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نیش مالیات عسل
بر سفره های مردم

 ماجرای ۱۴ میلیارد تومان
فرار مالیاتی پزشکان

صفحه 8صفحه 2

از این پس همه بانک های ایران و همه بانک های روسیه یم توانند 
پیام های استاندارد بانکی داشته باشند

تماشای جهان از پنجره روسیه
هیچ گونه مالیات مضاعفی

در بودجه ۱۴02 لحاظ نشده است

افزایش پیشگیرانه نرخ بهره بانک مرکزی اروپا
برای مقابله با تورم بلند مدت

ترجمه: محمود نواب مطلق

تأکید »رنو و نیسان« بر اتحادشان

گزارشــی با عنوان "سهم ۰.۱۷ درصدی نهادها 
و بنیادهــا از مالیــات" مــورخ ۱4۰۱/۱۱/2در آن 
روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس 
مــاده 23 قانــون مطبوعــات و به منظــور رفــع 
ابهــام و روشن شــدن افــکار عمومــی، دســتور 
فرماییــد این پاســخ در همــان صفحه با همان 
فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراســرع وقت در 
آن روزنامه منتشر شود. متن جوابیه سازمان 

برنامه و بودجه را در ادامه بخوانید:
علی رغــم تبلیغــات منفــی مبنــی بــر افزایــش درآمدهــای 
مالیاتی در ســال 1402، مشــوق های مختلف مالیاتی از جمله 
کاهش 7درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب هیئت 
دولت رســیده اســت و در پیش بینی درآمد مالیاتی سال 1402 
هیچ گونه مالیات مضاعفی بر مودیان فعلی لحاظ نشده و رقم 
پیش بینی  شده بر اساس ظرفیت های جدید وصول مالیات در 
کشور است؛ لذا اظهارنظرهای انجام شده مبنی بر تحمیل بار 
تأمین مالیات بر دوش کسب وکارهای خرد و اصناف و مؤدیان 

موجود صحیح نمی باشد.
بــر اســاس الیحــه بودجــه ســال 1402 کل کشــور از کل 
منابــع بودجــه عمومــی کشــور بــه میــزان 1984 هــزار میلیــارد 
درآمدهــای  بــرای  هــ .م.ت.   978 مبلــغ  م.ت.(،  )هــ .  تومــان 
عمومــی )49 درصــد( و در بخــش درآمدهــای عمومــی، 826 
هــ .م.ت. )با احتســاب حقــوق و عوارض گمرکــی( برای مجموع 
درآمدهای مالیاتی منظور شــده اســت )84 درصد( که با توجه 
به پیش بینی 700 ه .م.ت. برای درآمد مالیاتی )بدون احتساب 
حقــوق و عــوارض گمرکــی( در مقایســه بــا 454 ه .م.ت. ســال 
جاری، رشــد 54 درصد درآمدهای مالیاتی محل ســؤال و ابهام 
شــده اســت که با ارائه تصویر عملکرد وصول منابع مالیاتی و 
تبیین ظرفیت های قانونی جدید پیش بینی شده، سعی در رفع 

ابهامات پیش آمده خواهد شد.
عملکــرد نه ماهــه وصــول درآمدهــای مالیاتــی در بخــش 
مالیات های مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات 
درآمدها و مالیات بر ثروت حاکی از تحقق بیش از 89 درصد 
کل منابــع 12ماهــه پیش بینــی شــده )219 هــ .م.ت. از 245 
هــ .م.ت. مصــوب( و در بخش مالیات های غیرمســتقیم بیانگر 
تحقــق وصــول 62 درصــدی از کل منابــع 12ماهــه پیش بینــی 
شــده )129 هــ .م.ت. از 209 هــ .م.ت. مصــوب( می باشــد؛ بــه 
عبــارت دیگــر، در مجمــوع بــا وصــول 348 هــ .م.ت. از 454 
هــ .م.ت. کل درآمدهــای مالیاتــی مصوب ســال جــاری می توان 
گفــت: درصــد تحقــق نه ماهــه منابــع مالیاتــی بالــغ بــر 102 
درصــد منابــع پیش بینی شــده بــرای دوره مزبــور بــوده اســت. 
شــایان ذکر اســت؛ سال گذشــته نیز زمان تقدیم الیحه بودجه 
ســال 1401 توســط دولــت دقیقــاً همین ابهامات و ســؤاالت در 
خصــوص عدم اطمینــان از وصــول منابــع مالیاتی و یا فشــار بر 
مؤدیــان موجــود و ناپایدار بودن منابع پیش بینی شــده مطرح 
بــود کــه ارقــام و اعداد عملکردی یادشــده حکایت از دقت نظر 
تنظیم کننــدگان الیحــه بودجــه 1401 دارد. ایــن موضــوع دقیقاً 
بــرای الیحــه 1402 نیز مصداق دارد. ضمن اینکه اساســاً تالش 
در جهت رفع موانع وصول مالیات حقه از کسب وکارهای دارای 
منافــع اقتصادی، حذف معافیت هــای مالیاتی ناکارآمد، تأمین 
زیرســاخت های فنی و هوشــمند و تکمیل پایگاه های اطالعات 
مالــی و هویتــی مؤدیــان مالیاتــی و شناســایی مؤدیــان جدیــد 

مالیاتی و بستن منافذ فرار مالیاتی امری کامالً 
پسندیده و قابل دفاع است.

در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه مالیــات از 
کجــا و از محــل کــدام رشــد اقتصــادی محقــق 
خواهد شد، الزم به توضیح است که طی سال 
گذشــته و نه ماهه ابتدای ســال جاری، حســب 
اطالعات ســازمان امور مالیاتی کشــور با توجه 
به تکمیل بخشــی از پایگاه های مالی و هویتی 
مــؤدی  میلیــون  مالیاتــی، 2.2  امــور  ســازمان 
مالیاتی جدید در سال 1400 شناسایی شدند و بر این اساس 
در ســال جــاری 1.5 میلیــون مــؤدی جدید اظهارنامــه داده اند و 
در ســال جاری نیز 2 میلیون مؤدی جدید شناســایی شــده اند. 
در بخش اشــخاص حقوقی هم 880 هزار شــرکت شناســایی 
شــده کــه فعالیت اقتصــادی دارنــد؛ اما اظهارنامــه مالیات طی 
ســه ســال گذشــته را نداده انــد. اعــداد و ارقــام فوق بخشــی از 
موضوع فرارهای مالیاتی است که متأسفانه به دالیل مختلف 
هرســاله باعث عدم وصول بخشــی از مالیات های حقه دولت 
می شــود کــه بایــد از فعاالن اقتصادی اخذ شــود و بابت رفاه و 
آبادانــی آحــاد جامه هزینه گردد. برآورد ســازمان امور مالیاتی 
کشور از فرار مالیاتی سال 1401 حدود 225 ه .م.ت. می باشد 
و تقریبــاً بــه همین میــزان نیز معوقات مالیاتی وجــود دارد که 
با جهت گیری اتخاذشده در تبصره )6( الیحه بودجه و تقویت 
کوشــش مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور، باعث افزایش 
ظرفیت  مالیات ستانی دولت خواهد شد. ضمن اینکه در بخش 
مالیات های غیرمستقیم که بخش عمده آن مربوط به مالیات 
ارزش افزوده است، آثار ناشی از افزایش قیمت ها در افزایش 
مالیــات وصولــی بخش های مشــمول مالیــات بــر ارزش افزوده 

قابل توجه خواهد بود.
لذا می توان با اطمینان گفت: اوالً ظرفیت مالیات ستانی 
اقتصــاد ایــران بســیار باالتــر از اعــداد و ارقــام فعلــی اســت که 
قطعــاً در صــورت مقابلــه جــدی بــا فرارهــای مالیاتــی، وصــول 
معوقــات مالیاتــی، ســامان دهی معافیت های مالیاتــی در کنار 
رشــد اقتصــادی و رونــق کســب وکارهای موجــود، بخش عمده 
هزینه هــای عمومــی دولت از محل منابــع مالیاتی قابل تأمین 
خواهــد بــود و به تدریــج ضمــن کاهش کســری تــراز عملیاتی، 
شاهد بهبود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور نیز 
خواهیم بود. ثانیاً در مبانی محاسباتی درآمدهای مالیاتی سال 
1402 هیــچ افزایــش مالیاتی مضاعفی نســبت به ســال جاری 
بــرای مؤدیــان موجود، چه در بخش مالیات اشــخاص حقوقی 
شــاغل و چه در بخش مالیات بر درآمد، منظور نشــده اســت. 
ضمن اینکه مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به استناد بند 
)ت( تبصــره )6( الیحــه بودجــه حداکثــر تا معــادل هفت واحد 
درصــد کاهــش یافتــه و معــادل 18 واحــد درصــد تعییــن شــده 

است.
چنانچــه خوانندگان نســبت 
بــه مطلبی کــه به آن پاســخ 
ذهــن  حضــور  شــد  داده 
ندارنــد می تواننــد اصل متن 
را از طریــق اســکن کیو آرکد 
مطلب کامل را  "ســهم ۰.۱۷ 
درصــدی نهادها و بنیادها از 

مالیات"  مالحظه کنند.

بانک مرکــزی اروپــا روزپنجشــنبه 2۶ژانویــه 
)۶بهمن(  به منظور مقابله با اســتمرار نرخ 
بــاالی تــورم در منطقه یــورو؛ نرخ بهره خود 
را مجــددا افزایــش داد. هرچنــد بــه دلیــل 
بهتــر شــدن فضای اقتصــادی درایــن منطقه 
سیاستهای سخت گیرانه و انقباضی پولی تا 
حــد زیــادی مالیمتر شــده اند. عــالوه بر این 
احتمــال افزایش نرخ بهــره درماههای آینده 
نیــز وجــود دارد. البتــه این امــر تاحد زیادی 

بستگی به وضعیت اقتصادی خواهد داشت.
اســت  قــرار  نیــز  انگلیــس  و  آمریــکا  بانکهای مرکــزی 
بــزودی سیاســتهای انقباضــی پولــی خــود را تشــدید کننــد. 
برایــن اســاس نــرخ بهره وامهــای جدید 0/5 واحــد افزایش 
یافتــه و دروامهــای اعتبــاری هنــوز پرداخــت نشــده به 2/5 
درصــد و دروامهــای تأمیــن مالــی کوتــاه مــدت بــه 3درصــد 

خواهدرسید. 
بنابرایــن بــه دلیــل آنکه هنوز نرخ تــورم دراین منطقه 
بســیار بــاال ارزیابــی شــده؛ سیاســت انقباضــی پولــی بانک 
مرکــزی اروپــا تشــدید شده اســت. گرچــه بــه دلیــل آرامــش 

نسبی بازارهای انرژی نرخ تورم برای دومین 
مــاه متوالــی در دســامبر )آذر( کاهش یافت 
نــرخ  بــا  امــا هنــوز  بــه 9/2درصــد رســید  و 
هدفگــذاری شــده 2درصــد ایــن نهــاد مالــی 

بسیار فاصله دارد.
درعیــن حــال درمــاه دســامبر)آذر( تورم 
پنهان دربخشــهایی به جز انرژی نظیر الکل، 
بــه  ســیگار و موادغذایــی افزایــش یافــت و 

5/2درصد رسید. 
با تمام این احوال رکودی که در زمستان امسال برای 
اقتصــاد اروپــا پیش بینــی می شــد درنهایــت شــگفتی محقق 
نشــد و شــاخصهای اقتصــادی وضعیــت مناســبی را نشــان 
دادند. براساس آخرین آمارهای مؤسسات معتبر آماری در 
اروپــا درمــاه ژانویــه )دی( فعالیتهای اقتصــادی درچین پس 
از شــش مــاه کنــدی و پایــان محدودیتهــای کرونایــی از ســر 
گرفته شد، زنجیره تأمین مواد اولیه بهبود یافت و دولتهای 

اروپایی نیز کمک هزینه های انرژی را پرداختند.
متن کامل را با اسکن QRکد در سایت روزنامه مطالعه کنید.

منبع: روزنامه تریبیون

گروه خودروســاز ژاپنی »نیســان« درشــرکت 
برقــی  خودروســازی  آینــده  قطــب  »آمپــر« 
فرانســوی ســرمایه گــذاری می کنــد تــا بــه یک 
سهامدار راهبردی آن تبدیل شود. دو شرکت 
»رنو و نیســان« براســاس اتحادشان هرکدام 
۱۵درصد از سرمایه دیگری را در اختیار دارند. 
دو طرف همچنین ملزم به حفظ این میزان از 
سرمایه و رعایت سقف مشارکت خواهند بود.
و  ژاپنــی  خودروســازی  گــروه  دو  ایــن 

فرانســوی روزدوشــنبه30ژانویه)10بهمن( براتحادشــان تأکیــد 
کردنــد. اتحــادی کــه از ســال 1999)1377(  آغاز شــد و تاکنون 
فــرازو فرودهــای فراوانــی را پشت ســر گذاشــته اســت. »رنــو« 
پــس از جلســات پیچیــده بــا »نیســان« ســهم فعلــی ســرمایه 
گــذاری 43/4 درصــدی خود را دراین اتحاد به 15درصد کاهش 
می دهد تا با میزان سرمایه گذاری»نیســان« برابرشــود. هدف 
از ایــن اقــدام، تقویــت مبانــی ایــن اتحاد و به حداکثر رســاندن 

ارزش آفرینی آن برای هردو طرف عنوان شــده 
 است.

»کارلــوس  اختــالس  ماجــرای  از  پــس 
گونز«مدیرعامل مشترک این اتحاد و دستگیری 
وی در ژاپن در سال 2018 )1396( و فرار یکسال 
بعــد او بــه لبنــان ؛ تنشــهای مرتبــط بــا ناتــرازی 
میزان مشارکت دو گروه بین »رنو و نیسان« به 
اوج خود رسید. آنان که در سال 2018 )1396( 
از حیــث میــزان فــروش رتبــه اول جهانــی را در 
اختیــار داشــتند بــه همین دالیــل درســال 2022 )1401( پس از 

»تویوتا، فولکس واگن، هیوندا و کیا قرار گرفتند.
»رنــو« درعیــن حــال اعالم کــرده قصد ندارد باقی ســهام 
خود)28/4 درصد( در نیســان را بفروشــد زیرا قیمت فعلی آن 
در بازار از قیمت ثبت شده در حسابهایش بسیار کمتر است.

متن کامل را با اسکن QRکد در سایت روزنامه مطالعه کنید.

منبع: فیگارو
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مریم ابونیا

محمدرضــا فرزیــن، رئیــس کل بانــک مرکزی طی 
توئیتــی در صفحــه شــخصی خــود اعــالم کــرد در 
چارچوب ســند اقدامات مشــترک بیــن بانک های 
مرکــزی ایــران و روســیه، ارتبــاط مســتقیم بیــن 
بانک هــای ایــن دوکشــور برقرار شــده اســت. وی 
همچنیــن در ایــن توئیــت ضمن اشــاره بــه ترمیم 
کانــال مالــی بیــن ایــران و دنیا از ارتباط مســتقیم 
شــبکه بانکی کشــورمان با ۱۰۶ بانک خارجی غیر 

روسی خبر داد.
کمی قبل از این توئیت، روابط عمومی بانک مرکزی در خبری 
اعــالم کــرد: تفاهم نامه همکاری ایران و روســیه با موضوع اتصال 
پیام رســان های مالی دو کشــور امضا شد که در این راستا تبادالت 
مالی و بانکی دو کشــور و 13 کشــور دیگر که در  پیام رســان مالی 

روسیه حضور دارند، تسهیل شد.
طی این تفاهمنامه که از آن به عنوان سوئیفت بانکی ایران 
و روســیه نیز یاد می شــود، ســامانه های پیام رســان دو کشــور به 
یکدیگر متصل خواهند شد و همه بانک های ایران و همه بانک های 
روسیه می توانند پیام های استاندارد بانکی داشته باشند. بنابراین 
همــه بانک هــای ایــران در خارج از کشــور و همه بانک های خارجی 
متصــل بــه ســامانه پیــام رســان روســیه کــه شــامل بیــش از 100 
بانــک در 13 کشــور خارجــی )بــه غیــر از روســیه( اســت، می توانند 
در بســتر فراهم شــده با بانک های ایران تبادل داشــته باشــند. به 
گفتــه محســن کریمــی، معــاون امــور بین الملــل بانک مرکــزی، در 
بســتر این دو پیام رســان همه پیام های اســتاندارد بانکی از جمله 
حوالــه، ضمانــت نامه، ال ســی و غیره قابل تبادل اســت و با توجه 
به این که بانک های مرکزی دو کشور تبادل و تعامالت شان بر پایه 
زیرساخت های ملی خودشان بوده، این تفاهم نامه غیر قابل توقف 

و تحریم ناپذیر است.
دی ماه سال گذشته بود که به ادعای برخی رسانه ها با سفر 
رئیسی به روسیه، سنگ بنای دور جدید روابط اقتصادی دو کشور 

بنا نهاده شــد. در پایان مجموعه  نشســت هایی که 
برگزار شــد، مقامات دو کشــور بیانیه ای در هشــت 
بخــش مختلــف همچــون، همکاری هــای تجــاری، 

اقتصادی، مالی، بانکی و ... بود.
 کاهش نقش دالر در مبادالت تجاری دوجانبه 
و افزایش سقف مبادالت تجاری تا 40 میلیارد دالر 
در ســال و تعریــف ســامانه های پیام رســان بانکــی 
به منظور حذف ســامانه های بین المللی از مبادالت 
دو کشور از جمله موارد مورد مذاکره بین دو کشور 

بود.
چندمــاه بعــد در تیرمــاه 1401 بود که صالح آبــادی، رئیس کل 
اسبق بانک مرکزی، در سفری به روسیه، از اجرایی شدن توافقات 
خبر داد. وی به این نکته اشاره کرده بود که ایران برای جایگزینی 
ســوئیفت، از ســامانه های پیــام رســان بیــن بانکی بومی اســتفاده 
می کند و روســیه نیز پیام رســان های بومی و مالی خود را دارد که 
می توانــد مبنایــی بــرای همــکاری بانکــی بین دو کشــور باشــد. این 
تالشــی بــود کــه ایران بــرای  کاهش نقش دالر در مبــادالت تجاری 

دوجانبه و افزایش سقف مبادالت تجاری، انجام داد.
اکنــون در بهمن مــاه 1401 در ســاختمان بانــک مرکــزی ایران، 
تفاهم نامه همکاری ایران و روسیه با موضوع اتصال پیام رسان های 
مالی این دوکشــور با هدف نقل و انتقاالت وجوه و کمک به تجار 
دو کشور امضا شد تا اتصال بانک های ایران به بانک های خارجی 

که عمال قطع شده بود، تا حدودی برقرار شود.

 اتصال به بانک های دنیا از اف ای تی اف
تا پیام رسان روسیه 

 پرونــده عضویــت ایــران در اف ای تی اف یا گروه ویــژه اقدام مالی 
پیش از این بســته شــد. ماه گذشــته بود که مرکز اطالعات مالی 
کــه زیرمجموعــه وزارت اقتصــاد اســت، بــه صراحــت اعــالم کــرد: 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و مرکــز اطالعــات مالــی بر اجرای 

کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
در داخل کشور تمرکز داشته و در عین حال، به هیچ وجه قصد 

عضویت در نهاد اف ای تی اف را ندارد.
اف ای تــی اف یــک نهــاد بین المللی اســت که بــرای مقابله با 
پول شــویی و تامیــن مالــی تروریســم در مبــادالت مالــی و بانکــی 
جهان فعالیت می کند. ایران از مدتی قبل در لیســت ســیاه این 
نهاد قرار گرفته اســت و شــواهد نیز حاکی از آن اســت که قصد 
خــروج از ایــن فهرســت را نــدارد. بر همین اســاس نیــز این گروه 
اخیرا همه کشــورها را موظف کرده از سیســتم بانکی و مبادالت 
مالی خود در برابر احتمال مشارکت در پول شویی و تامین مالی 
تروریســم در تعامــالت بــا کشــورهای فهرســت ســیاه محافظــت 
کننــد.   هم اکنــون ١٩٨ کشــور جهــان بــه صــورت مســتقیم یــا از 
طریــق گروه هــای 9گانه منطقه ای در اف ای تی اف عضویت دارند. 
از این میان، 37 کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته 

عضو سازمان اصلی هستند.
آنگونــه کــه بــه نظــر می رســد، اولویت های دولت ســیزدهم 
هرگز پیوســتن به این معاهده نبوده و صرفا بر مســاله توســعه 
روابط با کشورهای همسایه همچون روسیه و چین تعریف شده 

است.
وقتــی که نام کشــوری در فهرســت دولت هــای غیرهمکار و 
مناطــق پرخطــر گــروه اقــدام مالــی قرار داشــته باشــد، بانک ها و 
موسســات مالــی و اعتبــاری مهــم دنیــا، در برخــورد بــا بانک هــا و 
شــرکت های آن کشــور، نهایت احتیاط را به خرج می دهند و گاه 

به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می کنند.
ایــن بــدان معنی اســت کــه اتصال ایــران به بانک هــای دنیا 
قطــع مانــده و اقتصــاد ایــران در دنیــا، محدودیت هــای ناگزیــری 

خواهد داشت.
بنابرایــن ایــران در آخریــن اقــدام خود راهــی جایگزین برای 
ایــن محدودیــت یافــت و آن اتصــال بــه بانک هــای چند کشــور از 
طریــق پیامرســان روســیه اســت. اقدامــی کــه اتصال بــا بانک 13 

کشور را از طریق روسیه فراهم می کند.

راهکار هوش مصنوعی مایکروسافت
برای تورم ایران

آسیب پذیری مناطق آزاد درمقابل پولشویی

محمد یزدانی

 Chat همزمــان بــا جهانی شــدن هوش مصنوعــی
GPT که یکی از مشارکت کنندگان در توسعه آن 
شــرکت مایکروســافت اســت، عنــوان ایــن هوش 
مصنوعــی بــا شــرکت در آزمون، موفــق به گرفتن 
مــدرک MBA، همیــن موضــوع انگیزه ای شــد تا با 
ایــن هــوش مصنوعــی نوظهــور گفتگویی داشــته 
باشــم بــه زبــان فارســی، آنهــم در مــورد اقتصــاد 

ایران.
پرســش و پاســخ ســاده ای کــه در ادامــه می بینیــد شــاید از منظر 
علمــی ضعف های زیادی داشــته باشــد و با توجه بــه ارزیابی های 
کارشناسی چه از منظر اقتصادی و منظر تحلیل داده چه از منظر 
فناوری رایانه هنوز نتوانســتیم به آن اســتناد کنیم ولی خالی از 
لطــف نیســت کــه خواننده اولین مصاحبه با هــوش مصنوعی در 
مورد اقتصاد ایران باشــید و راه حل آنرا برای مهار تورم با برخی 
از اظهار نظرها مقایسه کنید. قضاوت با شماست. )الزم به ذکر 
است که جمله بندی هوش مصنوعی بدون هیچ دخل و تصرفی 

منتشر شده(
نظــرت خــودت را در مــورد اقتصــاد ایــران بــه زبان 

فارسی به من بگو؟
ایران دارای اقتصاد مختلطی است که شامل عناصر 
مختلــط بیــن برنامه ریزی مرکــزی و نیروهای بازاری 

است.
بخش نفت و گاز در اقتصاد کشــور میانگین 
موثر است و بخش زیادی از درآمد و صادرات ایران 
را نشان می دهد.عالوه بر این ،صنایع مثل زراعت 
، تولیــد و خدمــات نیز در اقتصاد ایران وجــود دارد.محدودیت های 
اعالم شــده توســط جامعه بین المللی بر روی اقتصاد ایران تاثیر 
عظیمــی داشــته و توانایــی دسترســی بــه ســرمایه گذاری و فناوری 
خارجی را محدود کرده است. عالوه بر این، حکومت اقدامات برای 
تنوع بخش اقتصادی و کاهش تعتیب بر )احتماال منظور وابستگی 

به نفت بوده( نفت را نموده است.
میزان تورم در ایران چقدر است؟ 

تــورم در ایــران در ســال های اخیــر بــه دلیــل چنــد عامــل ماننــد به 

دلیــل بروز مشــکالت اقتصادی، افزایــش هزینه ها، بلوغ بدهی ها 
و ســایر مشــکالت اقتصادی خاص به شــدت افزایش یافته اســت. 
در ســال 2021 ، بلــوغ بیــش از 50 درصــد بــرای تــورم رشــد یافت. 
محدودیت هــای اقتصــادی، نقض هــای تولیــدی و داده هــای رشــد 
ناقص باعث شده است تا قیمت های خانگی و تجاری در کشور رو 

به سرعت افزایش یابد.
راه حل برای کاهش تورم در ایران چیست ؟

راه حل هــای مختلفــی بــرای کاهــش تــورم در ایران وجــود دارد، به 
عنوان مثال:

۱-افزایــش تولیــد: افزایــش تولیــد محصــوالت داخلــی و توســعه 
کشــاورزی به عنوان عاملی مهم برای کاهش تورم می تواند عمل 

کند
2-بهبود بازار ارز: بهبود بازار ارز و تعادل بیشتر در خرید و فروش 
ارز می تواندبه عنــوان عاملــی بســیار مهــم برای کاهــش تورم عمل 

کند.
3-کاهش هزینه ها: کاهش هزینه های دولت، کاهش هزینه های 
خانگــی و تجــاری، بهبــود بخش خدمات به عنــوان عامل های مهم 

برای کاهش تورم می تواند عمل کند.
4- تعــاون بیــن الملــل )منظــور تعامل اســت( : تعــاون بین الملل 
با دولت ها، شــرکت ها و موسســات بین المللی می تواند به عنوان 

عاملی بسیار مهم برای کاهش تورم عمل کند.
این ها فقط بعضی از راه حل های مختلف برای کاهش تورم 

در ایران هستند. 

حمید محمدعظیمی

کارشناس سرمایه گذاری و تامین مالی

 )Free Trade Zone( تجــاری  آزاد  منطقــه 
منطقــه ی  از  اســت  عبــارت   FTZ اختصــار  بــه 
جغرافیایــی کــه در آن رفتــار نظارتــی و مالیاتی 
ویژه ای برای برخی محصوالت و خدمات مرتبط 
بــا تجــارت اعمال می شــود.  FTZs بــرای ترویج 
تجارت، حمایت از تشــکیل کســب و کار جدید 
خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  تشــویق  و 

)FDI( ایجــاد می شــوند. آنهــا یــک محیط ترجیحی بــرای کاالها 
و خدماتی که در درجه اول با صادرات مرتبط هســتند فراهم 
می کنند و به موجب آن حداقل سطح مقررات بر شرکت هایی 
که برای فعالیت در منطقه مســتقر شــده اند، اعمال می شود. 
مزایای اضافی شامل معافیت از عوارض و مالیات، تشریفات 
اداری ســاده و واردات بــدون عــوارض گمرکــی مــواد اولیــه، 

ماشین آالت، قطعات و تجهیزات می باشد.

تاریخچه
در  قدیــم  زمان هــای  از  تجــاری  آزاد  مناطــق  
تجــارت جهانــی نقــش داشــته اند. از آغــاز قــرن 
هجدهــم، ایــن مناطــق بــه مکان هــای مرکــزی در 
شــدند،  تبدیــل  بین المللــی  تجــاری  مســیرهای 
کــه به عنــوان مراکزی بــرای تجــارت و انتقال کاال 
عمل می کردند. نمونه هایی از این مراکز عبارتند 
از جبــل الطــارق )1704 میــالدی(، ســنگاپور )1819 میــالدی( و 

کپنهاگ )1891 میالدی(.
اولیــن منطقــه مــدرن در ســال 1959 میــالدی بــه عنــوان 
منطقه آزاد شانون در ایرلند تأسیس شد، اولین مکان صنعتی 
بدون عوارض گمرکی در جهان که صنایعی را هدف قرار می داد 
کــه از فــرودگاه برای جابجایی افراد و بار اســتفاده می کرد. این 

منطقــه در چرخــش اقتصــاد محلی و متعاقباً بــه عنوان الگویی 
برای مناطق آزاد آینده در سراسر جهان بسیار موفق بود.

مناطق آزاد تجاری و توسعه اقتصادی
FTZs بسترهایی را برای رشد اقتصادی فراهم می کنند و اغلب 
مرکز تجاری بین المللی یک کشــور هســتند که یک بندر بزرگ 
را بــا زیرســاخت ها و مرکــز رشــد و نــوآوری ترکیــب می کند. این 
مناطــق اغلــب در برنامه هــای توســعه اقتصــادی کشــورهای در 
حال توســعه گنجانده می شــوند، اما به عنوان قطب های رشــد 

در جهان توسعه یافته نیز دیده می شوند. 
مناطق به توسعه و مدیریت هم به صورت عمومی و هم 
خصوصی ادامه می دهند و طیف گسترده ای از مقامات اداری 
را ترکیــب می کننــد کــه مدیریــت مبتنــی بــر کاغــذ را بــا فناوری 
اطالعات ترکیب می کند. این مناطق در اقتصاد یکپارچه جهانی 
هم نقش اساسی دارند. آنها رشد اقتصادی را تحریک می کنند 
و نقش مرکزی در تجارت بســیاری از کشــورها و تولیدکنندگان 

پیشرو دارند.
متن کامل را با اسکن QRکد در سایت روزنامه مطالعه کنید.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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 ۵۳ پروژه فرودگاهی
در آستانه بهره  برداری

مدیرعاملشرکتفرودگاههاوناوبریهواییایراناز
بهرهبــرداری۵۳پــروژهفرودگاهــیبــهارزش۹هزارو
۸۰۳میلیاردریالدر۲۷فرودگاهکشــوردرایامدهه

فجرخبرداد.
حمیدرضــا  شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
ســیدی معــاون وزیــر، رئیس هیــات مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران گفــت: ۵۳ 
پــروژه بــه ارزش ۹ هــزار و ۸۰۳ میلیــارد ریــال در ۲۷ 

فرودگاه کشور در آستانه بهره برداری است.
سیدی با اعالم این خبر گفت: این پروژه ها در ۱۷ استان 
از جمله اســتان های خراســان رضوی، شــمالی و جنوبی، 
کرمانشــاه، ایالم، ســمنان، مازندران، آذربایجان شــرقی 
فــارس،  بلوچســتان،  و  غربــی، هرمــزگان، سیســتان  و 
چهارمحــال  و  خوزســتان  لرســتان،  اردبیــل،  گلســتان، 

بختیاری متمرکز است.
خراســان  اســتان  فرودگاه هــای  کــرد:  اظهــار  وی 
رضــوی بــا ۹ پــروژه بــه ارزش ۳ هــزار و ۹۶۶ میلیــارد 
ریال بیشــترین ســهم را در این پروژه ها دارد که شــامل 
بهره بــرداری از فــرودگاه گنابــاد و همچنیــن بهره برداری 
از دســتگاه ایربریــج، سیســتم SLFS و پســت کامپکــت 
می شــود. معاون وزیر راه و شهرســازی همچنین گفت: 
فــرودگاه کرمانشــاه بــا یــک هــزار و ۲۰۰ میلیــارد ریــال، 
بانــد جدیــد و توســعه و بهســازی اپــرون را در آســتانه 

بهره برداری دارد.
بــه گفتــه ســیدی، فرودگاه هــای اســتان خراســان 
جنوبــی نیــز بــا ۹۱۰ میلیــارد ریــال رتبــه ســوم در ارزش 

ریالی پروژه ها را برای بهره برداری در اختیار دارد.
بــه گفته مدیر عامل شــرکت فرودگاه هــا و ناوبری 
 ۷۳۰( مازنــدران  اســتان  فرودگاه هــای  ایــران،  هوایــی 
میلیارد ریال(، فرودگاه های استان فارس )۵۵۰ میلیارد 
میلیــارد   ۴۹۶( گلســتان  اســتان  فرودگاه هــای  ریــال(، 
ریــال(، فرودگاه ایالم )۴۰۰ میلیارد ریال(، فرودگاه های 
آذربایجــان غربــی )۳۰۰ میلیــارد ریــال(، فرودگاه هــای 
آذربایجــان شــرقی )۲۹۸ میلیــارد ریــال(، فرودگاه هــای 
ســمنان )۱۹۰ میلیــارد ریــال(، فرودگاه های سیســتان و 
بلوچســتان )۱۵۲ میلیــارد ریــال(، فرودگاه هــای اســتان 
هرمــزگان )۱۵۱ میلیــارد ریــال(، فرودگاه هــای خراســان 
شمالی )۱۳۰ میلیارد ریال(، فرودگاه های استان اردبیل 
)۱۱۰ میلیــارد ریــال(، فرودگاه های لرســتان )۱۱۰ میلیارد 
)۱۰۰ میلیــارد  اســتان خوزســتان  ریــال(، فرودگاه هــای 
ریال( و فرودگاه های اســتان چهار محال و بختیاری )۱۰ 
میلیــارد ریــال( رتبه های بعــدی ارزش ریالــی پروژه ها را 

برای افتتاح در اختیار دارند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فرودگاه هــا و 
ناوبری هوایی ایران این پروژه ها شامل احداث و توسعه 
ترمینال ها، نصب تجهیزات رادیویی، ارتباطی و نظارتی، 
پــروازی،  بهســازی ســطوح  و  توســعه  بانــد،  روشــنایی 
احداث ساختمان های جانبی نظیر هواشناسی، پلیس، 

حفاظت هواپیمایی، احداث دیوار حفاظتی و… است.

