
علی پاکزاد

در حالــی کــه همزمــان با طــرح برنامه های 
دولــت ســیزدهم شــاهد نقدهای جــدی به نظم 
بانکــی و عملکــرد بانک های خصوصی هســتیم، 
برای اطالع از نگاه مدیران نظام بانکی و پاســخ 
ایشــان به ایرادهای واردشــده با غالمرضا خلیل 
ارجمندی، رئیس هیات مدیره بانک دی گفت وگو 
کردیم. او می گوید ریشه مشکالت اقتصاد ایران 
را در نظام بانکی نیســت، بلکه مشــکالت نظام 
بانکی معلول فضای کلی اقتصاد کشــور اســت. 
خلیــل ارجمندی در نقــد تنوکرات های اقتصادی 
که شــعار آزاد ســازی اقتصاد می دهند، می گوید 
طرفــداران ایــن تفکر قصد دارند اقتصاد ایران را 

به انحطاط بکشند.
• به نظر شما برنامه های دولتمردان جدید 

درباره نظام بانکی چقدر واقع گرایانه است؟
از روحیــات و داشــته های مدیــران  برخــی 
دولت جدید شایســته قدردانی اســت و می تواند 
بــرای کشــور مفیــد باشــد ولــی روحیــه جهــادی و 
مبارزه با فســاد باید با واقع گرایی همراه شــود تا 
برای اقتصاد کشــور مفید باشــد. برای نمونه طی 
ایــن همــه ســال کــه شــعار مبــارزه با فســاد داده 
شــده اســت، کجــا ســراغ داریــد چنــد نفــر مردم 
عــادی جمع شــده باشــند به فرض بــا یک رئیس 
شــعبه اختالس کرده باشــند؟ کجا مردم در این 
مفاســد دســت داشــته اند؟ چرا ما ســرمان را زیر 
بــرف کرده ایــم؟ واقعیــت ایــن اســت کــه شــبکه 

قدرت است که توان فساد دارد.
زمانــی کــه بابــک زنجانــی در کشــور ظهــور 
کــرد، مســئوالن کشــور تمام قد کنارش ایســتاده 
بودند. از وزیر اقتصاد تا رئیس کل بانک مرکزی 
شبکه بانکی را تحت فشار قرار می دادند که چرا 
این آقا پشــت در اتاق شــما معطل شــده است؟ 
نمایندگان مجلس در صورت برخورد با بدهکاران 
بانکی همین االن پدر ما را درمی آورند، که چرا با 
فالنی بد برخورد کرده اید؟ پرونده بدهکار بانکی 
را به قوه قضائیه ارجاع می دهم، بیست  سال مرا 
می چرخاننــد. برای آنکه پرونده رســیدگی نشــود 
پنــج قاضــی عوض می شــود. حال در ایــن اوضاع 

شبکه بانکی فاسد است؟
فردی قبل از مســئولیت مــن از بانک وامی 
دریافــت کــرده اســت، امــروز کــه مــن می خواهم 
پــول را از ایــن فــرد پــس بگیــرم، چــرا بــه مــن 
کمــک نمی کنیــد؟ چــرا همه از این فــرد طرفداری 
می کنید؟ چرا صدها دستگاه امنیتی و غیرامنیتی 
کنــار آن فــرد قــرار می گیرند تا بانک نتواند با این 
فرد که تسهیالت را گرفته است و پس نمی دهد، 
برخــورد کنــد.؟ دولتمردان جدید بایــد واقعیت را 
به مردم بگویید. شبکه بانکی فساد ایجاد نکرده، 

شبکه بانکی اختالس نکرده است. 
بحرینــی،  حســین زاده  آقــای  تعبیــری   •
دبیــر کارگــروه طــرح نظــام بانکی در کمیســیون 
اقتصادی مجلس به کار بردند، به این مضمون 
کــه بانک هــای خصوصــی دارنــد ریشــه اقتصــاد 
را خشــک مــی کننــد، نظــر شــما در ایــن رابطــه 

چیست؟
دلیــل بــه کار گرفتــه شــدن ایــن تعابیر این 
اســت که در گذشــته وقتی بانک ها صورت مالی 
نمی دادنــد، کســی نمی دانســت در اقتصــاد چــه 
اتفاقــی می افتد، اگر بانک فســاد می کرد، کســی 
ایــن، در بانک هــای  از  متوجــه نمی شــد. پیــش 
دولتی سه وزیر در جلسه ای صورت مالی بانک را 
تصویب می کردند و کسی متوجه نمی شد که در 

نظام بانکی چه می گذرد.
اصــال متوجــه نمی شــدید، بهــای تمام شــده 
پول چقدر اســت؟ به چه کســی تســهیالت داده 
شــده است؟ حاال بانک های خصوصی آمده اند و 
صورت های مالی شفاف تر شده، صدای خیلی ها 
در آمده اســت؛ در حالی که بانک های خصوصی 

نظــام  در  شفاف ســازی  مظهــر 
بانکی بوده اند.

امــا از دوســتانی کــه چنین 
بایــد  می برنــد  بــه کار  تعابیــری 
پرســید اصــال بانــک خصوصی در 
کشــور وجود دارد؟ من در پاســخ 
بانــک  ایــران  در  کــه  گویــم  مــی 

خصوصی وجود ندارد.
• یعنــی این بانک هایی که 

در ایــران بــا عنــوان خصوصــی فعــال هســتند را 
بانک خصوصی نمی دانید؟

کدام بانک خصوصی؟ از منظر ســهامداری 
بانــک در  کــدام  از منظــر مدیریــت  امــا  شــاید، 
کشــور مــا رفتار خصوصــی دارد؟ از منظر شــبکه 
که بخشــنامه های ابالغی سخت ترین شــان برای 
ایــن بانک هاســت. از منظر هیــات مدیره هم که 
در عمــل بانــک مرکــزی تعییــن می کند. بســیاری 
مــوارد دیگــر قابــل ارایه اســت که اجــازه فعالیت 
خصوصــی بــه ایــن بانک هــا نمی دهنــد. بنابراین 

بانک خصوصی در کشور نداریم.
اگــر بپرســید کــه آیا افــراد ناتوان در ســطح 
صالحیــت  تائیــد  کشــور  بانک هــای  مدیریــت 
شــدند؟، پاســخ مــن بلــه اســت ولی باید پرســید 
کجا اینگونه افراد را تائید صالحیت کرده است؟ 
اکــر بانــک مرکــزی یــا وزارت اقتصــاد این افــراد را 
تائیــد کننــد، مقصرند. همین نماینــدگان محترم 
مجلس، چند نفرشان در نظام بانکی کشور عضو 
هیــات مدیره اند؟ چه کســی صالحیــت این افراد 
را تائیــد کــرده اســت؟ چطور شــد نماینــده ای که 
در دوره ای رای نیاورده اســت، وارد هیات رئیســه 

بانک شده است؟ 
• عنوان می شــود بانک ها یک دایره بســته 
مدیریت تشکیل داده اند و بین افراد مشخصی 
این پست ها تقسیم و دست به دست می شود، 

و مدیــران دولتــی بــرای آنکــه بتواننــد در زمــان 
بازنشســتگی در ترکیــب هیــات مدیــره بانک هــا 
حضور داشــته باشــند، از منظر نظارت از خیلی 
اتفاقات چشم پوشی می کنند، نظر شما در این 

باره چیست؟
 اول اینکــه بانک هــای خصوصــی مشــکل 
نظــارت ندارند. بانک مثل همــه بنگاه ها، بازرس 
و حسابرس قانونی دارد. در همین جایگاه بانک 
دی کــه متعلق به فرزندان شهداســت، حراســت 

هم داریم، ســازمان بازرســی کل 
کشــور هــم در جمــع ناظــران مــا 
حضــور دارد و انــواع ابزارهــا برای 
کنتــرل وجــود دارد. صورت هــای 
مالــی ما در بورس ارائه می شــود 
در  مشــکلی  کوچکتریــن  اگــر  و 
حســاب های مــا رخ بدهــد همــه 
پــرده  پشــت  اینکــه  می بیننــد. 
فســادی اتفاق می افتــد ربطی به 

بانکها ندارد، به جریانات دیگری بر می گردد.
بگذارید من پاسخ سوال قبلی را تمام کنم. 
به نظر من، در این چهل ســاله ما هیچ عالقه ای 
به مبارزه با فســاد نداشــتیم و هر کســی که این 

حرف را زده است فقط شعار داده است. 
برنامه ریــزی بــرای گرفتن مفســد داشــتیم، 
اما با فساد برخورد نکرده ایم. این همه نهادهای 
نظارتــی در کشــور ایجاد کرده ایم ولی بیشــترین 
فســاد را در کشــور شــاهد هســتیم. فقــط نهــاد 
درست کردیم که همدیگر را بگیرند. هر از گاهی 
هــم یــک مدیر مفســدی پیــدا شــد و گرفتند ولی 

فساد برطرف نشده است.
فســاد یــک پادزهــر بیشــتر نــدارد، آن هــم 
شــفافیت اســت. امروز نمی توانیم برخورد قهری 
داشــته باشــیم. امروز نمی توانیم با وجود فضای 
مجــازی از رســانه بخواهیــم کــه شــما فــالن تیتر 
را نــزن. تــا امــروز تنهــا بــه صــورت قهــری برخورد 
کرده ایــم ولــی امــروز بــا راهــی که فضــای مجازی 
و رســانه ها باز کرده اند، اطالعات بیشــتر اســت. 
حرف زده می شــود ولو غلط، شــما بیایید درست 
آن را با مردم درمیان بگذارید. این مسیر درست 

است.
بــا  فضــا  ایــن  در  خواهیــم  مــی  اگــر  مــا 
فســاد برخــورد کنیــم بایــد شفاف ســازی کنیــم و 
شفاف سازی از باالست. اگر امثال آقای بحرینی 
نگــران بانک هــای خصوصی هســتند، باید بگوید 
چــرا پیــش از آن، بانک ملی مــا صورت های مالی 
خــود را منتشــر نمی کند؟ چرا ســازمان بورس ما 
صورت های مالی اش را اعالم نمی کند؟ چرا بانک 
مرکزی صورت های مالی خود را افشاء نمی کند؟ 
مگــر مــردم محرم نیســتند؟ مگــه همه مــردم در 
بانــک ملی حســاب ندارند، چــرا نباید بفهمند در 

بانک ملی چه می گذرد؟
مگــر چنــد ســال گذشــته ادغــام بانک هــای 
نظامــی را بــه عنــوان بزرگتریــن دســتاورد دولــت 
اعالم نکرده اید؟ چرا صورت های مالی بانک سپه 
را منتشــر نمی کنیــد؟ با انتشــار ایــن صورت های 
مالــی اســت کــه مشــخص می شــود کــه ریشــه 
اقتصــاد را بانک هــای خصوصی می خشــکانند یا 

جای دیگر. 
• یعنــی شــما معتقدیــد کــه وجــه شــعاری 
برنامه های دولت جدید خوب است ولی باید در 

مرحله اجرا دید که چه می کنند؟
دوســتان  بــه  کارشــناس  یــک  عنــوان  بــه 
اقتصــادی دولــت پیشــنهاد می دهــم مســیرهای 
اشــتباه دولت هــای قبلــی را تکرار نکنند، دســت 
زدن بــه یک ســری شــاخصه ها و متغیرهــا بدون 
دیدن سایر متغیرها چیزی جز آسیب به اقتصاد 
کشــور نیســت. بــه طــور مثــال اگــر امروز کســی 
بیایــد و بگویــد که می خواهم نرخ بهــره را اصالح 
کنــم، تــا باقی زیر ســاخت اصالح نشــود، تصمیم 
غلطــی اســت.  متاســفانه به شــدت بــه کشــور 
اطالعــات غلــط داده انــد. بــه طــور مثــال بیایند و 
یک بــار کارشناســی کننــد، آثــار ارز 4200 تومانی 
در اقتصاد ایران چقدر بوده است؟ بسیار ناچیز 
است. ولی همه گرانی ارز و مسائل حول حوش 
آن را بــه گــردن ارز 4200 تومانی می اندازند. مگر 

چقدر ارز 4200 تومانی توزیع شده است؟ 
کل عــدد ارز 4200 تومانــی امســال حــدود 
6 میلیارد دالر اســت. حــدود 4.5 میلیارد دالر از 

ایــن ارز تــا امــروز مصرف شــده و باقــی اش هنوز 
اســتفاده نشــده اســت. این 4 میلیارد اســتفاده 
شــده هــم کــه باالخــره 80 درصدش بــرای خرید 
کنجاله و نهاده دامی و کاالهای اساسی استفاده 
شــده اســت. چند درصد مگه ســنگ پا وارد شده 

است؟ 
همیــن امــروز اگــر دولــت ارز 4200 تومانی 
را حذف کند، به ضرس قاطع به شــما می گویم، 

تورم فقط 5 تا 6 درصد افزایش پیدا می کند.
• پس چرا تا این حد بزرگنمایی می کنند؟

 بــرای اینکــه مــردم را گمــراه کننــد. شــما 
مــورد  مــردم در  کــدام کشــور دنیــا،  ببینیــد در 
حجم نقدینگی صحبت می کنند؟ مشکل مردم، 
نقدینگی نیست، مشکل مردم تورم 50 درصدی 
هم نیســت، مشکل مردم ثبات اقتصادی است. 
مــی خواهنــد بفهمنــد کــه چطــور زندگــی کننــد. 
شــما ثبات را ایجاد کن، مردم خودشــان تصمیم 

می گیرند.
مردم شــریف ایران می فهمند پایشان را به 
اندازه گلیمشان دراز کنند، گلیمی برای این مردم 
باقی نگذاشتند، تا بتوانند تصمیم بگیرند. مردم 
نمی دانند صبح چه قیمتی روغن بخرند، فردا چه 

قیمتی مرغ بخرند. 
این بی انضباطی ها مردم را کالفه می کند، 
را  نیســت چــرا جوجه هــا  مــرغ  اگــر  می پرســند 
می کشید؟ اگر هست؟ پس این کمبود چرا اتفاق 

می افتد؟ مشکل کشور ما که هویج نیست.
دائم به مردم اطالعات غلط داده می شــود. 
من فکر می کنم دو جریان در اقتصاد ایران وجود 
دارد کــه امیــدوارم آقای خانــدوزی و باقی اعضای 
تیــم اقتصــادی دولــت فریــب ایــن جریان هــا را 
نخورنــد. یــک جریــان که در کشــور حاکم اســت، 
تکنوکرات هایی هســتند که با این ادبیات آمدند 
که اقتصاد باید اقتصاد باز باشد و بازار باید خود 

انتظام ایجاد کند.
• منظــور شــما دکتــر نیلی، دکتــر طبیبیان 

و... است؟
طرفــدار  تکنوکرات هــای  و  نیــاوران  طیــف 
بــازار آزاد دل مــردم را خون کردنــد. اینها مردم را 
بی اعتماد می کنند. صبح تا شب نشستند، عنوان 
می کننــد وا اســفا، هــر طــور شــده پول نقــد نگه 
نداریــد، پول خود را به دارایی تبدیل کنید، ایران 
اقتصــادش ونزوئالیــی خواهد شــد. ما به ســمت 
فروپاشــی پیــش می رویــم. مــا باید چه هــا انجام 
بدهیــم. دولت دســت این افراد بــود چه کردند؟ 

مگر نفرات اول اقتصاد کشور نبودند؟ 
بــه نظر مــن این طیف با برنامه قصد دارند 
اقتصاد کشور را به انحطاط بکشانند. ابداً اقتصاد 
ایران ونزوئالیی نخواهد شد. ایران منابع خودش 
را دارد. مشــکل ایــران ایــن اســت کــه مدیریــت 
اقتصــادی نــدارد. ایران تعریفی از ثبات اقتصادی 
نــدارد. ایــران تیم اقتصادی یکپارچــه ندارد وگرنه 
عدد تورم عدد گمراه کننده ای است. من با دانش 
می گویــم، کشــورهای بســیاری هســتند کــه عدد 
تــورم آنهــا نصف عــدد ایران اســت؛ امــا یک دهم 
ایــران رفــاه ندارنــد. نمونه آن مصر، افغانســتان، 
لیبــی و... تــورم ایــن کشــورها از مــا کمتــر اســت 
ولــی رفاه چه؟ پــس الزاماً کاهش عدد تورم رفاه 

نمی آورد.
اصــال چه ایــرادی دارد که تورم ما 40 درصد 

باشد؟ رکود تورمی خطرناک است، نه تورم.
درســت اســت اقتصــاد ایــران بیمــار اســت 
و نیــاز بــه جراحــی دارد، امــا کجــا را بایــد جراحی 
کنیــم؟ زمانــی کــه بیمــار خونریــزی دارد در حــال 
مرگ اســت که روی این بیمار عمل زیبایی دماغ 

انجام نمی دهند.
مشــروح ایــن گفت وگــو را از طریق اســکن 
QR کد مندرج در مطلب در سایت روزنامه عصر 

اقتصاد بخوانید

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

»چه ایرادی دارد که تورم ما 40 درصد باشد؟«
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ویژه نامه هفته دولت 
منتشر شد

انتقاد کنفدراسیون صادرات از فرآیند 
»طوالنی« صدور و تمدید کارت بازرگانی

صفحه 3صفحه 4
شنبه 13 شهریور 1400 . 4 سپتامبر 2021 

26 محرم 1443 . سال هجدهم . شماره 4743
تومان  7000  . صفحه   8

هوالرزاق

تکنوکرات های طرفدار 
آزاد مردم را بی اعتماد  بازار 

می کنند. صبح تا شب 
نشستند، عنوان می کنند 

وا اسفا، ما به سمت 
فروپاشی پیش می رویم.  

به نظر من این طیف با 
برنامه قصد دارند اقتصاد 

کشور را به انحطاط 
بکشانند

فروشگاه های 
زنجیره ای؛ رونق تولید 

و ایجاد اشتغال 
صالح منصوری 

قائم مقام مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

آن  از  اشــتغال 
اســت  مســائلی  دســته 
و  دولت هــا  تمامــی  کــه 
از  نظــر  صــرف  جوامــع 
مشــی و مــرام سیاســی، 
آن را فهرســت مهم ترین 
ثبــات  ایجــاد  عوامــل 
آرامــش  و  اقتصــادی 
روانی جامعه و در نتیجه 
ثبــات و آرامــش امنیتــی 
جامعــه در نظر می گیرند 
و بــرای دســتیابی بــه آن 
مختلفــی  برنامه هــای 
می کننــد.  اجــرا  را 
اشــتغال موجب توســعه 

همه جانبه کشور و افزایش سطح رفاه عمومی می شود 
و اغــراق نیســت اگــر مدعــی شــویم در فقــدان اشــتغال 
کــه روی دیگــر آن افزایش بیکاری اســت آرمان توســعه 
و به ویــژه توســعه پایــدار محقــق نخواهــد شــد. ناگفتــه 
پیداســت که منظور از اشــتغال، اشتغال دائمی و پایدار 
است که می تواند موجب افزایش درآمد ملی و توسعه 

پایدار شود. 
دولت هــا بــه تجربه دریافته اند که اشــتغال نه تنها 
موجب توسعه و افزایش درآمد ملی می شود؛ بلکه تداوم 
بقا و حیات آنها را تضمین می کند. به همین دلیل است 
کــه موضــوع اشــتغال با مفهــوم امنیت ملی نیــز پیوندی 
عمیق و ناگسســتنی دارد. دولتی که نتواند اشتغال زایی 
کند حتی اگر به لطایف الحیل، شکم مردم خود را سیر 
کنــد اما چــون حتی اگر بخواهد هم نمی تواند جیب آنها 
را پــر کنــد دیــر یــا زود با اعتــراض آنها مواجه می شــود و 
چه بسا بقای خود را فدای این موضوع می کند. به همین 
دلیل اســت که اشــتغال از آن دســت مفاهیم اقتصادی 
و اجتماعــی اســت کــه مــراد و مقصــود صاحبنظــران در 
موضوع توســعه اســت. از این رو، دولت ها با به کارگیری 
ســاختار بوروکراتیــک خود و بســیج تمامی ســازمان های 
ذی ربط، می کوشــند تا با اشــتغال زایی، آرامش و امنیت 

کشور و مردم را تضمین کنند. 
امــروزه بــا علــم بــه محدودیــت تــوان دولت هــا در 
ایجاد اشــتغال، اســتفاده از ظرفیت هــا و توانمندی های 
بخــش خصوصــی مورد توجــه قرار گرفته اســت. از آنجا 
کــه تولیــد، زمینه ســاز اشــتغال پایــدار اســت و بخــش 
خصوصــی بخــش غیرقابــل انــکاری از ظرفیــت تولیــد را 
در اختیــار دارد کــه بــه تبــع آن و بــا توجــه بــه نیــاز ایــن 
بخش به نیروی کار، می تواند نقشــی محوری در ایجاد 
اشــتغال داشــته باشــد. البتــه تحقق این هــدف با توجه 
به دیدگاه دولت ها نسبت به بخش خصوصی و تعیین 
جایــگاه ایــن بخش بــه عنوان رقیب یا همــکار دولت در 
ســاختارهای اقتصــادی دولتــی یــا رقابت کامــل متفاوت 

است.
در ایران نیز مانند ســایر کشــورها، فروشــگاه های 
و  شــهری  زندگــی  الزامــات  دلیــل  بــه  زنجیــره ای 
مدرنیزاســیون اجتماعی و احســاس نیاز شــهروندان در 
زمینه ضرورت صرفه جویی در وقت و هزینه و همچنین 
در نتیجه نابسامانی و ناکارآمدی نظام توزیع سنتی و با 
هدف ساماندهی و نظارت پذیری سامانه توزیع و عرضه 
کاال با قیمت و کیفیت مناسب به مردم به وجود آمدند 
و کوشــیدند تــا بــا کوتــاه کــردن زنجیــره توزیــع و ارتبــاط 
بــدون واســطه بیــن تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان، 
اقــالم مــور نیــاز مــردم را بــا بیشــترین تنوع، بــه صورت 
یکجا و در کمترین زمان ممکن در اختیار آنها قرار دهند 
کــه همین چرخه توانســته اســت بخش اعظمــی از نیاز 

اشتغال جوانان را پاسخگو باشد. 
فروشــگاه های زنجیــره ای با برخــورداری از بیش از 
شش هزار شعبه در سراسر کشور و با میانگین اشتغال 
پنــج نفــر بــه صورت مســتقیم در هر شــعبه و همچنین 
تعــداد زیــادی از افــراد در ســتاد؛ انبارهــا، لجســتیک و 
زنجیــره توزیــع به صورت مســتقیم و نیز ایجاد اشــتغال 
ایجــاد  ضمــن  توانســته اند  مســتقیم  غیــر  صــورت  بــه 
اشــتغال بــرای افــراد و خانواده های ایشــان، درآمد ملی 
کشــور را نیــز افزایــش دهنــد و نقــش بســیار موثری در 
آرامــش روانــی مردم و جامعه داشــته باشــند. به عنوان 
مثال، افق کوروش بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کشور 
کــه بــه بخــش خصوصی تعلــق دارد بــا راه انــدازی بیش 
از 2800 شــعبه فروشــگاهی در کلیه اســتان ها و  450 
شــهر کشــور تا مرداد ســال جاری، برای بیش از بیســت 
هزار نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده است. 
میانگین اســتخدام افراد در این فروشــگاه زنجیره ای در 
حــدود هــر 16 دقیقــه یک اســتخدام اســت و بر اســاس 
ایــن فروشــگاه  پایــان ســال 1400  تــا  برنامه ریزی هــای 
زنجیــره ای تعــداد کارکنــان خود در سراســر کشــور را به 

حدود 30 هزار نفر خواهد رساند. 
زنجیــره ای  فروشــگاه های  ســوی  از  کاال   خریــد 
در مقیــاس بــاال و حجــم گســترده و باثبــات بــودن ایــن 
مقــدار از ســفارش کاال کــه می توانــد باعــث اطمینــان 
تولیدکنندگان و برنامه ریزی آنان برای پیشبرد طرح های 
توســعه شــود، نه تنهــا بــه هیچ عنــوان قابل مقایســه با 
نظام سنتی تامین و توزیع کاال نیست، بلکه به صورت 
مســتقیم، رونــق تولیــد را در پی دارد و ایــن رونق تولید 
نیازمند اســتخدام نیروی کار اســت. از این رو ،می توان 
ادعــا کــرد که فروشــگاه های زنجیــره ای را عاملی بســیار 
موثر و مولفه ای حیاتی در رونق تولید، ایجاد اشــتغال، 
افزایش درآمد ملی، رفاه همگانی و در نهایت، سالمت 

و آرامش روانی جامعه بدانیم. 
ادامه در صفحه 2

ازبکستان چگونه 
سوار قطار توسعه 

شده است
ترجمه: محمود نواب مطلق

مــاه  در  ازبکســتان 
شــهریور  ســپتامبر)10 
ســی امین  مهــر(    8 تــا 
ســالگرد استقالل خود از 
اتحــاد جماهیــر شــوروی 
را جشــن مــی گیــرد. طی 
ایــن  در  اخیــر  ســال های 
کشــور اصالحــات زیــادی 
بــرای گــذار از میراث های 

اقتصادی دوران گذشــته با آزادســازی جذب ســرمایه های 
خارجی انجام شده است. 

در ماه اوت گذشته ) 10 مرداد تا 9 شهریور( بسیاری 
از بازرگانــان بــا رئیس جمهــوری ازبکســتان مالقات هایــی 
داشــته اند. کارهــای زیــادی هنــوز باقــی مانــده اســت امــا 
تغییــرات قابــل توجهــی نیز محســوس اســت. ایلهوم عمر 
زاکف، مدیر مدرســه کســب وکار ازبکســتان معتقد اســت: 
»بــر اثــر اصالحــات انجام شــده فضــای ســرمایه گذاری بــه 
صــورت معنــاداری بهتــر شــده اســت. یکــی از مهمتریــن 
محورهــای سیاســت ملــی، تضمین حقــوق افــراد و به ویژه 

حقوق سرمایه گذاران است.« 
کارخانــه فوالدســازی تاشــکند کــه فعالیــت خــود را 
از ســال گذشــته آغــاز کــرده اســت از بزرگتریــن پروژه های 
صنعتی اخیر در این کشور محسوب می شود. این کارخانه 
بــا ســرمایه گذاری گروه ایتالیایی دانیِلی با ســرمایه ای بالغ 
بــر226 میلیــون یورو راه اندازی شــده اســت. تولیــد در این 
کارخانــه بــا رعایت موازین محیط زیســت انجام می شــود. 
بکالــی تورابکــف، مدیر تولیــد این کارخانــه می گوید: »این 
بــه  و  دارد  راهبــردی  اهمیــت  ازبکســتان  بــرای  کارخانــه 
منزلــه عنصــری اساســی در ایجــاد یــک خوشــه صنعتی در 

فوالدسازی کشور است.
در ازبکســتان صنایــع مجهــز به فناوری هــای نوین به 
صورت گسترده در حال توسعه است؛ از این رو، برنامه های 
حمایتی زیادی برای استارت آپ ها طراحی شده است. یک 
پارک فناوری اختصاصی درسال  2019)1398( در تاشکند  
بــه همیــن منظــور راه انــدازی شــد. در این پــارک بنگاه های 
اقتصادی فراوانی به صورت فزاینده در حال استقرار و آغاز 
به کارند. آنها از معافیت های مالیاتی بهره مند می شوند و 
مکان های متناسب با ابتکارات و نوآوری هایشان را به آنها 
اختصاص داده اند. این امر مؤید راهبرد دولت در تشــویق 
جوانان برای شرکت در بخش های مختلف این پارک است. 
برنامه ای تحت عنوان »یک میلیون کاربر ازبک« به صورت 
مجــازی، رایــگان و قابــل دسترســی آســان بــرای آمــوزش 
جوانان ازبک باالتر از 13 ســال در این پارک طراحی شــده 

است. 
فرخــود ایبراژیمــوف، مدیــر پــارک فنــاوری اطالعــات 
جــذب  اکنــون  مــا  اصلــی  »هــدف  می گویــد:  ازبکســتان 
ســرمایه های خارجــی و مؤسســات تجــاری بین المللــی در 
فنــاوری اطالعــات اســت. ما بهتریــن امکانــات را در اختیار 
آنهــا می گذاریــم.« یکــی از فعــاالن مســتقر در ایــن پــارک، 
اســتارت آپ »زیــپ 24« را راه انــدازی کرده اســت. در این 
فناوری که مختص پشتیبانی است مدیریت کامل و فراگیر 
هــر گونــه تجــارت مجــازی از ابتدا تــا انتها اعمال می شــود. 
از ســفارش تــا ارســال و رهگیــری آن، ســپس تحویــل و 
نحــوه پرداخــت و پــس از آن، خدمــات پــس از فــروش در 
این فناوری کامل پیش بینی شده است. بهترین مسیرها 
برای حمل ونقل و قیمتهای مناسب از ویژگی های دیگر این 
فناوری اســت. زیپ 24 اکنون در 25 کشــور مشــتری دارد 
و ســرمایه ای بیــش از یــک میلیون یورو جذب کرده اســت. 
انورتوردیبایف، مدیر منطقه ای زیپ 24 می گوید: »ما سال 
بــه ســال، مــاه به مــاه فعالیتهای خودرا برای جذب بیشــتر 

سرمایه و منافع توسعه می دهیم.«
یکــی دیگــر از فعاالن این پارک اکمل پِریِف اســت. او 
در مــدت کوتاهــی برنامــه ارتبــاط با تاکســی ها را در هفت 
نقشــه های  او  اســت.  کــرده  راه انــدازی  ازبکســتان  شــهر 
متعددی برای مشــتریان به منظور مســیر یابی تهیه کرده 
است. در این برنامه کوتاهترین مسیرها و خلوت ترین آنها 
به مشــتریان عرضه می شــود. او همچنین خدمات تحویل 
غذا را راه اندازی و بازار خوبی برای خود در ازبکســتان پیدا 
کرده است. اکمل پِریِف قصد دارد این کار را توسعه دهد. 
او می گویــد:»کار مــا ظرفیت توســعه فراوان هم در کشــور 
و هــم در ســایر کشــورهای آســیای مرکــزی دارد. مــن فکــر 
می کنــم ســرمایه گذاران خارجی در ایــن خصوص تمایل به 
ســرمایه گذاری دارنــد و مــا بــرای ایــن کار هــر هفتــه با آنها 
در تمــاس هســتیم.« در نشــریه دویینــگ بیزینــس 2020 
بانــک جهانــی،  ازبکســتان در رده کشــوری کــه یکــی از 
بهتریــن اقتصادهــا را برای ایجاد تســهیالت در کســب وکار 
دارد، قرارگرفته است. نسل جدیدی از فعاالن اقتصادی در 
ازبکستان از این فضا بهره مند می شوند و افق های جدیدی 

را مقابل خود می گشایند.
منبع:  یورونیوز

تسلیت به همکار
هــر از گاه در گــذر زمــان در گذر بی صدای ثانیه های  
دنیای فانی، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد 

کـه در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید.
خبردار شــدیم که محمود ساســانیان، عموی گرامی 
بهنــام ساســانیان همــکار ارجمندمان جان بــه جان آفرین 
تســلیم کــرد. رفتن عزیزترین هــا، یادآور ناپایــداری دنیا و 

تعلقات آن برای همه ماست.
همــکار گرامــی، امیدواریــم خداونــد منــان صبری به 
اندازه غم از دست دادن عزیزتان را به شما عنایت کند و 

روح آن سفرکرده را قرین آرامش و آمرزش.
مجلــس ترحیــم ســوم و هفتمیــن روز آن مرحــوم 
 7 الــی   6 ســاعت  از   1400/06/14 مــورخ  یکشــنبه  روز 
بعدازظهر در آرامستان آستارا با رعایت فاصله اجتماعی و 

پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. 
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 صعود مالیم طال
در بازار جهانی

قیمتطالدرمعامالتصبحجمعهبازارآسیادر
پیضعیفشدنارزشدالر،اندکیافزایشیافت.

