
یکــی از پرونده های زیر مجموعه فســاد 
در حــوزه پتروشــیمی مربــوط بــه اخــال در 
نظــام تولیــد از طریــق واســطه هــا و دالالنــی 
است که اقدام به خرید و فروش مواد اولیه 
پتروشــیمی در بــازار آزاد می کردنــد و بــا اخذ 
ســهمیه، میلیون هــا دالر بــه جیــب می زدنــد 
مــی شــدند؛  ارز  بــازار  در  التهــاب  باعــث  و 
متهمــان کارکشــته ای کــه بــا ارتباطــات ویــژه 
ســهمیه هایی از وزارتخانه های وقت دریافت 

می کردند تا به اهداف خود برسند.
ســایت فردا در این باره نوشت: بی شک 
مهمتریــن پرونــده اخــال در نظــام اقتصــادی 
»پتروشــیمی گیت«  معــروف  پرونــده  کشــور 
است؛ پرونده ای سنگین با بیش از 15 چهره 
آشــنا و غیــر آشــنا و تعداد زیــادی از افراد که 

هیچ وقت نامی از آنها برده نشد.

بــا اشــراف  دســتگاه قضایــی و نظارتــی 
کامــل بــر ایــن پرونــده ضمــن کشــف فســاد 
اقتصــادی 6 میلیــارد و 656 میلیــون یورویــی 
مربوط به تخلف شرکت بازرگانی پتروشیمی، 
جــزء بــه جــزء تخلفــات را بررســی کــرد و در 
نهایــت چنــدی پیــش و پــس از چنــد ســال، 
ایــن پرونــده  احکامــی در خصــوص متهمــان 

صادر شد.
اما از آنجا که چنین تخلفاتی مربوط به 
یــک دوره تاریخــی کوتــاه نیســت و زمینه های 
شــکل گیری دارد، دارای زوایــای پنهانــی هــم 
اســت. ارتباطــات و نوع مــراودات افراد حاضر 
در پرونــده قبــل و بعــد از رســیدگی بــه آن و 
نیز اموال بر جای مانده از متهمان و وارثان آن 
آن قدر اهمیت دارد که نیازمند بررسی بیشتر 

و شفاف سازی است.

امــا یکــی از روش هایــی که متهمــان این 
پرونده به کار می گرفتند همانی است که این 
روزهــا در ســریال زخــم کاری دیده شــد: عقد 
قــرارداد ارزی بــا شــرکت های خارجی و انتقال 
پول به حساب شخصی. گروه متهمان پرونده 
»پتروشیمی گیت« به جای آنکه ارز حاصل از 
معامات را به حساب های قانونی و مجوزدار 
منتقل کنند، با روش های گوناگون پول را به 
حســاب های شــخصی خود منتقل و آن را در 

این حساب های حفظ می کردند.
بــه عنــوان مثــال، دو تن از ایــن متهمان 
در مجمــوع 24 میلیــون یــورو تحصیــل مــال 
دریافــت  محــل   از  کــه  داشــتند  نامشــروع 
پورسانت های غیر قانونی بوده است. در این 
میــان بــاز هــم اتفاقــی شــبیه به ســریال زخم 
کاری را می توان در این پرونده مشاهده کرد: 

شرکتی در دوبی. 
شــرکت  مدیــره  هیــات  وقــت  رئیــس 
بازرگانی پتروشــیمی که حکم 20 سال حبس 
بــرای او صــادر شــده اســت مبالغ کانــی را با 
همــکاری برخــی نزدیکانــش بــا حساب ســازی 
صــوری در شــرکتی در دوبــی از کشــور خــارج 
می کرد. اما آنچه حائز اهمیت است آن است 
کــه امــوال این متهمان که حجــم زیادی از آن 
در همیــن زد و بندهای اقتصادی ایجاد شــده 
اســت و بایــد بــه بیت المــال باز گــردد، اکنون 
میراث خوارانــی دارد کــه چشــم طمــع بــه آنها 
دوخته انــد. روی دیگــر ســکه در خصــوص این 
پرونــده پــر ســر و صــدا، عواقــب ثــروت ایــن 
متخلفــان و متهمــان اســت کــه می توانــد بــا 
جهش به ســوی یکــی از بازارها، اخالی دیگر 

را در پی داشته باشد.

اخال در نظام اقتصادی به روش »زخم کاری«

رضا پدیدار 

رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران 

بــا توجــه بــه جریان حركتــی و تاثیــر كرونا 
بــر  اقتصــاد جهانی و نیز اثرگــذاری این ویروس 
خطرنــاك بــر حــوزه انــرژی بــه عنــوان یكــی از 
حســاس ترین منابــع رشــد و پویایــی اقتصــاد، 
گــزارش  در   )BP( پترولیــوم  بریتیــش  شــركت 
ساالنه خود به بررسی بخش های مختلف بازار 
انرژی جهان در سال همه گیری كرونا پرداخته و 
آثــار آن را بــر هــر یك از عامل هــای انرژی مورد 

تجزیه و تحلیل قرار داده است.
 در قسمتی از این گزارش جامع، اسپنسر 
دیــل، اقتصاددان ارشــد شــركت BP، به تحلیل 
بخش هــای مختلــف بازار جهانی انــرژی، به ویژه 
منابــع و مصــارف نفــت و گاز پرداخته اســت كه 
رفتار سیســتم انرژی جهانی در پاســخ به شوك 
بزرگ همه گیری در ســال گذشــته چه چیزهایی 
بــه مــا می آمــوزد و بخش هــای مختلــف انــرژی 
چگونه به كاهش یكباره و بزرگ تقاضا واكنش 

نشان داده اند. 
در این باره و پس از بررســی بخش انرژی 
بایــد گفــت كــه در كلیــت امــر بیشــترین آثــار 
تخریبی متوجه بازار نفت و گاز طبیعی بوده كه 
بیشترین تاثیرپذیری را از اتفاقات سال گذشته 
و ســپس ســال جاری جهان را  داشــته است. از 
طرفی بازار نفت و گاز می تواند با سرعت گرفتن 
رونــد انتقــال بــه ســمت تجدیدپذیرهــا بــه طــور 
جدی دچار چالش شود. بنابراین مطالعه، رفتار 
آنهــا در واكنــش بــه شــوك ســال قبــل می تواند 

حاوی درس هایی برای آینده باشد.
بخــش  در   BP ارشــد  كارشناســان   
بررســی بــازار نفــت بــه جنــگ قیمتــی ابتــدای 
بحــران و عملكــرد اوپك پــاس در كنتــرل بــازار 
نگاهــی انداختنــد و همچنیــن بــا بررســی رفتــار 
تولیدكننــدگان شــیل در آمریكا تــاش كردند تا 
تصویــری دقیــق تــر از آنچه در ســال 2020 )دی 
1398 تــا دی 1399( بــر بــازار جهانــی گذشــت، 

ارائه دهند. 
كــه  گفــت  می تــوان  كلــی  نــگاه  یــك  در 
سیستم جهانی انرژی در طول سال های گذشته 
بــا بزنگاه هــای مهمــی مواجــه بــوده اســت كه با 
وجود تمامی این بحران ها، آشــفتگی بزرگی در 
بازار انرژی جهان ایجاد كرده اند، اما همه آنها در 
مقابل وقایع سال گذشته رنگ می بازند. مهمتر 
از همــه اینكــه همه گیــری ای كــه ســال گذشــته 
جهــان را گرفــت یك تراژدی انســانی بــود. بنا بر 
گزارش هــا تــا ابتــدای مــاه آگوســت ســال جاری 
)10مــرداد تــا 9شــهریور 1400( میــادی بیــش از 

چهــار میلیــون نفر از مردم جهــان بر اثر ابتا به 
كرونا جان خود را از دست داده اند. البته به زعم 
كارشناسان خبره این حوزه، عدد واقعی احتماال 

بســیار باالتــر اســت و هنوز هم 
افزایش می یابد. 

همه گیری كرونا خســارات 
اقتصادی زیــادی نیز ایجاد كرده 
تولیــد  اســت: طبــق تخمین هــا 
ناخالــص داخلــی جهانــی بیــش 
داشــته  كاهــش  3.5درصــد  از 
است كه بزرگترین ركود اقتصاد 

جهانــی از زمــان ركــود بــزرگ اســت. برآوردهــای 
صنــدوق بین المللــی پــول نشــان می دهــد كــه 
حــدود 100 میلیــون نفــر در جهــان بــه جمعیــت 
فقرا اضافه شــده اســت و انتظار می رود تبعات 
و  فقیــر  اقتصادهــای  در  باالخــص  اقتصــادی، 
كمترتوســعه یافته جهان برای سال های بسیاری 
پس از به كنترل درآمدن ویروس همچنان باقی 

بماند.
 بــرای بخــش انرژی نیــز تركیب همه گیری 
كرونــا بــه همــراه تاش هــا بــرای بهبــود اوضاع، 
تحــوالت و نتایجــی را بــه همــراه داشــته كــه در 
تاریخ مدرن بی سابقه بوده است و تمامی اینها 
در حالی رخ داده که درخواســت های سیاســی و 
اجتماعی برای انتقال سریع تر به سیستم انرژی 
عاری از انتشار كربن و بدون نفت ، گاز و ذغال 
ســنگ افزایــش یافتــه اســت. بد نیســت به این 
موضوع مهم اشــاره كنیم كه واقعیت این است 
كــه تقاضا برای انرژی جهــان حدود 4.5درصد و 
انتشار كربن بر اثر استفاده از انرژی 6.3درصد 
كاهش داشــته اســت. این كاهش ها بر اساس 
اســتانداردهای تاریخی بســیار بــزرگ و از جنگ 
جهانــی دوم بی سابــــقه بـــــوده اســت. متوســط 
كربــن منتشر شــده بــه ازای هــر واحــد مصــرف 

انرژی 1.8درصد كاهش یافته است. 
كاهــش انتشــار كربــن در ســال گذشــته 
به روشــنی بــر اثــر كاهــش چشــمگیر تولیــد و 
فعالیت هــای اقتصــادی رخ داده اســت.  نكتــه 
قابــل توجــه این اســت كه حتی بــا وجود كنترل 
ســقوط در فعالیت هــای اقتصــادی، كاهــش در 
تقاضای جهانی دو برابر كاهش پیش بینی شده 
اســت. تخمین ها نشان می دهند تقاضای نفت 
در ســال گذشــته با 9.3درصد كاهش ) معادل 
9.1 میلیون بشــكه در روز( كاهش داشــته، كه 
در تاریــخ بی ســابقه اســت و بســیار بزرگتــر از 
كاهش در سایر اجزای تقاضاست؛ به طوری كه 
سه چهارم كاهش مصرف انرژی در سال گذشته 
مربوط به كاهش تقاضای بوده است. این عامل 
همچنیــن فاكتــور كلیــدی در كاهــش ضریــب 
انتشار كربن بر اثر استفاده از انرژی بوده است. 
تعطیلی هــای ســال گذشــته ســبب شــد 
تــا تقاضــای نفــت بــه روشــی كامــا متفــاوت از 
ركودهــای اقتصادی گذشــته كاهــش پیدا كند و 
آن هم خرد شدن تقاضای مربوط به حمل ونقل 

بود. با زمین گیر شدن هواپیمـــــا 
جهـــــان  نقــاط  از  بســیاری  در 
تقاضا برای سوخت جت و نفت 
ســفید حــدود 40 درصد )معادل 
روز(  در  بشــكه  میلیــون   3.2
تقاضــا  اســت.  داشــته  كاهــش 
دنبــال  بــه  نیــز  گازوئیــل  بــرای 
جــاده ای  حمل ونقــل  كاهــش 

حدود 13درصد كاهش داشته است. 
با  این حال تقاضا برای محصوالت مرتبط 
با بخش پتروشــیمی نیز به علت تقاضای باالی 
وسایل حفاظت بهداشتی شخصی و سایر لوازم 
پزشكی و بهداشتی با تغییر زیادی همراه نبوده 
اســت. تقاضای گاز طبیعی نیز نســبت به نفت 
مقاومــت بیشــتری داشــته و حــدود 2.3درصــد 
كاهــش داشــته اســت. مصــرف در اكثــر نقــاط 
كاهش داشــته اســت به غیر از كشــور چین كه 
تقاضای گاز آن در سال گذشته 7درصد افزایش 
داشته است. اما باید گفت كه با وجود كاهش 
در تقاضای كل انرژی، تولید انرژی تجدیدپذیرها 
مشــتمل بر بــادی، خورشــیدی، انرژی زیســتی، 
زمین گرمایــی ركــورد زده و بیشــترین افزایــش 
تاریخــی خــود را به ثبت رســانده كه بــا افزایش 
بســیار بــاال در تولیــد انــرژی بــادی و خورشــیدی 

همراه بوده است. 
در طول پنج سال گذشته تولید انرژی های 
تجدید پذیــر حــدود 60درصــد از افزایــش تولیــد 
جهانی انرژی را به خود اختصاص داده است. با 
وجود این، با توجه به اینكه كاهش در تقاضای 
انــرژی و شــدت كربــن عمدتــا بــر اثــر كاهــش 
نفــت بــوده اســت، كــه بــه ایــن معناســت كه با 
برداشته شدن محدودیت های كرونایی و بهبود 
فعالیت های  اقتصادی ممكن اســت كاهش در 
انتشــار كربن ســال گذشــته مجددا بازگردد. در 
این باره می توان گفت كه در طول سال گذشته 
تولیــد نفــت حــدودا 6.6 میلیــون بشــكه در روز 
كاهش داشته كه بیشترین كاهش تولید نفت 
جهان پس از جنگ است. رخدادهای نفتی سال 
گذشــته را می توان به سه قسمت تقسیم كرد، 
از مــاه دســامبر 2019 )10آذر 1398( تــا آوریــل 
)13فروردیــن 1399( دوره ای اســت كــه   2020
تقاضــای نفــت بــه معنــای واقعــی ســقوط كرد؛ 
بــه طــوری كــه در مــاه آوریــل )13فرودیــن تــا 11 
اردیبهشــت 1399( 20 میلیــون بشــكه در روز 
نســبت بــه پیــش از كرونا كمتر بوده اســت. اما 
پاســخ عرضه به این كاهــش ناامیدكننده بود و 
نتایج خوبی نداشته است. نشست اوپك پاس 
بدون توافق به پایان رســید و عرضه برای مدتی 
به دنبال در گرفتن جنگ قیمتی افزایش یافت. 
قیمت ها نیز واكنش نشان دادند. نفت برنت در 
ماه آوریل به كمتر  از 20 دالر رسید و بازار نفت 

بــرای نخســتین بــار شــاهد منفی شــدن قیمت 
شاخص نفتی وست تگزاس اینترمدیت بود.

 امــا در فــاز دوم در فاصلــه زمانــی ماه های 
آوریل تا آگوست 2020 )13فروردین تا 10مرداد 
1399(، بازار نفت شاهد پاسخ از سمت عرضه 
بود؛ به طوری كه اوپك پاس توافق كرد تولید را 
به 9.7میلیون بشكه در روز كاهش دهد. تولید 
نفــت شــیل نیز حــدود 2 میلیون بشــكه در روز 
كاهش یافت. سرعت واكنشی كه بهار گذشته 
در صنعت نفت آمریكا دیده شد بسیار سریع تر 
از كاهــش عــادی بــود و تــا حد زیادی به وســیله 

بستن چاه های نفت صورت گرفت.
 تركیــب كاهــش عرضــه نفــت شــیل بــا 
كاهش در عرضه متداول نفت سبب شد تولید 
نفت آمریكای شمالی در فاصله ماه های مارس 
و مــی حدود چهارمیلیون بشــكه در روز كاهش 
یابــد كــه تقریبا دو برابر کاهش روســیه اســت. 
اما با كاهش محدودیت ها در آسیا و سپس در 
آمریكا و اروپا تقاضا تا حدی بهبود یافت و سبب 

شد تولید و مصرف به هم نزدیكتر شوند. 
از ماه آگوست تا پایان سال 2020 و سپس 
از ابتدای 2021 تا شــروع تابســتان بازار نفت در 
فــاز متفاوتــی قرار گرفــت. با وجود آنكه انتشــار 
موج دوم و ســوم كووید 19 بهبود اقتصاد را كند 
كرد، اما تقاضا همچنان روند  افزایشــی را حفظ 
كرد. برخی از واكنش های سمت عرضه از سوی 
اوپــك پــاس و شــیل برداشــته شــد، ولــی ادامه 
محدودیــت هــای عرضه از ســوی اوپك پاس به 
این معناســت كه بازار به ســمت كســری رفت و 
ذخایــر شــروع بــه عادی شــدن كرده انــد . بدیهی 
اســت تــا آخــر ســال نزدیــك بــه نیمــی از ذخایــر 
مازادی كه در طول نیمه نخســت ســال انباشــته 
شــده بــود، آزاد شــد و قیمت هــا به بشــكه ای در 
ابتدا به 50  و سپس باالتر از 70 دالر نیز رسید.
در كام آخــر می تــوان گفــت كــه تجربیات 
ســال گذشــته و نیز ماه های ابتدایی سال جاری 
میادی نشان می دهد كه اوپك پاس در جبران 
شــوك های موقتی و كوتاه مدت بازار تواناســت، 
ولی توانایی این كارتل نفتی برای جبران كاهش 
پایــدار و رو بــه رشــد تقاضــای نفــت در آینده به 
روشــنی مشــخص نیســت. در این مــورد ممكن 
است هر كدام از اعضای اوپك نگران حفاظت و 
افزایش ســهم بازار خود باشــند و انگیزه كمتری 
برای پایداری بازار داشــته باشند. در این صورت 
می توان گفت كه تا پایداری كرونا در كشورهای 
جهــان و نقــش اثرگــذار آن بــر تولیــد و مصــرف 
انرژی، شاهد نابسامانی بازار و تغییرات قیمتی 
در سال جاری میادی و نیز پس از آن خواهیم 
بــود. ایــن میــزان تغییــرات می توانــد قیمــت هر 
بشــكه نفــت خــام را بیــن 65 تــا 75 دالر در هر 

بشكه رقم بزند.
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هوالرزاق

احتمال ترخیص 
محموله پرحاشیه 

بوش قوت گرفت
خبرگــزاری ایســنا اعام کرده به اطاعاتی دســت 
یافتــه اســت که نشــان می دهــد معاونت امــور حقوقی 
و مجلــس وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی طی نامه ای 
به گمرک خواستار ترخیص محموله بوش شده است.
از آبان سال گذشته که ماجرای ورود 420 کانتینر 
لــوازم خانگــی بــوش در گمــرک شــهید رجایــی مطــرح 
شــد، ابهامــات موجــود درباره ورود ایــن کاال و همچنین 
ممنوعیتی که برای واردات کاالی گروه ٤ وجود داشت، 
موجــب توقــف ترخیــص ایــن محمولــه ممنوعه از ســوی 
گمــرک شــده بــود. در این بیــن جریان منشــأ ارز و ثبت 
ســفارش این کاال از ســوی دســتگاه های مربوط شــفاف 
نبــود و هیچــگاه بــه آن پاســخی ندادند. اما تیر امســال 
مجــددا رایزنــی هــای در مــورد ورود لــوازم خانگــی بوش 
صورت گرفت و حتی خبرهایی مبنی بر ترخیص بخشی 

از آن منتشر شد که در نهایت از سوی گمرک رد شد.
امــا بــه گــزارش ایســنا، در  نامــه وزارت اقتصاد که 
هفتم شــهریور ارســال شــده اســت، بــه صــدور دادنامه 
شــعبه ســوم دیوان عدالــت اداری به نفــع صاحب کاال، 
تمدیــد ثبت ســفارش از ســوی وزارت صنعــت، معدن و 
تجــارت، تأییــد منشــاء ارز مربــوط از ســوی بانک مرکزی 
جمهــوری اســامی ایــران و نامــه دفتر مقــررات صادرات 
و واردات وزارت صمــت کــه بــه صراحت امــکان ترخیص 
ثبــت ســفارش هــای بانکــی پــس از تأییــد منشــاء ارز از 
ســوی بانــک مرکــزی را بــدون قیــد زمانی اعام داشــته، 

استناد شده است.
معاونــت امــور حقوقــی و مجلــس وزارت اقتصــاد 
همچنیــن بــا اســتناد بــه تاییــد تأمین ارز ثبت ســفارش 
یادشــده از ســوی بانــک مرکــزی، اشــاره دفتــر مقــررات 
صــادرات و واردات بــه صــورت مطلــق و عــام بــه تأمیــن 
ارز بــدون تعییــن نــوع ارز، مشــخص شــدن گونه هــای 
تأمیــن ارز از ســوی بانــک مرکــزی و مقیــد نشــدن نامــه 
دفتر مقررات صادرات و واردات به نوع خاصی از تأمین 
ارز، اعام کرده اســت که از دیدگاه حقوقی تأکید نامه 
کل  مدیــر   1400/5/21 مــورخ   659947/1400 شــماره 
دفتــر واردات گمــرک جمهــوری اســامی ایران بــه دور از 
پایــگاه حقوقــی و مغایــر نامه های یاد شــده و بخشــنامه 

بانک مرکزی است.
ثبــت  تمدیــد  بــه  دوبــاره  نامــه  پایانــی  بخــش  در 
ســفارش کاالی شــرکت یاد شــده از ســوی وزارت صمت 
و دریافت کد ســاتا از بانک مرکزی، اظهار کاال و ترتیب 
پرداخــت حقــوق ورودی آن با ســپردن ضمانت نامه الزم 
بــرای ترخیــص کاال تاکیــد شــده و صدور دادنامه شــعبه 
ســوم دیوان عدالت اداری به نفع صاحب کاال، اســتناد 
و تاکیــد شــده اســت کــه اعمــال مــاده 105 قانــون امــور 

گمرکی در این باره موضوعیت پیدا نمی کند.

بــر اســاس مــاده 105 قانــون امــور گمرکــی هــرگاه 
کاالیــی کــه ورود آن ممنــوع اســت، بــرای ورود قطعــی 
بایــد بــا نــام و مشــخصات کامــل و صحیــح اظهار شــود، 
گمــرک بایــد از ترخیــص آن خــودداری و بــه صاحب کاال 
یــا نماینــده قانونــی وی بــه طــور مکتــوب اخطــار کند که 
حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع 

کردن کاال با رعایت ضوابط اقدام کند.
در صورت اقدام نشــدن ظــرف مدت مزبور، گمرک 
کاال را ضبــط و مراتــب را بــه صاحــب آن یــا نماینــده او 
اباغ می کند. صاحب کاال حق دارد از تاریخ اباغ ضبط 
تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم کند 
و مراتــب را حداکثــر ظــرف ١٥ روز از تاریــخ مراجعــه بــه 
دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعام کند؛ در غیر این 

صورت کاال به ضبط قطعی دولت درمی آید.
ایــن مــوارد در حالــی مطــرح شــده که معــاون فنی 
گمــرک ایــران تیــر امســال اعــام کــرده بــود که بــا توجه 
بــه ابهامــات مطرح شــده ترخیص کاالهای بوش کنســل 

اعام شده است.
از جملــه ایــن ابهامــات تامیــن ارز بــود کــه برخــی 
دســتگاه ها تاکیــد داشــتند کــه بــه صــورت بانکــی انجام 
شده است و امکان ترخیص دارد ولی مساله اینجا بود 
کــه ورود لــوازم خانگی بوش، بخشــی با ارز اشــخاص و 
برخــی دیگــر با ارز بانکــی 4200 تومانی در ســال 1396 
و 1397 صــورت گرفتــه بود. همچنین ایراداتی در زمینه 
ثبــت ســفارش کانتینرهــای لــوازم خانگــی بــوش وجــود 
داشــت و ایــن موضــوع نیــز از ســوی گمــرک مطرح شــد 
که لوازم خانگی بوش حتی با توجه به شــرایط اعامی، 
امــکان ورود براســاس مصوبــه بهمن مــاه ســال 1398 را 
کــه بــرای تعیین تکلیف کاالهای گروه ٤ از ســوی هیات 

دولت صادر شده بود، هم نداشت.
البتــه هفتــه گذشــته هــم جــدال دیگــری بــر ســر 
و طبــق گفتــه  بــود  بــاال گرفتــه  لــوازم خانگــی  واردات 
ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، برخی از 
مغازه ها به ویژه در تهران و مشهد که در گذشته لوازم 
خانگــی کــره ای عرضــه می کردنــد و حــاال کاالی ایرانــی، 
اخیراً مغازه های خود را از جنس خالی کردند و از طرف 
دیگــر عــده ای کاالهــای خــود را بــدون ثبت ســفارش به 

گمرک آورده اند.