خبـــــــــــــــــر

قیمت عمده میوه و 
سبزیجات اعالم شد

رئیساتحادیهبارفروشــانتهراندربارهقیمتواقعی
میــوهوصیفیجــاتدرمیوهفروشــیهایســطحشــهر
بــا میتواننــد خردهفروشهــا از یــک هــر کــه گفــت
ســود۳۰تــا۳۵درصــدمحصــوالتراازمیوهفروشــان

خریداریکنند.
و  میــوه  عمده فروشــی  قیمــت  مهــر،  گــزارش  بــه 
سبزیجات در هفته جاری )۱۰ تا ۱۶ دی( از سوی میدان 
مرکــزی میــوه و تــره بــار تهــران اعــالم شــد. بــر اســاس 
روال هفتگــی در ایــن گــزارش فقــط بــه قیمــت بخشــی 
از میــوه و صیفی جــات کــه بــازار پرمصرف تــر بــا قیمــت 
مناســب تری دارنــد پرداخته می شــود. در بخش میوه ها 
ایــن محصــوالت پرتقــال شــمال، پرتقــال جنوب، ســیب 
زرد، سیب قرمز، لیمو شیرین و نارنگی مالک هستند و 
در بازار ســبزی جات خیار، گوجه فرنگی، ســیب زمینی، 

پیاز زرد، پیاز شیری و پیاز قرمز مدنظر است.
مصطفــی دارایی نــژاد، رئیــس اتحادیه بارفروشــان تهران 
میــوه  در  صیفی جــات  و  میــوه  واقعــی  قیمــت  دربــاره 
فروشــی های ســطح شــهر پیش تر بــه مهر گفتــه بود هر 
یک از خرده فروش ها می توانند با سود ۳۰ تا ۳۵ درصد 
محصــوالت خــود را بــا توجه به نرخ عمده آنها به فروش 
برسانند. به این ترتیب بر اساس قیمت های اعالمی این 
هفتــه میدان مرکــزی میوه و تره بار تهران قیمت واقعی 

میوه و سبزیجات طبقه متوسط به شرح زیر است:
پرتقــال شــمال هــر کیلــو ۱۳، پرتقــال جنــوب ۳۹، 
سیب زرد ۳۲.۵۰۰، سیب قرمز ۲۶، لیمو شیرین ۲۶ و 
نارنگی ۲۶ هزار تومان باید در خرده فروشــی های سطح 

شهر قیمت گذاری شود.
خیــار رویــال ۱۵.۶۰۰، خیــار گلخانــه ای ۲۸.۸۰۰، 
ســیب زمینــی ۱۵.۶۰۰، گوجــه فرنگــی ۱۷.۹۰۰، پیاز زرد 
۲۶، پیــاز شــیری ۲۷.۸۰۰ و پیــاز قرمــز ۳۱.۲۰۰ تومــان 

قابل خرید است.
گفتنی اســت قیمت ها بر اســاس کیفیت متوســط 

میوه ها به دست آمده است.
آنچه مسلم است نرخ میوه و سبزیجات عرضه شده 
در ســطح میوه فروشــی های ســطح شــهر باالتــر از قیمــت 
واقعــی بــوده و بــه عنــوان مثــال در حالــی که قیمــت خیار 
رویــال بایــد ۱۵.۶۰۰ تومــان باشــد ایــن عدد خیلی بیشــتر 
بوده و هر کیلو خیار ۲۱.۸۰۰ تومان از سوی میوه فروشان 
قیمتگــذاری شــده اســت. یــا در حالــی که گوجــه فرنگی با 
کیفیــت متوســط بایــد ۱۳ هــزار تومــان بــه فــروش برســد 
نــوع کیفیــت پاییــن آن بــه مبلــغ ۱۷.۹۰۰ تومــان از ســوی 

خرده فروش های سطح شهر عرضه می شود.

واگذاری تنظیم بازار قند 
و شکر به انجمن صنفی 

کارخانه  های قند و شکر کشور
از بازرگانــیوزارتجهــادکشــاورزی معــاونتوســعه
واگــذاریتنظیــمبــازارقنــدوشــکربــهانجمــنصنفــی

کارخانههایقندوشکرکشورخبرداد.
محســن  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
در این بــاره گفــت: با توجه به سیاســت های کلی دولت 
در جهت کاهش تصدی گری و با هدف ساماندهی امور 
اجرایی صنایع قند و شکر از جمله کنترل قیمت، توزیع 
و واردات این محصول، تفاهم نامه ای از ســوی معاونت 
توســعه بازرگانــی بــا انجمن صنفــی کارخانه هــای قند و 

شکر ایران به امضا رسید.
وی افزود: این تفاهم نامه به منظور واگذاری امور 
اجرایــی بــه بخــش خصوصــی و اســتفاده از ظرفیــت و 
توانمندی های اتحادیه ها و تشــکل های بخش خصوصی 
در کنترل و تنظیم بازار است که بعد از این، مسوولیت 
امــور اجرایــی از قبیــل برنامه ریــزی تولیــد قنــد و شــکر، 
تنظیــم بــازار و مدیریــت واردات شــکر در ســطح کشــور 
در چارچوب ضوابط و سیاست های ابالغی وزارت جهاد 
کشــاورزی بــه انجمــن صنفــی کارخانه هــای قند و شــکر 

ایران واگذار می شود.

مذاکره وزارت صمت با بورس 
برای حل مشکل عرضه 

خودروهای وارداتی در بورس
براســاسمذاکــراتوزارتصمــتبــاســازمانبــورس
برایحلمشکلعرضهخودروهایوارداتیدربورس،
آینــدهخودروهــایچانــگان احتمــاالظــرفدوهفتــه
وارداتــیدربــورسکاالعرضــهشــوندوبخشاولاین

خودروهاتاپایانسالواردکشورخواهدشد.
با توجه به بررسی های انجام شده به نظر می رسد 
ظــرف دو هفتــه آینــده خودروهــای چانــگان وارداتــی در 
ایــن بــورس کاال  بــا وجــود  بــورس کاال عرضــه شــوند. 
شــرایطی را در مــورد تضمیــن تامیــن کاال دارد کــه مورد 

تاکید سازمان بورس است. 
دربــاره عرضــه خودروهــای خارجــی از ایــن نظر که 
ریســک تامیــن وجــود دارد؛ ســازمان بــورس ایراداتــی را 
به آن وارد می داند. ســید رضا فاطمی امین وزیر صمت 
در گفت وگو با تسنیم در این باره گفت: در حال رایزنی 
بــا مقامــات ســازمان بــورس هســتیم تــا بــه راه حلی در 

خصوص عرضه خودروهای وارداتی برسیم.
الزم به ذکر است که روز گذشته نیز مجید عشقی 
رییس ســازمان بورس گفته بود اگر تحویل خودروهای 
خارجی به موقع انجام نشود ایجاد مشکل خواهد کرد، 
در نتیجــه بایــد به نحوی ریســک عرضه مدیریت شــود.  
اگر مدلی از ســوی وزارت صمت ارائه شــود که ریســک 
عرضه را از بین ببرد، بورس با آن موافقت خواهد کرد.
با توجه به این اظهارات در صورتی که مساله مدل عرضه 
خودروها بین وزارت صمت و ســازمان بورس حل شــود، 
بــزودی شــاهد عرضه خودروهای خارجــی در بورس کاال 
خواهیم بود. گفتنی اســت، براساس پیگیری های انجام 
شــده قرار اســت تــا اولین بخش از محمولــه خودروهای 

چانگان وارداتی تا پایان سال وارد کشور شود.

اخبـــــــــــــــــار

ناعمهشاهوردیلو
ســعادتمندی بــرای پرســیدند بزرگــی »از
چــهبایــدانجــامدهیــمفرمــودهرآنچــهراکــه
میدانیدانجامدهید،سعادتمندمیشوید.«
بی گمــان مســئوالن در بخــش کشــاورزی 
و در وزارت جهــاد کشــاورزی بــه اهمیــت زنبور 
عســل و مــاده مغــذی حاصــل از ایــن حشــره 
ارزشمند آگاه هستند و از آنجا که در کشوری 
اسالمی زندگی می کنیم حتما از توجه به آن در 
کتــب مقــدس و به خصوص قــرآن کریم اطالع 
دارنــد و می داننــد هــم بــرای ســالمت جســمی 
افراد جامعه و پیشگیری از بیماری های متعدد 
و درمان بسیاری از بیماری ها مفید والزم است 
و هم در زمینه کشاورزی و گرده افشانی سبب 

خیر و برکت و کارآفرینی می شود.
با این حال به علت عمل نکردن مسئوالن 
به دانسته های خویش اکثر مردم از دسترسی 
بــه ایــن مــاده غذایــی محــروم هســتند و آن را 
یــک غــذای لوکــس و تجملــی می داننــد؛ چراکه 
به تناســب دخل خود قادر به خرج کردن برای 
تهیه عســل نیســتند در حالی که با مصرف آن 
می توان از بار هزینه های درمانی بر حذر بود و 

از مشکالت بعدی پیشگیری کرد.
یکــی از بی توجهی هــای عدیــده مســئوالن 
در حــوزه مالیــات و مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ایــن اســت کــه بــا افزایــش قیمــت عســل آن را 
مشــتری گریز جلــوه می دهــد و کســانی کــه بــه 
خیــال خــود بــا معــاف کــردن تولیدکننــدگان از 
مالیــات مــواد اولیــه یــا واردات مــواد پشــتوانه 
محکمــی بــرای آن هــا شــده اند تا بیشــتر و بهتر 
تولیــد کننــد، ســخت در اشــتباهند؛ چراکــه در 
زمان دســتیابی به تولید انبوه و تقاضای اندک 
زیــان  نهایــت  در  کــه  اســت  تولیدکننــده  ایــن 

می بیند.
وقتــی بــرای محصول تولیدی خــود بازار و 
مشــتری نداشــته باشید، ســودی هم نمی برید 
و  جــای تعجــب دارد که مســئوالن با آگاهی از 
این مســاله باز هم تقریبا هیچگاه نمی توانند، 
میــان عرضــه و تقاضــا توازنــی بــر قــرار کننــد تا 
به قول معروف »نه ســیخ بســوزد و نه کباب« 
البته این مشــکل منحصر به عســل نمی شود و 
همه حوزه های زراعی و دامی و صنایع را در بر 
می گیرد. و ما امیدواریم که این نوع برخوردها 
سهوا باشد؛ چراکه بازار از تولید تولیدکنندگان 
رونــق  کننــدگان  مصــرف  مصــرف  بــا  همــراه 
می گیــرد و تضعیــف یکــی از آنهــا بــه هر شــکل 
ممکــن بــه دیگــری آســیب مــی رســاند. ضمــن 
اینکه به دلیل خشکسالی ها و کاهش تولید و 
فشــارهای اقتصادی وارد شــده توان رقابتی در 

بازار محصوالت غذایی هم وجود ندارد.

طبــق مــاده ۹ قانونــی که دی ســال ۱۴۰۰ 
تصویب شــد، برای عســل و واردات آن مالیات 
مقــرر شــد و زنبــورداران همــان ســال بــا بیــان 
اینکــه عســل محصــول فــرآوری شــده نیســت 
و طبــق قانــون نبایــد از آن مالیــات بــر ارزش 

افزوده گرفته شــود؛ خواســتار لغو مالیات 
بر ارزش افزوده شــدند. زنبور عســل به 
عنــوان حشــره کار گــرده افشــانی را نیز 
انجــام می دهد و بــرای باغات و مزارع 

ثمرات فراوانی دارد؛ چگونه می شود 
کــه ســایر اقــالم مــورد نیــاز و حتی 

فــرآوری شــده از مالیــات معاف 
هســتند؛ امــا علــی رغــم فوایــد 

زنبــور عســل و مشــکالت 
زنبــورداران ایــن مــورد لحــاظ 

نشده است. 
پیگیری هــای  پــی  در 

مسئوالن امر در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ 
اینگونــه بیــان کردنــد کــه طبــق جز ۱ 

بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش 
افــزوده هیــچ معافیتــی بــرای عســل در نظــر 

گرفته نشده است.
ســر انجــام تیــر امســال بود که ایــن ماده 
غذایی از مالیات معاف شــد: بر اســاس بند پ 
ماده ۱ قانون تاســیس ســازمان نظام مهندسی 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی جمهــوری اســالمی 
ایــران مصــوب ۱۳۸۰ و بنــد د مــاده ۲ قاانــون 
کار کشاورزی مصوب ۱۳۵۳ فعالیت مرتبط با 
زنبــور عســل  بــه عنــوان کشــاورزی و مشــاغل 
بنابرایــن  اســت،  شــده  تعریــف  کشــاورزی  
محصــوالت حاصــل از ایــن حیوان مانند عســل 
گــرده گل و.. از مصادیــق کشــاورزی فــرآوری 
نشده  موضوع جز ۱ بند الف ماده ۹ قانون  و 

از ارزش افزوده معاف است.
بــا نگاهــی ســاده مشــکل برطــرف شــده 
اســت و مــی تــوان لبخند رضایت بخشــی را بر 
لبان مسئوالن این امر دید؛ اما اکنون که ۶ ماه 
از ایــن معافیت مالیاتی گذشــته اســت، شــاید 
بهتــر بتــوان مشــکل اصلی را دید و ریشــه یابی 
کــرد. جــدا از اینکه این مســاله یکــی از هزاران 
مشــکل ایــن ماده غذایی در کشــورمان اســت؛ 
آیا صرف تولید یک محصول می توان از فروش 
آن هــم مطمئــن بود؟ مشــکل اساســی در این 

تولیدکننــده  کــه شــاید  اینجاســت  پیگیری هــا 
مصرف کننــده  امــا  باشــد؛  معــاف  مالیــات  از 
بایــد ایــن مالیــات را تحــت نــام ارزش افــزوده 
محصــول نهایــی بپــردازد و این به ضــرر نه تنها 
او که تولیدکننده نیز هست، چون توان خرید 

محصول نهایی وجود ندارد.
از ســوی دیگــر ۵ بهمــن امســال معــاون 
وزیــر کشــاورزی در امــور دام تولیــدات دامــی 
یازدهمیــن  و  بین المللــی  کنگــره  ســومین  در 
در  کــه  عســل  زنبــور  پژوهشــی  ملــی  کنگــره 
موسســه تحقیقــات علــوم دامی کشــور برگزار 
پرورش دهنــدگان  نگرانــی  اصلی تریــن  شــد، 
زنبــور را اســتفاده از ســموم غیراســتاندارد در 

زنبورستان ها دانست.
تاکیــد  همچنیــن  دماوندی نــژاد  حســین 
کــرد: برخــی عســل هــای وارداتــی که بــه علت 
نامرغوبی آن به صورت قاچاق و با قیمت هایی 
ارزان وارد بــازار می شــود، شــغل زنبــورداران را 
در معــرض خطــر قرار داده اســت و الزم اســت 
ضمــن حمایت از آنهــا مانعی برای ورود قاچاق 

این محصول برقرار کرد.
او یکی از رویدادهای با ارزش در ایران را 

بهره گیــری 
از زهــر زنبــور عســل بــه 
خصــوص اســتخراج ملیتین از زهر این حشــره 
عنوان و اظهار کرد: ســال گذشــته ۱۴ کیلوگرم 
زهــر زنبــور عســل تولیــد کردیــم که یــک رکورد 
برای کشــور اســت به طوریکه اســتفاده از زهر 
اســتاندارد شــده زنبور عســل در موارد پزشکی 

روز به روز در حال افزایش است.
ایــن مســئول  با بیان اینکــه ملیتین ماده 
اصلــی تشــکیل دهنده زهــر زنبــور عســل بــوده 
و حــدودا ۴۰ تــا ۶۰ درصــد مــاده خشــک زهر را 
تشــکیل می دهد، گفت: نقش زنبور عســل در 
تولید محصوالت کشــاورزی و گردافشــانی باید 
بیش از پیش در کشور مورد توجه قرار گیرد.

دماوندی نــژاد در پایــان تاکید کرد: کشــور 
مــا دارای رتبه هــای با ارزشــی در عرصه پرورش 
زنبــور عســل در دنیا اســت به طــوری که ما در 
تعداد کلنی و مقدار عســل تولید شــده و حتی 
در تعــداد پــرورش دهنــدگان و ســرانه مصــرف 

حائز رتبه های خیلی خوبی هستیم .
با این حال باید دید مسئوالن برای حفظ 
جایــگاه ایــران در این عرصه و به دســت آوردن 
رضایت مشتری داخلی چه اقدامات سودمندی 

می توانند، انجام دهند؟!

مشــترک اتــاق هیاتمدیــره عضــو اشــتیاقی،
بازرگانــیایــرانوچیــنگفــتکــهارزشمیــزان
قاچــاقکاالدرکشــوربــهبیــشاز۸۵۰هــزار

میلیاردتومانرسیدهاست.
به گزارش مهر، معضل قاچاق کاال از دیرباز 
در اقتصــاد ایــران وجود داشــته اســت؛ به ســبب 
اهمیت این موضوع و تأثیر مخرب قاچاق بر روی 
تولید، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تیرماه 
ســال ۱۳۸۱ تشــکیل شــد امــا در نهایــت در ســال 
۱۳۹۲، قانــون جامعــی در ایــن زمینــه به تصویب 

نمایندگان مجلس رسید.
انتظــار می رفــت کــه باگذشــت یــک دهــه از 
تصویب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، شــاهد 
کاهــش ایــن پدیــده مخــرب باشــیم، امــا در عمل 
بــاال اســت، حتــی  همچنــان میــزان قاچــاق کاال 
شــرایط به گونــه ای رقــم خــورده که شــاهد قاچاق 

معکوس از ایران به کشورهای دیگر هستیم.
بــر اســاس اظهارنظــر علــی مؤیــدی، رئیــس 
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، یک پنجــم از 
انجــام  از طریــق قاچــاق  تبــادالت کشــور  حجــم 
می شــود، با یک محاســبه ســاده و در نظر گرفتن 
اینکه طی سال های اخیر حجم صادرات و واردات 
کشــور معمــوالً در حــدود ۱۰۰ میلیــارد دالر بــوده 
است، می توان دریافت که مجموع قاچاق ورودی 
و خروجی کشــور بیش از ۲۰ میلیارد دالر اســت، 
حال این پرســش مطرح می شــود که چرا اقتصاد 
ایــران بــا چنیــن حجــم وســیعی از قاچــاق روبــرو 

است؟

حاشیهسودباال؛یکیازدالیل

قاچاقکاالبهکشور
ســعید نیرومنــد، معــاون مدیــرکل مقابلــه و رصــد 
جریــان مالــی ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، 
پیرامون علت باالبودن قاچاق در کشور گفت: دلیل 
اصلی وجود قاچاق، حاشــیه ســود وسوســه انگیزی 

است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، ســهم قاچاق 
وارداتی نســبت به قاچاق معکوس بیشتر است، 
وی ادامــه داد: درهرصــورت قاچــاق معکــوس در 
کشور عدد کمی نیست و سهم آن ساالنه حدود 
۴ الــی ۵ میلیــارد دالر اســت. عمــده کاالهایــی 
کــه به صــورت قاچــاق از کشــور خــارج می شــوند، 
کاالهایــی هســتند کــه از دولــت یارانــه دریافــت 
از  ارزان تــر  کشــور  در  کاالهــا  ایــن  و  می کننــد 
آن ســوی مرزهــا اســت. بــه طــور مثــال ســوخت، 
کودهای شیمیایی و دارو یارانه های گزافی توسط 

دولت برای آنها پرداخت می شود.
نیرومنــد ادامــه داد: بــا افزایــش تحریم هــا 
و کاهــش ارزش پــول ملــی بــا قاچــاق خروجــی 
بیشــتری مواجه شــدیم که نمونه بــارز آن قاچاق 
دام بود که در دوره ای شدت پیدا کرده بود؛ اما با 
تمهیداتــی ایــن موضوع تحت کنتــرل قرار گرفت، 
ایــن در حالــی اســت که قاچاق دام درگذشــته به 

داخل کشور صورت می گرفت.

 قاچاقسازمانیافته
یاقاچاقفردی؟

مدیــرکل مقابلــه و رصــد جریان مالی ســتاد 

مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز دربــاره نحــوه قاچــاق 
اظهار کرد: قاچاق دارای نوعی سازماندهی است 
در واقع خریداری، پشتیبانی و حمل ونقل قاعدتاً 
نمی توانــد کار یــک نفــر باشــد و بــدون هماهنگی 
بــا ســایر افــراد یا فرضــاً با ســازمان یا دســتگاهی 

امکان پذیر نیست.

عدمشفافیتمالیورشدقاچاق
مدیــرکل مقابلــه و رصــد جریان مالی ســتاد 
ارز در بخــش دیگــری  بــا قاچــاق کاال و  مبــارزه 
از اظهــارات خــود گفــت: از دالیــل دیگــر وجــود 
قاچــاق در کشــور، می تــوان به عدم شــفافیت در 
گــردش کاال و پــول و همچنیــن سوءاســتفاده از 
کاالهــای  قانونــی،  کولبــریِ  مثــل  معافیت هایــی 

مسافری و ملوانی اشاره کرد.
نیرومنــد، پیرامــون کشــف کاالی قاچــاق در 
ســطح عرضــه عنــوان کــرد: کشــفیات در ســطح 
عرضــه همــواره پایین تریــن عــدد را دارد و عمــده 
کشــفیات در مســیرها، انبارهــا و مبــادی مــرزی 
اســت، همچنین از چندســاله گذشته با پدیده ای 
تحــت عنــوان خودروهای شــوتی مواجه بوده ایم؛ 
زیــرا ایــن خودروهــا محدودیت هــای خودروهــای 
ســنگین را ندارند و می توانند از مســیرهای فرعی 
و با دورزدن ایست بازرسی کاالهای قاچاق را در 

کشور پخش کنند.
وی در انتهــا گفــت: مهم تریــن پیامــد قاچاق 
کاال در کشــور عــدم تــوان رقابــت تولیدکننــدگان 
داخلی با محصوالت خارجی اســت که در پی آن 

کاهش تولیدات داخلی را شاهد خواهیم بود.

دولتدرمبارزهباقاچاقکاال
توفیقینداشتهاست

در ادامه، سعید اشتیاقی، عضو هیات مدیره 
اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و چیــن بــه عــدم 
موفقیــت دولــت پیرامــون مبارزه با قاچــاق کاال و 
ارز اشــاره و اعــالم کــرد: ممنوعیــت واردات کاال 
از ســوی دولــت به بهانه حمایــت از تولید داخلی 
بــوده کــه در ایــن امــر دولــت موفق ظاهر نشــده 
است و طبق اعالم ریاست ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، ارزش میــزان قاچــاق در ســال گذشــته 
۱۲.۵ میلیارد دالر معادل ۵۵۰ همت بوده که در 
حــال حاضر ایــن عدد ۸۵۰ همت یا معادل نیمی 

از بودجه عمومی دولت است.
وی افزود: از حدود ۲۰ میلیارد دالر قاچاق، 
۱۴ میلیــارد دالر مربــوط بــه قاچــاق ورودی و ۶ 
میلیــارد دالر متعلــق بــه قاچــاق معکوس اســت. 
ارز  بــاالی  نــرخ  دلیــل  بــه  اخیــر  طــی ســال های 
سیاســت ها و تصمیمات خلق الساعه و همچنین 
ممنوعیــت واردات حــدوداً ۵ میلیــارد دالر نیــز به 

آن افزوده شده است.
اشــتیاقی درباره علت افزایش قاچاق اظهار 
داشــت: وقتــی تقاضــا بــرای کاالیی وجود داشــته 
باشــد، اگرچــه ممنــوع باشــد، ایــن کاال هرطــور 
شــده، خــود را بــه کف بــازار می رســاند، به عنوان 
نمونــه در حــوزه تلفــن همــراه بــا وجــود اتفاقــات 
خوبــی همچــون طرح رجیســتری همچنان قاچاق 
در ایــن زمینه با اســتفاده از ترفندهــای متقلبانه 

وجود دارد.

بوروکراسیاداریوقاچاقکاال
بهکشور

عضــو هیات مدیــره اتــاق مشــترک بازرگانــی 
ایــران و چیــن بــه نقــش تشــریفات زائــد اداری 
پیرامون قاچاق کاال اشــاره و اعالم کرد: در زمینه 
واردات محصوالت الکترونیک مجوزهای فراوان و 
رویه های بسیار طوالنی باید طی شوند؛ بنابراین 
دستگاه ها اجرایی و دولتی باید در خصوص عدم 
ایجــاد بســتر مناســب بــرای آسان شــدن دریافت 

مجوزها پاسخگو باشند.
وی تأکیــد کــرد: فردی کــه کاال را به صورت قاچاق 
وارد می کنــد، بایــد در فــروش کاال بــه مشــکل بر 
بخــورد. بــه طــور مثــال لپ تاپــی که قاچاقــی وارد 

شده است را سازمان ها خریداری نکنند.

آیاعزمیبرایمبارزهباقاچاق
کاالوجوددارد؟

به گفته اشــتیاقی وجود کاالهای قاچاق در 
تهران که فاصله بسیاری با شهرهای مرزی دارد، 
پذیرفتنــی نیســت و ایــن ســوال در ذهــن ایجــاد 
می شــود کــه آیــا عزمــی در دســتگاه ها بــه جهــت 

مبارزه با قاچاق کاال وجود دارد؟
وی افــزود: در بحــث مبــارزه بــا قاچــاق در 
جاهایی بســیار سخت گیری و در جای دیگر اصالً 
ســخت گیری صــورت نمی گیــرد، این نکتــه را باید 
در نظر گرفت که ۶۰ الی ۷۰ درصد وجود قاچاق 
در کشور، ریشه در ممنوعیت های وارداتی دارد.

اعــام کشــوری هواپیمایــی ســازمان رئیــس
کــردکــهنــهتنهــامســیرهاومقاصــدپروازهــای
اروپایــیایــرانایــرکاهــشپیــدانکــردهوهیــچ
اروپایــی بلکــهمقاصــد مقصــدیحــذفنشــده
 ایرانایرنســبتبهســالگذشــتهافزایشپیدا

کردهاست.
ســازمان  رئیــس  محمدی بخــش،  محمــد 
هواپیمایــی کشــوری در گفت وگــو بــا ایلنــا درباره 
انتقــاد ایرالین هــا دربــاره ورود ســتاد تنظیم بازار 
به تعیین قیمت بلیت هواپیما و در پاسخ به این 
ســوال کــه آیــا ســتاد افزایش ۳۰ درصــدی قیمت 
بلیــت هواپیمــا را لغــو کرده اســت، اظهــار کــرد: 

ورود ســتاد تنظیــم بازار بــه افزایش قیمت بلیت 
هواپیمــا قانونــی اســت و ابــالغ رئیــس جمهــوری 
است که هر گونه افزایش قیمتی پس از تصویب 

در ستاد تنظیم بازار قابلیت اجرایی دارد.
وی بــا اشــاره بــه تصویــب افزایــش قیمــت 
بلیت هواپیما در شــورای عالی هواپیمایی گفت: 
شــورای عالــی هواپیمایــی هم یکــی از چرخه های 
قیمت گــذاری بــرای بلیــت هواپیما اســت. قبل از 
ابــالغ این دســتور رئیس جمهوری، شــورای عالی 
هواپیمایــی مطابــق قانــون افزایــش قیمــت بلیت 
را ابــالغ می کــرد و شــرکت ها هــم آن را بــه اجــرا 
می رســاندند. اما پس از ابالغ این دســتور رئیس 
جمهــوری، افزایــش قیمــت بلیــت هواپیمــا حتمــا 

بایــد بــا طــی فراینــد در ســتاد تنظیــم بــازار تایید 
شــود کــه درباره بلیت هواپیمــا بخش عمده ای از 
این فرایند طی شــده  و تنها منتظر تنفیذ و ابالغ 

ستاد تنظیم بازار مانده است.      
رئیــس ســازمان هواپیمایی کشــوری افزود: 
دربــاره احتمــال لغــو افزایــش ۳۰ درصــدی بلیــت 
هواپیمــا اطالعــی نــدارم و مــن یکــی از اعضــای 
شــورای عالــی هواپیمایــی هســتم و ایــن موضوع 

یک تصمیم جمعی است.
تمــام شــده  دربــاره هزینــه  محمدی بخــش 
هــر صندلــی پرواز ادامه داد: ســازمان هواپیمایی 
کشــوری نظــر کارشناســی خــود را دربــاره هزینــه 
تمــام شــده هــر صندلــی پــرواز اعالم کرده  اســت 

و اعــداد فعلــی را تاییــد نمی کنیــم امــا در حــال 
کــه  هســتیم  اعضایــی  از  یکــی  تنهــا  مــا  حاضــر 
دربــاره قیمــت بلیــت هواپیمــا می توانــد تصمیــم 
بگیــرد و نمی توانیــم به عنوان یــک عضو نظری را 
از جانــب کل شــورا یــا جمعــی کــه دربــاره قیمــت 
بلیــت تصمیــم می گیرنــد، اعــالم کنیــم. ســازمان 
هواپیمایــی موضــوع را کارشناســی و نظــر خود را 
اعالم کرده و نظرات ســتاد تنظیم بازار و شــورای 
رقابــت درباره قیمت گذاری بلیت هواپیما تجمیع 

شده  است.
وی دربــاره عــدم فــروش بلیــت هواپیمــا از 
ســوی شــرکت ها تــا تعییــن تکلیــف قیمــت بلیت 
هواپیمــا تاکیــد کــرد: ایــن موضــوع صحــت ندارد. 

آمــار پروازهــای روزانه نه تنهــا کاهش پیدا نکرده  
بلکه افزایش هم پیدا کرده  است.

همچنیــن  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
در  داخلــی  نــاوگان  پروازهــای  کاهــش  دربــاره 
مســیرهای خارجی به ویژه مســیرهای اروپایی به 
دلیــل کمبــود هواپیمای مناســب اظهــار کرد: تنها 
شرکت ایران ایر)هما( پروازهای اروپایی را انجام 
می دهد که مانند روال گذشته پروازهای اروپایی 
را انجــام می دهــد و نــه تنهــا مســیرها و مقاصــد 
پروازهــای اروپایی ایران ایــر کاهش پیدا نکرده و 
هیچ مقصدی حذف نشــده بلکه مقاصد اروپایی 
ایــران ایــر نســبت به ســال گذشــته افزایــش پیدا 

کرده است.     

معاونوزیرراهوشهرسازی:بااباغرئیسجمهوری،ستادتنظیمبازاربایدافزایش
نرخبلیتراتاییدکند

ارزشقاچاقبهبیشاز۸۵۰هزارمیلیاردتومانرسید

نیشمالیاتعسلبرسفرههایمردم
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استفاده از درهم برای 
واردات از چین و ۷ قلم کاال 

محدود شد
تجــارت،  جامــع  ســامانه  جدیــد  اطالعیــه  اســاس  بــر 
ثبت ســفارش های بــا نــوع ارز درهــم یــا دارای ردیــف 
تخصیــص ارز بــا نــوع ارز درهــم )که فاقــد تامین ارز یا 
ترخیــص بوده انــد( بــا کشــور مبدا/ذی نفع/تولیدکننده 

چین، تعلیق شده اند.
به گزارش تسنیم، سامانه جامع تجارت اعالم کرد، پیرو 
مصوبــه کمیتــه هماهنگی سیاســت های ارزی و تجاری، 
 ،85171390 تعرفه هــای  ثبت ســفارش  پــس  ایــن  از 
 ،84713020،85171210،85176290،98870312
84717090 و 84713040 بــا نــوع ارز *درهــم*، ممنوع 
اســت. همچنیــن ثبت ســفارش های با نــوع ارز درهم یا 
دارای ردیــف تخصیــص ارز بــا نــوع ارز درهــم )کــه فاقد 
تامیــن ارز یــا ترخیص بوده اند( با کشــور مبدا/ذی نفع/

تولیدکننده چین، تعلیق شده اند.
مالــکان ثبت ســفارش های فــوق جهت رفــع تعلیق 
بایستی نوع ارز ثبت سفارش را در سامانه جامع تجارت 
ویرایــش کــرده و در صورت وجود ردیف تخصیص ارز با 
نوع ارز درهم، آن ردیف را ابطال کنند و سپس با مرکز 

تماس سامانه های تجاری )124( تماس حاصل کنند.