به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل 
فــوری بــا ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۸۱۳ دالر و ۱۵ ســنت 
رســید و از ابتــدای هفتــه گذشــته تاکنــون ۰.۲ درصــد 

کاهش نشان می دهد.
در بــازار معامــالت آتــی آمریــکا، هــر اونــس طال با 
۰.۲ درصــد افزایــش، بــه ۱۸۱۵ دالر و ۵۰ ســنت رســید. 
بهــای معامــالت این بازار پنجشــنبه شــب بــا ۰.۳ درصد 

کاهش، در ۱۸۱۱ دالر و ۵۰ سنت بسته شد.
دالر کــه رابطــه معکوس با طــال دارد، در معامالت 
روز جمعــه اندکــی افزایش یافت اما همچنان نزدیک به 

پایین ترین حد خود در یک ماه گذشته ایستاد.
گــزارش اشــتغال ماهانه غیرکشــاورزی آمریکا روز 
جــاری منتشــر می شــود و نقطــه توجــه ســرمایه گذاران 
اســت زیــرا احیای بــازار کار یکی از پیش شــرط های آغاز 
تعدیــل برنامــه خریــد اوراق قرضــه و افزایــش نرخ هــای 
بهــره از ســوی بانــک مرکزی آمریکاســت. آمــاری که روز 
پنج شــنبه منتشــر شد، نشــان داد ۳۴۰ هزار آمریکایی 
هفتــه گذشــته متقاضــی دریافــت بیمــه بیــکاری بودند. 
ایــن رقــم کمتــر از ۳۵۴ هــزار تقاضــا در هفتــه پیــش از 
آن و ۳۴۵ هــزار نفــری بــود کــه تحلیلگــران پیش بینــی 
کــرده بودنــد. ایــن آمار نشــان داد اخراجی ها در اوت به 
پایین ترین میزان در بیش از ۲۴ سال گذشته رسیده و 

روند احیای بازار کار قوی مانده است.

بر اساس گزارش رویترز، موجودی طالی »اس پی 
دی آر گلــد تراســت« کــه بزرگترین صنــدوق ETF تحت 
پشــتوانه طــال در جهــان اســت، روز پنــج شــنبه بــا ۰.۲ 
درصــد کاهــش، بــه ۹۹۸.۵۲ تــن رســید کــه پایین ترین 

میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ بود.
در بــازار ســایر فلزات ارزشــمند، هــر اونس نقره با 
۰.۲ درصــد افزایــش، بــه ۲۳ دالر و ۹۲ ســنت رســید. 
هــر اونــس پالتیــن بــا ۰.۲ درصــد افزایــش، ۱۰۰۱ دالر و 
۳۶ ســنت معامله شــد. هر اونس پاالدیم با ۰.۳ درصد 

افزایش، به ۲۴۰۶ دالر و ۶۵ سنت رسید.

 افزایش 38 درصدی
قیمت پنیر

بــهگفتــهدبیــراتحادیــهبنکــدارانمــوادغذایــی،
بــاافزایــش38درصــدیقیمــتپنیــر،قیمــتپنیــردر
بســته بندی های400گرمــیبه20هزارتومانرســیده

است.
قاســم علی حســنی در گفت وگو با فارس با اشــاره 
بــه افزایــش قیمــت پنیــر گفــت: در دو هفتــه گذشــته 
قیمت پنیر ۴۰۰ گرمی ۳۸ درصد افزایش یافته است. 

دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی گفت: پیش 
از ایــن قیمــت مصرف کننــده  پنیــر در بســته بندی ۴۰۰ 
گرمــی ۱۴ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــود که اکنــون با افزایش 
۳۸ درصــدی، قیمــت ایــن محصول خوراکــی به ۲۰ هزار 

تومان افزایش یافته است. 
وی بیان داشــت: براین اســاس هر کیلو گرم  پنیر 

۱۳ هزار و 7۵۰ تومان افزایش یافته است. 
وی گفت: پنیر مشمول قیمت گذاری تثبیتی است 
و تولیــد کننــدگان بــدون مجــوز ســازمان حمایــت اجــازه 

هیچگونه افزایش قیمتی را ندارند. 
با توجه به ســهم اثر شــیرخام در تولید محصوالت 
لبنی، قیمت ۱۰ قلم محصوالت لبنی پرمصرف مشمول 
و  پنیــر(  ماســت،  )شــیر،  اســت  تثبیتــی  قیمت گــذاری 
قیمــت ایــن اقــالم از ســوی کمیتــه مربوط با مســئولیت 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین 

می شود.

فائو اعالم کرد: افزایش 
قیمت جهانی مواد غذایی

ســازمانخواربــاروکشــاورزیملــلمتحــد)فائــو(
دو از پــس مــوادغذایــی قیمــتجهانــی کــرد اعــالم
مــاهکاهــش،دراوتتحــتتاثیــررشــدقیمــتشــکر،

روغن هایگیاهیوبعضیغالتافزایشیافت.
بــه گــزارش ایســنا، شــاخص قیمت غــذای فائو که 
تغییــرات ماهانــه ســبدی از غــالت، دانه هــای روغنــی، 
محصوالت لبنی، گوشــت و شــکر را بررســی می کند، در 
اوت بــه ۱۲7.۴ واحــد در مقایســه بــا ۱۲۳.۵ واحــد در 
ژوئیــه افزایــش پیــدا کرد. آمــار ژوئیه پیشــتر ۱۲۳ واحد 

اعالم شده بود.
قیمت هــا بــر مبنــای ســاالنه در اوت ۳۲.۹ درصــد 

افزایش داشت.
شــاخص قیمــت غالت فائو در اوت نســبت به ماه 
پیــش از آن ۳.۴ درصــد رشــد کــرد زیــرا انتظــارات بــرای 
برداشــت پایینتــر در چندیــن کشــور صادرکننــده بــزرگ 
باعــث افزایــش ۸.۸ درصــدی مــاه به ماه قیمــت جهانی 
گندم شد. در مقابل قیمت های بین المللی ذرت و برنج 

کاهش داشت.
۹.۶ درصــد  اوت  در  فائــو  قیمــت شــکر  شــاخص 
نســبت بــه ژوئیــه رشــد کــرد کــه ناشــی از نگرانی هــا به 
سرمازدگی محصول برزیل بود که بزرگترین صادرکننده 
شــکر جهــان اســت. چشــم انداز تولیــد خــوب در هنــد و 

اتحادیه اروپا تا حدودی این نگرانی ها را برطرف کرد.
شــاخص قیمت روغن هــای گیاهی فائو ۶.7 درصد 
رشــد کــرد و قیمــت روغن پالم به دلیــل ادامه نگرانی ها 
دربــاره ســطح تولیــد و کاهــش ذخایــر مالزی، بــه رکورد 
تاریخــی باالیــی صعود کرد. قیمت فــروش روغن کلزا و 

آفتابگردان هم افزایش یافت.
شــاخص قیمــت گوشــت در اوت اندکــی بــاال رفت 
زیرا خرید باال از سوی چین، قیمت گوشت گاو را گرانتر 
کــرد و تقاضــای باال برای واردات از ســوی شــرق آســیا و 
خاورمیانــه هــم قیمت گوشــت مرغ را باال برد. شــاخص 
قیمــت لبنیــات در اوت نســبت بــه مــاه پیــش اندکــی 

کاهش پیدا کرد.
قیمت جهانی مواد غذایی در ســال گذشــته حدود 
۳۳ درصد رشد کرده و ریسکهای تورم را برای بانک های 
مرکــزی و مصرف کننــدگان بــه خصــوص در کشــورهای 
فقیرتــری کــه بــه واردات متکــی هســتند، افزایــش داده 
اســت. زنجیــره تامیــن مــواد غذایی از کمبــود نیروی کار 
در بحبوجــه شــیوع پاندمی ویروس کرونــا و هزینه های 

باالتر حمل مواد غذایی آسیب دیده است.
فائــو  ارشــد  اقتصــاددان  عباســیان،  عبدالرضــا 
گفــت: احتمــال مالیــم شــدن رونــد افزایــش قیمت هــا 
در ماه هــای آینــده احتمــاال محــدود خواهــد بــود. روند 
کلــی همچنــان ادامــه رشــد قیمت هاســت. قیمت هــای 
بــاال معمــوال بهتریــن راهــکار برای قیمت های باالســت 
زیرا کشــاورزان و تولیدکنندگان به آن واکنش نشــان 
می دهنــد امــا اخیــرا عامــل دیگــری تاثیرگذار بــوده که 
کنتــرل کمتــری روی آن نســبت به گذشــته وجود دارد 
و آن هــم تغییــرات آب و هوایــی ناگهانــی اســت. مــا 
برای فصل بعد به آب و هوای بسیار عالی نیاز داریم 
و اگــر بخــش عرضــه نتوانــد انتظــارات را بــرآورد کنــد، 
می توانیــم بگوییــم وضــع قیمت هــای بــاال بــرای مــدت 

طوالنی تــری خواهد ماند.
فائــو میــزان برداشــت جهانی غالت در ســال ۲۰۲۱ 
را ۲.7۸۸ میلیــارد تــن بــرآورد کــرد کــه کمتــر از بــرآورد 
قبلــی ۲.۸۱7 میلیــارد تــن بــود امــا همچنــان نســبت به 
سطح تولید سال ۲۰۲۰ باالتر است. این سازمان دلیل 
کاهــش بــرآورد خــود از تولیــد امســال را تــداوم شــرایط 
خشکســالی در کشــورهای تولیدکننــده بــزرگ متعــدد 
اعالم کرد. در میان غالت مهم، بزرگترین بازبینی نزول 
تولیــد مربــوط بــه گنــدم بود کــه بــرآورد تولیــدش ۱۵.۲ 
میلیــون تــن نســبت بــه ژوئیــه کاهــش یافــت و 7۶۹.۵ 
میلیون تن تخمین زده شد. برآورد کمتر از میزان تولید 
گندم ناشی از شرایط جوی نامساعد در آمریکا، کانادا، 

قزاقستان و روسیه بود.
در  جهــان  غــالت  از  اســتفاده  میــزان  پیش بینــی 
فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱ هم ۱.7 میلیون تن نسبت به ژوئیه 
کاهــش داده شــد و ۲.۸۰۹ میلیــارد تــن برآورد شــد که 

همچنان ۱.۴ درصد باالتر از فصل ۲۰۲۱-۲۰۲ است.
بــر اســاس گزارش رویترز، بــرآورد ذخایر غالت جهان تا 
پایان فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱ هم ۲7 میلیون تن نســبت به 

ژوئیه کاهش یافت و به ۸۰۹ میلیون تن رسید.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

 فروشگاه های زنجیره ای
رونق تولید و ایجاد اشتغال 

ادامهازصفحه1

اعطــای  بــه  زنجیــره ای  فروشــگاه های  اهتمــام 
کــه  بــه کســب و کارهای کوچــک  نمایندگــی )فرانچایــز( 
مدعی اند به واســطه گســترش این فروشــگاه ها بخشی 
از مشــتریان و بــازار فــروش خــود را از دســت داده انــد 
نشــان از تعهــد ایــن فروشــگاه ها بــه ایجــاد اشــتغال و 

ممانعت از تعطیلی کسب و کارهای کوچک دارد.
ســنگ اندازی  و  تخریبــی  فعالیت هــای  برخــالف 
افــرادی کــه بــا آغــاز فعالیــت فروشــگاه های زنجیــره ای، 
کوتاه شــدن زنجیره تامین کاال و ایجاد ارتباط مســتقیم 
میــان تولیــد کننده و مصرف کننده، درآمد سرشــاری از 
جیب مردم از دســت داده اند، فروشــگاه های زنجیره ای 
همچنان پر قدرت با اتکا به این نکته که بیش از نیمی 
از شــعبات بزرگتریــن فروشــگاه  زنجیــره ای کشــور بــه 
صــورت نمایندگــی فعالیــت می کنند و مالــک اصلی آنها 
مــردم هســتند، بــه راه خــود ادامه می دهنــد و همچنان 
در مقاطع بحرانی کشور با در اختیار گذاشتن امکانات 
گســترده خــود در زمینــه تامیــن، نگهــداری و توزیع کاال 
عمال مانع تعطیلی کسب و کارهای کوچک و در نتیجه، 

ممانعت از بیکاری افراد شده اند.
نکتــه پایانــی، گســتره اشــتغال زایی فروشــگاه های 
زنجیره ای در کشــور است. وجود شعبات فروشگاه های 
زنجیــره ای در اقصــی نقــاط کشــور و یکســانی کاالهــا و 
تــا  از مرفه تریــن  ایــن فروشــگاه ها  ارائه شــده  خدمــات 
محروم ترین نقاط کشــور، بیانگر این واقعیت اســت که 
فرصت هــای شــغلی ایجادشــده از ســوی فروشــگاه های 
بــه  منحصــر  و  محــدود  افــراد،  اســتخدام  و  زنجیــره ای 
جغرافیــای خاصــی از کشــور یــا تحــت تاثیــر نگرش های 
مختلــف قومــی، مذهبــی و... نیســت. ایجــاد شــعبات 
فروشــگاهی در هــر نقطــه از کشــور اگرچــه بــه صــورت 
مســتقیم از مولفه هایــی اقتصــادی همچــون مکانیســم 
»عرضــه و تقاضــا« ناشــی می شــود امــا بخشــی از آن با 
رویکــرد توجــه بــه عدالــت اجتماعی و اقتصــادی و ایفای 
مسئولیت های اجتماعی انجام می شود. به همین دلیل 
اســت کــه فروشــگاه های زنجیــره ای، علــی رغم ســودده 
نبــودن برخــی از شــعبات فروشــگاهی خــود در برخــی 
از نقــاط محــروم و کمترتوســعه یافته کشــور، از تعطیــل 

کردن این شعبات خودداری می کنند. 
از ایــن رو، بــه نظر می رســد با توجه به کارکردهای 
فروشــگاه های زنجیــره ای در زمینــه رونق تولیــد و ایجاد 
اشــتغال و نیــز عملکــرد شــفاف و قابــل نظــارت آنهــا، 
ســرلوحه  بایــد  فروشــگاه ها  ایــن  فعالیــت  از  حمایــت 
برنامه ریزی  هــای کالن دولــت قــرار گیــرد. خصوصــا بــا 
توجه به آنکه بر اساس برنامه توسعه کشور )به عنوان 
مهم تریــن ســند باالدســتی و راهبــردی توســعه  کشــور( 
ارتقای و افرایش سهم و نقش فروشگاه های زنجیره ای 
در اقتصاد را تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۰ درصد در 
نظر گرفته و هم اکنون این آمار کمتر از ۱۵ درصد است، 
انتظار توجه و حمایت ویژه تری در سال مزین به شعار 
»تولید، پشــتیبانی ها و مانع  زدایی ها« از دولت محترم 
مــی رود. تــداوم نقــش مثبــت فروشــگاه های زنجیــره ای 
در رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال اگرچــه در گــرو هیــچ 
نهــاد بیرونــی نیســت و علی رغــم مکانیســم های طبیعی 
بازار و دخالت عوامل غیراقتصادی به حیات خود ادامه 
می دهــد امــا قطعا عملکرد این حوزه با همراهی دولت، 
سازمان های اجرایی و نهادهای تقنینی در سطوح باالتر 

و با بیشترین کارآمدی انجام خواهد شد.  

بــهگفتــهانجمنواردکننــدگانموبایل،
دریکسالگذشته،1۶میلیونو۷00هزار
تلفنهمراهدرشــبکهارتباطیکشــورفعال
شدهوبیشترینسهممتعلقبهسامسونگ

یا۵2درصدبودهاست.
بــه گــزارش ایســنا، طبــق اعــالم انجمــن 
واردکننــدگان موبایــل، تبلــت و لــوازم جانبی، 
تعــداد ۱۶ میلیــون و 7۰۰ هــزار تلفــن همــراه 
در ۱۲ مــاه گذشــته در بــازار فروختــه شــده و 
در شــبکه ارتباطی کشــور فعال شــده اســت. 
در ایــن مــدت ســهم برندهای موبایــل از بازار 
ایــران، بــه ترتیــب در اختیــار سامســونگ بــا 

۵۴ درصــد، شــیائومی بــا ۳۳ درصد، اپل با 7 
درصــد، نوکیــا با ۳ درصد و هواوی با ۲ درصد 

بوده است.
این آمار در حالی است که سال گذشته 
و بــر اســاس گزارش هــای دریافتی از ســامانه 
همتــا، ســهم بازار برندها در بــازار ایران بدین 
ترتیب بود که سامسونگ رتبه اول سهم بازار 
را با ۵۲ درصد در دســت داشــت، پس از آن 
شــیائومی بــا ۱۵درصــد در جایــگاه دوم قــرار 
داشــت. نوکیــا، هواوی و اپل نیــز جایگاه های 
بــه  بــازار موبایــل کشــور  بعــدی را در ســهم 
ترتیب با ۱۳، ۱۰ و ۵ درصد به خود اختصاص 

داده  بودند.
میــزان  تازگــی  بــه  دیگــر،  ســوی  از 
واردات شــش برنــد اپــل، آنر، هــوآوی، نوکیا، 
سامسونگ و شیائومی از ابتدای سال ۱۴۰۰، 
نشان می دهد در حالی که در تیرماه، بالغ بر 
۶۱۳ هزار گوشــی شیائومی وارد کشور شده، 
آمــار ایــن برنــد در مردادمــاه، بــه ۳۰۱ هــزار 
گوشــی رســیده اســت. انجمــن واردکننــدگان 
موبایــل اعــالم کــرد پــس از اعمــال ممنوعیت 
از  شــیائومی  پرتقاضــای  مدل هــای  واردات 
ابتــدای تیــر، واردات ایــن برنــد در مــرداد۵۰ 

درصد کاهش یافته است.

افزایــش نشــان دهنده رســمی آمــار
قیمــتاقــالمخوراکــیتاســقف2۵۵درصد
اســتکهاغلبباالی۵0درصدوچندمورد

نیزبیشاز100درصدگرانشدهاند.
بــه گــزارش ایســنا، افزایــش نــرخ تــورم 
ســاالنه در مــرداد بــه بــاالی ۴۵ درصــد و نرخ 
تورم نقطه به نقطه تا حدود ۴۳ درصد نشان 
از رشــد تــورم در بیــن کاال و خدمــات مصرفی 

مردم طی ماه های گذشته داشت.
اما گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران در 
رابطــه با متوســط قیمت اقــالم خوراکی اعالم 

کــرد نشــان داد کــه تقریبــا تمامــی خوراکی ها 
در ماه گذشــته نســبت به ســال گذشته گران 
شــده اند و فقــط یک قلــم آن هم پرتقال بوده 
که در مقایسه یک ساله، چهار درصد کاهش 

قیمت داشته است.
۷قلمباالی100درصدو3۵ 
قلمباالی۵0درصدگرانشد

در ســایر کاالهــای خوراکــی بیش از ۳۵ 
قلــم بــاالی ۵۰ درصد گران شــده و هفت قلم 
نیــز رشــد بیــش از ۱۰۰ درصــدی دارد؛ روغــن 

مایــع ۱۱۰.۳، نوشــابه ۱۰۴، قــارچ ۱۰۰، گوجــه 
فرنگــی ۱۱۹، نخــود ۱۱۱، کــره ۱۲۱.۵ و هویــج 

۲۵۵.۴ درصد گران شده اند.
 هویجبا2۵۵درصد

صدرراازروغنگرفت
طی ماه های گذشته همواره این روغن و 
چربی هــا بــود که در صدر افزایش قیمت قرار 
داشت ولی با توجه به رشد قیمتی که در ماه 
اخیــر بــرای هویــج و کــره رخ داده این دو کاال 
صــدر تــورم را از آن خود کرده اند و حتی تورم 

روغــن از نوشــابه و گوجه فرنگــی نیز پایین تر 
قرار گرفته است.

در بیــن کاالهــای خوراکــی می تــوان بــه 
افزایــش قیمــت بیــش از ۹۰ درصــدی خربزه، 
۹۲.۶  هلو، ۸۹.7 روغن مایع، 7۶.۶  شیرینی 
خشــک، ۶۸.۴ شــیر پاســتوریزه، ۸۶.7 پیاز و  

7۰.۱ درصد شکر اشاره کرد.

 20تا30درصدی ها
درتعدادمحدود

اقالمی که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش 
قیمــت دارنــد محدود اســت و می تــوان به رب 
گوجه فرنگی با ۲۴.۵ درصد، مغز گردو ۲۳.۲ 
درصــد، لیموترش ۲۹.۹ درصد اشــاره کرد که 
ایــن میــزان افزایش قیمت برای آن ها نســبت 

به مرداد سال گذشته ثبت شده است.
کاالهاییکهدرفاصله

یک ماههارزانشد
امــا در رابطه با قیمــت کاالهای خوراکی 
در فاصلــه تیــر تا مرداد ســال جــاری چند قلم 
روغــن  جملــه  از  داشــته اند  قیمــت  کاهــش 
نباتــی جامــد بــا ۵.۶ درصــد، روغــن مایع ۲.۳ 
 ۵ خربــزه  درصــد،   ۱۴.۱ لیموتــرش  درصــد، 
درصــد، هندوانــه ۹.۸ درصــد، مغــز گــردو ۰.۱ 
درصــد، بادمجــان ۴.۱ درصــد، فلفــل دلمــه ای 
۳.۹ درصــد، ســیب زمینــی ۴.۹ درصــد ارزان 

شده اند.

رئیــساتحادیهچاپخانــهدارانتهراناز
بالتکلیفــیفعاالنصنعتچــاپبینقوانین
وزارتصمــتوفرهنــگوارشــاداســالمی

گالیهکرد.
احمــد  آقــای  صداوســیما؛  گــزارش  بــه 
ابوالحســنی در مراســم روز ملــی چاپ گفت: 
تصویــب  مجلــس  در  نماینــدگان  کــه  روزی 
وزارت  زیرمجموعــه  چــاپ  اتحادیــه  کردنــد 
کمتــر  باشــد،  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
چاپخانه ای حتی یک ماشــین دو رنگ داشت، 
امــا االن راه انــدازی معمولی تریــن چاپخانه به 

۴۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد. 
وی بــا انتقــاد از اینکــه قوانیــن بــه روز 
نشــده و بخش صنعتــی چاپخانه ها در وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی دیــده نمی شــود، 

ســرفصل  ارشــاد  وزارت  قوانیــن  در  گفــت: 
فعالیت هــای  از  حمایــت  بــرای  مشــخصی 
می گوینــد  و  نیســت  چاپخانه هــا  صنعتــی 
چاپخانه هــا بــرای حمایت های صنعتی باید به 
وزارت صمــت مراجعــه کنند، در مقابل وزارت 
صمــت هــم اعــالم می کند شــما زیــر مجموعه 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی هســتید و 
آن هــا بایــد مشــکالت چاپخانه هــا را پیگیــری 

کنند. 
رئیــس اتحادیــه چاپخانــه داران تهــران با 
بیــان اینکــه مــا تنهــا صنعتــی هســتیم کــه نه 
می تــوان بخش فرهنگ و نه بخش صنعت را 
از آن جــدا کرد، گفت: باید ســاختار و قوانین 
متناسب با شرایط روز چاپخانه ها تغییر کند.
بــه  االن  مثــال  عنــوان  بــه  افــزود:  وی   

فضــا،  تامیــن  و  اقتصــادی  مشــکالت  دلیــل 
تهــران،  حاشــیه  بــه  بــزرگ  چاپخانه هــای 
همچــون قلعــه حســن خــان رفته انــد کــه زیــر 
مجموعــه اتحادیــه چاپخانه داران نیســت و به 
همیــن دلیــل به ناچــار زیرمجموعــه اتحادیــه 
تابلوسازان و عکاسان که از مشکالت صنعت 

چاپ بی خبرند شده اند. 
 ابوالحســنی در ادامــه افــزود: این اتفاق 
ارشــاد  وزارت  کــه  رخ می دهــد  شــرایطی  در 
معتقد اســت چاپخانه های حاشیه تهران باید 
زیر نظر اتحادیه چاپخانه داران تهران باشــند، 
ولــی بــا وجود نامه نگاری اتــاق اصناف باز هم 

وزارت صنعت قبول نکرده است. 
اتحادیــه  وقتــی  افــزود:  ادامــه  در  وی   
تهــران بــا ۴۰ نفــر نیــروی بازرســی، بازهــم بــا 

کمبــود نیرو برای نظــارت دقیق بر چاپخانه ها 
مواجه است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با ســه نیــرو چگونه می تواند بــر چاپخانه های 

استان تهران نظارت کند.
 رئیــس اتحادیــه چاپخانه داران تهران در 
ادامــه با اشــاره به نقــش موثر این صنعت در 
افزایــش فــروش و صادرات صنایع شــکالت و 
بســته بندی گفــت: چــرا بایــد پســته ایــران در 
چیــن و زعفــران ایران در اســپانیا بســته بندی 

و صادر شود. 
 وی در پایــان بــا اعــالم اینکــه فعــاالن 
صنعــت چاپ مشــکالت فراوانــی دارند، که با 
برخــی قوانیــن به راحتی حل خواهند شــد، از 
نماینــدگان مجلــس و دولــت خواســت به داد 

صنعت چاپ برسند.

دبیــرانجمنصنایعلــوازمخانگیایران
ازارائــهکارتاعتبــاریپنــج،20،1۵،10و
30میلیــونتومانیبــرایخریدلوازمخانگی
بابهرهچهاردرصدوبااقســاطشــشماهه،

۹ماههویک سالهخبرداد.
صنایــع  انجمــن  دبیــر  عباس هاشــمی، 
لــوازم خانگــی ایــران، طــی نامه ای بــه اعضای 
انجمــن اعــالم کــرده کــه در صــورت تمایــل به 
شــرکت در طــرح ملــی فــروش اعتبــاری لوازم 
خانگــی می تواننــد آمادگــی خود را بــه انجمن 
اعالم کنند و با دریافت معرفی نامه از انجمن 

هماهنگی هــای الزم را بــرای عقــد قــرارداد بــا 
بانــک عامــل صورت دهند تــا محصوالت خود 
را مستقیم برای عرضه به مصرف کنندگان در 
ســطح کشــور از طریــق نمایندگی های فروش 
منتخب یا دیگر مراکز عرضه کاالهای تولیدی 
خود برای فروش بگذارند. بر اساس این نامه 
اعتبار دریافتی خریداران فقط در فروشگاه ها 
ســوی  از  شــده  معرفــی  خدماتــی  مراکــز  و 
واحدهای تولیدی معتبر است. همچنین کلیه 
دریافت کننــدگان اعتبار حداکثر ظرف یک ماه 
از زمــان دریافــت اعتبــار حداقــل بــا انجام یک 

تراکنــش خریــد کارت خــود را فعــال خواهنــد 
کــرد. در صــورت پرداخــت منظــم اقســاط از 
ســوی مشــتری امــکان شــارژ مجــدد حســاب 
بالفاصلــه پــس از پرداخت اقســاط تســهیالت 
قبلــی بــه دفعــات و بــدون تشــکیل پرونــده 
مجــدد و ضامــن وجود دارد. گفتنی اســت که 
ایــن اعتبار در قالــب تفاهمنامه ای که انجمن 
با بانک قرض الحســنه مهر ایران منعقد کرده 
پرداخــت می شــود. عباس هاشــمی بــه ایســنا 
گفــت: اســتفاده از ایــن طرح بــرای عموم آزاد 
است و شامل کارکنان واحدها هم می شود.

امــا به گفته وی تولیدکنندگان در زمینه 
بی ثباتــی احتمالــی وضــع تــورم، قیمــت مــواد 
اولیــه، نــرخ ارز و غیــره دغدغه هایــی دارنــد 
کــه دولــت بایــد ثبــات و آرامــش بــازار را برای 
ماه هــای آینــده تضمیــن و تامین کنــد تا طرح 

یاد شده با موفقیت اجرایی شود.
نایــب رئیــس  گفتنــی اســت کــه اخیــرا 
تهــران  خانگــی  لــوازم  فروشــندگان  اتحادیــه 
گفتــه بــود بــازار لــوازم خانگی در رکــود کامل 
اســت و بــه نظــر می رســد این طرح هــم برای 

تحریک تقاضا در نظر گرفته شده است.