آغاز ساخت اولین 
کارخانه تولید واکسن 

چینی در اروپا
ترجمه: محمود نواب مطلق

اولیــن  ســاخت 
واکســن  تولیــد  کارخانــه 
چینی بر ضد کووید ۱۹ در 
صربســتان روز پنجشنبه 
۹ ســپتامبر)۱8 شــهریور(  

آغاز شد.
قــرار  ایــن کارخانــه   
 2022 آوریــل  از  اســت 

واکســن  دوز  میلیــون   30 ســاالنه   )1401 )اردیبهشــت 
سینوفارم برای صربستان و چند کشور اروپایی اطراف آن 

تولید کند. 
بر اساس اطاعیه دفتر ریاست جمهوری صربستان، 
در مراسم شروع ساخت این کارخانه اولین سنگ بنای این 
کارخانه را رئیس جمهوری صربســتان، الکســاندر ووسیک، 
در حضور سفیر چین در این کشور، خانم شن بو گذاشت. 
او در این مراســم گفت از اینکه صربســتان به کمک 
شرکای چینی و اماراتی خود »همکاری می کنند و می توانند 

برخی مشکات جهانی را حل کنند، به خود می بالد.« 
رئیس جمهوری صربســتان افزود: »این همکاری های 

بر مبنای دوستی استوار است و نه صرفا منافع.«
 از مــاه ژانویــه ) دی 1399( پویش واکسیناســیون در 
صربســتان به صورت عمده با واکســن چینی ســینوفارم و 
برخی واکسن های دیگر آغاز شده است. صربستان در ماه 
ژوئــن )خــرداد- تیر( تولید واکســن  روســی اســپوتنیک وی 
را نیز در انســتیتو ویروس شناســی، ســرم و واکسن ســازی 

تورالک بلگراد آغاز کرده است.

آلمان؛ حلقه واسط 
توسعه روابط چین و 

اتحادیه اروپا
رئیس جمهــوری چیــن، جمعــه  پینــگ،  شــی جیــن 
گذشــته، ۱0 ســپتامبر ) ۱۹ شــهریور(، در یــک گفت وگــوی 
تلفنــی بــا آنگا مرکل، صدراعظم آلمان خاطر نشــان کرد 

تــا زمانی کــه  دو طرف در 
جهت اســتحکام و تعمیق 
اعتمــاد متقابل و داشــتن 
روابــط بــا منافــع برابــر و 
همکاری هــا  بــر  تمرکــز 
پیشــرفت  کننــد،  تــاش 
روابط چین و آلمان ادامه 

خواهد یافت. 
شــد  یــادآور  او 

کــه از ســال گذشــته  بــه طور مســتمر با صدراعظــم آلمان 
گفت وگوهــای کاربــردی  در مــورد امــور جــاری دو کشــور 
داشته است و این امر به تعمیق روابط دو کشور، برقراری 
اعتماد متقابل در سطحی باال میان آن دو و تحکیم روابط 
چین با اتحادیه اروپا کمک شــایانی کرده اســت.   شــی از 
اینکــه مرکل شــخصا بــه دنبال ارتقای عملــی همکاری ها و 
مبــادالت دوســتانه اتحادیــه اروپــا و آلمــان با چین اســت، 
اظهار خرســندی کرد و افزود طی ســال های گذشــته روابط 
چین و آلمان توسعه هماهنگی داشته است. همکاری های 
دوجانبــه در زمینه هــای گوناگــون در دوره همه گیری کرونا 
تأثیــرات بســیار مثبتــی در مدیریــت ایــن بحــران داشــته و 
موجبات رضایتمندی مردم دو کشور را فراهم کرده است. 
در نتیجه همکاری های دو کشــور، چین توانست مذاکرات 
خــود بــا اتحادیــه اروپــا را در موارد مختلفی چــون توافق بر 
ســر ســرمایه گذاری ها در موعد مشخص، همکاری ها برای 
دفــاع از چندجانبه گرایی، محافظت از تبادالت آزاد تجاری 
و مبــارزه فعــال بــا تغییرت اقلیمی به ثمر برســاند و از این 
مســیر بــه طــور مشــترک در برقــراری صلح و ثبــات جهانی 

نقش خود را ایفا کند. 
به عقیده رئیس جمهوری چین علت اساسی استحکام 
روابــط بــا آلمان در احترام متقابل خاصه می شــود. از این 
رو زمینــه بــرای تفاهــم برســر موضوعات گوناگــون حتی بر 
ســر اختافات فراهم و روابط برد- برد و امتیازات دوجانبه 
حاکم می شود.  او همچنین ابراز امیدواری کرد تا با کمک 
آلمان اتحادیه اروپا سیاســتی »هوشــمندانه و متناســب« 
در روابطــش بــا چیــن در پیــش گیــرد تا اختافــات موجود 
بــه نحــوی هدفمند برطــرف و از این مجــرا روابطی پایدار و 

سالم پدیدار شود. 
مرکل نیز گفت در سال های اخیر روابط چین با آلمان 
و اتحادیه اروپا پیشــرفتهای قابل توجهی داشــته اســت. او 
همچنیــن آمادگــی خود را برای تــاش مضاعف برای حفظ 
ارتباط تنگاتنگ آلمان با چین در راســتای ازمیان برداشــتن 
فاصله هــا  و مدیریــت اختافــات میــان آلمــان و چیــن و 
اتحادیه اروپا و چین از طریق گفت وگو و مذاکرات سازنده 

اعام کرد.
صدر اعظم افزود: توافقنامه های سرمایه گذاری برای 
دو طــرف چینــی و اتحادیــه اروپا ســودمند اســت و امیدوار 
اســت بــدون هیچ مشــکلی این توافقنامه هــا تصویب و در 
زمــان مقتضی عملی شــوند.  به گفتــه او، همچنین آلمان 
امیدوار است در زمینه واکسن با چین همکاری کند. مرکل 
در ایــن گفت وگــو به وضع کنونی افغانســتان نیز پرداخت 
و ابــراز امیــدواری کرد با همکاری چین، هماهنگی و ارتباط 
در چارچوب ســازمان ملل و دیگر طرف های درگیر تقویت 
شــود. شــی نیــز گفــت: چیــن همــواره طرفدار همزیســتی 
مســالمت آمیز و درک متقابــل میــان تمدن هــا بــوده امــا با 
دخالت در امور داخلی کشــورها مخالفت کرده اســت. به 
گفتــه او، چیــن آمــاده اســت بــا همــکاری آلمــان و جامعــه 
جهانی تمام تاش خود را برای تحقق واقعی صلح و امنیتی 

پایداردر افغانستان به کار بندد.
منبع: خبرگزاری شینهوا

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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ی 
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قیمت هرشانه تخم مرغ به 
بیش از ۵۰ هزار تومان رسید

براســاسمشاهداتمیدانیازخرده فروشی های
ســطحشــهرتهرانقیمتهرشــانهتخممرغ۳۰عددی
بهوزندوکیلوگرم۵۰تا۵۵هزارتومانشــدهاســت.
ایــندرحالیاســتکهحدودیــکماهپیشقیمتآن

دربازارحدود۴۵هزارتومانبود.
به گزارش ایسنا، در حقیقت می توان گفت قیمت 
هــر شــانه تخم مــرغ در کمتــر از یــک مــاه حــدود ۵تا ۱۰ 

هزارتومان افزایش یافته است.
گفتنی اســت در ابتدای ســالجاری قیمت هرشــانه 
تخم مــرغ ۲۷ تــا ۳۰ هزارتومــان بــود کــه در خــرداد بــه 
حــدود ۴۰ هزارتومــان نزدیک شــد و در مــرداد نیز از ۴۰ 
هزارتومــان عبــور کرد. در حال حاضر نیز وارد کانال ۵۰ 

هزارتومان شده است.

سیمان کیسه ای ۲۵ هزار 
تومان شد

بــهگفتــهوزیــرصمــت،قیمــتســیمانبــهنــرخ
پیشازقطعیبرقبازگشتوقیمتآندربورسبه

کیسهای۲۵هزارتومانرسید.
به گزارش خانه ملت، سید رضا فاطمی امین اظهار 
کــرد: طبــق قولی کــه در زمان رأی اعتماد بــه نمایندگان 
ملــت داده شــد، خوشــبختانه قیمــت ســیمان بــه نــرخ 
پیــش از قطعــی برق بازگشــت و قیمت آن در بورس به 

کیسه ای ۲۵ هزار تومان رسید.
وزیر صمت افزود: این در حالی است که بسیاری 
معتقــد بودنــد وقتــی نــرخ کاالیــی در ایران بــاال می  رود، 
دیگر پایین نخواهد آمد اما این اتفاق خوشایند رخ داد.
عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم بــا بیــان اینکــه نرخ 
ســیمان فلــه نیز به ۳۶۰ تومان رســید کــه همان قیمت 
ســه ماه قبل اســت، تأکید کرد: کاری که ما برای کنترل 
قیمــت ســیمان انجــام دادیــم اصــاح ســاختار بــود و بــا 
روش های تعزیراتی، موردی و همچنین ایجاد جو روانی 
قیمت  هــا بــه اینجــا نرســید به طــوری که تعادلــی که در 

بازار ایجاد شد، نرخ سیمان کاهش پیدا کرد.
تمامیخرده فروشانسیمانتادوهفتهآیندهوارد

سامانهتجارتوبورسخواهندشد
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تــا دو هفتــه آینــده نیــز بــر 
بــازار ســیمان متمرکــز خواهیــم بــود، یــادآور شــد: تا دو 
فــروش  و عامــان  تمامــی خرده فروشــان  آتــی،  هفتــه 
ســیمان وارد ســامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در 
بورس و در حوزه عمده فروشــی و خرده فروشــی به یک 
روال معقول دســت یابیم. فاطمی امین درباره اقدامات 
صــورت گرفتــه در بــازار فوالد نیز گفــت: قیمت فوالد بر 
ســایر محصوالت بازار مؤثر بوده و بر فضای روانی بازار 
نیز اثرگذار است؛ در این حوزه سه راهکار تعریف شده 

که طی سه ماه عملیاتی خواهد شد.
کامــل  رصــد  مهــر  در  کــرد:  اضافــه  صمــت  وزیــر 
اطاعاتــی از زنجیــره فــوالد را دنبــال می کنیــم تــا تمــام 
در  محصــوالت  و  شــمش  فــوالدی،  مقاطــع  تولیــدات 
ســامانه جامــع تجــارت عرضــه شــود و رانت هــا و چنــد 
قیمتی بودن فوالد از این طریق از بین برود. وی افزود: 
در مرحلــه دوم ســاختار بــازار را اصــاح خواهیــم کــرد و 
تأثیــر ابــاغ قوانین و مقررات جدیــد را در آبان خواهیم 
دید و امضاهای طایی تا این زمان از بین خواهد رفت.
فاطمی امین تصریح کرد: در آذرماه نیز در ساختار 
صنعــت فــوالد اصاح ســاختاری خواهیم داشــت که به 
ســمت کاهــش قیمت تمام شــده حرکــت کنیم و رقابت 
سازنده ای برای کاهش هزینه ها در بازار فوالد را شاهد 

باشیم و بازار فوالد تحت تأثیر نوسانات ارزی نباشد.

ساداتی نژاد: عرضه برنج 
خارجی در صورت نیاز بازار 

تداوم می یابد
بنابراعالموزیرجهادکشاورزی،درصورتنیاز،
عرضــهبرنــجخارجیازســویشــرکتبازرگانــیدولتی

برایمدیریتبازارادامهخواهدداشت.
ســیدجواد  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
از  جمعــی  بــا  مشــترک  نشســت  در  ســاداتی نژاد، 
نمایندگان مجلس شورای اسامی در خصوص موضوع 
تنظیــم بــازار کاالهــای اساســی، افزود: در این نشســت 
گزارشــی از نحوه تأمین و تنظیم بازار کاالهای اساســی 
بــه نماینــدگان ارائــه و دغدغــه نماینــدگان در خصــوص 

بازار کاالهای اساسی شنیده شد.
تاثیراعتمادبهتشکلهاوکاهشقیمتمرغ

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه تمــام تاش 
انجمن هــا  کمــک  بــا  بــازار  متبــوع مدیریــت  وزارتخانــه 
کــرد:  اظهــار  اســت،  کشــاورزی  بخــش  تشــکل های  و 
جلســه  ای هم با تشــکل های بخش کشاورزی در همین 
راســتا برگزار شــد که این جلســات را اســتمرار خواهیم 
داد؛ اعتقــاد داریــم ظرفیــت و قــدرت تشــکل ها بایــد در 

تنظیم بازار به کار گرفته شود.
وی تصریح کرد: طی یک هفته گذشته، اثر اعتماد 
به تشکل های بخش کشاورزی به ویژه در بحث تعدیل 
قیمت مرغ را می توان ماحظه کرد. ســاداتی نژاد گفت: 
در بحث برنج نیز که یکی دیگر از کاالهای اساسی مهم 
برای مردم است و یکی از اصلی ترین دغدغه های امروز 
نمایندگان نیز بود، در صورت نیاز همچنان عرضه برنج 
خارجــی از ســوی شــرکت بازرگانــی دولتــی را اســتمرار 

خواهیم داد تا قیمت برنج در بازار کنترل شود.
وزیــر جهــاد کشــاورزی یــادآور شــد: البته بــه دلیل 
خشکســالی ها در تولیــد برنــج ایرانــی ۱۸ درصد کاهش 
تولید را شــاهد خواهیم بود. قیمت برنج به دلیل وضع 
عرضــه و تقاضــا افزایش داشــته اســت، امــا قیمت برنج 

خارجی را در بازار کنترل خواهیم کرد.
بــه تازگی دولت بــرای حمایت از مصرف کنندگان و 
تعدیــل قیمــت برنــج در بازار به دلیــل ممنوعیت فصلی 
واردات، به عرضه ۱۰۰ هزار تن برنج از ذخیره احتیاطی 

شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام کرد.

افزایش ۴۶ درصدی 
پروازهای عبوری از آسمان 

ایران
درتیــرامســال۱۰۶۴۱پــروازعبــوریازآســمان
کشورثبتشدهکهنسبتبهماهمشابهسالگذشته

با۷۲۹۵پرواز۴۶درصدافزایشیافتهاست.
شــرکت  آمــار  اســاس  بــر  تســنیم،  گــزارش  بــه 
فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران، طی تیرماه امســال 
۱۸ ایرالیــن داخلــی پروازهــای برنامه ای را با ۲۶9 هزار و 

۲۱ دقیقه انجام داده اند.
در بیــن شــرکت های هواپیمایــی تابــان، ایران ایــر 
و پــارس ایــر بــه ترتیــب بــا ۳۱ درصــد، ۲۷ و ۲۷ درصــد 
در صــدر فهرســت بیشــترین تاخیــر پــروازی قــرار دارند. 
شــرکت های هواپیمایی ماهان و معراج نیز به ترتیب با 
۵ و ۱۰ درصــد در پروازهــای برنامه ای مســافری کمترین 

درصد تاخیرات را به خود اختصاص داده اند.
طی تیر ۱۴۰۰ در مجموع ۲۸ هزار و ۶۶۱ نشســت 
و برخاســت داخلــی انجــام شــده کــه ۲ میلیــون و ۲۸۳ 
هــزار و ۲۶۶ مســافر و ۱۷ میلیــون و ۳۸۷ هــزار و ۲۶۶ 
کیلوگرم بار به وسیله این پروازها جابه جا شده اند. این 
ارقام نســبت به تیرماه ســال ۱۳99 به ترتیب ۲۷، ۱۳ و 
 ۲9 درصد و نسبت به خرداد سال جاری به ترتیب ۳، ۲

و ۲ درصد افزایش داشته اند.
در مــاه مــورد اشــاره در چهــار فــرودگاه اختصاصــی 
کشــور کیــش، قشــم، چابهــار و ماکــو در مجمــوع ۲ هزار 
و ۱۸۸ نشســت و برخاســت داخلــی انجــام شــده کــه این 
پروازهــا ۱۸۳ هــزار و ۲99 مســافر و یــک میلیــون و 9۷۶  
هــزار و ۸  کیلوگــرم بــار جابه جــا کرده انــد. عملکــرد ایــن 
فرودگاه ها نیز نســبت به ماه مشــابه در ســال گذشته به 
ترتیــب ۲۶، ۶ و ۱۰ درصــد رشــد داشــته و نســبت بــه مــاه 
پیش از آن به ترتیب ۱9، ۲۴ و ۲۶ درصد کاهش داشــته 
اســت.  در ایــن مــاه فرودگاه بین المللــی مهرآباد تهران با 
انجــام ۱۰ هــزار و ۵۳۲ نشســت و برخاســت و جابه جایی 
۸۴۷ هــزار و ۸۴۵ مســافر رکــورددار انجام پرواز داخلی و 
تردد مسافر در کشور بوده و ۱۴/۳۴ درصد از کل نشست 
و برخاســت های داخلــی و ۲۷/۳۴ درصــد از جابه جایــی 
مســافر داخلــی را بــه خــود اختصاص داده اســت. پس از 
ایــن فــرودگاه، بــه ترتیــب دو فرودگاه مشــهد بــا ۴ هزار و 
۴۸۱ نشست و برخاست و شیراز با ۲ هزار و۲۴۸ نشست 
و برخاســت قــرار گرفته انــد. فــرودگاه کیش نیز بــا هزار و 
۷9۸ نشســت و برخاست، رتبه اول در بین فرودگاه های 
اختصاصی و رتبه چهارم در بین کل فرودگاه های کشور را 

به خود اختصاص داده است.
در این ماه فرودگاه ماکو با ۱۶ نشست و برخاست 
داخلــی و جابه جایی 9۶9 مســافر کم ترددترین فرودگاه 
و  نشســت   ۸ انجــام  بــا  اراک  فــرودگاه  و  اختصاصــی 
برخاست داخلی و جابه جایی ۷۲۰ مسافر کم ترددترین 
حداقــل۸۰   ۱۴۰۰ درتیرمــاه  بوده انــد.  کشــور  فــرودگاه 
درصــد نشســت و برخاســت های داخلــی بــه ترتیــب در  
اهــواز،  کیــش،  مهرآبــاد، مشــهد، شــیراز،  فــرودگاه   ٩
اصفهــان، بندرعبــاس، تبریــز  و خلیج فارس )عســلویه( 
بــه   ۱۴۰۰ فروردیــن  از  اســت. همچنیــن  شــده  انجــام 
فرودگاه هــای تحــت مالکیــت شــرکت، هشــت فــرودگاه 
عســلویه، خارک، ماهشــهر، الوان، ســیری، گچســاران، 

بهرگان و آغاجاری اضافه شده است. 
تهــران- مــاه چهــار مســیر مشــهد-تهران،  ایــن  در 
مشــهد، شــیراز-تهران و تهران-شــیراز به ترتیب ۴ مسیر 
پرتردد داخلی بوده اند و پس از آن نیز دو مسیر تهران-

اهواز و اهواز-تهران قرار دارند.
همچنیــن در تیــر امســال ۱۰۶۴۱ پــرواز عبــوری از 
آسمان کشور ثبت شده که نسبت به ماه مشابه سال 

گذشته با ۷۲9۵ پرواز ۴۶ درصد افزایش یافته است.

خبـــــــــــــــــراخبـــــــــــــــــار

رئیــساتحادیهناشــرانوکتابفروشــان
محمدمهــدی بــه نامــهای ارســال از تهــران
اســماعیلیوزیــرارشــادوتوضیــحمشــکالت
صنــفنشــرخبــردادوگفــتکــهمشــکالت
کاغــذ، مشــکالت کتــاب، تیــراژ کاهــش
کتابفروشــیها،ناشــرانو...تمــاممعضالت
اینکــهوام بــهشــکلکلــیو صنعــتنشــر
تســهیالتکرونایــیپرداختشــد،امــااجازه

برداشتنداریمدرایننامهارائهشد.
هومان حسن پور درباره مشکات کنونی 
ناشــران و کتابفروشــان اظهار کــرد: تمهیدات 
کرونانــی از جملــه ارائــه تســهیات و پرداخت 

وام ها در حال انجام اســت. البته پس از طی 
مراحلی ســخت و معرفی ضامن یا ارائه ســند 
ملکــی و پــس از شــش ماه معطلــی، وام هــا 
پرداخــت شــده، امــا نکتــه قابــل توجــه اینکــه 
حــاال کــه وام ها واریز شــده متقاضیــان امکان 
برداشــت ندارنــد. در پاســخ بــه صادرنشــدن 
مجــوز برداشــت عنوان می شــود کــه موافقت 

فعا صورت نگرفته است.
رئیــس اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان 
تهــران بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر کمبــود 
نقدینگی در بازار نشــر بیداد می کند، توضیح 
داد: در کنار همه این مشکات افزایش قیمت 

مراحــل تولیــد یــک کتاب اعم از لــوازم، کاغذ، 
زینــک و... بــه معنای کامل موارد اولیه را هم 
در نظر بگیرید که همه باالســت و مشــکاتی 
را ایجــاد کــرده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکه 
تمام این مشــکات در حوزه نشر طی نامه ای 
بــه وزیــر ارشــاد دولــت ســیزدهم ارائــه شــده 
عنــوان کــرد: مشــکات کاهــش تیــراژ کتــاب، 
کتابفروشــی ها،  مشــکات  کاغــذ،  مشــکات 
ناشــران و... تمــام معضــات صنعت نشــر به 
شــکل کلــی در نامــه به آقای اســماعیلی وزیر 
ارشــاد ارائه شــد و امیدواریم پس از اســتقرار 
کامــل و معرفــی معاونــان و مدیــران بــه آنهــا 

رســیدگی شود. حسن پور به معافیت ناشران 
و کتابفروشــان هــم اشــاره کــرد و در راســتای 
برخــی اعمــال ســلیقه ها و ایجــاد مشــکات و 
چالش هایــی بــرای متقاضیــان ایــن صنف هم 
گفت: تبصره ها و اعمال سلیقه ها در راستای 
مــوارد مختلف بســیار اســت در حالی که این 
معافیت برای تسهیل در امر نشر ایجاد شد.
تخلفــات  از  مــواردی  بــه  پایــان  در  وی 
در حــوزه کاغــذ اشــاره و تصریــح کــرد: برخــی 
افــراد بــا ارز دولتی کاغذ وارد کــرده اما توزیع 
نکرده انــد. امیدواریــم بــا طــی مراحــل قضایی 

این کاغذها به زودی در بازار توزیع شوند.