تسهیل روند صدور و 
دریافت روادید چندبار ورود 

تجار افغانستان
سرپرســت ســفارت ایــران در افغانســتان اعــالم کــرد 
تســهیل رونــد صــدور و دریافــت روادید چند بــار ورود 
تجاری در نمایندگی های کشورمان در افغانستان برای 

تجار این کشور تسریع می شود.
به گزارش ایسنا، حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس 
جمهوری در امور افغانســتان و سرپرســت جدید ســفارت 
کشــورمان در کابــل در توییتــی اعــالم کــرد: »بــا تدابیــر 
صــورت گرفتــه و بــا هــدف توســعه همکاری هــای تجــاری-
اقتصــادی میــان ایران-افغانســتان، تســهیل روند صدور و 
دریافت روادید چند بار ورود تجاری)6 ماهه و یک ساله( 
در نمایندگــی هــای پنــج گانــه جمهوری اســالمی ایران در 

افغانســتان برای تجار افغانستان تسریع می گردد.«

چین به دنبال ایجاد منطقه 
آزاد تجاری با کشورهای 

خلیج فارس
وزارت خارجــه چیــن تمایــل خود را بــرای تقویت روابط 
اقتصــادی بــا عربســتان ســعودی و ایجــاد منطقــه آزاد 
تجاری بین چین و منطقه خلیج فارس در اسرع وقت 

ابراز کرده است.
به گزارش ایلنا از سی ان بی سی عربی؛ در بیانیه 
وزارت خارجــه چیــن در دوشــنبه 31 ژانویه، آمده اســت 
کــه وزیــر جدید، "کین گانگ" تمایل خود را برای تقویت 
روابــط اقتصــادی با عربســتان ســعودی و ایجــاد منطقه 
آزاد تجــاری بیــن چیــن و منطقه خلیج فارس در اســرع 

وقت ابراز کرده است.
چــن کــه اخیــراً به این ســمت منصوب شــده اســت، این 
پیشــنهاد را طــی گفت وگــوی تلفنــی بــا همتای ســعودی 
خود، فیصل بن فرحان آل سعود، مطرح کرد و همچنین 
اظهــار کــرد کــه چین از حمایت قوی و قاطع ســعودی در 

مســائل مربوط به چین بسیار قدردانی می کند.
وی گفت: دو طرف باید همکاری های خود را در زمینه های 
اقتصادی و تجاری، انرژی، زیرساخت ها و سرمایه گذاری، 

خدمات مالی و فناوری باال گسترش دهند.
عــالوه بــر ایــن، چین برای تقویت بیشــتر شــراکت 
راهبــردی چیــن و خلیــج فــارس و ایجــاد »منطقــه آزاد 
تجاری چین و خلیج فارس« در اسرع وقت اصرار دارد.

بــر اســاس بیانیــه وزارت خارجــه چیــن، شــاهزاده 
فیصــل گفــت کــه عربســتان ســعودی روابــط بــا چین را 
عربســتان  و  می دانــد  خارجــی  روابــط  اساســی  ســتون 

سعودی به اصل چین واحد احترام کامل می گذارد.

موافقت کمیسیون صنایع 
مجلس با واردات خودروهای 
کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال

معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  ســخنگوی  بنابراعــالم 
مجلــس، اعضای کمیســیون صنایع و معــادن در جریان 
بررســی پیشــنهادات نماینــدگان درباره بودجــه 1402 با 
واردات خودروهــای دســت دوم بــا عمر کمتر از 5 ســال 

موافقت کردند.
بــه گــزارش ایرنــا، روح اله عباس پور در توضیح نشســت 
روز دوشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: 
در این جلسه پیشنهادات اعضا کمیسیون درباره الیحه 

بودجه سال 1402 مورد بررسی قرار گرفت.
شــورای  مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  ســخنگوی 
مربــوط  نماینــدگان  پیشــنهادات  اینکــه  بیــان  بــا  اســالمی 
بــه حــوزه ارتباطــات، معــادن و صنایــع بــود، افــزود: در این 
نشست موضوع مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد و 
محصوالت معدنی و پتروشیمی ها مورد بررسی قرار گرفت. 
عبــاس پــور با اشــاره بــه یکی از پیشــنهادات تصویب شــده 
در نشســت کمیســیون صنایــع و معــادن، اضافــه کــرد: در 
یکــی از این پیشــنهادات بــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اجــازه داده شــد بــرای توســعه حمــل و نقل، تنظیــم بازار و 
کاهش مصرف ســوخت، خودروی دســت دوم با عمر کمتر 
از 5 ســال وارد شــود. وی در توضیــح مزایــای این پیشــنهاد 
گفت: از آنجا که این خودروها از پیش تولید شده، فرآیند 
واردات آن نسبت به خودروهای نو کوتاهتر است، از سوی 
دیگر قیمت این خودروها نسبت به خودروی نو کمتر است 

بنابراین تعداد خودروهای وارداتی افزایش می یابد.

اخبـــــــــــــــــار

داشتن روایتی روشن از 
فلسفه وجودی سازمان؛ 

گامی به سوی توسعه پایدار
برنــد هربنــگاه اقتصــادی بر اســاس جایــگاه آن در دیدگاه 
مشتری و درک و احساس کلی نسبت به سازمان تعریف 
می شــود. بــه همیــن دلیــل موفقیــت هــر برند وابســته به 
تمایــزات آن بــا رقبــا و ایجــاد تصویری مثبــت از فعالیت ها 
در ذهــن مخاطــب اســت. اقدامــات و سیاســتگذاری های 
شــرکت فــوالد مبارکــه در طــول بیــش از ۳ دهــه فعالیت، 
حیات و توسعه این شرکت، امروز موجب شده تا نام این 
شــرکت به عنوان برندی شــناخته شــده و قابل اعتماد نزد 
بازار مصرف مخاطبان و مردم شناخته شود. بنیان گذاری 
هلدینــگ فــوالد متیل نیــز که با هدف فــروش محصوالت 
فوالدمبارکه در بازار کشــور و تامین نیاز مصرف کنندگان 
داخلــی فــوالد انجــام شــد، گام بلنــدی در مســیر ایجــاد 
رضایتمندی برای مشتری و تقویت برند گروه فوالدمبارکه 

و هلدینگ فوالد متیل بوده است.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل،  رضا 
حیدری، مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل نیز در این زمینه 
معتقد اســت: داشــتن روایتی روشــن از فلســفه وجودی 
هر ســازمان که در نهایت منجر به رضایتمندی مشــتری و 
حــک شــدن نام مجموعــه در اذهان عمومی خواهد شــد، 
گامــی در جهــت توســعه پایــدار و داشــتن یــک برند موفق 
است. مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل در یادداشِت پیش 
روی شــما، بــه اهمیــت و جایــگاه برنــد ســازمانی پرداخته 

است که در ادامه می خوانید:
ایجاد یک تصویر روشن و خوشنام که منجر به جذب 
مشــتری و گســترش بــازار فــروش و مصرف شــود، در ابتدا 
برای شرکت های تولیدکننده محصوالت پرمصرف همچون 
موادغذایی و مواد شــوینده مطرح شــد و مدیران به ســمت 
برندســازی و رضایــت مشــتری حرکــت کردنــد؛ امــا بــا گــذر 
زمــان، کمپانی هــای صنعتــی نیز کــه صرفا بــا مصرف کننده 
نهایــی ارتبــاط مســتقیم نداشــتند و نقــش عمــده آنهــا در 
ایجاد زیرساخت و توسعه کالن کشور بود، به اهمیت برند 

سازمانی پی بردند و در این مسیر ورود کردند.
بنابراین در شرایط فعلی، داشتن یک روایت روشن 
از هــر بنــگاه اقتصــادی، صنعتــی، تولیــدی و … بــه عنوان 
یــک امــر مهــم و غیــر قابل انــکار بوده و ایجــاد یک تصویر 
روشــن و درســت از فعالیت های آن برای تمامی بخش ها 
از عموم جامعه گرفته تا ذی نفعان درون سازمانی همتی 
باال را می طلبد که تنها با تکیه بر خرد جمعی آن مجموعه 
شکل خواهد گرفت؛ چراکه با گذر زمان و تغییر نسل، در 
صورت نبود یک روایت روشن از فلسفه وجودی سازمان، 
ممکن است این روایت و تصویر، دستخوش تغییر گردد.

از ســوی دیگــر بــا توجه به قدرت رســانه های جهانی 
و اثراتــی کــه می تواننــد در ثبــت تصویــر فعالیت هــای یک 
مجموعه داشــته باشــند و گاهی اوقات آگاهانه به سمت 
تغییــر و دورکــردن اذهــان عمــوم جامعــه برونــد و نهایت، 
یکپارچگــی ســرمایه های انســانی آن مجموعــه از روایــت 
واقعــی آن ســازمان دور شــود، بنابرایــن لــزوم ثبــت یــک 
روایــت و برنــد مشــخص از ســازمان بــه شــدت احســاس 

می شود.
در واقــع می تــوان گفــت: روایت صحیــح و ثبت برند 
می تواند بینش و شاکله اصلی که بر اساس آن مجموعه 
بنیــان گذاشــته شــده را نشــان دهــد. در ایــن میــان یکــی 
از شــرکت های بــزرگ صنعتــی کــه امــروز بــا نــام و برنــد 
آن آشــنایی داریــم یعنــی “فوالدمبارکــه”، بعد از گذشــت 
30 ســال از بهره بــرداری آن، بــه عنــوان یکــی از برندهــای 
و  شــده  شــناخته  منطقــه  و  کشــور  صنعــت  در  مطــرح 
زیرمجموعه هــای آن نیــز ماننــد هلدینــگ فــوالد متیل نیز 
کــه بنیــاد آن همزمان با راه اندازی شــرکت فــوالد مبارکه 
گذاشته شد، تا به امروز در تالش بوده اند تا ضمن ایجاد 
رضایتمنــدی بــرای مشــتری، برنــدی مطــرح در کشــور و 

منطقه داشته باشند.
شــرکت فــوالد مبارکــه، امــروز تنهــا بــه عنــوان یــک 
صنعتگر بزرگ و اقتصادی مطرح نیست، بلکه می توان از 
آن بــه عنــوان الگــو برای دیگر صنایع کشــور یاد کرد که با 
نگاهی بر آن بتوانیم به ســمت ایجاد شــرکت های دیگری 

همچون فوالد مبارکه حرکت کنیم.
امروز نیز می بینیم با گذشــت 30 ســال از افتتاح و 
راه انــدازی شــرکت فوالدمبارکــه که ســاخت، بهره برداری 
و توســعه آن تاریخــش را رقــم زده، از ابتــدای امــر نــگاه 
توســعه ای و آبادانــی کشــور در مدیریــت ایــن مجموعــه 
نیــز هلدینــگ فوالدمتیــل  بــه دنبــال آن  بــوده و  حاکــم 
هــم بــا هــدف پیشــبرد توســعه، بنیادش گذاشــته شــد تا 
محصــوالت فوالدمبارکــه را در سراســر کشــور بــه فــروش 
برســاند و تمامــی صنعتگــران از واحدهــای بــزرگ گرفتــه 
تــا صنایــع خــرد را از محصوالتــش بهره منــد شــوند. حــال 
دغدغه ای که امروز وجود دارد و باید بیش از پیش مورد 
توجه قرار گیرد، تعریف روشن و واقعی از جایگاه صنعت 
فوالدمبارکه و شرکت های زیرمجموعه آن است تا جامعه 
نیز ضمن آشــنایی با این برند بزرگ، با دید باز و بدور از 

ابهام به آن بنگرد.
در مجمــوع می تــوان گفــت: آنچــه منجر به داشــتن 
برند ســازمانی موفق  می شــود، شــناخت صحیح و روشــن 
جامعه از آن مجموعه است که جز با یکپارچگی در میان 
شاکله های اصلی مجموعه بوجود نخواهد آمد و به عموم 

مخاطبین منتقل نخواهد شد.

یادداشت

شــورای  مجلــس  در  ازنــا  و  دورود  نماینــده 
کیفــی  شــرایط  بهبــود  بــه  مشــروط  اســالمی 
خودروها در بازه زمانی ۶ ماهه، از پاسخ های 

وزیر صنعت، معدن وتجارت قانع شد.
علنــی  جلســه  در  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
مجلــس   - بهمــن   11 سه شــنبه   - روزگذشــته 
گــودرزی،  حســین  ســوال  اســالمی  شــورای 
نماینده دورود و ازنا از ســید رضا فاطمی امین 
در دستور کار قرار گرفت و گودرزی مشروط به 
اینکه وزیر صمت در بازه زمانی 6 ماه مشکالت 
کیفــی خودروهــای داخلی را رفع کند و گزارش 
آن را بــه مجلــس ارائــه دهد، از پاســخ وزیر به 

سواالت خود قانع شد.
پیــش از ایــن نیــز وزیــر صنعــت، معدن و 
تجارت در 22 آذر برای پاسخگویی به سواالت 
نماینــدگان با موضوع گرانی خودرو در مجلس 
حاضــر شــده بــود کــه نتوانســت نماینــدگان را 

قانع کند و از مجلس کارت زرد گرفت.
در متــن ســوال گــودرزی آمــده اســت: به 
گــزارش رئیــس پلیس راهور کشــور در تصادف 
کیســه  بهبهــان  شهرســتان  اخیــر  زنجیــره ای 
هــوای هیــچ کــدام از 59 خــوردو تصادفــی بــاز 
نشــده اســت، در ایــن رابطــه چــه برخــوردی بــا 
خودروســازان انجــام گرفته اســت؟ آیــا اراده ای 
بــرای برخــورد بــا ســازندگان ارابه هــای مرگ در 
وزارت صنعــت وجود دارد؟  آیا اســتانداردها در 

ساخت ایربگ رعایت شده است؟
در این باره وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: تصادفــات جاده ای عوامل متعددی دارد 
که 49 درصد تصادفات به علت عامل انسانی، 
36 درصد جاده است و 15 درصد خودرو است. 
در طول 10 ســال گذشــته کارهایی در این باره 
) abs (انجام شده است از جمله ترمز ضدقفل

برای خودروها برای امنیت بیشتر خودروها در 
نظر گرفته شده است.

فاطمــی امیــن یــادآور شــد: از ســال 93 
کیســه هوا)ایربک( برای خودروها اجباری شــد 
و در این 10 سال سایر اقدامات الزم انجام شد 
و به تدریج شاهد بهبود کیفیت بهتر خودروها 
و کاهــش تصادفات جــاده ای بودیم. به عبارتی 
در تلفــات و کشــته ها در تصادفــات از 4.4 بــه 

یک درصد تصادف رسیدیم.
حســین گــودرزی در توضیــح ســوال خــود 

از وزیــر صنعــت گفت: مشــکالت حــوزه خودرو 
بــه دوره مدیریــت آقــای فاطمــی امیــن محــدود 
نمی شود و از گذشته، عوامل مختلف انسانی، 
محیطی و کیفیت خودرو در بروز این مشکالت 

تاثیرگذار بوده اند.
نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس 
بــا بیــان اینکــه در یــک دهــه گذشــته تعــداد 
متوفیــان تصادفــات جــاده ای نــه تنهــا کاهش 
معناداری نداشــته بلکه در ســال 1400 نیز 9 
درصد افزایش داشته است، گفت: ساالنه 17 
هــزار کشــته و 317 هــزار مصــدوم در حوادث 
جــاده ای داریــم کــه ایــن میــزان تصادفــات دو 
برابر قاره اروپا، 5 برابر کشور آلمان و ژاپن و 
10 برابر کشــور نروژ اســت و مشخص نیست 

کــه وزارت صمــت چه برنامــه مدونی در حوزه 
ارتقای کیفیت خودرو برای کاهش این میزان 

تلفات دارد.
ایــران را  وی هزینــه تلفــات جــاده ای در 
معــادل 7 درصــد تولید ناخالص داخلی کشــور 
گــزارش ســازمان  کــرد و گفــت: طبــق  بــرآورد 
 26 برابــر   1400 ســال  در  جهانــی  بهداشــت 
میلیــارد دالر هزینــه تلفــات جــاده ای در ایــران 
بــوده اســت کــه 65 درصــد کل درآمــد نفتــی را 
شــامل می شــود، امــا در کشــورهایی هماننــد 
ایــران یــا با درآمد متوســط، این آمار 1.5 درصد 
تولیــد ناخالــص ملــی و در معیــار کلــی جهــان 

صفر درصد است.
گودرزی در ادامه خواســتار توجه صنعت 
خــودرو بــه اســتانداردهای جهانی شــد و اظهار 
کرد: در ســال های 88، 91، 92 و 93 الزاماتی 
و  شــد  مصــوب  اســتانداردها  بــه  توجــه  بــرای 
اســتانداردهای 85 گانــه در ســال 96 از ســوی 
وزارت صمــت بــه تصویــب رســید امــا 9 مــورد 
آن تعلیــق شــده اســت کــه یــک مــورد از ایــن 
مــوارد بــه کنتــرل پایــداری باز می گــردد و موارد 
دیگــر عبــارت اســت از حفاظــت از عابــر پیاده، 
الزامــات  تجــاری،  خــودروی  کابیــن  اســتحکام 
نصب چراغ، سیســتم ترمز اضطراری، سیستم 
هشــدار انحــراف از مســیر، نشــانگر بــاد تایــر، 
نشــانگر تعویــض و چــراغ رانندگــی در روز کــه 

همگی تعلیق شده اند.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم 
تصریح کرد: وزارت صمت و سازمان استاندارد 
بایــد اعــالم کننــد که بــا چه مجــوزی این اصول 
افزایــش  ســبب  و  کرده انــد  حــذف  را  9گانــه 

هزینه های ملی شده اند.
وی با اشــاره به حادثــه تصادف زنجیره ای 
در بهبهــان کــه در 20 دی ســال گذشــته اتفــاق 
افتــاد، گفــت: بــر اســاس گــزارش پلیــس، در 
ایــن حادثــه ترمــز ABS هیچکــدام از خودروهــا 
عمل نکرد و از 58 خودرویی که در این حادثه 
ترمــز  نتوانســتند  هیچکــدام  بودنــد،  دخیــل 
کنتــرل بگیرنــد. همچنیــن فقــط کیســه هــوای 
یــک خودروی ســمند مــدل ســال 91 از مجموع 
15 خودرویی که مجهز به کیســه هوا بوده اند، 

عمل کرده است.
گــودرزی بــا اشــاره بــه مطالعــات پلیــس 

راهور در مورد خودروهایی که در یک پارکینگ 
وجــود داشــته اند، گفــت: از 109 خودرویــی که 
مورد بررسی قرار گرفتند، 39 درصد متعلق به 
شــرکت ســایپا، 65 درصد شــرکت ایران خودرو 
و 2 دســتگاه مربوط به شــرکت مدیران خودرو 
بــوده اســت که از ایــن تعداد کیســه هوای 97 
دستگاه عمل نکرده و کیسه هوای 12 دستگاه 
هم که باز شده، عملکرد ناقص داشته است.

نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلس با 
اشــاره به اســتفاده وزارت صمت از پلتفرم های 
قدیمــی و طراحــی نشــدن پلتفرم هــای جدیــد و 
تولیــد  خودروهــای  روی  امکانــات  ایــن  نصــب 
داخــل گفــت: طراحی برخــی از خودروها مانند 
وانــت و نیســان مربــوط بــه دهه 70 اســت و با 
وجــود قیمت 450 میلیون تومانی آنها در بازار 

امکان نصب تجهیزات روی آنها وجود ندارد.
گــودرزی در ادامــه بــه بحــث برنامه ریــزی 
و اعــالم زمــان از رده خــارج کــردن پلتفرم هــای 
قدیمــی اشــاره کــرد و گفت: این برنامــه باید از 
ســوی وزارت صمــت عملیاتــی شــود، از ســوی 
دیگــر اجــرای کامــل اســتانداردهای 85 گانــه و 
فعال کردن 9 مورد تعلیق شده باید در دستور 
کار قــرار گیــرد، همچنین شفاف ســازی و اعالم 
برخورداری از استانداردهای اجباری و اختیاری 
در قالــب ســتاره ایمنی و حــذف انعقاد قرارداد 
مســتقیم و رابطــه مالــی شــرکت های بازرســی 
بــا قطعه ســازان بایــد در دســتور کار وزارتخانــه 

صمت قرار گیرد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم 
تصریح کرد: نمونه برداری تصادفی و تست های 
دوره ای از ســوی ســازمان اســتاندارد و وزارت 
صمــت برای ایجاد مراکــز آزمون تصادف ایمنی 
در کشــور بایــد انجام شــود، توســعه خــودروی 
ایمن تــر،  پلتفرم هــای  براســاس  اقتصــادی 
برنامه ریــزی برای تولید پتلفرم های اســتاندارد، 
حداقــل  ســاالنه  کاهــش  بــرای  برنامه ریــزی 
10 درصــد از دوره خــارج کــردن خودروســازی 
فرســوده و ایجــاد انگیزه اقتصــادی برای ارتقای 
ایجــاد  طریــق  از  تولیــدی  خودروهــای  امنیــت 
تناســب بیــن ســود خودروســاز و ســطح ایمنی 
خودرو از دیگر شــروط اقناع از پاسخ های وزیر 
صمــت خواهــد بود. این موضوعات باید در یک 

زمانبندی مشخص 6 ماهه انجام شود.

کشــاورزی  محصــوالت  ملــی  اتحادیــه  رئیــس 
دســتورالعملی  بــا  مطابــق  کــرد  نشــان  خاطــر 
هندی هــا مجــوز واردات 10 کانتینــر کیوی را به 
مــا دادنــد که اگر آفت شپشــک توت نداشــتند 
مجــوز عموم به کیوی ایران بدهند؛ متاســفانه 
از 10 کانتینــر اعزامی ســازمان حفظ نباتات، 8 

کانتینر را مرجوع کرد.
رضــا نورانــی در گفت وگــو با ایلنــا، با بیان 
واردات  توانایــی  خــرد  صادرکننــدگان  اینکــه 
خــام  مــواد  صــادرات  ازای  در  را  طــال  شــمش 
ازای  بــه  ارز  بازگشــت  راهــکار  ندارنــد، گفــت: 
واردات شــمش طال امکان پذیر اســت؛ مشــروط 
واردکننــدگان  و  اینکــه دولــت متخصصــان  بــه 
محصــوالت  اتحادیه هــای  بــه  را   طــال  شــمش 
کشــاورزی و بخــش خصوصــی معرفــی و تعامل 
صادرکننــدگان  و   طــال  واردکننــدگان  بیــن  
محصوالت کشــاورزی ایجاد شــود چراکه دانش 
صادرکننــدگان محصــوالت کشــاورزی در حــوزه 
صادرات محصوالت فسادپذیر است و تخصص 

کافی در  زمینه واردات شــمش را ندارند.
وی بــا اشــاره بــه امکان واردات شــمش از 
کشــورهای حوزه خلیج فارس به ایران، تصریح 
کشــورها  ایــن  در  خــرد  صادرکننــدگان  کــرد: 
ارز دارنــد و تمایــل دارنــد کــه ایــن ارز را ارائــه 
بدهنــد و آنهــا می تواننــد اظهارنامه هــای خــود 
را بــه واردکننــدگان شــمش بدهنــد و ایــن افراد 
طــال را وارد کننــد؛ ســال گذشــته تصمیم گرفته 

شــد کــه ارز حاصل از خشــکبار را بــرای واردات 
موبایــل تخصیــص بدهنــد کــه در عمــل نیز این 
طــرح موفق نشــد از این رو اگــر می خواهند این 
طــرح موفــق شــود باید واردکنندگان شــمش به 

اتحادیه ها معرفی شوند.
عضو کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانی 
ایران ادامه داد: بانک مرکزی در طول یک سال 
بخش نامه هــای زیــادی مصــوب کــرد و در کمتــر 
مصوبــه ای دیــدگاه بخش خصوصی و تشــکل ها 
را جویا شــد اگر یکبار با تشــکل ها مشــورت و با 
آنهــا تفاهم نامــه منعقــد می کرد دیگــر نیازی به 

این بخش نامه ها احساس نمی شد.
اقتصــادی؛  فعــال  ایــن  گفتــه  بــه 
صادرکننــدگان محصــوالت فســادپذیر در حــوزه 
حمل و نقل با چالش های جدی مواجه هستند؛ 
ارز حاصل از صادرات خشــکبار ســنگین اســت 
و قابــل قیــاس بــا ارز حاصــل از فــروش میوه و 
ســبزی نیســت. صادرکنندگان ســبزی و صیفی 
نمی تواننــد ارز را دپــو کننــد چراکــه تولیــد آنهــا 
منوط به بازگشت ارز است و در شرایط تحریم 
امکان واردات ارز چمدانی نیز وجود ندارد و در 
گمرکات کشــورهایی هدف صادراتی محصوالت 
ارز  بــاالی 10 هــزار دالر  کشــاورزی، نمی تــوان 
بــه  را  ارز  ایرانــی  صادرکننــدگان  کــرد.  خــارج 
صرافان محلی می فروشند و آنها به ریال ارز را 

به حساب صادرکنندگان واریز می کنند.
وی ادامــه داد: در تنگناهــای ارزی وظیفــه 

صادرکننــدگان ایــن اســت که ارز را وارد کشــور 
کننــد امــا راهکارهــای ارائه شــده درعمــل کارها 
را دشــوار می کنــد؛ بــه عنوان مثــال 4 ماه پیش 
خرید یخ دان برای محصوالت فسادپذیر دانه ای 
28 هزار تومان برای خریداران تمام می شد اما 
در بــازه زمانــی قیمــت آن بــه 100 هــزار تومــان 
رسید به عبارتی افزایش قیمت 400 درصدی را 
تجربــه کــرد این افزایش نــرخ در تولید، حمل و 
نقل و صادرات نیز نمود عینی پیدا کرده است. 
صادرکننــدگان بایــد با دشــواری ارز وارد کشــور 
کنــد و بــا ارز آزاد هزینــه کننــد امــا بعــد از وارد 
کــردن ارز دولــت بــا نــرخ ارز نیمایــی از آنها ارز 
حاصــل از صــادرات را خریــداری می کنــد و ایــن  

منطقی نیست.
نورانــی بــا بیــان اینکــه دولــت در شــرایط 
و  تولیدکننــدگان  مددرســان  بایــد  تحریــم 
صادرکننــدگان باشــد، گفت: نبایــد این تصور را 
کرد که با افزایش نرخ ارز صادرکنندگان منتفع 
می شوند؛ چرا که با افزایش نرخ ارز هزینه های 
جانبی نیز  باال می رود و جایی برای مانور سود 
نــدارد به خصــوص  بــرای صادرکننــدگان وجــود 
میوه  و سبزی که اگر از  این محصوالت مراقبت 

نشوند فاسد و باید آنها را دور ریخت.
وی بــا اشــاره بــه ادامــه رونــد صــادرات 
محصــوالت جالیــزی به روســیه، خاطر نشــان 
فلفــل  ماننــد  گلخانــه ای  محصــوالت  کــرد: 
بــه روســیه  کیــوی و ســیب درختی  دلمــه ای، 

صــادر می شــود و امیدواریم که روند صادرات 
بــه ایــن کشــور توســعه پیــدا کنــد؛ امــا هنــوز 
موفــق بــه صــادرات مرکبــات به چین نشــدیم 
و تفاهمنامــه ای بیــن مــا و چیــن امضا نشــده 
وزارت  درخواســت  بــه  بایــد  چینی هــا  اســت 
کشاورزی ایران پاسخ بدهند و این وزارتخانه 
بــه بخــش خصوصــی اعــالم کنــد کــه آیــا مــا 
می توانیم پرتقال را به این کشور صادر کنیم.
محصــوالت   ملــی  اتحادیــه  رئیــس 
کشــاورزی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
ممنوعیــت صــادرات کیوی به هند رفع شــد؟، 
گفــت: هنــد چارچوبــی را بــرای واردات کیــوی 
تعریــف کــرد کــه مســئوالن در اســتان ها ایــن 
چارچــوب را به صادرکنندگان اعالم نکردند تا 
مطابــق بــا آن عمــل کننــد و مجــوز  صــادرات 
کیوی به  چند سردخانه  دار در استان ها داده 
شــد. مطابــق بــا ایــن دســتورالعمل هندی هــا 
مجــوز واردات 10 کانتینــر کیوی را به ما دادند 
کــه اگــر آفــت شپشــک تــوت نداشــتند مجــوز 
عمــوم بــه کیــوی ایــران بدهنــد؛ متاســفانه از 
10 کانتینــر اعزامــی ســازمان حفــظ نباتات، 8 
کانتینــر را مرجوع کرد؛ صــادرات باید به اهل 
صادرکننــدگان  انتخــاب  و  شــود  ســپرده  آن 
گزینشــی بــرای اعتبــار ما در بازارهــای جهانی 
خطرنــاک اســت هــم اکنــون 2 کانتینــر کیــوی 
بــه هنــد صــادر شــد اما هنــوز پاســخی از آنها 

دریافت نکردیم.

معــاون صنایــع ماشــین آالت و تجهیزات صمت 
خاطــر نشــان کــرد: وقتی قرار اســت کــه اتفاق 
خــوب رقــم بخــورد برخــی تــالش می کننــد کــه 
چــوب الی چــرخ روابــط بگذارنــد مــا امیدواریم 
که با روابط خوب دیپلماتیک که حاکم اســت، 

افغانستان حق آبه ما را از هیرمند بدهد.
در  موســوی  محمــد  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
همایش بررسی فرصت ها و ظرفیت های تجاری 
ایــران و افغانســتان در جمــع خبرنگاران، گفت: 
کشــور دوســت، بــرادر و همســایه و بــه تعبیــر 
درســت تر جــان مــا افغانســتان، بعــد از تغییر و 
تحوالتــی کــه در دولــت  افغانســتان رقــم خــورد 
کاهش حجم تبادالت را به همراه آورد. ســقف 
تبادالت دو کشور به 3 میلیارد دالر رسیده بود 

و امروز این عدد کاهش پیدا کرده است.
وی بــا بیــان اینکــه بازرگانان و تجــار باید با 
قوانیــن جدیــد به روز شــوند، گفت: ســطح روابط 
دو کشــور در 9 مــاه اخیــر بــه یــک و نیــم میلیارد 
ایــن موضــوع نویدبخــش روابــط  دالر رســیده و 

جدیــد اســت کــه بــه تازگــی ریل گــذاری کردیــم. 
کاغذبازی هــا و بوروکراســی ها کاهــش پیدا کرده 
و دولــت جدیــد تســهیل روابــط را رقم زده اســت 
و ایــن همایــش را ســرآغاز روابط خوب و جدید و 
رهگشای تبادالت مناسب با افغانستان می بیند.
معــاون صنایــع ماشــین آالت و تجهیــزات صمت 
از تجــار و صنعت گــران ایرانــی دعــوت کــرد بــا 
تضمینی که سازمان توسعه تجارت می دهد به 
ایــن حــوزه ورود کننــد و از فرصت هــای موجــود 
برای توسعه و پیشرفت کشور دوست، برادر و 

همسایه استفاده کنند.
تفاهم نامــه  امضــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
جدیــد بیــن ایــران و دولــت جدیــد افغانســتان، 
گفــت: بخش هــای حمایتــی را طراحــی کردیم و 
در آینــده به صــورت لیســت وار آن را رســانه ای 
خواهیــم کرد. حذف تعرفه هــای تدریجی حلقه 
آخــر توافــق  تجاری دو کشــور اســت و پیشــنهاد 
می کنم به فکر توســعه باشــیم و شــرایط فعلی 
و تســهیل روابــط را قــدر بدانیــم و ســطح روابط 

را بــه گذشــته برگردانیــم و بــرای ثبیــت روابــط 
برنامه ریزی بیشتری انجام بدهیم.

