دســتگاه های 
این بــاره  اجرایــی و نظارتــی را می طلبــد؛ وی در 
در  مختلفــی  قوانیــن  حاضــر  حــال  در  گفــت: 
خصــوص مقابلــه بــا مفاســد اقتصادی در کشــور 
بــا  مبــارزه  قانــون  نمونــه  به عنــوان  وجــود دارد، 
قاچــاق کاال و ارز یــا قانــون مبــارزه با پول شــویی، 
اما در عمل خروجی چندانی مشاهده نمی شود؛ 
در واقــع عــدم نظــارت مناســب بر اجــرای قوانین 
در ایــن حــوزه همواره به کام مفســدین اقتصادی 

بوده است.

نیازی به تصویب قانون جدید 
نیست؛ نظارت ها را تقویت کنید

شــهرودی در بخش دیگری ضمن اشــاره به 
نقــش نهادهای نظارتی بر اجــرای قوانین موجود 
گفــت: وقتی یک قانون در کشــور اجرا نمی شــود 
یــا بــه شــکل ناقــص و فقــط بخشــی از آن تحقق 
پیدا می کند، ســازمان بازرســی کل کشــور باید با 
وســواس شــدید بــه آن ورود کنــد، متأســفانه در 
حــال حاضــر یک دهه اســت کــه قانون مبــارزه با 
قاچــاق کاال و ارز اجــرا نمی شــود و همــواره دالیل 
واهــی و غیرقابــل پذیرش برای عدم اجرای قانون 

مطرح می شود.
وی افــزود: قــوه قضائیــه نیــز در ســال های 
اخیــر گــزاره ای تحــت عنــوان تــرک فعــل را مطرح 
کــرده اســت، امــا در این بــاره نیــز شــاهد صــدور 
احکامی نبوده ایم، به بیانی هر ســه قوه همســو 
بــا هــم قانون را اجرا نمی کنند و نتیجه آن همین 
شــرایط فعلــی یعنــی وفــور بــاالی کاالی قاچــاق و 

خریدوفروش ارز در بازار آزاد است.
اینکــه  بــا  کــرد:  تأکیــد  انتهــا  در  شــهرودی 
همــواره انتقاداتــی را نســبت بــه ســتاد مبــارزه با 
قاچاق کاال و ارز مطرح می کنیم؛ اما این ستاد در 
مقام اجرای قانون تنها بوده و بعضا دستگاه های 
اجرایی و نظارتی حاضر به همکاری با این ســتاد 
عــدم همراهــی وضعیــت  ایــن  نتیجــه  نیســتند، 
آشــفته ارزی کشــور اســت و از شــواهد پیداست 

که این دور باطل همچنان ادامه دارد.

آدرس غلط نماینده مجلس در مورد قاچاق ارز

 دود ابهام عرضه خودرو در بورس
در چشم سهامداران
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مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: 
برای نخستین بار پاالیشگاه اصفهان به عنوان 
کشور  بورسی  پاالیشی  شرکت  سودآورترین 

معرفی شد. 
بین الملل  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
محسن  دکتر  اصفهان،  پتروپاالیش  هلدینگ 
پاالیشگاه  عملکرد  گزارش  به  اشاره  با  قدیری 
یک  عنوان  به  سودآوری  زمینه  در  اصفهان 
ابراز  ضمن  داشت:  اظهار  بورسی  شرکت 
خرسندی باید یادآور شوم که ما در  9 ماهه 
میلیارد  هزار   26 کسب  به  موفق   1401 سال 

تومان سود خالص شده است. 
دوره  این  در  سهم  هر  سود  افزود:  وی 

نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته 173 
درصد رشد داشته است که با این میزان رشد، 
پاالیشگاه اصفهان در بین شرکت های پاالیشی 
و نفتی پذیرفته شده در بورس رتبه اول را به 

خود اختصاص داده است. 
اصفهان  پتروپاالیش  هلدینگ  مدیرعامل 
اضافه کرد: علی رغم یکسان بودن روند کاهشی 
 تفاوت نرخ نفت خام با نرخ فرآورده  های نفتی 
پاالیشی  شرکت های  بین   )daerpS  kcarC(
که منجر به زیان شرکت هایی همانند پاالیش 
نفت بندرعباس، پاالیش نفت الوان و پاالیش 
نفت تبریز در مقایسه عملکرد سه ماهه سوم 
گذشته  سال  سوم  ماهه  سه  با  جاری  سال 

اصفهان در  پاالیش نفت  شده است، شرکت 
این دوره در سود ناخالص 40 درصد نیز رشد 

داشته است. 
وی تصریح کرد: بازده شرکت پاالیش نفت 
اصفهان به نسبت سرمایه اولیه از بدو بورسی 
شدن و از 14 سال گذشته بهترین عملکرد را در 

سال جاری به خود اختصاص داده است. 
این  همه  داشت:  ابراز  قدیری  دکتر 
و  خدوم  پرسنل  همت  سایه  در  دستاوردها 
و  مدیران  و  مدیره  هیات  ویژه  به  زحمتکش 
روسای شرکت به واسطه حُسن تعلق خاطر به 
آمده  به دست  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 

است.

برای نخستین بار؛ 
 پاالیشگاه اصفهان به عنوان سودآورترین شرکت پاالیشی بورسی کشور

 معرفی شد 

بهبود ۵۰ درصدی 
شاخص های کیفی ایران 

خودرو در تولید موتور
معــاون کیفیــت ایران خودرو با اشــاره به اقدامات صورت 
گرفتــه در ارتقــای کیفیت موتورهــای تولیدی ایران خودرو 
اعــام کرد که نتایج حاصل شــده بــر مبنای این اقدامات، 
منجــر بــه بهبــود بیــش از ۵۰ درصــد شــاخص های نهایــی 
کیفیــت موتورهــای تولیــدی ایــران خــودرو در مقایســه بــا 

ابتدای امسال شده است.
بــه گــزارش ایکوپرس، ســهراب برفروشــان، با اشــاره 
بــه بهبــود جهشــی شــاخص های کیفیــت نهایــی در حــوزه 
موتــور افــزود: در زمینه هایــی ماننــد تعــداد تعویض قطعه 
و شــاخص های مراجعــات مشــتریان در بــازه زمانــی ســه 
ماهــه پــس از تحویــل خــودرو بــه نمایندگی هــای خدمــات 
پــس از فــروش بــه ازای هــر ۱۰۰ خــودرو )R۱۰۰( و تعــداد 
قطعــات تعویضــی در همیــن بــازه بــه ازای هــر ۱۰۰ خودرو 
)C۱۰۰(، همــگام بــا افزایش پیشــرفت های عمده ای حاصل 
شــده کــه ایــن اقدامات پس از تدوین طــرح جهش کیفیت 
محصــوالت  کیفیــت  ارتقــای  منظــور  بــه  و  خــودرو  ایــران 
تولیــدی انجــام شــده اســت. او افــزود: ارتقای ســطح بلوغ 
سیســتم های تولیــد و کیفیــت در ســالن های موتورســازی 
ایــران خــودرو، برنامه ریزی ارتقای فرایندهای موثر بر بروز 
ایراد، ارتقای ســطح شناســایی ایراد، برنامه ایجاد سیستم 
ردیابی در فرایندهای تولید ســازندگان و نیز ارتقای ســطح 
خــودرو  ایــران  تولیــد  فرایندهــای  در  ایــرادات  شناســایی 
مانند هــات تســت، خالصــه اقدامــات و نتایج حاصل شــده 
در این زمینه به شمار می رود. این مسئول با بیان این که 
بــه منظــور صیانــت از بهبود ایجاد شــده و ادامه این روند، 
اقدامات متعددی تعریف و اجرایی شده است، اظهار کرد: 
شناســایی و تحت کنترل داشــتن نوســانات کیفی قطعات 
تحت ریسک در سازندگان و همچنین مدیریت بر عملکرد 
مناسب کیفی تجهیزات و فرایندهای تولید موتور از جمله 
این فعالیت هاست. برفروشان تدوین برنامه های اقدامات 
اصالحی برای ســه ســرفصل سیســتم تایمینگ، دیســک و 
صفحــه و ســیم کالچ و قطعات الکتریــکال به منظور ادامه 
رونــد بهبــود و اســتمرار و تعهــد بــه سیســتم های کیفی در 
ســازندگان بــه منظــور عــدم ایجاد نوســان در بهبــود ایجاد 

شده را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد.

برگزاری نخستین جلسه 
کمیته حمل ونقل هوایی و 
دریایی ستاد نوروزی کیش

نخســتین جلســه کمیتــه حمل ونقــل هوایــی و دریایــی 
ســتاد نــوروزی بــا حضــور مدیرعامل شــرکت توســعه و 

مدیرت بنادر و فرودگاه های کیش برگزار شد.
بــه گزارش فرینا، رئیس کمیتــه حمل ونقل هوایی 
و دریایــی ســتاد نــوروزی کیــش،  در نخســتین جلســه 
کمیتــه حمل ونقل هوایی و دریایی ســتاد نوروزی ۱4۰2 
که در سالن اجتماعات شرکت توسعه و مدیریت بنادر 
و فرودگاه هــای این منطقه برگزار شــد بــر ارائه خدمات 
شایسته به مسافران و گردشگران نوروزی، تاکید کرد.

عــزت الــه محمدی رعایت مســائل ایمنــی و امنیت 
کــه دو مولفه بســیار مهم در حــوزه حمل ونقل هوایی و 
دریایــی محســوب می شــود را از اولویت هــای این کمیته 
برشمرد و اظهار کرد: تمهیدات و تسهیالت ویژه ای برای 
ارائــه خدمــات مطلــوب به مســافران نــوروزی در مبادی 

ورودی و خروجی کیش پیش بینی شده است.
او اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمین جزیره در ایام 
نوروز اقدامات الزم به منظور تســهیل ســفر گردشگران 
و مســافران بــه مقصــد کیش و بالعکس در دســتور کار 
ایــن کمیتــه قرار گرفته اســت. رئیــس کمیته حمل ونقل 
هوایــی و دریایی ســتاد نوروزی کیش بــر اهمیت ارتقاء 
سیســتم ســامانه ای پذیــرش خودروهــا از بنــد چــارک 
بــه جزیــره کیــش در ایــام نــوروز اشــاره کــرد و گفــت: 
افزایــش گیت ها، خدمات رفاهی، شــناورهای مســافری 
و خودرویــی، توســعه پارکینــگ خودروهــا، رســیدگی به 
وضعیت نمازخانه ها و ســرویس های بهداشتی از جمله 

اقدامات پیش بینی شده در بندر چارک است.

اخبـــــــــــــــــار

 صادرات نخستین
 محموله آهن اسفنجی

به میزان 3۵۰۰ تن
مدیرعامل شــرکت احیا اســتیل فوالد بافت ثبت رکورد 
تولید در شهریور سال جاری به میزان 8۰ هزار و 14۰ 
تــن و صــادرات نخســتین محمولــه آهــن اســفنجی این 
شــرکت به میزان 3۵۰۰ تن آهن اســفنجی را از نتایج 

کلیدی ثبت شده در کارنامه شرکت ذکر کرد.
بــه گزارش روابط عمومی ایمیدرو، عطارد گودرزی 
با اشــاره به تولید آهن اســفنجی فوالد بافت از ابتدای 
دی ســال ۱4۰۰ تــا دوم آذر امســال به میــزان 8۰۰ هزار 
تن معادل ظرفیت اسمی کارخانه احیاء، تحقق ظرفیت 
اســمی کارخانه در مدت زمان یاد شــده)۱۱ماه( با وجود 
محدودیت هــای پیــش آمــده در حوزه تامیــن برق و گاز، 
ایــن دســتاورد را حاصــل تــالش کارکنــان مجتمــع فوالد 

بافت دانست.
فیزیکــی  پیشــرفت  میــزان  گفــت:  همچنیــن  او 
کارخانــه احیای مســتقیم شــماره 2 مجتمــع فوالد بافت 
به 83.۱ درصد رســید و طبق برنامه، تســت ســرد آن تا 

پایان بهمن سال جاری آغاز می شود.
مدیرعامل شــرکت احیا اســتیل فوالد بافت افزود: 
مطابــق برنامــه زمان بندی، با تکیه بــر دانش و تخصص 
مهندسان، مشاوران و توانمندی های داخلی، خط تولید 
شــماره 2 کارخانه در خرداد ســال ۱4۰2 به بهره برداری 

خواهد رسید.
 گــودرزی گفــت: با شــروع عملیات بهره بــرداری از 
فــاز دوم کارخانــه، بــرای ۱۰۰ نفــر به صورت مســتقیم و 
4۰۰ نفــر بــه طور غیرمســتقیم اشــتغال ایجاد می شــود 

که اولویت جذب با جوانان بومی منطقه خواهد بود.
به گفته او، با توجه به شــرایط تحریم، اســتراتژی 
شــرکت در زمینــه تامیــن تجهیــزات و قطعــات، تکیــه بر 
دانش بومی و در حد امکان تامین از داخل کشور بوده 
بــه گونــه ای کــه بیــش از 85 درصد تجهیــزات و قطعات 

مورد نیاز از تامین کنندگان داخلی انجام شده است.