رئیــسمرکــزتنظیــممقــرراتســازمان
فراخوانــی، طــی کشــور، مالیاتــی امــور
آزمایشــگاههای و حقوقــی اشــخاص از
ذی صــالحوتوانمنددرحوزهآزمونوکنترل
شــاخصهاومعیارهایتعیینشدهازقبیل
اســتانداردهایســخت افزاریونرم افــزاری،
امنیتوحسابداریدعوتبههمکاریکرد.
محمــدی  کــوروش  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بــا بیــان اینکــه یکــی از الزامــات اساســی در 
راســتای اجــرای قانون پایانه های فروشــگاهی 
و ســامانه مودیــان بــه منظــور اســتقرار نظــام 
یکپارچــه و فراگیــر پایانه هــای فروشــگاهی و 
ســامانه مودیان، شناســایی اشخاص حقوقی 
و آزمایشــگاه های ذی صاح و توانمند اســت، 
گفــت: بــه همیــن منظــور، طــی فراخوانــی از 
آزمایشــگاه های  و  حقوقــی  اشــخاص  همــه 
کنتــرل  و  و  آزمــون  حــوزه  در  ذی صــاح 
شــاخص ها و معیارهای تعیین شــده از قبیل 
نرم افــزاری،  و  ســخت افزاری  اســتانداردهای 
صــدور  همچنیــن  و  حســابداری  و  امنیــت 
گواهی صاحیت آزمایشــگاه ذی صاح دعوت 

به همکاری می کنیم.
طبق اعام سازمان امور مالیاتی، رئیس 
مرکــز تنظیــم مقــررات این ســازمان افزود: در 
چارچــوب جدیــد زیســت بــوم نظــام یکپارچه 
پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه  و فراگیــر 
نقــش  ایفــای  متعــددی  بازیگــران  مودیــان، 
می کنند و از جمله کلیدی ترین این بازیگران، 
آزمایشــگاه های ذی صــاح هســتند که وظیفه 
حصــول اطمینــان از تحقــق الزامــات فنــی و 
کیفــی جریــان اطاعــات در نظــام مزبــور را بر 

عهده دارند.
وی تصریــح کــرد: بــه همیــن منظــور و  به 
دنبــال برنامه ریزی ها و سیاســت گذاری های به 
عمل آمده در نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های 
اســناد  نیــز  و  مودیــان  و ســامانه  فروشــگاهی 
قانونی و اباغی، ایجاد و راه اندازی شرکت های 
معتمــد مالیاتی در حوزه های تخصصی مختلف 
در  تخصصــی،  ذی صــاح  آزمایشــگاه های  و 
دســتور کار قــرار گرفتــه که به فراخــور و مطابق 
ایــن  از  همــکاری  بــرای  ســازمان،  برنامه ریــزی 

اشخاص دعوت به عمل می آوریم.   
ســال  شــهریور  از  گــزارش،  ایــن  طبــق 
۱۳9۸ معادل ۱۵ گروه از فعاالن اقتصادی که 
حدود ۵۰ شــغل می شــوند، ملزم بــه ثبت نام 
در ســامانه پایانــه فروشــگاهی و اســتفاده از 

کارتخوان شده اند. 
گروه های شغلی که باید برای اتصال به 
ســامانه فروشــگاهی اقدام کنند، بدین شــرح 

هستند:
۱. وکا

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی

۴. مشاورین اماک
رســتوران ها،  پذیرایــی،  تــاالر   .۵
فروشــی ها  اغذیــه  کبابی هــا،  چلوکبابی هــا، 
و فســت فودی هــا، ســفره خانه هــای ســنتی 

و کافــی شــاپ ها، کترینگ هــا و تهیــه غذاهــا، 
قهــوه خانه هــا، ســالن های غذاخــوری و بــاغ 
تاالرهــا، باغ ســراها، طباخی هــا، آش و حلیم 
بریانــی  کتــه کبابی هــا،  پزی هــا، جگرکی هــا، 

فروشی ها و مشاغل مشابه
۶. مرکــز اقامتــی از قبیــل هتل هــا، هتل 
آپارتمان هــا، مهمــان پذیرهــا، مهمان ســراها، 
مهمــان خانه هــا، مســافرخانه ها، بــاغ ویاها، 

اقامتگاه های بین راهی و متل ها
۷. نمایشــگاه ها و فروشــگاه های وسایط 
آالت  ماشــین  اســتثنای  موتوری)بــه  نقلیــه 

راهسازی، ساختمانی و کشاورزی(
۸. آرایشگاه های مردانه و زنانه

)بــه  فروشــی ها  خشــکبار  و  آجیــل   .9
قانــون   )۸۱( مــاده  مشــمولین  اســتثنای 

مالیات های مستقیم و واردکنندگان(

۱۰. قنادی هــا و شیرینی فروشــی ها، آب 
میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها

۱۱. میوه و تره بار فروش های مستقر در 
میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و 

تره بار، میوه فروشی ها
۱۲. مجموعه های فرهنگی و ورزشی

۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی ها 
)به استثنای تولیدکنندگان و واردکنندگان(

و  رایانه ای)گیم نت هــا(  بازی هــای   .۱۴
کافی نت ها

)دفتــر  ارتباطــی  خدمــات  دفاتــر   .۱۵
ثابــت و  خدمــات مشــترکان تلفــن همــراه و 
خدمــات پســتی(، دفاتــر خدمــات الکترونیکی 
)از جملــه دفاتــر پلیــس+۱۰، دفاتــر خدمــات 
الکترونیــک شــهر، دفاتــر خدمــات پیشــخوان 

دولت و خدمات الکترونیک قضایی(

اتــاقاصنافایــراندراطالعیهایازتمدید
مهلتثبتنامتسهیالت۱۲درصدبرای۱۴گروه

شغلیونیزتاالردارانخبرداد.
بــر اســاس ایــن اطاعیــه و مصوبــه کارگروه 
مقابلــه بــا پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از شــیوع 
کرونا، فعاالن ۱۴ گروه از مشــاغل اعم از صنفی 
و غیــر صنفــی ) شــامل ۸۵۰ زیــر رســته( کــه در 
ذیل به آن اشــاره خواهد شــد می توانند تا پایان 
 آذر ۱۴۰۰ بــا مراجعــه بــه ســامانه کارا به نشــانی

 kara.mcls.gov.ir نسبت به ثبت نام تسهیات 

۱۲ درصدی ثبت نام کنند.
ایــن  مشــمول  شــغلی  گروه هــای  فهرســت 

تسهیات:
۱- مراکــز تولیــد و توزیــع غذاهــای آمــاده اعــم از 
رســتوران ها، بوفه هــا، طباخی هــا، قهوه خانه ها و 

اغذیه فروشی ها
۲- مراکــز مربــوط بــه گردشــگری شــامل هتل ها، 

و  جهانگــردی  مجتمع هــای  آپارتمان هــا،  هتــل 
مهمان ســراها،  مهمان پذیرهــا،  گردشــگری، 
مســافرخانه ها، مراکــز بوم گــردی، مراکــز اقامتی، 
پذیرایــی، تفریحی، خدمــات بین راهی، موزه ها و 

زائرسراها
۳- حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم 

از هوایی، جاده ای ریلی و دریایی
۴- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری

۵- دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی
۶- تولید و توزیع پوشاک

۷- تولید و توزیع کیف و کفش
۸- مراکــز توزیــع آجیل خشــکبار، قنادی بســتنی 

و آبمیوه
و  ورزشــی  مجتمع هــای  و  باشــگاه ها  مراکــز   -9

تفریحی
۱۰- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی هنری 

و رسانه ای

۱۱- مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی
آرایشــگاه ها  رانندگــی  آموزشــگاه های   -۱۲

سالن های زیبایی و گرمابه ها
۱۳- موسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری 
از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی که 
در حوزه های درمانی و تشخیصی و آزمایشگاهی 

و پاراکلینیکی فعال هستند
۱۴- واحدهــای پــرورش مرغ گوشــتی و مرغ مادر 
و  ســبزی  گلخانــه ای  محصــوالت  تولیــد  مراکــز 
صیفیجات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و 

گیاهان زینتی و ماهیان زینتی
مهلت این ثبت نام پیش تر تا پایان شهریور 

بود که ۳ماه تمدید شد.
بــر این اســاس به تعــداد کارکنان واحدهای 
ثبت نام شــده، اعم از بیمه شــده و بیمه نشــده، 
۱۲ تــا ۱۶ میلیــون تومــان وام ۱۲ درصــد، بــا بــاز 
تنفــس  مــاه   ۲ و  اقســاط  ماهــه   ۲۲ پرداخــت 

)مجموعا ۲۴ ماه( تعلق می گیرد.
تاالردارانبهجایسامانهکارابهاتحادیه

مراجعهکنند
اتــاق اصنــاف ایران در این اطاعیه افزود: ســتاد 
ملی مقابله با کرونا به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و به 
موجب خسارت سنگین تاالرداران طی ۱9 ماهه شیوع 
کرونا و تعطیلی های مکرر این صنف، تسهیات ویژه ای 
بــه تاالرهــا و بــاغ- تاالرها اختصاص داد که بر اســاس 

متراژ آن ها تعیین و تایید خواهد شد.
تاالرداران و دارندگان باغ- تاالر با مراجعه به 
اتحادیه مربوط در شهرستان خود ثبت نام اولیه را 
انجام خواهد داد و پس از بازرسی اتحادیه، میزان 
تســهیات از ۱۵۰ تــا ۴۵۰ میلیــون تومان تعیین و 
فهرست آن ها توسط اتحادیه و اتاق شهرستان در 

سایت ایرانیان اصناف ثبت خواهد شد.
بــر اســاس هماهنگــی به عمل آمده توســط 
اتــاق اصنــاف ایــران، مهلــت ارســال این فهرســت 

تــا پایــان مهــر ۱۴۰۰ تمدید شــد، لذا آن دســته از 
اتحادیه هایــی کــه فهرســت خــود را ارســال کــرده 
اما تاالر جامانده ای دارند، الزم اســت نســبت به 
ارســال فهرســت تکمیلی اقدام کنند و آن دســته 
از شــهرهایی کــه هنــوز ایــن فهرســت را ارســال 
نکرده انــد ملــزم هســتند تا در مهلت داده شــده، 
از طریــق اتــاق اصنــاف شهرســتان فایــل لیســت 
تــاالرداران را مطابــق نامــه شــماره ۶۱۷۷/۰9/۷ 
مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران در ســامانه 

ایرانیان اصناف بارگذاری کنند.
عقــد  طــی  دســتورالعمل  ایــن  تســهیات 
مرابحــه عــام بــه صورت یــک مرحله ای بــا نرخ ۱۲ 
درصــد و اقســاط ۲۲ ماهــه پرداخــت می شــود. 
مــدت دو مــاه نیــز بــرای بازپرداخــت قســط اول 
ایــن تســهیات پــس از اخذ آن، تنفس محاســبه 
و اعمــال خواهــد شــد که مجموعاً دوره اقســاط و 

تنفس ۲۴ ماه خواهد بود.

ســخنگوونائــبرئیــساتاقاصنــافایران
بــابــرشــمردندوراهــکاربــرایافزایــشبیــالن
اقتصــادیدولــتگفــتکــهاگردولتســیزدهم
پایــانمســئولیتچهارســالهخــود بخواهــددر
بیــالنخوبــیداشــتهباشــد،حتمــامیبایســت
درارتبــاطبــابخشخصوصــیاقدامــاتجــدیو
موثــریداشــتهباشــدودرایــنراســتادومحــور
بــا رادنبــالکنــد:اول؛کســبنظــروتعامــل
بخشخصوصیودوم؛برونسپاریوواگذاری.
پایــگاه  بــا  گفت وگــو  در  صفایــی  مجتبــی 
مــروری  بــا  و  ایــران  اصنــاف  اتــاق  اطاع رســانی 
بــر میــزان و نحــوه اســتفاده دولــت دوازدهــم از 
ظرفیت هــای اصنــاف و بخــش خصوصــی گفــت: 
از  می توانــد  دولــت  هــر  کــه  بهــره ای  مهمتریــن 
ظرفیت اصناف کشــور ببرد این اســت که در هر 
تصمیم گیــری و تصمیم ســازی کــه دربــاره اصناف 

است، حتما نظرات اتحادیه ها و اتاق های اصناف 
را بگیــرد. کاری کــه دولت قبل ادعا می کرد انجام 

می دهد اما در عمل این طور نبود.
وی اظهــار کــرد: دولــت قبــل پشــت درهــای 
بســته تصمیماتــی گرفــت و در نهایــت وضعیــت 
تورم و نارســایی کاالیی کشــور به جایی رسید که 
هــر هفتــه یــک بحــران و چالــش درباره گوشــت، 

مرغ، پوشک، لبنیات و … روبرو بودیم.
صفایــی تاکید کرد: در راســتای تکرارنشــدن 
دولــت  از  مــا  خواســته  اولیــن  تجربیــات،  ایــن 
ســیزدهم، احیــای مــاده ۲ قانــون بهبــود مســتمر 
بــر تکلیــف دولــت  محیــط کســب و کار، مبنــی 
بــر اســتفاده از نظــر کتبــی اتاق هــا و تشــکل های 
ذی ربــط در مراحل بررســی موضوعــات مربوط به 
محیــط کســب و کارهــا و اصاح و تدوین مقررات 

و آیین نامه ها است.

وی گفــت: در بخش خصوصــی دغدغه هایی 
وجــود دارد کــه معمــوال در بخــش دولتــی دیــده 
افزایــش  دنبــال  بــه  بخش خصوصــی  نمی شــود. 
بهــره وری، چابک ســازی و به روزرســانی اســت اما 
بخش دولتی به دلیل اینکه حقوق پایان ماهش 
را دارد، در بســیاری از مواقــع، خاقیــت الزم را 

ندارد.
نائــب رئیس اتــاق اصناف ایــران اظهار کرد: 
همچنین زمانی که دولت می خواهد بخشنامه ای 
صــادر کنــد و در آن، بخش خصوصــی را مخاطــب 
قــرار دهد و یا در اجرا از ظرفیت بخش خصوصی 
اســتفاده کنــد، می طلبــد که حتما نظر ایشــان به 
عنــوان مجریــان و مجربــان آن بخــش را بگیــرد. 
هیــچ وقــت کســی از مشــورت، ضــرر نمی کنــد. 
بســیاری از آســیب های اقتصــادی نیز به واســطه 
تصمیماتــی بــوده کــه دولت های پیشــین، پشــت 

ایــن  هــم  گاهــی  و  گرفته انــد  بســته  درهــای 
تصمیمــات بــرای عــده ای ایجاد رانت کــرد. همان 
افــراد نگذاشــتند تــا بخش خصوصی واقعــی امور 

کشور را در دست بگیرد.
صفایی ادامه داد: دولت سیزدهم باید متفاوت 
از دولت  های قبل عمل کند و در برون سپاری ها، بر 

افرادی که اهلیت دارند تمرکر کند.
وی بیــان کرد: تا امروز، رئیس جمهور مکرر 
گفته انــد که از ظرفیت بخش خصوصی اســتفاده 
خواهنــد کــرد و در طــرح ســاخت یــک میلیــون 
مســکن به طور ســاالنه هم اشــاره داشــته اند که 
ایــن ســاختمان ها را یــا خــود دولت می ســازد و یا 
برون ســپاری خواهــد کــرد. ایــن تصمیــم درســتی 
اســت چراکه تجربه نشــان داده، هر جا دولت به 
بخش خصوصــی اعتمــاد کــرده نتیجــه مثبتی هم 

گرفته است.

صفایــی تصریــح کــرد: اســتفاده از ظرفیــت 
بخــش خصوصــی در ایــن طرح نه تنهــا به توفیق 
دولــت در اجرا کمــک خواهد کرد، بلکه به احیای 
کســب و کارهــا و اشــتغال زایی نیــز منجر خواهد 
شد. به عنوان نمونه، ساخت یک میلیون مسکن 
عرضه کننــدگان  و  تولیدکننــدگان  ســال  هــر  در 

مصالح را احیا می کند.
وی خاطرنشــان کــرد: یکی از نــکات مهم در 
اجــرای این طرح آن اســت کــه از تولیدات داخلی 
با کیفیت اســتفاده شــود. گاها آنجا که افزایش 
کمیت مطرح شده، پیمان کاران به دنبال کاهش 
هزینه هــا رفته انــد و ایــن روش در کیفیــت کاال 
تاثیــر ســوء گذاشــته اســت. لذا بایــد از مصالح با 
کیفیــت تولیــد داخــل اســتفاده شــود تــا صنوفی 
که طی ســال های اخیر با رکود در ســاخت و ساز 

آسیب جدی دیده اند، دوباره فعال شوند.

۲راهکاراتاقاصنافایرانبرایافزایشبیالناقتصادیدولتسیزدهم

روشثبتنامتسهیالتکروناییبرای۱۴گروهشغلیبهانضمامتاالرداران

رئیساتحادیهناشرانوکتابفروشانتهران:وام
تسهیالتکروناییپرداختشد؛امااجازهبرداشتنداریم

آخرینوضعالزاممشاغلبهنصبکارتخوان
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رئیس هیات مدیره صنایع آرد: 
خرید و فروش حواله  سبوس 

باعث فساد  شده است
صنفــی  انجمن هــای  کانــون  هیات مدیــره  رئیــس 
صنایع آرد ایران اظهار کرد، خرید و فروش حواله های 
ســبوس یکــی از مشــکالت ایــن صنعــت اســت و باعث 

ایجاد فساد شده است. 
بــه گــزارش خبرگــزاری ایلنــا، حســین یزدجــردی در 
نشســت خبــری دیــروز خــود اظهار کــرد: بــا تصمیم وزیر 
اقتصــادی دولــت قبــل قــرار بــر این شــد که قیمت شــیر 
متاســفانه  شــود.  آزاد  ســبوس  قیمــت  و  اصالح شــده 
آقــای گیالن پــور نامــه ای امضــا کــرده که می گویــد دولت 
مابه التفــاوت قیمت هــا را بــه کارخانه ها پرداخت می کند 
تــا دوبــاره ســبوس بــا حوالــه ۱۴۰۰ تومانــی بــه دامداران 
پرداخــت شــود. موضوعــی کــه در ایــن میــان وجــود دارد 
مشکل خرید و فروش حواله جات است که باعث فساد 
می شود. وقتی اصالح قیمت شیر انجام شده چه لزومی 
به چنین کاری وجود دارد؟ عالوه بر این با این حواله ها 
امــروز از کارخانه هــای آرد ســبوس دریافــت می کنند اما 

دولت پول آن را سه سال بعد پرداخت می کند.
او خاطرنشــان کــرد: کارخانه هــا دیگــر نمی توانند از 
جیــب خــود هزینــه کنند تا شــاید چند ســال دیگر دولت 
پــول آنهــا را بپــردازد. تاکنون این کار انجام شــده اما بعد 
از ایــن دیگــر کارخانه هــا نمی تواننــد چنیــن کاری کننــد 
چراکــه دیگــر توان مالــی آنها اجازه نمی دهــد. من اخطار 
جدی می دهم که اگر این نامه آقای گیالنپور عملی شود 
در مهــر بــا مشــکل جــدی در زمینــه آرد و ســبوس مواجه 
می شــویم. رئیس هیئت مدیــره کانون انجمن های صنفی 
صنایــع آرد ایــران تصریــح کــرد: مــن از ســازمان حمایــت 
ســوال کــرده ام کــه آیا خرید و فروش آزاد ســبوس وجود 
دارد یــا خیــر و پاســخ مثبت داده اند. این در حالی اســت 
که ۱۰۰درصد ســبوس تولیدی کارخانه ها به وزارت جهاد 
کشاورزی تحویل داده می شود. وقتی در چنین شرایطی 
بــازار آزاد وجــود دارد یعنــی سوءاســتفاده هایی صــورت 
می گیــرد. آنچــه مــا بــه چشــم خــود می بینیــم ایــن اســت 
کــه وقتی ماشــین های بــاری از کارخانه ســبوس بارگیری 
می کنند چند خیابان آن طرف چند وانت دور این ماشین 

باری را می گیرند و از آن سبوس بارگیری می کنند.
او در پاســخ بــه ســوالی در مــورد اینکــه دامــداران 
می گوینــد مجبــور بــه اســتفاده از نان به عنــوان خوراک 
دام هســتند گفــت: ســبوس یــک بخــش جزئــی از کل 
خــوراک دام اســت. از ابتــدای انقــالب نــان بــه عنــوان 
خــوراک دام اســتفاده می شــد. وقتی قیمت نــان اینطور 
ارزان نگاه داشته شده است حتی جای دستمال کاغذی 
هم استفاده می شود. ما ۳۰درصد دورریز نان داریم که 
همه اینها به دلیل سیاست های غلط در این مورد بوده 
اســت. چــرا وقتــی کاه ۴۲۰۰ تومان اســت ســبوس باید 

۱۴۰۰ تومان به فروش برسد؟

سه راه پیش روی دولت
در ادامــه دبیــر کانون انجمن های صنفــی صنایع آرد 
ایران اظهار کرد: هزینه های تولید در ســال ۹۶ تاکنون به 
شدت افزایش یافته است. دولت برای اعمال تاثیر در این 
موضوع ســه راه را می تواند پیش بگیرد. راه اول: افزایش 
قیمــت نــان اســت که به صــالح نیســت، راه دوم: افزایش 
قیمت ســبوس و راه ســوم پرداخت مابه التفاوت قیمت ها 
است. به دلیل تورم به وجود آمده در خرداد سال جاری، 
بــازار تصمیــم گرفــت کــه قیمــت ســبوس  ســتاد تنظیــم 
آزاد شــود تــا عــالوه بــر تامیــن هزینه کارخانه هــا قیمت ها 

تک نرخی شــده و جلوی فسادهای بعدی گرفته شود.
جهــاد  وزارت  متاســفانه  افــزود:  ایزدیــار  جعفــر 
کشــاورزی بــرای حمایــت از دامدار قیمت را نگه داشــته 
و اجــازه تغییــرات قیمتــی نمی دهــد. از مشــکالت مالــی 
کارخانه هــا ســرگردان هســتند. شــرکت بازرگانی دولتی 
وزارت جهــاد  امــا  اســت  داده  را  بــازار  تنظیــم  مصوبــه 

کشاورزی اجازه تغییرات قیمتی نمی دهد.

وزارت کشاورزی مکلف 
به تسهیل صدور مجوز 

شهرک های کشاورزی شد
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، وزارت جهاد 
کشاورزی را مکلف کردند که نسبت به تسهیل صدور 
مجــوز شــهرک های کشــاورزی و دامپــروری غیردولتــی 

اقدام کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، نمایندگان در جلســه 
علنی دیروز مجلس شــورای اســالمی با ۱۹۰رأی موافق، 
۶ رأی مخالــف و ۴ رأی ممتنــع از ۲۳۸ نماینده حاضر با 
مــاده ۱۱ طــرح تقویت امنیت غذایی کشــور و رفع موانع 

تولیدات کشاورزی موافقت کردند.
متن ماده ۱۱ به شرح زیر است:

تبصــره ۴ مــاده یــک قانــون حفــظ کاربــری اراضــی 
زراعی و باغ ها مصوب ۳۱ خرداد ماه ۷۴ با اصالحات و 

الحاقات بعدی به شرح ذیل اصالح می شود:
)کنتــرل(  مهــار  در محیط هــای  ۴- کشــت  تبصــره 
دامــداری،  قــارچ،  پــرورش  گلخانــه ای،  و  شــده  بســته 
پرورش طیور و ماکیان، پرورش آبزیان و ماهیان زینتی 
و مراکز تولید و عرضه زنده آبزیان، پرورش زنبور عسل 
و حشــرات مفیــد و تاسیســات آبیــاری و ســرچاهی و 
واحدهــای صنایــع تحویلی و تکمیلی و قضایی و فرآوری 
محصــوالت کشــاورزی و منابــع طبیعی و ســایر نیازها و 
تولیدات بخش کشاورزی از مصادیق فعالیت کشاورزی 
بــوده و احــداث آن هــا در اراضی کشــاورزی بهینه کردن 
انبــار  اســتخر،  ســاخت  و  کشــاورزی  بخــش  تولیــدات 
بــا  و  بــوده  نگهبانــی  اتاقــک  و  کشــاورزی  محصــوالت 
رعایت ضوابط زیســت محیطی و موافقت ســازمان جهاد 

کشاورزی استان تغییر کاربری محسوب نمی شود.
تغییــر کاربــری و تبدیــل طرح های مذکور به ســایر 
طرح های غیر کشــاورزی بدون اخذ مجوز از کمیســیون 
تبصــره یــک مــاده یــک مشــمول مجازات هــای مقــرر در 

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می شود.
در ادامه جلسه، پیشنهاد جعفر قادری مورد تایید 

نمایندگان قرار گرفت و به این ماده الحاق شد.

اخبـــــــــــــــــار

اعالم آمادگی تشکل های 
کشاورزی برای تامین 

نهاده های تولید 
نامــه ای  در  و کشــاورزی  اتحادیه هــای روســتایی 
بــه وزیــر جهــاد در زمینه تامیــن نهاده ها و بازاررســانی 

محصوالت کشاورزی اعالم آمادگی کردند.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، اتحادیه هــای 
مرکزی و سراســری روســتایی و کشــاورزی در نامه ای به 
وزیر جهاد کشاورزی، آمادگی خود را برای نقش آفرینی 
در تصمیم ســازی ها، تصمیم گیری هــا، تصدی گری هــا به 
ویــژه در زمینــه تأمین نهاده ها و بازاررســانی محصوالت 
و  تولیدکننــده  فاصلــه  کاهــش  نــگاه  بــا  کشــاورزی 

مصرف کننده، اعالم کردند.
متن این نامه به شرح زیر است:

برنامه هــای  و  مطالــب  بــه  عنایــت  بــا  احترامــاً 
جنابعالــی در حوزه هــای مختلــف بخــش کشــاورزی و 
بــر اســتفاده از ظرفیــت تشــکل ها و نیــز پیــرو  تاکیــد 
بازتــاب  کــه  ۱۰/۰۶/۱۴۰۰   مــورخ  حضرتعالــی  بیانــات 
خــوب و مناســبی بیــن شــبکه تعاونی هــای کشــاورزی 
اتحادیه هــای  بدینوســیله  اســت،  داشــته  روســتایی  و 
مرکــزی و سراســری روســتایی و کشــاورزی کــه تحــت 
نظــر ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران فعالیــت 
می کننــد آمادگــی خــود را بــرای همیــاری و همــکاری در 
تحقق سیاســت های وزارت جهاد کشــاورزی اعالم کرده 
و آمادگــی دارنــد در صــورت حضور در تصمیم ســازی ها، 
نیــاز  مــورد  الزامــات  و  تصدی گری هــا  تصمیم گیری هــا، 
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای بالفعــل و بالقــوه موجــود 
بــه خصــوص در زمینــه تأمیــن نهاده هــا و بازاررســانی 
محصوالت کشاورزی با نگاه کاهش فاصله تولیدکننده 

و مصرف کننده نقش آفرینی کنند.