موســوی با بیان اینکه ایران برای توســعه 
ســرمایه گذاری  می خواهــد  افغانســتان  پایــدار 
کند، افزود: هر کس به افغانستان آمد کاالیی 
را بدهــد، پولــی بگیرد و از معــادن و منابع آنجا 
اســتفاده کند و برود. آمریکاییان ده ها میلیارد 
و  کردنــد  بلوکــه  را  افغانســتان  ســرمایه  دالر 
امیدواریــم در حــوزه صــادرات خدمــات فنــی و 
مهندســی به نحــوی کــه بتوانیم زیرســاخت های 
خوبــی را در کشــور بســازیم کــه شــاهد رشــد و 
بالندگــی افغانســتان باشــیم مــا می خواهیم به 
 برنامه ریــزی دولــت افغانســتان کمــک کنیــم و 
تمام تجهیزات و زیرساخت های ماشین سازی و 
کارخانه جاتی که پایه توسعه تجارت افغانستان 

برای آینده خواهد بود را به این کشور ببریم.
ایــن مقــام مســئول در پاســخ بــه پرســش 
ایلنــا کــه آیــا مشــکل تــردد کامیون هــا ایرانــی 
در افغانســتان حــل شــد؟ گفــت: شــرایط رو به 

بهبود است و گزارش ها حکایت از این دارد که 
توافق های الزم در این زمینه انجام شده است.
ایلنــا  دیگــر   پرســش  بــه  پاســخ  در  وی 
کــه بخــش خصوصــی اعــالم آمادگــی کــرد کــه 
می خواهد در معادن افغانســتان سرمایه گذاری 
کنــد آیــا در ایــن زمینــه قدم هایی برداشــته اید؟ 
گفــت: شناســایی معــادن انجــام شــده اســت و 
تجــارت مــا بــا ایــن کشــور مکمــل در بخشــی از 
صنایع ما نیاز به مواد اولیه داریم که می توانیم 

از مواد آنها بهره بگیریم.
معــاون وزیــر صمت در پاســخ به پرســش 
ایلنــا که آیا برای دادن حق آبه ایران از رودخانه 
اســت؟ گفــت:  انجــام شــده  توافقــی  هیرمنــد 
وقتــی قــرار اســت کــه اتفــاق خــوب رقــم بخورد 
چــرخ  الی  چــوب  کــه  می کننــد  تــالش  برخــی 
روابــط بگذارنــد ما امیدواریــم که با روابط خوب 
دیپلماتیــک کــه حاکــم اســت شــاهد حــل ایــن 

موضوع باشیم.

معاون وزیر صمت: ایران برای توسعه پایدار افغانستان 
سرمایه گذاری می کند

هند، دوباره بار کیوی ایران را بازگرداند

 فرصت ۶ ماهه مجلس به فاطمی امین
برای رفع مشکالت کیفی خودروهای داخلی

تشکیل ستاد توسعه 
 صادرات وزارت تعاون، کار

و رفاه اجتماعی
به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، با تشکیل ستاد 
توسعه صادرات وزارت کار، مهم ترین برنامه این وزارتخانه 
در ایــن حــوزه تدوین برنامــه راهبردی توســعه اقتصادی و 
صــادرات، تبادیــل هیات های تجاری با کشــور های مختلف 

و متنوع سازی بازار های صادراتی است.
بــه گــزارش ایلنا، ســیدصولت مرتضــوی، وزیر کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی در نخستین همایش بین المللی 
مجازی توسعه روابط اجتماعی- اقتصادی وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی با قاره آفریقا اظهار کرد: مهم ترین 
ویژگــی مشــترک ایــران و کشــور های افریقایــی، حفــظ 

استقالل و آزادی در مجامع بین المللی است. 
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سعودی به دنبال صعود 
روابط با ایران

میتوانامیدواربودباپشتسرگذاشتنناآرامیهای
داخلــیایــران؛ریــاضواقعیتهــایطبیعیکشــورمان
راپذیرفتــهواحتمــاالًشــاهدبریدهشــدنکیکآشــتی

تهرانوریاض،دربغدادخواهیمبود.
و  ایــران  روابــط  یــخ  مهــر  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
عربســتان در حــال آب شــدن اســت. دو قــدرت اصلــی 
خلیــج فــارس، منطقــه و جهــان اســام در نزدیک تریــن 

حالت برای برقراری روابط هستند.
و  خود مسلط شــده  داخلــی  شــرایط  بــر  ایــران 
ناآرامی هــا را مدیریــت کــرده اســت. غربی هــا خواســتار 
تعامل بیشتر با ایران بر سر برجام هستند. همسایگان 
تاریخی مان نیز می خواهند تا ســوار قطار توسعه روابط 

ایران با جهان شوند.
در مدت کوتاهی پیام های زیادی از سوی تنی چند 
از مقامات کشــورهای همســایه رســانه ای شــده اســت. 
شــاه بیت همه آنها برقراری روابط با جمهوری اســامی 
ایران اســت. گویا کیک آشــتی تهران و ریاض به زودی و 

احتماالً در بغداد ِسرو خواهد شد.
عــراق  نخســت وزیر  »محمد شیاع الســودانی« 
گفــت: بــه زودی بــرای مذاکــرات تهــران و ریاض اقــدام 
می کنیم. ایران و عربســتان به ازســرگیری این مذاکرات 
زیر نظر بغداد اهتمام دارند و به زودی برای دیداری در 

بغداد اقدام خواهد شد.
او به رســانه های ســعودی اظهار کــرد: »فیصل بن 
فرحــان« وزیــر امــور خارجــه عربســتان بــه زودی بــرای 
گفت وگــو دربــاره از ســرگیری مذاکــرات بیــن ریــاض و 

تهران به بغداد سفر می کند.
عــراق  خارجــه  وزیــر  »فؤاد حســین«  همچنیــن 
در ســخنانی خاطر نشان ساخت: »محمد بن سلمان« 
ولیعهــد ســعودی از مــا خواســت میزبــان دیــدار وزرای 

خارجه ایران و عربستان باشیم.
خارجــه  وزیــر  فرحــان«  »فیصل بــن  طرفــی  از 
عربستان در سخنانی خاطر نشان کرد: ریاض با تهران 
بــرای  راهــی  و  بــه دنبــال زمینــه  و  ارتباط برقرار کــرده 
ادامه گفتگوها اســت، زیرا گفتگو بهترین راه برای حل 

اختافات در منطقه است.
در همیــن رابطــه »امیــر عبدالهیــان« وزیــر امــور 
خارجــه کشــورمان بــا اشــاره بــه روابــط تهــران ریــاض 
گفــت: این طرف ســعودی اســت که بایــد تصمیم بگیرد 
کــه چگونــه رویکــرد ســازنده ای را در برابــر ایــران دنبــال 

خواهد کرد.
در چنــد روز گذشــته »ناصــر کنعانــی« ســخنگوی 
وزارت خارجه جمهوری اسامی ایران با اشاره به برخی 
از مواضــع مطــرح شــده از ســوی مقامــات ســعودی در 
ارتبــاط با ایــران، تصریح کرد: به تازگــی مواضع مثبتی از 
ســوی برخی از کشــورها از جمله عربســتان شــنیده ایم. 
مــا ایــن مواضــع مثبــت را ارج می نهیــم و نشــانه مثبــت 

می دانیم.
حتی در ســفر یکشــنبه گذشــته »شــیخ محمد بن 
عبدالرحمــن آل ثانــی« وزیر امــور خارجه قطر، او حامل 
پیام هــای ســازنده ای از ســوی کشــورهای حــوزه جنوبــی 
خلیج فارس از جمله عربستان برای گفتگو با جمهوری 

اسامی بود.
مثبتــی  نشــانه  پیام هــا،  و  ســخنان  ایــن  همــه 
میــان  تنش هــا  کاهــش  از  جدیــدی  فصــل  آغــاز  از 
بــه  بــود. تعاماتــی کــه شــاید  تهــران و ریاض خواهــد 
شــود.  منجــر  کشــور  دو  بیــن  برقراری مجدد روابــط 
در  عربســتان  و  ایــران  کــه  اســت  ســال  دو  از  کمتــر 
حال مذاکره هســتند. قبــل از شــروع ناآرامی های اخیر 
در کشــور قرار بود دور ششــم گفتگوها در بغداد برگزار 
شــود، که اینگونه نشــد. ناآرامی ها در ایران شروع شد 
و ســعودی ها در انتظار تضعیف ایران و گرفتن امتیازی 

نشستند.
با پایان اغتشاشــات و آغاز پیام های برجامی کشورهای 
غربی، مجدداً عربستان به دنبال تداوم گفتگو و تعامل 
ایــن خصــوص  در  افتــاد.  ایــران  اســامی  بــا جمهــوری 
پیام های مثبتــی رد و بــدل شــد و مقامات دو کشــور در 

اظهاراتی پالس های مثبتی برای یکدیگر فرستادند.
هرچند به نظر می آید همچنان ســایه میل و اراده 
کاخ ســفید بر شــاهزاده های سعودی ســنگینی می کند. 
آنــان خــود را تابعــی از اراده آمریــکا می بیننــد. به همین 
روابــط  مســتقل  اصــاح  بــرای  توانــی  و  تمایــل  خاطــر 
خــود بــا ایــران ندارنــد؛ امــا واقعیت هــای میدانــی ایران، 
آمریکایی هــا را مجبور کــرده اســت تــا بــه ریــاض چــراغ 
ســبز نشــان دهد تا دستکم بخشــی از مشکات خود را 

با تهران حل کند.
شــاهزاده های ســعودی در زمــان حضــور دونالــد ترامــپ 
در کاخ ســفید بیشــترین فاصلــه را از ایران گرفتنــد. بــا 
آمــدن دموکرات هــا علی رغــم آنکــه برخــاف شــعارهای 
و  ریــاض  میــان  رابطــه  گســل های  انتخاباتی بایــدن، 
واشــنگتن چنــدان فعــال نشــد، اما دســتکم فشــارهایی 
بــر سیاســت منطقــه ای عربســتان وارد آمــد. در نتیجــه 
ســعودی ها که خود در یمن درگیر هســتند، برای جبران 
برخی خاءها مجدداً به سمت تهران دست دراز کردند.

خبـــــــــــــــــر

جزئیات طرح اصالح قانون 
انتخابات مجلس

ســخنگویکمیســیونامــورداخلــیکشــوروشــوراها
درمجلــسدربــارهمفادطــرحاصالحقانــونانتخابات
مجلــسکــهدرحــالبررســیدرصحنمجلساســت،

توضیحاتیداد.
با خبرنــگار  مشــروح  گفت وگــوی  در  حــدادی  علــی 
مهر، درباره طرح اصاح قانون انتخابات مجلس شــورای 
اســامی، اظهــار کرد: رهبــر معظم انقاب بارهــا از جمله 
در دیــدار خــرداد امســال با نماینــدگان مجلس یازدهم بر 
پیگیــری اصــاح قوانیــن انتخابــات بــه عنوان یــک مطالبه 
از مجلــس تاکیــد کردنــد. بنابرایــن طــرح اصــاح قانــون 
انتخابات مجلس شــورای اســامی ناظر بر سیاســت های 
کلی انتخابات اباغی از ســوی مقام معظم رهبری اســت 
که این سیاست ها در سال ۹۵ از سوی ایشان اباغ شد.

 تبلیغاتانتخاباتی
بهروزرسانیشدهاست

او بــا اشــاره بــه بــه اینکــه در طرح اصــاح قانــون انتخابات 
مجلس یکسری اصاحات و تغییرات در تبلیغات انتخاباتی 
انجام و تبلیغات به روزرسانی شــده اســت، گفت: در این 
طــرح پیــش بینی هــای الزم برای تبلیغــات انتخاباتی انجام 
شــده اســت. همچنین در این طرح به موضوعات مرتبط با 
تخلفــات انتخاباتــی، جرایم انتخاباتــی و جلوگیری از خرید 
و فروش رأی اشــاره شــده است و راهکارهایی برای ارتقای 
آگاهی های عمومی درباره موضوع انتخابات در نظر گرفته 
شــده اســت که صدا و ســیما و دیگر رســانه ها مســئولیت 

مهمی در این زمینه دارند.
ســخنگوی کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها 
در مجلس با بیان اینکه نوع و شــیوه تبلیغات در زمان 
انتخابــات در بخــش فضــای مجــازی هــم در ایــن طــرح 
لحــاظ شــده اســت، ادامــه داد: هــر داوطلــب می توانــد 
یک ســتاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی 
داشــته باشــد و موظف اســت که نشــانی و مشــخصات 
دقیــق درگاه و همچنیــن مســئول آن را بــه فرمانــداری 
مرکــز حوزه انتخابیه و هیئت اســتانی بررســی تبلیغات 
اعام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعام 

می کند، ثبت کند.

 سازوکارفعالیتهایانتخاباتی
درفضایمجازی

حدادی ادامه داد: نامزد موظف اســت پیوند ســایر 
درگاه هــای مجــازی قانونــی ماننــد پیام رســان اجتماعــی 
و  تبلیغــات  کلیــه  دهــد.  قــرار  مذکــور  تارنمــای  در  را 
فعالیت هــای انتخاباتــی نامزد در فضــای مجازی تنها در 
ایــن تارنمــا و درگاه هــای معرفی شــده صــورت می پذیرد. 
وزارت کشــور موظــف اســت پــس از تأییــد ســتادهای 
مجــازی، پیونــد ایــن ســتادها را از طریــق ســامانه خــود 
بــه تفکیــک حــوزه انتخابیــه در دســترس قــرار دهــد، به 
گونه ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی 
با داوطلبان و سوابق آنان به این سامانه مراجعه کنند.
در  احــزاب  فعالیــت  مشــارکت  کــرد:  تاکیــد  او 
انتخابــات هــم در طــرح اصاح قانــون انتخابات مجلس 
انتخابــات  در  دقیــق،  عبــارت  بــه  اســت.  شــده  لحــاظ 
بــرای هــر یــک از نامزدهــا و یــا عنــوان فهرســت احزاب، 
شناســه منظــور می شــود. رای دهنــده می توانــد عنــوان 
فهرســت یــا اســم نامــزد یــا نامزدهــای مدنظــر خویش و 
یــا شناســه آن هــا را در بــرگ رأی درج کنــد. همچنیــن 
ارتقای شایسته گزینی از طریق اصاح شرایط داوطلبان 
انتخابات مجلس شورای اسامی مورد توجه قرار گرفته 
اســت و این نکته بســیار مهمی اســت و باعث می شــود 
افراد شایســته و نمایندگانی در طراز جمهوری اســامی 

ایران انتخاب شوند.

 فرصت۴ماههشوراینگهبان
برایبررسیصالحیتها

شــورای  مجلــس  در  ســاوجباغ  مــردم  نماینــده 
اســامی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه در طــرح اصاح 
قانون انتخابات مجلس زمان ثبت نام داوطلبان را چند 
مــاه قبــل از ثبــت نام اصلــی در نظر گرفتیــم، داوطلبان 
بایــد زودتــر اســناد و مدارکــی را کــه الزم اســت، ارائــه 
دهند و این اتفاق باعث خواهد شــد که شــورای نگهبان 
بیــش از چهــار ماه فرصت بررســی صاحیــت داوطلبان 
انتخابــات مجلــس را داشــته باشــد. از ســوی دیگر، این 
اقــدام باعــث می شــود تــا مــردم هــم بتواننــد شــناخت 
کامل و بیشــتری از داوطلبان انتخابات مجلس شــورای 

اسامی داشته باشند.

حــدادی گفــت: در طــرح اصــاح قانــون انتخابــات 
مجلــس، پاســخگو بــودن مراجعــی کــه از آنهــا دربــاره 
داوطلبــان اســتعام بــه عمــل می آید، پیش بینی شــده 
اســت. الکترونیکی شــدن مراحل مختلف انتخابات هم 
مــورد توجــه قرار گرفته اســت که بایــد ببینیم در صحن 
مجلس نمایندگان درباره آن چه پیشنهاداتی می دهند.
او بــا بیــان اینکه اصاح فرآیند تشــکیل هیأت های 
اجرایی هم در طرح مذکور آمده است، اظهار داشت: در 
قانون فعلی فقط در شهرستان ها و حوزه های انتخابیه 
تشــکیل هیأت های اجرایــی را در زمان انتخابات داریم، 
امــا در طــرح اصــاح قانون انتخابات مجلس نیاز اســت 
که در وزارت کشور هم هیأت های اجرایی تشکیل شود 
تا نظارت عامی در مجموعه وزارت کشــور با حضور قوه 

قضائیه و دیگر معتمدان صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در 
مجلس با اشــاره به اینکه پیش بینی مشــارکت احزاب در 
انتخابــات مجلــس را هم در این طــرح آوردیم، گفت: اگر 
ایــن موضــوع در صحــن مجلس بــه تصویب برســد، قطعاً 
بایــد در تعرفه هــا هــم تغییراتــی ایجاد شــود تا مشــارکت 

احــزاب در بخش انتخابات مجلس افزایش یابد.

روزنامه»نیوز«پاکستانبهنقلازمقامرسمی
وزارتانــرژیایــنکشــورنوشــتایــرانبابــت
تعلــل8ســالهاســالمآبــاددرعملبــهتعهدات
 خــوددرقبــالقــراردادخــطلولــهگاز»آی-پی«
)ایران-پاکســتان(خواســتارپرداخــتغرامت۱8 

میلیارددالریازسویپاکستانشدهاست.
به گزارش ایرنا، این رسانه پاکستانی بدون 
اشاره به نام مقام یاد شده، به نقل از او نوشت: 
در ســفر یک هیات رســمی پاکســتان به ایران در 

هفته هــای اخیــر، طــرف ایرانــی با تاکید بــر اینکه 
تحریم هــای آمریــکا علیه ایــران کامــا غیرقانونی 
بــوده و رســما نمــی تواند مبنای توقــف قراردادها 
بــا  کشــورها  ســایر  اقتصــادی  همکاری هــای  و 
ایــران شــود، از این هیات پاکســتانی خواســته تا 
براساس تعهداتش به قرارداد گازی با ایران، خط 
لولــه گاز را حداکثــر تــا مــاه مــارس ۲۰۲۴ )پایــان 
ســال ۱۴۰۲( درخــاک خــود احــداث کنــد و یا خود 
را برای پرداخت غرامت ۱۸ میلیارد دالر براساس 

بندهای درج شده در قرارداد در خصوص جریمه 
تاخیر اجرای تعهدات، آماده کند.

 در قــرارداد گازی ایــران و پاکســتان، پایــان 
ســال ۲۰۱۴ بــه عنــوان ضــرب االجل این قــرارداد 
تعییــن شــده بــود. ایران مدتها قبــل از این ضرب 
االجل، به تعهد خود عمل کرد و خط لوله انتقال 
گاز بــه پاکســتان را تــا نزدیــک مــرز ایــن کشــور 
احداث کرد. طرف پاکستانی اما با وجود گذشت 
نزدیــک بــه یک دهه از ضرب االجــل این قرارداد، 

به بهانه تحریم های آمریکا هنوز هیچ اقدامی در 
جهت اجرای تعهداتش انجام نداده است.

طبق مفاد این قرارداد، پاکســتان موظف به 
پرداخت جریمه عدم انجام تعهدات خود اســت. 
جمهوری اسامی ایران تاکنون با توجه به حسن 
همسایگی، اقدامی حقوقی برای دریافت جریمه 

از طرف پاکستانی انجام نداده است.
طبــق ایــن قرارداد، هر یــک از طرفین که به 
تعهــدات خــود در زمان تعیین شــده )پایان ســال 

۲۰۱۴( عمل نکند، به ازای هر روز تاخیر در اجرای 
تعهــدات، موظــف به پرداخت مبلغ مشــخصی به 

عنوان غرامت به طرف مقابل است.
ایــن رســانه پاکســتانی بــا اشــاره بــه اینکــه 
طبــق قــرارداد یــاد شــده، پاکســتان از اول ژانویــه 
ســال ۲۰۱۵ تاکنون مشــمول پرداخــت جریمه به 
ایــران می شــود، نوشــت: اگــر ایــران بخواهد این 
موضــوع را بــه دادگاه بکشــاند، پاکســتان ناگزیــر 

به پرداخت میلیاردها دالر غرامت خواهد بود.

خبـــــــــــــــــر

کشــور مالیاتــی امــور ســازمان رئییــس
درآمدهــایمالیاتــیدرســالجــاریراحدود
۳۹۰هزارمیلیاردتومانعنوانواعالمکرد
کــهایــنرقــمدرمقایســهبــاســالقبــل۵۵ 

درصدرشدداشتهاست.
بــه گزارش خبرنگار پارلمانــی ایرنا، داوود 
مجلــس  سه شــنبه  علنــی  جلســه  منظــور در 
بــه  رســیدگی  جریــان  در  و  اســامی  شــورای 
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
احــکام  مهم تریــن  عملکــرد  بررســی  مــورد  در 

بــا درآمدهــای  تبصره هــا و ردیف هــای مرتبــط 
مالیاتــی(  درآمدهــای  محوریــت  عملیاتی)بــا 
قانــون  در  ســرمایه ای  دارائی هــای  واگــذاری  و 
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیش بینی کرد: تا 
پایان سال نیز امکان تحقق ۴۶۵ هزار میلیارد 
تومــان درآمــد مالیاتــی را داریم کــه در مجموع 
میزان تحقق این درآمد ۱۰۳ درصد خواهد بود.
رئییــس ســازمان امــور مالیاتی کشــور با 
اعــام اینکــه در ســال قبــل رشــد ۶۰ درصدی 
کــرد:  اظهــار  داشــتیم،  مالیاتــی  درآمدهــای 

مهم تریــن رویکــرد مــا در تحقــق درآمدهــای 
مالیاتــی، عدالت مالیاتی و مقابله با فرارهای 
میلیــارد   ۱۰۰ بــاالی  یعنــی  بــزرگ  مالیاتــی 
تومــان بــوده اســت؛ در ایــن زمینــه یــک مورد 
فــرار مالیاتــی بــاالی ۱۲۰۰ میلیــارد تومــان را 
شناسایی کردیم و در حال وصول آن هستیم. 
همچنیــن در موردی دیگر درحال پیگیری یک 
فــرار مالیاتــی ۹۰۰ میلیــارد تومانــی هســتیم. 
تاکنون بیش از ۲۰ مورد فرار مالیاتی بزرگ را 

پیگیری کرده ایم.

او بــا تاکیــد بــر اینکــه گســتره فرارهــای 
ســازمان  ایــن  یافته هایــی  از  بیــش  مالیاتــی 
اســت، عنوان کرد: در ســال قبل با شناسایی 
۲.۲ میلیون مودی جدید مالیاتی در اشخاص 
حقیقی زمینه وصول مالیات را از کســانی که 
تاکنــون مالیــات نمی دادند را فراهــم کردیم و 
امسال ۱.۵ میلیون اظهار نامه جدید دریافت 
کردیم. در ســال جاری نیز یک میلیون مودی 
جدیــد شناســایی کردیم که در ســال آینده از 

آنها اظهارنامه دریافت خواهیم کرد.

وزیراموراقتصادیوداراییدرموردچرایی
مصونیــتقضایــیهیــات۷نفرهمولدســازی

داراییهایدولتتوضیحداد.
ســید  مهــر،  گزارش خبرنــگار  بــه 
جلســه  در  شــب  احسان خاندوزی دوشــنبه 
و  ســرمایه گذاری  موانــع  رفــع  پیگیــری  ســتاد 
تولیــدی بــا بیــان اینکــه دولت خــود پیش قدم 
شــد تا مالیات بــر تولید را کاهش دهد، اظهار 
کرد: ما می توانیم یک یا دو سال از درآمدهای 
مالیاتی چشم پوشــی کنیم تا با به ســوددهی 
رسیدن شــرکت ها بتوانیم مالیــات بیشــتری را 

وصول کنیم.
ایــن  اکنــون یکــی از بحث هــا  افــزود:  او 
اســت کــه برخــی می گوینــد واگذاری هــا بایــد 
بازگشــت پذیر باشــد. چقــدر بی اعتمــادی بین 
دولت و بخش خصوصی وجود دارد و چرا باید 

این بی اعتمادی را تشدید کنیم.
ادامــه  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
داد: رئیــس جمهــور اعــام کــرد کــه خبره ترین 
کارشناســان را تعییــن می کنیــم تــا خطایــی به 
وجود نیاید؛ اما اگر دولت تصمیم می گیرد پای 

آن خواهد ایستاد.
مــوارد  کــرد: در برخــی  تاکیــد  خانــدوزی 
شــاهد تضــاد در تصمیم گیری ها هســتیم اگر 

قــرار اســت؛ یــک نهــادی تجدیــد نظــر کنــد، نه 
صرفــاً در حــوزه خــودرو، بلکــه در ســایر مــوارد 
می تــوان زمــان تعیین کرد و گفــت که تا ۶ ماه 

مصوبه قبلی پا بر جاست.
او به رفع تعهد ارزی اشــاره کرد و افزود: 
تعهد ارزی گرفتن حتماً در شــرایط جنگ ارزی 
درســت اســت، امــا ایــن انتظــار وجــود دارد تــا 
ابتــدا شــرکت های دولتــی تعهــد ارزی خــود را 

انجام دهند.
کــرد:  اقتصــادی دولت تاکیــد  ســخنگوی 
پس از رفع تعهد ارزی از ســوی بخش دولتی، 
بایــد از بخــش خصوصــی غیــر دولتــی انتظــار 
داشــته باشــیم. مصلحــت همه مــا در اقتصاد، 
معنــای  بــه  ایــن  اســت.  کان  اقتصــاد  ثبــات 
نگه داشتن نرخ نیست بلکه اقدامات تدریجی 

است.
خانــدوزی افــزود: انتظار ما این اســت که 
تولیدکننــدگان از رویــه رســمی حمایــت کننــد. 
جنــگ  مقــدم  خــط  ســربازان  تولیدکننــدگان 
و  دولــت  متقابــل  کمــک  هســتند.  اقتصــادی 

تولیدکننده است که پایدار خواهد بود.
ســود  نــرخ  خصــوص  در  ادامــه  در  او 
بانکــی گفــت: تنگنــای اعتبــاری کــه بــه جهــت 
سیاســت های ضد تورمی ایجاد شــده اســت و 

مــا نیــز بــه دنبــال آن هســتیم نبایــد منجــر به 
بی قاعدگی در نظام بانکی شود.

وزیــر اقتصــاد افــزود: نظارت هــا افزایــش 
یافتــه امــا در همیــن شــرایط برخــی بانک هــا 
بیــش از نــرخ مصوب ســود پرداخــت می کنند. 
شــاید نرخ ها باالتر برود و ممکن است عده ای 

نرخ شکنی کنند.
خانــدوزی تصریــح کــرد: بانک های دولتی 
بــه دلیــل رعایــت بیشــتر شــاهد خــروج پــول 
هســتند. در ایــن بین بانک های بدحســابی که 
به پیشــرو ها تبدیل شده اند باید در چارچوب 
نظارتــی قــرار بگیرند. هزینه هــای اضافه ای که 

برای تولید ایجاد می شود از این نظر است.
او تاکیــد کرد: انتظــار داریم بانک مرکزی 
بانک ها را ســر خط بیاورد. نمی شــود که برخی 
بانک هــا هــر طــور کــه می خواهنــد رفتــار و بــه 
تصمیــم شــورای پــول و اعتبــار و حتــی رئیــس 

جمهور دهن کجی کنند.
وزیر اقتصاد در پایان این جلسه در جمع 
خبرنــگاران نیــز در خصــوص مصونیــت هیــات 
7 نفره مولدســازی گفــت: وقتــی دولــت وارد 
تعامل با بخش خصوصی می شــود، ضمن کار 
کارشناسی برای جلوگیری از فساد، نیاز است 

تا واگذاری به راحتی قابل بازگشت باشد.

بدانــد  پیمانــکار  اگــر  خاندوزی افــزود: 
زمینــی را ممکــن اســت در آینــده پــس بگیــرد، 
دیگــر کار را انجــام نمی دهــد. در نتیجــه ایــن 

اطمینان خاطر داده شده است.
او در پاسخ به این سوال که اگر فسادی 
رخ دهــد چه فرآینــدی در نظــر گرفتــه خواهــد 
ناظــر  نفــر  میلیــون   ۸۵ کــرد:  تصریــح  شــد، 
درشت و ریز مصوبات خواهند بود. سامانه ای 
پیــش از ۲۲ بهمــن ایجاد خواهد شــد که کلیه 

مصوبات در آن اعام می شود.
برخــی  اینکــه  مــورد  در  اقتصــاد  وزیــر 
ایــن ترتیــب  بــه  می گوینــد دولــت قصــد دارد 
کســری بودجــه خــود را جبــران کنــد، گفت: به 
جهــت اینکــه ســال های ســال کارهــای عمرانی 
عقــب مانده اســت و در عین حــال دارایی های 
راکد وجود داشــت، مولدســازی در دســتور کار 

دولت قرار گرفته است.
خانــدوزی  اظهــار کــرد: ایــن موارد قرار اســت 
کمک کند تا پروژه های عمرانی اجرایی شــود. 

این کار به تولید جدید منجر خواهد شد.
او تاکیــد کــرد: قطعــاً ایــن کار یکــی از بهترین 
کارهــای دولــت اســت. هــر عاقلــی اگــر بدانــد 
می توانــد از دارایــی راکــد خود اســتفاده کند و 
ثروت ایجاد کند قطعاً این کار را خواهد کرد.

گــزارش بررســی جریــان در نفــت وزیــر
کمیســیونبرنامــهوبودجــهدربــارهعملکــرد
ســال بودجــه الیحــه درآمــدی تبصرههــای
۱۴۰۱اعــالمکــردکــهدرعملکرددســتگاههای
وزارتنفــتدرفــروشووصــولنفــت،گاز،
 ۱۰ در گازی میعانــات و نفتــی فرآوردههــای
ماهــهگذشــته۴۰درصــدرشــددرمقایســهبا

سالقبلداشتهایم.
بــه گــزارش ایرنــا، در جلســه علنــی دیروز 
مجلس شــورای اسامی، سوال مالک شریعتی 
نیاســر، نماینده تهران از وزیر نفت در دســتور 

کار قرار گرفت و جواد اوجی در صحن مجلس 
ادامــه داد: در حــوزه میعانــات گازی بیش از 

7۰ میلیــون بشــکه در ۱۰ ماهــه گذشــته 
داشــته ایم،  درآمــد  وصــول  و  فــروش 
و  نفــت  فــروش  ارقــام  بــه  توجــه  بــا 
میعانــات گازی و خالــص گاز صادراتــی 
پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه قطعــا 
درآمدهای پیش بینی شده از این محل 

در بودجه سال ۱۴۰۱ تا پایان سال 
تحقــق می یابــد. در خصــوص 

فروش، ۱۰۰ درصد تحقق 
داشته ایم؛ اما در بخش 
وصول درآمدها تقریبا 
بیــن دو تــا چهــار مــاه 

زمان می برد.
کــرد:  ابــراز  او 

شــدیم  موفــق  اینکــه 
از دوران ســرما بــه 
خوبــی عبــور کنیــم 
همــکاری  حاصــل 

و  مجلــس  دولــت، 
مــردم اســت تــا گاز مشــترک 

۲۶ میلیون مشترک دچار نقصان نشود.
وزیــر نفــت بــا بیان اینکــه وزارت نفت در 
دوره اوج مصرف گاز توانســت عاوه بر تامین 
تامیــن  نیــز  را  نیروگاههــا  گاز  گاز مشــترکان، 
کــرده و ســهم صادراتــی را نیــز حفــظ نمایــد، 
افــزود: امــروز بــه میــزان ۲.۲ میلیــون تــن در 

پاالیشــگاه نفتی گاز ال پی جی تولید می شــود 
و گازی  پاالیشــگاه  در  تــن  میلیــون   ۵.۶  و 
۴ میلیون تن در پتروشــیمی ها گاز ال پی جی 

تولید می شود.
اوجی یادآور شــد: خوشــبختانه در دولت 
ســیزدهم بیش از ۵۰ درصد نســبت به دولت 
دوازدهم، صادرات ال پی جی داشتیم. اما درباره 
مصوبه مجلس شورای اسامی باید اشاره کنم 
پــس از زمانــی کــه این قانون اباغ شــد، پیش 
نویــس آیین نامــه اجرایــی اســتفاده از ال پــی 
جــی در خودروهــا به دولــت تقدیم کردیم و در 

نیــز  مجلــس  مختلــف  کمیســیون های 
مــورد بررســی قــرار گرفــت. البتــه 
بــرای ایــن پیــش نویــش باید نظر 
سازمان محیط زیست و سازمان 

و  شــود  گرفتــه  اســتاندارد  ملــی 

ســرانجام در تاریــخ آبــان ماه امســال این آیین 
نامه اجرایی به تصویب هیات دولت رسید.