»تجلی« بازویی توانمند 
برای »ومعادن«

شرکت پروژه محور تجلی با حضور در 14 پروژه امروز 
بــرای »ومعــادن«  اجرایــی  بــازوی  توانســته همچــون 
توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی را محقق کند.
شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات در 
ســال های اخیــر بــا تغییــر رویکــرد و تدویــن برنامه هــای 
جدیــد، در ایجــاد زیرمجموعه هــای خــود نیــز تغییراتــی 
بــه همــراه داشــت. یکــی از مهمتریــن تغییــرات در ایــن 
هلدینــگ، ایجــاد مجموعــه تجلی، شــرکتی پــروژه محور 

برای اولین بار در کشور بود.
در  توســعه  تــا  داشــت  ماموریــت  مجموعــه  ایــن 
حوزه هایــی از معــدن کــه دارای توجیــه اقتصــادی اســت 
را پیــش ببــرد. همچنیــن تــالش مــی کنــد تــا بخشــی از 
ســرمایه مــورد نیــاز خــود را از طریــق حمایــت مــردم و 
ســهامداری آنها محقق کند، اما ســهامداران باید به این 
موضوع توجه داشته باشند که سرمایه گذاری در بخش 
معــدن، ســرمایه گذاری بلنــد مــدت اســت درنتیجه نمی 
تــوان انتظــار ســوددهی در چنــد مــاه را داشــت. بــا ایــن 
حــال عملکرد مالی تجلی نشــان مــی دهد این مجموعه 

در پروژه های سوددهی مشارکت کرده است.
شــرکت تجلــی بــا رصــد دقیــق و بــه روز بازارهــای 
جهانی به سراغ سرمایه گذاری در پروژه هایی می رود که 
می داند آینده درخشــانی داشــته و می تواند ســوددهی 

برای سهامداران را محقق کند. 
ایــن مجموعــه تنهــا تمرکــز خــود را بــر حــوزه فوالد 
قــرار نــداده و حتــی ورود به عناصر نادر خاکی را هم در 
دســتور کار دارد. این مجموعه اکنون ۱4  پروژه معدنی 
را در دســتور کار دارد کــه بهــره بــرداری از آنهــا منجر به 

افزایش تولید در بخش معدن می شود. 
عنــوان ســهامدار  بــه  ایــن مجموعه هــا  در  تجلــی 
حضــور دارد، امــا شــاید حضــور چنــد درصــدی آن اثــری 
بیشــتر بــه همــراه دارد و بــه نوعــی موتــور محــرک ایــن 

طرح ها محسوب می شود.
نگاه به ۱4  مجموعه و حضور تجلی در آن نشــان 
مــی دهــد، این مجموعه بــه نوعی نماینده تــام االختیار 
»ومعــادن« اســت کــه سیاســت های تدویــن شــده در 
توسعه معادن و فلزات را در طرح های یاد شده اجرایی 
می کنــد. همانطــور کــه مشــخص اســت توســعه معادن 
یکی از اصلی ترین سیاســت های  »ومعادن« اســت که 

اکنون تجلی در تحقق ان نقش مهمی ایفا می کند.
تجلی در بخشی از ۱4  پروژه خود به دنبال تکمیل زنجیره 
ارزش فــوالد از معــدن تــا محصــول نهایــی اســت. درواقــع 
بخشی از این سرمایه گذاری برای اجرای طرح ورق گرم در 
فوالد کردستان است که سهم 2۰ درصدی در اختیار دارد 
و در نهایت منجر به تولید ۱  میلیون تن ورق می شود که 
بــدون شــک بــا توجه بــه نیاز صنایــع خودروســازی و لوازم 

خانگی، از ارزش افزوده بسیاری برخوردار است.
در بخــش دیگــر به ســراغ ســرمایه گذاری در پروژه 
زغالسنگ رفته است که بازارهای جهانی هم با تقاضای 
باالیی به دلیل محدودیت های گاز در اروپا همراه شده 
است. از سویی دیگر بخشی از این محصول برای تامین 
نیــاز کشــور از طریــق واردات تامین می شــود که با بهره 
بــرداری از پــروژه زغالســنگ گلنــدرود مــی تــوان شــاهد 

کاهش ارز بری در حوزه زغالسنگ بود.
درواقــع »ومعــادن« بــه کمــک بــازوی اجرایی خود 
یعنــی تجلــی در تــالش اســت تــا در حوزه هــای مختلــف 
معدنی حضور پیدا کند. امروز تجلی برنامه های مختلفی 
در حوزه اکتشاف، فوالد، زغالسنگ، طال و حتی عناصر 
نادر خاکی دارد که می تواند ســهم »ومعادن« از بخش 
معــدن را افزایــش دهــد. ایــن موضــوع نشــان مــی دهد 
ومعــادن بــه کمک تجلی در تالش اســت تــا حضور خود 
در بخش معدن و صنایع معدنی کشور را افزایش دهد 
و بــه نوعــی یکه تــاز در میان بخش های خصوصی فعال 

در این بخش باشد.
ایــن موضــوع عــالوه بــر آنکــه به نفع شــرکت ومعــادن و 
تجلی خواهد بود، می تواند گامی موثر در راستای جذب 
سرمایه های سرگردان باشد که به جای بازار دالر و سکه 

وارد بخش معدن شده و توسعه را محقق می کند.

اخبـــــــــــــــــار

آهــن  ســنگ  شــرکت  فــرآوری  مدیــر 
گهرزمیــن از کســب رکورد تولید کنســانتره و 
ســنگ آهــن دانــه بنــدی در آذر و دی ســال 

جاری خبر داد.
 حسین کامجو با اشاره به کسب رکورد 
در تولیــد کنســانتره و ســنگ آهــن دانه بنــدی 
گفــت: بــه حول و قوه الهی و با تالش شــبانه 
روزی پرســنل واحــد فــرآوری شــرکت ســنگ 
آهن گهرزمین و شرکت نظم آوران، در پایان 
ســال مالی منتهی به آذر ۱4۰۱، واحد فرآوری 
گهرزمیــن موفــق شــد رکــورد تولید کنســانتره 

و ســنگ آهــن دانــه بنــدی شــده را طی ســال 
دوره هــای  کل  بــا  مقایســه  در   ۱4۰۱ مالــی 
مشــابه کســب کنــد و بــا تولیــد ۶،4۱2،8۰۹ 
تــن کنســانتره و ۹،۶۶4،۷۶۷ تن ســنگ آهن 
دانه بندی شده، جهشی 3۱ درصدی در تولید 
کنســانتره و 25 درصدی در تولید سنگ آهن 
دانه بندی نسبت به سال مالی گذشته را به 

ثبت برساند.
نیــز   ۱4۰۱ دی  در  افــزود:  ادامــه  در  او 
رکــورد ماهانــه تولید کنســانتره برای ســومین 
بــار در ســال جــاری شکســته شــد و این واحد 

توانست به رکوردی دیگر در تولید ۶۰۷،454 
تن کنسانتره دست یابد.

کامجــو در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــا 
واحــد  تولیــد،  و جایــگاه  اهمیــت  بــه  توجــه 
فــرآوری قصد دارد در ســال مالــی منتهی به 
آذر ۱4۰2 بــا انجــام اصالحاتــی روی خطــوط 
تولیــد و اجــرای برنامــه نگهــداری و تعمیرات 
مبتنــی بــر قابلیــت اطمینــان )RCM(، تولیــد 
کنســانتره خــود را بــه ۷ میلیون تن رســانده 
و در بخش ســنگ شــکنی نیز ۱۰ میلیون تن 

تولید داشــته باشد.

مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا با تاکید 
بر اینکه در چند سال اخیر مهم ترین مانع در 
حوزه تولید خودروهای ســواری قیمت گذاری 
دســتوری بــوده اســت، تصریــح کــرد کــه این 
کــه  شــده  باعــث  دســتوری  سیاســت گذاری 
حجم باالیی از خودروهای تولیدی در منازل 
مردم به عنوان یک کاالی ســرمایه ای احتکار 
شــود. همچنیــن باعــث تشــویق حمل ونقــل 
تــک  خودروهــای  از  اســتفاده  و  شــخصی 
سرنشــین شــده که افزایش مصرف ســوخت 
را به دنبال داشته و باعث افزایش آالیندگی 

بیشتر شده است.
محمدعلــی  گزارش ســایپانیوز،  بــه 
تیمــوری افــزود: بایــد به ســمتی حرکــت کنیم 
که خودروهای فرســوده از رده خارج شــوند و 
بــه تقویــت خودروهای عمومــی بپردازیم تا با 
کاهش مصرف سوخت همراه شود و مجلس 
شــورای اســالمی نیز باید در حمایت از حذف 
خــودرو  صنعــت  بــه  دســتوری  قیمت گــذاری 
کمــک کند و قیمت گذاری خودروهای ســواری 
همچــون اغلــب کشــورهای دنیــا بــر اســاس 

عرضه و تقاضا انجام شود.
 او با تشکر از حضور نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی و حمایــت مجلــس از تولیــد 
داخلی گفت: در یک ســال حضورم در ســایپا 
تــالش کــردم کــه وضعیــت مناســبی در ایــن 
گــروه ایجــاد شــود و بــا وجــودی کــه در ابتــدا 
شــرایط بســیار ســختی بــر ســایپا حاکــم بــود 
خوشــبختانه اکنــون وضعیــت مناســبی ایجاد 

شده است.
ســایپا  خودروســازی  گــروه  مدیرعامــل 
افزود: در حوزه تولید ســعی شــد که افزایش 
تولید را در دستور کار قرار دهیم و با وجودی 
جــاری، ســه محصــول  ابتــدای ســال  در  کــه 
پرتیــراژ تیبــا، تیبــا2 و ســاینا از خطــوط تولیــد 
گــروه ســایپا خــارج شــد ولــی خوشــبختانه با 
برنامه ریزی انجام شــده اکنون شــرایط تولید 
مناســبی در ســایپا داریم و تولید روزانه به 2 

هزار و ۱۰۰ دستگاه رسیده است.
تیمــوری افــزود: بــا وجــودی کــه از ســال 
گذشــته تــا کنــون محصــوالت تولیــدی هیــچ 
گونــه افزایــش قیمت نداشــتند ولی بــا تغییر 
ســبد محصــوالت توانســتیم افزایــش فــروش 
دوبرابری را کســب کنیم و از نظر تیراژ تولید 
تولیــد کل  از  بهمــن  هــم خوشــبختانه در 4 
ســال گذشــته عبــور کردیم و اکنــون ۱۱ درصد 
در مقایســه بــا ســال گذشــته افزایــش تولیــد 

داشته ایم.
او تصریــح کــرد: ایــن رشــد در شــرایطی 
ایجاد شــده کــه در ماه های اخیر شــرکت های 
خودروســاز گروه و قطعه ســازان دچار قطعی 
بــرق و گاز شــده انــد و رونــد زنجیــره تامین با 