معــاونبرنامه ریــزیواقتصــادحمــلو
نقــلشــرکتراه آهــنازوجــودناتــرازیدر
صورت هــایمالــیبرخــیشــرکت هایریلــی

مسافریبهدلیلکروناخبرداد.
بــا مهــر  نــورهللا بیرانونــد در گفت وگــو 
و  حمــل  شــرکت های  بیشــتر  عرضــه  دربــاره 
نقــل ریلــی در بــازار ســرمایه اظهــار کــرد: این 
شــرکت ها بــه بخــش خصوصی تعلــق دارند و 
شــرکت راه آهــن صرفــاً تســهیلگر ورود ایــن 

شرکت ها به بورس است.
وی افزود: شــرکت های حمل و قل ریلی 
به دو شــکل از بورس بهره مند می شــوند یکی 
از عرضه اوراق بدهی مانند اوراق اجاره، اوراق 
استصناع و اوراق منفعت؛ برخی شرکت های 
ریلی از این ابزار بورسی در سال های گذشته 
بــا  توانســتند  شــرکت ها  کرده انــد؛  اســتفاده 

منابــع مالــی که از این طریق جمع آوری شــد، 
اقــدام بــه ســفارش خریــد ســاخت واگــن بــه 

سازندگان داخلی کنند.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد شــرکت راه 
آهــن گفــت: نوع دومی که شــرکت های ریلی 
از تأمــن مالــی از محــل بازار ســرمایه بهره مند 
می شــوند، عرضه ســهام شــرکت های خود در 
بــورس اســت و مــا تنها نقش تســهیلگر را در 
ایــن خصــوص داریــم؛ بخشــی از شــرکت های 
ریلــی کــه هنــوز بورســی نشــده اند، مایــل بــه 
عرضه اولیه سهام خود در بورس هستند اما 
می بایســت ابتــدا وضع صورت هــای مالی آنها 

به مرحله قابل قبولی برسد.
وی ادامــه داد: تــا جایــی کــه در جریــان 
بــه  ریلــی  شــرکت های  از  تعــدادی  هســتم، 
مرحلــه عرضــه اولیــه نزدیــک شــده اند مــا هم 

شــرکت های ریلی را به بورســی شدن تشویق 
می کنیــم ولــی نمی توانیم آنهــا را مجبور کنیم 
کــه ســهام شــرکت خــود را در بــازار ســرمایه 

عرضه کنند.
بیرانوند یادآور شــد: البته ما در شــرکت 
راه آهــن صورت هــای مالی شــرکت های ریلی 
غیر بورسی را کنترل و رصد می کنیم؛ به ویژه 
شــرکت هایی کــه راه آهــن بــه آنهــا تســهیالت 
می دهد یا ضامن این شرکت ها برای دریافت 
تســهیالت می شــود که اکثراً صورت های مالی 

شأن بدون مشکل است.
وی در پاســخ بــه این پرســش کــه آیا در 
میان شرکت های ریلی با شرکت های مشمول 
ماده ۱۴۱ قانون تجارت )ورشکستگی( روبه رو 
هســتیم؟ خاطرنشــان کــرد: البتــه در بخــش 
شــرکت های ریلی مســافری به دلیل اینکه در 

دو ســاله اخیر این شــرکت ها به شــدت تحت 
تأثیــر کرونــا قــرار گرفته انــد وضــع مالــی آنهــا 
دچار مشکل شده و صورت های مالیشان هم 

با ناترازی هایی روبه روست.
این مقام مسئول ادامه داد: شرکت های 
بــا  کــه  داریــم  هــم  منفــی  تــراز  دارای  ریلــی 
افزایــش ســرمایه در حــال برطــرف کــردن آن 
هستند دو سه شرکتی که دچار مشکل مالی 
شــدید بودنــد، بــا افزایش ســرمایه توانســتند 
مســائل خــود را حــل کننــد. وی تصریــح کرد: 
یکی از دالیلی هم که بانک ها به شرکت های 
ریلــی کرونایی تســهیالت کرونایــی نمی دادند 
مالــی  صورت هــای  می گفتنــد  بــود  ایــن 
لــذا  و  نیســت  قــوی  چنــدان  ایــن شــرکت ها 
محافظه کارانه درباره اعطای تسهیالت با آنها 

رفتار می کردند.

قیمتخوراکیهارشد2۵۵درصدیراثبتکرد

 فعال سازی
 ۱۶ میلیون
 تلفن همراه
در یک سال

کروناترازمالیبرخیشرکت هایریلیمسافریرامنفیکرد

تسهیالت30میلیونتومانیبرایخریدلوازمخانگی

بالتکلیفیفعاالنصنعتچاپبینوزارتخانههای
صمتوارشاد
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قیمت جهانی آلومینیوم 
رکورد ۱۰ ساله زد

تاثیــر  تحــت  پنج شــنبه  روز  آلومینیــوم  قیمــت 
نگرانی هــای روبه رشــد محدودیــت تولیــد ایــن فلــز در 
چیــن و احتمــال کمبــود عرضــه بــه باالتریــن حــد در ۱۰ 

سال اخیر صعود کرد.
بــه گــزارش ایســنا، بهــای آلومینیــوم در معامــات 
رسمی بازار فلزات لندن با ۰.۱ درصد افزایش، به ۲۶۹۲ 
دالر و ۵۰ ســنت در هــر تــن رســید در حالی که اواســط 
معامــات تــا مــرز ۲۷۳۴ دالر و ۵۰ ســنت صعــود کرده 

بود که باالترین قیمت از ماه مه سال ۲۰۱۱ بود.
بــه گفتــه رابیــن بیهــار، تحلیلگــر مســتقل، تولیــد 
پایینتر چین بازاری را که سالها با عرضه فراوان روبه رو 
بوده، تغییر می دهد. ما شاهد کاهش ذخایر در نتیجه 
تــاش بــرای کاســتن از شــکاف میــان عرضــه و تقاضــا 
هســتیم و قیمتهــا ممکــن اســت بــه بــاالی ۳۰۰۰ دالر 

صعود کنند.
شــرکت آنتایک اعام کــرد: بیش از دو میلیون تن 
ظرفیــت تولیــد ســاالنه چین معادل شــش درصد از کل 
ظرفیت تولید این کشور امسال تعطیل شده و تعطیلی 

ظرفیت ممکن است افزایش پیدا کند.
بــر اســاس گزارش رویتــرز، چین بیــش از نیمی از 
آلومینیــوم اولیــه جهان را تولید می کند. دولتهای محلی 
مصــرف بــرق کارخانه های آلومینیوم یــا تولید این فلز را 
به دلیل کمبود برق و مقابله با آلودگی محدود کرده اند.

توصیه رئیس مرکز 
خشکسالی به کشاورزان 

درباره پرهیز از کشت 
حداکثری در دیم زارها 

رئیس مرکز خشکسالی توصیه کرد که با توجه به 
احتمال کم بارشــی، دمای باالتر از نرمال و خشکســالی 
نسبی در غرب و جنوب غرب، کشاورزان در دیم زارها 
حداکثــر ســطح زیرکشــت را بــه کار نگیرنــد و ســطح 

کشت را توسعه ندهند .
احــد وظیفــه در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان، بــا بیــان اینکــه ۶۰درصــد آب مورد نیاز کشــور از 
بارش هــا تامیــن شــده اســت، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
شــرایط خشکســالی و بارش، ۴۰درصد کسری در تامین 
آب مــورد نیــاز داریــم کــه بــه دلیــل آنکه زمان زیــادی تا 
پایــان ســال باقــی نمانده، ممکن اســت بــا تغییرات یک 

تا ۲ درصدی، کمبود تامین به ۳۸ تا ۳۹درصد برسد.
او با اشاره به کمبود بارش و دمای باالتر از نرمال 
در فصــل پاییــز گفــت: کمبــود بــارش و دمــای باالتــر از 
نرمــال بــدان معنا نیســت که با فصل تابســتان اختاف 
نداریــم و هــوا خیلــی گــرم خواهد بــود. به عنــوان مثال 
دمــای نرمــال پاییــز ۱۳ و دمــای پیش بینــی شــده بــرای 

امسال یک درجه باالتر از نرمال خواهد بود.
وظیفــه ادامه داد: گرچه برآورد می شــود که دمای 
پاییز خنک می شــود، اما منظور آن نیســت که هوا سرد 

و به کمتر از نرمال برسد.
رئیــس مرکز خشکســالی با اشــاره بــه اینکه از اول 
آبان کشت در نوار غربی کشور آغاز می شود، بیان کرد: 
آغــاز کشــت پاییــزه مســتلزم بارش های موثــر و مرطوب 
شــدن زمیــن اســت و بــه عبــارت دیگــر بارش هــای پاییز 
حداقل باید ۱۰ تا ۱۵میلی متر باشــد تا در زمین رطوبت 
کافی ایجاد کند، به همین دلیل از االن نمی توان برآورد 
کرد که در چه مقطعی این میزان بارش انجام می شود.
او بــا بیــان اینکــه پاییــز کم بارشــی پیــش روســت، 
گفت: خروجی مدل های عددی نشان می دهد که پاییز 
کم بارش با دمای باالتر از نرمال پیش روست، هر چند 
به طور کلی این وضع برای جنوب غرب و جنوب کشور 

بیشتر مورد انتظار است.
وظیفه ادامه داد: هر سال زراعی برای بارش چند 
احتمــال مبنــی بــر بارش های باالتر از نرمال یا ترســالی، 
بارش هــای کمتــر از نرمــال و خشکســالی و بارش هــای 
متوســط وجود دارد، اما برای ســال زراعــی جدید برآورد 
می شــود کــه بــه احتمال ۵۰ تا ۶۰درصد ســال خشــک و 
کم بارشی پیش روست. هر چند این بدان معنا نیست 
که ۱۰۰ درصد پاییز کم بارشی داشته باشیم، اما احتمال 

پاییز پربارش  ناچیز است.
او در پایــان تصریــح کــرد: بــا توجــه به آنکــه برآورد 
دقیــق در بــازه زمانــی یــک هفتــه تــا ۲ هفتــه قابــل ارائه 
اســت، از ایــن رو می تــوان آمادگــی و اقدامــات الزم برای 
کشــت را پیش بینــی کرد بــه طوریکه در صورت مســاعد 
شــدن شــرایط آب و هــوا، کشــاورزان اقــدام بــه توســعه 
ســطح کشــت کننــد، در غیرایــن صــورت بــرای حداقــل 
آسیب محصول، سطح کشت را توسعه چندانی ندهند.

اخبـــــــــــــــــار

بازار ۵ میلیارد دالری 
بازسازی موصل

و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
مهندســی اظهــار کــرد، عالوه بر بــازار 5میلیــارد دالری 
بازســازی موصل، امکان جذب خدمات پیمانکاران هم 

وجود دارد.
بهمن صالحی جاوید در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا 
در مورد اعام آمادگی ایران برای مشارکت در بازسازی 
موصــل و حجــم ایــن بازار اظهــار کرد: بــازار موصل بازار 
خــوب و ســنتی ایران اســت. بعد از رفتــن داعش هم از 
امنیــت نســبی خوبــی برخوردار شــده اســت. امیدواریم 
ایــن موضــوع بــا خوش قولــی از طــرف عراقی هــا همــراه 
باشد. بازسازی موصل زمینه خوبی است و شرکت های 
ایرانــی هم به طور ســنتی عاقه مند بــه فعالیت در این 
منطقه هستند. اما بسیار به رفتار کارفرما بستگی دارد 

که بتواند پشتیبانی های الزم را ایجاد کند.
او افزود: عاوه بر موضوع بازســازی در موصل که 
بــرای آن بایــد بالغ بر ۵میلیارد دالر پروژه اجرایی شــود 
و بــا توجــه به  اینکه این منطقه در حال توســعه اســت، 
می توانند برای برنا مه های توســعه ای هم جذب خدمات 

بیشتری از پیمانکاران داشته  باشند.
صالحی  جاویــد تصریــح کــرد: بــرای عراقی هــا هــم 
شــرکت های ایرانــی  بهتریــن پیمانکاران هســتند؛ چراکه 
از نظر فرهنگی، هم جواری جغرافیایی، قیمت مناسب، 
امنیت بیشتر و... پیمانکاران ایرانی برای آنها مزیت های 
نسبی متعددی دارند. از همین رو موصل بازار مناسبی 
است و همچنین به نظر می رسد عراق با توسعه امنیت 
خــود دســت کــم بــرای ۲ یا ۳ دهــه بــرای صادرکنندگان 

خدمات فنی و مهندسی از ایران بازار پایداری است.
او بــا اشــاره بــه موانــع صــادرات خدمــات فنــی و 
مهندســی بــه عــراق گفت: مشــکلی کــه در عــراق داریم 
نــگاه و سیاســت گذاری دولــت ایــن کشــور بــه عنــوان 
کارفرما اســت. امیدواریم دولت جدید بتواند هماهنگی 
خوبی بین سیاســت گذاری، مدیریت، مســائل امنیتی و 
اقتصــاد بــه معنــای بخش خصوصی برقــرار کند. در این 
صورت شــرکت ها می توانند احســاس امنیت کرده و به 
صــورت مدیریت شــده هدایت هــا و حمایت هــای خود را 
داشته باشند. این حمایت ها می تواند از نوع مناسبات، 
رفــع مشــکل ها، مناقصه هــا و... باشــد. سیاســت گذاری 
هــم بتوانــد در سیاســت های خــود از نقــاط اســتراتژیک 

برای ایجاد ارتباط استفاده کند.
 صالحــی افــزود: کارفرماهــا در ایــن پروژه هــا غالبا 
دولتــی هســتند. گاهــی بــه نظــر می رســد عراقی هــا در 
مــورد برخــی مزیت هــای سیاســی بــه دولت مــردان مــا 
گران فروشــی می کننــد کــه گاهــی هــم از جیــب بخــش 
خصوصــی مــی رود. ممکــن اســت در این مــورد از خزانه 
دولت هم هزینه شــود اما ملموس و محســوس نیست 
امــا وقتــی ایــن موضــوع بــه بخــش خصوصــی انتقــال 
پیــدا می کنــد قابــل رویــت و شــکننده تر اســت، ماننــد 
مطالبات پرداخت نشــده ای که پیمانکاران ایرانی دارند. 
دولتمردان ایرانی هم ممکن است گاهی در مقابل مثا 
میانجی گری هــای سیاســی عــراق بــرای اســتیفای حقوق 
پیمانکاران، نرمش یا بی مسئولیتی نشان دهند. موصل 

هم از این موضوع مستثنی نخواهد بود.
و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
مهندســی ضمن مقایســه بازار عراق و افغانســتان بیان 
کــرد: پیچیدگــی و مشــکاتی که با توجه بــه بزرگی بازار 
در عراق اتفاق وجود دارد با افغانســتان متفاوت اســت. 
کار در افغانستان با وجود اینکه مشکاتی وجود داشت 
از بــازار عــراق آســان تر بود . پیمانکاران بــا چارچوب های 
قابل پیش بینی تری می توانستند در افغانستان فعالیت 
کننــد امــا بازار کوچک تری بود. فعا بازار افغانســتان به 
واســطه حضــور طالبــان بــه انســدادی رســیده کــه بایــد 

منتظر بود تا به وضع ثبات برسد.
او افــزود: کارفرماهــای  پروژه های فنی و مهندســی 
بــه علــت بزرگــی پروژه هــا، در غالــب کشــورها از جملــه 
عــراق، دولت هــا هســتند. ایــن موضــوع بیــش از آنکــه 
تهدید باشد فرصت است. تهدید از این جهت که وقتی 
دولت ها کارفرما هســتند از قدرت بیشــتری برخوردارند 
کــه ایــن قــدرت سیاســی می توانــد پیمانــکاران را تحــت 
فشــار بگــذارد. ولــی مزیــت آن ایــن اســت کــه دولت ها 
هــم می تواننــد از پیمانکاران خود دفاع کنند. برای مثال 
بــه علــت حمایــت دولت هــا نمی تواننــد پــول پیمانکاران 
آمریکایی یا کره ای که در عراق کار می کنند را ندهند اما 
جالــب این اســت که پــول پیمانکاران ایرانــی را پرداخت 

نمی کنند
.صالحی جاوید همچنین خاطرنشان کرد: پیمانکار 
پــول پروژه هــا را بگیــرد امــا حتــی  تــا  منتظــر می مانــد 
نمی داند چرا پرداخت نمی شــود درحالی که کارفرما هم 
احســاس می کنند که حقوق شــرکت ها را قبا با بزرگتر 
او تســویه کــرده اســت. بــا تعریف درســت از رابطه بین 
بخش خصوصی و دولت، این دو می توانند باهم توافق 

کنند که دولت این هزینه را جبران کنند.

خبـــــــــــــــــر

داخلــی  خریــد  هماهنگــی  مدیــرکل 
شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران بــا تاکیــد بــر 
تومــان  هــزار5۰۰   ۷ مصــوب  قیمــت  اینکــه 
اعالمی وزیر برای خرید تضمینی گندم هنوز 
ابــالغ نشــده اســت، اظهــار کــرد ایــن قیمــت 

گمانه زنی است.
  چنــد روز پیــش وزیــر جهادکشــاورزی 
اعــام کــرد: در جلســه شــورای قیمت گــذاری  
قیمت خرید تضمینی گندم برای ســال زراعی 
جدید ۷هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
پــس از آن، مدیرعامل شــرکت بازرگانی 
خریــد  جدیــد  قیمــت  گفــت:  ایــران  دولتــی 
تضمینــی گنــدم در شــورای قیمت گــذاری در 
دســت بررســی اســت. تــا ایــن لحظــه قیمــت 
مصــوب جدیــد ابــاغ نشــده و قیمــت ۷هــزار 
و ۵۰۰ تومــان بــرای خریــد هــر کیلوگرم گندم 
گمانه زنــی اســت. اعام قیمــت مصوب جدید 
از ســوی وزیــر جهادکشــاورزی  از یــک ســو و 
از ســوی مدیرعامــل  آن  گمانه زنــی دانســتن 
موجــب  ایــران  دولتــی  بازرگانــی  شــرکت 

سردرگمی کشاورزان شده است.
مرتضــی ســعادتی کیا، بازرگانــی دولتــی 
ایــران، در گفت وگــو بــا ایلنــا دربــاره آخریــن 
تصمیمــات دربــاره قیمــت خریــد جدیــد گندم 
و ابــاغ آن بــرای اجــرا، اظهار کرد: بر اســاس 
قانون، شــرکت بازرگانی دولتــی ایران موظف 
از  تحویلــی  محصــول  دریافــت  و  خریــد  بــه 

شــرکت  داد:  ادامــه  او  اســت.  کشــاورزان 
بازرگانــی دولتــی بــا راه انــدازی مراکــز خریــد 
گنــدم اولیــن دســتگاهی اســت کــه بــا قیمت 

جدید خرید و اجرای آن سروکار دارد.
ســعادتی کیا بــا اشــاره بــه ســخنان وزیر 
جهادکشــاورزی دربــاره قیمــت مصــوب جدید 
خریــد تضمینــی گنــدم، اظهــار کــرد: قیمت ۷ 
هــزار ۵۰۰ تومــان اعامــی وزیــر هنــوز ابــاغ 
نشــده اســت و تــا زمانی که نامــه اباغ آن به 
شرکت بازرگانی دولتی نرسد، ما امکان تایید 

آن را نداریم. 
او ادامه داد: پس از اباغ قیمت مصوب 

جدیــد خرید تضمینی گنــدم، این قیمت برای 
سال زراعی آینده قابل اجرا خواهد بود.

ســعادتی کیا، همچنیــن دربــاره آخریــن 
وضع خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: میزان 
خریــد تضمینــی گندم کاهــش یافته  و روزانه 

یک هزار تن است.
به گفته او تا امروز مراکز خرید شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران در قالب خرید تضمینی 
محصــوالت، ۴میلیــون و ۵۲۸هــزار تــن گندم 
بــه ارزش ۲۲ هــزار و ۸۰۰ میلیــارد تومــان از 

کشاورزان تحویل گرفته اند.
ســعادتی کیا افــزود: از مجموعــه گنــدم 

دریافتی از کشــاورزان ۲۲هزار و ۷۷۰میلیارد 
تومــان معــادل ۹۹.۷درصد بهــای آن پرداخت 

شده است.
و  ســریع  اطــاع  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  او 
حــق  را  جدیــد  مصــوب  قیمــت  از  موقــع  بــه 
کشــاورزان می دانیــم، گفــت: کشــاورزان حــق 
دارنــد تــا بــا اطــاع بــه موقــع قیمت هــا اقدام 
بــرای کشــت در  نــوع محصــول  انتخــاب  بــه 
زمین هــای خــود کننــد امــا تا زمانــی که قیمت 
مصوب به ما اباغ نشــود ما نمی توانیم آن را 
بــه اطاع کشــاورزان برســانیم و مبنای خرید 

خود قرار دهیم.

ایــران،  کنفدراســیون صــادرات  رئیــس 
طوالنی شدن صدور و تمدید کارت بازرگانی 
را ســبب نارضایتی بســیاری از فعاالن بخش 
خصوصــی عنــوان کرد و گفت ضروری اســت 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در اســرع 
وقــت اقدامــات الزم را بــرای بازنگــری و رفــع 

مشکالت موجود انجام دهد.
بــه گــزارش روابط عمومــی کنفدراســیون 
اشــاره  بــا  الهوتــی  محمــد  ایــران،  صــادرات 
بــه رونــد رو بــه رشــد صــادرات غیرنفتــی در 
ماههــای گذشــته گفــت: براســاس آمارهــای 
رســمی منتشر شده از سوی گمرک، صادرات 
غیرنفتــی در پنــج مــاه ابتــدای ســال جــاری از 
رشــد۶٢درصدی برخــوردار بــوده کــه بــر ایــن 
اســاس، امیدواری نسبت به رفع موانع پیش 
روی صادرکننــدگان از ســوی دولــت جدیــد و 

وزرای تازه نفس وجود دارد.
ایــران  صــادرات  کنفدراســیون  رئیــس 
کنونــی،  اوضــاع  در  مهــم  موضــوع  افــزود: 
مرکــزی  بانــک  و  صنعــت  وزارت  بی توجهــی 

نسبت به اجرای اباغیه ۲۱۴ ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت در فروردین امسال برای رفع 
تعهــد ارزی و پیرو آن، بی توجهی به مصوبات 
کمیته ماده دو اســت که موانع زیادی را برای 
رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان از یک ســو و 
تامیــن ارز مــورد نیــاز واردکننــدگان از ســوی 
دیگــر ایجاد کــرده و نه تنها صادرات غیرنفتی 
را بــا کنــدی مواجــه کــرده؛ بلکــه تامیــن مــواد 
اولیــه، ماشــین آالت و تجهیــزات مــورد بخش 
دچــار  واردکننــدگان  ســوی  از  هــم  را  تولیــد 
مشــکل کرده که بر این اساس ضروری است 
وزیــر جدیــد صمــت به عنوان مســئول تجارت 
خارجــی کشــور، ایــن موضــوع را در اولویــت 

اقدامات اجرایی خود قرار دهند.
الهوتــی با تاکید بر ضــرورت ایجاد کمیته 
پایش قوانین صادرشده در حوزه تجارت خارجی 
در ۳ ســال گذشــته، تصریح کرد: در ســال های 
گذشــته، بخشــنامه های متعددی در ممنوعیت 
صــادرات بــه بهانــه تنظیم بــازار صادر شــده که 
ضروری است با توجه به روند رو به رشدی که 

بر صادرات حاکم شده، لغو این بخشنامه ها و 
رفع موانع به سرعت صورت گیرد.

او بــه تفــاوت فعلــی قیمــت دالر آزاد بــا 
ســامانه نیمــا اشــاره و اظهــار کــرد: بــا توجــه به 
نبــود بهره مندی صادرکنندگان بخش  خصوصی 
از یارانه هــای ارزان و تهیــه مــواد اولیه بر مبنای 
قیمت آزاد ارز از بازار، این تفاوت نرخ منجر به 
ضرر و زیان صادرکنندگان شــده اســت که الزم 

است در این رابطه تجدیدنظر صورت گیرد.
ایــران  صــادرات  کنفدراســیون  رئیــس 
ادامــه داد: تنهــا محل جبران خســارت ناشــی 
از کاهــش ارزش پول ملــی، افزایش صادرات 
بــود کــه بــه دلیــل ســختگیری های نابه جــا و 
بخشــنامه های متناقــض، ایــن فرصــت نیــز از 
دســت رفــت بنابراین صادرکننــدگان از دولت 
ســیزدهم انتظــار دارنــد، نســبت بــه تســهیل 
در فرآینــد رفــع تعهد ارزی و بازگشــت اعتماد 
شناســنامه دار  و  متعهــد  صادرکننــدگان  بــه 
شــرایطی بــه وجــود آورد تا صادرات به شــکل 

پرقدرت تری انجام شود.

اختــاف  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  الهوتــی 
معنادار نرخ نیما و ارز آزاد که فرصت حضور 
از صادرکننــدگان کوچــک و متوســط را ســلب 
کــرده، تاش برای یکســان ســازی نــرخ نیما و 
ارز آزاد ضــروری بــه نظــر می رســد؛ همچنیــن 
نظر به اینکه کشــورهای عراق، افغانســتان و 
ســی آی اس بــه صــورت ســنتی شــرکای اصلی 
تجــاری ایــران هســتند و بخشــی از معامــات 
کاالیــی بــا آنها بــا ارز محلی صــورت می گیرد، 
راه حــل منطقــی بــرای برگشــت ارز حاصــل از 

صادرات ضروری است.
کــرد: موضــوع صــدور و  او خاطرنشــان 
تمدید کارت بازرگانی با توجه به تغییر مسیر 
این پروسه از اتاق به وزارت صمت و طوالنی 
شــدن فرآینــد آن نارضایتی بســیاری در میان 
فعــاالن بخــش خصوصــی ایجــاد کــرده که به 
نظــر می رســد وزارت صمــت به عنــوان متولی 
تجــارت خارجــی، ضــروری اســت نســبت بــه 
بازنگــری و رفــع مشــکات اقدامــات الزم را در 

اسرع وقت صورت دهد.

بازرگانــی  اتــاق  معــادن  کمیســیون  رئیــس 
ایــران اظهار کرد، باید به معیشــت مردم، ســاخت 
مســکن، خــودرو و... اهمیــت داده شــود امــا بایــد 

منابع آن مشخص شود. 
بهــرام شــکوری در گفت وگو بــا خبرگزاری ایلنا 
در مــورد اظهــارات رئیس جمهــوری و وزیــر صمــت 
مبنــی بــر ســاخت ســاالنه یــک میلیون مســکن و ۳ 
میلیــون خــودرو و منابــع و همچنیــن فــوالد مــورد 
نیــاز آن اظهــار کــرد: خواســته مــا در همــه دولت ها 
ایــن  کــه  ایــن اســت  از جملــه دولــت ســیزدهم  و 
اتفــاق بیافتــد، اما واقعیت این اســت که مانند یک 
خانــواده کــه می گوینــد می خواهیــم ماشــین خــوب 
بخریــم و خانــه را عــوض کنیم شــده ایم. اینها آمال 
و آرزوهــای مــا اســت بایــد دید امکانــات و درآمد ما 
اجــازه ایــن کارهــا را می دهــد یا خیــر و در این مورد 

هم شفاف سازی شود.

او افــزود: اگــر قــرار باشــد ۱میلیــون مســکن با 
بــا مدرســه، فضــای ســبز  متوســط ۷۰ متــر متــراژ 
و... ســاخته شــود، بــا توجــه به هزینه های ســاخت 
محاســبات نشــان می دهــد کــه نزدیــک بــه ۲۰ تــا 
۳۰میلیــارد دالر بــرای آن هزینــه شــود طبیعتــا باید 
منابــع آن هــم اعــام شــود. حتــی اگــر زمیــن هــم 
رایــگان باشــد ســاخت نیــاز بــه منابــع مالــی بــرای 
تامیــن مــواردی ماننــد فــوالد دارد. مــردم هــم بایــد 
توان پرداخت پول خانه یا خودرو را داشــته باشــند. 
اگر مردم می توانســتند این هزینه ها پرداخت کنند 
تاکنــون صاحبخانــه می شــدند بنابرایــن بایــد منابع 

طرح ها مشخص شود.
شــکوری تصریــح کرد: مــن قبا تذکــر داده بودم 
کــه بانــک مرکــزی با چــاپ پول، پایــه پولــی را افزایش 
می دهــد. دوســتان خــرده گرفتنــد که اینگونه نیســت؛ 
پاســخ دادم که در ۲۰ ســال گذشــته ۷۴ تا ۷۵ درصد 

درآمد بودجه و ۹۵ تا ۹۶ درصد هزینه ها محقق شده 
است. سوال این است که این اختاف از کجا می آید؟
او در ادامه خاطرنشــان کرد: باید به معیشــت 
مــردم، ســاخت مســکن، خــودرو و... اهمیــت داده 
شــود امــا بایــد منابــع آن مشــخص شــود یــا باید با 
ســرمایه گذاری  بتوانیــم  جهانــی  تعامــات  ایجــاد 
خارجــی را جــذب کنیــم و یــا از ســرمایه گذاران در 
داخــل کشــور اســتفاده کنیــم. بــرای ایــن کار بایــد 
شــرایط کشــور را محیا کنیم تا ســرمایه ها از کشــور 
خــارج نشــود یــا ایرانیــان خــارج از کشــور اطمینــان 
داشــته باشــند و بتوانند ســرمایه خود را وارد کشور 
کنند. اگر چنین شــرایطی ایجاد شــود تمام اهدافی 
که دوســتان به آن اشــاره می کنند محقق می شــود 
امــا امــروز و با شــرایط موجــود مانند فــروش نفت، 
نااطمینانی ســرمایه گذاری، موانعی که برای فعاالن 
اقتصــادی ایجاد می شــود و... به نظر نمی رســد این 

اهداف محقق شود.
رئیــس کمیســیون معادن اتــاق بازرگانی ایران 
بیان کرد: االن بخش اعظمی از فوالد کشــور صادر 
می شود و حدود ۵۰درصد خودروی تولیدی از فوالد 
اســت. به نظر می رســد مشــکلی بــرای تامین فوالد 
الزم بــرای تولیــد ۳ میلیــون خودرو در کشــور وجود 
نــدارد اگــر هــم مشــکلی به وجــود بیاید می تــوان با 
واردات آن را جبران کرد. بسیاری از کشورهایی که 
در دنیــا خودرو تولید می کنند شــاید فوالد نداشــته 
باشــند امــا بــا واردات ورق فــوالدی تولیــد خــود را 
انجــام داده و صــادر هــم می کنند. در مورد مســکن 
هم همینطور است اما مشکل اصلی این است که 

منابع آن چگونه تامین می شود؟
او افــزود: البتــه نگاه به مســکن بایــد متفاوت 
باشــد. دوســتانی کــه هــر روز بــرای این حــوزه مانع 
ایجاد می کنند توجه داشــته باشند که فعالیت های 

اقتصــادی زیــادی بــه آن وابســته اســت. کاشــی و 
ســرامیک، فــرش و ... بــه دنبــال مســکن می توانند 

رونــق پیــدا کنند. بنابراین توســعه ساختمان ســازی 
می تواند باعث ایجاد اشتغال می شود.