وزیــر دولــت ســیزدهم تاکید کــرد: قیمت 
گاز ال پی جی برای خودروها که در آذر امسال 
در ســتاد تنظیــم بــازار مصوب شــود و برای هر 
کیلوگرم گاز مایع جهت اســتفاده در جایگاه ها 
برای خودروهای ال پی جی سوز مصوب شد و 
پس از آن مکاتباتی با ســازمان ملی اســتاندارد 
داشــتیم تــا اســتاندارد جایگاه هــای ســوخت را 

تدوین کند.
اوجی ادامه داد: در موازات این موضوع 

مــا فراخوان هایی برای جذب ســرمایه گذاران 
اعــام  ســوخت  جایگاههــای  احــداث  جهــت 
کردیــم، بنابرایــن دولــت وظایــف خــود را در 
حیطه LPG انجام داده و تکالیف وزارت نفت 
در ایــن بخش بــه صورت کامل صورت گرفته 
اســت و هــم مصوبــه آییــن نامــه اجرایــی آن 
گرفته شــده و هم در ســتاد تنظیم بازار برای 
آن قیمتگذاری شــده است و مکاتبات الزم با 
ســازمان اســتاندارد و ســازمان محیط زیست 
انجــام شــده و از طرفــی منتظر ســازمان ملی 
استاندارد نیز برای کار نمانده ایم و به محض 
را  اســتانداردها  اســتاندارد،  ســازمان  اینکــه 
اعــام کنــد و جایگاه هــا کارشــان آغــاز شــود، 
مــا کار را بــرای خودروهــا و جایگاه هــا آغــاز 

می کنیم.
وزیــر نفــت بــا تاکید بــر اولویت نــاوگان 
عمومــی و اتوبــوس درون شــهری تاکیــد کرد: 
البتــه بــرای اجــرای این کار باید زیرســاخت ها 
هــم در خودروهــا و هم در جایگاه های عرضه 
ایجــاد شــود و امیدواریــم بتوانیــم بــه عنــوان 
ســوخت ســوم از این موضوع اســتفاده کنیم 
و تــا ســازمان محیــط زیســت و اســتاندارد بــه 
مــا ابــاغ نکنــد. چرا که مــا نمی توانیم مســیر 
را پیــش ببریــم و در آییــن نامــه دولــت ذکــر 
شده که باید حتماً تاییدیه سازمان استاندارد 
و محیــط زیســت اخذ شــود. اما خوشــبختانه 
در موضــوع LPG ، چــه در تولیــد و چــه در 
صادرات، بیش از ۵۰ درصد رشد داشتیم 
بــرای  صادراتــی  خــوب  درآمدهــای  و 

دولت و تبصره ۱۴ حاصل شد.
اوجــی در پایان تاکیــد کرد: به 
تبصــره ۱۴ عملکــرد  کلــی در  طــور 
قابــل قبولی داشــتیم، در خصوص 
داخــل  در  فرآورده هــا  فــروش 
 ۱۳۲ گذشــته  ماهــه   ۱۰ در  کشــور 
درصــد فــروش داخلــی داشــتیم و در 
صــادرات فرآورده هــای نفتــی بــه دلیل 
افزایــش مصــرف بنزیــن و نفــت گاز در 
داخــل نزدیــک بــه 7۰ درصــد 
تحقــق داشــتیم به طــور کلی 
تبصره ۱۴ بودجه ســال جاری 
و  تحقــق  درصــد   7۸ حــدود 
وصول یافته اســت. در بخش 
فــروش دارایی و ســهام، وزارت 
دارد؛  عمــده  دارایــی  دو  نفــت 
یکــی پاالیشــگاه شــازند و یکــی هــم 
پتروشــیمی  ســهام  از  درصــد   ۲۰

خلیج فارس داشته است.

ایرانبابتتعللگازیاسالمآباد،غرامت۱8میلیارددالریمیخواهد

 توضیحاتخاندوزیدرموردمصونیتقضایی
هیات۷نفرهمولدسازی

درآمدهایمالیاتی۵۵درصدرشدداشتهاست

 رشد۴۰درصدیدرآمدهاینفتی
در۱۰ماههامسال
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جزئیات افتتاح حساب 
جاری در بانک ملی ایران

بانــک ملــی ایــران شــرایط افتتــاح حســاب جــاری بــرای 
را ســال   18 بــاالی  حقیقــی  اشــخاص  و   مشــتریان 

اعالم کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران، بــر 

ایــن  اعــام  اســاس 
اســاس  بــر  و  بانــک 
دستورالعمل های صادره 
و  مقــررات  بــر  منطبــق 
از  دســتی  بــاال  الزامــات 
سوی بانک مرکزی، نبود 
نبــود  برگشــتی،  چــک 
در  غیرجــاری  تعهــدات 
شــبکه بانکی و نداشــتن 

حساب جاری مشابه در بانک ملی ایران از جمله شرایط 
و مقــررات افتتــاح حســاب جــاری برای اشــخاص حقیقی 
ایرانی باالتر از 18 ســال و اشــخاص حقیقی ایرانی کمتر 

از 18 سال دارای حکم رشد از مراجع قضایی است. 
همچنیــن پذیــرش تعهدنامــه شــرایط و مقــررات مبارزه 
بــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم، پذیرش شــرایط 
و مقــررات افتتــاح حســاب جــاری، تکمیــل فــرم افتتــاح 
حساب و اعام اطاعات هویتی، مالکیتی و اقتصادی و 
ارایه مســتندات صحت ســنجی آدرس محل سکونت از 

دیگر شرایط افتتاح حساب های جاری است.
الزم به ذکر اســت، حســاب جاری از کاربردی ترین 
حســاب های سیســتم بانکــی اســت و دســته چــک یکــی 
از ابزارهــای برداشــت از ایــن حســاب اســت کــه بــه نام 
صاحــب حســاب صادر شــده و با نوشــتن تاریــخ و مبلغ 
مشــخص روی هر برگه چک، امکان برداشت از حساب 

برای اشخاص دیگر را فراهم می کند.

انتشار اوراق گواهی سپرده 
مدت دار بانک مسکن

فروش اوراق گواهی ســپرده مدت دار عام با نرخ ســود 
علی الحســاب 18 درصد ســاالنه در دســتور کار شــعب 

بانک مسکن قرار گرفت.
بــه گــزارش پایگاه خبری بانک مســکن ، انتشــار و 

گواهــی  اوراق  فــروش 
ویــژه  مــدت دار  ســپرده 
عــام  ســرمایه گذاری 
شــش ماهه از تاریــخ 1۰ 
 1۴۰1 ســال  مــاه  بهمــن 
بانــک  کار  دســتور  در 

مسکن قرار گرفت.
نــرخ ســود اوراق مذکور 
علی الحســاب 18 درصد 

ساالنه در صورت ماندگاری بیشتر از یک ماه است.
بر این اســاس ضمن امکان فروش گواهی ســپرده 
یــاد شــده بــه ســایر مشــتریان، گواهی ســپرده مدت دار 
ویــژه ســرمایه گذاری عام شــش ماهه منتشــره بــه تاریخ 
1۰ مردادماه 1۴۰1 تمامی دارندگان نیز در سررســید، به 
صورت سیستمی و اتوماتیک به گواهی سپرده موصوف 

با شرایط ذکر شده تبدیل می شود.

همراهی پست بانک با 
مددجویان نهادهای حمایتی

بخشــنامه  تســریع و تســهیل شــرایط تســهیالت 
ســازمان  و  امــداد  کمیتــه  اشــتغال  قرض الحســنه 

بهزیستی به شعب پست بانک ایران ابالغ شد.
اعتبــاری  معاونــت 
پســت  الملــل  بیــن  و 
ابــاغ  بــا  ایــران  بانــک 
بخشــنامه ای بر تســریع 
شــرایط  تســهیل  و 
تســهیات  پرداخــت، 
قرض الحســنه اشتغال 
کمیتــه امداد و ســازمان 
بهزیستی مصوب قانون 

بودجــه ســال1۴۰1 بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران 
تاکید کرد.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی پســت بانــک 
ایــران، بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــا ابــاغ 
بخشــنامه 2688۴۰/۰1 مــورخ 1۴۰1/1۰/28 اعــام کرد: 
بــا توجــه به نامگذاری ســال جاری به عنوان ســال تولید 
دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن از ســوی رهبــر معظــم 
انقــاب و بــا توجــه به اهمیت ایجاد اشــتغال و ضرورت 
فراهــم کــردن شــرایط الزم بــرای ایــن امــر، نســبت بــه 
تســریع شرایط پرداخت این تسهیات توسط واحدهای 

اجرایی اقدام شود.
بــر اســاس ایــن گــزارش، وام هــای قــرض الحســنه 
تــا ســقف فــردی یــک میلیــارد ریال بــا حداکثر مــدت باز 
پرداخــت هفــت ســال بــه معرفی شــدگان کمیتــه امداد 
اعطــا  کشــور  بهزیســتی  ســازمان  و  خمینــی)ره(  امــام 

می شود.
بــه  بهزیســتی  ســازمان  معرفی نامــه  همچنیــن، 
بانــک بعنــوان مجــوز شــغلی بــرای دریافــت تســهیات 
خــود اشــتغالی مددجویــان تلقــی شــده و نیــاز بــه ارائه 
مدارک شــغلی دیگری نیســت و معرفی نامه تســهیات 
خــود اشــتغالی وکارفرمایــی بــه امضــا رئیس بهزیســتی 

شهرستان صادر می شود.
بــا هــدف حمایــت  ایــن تســهیات قرض الحســنه 
از اقشــار آســیب پذیر و اجــرای طرح هــای اشــتغال زایی 
موضــوع جــز  )1( بند )ب( تبصره 16 قانون بودجه ســال 

1۴۰1 کل کشور پرداخت می شود.

کوتاه از بانک و بیمه

 سهم بیمه تعاون
در توسعه صنعت

صنعت بیمه یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر 
کشــوری اســت و کشورهای توسعه یافته اغلب صنعت 
بیمــه توســعه یافته تــری دارنــد تــا زمانــی کــه صنعــت 
بیمــه نتوانــد بســترهای 
الزم بــرای حضــور ایمن 
اطمینــان  بــا  تــوأم  و 
ســرمایه گذاران  خاطــر 
را  خارجــی  و  داخلــی 
در بخش هــای مختلــف 
آورد  فراهــم  اقتصــادی 
نمی توان انتظار داشت 
بــه  کشــور  یــک  کــه 
بالندگی و تعالی اقتصادی دست یابد. از این رو صنعت 
بیمــه را می تــوان مهمتریــن عامــل شــتاب بخشــیدن به 

رشد اقتصاد ملی هر کشور به حساب آورد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه تعــاون ، اهمیت 
فزاینده نقش بیمه در فرآیند رشــد و توســعه اقتصادی 
و همچنیــن تامیــن رفاه اجتماعی ایجــاب می کند امکان 
توســعه صنعــت بیمــه در کشــورهای در حال توســعه از 
جمله کشــور ایران بررســی و شناســایی شــود تا امکان 
مــوارد  رفــع  بــرای  برنامه ریــزی جامــع  و  سیاســتگذاری 
بازدارنــده و تقویــت مــوارد بســط دهنــده توســعه بیمــه 
فراهــم شــود. دســتیابی بــه شــاخص های ضریــب نفوذ 
بیمــه یکــی از شــاخص های رفــاه اجتماعــی اســت کــه 
می تواند نشــان دهنده رشــد ،پیشــرفت و بالندگی بیمه 
در یــک کشــور و ارتبــاط مانوس یا غیــر مانوس فعالیت 

صنعت بیمه و اقتصاد یک کشور باشد.
بــا ایــن رویکــرد مــروری می کنیــم بــر دســتاوردها 
و پیشــرفت های اخیــر بیمــه تعــاون عرضه عمده ســهام 
بیمــه  فرابــورس شــرکت  مدیریتــی »وتعــاون«در  غیــر 
تعــاون تعــداد 2۳۵ میلیــون ســهم معــادل ۴.۷ درصــد 
را بــه طــور عمــده و نقــد از طریــق بــازار دوم فرابــورس 
بــه فروش می رســاند. گفتنی اســت، نماد شــرکت بیمه 
تعاون در تاریخ 12 آبان 1۳۹2 به عنوان یکصد و پنجاه 
و دومیــن نمــاد معاماتــی بــازار پایــه فرابــورس در گروه 
بیمــه و صندوق بازنشســتگی فعالیت خود را آغاز کرده 
و نخستین شرکتی بود که تمام پذیره نویسی آن تنها از 

طریق فرابورس و شبکه کارگزاری انجام شد.
ایــن مهم ســبب شــد تا رئیس وقــت اداره عملیات 
بــه  اشــاره  بــا  ایــران در خــرداد 1۳۹۴  بــازار فرابــورس 
اســتقبال معامــات صــورت گرفته شــرکت بیمــه تعاون 
مطــرح کنــد :»معامات بیمــه تعاون به عنــوان نماینده 
شــرکت های تعاونی در فرابورس ایران حاکی از آمادگی 
فرابــورس بــرای ورود دیگر شــرکت های تعاونــی به بازار 

پایه است.«
همچنیــن در روز چهاردهــم دی مــاه 1۴۰۰ شــرکت 
بیمــه تعــاون بــا ســرمایه اســمی ۵۰۰ میلیــارد تومان به 
عنــوان یکصــد و نودمین شــرکت در بــازار دوم فرابورس 

ثبت شد.
تمدیــد رتبــه اعتبــاری داخلــی -BBB بیمــه تعــاون 
از ســوی موسســه اعتبارســنجی برهــان شــرکت بیمــه 
تعــاون بــا توجــه بــه ماموریــت ســازمان مبنی بــر تعالی 
سازمانی و بهبود مستمر فعالیت های شرکت با شرکت 
در اعتبارســنجی موسســه برهــان موفــق به کســب رتبه 

اعتباری -BBB شد.
ارزیابــی این موسســه در محور هایــی نظیر جایگاه 
زیــر  بــا  تعدیلگــر  عوامــل  ریســک،  مدیریــت  رقابتــی، 

شاخه های متعدد صورت پذیرفته است.
گفتنــی اســت بــر اســاس آخریــن گــزارش منتشــر 
شده توسط بیمه مرکزی ظرفیت مجاز نگهداری ریسک 
بیمــه تعــاون افزایــش یافتــه و بــه 1۴۴۰ میلیــارد ریــال 

رسیده است.

پرداخت خسارت به 
زلزله زدگان شهرستان خوی  

از سوی شركت بیمه دانا
شــعبه خوی بیمه دانا با برآورد نســبی خســارات زلزله 
5.9 ریشــتری اخیر در این شهرســتان، آماده پرداخت 
خسارت به بیمه گذاران و زیان دیدگان احتمالی است.
بــه گــزارش روابط عمومی بیمه دانــا، زمین لرزه ای 
بــه بزرگی ۵.۹ درجه در 
امــواج درونــی  مقیــاس 
زمیــن )ریشــتر( ســاعت 
۹ و ۴۴ دقیقــه  هشــتم 
امســال،  مــاه  بهمــن 
شــمال  در  خــوی  شــهر 
آذربایجان غربی  اســتان 
را لرزانــد. طبــق گزارش 
لرزه نــگاری  مرکــز 
دانشگاه تهران، این زمین لرزه در عمق هفت کیلومتری 
اتفاق افتاد. این زمین لرزه تاکنون هفت کشته و حدود 

هزار مصدوم بر جای گذاشته است.
پــس از وقــوع زلزلــه اخیــر در ایــن شــهر، آقــازاده 
مراداعلــی رئیــس شــعبه خــوی بیمــه دانــا اعــام کــرد: 
تیــم کارشناســان مجــرب اعزامــی این شــرکت از تهران، 
در حــال حاضــر در مناطق زلزله زده مســتقر هســتند تا 
در صــورت مراجعــه زیان دیــدگان دارای بیمــه نامــه ایــن 
شــرکت، با تشــکیل پرونده و برآورد خسارات احتمالی، 

خسارت آنها را جبران نمایند. 
از  تعــدادی  زلزلــه  ایــن  در  گفــت:  ادامــه  در  وی 
واحدهــای مســکونی شــهروندان شــهری و روســتایی و 
ساختمان ها دچار خسارت شد که عمده ترین آن مربوط 
بــه منــازل مســکونی کارکنــان نیــروی انتظامــی اســتان 
آذربایجان غربی و تعدادی مدارس و فضاهای آموزشــی  
اســت کــه پــس از ارزیابی هــای صــورت گرفتــه، میــزان 

خسارات دقیق برآورد و آماده پرداخت خواهد بود.
گفتنــی اســت: شــعبه خــوی بیمــه دانــا از اولیــن 
روز وقــوع زلزلــه بــا حضور تیمــی از کارشناســان مجرب 
ایــن شــرکت در مناطــق زلزلــه زده حاضــر و  خســارت 
آمادگــی خــود را بــرای پرداخــت خســارت های احتمالــی 
بیمه گذاران دارای بیمه نامه تحت پوشــش این شــرکت 

اعام داشته است.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

مولدسازی دارایی های دولت می تواند هم از 
طریق کاهش کســری بودجه بدون خلق پول 
و هــم بــا جــذب نقدینگی هــای ســرگردان، به 

کنترل تورم کمک کند.
از  یکــی  ایبِنــا؛  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ایــران، کســری  مشــکات ســاختاری اقتصــاد 
بودجه عمومی دولت اســت. به دلیل ماهیت 
نفتی اقتصاد ایران طی یک قرن اخیر، بودجه 
دولــت وابســتگی شــدیدی بــه ارز هــای نفتــی 
داشــته اســت. این مشــکل در دوره تحریم ها 
و با کاهش دسترســی به این درآمد ها بیشــتر 
شــده و دولــت در کوتاه مــدت ناچــار به جبران 
اوراق  انتشــار  پــول و  از محــل خلــق  کســری 
بدهــی بــوده اســت کــه بــه نتیجــه گریزناپذیر 

تورم های مزمن و باال انجامیده است.
البتــه بخشــی از تأمیــن مالــی دولــت از 
محــل درآمد های غیر تورمی مالیات اســت که 
به ویژه در دولت ســیزدهم از مســیر مبارزه با 
فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید با قوت 
دنبــال می شــود، ولــی حداقــل در کوتاه مدت، 
مالیــات نمی توانــد همــه بــار کســری بودجه را 
بــه دوش بکشــد، چــرا که این فراینــد به زمان 

نیاز دارد.

 تناقض کسری بودجه
و اموال مازاد

رفتــار  در  تناقــض  یــک  بیــن  ایــن   در 
مالــی دولــت وجــود دارد؛ از یــک طــرف دولت 
اجتناب ناپذیــر  و  فزاینــده  هزینه هــای  بــا 
کفــاف  فعلــی  درآمد هــای  کــه  اســت  مواجــه 
آن را نمی دهــد، ولــی از ســوی دیگــر امــوال و 
دارایی هــای بی انــدازه ای دارد کــه بااســتفاده 

مانده و بهره وری صفر یا اندک دارند.
نمونه هــا بســیار اســت؛ بــه گفتــه وزیــر 
ســازمان  تهــران  یــک  منطقــه  در  اقتصــاد، 
تحقیقاتی یکی از وزارتخانه ها زمینی به متراژ 
168 هــزار مترمربــع دارد که می تواند بســیاری 
از نیــاز پروژه هــای تحقیقاتــی آن ســازمان و یا 
آن وزارتخانــه را بــرآورده کنــد. یــک وزارتخانــه 
هــم انبار هایــی بــه متــراژ 162 هــزار مترمربــع 
در منطقــه ۴ تهــران دارد کــه می توانــد عامــل 

درآمدزایی باشد.

تأمین مالی غیر تورمی
گذشــته  از  کــه  راهکار هایــی  از  یکــی 
بــرای تأمیــن مالــی غیــر تورمــی بودجــه مــورد 
تأکیــد کارشناســان قــرار داشــته، مولدســازی 

دارایی های دولت است.
بر اساس اظهارات رئیس سابق سازمان 
برنامــه و بودجه، دارایی دولت بالغ بر ۷ هزار 
هــزار میلیــارد تومــان اســت. حاال فــرض کنید 
اگــر دولــت بتوانــد بــه طــور متوســط 1۰ درصد 
بهــره وری از ایــن دارایی هــا را افزایــش دهــد، 
درآمــد حاصله چیزی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد 

تومان خواهد شد.

جالب اســت بدانید که پیش بینی دولت 
از درآمد های نفتی در الیحه بودجه 1۴۰2 رقم 
6۰۳ هــزار میلیــارد تومــان اســت؛ بــه عبارتــی 
بهــره وری 1۰ درصدی دارایی های دولت، بیش 

از درآمد نفتی یک سال کشور است.

اجماع برای تحول
افزایش بهره وری در ظاهر آسان، ولی در 
عمل کار بســیار دشــواری اســت؛ آن هم برای 
اقتصــاد ایران که به طور تاریخی هم وابســته 
به درآمد نفتی اســت و هم میانگین بهره وری 
پایینــی داشــته اســت. از ســوی دیگــر، تجربــه 
ســال های  در  برخــی خصوصی ســازی ها  تلــخ 
گذشــته، جامعــه را نســبت بــه تکــرار اتفاقات 

پیشین دچار سوءبرداشت کرده است.
امــا بــه نظــر می رســد این بار ســران ســه 
قوه با اســتفاده از تجربه های گذشته، رویکرد 
جدیــدی برای اســتفاده از ظرفیــت دارایی های 
نهاد هــای حکومتــی در پیــش گرفتــه و بــرای 
شــروع روی دارایی های راکد غیرمنقول دولت 

دست گذاشته اند.
عنــوان  دولــت،  دارایی هــای  مولدســازی 
طرحــی اســت کــه پــس از تصویب در شــورای 
اقتصــادی ســران قــوا و تأییــد رهبــر انقــاب، 
هم اکنون برای افزایش بهره وری این دارایی ها 
در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. بــر اســاس 
این مصوبه که ۷ آذرماه اباغ شد، قرار است 
هیئتــی ۷ نفــره از ســه قوه با اختیــارات ویژه، 
را  راکــد  دارایی هــای  ایــن  مولدســازی  فراینــد 

تســهیل و آن ها را تعیین تکلیف کنند.

گزینه های روی میز
ایــن مصوبه، همــه دارایی های غیرمنقول 
مازاد دستگاه ها، شرکت ها و بانک های دولتی 
می شــود.  شــامل  را  نیمه تمــام  پروژه هــای  و 
منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه 
اجرایی آن را مازاد تشــخیص دهد یا دبیرخانه 
هیئــت مولدســازی بــا بررســی کارشناســی بــا 
معیار هایی همچون راکد و بااســتفاده بودن، 
در راســتای وظایــف ذاتــی دســتگاه اســتفاده 
نشــدن، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی 
منطقــه و موقعیــت جغرافیایی، دارایی هایی با 
کاربــری تجاری، مســکونی، اقامتــی و تفریحی 
در  و  دهــد  تشــخیص  را  آن  بــودن  مــازاد 
کارگروهــی مرکّب از نماینده دســتگاه بررســی 
کــرده و ســپس بــرای تصمیم گیــری نهایــی در 

جلسه هیئت عالی مطرح کند.
بــرای مولدســازی  راهکار هــای مختلفــی 
دارایی هــای دولــت در نظــر گرفتــه شــده کــه 
بخــش  مشــارکت  به صــورت  آن هــا  از  برخــی 
اســت.  راکــد  امــوال  احیــای  بــرای  خصوصــی 
راهــکار دیگــر، تهاتــر برخــی امــوال بــا بدهــی 
تکمیل کــردن  ازای  در  پیمانــکاران  بــه  دولــت 
طرح هــای نیمه تمــام خواهــد بــود. همچنیــن 
و  امــاک  صندوق هــای  تشــکیل  یــا  و  اجــاره 

راکــد  و  مــازاد  امــاک  بــر  مبتنــی  مســتغات 
دســتگاه ها و ســهیم شــده عموم مردم در این 
صندوق هــا از دیگر روش های پیش بینی شــده 

برای مولدسازی این دارایی ها است.
زاده؛  قربــان  زمینــه حســین  همیــن  در 
رئیس ســازمان خصوصی سازی، با بیان اینکه 
مولدســازی دارایی دولت بعضاً با فروش و در 
برخی موارد با مشــارکت بخش خصوصی رقم 
می خــورد، تصریــح می کنــد: مولدســازی لزوماً 
بدیــن معنــا نیســت کــه حتمــاً بایــد مالکیتش 
حفــظ شــود و دولــت و بخــش خصوصــی روی 
آن ســرمایه گذاری کنند، چــرا که برخی اماک 
راکــد و اراضــی بااســتفاده دولتی قابلیت این 
را دارد تــا بــا یــک ارزش افزایــی کــه از طریــق 
شــورای عالی شهرســازی و کمیســیون مــاده ۵ 
قانون شــهرداری ها شــکل می گیرد، به مزایده 
اقتصــاد  چرخــه  بــه  آن  از  پــس  و  گذاشــته 
رســیده و بخــش خصوصــی آن را فعــال کنــد، 
بنابراین فروش هم به معنای یکی از مصادیق 

مولدسازی است.

نقطه امن جذب نقدینگی
طــرح،  ایــن  نتایــج  مهم تریــن  از  یکــی 
اقتصــاد  در  ســرگردان  نقدینگــی  جمــع آوری 
اســت. نقدینگی سرسام آوری که طی سالیان 
متمــادی به ویــژه در دهــه ۹۰ انباشــته شــده، 
هــراز گاهــی ســر از یــک بــازار دارایــی درآورده 
و قیمت هــا را بــه اوج می بــرد، بایــد بــه نقطــه 
امنی هدایت شود و یکی از این نقاط می تواند 
مشــارکت در امــوال غیرمنقــول دســتگاه های 

دولتی باشد.
از  مــردم  نــزد  موجــود  نقدینگــی  جــذب 
یــک طــرف آن هــا را بــه دلیــل کســب بازدهــی 
خــوب از یــک دارایــی امــن راضی نگــه می دارد 
و از طرفــی دولــت را در مدیریــت بازار هــا و 
کنتــرل التهابــات قیمتــی یــاری خواهــد کــرد. 
در نتیجــه، برنامــه کنتــرل تورمــی کــه دولــت 
ســیزدهم بــا مجموعــه ای از اقدامــات همچون 
افزایــش  بانک هــا،  ترازنامــه  مقــداری  کنتــرل 
ســهم مالیــات در بودجه، پرهیز از اســتقراض 
از بانــک مرکــزی و ... در دســت اجــرا دارد، بــا 

قدرت بیشتری دنبال می شود.

تصمیم گیری در اتاق شیشه ای
پــس از مطــرح شــدن مصوبــه ســران قوا 
بــرای مولدســازی دارایی هــای راکــد، انتقاداتی 
بــه آن وارد شــد. مهم تریــن نقــد بــه موضــوع 

اختیارات ویژه هیئت هفت نفره برمی گردد.
هرچند محور طرح مولدســازی دارایی ها 
با خصوصی سازی های ناکام سال های گذشته 
متفــاوت بــوده و تمرکز آن بر اموال غیرمنقول 
اســت، بــا ایــن حــال برخــی تجربه هــای تلخ از 
کارشناســان  برخــی  خصوصی ســازی ها،  آن 
مولدســازی  طــرح  در  انحــراف  بــه  نســبت  را 
رابطــه  ایــن  در  کــه  کــرده  نگــران  دارایی هــا 

تصمیم گیری هــا  شــفافیت  تضمیــن  ضــرورت 
اهمیت مضاعف پیدا می کند.

وزیــر اقتصــاد در تشــریح ایــن مســئله با 
تأکیــد بــر شــفافیت فراینــد تصمیم گیــری در 
هیئــت ۷ نفره مولد ســازی دارایی هــای دولتی 
بــه عنــوان ضمانت منحرف نشــدن تصمیمات 
اتخاذ شده، بیان می کند: ابتکار در این زمینه 
ایــن اســت کــه همــه اتفاقــات ایــن مصوبه در 
اتــاق شیشــه ای رخ می دهــد، چه بــرای اماک 
و مســتغات و چــه بــرای پروژه هــا بــه شــکل 
و  صددرصــد  شــفافیت  بی ســابقه ای  کامــاً 
بی رحمانــه ای برقــرار خواهیــم کــرد تــا تک تــک 
اینکــه شــک و شــبهه ای وجــود  بــرای  امــاک 
نداشــته باشــد، بــا شــفافیت کامــل در همــه 

مراحل مولد سازی شوند.
ســید احســان خانــدوزی اضافــه کــرد: در 
تمام مراحل کار مولد سازی به مردم می گوییم 
کــه وجــوه هر ملکی صرف کدام پروژه عمرانی 
و در چــه جایــی و چــه شــهری و چــه اســتانی 
هزینــه می شــود و در یک ســامانه ای که از آن 
رونمایــی می کنیــم، ایــن مولد ســازی تبدیل به 
اتــاق شیشــه ای مولد ســازی دارایی های دولتی 

خواهد شد.

نظارت و پاسخگویی
وزیر اقتصاد در خصوص پاســخگویی در 
مراحــل مختلــف ایــن مصوبه نیــز توضیح داد: 
در نظام تقسیم کار و مسئولیتی که در کشور 
وجــود دارد، در ترکیــب خــود هیئــت ۷ نفــره، 
یــک نماینــده از قــوه نظارتــی یعنــی نماینــده 
رئیس مجلس شــورای اســامی، یــک نماینده 
از رئیس قوه قضائیه در تمام جلسات هیئت 
حضور خواهند داشــت که حق رأی نیز دارند، 
این هــا گزارش هــای نظارتــی می خواهنــد و مــا 
به عنــوان دبیــر هیئــت مولد ســازی دارایی های 
دولتــی مکلف شــده ایم که ســه مــاه یک بار به 
ســران قــوا و 6 مــاه یک بــار بــه محضــر مقــام 

معظم رهبری گزارش دوره ای بدهیم.

استفاده از شبکه کارشناسی
عــاوه بر توضیحــات وزیر اقتصاد، برخی 
تضمیــن  بــرای  معتقدنــد  هــم  کارشناســان 
شــفافیت، دولــت می توانــد بــا ایجــاد ســامانه 
از  شــبکه ای  آن  در  کــه  واگــذاری  شــفاف 
کارشناسان در یک روند شفاف تعیین قیمت 
پایــه می کننــد و بعــد از آن از طریــق ســامانه 
و به صورت شــفاف مزایده برگزار خواهد شــد، 
اقدام به واگذاری و فروش اموال دولتی کند.

هرچنــد هنوز هم ابهاماتی درباره شــیوه 
اجــرای ایــن مصوبــه وجــود دارد و بایــد بــرای 
ســؤاالت بســیار مهم موجود پاســخ های دقیق 
و متقنــی ارائــه شــود، امــا اصــل ایــن تصمیــم 
اقدامی جســورانه و مهم اســت کــه در صورت 
اجــرای درســت، می توانــد نظــام تأمیــن مالــی 

دولت را دچار تحول کند.