مشکل روبرو شده است.
ســایپا  خودروســازی  گــروه  مدیرعامــل 
خــودرو  هــزار   8۷ گذشــته  ســال  در  افــزود: 

ناقص در پارکینگ ها وجود داشت و نگهداری 
هزینه هــای  پارکینگ هــا  در  خودروهــا  ایــن 
هنگفتــی ایجــاد کــرده بــود. عــالوه بــر ایــن از 
نظــر کاهــش کیفیــت محصــوالت هــم تاثیــر 
بســیار بــدی بــر روی محصــوالت داشــت کــه 
خوشبختانه با برنامه ریزی مناسبی که انجام 
شــد، خودروهای کف پارکینگ به صفر رســید 
و هیــچ خودرویــی در پارکینــگ وجــود نــدارد. 
همچنیــن اکنون به هیــچ عنوان تولید خودرو 
ناقــص نداریــم و تمامی تولید گروه ســایپا به 
صــورت عبور مســتقیم و بدون کســری انجام 

می شود.
شــورای  مجلــس  کــرد:  تاکیــد  تیمــوری 
اســالمی بــه عنــوان قانــون گــذار تاثیر بســیار 
مهمــی بــر بنگاه هــای تولیــدی دارد و درچنــد 
ســال اخیــر قوانیــن بســیار خوبی در راســتای 
سیاســت گذاری هــای کالن اقتصــادی کشــور 

مصوب شده است.
او افــزود: در ایــن بازدید اقدامات ســایپا 
طراحی هــای  تولیــد،  مختلــف  حوزه هــای  در 
کیفیــت  افزایــش  و   تنــوع محصــول  جدیــد، 
خودروهــا بــه تفصیــل ارائــه شــد و از نزدیــک 
محصــوالت جدیــد گــروه ســایپا مــورد بازدیــد 
قــرار  اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 

گرفت.
ســایپا  خودروســازی  گــروه  مدیرعامــل 
گفت: رویکرد جدید گروه سایپا که با حمایت 
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  و  وزیــر صمــت 
اســالمی بــا 45 هــزار نفــر اشــتغال مســتقیم 
و 55۰ هــزار نفــر اشــتغال غیــر مســتقیم در 
زنجیره قطعه سازی و خدمات پس از فروش، 
تولیــد باکیفیــت اســت و امیدواریــم بتوانیــم 
بهترین محصول، در شــان مردم کشــورمان را 

عرضه کنیم.

جامع تریــن  از  رونمایــی 
درگاه خریــد آناین صنعت 
جامــع  وبســایت  بــرق؛ 
آنایــن  فــروش  تخصصــی 
و  بــرق  صنایــع  کاالهــای 
در  را  خــود  کار  روشــنایی 

کشور آغاز کرد.
عصــر  گــزارش  بــه 
و  بــرق  صنعــت  اقتصــاد، 

روشــنایی در گــذر از بازار ســنتی و قدیمی 
خــود کــه فعــاالن آن همچنــان بــه شــکل 
ســنتی و فیزیکــی معامــالت خــود را انجام 
جامــع  درگاه  از  رونمایــی  بــا  می دهنــد 
مجموعــه  توســط  آنالیــن  فــروش  خریــد/ 
بیشــتر  عرضــه  بــه  اقــدام  هدایت گســتر، 
در  صنــف  و  صنعــت  ایــن  نیازمندی هــای 

بستر آنالین کرده است.
متقاضیــان این محصــوالت می توانند 
https:// وبســایت  بــه  مراجعــه  بــا 
کاالی  انتخــاب  و   hedayatgostar.com
مورد نیاز خود، قیمت ها را به لحظه ببینند 
و سفارش خود را ثبت کنند. عالوه بر این، 
ویژگی ها و مشــخصات فنــی و حتی ابعاد، 
وزن و انــدازه تــک تــک محصــوالت به طــور 
کامل روی وبســایت بارگذاری شــده اســت 
تا مشــتری بهتر و راحت تر بتواند اطالعات 
را  خــود  مدنظــر  از محصــوالت  کامل تــری 

داشته باشد.
نوســانات قیمــت کاالهــا در بــازار کــه 
بخشــی از آن متأثــر از قیمــت ارز اســت، 
همــواره فعــاالن ایــن صنعــت و صنــف را 
بــا دغدغــه خریــد روبه روکــرده بــه نحــوی 
کــه فعــاالن در ایــن حــوزه همــواره نگــران 
هســتند نتواننــد پــس از فــروش کاالیــی، 
در خریــد بعــدی همــان کاال را بــا قیمــت 
کننــد.  ضــرر  درنهایــت  و  بخرنــد  مناســب 
ازجملــه مزایــای منحصــر بــه فرد وبســایت 
ایــن اســت  فــروش آنالیــن هدایت گســتر 
کــه قیمت هــا آنالیــن و لحظــه بــه لحظــه 
در دســترس فعــاالن ایــن بخش قــرار دارد 
در  می تواننــد  مغــازه داران  و  مشــتریان  و 
لحظه از تغییرات قیمتی آگاه شــوند و آن 
را مشــاهده کننــد. یــا در لحظــه جنســی را 
کــه می فروشــند، همــان جنــس را بخرند و 
جایگزین کنند و دچار ضرر و زیان نشوند.
دربــاره  هدایت گســتر  مدیرعامــل 

روی  کاالهــا  قیمتــی  تنــوع 
»هــر  می گویــد:  وبســایت 
فرد زمانی که وارد وبسایت 
می توانــد  فقــط  می شــود 
قیمت هــای مصرف کننده را 
ببینــد و قابلیــت دســتیابی 
قیمتــی  ســطوح  دیگــر  بــه 
ســطح   ۶ اکنــون  نــدارد.  را 
دسترســی بــرای خریــد کاال 
ســطح  مغــازه دار  عمده فــروش،  شــامل 
یــک، مغازه دار ســطح 2، نصــاب یا برقکار، 
کــه  مصرف کننــده  و  ارگان  یــا  ســازمان 
متناســب بــا هــر ســطح، قیمــت و حاشــیه 
سود آن تعریف شده، در نظر گرفته شده 

است«.
هــادی اکرمی اضافــه می کند: »فردی 
که ادعا می کند مغازه دار، سازمان ، نصاب 
و ... است باید بتواند ادعای خود را اثبات 
ایجــاد  و  از ثبت نــام  پــس  بنابرایــن  کنــد. 
رجیســتر  وبســایت،  در  کاربــری  حســاب 
شــده و در صــورت تاییــد بــه او دسترســی 
الزم به ســطح قیمتی متناســب با آن گروه 

داده می شود«.
آنالیــن  فــروش  وبســایت  بررســی 
هدایت گســتر نشــان می دهد  اکنــون انواع 
 LED و اقســام کاالهــا شــامل انــواع المــپ
و کم مصــرف، انــواع پنــل و براکــت، ســیم 
و کابــل، انــواع هواکش دمنــده، پروژکتور، 
انــواع چــراغ، انــواع آنتــن، رابــط، محافــط، 
لــوازم  صنعتــی،  و  مینیاتــوری  کلیدهــای 
و  مشــاهده  بــرای  و  قطعــات  و  متفرقــه 
بررسی کیفی و قیمت و درنهایت خرید در 

دسترس همگان قرار دارد.
بر این اساس هر کاربر برای استفاده 
آنالیــن هدایت گســتر  فــروش  از خدمــات 
وبســایت  کــردن  بــاز  از  پــس  می توانــد 
حســاب  ثبت نــام،  ورود/  قســمت  در 
کاربــری بســازد. در ادامــه پــس از ثبت نــام 
هدایت گســتر  کارشناســان  کاربــر،  اولیــه 
بــا  متناســب  و  می گیرنــد  تمــاس  او  بــا 
درخواســتش، ســطح دسترســی را تعییــن 
نیــز  عــادی  مصرف کننــدگان  می کننــد. 
می  تواننــد بــا مراجعــه بــه وبســایت کاالی 

مورد نیاز خود را خریداری کنند.
هدایت گســتر،  مدیرعامــل  به گفتــه 
فعــاالن صنعــت بــرق و روشــنایی و حتــی 

مصرف کنندگان عادی می توانند در صورت تمایل 
عالوه بــر خریــد از ایــن درگاه آنالیــن از خدمــات 
دریافــت  و  فــروش  از  پــس  خدمــات  مشــاوره، 
نمایندگی آن اســتفاده کنند. همچنین می توانند 
از مقاالت جامع، تخصصی و حرفه ای متناسب با 

هر محصول استفاده کنند.
گفتنــی اســت، وبســایت تخصصــی فــروش 
آنالیــن کاالهــای صنایع بــرق و روشــنایی قابلیت 
دســتیابی روی همه دســتگاه ها را دارد و به زودی 
نیــز بــا ارائــه اپلیکیشــن ایــن درگاه کــه روی همه 

سیســتم های عامــل امــکان فعالیــت دارد، زمــان 
دسترســی فعــاالن ایــن صنف و صنعــت به کاالی 

مورد نیازشان سریعتر خواهد بود.
اکرمی بر این باور است که باتوجه تخصصی 
شــدن چرخه فعالیت صنایع و رســته های صنفی 
و شــغلی، آینده از آن صنایع و افرادی اســت که 
تمرکــز و تخصص بیشــتری روی حــوزه کاری خود 
دارنــد و راه انــدازی چنیــن وبســایتی، دروازه ای به 
تخصــص و تنوع و تســهیل در دسترســی همگان 

به نیازمندی های صنایع برق و روشنایی است.

رونمایی از جامع ترین درگاه خرید آناین صنعت برق
در سایت روزنامه بخوانید:

کسب دو رکورد 
پیاپی تولید توسط 

فرآوری گهرزمین 

مدیرعامل گروه سایپا:  مهم ترین مانع سال های اخیر 
در تولید خودرو، قیمت گذاری دستوری بوده است
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اول/دوم   هیـات   1401/11/03 مـورخ   140160329012006139 شـماره  رای  برابـر 
فاقـد سـند  اراضـی و سـاختمانهای  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  موضـوع 
رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسـار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم کبری کتی به شـماره شناسـنامه 52 کد ملی 4609363666 صادره 
- فرزنـد قاسـم در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی قدیمـی  بـه 
مسـاحت 268/92  متـر مربـع از پـالک 27 فرعـی از 1- اصلـی واقـع در حسـین آبـاد 
حـاج تقـی شهرسـتان گرمسـار )مبایعـه نامـه عـادی خریـداری از همـت الـه عباسـی (  
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/10   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/26    

   شناسه : 1446089 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای علـی عربسـرهنگی بـه اسـتناد   2 بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـا شـهود و 
بـه گواهـی دفترخانـه شـماره 5 ایوانکـی  رسـیده مدعـی مـی باشـد کـه سـند مالکیـت 
ششـدانگ پـاک 164/4167 واقـع در بخـش ایوانکـی مـورد ثبـت صفحـه 4843 دفتـر 
30 صفحه 16 به شـماره چاپی 165558 به نام افشـین بهرامی صادر گردیده اسـت. 
سـپس برابـر سـند انتقـال قطعـی شـماره 8741-1388/10/30 دفترخانـه 5 ایوانکـی 
تمامـی مـورد ثبـت بـه آقـای علـی عربسـرهنگی انتقـال یافتـه اسـت و موجـب سـند 
فـروش اقسـاطی شـماره 1369-1390/10/28 دفترخانـه 5 ایوانکـی تمامـی مـورد ثبـت 
در رهن بانک مسـکن شـعبه ایوانکی قرار گرفته اسـت. بعلت سـهل انگاری مفقود و 
مالک درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنی را نموده اسـت .  لذا مراتب به اسـتناد 
مـاده 120  آئیـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نزد خود می باشـد از 
تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند 
مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مورد رسـیدگی قرار گیـرد و اال 
پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و در صـورت اعتـراض اصـل اسـناد 
ارائـه نشـود نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقدام خواهد شـد. 
شناسه: 1448324  محمدرضا دهقانی عشرت آبادی – رئیس  ثبت اسناد و امالک ایوانکی 