گزارشــی  در  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
ســرمایه گذاری های  وجــود  بــا  کــه  کــرده  اعــالم 
ایــن  ایــران،  نســاجی  در صنعــت  شــده  انجــام 
صنعــت در بخش های مختلف زنجیره ارزش آن 
دچــار گلــوگاه و حلقه هــای مفقــوده مهم و قابل 

مالحظه ای است.
در گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــه 
کمبود انواع مواد اولیه مصرفی در زنجیره ارزش 
صنعــت نســاجی بــه عنــوان یکــی از حلقه هــای 

مفقوده مهم این صنعت اشاره شده است.
قیمــت  عمــده  ســهم  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
تمام شــده کاالی نهایــی مرتبــط بــا مــواد اولیــه 
مصرفــی اســت، بــر ایــن اســاس نیــاز اســت در 
در  فعــال  بنگاه هــای  تامیــن،  زنجیــره  بخــش 
ایــن صنعــت از یــک اطمینــان خاطــر در قیمــت، 
کمیــت و کیفیــت مــواد اولیــه برخــوردار باشــند 
زیــادی مواجــه  بــا مشــکالت  ایــن موضــوع  کــه 
اســت، زیرا بخشــی از این مواد از خارج کشــور 
تأمین می شــوند که همین موضوع ســبب شــده 

هزینه های تأمین افزایش یابد.
دربــاره مــواد اولیه ای که در داخل نیز تأمین 
می شود در برخی موارد با کمبود برخی مواد اولیه 
و افزایش رقابت در بورس کاال مواجه می شوند.

مــواد اولیــه صنعــت نســاجی بــه دو دســته 
مــواد اولیــه طبیعــی از جملــه پنبــه و مــواد اولیــه 
مصنوعــی از جمله پلیمرهای صنعت پتروشــیمی 
طبقه بندی می شود. درباره الیاف پنبه نیاز کشور 
حــدود ۱۲۰هــزار تن پنبه در ســال اســت درحالی 
که ظرفیت تولید پنبه کشــور امکان تأمین نیمی 
از این نیاز را دارد و بقیه پنبه مصرفی در صنعت 
نســاجی کشــور به طــور عمده از طریــق واردات از 

کشور ازبکستان تأمین می شود.
از جمله راهکارهایی که به نظر می رسد در 
تولیــد بیشــتر پنبــه در کشــور مؤثــر باشــد اصالح 
نــژاد پنبــه تولیــدی بــرای آب بــری کمتــر و تولیــد 

محصول بیشتر و باکیفیت باالتر است.
در بخــش پلیمرهــای مصنوعــی نیز مشــکل 
به دو بخش تقسیم می شود.  بخش نخست آن 
دســته از پلیمرهایی اســت که زنجیره ارزش آنها 
در کشــور شــکل گرفته و در داخل تولید می شود 
ازجمله پلی استر و پلیپروپیلن گرید نساجی، اما 

تولید آنها کمتر از نیاز داخل است.
بــا  می تــوان  را  مشــکل  ایــن  از  بخشــی   
و  کاال  بــورس  در  محصــوالت  عرضــه  مدیریــت 
تأمین حداکثری نیاز صنایع پایین دســت از سوی 

تولیدکنندگان صنایع باالدست برطرف کرد.
دســته دوم محصوالتــی از جملــه آکریلیــک 
و نایلــون اســت کــه در کشــور تولیــد نمی شــود و 
بایــد برنامه ریزی الزم بــرای تکمیل زنجیره ارزش 
آنها در صنایع باالدست یعنی صنعت پتروشیمی 

کشور انجام شود.
الیــاف  بــه  کشــور  نســاجی  صنعــت  نیــاز   
آکریلیــک حــدود ۱۱۵هــزار تــن در ســال و به طــور 

عمده برای تولید فرش ماشینی است.
 یکــی از دالیــل عدم تولید ایــن محصول در 
کشور کمبود پروپیلن به عنوان ماده اولیه فرایند 
تولیــد آکریلیــک اســت.  در ایــن زمینــه اصــالح 
آیین نامــه جــزء ۴ مــاده الــف بند ۱  قانــون الحاق 
بخشــی از تنظیــم مقــررات مالــی دولــت و ارائــه 
تخفیف خوراک در صنعت پتروشــیمی متناســب 
بــا تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بیشــتر و 

تأمین نیاز داخل می تواند مؤثر باشد.

 کاهش سرمایه گذاری

در صنعت نساجی
براساس برآورد سرمایه گذاری به قیمت های 
ثابت ســال ۹۵ ســرمایه گذاری در صنایع نساجی 
کشــور از ۱۳هــزار میلیــارد ریــال در ســال ۶۸ بــه 
۳۰هزار میلیارد ریال در سال ۷۲ صعود کرد، اما 
از آن پس به شــدت کاهش یافت و به ۹.۵ هزار 

میلیارد ریال در سال ۷۹ سقوط کرد.
صنایــع  در  ســرمایه گذاری   ۸۰ دهــه  در 
نســاجی به تدریج رشــد کرد و به ۲۸هزار میلیارد 
ریــال در ســال ۸۹ افزایــش یافــت. در ســال ۹۱ 
میــزان ســرمایه گذاری به شــدت ســقوط کــرد و به 
۵.۹ هزار میلیارد ریال رســید. این روند تا ســال 
۹۲ ادامــه یافــت و در ســال های ۹۳ تا ۹۵ بهبود 
ایــن صنعــت در  کــرد و ســرمایه گذاری در  پیــدا 
ســال های ۹۶ و ۹۷  به ترتیــب بــه ۱۶ و ۱۴ هــزار 

میلیارد ریال رسید.
رشــد سرمایه گذاری صنایع نساجی در نیمه 
نخست دهه ۸۰ ناشی از اجرای طرح بازسازی و 

نوسازی صنایع نساجی است.

متناسب نبودن ظرفیت های 
صنعتی ایجاد شده در صنعت 

نساجی
بــا وجــود اینکــه در زنجیــره ارزش تولیــدات 
نســاجی بــا حرکت به ســمت جلــو، ارزش افزوده 
بیشــتری ایجاد می شــود، اما شواهد حاکی از آن 
اســت کــه در حلقه هــای نهایــی صنعــت نســاجی 
کشور میزان سرمایه گذاری و ظرفیت سازی پایین 
می آیــد و در مجمــوع بــه ایــن بخــش کم توجهــی 
ارزش افــزوده  دلیــل  همیــن  بــه  و  اســت  شــده 
کمتــری هــم ایجاد می شــود.  این در حالی اســت 
کــه چنان چــه ظرفیت هــای هــر بخــش از زنجیــره 
نســاجی بــا بخش های دیگر آن متناســب باشــد، 
ایجــاد  بخــش  در  مطلوب تــری  به مراتــب  نتایــج 

ارزش افزوده و اشتغال زایی حاصل می شود.

فرسودگی ماشین آالت در برخی 
از بخش های صنعت نساجی

فرســودگی ماشین آالت صنعت نساجی نیز 
یکــی از چالش هــای تکمیــل زنجیــره ارزش ایــن 
صنعت اســت، زیرا فرســودگی ماشین آالت مانع 
از تولیــد محصــوالت باکیفیــت در ایــن صنعــت و 
ازجملــه  پایین دســت  صنایــع  نیازهــای  پوشــش 
کل  از  نمونــه  بــرای  می شــود.  پوشــاک  صنعــت 
تعــداد واحدهــای بافندگی، ۴۵درصــد دارای عمر 
بــاالی ۲۰ ســال، ۳۳درصــد دارای عمــر بیــن ۱۰ تا 
۲۰  ســال و کمتر از ۲۲درصد دارای عمر کمتر از 

۱۰ سال هستند.
زنجیــره تولیــد پارچه لباســی )از ریســندگی 
نخ هــای پنبــه ای و الیــاف مصنوعــی تــا بافندگــی 
و به ویــژه رنگــرزی، چــاپ و تکمیــل( نســبت بــه 
بخش هــای دیگــر صنعــت نســاجی ماننــد تولیــد 
ماشــینی  فــرش  یــا  نخ هــای مصنوعــی  و  الیــاف 

فرسوده تر و از رده خارج شده تر است.
 این چالش ســبب کاهش تدریجی کیفیت 
محصــوالت تولیــدی این بخش و بــه  نوعی باعث 
ایجــاد رکــود در ایــن صنعت شــد. در این شــرایط 
محصــوالت  بــا  رقابــت  تــوان  تولیــدی  کاالهــای 

خارجــی را نداشــتند و ســرمایه گذاری ها به طــور 
چشمگیری کاهش یافت.

چالش های تکمیل زنجیره ارزش 
صنعت نساجی در بخش فروش 

و صنایع نهایی
میــزان ســرمایه گذاری پاییــن و خــرد بــودن 
و  نســاجی  صنایــع  حــوزه  در  قاچــاق  واحدهــا، 
بداظهــاری،  و  کم اظهــاری  تخلفــات  پوشــاک، 
واردات بی رویه پوشاک ارزان قیمت )با برندهای 
جعلی(، عدم توجه به مشارکت در زنجیره عرضه 
بازارهــای  رقابت پذیــری،  فقــدان  برندســازی،  و 
صادراتــی محدود، مشــکالت تأمین کمی و کیفی 
مواد اولیه، عدم توجه به صنعت مُد و متناســب 
نبــودن طراحــی با نیاز بازار، مدیریت های ســنتی 
کم توجهــی  و  حمایت هــا  فقــدان  و  غیرعلمــی  و 
دولت ازجمله چالش های صنایع پایین دســتی در 

زنجیره ارزش صنعت نساجی است.

 پیشنهادها

)پشتیبانی/مانع زدایی(
در خاتمه گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اسالمی پیشنهاداتی در پشتیبانی از این 
صنعت و همچنین مانع زدایی از مشکالت عنوان 

شده است.
برخی از این پیشنهادات به شرح زیر است:
- تدویــن و اجــرای برنامــه راهبردی صادراتی 
صنایــع نســاجی و پوشــاک بــا تاکید بر گســترش 
داخلــی  تولیدکننــدگان  بیــن  مشــترک  همــکاری 
از  بهره منــدی  بــا  و  پوشــاک  معتبــر  برندهــای  و 
مشوق های موضوع بند« خ »ماده ۳۱ قانون رفع 
موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای رقابت پذیــری 

نظام مالی کشور.
- حمایــت از تبلیغــات بنگاه هــای ایرانــی در 
محیط هــای نمایشــگاهی و مراکــز تجاری خارج از 

کشور
صــدور  نحــوه  دســتورالعمل  در  بازنگــری   -
گواهــی فعالیت نمایندگان و شــعب شــرکت های 

خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران
عملکــرد  اطالعــات  شــفافیت  افزایــش   -

فعاالن حوزه صنفی و صنعتی نساجی و پوشاک 
از طریق نظارت بر حسن اجرای قانون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مؤدیــان  و اعمــال جریمه  

واحدهای خاطی
- پشــتیبانی از ایجــاد شــبکه خرده فروشــی 
منســوجات و پوشــاک ایرانــی در ســطح ملــی و 

منطقه ای.
-  تســریع در اجرایی ســازی الزامات موضوع 
ماده ۲  آیین نامه اجرایی ماده ۶  قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز مبنی بر شناسایی کاالی قاچاق 
ورودی و خروجــی در مرحلــه حمــل، انبــار، توزیع 
درون شــهری، عرضــه، معاملــه، اطالعات بانکی و 
اطالعــات مالیاتی واحدها )بــا تأکید بر واحدهای 
نســاجی و پوشــاک( از طریــق رفــع موانــع تکمیل 

سامانه های موضوع قانون مذکور به صورت:
الــف( »ســامانه پنجــره واحــد« و »ســامانه 
جامع تجارت« از طریق رفع عدم هماهنگی موجود 
بیــن دســتگاه های مســئول بارگــذاری اطالعــات از 
جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی بــا ایجاد الــزام قانونی مبنی بر 

انجام هماهنگی میان این دو سامانه.
ب( »سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری 
کاال« و »سامانه مدیریت توزیع کاال« و از طریق 
ضرب االجل و ضمانت اجرای مناسب درخصوص 
آن دسته از فعاالن تجاری که از تکمیل اطالعات 
خــود در »ســامانه مدیریــت توزیــع کاال« ســرباز 

می زنند.
تجــاری:  طــرح  ج( »ســامانه رصــد زنجیــره 
افق« مشــتمل بــر اطالعــات مکان هــای نگهداری 
انبارهــا، ثبــت اطالعــات  کاال در ســامانه جامــع 
تولیــد، واردات و صــادرات کاال، ثبــت اطالعــات 
ثبــت  و  کاال  خــروج  و  ورود  اولیــه،  موجــودی 

اطالعات خرید و فروش کاال.
 - نظــارت بــر اجــرای طرح شناســه دار کردن 
کاالهــا در بــازار و انبارهــا در راســتای آیین نامــه 
اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز.
-  مقابله با کم اظهاری، بداظهاری و تخلفات 
گســترده دیگر )واردات منســوجات و پوشاک( در 
گمرک ها و ســاماندهی و تجمیع و تمرکز واردات 

منسوجات و پوشاک )گمرک های تخصصی(.
و  نوســازی  از  حمایــت  بســته  تدویــن   -
بــه روز رســانی فنــاوری ماشــین آالت و تجهیــزات 
بــه  اتــکا  بــا  پوشــاک  و  نســاجی  تولیدکننــدگان 
و   ۲ مــواد  در  شــده  پیش بینــی  مــوارد  ظرفیــت 
محصــوالت  تولیــد  توســعه  برنامــه  مصوبــه    ۱۰
بــازار  دانش بنیــان و برنامــه حمایــت از توســعه 
پیشــرفته  صنعتــی  ماشــین آالت  و  تجهیــزات 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
- برنامه ریــزی بــرای افزایــش تولیــد )ســطح 
زیرکشــت( پنبــه در کشــور و اصــالح نــژاد پنبــه 
تولیــدی کشــور در جهــت آب بــری کمتــر و تولیــد 

محصول بیشتر و باکیفیت تر.
کاالی  قیمت گــذاری  ضوابــط  در  بازنگــری   -
داخــل )۱۳۸۹( با هدف ارتقای جایگاه بهره وری در 
زنجیــره تأمین و تولیــد و ترغیب واحدهای تولیدی 
)با تمرکز بر صنایع پایه ازجمله نساجی و پوشاک( 

به کاهش ضایعات در طول زنجیره تأمین.
اجرایی ســازی  و  تدویــن  در  تســریع   -
شــرکتی  پیوندهــای  از  حمایــت  دســتورالعمل 
موضوع ماده ۱۴ برنامه توســعه تولید محصوالت 
همــکاری  تقویــت  بــر  تمرکــز  بــا  دانش بنیــان 
شــرکت های دانش بنیــان با شــرکت های نســاجی 
و پوشــاک در تولیــد محصــوالت دانش بنیــان و با 
اســتفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی، 

در راستای تأمین اهداف زیر:
الــف( حمایت از قراردادهای فروش، انتقال 
فنــاوری و همــکاری بلندمــدت میــان شــرکت های 

دانش بنیان و شرکت های نساجی و پوشاک.
شــرکت های  تملــک  از  حمایــت  ب( 
دانش بنیان توسط شرکت های نساجی و پوشاک
ج( حمایــت از ایجاد پیوندهای جمعی میان 
خوشــه های  قالــب  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
فنــاوری و نــوآوری، کنسرســیوم های اقتصــادی و 

برندسازی مشترک تولیدی و توزیعی

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک 
و غــذای کــودک می گویــد، اگــر امــکان تامین 
ارز مــواد اولیــه وجود ندارد برای واردات هم 
ارزی موجــود نیســت. اگــر بنــا بــر تامیــن ارز 
باشد برای تولید داخلی هزینه شود تا تعداد 

قوطی بیشتری تولید شود.
بــا  گفت وگــو  در  تحویــل زاده  هانــی 
خبرگزاری ایلنا، درباره بازار شیرخشک اظهار 
کرد: هفته گذشته سازمان غذا و دارو نامه ای 
به دفتر مقررات واردات و صادرات نوشت که 
مواد رســوبی در گمرک ترخیص شــود. با این 
نامــه می توانیم مــواد اولیه را ترخیص کنیم و 
اگر این مشــکل حل شــود بعید اســت که در 

بازار مشکلی پیش بیاید.
او بــا بیــان اینکــه فعال به مدت ۲ ماه در 
کارخانه هــا ذخایــر مــواد اولیــه داریــم، درباره 
قاچــاق در ایــن حــوزه گفــت: هر زمــان که ارز 
دولتــی بــه تولیدکننده داده می شــود، شــاهد 
قاچــاق هســتیم و زمانــی کــه قیمــت دالر باال 
مــی رود اوضــاع بدتــر هــم می شــود زیــرا برای 
قاچاقچــی بــه صرفه تر می شــود. بنابراین تنها 
راه این اســت که قیمت محصول را آزاد کنند 
و سوبســید را به مصرف کننــده بدهند، یعنی 
بــه تولیدکننــده ارز ندهنــد و اجــازه دهند که 
قیمــت آزاد شــده و در مقابــل همــان پــول به 
تــا  بدهنــد  مصرف کننــده  بــه  یارانــه  صــورت 

هــم بــه مــردم فشــار وارد نشــود و هــم بــرای 
قاچاق چی هم به صرفه نباشد.

شــیر  تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
خشــک نوزاد، قیمت شــیر خشک را در کشور 
۱.۱ تا ۱.۲ یورو عنوان کرد و افزود: این قیمت 
بســیار ارزان اســت امــا در کشــورهای اطــراف 
برابــر   ۲ از  بیــش  افغانســتان  و  عــراق  مثــل 
است، بنابراین برای قاچاقچی به صرفه است 

که آن را از کشور خارج کند.
و  عــراق  مصرف کننــده  کــرد:  تاکیــد  او 
افغانســتانی شیرخشک را با قیمت ۲.۵ یورو 
و باالتــر خریــداری می کنــد و همیــن اختــالف 

قیمت منجر به قاچاق شده است.

تحویل زاده قیمت مناسب برای شیرخشک را 
در کشور ۲.۵ یورو )۹۰ هزار تومان( دانست.
او دربــاره کمبــود شــیر خشــک در بــازار 
در  شیرخشــک  برنــد   ۱۲ اکنــون  کــرد:  بیــان 
کشــور تولید می شــود. بیشــتر کمبــود مربوط 
بــه شیرخشــک های رژیمی اســت ولــی اگر در 
برند خاص کمبود وجود داشــته باشــد، مردم 

می توانند با دیگر برندها جایگزین کنند.
نیــز  محصــول  ایــن  واردات  دربــاره  او 
یــادآور شــد: واردات شیرخشــک ۴ تــا ۵ یــورو 
ارزبــری دارد. اگــر همــان میــزان ارز در اختیار 
قوطــی   ۳ تــا   ۲.۵ گیــرد  قــرار  تولیدکننــده 

شیرخشک تولید می شود. 

برنامــه  صمــت،  وزیــر  گفتــه  بــه 
ســه مرحله ای بــرای فــوالد طراحــی شــده 

اســت که از مهر اجرایی می شود.
به گــزارش خبرگزاری ایلنا، ســیدرضا 
فاطمی  امیــن اظهــار کرد: یکــی از کاالهایی 
کــه بســیار در قیمــت محصــوالت دیگــر و 
همچنیــن فضــای روانــی بــازار موثــر بوده، 
فــوالد اســت. مــا بــرای فــوالد یــک برنامــه 
از  کــه  کردیــم  طراحــی  را  ســه مرحله ای 
ماه های مهر، آبان و آذر شروع می شوند.

او افزود: برنامه ما در مهر رصد کامل 
زنجیــره فوالد اســت. یعنی تمــام تولیدات 
محصــوالت  و  شــمش  فــوالدی،  مقاطــع 
فــوالدی در قالــب بــورس و ســامانه جامع 
تجــارت بیاینــد. این به ما کمک می کند که 
اشراف اطالعاتی داشته باشیم و رانت ها، 
سهمیه ها و چندقیمتی بودن از بین برود.
وزیــر صمــت ضمن وعــده اتمام رانت 
در بــازار فــوالد تــا انتهــای آبــان، گفت: در 
اصــالح  را  بــازار  مــا ســاختار  مرحلــه دوم 

تاثیرگــذاری  و  اوج  یعنــی  کــرد  خواهیــم 
اجرایــی  و  ابــالغ  مهــر  از  کــه  را  قواعــدی 
می شــوند را می بینیم. من می توانم بگویم 
کــه در انتهای آبــان ما دیگر امضای طالیی 
نخواهیــم داشــت و رانــت در بازار فوالد از 

بین خواهد رفت.
او اضافه کرد: مرحله سوم هم از مهر 
آغــاز می شــود امــا تمرکــز مــا بر این اســت 
کــه یک اصــالح ســاختار در صنعــت فوالد 
داشــته باشــیم و به ســمت کاهش قیمت 

تمام شده حرکت کنیم.
فاطمی امیــن خاطرنشــان کــرد: یعنی 
تــا آبــان  رانت هــا و چند قیمتی بــودن را از 
بیــن ببریــم و به بازار ثبات دهیم، ســپس 
آغــاز به ایجــاد یک رقابت ســازنده ای برای 
هزینه هــای  ســربار،  هزینه هــای  کاهــش 
تولیــد و قیمت تمام شــده اتفاق بیافتد که 
ما دیگر در بازار فوالد تحت تاثیر نوسانات 
نــرخ ارز قــرار نگیریم و قیمت ها مبتنی بر 

واقعیات داخل کشور تعیین شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک: اگر ارز برای واردات 
هست چرا برای تامین مواد اولیه اختصاص نمی یابد

تدوین برنامه سه مرحله ای برای صنعت فوالد

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد: 
حلقه های مفقوده صنعت نساجی
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رئیس سازمان برنامه: در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ 
شاخص های کالن اقتصادی هدف قرار می گیرند

ســومینجلسهستادبودجهسال1401 
کلکشــورباحضوررئیسســازمانبرنامهو
بودجه،اعضایســتادونیزرؤســایســازمان
مدیریــتوبرنامهریــزیاســتانهاباموضوع
بررسیوآسیبشناسیطرحهاوپروژههای

عمرانیبرگزارشد.
بــه گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه؛ 
مســعود میرکاظمــی بــا تأکیــد بــر اینکــه هــر 
چه ســریع تر باید با مشــارکت همه اســتان ها 
و دســتگاه های ذیربــط ســاختار جدیــد بودجه 
ترســیم و نهایی شــود ادامــه داد: باید جایگاه 
توســعه اســتان در تمامــی بخش هــا بــا توجه 
بــه نتایــج پــروژه آمایــش ســرزمین مشــخص 
شــود، ســپس بــا تعیین ایــن نقــش و جایگاه 
شــاخص های اقتصادی، هدف گذاری و محقق 

شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با یادآوری 
را  توســعه ای  راهبردهــای  اســت  الزم  اینکــه 
اصــاح کــرد اظهــار کــرد: راهبردهــای توســعه 
مبتنــی بــر توزیــع درآمدهای نفتی کــه میراث 
بجــای مانــده از آغاز دولت های ســازندگی در 
کشــور اســت بــدون انجــام مطالعــات عمیــق 
رویکردهــای توســعه ای وضع اقتصــادی را روز 
به روز پیچیده تر و ســخت تر نموده اســت که 
عزم دولت ســیزدهم در اصاح این راهبردها 

خواهد بود.
معــاون رئیس جمهوری افزود در کشــور، 
از نظر زیر ســاخت ها اقدامات ماندگاری شده 
و یــا در حــوزه علــم و فنــاوری پیشــرفت های 
ایــن امــا  آمــده  وجــود  بــه  در کشــور   خوبــی 

اثر بخشــی الزم را در افزایش رشــد اقتصادی 
بــه ارمغــان نیــاورده اســت و بــرای اثربخــش 
اســت  الزم  موجــود  زیرســاخت های  نمــودن 
در »سیاســت های کان راهبــردی توســعه« 

بازنگری شود.
میرکاظمــی بــا بیــان اینکــه هــدف ما این 

اســت که ســطح رفــاه تمامــی مردم بــاال رود، 
اظهــار کــرد: مردم از جهــت اقتصادی در تنگنا 
قــرار گرفته انــد، بنابرایــن همــه برنامه ها باید 

برای رفع این تنگناها باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه 
اقتصــادی  بودجه ریــزی  الگــوی  بایــد  گفــت: 
مبتنی بر برنامه و با محوریت رشــد اقتصادی 
باشــد و از پــروژه محــوری بــه ســمت اقتصــاد 
محــوری حرکــت کــرد تــا اثربخشــی الزم را در 
زندگی مردم و کشور پیداکند. اساس کار این 
اســت که در جهت گیری های توســعه بازنگری 
رشــد  علمــی،  روش هــای  بــا  بتــوان  و  شــود 
اقتصادی را در هر اســتان محاســبه و ســپس 
روی ســهم هــر بخــش تولیــد و خدمــات بــه 
تفکیک حوزه های مختلف تا سطح شهرستان 

با تعیین وظایف هر بخش تمرکز نمود.
میرکاظمــی بــا تأکید بر اینکــه در بودجه 
ســال 1401 بایــد شــاخص های کان اقتصادی 
کــرد: در بخــش  هدف گیــری شــود، تصریــح 
صنعــت، خیلــی از اســتان ها ظرفیــت باالیــی 
دارنــد کــه بــا اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا و 
تبدیــل بســیاری از دارایی هــای غیر مولد برای 
بــه  ایــن برنامه هــا اســتفاده کــرد  پشــتیبانی 
نحــوی که با کنترل ماهانه مولفه های جزیی، 
نحــوه شــکل¬گیری شــاخص های کان تحــت 
نظــارت و کنتــرل درآیــد تــا اطمینــان حاصــل 
شــود که به تحقق شــاخص های کان نزدیک 

شویم.
ابتــدای نشســت،  در  گــزارش  بنابرایــن 
گزارشــی از وضع  طرح ها و پروژه های عمرانی 
ارائه و سپس اعضای ستاد بودجه سال 1401، 
اولویت هــای بودجــه، منابــع موجــود و نحــوه 
نظارت بر طرح های عمرانی را مطرح کردند و 
مقرر شد الگوی بودجه ریزی اقتصادی مبتنی 
در  کشــور  اقتصــادی  کان  شــاخص های  بــر 

کارگروه های تشکیل شده تدوین شود.