در حالــی کــه طبــق استفســاریه دفتــر مقــام 
معظــم رهبــری، صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان 
نهادی خصوصی تشــخیص داده شــده است، 
بیمــه مرکزی بنا بــه چه دلیلی تمایل دارد که 
تشخیص جایگاه صندوق ذخیره فرهنگیان را 
از سازمان امور اداری و استخدامی استفسار 

کند؟
بــه گــزارش رازپــول، مدیــر کل توســعه 
ســرمایه انســانی بیمــه مرکــزی بــه تازگــی در 
اظهاراتــی بــه پایــگاه خبــری خــردوکان عنوان 
کرده که پرونده »مفید امینی« به دلیل وجود 
یک ابهام در انتصاب، به منظور استفســار به 

نهادهای ذیربط ارسال شده است.
علیرضا باقری در پاســخ پرسشــی درباره 
در  شــده  اشــاره  حسابرســی  بنــد  ســرانجام 
صورت هــای مالی بیمه مرکزی و افراد موضوع 
ایــن بنــد، بــا تاکید بــر این که بیمــه مرکزی بر 
اســاس آیین نامه اداری و استخدامی خودش 
فعالیــت می کنــد و از قانون مدیریت خدمات 
زمانــی  گفــت:  کنــد،  نمــی  تبعیــت  کشــوری 
کــه موضــوع مــاده 1۷ مطــرح بــود، بر اســاس 
آییــن نامه هــای نقــل و انتقــال آن زمــان، اگــر 
بیمــه مرکــزی کارمندی را به شــرکت های بیمه 
مامور می کرد، باید مدارک و مستنداتی را به 
سازمان اداری و استخدامی ارسال می کرد که 
نشــان بدهد شرکت مقصد، درصدی از سهام 

دولتی را دارد.
او افــزود: در ســال 1۳۹8 در ایــن بــاره 
مکاتبه جدیدی با سازمان اداری و استخدامی 
انجــام و ایــن پاســخ دریافــت شــد کــه بیمــه 
مرکــزی از قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
مستثناســت و مــی توانــد در ایــن باره خودش 
تصمیــم گیــری کنــد، بنابراین با طــرح موضوع 
در هیات عامل و مجمع عمومی، روند پیشین 
اصــاح شــد و بیمــه مرکــزی توانســت کارکنان 
خــود را بــه عنــوان مامــور بــه شــرکت ها اعزام 

کند.
مدیر کل توســعه ســرمایه انســانی بیمه 
مرکــزی بــا اشــاره بــه این کــه مــاده 1۷ پس از 

مدتی ابطال و دوباره بر اساس شرایط جدید، 
اســتخدامی  و  اداری  ســازمان  بــا  مکاتبــه ای 
انجــام شــد، گفــت: پاســخ این بود که اساســا 
بیمه مرکزی مشــمول قانون مدیریت خدمات 
کشــوری نیســت و مــی توانــد بــه رونــد قبلــی 

ادامه دهد.
باقــری بــه طــرح موضــوع حضــور برخــی 
کارکنان بیمه مرکزی و یا بیمه ایران به عنوان 
مدیــر عامــل در شــرکت های بیمــه خصوصــی 
اشــاره کــرد و بــا بیــان ایــن که همیــن موضوع 
باعــث شــد بیمه مرکزی دوبــاره به ماجرا ورود 
کنــد، ادامــه داد: وزیــر -اقتصــاد- اصاحیــه ای 
بــر آییــن نامــه بیمه مرکــزی اعمال کــرد که بر 
اســاس آن، کارکنــان بیمه مرکــزی از این پس 
نمــی تواننــد بــه شــرکت های بیمــه غیردولتــی 

مامور شوند.
 او بــا تاکیــد بــر ایــن کــه »این یــک اصل 
کلی و در حال اعمال است«، اظهار کرد: یکی 
از تبصره هــای افــزوده شــده بــه ایــن موضوع، 
این اســت که کارکنان بیمه مرکزی می توانند 
برای صیانت از ســهام دولت در شــرکت هایی 
کــه دولــت در آنها ســهام دار اســت، به عنوان 
مدیرعامــل و یــا عضــو هیــات مدیــره حضــور 
داشــته باشــند، امــا بــه شــرط ایــن کــه از آن 

شرکت حقوق نگیرند.
 مدیر کل توسعه سرمایه 
انسانی بیمه مرکزی درباره این 
انتصــاب »مفیــد  کــه موضــوع 
امینــی« بــه عنــوان مدیرعامــل 
چگونــه  معلــم  بیمــه  شــرکت 
شــده  خــارج  قاعــده  ایــن  از 
اســت، گفــت: دربــاره ماهیــت 
فرهنگیــان  ذخیــره  صنــدوق 

ابهاماتــی مطــرح شــده اســت، به گونــه ای که 
مرکــز پژوهش هــای مجلس، آن را »موسســه 
عمومــی غیردولتــی« دانســته اســت و طبیعتا 
چنیــن نهــادی بــا »نهــاد عمومــی غیردولتــی« 

متفاوت است.
می توانــد  مرکــزی  بیمــه  افــزود:   باقــری 
کارکنانــش را بــه نهاد عمومی غیردولتی اعزام 
کنــد، امــا مامــور کــردن کارکنــان بــه موسســه 
نیســت.  پذیــر  امــکان  غیردولتــی  عمومــی 
گزارش هایــی هم دریافت شــد نشــان می داد 
ردپایی از دســتگاه های نظارتی درباره ماهیت 

صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده است.
 او بــا بیــان ایــن کــه پــس از تاییــد حکــم 
مفیــد امینــی، ایــن ابهــام مطــرح و دربــاره آن 
چاره اندیشی شده است، گفت: بیمه مرکزی 
در ایــن بــاره بــا ســازمان اداری و اســتخدامی 
مکاتبــه و موضــوع را استفســار کــرده اســت، 
بنابرایــن بــا توجه به ابهام موجــود در ماهیت 
حقوقــی صنــدوق ذخیــره فرهنگیان، ســازمان 
اداری و اســتخدامی هر پاســخی بدهد، ما نیز 

مطابق آن عمل می کنیم.
 این مســئول افزود: اگر پاسخ استفسار 
آن گونــه کــه مــا در زمــان تاییــد حکــم تصــور 
می کردیــم نباشــد، فرد منصوب شــده خودش 
بــه بیمــه مرکزی بر می گــردد و حتی نیازی به 

اقدام ما هم نیست.

 چرا استفسار؟
 باقری در حالی موضوع استفسار درباره 
ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان را مطرح می 

پرونده »مفیدامینی«
از ثبت شرکت ها باز می گردد

 تأمین مالی ضد تورمی دولت
با مولدسازی دارایی ها

آدرس ســایت
روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد

w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

در سایت روزنامه بخوانید:

کنــد که اساســنامه این صنــدوق، بر خصوصی 
بــودن آن تصریــح دارد و ایــن استفســار، بــه 
جــای ســازمان اداری و اســتخدامی، پیشــتر از 
دفتــر مقــام معظم رهبری انجام شــده اســت. 
آن طور که اساســنامه صندوق می گوید، »در 
صنــدوق  موسســه  بــودن  خصوصــی  راســتای 
ذخیــره فرهنگیــان، الزم اســت 
بــه استفســاریه ای کــه از مقــام 
معظم رهبری در مورد موسسه 
انجام پذیرفته اشــاره شــود. در 
استفســاریه،  ایــن  بــه  پاســخ 
تایید صندوق ذخیره فرهنگیان 
خصوصــی  بخــش  عنــوان  بــه 
طــی نامه ای توســط دفتر مقام 
معظــم رهبــری بــه وزارت امــور 
اقتصادی و دارایی و سازمان پژوهش و برنامه 
ریــزی آموزشــی وزارت آمــوزش و پرورش اباغ 

شده است.«
 اکنــون بایــد منتظــر مانــد و دیــد آیا نظر 
سازمان اداری و استخدامی با نظر دفتر مقام 
معظــم رهبــری همسوســت؟! از ســوی دیگــر 
مشخص نیست طی روزهایی که هنوز نتیجه 
مشــخصی دربــاره ایــن پرونــده اتخــاذ نشــده، 
حضور مفید امینی در شــرکت بیمه معلم چه 

گونه خواهد بود؟
همچنیــن در حالــی کــه صنــدوق ذخیــره 
فرهنگیان در اساســنامه خــودش اذعان کرده 
که خصوصی است و پاسخ این استفساریه از 
پیــش معلــوم اســت چرا بیمه مرکــزی بنا دارد 
کــه بــا فرافکنــی و اســتعام مجدد بررســی به 

عمل آورد؟
 ایــن در حالــی اســت کــه برخــی منابــع 
خبــری اذعــان دارنــد کــه پــس از تائیــد بیمــه 
مرکــزی موضــوع ثبــت، نــام مفیــد امینــی بــه 
عنــوان مدیرعامــل در ســازمان ثبــت در حــال 
راهبــری اســت. بنابرایــن بــه نظــر می رســد با 
چنین مکانیزمی نه تنها باید این رویه متوقف 
شــود بلکــه بیمــه مرکــزی نیــز بایــد نســبت به 
مقتضــی  دســتورات  امینــی  مفیــد  بازگشــت 
صــادر کنــد، چراکــه در غیــر ایــن صــورت هــم 
در خصــوص عــدم تحقیــق کافــی در رابطــه بــا 
ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان به نهادهای 
نظارتــی بایــد پاســخگو باشــند و هم بــه دلیل 
خــود  انســانی  نیــروی  هنــگام  بــه  فراخــوان 

پاسخگو باشند.



 . چهارشنبه 12 بهمن 1401 . سال هجدهم . شماره 5087 . شـــــــــــرکتها

 دوم(
)نوبت

انتشار نوبت اول : 1401/11/11 نوبت دوم : 1401/11/12  روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران  

تقاضای شماره :  DP96-1072801021-AS تامین 10ست قطعات تعمیرات اساسی
DU80/MGT30 شناسه : 1447703توربین های زاریا مدل

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد   مناقصه تامین اقالم تقاضای موضوع را 
مراحل  تمامی  نماید.  برگزار  دولت)ستاد(  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از 
کیفی،  ارزیابی  اسناد  ارایه  کیفی،  ارزیابی  استعالم  مناقصه)دریافت  برگزاری 
دریافت باقی مانده اسناد مناقصه، ارایه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها( به 
صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت)ستاد( انجام خواهد 

گرفت.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: ستاد شرکت انتقال گاز ایران، واقع در خیابان نلسون 

ماندال)جردن(، بلوار اسفندیار، پالک 27، واحدخرید داخلی
2-موضوع مناقصه: تامین 10ست قطعات تعمیرات اساسی

3- محل تحویل کاال: تحویل درسایت متقاضی)ستاد انتقال گاز- تهران( 
4- مهلت زمانی دریافت کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: 
تاریخ   تاریخ 1401/11/11 تا ساعت 16 روز یکشنبه  ساعت 08:00 روز  سه شنبه 

1401/11/23، فقط از طریق سامانه ستاد خواهد بود.
اسناد  و  کیفی  ارزیابی  استعالم  کاربرگ های  بارگذاری  و  ارایه  زمانی  مهلت   -5
مناقصه: ساعت16:00  روز شنبه تاریخ 1401/12/13، فقط ازطریق سامانه ستاد 

توسط مناقصه گران بارگذاری شود.
6- شماره فراخوان مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(:   

2001092036000049
7- نحوه دریافت اسناد کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی:

   www.setadiran.ir :از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس
شماره  مصوبه  مطابق  کار:  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع   -8
تاریخ 1394/09/22 هیات وزیران و اصالحیه بعدی آن  123402/ت 50659 هـ 

خواهد بود .
 1-8- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به میزان 53/753/180/000 ریال 

و  متناسب با انواع تضمین های اعالم شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
به شماره 123402/ت 50659 هـ تاریخ 1394/09/22

اطالعات  دریافت  برای  می توانند  مناقصه گران  مناقصه گزار:  تماس  اطالعات   -9
بیشتر یا داشتن هرگونه ابهام درخصوص اسناد مناقصه به صورت مکتوب با نمابر 

شماره 81314177-021 یاشماره تلفن 81314237-021 تماس حاصل نمایند.
تبصره: اسناد ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه و ارایه پیشنهاد قیمت به صورت فشرده 
در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی بارگذاری شده که مناقصه گر مجاز به دریافت 

آن خواهد بود.
بر عهده  کنترل های الزم  و  مناقصه  بارگذاری  روند  از  اطالع  بنابراین مسئولیت 

مناقصه گران می باشد.
تاریخ  ساعت09:00 روزیکشنبه  قیمت  پیشنهاد  پاکات  پیشنهادها:  10-گشایش 
 – اسفندیار  بلوار  )جردن(،  ماندال  نلسون  خیابان  تهران،  نشانی  به   1401/12/14

پالک27  بازگشایی خواهد شد.
11- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:

مبلغ  کل   %10 میزان  به  تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  وتسلیم  تهیه  1-11-توانایی 
پیشنهادی)درصورت برنده شدن(، متناسب با انواع تضمین های اعالم شده در آیین 

نامه تضمین معامالت دولتی بشماره 123402/ت50659 هـ تاریخ 1394/09/22
2-11- مبلغ برآورد کارفرما :  2/775/318/000/000 ریال می باشد.

کد  با  کشور  مناقصات  رسانی  اطالع  ملی  پایگاه  در  مناقصه  کلی  12-اطالعات 
فراخوان  2001092036000049و سایت shana.ir موجود می باشد.

13- پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که براساس آیین نامه 
اجرایی بند ج ماده 21 قانون برگزاری مناقصات تایید صالحیت شده باشند.

 WWW.NIGTC.IR
WWW.SHANA.IR

شرکت انتقال گاز ایران
)سهامی خاص(

»آگهی  فراخوان عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی)نیمه فشرده(«

 دوم(
)نوبت

اداره کل خدمات ساختمانی و ایستگاهی
شرکت راه آهن ج.ا.ا انتشار نوبت اول : 1401/11/11 نوبت دوم : 1401/11/12 

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی 
م الف : 4212مناقصه شماره 1401-709-3 شناسه : 1445689 

شرکت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات  نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط 
جهت دعوت به مناقصه به شرح زیراقدام نماید.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید 135 دستگاه منبع کویلی تأسیسات مکانیکی جهت ایستگاه های راه آهن کشور
2- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا 3 ماه بوده و محل  اجراء طبق اسناد مناقصه می باشد.

3- شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دارای پروانه بهره برداری مرتبط از وزارت صمت و ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه 
توانمندی های محصوالت داخلی وزارت صمت )tavaniran.ir( موضوع ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و...

4- مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir و با پرداخت مبلغ 1،000،000 )یک میلیون( ریال از طریق لینک مربوط در سامانه فوق، اسناد 

ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.
کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکات الف مربوط به تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام می پذیرد لذا الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند.
5- مهلت  و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده: حداکثرتا ساعت12:00 روز سه شنبه مورخ 1401/12/09 از طریق سامانه فوق

6- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
7- مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست خریدار به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

پس از ارزیابی کیفی، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

وزارت راه وشهرسازی 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران  

)سهامی خاص(

وم(
ت د

)نوب

انتشار نوبت اول : 1401/11/11 نوبت دوم : 1401/11/12 

شناسه : 1446335

»فراخوان آگهی مناقصه عمومی«

شركت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

شرکت ملی گاز ایران
شركت گازاستان اصفهان

)سهامی خاص(

موضوع: انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین، وصـول مطالبات، 
اشـتراک پذیری و خدمات عمومی و نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگوالتور در سـطح 

شهرستان شهرضا و توابع
به شماره فراخوان )2001091138000166( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و  بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان در 

پایگاه ملی مناقصات 53137304 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز پنج شنبه تاریخ 1401/11/20 

می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/11/30 می باشد.
• زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 9:30 روز دوشنبه تاریخ 1401/12/01 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 3,052,000,000 ریال می باشد. 
-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 4 و 7  از سازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی الزامی 

می باشد.
- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده، اشخاص مشمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی 

و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
 پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- 

امور قراردادها و تلفن )داخلی 3759 و یا 3767( 031-38132
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

 دوم(
)نوبت

روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن انتشار نوبت اول : 1401/11/11 نوبت دوم : 1401/11/12 

  فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
 شرکت گاز استان گیالن   -  شماره 107 /م/1401

شناسه : 1447402
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان گیالن
)سهامی خاص(

شرکت گاز استان گیالن1-دستگاه مناقصه گزار :
رشت– پارک شهر ، خیابان ملت ، خیابان شهید سیادتی ، شرکت گاز استان گیالن2-نشانی دستگاه مناقصه گزار :

عملیات اجرایی ساختمانی و مکانیکال ایستگاه TBS مرکیه ماسال به ظرفیت 5000 متر مکعب در ساعت )PC(  3-موضــوع مناقصـــــه :
20/956/000/000 ریال به مدت 180 روز    4-مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان:

ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شماره شبا حساب IR 610100004001119206378746 به شناسه واریز 5-نوع و مبلغ تضمین : 
922119252292680010000000000001 بانک مرکزی  یا یکی 

از تضامین معتبر در آیین نامه شماره ت 50659/123402 ه مورخ 94/9/22  
به مبلغ 1/047/800/000 ریال

تا  ساعت 19 مورخ 61401/11/20-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی :
تا  ساعت 19 مورخ 71401/12/4-آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی توسط مناقصه گران  :

ساعت 10 روز 3 شنبه مورخ  81401/12/9-زمان بازگشایی پاکات مناقصه : 
9-مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران: مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( انجام می پذیرد.  

10-شماره )تلفکس( تماس:  33369086-013 دفتر امور پیمانها
* دارابودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته های ) ابنیه ( و  )تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز( الزامی است .*

* در این مناقصه دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا می شود.*
تذکر مهم : قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .

این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن   http://www.nigc-gl.ir قابل رویت می باشد .

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

مدیر مجتمع فسفات 
اسفوردی خبر داد: افزایش 

 تولید کنسانتره فسفات
در ۹ ماهه ۱۴۰۱

مدیر مجتمع فســفات اسفوردی بافق از افزایش تولید 
کنســانتره فســفات در بــازه زمانــی ۹ ماهــه از ابتــدای 

فروردین تا پایان آذر سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ایمپاســکو، حمید رحیمی 
مدیر مجتمع فسفات اسفوردی بافق در این باره عنوان 
کرد: مجتمع در طول ۹ ماهه از ابتدای فروردین تا پایان 
آذر مــاه موفــق بــه تولیــد ۴۰ هــزار و ۱۸۲ تــن کنســانتره 
آهن شــده اســت. وی افزود: تولید فســفات مجتمع در 
۹ ماهه ســال جاری به ۵۰ هزار و ۷۹۴ تن رســید که در 
مقایسه با ۴۴ هزار و ۹۴۰ تن ۹ ماهه ۱۴۰۰ بیانگر رشد 
۱۳ درصــدی اســت. رحیمــی همچنین خبــر داد: در مدت 
۹ ماهــه ســال جــاری موفق بــه فروش بیــش از ۴هزار و 
۳۰۰ تن فســفات شــدیم این در حالی است که در سال 

گذشته فروش فسفات نداشتیم.
طرح هــای  از  یکــی  کــرد:  عنــوان  همچنیــن  وی 
احــداث  از واگــذاری  پــس  توســعه ای مجتمــع فســفات 
کارخانه تولید کود سوپر فسفات تریپل با ظرفیت تولید 
ســاالنه ۲۰ هــزار تــن و دی کلســیم فســفات بــا ظرفیــت 
ســاالنه ۶ هزار تن اســت و در ســال جاری فاز تولید کود 
سوپر فسفات تریپل به پایان رسید و مراحل تست های 
مربــوط بــه تولیــد کــود در حــال انجــام اســت و در حــال 
حاضــر تولیــد اســید فســفریک۳۵ درصــدی در ایــن فــاز 

کارخانه اجرایی شده است.

تقدیر مدیرعامل گروه سایپا 
از شهردار تهران

مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا با ارسال پیامی از 
حضور و بازدید شهردار تهران و هیات همراه از خطوط 

تولید سایپا تقدیر کرد.
تیمــوری،  محمدعلــی  گزارش ســایپانیوز،  بــه 
مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا با ارســال پیامی از 
حضور شــهردار تهران و هیات همراه در شــرکت ســایپا 
و بازدیــد از خطــوط تولیــد و مرکــز تحقیقــات و نــوآوری 
صنایع خودرو ســایپا و حســن نظر و توجهی که در این 

خصوص وجود دارد تقدیر کرد.
تیموری در این پیام اظهار امیدواری کرده است که 
در سالی که بنام »تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
نــام گــذاری شــده اســت، بتــوان بــا همــکاری بهتــر دو 
مجموعــه و بهــره گیــری از توانمندی گروه خودروســازی 
ســایپا در اعتالی صنعت خودروســازی کشــور و خدمت 

رسانی به مردم بیش از پیش مثمر ثمر باشیم.

اخبـــــــــــــــــار

 ثبت رکورد تازه تولید گاز
در پارس جنوبی

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران 
اعالم کرد که پاالیشگاه های گاز کشور در فصل زمستان 
بیشــتر از ســقف تعهــد تولیــدی، اقــدام بــه فــرآورش و 

تحویل گاز کرده اند.
بــه گــزارش شــرکت ملــی گاز ایران، احمــد زمانی در 
ایــن بــاره گفــت: یکــی از اقدام هــای مؤثــر در ایــن زمینــه، 
روی  نتیجه بخــش  و  مؤثــر  مناســب،  تعمیــرات  انجــام 
تأسیســات و تجهیــزات ثابــت و دوار اســت که از پارســال 

برای آنها برنامه ریزی شده بود.
وی ادامــه داد: پارســال بــا وجــود تعمیــرات اساســی 
و  تولیــد  اقتضــای  بــه  بنــا  مرحلــه  ســه  در  انجام شــده 
ضرورت های پیش آمده، توانستیم به صورت ۱۰۰ درصدی، 
و  فرآیندهــا  همــه  و  دهیــم  انجــام  را  دوره ای  تعمیــرات 
دســتگاه هایی را کــه به طــور مســتقیم بــا تولیــد مرتبــط 
بودنــد، تعمیر، بازرســی و بازســازی کردیم کــه نتیجه این 
تعمیرات گســترده و برنامه ریزی، آمادگی تولید حداکثری 
برای فصل ســرد ســال در تأسیســات، بر اســاس تعهدات 

تکلیفی بود.
مدیــر هماهنگــی و نظارت بر تولید شــرکت ملی گاز 
ایــران بــا بیان اینکه بخش دیگــری از پیش بینی ها، آماده 
شــدن تجهیــزات رانــش گاز از خروجی های پاالیشــگاه ها، 
به ویژه پاالیشــگاه های مجتمع پارس جنوبی بود، تصریح 
کرد: آماده سازی بخشی از این ناوگان، از طریق تعمیرات 

اساسی روی توربین ها و ماشین های دوار انجام شد.
آمادگــی،  از  ایــن حــد  بــرای کســب  افــزود:  زمانــی 
همــکاری و هم افزایی مناســبی بیــن مدیریت هماهنگی و 
نظــارت بــر تولید و دیگر بخش هــای مربوطه در این حوزه 
انجــام شــد کــه می تــوان بــه انتقــال، نصــب و راه انــدازی 
برخــی قطعــات و تجهیزات راهبردی در مجتمع گاز پارس 
جنوبــی اشــاره کــرد و البتــه نقــش و ســهم کارشناســان و 
مهندســان توانمنــد و فعــال در مجموعه شــرکت ملی گاز 

ایران، بسزاست.
بــه گفتــه وی، ایــن اقدام هــا بــه همــراه شناســایی 
و  و دوار  ثابــت  بخــش تجهیــزات  ریســک های عملیاتــی 
پیش بینی هــای الزم بــرای تعمیرات دوره ای، بازرســی ها و 
مراقبت های مستمر، اطمینان بخشی به کار تزریق گاز از 

این مجتمع به خطوط انتقال را افزایش داد.
مدیــر هماهنگــی و نظارت بر تولید شــرکت ملی گاز 
ایــران همچنیــن توضیح داد: پیش بینی ها در حوزه تأمین 
مــواد شــیمیایی بــود که شــامل آنتی فــوم، مولکوالرســیو، 
تقویــت  بــا  می شــد.  خوردگــی  بازدارنده هــای  و  آمیــن 
کمیته هــای مــواد شــیمیایی و فرآینــد خریــد محصــوالت، 
همــه مــواد شــیمیایی مورد نیاز برای تولید زمســتانه تهیه 
و انبــار شــد. زمانــی بــا بیان اینکــه در کنــار آمادگی کامل 
مجموعــه پاالیشــگاه ها کــه بــا حداکثــر ظرفیت خــود وارد 
فصــل ســرد ســال شــده و به طــور طبیعــی تــالش بــر ایــن 
اســت که پشــتیبان تمامی مصارف ناشی از برودت هوا و 
نیازهای صنعتی باشند، گفت: هم زمان انگیزه های باالی 
معنــوی همــکاران مــا در بخش هــای پاالیشــی نیــز بــه مــا 
کمک می کند فصل ســرد ســال را به لطف خدا با کمترین 

چالش سپری کنیم.
وی بیــان کــرد: بــرای نخســتین بــار در تاریــخ تولیــد 
مجتمــع گاز پــارس جنوبــی، این مجموعه توانســت رکورد 
تولیــد و فــرآورش گاز را در روزهــای اوج مصــرف گاز ثبت 
کند و نکته حائز اهمیت آن است که پاالیشگاه های گازی 
کشــور در ایــن ایــام ســرد، در ســقف ۱۰۰ درصــدی تعهــد 
تولیــدی فعــال بــوده و در بعضــی از روزهــا حتــی بیشــتر 
از ســقف تعهــد تولیــدی، اقــدام به فــرآورش و تحویل گاز 
کرده انــد. مدیــر هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت ملی 
گاز ایــران تأکیــد کرد: بــه این موارد بایــد آمادگی بازتولید 
گاز از میدان ذخیره سازی شوریجه را نیز افزود که اکنون 
این مقدار ۱۶ میلیون مترمکعب در روز است و به همت 
مجموعــه مدیریــت، کارشناســان و مهندســان پاالیشــگاه 
تأمیــن  انجــام می شــود و در صــورت  شهید هاشــمی نژاد 
خــوراک توســط باالدســت، آمادگــی افزایــش بازتولید نیز 

وجود دارد.
زمانی افزود: نباید فراموش کرد که بخش زیادی از 
این آمادگی، ناشــی از پشــتیبانی شــخص وزیر و از طریق 
مجوزهای صادره و پشتیبانی های نقطه به نقطه شخص 
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران و دیگــر همــکاران در 
ایــن شــرکت بــوده اســت. در واقــع، نقطه قــوت و افتخار 
تحقــق ایــن حجم بــاالی از تولیــد و فرآورش، اســتفاده از 
ظرفیت هــای داخلی ســازی، تجهیــزات، مــواد شــیمیایی و 

قطعات یدکی بومی است.
وی یــادآور شــد: ذکــر ایــن نکتــه نیــز خالــی از لطف 
نیســت کــه در شــرایط ســرما، همــکاران مــا در شــرکت 
پاالیــش شهید هاشــمی نژاد، در دمــای منفی ۲۴ درجه در 
ایــن روزهــا و همــکاران  در پــارس جنوبــی در تابســتان در 
دمــای بــاالی ۵۰ درجه و رطوبــت ۱۰۰ درصدی، اقدام های 
آماده سازی و تولید مستمر را با همت خود محقق کردند.

خبـــــــــــــــــر

و  تولیدکننــدگان  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
آالت  ماشــین  و  یدکــی  لــوازم  فروشــندگان 
طــرح  مشــکالت  حــل  بــر  تاکیــد  بــا  تهــران 
شناســه کاال تــا قبــل از شــروع ســال جدیــد 
گفت: » امروز اتحادیه با قدرت در راســتای 
اقناع ســازی و آمــوزش طرح در حال فعالیت 
اســت و ســعی کــرده با ایجــاد گفتمان جدید 
در ســطح صنایــع و صنــوف خودرویــی بســتر 
الزم بــرای اجــرای طرح را فراهم کند و امروز 
ایــن وزارت صمــت اســت کــه بایــد مشــکالت 
طــرح را حــل و ســواالت کارشناســان صنفــی 
را پاســخ دهد تا بتوان این طرح را به خوبی 

اجرا کرد.«
کــرد:  خاطرنشــان  حســینی  ســیداحمد 
»متاســفانه در آغــاز طــرح وزارت صمت قصد 
داشــت بــدون تعامــل بــا اتحادیــه و بــا ابــزار 
نظارتــی ایــن طــرح را در ســطح بــازار اجرا کند 
کــه ایــن موضــوع می توانســت تبعــات جبــران 
ناپذیری در سطح عرضه ایجاد و بازار را دچار 

التهاب کند.«
آن  در  خوشــبختانه   « داد:  ادامــه  او 
مقطــع و بــا روی کار آمدن هیات مدیره جدید 
پایه گــذاری  را  جدیــدی  گفتمــان  توانســتیم، 
کنیم و با کار تخصصی و حرفه ای مشــکالت و 
تبعات طرح را در جلسات متعدد با مسئوالن 

دولــت و وزارت صمــت، نماینــدگان مجلــس و 
در ســطح رســانه ها اعــالم کنیم و بــا همکاری 
رســانه های مســتقل از تبعــات جبــران ناپذیــر 

این طرح در آن مقطع جلوگیری کنیم.«
رئیــس اتحادیــه صنــف تولیدکنندگان و 
فروشــندگان لــوازم یدکــی خــودرو و ماشــین 
آالت تهــران در بخــش دیگری از صحبت های 
خــود بــا اشــاره بــه موضــوع اخذ کد آیســیک 
برای رســته تولیدکنندگان صنفی در اتحادیه 
لــوازم یدکــی گفــت: » بــرای اجــرای درســت 
ســاماندهی  نیازمنــد  کاال  شناســه  طــرح 
تولیدکننــدگان صنفــی بودیم که بــا همکاری 
وزارت صمــت این موضوع و ســاماندهی این 
رســته از تولیدکننــدگان کــه ســهمی بیــش از 
۱۳ درصــد تولیــد قطعات خودرو را در اختیار 

دارند«
ســاماندهی  بــر  تاکیــد  بــا  حســینی 
تولیدکنندگان صنفی در ســطح اســتان تهران 
از ســوی اتحادیــه گفــت: » اتحادیــه با جدیت 
ایــن موضــوع را پیگیــری کــرده و شــاخص های 
بــا  نیــز  را  صنفــی  تولیدکننــدگان  تشــخیص 
اســتفاده از کارشناســان حرفــه ای بــرای تمایــز 
از تولیدکننــدگان صنعتــی احصا کرده ایم و در 
این راســتا ذره ای از حقوق صنفی اعضا کوتاه 

نخواهیم آمد.«

متاســفانه عرضه کننــدگان   « افــزود:  او 
لوازم یدکی دولتی یا وابسته به خودروسازان 
مســئولیت  قانــون  طبــق  کــه  اتحادیــه  از 
ســاماندهی بــازار را برعهــده دارد از مــا مجــوز 
نداشــته و کیفیت قطعات عرضه شــده توسط 
آنــان نیــز کیفیــت الزم را نــدارد. همیــن امــر 
باعــث شــده تا ســطح قطعات خــودرو به طور 

کلی افت کرده است.«
ایــن رئیــس اتحادیــه با تاکید بــر کیفیت 
شــرکت های  ســوی  از  شــده  عرضــه  قطعــات 
اعضــای  گفــت: » همــه  بــازار  شناســنامه دار 
و  هســتند  انســان ها  شــریف ترین  از  صنــف 
همواره در طول تحریم های شــکننده از ســوی 
غــرب حتــی یــک روز اجــازه نداده اند بــا کمبود 
قطعه در کشــور روبه رو شــویم و این موضوع 
آالت  ماشــین  قطعــات  بخــش  خصــوص  در 
راهســازی و معدنــی بیشــتر نمایــان اســت و 
اجــازه نداده ایــم حتــی یــک روز صنعت کشــور 

منتظر قطعه بماند و کار متوقف شود.«
منافــع  تعــارض  بــه  اشــاره  بــا  حســینی 
اصنــاف در کشــور گفــت: » متاســفانه رویــه 
غلطی تا پیش از این در اصناف وجود داشته 
و انسجام الزم در اصناف وجود ندارد و برخی 
کارشــکنی هایی در بدنــه اصنــاف و همچنیــن 

تعارض منافع وجود دارد.«

او ادامــه داد: » بــا توجــه بــه فضــای بــه 
وجــود آمــده در اصناف کشــور اجازه نخواهیم 
داد تــا عــده ای رونــد تغییــرات را کنــد کــرده و 
فضا را مســموم کنند و در این راســتا تمام قد 
از حقوق نه تنها صنف لوازم یدکی که از همه 