آگهی مفقودی
تیـپ  بهـرو  موتورسـیکلت  مالکیـت  و  فـروش  اسـناد  شـدن  مفقـود  درخصـوص 
150ccCDI بـه رنـگ قرمـز مدل1391شـماره موتـور NBJ1501500415 شـماره شاسـی

NBJ***150N9114827 شـماره پـاک ایـران 595-53646 بنـام اصغـر قره خانی فرزند 
کریم کدملی 2110146461 صادره از گرگان لذا سند کمپانی و برگ سبز )فاکتور فروش 
کارخانه و سـند مالکیت( وکارت مشـخصات موتور سـیکلت فوق الذکر مفقود شـده و 

 520 - استان گلستان - گرگاناز درجـه  اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

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

استقبال پرشور بانوان 
منطقه جرقویه از پویش 

حامیان آب
بیــش از 1200 نفــر از مــادران و دختران منطقه جرقویه 
در پویش حامیان آب ویژه مادران و دختران با محوریت 

زنان و مدیریت مصرف آب شرکت کردند.
مدیر آبفای منطقه جرقویه رعایت الگوی مصرف در 
ایــن منطقــه را ضروری برشــمرد و اظهار داشــت: در حال 
حاضــر  بــه طــور میانگیــن میــزان ســرانه آب درشــهرها و 
روستاهای منطقه جرقویه حدود 185 لیتر در شبانه روز 
است که نسبت به میانگین کشور که 150 لیتردر شبانه 

روز می باشد، رقم باالیی است.
جواد اسماعیلی با بیان اینکه در سال های اخیر به 
رغم محدودیت منابع، همچنان آب شرب مردم شهرها و 
روســتاها به صورت پایدار تامین می شــود اظهار داشت: 
بــا تالش هایــی کــه در زمینــه فنی مهندســی، بهره برداری 
و فعالیت هــای فرهنگــی در دســتور کار قــرار گرفــت، آب 
شــرب 4 شــهر و 20 روســتا در منطقه جرقویه به صورت 
پایــدار تامیــن مــی شــود و تنها در یک روســتا، آن هم به 
دلیل بعد مســافت، آب شــرب ساکنان آن بوسیله تانکر 

آبرسانی سیار تامین می گردد.
او افــزود: از ابتــدای ســال تاکنــون اصالح و توســعه 
بیش از 8 کیلومتر  شبکه فرسوده آب، استاندارد سازی 
350 فقره انشــعاب آب ، واگذاری 390 فقره  انشــعاب 
جدید آب ، تعویض 300 کنتور فرســوده آب در راســتای 

جلوگیری از هدر رفت آب انجام گرفته است.
مدیــر آبفای جرقویه با اشــاره بــه واگذاری 23 هزار 
روســتاهای  و  شــهرها  در  متقاضیــان  بــه  آب  انشــعاب 
ایــن منطقــه اظهــار کــرد: در ســال های اخیــر از ظرفیــت 
روحانیــون و هنرمنــدان در زمینــه فرهنگ ســازی مصرف 
بهینــه آب در ایــن منطقــه کویــری بهــره منــد شــده ایم و 
از آنجاییکــه بانــوان نقــش موثــری در کاهش مصرف آب 
شــرب در محیــط خانــه دارنــد اقــدام بــه برگــزاری پویــش 
حامیــان آب ویــژه مــادران و دختــران در روســتای پیــکان 
در منطقــه جرقویــه نمودیم.  در ادامــه این برنامه رئیس 
خانــه فرهنــگ آب با بیان اینکــه  مدیریت مصرف فرآیند 
برنامه ریــزی، ســازماندهی، هماهنگــی و کنتــرل، جهــت 
در  مناســب  ابزارهــای  و  مصــرف  شــیوه های  شناســایی 
دسترس برای کاهش الگوی مصرف آب است اعالم کرد: 
در ســال های اخیــر روابــط عمومی آبفای اســتان اصفهان 
بــا برگــزاری برنامه هــای متنــوع و راهبردهایی کــه در این 
زمینه اعمال کرده، تالش های بسیاری در زمینه مدیریت 
نمــوده  جامعــه   اقشــار  تمــام  بیــن  در  مصــرف  بهینــه  
برگیرنده تمامــی  در  فرهنــگ را  تشــیعی  اســت.  زهــره 
ســاخته ها و ارزش هــای مــادی و معنوی انســان دانســت 
و اعــالم کــرد :  فرهنــگ از نســلی به نســل دیگــه منتقل 
می شود، بنابراین با توجه به اقلیم گرم و خشک کشور 
دربــاره مصــرف  مناســبی  بایــد فرهنگ ســازی  اســتان  و 
درســت آب ســرلوحه کارهــا قــرار گیــرد، چراکــه  فرهنگ 
درســت  مصرف آب در واقع همان  بهره برداری کامل از 

نعمت الهی  و سرمایه ملی است. 
 رئیــس خانــه فرهنــگ آب اظهار کــرد:  فرهنگ یک 
جامعــه نقــش بســیار مهمــی در رابطه با مصــرف به ویژه 
مصــرف آب دارد و در ایــن میــان  محیــط خانــواده نقــش 
بارزی در رعایت  الگوی مصرف صحیح درجامعه  دارد  و 
انتظــار می رود بــا برگزاری پویش حامیان آب ویژه بانوان 
که به نوعی مدیریت مصرف را در خانواده به عهده دارند 

زمینه های مصرف درست آب  در جامعه فراهم شود.
او بــا بیــان اینکــه تمامی افراد جامعــه اصول زندگی 
را در چارچــوب واحــد خانوادگــی شــروع مــی کننــد و مــا 
اگر خانواده مصرف گرایی داشــته باشیم، بالطبع جامعه 
مصرف گرایی هم خواهیم داشــت عنوان کرد: متاسفانه 
یکــی از دالیــل مصــرف غیــر بهینه آب، آموزش نادرســت 
مصــرف در محیــط خانــواده اســت، ایــن درحالیســت کــه 
اساس و بنیان فرهنگ صرفه جویی در خانواده پی ریزی 
مــی شــود و در واقــع در کانــون خانواده کــودک هنجارها 
و ارزش هــای آداب و رســوم را یــاد مــی گیــرد. خانواده ها 
بایســتی تــالش کننــد اســراف را که نقطــه مقابل مصرف 
بهینــه اســت در محیــط زندگی کمرنگ کننــد و این کار با 
افزایــش ســطح آگاهــی و تــرک عادت های غلــط و اصالح 

رفتار امکان پذیر است.
در ادامــه مدیــر آمــوزش و پــرورش منطقــه جرقویه 
افــزود: در ســال های اخیــر بــا همفکــری همــه معاونیــن، 
مدیــران و انجمــن اولیــا و مربیــان، برنامه هــای متعــدد و 
متنوعــی بــرای مصــرف درســت آب بــرای دانــش آمــوزان 
برگــزار شــده اســت ومربیان پرورشــی نیز در مــدارس به 
صــورت عملــی مدیریت مصرف را آمــوزش می دهند و با 
یک لیوان آب وضو می گیرند تا به دانش آموزان نشــان 

دهند که می شود با مقدار محدودی آب وضو گرفت.
ســیدجواد میرحاج با اشاره به میزان مصرف سرانه 
آب در منطقــه جرقویــه گفت: بســیار جای تاســف اســت 
که میزان ســرانه آب شــرب در منطقه جرقویه 185 لیتر 
در شــبانه روز اســت و از مــردم والیتمــدار انتظــار می رود 
آب را بهینه مصرف نمایند و مطمئن هستیم با اقدامات 
فرهنگی که بیش از گذشته در دستور کار قرار می گیرد 

مصرف سرانه آب در این منطقه کاهش می یابد.

خبـــــــــــــــــر

توقیف ۴ لنج صیادی 
 غیرمجاز در خوزستان

در طرح حافظ
سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت خوزستان 
از آغــاز طــرح عملیاتی حافظ در ســطح آب های دریایی 
اســتان خبــر داد و خاطرنشــان کــرد که تعــداد ۴ فروند 
لنج صیادی در جریان اجرای طرح عملیاتی چند مرحله 

ای حافظ در خوزستان توقیف شدند.
کامران شــریفی در گفت وگو با ایســنا از آغاز طرح 
عملیاتــی حافــظ در ســطح آب هــای دریایی اســتان خبر 
داد و اظهــار کــرد: تعداد 4 فروند لنج صیادی در جریان 
اجرای طرح عملیاتی چند مرحله ای حافظ در خوزستان 

توقیف شدند.
او افــزود: ایــن طرح تا پایان ســال ادامــه دارد و در 
اولین مرحله اجرا، نیروهای یگان طی گشت دریایی در 
منطقــه دهانــه اروند رود موفق شــدن، تعداد 24 نفر را 

به اتهام صید غیر مجاز به روش ترال دستگیر کنند.
سرپرســت یــگان حفاظــت منابــع آبزیــان شــیالت 
ایــن  از  بازرســی  جریــان  در  کــرد:  تصریــح  خوزســتان 
شــناورها تعــداد 4 دســتگاه ترال و حــدود یکهزار و 400 
کیلوگرم انواع محصوالت دریایی )ماهی و میگو( کشف 

و ضبط شد.
ادامــه داد: پرونده هــای تخلــف صیــادی  شــریفی 
برای متهمان موردنظر تشکیل و آماده معرفی به مرجع 
قضایی و کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی است. 
امیدواریــم در مراحــل دیگــر اجــرای این طــرح بتوانیم با 
برخورد قاطع با متخلفان، منابع آبزی استان را بیش از 

پیش حفاظت و حراست کنیم.
او خاطرنشــان کرد: در راســتای برخورد با تخلفات 
صیــادی بــه ویــژه صید بــه روش ترال در ســطح آب های 
دریایــی اســتان، طرح عملیاتی چند مرحلــه ای حافظ با 
مشارکت همه پایگاه های تابعه این یگان در صیدگاه ها 
و زیســتگاه های آبزیان در  آبهای ســاحلی، ســرزمینی و 

همجوار برنامه ریزی و آغاز شده است.

سرگردانی ۱۵۴ تانکر 
سوخت در مرز باشماق

مــواد  حامــل  تانکــر  کــه 1۵۴  اســت  روز   ۴0 از  بیــش 
ســوختنی در مرز باشــماق بــه دلیل انطباق نداشــتن با 
معیارهای استاندارد در مرز باشماق بالتکلیف هستند.
 محمول ســوختی که مبدأ آن از ســلیمانیە عراق و 
بــە مقصد شــرکت نفــت تبریز بە ایران وارد شــدە، حاال 
بە دلیل عدم انطباق بار با معیارهای استاندارد، موجب 
ســرگردانی رانندگان و کامیون ها در مرز باشــماق شــدە 
اســت. کامیون هایــی بــا بارهــای ســوخت امــا خطرنــاک 
کــە هــرآن ممکــن اســت بــە دلیــل کوچکترین اشــتباه و 

ضربەای شعله ور شود.
از معطلــی و خوابیــدن  روز  از گذشــت ٤0  پــس 
کامیون ها و شــکایت رانندگان و پاســخ ندادن به آن ها 
ســبب تجمــع آن هــا مقابــل درب ســاختمان اســتانداری 

شد.
ســیروس، یکــی از کامیون دارهای در مرز باشــماق 
در گفت وگو با ایسنا گفت: ٤0 روز از معطلی کامیون ها 
در مرز باشــماق می گذرد و همچنان در مرز ســرگردان و 

بالتکلیف هستیم.
او یکی از دالیل توقف ماشــین ها در مرز باشــماق 
را تأیید نشــدن اســتاندارد بیان کرد و گفت: متأســفانه 
در این 40 روز معطلی، هیچگونه هزینه ای بابت خواب 

کامیون ها پرداخت نشدە است.
عباســی افزود: متأســفانه در این مدت ضرر و زیان های 
بســیاری گریبانگیــر راننــدگان شــدە و در مــرز از آن هــا 