 تغییر در مدل قراردادهای اپراتورهای بندرها

کلید خورد
اقتصــادی و بنــدری امــور معــاون
کــه گفــت دریانــوردی، و بنــادر ســازمان
اپراتورهــای درآمــد کاهــش بــه توجــه بــا
بنــدریوافزایــشهزینههایآنهابهدلیل
تحریــموکرونــا،موضــوعتغییــردرمــدل
مالــیقراردادهــایاپراتوریدردســتورکار
ســازمانبنــادرودریانــوردیقــرارگرفتــه

است.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، 
بــا  رابطــه  در  کوهســاری  منتصــر  فرهــاد 
اینکــه آیــا بازنگری قراردادهــای اپراتوری در 
دســتورکار ســازمان بنــادر و دریانوردی قرار 
گرفتــه اســت یا خیر و اینکــه چه زمانی این 
موضــوع اجرایــی می شــود؟، اظهــار کرد: با 
توجــه بــه اینکــه قراردادهــای امــور بندری و 
بخــش خصوصی در گذشــته منعقد شــده، 
بنابراین نیاز اســت تا برای حل چالش های 
آنها که به واســطه تحریم و افزایش قیمت 
ارز بــه وجــود آمده، قراردادهــای موجود به 

سرعت بازنگری و به روزرسانی شود.
اقتصــادی  و  بنــدری  امــور  معــاون   
داد:  ادامــه  دریانــوردی  و  بنــادر  ســازمان 
بخــش خصوصــی در اوضــاع ســخت ناشــی 
کوویــد1۹،  ویــروس  شــیوع  و  تحریــم  از 
ســرمایه های خود را در بنادر هزینه کرده و 
به همین دلیل ضرورت دارد تا به مشکات 

و مسائل آنها به شکل جدی توجه کرد.
برنامه هــای  از  یکــی  گفــت:  وی 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی تغییــر و ارتقاء 

قراردادهــای فعلی پورت اپراتورهای موجود 
بنــدر شــهیدرجایی از قراردادهــای مدیریتی 
کوتاه مدت به »قراردادهای سرمایه گذاری 
بلندمدت« و »BOT «است که متناسب با 
میــزان ســرمایه گذاری، نســبت بــه افزایش 

مدت زمان قرارداد اقدام می شود.
کوهساری افزود: شرکت های مربوطه 
تا ســال 140۲ با سازمان بنادر و دریانوردی 
قــرارداد دارنــد و امیــدوار بــه ادامــه اجرایــی 
شــدن فعالیــت آنهــا از ســال 140۲ بــه بعد 

خواهیم بود.
وی بــا بیــان اینکــه با توجــه به کاهش 
افزایــش  و  بنــدری  اپراتورهــای  درآمــد 
هزینه های آنها به دلیل تحریم ها و شــیوع 
ویروس کرونا، موضوع تغییر در مدل مالی 
قراردادهای اپراتوری در دستور کار سازمان 
بنادر و دریانوردی قرار گرفته اســت، اظهار 
کــرد: از دیگــر مــوارد انجــام شــده، الحــاق 
پایانه کاالهای عمومی به کانتینری در بندر 
خرمشــهر بوده که همین رویکرد برای بندر 

بوشهر نیز در دست اقدام است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان 
بنــادر و دریانــوردی تاکیــد کــرد: بــا تدویــن 
و بازنگــری قراردادهــای بنــدری و مدیریــت 
بهینــه ایــن قراردادهــا، نظــارت بــر اجــرای 
تعهــدات شــرکت  های ســرمایه گذار بــه ویژه 
در زمینه تامین تجهیزات غیراســتراتژیک و 
برنامه ریــزی بــرای رفــع کمبــود تجهیزات در 

بنادر برطرف می شود.

معرفی برچسب جدید برای شناسایی بات های 
خوب در توئیتر

توئیتــرقابلیــتجدیــدیمعرفیکردکه
بــهحســابهاامــکانمیدهــدباافــزودنیک
برچســببهپروفایلشــان،خــودرابهعنوان

باتمشخصکنند.
بــه گزارش ایســنا، ایــن قابلیــت طراحی 
شــده تا به افراد کمک کند حســابهای اتومات 
اعامیه هــای  اخبــار،  کــه  بات هایــی  ماننــد 
خدمــات عمومــی و ســایر اطاعــات را بازنشــر 
مــی کننــد را از حســابهایی کــه از ســوی افراد 
واقعی اداره می شوند، بهتر تشخیص دهند. 
بــا ایــن حال برای شناســایی بات های بدی که 
خود را جای افراد واقعی جا می زنند و اغلب 
برای انتشــار اطاعات نادرســت اســتفاده می 

شوند، طراحی نشده است.
شــرکت توئیتــر سالهاســت که بــه دنبال 
برچســب زدن بات هــا بــوده اســت. زمانی که 
در ســال ۲01۸ در یک جلسه کمیته اطاعات 
سنا از جک دورسی، مدیرعامل توییتر درباره 
بات هــا پرســش شــد، وی پذیرفــت کــه توییتر 
باید در این زمینه تاش کند و این شرکت به 
دنبال شناســایی بات ها در حد توان اســت با 
این حال اذعان کرده بود که شناسایی بات ها 

کار دشواری است.
ســرانجام  گذشــته  ســال  شــرکت  ایــن 
برنامه هایش در این باره را جدی کرد و اعام 
کــرد قابلیتهــای جدیــدی معرفــی مــی کنــد که 
بــه کاربران امکان می دهد حســابهای مربوط 

اتوماتیــک  از حســابهای  را  واقعــی  افــراد  بــه 
تشــخیص دهنــد. توییتــر هنگامی کــه در ماه 
مه سیستم احراز هویت را راه اندازی کرد، به 
کاربــران یــادآور شــد بــه زودی راههای دیگری 
بــرای شناســایی انواع مختلف حســابها مانند 

برچسب برای بات ها عرضه خواهد کرد.
برچســب  کــرده  اعــام  توئیتــر  اکنــون 
Automated Account کــه بات هــای خوب را 

شناســایی می کند برای بیش از ۵00 حساب 
طــراح قابــل دســترس خواهــد بود. ایــن گروه 
قابلیــت را آزمایــش کــرده و پیــش از عرضــه 
گســترده، بازخــورد ارائــه مــی کنــد. تــا زمانــی 
کــه ایــن قابلیــت در مرحلــه آزمایشــی اســت، 

استفاده از آن الزامی نخواهد بود.
با این حال توییتر سال گذشته هنگامی 
که سیاســت طراح خود را به روزرســانی کرد، 
از طراحان خواســت در پروفایل یا در قسمت 
بیــو مشــخص کننــد کــه آیــا حسابشــان یــک 
بــات اســت، چــه حســابی اســت و چــه کســی 
پشــت پرده فعالیت دارد. برچسبهای حساب 
بــه طراحــان اجــازه می دهــد به جای نوشــتن 
دســتی اطاعــات خود در قســمت بیو، راحت 

تر از سیاست مذکور تبعیت کنند.
کرانــچ،  ِــک  ت گــزارش  اســاس  بــر 
توییتــر مشــخص نکــرد چــه زمانــی برچســب 
اســتفاده  بــرای  را   Automated Account

گسترده عرضه خواهد کرد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیسجمهــوریبــاتاکیدبــراینکــهارادهایران
وعراقتوســعهمناســباتدوجانبهاســت،گفتکه
نخســتوزیــرعــراقبــاخبرخــوبلغــوروادیدبین

ایرانوعراقبهتهرانآمدهاست.
به گزارش ایرنا، آیت هللا سید ابراهیم رئیسی 
روز یکشــنبه پــس از نشســت مشــترک بــا مصطفــی 
الکاظمــی نخســت وزیــر عــراق در جمــع خبرنــگاران 
گفــت: مناســبات جمهــوری اســامی ایــران و کشــور 
دوســت و برادرمــان عــراق در حوزه هــای سیاســی، 
اقتصادی و فرهنگی بسیار خوب است اما به نظر ما 

این مناسبات می تواند بیشتر توسعه یابد.
وی از اراده دو کشــور بــرای توســعه مناســبات 
دوجانبه خبر داد و گفت: ادامه داد: امروز ارتباط ما 
با عراق فقط یک ارتباط دو کشــور همســایه نیســت 
ارتبــاط عمیــق  و  باورهــا، قلب هــا  اعتقــاد در  بلکــه 
دو کشــور، دو ملــت و  دو دولــت بــا یکدیگــر اســت 
و معتقدیــم ایــن مناســبات می توانــد در حوزه هــای 

مختلف توسعه پیدا کند.

رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه روابــط ایــران و 
عــراق تنهــا به دو کشــور ختــم نمی شــود، اظهار کرد: 
نقش آفرینی دو کشور در منطقه، جهان و ارتباطات 

بین المللی هم می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
وی اضافه کرد: آنچه در نشست های تخصصی 
بین وزیران دو کشــور و نشســت بین من و نخســت 
وزیــر مطــرح شــد، همه در جهت توســعه مناســبات 
اســت و تصمیماتی گرفته شــد کــه امیدواریم هرچه 

سریعتر به اجرا در بیاید.
رئیــس دولت ســیزدهم خاطرنشــان کــرد: آقای 
الکاظمــی از لغــو روادیــد بیــن دو کشــور خبــر داد 
کــه ایــن خبرخوبــی بــود. اراده ایــران و عراق توســعه 
کریــدور ریلــی و ارتباط شــلمچه با بصره اســت که با 
دســتور ایشــان قرار اســت به ســرعت انجام شــود و 
ایــن موضــوع بــا پیگیــری وزیــران مربوطــه در ایران و 

عراق به سرعت دنبال می شود.
وی روابط مالی و پولی بین دو کشور را از دیگر 
محورهــای رایزنی هــای خــود بــا الکاظمــی ذکــر کرد و 

گفــت: قــرار اســت پــس از پیگیری هــای انجام شــده 
این موضوع دنبال شــود.نکته دیگر اینکه در آستانه 
اربعین حسینی هستیم و وضع کرونایی نه تنها برای 

دو کشور بلکه برای کل جهان است.
رئیسی با مهم توصیف کردن حفظ و صیانت از 
زائــران گفــت: این مســاله محدودیتی در عراق ایجاد 
کرد در عین حال آقای نخست وزیر با توجه به اینکه 
عاشــقان اباعبــدهللا بتواننــد از ایــن زیارت اســتفاده 
کننــد و عــده داد تعــداد زائران را تا میزانی که امکان 

دارد، افزایش یابد.
رئیس دولت ســیزدهم تصریح کرد: برغم میل 
دشــمنان، روابــط ایــران و عــراق در همــه زمینه هــا 

توسعه خواهد یافت.
همچنیــن نخســت وزیرعــراق در ایــن دیــدار بــا 
بیان اینکه به دنبال رهایی از تمام تبعات جنگ های 
بیهوده و بی اساســی هســتیم که در دوره دیکتاتوری 
شــروع شــد، گفت: از جمهوری اسامی که از لحظه 
نخســت در مبــارزه بــا داعــش در کنــار مــا ایســتاد 

سپاسگزاری می کنم.
مصطفــی الکاظمــی گفــت: مــن به ایــران آمدم 
تــا بــار دیگــر منصب ریاســت جمهــوری را به ایشــان 
تبریک بگویم.این بار دومی است که به ایران می آیم 

که این نشانگر اهمیت روابط بین دو کشور است.
پرونده هــا  از  مجموعــه ای  امــروز  گفــت:  وی 
را در راســتای گســترش روابــط و تاکیــد بیشــتر بــر 
روابــط تاریخــی دو ملــت بررســی کردیــم و بــه دنبال 
ایــن هســتیم ایــن نقــاط اشــتراک را به امــوری که به 
مصلحــت و منفعــت دو کشــور منجــر شــود، تبدیــل 

کنیم.
الکاظمــی اضافــه کــرد: بیــن عــراق و جمهــوری 
اســامی 1400 کیلومتــر مرز مشــترک وجــود دارد اما 
روابط بین ایران و عراق بسیار عمیق تر و گسترده تر 
اقتصــادی،  مــوارد  و شــامل  بــوده  مــرز مشــترک  از 

فرهنگی و موارد دیگر می شود.
وی دربــاره محورهــای گفــت و گوهــای خــود بــا 
نخســت وزیــر عــراق گفــت: امــروز مجموعــه ای از 
پرونده هــای اقتصــادی و پروژه هــای اســتراتژیک بین 
دو کشــور از جمله ارتباط خط آهن بصره - شــلمچه 
را بررســی کردیم.همچنیــن تبــادالت تجــاری بین دو 
کشــور و گســترش آن بــه نحــوی که بــه مصلحت دو 

کشور باشد را مورد بررسی قرار دادیم.
الکاظمی تاکید کرد: ملت من در پی ایجاد یک 
فرهنگ دموکراتیک در عراق بوده و خواهان تقویت 
روابــط بــا همــه همســایگان خــود اســت و بــه دنبال 
ایــن هســتیم کــه از تمام تبعات جنگ هــای بیهوده و 
بی اساســی که در دوره دیکتاتوری شروع شد رهایی 

پیدا کنیم و روابط خود را گسترش دهیم.
وی گفــت: در اینجــا می خواهم از همه کســانی 
که در جنگ با داعش -که نیروی ســیاه و خوارج اند- 
از  و  کنــم  تشــکر  ایســتادند،  عــراق  ملــت  کنــار  در 
جمهــوری اســامی کــه از لحظــه نخســت در مبــارزه 
بــا نیروهــای ســیاه در کنار ما ایســتاد، سپاســگزاری 

می کنم.
الکاظمــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه موضــع عــراق 
نســبت بــه جمهــوری اســامی و ملت ایــران پایدار و 
ثابــت اســت، گفــت: حکومــت و ملت عــراق در همه 
چالش ها و مشکات و اوضاع مختلف در کنار ملت 

و حکومت ایران می ایستد.
همــه  از  عــراق  افــزود:  عــراق  وزیــر  نخســت 
تاش هــای جمهــوری اســامی در توســعه روابــط و 

گفت و گوهای مختلف تشویق و حمایت می کند.
 الکاظمــی در پایــان بار دیگر از رئیس جمهوری 

برای میزبانی گرم از وی تشکر کرد.

محمــد بــا گروســی رافائــل دیــدار از پــس
اســامی،مدیــرکلآژانــسبینالمللیانــرژیاتمی
ورئیسســازمانانرژیاتمیایران،بیانیهمشــترک
منتشرشدکهبرگسترشهمکاریهایفنیایران
وآژانــسدرزمینههــایمختلــفهســتهایتاکیــد

کردند.
روح  »طرفیــن،  اســت:  آمــده  بیانیــه  ایــن  در 
همــکاری و اعتمــاد متقابــل و اهمیــت تــداوم آن و 
همچنین ضرورت رســیدگی بــه موضوعات فی مابین 
در فضایی سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری و 

تاکید مجدد قرار دادند.
در چارچــوب تعامــات و همکاری هــای موجــود 
فی مابین، طرفیــن تصمیم گرفتند دیدارهای متقابل 
را در ســطوح مرتبــط تــداوم دهند. در همین راســتا، 
معــاون رئیــس جمهــور و رئیس ســازمان انرژی اتمی 
بــا  آژانــس  عمومــی  کنفرانــس  حاشــیه  در  ایــران  
مدیــرکل دیــدار خواهــد کــرد و مدیرکل نیــز در آینده 
نزدیــک بــه تهران ســفر خواهد نمود تا مشــورت های 
ســطح بــاال با هدف تقویــت همکاری های میان ایران 
و آژانــس در حوزه هــای مختلــف و بحــث درخصوص 
موضوعــات فعلــی مــورد عاقــه متقابــل، بــا دولــت 

جمهوری اسامی ایران داشته باشد.
بــه بازرســان آژانــس اجــازه داده مــی شــود تــا 
نســبت به ســرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص 
شــده و جایگزینــی کارت هــای حافظه آن ها که تحت 
مهر و موم مشــترک در ایران نگهداری خواهند شــد، 
اقــدام نماینــد. چگونگــی و زمــان انجــام ایــن اقــدام، 

مورد توافق دو طرف قرار گرفت.«

اسامی:مذاکراتباآژانسدر
حاشیهاجاسآیندهادامهمییابد

همچنین رئیس ســازمان انــرژی اتمی مذاکرات 
خــود بــا مدیــر کل آژانس بین المللی انــرژی اتمی را 
خوب و سازنده توصیف کرد و گفت: تصمیم گرفتیم 
در اجاس آینده شرکت کنیم و در حاشیه اجاس، 

مذاکرات و گفت و گوهای خود را ادامه دهیم.  
افــزود:  اســامی  محمــد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
امروز)یکشــنبه( به دعوت ســازمان انرژی اتمی ایران 
رافائــل گروســی بــه تهــران آمــد و مذاکــرات خــوب و 

سازنده ای با وی داشتیم.
اســامی ادامــه داد: روح حاکــم بــر مذاکــرات، 
ایجاد فرصت برای توســعه تعامــات، همکاری ها در 
چارچوب موازین و مقررات آژانس بین المللی انرژی 

اتمی است.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی با بیــان اینکه کل 
مســائل فــی مابیــن اساســا فنــی اســت و مســائل 
سیاســی جایگاهــی در روابــط فیمابین نــدارد، گفت: 
تصمیــم گرفتیــم در اجاس آینده شــرکت کنیم و در 
حاشــیه اجــاس مذاکــرات و گفــت و گوهــای خود را 

ادامه دهیم.  
اســامی بــا بیــان اینکــه توافــق کردیم گروســی 
در آینــده نزدیــک دوباره به تهران ســفر کند ، گفت: 
همچنین مقرر شــد کارشناسان آژانس برای تعویض 
کارت هــای حافظــه دوربین های نظارتی فنی به ایران 
بیاینــد و اقدامــات فنــی الزم را برای دوربین ها انجام 

دهند و کارت حافظه طبق روالی که در ایران هست 
و در آنجا نگهداری می شود همین جا پلمب می کنند 

و کارت های جدید را نصب می کنند.
معــاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان انرژی 
اتمــی تصریــح کرد: آنچه برای ما حائز اهمیت اســت 
و آژانس هم تاکید دارد، اعتماد سازی است.اعتماد 
متقابــل بین جمهوری اســامی و آژانــس باید پابرجا 
بماند و آژانس در عمل به تکالیف قانونی خود برای 
پیشــبرد انرژی هســته ای ایران و همچنین پیشرفت 
جمهــوری اســامی نقــش قابــل ماحظــه ای داشــته 

باشد.

گروسی:پسازمذاکراتوینبه
تهرانبرمیگردم

عــاوه بر اســامی مدیرکل آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمــی در نشســت مطبوعاتــی پــس از دیــدار 
گفــت: پــس از کنفرانــس عمومی در ویــن به دعوت 
ایران دوباره به تهران سفر و در این سفر با مقامات 

سطح باالی ایران گفت و گو می کنم.
رافائل گروســی ادامه داد: از اینکه بار دیگر در 
تهران هســتم بســیار خوشــحالم و این ماقات برای 
مــن معنــی بســیار مهمــی دارد چون بعــد از روی کار 
آمــدن دولــت جدیــد جمهوری اســامی نخســتین بار 

است که این بازدید انجام می شود.
گســترش  معنــای  بــه  را  بازدیــد  ایــن  وی 
همکاری هــای بیــن ایــران و آژانــس ارزیابی کــرد و از 
رئیس ســازمان انرژی اتمــی ایران بابت مهمان نوازی 

و گفت  وگوی مثبت و عمیق قدردانی کرد.
مدیــرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی اظهار 
ایــن  کــرد: موضوعــات و مســائل بســیار خوبــی در 
نشســت مطــرح شــد و بایــد در ارتبــاط موضوعــات 
مختلــف تبــادل نظــر داشــته باشــیم. ایــن نخســتین 
دیــدارم بعــد از انتصــاب آقــای اســامی اســت که در 

رابطه با مسائل فنی با ایشان گفت  وگو کردم.
وی ادامه داد: ظرف کمتر از دو هفته کنفرانس 
عمومــی در ویــن بــر گــزار خواهــد شــد و ایــن یکی از 
اســت.  جهــان  در  رویدادهــای هســته ای  مهمتریــن 
خوشــحالم دکتر اسامی سرپرســتی هیات ایرانی را 

در این دوره از رویدادها برعهده دارد.
ادامــه  کردیــم  وافــق  اینکــه  بیــان  بــا  گروســی 
مذاکــرات را در در ویــن انجــام دهیم، گفت: از طرف 
ایــران دعوت شــده ام تا مجددا پس از نشســت وین 
برای گفت گو با مقامات سطح باالی ایرانی به تهران 

برگردم. 
مدیــر کل آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــا 
بیــان اینکــه گفــت و گوهــای مــا نتیجــه ســازنده ای 
داشــت،گفت: ادامــه عملیات تجهیــزات فنی آژانس 
در ایــران بســیار مهــم اســت و ایــن یــک ضمانت نامه 
مهــم بــرای آژانــس و جهــان محســوب می شــود. مــا 
مــی توانیــم در ایــن چارچــوب به ایران کمــک کنیم و 

توافقات مثبت بعدی را هم داشته باشیم.
شــما  همــکاری  از  مجــددا  کــرد:  اضافــه  وی 
قدردانــی می کنــم و امیــدوارم ایــن همکاری هــا ادامه 
یابــد. ایــن شــامل همکاری ســازنده ما برای پیشــبرد 

همکاری صلح آمیز هسته ای شما می شود.