اصناف حمایت می کنیم.«
تولیدکننــدگان  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
و فروشــندگان لــوازم یدکــی خودرو و ماشــین 
آالت تهــران در پایــان ضمــن جایــگاه رســانه 
در اصنــاف گفــت: » متاســفانه در شــرایطی 
هســتیم کــه ارتبــاط رســانه ها با بدنــه اصناف 
کم اســت و از شــما اصحاب رسانه می خواهم 
کشــور  اقتصــادی  بخــش  بزرگ تریــن  صــدای 
باشــید، امروز اصنــاف از طریق مالیات بخش 
و  کــرده  تامیــن  را  کشــور  بودجــه  از  بزرگــی 
برخــالف دیگر بخش های اقتصادی ما به جای 
دریافت بودجه، نیازهای مالی کشور را تامین 

می کنیم.«
حســینی ادامــه داد: » متاســفانه دولــت 
بــا افزایــش ســهم مالیــات در بودجــه فشــار 
مالیــات  تــا  کــرده  وارد  اصنــاف  بــه  بیشــتری 
شــرایط  در  ایــن  و  کننــد  پرداخــت  بیشــتری 
اقتصادی فعلی دور از انصاف بوده و بسیاری 
متعــددی  اقتصــادی  مشــکالت  بــا  کســبه  از 

روبه رو هستند.« 

اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم 
یدکی، مشغول آموزش طرح شناسه کاالست
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابـر رای شـماره 40160326003003089 – 1401/11/06 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسـدآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مرضیـه 
قربانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 2842 صادره از اسدآباد همدان در ششدانگ 
یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 52/50 متـر مربـع در قسـمتی از پـالک 1438 اصلـی واقـع 
در بخش 6 همدان حوزه ثبت ملک اسدآباد بلوار جانبازان 18 متر آزادگان خریداری از 
مالک رسمی خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی فتح هللا اکبری، شاه محمد بیگ 
محمدی و لطفعلی بیگ محمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد 
بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/27 

 م.الف :544        سیروس قلی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

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

 برابـر رای شـماره 140160326003003084 – 1401/11/06 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسـدآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مرضیـه 
قربانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 2842 صادره از اسدآباد همدان در ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 52/50 متر مربع در قسمتی از پالک 1438 اصلی واقع در 
بخـش 6 همـدان حـوزه ثبـت ملـک اسـدآباد بلـوار جانبـازان 18 متـر آزادگان خریـداری از 
مالک رسمی خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی فتح هللا اکبری، شاه محمد بیگ 
محمدی و لطفعلی بیگ محمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد 
بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/27 

 م.الف :546              سیروس قلی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

تصمیم نهایی
اختلاف  پرونلده کاسله 140128920001860967 حلوزه شلماره 124 )عموملی( شلورای حلل 
مجتملع املام حسلن مجتبلی)ع( شلهر هملدان تصمیلم نهایلی شلماره 140128390003670015 
خواهان: آقای فتحعلی کنجینه ئی فرزند یحیی به نشلانی اسلتان همدان-شهرسلتان همدان- 
هملدان- سلی متلری رسلالت - ابتلدای 18 متلری قلدس- پلاک15 خوانلدگان: 1- آقلای ولی کنجینه 
ئلی فرزنلد یحیلی 2- آقلای فتلح الله زمانلی فرزنلد یحیلی 3- آقلای جیلران کنجینله ئلی فرزند یحیی 
4-آقای عذرا کنجینه ئی فرزند یحیی 5-آقای معصومه کنجینه ئی فرزند یحیی 6- آقای فاطمه 
جمشیدی 7- آقای ابوالفتح کنجینه ئی فرزند یحیی همگی به نشانی همدان- روستای کنجینه 
منلزل شلخصی 8- آقلای محملد کنجینله ئلی فرزنلد یحیلی به نشلانی همدان – روسلتای کنجینه 
منلزل شلخصی خواسلته: تحریلر ترکله بله تاریلخ: 1401/10/17 در وقلت فلوق العاده جلسله حوزه 
شلماره 124 )عموملی( شلواری حلل اختلاف مجتملع املام حسلن مجتبلی )ع( شلهر هملدان بله 
تصدی امضاء کنندگان ذیل تشلکیل اسلت پرونده کاسله 140128920001860967 تحت نظر 
قلرار دارد بلا بررسلی اوراق و محتویلات پرونلده ماحظله ملی شلود کله آقلای فتحعللی کنجینه ئی 
فرزند یحیی به استناد یک برگ استشهادیه محلی و گواهی مبنی بر فوت آقای جعفر گنجینه 
ئلی درخواسلت تحریلر و مهلر و ملوم ترکله مرحلوم جعفلر گنجیله ئلی بله عللت در معرض تضییع 
و تفریلط بلودن کلرده اسلت علیهلذا قاضلی شلورا بلا مشلورت اعضلاء شلورا به شلرح ذیلل مبادرت 
به اتخاذ تصمیم می نماید. قرار تحریر ترکه درخصوص درخواسلت آقای فتحعلی کنجینه ئی 
فرزند یحیی دارای شماره شناسنامه 325 صادره از همدان-همدان مبنی بر تحریرترکه متوفی 
مرحلوم جعفلر گنجینله ئلی کله در تاریلخ 1401/09/23 فلوت شلده و قاضلی شلورا بلا مشلورت 
اعضاء شلورا و پس از بررسلی موضوع درخواسلت متقاضی مسلتندا به ماده 9 قانون شلوراهای 
حل اختاف مصوب 1394/08/10 و به استناد مواد 207 و 210 قانون امور حسبی قرار تحریر 
ترکله صلادر و اعلام میلدارد و آقلای موسلی امیلری بله عنلوان مجلری اجلرای قلرار تعییلن میگلردد. 
مقرر اسلت دفتر نوبتی برای اجرای قرار تحریر ترکه تعیین و نسلبت به نشلر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار اقدام و از کلیه ورثه یا نمایندگان قانونی آنها بستانکاران و مدیونین 
بله متوفلی و هرکلس حقلی بله ترکله دارد خواسلته شلود تا در روز چهارشلنبه ملورخ 1401/12/03 
سلاغت 10:45 در شلورا بلرای تحریلر ترکله حاضلر شلوند در تعییلن نوبلت دقلت شلود بیلن نشلر 
آگهی و روز اجرای قرار نباید کمتر از یک ماه و بیشتر از 3 ماه فاصله باشد ضمنا به کلیه ورثه 
و اشلخاص ذینفلع کله در حلوزه ایلن شلورا اقاملت دارنلد و نشلانی آنهلا در پرونلده منعکلس ملی 

باشلد برای حضور در شلورا اخطاریه ارسلال شلود. .
قاضی شعبه 124 شورای حل اختالف شهر همدان – محمد حسن عباسی منش 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۵۸۸۰    - مـورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ هیـات اول/دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مهـدی 
حکمـت بـه شـماره شناسـنامه ۱۳ کـد ملـی ۴۶۰۹۶۸۶۶۳۵ صـادره از گرمسـار فرزنـد علـی 
در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ۴۵۶/۱۵ متـر مربـع 
پالک شماره ۸۴ فرعی از ۵۷ اصلی واقع در روستای شه سفید شهرستان گرمسار حقوق 
ارتفاقـی: بـا حقابـه طبـق مقـررات قانـون توزیـع عادالنـه آب و نحـوه ملـی شـدن ) مالکیـت 
مشـاعی متقاضـی ( محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

 تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
حسین چلوئی  - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار    ۱۴۴۰۵۷۹

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۵۸۹۵    - مـورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ هیـات اول/دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای احمـد 
فرزنـد  گرمسـار  از  ملـی ۴۶۰۹۵۸۳۳۸۰ صـادره  کـد  بـه شـماره شناسـنامه ۱۹  طاهـری 
ابوالقاسـم در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ۴۸۸۳۳/۴۹ متـر مربـع 
پـالک شـماره ۴ فرعـی از ۳ اصلـی واقـع در نـوده شهرسـتان گرمسـار حقـوق ارتفاقـی: بـا 
حقابه طبق مقررات قانون توزیع عادالنه آب و نحوه ملی شدن آن از رودخانه حبله رود 
) سـند مشـاعی احمد طاهری ( محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

 تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
حسین چلوئی  - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار  ۱۴۴۰۵۹۸

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مـدرک تحصیلـی اینجانـب سیدحسـن جـوکار هاشـمی  فرزنـد سیدحسـین بـه شـماره 
شناسنامه 3962 صادره از تهران در مقطع کاردانی ناپیوسته  رشته حسابداری گرایش 
مالی صادره از واحد دانشگاهی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 35 تهران  با شماره 
سـریال 813999 مفقود گردیده اسـت و فاقد اعتبار می باشـد. از یابنده تقاضا می شـود 
اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه علمـی کاربـردی واحـد 35 تهـران بـه نشـانی خیابـان میـرزای 
شیرازی ، باالتر از پل کریم خان ، کوچه کالنتری کدپستی 1644 - 14155 ارسال نمایند. 
اول : 1401/10/14 دوم : 1401/10/28 سوم : 1401/11/12

آگهی مفقودی
پروانه بهره برداری شـرکت نفت بنا شـیمی فجر )سـهامی خاص( 
بـه شـماره ثبـت ۲۳۸۰ و شناسـه ملـی ۱۴۰۰۳۴۵۴۹۶۴ مفقـود 

گردیـده از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.
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آخرین وضعیت احداث فاز 
دوم منطقه ویژه پتروشیمی 

در خوزستان
سرپرســت ســازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان 
آخریــن وضعیــت احداث فاز دو منطقــه ویژه اقتصادی 

پتروشیمی در استان را تشریح کرد.
محمــد فــاح در گفت وگــو بــا ایســنا در خصــوص 
آخرین وضعیت احداث فاز دو منطقه ویژه پتروشــیمی 
اســتان اظهــار کــرد: در خوزســتان صنایــع مــادر بســیار 
بزرگــی وجــود دارد امــا در حــوزه صنایع پایین دســت به 
ویــژه در حــوزه صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی اقــدام 
مناســبی انجام نشــده اســت که باید به این مهم توجه 

جدی کرد.
او افزود: در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی 
فــاز دو منطقــه ویژه پتروشــیمی در دســت اقدام اســت 
تــا بتــوان بــا احــداث آن زمینــه را بــرای فعالیــت صنایــع 
پایین دســتی حوزه پتروشــیمی در اســتان فراهم کرد و 

گسترش داد.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  سرپرســت 
بــرای احــداث فــاز دو منطقــه ویــژه  خوزســتان گفــت: 
بــا  اقتصــادی پتروشــیمی حــدود ۳هــزار هکتــار زمیــن 
همــکاری منطقــه ویــژه در اراضــی هندیجــان در حــال 

عملیاتی شدن است.
فاح ادامه داد: این طرح در مرحله کمیســیون ماده ۲۷ 
است و کلیه استعامات آن گرفته شده است. امیدواریم 
بــا نهایــی شــدن زمین این طرح و واگــذاری آن به منطقه 
ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی ظرفیــت بــزرگ و خوبی برای 

صنایع پایین دستی حوزه پتروشیمی ایجاد شود.
اخــذ  مرحلــه  در  همچنیــن  طــرح  ایــن  افــزود:  او 
مجوزهای زیست محیطی است و امیدواریم با دریافت 
توســعه  شــاهد  آن،  شــدن  اجرایــی  و  الزم  مجوزهــای 
زیــرا  باشــیم  پتروشــیمی  حــوزه  پاییــن دســتی  صنایــع 
اشــتغال حاصــل از اجــرای این طرح ها برای حل مســاله 

اشتغال بسیار تاثیرگذار است.

افتتاح ۴۱ پروژه با اعتباری بالغ 
بر 96میلیارد و250 میلیون 
تومان در دهه مبارکه فجر

مدیر کل ورزش و جوانان اســتان فارس اعالم کرد که 
به مناسبت بزرگداشت ایام هللا دهه فجر امسال، ۴۱ 

پروژه آماده افتتاح شده است. 
حیــدر صفرپور در یک نشســت خبــری گفت: برای 
ایــام دهــه فجــر ۴1پروژه بــا اعتباری بالغ بــر ۹۶ میلیارد 
و ۲۵۰ میلیون تومان اجرا و آماده افتتاح شده است. 

او با ارائه گزارشی از عملکرد ورزش و جوانان طی 
یکسال گذشته، گفت: طی این مدت بالغ بر 1۰۰ پروژه 
در حوزه ورزش و جوانان در نقاط مختلف استان فارس 

افتتاح شده و به بهره برداری رسیده است.
مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس خاطرنشان 
کرد که طی یکســال گذشــته با اجرا و افتتاح پروژه های 
جدید، ســرانه ورزشــی در فارس با حدود ۳ ســانتی متر 
افزایــش بــه ۵۳ ســانتیمتر رســیده کــه بــا افتتــاح ۴1 
پــروژه در ایــام هللا دهه فجر امســال ایــن عدد به ۵۴.۳ 

سانتی متر خواهد رسید.
صفرپور در پاسخ به سئواالت مربوط به پروژه های 
بزرگ و ملی را به برگزاری میزگردی با حضور خبرنگاران 
تخصصی حوزه ورزش موکول کرد و به ارائه توضیحاتی 
پیرامون وضعیت ورزشگاه های شهید سلیمانی، پارس، 

حافظیه و ۲۲ بهمن در شیراز پرداخت.
او گفــت: ســالن ۶ هزارنفــری شــیراز کــه در دولت 
قبــل و پیــش از تکمیــل، افتتــاح شــد، اصــا در حــوزه 
اختیــارات ورزش و جوانــان نیســت و بــه طــور کامــل در 

اختیار شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی است.
صفرپور در خصوص ورزشگاه ۵۰ هزارنفری پارس 
نیز تاکید کرد که تنها بخشی از این مجموعه در اختیار 

اداره کل ورزش و جوانان فارس قرار دارد.

اخبـــــــــــــــــار

 افتتاح 2۷ میلیارد تومان
از پروژه های شهرداری 
بیرجند طی دهه فجر

شــهردار بیرجنــد از افتتــاح 3 پــروژه شــهرداری شــامل 
بازارچــه صنایــع دســتی، بهره برداری از ســه اتوبوس و 
شــروع ســاخت پارکینگ طبقاتی به ارزش بیش از ۲۷ 

میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خبر داد.
بــه گزارش خبرنــگار مهر، مهدی بهتریــن دیروز در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به اینکه در دهه فجر امســال ســه 
پروژه شــهرداری بیرجند به بهره برداری می رســد، گفت: 
یکــی از ایــن پروژه هــای افتتاح بازارچه صنایع دســتی در 

ضلع شمالی فرهنگسرای بیرجند است.
بــه گفته او، ایــن بازارچه با زیربنای ۴1۰ مترمربع، 
شــامل ۲۴ غرفــه اســت کــه برای ســاخت آن یــک و نیم 

میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
شــهردار بیرجند با بیــان اینکه کاربری این بازارچه 
اســت،  نمایشــگاه در مناســبت های مختلــف  برگــزاری 
افــزود: غرفه هــای ایــن بازارچــه در مــدت دو تــا ســه ماه 
گذشــته ایجاد شــده که روز ســه شــنبه با حضور معاون 

وزیر کشور افتتاح شد.
برگــزاری  بــرای  طــرح  ایــن  داد:  ادامــه  بهتریــن 
دســتگاه های  ســازمان ها،  همــه  اختیــار  در  نمایشــگاه 
اجرایــی و مــردم بــه ویــژه زنــان سرپرســت خانــوار بــرای 

فروش هنرهای سنتی و صنایع دستی قرار می گیرد.
او اظهار کرد: رســانه ها باید کمک کنند تا تقاضای 
مردم از ایجاد نمایشگاه، غرفه، موکب ها و … از میدان 
ابــوذر بــه ایــن بازارچــه منتقــل شــود تــا کمتــر شــاهد 
مشــکات ترافیکــی در میــدان ابــوذر بخصــوص در ایــام 

خاص و مناسبت ها باشیم.
ایــن مســئول عنــوان کرد: یکــی دیگــر از پروژه های 
شــهرداری بیرجنــد به مناســبت دهه فجر، اضافه شــدن 
ســه دســتگاه اتوبوس بــه نــاوگان اتوبوس رانــی بیرجند 
است که با اعتبار 1۵ میلیارد تومان خریداری شده اند.

بهترین تصریح کرد: از محل بدهی دولت به شهرداری ها 
قــرار بــود، پنــج دســتگاه اتوبوس بــه شــهرداری بیرجند 
داده شود که شهرداری خرید 1۰ دستگاه اتوبوس دیگر 
را نیــز پیگیــری کرد و 1۵ دســتگاه اتوبوس بــرای ناوگان 

اتوبوس رانی بیرجند خریداری می شود.
او ادامه داد: شــهرداری بیرجند هزینه 1۰ دســتگاه 
اتوبــوس بــه ارزش 1۴ میلیــارد تومــان را پرداخــت کــرده 
و قرار اســت از این 1۵ دســتگاه، ســه دســتگاه اتوبوس 
بــه مناســبت دهــه فجر به ناوگان درون شــهری بیرجند 
اضافه شود و بقیه اتوبوس ها هم در سال آینده تحویل 

خواهد شد.
بــرای  جدیــد  اتوبوس هــای  کــرد:  اضافــه  بیرجنــد  شــهردار 
استفاده معلولین مناسب سازی شده و ظرفیت ۳۵ مسافر 

نشسته و ۳۵ مسافر ایستاده و یک ویلچر را دارند.
بهتریــن گفــت: 1۰ دســتگاه ون هــم وارد نــاوگان 
درون شــهری بیرجنــد خواهد شــد که هزینــه آن ها هم 

مبلغ ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.
او با بیان اینکه در شرایط فعلی شهرداری بیرجند 
1۵۰ دســتگاه اتوبــوس نیــاز دارد، افزود: امــا هم اکنون 
۶۸ اتوبــوس در نــاوگان اتوبوس رانی شــهرداری موجود 

است و ۲۰ اتوبوس هم بازسازی شده اند.
شهردار بیرجند با بیان اینکه ۲۰ اتوبوس هم نیاز 
بــه بازســازی دارنــد، افــزود: 1۰ اتوبــوس هــم خریــداری 
شــده، ولــی بــا ایــن وجــود هنــوز نیاز شــهر بیرجنــد رفع 

نشده است.
مناســبت  بــه  دیگــر  افتتــاح  قابــل  طــرح  بهتریــن 
دهــه مبــارک فجــر را پارکینگ خیابان آیــت هللا طالقانی 
1۴ اعــام کــرد و گفــت: شــهرداری بیرجنــد در ۲۰ ســال 
گذشــته در خیابــان طالقانــی، هیــچ تملــک پارکینگــی 
نداشــته اســت، اما خوشــبختانه در این دوره تعدادی از 
زمین هــا بــا کاربری پارکینگ را شناســایی کرده ایم و در 
مورد زمین طالقانی 1۴ که اولویت بیشــتری داشــت، با 

مالک به توافق رسیدیم.
او گفــت: مســاحت ایــن پارکینــگ یک هــزار و ۸۰۰ 
مترمربع است که ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای 
آن هزینــه شــده اســت تــا در نتیجــه آن شــاهد کاهش 

تراکم ترافیکی خیابان آیت هللا طالقانی باشیم.
شــهردار بیرجند عنوان کرد: برای پارکینگ خیابان 
زیرســازی  و  طالقانــی عملیــات خاک بــرداری، تســطیح 
انجــام شــده و طــی چند روز آینده هم آســفالت، نصب 
دوربین و برج نوری انجام و سپس افتتاح خواهد شد.

بهترین با بیان اینکه در مدل طبقاتی این پارکینگ، 
طبقات اول و دوم به عنوان مجتمع های اداری و تجاری 
و طبقــات باالتــر هــم به عنــوان پارکینــگ مورداســتفاده 
قــرار خواهــد گرفت، گفــت: در واقع شــهرداری با ایجاد 
واحدهــای اداری و تجــاری در کنــار پارکینــگ، بــه دنبــال 

ایجاد درآمدهای پایدار و ثابت برای شهر است.
او ادامــه داد: وضعیــت خیابــان طالقانــی بیرجنــد 
از نظــر ترافیــک و پارکینــگ، قرمــز اســت امــا چــون ایــن 
 خیابان معبر شریانی درجه دو است، فعاً دوطرفه باقی

خواهد ماند.
زمــان  اکنــون  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مســئول  ایــن 
کشــورهای  در  بلکــه  نیســت  خیابــان  ایــن  تعریــض 
به جــای  و  می شــوند  ســاخته  دیگرخیابان ها ی کوچــک 
آن بــه گســترش حمل ونقــل عمومی و ســاخت پارکینگ 
پرداختــه می شــود، افــزود: تعریض خیابــان طالقانی در 
آینده و با هزینه چند صد میلیاردی انجام خواهد شد، 
ولــی بــاز هم این خیابان به پارکینگ تبدیل خواهد شــد 

و دردی از ترافیک را دوا نخواهد کرد.
بــه گفتــه بهتریــن، اگــر تمــام بودجه شــهرداری در 
طول ۲۰ ســال آینده برای تملک اماک حاشــیه خیابان 
طالقانی هزینه شود، کافی نیست و برای تملک اماک 

این خیابان باید از بسته تشویقی استفاده کرد.

خبـــــــــــــــــر

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  عامــل  مدیــر 
سیستان و بلوچستان از  افتتاح و کلنگ زنی 
۱۴۵ پروژه این شرکت با اعتبار بیش از ۱۶۴ 
بــا اعتبــار ۸۲  میلیــارد تومــان و ۴۲ پــروژه 

میلیارد تومان در ایام دهه فجر خبر داد.
خلیــل عــوض زاده در جمــع خبرنــگاران 
اظهــار کــرد: ایــن تعــداد پــروژه در بخش های 
برق رســانی، روشــنایی معابر، توســعه شبکه 
روســتایی و شــهری، اصــاح و بهینــه ســازی 
شبکه برق روستایی و شهری انجام می شود.
و  افتتــاح  پــروژه   1۲۶ داد:  ادامــه  او 
کلنگ زنــی بــا اعتبــار 1۵۴ میلیــارد تومان تنها 
در بخــش روســتایی سیســتان و بلوچســتان 

انجام می شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
اســتان سیســتان و بلوچســتان بیــان کرد: از 
جمله پروژه های مهم این شرکت، برق رسانی 
به چهار روستای محمد آباد تیغ آب، محمود 
آبــاد، انــور آباد و محمــد آباد شهرســتان های 

ایرانشهر، بمپور، خاش و زابل است.
پــروژه  ایــن  کــرد:  تصریــح  عــوض زاده 
بــا حجــم عملیــات ۲ کیلومتــر شــبکه فشــار 
ضعیــف، ۳۲۰ متــر شــبکه فشــار متوســط و 
چهــار دســتگاه ترانســفورماتور بــا اعتبــار 1۸ 

میلیارد ریال افتتاح می شود.
از  بهره بــرداری  بــا  کــرد:  اظهــار  او 

پروژه های برق رســانی روســتایی بیش از ۵۹ 
خانــوار ایــن مناطــق از نعمــت بــرق مطمئن و 

پایدار بهره مند می شوند.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
بخــش  در  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان 
پروژه هــای قابــل افتتــاح در حــوزه اصــاح و 
توسعه شبکه برق روستایی گفت: ۹۶ پروژه 
بــا حجــم عملیاتــی ۵۶ کیلومتر شــبکه فشــار 
متوســط، 1۹۸ کیلومتر شــبکه فشار ضعیف، 
بهره منــدی  و  ترانســفورماتور  دســتگاه   ۲۰۵
1۵ هــزار و ۲۵۲ خانــوار در ایــن ایــام افتتــاح 

می شود.
عــوض زاده به پروژه های قابل افتتاح در 

بخــش اصــاح و توســعه شــبکه بــرق شــهری 
نیــز اشــاره کــرد و افــزود: ۳۸ پــروژه بــا حجم 
عملیاتــی 1۹ کیلومتر شــبکه فشــار متوســط، 
 ۸۷ ضعیــف،  فشــار  شــبکه  کیلومتــر   ۸۳
دستگاه ترانسفورماتور با بهره مندی 1۲ هزار 

و 1۶1 خانوار در این ایام افتتاح می شود.
شــبکه  کیلومتــر   1۲۰ کــرد:  تصریــح  او 
فشــار متوســط، ۴1۶ کیلومتــر شــبکه فشــار 
بــا  ترانســفورماتور  دســتگاه   ۳۹۷ ضعیــف، 
 ۷۰1 و  هــزار   ۴۴ و  روســتا   ۸1۹ بهره منــدی 
خانــوار مجمــوع حجــم عملیاتــی پروژه هــای 
قابل افتتاح و در دست اقدام این شرکت در 

دهه فجر است.

مدیــر گمــرک خســروی اعــالم کــرد کــه ۶۷۸ 
میلیون و ۶۴۱ هزار و ۵۷3 دالر کاال از ابتدای 
امســال تــا پایــان دی از این گذرگاه رســمی به 
عــراق صــادر شــده کــه در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال گذشته از لحاظ ارزی ۲۷ درصد 

رشد داشته است.
مهــدی عباســیان سه شــنبه در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: ارزش وزنــی کاالهای 
صــادر شــده در 1۰ مــاه ســپری شــده امســال 
یــک میلیــون و ۷۳۹ هــزار و ۲1۴تــن بــوده کــه 
از نظر وزنی در مقایســه با 1۰ ماه ســال 1۴۰۰ 

به میزان ۴۰ درصد رشد وزنی داشته است.
او اظهار کرد: عمده کاالهای صادر شــده 
در این مدت شــامل میوه و تره بار، محصوالت 
و  کیــک  کاشــی،  ســاختمانی،  مصالــح  لبنــی، 

بیسکویت بوده است.
مدیــر گمــرک خســروی در ادامــه گفــت: 
همچنیــن ترانزیــت مقصد از ابتدای امســال تا 
پایان دی ماه از این گذرگاه رسمی در مجموع 
1۴۸ هزار و ۲۰۶ تن کاال به ارزش 1۳۰ میلیون 
و ۷۵۵ هــزار و ۴۹۵ دالر بــوده کــه نســبت به 
مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲ هــزار و ۴۰۳ 
درصد از نظر وزنی و از نظر دالری ۴۴۷ درصد 

افزایش داشته است.
و ۵۶  هــزار  کــرد: ۷۸  اضافــه  عباســیان 
کامیون در 1۰ ماه ســپری شــده از ســال جاری 
در مرز رســمی خسروی تردد داشته اند، ضمن 
اینکــه ارزش وزنــی کاالهای اظهار شــده از این 
 ۲۶۴ ارزش  بــه  تــن   ۵۷۴ و  هــزار   ۶۶۷ مــرز 

میلیــون و ۷۰۵ هــزار و ۵۰۳ دالر بــوده کــه از 
نظر وزنی 1۲1 درصد و از نظر دالری ۹۵ درصد 

افزایش داشته است.
او گفت: از ابتدای سال میادی جاری به 
دلیل عدم صدور مجوز واردات و ترخیص کاال 
در مرز خسروی با کاهش چشمگیر صادرات و 
ترانزیت مواجه هستیم که تعداد کامیون های 
صادراتی از تعداد ۶۰۰ کامیون تا پیش از سال 
میادی به 1۲۰ کامیون صادراتی رسیده است.

 کرمانشاه ۲ مرز رسمی
و ۵ بازارچه مرزی دارد

 ۳۷1 مجمــوع  در  کرمانشــاه  اســتان 
کیلومتر مرز مشــترک با کشــور عراق دارد و در 
امتــداد ایــن مــرز ۲ مرز رســمی و پنــج بازارچه 
مرســی فعــال اســت و ســاالنه بیــش از ســه 
میلیــارد دالر کاال از ایــن مرزهــا بــه خــارج از 

کشور صادر می شود.
شهرســتان مرزی قصرشــیرین با بیش از 
۲۷ هــزار نفــر جمعیــت در غرب کرمانشــاه، با 

عــراق 1۸۶ کیلومتــر مرز دارد که در امتداد این 
مرز، ۲ معبر رســمی پرویزخان و خسروی قرار 
دارد کــه مبــادالت اقتصادی، تجاری و صادرات 
کاال به اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق 

از این ۲ مرز انجام می شود.
پایانــه  بزرگتریــن  دارای  خســروی  مــرز 
زمینــی بین بیــن المللی خاورمیانه اســت. این 
بــوده  مــرز در گذشــته جزئــی از راه ابریشــم 
اســت کــه خســروی - منذریــه مســیر اصلی به 
ســمت جــاده بغداد پایتخت کشــور عــراق و از 
ایــن طریــق بــه کشــور ســوریه و در نهایــت بــه 
بنــدر حلب در ســاحل دریــای مدیترانه متصل 

می شود.
 1۵ فاصلــه  در  خســروی  رســمی  مــرز 
کیلومتری قصرشــیرین تا بغداد پایتخت عراق 
1۹۰، نجــف ۳۸۰، کربــا ۳۰۰، کاظمین ۲۰۳ و 
تا ســامرا ۳۲۶ کیلومتر فاصله دارد و به دلیل 
مســافت کوتاهی که نســبت به ســایر مرزهای 
کشــورمان بــا شــهرهای زیارتــی و مهــم عــراق 
دارد، کانونی مهم برای تردد مسافران و زائران 

ایرانی و عراقی است.
در این شهرستان 1۴ واحد اقامتی شامل 
هتــل و مهمانپذیــر درجــه یــک تــا درجه ســه با 
۳۲۲ اتــاق و یــک هــزار و ۲۰۰ تخــت از اوایــل 
دهه ۸۰ ســاخته شده تا زائران عتبات عالیات 
در مســیر تــردد خــود بــه عــراق، یــک شــب را 
در ایــن منطقــه مــرزی اقامــت داشــته باشــند، 
ایــن مهــم با هــدف رونق بخشــیدن به شــهر و 
بهره منــدی مــردم قصرشــیرین از مزایــای تــردد 

زوار صورت می گرفت.
بــا  و  مهــم  مرزهــای  از  یکــی  خســروی 
موقعیت راهبردی کشورمان است که این مرز 
بین المللی قدیمی ترین مرز رســمی کشورمان 
با عراق برای تردد زائران عتبات عالیات اســت 
که در گذشته جزئی از راه ابریشم بوده است.

- منذریــه مســیر  مــرز رســمی خســروی 
اصلی جاده کشورمان به سوی بغداد پایتخت 
کشــور عــراق اســت که ایــن جــاده در ادامه به 
کشــور ســوریه متصــل شــده و در نهایــت بــه 
بنــدر حلب در ســاحل دریــای مدیترانه متصل 

می شود.
زائرانــی کــه مــرز خســروی را بــرای ورود 
بــه عــراق انتخــاب می کننــد؛ پــس از عبــور از 
شــهرهای دیالــی و بغــداد بــه کاظمیــن ســپس 
کربــا و نجــف مــی رســند. همچنیــن پیــش از 
زیــارت امام حســین)ع(، به امامــان مدفون در 
کاظمین و ســامرا عرض ادب می کنند و همین 
موضوع خســروی را به »مسیر والیت« ملقب 

کرده است.

 مدیــر کل راهــداری و حمل  ونقــل جــاده ای 
ایالم با اشاره به اینکه تمام جاده های اصلی 
و فرعــی اســتان بــاز و تــردد خــودرو در آنهــا 
جریان دارد، اعالم کرد که با تالش نیروهای 
از  مقطــع   3۷ در  ریزش بــرداری  راهــداری 

راه های دسترسی این استان انجام شد.
ســیدزاهدین چشــمه خاور  در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا بیان کرد: با وجود بارش باران 
و بــرف در اســتان و با تــاش عوامل راهداری 
همــه راه هــای اصلــی، فرعــی و روســتایی این 

استان باز و تردد در آن ها جریان دارد.
او افزود: براســاس گزارش امروز ادارات 
تابعــه و رصــد دوربین هــای نظــارت تصویــری 
مرکــز مدیریــت راه هــای اســتان طــی شــبانه 
روز گذشــته در 1۳ راه دسترســی از شــهرهای 

استان بارش برف و باران گزارش شده است.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
ایام تاکید کرد: طی فعالیت ســامانه بارشــی 
اخیــر ۳۰ کیلومتــر از راه هــای دسترســی ایــن 
استان توسط عوامل راهداری برف روبی شده 

است.
 بــه گفته چشــمه خــاور، طی شــبانه روز
در  نمــک   و  شــن  تــن   ۲۰ تاکنــون  گذشــته 

جاده های استان مصرف شده است.
نیروهــای  تــاش  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  او 
از  مقطــع   ۳۷ در  بــرداری  ریــزش  راهــداری 
راه هــای ایــن اســتان انجــام شــد، بیــان کــرد: 
کمک رســانی به ۲۸ دســتگاه خودرو نیز طی 
شبانه روز گذشته به وسیله ۴۹ نفر از عوامل 

راهداری انجام شده است.