سرقت شدە است.
رشــید، یکی دیگــر از کامیــون داران عنــوان کــرد: از 1٥0 
کامیــون حامــل ســوخت 22 ماشــین خروج خــوردە؛ اما 
هنوز که هنوز اســت مشــخص نشدە که این بارها کجا 
باید تخلیه شــود و اکنون کســی هم جوابگوی وضعیت 

ما نیست.
معتــرض  راننــدگان  دیگــر  از  خســروی  ادامــه  در 
گفت: این بارها کامالً دولتی است و از سلیمانیه عراق 
بارگیری و به مقصد شــرکت نفت تبریز وارد شــدە و به 

هیچ وجه بار شخصی نیست.
او دلیــل توقــف کامیون هــا را اینگونــە بیــان کــرد 
و افــزود: یکــی از دالیــل ادارە اســتاندارد بــرای توقــف 
کامیون ها این است کە این بار برای مصرف داخل بودە 
و طبــق شــاخص های اســتاندارد نبودە و ســبب آلودگی 

هوا می شود
اکنــون ایــن راننــدگان مدعــی هســتند کــە پــس از 
گذشــت 40 روز هیچ ارگانی پاســخگوی مشــکالت آنان 
نبوده و خواستار رسیدگی هرچە بیشتر به حل مشکل 

آنان شدند.
بالتکلیفــی  مســاله  مهم تریــن  بحــران  ایجــاد 

کامیون های حامل سوخت مرز باشماق است.
مدیــر پایانــه مرزی باشــماق، در گفت وگو با ایســنا 
اظهــار کــرد: حــدود بیــش از یــک مــاه پیش تعــداد 154 
تانکــر مواد ســوختی وارد مرز باشــماق شــد کــه آنالیز و 
اســتاندارد محمولــه از ســوی اداره کل اســتاندارد تأییــد 

نشده است.
حمیدرضا عبدالملکی افزود: با توجه به اینکه این 
تانکرها در محوطه مرز جایگاه مناسبی ندارند، احتمال 
وجــود بحران و هرگونه حادثه آتش ســوزی وجود دارد، 

چراکه بار این تانکرها مواد سوختنی است.
او عنوان کرد: بر اساس ماده 105 گمرکی اگر این 
کاال اســتاندارد کافــی نــدارد یــا بایــد مرجوعی شــود و یا 
بــر اســاس مــاده 2۷ گمرکــی ایــن کاال در مخــزن تحــت 
نظــر گمــرک تخلیــه شــود تا راننــدگان هــم از بالتکلیفی 

خالص شوند.
بــه گفتــه این مســئول، بیــش از 40 روز اســت که 
کامیون این رانندگان به عنوان مخزن اســتفاده شــده و 
در مرز باشماق بالتکلیف مانده اند که باید حق الحساب 
خواب آنها پیگیری شود و سازمان های متولی جوابگوی 

رانندگان باشند تا دچار ضرر و زیان نشوند.
عبدالملکی مســاله اصلــی را در این زمینه احتمال 
بحران و به وجود آمدن هر نوع حادثه ذکر و تاکید کرد: 

این مساله باید هرچه سریع تر پیگیری و رفع شود.

اخبـــــــــــــــــار

و  راه  اداره  ســاخت  و  مهندســی  معــاون   
کــه  کــرد  اعــالم  اردبیــل  اســتان  شهرســازی 
بــه  حیــران  دوم  تونــل  فیزیکــی  پیشــرفت 
عنــوان گلــوگاه اتصــال ایــن اســتان بــه تهران 
و اســتان های شــمالی و شــرقی کشور به ۴۳ 

درصد رسیده است.
علی یوســف زاده یکشنبه در گفت وگو با 
خبرنــگار ایرنا اظهــار کرد: طول کل تونل ۷30 
متــر اســت که حفاری قســمت فوقانــی )طاق( 
تونــل بــه طور کامــل انجام و مســیر تونل هم 

بازگشایی شده است.
او افــزود: تــا کنــون ۶۷0 متــر از حفــاری 
قســمت تحتانــی )پاطــاق( تونــل اجــرا شــده و 
۶0 متــر باقی مانــده هم در دســت اجراســت و 
بــه مــوازات آن عملیات زیرســازی تونل هم از 

روزهای آتی آغاز خواهد شد.
و  راه  ســاخت  و  مهندســی  معــاون 
شهرســازی اســتان اردبیــل با بیــان اینکه برای 
تکمیــل و بهره بــرداری تونــل دوم حیــران یــک 

هــزار و 200 میلیــارد ریــال اعتبــار نیاز اســت، 
قســمت  حفــاری  بــرای  تاکنــون  کــرد:  اظهــار 
فوقانــی تونل 350 میلیارد ریال اعتبار هزینه 
شــده اســت و در صــورت تخصیــص اعتبــارات 

الزم، این طرح سرعت می گیرد.
بــه گفتــه یوســف زاده، کف بــرداری، زیــر 
ســازی و تکمیل جاده های دسترســی ورودی و 
خروجــی و احــداث دیوارهــا و آبــرو از کارهــای 

باقی مانده این طرح است.
او افــزود: طــرح تونل شــمالی حیــران در 
شهرســتان نمین با هدف کاهش بار ترافیکی 
طراحــی شــده کــه از 30 کیلومتــری خروجــی 
شــهر اردبیــل و12 کیلومتــری شــهر نمیــن بــه 

سمت آستارا در دست اجراست.
و  راه  ســاخت  و  مهندســی  معــاون 
شهرســازی اســتان اردبیــل از کاهــش میــزان 
تصادفــات جــاده ای در ایــن اســتان خبــر داد و 
گفــت: میــزان تصادفــات در جاده های اســتان 
نســبت به میانگین کشــوری با توجه به طول 

راه ها در سطح پایین است اما همچنان سعی 
بر این اســت تا با افزایش ایمنی راه ها میزان 

تصادفات و تلفات در استان کاهش یابد.
توســعه  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  یوســف زاده 
بزرگراه هــا و بهســازی جاده هــا شــاهد کاهش 
تصادفــات جــاده ای در اســتان خواهیــم بــود، 
افــزود: ســاالنه 50 تــا ۶0 کیلومتــر بزرگــراه و 
براســاس برنامه ریزی انجام شــده تا پنج سال 
آینــده 300 کیلومتــر بزرگــراه در ایــن اســتان 

احداث خواهد شد.
در  اســتان  ایــن  چنــد  هــر  افــزود:  او 
کشــوری  میانگیــن  از  بزرگراه هــا  توســعه 
عقــب اســت اما در ســه چهــار ســال اخیر با 
مطالعــات انجــام شــده در مناطــق مختلــف 
در  بزرگــراه  کیلومتــر   300 توســعه  اســتان 
اولویــت قــرار گرفتــه اســت کــه اداره کل راه 
و شهرســازی تــالش می کنــد تــا احــداث این 

بزرگراه هــا را با اولویت انجام دهد.
در اســتان اردبیــل از مجمــوع ۶ هــزار و 3۷4 

کیلومتــر جــاده 208 کیلومتــر بزرگــراه، ۷1۶ 
کیلومتــر راه اصلــی، ۷02 کیلومتر راه فرعی و 
چهار هزار و ۷38 کیلومتر راه روستایی است 
راه روســتایی  از 4 هــزار و ۷38 کیلومتــر   ،
کیلومتــر   ۷00 و  هــزار   2 اردبیــل  اســتان 

آسفالت و مابقی شنی و خاکی است.
اردبیــل به لحــاظ موقعیــت جغرافیایی و 
طبیعی خود و قرار گرفتن در سرزمینی فالتی 
شــکل با شیب های بســیار تندی به زمین های 
کم ارتفاع اطراف خود شــامل کرانه های دریای 
خــزر ، جلگــه پســت مغــان و نیــز دشــت های 
و  آذربایجان شــرقی  اســتان های  کم ارتفــاع 
بــه همیــن لحــاظ  زنجــان منتهــی می شــود و 
جاده هــای ایــن اســتان اغلــب دارای پیچ هــا و 

شیب های بسیار تند هستند.
8 گردنه سخت گذر و برف گیر به نام های 
حیــران ، صاییــن ، کجــل، نقــدوز ، المــاس ، 
لنــگان ، قره آغاج و اســالم در راه های ارتباطی 

این استان قرار دارند.

این روزها گرانی افسارگسیخته لوازم خانگی 
افزایــش  ایــن  چراکــه  نیســت  قابل هضــم 
قیمت هــا نه تنهــا بــه ناتوانــی مــردم در خرید 
منجــر می شــود بلکــه تا حــدود زیادی کســبه 
قــرار  ورشکســتگی  مــرز  در  را  گــروه  ایــن 

می دهد.
مهــم  بخــش  لــوازم  بــازار،  گــزارش  بــه 
یک خانــه اســت به طــوری  کــه زندگــی بــدون 
لوازمــی مثــل یخچــال، ماشــین ظرف شــویی، 
لباسشویی و غیرممکن شده و بر این  اساس 
مقدمــات تشــکیل یــا ادامــه یــک زندگــی بــه 

تأمین لوازم خانگی وابسته است.
امــا مــردم از گرانــی لوازم خانگــی گالیــه 
و از دولــت انتظــار دارنــد فکــری به حــال بازار 
لوازم خانگــی کنــد ضمن اینکــه تولیدکنندگان 
ایــن کاالهــا نیــز معتقدند بــاال و پایین شــدن 
و  اولیــه  مــواد  قیمــت  افزایــش  قیمــت دالر، 
واردات مــواد اولیــه بی کیفیــت خارجــی، عدم 
ثبــات در قیمت مــواد اولیه به طوری که قیمت 

ایــن مــواد روزانــه تعییــن می شــود و کاهــش 
حمایت هــای دولتــی در قیمــت ایــن محصــول 

تأثیرگذار بوده است.
این روزها اگر سری به بازار لوازم خانگی 
تمــام  قیمــت  افزایــش  بی بروبرگــرد  بزنیــم 
کاالهــای این بخش را احســاس می کنیم و از 
خرده ریــز گرفتــه تــا کاالهای ســنگین افزایش 

قیمت لوازم خانگی محسوس است.
بــازار  در  وضعیتــی  چنیــن  مشــاهده 
لوازم خانگــی، خبرنــگار بــازار را بــر آن داشــت 
تــا از زبــان شــهروندان همدانــی و صاحبــان 
و  محصــوالت  عرضه کننــده  فروشــگاه های 
لوازم خانگی، مشــکالت این حوزه را واکاوی و 

بررسی کند.
فروشــنده لوازم خانگــی در گفت وگــو بــا 
خبرنگار بازار با عنوان اینکه با روند تصاعدی 
قیمــت لوازم خانگــی اســتقبالی بــرای خرید از 
ســوی شــهروندان همدانی صــورت نمی گیرد، 
عنــوان کرد: برای خریــد جهیزیه هم زوج های 

جــوان اگــر موفق به گرفتن وام ازدواج شــوند 
شــاید 3 تــا 4 دســتگاه از لــوازم موردنیــاز را 

بتواند تهیه کنند.
مؤمنــی بــا بیــان اینکــه متأســفانه دیگــر 
لوازم خانگــی را به صــورت قســطی نمی توانیــم 
دلیــل  بــه  کــرد:  عنــوان  برســانیم،  بفــروش 
اقســاطی  فــروش  از  قیمت هــا  نوســانات 
معذوریــم چراکه اصالً توجیــه اقتصادی ندارد 

و سودی عاید فروشنده نمی شود.
لوازم خانگــی  قیمــت  اینکــه  بابیــان  او 
بســتگی بــه نــوع و جنس و مــدل و برند کاال 
متفــاوت اســت، گفــت: اکثــر لوازم خانگی ها 
عرضــه  ایرانــی  برنــد  بــا  همــدان  بــازار  در 

می شود.
ایــن فروشــنده در ادامــه بابیــان اینکــه 
دخیــل  لوازم خانگــی  گرانــی  در  کــه  عواملــی 
اســت واقعاً دیگر قابل تشــخیص نیســت ولی 
آنچــه مهم اســت اینکه باید قیمت ها درســت 
و منصفانه باشد، اضافه کرد: اکثراً اجناس و 

کاالهای عرضه شــده در این فروشــگاه با برند 
ایرانی است.