دام  کننــدگان  تامیــن  شــورای  رئیــس   
تــا ۳۰۰هــزار راس  کشــور از انباشــت ۲5۰ 
در  ســبک  دام  راس  ۶میلیــون  و  گوســاله 

واحدهای دامداری خبر داد.
منصــور پوریــان در گفت وگــو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان از رکود بازار گوشت خبر داد 
و گفت: هم اکنون ۶ میلیون راس دام ســبک 
و ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار راس گوساله در واحدهای 

دامداری انباشت شده است.
او افــزود: بــا توجــه به انباشــت دام در 
در  ملــی  دامــداری، ســرمایه های  واحدهــای 
معــرض نابــودی اســت چــرا کــه رفــع بحــران 
فعلــی دامــدار نیــاز بــه خریــد و کشــتار روز 

دام دارد.
پوریــان صــادرات دام را راه حــل خروج 
از بحران دانست و گفت: تا پایان مهر برای 
دام  محــدودی  مقادیــر  بایــد  تولیــد  تنفــس 

صادر شود.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: صنعــت 
دام در بخش کشــاورزی یک مزیت به شــمار 
مــی رود که متاســفانه تاکنون نــگاه واقعی به 
صنعــت دامپــروری نداشــتیم، در حالی که به 
عنــوان پتانســیل تولیــد بایــد بــه ایــن صنعت 

نگاه کرد.
اینکــه گرانــی گوشــت  بــه  اشــاره  بــا  او 
ارتباطی به دامدار ندارد، بیان کرد: دامدار در 
بازار داخل و خارج هیچ دخل و تصرفی ندارد 
و نوســان قیمت در بازار خرده فروشــی ناشــی 

از سودجویی واسطه و دالل است.
بــا  دام  تامین کننــدگان  شــورای  رئیــس 
بیــان اینکــه در اوضــاع کنونــی صــادرات دام 
یک ضرورت به شمار می رود، گفت: با مقوله 
صــادرات بــه درســتی برخــورد نشــده اســت و 
مســئوالن به جای حل مشــکل تولید، واردات 

انجام می دهند، درحالیکه ممنوعیت صادرات 
بــه قیمــت ســرکوبی و نابــودی تولیــد داخــل 
تمام می شــود  چراکه در اوضاع فعلی نه تنها 
تولیدکننــدگان خرده پــا، بلکــه تولیدکننــدگان 

پروار هم با مشکل جدی روبه رو هستند.
او مجموع نیاز ســالیانه گوشــت کشــور 
را یــک میلیــون تــن اعام کرد و گفــت: بنابر 
در  گوشــت  تــن  ۸۸۰هــزار  ســالیانه،  آمــار 
داخــل تولیــد و مابقــی نیــاز حــدود ۱۰درصــد 
از مبــادی خــارج تامین می شــد که با شــیوع 
ویــروس کرونا و کاهش ۵۰درصدی مصرف، 
بلکــه  نداریــم،  واردات  بــه  نیــازی  تنهــا  نــه 
۳۷۰هــزار تــن گوشــت در ســال تقاضا ندارد 
کــه ایــن موضــوع آســیب جــدی بــه صنعــت 

دامپروری وارد کرده اســت.
پوریــان متوســط قیمــت هــر کیلــو بــره 
نــر را ۵۵هــزار تومــان و دام ســنگین را ۵۰ 

افــزود:  و  کــرد  اعــام  تومــان  هــزار   ۵۲ تــا 
هم اکنــون قیمــت هــر کیلو الشــه گوســفندی 
۱۱۰ تا ۱۱۵هزار تومان و الشــه گوســاله ۱۰۲ تا 

۱۱۰هزار تومان است.
ایــن مقــام  مســئول ادامــه داد: علی رغم 
هزینه هــای باالی تولیــد، اما قیمت خرید دام 
از دامــدار بــا نرخ ســال گذشــته تفاوتی ندارد 
کــه ایــن موضــوع دامــدار را بــه شــدت تحــت 

فشار قرار داده است.
رئیس شورای تامین کنندگام دام کشور 
در پایــان خریــد تضمینــی و صــادرات دام را 
راهــکار مناســب حمایــت از دامدار دانســت و 
گفــت: خریــد تضمینی گوشــت گوســاله نر با 
قیمــت مناســب بــه منظــور ذخایــر راهبردی و 
صــادرات دام در شــرایط فعلــی خشکســالی و 
آسیب های ناشی از کرونا تا حدودی می تواند 

مشکات دامداران را مرتفع کند.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی: دولت منابع طرح های مسکن و خودرو را شفاف سازی کند

مازاد ۳۰۰هزار راس گوساله در واحدهای دامداری

انتقاد رئیس کنفدراسیون صادرات از فرآیند »طوالنی« 
صدور و تمدید کارت بازرگانی

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی بازرگانی دولتی: 
قیمت جدید خرید تضمینی گندم گمانه زنی است
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»گواهی حصر وراثت«
تاریخ رسیدگی: 1400/06/10                   شماره پرونده: 0000228

خواهان: زینب عباسی چهارراه گشین به آدرس: باشت – خیابان 17 شهریور
خوانده: »شورای حل اختاف شهرستان باشت«

خواسته: گواهی حصر وراثت 
مرجع رسیدگی کننده: شورای حل اختاف شعبه یک شهرستان باشت

اسـتناد  بـه   55 شناسـنامه  شـماره  بـه  گشـین  چهـارراه  عباسـی  زینـب  خانـم 
شـماره  بـه  درخواسـتی  ورثـه  شناسـنامه  فتوکپـی  و  فـوت  گواهـی  و  شـهادتنامه 
0000328 تقدیم این شـورا نموده چنین اشـعار داشـته که شـادروان علی عباسـی 
چهـارراه گشـین بـه شـماره شناسـنامه 4-8۹7576-426 در تاریـخ 1400/05/30 
در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: یـک همسـر 
دائمـی بنـام فاطمـه دبسـتانی بـه شـماره شناسـنامه 1-8۹0848-426، نـه فرزنـد 
ذکور بنامهای 1- غامرضا عباسی به شماره شناسنامه 315، 2- علی رضا عباسی 
بـه شـماره شناسـنامه 1316، 3- محمـد عباسـی بـه شـماره شناسـنامه 1317، 4- 
ارسـان عباسـی به شـماره شناسـنامه 1666، 5- حمید عباسـی چهارراه گشـین به 

شـماره شناسـنامه 1667، 6- مهـران عباسـی بـه شـماره شناسـنامه 5۹، 7- مهـرزاد 
عباسـی چهـارراه گشـین بـه شـماره شناسـنامه 124۹، 8- مهـرداد عباسـی چهـارراه 
گشـین به شـماره شناسـنامه 8-0033۹4-426، ۹- مسـلم عباسـی چهارراه گشـین 
به شماره شناسنامه 3-011748-426 و سه فرزند اناث بنامهای 1- افسانه عباسی 
چهـارراه گشـین بـه شـماره شناسـنامه 1318، 2- زینـب عباسـی چهـارراه گشـین بـه 
شـماره شناسـنامه 55، 3- زهـرا عباسـی چهـارراه گشـین بـه شـماره شناسـنامه 

2022 و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد والغیـر./
اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبـت آگهـی اعـام تا چنانچه 
شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای دارنـد اعـام نمـوده 

در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر مـی گـردد./
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ بیش از سی میلیون ریال»نامحدود« 

است.
رضا اسماعیلی مهر
قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

آقای محمد حمیدی خوشکام دارای شناسنامه شماره 616 به شرح دادخواست 
به کاسه ۹۹-624-111 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان شاه حسین حمیدی رفیع به شماره شناسنامه 261 در 
تاریـخ 1363/2/2 در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت 
آن متوفی  منحصر اسـت به 1- محمد حمیدی خوشـکام فرزند حسـین به ت.ت 
1330/12/۹ بـه ش.ش 616 پسـر متوفـی 2- زهـرا ترابـی بزچلوئـی فرزنـد حسـین 

بـه ت.ت 1315/12/10 بـه ش.ش 437 دختـر متوفـی 3- سـکینه ترابـی بزچلوئـی 
فرزند حسین به ت.ت 12۹5/3/8 به ش.ش 433 همسر متوفی اینک با انجام 
تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسـی 
اعتراضـی دارد و یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین 

آگهـی ظـرف یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد. 
دبیرخانه حوزه ۱۱۱ شورای حل اختالف قهاوند

رونوشت آگهی حصروراثت

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

مفقودی
بـه شـماره  بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان  مـدل 1358 
پالك 698 ج 64 ایران 19 به شـماره موتور8060195189  و 
شـماره شاسـی 12368120 به نام شـکراله بهمنی میانرودی 

مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.
رونوشت آگهی حصروراثت

آقـای محمـد حمیـدی خوشـکالم دارای شناسـنامه شـماره 616 بـه شـرح دادخواسـت بـه 
کالسه 99-626-111 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده کـه شـادروان زهـرا ترابـی بزچلوئـی بـه شـماره شناسـنامه 437 در تاریـخ 96/5/18 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی  منحصر است 
بـه 1- احتـرام حمیـدی وقـار سـلطانی فرزنـد ذلفعلـی بـه ت.ت: 1334/4/9 بـه ش.ش: 
25 دختـر متوفـی 2- فاطمـه حمیـد وقـار سـلطانی فرزنـد ذلفعلـی بـه ت.ت: 1343/1/1 
بـه ش.ش: 807 دختـر متوفـی 3- محمـد حمیـد وقـار سـلطانی فرزند ذلفعلـی به ت.ت: 
1335/8/9 به ش.ش: 707 پسـر متوفی 4- رجب حمید وقار سـلطانی فرزند ذلفعلی 
بـه ت.ت: 1341/4/4 بـه ش.ش: 775 پسـر متوفـی 5- حسـین حمیـد وقـار سـلطانی 
فرزند ذلفعلی به ت.ت: 1352/6/10 به ش.ش: 1512 پسر متوفی 6- ابوالفضل حمید 
وقـار سـلطانی فرزنـد ذلفعلـی بـه ت.ت: 1358/3/10 بـه ش.ش: 1173 پسـر متوفـی 
7- حسـین حمیـد وقـار سـلطانی فرزنـد ذلفعلـی بـه ت.ت: 1357/2/4 بـه ش.ش: پسـر 
متوفـی اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبت آگهی می 
نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر 

نخسـتین آگهـی ظـرف یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقـای محمـد حمیـدی خوشـکالم دارای شناسـنامه شـماره 616 بـه شـرح 
گواهـی  ایـن حـوزه درخواسـت  در  بـه کالسـه 111-625-99  دادخواسـت 
حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان سـکینه ترابـی 
بزچلوئـی بـه شـماره شناسـنامه 433 در تاریـخ 1381/7/1 در اقامتـگاه 
دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن متوفـی  منحصـر 
ت.ت  بـه  حسـین  فرزنـد  خوشـکالم  حمیـدی  محمـد   -1 بـه  اسـت 
1330/12/9 بـه ش.ش 616 پسـر متوفـی 2- زهـرا ترابـی بزچلوئـی فرزنـد 
حسـین بـه ت.ت 1315/12/10 بـه ش.ش 437 دختـر متوفـی اینـک بـا 
انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی 
نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد 
از تاریـخ نشـر نخسـتین آگهـی ظـرف یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی 

صـادر خواهـد شـد. 
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  
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احتمال کسری ۲۰۰ میلیون 
متر مکعبی گاز در زمستان

وزیــر نفــت از احتمــال کســری ۲۰۰ میلیــون متــر 
مکعبی گاز؛ در زمستان خبر داد.

بــه گــزارش ایلنــا، جــواد اوجــی بــا حضــور در یــک 
برنامه تلویزیونی درباره تامین سوخت زمستانی گفت: 
بــرای تامیــن ســوخت زمســتانی از 2 مــاه قبــل صادرات 
بشــدت کاهــش یافتــه تــا ذخایــر ســوخت نیروگاههــا و 

صنایع عمده پر و تکمیل شوند.
وی تصریــح کــرد: ســال گذشــته در برخــی روزهــا 
و بخصــوص در اســتان های شــمالی 160 میلیــون متــر 
مکعب کســری گاز داشــتیم که با محدودیت تامین گاز 
نیروگاههــا و صنایــع همــراه شــد امســال بــا رودن رشــد 
مصــرف 8 تــا 10 درصــدی پیــش بینــی می شــود کــه  در 
زمســتان 200 میلیون متر مکعب کســری داشته باشیم 
برای حل این موضوع جلساتی را با شرکت گازو  پخش 
فــراورده برگــذار کردیــم و راهکارهایی ارائــه دادیم تا در 
فصل ســرد بــدون دغدغه ســوخت نیروگاهها، صنایع و 

خانگی تامین شود.
اوجی با بیان اینکه حجم ذخایر سوخت نیروگاهها 
نســبت به ســال گذشــته 25 درصد کمتر اســت، گفت: 
لیتــر ســوخت  میلیــارد  نیروگاههــا 2.2  ســال گذشــته 
داشــتند اما این رقم در ســال جاری به 1.7 میلیارد متر 

مکعب رسیده است.
وی بــا مــرور تدابیــر اندیشــیده شــده بــرای تامیــن 
ســوخت در زمســتان، بیــان کــرد: از جملــه اقدامت وارد 
مدار کردن 4 هزار تانکر سوخترسان است که به خاطر 
ناکافی بودن کرایه ها از مدار خارج شــده بودندف برای 
رفــع ایــن مشــکل در نظــر داریم کــه کرایه هــا 30 درصد 
افزایــش یابــد تــا 35 میلیــون لیتر در روز سوخترســانی 
افزایــش یابــد. همچنیــن اســتفاده از نــاوگان ریلــی در 

دستور کار است.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه 12 تــا 14 میلیــون متــر 
مکعــب بــه حجــم تولیــد گاز اضافــه خواهــد شــد، تاکید 
کــرد: تمــام تــاش ما این اســت کــه قطعی گاز نداشــته 

باشیم و مردم در فصل سرد دچار چالش نشوند.

انتشار ویژه نامه هفته 
دولت با عنوان »توقع بخش 

خصوصی از دولت«
عصراقتصــاد روزنامــه  دولــت  هفتــه   ویژه نامــه 

امــروز دولــت  از  بخش خصوصــی  توقــع  عنــوان   بــا 

منتشر شد.
نامــه هفتــه  ویــژه 
عصــر  روزنامــه  دولــت 
اقتصاد با کمی با تاخیر 
شــد.  منتشــر  امــروز، 
در  آنکــه  بــه  توجــه  بــا 
شــرایط تغییرو تحوالت 
دولــت قرار داریــم، این 
شــماره ویــژه نامه بیش 
از آنکــه بــه عملکــرد دولت وشــرکتهای دولتــی پرداخته 
آتــی  از دولــت  بــه توقعــات بخــش خصوصــی  باشــد، 

پرداخته است.
دلیــل  توضیــح  در  نامــه  ویــژه  ایــن  ســرمقاله  در 
انتخاب چنین عنوانی برای ویژه نامه آمده اســت: »اما 
امســال بــه دلیل شــرایط انتقــال از دولــت دوازدهم به 
دولــت ســیزدهم، نــه انگیزه ای در دولتمــردان قبلی در 
طــرح دســتاوردها بــود و نــه فرصتــی بــرای دولتمــردان 
ســیزدهم کــه بخواهنــد در چنیــن ویــژه نامــه ای حضور 
یابند.بنابرایــن بنــا بــه تصمیم شــورای سیاســت گذاری 
روزنامــه عصراقتصــاد، تصمیــم بر این شــد ویژه نامه ای 
کــه بــرای هفتــه دولــت تدارک دیده شــده بــود به طرح 
توقعــات بخــش خصوصــی از دولــت جدیــد اختصــاص 
یابــد. توقعاتــی کــه دردولتهــای قبــل یا بی پاســخ مانده 
بــود یــا اگــر هم بــه آن پرداخته شــده بــود، در نیمه راه 
رهــا شــده بــود. توقعاتــی بــه جا که بــرآوردن آنهــا برای 
اقتصادملی راهگشاســت و اگر به آن بی توجهی شــود، 

اقتصاد ایران راه به جایی نخواهد برد.«
بــا اســکن کیوارکــد کنــار خبر توســط گوشــی تلفن 
همــراه، مــی توانیــد نســخه الکترونیکــی ویژه نامــه را از 

سایت روزنامه عصراقتصاد دریافت کنید.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــر راه و شهرســازی در راســتای اجــرای 
و  راه  حــوزه  در  ســیزدهم  دولــت  برنامه هــای 
شهرســازی ۱۰ اقــدام راهبــردی ایــن وزارتخانــه 
اقــدام عاجــل بــرای اجــرا و   را در گام نخســت 

ابالغ کرد.
و  راه  وزارت  خبــری  پایــگاه  گــزارش   بــه 
اجــرای  منظــور  بــه  قاســمی  رســتم  شهرســازی، 
برنامه هــای رئیــس دولت ســیزدهم در حوزه راه و 
شهرسازی و تحقق اهداف و برنامه ها، جزئیات 10 
اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی را برای اجرا 
به معاونان خود در حوزه های مختلف اباغ کرد.

وزیــر راه و شهرســازی دولــت ســیزدهم بــه 
منظــور اجــرای دقیــق، ســازماندهی شــده و قابل 
پایــش 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرســازی 
در نامــه ای خطــاب بــه معاونان، رؤســا و مدیران 
تابعــه دســتور  عامــل ســازمان ها و شــرکت های 
داد نحــوه اجــرای برنامه های هرکــدام از اقدامات 
راهبری از ســوی متولی و یا متولیان حداکثر یک 
هفتــه تهیــه و بــه همــراه اطاعات کامــل و منابع 
اعتبــاری موردنیــاز بــه دبیرخانه مرکــزی اقدامات 
معاونــت  در  شهرســازی  و  راه  وزارت  راهبــردی 

برنامه ریزی و مدیریت منابع ارسال شود.
همچنیــن گــزارش عملکــرد اقدامــات ابــاغ 
شــده به صورت هفتگی گزارش شود. الزم است 
کارگــروه هماهنگــی و برنامه ریزی اجرایی داخلی 
در ســازمان ها و شــرکت های تابعه با مســئولیت 
همــه  و  تشــکیل  دســتگاه  آن  مقــام  باالتریــن 
اثربخشــی حداکثــری  بــرای  ظرفیت هــای ممکــن 

اقدامات به کار گرفته شود.

جزئیات ۱۰ اقدام راهبردی وزارت 
راه و شهرسازی

تســهیل گری  زمیــن  بانــک  نخســت-  اقــدام 
معماری و شهرســازی: متولی این بخش سازمان 
ملــی زمیــن و مســکن اســت کــه ایــن مهــم را در 
همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، شرکت 
عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری 
بایــد بــه انجام برســاند. بخشــی از اقدامات مورد 
انتظــار ایــن بخــش شــامل تکمیل و بروز رســانی 
بانک زمین و احصای کلیه زمین های دولتی واقع 
در حریم و محدوده شهرها، تامین تمامی اراضی 
موردنیاز برای تولید مســکن در  دولت سیزدهم، 
اجــرای مــاده 6 قانــون ســاماندهی و حمایــت از 
تولیــد و عرضــه مســکن و اجــرای مــاده 10 قانــون 

جهش تولید مسکن تا پایان 1400 است.
اقدام دوم- نهضت ملی مسکن: متولی این 
بخــش معاونــت مســکن و ســاختمان اســت کــه 
در همــکاری بــا معاونــت معمــاری و شهرســازی، 
معاونــت برنامه ریــزی و مدیریت منابع و شــرکت 
عمــران شــهرهای جدید بــه اینکار اقــدام می کند. 

بخشــی از اقدامــات مــورد انتظــار در ایــن بخــش 
نیــز شــامل پیگیــری و نهایی ســازی جــدول اقدام 
مبتنــی بــر قانــون جهــش تولید و تامین مســکن، 
تدوین نقشه راه مبتنی بر اولویت بندی چگونگی 
اجــرای طرح هــای پشــتیبان اقــدام ملــی مســکن، 
زمانبنــدی اجرایــی عملیــات طــرح اقــدام ملــی بــا 
حداکثر سرعت ممکن، معرفی افراد واجد شرایط 
به بانک ها  جهت اخذ تســهیات ســاخت مسکن 
موضــوع قانــون بودجه، و تشــکیل فوری صندوق 
مســکن و تجهیــز منابــع مالــی مطــرح در قانــون 

جهش تولید مسکن است.
همچنین، تکمیل همه واحدهای باقیمانده 
ســامانه  ایجــاد   ،1400 پایــان  تــا  مهــر  مســکن 
ثبــت اطاعــات برخــط واحدهــای تکمیــل نشــده 
مســکن مهر، تســریع در اجرای خدمات روبنایی 
موردنیــاز پروژه هــای مســکن مهــر از محــل تهاتر 
اراضــی وزارت راه و شهرســازی، پاســخگویی بــه 
نیازســنجی مسکن در چارجوب طرح های جامع، 
مکان یابــی شــهرها و شــهرک ها و تامیــن اراضــی 
پشــتیبان ســکونت در چارچــوب ماحظــات فنی 
در شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران، 
اخــذ مصوبات موردنیــاز اجرای طرح نهضت ملی 
مســکن از هیــات دولــت و شــورای عالی مســکن 
عــاوه بــر اخــذ مصوبــات مرتبــط از شــورای عالی 
معمــاری و شهرســازی، شــروع مقدمــات اجرایی 
فرآینــد ســاخت نهضــت ملــی مســکن بــا اولویت 
شــهرهای کوچک و متوســط و روســتاها و تامین 
مســکن محرومــان، تســریع در فرآینــد نوســازی 
امکان ســنجی  فرســوده،  بافت هــای  بهســازی  و 
شــهرها  محــدوده  در  خالــی  اراضــی  بضاعــت 
جهت اســتفاده بهینه در راســتای تامین مســکن 
بــرای  برنامه ریــزی دقیــق  پشــتیبان،  و خدمــات 
تامیــن منابــع مالــی و دقیــق کــردن برنامــه  تولید 
متناسب با وضع درآمدی و میزان حمایت دولت 
از گروه هــای مختلــف، نظــارت بــر هزینــه کــرد 
اعتبارات حوزه مسکن و ساختمان،و بازنگری در 
طرح جامع مســکن از دیگر انتظارات این بخش 

عنوان شده است.
اقــدام ســوم- بازآفرینــی معمــاری دیجیتالی 
معاونــت  متولــی  بخــش  ایــن  در   : ســازمانی 
برنامه ریــزی و مدیریــت منابــع بــوده و اقدامــات 
موردنیــاز ایــن بخــش نیــز شــامل آغــاز اســتقرار 
دیجیتالــی  معمــاری  بازآفرینــی  داده،  حکمرانــی 
سازمانی، نقشــه راه شفافیت فراگیر فرآیندهای 
مالــی و عملیاتی و ســامانه جامــع مدیریت منابع 

سازمانی است.
اقــدام چهــارم- نهضــت جامع حمــل و نقل : 
در این بخش متولی معاونت حمل و نقل اســت 
کــه بایــد در همکاری با ســازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای، شرکت راه آهن جمهوری اسامی 
هوایــی  ناوبــری  و  فرودگاه هــا  شــرکت  ایــران، 

ایــران اقــدام را اجرایــی و عملیاتی کنــد. اقدامات 
مــورد انتظــار ایــن بخــش نیز شــامل تکمیل طرح 
جامــع حمــل و نقــل و نقشــه راه عملیاتی ســازی 
تدویــن  مشــخص،  بنــدی  زمــان  بــر  مبتنــی  آن 
نقشــه راه بهبــود کیفیت نــاوگان حمل و نقل در 
چهــار بخــش، تدویــن نقشــه اقــدام کریدورهــای 
بین المللــی و هاب هــای لجســتیکی،تدوین برنامه 
عملیاتــی بــرای کاهــش تلفــات با افزایــش ایمنی 
راه های کشــور، و تکمیل پروژه های نیمه تمام راه 

روستایی است.
اقدام پنجم - اقتصاد مسکن و حمل و نقل 
و فراگیــری اطاعاتــی:  در ایــن بخــش متولیــان 
اصلــی معاونــت حمــل و نقــل و معاونت مســکن 
بــا  بایــد در همــکاری  کــه  و ســاختمان هســتند 
معاونــت برنامه ریــزی و مدیریــت منابــع کار را به 
انجام برســانند. اقدامات مــورد انتظار این بخش 
نیز شــامل تکمیل و به روز رســانی »سامانه ملی 
امــاک و اســکان« جهــت اجــرای مــاده 16۹ مکرر 
قانــون مالیات  های مســتقیم به عنــوان مهم ترین 
ابــزار سیاســت گذاری و مدیریــت حــوزه مســکن، 
شناسایی و معرفی خانه های خالی و گران قیمت 
با اولویت کانشــهرها به وزارت اقتصاد و دارایی 
جهــت اخــذ مالیــات بــا اجــرای مــاده 54 مکــرر و 
16۹ مکــرر قانــون مالیات های مســتقیم و تبصره 
6 قانــون بودجــه ســال 1400، و تدویــن طرح های 
هدایــت اعتبــاری و مالیاتــی در حــوزه مســکن و 
حمــل و نقــل و بازنــده ســازی ســامانه های جامع 

آماری در حوزه مسکن و حمل و نقل است.
ســرمایه گذار  جــذب  راهکارهــای  تدویــن 
مردمــی در طرح هــای حمــل و نقلــی و مســکن، 
معرفــی طرح هــای آزادراه هــا و طرح هــای ریلــی و 
دعوت از سرمایه گذاران برای مشارکت، استفاده 
از منابــع مالــی و امــوال دســتگاه های تابعــه برای 
تامیــن مالــی طرح هــای اولویــت دار حمــل و نقــل 
از طریــق صندوق توســعه حمــل و نقل، و تدوین 
و  عملیاتــی شناســایی مســائل حقوقــی  برنامــه 
مالکیتی جذب سرمایه مردمی در حوزه ساخت و 
ساز و معامات مسکن بخش دیگری از اقدامات 

مورد انتظار در این موضوع است.
پروژه هــای  تکلیــف  تعییــن  ششــم-  اقــدام 
پیشــران حمــل ونقل: متولی ایــن بخش معاونت 
برنامه ریــزی و مدیریــت منابــع اســت. اقدامــات 
مــورد انتظــار ایــن بخــش نیــز شــامل احصــاء و 
تدویــن برنامه زمانبندی کلیه پروژه های پیشــران 
در حوزه حمل ونقل با تاکید بر پروژه های ناتمام 

دارای اولویت و امکان خاتمه یابی سریع است.
نظام هــای  بازآفرینــی  هفتــم-  اقــدام 
ســرمایه های انســانی : متولــی ایــن بخــش نیــز 
معاونــت توســعه و برنامــه ریــزی تعییــن شــده و 
بازآفرینی نظام شایسته گزینی، جبران خدمت و 
غنابخشــی شــغلی اقدام مورد انتظــار این بخش 

است.
اقــدام هشــتم- بازآفرینی ســاختار ســازمان 
بخــش  ایــن  متولــی   : شهرســازی  و  راه  وزارت 

معاونت توســعه مدیریت و ســرمایه های انسانی 
اســت کــه در همــکاری بــا معاونــت برنامه ریزی و 
مدیریــت منابــع این مهــم را به انجام می رســاند. 
اقدامــات مــورد انتظار این بخش شــامل بازنگری 
در ســاختار و شــرح وظایــف ســازمانی ســتاد و 
شهرســازی  و  راه  وزارت  وابســته  دســتگاه های 
شفاف ســازی،  یکپارچه ســازی،  رویکــرد  بــا 
کاهــش  و  اداری  موانــع  رفــع  چابک ســازی، 

هزینه های غیر ضروری است.
اقدام نهم- راه اندازی حلقه های اندیشــه ورز 
بــا متولــی گــری معاونــت برنامه ریــزی و مدیریت 
مرکــز  بــا  همــکاری  در  معاونــت  ایــن  منابــع: 
پژوهش های راه، مســکن و ســاختمان این کار را 
بــه انجــام می رســاند. در ایــن بخــش برنامه ریزی 
تشــکیل کارگروه مشترک هم فکری و ایده  پردازی 
بــا حضــور همــکاران توانمنــد ســتادی، نخبــگان 
دانشــگاهی، فعــاالن و مجریــان بخش خصوصی 
مدیــران  و  وزارتخانــه  بــا  مربــوط  حوزه هــای  در 
ســتادی در ســطح ملــی و اســتانی و کمــک بــه 
پیاده ســازی پژوهش هــای دانش پایــه و تجربیات 
روز دنیا در طرح ها و برنامه های وزارتخانه است.
اقــدام دهــم- ارتقای بهــره وری کلیه واحدها 
بــا متولــی گــری معاونــت برنامه ریــزی و مدیریت 
نیــز  بخــش  ایــن  انتظــار  مــورد  اقــدام  منابــع: 
شــامل پــروژه بهبــود شــاخص های عملیاتی کلیه 
بخش های ســتادی، عملیاتی و پایش شاخص ها 

در حوزه راه و مسکن است.

ســفیر ســابق ایران در افغانستان گفت که 
با تبدیل گاز به فراورده می توان اقتصاد منطقه 
را متحــول کــرد از هم اکنون بایــد به گونه ای در 
بازارهــای بکــر از جملــه افغانســتان ایــران ورود 
کنــد کــه ده هــا پتروشــیمی و پاالیشــگاه چــه در 
داخــل ایــران و چــه افغانســتان احــداث شــود و 
بیشــتر روی تولیــد و احــداث واحدهــای فــرآوری 

تمرکز کند.
مصطفــی ظهره ونــد در گفت وگــو بــا ایلنــا، 
دربــاره نــوع تعامــل با افغانســتان بــرای صادرات 
انــرژی اظهــار کــرد: هنــوز در افغانســتان دولتــی 
روی کار نیامــده و تــا تشــکیل دولت جدید روابط 
اقتصــادی مــا کج دار و مریز جلــو می رود، ماهیت 
و شکل دولت جدید قطعا در روابط اقتصادی دو 
کشــور تاثیــر دارد، یــا روابط تقویــت و یا تضعیف 
می شــود. هنــوز مشــخص نیســت مــا در روزها و 
هفته هــای آینــده با ثبات و امنیت بیشــتر مواجه 

از بحــران رخ  اینکــه دور جدیــد  یــا  می شــویم و 
می دهد. 