بــاتوجــهبــهگــزارشدیــوانمحاســباتمبنــی
بــرصفــربــودناجــرایمالیــاتخانــهوخودروهــای
لوکسبهجهتتصویبنشدنمقرراتدردولت،
معــاونســازمانامــورمالیاتــیتوضیحاتــیدربــاره
اقداماتوآمادگیاینسازمانبرایاخذمالیاتاز

لوکسنشینانارائهکرد.
به گزارش ایسنا، پیش از این دیوان محاسبات 
گــزارش نظــارت مســتمر بــر اجــرای بودجــه 1400 را 
منتشــر کــرد که طبق آن اجرای مالیــات بر خانه های 
لوکس و خودروهای لوکس به جهت تصویب نشدن 

مقررات در دولت، همچنان صفر است.
در ایــن زمینــه، محمود علیــزاده - معاون فنی و 
حقوقــی ســازمان امور مالیاتی - دربــاره آخرین وضع 
اجــرای مالیــات خانــه و خودروهــای لوکس به ایســنا 
توضیــح داد: مالیــات خانــه و خودروهــای لوکــس در 
ســال گذشــته منوط بــه آیین نامه ای بــوده که باید از 
ســوی دولت تصویب می شــده است که پیش نویس 
ایــن آیین نامــه در موعد مقرر از ســوی ســازمان امور 

مالیاتــی تنظیــم و از طریــق وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایی به دولت تقدیم شد، اما دولت آن را تصویب 
نکرده اســت تا برمبنای بودجه ســال گذشته مالیات 

خانه و خودروهای لوکس اخذ شود. 
وی افــزود: دربــاره مالیــات خانــه و خودروهــای 
لوکــس بــرای ســال جاری نیز بــاز هــم در موعد مقرر 
آیین نامه هــای مربوطــه از ســوی ســازمان تنظیــم و 
تقدیــم دولــت شــد و در کمیســیون اقتصــادی دولت 
هــم تصویــب شــد کــه ان شــاءهللا پــس از طــرح در 
هیئــت دولــت و تصویــب آن، مکانیســم اخــذ ایــن 
مالیــات آمــاده اســت و بافاصلــه ایــن قانــون اجــرا 

خواهد شد. 

 چهخانهوخودروهایی

لوکسهستند؟
لوکــس  خودروهــای  قانــون،  براســاس 
 1400 ســال  انتهــای  در  کــه  هســتند  خودروهایــی 

قیمــت ســاخت یــا واردات آن، بــاالی یــک میلیــارد 
ایــن خودروهــا از ســوی  تومــان باشــد کــه قیمــت 
ســازمان امور مالیاتی اعام می شــود و مالکان این 
خودروها باید تا بهمن ماه ســال جاری این مالیات 

را پرداخت کنند.
در غیر این صورت قادر به نقل و انتقال خودرو 
نیستند و باید مبلغ مالیات را در زمان نقل و انتقال 

پرداخت کنند. 
- نــرخ مالیــات ســاالنه خودروهــای لوکــس بــه 

شرح ذیل است:
1- تــا مبلــغ 1.۵ میلیــارد تومان نســبت به مازاد 

یک میلیارد تومان معادل یک درصد 
۲- تا مبلغ ســه میلیارد تومان نســبت به مازاد 

1.۵ میلیارد تومان معادل دو درصد 
۳- تــا مبلــغ 4.۵ میلیــارد نســبت بــه مازاد ســه 

میلیارد تومان معادل سه درصد 
4- نســبت بــه مــازاد 4.۵ میلیــارد معــادل چهار 

درصد

همچنین، طبق تصویب مجلس، خانه هایی که 
ارزش آنهــا بــا احتســاب عرصــه و اعیــان بیــش از 10 
میلیــارد تومــان باشــد، خانه لوکس محســوب شــده 
و مالــک آن بایــد در بهمــن امســال ایــن مالیــات را 
پرداخت کند که خانه های درحال ســاخت و در سال 

تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند.
- نــرخ مالیــات ســاالنه خانه های لوکــس نیز به 

شرح ذیل است:
1- نســبت بــه مــازاد 10 میلیــارد تــا 1۵ میلیــارد 

تومان؛ یک در هزار
۲- نســبت بــه مــازاد 1۵ میلیــارد تــا ۲۵ میلیارد 

تومان؛ دو در هزار
۳- نســبت بــه مــازاد ۲۵ میلیارد تــا 40 میلیارد 

تومان؛ سه در هزار
4- نســبت بــه مــازاد 40 میلیــارد تــا ۶0 میلیارد 

تومان؛ چهار در هزار
۵-نسبت به مازاد ۶0 میلیارد تومان به باال پنج 

در هزار

اعامآمادگیسازمانمالیاتیبرایاخذمالیاتازلوکسنشینان

 مجوزسرویسفنیتجهیزاتنظارتیبهبازرسانآژانس
دادهشد

لغوروادیدبینایرانوعراق
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

تخصیص اعتبار ویژه خرید 
به مشتریان بانک آینده

در راستای ارزش آفرینی هر چه بیش تر و خریدی 
آســان و راحت برای مشــتریان بانک آینده، تنوع ســبد 
محصوالت بانک و همچنین جبران بخشی از خسارات 
وارده بــه مشــتریان، صنایــع و مراکــز خریــد بــه علــت 
شیوع بیماری کرونا، در قالب طرح »آینده داران«، به 

مشتریان خود اعتبار می دهد.
تمامــی  آینــده،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بانــک  مشــتریان 
دارای  کــه  آینــده 
ســپرده های  انــواع 
ی  ر ا یه گذ ما ســر
کوتاه مــدت، بلندمــدت، 
جــاری  قرض الحســنه 
ســپرده  پس انــداز،  و 
و  شــتاب  بلندمــدت 
هســتند،  آینده ســاز 
می تواننــد با ثبت نام در ســامانه های پیشــخوان مجازی 
abplus.ir و ســاتا ir.sata.ba24 و یــا در شــعب ایــن 

بانک، بر اساس میزانی که خود اعالم و توافق می کنند، 
بیــن ده تــا دویســت میلیون ریــال اعتبار درقبــال وثیقه 
بــه میــزان همــان اعتبــار درخواســتی، دریافــت کننــد. 
بازپرداخــت این اعتبار دریافت شــده به  دو روش یک جا 

و تدریجی - اقساطی است.
ایــن اعتبــار، ویــژه خریــد از فروشــگاه های طــرف 
قــرارداد در بــازار بــزرگ ایــران )ایران مــال( و مجموعــه 

هایپراستار واقع در آن است.

پرداخت 9 هزار فقره 
تسهیالت کرونایی از سوی 

بانک دی
ایثارگری هــای  پاسداشــت  هــدف  بــا  دی  بانــک 
کســب وکارهای  از  حمایــت  همچنیــن  و  درمــان  کادر 
آســیب دیده از کرونــا، بیــش از 9هزار فقره تســهیالت 

به این گروه پرداخت کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومی بانــک دی، برات کریمی، 
مدیرعامــل بانــک دی با 
اعــالم ایــن خبــر افــزود: 
مجموعــه  ادامــه  در 
در  دی  بانــک  اقدامــات 
مســئولیت های  زمینــه 
اجتماعی در دوره کرونا 
کــه بــا هــدف حمایت از 
تالش ها و ایثارگری های 
کشــور  درمانــی  کادر 
و همچنیــن کاهــش آســیب های اقتصــادی و اجتماعــی 
و  اقشــار  زندگــی  بــر  کرونــا  ویــروس  از شــیوع  ناشــی 
کســب وکارهای آســیب دیده انجــام شــده اســت، تعداد 
بیــش از 9هــزار فقــره تســهیالت ارزان قیمــت بــه کادر 
درمان و همچنین صاحبان کســب وکارهای آســیب دیده 

از کرونا اعطا شد.
مدیرعامل بانک دی ادامه داد: همچنین این بانک 
با رویکرد حمایت از بیماران خاص نیز بیش از 100فقره 
تسهیالت به بیماران خاص و کودکان سرطانی و خیران 

این حوزه ها اعطا کرده است.
در  دی  بانــک  همچنیــن  کــرد:  تصریــح  کریمــی 
راســتای کمــک بــه رونــد درمــان بیمــاران بستری شــده 
اجتماعــی  مســئولیت های  انجــام  هــدف  بــا  و  کرونــا 
خــود، تعــداد 10دســتگاه ونتیالتور )تهویــه مصنوعی( به 
بیمارســتان های کشــور اهــدا کرده اســت. چنــدی پیش 
نیز با شیوع گسترده ویروس کرونا در استان سیستان 
و بلوچســتان، کارکنــان بانــک دی بــا راه انــدازی کمپیــن 
»قدم های کوچک حیات بخش سیســتان و بلوچستان« 
دســتگاه  ســه  تعــداد  نقــدی  کمک هــای  جمــع آوری  و 
اکسیژن ســاز برای کمک به بیماران کرونایی این اســتان 
خریداری کردند که تحویل بیمارستان های استان شد.

او در پایــان از اعطــای تســهیالت قابــل توجه بانک 
دی بــه تعــدادی از بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی بــرای 

توسعه بخش های تخصصی خبر داد.

 پرداخت خسارت

23 میلیارد ریالی سیراف 
انرژی از سوی بیمه سرمد

قائم مقام مدیرعامل بیمه سرمد، چک 23میلیارد 
آســیب دیدگی  و  وارداتــی  باربــری  خســارت  ریالــی 
آجرنســوز در اســکله شــهید رجایی، متعلق به  شــرکت 
ایــن  بــه مدیرعامــل  انــرژی را  ســرمایه گذاری ســیراف 

شرکت اعطا کرد.
به گزارش روابط عمومی 
بیمه ســرمد، در جلســه 
خســارت،  پرداخــت 
مهــدوی،  مهــدی 
سرپرســت و قائم مقــام 
مدیرعامل بیمه ســرمد، 
چــک  اعطــای  ضمــن 
23میلیــارد  خســارت 
ریالــی بــه بیمه گــزار گفــت: شــرکت صنایــع پتروشــیمی 
سیراف یکی از مشتریان قدیمی و باسابقه بیمه سرمد 
اســت کــه در ایــن ســال ها اعتماد خوبی به بیمه ســرمد 
داشــته اســت و مــا هــم تــالش کرده ایم بــه اعتمــاد این 
مجموعــه بــزرگ صنعتی و هلدینگ انرژی ســپهر پاســخ 
بدهیم و در ارائه خدمات بیمه ای، سریع و به موقع عمل 
کنیــم. او افــزود: جبران خســارت و پرداخت خســارت ها 
در کوتاه تریــن زمــان ممکن، یکی از وظایف اصلی ما در 

بیمه سرمد است که همواره به آن متعهد بوده ایم.
شــرکت صنایــع پتروشــیمی ســیراف بــا محوریــت 
تولیــد متانــول بــا ظرفیــت 1650هــزار تــن در ســال، در 

منطقه دَیِر استان بوشهر واقع شده است.

 رشد 85 درصدی

 منابع موثر پست بانک

در پنج ماهه اول سال
ســال  مــرداد  پایــان  در  پســت بانک  موثــر  منابــع 
1400بــا رشــد 85درصــدی از 156هزار میلیــارد ریال در 
پایان مرداد ســال 1399به رقم 288هزار میلیارد ریال 

افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی 
بهــزاد  پســت بانک، 
مدیرعامــل  شــیری، 
بانــک ضمــن اعــالم این 
ترکیــب  گفــت:  مطلــب 
منابع موثر بانک نشــان 
آن  57درصــد  می دهــد 
مربــوط بــه حســاب های 

قرض الحســنه جاری و پس انداز اســت که نشــان دهنده 
اعتمــاد بیــش از پیــش ســپرده گذاران بــه بانــک و بهبود 
سهم منابع با کیفیت و ارزان در تراز نامه بانک است.

شــیری افــزود: 42درصــد منابــع موثــر پســت بانک 
نیــز مربوط بــه ســپرده های ســرمایه گذاری کوتاه مدت و 

بلندمدت است.

توسعه کشت گلخانه ای 
با حمایت بانک کشاورزی 

لرستان
توســعه کشت گلخانه ای در فهرست اولویت های 
بخش کشــاورزی لرســتان قرار دارد و بانک کشــاورزی 
بــرای  راهــکاری  عنــوان  بــه  را  گلخانه هــا  توســعه 
بهره بــرداری مناســب از منابــع محــدود آب و خــاک و 
افزایش بهره وری مورد توجه و تاکید قرار داده است.

بــه گــزارش روابط عمومــی مدیریــت شــعب بانــک 
اســتان  کشــاورزی 
بانــک  لرســتان، شــعب 
کشــاورزی لرســتان طی 
پایــان  1399تــا  ســال 
مرداد سال جاری رقمی 
307میلیــارد  معــادل 
ریال تســهیالت توســعه 
گلخانــه ای  کشــت 
پرداخــت کردنــد که این 

تســهیالت بــه 15واحــد گلخانه پرداخت شــد و 12هکتار 
سطح زیر کشت گلخانه در استان را توسعه داد.

ایــن گــزارش می افزایــد: تمرکــز بــر حــوزه گیاهــان 
از  یکــی  نیــز  بخــش  ایــن  در  تولیــد  و جهــش  دارویــی 
محورهــای مورد تاکید بانک کشــاورزی برای بهره برداری 
مناســب از ظرفیت هــای موجــود در ایــن زمینــه اســت و 
شــعب بانــک کشــاورزی لرســتان طــی ســال 99تاکنــون 
مبلــغ 35میلیــارد ریال تســهیالت برای کاشــت گیاهان 
دارویی مانند موســیر و زعفران به مســاحت زیر کشــت 

100هکتار پرداخت کردند.

بیمه البرز در عالی ترین سطح 
توانگری مالی قرار گرفت

بر اســاس بررســی صورت های مالی ســال 1399، 
توانگــری  نســبت  کســب  1399بــا  ســال  البــرز  بیمــه 
222درصد در سطح یک توانگری و وضع مطلوب قرار 
گرفــت و بــر اســاس اعالم بیمــه مرکزی، بیمــه البرز از 

1391تاکنــون  ســال 
توانســته اســت ســطح 
را  مالــی  توانگــری  یــک 
شــرکت های  بیــن  در 

بیمه کسب کند.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
در  ســهامداران  البــرز، 
تیــر امســال بــا افزایش 

ایــن شــرکت از مبلــغ 15هــزار میلیــارد ریــال  ســرمایه 
معــادل 143درصــد  ریــال  میلیــارد  مبلــغ 35هــزار  بــه 
افزایــش، موافقــت کردنــد کــه در نتیجــه، ســرمایه بیمه 
البرز در مرحله اول در ســال جاری تا ســقف 28هزار و 
848میلیارد ریال به صورت قطعی و تا ســقف 35هزار 
بدیــن  می یابــد.  1401افزایــش  ســال  در  ریــال  میلیــارد 
ترتیــب بیمــه البــرز با افزایش ســرمایه مذکــور همچنان 

بزرگ ترین شرکت بیمه کشور از لحاظ سرمایه است.

واریز سود مشارکت 
بیمه گزاران عمر بیمه کارآفرین

عمــر  بیمه گــزاران  منافــع  در  مشــارکت  ســود 
اندوخته دار برای سال 1399) منتهی به 1399/12/29( 
بــه مبلــغ پنج هــزار و پانصــد میلیــارد ریــال و معــادل 
31درصد محاسبه و به اندوخته بیمه نامه ها واریز شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه کارآفریــن، ایــن شــرکت 

در راســتای اجــرای مــواد 
68شــورای  آیین نامــه 
ســال  در  بیمــه،  عالــی 
ســود  1399نــرخ  مالــی 
منافــع  در  مشــارکت 
بــرای  را  31درصــدی 
بیمه نامه هــای  اندوختــه 
اندوختــه دار  عمــر 
حســاب  بــه  و  محاســبه 

بیمه گــزاران مشــمول واریــز کــرد. مدیــر بیمه هــای زندگی 
امــکان  افــزود:  ایــن خبــر  اعــالم  بیمــه کارآفریــن ضمــن 
مشاهده اندوخته به روز بیمه نامه با اعمال سود مشارکت 
در منافــع از طریــق ســایت تخصصی بیمه هــای زندگی به 

آدرس: life.karafarin-insurance.ir وجود دارد.
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مسعود وطنخواه
شاخص کل بورس روز گذشته 40هزار 
و 466واحد کاهش را تجربه کرد، اما موردی 
که در معامالت دومین روزکاری بازار سرمایه 
بــود دســتورهای فــروش ناشــی از  مشــهود 
تــرس فعاالن بازار ســرمایه بود که مهمترین 
دالئل این ترس ناشــی از اختالف پیش آمده 
ایران با آژانس اتمی، نزدیک شــدن به پایان 
ســال مالی گروهی از کارگزاری ها و  احتمال 

وقوع دوباره تجربه تلخ مرداد 1399 بود.
بــورس پــس از اینکــه دو  شــاخص کل 
بــار تســت ناموفــق بــرای شکســتن محــدوده 
تــراز یک میلیــون و 600هزار واحــدی را تجربه 
کــرد همزمــان بــا اختــالف پیش آمده ایــران با 
آژانس اتمی و احیای مجدد برجام از یک ســو 
و نزدیکــی بــه پایــان ســال مالــی گروهــی از 
کارگــزاران بــورس از ســوی دیگــر، ایــن روزهــا 
با فشــار فروش از ســوی معامله گران حقیقی 

همراه است.
بــه  یــا  مشــترک  اقــدام  جامــع  برنامــه 
 اختصــار »برجــام« کــه توافــق جامــع و نهایــی 
هســته ای ویــن و در غــرب توافــق هســته ای 
ایــران یــا توافق ایران نیز نامیده می شــود، در 
راستای توافق بر سر برنامه هسته ای ایران و 
به دنبال تفاهم هسته ای لوزان، در سه شنبه 
23تیر 1394)14 ژوئیه 2015( در وین اتریش 
بیــن ایــران، اتحادیه اروپــا و گروه 1+5 )چین، 
فرانســه، روســیه، بریتانیــا و ایــاالت متحــده 

آمریکا به عالوه آلمان( بسته شد.
افزایــش اختــالف ایــران در آژانس اتمی 
و تهدید گروه غرب به فرستادن پرونده اتمی 
ایــران بــه شــورای امنیــت بــرای تحریم ســبب 
رشــد قیمــت ارز در بــازار آزاد و بــه تبــع آن 
افزایش ســفته بازی در بازارهای رقیب بورس 

نظیر طال و خودرو شد. 
همچنیــن نزدیــک شــدن بــه پایان ســال 
مالی گروهی از کارگزاری ها نیز سبب شد که 
گرمــای تنــور فروش ســهام داغ تر شــود. همه 
ســاله و در پایــان ســال مالــی تمام شــرکت ها 
باید صورت های مالی خود را برای حسابرسی 
آمــاده کننــد شــرکت های کارگزاری نیــز از این 

امــر مســتثنا نیســتند کــه همیــن امــر ســبب 
می شــود کــه کارگزاری هــا از مشــتریان خــود 
بخواهند برای تسویه وجوه بدهی خود اقدام 
کننــد مــوردی کــه حتــی شــایعه شــد ســازمان 
بــورس نیــز در این زمینه با صدور بخشــنامه، 
اعمال فشار نیز کرده است که این شایعه از 

سوی سازمان بورس تکذیب شد.
مدیریــت نظــارت بــر کارگــزاران ســازمان 
بــورس 16شــهریور، شــایعه اعمــال فشــار برای 
در  کارگــزاری  شــرکت های  اعتبــارات  تســویه 
پایان شــهریور را تکذیب و به ســنا اعالم کرده 
بود: »با توجه به اینکه ســال مالی 31شــهریور 
بســیاری از شــرکت های کارگزاری از مشــتریان 

خواســته می شــود اقــدام بــه تســویه اعتبارات 
کننــد. ایــن موضــوع فراگیر نیســت و ســازمان 
بورس نیز هیچ ابالغیه ای صادر نکرده است.«
مقــررات  بــا  ارتبــاط  در  عطایــی  محمــد 
فعالیــت  درخصــوص  بــورس  ســازمان 
معامــالت  حــوزه  در  کارگــزاری  شــرکت های 
اعتبــاری اوراق بهــادار اظهــار کرده بــود: »این 
دســتورالعمل های  الزامــات  شــامل  مقــررات 
خرید اعتباری و کفایت سرمایه در تمام سال 
)و نــه در مــاه یــا روزهــای خاص( اســت که به 
طور مستمر و یکسان اعمال می شود و تحت 

نظارت سازمان است.«
ســال  پایــان  ایــران،  هســته ای  پرونــده 
مالــی همزمــان بــا رشــد شــاخص کل از تــراز 
یک میلیــون و 100هــزار تــا نزدیکــی محــدوده 
یک میلیــون 600هــزار واحــدی و تــرس فعاالن 
بــازار ســرمایه از احتمــال وقوع دوبــاره تجربه 
تلــخ مــرداد 1399 ســبب شــد کــه ایــن روزها 
کــردن  نقــد  بــا  ســرمایه گذاران  از  گروهــی 
ســهام خــود اقــدام بــه شناســایی ســود با هر 
قیمتــی کننــد که خود این امر ســبب افزایش 

صف های فروش در بورس شده است.
شــاخص کل بورس روز گذشته 40هزار 
و 466 واحــد افــت کــرد و بــا از دســت دادن 
ســطح یک میلیون و 500هــزار واحدی در تراز 
یک میلیــون و 489هــزار واحــد ایســتاد. حجم 
و ارزش معامــالت نیــز در مقایســه با روزهای 

گذشته کاهش پیدا کرد.

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در پــی 
ســیمان  محصــوالت  تمامــی  فــروش  الــزام 
در بــورس کاال امــکان اســتفاده از اطالعــات 
افرادی که ثبت نام آن ها در ســامانه ســجام 
شــرکت  و  کاال  بــورس  بــه  را  تکمیل شــده 
بــه  اقــدام  ایــن  کــرد.  ابــالغ  ســپرده گذاری 
منظور احراز هویت مشــتریان سیمان انجام 

می شود.
بــورس  ســازمان  کاالخبــر؛  گــزارش  بــه 
حامــد  بــه  ابالغیــه ای  در  بهــادار  اوراق  و 
سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاال و حسین 
ســپرده گذاری  شــرکت  مدیرعامــل  فهیمــی، 
ســازمان  مدیــره  هیــات  موافقــت  از  مرکــزی 

بورس و اوراق بهادار با احراز هویت مشتریان 
ســیمان با اســتفاده از اطالعات اشخاصی که 
ثبت نام آنها در ســامانه ســجام تکمیل و کد 

معامالتی دریافت کرده اند، خبر داد.  
در نامه سید مهدی پارچینی، سرپرست 
مدیریــت نظــارت بــر بورس هــا آمــده اســت: 
مطابــق بــا صورتجلســه هیات مدیره ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار در تاریــخ 10شــهریور و 
پیــرو درخواســت بورس کاال طی نامه شــماره 
بــه  توجــه  بــا  شــهریور   10 در   201/7347
الــزام فــروش تمامــی محصوالت ســیمانی در 
بــورس و در راســتای پاســخ بــه نیــاز عمومــی 
مصرف کنندگان و تسهیل صدور کد معامالتی 

مراتب به شرح زیر تصویب شد:
»جهت احراز هویت مشــتریان سیمان، 
بورس کاال می تواند از اطالعات اشخاصی که 
ثبت نام آن ها در سامانه سجام تکمیل شده 
و کــد معامالتــی دریافــت کرده انــد، اســتفاده 
ســپرده گذاری  شــرکت  زمینــه  ایــن  در  کنــد. 
مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه موظــف 
اســت ســرویس های الزم از ســامانه ســجام 
را بــرای بــورس کاال فراهــم کنــد کــه موضــوع 
قســمت الف بند 1 ماده 4 دســتورالعمل ثبت 
ســفارس کاال در بــورس کاال بــر آن اســاس 

صورت خواهد پذیرفت.«
و  عملیــات  معــاون  جهرمــی،  جــواد 

نظــارت بــر بــازار بــورس کاال پیــش از این از 
بــا  بــورس  موافقــت هیــات مدیــره ســازمان 
احراز هویت مشــتریان ســیمان با کد سجام 
خبر داده بود که با ابالغیه ســازمان بورس، 
شــاهد تســهیل هر چه بیشــتر خرید سیمان 
از بــورس کاال برای همــه مصرف کنندگان در 
سراســر کشــور خواهیــم بــود. ایــن اتفاق در 
حالــی رقــم می خورد کــه همزمان با تســهیل 
نیــز  ســیمانی  شــرکت   64 ســیمان،  خریــد 
بــرای عرضــه محصــوالت  خــود در بورس کاال 
پذیــرش شــده اند و چنــد شــرکت باقیمانــده 
ســیمانی نیــز در صــف ورود بــه بــورس کاال 

قرار دارند.