بازار لوازم خانگی وضعیت 
مناسبی ندارد

مومنــی بابیــان اینکــه زمانــی کــه قیمــت 
دالر باال می رود، مشــتری و تقاضا برای خرید 
کاهش می یابد تا آنجا که در روز شاید چهارتا 
پنج نفر بیشــتر مراجعه کننده نداشته باشیم 
کــه این تعداد هم بیشــتر بــرای قیمت گرفتن 
و خرید جهیزیه مراجعه می کنند، گفت: بازار 

لوازم خانگی وضعیت مناسبی ندارد.
این فروشنده لوازم خانگی با بیان اینکه 
در ایــن فروشــگاه کاالهــا اکثــراً با برنــد ایرانی 
عرضه می شــود و تمام اجناس تحت پوشــش 
شــرکت خدماتی و تضمین است، اضافه کرد: 
اقســاطی  به صــورت  فروشــگاه  ایــن  اجنــاس 
عرضــه می شــود و تــا آنجــا که ممکن اســت با 

مردم مدارا می کنیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
چــوب  تــن   11 از  بیــش  کشــف  از  جنوبــی 
قاچــاق از ابتــدای ســال در اســتان خبــر داد 
و خاطرنشــان کــرد که ســال گذشــته، قاچاق 
چوب گز نداشته، اما از ابتدای سال تا پایان 
دی ۳ تــن چــوب گــز در اســتان کشــف شــده 

است.
علیرضا نصرآبادی در گفت وگو با ایســنا 
اظهــار کرد: اســتان خراســان جنوبــی  دومین 
اســتان بیابانــی کشــور بــوده کــه بــا توجــه به 
درصــد   8۶ جغرافیایــی  و  اقلیمــی  شــرایط 

مساحت استان را شامل می شود.
او افــزود: پدیده هــای بیابانی حــدود 4 میلیون 
وســعت  کل  از  هکتــار  و ۷84  هــزار  و 525 
اســتان خراســان جنوبــی را تشــکیل می دهد و 
براســاس مطالعــات انجــام شــده در خصــوص 
مناطــق تحت تاثیر فرســایش بــادی، 41 کانون 
بحرانی فرســایش بادی شهرســتانی در ســطح 
اســتان خراســان جنوبــی )32  10 شهرســتان 

کانون استانی( شناسایی شده است.
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ایــن  ســطح  داد:  ادامــه  جنوبــی  خراســان 
کانون ها برابر دو میلیون و 135 هزار و 985 
هکتــار هکتــار ارزیابــی شــده کــه ۶03 هزار و 
 8۶8490 ،)H1( 83۶ هکتار دارای شدت زیاد
هکتــار بــا شــدت متوســط )H2( و ۶۶3۶59 
هکتار با شــدت کم )H3( اســت که 14 درصد 

مساحت استان را دربر می گیرد.
نصرآبــادی بیــان کــرد: مجمــوع خســارت های 
ناشــی از ایــن کانون هــای بحرانــی در اســتان 
خراســان جنوبــی ســاالنه حــدود 828 هــزار 
اســت؛  شــده  بــرآورد  ریــال  میلیــون   902 و 
بــه  مربــوط  کانــون  مســاحت  بیشــترین 

شهرستان طبس بوده ولی فرسایش خاک بر 
اساس پراکندگی کانون های بحرانی در سطح 

استان در همه مناطق دیده می شود.
او ادامه داد: در ســال گذشــته عملیات اجرایی 
اداره بیابــان بــه منظــور مقابلــه بــا بیابانزایــی 
آبیــاری و مراقبــت نهالــکاری و بوتــه  شــامل؛ 
کاری هــای ســنواتی، مدیریــت هــرز آب، تلــه 
رسوب گیر، بادشکن زنده و مالچ پاشی است.
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
خراســان جنوبــی بیان کرد: اجــرای پروژه های 
مقابله با بیابانزایی با افزایش سرانه پوشش 
گیاهــی، کاهــش اثــرات مخرب گــرد و غبار بر 
زندگی ســاکنین، مسافران و تاسیسات ریلی 
و بــرق و راه هــا و افزایــش آب دهــی قنــوات 

پاییــن دســت پروژه هــای مدیریــت روان آب 
بــه کاهــش فرســایش خــاک کمــک می کنــد؛ 
از دالیــل اصلــی فرســایش خــاک در اســتان 
بادهای 120 روزه سیســتان و کمبود پوشــش 

گیاهی است.
نصرآبــادی همچنیــن از کشــف بیــش از 
11 تن چوب قاچاق از ابتدای ســال در اســتان 
خبر داد و گفت: ســال گذشــته، قاچاق چوب 
گــز نداشــته ایم و از ابتدای ســال تــا پایان دی 
3 تن چوب گز  در استان کشف شده است.
او افــزود: در ایــن مــدت 3 هــزار و 400 
کیلوگــرم چــوب تاغ جنگلــی  و 4 هزار و ۶۶5 
کیلوگــرم چــوب تاغ جنگلی بــه صورت قاچاق 
در استان کشف شده است؛ در مدت مشابه 

پارســال 11 تن چوب قاچاق در اســتان کشــف 
شده است.

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
خراســان جنوبــی بیان کــرد: مقصد چوب های 
قاچاق بیشــتر شهرهای شمال کشور و تهران 
بــوده اســت و بــرای کاهــش قاچــاق چــوب در 
بــا  متعــددی  امسال جلســات  دی  و  مــرداد 
اســاس  بــر  و  اســت  شــده  گرفتــه  تعزیــرات 
مصوبات این جلســات اکنون نیروی انتظامی 
و جهــاد کشــاورزی نیز در بحــث قاچاق چوب 
وارد عمــل شــده اند. نصرآبــادی تصریــح کــرد: 
مــردم در صــورت مشــاهده هرگونــه قاچــاق 
چــوب می تواننــد مــوارد مشــاهده شــده را بــه 

شماره تماس 1504 گزارش دهند.

مشتری ناتوان در خرید؛ کسبه در آستانه ورشکستگی

پیشرفت فیزیکی ۴۳ درصد تونل دوم حیران 

قاچاق چوب در خراسان جنوبی؛ سال گذشته 
صفر و امسال ۳ تن!
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سازمان هواشناسی هشدار 
 داد: احتمال وقوع سیل

در ۲۲ استان
احتمــال  دربــاره  کشــور  هواشناســی  ســازمان 
ســیالبی شــدن مســیل ها و جــاری شــدن روانــاب براثر 

بارش برف و باران در ۲۲ استان هشدار داد.
بــه گزارش ایســنا، ســازمان هواشناســی کشــور با 
صــدور هشــدار نارنجی رنــگ از تقویت ســامانه بارشــی، 
بــارش بــاران و برف، رخداد مــه، کاهش دید، در مناطق 
جنوبــی رگبــار و رعــد و بــرق و وزش بــاد شــدید و در 
ارتفاعــات و مناطــق کوهســتانی پدیــده بهمــن و کوالک 

برف خبر داد.
ایــن وضعیــت جوی در روز دوشــنبه )۱۰ بهمن( در 
کرمانشــاه، ایالم، لرســتان، غرب کردســتان، چهارمحال 
و  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  شــمالی  نیمــه  بختیــاری،  و 
شــمال و شــرق خوزســتان، روز سه شــنبه )۱۱ بهمن( در 
اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، 
و  کهگیلویــه  خوزســتان،  لرســتان،  ایــالم،  کرمانشــاه، 
زنجــان،  همــدان،  بختیــاری،  و  چهارمحــال  بویراحمــد، 
و جنــوب  غــرب  تهــران،  البــرز،  مرکــزی،  قــم،  قزویــن، 
اصفهــان، شــمال فــارس، ارتفاعــات غربــی اســتان های 
در  بهمــن(   ۱۲( روز چهارشــنبه  و  و ســمنان  مازنــدران 
شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، جنوب 
اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، شــمال فارس و شــمال 

خراسان رضوی مورد انتظار است.
براثر این مخاطرات احتمال جاری شــدن روان آب، 
ســیالبی شــدن مســیل ها، باال آمدن ناگهانی سطح آب 
رودخانه ها، آبگرفتگی معابر، اختالل در ســفرهای بین 
شــهری و داخل شــهر، اختالل در فعالیت های عمرانی، 
صاعقــه، اختــالل در نــاوگان حمــل و نقل و خســارت به 
صنعــت کشــاورزی، رخــداد بهمــن، اختــالل در انتقــالِ 

منابع انرژی به ویژه برق و گاز وجود دارد.
ســازمان هواشناســی کشــور بــرای کاهــش اثــرات 
مخرب ناشی از این شرایط جوی پرهیز از سفرهای غیر 
ضــروری، اجتناب از فعالیت هــای کوه نوردی و جابجایی 
راهداری هــا،  شــهرداری ها،  ســوی  از  عشــایرکوچ رو، 
آب و فاضــالب شــهری، دســتگاه های امــدادی و ســایر 
و  پاشــی معابــر  نمــک  اجرائــی مســئول،  دســتگاه های 
مدیریت مصرف و انتقال منابع انرژی بویژه گاز و برق، 
عــدم توقــف و تردد در حاشــیه رودخانه ها و مســیل ها، 
پاکســازی آبروهــا و کانال هــای عبــور آب درون شــهری، 
پاکســازی دهانــه پل هــا، انجــام اقدامــات پیشــگیرانه از 
خســارات احتمالــی توســط شــهرداری ها، راهداری هــا، 
آب و فاضــالب شــهری، دســتگاه های امــدادی و ســایر 

دستگاه های اجرائی مسئول را توصیه می کند.
هواشناســی  ســازمان  نارنجی رنــگ  هشــدار  در 
پیش بینــی می شــود کــه پدیــده ای جوی اثــرات منفی به 
دنبــال داشــته باشــد و خســارت های احتمالــی را ســبب 
شــود. هشــدار نارنجــی بــرای آماده بــاش دســتگاه های 
مســئول بــرای مقابلــه بــا یــک پدیــده خســارت زا صــادر 

می شود.

آغاز به کار قرارگاه نظارت 
میدانی بر طرح های اشتغال

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  دســتور  بــا 
قــرارگاه نظــارت میدانــی بر طرح های اشــتغال اســتانی 

وزارت کار آغاز به کار کرد.
طبــق اعــالم وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی،  
وزارت  اســتان های  امــور  مدیــرکل  جلیلــی،  حبیــب هللا 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از آغــاز بــه کار قــرارگاه 
اشــتغال بــا هدف نظــارت میدانی بر طرح های اشــتغال 
توسط اداره کل امور استان ها خبر داد و گفت: تشکیل 
»قــرارگاه اشــتغال کشــور« در امــور اســتان های وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی حســب دســتور مقام عالی 

وزارت انجام گرفت.
وی افــزود: نظــر بــه تأکیــد رئیس محتــرم جمهوری 
درباره ایجاد تعهد یک میلیون شغل در سال در همایش 
نظــارت ســتادی و اجالســیه سراســری مدیــران اجرایــی 
اســتان ها و دســتگاه های تابعه این وزارت و دستور وزیر 
کار در جهــت تحقــق تعهــد صورت گرفته، طی جلســه ای 
که با همکاری معاونت اشتغال برگزار شد، مقرر گردید 
"قرارگاه اشــتغال" با هــدف نظارت حضوری بر طرح های 
اشــتغال ثبــت شــده در ســامانه رصــد در اداره کل امــور 

اســتان ها فعالیت خود را آغاز کند.
جلیلــی گفــت: فعالیت این قرارگاه از روز شــنبه ۸ 
بهمن  آغاز شــده و تا روز شــنبه ۲۰ اسفند ادامه خواهد 
داشت و از سوی ادارات  کل استان ها پیگیری و کمیته ای 

در این دفتر فعالیت آن را رصد و ارزیابی می کند.
مدیرکل امور اســتان های وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی افزود: مقرر است استان ها در بازه زمانی ۴۰ 
روز فعالیــت قــرارگاه اشــتغال تمام طرح های ثبت شــده 
در ســامانه رصــد را طــی هماهنگــی بــا مراکز مشــاوره و 
خدمــات کارآفرینــی طــرف قــرارداد به صــورت میدانی و 
حضوری، نظارت و هر ۴۸ ساعت یک بار گزارش میزان 

نظارت صورت  گرفته را اعالم کنند.
بــه گفتــه وی گــزارش دریافتــی بــا گــزارش جامــع 
سامانه سانار تطبیق داده شده، جمع بندی الزم صورت 
گرفته و در اختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار 

خواهد گرفت.
بنــا  امــور اســتان های وزارت کار گفــت:  مدیــرکل 
داریــم در ۴۰ روز فعالیــت ایــن قــرارگاه حداقل ۱۵ مورد 
گــزارش ارزیابــی اســتان ها جهــت اســتحضار وزیــر کار 

ارسال شود.