وی افــزود: اگــر اوضــاع افغانســتان بحرانــی 
شود، قطعا نوار مرزی ما بیشترین آسیب پذیری 
را خواهــد داشــت و صــادرات برق و انرژی به این 
کشــور کــه ایــران یکــی از منابــع اصلــی تامین آن 
است دچار تغییراتی خواهد شد. اما در هر حال 
افغان هــا ناگزیــر از دریافــت انــرژی مــا هســتند، 
اکنــون از ترکمنســتان و تاجیکســتان نیــز واردات 
ایــران بخصــوص در  انــرژی دارنــد ولــی جایــگاه 

مناطق غربی افغانستان ویژه است. 
ایــران در کابــل تاکیــد کــرد:  ســفیر ســابق 
بنابرایــن فعــا بایــد صبــر کنیــم کــه چــه اتفاقــی 
می افتد و چه دولتی شــکل می گیرد تا ما بتوانیم 
دوبــاره مناســبات را تنظیم کنیــم و احتمال اینکه 
بــه اوضــاع گذشــته و حتی بهتــر برگردیــم، وجود 

دارد.

وی یادآور شــد: اگر دولت منسجم در کابل 
شکل بگیرد مشکلی نیست، آنچه می تواند تاثیر 
منفی داشته باشد دور جدید از بحران و درگیری 
اســت کــه دورنمــای روشــنی پیــش روی مــا قــرار 

نمی دهد. 
ظهره وند در ادامه گفت: اکنون تولید انرژی 
شــیب نزولــی و تقاضــای جهانــی شــیب فزاینــده 
دارد، بنابرایــن اساســا نبایــد نگــران ایــن موضوع 
باشــیم کــه خطــوط لولــه ای مثــل تاپی جــای ما را 
بــازار کشــورهای همســایه تنــگ  بــرای ورود بــه 

می کند. 
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن بــازی ای بــود کــه 
امریکا شروع کرد و در صورت خروج کامل امریکا 
از منطقــه دور جدیــدی از همــکاری منطقــه ای در 
حــوزه اقتصــاد و تجــارت و از جملــه انتقال انرژی 
اتفاق می افتد، به طوری که حتی اگر 10 خط لوله 
هم داشــته باشــیم، کم اســت؛ بنابراین باید نوع 

نگاه مــان را بــه تعامات منطقه ای تغییر دهیم تا 
در ســایه اخراج امریکا کشــورهای منطقه بتوانند 

با هم وارد همکاری شوند. 
این کارشــناس حــوزه انرژی گفــت: در حال 
حاضــر چیــن بــه تنهایــی می توانــد از کل نفــت و 
گاز ایــران را بــه اضافه گاز ترکمنســتان اســتفاده 
کند، پاکســتان روزانه 12 ســاعت خاموشی دارد، 
بنابرایــن بــه لحاظ بازار مشــکلی نیســت موضوع 
بر ســر کارشــکنی های امریکا در منطقه است، ما 
باید  این مسئله را در نظر داشته باشیم و اجازه 
ندهیم منافع و مصالح کشــورها قربانی بازیگری 

غرب و امریکا شود. 
وی بــا یــادآوری اینکه ما بایــد اکنون به فکر 
تبدیل گاز به فراورده باشیم، افزود: با تبدیل گاز 
بــه فــراورده می توانیــم اقتصاد منطقــه را متحول 
کنیــم، از هــم اکنون باید به گونــه ای در بازارهای 
بکــر از جملــه افغانســتان ورود کنیــم کــه  ده هــا 

پتروشــیمی و پاالیشــگاه چه در داخل ایران و چه 
افغانســتان احــداث کنیــم و بیشــتر روی تولیــد و 

احداث واحدهای فرآوری تمرکز کنیم. 
 ظهره ونــد همچنیــن خاطرنشــان کــرد: مــا 
نبایــد نگــران صادرکننــدگان منطقــه ای از جملــه 
ترکمنســتان و خــط لولــه تاپی باشــیم، تاپی قابل 
رقابــت بــا خــط لوله ما نیســت ما خــط لوله صلح 
را احــداث کــرده و بــه مــرز پاکســتان رســیدیم، 
بایــد در نظر داشــته باشــیم که تاپــی برای انتقال 
گاز همچنــان بــا چالــش هنــد و پاکســتان مواجه 
اســت، امــا خط لولــه ما با حل مباحــث تحریمی، 
 اوضــاع بهتــری برای انتقــال گاز و ورود به بازارها

خواهد داشت. 
سیاســی،  مســائل  اگــر  کــرد:  تاکیــد  وی 
مداخات و کارشــکنی های امریکا حل شــود جای 
نگرانــی نخواهــد بود و ما مانعــی برای انتقال گاز 

به هر نقطه ای از جهان نخواهیم داشت.

۱۰ اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی به زیرمجموعه ها 
ابالغ شد

سفیر سابق ایران در کابل: باید به دنبال احداث پاالیشگاه در افغانستان باشیم

در سایت روزنامه بخوانید:
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

بهره برداری از چند واحد 
 تولیدی در کردستان

با حمایت بانک ملی
بــه مناســبت هفتــه دولــت و بــا مشــارکت بانــک 
تولیــدی، صنعتــی و کشــاورزی در  ملــی، چنــد طــرح 

استان کردستان به بهره برداری رسید.
از عمــده  بانــک ملــی،  گــزارش روابط عمومــی  بــه 
بــا  کــه  طرح هایــی 
ملــی  بانــک  تســهیالت 
راه اندازی شده می توان 
و  ریخته گــری  واحــد 
آگریــن  قطعه ســازی 
اخگــر آبیــدر و کارخانــه 
مونتــاژ وســایل خانگــی 

برقی بانه را یاد کرد.
صنعتــی  واحــد 
بــا  آبیــدر در شــهرک صنعتــی دهــگالن  اخگــر  آگریــن 
ســرمایه گذاری حدود ۱۲۰میلیارد ریــال برای ریخته گری 
بــه  صنعتــی  قطعــات  تولیــد  و  القایــی  ذوب  سیســتم 
بهره برداری رســیده اســت. در مراســم دیگــری، کارخانه 
مونتاژ وسایل خانگی در بانه نیز با حمایت ۱۵۰میلیارد 
ریالی بانک ملی در زمینی به مســاحت ۲هزار و ۳۰متر 
مربــع و زیربنــای هــزار ۳۰۰متــر مربــع افتتــاح و آغاز به 

کار کرد.
ایــن کارخانــه بــرای ۵۰نفــر از افــراد جویــای کار به 
صورت مســتقیم اشــتغال ایجاد کرده و ۲۰قلم کاال نیز 

در این واحد تولید می شود.

رشد 136درصدی ابزار های 
 الکترونیکی پست بانک

در پنج ماهه1400
بــه گفتــه عضــو هیات مدیــره پســت بانک، تعــداد 
ابزارهــای الکترونیکــی ایــن بانــک از قبیــل؛ خودپــرداز، 
درگاه هــای  و  فروشــگاهی  پایانــه  شــعب،  پایانــه 
یــک میلیــون و  پایــان مــرداد 1400بــه  الکترونیــک در 
869هزار و898رســید که نسبت به مدت مشابه سال 

1399به میزان 136درصد رشد داشته است.
فرهــاد  پســت بانک،  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
اعــالم  ضمــن  بهمنــی، 
بــه  گفــت:  خبــر  ایــن 
منظــور توســعه خدمات 
الکترونیــک،  بانکــداری 
مراجعــات  کاهــش 
حضــوری  دریافــت  و 
بــه  کمــک  و  خدمــات 
شــیوع  از  جلوگیــری 
بیماری کرونا، این بانک 
به توســعه ابزارهای الکترونیک خود اقدام کرده اســت. 
همچنیــن در ایــن مــدت تعــداد تراکنــش دســتگاه های 
خودپرداز، پایانه شعب، پایانه فروشگاهی و درگاه های 
الکترونیکــی بانک از ۳۰9میلیون تراکنش در پنج ماهه 
ســال گذشــته بــه 4۰۳میلیــون تراکنش در پایــان مرداد 
۱4۰۰افزایــش پیــدا کــرده که رشــد ۳۰درصدی را نشــان 

می دهد.
بهمنــی بــا بیــان اینکــه فراهم کــردن دسترســی به 
خدمــات بانکــی و مالــی بــه ویــژه در مناطق روســتایی و 
کم برخــوردار از اولویت هــای پســت بانک اســت، افــزود: 
بررســی صــورت گرفتــه نشــان می دهــد روزانــه بیــش از 
الکترونیــک  ابزارهــای  طریــق  از  تراکنــش  ۲/6میلیــون 
پایانــه  کــه  می شــود  انجــام  پســت بانک  درگاه هــای  و 
فروشــگاهی و دســتگاه خودپــرداز، بیشــترین ســهم از 

تراکنش ها را دارند.
عضو هیات مدیره پست بانک افزود: مبلغ تراکنش 
ابزارهــای یادشــده، از 877هــزار میلیــارد ریــال در پنــج 
ماهــه ســال ۱۳99به ۱,48۵هزار میلیــارد ریال در پایان 
مــرداد ســالجاری افزایــش یافــت که با رشــد 69درصدی 
مواجــه بــوده و نکتــه حائــز اهمیــت در این زمینــه مبلغ 
تراکنش درگاه های الکترونیکی پســت بانک است که در 
مقایسه با پنج ماهه سال گذشته، 4برابر شده است.

ارائه تمام فرآیندهای بانکی 
در پیشخوان مجازی رسالت

بانــک  افــق1400  شــعبه  بــدون  بانکــداری 
قرض الحســنه رســالت اســت و تــا پایــان ســال جــاری 

محقق خواهد شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
قرض الحســنه رســالت، 
فنــاوری  اجرایــی  مدیــر 
در  بانــک  اطالعــات 
افق۱4۰۰ایــن  خصــوص 
بانــک گفــت: مــا حرکت 
بانکــداری  به ســوی 
بــدون شــعبه را از حــدود چهار ســال قبل آغــاز کردیم و 
بــا عملیاتــی کردن بانکــداری اجتماعــی همچنین فراهم 
ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  زیرســاخت های  کــردن 
در ســطح کشــور آمــاده ارائــه خدمــات غیرحضــوری بــه 

مشتریان هستیم.
ســیدمحمدرضا مصطفــوی، تبدیل ۳۰۰شــعبه این 
بانک به کمتر از۳۰شعبه را یک دستاورد مهم دانست و 
افزود: همین تعداد شعبه نیز در جاهایی قرار گرفته اند 
کــه فرهنــگ آن جامعه هنوز بــه محیط وب و بهره گیری 
از گوشــی های هوشــمند اعتماد ندارد. این شعب نیز تا 

پایان سال ۱4۰۰ جمع آوری می شوند.
مدیر اجرایی فناوری اطالعات بانک قرض الحســنه 
رســالت گفــت: هــر شــعبه بیــش از ۱۳۰فراینــد را بــه 
صــورت حضــوری بــرای مشــتریان انجــام مــی داد کــه از 
ســال۱۳98این خدمات در ســامانه  »پیشــخوان مجازی 

رسالت« ارائه می شود.

آغاز طرح »ماندگاری در 
شهر، همیاری کنترل کرونا« 

بیمه پارسیان
جشنواره بیمه های خودرو بیمه پارسیان با عنوان 

در  مانــدگاری  طــرح 
شــهر، همیــاری کنتــرل 

کرونا آغاز شد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمـــومی 
پارســیان، این شرکت با 
هــدف تکریم مشــتریان 
توجــه  بــا  همچنیــن  و 
در  کنونــی  وضــع  بــه 

خصــوص مراقبت هــای کنتــرل ویــروس کرونــا و کاهش 
ترددهای بین شهری، طرح ماندگاری در شهر، همیاری 
کنترل کرونا با شرایط ویژه پرداخت حق بیمه به صورت 
نقد و اقســاط، با نرخ ویژه و اســتثنایی بیمه پارسیان را 
برگــزار می کنــد. در ایــن طرح که تا پایــان آذر۱4۰۰ادامه 
خواهــد داشــت انــواع خــودروی ســواری کــه فقــط تــردد 
درون شــهری داشــته باشــند بــا پرداخــت ۵۰درصــد حق 

بیمه می توانند بیمه بدنه خریداری کنند.

 اجرای 73 طرح صنعتی

در مازندران با تامین مالی 
بانك صنعت و معدن

مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن می گویــد کــه 
73طــرح صنعتی متوســط و بزرگ در اســتان مازندران 
طــی ســال های اخیــر بــا تامیــن مالــی بانــک صنعــت و 
معــدن و پرداخــت بیــش از 64هــزار میلیــارد ریال اجرا 

شده است.
به گزارش بانك صنعت 
و معدن، حســین مهری 
7۳طــرح  ایــن  گفــت: 
بانــک  ســتاد  طریــق  از 
معــدن  و  صنعــت 
تامیــن اعتبــار شــد کــه 
تاکنــون 6۳طــرح آن بــه 
و  رســیده  بهره بــرداری 

۱۰طرح نیز در حال اجرا است. او خاطرنشان کرد: بانک 
صنعــت و معــدن بــرای اجــرای ایــن 7۳طــرح صنعتــی و 
اقتصــادی در ایــن اســتان، 64هــزار و ۵۰۰میلیــارد ریال 
تســهیالت اختصــاص داد کــه بخــش عمــده آن پرداخت 
شــده و بقیــه در حــال پرداخــت اســت. از ایــن مبلــغ 
حــدود ۳۰۵میلیــون یــورو بــه صــورت ارزی و مابقــی در 
قالــب تســهیالت ریالی اســت. مدیرعامــل بانک صنعت 
و معــدن کشــور تصریــح کــرد: بزرگتریــن طــرح اجرایــی 
مورد پشتیبانی این بانک در مازندران، نیروگاه کاسپین 
نوشــهر اســت کــه یــک فاز از آن بــه بهره برداری رســیده 
و فــاز بعــدی آن نیــز در حال اجراســت. بــرای این پروژه 
مهم ۲۱۵میلیون یورو تسهیالت از سوی بانک صنعت و 

معدن تخصیص داده شده است.

جشنواره فروش بیمه های 
مسئولیت نوین در شهریور

اعتمــاد  بــه  ارج گــذاری  منظــور  بــه  نویــن  بیمــه 
مشــتریان، بیمه های مســئولیت خود را در شــهریور با 

شرایط ویژه به فروش می  رساند.
به گزارش روابط عمومی 
بیمه نوین، این شــرکت 
فــروش  جشــنواره  در 
مســئولیت،  بیمه  هــای 
از  را  بیمه  نامه هــا  ایــن 
بــا  ۲9شــهریور  ۱۳الــی 
تخفیف هــای ویــژه ارائه 

می  دهد.
فــروش  جشــنواره  در 

بیمه  هــای  انــواع  نویــن،  بیمــه  مســئولیت  بیمه  هــای 
مســئولیت کارفرما در قبال کارکنــان صنعتی، خدماتی، 
بازرگانــی، کارفرمــا در قبــال کارکنان پروژه هــای عمرانی 
و کارفرمــا در قبــال کارکنان ســاختمانی بــا تخفیف ویژه 
بــه فــروش می رســند. از دیگــر محصوالت بیمــه  ای ارائه 
شــده در ایــن جشــنواره، مســئولیت  حرفــه ای پزشــکان، 
مســئولیت  مدنــی  پیراپزشــکان،  مســئولیت  حرفــه ای 
مدیــران مجتمع  هــا و مراکز آموزشــی، مســئولیت   مدنی 
دارنــدگان آسانســور و نیــز مســئولیت  مدنــی نصــب و 

نگهداری آسانسور در قبال استفاده کنندگان هستند.

تحقق برنامه های 5 ماهه 
بیمه ما با تولید933 میلیارد 

تومان حق بیمه
حــق بیمــه تولیدی بیمه ما در پنج ماهه منتهی به 
مرداد سال جاری با 95درصد افزایش نسبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته بــه حــدود 933میلیــارد تومــان 

رسیده است.
گــزارش  بــه 
روابط عمومــی بیمــه ما، 
حق بیمه هــای  حجــم 
بــا  بیمــه  مــا  تولیــدی 
افزایــش  9۵درصــد 
نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته به حدود 
تومــان  9۳۳میلیــارد 

رســید کــه بیشــترین میــزان رشــد، مربوط بــه بیمه های 
آتش سوزی با ۱86درصد، بیمه های باربری با ۱۱۵درصد 

و بیمه های مهندسی با ۱۱4درصد بوده است.

بــه گفتــه نماینــده شــرکت ملــی نفــت 
ایــران در بــورس انرژی، اگرچــه نفت خام از 
ابتــدای امســال در ایــن بــورس عرضــه شــده 
اســت، امــا معاملــه ای بــرای فــروش صــورت 
نگرفتــه کــه این موضوع به دلیل حجم پایین 

تقاضا است.
بــه گزارش روز جمعــه ایرنا، عرضه نفت 
خــام بــا هدف افزایش ســهم بخش خصوصی 
حجــم  بــردن  بــاال  امــکان  و  نفــت  بــازار  در 
صــادرات ایــن محصــول در اوضــاع تحریــم از 

سال 98 آغاز شد.
بر این اســاس شیوه نامه مورد نیاز برای 
عرضــه نفت خام و میعانات گازی ابالغ شــد، 
امــا بــه دلیــل پیچیده بــودن بازار نفــت خام و 
همچنین مدل پرداخت پول، بخش خصوصی 

اقبالی نشان نداد.
پاییز سال 98 این شیوه نامه در مواردی 
اصــالح و دوبــاره ابــالغ شــد، اما به جــز موارد 
و  خــام  نفــت  عرضه هــا،  اغلــب  در  محــدود 

میعانات بدون مشتری ماندند.
تیرمــاه ســال 99 هــم دوباره شــیوه نامه 
جدید برای عرضه نفت بر اساس بودجه سال 
99 ابــالغ شــد و بــا توجــه بــه چنــد عرضــه در 
بــورس انــرژی، اما بازار نفت خــام و میعانات 

همچنان کساد است.

محدود بودن تولیدکنندگان و خریداران 
نفــت خــام باعــث شــد تا ایــن بــازار پیچیدگی 
بــازار فرآورده هــای  بــا  بیشــتری در مقایســه 

نفتی داشته باشد.
بخــش  بــودن  بی تجربــه  میــان  ایــن  در 
خصوصــی در ایــن زمینــه نیــز بی اقبالــی بــه 

خریدنفت خام از بورس را دامن زده است.
تبیانیــان،   امیرحســین  بــاره  ایــن  در 
نماینــده شــرکت ملــی نفــت ایــران در بــورس 

و  نفــت خــام  اینکــه عرضــه  بیــان  بــا  انــرژی 
در  رگوالتــوری  حفــظ  بــرای  گازی  میعانــات 
بورس انرژی همچنان انجام می شــود، گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون به دلیل حجم پایین 
تقاضا برای نفت خام، هیچ محموله نفتی در 

بورس انرژی فروش نرفته است.
او ادامــه داد: نبــود اســتقبال از عرضــه 
نفــت خــام در حالی اســت کــه متقاضی برای 
تقریبــا  و  اســت  بیشــتر  نفتــی  فرآورده هــای 

تمام عرضه هــای فرآورده های نفتی دریایی با 
فروش همراه بوده است.

تبیانیــان افــزود: بــه صــورت کلــی بــرای 
عرضــه نفــت خــام و فرآورده هــای نفتــی در 
بــورس محدودیت نداریم و تعامل الزم وجود 

دارد.
به گفته نماینده شرکت ملی نفت ایران 
در بــورس انرژی، امســال مهمترین محصولی 
کــه عرضــه کرده ایــم، نفــت کــوره بــود کــه در 
محموله هــای مختلــف عرضــه و معامله شــده 

است.
او بــا بیــان اینکه در تیر و مرداد به دلیل 
تامیــن نیاز داخلی، عرضــه فرآورده های نفتی 
کاهش داشت، گفت: اکنون معامالت دوباره 
از ســر گرفته شــد و در آخرین عرضه که روز 
چهارشــنبه )۱۰ شــهریور( انجام شــد و ۱۰هزار 
تن نفت کوره عرضه شد و به فروش رسید.

دهــم   ،98 ســال  بودجــه  قانــون  طبــق 
اردیبهشــت همــان ســال بــود کــه شــیوه نامه 
عرضه نفت خام در بورس ابالغ شد تا بر آن 
اساس، نفت خام سبک و سنگین و میعانات 
خصوصــی  بخــش  بــه  فــروش  بــرای  گازی 
داخلــی و خارجــی عرضــه شــد و ایــن افــراد، 
نفــت خریداری شــده را بــه مشــتریان خارجی 

برسانند.

نهادهــای  بــر  نظــارت  مدیــر  گفتــه  بــه 
مالــی ســازمان بورس، صــدور و ابطال برخط 
روی  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  )آنالیــن( 

اپلیکیشن ها امکان پذیر شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)سنا(، میثم فدایی در گفت وگو با صداو سیما 
بــا بیان اینکه برای نخســتین بار، صندوق های 
ســرمایه گذاری از بــازار کســب و کارهــای نوپــا 
در  گفــت:  می گیرنــد،  کمــک  )اســتارتاپ ها( 
ارائــه  امــکان  صندوق هــا  از  برخــی  گذشــته 
خدمــات بــه صورت برخط داشــتند و پلتفرمی 
طراحــی و به مردم ارائــه می کردند، اما اکنون 
با اســتفاده از اپلیکیشــن های مختلف، مجوز 
ابطال و صدور صندوق ها ایجاد شــد تا برخی 
از افــراد بتواننــد بــه راحتــی در صندوق هــای 

سرمایه گذاری کنند.
مــورد  اپلیکیشــن ها  ایــن  ادامــه داد:  او 

قابلیــت  و  اســت  بــورس  ســازمان  تاییــد 
نقد شوندگی سریع دارد.

فدایــی در رابطــه بــا انــواع صندوق هــای 
صندوق هــای  گفــت:  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری به دو دسته صندوق های قابل 
غیربورســی  و صندوق هــای  بورســی  معاملــه 

تقسیم می شوند.
از  بیــش  اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  او 
اوراق  بــورس  در  ســرمایه گذاری  ۳۰۰صنــدوق 
بهادار وجود دارد، افزود: در بورس اوراق بهادار 
4 نوع صندوق سرمایه گذاری، با عنوان صندوق 
بــا درآمد ثابت، صندوق های ســرمایه گذاری در 
ســهام، صندوق هــای ســرمایه گذاری مختلــط و 

صندوق های کاالیی وجود دارد.
فدایی اضافه کرد: صندوق های با درآمد 
ثابت، دارای ســود و بازده مشــخص و معموال 
و  اســت  بیشــتر  بانکــی  از ســپرده  ســود آن 

اکنون حجم این صندوق ها بیش از ۳۵۰هزار 
میلیــارد تومــان اســت که افراد زیــادی در این 

صندوق سرمایه گذاری کرده اند.
او گفــت: صندوق های ســرمایه گذاری در 
ســهام، و صندوق هــای مختلــط بــرای افــرادی 
کــه فرصــت ســرمایه گذاری کافــی بــرای ورود 
مســتقیم بــه بــورس ندارنــد بســیار مناســب 
است و مزایایی آن وجود ضامن نقدشوندگی، 
کاهــش کارمــزد معامالت و وجــود تحلیلگران 
خــوب اســت و حجــم این صندوق هــا بیش از 

6۲ هزار میلیارد تومان است.
مدیــر نظــارت بــر نهادهــای مالی ســازمان 
بــورس افــزود: در صندوق هــای ســرمایه گذاری 
و  طــال  ســرمایه گذاری  صنــدوق  دو  کاالیــی 
صندوق هــای ســرمایه گذاری کشــاورزی وجــود 
۵صنــدوق  بــورس  در  داد:  ادامــه  او  دارد. 
ســرمایه گذاری مبتنی بر طال با حجم بیش از 

۲هزار و 6۰۰میلیارد تومان وجود دارد.
فدایــی گفت: بســیاری از مــردم با توجه 
بــه مشــغله ای کــه دارنــد فرصــت زیــادی برای 
تحلیــل ســهام ندارنــد و بــر ایــن اســاس ایــن 
صندوق هــا دارای تحلیگــران موفقــی هســتند 
و می توانند با جمع آوری ســرمایه های مردم و 
شناسایی بازارهای مختلف، در بهترین محل 

سرمایه گذاری کنند.
ایــن  دیگــر  مزیــت  کــرد:  تصریــح  او 
اســت؛  نقدشــوندگی  بحــث  صندوق هــا، 
صندوق هــای ســرمایه گذاری در بــورس دارای 
از  خــارج  صندوق هــای  و  اســت  بازارگــردان 

بورس نیز مزیت نقد شوندگی دارند.
مالــی  نهادهــای  بــر  نظــارت  مدیــر 
ســازمان بــورس افــزود: کارمــزد معامــالت در 
صندوق هــای ســرمایه گذاری بــه  دلیــل حجــم 

بزرگ صندوق ها، تخفیف دارد است.

و  بــه گفتــه دبیــر کمیســیون بالکچیــن 
رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه ای، به دلیل 
نداشــتن ابزارهــای مناســب کنتــرل رمزارزها، 

فرصت ها در حال از دست رفتن است.
بــه گزارش بــازار، محمدجــواد صمدی راد 
فنــاوری  و  یــک زیرســاخت  گفــت: بالکچیــن 
برای اعتماد ســازی اســت. یکی از جذاب ترین 
فناوری هــای دنیــای آینــده، بالکچیــن اســت. 
بالکچیــن یــک بســتر اســت کــه بــرای انتقــال 
در  می شــود.  اســتفاده  اطالعــات  و  ارزش 
بالکچیــن تمامی اطالعات بین اعضای شــبکه 
بالکچین به اشــتراک گذاشته می شود و هیچ 

کس نمی تواند در داده ها تغییری ایجاد کند.
رمــزارز  و  بالکچیــن  کمیســیون  دبیــر 
افــزود:  رایانــه ای  صنفــی  نظــام  ســازمان 
بالکچین یک ســازمان یا دفتر خاص نیســت. 
اســت  فنــاوری  یــک  بالکچیــن  حقیقــت  در 
و  رایج تریــن  دارد.  کاربردهــای مختلفــی  کــه 
شناخته شــده ترین کاربــرد بالک چیــن ارزهای 

دیجیتالی هستند.
او بــا بیــان اینکه این فنــاوری به اقتصاد 
کشــور کمــک مــی کنــد، اضافــه کــرد: یکــی از 
طرفــداران  کــه  بــرگ  برنده هایــی  مهم تریــن 
بالکچیــن در دفاع از این فناوری رو می کنند، 

افــزود: هــر  اســت.  صمــدی راد  بــاال  امنیــت 
فنــاوری می توانــد کارکردهــای مثبت و مخرب 
داشــته باشــد. بیت کویــن بعنــوان یــک ایــده 
قابل احترام اســت. بســیاری از سرویس های 
امروز را می توان بر اســاس بالکچین شــفاف 
کــرد. بــه عنوان مثال برگزاری انتخاب شــفاف 

بر اساس بالکچین ها.
رمــزارز  و  بالکچیــن  کمیســیون  دبیــر 
داد:  ادامــه  رایانــه ای  نظــام صنفــی  ســازمان 
یکی از مهم تریــن برگ برنده هایی بالکچین ها 
همیــن  حقیقــت  در  اســت.  بــاال  امنیــت 
اشــتراک گذاری باعــث جلوگیــری از تقلــب و 

دســتکاری در داده هــا می شــود. چراکــه ایــن 
دســتکاری بایــد در کل سیســتم اتفــاق بیفتد 
که با توجه به پراکندگی اعضای شبکه تقریبا 

غیرممکن است.
کاهــش  و  کرونــا  شــیوع  دربــاره  او 
توریســت ها و جهانگــردی گفــت: بــا انتشــار 
کرونــا هیچ یــک از درآمدهــای ارزی را نداریم 
اما با ایجاد فروشــگاه های مجازی و اتفاده از 
بیت کوین ها نباید فرصت ها را از دست داد.

 صمــدی راد یــادآور شــد: نبایــد بــه دلیل 
نبــود ابزارهــای کنترلــی الزم فرصت هــا را در 

اختیار رقبا و کشورهای رقیب گذاشت.

دالیل نبود مشتری برای نفت خام در بورس انرژی 
از زبان نماینده شرکت ملی نفت

صدور و ابطال برخط صندوق های سرمایه گذاری از طریق 
اپلیکیشن ها فراهم شد

دبیر کمیسیون بالکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای: فناوری 
رمزارز را به رسمیت بشناسیم

بــر اســاس اعــالم شــرکت رتبه بنــدی 
اعتباری »پایا«، شرکت پتروشیمی پارس، 
موفــق به کســب دو رتبه شــد کــه باالترین 
اعطاشــده  ایــران  مالــی  اعتبــاری  درجــه 

تاکنون به شمار می رود. 
بــه گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا(، شــرکت رتبه بنــدی اعتبــاری »پایا« 
بــر اســاس بررســی داده هــای کمی شــامل 
مالــی  نســبت های  و  مالــی  صورت هــای 

کیفــی،  ویژگی هــای  و  آن  از  مســتخرج 
شــامل ارزیابی هــای مربوط به فعالیت های 
محیــط  شــرکتی،  حاکمیــت  شــرکت، 
عملیاتــی، تأمیــن مالــی و ســوابق آن و نیز 
تحلیل فضای کالن اقتصادی، کسب و کار 
و صنعــت مربوطه، رتبه اعتباری بلندمدت 
-AA  بــا دورنمــای بــا ثبــات و رتبــه اعتبــاری 
کوتــاه مدت +A۱  با درجه ســرمایه گذاری را 
به شــرکت پتروشیمی پارس )سهامی عام( 

.تخصیص داد
بــر اســاس واژه نامــه تعاریــف شــرکت 
رتبه بنــدی اعتبــاری »پایــا«، در ایــن طبقــه 
از رتبــه اعتبــاری بلندمــدت، ظرفیــت ایفای 

.مالی در سطح بسیار باالست تعهدات
اعتبــاری  رتبــه  دورنمــای  همچنیــن 
»پایــا« اظهــار نظر در مورد مســیر احتمالی 

.رتبه اعتباری در میان مدت است
دورنمــای باثبــات بدیــن معنــی اســت 

کــه احتمــاأل رتبــه اعتبــاری در آینــده قابــل 
پیش بینی تغییر نخواهد کرد.