رایــان  شــرکت  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
هم افــزا، در ابتدای معامالت روز گذشــته به 
دلیــل اختــالل ســخت افزاری، ســرویس دهی 
در برخــی از کارگزاری هــا بــا مشــکل همــراه 

شد.
حمیدرضــا عبدهللا پــور در ایــن بــاره بــه 
پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا( گفت: صبح 

یکشــنبه، برخــی از ســامانه های کارگزاری هــا 
منابــع  از  یکــی  ســرویس دهی  اختــالل  بــا 
از  تعــدادی  و  شــدند  مواجــه  ســخت افزاری 

سامانه ها از دسترس خارج شدند.
و  بررســی  داد:  ادامــه  عبدهللا پــور 
انجــام شــد  بالفاصلــه  ریشــه یابی مشــکالت 
در  ذخیــره  ســخت افزارهای  بــا  جایگزینــی  و 

دســتور کار قــرار گرفــت. در طــول ایــن مــدت 
نبــودن  یــا در دســترس  بــا اختــالل  کاربــران 
از  پــس  شــدند.  مواجــه  ســامانه ها  بعضــی 
جایگزینی یادشده، تمامی سرویس ها مجددا 

در مدار قرار گرفتند.
و  ســامانه ها  همــه  اینکــه  بیــان  بــا  او 
کارگزاری ها دچار اختالل نشــده بودند، تاکید 

کرد: اختالل در برخی از سامانه های کارگزاری 
بوده و تمامی سرویس ها برقرار شده است.

هم افــزا  رایــان  شــرکت  مدیرعامــل 
رایــان  مجموعــه ی  تــالش  کــرد:  خاطرنشــان 
مشــکالت  بــروز  حداقل رســانی  بــه  هم افــزا، 
مشــابه اســت و از همه  کاربران بابت صبوری 

در این مقاطع قدردانی می شود.

نــرخ ســود بــازار بین بانکــی کــه از تیــر 
گرفــت،  قــرار  18درصــد  کانــال  در  امســال 
معامــالت  طبــق  و  به روزرســانی  آخریــن  در 
صورت گرفته بین بانک ها، 18.5درصد است.

بازار بین بانکی بخشی از بازار پول است 
که در آن بانک ها و موسسات اعتباری جهت 
تامیــن مالــی و مصــرف منابع مــازاد به صورت 
کوتاه مــدت و بــا هــدف ایجاد تعــادل در وضع 

نقدینگی خود وارد معامله می شوند.
بانــک مرکزی به منظور اجرای سیاســت 
پولی، کریدور نرخ ســود را در بازار بین بانکی 
تعییــن و با اســتفاده از عملیــات بازار باز نرخ 

ســود بــازار را بــه ســمت نرخ ســود سیاســتی 
هدایت می کند.

به گزارش ایبنا، بررســی جدیدترین نرخ 
سود بازار بین بانکی نشان می دهد که پس از 
هفدهم تیر امسال که نرخ در کانال 17درصد 
در جریــان بــود، نرخ ســود در بــازار بین بانکی 

در کانال 18درصد قرار گرفته است.
ایــن نــرخ طبق گــزارش بانــک مرکزی در 
31 تیر امسال به 18.61درصد رسید و پس از 
آن افت و خیزهایی را داشته است. همچنین 
نــرخ ســود بــازار بین بانکــی در مــرداد امســال 
در کانــال 18درصــد باقــی ماند و ایــن روند در 

شهریور نیز ادامه یافته است.
ســال  18شــهریور  تــا   11 فاصلــه  در 
جــاری، نــرخ ســود در بــازار بین بانکــی دو بــار 
تغییــر داشــت و از 18.4درصد بــه 18.5درصد 

رســیده اســت. افت و خیز نرخ ســود در بازار 
آینــده  هفته هــای  و  ماه هــا  طــی  بین بانکــی 
بــه سیاســتگذاری بانــک مرکــزی و همچنیــن 

تصمیمات آینده این بازار بستگی دارد.

بــورس اوراق بهــادار تهــران از آغاز 
معاملــه  اختیــار  قراردادهــای  معامــالت 

»فخوز« از سه شنبه خبر داد.
بــازار  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ســرمایه )ســنا(، شــرکت بورس تهــران با 
انتشار اطالعیه ای از آغاز دوره معامالتی 
و  خریــد  معاملــه  اختیــار  قراردادهــای 
فــروش بــر ســهام »فخــوز« از سه شــنبه 
23 شــهریور لغایــت 12 دی 1400 خبــر 

داد.
براســاس ایــن اطالعیــه، معامــالت 
مربــوط بــه این قراردادها تنهــا به صورت 

برخــط اســت و تنهــا از طریــق کارگزارانی 
کــه مجوز معامــالت برخط در این بازار را 

دارند، قابل انجام است.
ســامانه  راه انــدازی  بــه  توجــه  بــا 
محاســبات  امــکان  و  ریســک  مدیریــت 
وجــوه تضمیــن براســاس »ضوابــط وجــه 
تضمیــن قرارداد اختیار معامله در بورس 
اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران«، 
اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای 
اختیارمعاملــه، بــه شــرط کفایــت وجــوه 
بــازار  فعــاالن  تمامــی  بــرای  تضمیــن، 

سرمایه امکان پذیر است

اوراق  مرکــزی  ســپرده گذاری  شــرکت 
بهــادار و تســویه وجــوه از درج چهار نماد در 

سامانه پس از معامالت خبر داد.
به گزارش  خبرگزاری تســنیم، درج چهار 
مــادر  مــرغ  »گلدایــران،  هــای  شــرکت  نمــاد 
دیزبــاد، توســعه ســرمایه و صنعــت غدیــر و 
توســعه صنایــع و معــادن کوثــر« در ســامانه 

پس از معامالت عملیاتی شد.
بــر ایــن اســاس جزییــات درج نمــاد این 

چهار شرکت به شرح زیر است:
بــه  نمادهــای »ذگلدیــرا« متعلــق  درج 
شــرکت صنایــع گلدایــران بــا ســرمایه 3 هزار 

و 800 میلیــارد ســهم و قیمــت اســمی 1000 
ریال، نماد »ذدیزباد« متعلق به شرکت مرغ 
مــادر دیزبــاد بــا ســرمایه 503 میلیون و 209 
هزار و 488 سهم و قیمت اسمی 1000ریال، 
نماد »ذســغدیر« متعلق به شــرکت توســعه 
ســرمایه و صنعــت غدیــر بــا ســرمایه 3هــزار 
و 350میلیــارد ســهم و قیمــت اســمی 1000 
ریال و نماد »ذکتوســعه« متعلق به شــرکت 
توســعه صنایــع و معــادن کوثــر بــا ســرمایه 
یــک هزار و 70میلیارد ســهم و قیمت اســمی 
1000ریال در سامانه پس از معامالت صورت 

گرفت.

3 ترس معامله گران که باعث سقوط 
40هزار واحدی شاخص کل بورس شد

احراز هویت مشتریان سیمان در بورس کاال با کد »سجام«

مدیرعامل شرکت رایان هم افزا: اختالل سخت افزاری دلیل 
اخالل در سرویس دهی یکشنبه است

پژوهشکده پولی و بانکی بررسی کرد: تغییرات 2 ماهه نرخ سود 
بین بانکی

آغاز معامالت قراردادهای اختیار 
معامله »فخوز« از سه شنبه

درج 4 نماد بورسی در سامانه 
پس از معامالت
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 5 هزار تن بذر گندم
برای کشت پاییزه خراسان 

شمالی تامین شد
رئیسسازمانجهادکشاورزیخراسانشمالیبا
بیــاناینکــهپنــجهزارتنبذرگندمبرایکشــتپاییزه
ایناســتانتامینشــدهاســت،ازکشــاورزانخواست
کــهنگــرانتامیــنبــذروکودبــرایکشــتوکارپاییزه

نباشند.
عبــدهللا یوســفی دیــروز در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ایرنــا اظهــار کــرد: بــذور موجــود از ارقــام اصالح شــده و 
سازگار با مناطق مختلف و کم آب طلب است و بخشی 
نیز شامل بذر مرغوب است که هر کشاورز می تواند تا 

سه سال از این بذر استفاده کند.
او بــا بیــان اینکــه کود مورد نیاز کشــاورزان تحویل 
کارگزاری هــا شــده اســت، افــزود: همچنین کشــاورزانی 
از  می تواننــد  مضیقــه هســتند،  در  مالــی  نظــر  از  کــه 
کشــاورزکارت اســتفاده کنند این کارت بــرای تامین بذر 
و کود مورد نیاز بهره برداران در نظر گرفته شده است.

بــه گفته مدیر شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی 
خراسان شمالی نیز هفت هزار تن انواع کود شیمیایی 
بــرای کشــت پاییــزه در ایــن اســتان ذخیره ســازی شــده 
اســت که این میزان در مقایســه با مدت مشابه پارسال 

۲۵ درصد افزایش دارد.

 خشکسالی،کشتپاییزهدیمزارها

راباتاخیرمواجهمیکند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در 
ادامه با بیان اینکه خشکسالی کشت پاییزه دیم زارهای 
این استان را با تاخیر مواجه می کند، پیش بینی کرد که 

سال زراعی خشکی را پیش رو باشد.
یوســفی افــزود: بــا توجه به کاهــش بارندگی ها به 
لحاظ اقلیمی با شــدیدترین خشکسالی مواجه خواهیم 
شــد و در ســال زراعــی پیــش رو وضع نرمالــی نخواهیم 
داشــت کــه به همیــن دلیل پیش بینی می کنیم، کشــت 
پاییزه با تاخیر مواجه شود؛ زیرا کشاورزان منتظر باران 

می مانند تا کشت را آغاز کنند.
او گفت: پیش بینی می شــود که امســال در ســطح 
۴۵ هــزار هکتــار از اراضــی آبــی گنــدم کشــت شــود کــه 
از هم اکنــون کشــاورزان بــا توجــه به وضــع آب و هوایی 

منطقه کشت را آغاز کرده اند و تا آذر نیز ادامه دارد.
یوســفی بــا بیــان اینکــه هــر ســاله در بیــش از ۹۸ 
هزار هکتار از دیم زارهای اســتان گندم کشــت می شود، 
اظهــار کــرد: براســاس برنامه ریزی ها در ســطح ۹۰ هزار 
هکتــار گنــدم دیــم کشــت خواهــد شــد کــه بســتگی بــه 
اوضاع آب و هوایی دارد، دیم زارها مستقیم تحت تاثیر 
بارش باران قرار دارند؛ اگرچه که کشت آبی در استان 

نیز به میزان بارندگی ها مرتبط است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی 
گفت: ۵۵ تا ۶۰ درصد از منابع آبی کشتزارهای استان 
از آب هــای ســطحی تامیــن می شــود و بیــن ۴۰ تــا ۴۵ 

درصد نیز از آب های زیر زمینی آبیاری خواهد شد.
یوســفی گفــت: عــالوه بر کشــت غالت کشــاورزان 
اکنــون مشــغول آماده ســازی اراضــی خــود بــرای کشــت 
پاییزه دانه های روغنی هســتند که پیش بینی می شــود، 
سطح کاشت این محصوالت به دلیل افزایش احتمالی 

نرخ خرید تضمینی بیشتر شود.
او بــا بیــان اینکــه کشــاورزان ایــن اســتان در ســال 
زراعی جاری بیش از ســه هزار  هکتار کلزا کشــت کرده 
بودنــد، گفــت: آن هــا دانه هــای روغنــی کلــزا، کاملینــا، 
گلرنگ و کنجد را کشت می کنند که با توجه به افزایش 
قیمت خرید تضمینی احتمال استقبال نیز وجود دارد.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی 
افزود: امســال گندم کاران اســتان ۱۱۲ هزار تن محصول 
از کشــتزارها برداشــت کردند که این میزان در مقایســه 

با سال گذشته ۶۰ درصد کاهش دارد.
یوســفی علــت کاهــش تولیــد گنــدم در اســتان را 
خشکســالی، نبــود بــارش موثــر و ســرمازدگی عنــوان و 
اظهار کرد: کشــاورزان امســال در سطح ۴۷ هزار و ۷۰۰ 
هکتــار اراضــی آبی و ۹۶ هــزار و ۲۵۰ هکتار اراضی دیم 
گنــدم کشــت کردنــد کــه از این میــزان بخشــی به علت 

خشکسالی و تنش آبی از بین رفت.

نوسازی مدارس عشایری 
چهارمحال و بختیاری 

۱۴۷میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
رئیــسآمــوزشوپــرورشعشــایریچهارمحــالو
بختیــاریبــاتاکیــدبرلزومبازســازیمدارسعشــایری
کــهنوســازی،توســعهوتجهیــزمــدارس کــرد اعــام
عشــایریاســتانبیــشاز۱۴۷میلیــاردو۴۳۰میلیــون

ریالاعتبارنیازدارند.
حاتــم خالدی دیروز در حاشــیه انعقــاد تفاهم نامه 
نوســازی مــدارس اســتان در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: 
 اکنــون ۱۵۲ مدرســه در مناطــق عشــایری اســتان فعــال 
اســت کــه هشــت هــزار و ۲۰۳ دانش آمــوز در مقاطــع 
مختلــف تحصیلــی در ایــن مــدارس مشــغول تحصیــل 
هســتند. او اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد ۲۱ مدرســه در 
مقطع متوسه اول،۲۲ مدرسه متوسطه دوم، ۲ مدرسه 
بزرگســال و مابقی مدارس ابتدایی اســت که در مناطق 
عشــایری اســتان ۹ مدرســه اســتیجاری اســت و یــا در 

کانکس فعال است.
رئیــس آمــوزش و پــرورش عشــایری چهارمحــال و 
بختیــاری افــزود: ۶ فضــای آموزشــی در مناطق عشــایری 
بــه  نیــاز  مدرســه   ۱۴ دارد،  تجهیــز  و  تعمیــر  بــه  نیــاز 
تجهیــزات آموزشــی و کمــک آموزشــی و چهــار مدرســه 
نیــاز بــه تجهیزات سرمایشــی و گرمایشــی دارد. مدیرکل 
امــور عشــایر چهارمحــال و بختیــاری نیــز بــا اشــاره بــه 
اهمیــت احــداث مدرســه در مناطق عشــایری گفت: این 
تفاهم نامــه بــا هدف پوشــش کامــل مناطق عشــایری از 
مدارس و فضاهای آموزشــی ایمن و استاندارد، طراحی، 
ســاخت، توســعه و تجهیز مدارس موجود و مورد نیاز در 
مناطق عشایری، استانداردسازی سیستم های گرمایشی 

مدارس در مناطق عشایری منعقد شده است.
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مدیر باغبانی جهاد 
کشاورزی استان: خسارات 

خشکسالی به نخیالت 
خوزستان به زودی پرداخت 

می شود
باغبانــیســازمانجهــادکشــاورزی امــور مدیــر
خوزستاناعامکردکهخسارتنخیاتآسیبدیده
ازخشکســالیوشــوریآبپــسازارزیابــیصندوق

بیمهبانککشــاورزیبهزودیپرداختمیشــود.
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  حسنی نســب  محمــد 
خرمــا  برداشــت  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  اکنــون  افــزود: 
اســت،  انجــام  حــال  در  اســتان  شهرســتان های  در 
جمع بنــدی دقیقــی از نخیــالت آســیب دیده از شــوری 
و تنــش آبــی نداریــم؛ امــا بالفاصلــه پــس از مشــخص 
شــدن میزان خســارت، صنــدوق بیمه این خســارات را 

پرداخت خواهد کرد.
او بــا بیــان اینکــه حدود ۲۲ هزار هکتار از ســطح 
نخیالت خوزســتان تحت پوشــش بیمه هستند، گفت: 
فقــط خســارت  کشــاورزی  بیمــه محصــوالت  صنــدوق 

نخیالت بیمه شــده را پرداخت خواهد کرد.
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  باغبانــی  امــور  مدیــر 
محصــوالت  بیمــه  صنــدوق  کــرد:  عنــوان  خوزســتان 
بــرآورد خســارات  از ســه روز گذشــته کار  کشــاورزی 
شــوری آب، خشکســالی، بیماری هــای قارچــی و آفات 
را آغــاز کــرده اســت تــا هرچــه ســریع تر ایــن خســاران 
را پرداخــت کنــد. حسنی نســب در خصــوص نخیالتــی 
کــه تحــت پوشــش بیمه نیســتند، افــزود: وزارت جهاد 
کشــاورزی در قالــب یکســری حمایت ها، خســارت های 
واردشــده به نخیالتی که تحت پوشــش بیمه نیســتند 

را جبران می کند.
او ادامــه داد: آیتم هایــی به صورت بالعوض و در 
راســتای کمک به نخلداران آســیب دیده از خشکسالی 
و شــوری آب از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی مد نظر 

اســت که اجرایی خواهند شد.

حدود ۱۲۲ هزار تن برگ 
سبز چای از چایکاران 

شمال خریداری می شود
رئیــسســازمانچــایکشــورازخریــد۱۲۱هزارو
۹۳۰تنبرگســبزچایتاپایانبرداشــتتابســتانهاز
چایــکارانشــمالخبــردادواعامکردکهمقدارخرید
ســالجــاریدرمقایســهبــامــدتمشــابهســالقبل۶ 

درصدافزایشداشتهاست.
اســتان های گیــالن و مازنــدران، ۵۵ هــزار چایــکار 
دارند. باغ های چای در استان های گیالن و مازندران ۲۶ 
هزار هکتار اســت که میزان زیرکشت هر سال متفاوت 
است. شهرستان الهیجان به عنوان پایتخت چای ایران 
ســازمان چای و پژوهشــکده چای کشــور را در خود جای 

داده است. 
حبیب جهانساز دیروز در گفت وگو با ایرنا با بیان 
اینکه خرید تضمینی برگ ســبز چای از اول اردیبهشــت 
امســال آغاز شــده است، تصریح کرد: تا پایان برداشت 
تابســتانه، بیــش از ۶۹۳ میلیــارد تومــان از چایــکاران 
توســط ۱۶۲ کارخانــه فعــال خریــداری شــده کــه از ایــن 
مقدار ۴۸ درصد برگ ســبز درجه یک و ۵۲ درصد برگ 

سبز درجه دو است.
او دربــاره میزان پرداخت مطالبات چایکاران اظهار 
کــرد: تاکنــون ۷۷ درصــد مطالبــات چایــکاران پرداخــت 

شده که این میزان معادل ۵۳۴ میلیارد تومان است.
رئیس ســازمان چای کشــور از برداشت پاییزه برگ 
ســبز چــای از مهــر خبــر داد و گفت: تاکنــون ۲۷ هزار و 

۴۳۵ تن چای خشک استحصال شده است.
حبیــب جهانســاز بــا خاطرنشــان کردن نــرخ خرید 
تضمینی هر کیلوگرم برگ ســبز چای درجه یک امســال 
۶ هــزار و ۶۹۰ تومــان و درجه دو، ۴ هزار و ۷۸۱ تومان، 
تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه 
یــک امســال در مقایســه بــا ســال گذشــته، بــه صــورت 

میانگین ۴۵ درصد افزایش یافته است.
او با بیان اینکه برداشــت برگ ســبز چای هر ساله 
در ســه چیــن بهاره، تابســتانه و پاییــزه صورت می گیرد، 
گفت: چین بهاره از اوایل اردیبهشت، تابستانه از نیمه 
دوم خــرداد و چیــن پاییزه در شــهریور شــروع و تا پایان 

مهر انجام می شود.
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نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان کهگیلویه وبویراحمد به نشانی )یاسوج ، بلوار مطهری ، خیابان راهداران ، پایین تر از اداره راه و شهرسازی ، واحد امور پیمانها (
موضوع مناقصه:خرید20دستگاه ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری با ظرفیت ها ی مختلف 

میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 2/930/000/000 ریال )دو میلیارد و نهصد و سی میلیون ریال( می باشد که می بایست مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه 
مورخ 1394/09/27هیات محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در صورت نقدی به حساب شماره 2174634034005 بانک ملی واریز گردد.

زمان و مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: از تاریخ 1400/06/27 لغایت 1400/07/06      
زمان،مهلت و محل تسلیم اسنادوپاکات مناقصه ازطریق سامانه ستاد: ساعت16 مورخ1400/07/24

محل و زمان باز گشایی پیشنهادات )مرحله اول( : ساختمان شماره 2 شرکت گاز استان دفتر امور پیمانها ساعت10صبح مورخ1400/07/25
شرایط و مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه : 

الف( ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر برابر با اصل ) شناسنامه ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و...(
ب( دارا بودن تجهیزات و امکانات، تخصص الزم )حسب مورد ( و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق استانداردهای شرکت ملی گاز ایران

ج( قرار داشتن در سامانه EP وزارت نفت
د( قرار داشتن در فهرست بلند سازندگان صالحیت دار طراحی وساخت ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری گاز 

- از مناقصه گران جهت حضور در جلسه بازگشایی پیشنهادات دعوت به عمل می آید.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

- آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد  و پایگاه اطالع رسانی  قابل مشاهده می باشد.
تلفکس  واحد امور پیمانها : 07433336277

روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/22 نوبت دوم : 1400/06/24

شناسه آگهی : 1188299

ت اول(آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای )خرید(400/13
) نوب

شرکت گاز 
استان کهگیلویه وبویراحمد

)سهامی خاص(

ســخنگویشورایاســامیشهرکاشان
بــاتأکیــدبــرضــرورتجــذبســرمایهگذاری
حداکثریدرمنطقه،آنرایکضرورتبرای
حــلمشــکاتدیرینــهونقطــهامیدبخــش

برایتعالیکاشانبزرگقلمدادکرد.
حســین حیدریــان در نشســت شــورای 
اسالمی شهر کاشان پس از تقدیر از پذیرش 
مســئولیت جــواد نائینــی بــه عنــوان نماینــده 
در  بیــدگل  و  آران  و  کاشــان  مــردم  کفیــل 
مجلس شــورای اسالمی خواستار استفاده از 
ایــن فرصــت برای احقاق حقوق مردم کاشــان 

شد.
او بــر لزوم هم افزایی محلی و منطقه ای 
تأکیــد و عنــوان کرد: تقویت ارتبــاط با مناطق 
همجوار باید در دستور کار قرار گیرد، چراکه 
بــرای رســیدن بــه توســعه همه جانبــه نیازمند 
هــر دو عنصــر هم افزایــی محلــی و منطقــه ای 

هستیم.
عضــو شــورای اســالمی شــهر همچنیــن 
نظیــر  موثــر  اقشــار  ظرفیــت  از  اســتفاده 
خیریــن را خواســتار شــد و افــزود: بایــد از هر 
فــردی کــه دغدغــه توســعه کاشــان را دارد به 

شایسته ترین وجه بهره برد.
از  یکــی  را  شــدن  اســتان  حیدریــان، 
اولویت هــای منطقــه ذکــر و بــر لــزوم پیگیری 
آن بــه خصوص ظرف ماه های آینده با تثبیت 
دولــت تأکید کرد و گفت: برای اســتان شــدن 
بایــد زیرســاخت های مربوطــه را ایجاد کنیم و 
از تــوان خویــش بــرای تقویت شهرســتان های 

همجوار استفاده کنیم.
در  شــهر  اســالمی  شــورای  ســخنگوی 
بــا  را  آن  ســرمایه گذاری  موضــوع  خصــوص 
توجه به گســتره هزینه های شــهر و همچنین 
اهمیت مســاله اشــتغال جوانــان تحصیلکرده 

مهم دانست.

عضوشورایاسامیشهر؛
خواستارتشکیلکارگروههای

 فرهنگیواشتغالزایی

درکاشان
در ادامــه عضــو شــورای اســالمی شــهر، 
خواســتار ایجاد ســازوکارهایی بــرای پرداختن 

جــدی بــه مســائل فرهنگــی در حــوزه شــهر و 
همچنین اشتغال زایی جوانان شد.

مهــدی نادعلی در این نشســت تشــکیل 
بــا  شــهری  مباحــث  در  فرهنگــی  کارگــروه 
توجــه بــه مســائل، موضوعــات و دغدغه هــای 
مختلف فرهنگی و اجتماعی در شــهری مانند 

دارالمومنین را مهم ارزیابی کرد.
او بر تشــکیل کارگروه اشتغال زایی برای 
جوانــان منطقــه به عنوان یکــی از چالش های 
موجود تأکید کرد و حضور ســرمایه گذاران در 
شــهر را نکته ای کلیدی در زمینه ارتقا و رشــد 

جامعه دانست.
عضــو شــورای اســالمی شــهر انســجام و 
تقویت را یکی از موارد مهم در زمینه عملکرد 
دستگاه ها و نهادها عنوان و از ضعف تعامل 
بیــن بعضــی مجموعه هــا  تقابــل در  و حتــی 

انتقاد کرد.