اخبــــــــــار

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
کشــور با بیان اینکه قیمت گذاری دســتوری نرخ 
خدمــات ســالمت باعث کاهــش کیفیت خدمات 
پزشــکی می شــود، گفــت کــه باید در کشــور کف 
تــاب آوری مراکــز ارائه دهنــده خدمت را بررســی 
و احصــاء کنیــم و از دولــت هــم انتظار داریم که 

آن ها را اعمال کند.
دکتر علی ســاالریان در گفت وگو با ایســنا، 
تعییــن  بــرای  شــده  مطــرح  پیشــنهادات  دربــاره 
تعرفه های پزشــکی سال ۱۴۰۲، گفت: باید توجه 
داشته باشیم که تورم موجود در جامعه می تواند 
بر روی کیفیت خدمات ســالمت، انگیزه پزشــک، 
مهاجرت پزشــک و ... اثــر بگذارد. بنابراین تعرفه 
بســیار مهــم اســت. از ســوی دیگر تعرفــه اضافی 
کــه باعــث شــود پرداخــت از جیــب مــردم در این 
شــرایط بــاال رود نیــز خطرنــاک بــوده و می توانــد 

آسیب زا باشد.

تعرفه های پزشکی افزایش 
واقعی یابد تا خدمات پزشکی 

آبکی نشوند
وی افزود: دولت ها در این مواقع موظفند 
کــه بــه عنــوان پایه ای تریــن حــق یــک فــرد کــه 
ســالمت و حفــظ جــان اســت، بــه کمــک مــردم 
بیاینــد و بخــش خالــی و اثــرات تــورم و جبــران 
قیمــت باالرفتــه را در بیمه ها اعمال کنند تا هم 
خــرج و پرداخــت از جیــب مــردم افزایــش نیابــد 
و هــم بــا پاییــن  نگــه داشــتن دســتوری تعرفــه، 
این وزن بر شــانه نحیف جامعه پزشکی تحمیل 

نشــود. امــروز اعــالم می کننــد کــه تــورم ۴۶.۳ 
درصــد اســت. وقتــی تورم متوســط ۴۶.۳ درصد 
اســت، در حــوزه پزشــکی کــه اکثر دســتگاه ها و 
لوازمــش از خــارج از کشــور خریــداری می شــود 
و وابســته بــه ارز اســت، قطعــا تــورم ۲۰ تــا ۳۰ 
درصــد بیــش از ایــن ۴۶ درصــد اســت. بنابراین 
واضــح اســت کــه بــرای حفــظ کیفیــت خدمــات 
ســالمت و بــرای اینکــه کیفیــت خدمــات تنــزل 
پیدا نکرده و این خدمات به قولی آبکی نشود، 
دولــت بایــد بیمه هــا را تقویــت کنــد و افزایــش 

واقعی در تعرفه های پزشــکی رخ دهد.

 اُفت کیفیت خدمات سالمت
در سال های اخیر

بــه  اینکــه بخواهیــم  ادامــه داد:  ســاالریان 
صورت دســتوری و با توجه به میزان پول مقرری 
کــه داریــم، نرخ خدمــات پزشــکی را قیمت گذاری 
کنیــم، باعــث کاهــش کیفیــت خدمــات پزشــکی 
می شــود. در عیــن حــال ایــن روش بــه ســالمت 
کیفیــت  کــه  شــده  باعــث  و  زده  آســیب  مــردم 
خدمــات ســالمت در ســال های اخیــر اُفــت پیــدا 
کنــد و در عیــن حــال بســیاری از پزشــکان خــوب 
ما مهاجرت کردند، بســیاری به ســمت رشته های 
زیبایــی یا جراحی هایی که خیلی حیاتی نیســت، 
رفته اند. از طرفی پزشک مجبور است برای اینکه 
مطبــش بگــردد و زیــر بــار هزینه هــای آنچنانــی 

نرود، این اقدامات را انجام دهد.
معاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشکی 
کشــور درباره پیشــنهادات این ســازمان در زمینه 

افزایش تعرفه های ســال آینده، گفت: عددی که 
معموال پیشنهاد می کنیم به این صورت است که 
برای جزء حرفه ای یعنی دســتمزد پزشــک، میزان 
افزایــش ســازمان تامیــن اجتماعــی، یعنی حقوق 
کارگری در نظر گرفته شود. همچنین برای تعیین 
جــزء فنــی کــه مربــوط بــه خریــد دســتگاه، اجــاره 
مطــب و ... اســت، آمــار را در زمینه تورم باید در 
نظــر گرفــت که البته هر یک از این ها وزنی دارد. 
ســازمان نظام پزشکی بر این اساس پیشنهادش 
را ارائــه می دهــد. هرچنــد دولــت همیشــه از این 
مبلغ پیشــنهادی ســازمان می کاهــد. در ماه اخیر 
نــرخ تــورم حداقــل ۴۶ درصــد اســت. از طرفــی 
افزایــش حقــوق کارگــری هــم اعمال می شــود که 
بایــد در تعییــن تعرفه هــا مورد توجه قــرار گیرند. 
در حال حاضر هم در شورای عالی بیمه در حال 

پیگیری هستیم.

 تعیین تعرفه ها بر اساس
کف تاب آوری مراکز درمانی

حــوزه  در  تــورم  اینکــه  بیــان  بــا  ســاالریان 
درمــان باالتــر از تــورم میانگین در جامعه اســت، 
 گفــت: قیمــت دســتگاه هایی ماننــد MRI، لــوازم 
سی تی اســکن، داروها، کیت های آزمایشــگاهی و 
... تا پنج الی هفت برابر شــده اســت. همه این 
مــوارد بــه عنــوان جــزء فنــی در نظــر گرفته شــده 
و بایــد لحــاظ شــود. باید در کشــور کف تاب آوری 
مراکــز ارائه دهنــده خدمــت را بررســی و احصــاء 
کنیــم و از دولــت هــم انتظــار داریــم کــه آن هــا را 

اعمال کند.

 لزوم افزایش تعرفه ها؛
از هتلینگ تا ویزیت

وی دربــاره بخش هــای مختلــف تعرفــه کــه 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، گفــت: بــه عنــوان 
مثــال در حــال حاضــر در بخــش هتلینــگ ببینید 
کــه قیمــت هتــل داری در مراکــز درمانــی اعــم از 
ســاختمان، تخــت، مــواد غذایی که بایــد به بیمار 
و همــراه بیمــار ارائــه شــود و ... چقــدر افزایــش 
یافته اســت. در زمینه آزمایشگاه، قیمت کیت ها 
چنــد برابــر شــده اســت. مــا انتظــار داریــم کــه 
وقتــی آزمایــش می دهیــم، متخصــص پاتولــوژی 
بــه درســتی آزمایش مــان را بررســی کنــد و وقتــی 
قیمت هــا چنــد برابــر شــد، این مســتلزم تعیین و 
افزایــش مناســب تعرفه هاســت. حتــی در حــوزه 
مطــب داری و نسخه نویســی، بایــد توجــه کرد که 
یــک متخصــص اطفــال دو ســال قبــل در تهــران 
چقــدر اجــاره مطــب می پرداختــه و اکنــون اجــاره 
مطــب چقــدر اســت؟. بنابرایــن ویزیــت هــم باید 
افزایش مناسب داشته باشد تا برای پزشک، کار 

در  مطب به صرفه باشد.

مطب داری به صرفه نیست
طبــق  حاضــر  حــال  در  گفــت:  ســاالریان 
بــرای  اســتقبال  داشــته ایم،  کــه  مشــاهداتی 
از  و بســیاری  کــم شــده  افتتــاح مطــب بســیار 
مطب های فعال هم به دلیل مشــکالت درآمدی 
بســته شــدند. زیرا مطب داری از نظــر اقتصادی 
به صرفــه نیســت. همچنین بســیاری از مطب ها 

عملکــرد  تغییــر  غیرضــرور  کارهــای  بــه  هــم 
داده انــد. البته مــا نمی گوییم که انجام اقدامات 
و اعمال زیبایی بد است و باید به میزان نرمال 
در دسترس مردم باشد، اما اینکه فوق تخصص 
معنــا  کننــد،  زیبایــی  کار  مختلــف  رشــته های 
نــدارد. جامعــه بــرای یک فــرد امکانات گذاشــته 
بخوانــد،  فوق تخصصــی  و  تخصصــی  درس  تــا 
نمی توانــد  فارغ التحصیــل می شــود،  وقتــی  امــا 
مایحتــاج، مســکن و ماشــین اش را تامیــن کنــد. 
در نتیجــه مجبــور اســت کاری را انجــام دهد که 
اصــال نیــاز بــه ایــن همــه ســال آموزش نداشــته 
مــا در  کــه  مــوارد نشــان می دهــد  ایــن  اســت. 
ســالمت،  خدمــات  نرخ گــذاری  و  تعرفه گــذاری 
جامعــه  حــق  دولــت  و  نکردیــم  عمــل  درســت 

پزشــکی را ادا نکرده است.
مطب هــای  تعطیلــی  وضعیــت  دربــاره  وی 
افتتــاح  گفــت:  اخیــر،  ســال های  در  پزشــکی 
کلینیک هــا و موسســات درمانــی، بســیار کاهش 
یافته اســت. در برخی رشــته ها مانند مامایی که 
افتتاح مطب به صفر رســیده اســت. به این معنا 
کــه افتتــاح مطب مامایی در کل کشــور شــاید در 
سال انگشت شمار باشد یا ایجاد مطب جدید در 
زمینه طب پایه و عمومی بســیار کم شــده اســت 
و اگــر هــم ایجاد شــود، در حوزه خدمــات زیبایی 
و اعتیــاد اســت. البته نه اینکــه ارائه این خدمات 
بــی ارزش باشــد، بلکــه نشــان می دهــد کــه ارائــه 
خدمــت در ســایر حوزه های پزشــکی یه هیچ وجه 
بــه صرفــه نیســت و این باعث می شــود که مردم 

خدمت مورد نیازشان را دریافت کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو در نامه ای به معاون ارزی 
بانــک مرکــزی ضمــن هشــدار نســبت بــه بــروز کمبودهای 
شــدید دارویــی در ماه هــای آتــی به دلیل مشــکل نقدینگی 
صنعت دارو، بر ضرورت در اولویت قرار گرفتن تأمین ارز 

نیمایی دارو تأکید کرد.
رئیــس  محمــدی؛  حیــدر  ســید  تســنیم،  گــزارش  بــه 
سازمان غذا و دارو در نامه ای به معاون ارزی بانک مرکزی 
بــر ضــرورت در اولویت قــرار گرفتن تأمیــن ارز نیمایی دارو 

تأکید کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:

نظــر بــه تغییــر سیاســت ارزی کاالهــای ســالمت از 
ترجیحــی بــه نیمایی و عدم تأمیــن  به هنگام نقدینگی مورد 
نیــاز صنعــت، شــرکت های تابعــه دچــار مشــکالت جدی در 
تأمین ارز با نرخ مصوب شــده اند که این مســئله منجر به 

تأخیر در امر تأمین داروی مورد نیاز کشور شده است.
طبــق آمــار در مقایســه بــا ســنوات گذشــته تأمین ارز 
حوزه های مذکور کاهش چشــمگیری داشــته اســت و ادامه 
روند کنونی منجر به کمبودهای شــدید دارویی در ماه های 

آتی خواهد شد.
خواهشــمند اســت ترتیبــی اتخــاذ فرماییــد کــه جهــت 
جلوگیری از کمبود دارویی، تأمین ارز نیمایی در بانک های 
عامــل بــا هماهنگــی بانــک مرکــزی بــا اولویــت اول دارو و 
مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشــکی و دارویی و شیرخشــک 
رژیمــی نســبت به ســایر صنایع صــورت پذیــرد به نحوی که 
مراتب پس از تصویب، به قید فوریت به بانک های عامل و 

شرکت های مذکور ابالغ شود.