تمامــی تحلیل هــای کمــی بــر اســاس 
و  حسابرسی شــده  مالــی  صورت هــای 
بــرای ســال های  یادداشــت های همــراه آن 
مالــی منتهــی بــه اســفند ۱۳97، ۱۳98 و 
۱۳99 و ســایر اطالعات ارائه شــده از ســوی 
شــرکت پتروشــیمی پــارس )ســهامی عــام( 

.انجام شده است

پتروشیمی پارس باالترین درجه اعتباری مالی را دریافت کرد

حمایــت  منظــور  بــه  کشــاورزی  بانــک 
بــه دلیــل  از فعــاالن بخــش کشــاورزی کــه 
 حــوادث غیرمترقبــه طبیعــی در ســال زراعــی

شــده اند،  خســارت  دچــار   1399-1400
وزیــران  هیــات  مصوبــه  اصــالح  پیشــنهاد 
درخصــوص امهــال ســه ســاله اصــل بدهــی 
و  برنامــه  ســازمان  بــه  را  خســارت دیدگان 

بودجه کشور ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی و همکاری های 
بین الملــل بانــک کشــاورزی، ایــن بانــک در 
بــه معــاون رئیس جمهــوری  نامــه ای خطــاب 
برنامــه و بودجــه کشــور  رئیــس ســازمان  و 
مدیرعامــل  خدارحمــی  روح الــه  امضــای  بــه 
لطمــات  یــادآوری  بــا  کشــاورزی،  بانــک 
جبران ناپذیــری کــه کاهش نزوالت آســمانی 
و ســایر حوادث غیر مترقبه طبیعی از جمله 

خشکســالی  و  بی ســابقه  دمــای  افزایــش 
طــی  کشــاورزی  بخــش  تولیدکننــدگان  بــه 
چنــد ســال اخیــر وارد کــرده، پیشــنهاد داده 
اســت کــه ســود، کارمــزد و جرایم تســهیالت 
دریافتــی خســارت دیدگان بخــش کشــاورزی 
دچــار   ۱۳99-۱4۰۰ زراعــی  ســال  در  کــه 
خشکســالی و ســایر عوامــل قهری و حوادث 
غیرمترقبــه شــده اند و سررســید بدهــی آنهــا 

بــه  ۱4۰۰/۱۲/۲9اســت  ۱4۰۰/۱/۱لغایــت  از 
حســاب مطالبــات بانک ها از دولت منظور و 
اصل تســهیالت دریافتی به مدت ســه ســال 

امهال شود.
ایــن پیشــنهاد بانک کشــاورزی تنها پس 
از تاییــد از ســوی هیــات وزیــران، تخصیــص 
اعتبــار الزم و ابــالغ دســتورالعمل، قابــل اجرا 

خواهد بود.

پیشنهاد بانک کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه درباره امهال 
مطالبات خسارت دیدگان بخش کشاورزی

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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کارنامه درخشان بانک پارسیان در حوزه بانکداری اسالمی
بانــک پارســیان ازجملــه بانــک  هــای خصوصــی اســت کــه طی 
ســال های اخیــر و بــا ایجــاد مرکــز تخصصــی نــوآوری و تحقیقــات 
بانکداری اســالمی و صندوق قرض الحســنه پارسیان به عنوان تنها 
صنــدوق قــرض الحســنه مســتقل بانکی کشــور در حــوزه بانکداری 
بــه ویــژه بانکداری اســالمی توانســته اســت کارنامه قابــل  قبولی را 
حاصل نماید. پیشبرد فرآیند اجرای مدل مطلوب یک بانک اسالمی 
همچون ایجاد بخش خیرخواهانه و آغاز فاز اجرایی بخش سرمایه 
گذاری، انجام مقدمات اجرای طرح هدیه ملی ازدواج )هما(، طراحی 
و مهندســی ابــزار ودیعــه محل کار و تســهیالت لیزینگ محصوالت 
دانــش بنیــان، به عنوان نمــاد حمایت از بانکداری اســالمی، گزیده 
ای از دســتاوردهای بانــک پارســیان طی یکســال اخیــر در این حوزه 
می باشد که می توان آنها را به اقدامات انجام شده بانک پارسیان 
در ســال های گذشــته شــامل ایجاد صندوق مســتقل بانکی قرض 
الحســنه، راه اندازی اپلیکیشــن قرض الحسنه و اجرای طرح پیمان 

روستایی، اضافه نمود.
اقتصاد در حال گذران روزهای بســیار ســختی  اســت. روزهایی 
کــه بــدون کمــک نظام بانکــی گذشــتن از آن تقریبا غیرممکن اســت. 
آنگونه که کارشناسان اقتصادی می گویند نظام بانکداری هرکشوری 
به منزله قلب اقتصادی آن است که منابع را به بخش های مختلف 
اقتصــاد پمپــاژ مــی کند. در چنین شــرایطی هرگونه اشــکال و نقص، 
سایر بخش های  حقیقی اقتصاد را متاثر می سازد؛ در حالی که  نظام 
بانکــی ســالم مــی تواند اوضــاع اقتصادی را تا حــد قابل قبولی  بهبود 
بخشد. همین مساله موجب شد تا توانمند سازی نظام بانکی با تکیه 

بر مفاهیم فقه نظام در دستور کار قرار گیرد.
 پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی بود که با هــدف تطهیر نظام 
پولی و بانکی کشور ازمقوله ربا، تالش های متعددی صورت گرفت . 
اولین اقدام جدی در این زمینه، تصویب قانون عملیات بانکی بدون 

ربا در شهریور 1362 بود.
تغییرکامــل نظــام بانکــی در اوایــل انقالب اســالمی کاری بزرگ 
و بــی ســابقه در صحنــه بین المللی  بــود. بانکداری بــدون ربا، گرچه 
در ابتــدا آن چنــان مورد حمایت اســاتید علم اقتصاد قرار نگرفت، اما 
اکنون به عنوان پیش نیاز ورود به بانکداری اسالمی مورد توجه ویژه 

واقع شده است.
بدیهــی اســت هر طرح جدیــدی همواره با اشــکاالت و نواقصی 
همــراه اســت کــه مــی بایســت پــس از یــک دوره گــذار اصالح شــود و 
بانکداری بدون ربا نیز از آن مستثنی نیست. بنابراین  مقرر گردیده 
بــود طــرح مذکــور به صورت آزمایشــی اجرا شــود و پس از شناســایی 
چالــش هــا، مجــدداً مــورد بازنگری اساســی قــرار گیرد. اکنــون  حدود 
چهــار دهــه از تصویب این قانون ســپری می شــود. با وجــود  برگزاری 
کنفرانــس هــا، نشســت هــای تخصصی و تولیــد محتواهــای فنی در 
مجالت تخصصی، هنوز تا رسیدن به بانکداری مطلوب اسالمی، راه 

نرفته زیادی وجود دارد . 
بــا وجــود چالــش هایی که نظــام پولی و بانکی کشــور در حدود 
چهار دهه فعالیت خود با آن مواجه بوده ، بانک پارسیان در نزدیک 
بــه دو دهــه فعالیت خود، کارنامه درخشــانی از خود برجای گذاشــته 

است. این بانک در صدد است با تکیه بر زیر ساخت های تخصصی 
خود همچون ظرفیت صندوق قرض الحسنه پارسیان به عنوان تنها 
صندوق قرض الحســنه مستقل بانکی کشــور، ایجاد مرکز تخصصی 
تحقیقات بانکداری اســالمی، تجربه و دانش فنی پرســنل و همکاری 
نزدیک با مراکز تخصصی حوزه بانکداری اسالمی همچون پژوهشگاه 
فقــه نظــام، با نگاهی تحول خواه، ضمن آســیب شناســی مشــکالت 
نظــام بانکــداری کنونــی و شناســایی چالش های جدیــد، راهکارهایی 
بــرای بهبــود شــرایط سیســتم بانکی ارائه کنــد.  در این راســتا آخرین 
اقداماتی که طی یکســال گذشــته در واحدهای مرتبط بانک پارســیان 

صورت پذیرفته بشرح موارد ذیل عنوان گردیده است .

اقدامات صندوق قرض الحسنه پارسیان
از آنجایــی کــه مطابــق بــا برنامــه پنــج ســاله توســعه جمهــوری 
اســالمی ایران، شــبکه بانکی کشــور موظف شــد، به منظور گسترش 
و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه، منابع فراهم آمده از 
حساب های پس انداز قرض الحسنه را صرفاً برای اعطای تسهیالت 
قرض الحســنه به کار گیرد، بانک پارســیان به عنوان بانک پیشــرو در 
تاریخ یکم اسفندماه 1391 موفق به اخذ مجوز فعالیت صندوق قرض 
الحســنه پارســیان شــد. صنــدوق قرض الحســنه پارســیان بــه عنوان 
نخستین صندوق قرض الحسنه مستقل شبکه بانکی کشور در آبان 
ماه 1392 طی مراسمی با حضور رییس کل بانک مرکزی و اتصال به 
ســامانه تســهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی، رسماً فعالیت 
خــود را آغــاز نمــود. این صندوق با اتکا به ســرمایه دانش، تخصص و 
پشتکارکارکنان خود، تالش می کند منابع مالی ارزان قیمت را تجمیع 
کند و آنها را با مدیریت صحیح و دقیق اعتباری، در قالب وام ارزان، 
دراختیار اقشــار آســیب پذیر و کم درآمد جامعه قرار دهد. در همین 
راســتا نیــز تفاهــم نامه های گوناگــون بین این صندوق و مؤسســات 
مختلف همچون کمیته امداد، بنیاد برکت، سازمان بهزیستی، انجمن 

حمایت از بیماران هموفیلی و ...، منعقد گردیده است.
همچنیــن در راســتای غیرحضــوری نمــودن ارائــه خدمــات ایــن 
صندوق، پس از رونمایی از اپلیکیشن قرض الحسنه در سال گذشته، 
فاز اول طرح درخواست تسهیالت قرض الحسنه در بستر اپلیکیشن 
تلفن همراه )سامانه غیر حضوری تسهیالت( در خصوص تسهیالت 
ازدواج و فاز دوم طرح درخواســت تســهیالت قرض الحسنه در بستر 
اپلیکیشن تلفن همراه در خصوص تسهیالت اشتغال زایی نیز اجرایی 
گردیــد. همچنیــن از دیگــر اقدامــات ایــن صنــدوق در راســتای ایفــای 
مسئولیت های اجتماعی آن، اجرای طرح مشکات )تعریف بستری نو 
در راســتای جمع آوری کمکهای مردمی برای ســازمان ها و موسســات 
خیریــه(، اختصــاص مبلغ جهت تهیه تبلت به معرفی شــدگان ســتاد 
اجرایی فرمان امام )ره( و کمک به پروژه گازرسانی مددجویان کمیته 

امداد امام خمینی )ره( در مناطق محروم را می توان نام برد.

 اقدامات مرکز تخصصی نوآوری و تحقیقات 
بانکداری اسالمی

مرکــز نوآوری و تحقیقات بانکداری اســالمی بانک پارســیان، با 

مأموریت و شرح وظایف جدید و با هدف انطباق فعالیت های بانک 
با موازین بانکداری اســالمی، ایجاد گردید. از جمله وظایف این مرکز 

در زمینه مطالعات بانکداری اسالمی، موارد زیر را می توان نام برد:
انجام مطالعات فنی و اقتصادی در حوزه بانکداری اسالمی؛

بررسی و تحلیل روندهای نوظهور در صنعت بانکداری اسالمی 
و پیش بینی مشخصه های این صنعت در آینده؛

انجــام مطالعــات و بررســی هــای فنــی در خصــوص مــدل هــا و 
ابزارهای رایج در حوزه بانکداری اسالمی و ارائه پیشنهادهای کاربردی؛
الگوبرداری و انجام مطالعات تطبیقی از خدمات و محصوالت 
بانک های اســالمی ســایر کشورها، اســتخراج و بومی سازی خدمات 
و محصــوالت در زمینه توســعه صنعت بانکــداری، علی الخصوص در 

ارتباط با بانکداری اسالمی؛
ارائه مدل های نوین کســب و کار بانکداری اســالمی مطابق با 

الگوهای بانک ها و مؤسسات مالی اسالمی بین المللی؛
شناســایی و برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی اســالمی داخلی 

و بین المللی با هدف ایجاد شبکه تحقیقات محلی و بین المللی.

اتمام فاز اول طراحی مدل مطلوب بانک اسالمی با 
همکاری پژوهشگاه فقه نظام

بانــک پارســیان بــا همــکاری پژوهشــگاه فقــه نظــام، اقــدام بــه 
طراحــی مــدل مطلــوب یک بانک اســالمی بر اســاس مبانی اســالم با 
رویکــرد فقــه نظــام نمــوده اســت. این مدل نــه تنها به دنبــال تطبیق 
ســاختارهای موجــود بــا مبانی اســالم بوده بلکه درصدد کشــف نظام 
مطلوب بانکی از درون اصول، قواعد و مبانی فقهی و اسالمی است 
که طی یکســال گذشــته طراحی الگوی بانکداری اســالمی در فاز اول 
برای ســه حوزه قرض الحســنه، ســرمایه گذاری و سایرخدمات بانکی 
به اتمام رسیده است.هم اکنون ایجاد بخش خیرخواهانه در صندوق 
قرض الحســنه پارســیان مصوب گردیده اســت و اقدامات الزم جهت 
اخــذ برخــی مجوزهــای فقهــی و قانونی آن در حال انجام می باشــد و 
هم زمان با اســتفاده از محتویات طرح ارائه شــده توســط پژوهشگاه 
کــه بیشــتر حائــز جنبــه هــای فقهــی مــدل بانک مطلــوب می باشــد، 
اســتفاده از نظــرات کارشناســان و تجربیات بانکــی و قوانین موجود، 
روند عملیاتی نمودن بانکداری مشارکت در سود و زیان نیز در دست 
بررســی می باشــد.همچنین پس از برگزاری اولین نشســت با حضور 
ارزشــمند اســاتید گرانقدر حضرت آیت هللا اراکی، حضرت آیت هللا 
محقــق دامــاد و مدیــران محتــرم نظــام پولی و بانکی کشــور، اســاتید 
حوزه و دانشــگاه و نمایندگان محترم مجلس شــورای اســالمی تحت 
عنوان "نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش بانکداری مطلوب" 
به میزبانی بانک پارســیان، مقدمات برگزاری نشســت های بعدی با 
شکل و شمایل جدید و در قالب کرسی های آزاد اندیشی با همکاری 

پژوهشگاه فقه نظام در حال انجام می باشد.

ایجاد بخش خیرخواهانه به عنوان یکی از اجزای مدل 
مطلوب بانک اسالمی

در طراحی نظام مطلوب بانکی از نگاه اســالم، دو شــیوه وجود 

دارد: شیوه ای که نظام بانکی متعارف را قبول می نماید و سعی دارد 
عقــود بــه کار رفتــه در آن را از نظــر حقوقــی با قوانین اســالم ســازگار 
نماید؛ که به شیوه »عدم مغایرت« معروف شده است و شیوه دیگر 
این اســت که با توجه به مبانی دینی، احکام الهی و ادله مســتقیمی 
که وجود دارد، اصول کالن مربوط به نظام تامین مالی و گردش پول 
در اسالم استخراج شده و بر اساس آن نظام بانکداری ای را طراحی 

نمود که بیشترین تطابق را با این اصول داشته باشد.
بــر ایــن اســاس مــدل مطلــوب یــک بانــک اســالمی بــه صــورت 
مدل کالن ســه بخشــی ارائه گردید. این مدل در فعالیت های بانکی  
متناســب تریــن مدلــی اســت که مــی تواند اصــول مطلــوب بانکداری 
اسالمی را تامین نماید و اهدافی مانند: تخصصی شدن، ایجاد بستر 
تقارن اطالعاتی، تحقق بیشتر عدالت و همچنین آزادی مردم، تحقق 
اصل واسطه گری بانک ها، جلوگیری از خلق پول حرام، زمینه سازی 
مشــارکت واقعــی بــه عنوان ضامــن جلوگیــری از تمرکز هــای ثروت و 
همچنین ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، امکان اجرای هر چه بیشتر 
قواعد و احکام فقهی و دوری از حیل، امکان نظارت بهتر حاکمیت بر 
عملکــرد بانــک ها و همچنین امکان تامیــن اهداف هر چه بهتر نظام 
اســالمی، بانکها، صاحبان ســرمایه و متقاضیان تسهیالت، کم شدن 
هزینه های غیر مرتبط، ایجاد بستر شفافیت اطالعات، ایجاد بستر 
ارتباط بیشتر با بخش واقعی اقتصاد و استفاده از ظرفیتهای موجود 
در کانون های مردمی، امکان خرد شدن هر چه بیشتر تسهیالت )در 
راستای اجرای هر چه بیشتر عدالت و جلوگیری از انحصار سرمایه(، 
امکان تنظیم دقیق جایگاه امور خیرخواهانه و امور عادی در سرمایه 
گــذاری مــردم و تفکیک آنها از هــم، تبدیل بخش خیرخواهانه از یک 
بخــش انتفاعــی بــه یک موسســه خیریــه جهــت انجام بهتــر وظایف 
خــود و ایجــاد بســتر مردمــی شــدن بانــک.در همیــن راســتا و جهــت 
ایجــاد مقدمــات اجرایــی ایــن مــدل، در مرحلــه نخســت ایجاد بخش 
خیرخواهانه با خدمات و محصوالت جدید در زمینه جذب و مصرف 
منابع خیرخواهانه، با تکیه بر ظرفیت های نهادهای مردمی همچون 
مســاجد، شــوراهای روستایی و محلی و نهادهای حمایتی، در دستور 
کار بانک پارسیان قرار گرفت و به تصویب مدیران ارشد بانک رسید.

 ساماندهی و چارچوب محصول ودیعه محل کار 
شرکت های دانش بنیان

لزوم کمک به رونق تولید و ایجاد ثبات در بازار اجاره محل کار با 
توجه به تورم حادث شده، بانک پارسیان را برآن داشت تا با حمایت 
تمــام قــد از فعــاالن اقتصــادی کــم درآمــد در حــوزه دانــش بنیــان، به 
طراحی و مهندسی ابزاری جدید برای کمک به اقشار مذکور بپردازد. 
در ایــن راســتا، تســهیالت ودیعه محل کار )در حــوزه دانش بنیان( با 
نــوع عقد قابل اســتفاده در این تســهیالت جهت تامیــن اجراه محل 
کار )عقد مرابحه ( با نرخ ســود بســیار پایین و با شــرایط بازپرداخت 
یکجا در سررسید یکساله با قابلیت دو دوره تجدید بر اساس توافق 
طرفین در بانک پارسیان انجام پذیرفت. این مهم گامی بلند در سال 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، در عرصه بانکداری اسالمی به 

شمار می رود.

تسهیالت لیزینگ محصوالت و خدمات دانش بنیان
بــه منظــور افزایش فروش محصــوالت و خدمات دانش بنیان، 
تســهیالتی در قالب طرح لیزینگ مد نظر مدیران بانک پارســیان قرار 
گرفت که بر اساس آن تسهیالت به خریداران )می تواند دانش بنیان 
بوده و یا نباشــد( پرداخت و فروشــنده )شرکت دانش بنیان( موظف 

به تحویل کاال می باشد. 
در این طرح، کلیه شــرکت ها اعم از دانش بنیان و غیر دانش 
بنیان که توسط روش های گوناگون همچون معرفی صندوق نوآوری 
و شــکوفایی و بازاریابی شــعب بانک پارسیان، حائز شرایط تشخیص 
داده شــوند بــه عنــوان خریــدار و کلیــه شــرکت هــای دانــش بنیــان با 
معرفــی و تعییــن اهلیت توســط صنــدوق نوآوری و شــکوفایی مطابق 
با تفاهم نامه فیمابین به عنوان فروشــنده، امکان مشــارکت در این 
طــرح را دارنــد. در این تســهیالت با اســتفاده از عقــد مرابحه، معادل 
حداکثر 70% مبلغ پیش فاکتور محصوالت و خدمات دانش بنیان از 
محل منابع بانک و الباقی توسط خریدار به صورت نقدی یا غیر نقدی 
تامین خواهد شــد. همچنین بررســی و تایید قیمت محصول، واقعی 
بودن معامله با احراز عدم وجود ذینفع مشترک، دانش بنیان بودن 
محصــول، و ارزیابــی فروشــنده بر عهده صندوق نوآوری و شــکوفایی 

می باشد.

طرح هدیه ملی ازدواج-هما
از آنجاییکــه یکــی از مشــکالت عمــده جوانــان جهت دریافــت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بحث ارائه تضامین معتبر بوده است 
که طی ســالیان اخیر با افزایش مبلغ تســهیالت ازدواج، مشکل عدم 
امــکان پرداخت اقســاط توســط جوانــان نیز به این مهم افزوده شــده 
اســت، لــذا در راســتای مســاعدت ســنت پســندیده ازدواج جوانــان و 
تســهیل در پرداخت وام به ایشــان و همچنین انجام مسئولیت های 
اجتماعی، بانک پارســیان با همکاری ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( و 
شرکت های گروه پارسیان طرحی را با عنوان "هما" در فاز مطالعاتی 
تهیــه و تدویــن نمــوده اســت کــه هــدف از اجــرای ایــن طــرح کمک به 
جوانان جهت امکان ارائه تضامین معتبر جهت دریافت وام و پرداخت 
اقساط می باشد. همچنین در این طرح مزایای تخفیفی و بیمه ای نیز 
برای مشــارکت کنندگان در نظر گرفته شــده که پس از اخذ مجوزات 

الزم به مرحله اجرا درخواهد آمد.

صنایع شهدای مهام یزد در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد 
شرایط و صالحیت دار واگذار نماید.

از  آهن  ناخالصی  فیزیکی  برنجی، جهت جداسازی  براده  کردن  مگنت  و  کردن(  )آسیاب  1- خردایش 
براده های برنجی به مقدار تقریبی 200 تن

2- جداسازی مس، سرب و دیگر اجزاء از کابلهای ضایعاتی به مقدار 40 تن
را به  تاریخ 1400/06/25 درخواست رسمی خود  تا  توانند  متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می 

شماره نمابر 37272471-035 ارسال نمایند. * تلفن جهت هماهنگی: 035-37273243-4

م الف 632
»آگهی مناقصه عمومی صنایع شهدای مهام یزد«

تضمین شركت در مناقصه نحوه دریافت اسناد
آخرین مهلت 

ارسال پیشنهادات 
توسط فروشندگان

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

شماره تقاضا
شماره 
مناقصه

نوع مناقصه موضوع ف
ردی

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 
Fkolahkaj@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAS-99294 1400-T-182
مناقصه 
عمومی

 P/F"HASKEL"INSTRUMENT

AIR.COMP.UNIT
1

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 
Akhalifeh@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAD-953578 1400-T-183
مناقصه 
عمومی

مبدل روغن توربین گازی 2

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 

Bafzali@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAS-14016 1400-T-184
مناقصه 
عمومی

 PARTS FOR "SCHORCH"

 V.S.D.C. CONTROL PANEL /

FREQUENCY INVERTER

3

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 
EKHajavi@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAS-424 1400-T-185
مناقصه 
عمومی

 POLYPROPYLENE BETA-TYPE

NUCLEATOR
4

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 

Sdakhli@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAS-960658 1400-T-186
تجدید 
مناقصه

 P/F "BOPP&REUTHER"

Angel valve
5

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 
Lbalalzadeh@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAS-960511 1400-T-187
تجدید 
مناقصه

 P/F "FISHER ROSEMOUNT"

 CONTROL / VALVE  CL300. /

 DIAPHRAGM  FISHER 

 KIT FOR  ACTUATOR

6

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 
Mmohebifar@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAS-990082 1400-T-188
تجدید 
مناقصه

 "PARTS FOR "THERMAL

CERAMI FURNACE
7

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به 

ارزش 2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 

Atalavari@mpc.ir ایمیل

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شركت

KAS-140113 1400-T-189
تجدید 
مناقصه

ماشین ظرفشویی صنعتی 
2000 بشقابه

8

آگهی مناقصه عمومی
) نوبت دوم(

         روز شنبه 13/ 1400/06

شركت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقالم مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

* ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
ضمناً متقاضیان می توانند متن آگهی فوق را در سایت WWW.MPC.IR مالحظه نمایند . عمومی پتروشیمی مارون

روابط عمومی پتروشیمی مارون

اعالناتوشرکتها

جنــوب، رودبــار منوجــان، کهنــوج، نماینــده
قلعهگنجوفاریابدرمجلسشــورایاســالمیپس
ازاینکــهفروردیــنامســالازجانماییبــرایاحداث
طــرحپتروشــیمیجازموریــانباســرمایهگذاری۵۰۰ 
میلیونیوروییدرفازنخســتدرشهرســتانکهنوج
خبردادهبود،اعالمکردکهتنها6ماهفرصتبرای

احداثپتروشیمیباقیماندهاست.
 این طرح برای نخستین بار در کشور با فناوری 
روز دنیا خواهد بود که گاز طبیعی را به MEG تبدیل 
می کند و بهره برداری از فاز نخســت آن برای یک هزار 

نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می کند.
منصــور شــکرالهی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه پســماند آب و فاضــاب 
شهرســتان کهنــوج و وجــود زیرســاخت های الزم دیگر 
و صادر نشدن مجوز حفر چاه در منطقه جازموریان، 
همه باید تاش کنند، فرصت ارزشــمند ۶ ماهه برای 

احداث پتروشیمی نگین جازموریان هدر نرود.
او ادامــه داد: بســیاری از نماینــدگان حوزه هــای 
دیگــر وزیــر وقــت نفــت را متقاعــد کــرده بودنــد کــه 
ســاخت مجتمع پتروشــیمی نگین جازموریان در هیچ 
یک از پنج شهرســتان جنوبی توجیه اقتصادی ندارد؛ 
لــذا اگــر ایــن کشــمکش ها بــرای تعیین مــکان احداث 
طــرح دســتاویز قــرار گیــرد، مجتمع پتروشــیمی نگین 
جازموریــان بــرای همیشــه از پنــج شهرســتان جنوبــی 

دست می رود.
نماینــده رودبــار جنــوب و قلعه گنــج تاکید کرد: 
بــا توجــه بــه خشکســالی های مکــرر و صــادر نشــدن 
مجــوز حفــر چاه در منطقــه جازموریان مجــوز احداث 
پتروشــیمی نگین جازموریان در حال ابطال بود که با 
پیگیری هــای الزم بــا تمدیــد دوره ۶ ماهه برای احداث 

این طرح موافقت شد.
او تاکید کرد: اســتقرار پتروشــیمی در یک نقطه 

به منزله تملیک آن فقط برای یک شهرســتان نیســت 
و همــه شهرســتان های جنوبــی اســتان کرمــان از ایــن 

پروژه منتفع خواهند شد.
بــر  مبنــی  اختافــات  برخــی  دربــاره  شــکرالهی 
پتروشــیمی جازموریــان تصریــح  پــروژه  جانمایــی در 
کــرد: کشــمکش بــرای تعییــن مکان احــداث این طرح 
در بیــن شهرســتان های جنوبــی اســتان کرمــان باعث 
خواهد شد، سهمیه فریز شده پتروشیمی در فرصت 
باقیمانده ۶ ماهه از دست برود و این مساله در این 
صــورت بــه نفــع هیــچ یــک از پنــج شهرســتان جنوبی 

استان نخواهد بود.
و معتمــدان  از اصحــاب رســانه  کــرد:  تاکیــد  او 
محلــی درخواســت دارم افــکار عمومــی را اقنــاع کننــد 
تــا در مهلــت باقیمانــده فرصت ســوزی نشــود و اجــازه 
دهنــد ایــن طــرح در شهرســتان کهنــوج در جایــی کــه 
زیرساخت های احداث آن وجود دارد، راه اندازی شود.

نگهــداری کنتــرل و برنامهریــزی رئیــس
تعمیــراتنــوردگــرمفــوالدمبارکهازاجــرایموفق
توقفسالیانهدرناحیهنوردگرماینشرکتخبر

داد.
مرتضــی رمضانــی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: 
توقــف ســالیانه نــورد گــرم به مــدت هفــت روز و با 
بیــش از 23 هــزار نفــر ســاعت کار و بــا همــکاری 
پیمانــکاران و ســایر واحدهــای ســازمان بــا موفقیت 

به انجام رسید.
او ادامــه داد: بــا توجــه بــه اهمیــت تولیــد خط 
نورد گرم و محدودیت زمانی برای آماده ســازی های 
الزم در کمتــر از ســه هفتــه فعالیت های هماهنگی 
و برنامه ریــزی بــا همــکاری مجدانــه کلیــه گروه های 
مرتبــط انجــام شــد و در نهایــت تعمیــرات ســاالنه 
فعالیت هــای  تمــام  موفقیت آمیــز  انجــام  بــا 

پیش بینی شــده براساس برنامه ریزی انجام شده به 
اتمام رسید.

رئیس تعمیرات خط نورد گرم نیز در خصوص 
ایــن عملیــات ســالیانه گفــت: در توقــف ســالیانه 
امسال همکاران ناحیه نورد گرم با تاش و همدلی 
و همــکاری صمیمانــه پیمانــکاران و ســایر واحدهای 
فعالیت هــای  کامــل  اجــرای  بــه  موفــق  ســازمان 
برنامه ریزی شــده به صورت کامــا ایمن در خط نورد 

گرم شدند.
مسعود نصیری درباره مهم ترین فعالیت هایی 
که در راستای انجام این توقف سالیانه انجام  شده 
اســت، گفــت: اصــاح میزهــای هات شــارژ کمپ 3 
انبــار تختال، انجام فعالیت های تعمیراتی اساســی 
 4DC 1  وDC کــوره 4، ماشــین کاری سکشــن های
قســمت نــورد مقدماتی، تعمیر مبدل سیســتم های 

L2 و L3 در قســمت نــورد مقدماتــی برای اولین بار 
بــه وســیله تیم تعمیــرات ناحیه نورد گــرم، تعویض 
یاتاقان سر جلو موتور باالیی قفسه R3 برای اولین 
بــار، تعویــض الیــن کنتاکتورهــای قفســه R1 بــرای 
اولیــن بــار و اصــاح کامــل بیــس قیچــی، تعویــض 
شــوت قیچــی و اصاح دیــواره چاله قیچی قســمت 
نورد نهایی از مهم ترین فعالیت های انجام شــده در 

این زمینه است.
او تعویض پینیون قفســه های F2 و F5 نورد 
نهایــی، تعویض هدر اصلی آب 4bar  در قســمت 
نورد نهایی، اصاح کانال فلوشــینگ قســمت نورد 
مقدماتی و کاف پیچ، ماشین کاری پینچرول 2 در 
قســمت کاف پیچ، تعمیرات اساســی سکشن های 
اصــاح   ،)ROT( کاف پیــچ  قســمت  خنــک کاری 
دریچــه گیــت ثابت هر ســه کاف پیــچ و انجام فاز 

اول پــروژه تقســیم شــین جرثقیل هــای خــط نــورد 
گــرم را از دیگــر اقدامات مهم در اجرای این توقف 

عنوان کرد.