چشــمه خــاور اضافــه کــرد: اکنــون ۳۲ 
گــروه راهــداری )ثابت و ســیار( با ۲۲۸ نیروی 
انســانی مســتقر در راهدارخانه هــای اســتان 
مســتقر هســتند و رفــع مشــکات احتمالــی، 
برف روبی و نمک پاشــی نقاط مختلف جاده ای 

را بر عهده دارند.
مدیــر کل راهــداری و حمل  نقل جاده ای 
بــه  نمــک  و  ماســه  ذخیره ســازی  از  ایــام 
منظــور بازگشــایی راه هــا در زمــان وقــوع برف 
و یخبنــدان، در 1۳ راهدارخانــه اســتان خبــر 
داد و یــادآور شــد: اقداماتــی ماننــد الیروبــی 
دهانه پل ها، بســتر رودخانه ها و شانه ســازی 
محل هایی که تخریب شــده برای فصل سرما 

انجام شده است.
چشــمه خاور اضافه کرد: برای جلوگیری 

از بســته شــدن راه هــای روســتایی در هنــگام 
و  دهیاری هــا  بــا  آســمانی  نــزوالت  بــارش 
الزم  هماهنگی هــای  اســتان  بخشــداری های 
بــه عمــل آمــده و در صورت بســته شــدن این 
مســیرها از ظرفیــت ایــن نهادهــا بــه منظــور 

پاکسازی و برف روبی استفاده می شود.
در  می تواننــد  مــردم  کــرد:  تصریــح  او 
هنــگام ســفرهای زمســتانی بــا شــماره گیــری 
کشــور و  اســتان  راه هــای  اطاعــات  از   1۴1 

مطلع شوند.
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بهره برداری از پروژه های برق رسانی در مناطق روستایی و شهری

صادرات کاال در مرز رسمی خسروی، امسال 
۲۷درصد رشد ارزی داشته است
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ازمحققشدنقولها
لذتببرید

راضیه حسینی

وزیــر نفــت: »قولــی کــه دادم محقــق شــد؛ موفــق 
شدیم سرمای سخت و کم سابقه را مدیریت کنیم.«

مســئوالن  قول هــای    
همیشــه محقق می شود 
مگر آن که خالفش ثابت 
یــک  قــول  ماننــد  شــود. 
بــه  کــه  میلیــون شــغل، 
ســرعت محقق شد. قول 
ســاخت مسکن ارزان، از 

بین رفتن گرانی و ...
اگر هم کسی ادعا 
می کنــد کــه ایــن قول ها محقق نشــده اعالم کنــد؛ البته 
اگر وجودش را دارد ده تا پانزده ســال برود زندان. این 
هــم یکــی دیگــر از قول هــای دولــت بود که محقق شــد. 
صیانــت از فکــر مــردم. البتــه قــرار بــود فقــط بــه صورت 
مجازی باشد، ولی از آنجایی که دولت و مسئوالن اهل 
اهمــال کاری نیســتند و کارهــا را بــه بهتریــن نحو ممکن 
انجــام می دهنــد، تصمیــم گرفتند به صــورت فرد به فرد 
و دهــان بــه دهــان هــم صیانــت انجــام دهنــد. بــه ایــن 
صــورت کــه اگــر دهانــی، در حــدی معــروف و تأثیرگذار، 
قبــل از مســئوالن بــاز شــد و اظهــار نظــری کــرد، طــوری 
گل بگیرنــدش کــه دیگر هوس نکند بگوید باالی چشــم 

مسئول ابروست. 
امیدواریم هرچه زودتر این قانون اجرا شــود تا ما 
هم بتوانیم بدون سم پاشی عوامل مخرب، به قول های 
محقق شــده ی مســئوالن گوش دهیم و از زندگی جذاب 

در ایران لذت ببریم.
مثالً همین زمســتان ســخت. از بس اظهارنظرهای فیک 
خواندیم، توهم برمان داشته بود که اوضاع گاز مملکت 
خراب است. فکر می کردیم هواشناسی راست گفته که 
این زمستان خیلی هم عادی بوده و هیچ اتفاق عجیبی 
در آب و هــوا رخ نــداده اســت. گمــان کردیــم تعطیلــی 
بــه گیــر کــردن در  چندیــن روزه ی اســتان های شــمالی 
زمستان  سخت ربط داشته و مسئوالن قافیه را باختند. 
امــا حــاال متوجه شــدیم همــه چیز رو به راه اســت 
و مــا زمســتان ســخت را بــدون این که متوجه شــویم، با 
درایــت مســئوالن، پشــت ســر گذاشــتیم. همان طور که 
یــک میلیون شــغل بــه صورت کامــالً نامحســوس ایجاد 
شــده و هنــوز هــم کســی نمی دانــد کجــا و چطــور؟ مثل 
تورم که از شــصت به چهل رســید و هیچ کس نفهمید 

چطور شد که این طور شد.
اصــالً مگر قرار اســت ما همه چیــز را بدانیم؟ بهتر 
است سرمان به کار خودمان گرم باشد و فقط از محقق 

شدن قول های مسئوالن لذت ببریم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

معــدود پزشــکانی هســتند کــه همچنان در 
مطــب خــود از کارتخــوان اســتفاده نمی کننــد و 
بیمــار را مجبــور می کنند از عابر بانک اســتفاده 
کند و یا شــماره کارت همسرشــان را می دهند تا 

از پرداخت مالیات، فرار کنند.
از  برخــی  گالیه هــای  مهــر،  گــزارش  بــه 
دندانپزشــکان  و  پزشــکان  برخــی  از  شــهروندان 
و…، هر روز بیشــتر می شود. آنها از اینکه مجبور 
می شــوند بــرای پرداخــت هزینه درمــان، از مطب 
خارج شــوند و ســراغ عابر بانک بروند و یا اینکه 
از طریــق ســامانه های اینترنتی، هزینــه را انتقال 

یدهند؛ به شدت شاکی هستند.
در همیــن حــال، مســئوالن ســازمان نظــام 
پزشــکی بــه عنوان مدافع حقوق بیمار و پزشــک، 
مدعــی اســت کــه بــه هــر گونــه شــکایت در ایــن 

راستا، رسیدگی می کند.
امــا، ســوالی که مطرح می شــود، این اســت 
کــه مگــر چند درصد بیماران در مراجعه به مطب 
پزشــک؛ اگــر بــا چنیــن صحنــه ای مواجــه شــدند؛ 
حاضــر می شــوند موضوع را پیگیــری کنند. قطعاً، 
خیلی از مردم و بیماران، حال و حوصله ندارند.

محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس، در مورد فرار مالیاتی 

آن دســته از پزشــکان کــه از دســتگاه کارتخــوان 
اســتفاده نمی کنند، گفت: ســازمان امور مالیاتی 
ســامانه ای راه اندازی کرده است که فرار مالیاتی 
از  اگــر تراکنش هــای مالیاتــی  را چــک می کنــد، 
نظــم خاصــی پیــروی کننــد، نشــان دهنــده ایــن 
مطلــب اســت کــه پرداخــت مالیــات بــه درســتی 
انجــام می پذیــرد برای اینکه این مهــم به بهترین 
شکل انجام شود، نیازمند سخت افزارهایی هم 

هستیم.
ســامانه  از  مــردم  اســتقبال  مــورد  در  وی 
طراحی شــده برای فرار مالیاتی، افزود: استقبال 
مردم از ســامانه ســوت زنی منجر شد تا اطالعات 
مطــب پزشــکانی کــه از ارائه کارتخــوان خودداری 

می کنند، ثبت شود.
محســنی بندپی خاطرنشــان کــرد: بر مبنای 
از  ســوت زنی  ســامانه  در  مردمــی  گزارش هــای 
شــروع ســال تاکنــون بیــش از ۱۵ هــزار گــزارش 
مردمــی بــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور واصــل 
شــده و ســهم گزارش های موضوع پزشــکان فاقد 
کارتخوان بیش از ۵۰ درصد از گزارش ها است.

ایــن  بی تردیــد  گفــت:  بندپــی  محســنی 
مــردم  حقــوق  اســتیفای  راســتای  در  نظارت هــا 
از  و دریافــت مالیــات عادالنــه اســت، بســیاری 

کارمندان و کارگران پیش از اینکه حقوق دریافت 
کننــد مالیــات از حقــوق آنها کســر می شــود؛ این 
در شــرایطی اســت که بسیاری از تجار و پزشکان 

و حتی وکال از پرداخت مالیات امتناع می کنند.
مدیــرکل  عزیــزی  وحیــد  حــال،  همیــن  در 
مبــارزه بــا فرارهــای مالیاتی، گفت: مــا می توانیم 
بر اســاس ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم، 

سراغ کسانی برویم که کتمان درآمد می کنند.
وی افزود: این ماده قانونی، یکی از ابزارهای 
ســفت و ســخت برای جلوگیری از فرارهای بزرگ 
مالیاتی اســت. به طوری که بعضی کلینیک ها را 
در تهــران بــه همین شــکل رصد کردیــم و متوجه 

شدیم مالیات های چند صد میلیونی که داده اند، 
پس از بررسی؛ به ۱۴ میلیارد تومان رسید.

عزیــزی همچنیــن بــه اســتفاده از کارتخوان 
مطب هــا  برخــی  در  مالیــات  از  معــاف  مشــاغل 
اشــاره کرد و گفت: متأســفانه برخی پزشــکان به 
ایــن شــکل، از پرداخت مالیات بــر درآمد واقعی؛ 

فرار می کنند.
جامعه پزشکی همواره با تعرفه های مصوب 
شــورای عالی بیمه ســالمت، کنار آمده و پذیرفته 
کــه بــا همیــن تعرفه های غیــر واقعی، بیمــاران را 
ویزیت کند. اما، معدود پزشکانی هم هستند که 
بــه رغــم درآمدهای باالیی کــه دارند و اصوالً جزو 

آن دســته از پزشــکانی هستند که در مطب خود 
کارهــای درمانــی را انجــام می دهنــد؛ ولــی حاضر 

نمی شوند از کارتخوان استفاده کنند.
دارد  وجــود  حرفــه ای  و  صنــف  هــر  در  تخلــف 
امــا  نمی شــود؛  پزشــکی  جامعــه  شــامل  فقــط  و 
جایــگاه پزشــکی در جامعــه مــا بــه گونــه ای اســت 
چنیــن تخلفاتــی را بــر نمــی تابــد. لــذا، ســازمان 
نظــام پزشــکی، بــه عنــوان مدافــع حقــوق بیمار و 
پزشــک؛ می بایســت بیــش از پیــش، از ابزارهایی 
کــه در اختیــار دارد، برای ارتقای جایگاه پزشــکی، 
اجــازه ندهــد معــدود پزشــکان  و  اســتفاده کنــد 
متخلف، چهره جامعه پزشکی را خدشه دار کنند.

بــه گفتــه وزیر آموزش و پــرورش، در طرح 
جدیــد شــروع ســال تحصیلــی، زمان آمــوزش بر 
اساس ساعات مناطق مختلف تنظیم می شود.

یوسف نوری، در گفت وگو با مهر در خصوص طرح 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــرای جبــران یادگیــری 
یادگیری هــا  جبــران  بــرای  افــزود:  دانش آمــوزان، 
روشی باید برای دانش آموزان تهیه کنیم که هنوز 

نتیجه ای به جمع بندی نرسیده است.
وی، یکی از راه های وزارت آموزش و پرورش برای 

جبران کســر یادگیری را مدرســه مجازی دانســت 
و گفــت: مدرســه مجــازی پس از ثبــت مجوزهای 
الزم می تواند فعال شــود. محدودیت هایی داریم 
بــرای مثــال تقویــم زمانــی آمــوزش یکــی از ایــن 
محدودیت هاست که از اول مهر تا پایان شهریور 
اســت. به هر حال همه دانش آموزان نمی توانند 
در تابســتان در مــدارس حضــور داشــته باشــند 
همان اقدامی که در تابستان سال گذشته انجام 
دادیم مشــابه این روش ها در حال بررســی است 

تا برای ابتدای سال آینده تحصیلی یک برنامه به 
صورت کامل معرفی شود.

افــزود:  بــه ســامانه برپــا،  بــا اشــاره  نــوری 
خیریــن و گروه هــای جهــادی هــم در ســامانه ای 
بــه نــام ســامانه برپــا حضــور دارنــد کــه می توانــد 
جزئی از این برنامه جبران یادگیری دانش آموزان 
باشــند. دایر شــدن کالس در روزهای پنج شــنبه 
یا تعطیالت نوروز مطرح است. تعطیلی روزهای 
عیــد نــوروز بار فرهنگــی دارد و نمی توان مدارس 

را تعطیــل کــرد امــا بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه 
زمینه های فرهنگی را هم رعایت کنیم.

وی درباره تغییر زمان سال تحصیلی گفت: 
طرحــی را مجلــس آورد؛ مــا در شــورای انقــالب 
فرهنگــی نظــر نهایی را دادیــم؛ در این طرح زمان 
اســاس ســاعات  بــر  آمــوزش و ســال تحصیلــی 
مناطــق مختلــف تنظیم شــود و دیگــر محدودیت 
مهر تا شــهریور را نداشــته باشیم و در اقلیم های 

متفاوت زمان سال تحصیلی متفاوت باشد.

طــرح دارویــار کــه قــرار بــود ناجــی صنعت 
دارو و درمــان باشــد بــا بودجــه ناچیــز ۷۳ هــزار 
میلیــارد تومانــی ۱۴۰۱ حیــات داروخانــه ها را به 

خطر انداخته است.
ارز  حــذف  بــا  تــا  شــد  اجــرا  دارویــار  طــرح 
ترجیحــی از صنعــت دارو، یارانــه دارو از ابتــدای 
زنجیــره بــه انتهــای آن یعنــی بــه مردم برســد. بر 
این اســاس تامین ارز صنعت دارو از ارز ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومانی ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شد؛ 
ارزی کــه در تیــر که این طرح اجرایی شــد فاصله 
چندانی با ارز آزاد نداشت و حاال با افزایش نرخ 
دالر بــه حــدود ۴۴ هــزار تومــان بــه نظر می رســد 
دوبــاره همــان فاصلــه ارز ترجیحــی و نیمایــی بــا 
اختالفــی ایجــاد شــود و خواســته ای کــه در طــرح 
دارویــار و حــذف ارز ترجیحــی بــرای جلوگیــری از 
زیان دهی و واقعی شــدن قیمت ها دنبال می شد 

بی نتیجه بماند.
از طرفــی برای اجــرای طرح دارویار ۷۳ هزار 
میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده بود که از 
طریق بیمه ها به مردم داده شود که آن هم یا به 
موقع به دســت ســازمان های بیمه گر نرســید و یا 
بعضی از شرکت ها در پرداخت به موقع مطالبات 
داروخانه هــا تاخیــر کردنــد. از ایــن رو هــم قیمــت 
داروها به شدت افزایش یافت و نیاز به نقدینگی 
ســازمان های  هــم  و  رفــت  بــاال  داروخانه هــا  در 
بیمه گــر بــه موقع مطالبــات آن را پرداخت نکردند 
و برخالف وعده ای که داده شده بود دوره وصول 
مطالبــات کاهــش یابد بیمه ها همان روال قبل از 

طرح دارویار را کمی بهتر از قبل ادامه دادند.
از همیــن رو حجــم نقدینگی در داروخانه ها 
بــه شــدت کاهــش یافــت و همین موضــوع منجر 
بــه ایــن شــد کــه داروخانه هــا نتواننــد بــه موقــع 
مطالبــات شــرکت های پخــش را پرداخــت کننــد 
و عــدم پرداخــت مطالبــات ایــن شــرکت ها هــم 
بــه معنــای عــدم بازگشــت بــه موقــع نقدینگــی 
بــه زنجیــره تولید و شــرکت های داروســاز اســت. 
معضلــی کــه ابتدا گریبــان داروخانه ها را گرفته و 
خیلــی زود پیش بینی می شــود دود آن در چشــم 
مردم برود؛ چرا که اکنون قیمت داروها از ۷۰ تا 
۷۰۰ برابر گرانتر شــده اســت و خاللی در دارویار 
به معنای اختالل در روند درمان اســت. معضلی 
کــه اگــر هرچــه ســریع تر چاره اندیشــی بــرای آن 
نشود می تواند هزینه های چندبرابری را در آینده 
در نتیجــه عــدم درمــان به موقع به دولت و مردم 

تحمیل  کند.
بــا ایــن حال به نظر می رســد در حال حاضر 

عمــق ایــن مســاله هنوز بــرای برخی از مســئوالن 
بــه ویــژه تصمیم گیــران ســازمان برنامــه و بودجه 
روشــن نشــده اســت؛ چــرا کــه ۷۳ هــزار میلیارد 
تومانــی کــه بــرای دارو به عنوان بودجــه ۱۴۰۱ در 
نظر گرفته شده بود برای سال آینده به ۶۹ هزار 
میلیــادر تومــان کاهش یافته اســت. این درحالی 
که حداقل بودجه دارو برای ســال آینده از ســوی 
وزارت بهداشــت،   درمان و آموزش پزشــکی ۱۰۵ 

میلیارد تومان پیشنهاد شده بود.

سازمان برنامه و بودجه 
تعیین کننده اصلی آینده دارویار

بنابرایــن همانطــور کــه در چند ســطر قبلی 
گفتــه شــد بــه نظــر مــی رســد بــا بودجــه پاییــن 
ســازمان غــذا و دارو بــرای طــرح دارویــار و تحمل 
چنــد ماهــه داروخانه هــا در نبــود نقدینگی ســال 
آینــده نســبت به امســال کــه کمبودهــای دارویی 

رخ داد مبهم تر و شاید نگران کننده تر باشد.
در ایــن رابطــه ناصــر ریاحــی، رئیــس هیــأت 
مدیــره اتحادیــه وارد کنندگان دارو می  گوید: پس 
از حذف ارز دارو، ۶ دستگاه قرار بود طرح دارویار 
را اجرا کنند، اما به غیر از سازمان غذا و دارو هیچ 
دســتگاهی دســتور العمل  هــای ایــن طــرح را اجرا 
نکــرد. متاســفانه بانک  ها به دســتور بانک مرکزی 
گوش نمی  دهند و نســبت به پرداخت تســهیالت 
۱۵ میلیــارد تومانــی کوتاهــی می کننــد. البتــه در 
ایــن زمینــه بانــک مرکــزی می توانــد مســتقیم بــه 
موضوع ورود کند و ۹۰ درصد مشکالت نقدینگی 

تامین  کنندگان دارو را حل کند.
وی بــا اشــاره بــه کوتاهــی ســازمان برنامــه 
و بودجــه در رونــد اجــرای طــرح دارویــار اضافــه 
می کنــد: ســازمان برنامــه و بودجــه موظف اســت 
مابه التفــاوت قیمــت دارو را به بیمه ها واریز کند 
تــا آنهــا مطالبات زنجیره دارو را پرداخت کنند اما 
ایــن پول بــه موقــع پرداخت نمی  شــود؛ نقدینگی 

این صنعت دچار مشکل شده است.
ریاحــی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون متوســط 
تاخیر پرداخت ها به یکســال رســیده اســت ادامه 
می دهــد: اگــر فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه 
در اختیــار بیمــه قــرار بگیــرد تــا مطالبــات فعاالن 
اقتصــادی را بپــردازد، دیگــر تامیــن کننــدگان اعم 
از واردکننده و تولیدکننده نیازی به وام ندارند و 
دچار مشــکل هم نمی  شــوند. البته مشــکل دیگر 
ما قیمت گذاری دارو توسط سازمان غذا دارو بود 
که روند آن همچون گذشــته کند است. بنابراین 

تــا زمانــی کــه قیمت گــذاری اصولــی انجام نشــود 
نمی  تــوان فــروش داشــت و بــه طــور طبیعــی تــا 
کاالیی را به فروش نرسد نمی توان کاالی جدیدی 

هم وارد بازار کرد.

انتهای جاده کمبود نقدینگی 
داروخانه ها، کمبود دارو است

ســید علــی فاطمــی، نایــب رئیــس انجمــن 
داروســازان دربــاره آخرین پرداخت ســازمان های 
بیمــه بــه داروخانه هــا بــه بــازار می گویــد: نحــوه 
پرداخــت بیمــه ســالمت بــا بیمه تامیــن اجتماعی 
بسیار متفاوت است؛ برای مثال آخرین پرداخت 
بیمه تامین اجتماعی آبان است اما بیمه سالمت 

تا پایان آذر را تسویه حساب کرده است.
وی اضافه می کند: اما بیمه نیروهای مسلح 
از تمــام شــرکت های بیمه گــر عقب تــر و آخریــن 
اســت.  مهــر  محــدوده  بــه  مربــوط  پرداختشــان 
بنابرایــن شــرایط به نحوی شــده کــه داروخانه ها 
بــه اجبــار بایــد بیشــتر داروهایشــان را به صورت 
نقــدی خریــد کنند، این درحالی اســت که مجبور 
هســتند ۵ تــا ۱۰ درصــد پــول را از بیمــار بگیرند و 
۹۰ تــا ۹۵ درصــد پــول دســت ســازمان های بیمه 
باقــی می مانــد کــه می بینیــم االن بهمــن بــه نیمه 
نزدیک شده است و سازمان های بیمه گر با دو تا 

سه ماه تاخیر پرداخت انجام می دهند.
نایــب رئیــس انجمــن داروســازان ادامــه می دهــد: 
بیمه گــر  فقــط ســازمان های  اوقــات  برخــی  البتــه 
نیســتند کــه مقصر هســتند بلکه بودجــه ای که از 
طرف ســازمان برنامــه و بودجه باید در اختیار این 
بخش هــا قــرار بگیــرد قــرار نمی گیــرد. امســال ۷۳ 
هزار میلیارد تومان بودجه طرح دارویار بود و برای 
سال آینده هم از سوی وزارت بهداشت پیش بینی 
شــده بــود ۱۰۵ هــزار میلیارد تومــان نقدینگی نیاز 
اســت؛ امــا بودجــه ای کــه مجلــس تایید کــرد فقط 
۶۹ هــزار میلیــارد تومــان اســت؛ یعنی ایــن رقم از 
امســال هــم کمتــر اســت و این نشــان می دهد به 
طــور حتــم برای ســال آینــده جوابگوی نیاز کشــور 

نیست و کمتر از نیاز واقعی است.
فاطمــی تاکیــد می کنــد: امیدواریــم تجدیــد 
الیحــه  تصویــب  هنــگام  در  مجلــس  در  نظــری 
بودجــه شــود تــا این عــدد واقعی شــود و بیمه ها 
بتواننــد مطالبــات داروخانه هــا را پرداخــت کنند. 
بــه هــر حال وقتــی داروخانه پول نداشــته باشــد 
نمی توانــد بدهــی خــود بــه شــرکت های پخــش را 
پرداخــت کنــد و ایــن زنجیــره ادامــه می یابــد و به 

زنجیــره  کل  و  می رســد  داروســاز  شــرکت های 
معیــوب می شــود. از طرفــی کســی که بیشــترین 
آسیب را می بیند مردم هستند که با کمبودهای 

دارویی مواجه می شوند.

رشد بی حساب شمار داروخانه ها 
با مجوز شورای رقابت

عقیــل آرین نژاد، مدیرعامل شــرکت پخش 
دارویــی البــرز نیز دربــاره تاثیر کاهــش نقدینگی 
در زنجیــره دارو می گوید: تاخیر در روند پرداخت 
شــرکت های بیمه به داروخانه ها در گذشــته هم 
بوده است. اما مشکلی که اکنون در داروخانه ها 
داریــم ایــن اســت کــه وقتــی شــرایط عرضــه کاال 
کاهش می یابد کاالها در بازار نقدی می شــوند و 
دوره وصول مطالبات به کمتر از دو ماه می رســد 
و همین مســاله باعث می شــود داروخانه ها نیاز 
به تامین نقدینگی بیشــتری داشــته باشــند. این 
درحالــی اســت کــه وقتــی رقابــت داروســازان در 
بــازار افزایــش می یابــد داروخانه هــا در عمل پول 
نمی گذارنــد و یکســاله خریــد می کننــد. االن ایــن 

شرایط برای داروخانه ها حذف شده است.
دیگــر  طرفــی  از  می کنــد:  اضافــه  وی 
تخفیف هایــی کــه بــه داروخانه هــا داده می شــد 
از  بخشــی  و  اســت  یافتــه  کاهــش  شــدت  بــه 
بــوده  تخفیفــات  طریــق  از  داروخانه هــا  درآمــد 
اســت. بنابرایــن حــذف تخفیفــات شــرکت ها بــه 
داروخانه هــا  اقتصــاد  شــده  باعــث  داروخانه هــا 
ضعیــف شــود و بــاز مهمتــر از ایــن دو عامــل این 
است که با توجه به ورود شورای رقابت به حوزه 
دارو، مجوزهایی که به داروخانه های جدید اهدا 
شــده بســیار بــاال رفتــه اســت؛ یعنــی نزدیــک بــه 
۳۰-۳۵ درصــد داروخانه هــای جدید طی چند ماه 
آینده تاســیس می شــود. بنابراین در همین بازار 
رقابت بین داروخانه ها به شدت افزایش می یابد 
و می بینید در ســطح شــهر داروخانه ها نزدیک به 
هــم احداث شــده اند. بنابراین مجموعه این ســه 
عامل باعث شــده اقتصاد داروخانه ضعیف شود 

و در نقدینگی هم دچار مشکل شوند.
آریــن نــژاد ادامــه می دهــد: مشــکل اصلــی 
بــود،  زیــاد  دارو  اگــر  و  اســت  ایــن  داروخانه هــا 
تخفیفــات در بــازار بــود و آنقــدر مجــوز داروخانه 
زیاد نمی شــد. باالخره این ۵-۶ ماه بدهی معوقه 
بیمه ها همیشه بوده و داروخانه ها می توانستند 
شــرایط را مدیریت کنند اما این ســه عامل باعث 

شده سودآوری داروخانه ها کاهش یابد.

افزایش چک های برگشتی 
داروخانه ها

البــرز  دارویــی  پخــش  شــرکت  مدیرعامــل 
دربــاره بازپرداخــت داروخانه هــا بــه شــرکت های 
پرداخــت  بــرای  داروخانه هــا  می گویــد:  پخــش 
بدهــی خود به شــرکت های پخش چک می دهند 
امــا بــه تازگــی حجــم چک هــای برگشــتی بســیار 
بــاال رفتــه اســت. از طرفــی دیگــر داروخانه هایــی 
کــه به صورت ســرمایه گذار تاســیس می شــوند و 
زنجیره ای هســتند افزایش یافته اســت. بنابراین 
ریســک وصول مطالبات برای شــرکت های پخش 
هم باال رفته است؛ یعنی می بینید یک داروخانه 
بــه صنعــت  تومــان  میلیــارد  تنهایــی ۸۰-۷۰  بــه 
بدهــکار اســت. بنابرایــن درصورتــی کــه مشــکلی 
ایجاد شــود یا حتی صاحب داروخانه فوت کند و 
یا حتی اگر کســی قصد کاله برداری داشــته باشد 
و متــواری شــود زنجیــره دارو دچار زیان شــدیدی 

می شود و ریسک باال می رود.
تعــداد  افزایــش  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
داروخانه های زنجیری اتفاق خوبی نیســت تاکید 
می کنــد: بنده به عنوان یک فرد اقتصادی معتقد 
هســتم کــه رقابــت همانطــور کــه بایــد در همــه 
عرصه هــا وجــود داشــته باشــد در داروخانــه هــم 
باید وجود داشته باشد؛ البته طبق قانون احداث 
داروخانه هــای زنجیره ای خالف اســت و گاهی در 
ایــن رابطــه هم هشــدار می دهیم که کســانی که 
بــرای مثال پنج داروخانــه را اداره می کنند را باید 
جلویشــان گرفتــه شــود. اگــر این ریســک برطرف 

شود بخش مهمی از مشکالت برطرف می شود.
افزایــش  می کنــد:  اضافــه  نــژاد  آریــن 
بی حســاب و کتــاب تعــداد داروخانه هــا حاشــیه 
ســود داروخانه هــا را کاهــش می دهــد و بــه طــور 
طبیعــی با حــذف برخی از داروخانه هــا به تعادل 
می رسد. ما شرکت های پخش هم باید در ارتباط 
بخشــی هایمان توجــه بیشــتری داشــته باشــیم و 
بانک هــا هــم بایــد بیاینــد وســط تــا از کارت هــای 
ارتباطــی بــرای وصــول مطالبــات اســتفاده کنیــم. 
بنابرایــن اگر فقــط جلوی داروخانه های زنجیره ای 
گرفتــه شــود بخــش مهمــی از مشــکالت برطــرف 
شــود. مابقی داروخانه ها ممکن اســت به جای ۶ 
ماهه بدهی هایشان را ۸ ماهه پرداخت کنند اما 
این داروخانه های زنجیره ای نگران کننده هســتند 
و امیدواریــم وزارتخانــه وارد عمــل شــود و جلــوی 

آنها را بگیرد.

تصویبافزایش
۳۰درصدی حقوقکارمندان

درکمیسیوناجتماعی
نماینــده مــردم گرمــی در مجلــس و نایــب رئیــس 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در توئیتی 
نوشت: "باتوجه به شرایط اقتصادی و سفره معیشتی 
مردم، روز )دوشــنبه( در جلســه کمیســیون اجتماعی، 
افزایــش ۳۰درصــدی  حقــوق کارکنــان دولــت در ســال 

۱۴۰۲ تصویب شد.
به گزارش ایلنا، ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون 
اجتماعــی مجلــس در حســاب توییتــر خــود از تصویــب 
افزایــش ۳۰ درصــدی حقــوق کارمنــدان و افزایــش ۴۰ 
درصدی دریافتی مســتمری بگیران دستگاه های حمایتی 
در کمیســیون متبوعــش خبــرداد. نماینــده مــردم گرمی 
در مجلــس و نایــب رییس کمیســیون اجتماعی مجلس 
شــورای اســالمی در توئیتی نوشــت: "باتوجه به شــرایط 
اقتصــادی و ســفره معیشــتی مــردم، روز )دوشــنبه( در 
جلســه کمیسیون اجتماعی، افزایش ۳۰درصدی  حقوق 

کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ تصویب شد.
همچنیــن افزایــش ۴۰درصدی دریافتی افراد تحت 
پوشــش نهادهــای حمایتــی کمیته امداد و بهزیســتی از 

مصوبات دیگر کمیسیون اجتماعی بود."

نهاییشدندستورالعمل
شرایطمطبمراکزدرمانی

هاللاحمردرحج۱۴۰۲
در جلســه کمیتــه ســالمت کاروان دســتورالعمل 
شــرایط مطب در مراکز درمانی هالل احمر در ایام حج 

۱۴۰۲ مشخص شد.
بنابــر اعــالم روابــط عمومی و امــور بین الملل مرکز پزشــکی 
حج و زیارت جمعیت هالل احمر، طی جلسه ای که در سالن 
جلســات مرکــز پزشــکی حج و زیــارت با حضــور دکتر طاهر 
درودی، معــاون حــج و عمره مرکز و اعضای کمیته ســالمت 
کاروان حــج ۱۴۰۲ برگــزار شــد، بــا توجــه بــه آغــاز عملیــات 
بهداشــتی درمانی حــج و ضرورت تدوین دســتورالعمل های 
مــورد نیــاز و انتخــاب پزشــکان و کادر درمان مــورد نیاز حج 
۱۴۰۲، دســتورالعمل شــرایط مطب در مراکــز درمانی هالل 
احمر در عربســتان ســعودی و نهایی شــدن لیست پزشکان 
باتجربه حج ۱۴۰۲ )پزشکان مجموعه( مصوب شد. با توجه 
به اهمیت اطالع رســانی نکات آموزشــی بهداشــتی کارگروه 
اطالع رســانی ســالمت زائرین از هم اکنون نکات آموزشــی 
مــورد نیــاز را تدویــن و هم زمــان با ثبت نــام متقاضیان حج 
۱۴۰۲ با شیوه های نوین تبلیغی خصوصا در فضای مجازی 

و رسانه انتشار خواهد یافت.

ناتوانی بیمه ها در پرداخت معوقات دارویار

نوریمطرحکرد:
آغازسالتحصیلی

براساساقلیم

 ماجرای
 ۱۴ میلیارد تومان

فرار مالیاتی پزشکان
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