دیــوان عدالــت اداری دربــاره رای صادره از 
ســوی یکی از شــعب این مرجع مبنی بر انفصال 
از خدمــت وزیــر آمــوزش و پــرورش توضیحاتــی 

ارائه کرد.
به گزارش ایســنا دیوان عدالت اداری اعالم 

کرد:
دربــاره اخبــار منتشــر شــده در رســانه ها در 
مــورد دادنامــه اصــداری از دیــوان عدالــت اداری 
مبنی بر انفصال از خدمات دولتی وزیر آموزش و 
پرورش ذکر نکاتی به شرح ذیل جهت روشنگری 

افکار عمومی ضرورت دارد.
تشــکیالت  قانــون   ۱۰۷ مــاده  موجــب  بــه 
و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری " کلیــه 

اشــخاص و مراجع مذکــور در ماده ۱۰ این قانون 
مکلفنــد آرای دیــوان را پــس از ابــالغ بــه فوریت 
اجــرا نماینــد" طبق محتویات پرونده مطروحه در 
شــعبه ششم اجرای احکام دیوان عدالت اداری، 
قاضــی محتــرم ایــن شــعبه در تاریــخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ 
مراتب اســتنکاف آقای یوسف نوری وزیر محترم 
آمــوزش و پــرورش از اجــرای رای اصداری به نفع 
خانــم زهرا صابری را بــه معاونت محترم قضایی 
امــور اداری، اســتخدامی و فرهنگــی اعــالم کرده 
اســت، پیــرو ایــن اقــدام معاونــت نیــز در تاریــخ 
۱۴۰۱/۸/۲۲ و گــزارش موصــوف را به شــعبه ۴۴ 
بــدوی بــه عنــوان شــعبه صادرکننــده رای قطعی 
ارجــاع داده اســت؛ پــس از تشــکیل پرونــده بــا 

موضــوع اســتنکاف از اجــرای رای قطعی و ارجاع 
بــه شــعبه در تاریــخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ قاضــی شــعبه 
دســتور احضــار فــرد مســتنکف را صــادر کــرده 
اســت و مفــاد ایــن احضاریــه وفــق مســتندات و 
بــا بررســی ســامانه خدمــات الکترونیــک قضایــی 
در ۱۴۰۱/۹/۲۱ در حســاب کاربــری شــخص وزیر 
محتــرم آمــوزش و پــرورش درج شــده اســت و 
در همــان تاریــخ پیامکــی دال بــر همین مضمون 
جهت مراجعه به حساب کاربری نیز ارسال شده 
اســت و بــه علــت عــدم حضــور در مهلــت اعطاء 
شــده )۱۰ روز( و نیز عدم ارســال مستنداتی دال 
بر اجرای مفاد رای قطعی، موجبات رسیدگی به 
پرونده فراهم بوده، لذا قاضی محترم شعبه ۴۴ 

بــدوی در تاریــخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ مبــادرت به انشــای 
رای نموده است.

ذکــر ایــن نکتــه ضــرورت دارد کــه اقدامــات 
مذکــور جملگــی در حــدود اختیاراتــی اســت کــه 
قانــون بــه دیوان عدالت اداری اعطا کرده اســت، 
امــا بدیهــی اســت ایــن رای غیــر قطعــی بــوده و 
حســب اطالع واصل شــده نســبت به رای مذکور 

درخواست تجدیدنظرخواهی شده است.
دربــاره ادعــای مطــرح شــده در بــاب اجــرای 
رای قطعی دیوان در ســال های پیشــین، بررســی 
صحــت و ســقم این موضوع امــری دارای ماهیت 
قضایی است که تشخیص و احراز آن با مقامات 

قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.

رئیس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس کشور با اشاره به اینکه ۳۰هزار مدرسه 
تخریبی چالشــی برای آموزش و پرورش اســت، 
اعــالم کــرد که ۱۵میلیون یورو از صندوق ذخیره 
ارزی بــرای حــذف مــدارس کانکســی اختصــاص 

می یابد.
به گزارش تســنیم، حمیدرضا خان محمدی؛ 
رئیس ســازمان نوســازی مدارس کشور گفت: در 
ابتــدای انقــالب ســرانه فضای آموزشــی بــرای هر 
دانش آمــوز ۱.۵ مترمربــع بــود که اکنــون به ۵.۲ 
مترمربع رســیده اســت و دهه فجر امســال ۱۱۰۰ 
مدرســه در سراســر کشور افتتاح می شود که ۳۷ 
درصد آنها با مشارکت خیّران و ۸ درصد از سوی 

خیران ساخته شده است.
وی افــزود: به دنبــال ســاخت مــدارس بزرگ 
هســتیم؛ چون وقتی دانش آمــوزان کنار هم قرار 
می گیرنــد به لحــاظ تربیتــی بهتــر اســت و به لحاظ 

نیروی انسانی هم باعث بهره وری خواهد شد.
رئیــس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس کشور با اشاره به اینکه ۶۹ هزار مدرسه 
از تعداد ۱۰۵ هزار مدرسه کشور نمازخانه دارند، 

گفــت: اکنــون اگــر مدرســه بســازیم حتمــاً بایــد 
نمازخانه مناسب داشته باشد.

خان محمدی با یادآوری اینکه "شاهد سومین 
زلزلــه در خــوی هســتیم"، متذکــر شــد: بســیاری 
از مــدارس در زلزلــه دچــار آســیب نشــدند و اعالم 

کردیم مدارس محل استقرار مردم باشند.
در  مدرســه   ۸۸ اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
زلزلــه دچــار آســیب شــدند، گفــت: در زلزلــه اول 
۱۰ مدرســه دچــار آســیب شــدند کــه ۹ مدرســه 
بــه تعمیــر نیــاز داشــتند و ۴ میلیارد بــرای تعمیر 
اختصاص دادیم هم اکنون کانکس برای استقرار 
دانش آمــوزان و ادامــه جریــان آمــوزش بــه ایــن 

مناطق ارسال شده است.
رئیــس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز 
مــدارس کشــور درباره کالس هــای درس تخریبی 
بیان کرد: ۳۰ هزار کالس درس تخریبی چالشی 
بــرای آمــوزش و پــرورش اســت و برخــی از ایــن 
تخلیــه شــده اند،  به دلیــل فرونشســت  مــدارس 
بــرای تخریــب و بازســازی ایــن مــدارس حداقــل 
و  داریــم  نیــاز  اعتبــار  تومــان  ۳۰ هــزار میلیــارد 
کل اعتبــار مــا در بودجــه ۱۴۰۲، ۷ هــزار و ۴۰۰ 

میلیــارد تومــان اســت.۷۱ هــزار کالس درس هــم 
نیازمند مقاوم سازی هستند تا در برابر زلزله های 
احتمالــی مقــاوم باشــند، در بودجــه ۱۴۰۲، ۵۰۰ 
میلیــارد تومــان بــرای ایــن کار اختصــاص داده اند 

در حالی که ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم.

اختصاص اعتبار از صندوق 
ذخیره ارزی به نفع مدرسه سازی

خــان محمــدی بــا اشــاره به اینکــه ۸۱ درصد 
و ۱۹  اســت  اســتاندارد شــده  کالس هــای درس 
صنــدوق  از  دوبــار  گفــت:  مانــده،  باقــی  درصــد 
ذخیــره ارزی درخواســت اعتبــار داشــتیم، یک بــار 
۱۵ میلیــون یــورو تخصیــص یافــت کــه بــه حــذف 
مدارس کانکســی اختصاص دادیم و در آبان ماه 
۵۰ میلیــون یــورو از صنــدوق ذخیــره ارزی بــرای 
مقاوم ســازی مــدارس مصــوب شــد کــه  هنــوز به 
حساب ما واریز نشده است و اگر تخصیص یابد 

می توانیم ۳۷۰۰ مدرسه بسازیم.

فروش ۵۲۰ ملک مازاد برای 
ساخت مدارس

وی با اعالم اینکه "در بودجه ســال گذشــته 
ّــران  خی پروژه هــای  بــرای  تومــان  میلیــارد   ۳۱۰۰
داشــتیم که ۱۲۰۰ میلیارد تومان از تخصیص آن 
باقی مانده است و به خیران برای تکمیل ساخت 
مــدارس بدهکاریــم"، گفت: بحــث فروش امالک 
مــازاد یا مولدســازی با اولویت تکمیــل پروژه های 
خیــران در دســتور کار اســت. ۵۲۰ ملــک مازاد را 
جهــت تســهیل و تســریع تبدیــل امالک مــازاد به 
ساخت مدرسه اختصاص خواهیم داد و از درآمد 
حاصل ۱۶۴۹ مدرسه مشارکتی با خیران خواهیم 
ســاخت همچنیــن چالــش نخســت مــا در بودجه 

سال آینده، تعهد به خیران است.

 48هزار بخاری گازی
در مدارس کشور

و  توســعه  نوســازی،  ســازمان  رئیــس 
تجهیز مدارس کشــور با تأکید به اینکه شــعله 
بایــد  بــا ۶ کالس درس  از مــدارس  مســتقیم 
حــذف شــود، متذکر شــد: سیســتم گرمایشــی 
استانداردســازی  بایــد  هــزار کالس درس   ۴۹
شــود و امیدواریــم تــا پایان این دولــت بتوانیم 

مــدارس  استانداردســازی سیســتم گرمایشــی 
را انجــام دهیــم و ۴۸ هــزار بخــاری گازی در 
مــدارس داریــم کــه باید استانداردســازی شــود 
داشــته  نبایــد  غیراســتاندارد  نفتــی  بخــاری  و 
باشیم و تعیین اعتبار صورت گرفته است، اگر 
 جایــی بخــاری نفتی غیراســتاندارد دارند، به ما

گزارش شود.

 نیاز به 7هزار کالس درس
برای دانش آموزان اتباع

خان محمــدی بــا تأکید به به اینکه سیســتم 
گرمایشــی ۱۴ هــزار کالس درس تــا پایــان ســال 
تحصیلــی بایــد تجهیــز شــود، خاطرنشــان کــرد: 
۲۰۰هــزار دانش آمــوز افغانســتانی بــه جمعیــت 
دانش آمــوزان مــدارس اضافــه شــدند و ۷ هــزار 
کالس درس برای آنها نیاز داریم، ۳۱ شهرســتان 
دچــار چالــش ســرانه فضــای آموزشــی اســت کــه 
۱۵ هــزار میلیــارد تومــان بــرای رســاندن آنهــا بــه 
استاندارد کشوری نیاز است حتی اعالم شد اگر 
کالس کــم دارید دفتــر مدیر و معاون به کانکس 

برود تا به کالس درس اختصاص یابد.

۱۵میلیون یورو اعتبار برای حذف "مدارس کانکسی" اختصاص می یابد

توضیح دیوان 
عدالت اداری 

درباره محکومیت 
وزیر آموزش و 

پرورش به انفصال 
از خدمت

کاهش استقبال برای تاسیس »مطب«

 هشدار رئیس
 غذا و دارو به بانک مرکزی

درباره کمبود دارو
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