نصیری در پایان از حمایت های مدیریت عالی 
و سایر مدیریت های سازمان و نیز زحمات بی  دریغ 
کلیه همکاران ناحیه نورد گرم و پشــتیبانی و ســایر 

نواحــی به ویــژه تعمیرات مرکــزی و تعمیرگاه مرکزی 
و شــرکت های پیمانکار نورد گرم که در برنامه ریزی 

و اجرای این توقف همکاری کردند، قدردانی کرد.

اجرایموفقتعمیراتسالیانهناحیهنوردگرمفوالدمباركه

نماینده کهنوج: برای احداث پتروشیمی نگین جازموریان زمان کمی باقیمانده است
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بصیـر سـهامی  معـادن  و  توسـعه صنایـع  گـروه  تغییـرات شـرکت  آگهـی 
بـه   ۱400509۱908 ملـی  شناسـه  و   475808 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص 
اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ ۱۳99/07/20 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان شـرکت طـی 
دوره مالـی منتهـی بـه ۱۳99/06/۳۱ بـه تصویـب مجمـع رسـید مؤسسـه 
شناسـه  و   ۱50۱0 ثبـت  شـماره  بـه  تهـران  حسـاب  هـادی  حسابرسـی 
ملـی ۱0۱00556857 بـه عنـوان بـازرس اصلـی و مؤسسـه حسابرسـی و 
خدمـات مدیریـت آرمـان نویـن رسـیدگی بـه شناسـه ملـی ۱0۱0۳0۱۳428 
بـه عنـوان بـازرس علی البـدل بـه مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های رسـمی شـرکت 

انتخـاب گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1184081(

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای مجتبـی زنـدی پـور بـه اسـتناد وکالـت نامـه شـماره ۳4850 – ۱400/2/25 دفترخانـه ۱۳0 کرمـان بـه وکالـت از خانـم مهرانگیـز سـرو بـا اعالم گم شـدن سـند مالکیت ملک مورد آگهی با تسـلیم 
استشـهادیه گواهی امضاء شـده ذیل شـماره ۱8506- ۱400/02/۳0 دفترخانه 700 تهران طی درخواسـت وارده شـماره ۱400/860۱026006662 – ۱400/0۳/0۳ تقاضای صدور سـند المثنی سـند 
مالکیـت را نمـوده اسـت کـه مراتـب در اجـرای مـاده ۱20 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد ۱- نـام و نـام خانوادگـی مالـک: خانـم مهرانگیـز سـرو 2- شـماره پـالک: ۱867/2 واقـع در 
بخـش ۱۱ تهـران ۳- علـت گـم شـدن: سـهل انـگاری 4- خالصـه وضعیـت مالکیـت: اسـناد مالکیـت ده سـهم از چهـارده سـهم از چهـل و نـه سـهم مشـاع از شـش دانـگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره 2 
فرعـی از ۱867 اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه واقـع در بخـش ۱۱ تهـران بـه مسـاحت ۱080 مترمربـع ذیـل صفحـات 5۱6 و 5۱9 و 522 دفتـر 826 امـالک بـه ترتیـب بنـام 
آقای علی مشـهور به حاجی سـرو و پرویز سـرو هر یک 4 سـهم از ۱4 سـهم از 49 سـهم و خانم مهرانگیز سـرو دو سـهم از ۱4 سـهم از 49 سـهم ششـدانگ به شـماره چاپی 07405۳ و 074054 و 
074055 ثبت و صادر و تسـلیم گردیده سـپس آقای علی مشـهور به حاجی سـرو برابر دادنامه حصر وراثت شـماره 9۳9- 8۱/۱۱/29 شـعبه 2۱4 دادگاه عمومی تهران فوت گردیده اسـت که ورثه 
وی عبارتند از صغرا ملیحه خانم فرید طهرانی مادر متوفی میباشد و برابر دادنامه حصر وراثت 6۳7 – 82/6/۱2 شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران صغرا ملیحه خانم فرید طهرانی فوت 
نموده که ورثه وی عبارتند از پرویز سرو و خانم مهرانگیز سرو و ورثه دیگری ندارد سپس برابر دادنامه حصر وراثت شماره 9۳09970920800022 – ۱۳9۳/02/0۳ شعبه 9 مجتمع شماره یک 
شـورای حـل اختـالف آقـای پرویـز سـرو فـوت نمـوده کـه ورثـه وی عبارتنـد از خانـم مهرانگیـز سـرو )خواهـر متوفـی( و ورثـه دیگـری نـدارد. لـذا با توجه به اعالم فقدان سـند مالکیت ملک فـوق الذکر و 
درخواسـت صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسـبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسـمت چهارم این آگهی ذکر نشـده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید تا 
ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسـد و یا در صـورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد./ رونوشت به: ۱- ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی 

)ره( 2- دفاتر اسـناد رسـمی جهت اطالع از اعالم فقدان سـند مالکیت و تقاضای صدور المثنی
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهرانم الف ۱2664 / شناسه آگهی ۱۱8۳۳65

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر باینکـه آقـای حسـن نجـاری بـا اعـالم گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد 
یکتـا  شناسـه  شـماره  بـا  شـده  امضـاء  گواهـی  استشـهادیه  تسـلیم  بـا  آگهـی 
بـه شـماره 5۳0۳72 مـورخ ۱400/5/۱۳  ۱40002۱5۳98۳000۳09 رمـز تصدیـق 
دفترخانـه ۱66۱ تهـران طـی درخواسـت وارده شـماره ۱67۳6 مـورخ ۱400/5/۱9 بـه 
علت مفقودی تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده است که مراتب 

در اجـرای مـاده ۱20 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد.
سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه آپارتمـان نـوع ملـک طلـق بـا کاربری مسـکونی 
بـه پـالک ثبتـی 9629 فرعـی از ۳۳ اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 969 فرعـی از 
اصلـی مذکـور، قطعـه 4 در طبقـه ۳ و واقـع در بخـش ۱۱ ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملک 
قلهک تهران استان تهران به مساحت 57/07 مترمربع که مقدار 2/۳0 مترمربع 
آن بالکـن اسـت و بانضمـام انبـاری قطعـه ۱ بـه مسـاحت 2/6۳ بـه حـدود اربعـه: 
شـماال: دیـوار بـه پـر گـذر 6 متـری اصالحـی شـرقا: دیـوار مشـترک بـا انبـاری مجـاور 
جنوبا: در و دیوار به محوطه مشـاعی غربا: دیوار به درز انقطاع غربی به مالکیت 
حسـن نجـاری فرزنـد علـی شـماره شناسـنامه ۱5595 تاریـخ تولـد ۱۳59/09/2۳ 
صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0069569487 بـا جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 
بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان با شـماره مسـتند مالکیـت 5522 تاریخ 
۱۳9۳/۱۱/۱9 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ۱۳87 شـهر تهـران اسـتان تهـران، 
موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 98۱97۱ سـری ب سـال 96 بـا شـماره 
دفتـر الکترونیکـی ۱۳9720۳0۱026008۱22 ثبـت گردیـده اسـت. با شـماره مسـتند 
مالکیـت 552۱ مـورخ ۱۳9۳/۱۱/29 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ۱۳87 شـهر 
تهـران اسـتان تهـران موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بـه شـماره چاپـی 98۱97۱ سـری 
ب سـال 96 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی ۱۳9720۳0۱026008۱22 ثبـت گردیـده 
است. سند رهنی شماره5522 مورخ ۱۳9۳/۱۱/۱9 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
۱۳87 شـهر تهـران اسـتان تهـران کـه بنفـع بانـک ثبـت شـده کـه موافقـت بانـک 
مذکور طی نامه 2772/455 مورخ ۱400/5/۳۱ به این اداره واصل گردیده است.

لذا با توجه به اعالم فقدان سـند مالکیت ملک فوق الذکر به علت اسـباب کشـی 
درخواسـت صـدور المثنـی آن مراتـب اعـالم تـا هر کس نسـبت به ملـک مورد آگهی 
معاملـه کـرده کـه در قسـمت ایـن آگهـی ذکـر نشـده و یا مدعی وجود سـند مالکیت 
نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و 
اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و اگر 
ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا 
سـند معاملـه ارائـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر 
و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد./ رونوشـت بـه: ۱- سـتاد اجرایـی فرمـان حضرت 
امام خمینی )ره( 2- دفاتر اسناد رسمی جهت اطالع از اعالم فقدان سند مالکیت 

و تقاضـای صـدور المثنی 
م الف ۱2665 / شناسه آگهی ۱۱8۳۳67

مهدی شعبای – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تفکیک وضعیت 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

براساس موجب رای شماره ۱۳9960۳0۱054002982 مورخ ۱۳99/۱۱/2۱ 
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اختـالف  حـل  هیئـت  از  صـادره 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مصـوب 90/09/20 مسـتقر 
در اداره ثبـت اسـناد و امـالک جنـوب شـرق تصرفـات مفـروزی و مالکانـه 
خانـم عـذرا اصیـل زاده بیدگلـی فرزنـد حسـین متقاضـی پرونـده کالسـه 
بـا بنـای احداثـی  ۱۳99۱۱440۱054000۳۱0 نسـبت بـه یـک قطعـه زمیـن 
در آن بـه مسـاحت 78/۱7 مترمربـع قسـمتی از پـالک ثبتـی 44۱8 اصلـی 
واقـع در بخـش 7 تهـران ذیـل مـورد ثبـت به شـماره چاپی ۱۳7627 صفحه 
2۳9 دفتـر 49 ثبـت گردیـده اسـت مراتـب از نظـر اطـالع ذوی الحقـوق و 
شـرکا مشـاعی پـالک فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روز در روزنامـه آگهـی 
مـی گـردد. طبـق قانـون فـوق االشـاره کسـانی کـه بـه مالکیـت و تصرفـات 
مفـروزی متقاضـی فـوق اعتـراض دارنـد مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی 
نمایـد  تسـلیم  قضائـی  مراجـع  بـه  را  خـود  اعتـراض  مـاه  دو  مـدت  ظـرف 
بدیهی اسـت پس از انقضاع مهلت قانونی عدم وصول واخواهی نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت مفـروزی بـه مسـاحت و حـدود بـاال بـه نـام نامبرده 

اقـدام خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/06/۱۳

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/06/28
م الف ۱2666 / شناسه آگهی ۱۱8۳۳68

غالمرضا غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای / امیرمنصـور / لبانـی مطلـق برابـر تقاضـای وارده شـماره 1۴۰۰8۵6۰1۰۵۴۰۰7۴۰2 
یکتـا  شـماره شناسـه  ذیـل  مصـدق  استشـهادیه  بـرگ  دو  تسـلیم  بـا  مـورخ 1۴۰۰/۰3/17 
1۴۰۰۰21۵۴322۰۰۰۰8۴ مورخ 1۴۰۰/۰3/12 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1۰91 تهران با 

اعـالم ایـن کـه:
مشخصات ملک

ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی ۴۵۰29 فرعی از ۴۴76 
اصلی، مفروز و مجزا شده از 1۵23۰ فرعی از اصلی مذکور، قطعه 2688 در طبقه و واقع در 

بخش ۰7 ناحیه ۰۰ حوزه ثبت ملک خاوران تهران استان تهران به مساحت 12۰ مترمربع
مشخصات مالکیت:

مالکیـت امیرمنصـور / لبانـی مطلـق فرزنـد صـادق شـماره شناسـنامه 63 تاریـخ تولـد 133۵ 
صادره از تهران دارای شماره ملی ۰۰۴37132۴3 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک 
شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 17628۰ تاریخ 1۴9۵/۰3/26 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 62 شهر تهران استان تهران، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 
9711۴2 سری ب سال 9۴ با شماره دفتر الکترونیکی 139۵2۰3۰1۰۵۴۰۰۴993 ثبت گردیده 

است.
مدعـی گردیـده کـه اصـل سـند مالکیـت بـه علـت در متـرو جامانده مفقود گردیده اسـت طی 
درخواسـت وارده فـوق تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـالک مذکـور را نمـوده اسـت 
بدینوسیله در اجرای ماده 12۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت )مصوب 8/11/8۰( مراتب در 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی میشود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 1۰ روز پس 
از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
ثبت اسناد و امالک خاوران تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت 
مقرر و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد%

م الف 12667 / شناسه آگهی 1183369
غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای حسـن یارلـو اصالتـا و وکالتـا برابـر وکالـت نامـه شـماره ۱67۱0 مـورخ ۱400/04/2۱ دفترخانـه 
۱459 تهران از آقای مسعود امیریان ور نوسفادرانی و حسین یارلو و اکبر یارلو با اعالم مفقودی 
سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده ذیـل شـماره یکتـا 6۱-

۱40002۱54۱67000۱62 دفترخانـه ۱459 تهـران طـی درخواسـت وارده ۱4678 مـورخ ۱400/04/2۱ 
تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده انـد کـه مراتـب در اجـرای مـاده ۱20 آییـن نامه قانون 

ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گردد:
۱- نـام و نـام خانوادگـی: اکبـر یارلـو و حسـین یارلـو هـر یـک نسـبت بـه ۱/5 دانـگ مشـاع از شـش 
دانـگ و حسـن یارلـو نسـبت بـه دو دانـگ مشـاع از شـش دانـگ و مسـعود امیریـان ورنـو سـفادرانی 

نسـبت بـه یـک دانـگ مشـاع از شـش دانـگ
2- شماره پالک: ۱526 اصلی بخش 4 ثبت تهران

۳- علت مفقودی: اسباب کشی
4- خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه شـماره ۱526 اصلـی واقع 
در بخـش 4 تهـران ذیـل دفتـر الکترونیکـی ۱۳9720۳0۱04202۱49۳ بـه شـماره سـریال 25۳056 
بـه نـام خانـم آزاده هیئـت ثبـت و سـند صـادر شـده سـپس برابـر سـند قعطـی شـماره 652۱ مـورخ 
98/۱2/۱4 دفترخانـه ۱۱24 تهـران بـه آقایـان اکبـر یارلـو و حسـین یارلـو هر یک نسـبت به ۱/5 دانگ 
مشـاع از شـش دانـگ و حسـن یارلـو نسـبت بـه دو دانـگ مشـاع از شـش دانـگ و مسـعود امیریـان 
ورنـو سـفادرانی نسـبت بـه یـک دانـگ مشـاع از شـش دانـگ پـالک فـوق بـا عنایـت بـه گواهـی دفتـر 

امـالک و دفتـر بازداشـتی در قیـد رهـن و بازداشـت نمـی باشـد.
لـذا بـا توجـه بـه اعـالم فقـدان سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکر و درخواسـت صدور المثنـی آن مراتب 
اعـالم تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکـر 
نشـده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید تا ده روز پس از انتشـار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و اگر 
ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله ارایه 

نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد.
نشـانی ثبـت محـل: خیابـان شـیخ هـادی نرسـیده بـه خیابـان جمهـوری نبـش کوچـه رجـب بیگـی 

پـالک ۳66 اداره ثبـت اسـناد و امـالک مولـوی
م الف ۱2669 / شناسه آگهی ۱۱8۳۳72

الیاس صهبا- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود آنیل ایده کاوان شـرقی درتاریخ ۱400/06/08 
ذیـل  امضـا  و  ثبـت   ۱40۱02۳۳۱64 ملـی  شناسـه  بـه   58240۱ ثبـت  شـماره  بـه 
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. 
موضـوع فعالیـت :انجـام فعالیـت هـای تولیـدی و کلیـه خدمـات بازرگانـی و خریـد و 
فروش و بازاریابی و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز تجاری و بازرگانی، انجام 
سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های داخلی و خارجی به هر میزان و در هر نوع 
از صنایـع اعـم از صنایـع مـادر یـا صنایـع وابسـته و خـرد، انجـام فعالیـت در زمینه ایده 
سازی و توسعه استارت آپ های گوناگون و تجارت الکترونیک، طراحی و مشاوره و 
اجرای انواع تارنما برای اشـخاص حقیقی و ارگان های دولتی و غیر دولتی، فعالیت 
هـای مرتبـط بـا صنایـع غذایـی مجـاز اعـم از تولید، بسـته بنـدی و توزیع و تهیه و طبخ 
غذا)گـرم، سـرد و کترینـگ(، انعقـاد قراردادهـای همـکاری و مشـارکت بـا شـرکت های 
داخلـی و خارجـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت، اسـتفاده از تسـهیالت ارزی و 
ریالـی بانکهـا، ایجـاد نمایشـگاههای داخلـی و خارجـی در خصـوص موضـوع فعالیـت 
شـرکت درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : 
از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهران ، شهرسـتان شـمیرانات 
، بخـش مرکـزی ، شـهر تجریـش، محلـه دربنـد ، خیابـان شـهید بـرادران فنـا خسـرو 
، خیابـان شـهید غـالم جعفـری ، پـالک ۱9 ، مجتمـع تجـاری اداری تندیـس ، طبقـه 
عبـارت  حقوقـی  شـخصیت  سـرمایه   ۱9898۱9954 کدپسـتی   20۳ واحـد   ، دوم 
اسـت از مبلـغ ۱00,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا خانـم 
مهدیـه شـرقی صومعـه بـه شـماره ملـی 00۱۳2662۳۳ دارنـده 20000000 ریـال سـهم 
الشرکه خانم هانیه شرقی صومعه به شماره ملی 00۱4842۳27 دارنده 20000000 
ریـال سـهم الشـرکه آقـای رمضـان شـرقی صومعـه بـه شـماره ملـی 0050855069 
دارنـده 20000000 ریـال سـهم الشـرکه خانـم زهـرا شـرقی صومعـه بـه شـماره ملـی 
006742869۱ دارنـده 20000000 ریـال سـهم الشـرکه خانـم معصومـه اکبـری نـژاد 
بـه شـماره ملـی 4284644۳00 دارنـده 20000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت 
سـمت  بـه  و  ملـی 00۱۳2662۳۳  شـماره  بـه  شـرقی صومعـه  مهدیـه  خانـم  مدیـره 
عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود خانـم هانیـه شـرقی صومعـه بـه شـماره 
ملـی 00۱4842۳27 و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و 
بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود آقـای رمضـان شـرقی صومعـه بـه شـماره 
ملـی 0050855069 و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه 
سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود خانـم زهـرا شـرقی صومعـه بـه 
شـماره ملـی 006742869۱ و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره به مـدت نامحدود 
و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود خانـم معصومـه اکبـری نـژاد بـه 
شـماره ملی 4284644۳00 و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، 
سـفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسـالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضـاء بـه تنهایـی مدیرعامـل یـا یکـی از اعضـاء هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار عصر 
اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1184084(

تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود افق نو در سـفر و گردشـگری درتاریخ ۱400/06/08 
بـه شـماره ثبـت 582404 بـه شناسـه ملـی ۱40۱02۳۳۳0۱ ثبـت و امضـا ذیل دفاترتکمیل 
موضـوع  میگـردد.  آگهـی  عمـوم  اطـالع  جهـت  زیـر  شـرح  بـه  آن  خالصـه  کـه  گردیـده 
فعالیت :فعالیـت در زمینـه اخـذ روادیـد، تنظیـم و انجـام مسـافرت هـای گروهـی داخلـی 
و خارجـی، ذخیـره مـکان و هـر گونـه خدمـات گردشـگری بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات 
شـماره  بـه  مجـوز  موجـب  بـه  فرهنگـی،  میـراث  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  وزارت 
فرهنگی،گردشـگری  میـراث  وزارت  از  صـادره   ۱400/05/2۳ مـورخ   ۱۳08۱/۱4002۳0۳
مـورخ   9676/۱4002۳0۳ شـماره  مجـوز  بموجـب  گردیـد.  تاسـیس  دسـتی  صنایـع  و 
۱400/04/۱5 سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری تاسـیس گردیـد. مـدت فعالیـت : از 
تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش 
مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه عبـاس آباد-اندیشـه ، خیابـان یکـم ، خیابـان شـهید جـواد 
سرافراز ، پالک ۱۱ ، برج موج ، طبقه ششم ، واحد 25 کدپستی ۱58765۳۱5۳ سرمایه 
شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ ۱00,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه 
هـر یـک از شـرکا آقـای علـی غـم خـوار بـه شـماره ملـی 0۳8۱52۱702 دارنـده 50000000 
ریال سهم الشرکه آقای محمود کریمی به شماره ملی ۱8۱79527۳0 دارنده 50000000 
ریال سـهم الشـرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی غم خوار به شـماره ملی 0۳8۱52۱702 
و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای محمـود کریمـی بـه شـماره ملـی 
۱8۱79527۳0 و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت 
مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـا دار و تعهد آور 
شـرکت از قبیـل چـک، سـفته، بـروات، قراردادهـا، عقـود اسـالمی بـا امضـای مدیـر عامل و 
یکـی از اعضـاء هیئـت مدیـره و یـا دو نفـر از اعضـاء هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت و 
اوراق عادی و اداری، با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسـنامه روزنامه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های 

شـرکت تعییـن گردیـد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1184085(

بصیـر  بنـدی  بسـته  و  غذایـی  صنایـع  گـروه  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
ملـی  شناسـه  و   5۳8975 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  شـرکت 
۱40082۱4۳90 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه 
مـورخ ۱۳99/08/20 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : * ترازنامـه و حسـاب 
سـود و زیـان شـرکت طـی دوره مالـی منتهـی بـه ۱۳99/06/۳۱ به تصویب 
بـه شناسـه ملـی  . * مؤسسـه حسابرسـی هـادی حسـاب تهـران  رسـید 
و  حسابرسـی  مؤسسـه  و  اصلـی  بـازرس  عنـوان  بـه   ۱0۱00556857
خدمـات مدیریـت آرمـان نویـن رسـیدگی بـه شناسـه ملـی ۱0۱0۳0۱۳428 
بـه عنـوان بـازرس علی البـدل بـه مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب گردیدند. 
رسـمی  آگهی هـای  درج  جهـت  اقتصـاد  عصـر  کثیراالنتشـار  روزنامـه   *

 . انتخـاب گردیـد  شـرکت 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1184087(

آگهـی تغییـرات شـرکت سـبدگردان داریـوش سـهامی خـاص بـه شـماره 
ثبـت 567680 و شناسـه ملـی ۱400954۳8۱8 بـه اسـتناد صورتجلسـه 
شـماره  مجـوز  و   ۱400/02/28 مـورخ  سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع 
8۳970/۱22 مورخ ۱400/۳/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : ترازنامـه و صورت هـای مالـی شـرکت بـرای سـال منتهـی 
بـه 99/۱2/۳0 مـورد تصویـب واقـع گردیـد. - موسسـه حسابرسـی وانیـا 
بـه عنـوان  نیـک تدبیر)حسـابدار رسـمی( شناسـه ملـی ۱0۳2072۱862 
)حسـابدار  همـکاران  و  آگاهـان  حسابرسـی  موسسـه  و  اصلـی  بـازرس 
رسـمی( بـه شناسـه ملـی ۱0۱00۱90284 بـه عنـوان بـازرس علـی البـدل 
بـرای مـدت یکسـال انتخـاب شـدند. - روزنامـه کثیراالنتشـار عصراقتصـاد 

بـرای درج آگهـی هـای شـرکت انتخـاب شـد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1184099( 

فقدان سند مالکیت
آقای محمد هاشم ساالرکیا مالک مشاعی پالک 

بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق شـده در دفترخانـه یـک 
فشـم اعـالم کـه سـند مالکیـت سـه دانـگ مشـاع ششـدانگ زمیـن 
از  از ۱787 فرعـی  پـالک 94۳44۱0 فرعـی مفـروز  مشـجر تحـت 
یـازده  بخـش  قصـران  رودبـار  میگـون  در  واقـع  اصلـی   20 سـنگ 
بـه شـماره  ثبـت 20684  ذیـل  دفتـر 94 صفحـه ۳۱5  در  تهـران 
چاپـی 5۳9۱90 بنـام محمـد هاشـم سـاالرکیا ثبـت و صـادر گردیده 
اسـت مالـک اعـالم کـه سـند مالکیـت بـا مشـخصات مذکـور بعلـت 
جابـه جایـی و اسـباب کشـی مفقـود گردیـده اسـت لـذا مراتـب بـه 
اسـتناد مـاده ۱20 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی 
ملـک  بـه  نسـبت  معاملـه  انجـام  مدعـی  کسـی  چنانچـه  تـا  شـود 
مذکـور باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظرف مـدت ۱0 روز اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و 
رسـید دریافـت نماییـد و پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن 
واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات 

اقـدام خواهـد شـد.
م الف ۱2660 / شناسه آگهی ۱۱8۳۳56

علی نجفی بانه – کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فشم

فقدان سند مالکیت
 آقای محمد موسی ساالرکیا مالک سه دانگ مشاع 

از ششدانگ 
بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق شـده در دفترخانـه ۱ یـک 
فشـم اعالم که سـند مالکیت سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ یک 
قطعـه زمیـن مشـجر بـه مسـاحت ۱4۳ مترمربـع تحـت پـالک 44۱0 
مفـروز از ۱787 فرعـی از 20 اصلـی واقـع در میگـون رودبـار قصران 
بخـش یـازده تهـران در دفتـر 94 صفحـه ۳۱۳ ذیـل ثبـت 20684 
بـه شـماره چاپـی 5۳9۱89 بنـام محمـد موسـی سـاالرکیا ثبـت و 
صـادر گردیـده اسـت سـپس مالـک نامبـرده اعالم که سـند مالکیت 
بـا مشـخصات مذکـور بعلـت جابـه جایـی و سـهل انـگاری مفقـود 
گردیـده اسـت لـذا مراتـب بـه اسـتناد مـاده ۱20 آییـن نامـه قانـون 
ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی 
ظرف مدت ۱0 روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سـند  معامله تسـلیم و رسـید دریافت دریافت نمایید و پس از 
انقضای مهلت مزبور و نرسـیدن واخواهی نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد.
م الف ۱266۱ / شناسه آگهی ۱۱8۳۳57

اشکان آشتیان – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک فشم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علیرضا جانسوز وکیل آقای محسن جهانسوز طبق وکالتنامه شماره 
9۱۱8۳ مـورخ ۱400/4/۱0 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 485 تهـران بـا تسـلیم دو بـرگ 
استشـهادیه محلی مصدق شـده طی شـماره ۱0570 مورخ ۱400/۳/۱9 توسـط دفترخانه 
اسـناد رسـمی شـماره ۱00۳ حـوزه ثبتـی تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 250۱0907 
مـورخ ۱400/4/۱4 مدعـی فقـدان سـند مالکیـت دو سـهم مشـاع از هفـت سـهم عرصـه و 
اعیان باستثناء بهای ثمنیه عرصه و اعیان ششدانگ پالک 456۳ فرعی از 67۳5 اصلی 
قطعـه ۱4 تفکیکـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱54۱ فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در 
بخـش 2 تهـران در دفتـر الکترونیکـی شـماره ۱۳9920۳0۱025044۱70 بـه شـماره چاپـی 

۱96570 بـه نـام آقـای محسـن جهانسـوز ثبـت صـادر و تسـلیم گردیده اسـت.
بعلـت آتـش سـوزی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی پـالک 
موصـوف را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده ۱20 آییـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در 
یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشـار )همین روزنامه( آگهی میشـود تا چنانچه کسـی 
ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل سـند مالکیـت نـزد خـود را 
داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت ۱0 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام 
اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قرارگیـرد بدیهـی اسـت 
اصـل سـند مالکیـت پـس از رویـت و مالحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن 
بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم 
وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به 

متقاضـی تسـلیم خواهـد گردید.
م الف ۱2662 / شناسه آگهی ۱۱8۳۳62

شهمیرزادی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نارمک

آگهی تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک
نظر به اینکه ششـدانگ یک ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت 5690 مترمربع 
قطعـه ۱5 تفکیکـی بـه شـماره ۱24۱ فرعـی از 9۳ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 
ثبـت صفحـات  ذیـل  تهـران   ۱۱ بخـش  در حکیمیـه  واقـع  اصلـی مذکـور  از  فرعـی   7
۳48 و ۳50 دفتـر 4۳5 بـه شـماره چاپـی هـای 475497 و 475498 بـه نـام ولـی 
الـه ابراهیمـی و فریـدون سـالمت بالسـویه ثبـت و سـند صـادر شـده اسـت سـپس 
ششـدانگ طبـق سـند 5677۳ مـورخ 58/۳/2۱ دفترخانـه ۱۱ تهـران و 9۱592 مـورخ 
60/9/۱0 دفترخانه 252 تهران به یحیی مهدیخان الله نسبت به دو دانگ و محمد 
علـی ادریسـاوی نسـبت بـه چهـار دانـگ ثبـت و سـند صـادر شـده اسـت سـپس آقـای 
یحیـی مهدیخـان اللـه بموجـب دادنامـه ۱594- 84/۱2/28 دادیاری شـعبه 90 دادگاه 
عمومـی تهـران فـوت نمـوده کـه وراث عبارتنـد عهدیـه )هدیـه( و عاطفـه و عاتکـه و 
مریـم مهدیخـان اللـه همگـی فرزنـدان و فاطمـه نعیمـی پـور همسـر کـه تقاضـای سـند 
سـهم االرث خـود را نمـوده انـد کـه بـا توجـه عـدم ارایـه سـند مالکیـت جهـت اخبـار و 
ابطـال سـهم و اخطـار اداری شـماره ۱4008560۱07902۳290 – ۱400/5/24 صـادر 
شـده و سـند ارایـه نشـده اسـت لـذا نظـر بـه تقاضـای سـند سـهم االرث وراث آقـای 
یحیـی مهدیخـان اللـه بموجـب تبصـره ۳ ذیـل مـاده ۱20 قانـون ثبـت یـک نوبـت آگهی 
در روزنامـه مـی گـردد تـا چنانچـه شـخص حقیقـی یـا حقوقـی نسـبت بـه مـورد آگهـی 
ادعایـی دارد ظـرف مـدت ۱0 روز از انتشـار آگهـی بـا مراجعـه بـه اداره ثبـت و ارایـه 
سـند و اعتـراض مسـتندات خـود را ارایـه نمایـد بدیهـی اسـت پـس از طی مهلت مقرر 

نسـبت بـه اقـدام قانونـی و صـدور اسـناد بـه نـام وراث اقـدام خواهـد گردیـد. 
م الف ۱266۳ / شناسه آگهی ۱۱8۳۳64

رضا النچری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم جمیله جعفرنژاد فرزند سیفعلی مستند به اصل کارت ملی 0048457256 با اعالم گم شدن سند 
مالکیت ملک مورد آگهی با تسـلیم استشـهادیه گواهی امضاء شـده ذیل شـماره 20278 مورخ 99/۱۱/26 
دفترخانه ۱۳60 تهران طی درخواست وارده 29886 مورخ 99/۱۱/27 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 

را نمـوده انـد کـه مراتـب در اجـرای مـاده ۱20 آییـن نامـه قانـون ثبت به شـرح زیـر آگهی می گردد:
۱- نام و نام خانوادگی: خانم جمیله جعفرنژاد مالک شش دانگ

2- شماره پالک: ۱5588 فرعی از 47۳0 اصلی واقع در بخش 6 تهران
۳- علت گم شدن: اسباب کشی 

4- خالصه وضعیت مالکیت:
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی ۱5588 فرعی از 47۳0 اصلی، مفروز 
و مجـزا شـده از ۱0528 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه ۱۳ در طبقـه 5 واقـع در بخـش 6 حـوزه ثبـت ملـک 
مولـوی تهـران بـه مسـاحت 5۳/28 مترمربـع، واقـع در طبقـه پنجـم واحد شـمال بـه انضمام پارکینگ قطعه 
9 به مساحت ۱0 واقع در زیرزمین به نام جمیله جعفرنژاد فرزند سیفعلی شماره شناسنامه ۱459 تاریخ 
تولد ۱۳48/04/۱5 صادره از تهران دارای شـماره ملی 0048457256 با جز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنوان 
مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 68۳27۱ سـری ب سـال 98 
بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی ۱۳9820۳0۱0420265۳6 ثبـت و صـادر شـده اسـت و بگواهـی دفاتـر امـالک و 

بازداشـتی ششـدانگ پالک مذکور رهن و بازداشـت ندارد.
لـذا بـا توجـه بـه اعـالم فقـدان سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی آن مراتـب اعـالم 
تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده که در قسـمت چهـارم این آگهی ذکر نشـده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 
و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را 

طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهد کرد.
نشـانی ثبـت محـل: خیابـان شـیخ هـادی نرسـیده بـه خیابـان جمهـوری نبـش کوچـه رجـب بیگـی پـالک ۳66 

اداره ثبـت اسـناد و امـالک مولـوی
م الف ۱2668 / شناسه آگهی ۱۱8۳۳70

الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

مفقودی
انتظامـی بشـماره  مـدل 1372  مـزدا  وانـت  ماشـین  مالکیـت   سـند 

19-۵62الـف1۴ بشـماره موتـور22۰8۰۴ بشـماره شاسـی 7۴6۰1۰8۰ 
بنام شرکت حمل و نقل خلیج فارس شعبه کرمانشاه )به نمایندگی 

ایرج عباسی( مفقود شده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
بـرگ سـبز و سـند کمپانـی  و وکالـت فـروش خـودروی سـواری 
   B 2۰۰123۴۵۰1 دوو اسـپرو 2۰۰۰ مدل 199۴  به شـماره موتور
بشـماره شاسـی 72۴۰88 بـه نـام شـهریار نویـدی پیشـتیری 

مفقـود شـده از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

آگهی مفقودی 
سـند کمپانـی اتومبیـل سـواری پـژو ۴۰۵ بـه شـماره شاسـی: 
NAAM11CA38E۰۰31۰8 و شـماره موتـور: 12۴87۰91368 
پالک انتظامی ایران ۴3 _6۵۴ س 23 متعلق به آقای هادی 

متولـی بیدگلـی مفقـود و فاقـد اعتبـار می باشـد.

آگهی مفقودی 
برگ سبز اتومبیل سواری پراید به شماره موتور 288۳2۳7 
شـماره شاسـی S ۱4۱2288256۱24 پـالک انتظامـی ایـران 
زاده  عباسـقلی  زینـب  خانـم  بـه  متعلـق  264 ب 88   -2۳

مفقـود و فاقـد اعتبـار مـی باشـد. 

مفقودی
بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ۱۳۱  مـدل ۱۳98 بـه شـماره 
M  ۱۳/6۳54۳29پالك 67۱ ج ۱4 ایران 29 به شـماره موتور

و شـماره شاسـیNAS  4۱۱۱00 K ۱۱5772۳ بـه نـام  فرشـاد 
پرنـداخ مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.
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چگونهتوطئهبیلگیتس
راخنثیکنیم

راضیه حسینی

اعتــراض احمــد پناهیــان بــه وعــده وزیــر جدیــد 
نکنیــد  »فکــر  واکســن:  واردات  بــر  مبنــی  بهداشــت 
هســتید،  حزب اللهــی 
چــرا  نداریــم.  کارتــان 
هــای  واکســن  اســم 
وارداتــی را نمی گویید؟ 
فایزر و مدرنا هســتند یا 
نــه؟ مــواد اولیــه شــان 
فایزر هست یا نیست؟ 
بیــل  توطئــه  واکســن، 
گیتس اســت کــه کرونا 
را به وجــود آورد تــا ۱۵درصــد مــردم جهــان را بکشــد! 
واکســن برکــت در دنیــا بی نظیر اســت، عــرق بریزید و 

تولیدش را باال ببرید.«
آدم بایــد ســربلند بمیــرد. مــرگ براثــر کرونا شــرف 
دارد بــه مــرگ بــر اثــر واکســن هایی که این بیــل گیتس 
از خــدا بی خبــر پــول ســاختش را می دهــد. او آن ور دنیا 
توطئه کرده است که دقیقاً 15درصد )نه یک درصد کم 
نــه یــک درصد زیاد( از جمعیت جهان را بکشــد. ولی ما 
بــا وجــود آدم هــای باهوش، نخبــه و برمالکننــده تمامی 
نقشــه های اســتکبار، تمــام معادالتــش را به هم زدیم و 
خودمان یک تنه این درصد را تا جایی که توانســتیم باال 
بردیــم. مــا بــه ایــن کار ادامــه خواهیــم داد، تــا زمانی که 
واکســن بی نظیر ایرانی به تولید انبوه برســد؛ واکســنی 

که حاصل عرق ریزی مسئوالن است. 
خــودش  تــوی ســر  بیل گیتــس دودســتی  روز  آن 
می زنــد، چــون می دانــد بــازی دیگــر تمــام شــده اســت. 
واکسن برکت از راه می رسد و نه تنها جلوی مرگ و میر 
را می گیرد، بلکه باعث افزایش پانزده درصدی جمعیت 
جهــان می شــود. واکســن های کشــنده ای مثــل فایــزر و 
مدرنــا کــه در تولیدشــان هیــچ عرقی ریخته نشــده بود، 

دور ریخته می شوند و دنیا را برکت پر می کند. 
مهم نیســت که تا آن زمان چند درصد از جمعیت 
ایــران کــم می شــود؛ جمعیتــی کــه شــجاعانه و بــدون 
لکــه ننــگ واکســن خارجــی بر بازوی شــان به دیــار باقی 
شتافتند و دست بیل گیتس هرگز به شان نرسید. باید 
دوام بیاوریــم و بــرای ایــن کار بهتــر اســت فعــالً حاصــل 
تــالش و عرق ریــزی االغ مــاده مصــرف کنیــم و از روغــن 
بنفشه غافل نشویم تا واکسن بدون توطئه و وطنی به 
دســت مان برســد. واکســنی که آن قدر خاص و بی نظیر 
اســت حتی ســازمان جهانی بهداشــت هم اجازه ندارد، 
ببینــد چطــور ســاخته شــده اســت. ایــن ســازمان هــم 
دســتش با بیل گیتس توی یک کاســه اســت. همه دنیا 
توطئــه کرده انــد تــا ما ایرانی ها را به کشــتن دهند؛ ولی 
خبــر ندارنــد مــا توطئه شــان را خنثی کرده ایــم. خودمان 

زوتر می میریم تا به دست آنها کشته نشویم.
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در سایت روزنامه بخوانید:

وزیرتعاون،کارورفاه
اجتماعی:بیشاز5میلیون

بیکارداریم
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت 
کار متولی اشتغال زایی است که در این مسیر نیازمند 
همکاری ســایر وزارتخانه ها است؛ هرچند که امکانات 
و منابع خوبی در کشور وجود دارد که می توان از این 

مشکالت عبور کرد.
حجــت هللا عبدالملکــی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی، در دیــدار بــا آیــت هللا علــوی گرگانــی بابیــان 
این کــه وزارتخانــه تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، وزارت 
مردم است، عنوان کرد: ۳ و نیم میلیون بازنشسته تأمین 
اجتماعــی، ۲ میلیــون نفــر هــم در صندوق بازنشســتگان 
داریــم و عــالوه بــر ایــن صنــدوق بیمــه روســتایی را نیز با 
پوشــش روســتاییان داریــم. وی ادامــه داد: در ســازمان 
بهزیستی هم ۶ و نیم میلیون نفر تحت پوشش داریم که 

نیازمند رسیدگی بهتر و در حد انتظار هستند.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی بیان کرد: بیش 
از 5۰۰ شرکت در زیرمجموعه داریم که متعلق به مردم 
هستند که باید به خوبی مدیریت شوند و عالوه بر این 
مشــکالت زیــادی داریــم مســاله بیــکاری موضــوع مهــم 
دیگری است؛ چرا که 5 و نیم بیکار در کشور داریم که 
دچار چالش هســتند که باید برای رفع آن گام برداریم 
همچنیــن بــا بیمــاری کرونــا نیز عــده ای بیکار شــدند که 

باید به مشکالت آن ها رسیدگی شود.
عبدالملکــی افزود: تورم نیز موضوع دیگری اســت 
کــه در مدیریــت کالن کشــور بایــد تورم و گرانــی را مهار 
کنیم و در کنار این مهم توسعه برنامه های اشتغالی که 
بتوانیم ســالی یک میلیون شــغل ایجاد کنیم در دســتور 
کار اســت و حجت االسالم والمســلمین رئیســی نیز قول 

این مهم را داده است.
 وی بیــان کــرد: وزارت کار متولــی ایــن مهــم اســت 
کــه در ایــن مســیر نیازمنــد همــکاری ســایر وزارتخانه ها 
هســتیم هرچنــد کــه امکانــات و منابع خوبی در کشــور 

وجود دارد که می توان از این مشکالت عبور کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هفته اول 
کاری بنــده ایــن هفتــه اســت؛ البته در همان شــب رأی 
اعتماد در وزارتخانه حاضر شدم و کار را شروع کردیم.

راه  وزارت  مســکن  اقتصــاد  دفتــر  معــاون 
و شهرســازی از آغــاز اعطــای تســهیالت ودیعــه 
مســکن خبــر داد و اعــالم کــرد اجــاره نامه هایــی 
که از یک مهر ۱۳۹۹ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ منعقد 

شده، مشمول این وام می شوند.
بــه گزارش ایلنا، علی قائــدی درباره آخرین 
وضعیت تســهیالت دهی ودیعه مســکن با اشاره 
به آغاز پرداخت این تسهیالت از سوی بانک های 
کــه  مصوبــه ای  اســاس  بــر  کــرد:  اظهــار  عامــل، 
۲۳ خــرداد 1۴۰۰ از ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
داشــتیم، از ۲۶ خــرداد ثبت نــام را آغــاز کردیــم 
تاکنون حدود ۷۴۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که 
از این ثبت نامی ها حدود ۸1 هزار نفر به بانک ها 

معرفی شده اند.
وی دربــاره مبلــغ تســهیالت ودیعــه مســکن 
گفــت: برای شــهر تهــران با توجه بــه اینکه مبالغ 
اجــاره بهــا باالتر اســت، ۷۰ میلیون تومــان، برای 
ســایر کالنشــهرها ۴۰ میلیون تومان و برای سایر 
مناطــق شــهری هــم ۲5 میلیــون تومــان در نظــر 

گرفته شده است.
راه  وزارت  مســکن  اقتصــاد  دفتــر  معــاون 
تســهیالت  ایــن  بازپرداخــت  دوره  شهرســازی  و 
را 5 ســاله عنــوان کــرد و افــزود: نــرخ ســود ایــن 

تسهیالت 1۳ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: روش دیگر بازپرداخت 
تســهیالت کــه ســال گذشــته بــه تصویب رســیده 
بود، مورد استقبال قرار نگرفت؛ آن هم این بود 
کــه وام گیرنــده اقســاط را پرداخــت نمی کرد ولی 
در پایــان ســال یکجــا اصل و ســود وام را تســویه 

می کرد.
قائدی ادامه داد: نیازی به حضور در ادارات 
راه و شهرسازی برای ثبت نام نیست و فقط باید 
در مرحلــه آخــر کــه مراجعــه بــه بانــک اســت، در 

شــعبه حاضــر شــوند؛ بــرای ثبــت نــام متقاضیان 
باید به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس  
Tem.mrud.ir ثبت نــام کننــد، ســپس به صورت 
پاالیــش  متقاضیــان  شــرایط  سیســتمی  کامــالً 
می شود؛ هر متقاضی ای که واجد شرایط باشد، 
شــعبه بانــک مــورد نظــر را در نزدیک تریــن محــل 
زندگــی خــود انتخــاب کرده و پــس از آن به بانک 

مراجعه می کند.
وی یادآور شــد: بانک هم شــرایط مورد نظر 
خــود را بررســی کــرده و در صورتی کــه متقاضی، 
واجــد شــرایط باشــد، پرداخــت آن انجــام خواهد 
شــد. مــا شــرایط بانکــی را بررســی می کنیم؛ یکی 
اینکــه سرپرســت خانــوار باشــد؛ در مقطــع فعلی 
مالکیــت نداشــته باشــد؛ تاریــخ انعقــاد قــرارداد 

تــا ۳1 شــهریور 1۴۰۰  اجــاره از اول مهــر 1۳۹۹ 
مرتبط باشــد. اگر این ســه شــرط را داشته باشد، 
تأییــد شــده و فرد می توانــد بانک عامل را معرفی 

و به آن شعبه مراجعه کند.
این مقام مســئول در معاون مســکن وزارت 
راه و شهرســازی تصریح کرد: بنابراین افرادی که 
در حال حاضر نســبت به انعقاد قرارداد اجاره با 

موجــر اقــدام می کنند هــم مشــمول دریافت این 
تسهیالت خواهند شد.

قانــون  طبــق  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، 
کســانی می تواننــد از ایــن تســهیالت اســتفاده 
کننــد کــه یــا آقای متأهل باشــند یــا خانم مجرد 
بــاالی ۳5 ســال؛ اجــاره نامه هــا هــم یــا باید در 
دفاتر مشــاور امالک نوشــته شده و کد رهگیری 
اخذ شــود یا اینکه در دفاتر اســناد رســمی ثبت 

شده باشد.
معاون اداره کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرســازی گفــت: بــا توجــه بــه ســقف کلی 
اختصاص داده شــده از ســوی ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونــا تــا 1۰ هــزار میلیــارد تومان، بعید اســت 
محدودیــت خاصــی بــرای ثبت نــام در نظر گرفته 
شــود. فعــالً هــر فــرد کــه ثبت نــام کنــد و واجــد 

شرایط باشد، می تواند به بانک مراجعه کند.
قائدی بیان کرد: با توجه به اینکه تسهیالت 
مذکــور بــه دوره شــیوع کروناســت، بــر اســاس 
مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، اگــر چــک 
برگشــتی اشــخاص مربوط بــه دوره کرونا باشــد، 
این ستاد برای آنها استثنا قائل شده و می توانند 

این تسهیالت را دریافت کنند.
وی درباره طوالنی شــدن علت پرداخت این 
تســهیالت تأکیــد کرد: از زمان آغــاز ثبت نام، یک 
مــاه را بــرای انجــام فرآیند ثبت نــام در نظر گرفته 
بودیم؛ اما زمانی که می خواســتیم پاالیش کنیم، 
دوره آغاز بازبینی و اصالحات فنی سیســتم ها و 
سامانه های وزارت راه و شهرسازی بود که سبب 
شــد یک ماه در فرآیند پاالیش ثبت نام کنندگان، 
وقفــه ایجــاد شــود؛ امــا از هــم اکنون دیگــر دوره 
پاالیش به طول نمی کشد و بعید است این روند 

بیش از 1۰ روز به طول بینجامد.

وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
بــا بیان اینکــه مردم نگران تامین واکســن کرونا 
نباشــند، گفــت کــه دولــت تمــام تــالش و توجــه 
خــود را بــرای تامیــن واکســن و واکسیناســیون 

گذاشته است.
روز  عین اللهــی  بهــرام  وبــدا،  بنابراعــالم 
جمعــه در حاشــیه بازدید از مرکز واکسیناســیون 
گلســتان تبریــز و مرکز واکسیناســیون خودرویی 
ســپاه عاشــورا، اظهــار کــرد: واکسیناســیون علیه 
کرونا در واقع یک کار جهادی اســت و دولت نیز 
برای واردات واکسن جدیت الزم را دارد تا میزان 

فوتی های کرونایی به حداقل برسد.
مراکــز  تعــداد  افزایــش  بــر  همچنیــن  وی 
واکسیناســیون در کشــور به منظــور جلوگیری از 

ازدحام تاکید کرد.
عین اللهی در ادامه برنامه سفر یک روزه خود به 
آذربایجــان شــرقی از مرکــز درمانی امــام رضا ع و 

مجتمع خوابگاهی تالش تبریز بازدید کرد.

دیــدار بــا امام جمعــه و هیات رئیســه علوم 
ایــن شــهر از دیگــر برنامــه هــای وزیــر  پزشــکی 

بهداشت در سفر به تبریز است.

 واردات ۱۹ میلیون دز واکسن
در هفته جاری

بهــرام عین اللهــی نیــز در ســفر بــه اردبیل و 
در دیــدار با امــام جمعه، وجود صف های طوالنی 
برای واکسیناسیون را اسباب شرمندگی توصیف 
کرد و گفت: کار واکسیناســیون کار راحتی اســت 
و بایــد در همه اســتان ها ظرفیت واکسیناســیون 
افزایــش یافتــه و بــه صــورت ۲۴ ســاعته ایــن کار 
انجــام شــود. وی ادامــه داد: بــه هیــچ وجــه ظرفیت 
تزریــق واکســن بــه میــزان ۲۰ هــزار نفــر در روز در 
اســتان اردبیــل قابــل قبــول نیســت و بهتــر اســت در 
کمتــر از دو ســه مــاه در ایــن اســتان آمــار فوتی هــا را 

به صفر برسانیم.
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 

خاطرنشــان کــرد: در اســتان اردبیــل بــرای افزایــش 
 5۰۰ بیمارســتان  احــداث  بــا  بیمارســتان ها  تخــت 
تختخوابی و هزار تختخوابی کمک می کنیم تا تامین 
اعتبــارات انجــام شــود کــه در ایــن زمینــه از ظرفیت 

قرارگاه خاتم االنبیا نیز اســتفاده خواهد شد.
فعلــی  رونــد  کــرد:  بیــان  عین اللهــی 
واکسیناســیون قابل قیاس با هفته های گذشــته 
نیســت و حتــی بهتــر اســت بــرای از بیــن بــردن 
صف های طوالنی واکسیناســیون این کار در ســه 

شیفت و به صورت ۲۴ ساعته انجام شود.
ســالمت  کارت  صــدور  طــرح  بــه  وی 
الکترونیکــی بــرای ایرانیــان اشــاره کــرد و گفــت: 
بودجه وزارت بهداشــت 1۳۷ هزار میلیارد تومان 
اســت و مــا از ایــن منابــع اســتفاده خواهیــم کرد 

تا اجرای این سیستم جامع به سرانجام برسد.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
گفــت: هفتــه جــاری 1۹ میلیــون دز واکســن وارد 

کشور می شود.

هر ایرانی صاحب پرونده 
سالمت الکترونیکی می شود

عین اللهــی همچنیــن در جریــان بازدیــد از 
مرکــز تجمیعــی واکسیناســیون در مصلی اردبیل 
اظهار کرد: تنها راه کنترل بیماری کرونا گسترش 
واکسیناســیون در کشــور است که حداقل جلوی 

مرگ و میرها را می گیرد.
وی بــا اظهــار تاســف از آمــار بــاالی فوتی هــا 
در کشــور و رونــد آزاردهنــده ایــن مــرگ و میــر 
خاطرنشــان کرد: با تاکید رئیس جمهوری و دیگر 
مســئوالن بــدون محدودیــت واردات واکســن در 
اولویــت قــرار گرفته و در مدت ۶ روز اســتقرار در 
وزارتخانه تمام هم و غم ما کمک به وفور واردات 

واکسن کرونا بوده است.
عضو کابینه سیزدهم گفت: در هفته جاری 
1۹ میلیون دزز واکســن وارد کشــور خواهد شد و 
تا آخر شهریور این رقم به ۴۰ میلیون دز افزایش 

خواهد یافت. عین اللهی تصریح کرد: همانطوری 
کــه در دوران دفــاع مقــدس همه پــای کار آمدند 
امروز نیز باید از تمام ظرفیت کشــور از مســاجد 
و مــدارس گرفتــه تــا ســالن هــای ورزشــی بــرای 
واکسیناســیون اســتفاده کنیم و همه در این کار 

ثواب مشارکت کنند.
در ســفر نیــم روزه وزیــر بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی عین اللهــی عــالوه بر دیــدار با 
امــام جمعــه اردبیــل و بازدیــد از مرکــز تجمیعــی 
واکسیناســیون در مصلــی اردبیــل بــا حضــور در 
بیمارســتان امــام خمینــی از بخش هــای کرونایی 
ایــن بیمارســتان بازدید و در جریــان روند مداوا و 

بستری بیماران قرار گرفت.
وزیر بهداشت همچنین با حضور در جلسه 
شــورای سالمت و ستاد مقابله با کرونا که بدون 
حضــور خبرنــگاران برگزار شــد در جریــان آخرین 
رونــد کنتــرل بیمــاری و واکسیناســیون در ســطح 

استان اردبیل قرار گرفت.

کوویــد۱۹،  کشــوری  علمــی  کمیتــه  دبیــر 
بــرای  علمــی  توصیه هــای  و  شــرایط  دربــاره 
بازگشــایی مــدارس و برگزاری مراســم پیاده روی 

اربعین توضیح داد.
عاطفه عابدینی در گفت وگو با ایســنا، درباره 
وضعیت بازگشایی مدارس با توجه به اوضاع کرونا 
در کشــور،  گفــت: بحــث بازگشــایی مــدارس یــک 
تصمیم اجرایی است. از نظر ما اگر واکسیناسیون 

به سطح مناسبی رسیده باشد، شاید سطح ایمنی 
جامعــه قبــول کنــد کــه یکســری مراکــز و فضاهــا 
بازگشــایی شــود. بــا ایــن حــال الزم اســت کــه پیک 
پنجم هم کنترل شــده باشــد و موتاســیون جدیدی 
هم نداشــته باشــیم. بنابراین اکنون برای اظهارنظر 

قطعی در این زمینه زود است.
وضع واکسیناسیون کودکان

عابدینــی درباره واکسیناســیون دانش آموزان نیز 

اظهــار کــرد: در حــال حاضر در دنیا واکســن هایی 
پلتفــرم  چنــد  و  شــده   مطــرح  کــودکان  بــرای 
تاییــد شــده در دنیــا وجــود دارد. به عنــوان مثال 
ســینوفارم را تا ســه ســالگی می توان تزریق کرد، 
فایــزر مجــوز تزریق در نوجوانان را اخذ کرده، اما 
هنوز باید منتظر باشــیم که جواب مطالعات این 
واکســن ها اســتخراج شود و بعد در ایران هم در 
این زمینه تصمیم گیری شود. واکسن پاستور هم 

گفته شــده که تا 1۲ ســال می توانند تزریق کنند 
که البته فعال در کوبا مجوز گرفته است.

برگزاری اربعین؛ آری یا خیر؟
وی درباره برگزاری مراسم اربعین در شرایط 
فعلــی کشــور و رفتن زائران به عــراق، گفت: این 
موضوع بستگی به مدل شیوع اپیدمی کووید در 
عراق و ایران دارد و نمی توان از اکنون درباره آن 

اظهارنظر کرد. با توجه به اینکه سعی می شود تا 
حد ممکن پروتکل ها رعایت شود، تصمیمات هم 

در همان زمان گرفته می شود.
عابدینــی تاکیــد کــرد: در عیــن حــال توصیــه 
همیشــگی ما رعایت پروتکل های بهداشــتی اســت. 
کــه  گفــت  درصــد   1۰۰ نمی تــوان  اکنــون  بنابرایــن 
مراسم اربعین برگزار شود یا خیر. بلکه باید ببینیم 

وضعیت اپیدمی به چه صورت پیش می رود.

پرداخت وام ودیعه مسکن آغاز شد

وزیر بهداشت: نگران تامین واکسن کرونا نباشید

وزیران امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
و اتریــش بــه صــورت تلفنی با یکدیگــر گفت وگو 

ورایزنی کردند.
تلفنــی  تمــاس  در  ایســنا،  گــزارش  بــه   
»شــالنبرگ« وزیــر امــور خارجه اتریش با حســین 
امیرعبداللهیــان، طــرف اتریشــی بــا تبریک آغاز به 
کار وزیــر امــور خارجــه کشــورمان، آمادگی اتریش 
بــرای ارتقــای همکاری هــا و همچنیــن اهــدای یــک 
میلیــون دوز واکســن طی دو هفتــه آتی را اعالم و 
از کمــک جمهــوری اســالمی ایــران در زمینه انتقال 
اتبــاع اتریشــی از افغانســتان تشــکر و قدردانــی 
کــرد و بــر ضــرورت تبــادل نظــر در مــورد برجــام و 

ازسرگیری گفت وگوهای وین تاکید کرد.
گفت وگــوی  ایــن  در  نیــز  امیرعبداللهیــان 
تلفنــی بــر همکاری هــای اقتصــادی و تجــاری بویژه 
در حوزه هــای صنعــت، کشــاورزی، علم و فن آوری 
و همچنیــن اعــالم امادگــی بــر همکاری بیشــتر در 

حوزه واکسن تاکید کرد.
امــور خارجــه کشــورمان در خصــوص  وزیــر 

برجام نیز تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران سهم 
اساســی خود را برای حفظ برجام با صبر راهبردی 
در مقابــل خــروج آمریکا و بی عملــی طرف اروپایی 
نشــان داده و اکنون وقت طرف های دیگر برجامی 
است که همراهی الزم را کرده و به صورت واقعی 

و عملی تعهدات خودشان را اجرا کنند.
جمهــوری  اینکــه  اعــالم  بــا  امیرعبداللهیــان 
اســالمی ایــران از اصــل مذاکــره اســتقبال می کند، 
افزود: اما مذاکره برای مذاکره قابل قبول نیست.
وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران 
را  ابتــکار  ایــن  نیــز  بغــداد  در خصــوص نشســت 
پلتفــرم خوبــی برای همکاری هــای درون منطقه ای 
دانســت و اضافــه کرد: البته عــراق و حاکمیت این 
کشــور مورد هدف اقدامــات مداخله جویانه و غیر 
مســئوالنه برخــی طرف هــا از جملــه آمریــکا بــوده، 
همانگونــه کــه در ترور بزدالنــه قهرمان بین المللی 
و  ســلیمانی  ســردار  یعنــی  تروریســم  بــا  مبــارزه 
المهنــدس  ابومهنــدی  عراقــی  بلندپایــه  فرمانــده 

شاهد بودیم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مــدارس کشــور در پایــان بازدیــد از پروژه های 
کــه  زنجــان، گفــت  اســتان  در حــال ســاخت 
اعتبار تجهیزات هنرســتان ها نیز تامین شــده 
کــه در خزانــه مراحــل نهایــی بــرای پرداخت را 

طی می کند.
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  براســاس 
ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس 
کشور، مهراله رخشانی مهر معاون وزیر آموزش 
و پــرورش در ســفر یــک روزه به اســتان زنجان 
از پروژه های درحال ساخت شهرستان های ماه 
نشــان و ایجرود بازدید و روند پیشــرفت کار را 
بررســی کــرد و در جلســه پایانــی و جمع بنــدی 
کــه در فرمانداری »ماه نشــان« برگزار شــد، با 
تاکید بر اینکه این بازدیدها منجر به شناسایی 
بهتــر مشــکالت و اتخاذ تصمیمات ســنجیده تر 
پروژه هــای  تکمیــل  طبیعتــا  گفــت:  می شــود، 

برنامه هــای  اولویــت  در  همچنــان  نیمه تمــام 
سازمان نوسازی مدارس است.

وی افــزود: با تامین اعتبارات روند اجرای 
پروژه هــای نیمه تمام که غالبا پروژه های بزرگی 
نیــز هســتند ســرعت بیشــتری می گیــرد و بــه 
زودی تکمیل می شوند، که یک نمونه فاخر آن 

هنرستان کار دانش زرین آباد است.
سیاســت  اینکــه  بیــان  بــا  رخشــانی مهر 
کار  و  حرفــه ای  و  فنــی  آموزش هــای  تقویــت 
دانــش در آمــوزش و پــروش بر اســاس اســناد 
باالدســتی دنبال می شــود، اظهار کــرد: احداث 
و توســعه هنرســتان ها در اقصــی نقاط کشــور 
در راســتای اهداف و برنامه های نظام تعلیم و 
تربیت اســت. اعتبار تجهیزات هنرستان ها نیز 
تامیــن شــده کــه در خزانــه مراحل نهایــی برای 

پرداخت را طی می کند.
وی همچنین با اشــاره بــه اینکه موضوع 

بهداشــتی  بهســازی ســرویس های  و  احــداث 
جدیــت  بــا  اخیــر  ســال  دو  طــی  مــدارس 
بیشــتری دنبــال می شــود، بیان کــرد: علیرغم 
مشــکالت اجرایــی ایــن پروژه هــا، حل مســاله 
ســرویس های بهداشــتی مورد تاکید است که 
البتــه مســائل فنی تعییــن می کند که چه نوع 
ســازه ای بــر اســاس اســتانداردها، بــه صورت 
کانکســی یــا بــا اســتفاده از مصالــح مرســوم 

ایجاد شود.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش در ادامه 
بــا بیان اینکه در ســال گذشــته ۲۳5۰ میلیارد 
تومان بــرای تکمیل پروژه های خیری تخصیص 
یافــت، افــزود: امســال نیــز همیــن رقــم بــرای 
تکمیــل پروژه هــای مشــارکتی اختصــاص یافته 
و اجــرای پروژه هــای جدیــد نیازمنــد تصویب در 
شــورای برنامه ریزی شهرســتان با تامین اعتبار 

از محل منابع استانی است.

آمادگیاتریشبرایاهداییکمیلیوندوزواکسن
طیدوهفتهآتیبهایران

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور: اعتبار 
تجهیزات هنرستان ها تامین شده است

نظر کمیته علمی کرونا درباره بازگشایی مدارس و مراسم اربعین