 حضوردردولتمیتواند

بهتحققآرزویدیرینهاهالی
منطقهکمککند

از ســوی دیگر یک عضو شــورای اسالمی 
شــهر تأکیــد کــرد: وزیــران متعلــق بــه منطقه 
فرهنگــی کاشــان زمینه ســاز اتفاقــات مثبــت 

برای منطقه و کشور بوده اند.
علی رضــا مفــرح بیــان کــرد: بــا توجــه به 
ظرفیت هــای کنونــی و تالش مســئوالن، امید 
اســت انتظــار و آرزوی دیرینــه مــردم منطقــه 
یعنی استان شدن در این دولت محقق شود.
در  مطالــب  برخــی  از  انتقــاد  بــا  او 
رســانه ها طرح این موضوع که کاشان شهری 
بی نماینده اســت را نادرســت خوانــد و گفت: 
بــا حضــور کفیل و نماینده ویژه ایشــان جناب 
آقــای نائینــی به طــور یقین مســائل منطقه و 

شهر ما پیگیری خواهد شد.
حرکتدرمسیراستانشدن
باتوسعههمهجانبهمنطقه

فرهنگیکاشان
کفیــل  نماینــده  نشســت  ایــن  در 
بیــدگل در  و  آران  و  شهرســتان های کاشــان 
مجلــس شــورای اســالمی بــا یــادآوری مطالبه 

ایــن  اهالــی  از ســوی  اســتان شــدن  دیرینــه 
منطقــه تاکیــد کــرد کــه بایــد حرکتی کــه آغاز 

شده است، ادامه پیدا کند.
جــواد نائینــی تأکید کرد: بایــد در فراهم 
آوردن الزامــات و تحقــق توســعه همه جانبــه 
در مســیر اســتان شــدن گام برداریم. نگاه ما 
در انجــام مســئولیت بایــد رســالت محور و نــه 
مأموریت محور باشــد، یعنی همان نگاهی که 
شهیدان عزیز ما در دوران ایثار و شهادت به 

ما آموخته اند.
او با تأکید بر اهمیت فرهنگ در جامعه، 
بر لزوم هم افزایی در این عرصه با بهره گیری 
و  تأکیــد  قلــم و رســانه  از ظرفیــت اصحــاب 
عنوان کرد: در کنار عنصر والیت مداری، آنچه 
کــه انقــالب اســالمی را متمایز ســاخت عنصر 

فرهنگ بود.

شهرســتان های  مــردم  کفیــل  نماینــده 
کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس تصریــح 
کــرد: مــا نیازمنــد رقــم زدن اتفاقــات فرهنگی 
مبتنــی بــر خــرد جمعــی و اســتفاده از تمــام 
ایــن  در  موجــود  ظرفیت هــای  و  اســتعدادها 

حوزه هستیم.
در  را  منطقــه  مــردم  مشــکالت  نائینــی 
ســه بخــش کالن و زیرســاختی، خدماتــی و 
ملمــوس و روزمــره متذکر شــد و افــزود: برای 
برطــرف کردن این مشــکالت ناگزیــر به ایجاد 
کارگروهــی متشــکل از مــردم و متخصصــان 

هستیم.
او تأکیــد کــرد: همــه مــا ســهمی در ایــن 
نظــام مقــدس داریــم که بایــد مانند بــزرگان، 
ســرداران و شــهدای کاشــان این وظیفه را به 

خالصانه ترین وجه ادا کنیم.

مدیــرکلســتاداجرایــیفرمــانحضــرت
امام)ره(اســتانســمنانازایجادیکهزارو
۶۲۹شغلمستقیموغیرمستقیماینبنیاد

ازابتدایسال۱۳۹۷تاکنونخبرداد.
بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  احمــدی  حامــد 
ایرنــا افــزود: در ایــن مــدت تعــداد ۵۴۳ طرح 
اشــتغال زایی در این بنیاد مستقر شده است 
و پنــج شهرســتان اســتان مشــمول ایــن طرح 

هستند.
ســرمایه گذاری  کل  اینکــه  بیــان  بــا  او 
صــورت گرفتــه از ســوی بنیــاد برکــت درحــوزه 
اشــتغال طی ســال های ۹۷ تا شهریور امسال 
۵۰۰ میلیــارد ریــال بــوده اســت، ادامــه داد: 
طرح هــای اشــتغال زایی بنیــاد برکــت وابســته 
بــه ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره(، 
۱۰ بخــش، هفــت شــهر و ۶۴ روســتا را تحــت 

پوشش قرار داد.
مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضرت 
طرح هــای  کــرد:  اضافــه  ســمنان  )ره(  امــام 
اجــرا شــده بــه ترتیــب شــامل ۲۲.۶ درصــد 
پرواربنــدی بــره، ۱۱.۴ درصــد تولیــد پوشــاک 
زنانــه، ۷.۳ درصد پرورش گوســفند داشــتی 
و بقیه مربوط به طرح های اجرای آرایشگاه، 
فــرش دســتی، الکتریکــی، خیاطــی و گلیــم 

بافی بوده است. 

احمــدی تصریــح کــرد: بــا پیگیری هــای 
در  شــاهرود  شهرســتان  آمــده،  عمــل  بــه 
طــرح حمایت هــای اجتماعــی ســتاد اجرایــی 
فرمــان حضــرت امــام)ره( قــرار گرفــت کــه با 

توجــه بــه ضریب محرومیت باالتر در ســطح 
اســتان، از ایــن پــس با وجــود تســهیل گری، 
اشــتغال زایی  و  اجتماعــی  حمایت هــای  از 

بیشــتری بهره مند می شود.

او در پایان خاطرنشــان کرد: شهرســتان های 
میامی و گرمسار از قبل جزو شهرستان های 
واقــع در حمایــت اجتماعــی کشــوری ســتاد 

قرار دارند.

اینکــه بیــان بــا فــارس اســتاندار
ساختوســازمســکنکلیــدواژهایمناســب
برایرونقتولیدوحلمشکلسرپناهمردم
استدلیلاینموضوعرارونقدرصنایعو

کارگاههایمختلفعنوانکرد.
عنایــت هللا رحیمــی در جلســه شــورای 
داد:  ادامــه  اســتان  توســعه  و  برنامه ریــزی 
دســته ها  در  شــغل   ۶۶ حــدود  همچنیــن 
مسکن ســازی  بــه  مختلــف  گروه هــای  و 

وابسته اند.
زمینــه  در  دولــت  وعده هــای  تحقــق  او 
مسکن ســازی را بــه شــرط داشــتن برنامــه و 
هدف گــذاری مناســب امکان پذیــر دانســت و 
یــادآور شــد: در ایــن راســتا بایــد تفاوت هــای 

ساختاری مد نظر قرار بگیرد.
اســتاندار فارس تفاوت مشــکل مســکن 
جملــه  از  را  شــهری  و  روســتایی  مناطــق  در 
ایــن تفاوت هــای ســاختاری برشــمرد و افزود: 
در شــهرها بیــش از ۶۰ درصد هزینه مســکن 
دولــت  کــه  اســت  زمیــن  تامیــن  بــه  مربــوط 

طریــق  از  تخصصــی  اقدامــات  بــا  می توانــد 
کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و 
توســعه به راهکارهای مناســبی در این زمینه 

دست یابد.
رحیمی با بیان اینکه در کالن شهرها سه 
راهــکار بــرای تامیــن زمین وجــود دارد، عنوان 
کــرد: تامیــن زمیــن در درون شــهرها یکــی از 
این راهکارهاســت که از نظر تملک و انحصار 
وراثــت و ... پیچیدگی هــای زیــادی دارد؛ امــا 

امکان پذیر است.
او ادامــه داد: تامیــن زمیــن در الحاقــات 
شــهری و ایجاد شهرک های اقماری دو راهکار 
دیگــر اســت که بر اســاس اوضــاع می توان از 

آن ها بهره گرفت.
ایــن مســئول بــا اعتقــاد به اینکــه دولت 
را  الزم  تســهیالت  و  زیرســاخت ها  بایــد 
فراهــم کنــد، بــر ایــن موضــوع تاکیــد کــرد که 
مسکن ســازی کار دولــت نیســت و در ادامــه 
ســرمایه گذاران  و  متخصــص  افــراد  افــزود: 
از  گرفتــن  بهــره  بــا  بایــد  خصوصــی  بخــش 

زیرساخت های دولتی این کار را انجام دهند. 
تقویت تولید مصالح از سوی صنعت و معدن 
و تامیــن ســرمایه از طریق بانک هــا را از دیگر 
مواردی دانست که باید در رونق ساخت وساز 

مسکن مورد توجه قرار گیرد.
از  یکــی  شــورا  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  او 
مهم تریــن جلســات تشــکیل شــده در اســتان 
اســت، عنــوان کــرد: عــالوه بر موضــوع توزیع 
توســعه ای  سیاســت های  دربــاره  اعتبــارات 
اســتان، آمایــش اســتانی، اســکان جمعیــت، 

نواحی سرمایه گذاری نیز تصمیم می گیرد.
را  تمرکــز  و  تصلــب  فــارس  اســتاندار 
ســطوح  در  موجــود  مشــکالت  و  موانــع  از 
تصمیم گیری کشــور دانســت و ابراز امیدواری 
کرد که دولت سیزدهم بتواند، با تمرکززدایی 
و تفویــض اختیــارات به اســتان ها به تســهیل 
رونــد توســعه مناطــق مختلــف کشــور کمــک 

کند.
تاکیدهــای  یــادآوری  بــا  رحیمــی 
دولــت  تشــکیل  ابتــدای  از  رئیس جمهــوری 

معیشــت،  همچــون  موضوعاتــی  بــر  جدیــد 
مســکن و کرونــا اظهــار کرد: در اســتان فارس 
اقدامات در خور توجهی در حوزه کرونا انجام 
شــده و بــا واردات مناســب واکســن تاکنــون 

واکسیناسیون نیز پیشرو بوده است.
او همچنین از تالش های دانشگاه علوم 
پزشــکی شــیراز تقدیــر کرد و در ادامــه افزود: 
ســپاه فجر اســتان با ایجاد مرکز شــبانه روزی 
ایــن  در  مهمــی  گام  ثــارهللا  واکسیناســیون 

زمینه برداشته که درخور تقدیر است.
در پایــان رحیمــی با طبیعی دانســتن جا 
بــه جایی هــا در دولــت جدیــد، تصریــح کــرد: 
همــه ما بــه عنوان کارمندان دولت و فرزندان 
ملــت تا زمانی که مســئولیتی بــر عهده داریم 

نباید دست از تالش برداریم.
رفــع  را ســبب  توفیــق دولــت جدیــد  او 
مشــکالت مــردم دانســت و از همــه مدیــران 
از  خــود  آخــر مســئولیت  ثانیــه  تــا  خواســت 
فراهــم کردن زمینه فعالیــت بهتر برای دولت 

غافل نشوند.

جذبحداکثریسرمایهگذاری؛ضرورتیبرایتعالیمنطقهکاشان

استاندارفارس:ساختوسازمسکنکلیدواژهای
مناسببرایرونقتولیداست

بنیادبرکت۱۶۲۹شغلدراستانسمنان
ایجادکرد



شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات  .  دوشنبه . 22 شهریور 1400 . سال هجدهم . شماره 4750 .  

آگهی فقدان سند مالکیت
بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی  اینکـه آقـای جمشـید سـیفی دهکـی  بـه  نظـر 
و   ۱4۰۰۰۲۱۵۵۳۹۳۰۰۰۰۹۹ شـماره  طـی  یکتـا  شناسـه  بـه  شـده  مصـدق 
مـورخ   4۱۱۸4۲ و   ۸۸۲۰۲۵ شـماره  بـه  تصدیـق  رمـز  و   ۱4۰۰۰۲۱۵۵۳۹۳۰۰۰۰۹۸
۱4۰۰/۳/۳۰ توسـط دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 4۵۱ حـوزه ثبتـی شـهر تهـران و 
بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده ۱۰۷۸۰۰۹۹4۱ مـورخ ۱4۰۰/۳/۳۰ مدعـی فقـدان سـند 
مالکیت ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت ۵۷ مترمربع به پالک ۱۲۰۷۲ فرعی 
از ۱ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 4۸ فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 
۱۲ تهـران شـده کـه ششـدانگ سـند مالکیـت اولیـه ذیـل ثبـت ۱۵۸۲۶۲ صفحـه ۳۲ 
دفتر ۶۶۶ به شـماره چاپی ۲/۱۲4۵۸۵ بنام آقای قربان اوالد ثبت و صادر و تسـلیم 
گردیـده و سـپس مـع الواسـطه برابـر سـند قطعـی شـماره ۲۶۲۶۵ مـورخ ۵۸/۱۰/۲۲ 
دفترخانـه ۲۹۳ تهـران بـه جمشـید سـیفی دهکـی منتقـل و بـه ذیـل صفحـه 4۹ دفتـر 
امالک ۹۷ مهرآباد ثبت گردیده اسـت و نامبرده با اعالم مفقودی به علت جابجایی 
و اسـباب کشـی درخواسـت المثنـی سـند مالکیـت پـالک موصـوف را نمـوده انـد. لـذا 
مراتـب در اجـرای مـاده ۱۲۰ آئیـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در یک نوبـت در یک روزنامه 
کثیراالنتشـار آگهـی میشـود تـا چنانچـه 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 ۱۰ روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن 
منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت 
پـس از رویـت و مالحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه اعتـراض بدون 
ارائه اصل سـند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شـود. در صورت عدم وصول واخواهی 
ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی سـند مالکیـت پـالک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی 

تسـلیم خواهـد گردیـد.
م الف ۱۲۸۶۳ / شناسه آگهی ۱۱۸۸۹44

جمشید مهرآسا – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
سـند مالکیـت دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان قطعـه دوم 
تفکیکـی واقـع در طبقـه اول بـه پـالک ثبتـی 4۰۲4۰۵ فرعـی از ۲۳۹۵ اصلـی 
 ۱۰ در بخـش  واقـع  اصلـی مذکـور  از  فرعـی  از ۱۷۰۸۹  و مجـزی شـده  مفـروز 
از ششـدانگ  بـه مسـاحت ۷۱/4۰ مترمربـع بانضمـام دو دانـگ مشـاع  تهـران 
پارکینـگ شـماره دو بـه مسـاحت ۱۲/۵۰ مترمربـع واقـع در طبقـه زیرزمیـن بـا 
قدرالسـهم از عرصه و سـایر مشـاعات و مشـترکات طبق قانون تملک آپارتمانها 
و آییـن نامـه اجرایـی آن بنـام رضـا نیـک روش فرزنـد جـواد صفحـه ۲۹۸ دفتـر 
4۸ چاپـی ۰۰۸۸۸۵۷ ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت حـال نامبـرده بـا ارائـه 
دو بـرگ استشـهادیه کـه بامضـاء شـهود رسـیده اسـت و ذیـل آن طـی شـماره 
۵۳۲۲۶- ۹۹/۱۱/۱۸ دفترخانـه ۲۵۶ تهـران گواهـی گردیـده اسـت مدعـی اسـت 
بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت و تقاضـای صـدور  کـه سـند مذکـور 
المثنـی سـند مالکیـت ملـک مـورد نظـر را دارد لـذا مراتـب باسـتناد مـاده ۱۲۰ 
آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه آن و یـا در اختیـار داشـتن سـند مالکیـت نـزد خـود 
مـی باشـد ظـرف مـدت ۱۰ روز از انتشـار ایـن آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و 
اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در 
ایـن صـورت پـس از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند مالکیـت بـه ارائـه کننـده 
مسـترد خواهـد شـد و صـدور المثنـی سـند مالکیـت منـوط بـه ارائـه دادنامـه از 
مراجـع ذیصـالح قضایـی خواهـد بـود و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم 
هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت اقـدام 

خواهـد. ضمنـا بازداشـت نـدارد.
م الف ۱۲۸۶4 / شناسه آگهی ۱۱۸۸۹۵۳

جشان – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرآرا 

آگهی فقدان سند مالکیت
ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان طبقـه اول بـه مسـاحت ۳۷/۶۱ مترمربـع قطعـه 
دوم تفکیکی به پالک ۲۷۰۹۲ فرعی از ۱۱۶ اصلی مفروز از ۱۷۲۷ واقع در بخش 
۱۱ تهران در صفحه ۲۹ دفتر ۲/۱۰۷۹ ذیل ثبت ۲۷۲4۹۳ و چاپی ۲۱۲4۲۹ بنام 
خانـم گل تمـام ولـی زاده زارع ثبـت و سـند مالکیـت صـادر گردیـد نامبـرده برابـر 
سـند صلـح عمـری ۱۷۰۸۸۳ – ۱۸/4/۱۳۹4 دفتـر ۱۲۰ تهـران بـا حفـظ منافـع مـورد 
مصالحـه بـرای مـادام العمـر مصالـح بـه بـه خانـم فرزانـه و محمـد علـی و سـمانه و 
علـی اکبـر همگـی رمضانـی بالمناصفـه انتقـال یافـت توضیحـاً خانـم گل تمـام ولـی 

زاده زارع برابـر گواهـی فـوت ۶۶۳4۶4/ف/۲۳ فـوت نمـوده انـد 
خانـم سـمانه و فرزانـه و محـد علـی و بـا وکالـت از محمـد علـی بـه شـماره وکالـت 
نامـه ۲۸۶۲4-۳۰/۵/۱۳۹۶ دفتـر ۶۰4 تهـران بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه شـهود 
مالکیـت  سـند  نمـوده  اعـالم  تهـران   ۶۵ دفتـر   ۳/۶/۱۳۹۹  –  ۲۲۱4۱ شـماره  بـه 
ششـدانگ بعلـت جابجائـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت 
المثنـی نمـوده اسـت لـذا مراتـب باسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مورخـه ۲/۹/۷۲ 
مـاده ۱۲۰- آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند 
مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت ۱۰ روز 
بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت نمائیـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس 
از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 

المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد%
رونوشت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )رض(

م الف ۱۲۸۶۵ / شناسه آگهی ۱۱۸۸۹۵۹
محمـد گلباغـی - سرپرسـت واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـعادت آباد تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمـود زینلـی بـا تسـلیم استشـهادیه مصـدق ذیـل شـماره هـای ۸۰۱۷ و ۸۰۱۸ بتاریـخ ۱۳۹۹/۷/۷ دفترخانـه ۱4۸۵ تهـران اعـالم نمـوده انـد: سـند مالکیـت ششـدانگ 
یکدسـتگاه آپارتمـان مسـکونی نـوع ملـک طلـق بـا عرصـه وقـف قطعـه ۵ واقـع در سـمت غربـی طبقـه سـوم بـه پـالک ثبتـی ۹۳۳۵ فرعـی از ۶۷۱۹ اصلـی، مفروز و مجزا شـده 
از ۹۲۲۸ فرعـی از اصلـی مذکـور بخـش ۲ تهـران حـوزه ثبـت ملـک لویـزان بانضمـام انبـاری قطعـه ۲ بـه مسـاحت ۲/4 مترمربـع و بانضمـام پارکینـگ قطعـه ۱۰ بـه مسـاحت 

۱۰/۸ مترمربـع واقـع در طبقـه -۱ ذیـل ثبـت دفتـر الکترونیکـی ۱۳۹۶۲۰۳۰۱۱۵۱۰۱۰۵۱۱ و بـه شـماره چاپـی ۳۶۳۶۷۹ سـری ب سـال ۹۵ ثبـت و صـادر گردیـده اسـت.
محدودیت دفتر امالک: ۱- رهنی شماره ۱۲۵۸۸ مورخ ۱۳۹4/۰۶/۱۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱4۸۵ تهران بنفع بانک مسکن

۲- رهنی شماره ۱۶۰۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱4۸۵ تهران بنفع بانک انصار شعبه مستقل مرکزی
اینک نامبرده بموجب درخواسـت وارده بشـماره ۱۳۹۹۸۵۶۰۱۱۵۱۰۱۲4۰۰- ۹۹/۷/۹ ضمن اعالم اینکه سـند مالکیت مزبور بعلت جابجایی مفقود گردیده اسـت تقاضای 
صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـالک مذکـور را نمـوده اسـت. لـذا در اجـرای مـاده ۱۲۰ آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبت )مصوب ۸/۱۱/۸۰( مراتب در یک نوبت آگهی میشـود تا 
چنانچـه شـخص یـا اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت ۱۰ روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در تهـران بزرگـراه شـهید باقـری پشـت مجتمـع قضایـی شـهید باهنـر خیابـان شـهید نوروزیـان 
اداره ثبـت اسـناد و امـالک منطقـه لویـزان تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتراض و یا در صـورت اعتراض و عدم 

ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیت صادر و تسـلیم خواهد شـد%
م الف ۱۲۸۶۶ – شناسه آگهی ۱۱۸۸۹۸4

محمدحسین طاهر طلوع دل – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای جعفـر پندآمـوز اصالتـا بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی شـده شـماره ۱۰۸۶۳۶ مـورخ ۱4۰۰/۰4/۲۷ و طـی درخواسـت مـورخ ۱4۰۰/۰۵/۰۶ بـا اعـالم اینکـه اسـناد 
مالکیـت مشـاعی ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه فعـال خانـه سـاخته شـده بمسـاحت 4۲۵ مترمربـع بپـالک ثبتـی ۳۱ فرعـی از ۳۵4۶ اصلـی مفـروز از پـالک ۱۲ فرعـی از 
اصلـی مزبـور واقـع در بخـش ۳ تهـران ذیـل ثبـت بشـماره ۱۰۷۲ صفحـات ۲۱۹ و 4۰۷ دفاتـر جلـد ۲ دودانگـی و ۷ چهاردانگـی بنـام آقـای دکتـر محمد شـه راد ثبت و صادر 
و تسـلیم گردیده اسـت. سـپس ایشـان بموجب دادنامه حصر وراثت شـماره ۱۲۲ مورخ ۶۱/۱/۱۸ دادرس شـعبه اول دادگاه شهرسـتان تهران فوت و وراث قانونی اش 
)خانـم عالمتـاج احتشـام – همسـر – و بهـروز و بهـرام و سـیمین و نسـرین و پرویـن – فرزنـدان -( تمامـی ششـدانگ را بموجـب اسـناد قطعـی شـماره ۲۲۰۱۳ و ۲۲۰۱4 
مـورخ ۹۳/۱/۲۶ دفترخانـه ۵۳۹ تهـران بـه آقـای جعفـر پندآمـوز منتقـل کـه سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی ۲۰۰۲۹۳ سـری الـف سـال ۹۳ بشـماره دفتـر الکترونیکـی 
۱۳۹۳۲۰۳۰۱۰4۹۰۰۰۰۲۳ صـادر و تسـلیم گردیـده کـه، بعلـت جابجائـی مفقـود گردیـده، تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـالک مذکـور را نمـوده اسـت در اجـرای 
مـاده ۱۲۰ آئیـن نامـه قانـون ثبـت )اصالحـی ۸۰/۱۱/۰۸( مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله نسـبت بـه ملک مرقوم 
یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود باشـند ظـرف مـدت ۱۰ روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره 
تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه 

نگـردد طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد%
رونوشـت: سـتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع.

م الف ۱۲۸۶۷ / شناسـه آگهی ۱۱۸۸۹۸۷
مجید زاهدی منش – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای سـعید نجفـی کیـا بوکالـت از خانـم فریـده کاوش بـا وکالتنامـه شـماره ۱۷۳۹۹ 
مورخ ۱4۰۰/4/۲۷ دفترخانه ۸۱۵ تهران و با تسلیم استشهادیه گواهی شده بشماره 
بشـماره  وارده  درخواسـت  طـی  تهـران،   ۸۱۵ دفترخانـه   ۱4۰۰/4/۲۶ مـورخ   4۲۳۵

4۹۰۰۹۰۸۱ مـورخ ۱4۰۰/4/۲۸ و بـا اعـالم اینکـه:
سـند مالکیت دفترچه ای مقدار دودانگ مشـاع از ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمان که 
محـل آزمایشـگاه میباشـد واقـع در جنـوب طبقـه اول بمسـاحت ۲4۸ مترمربـع قطعـه 
تفکیکـی بپـالک ثبتـی ۵۸۲ فرعـی از ۳۷۰۲ اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ۳۱ فرعـی از 
اصلـی مذکـور واقـع در بخـش ۳ تهـران اسـتان تهـران و بـا قدرالسـهم از عرصـه و سـایر 
مشـاعات، کـه در صفحـه ۵۰ دفتـر امـالک جلـد ۱۰4۹ ذیـل ثبـت شـماره ۱۶۰۳۵ بنـام 
خانـم فریـده کاوش ثبـت و بشـماره ۰۱۲۶۸۱ صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت و وکیـل 
ایشـان ادعـای مفقـودی سـند مالکیـت بشـماره چاپـی فـوق االشـعار را بعلـت اسـباب 
کشـی نمـوده و تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـالک مذکـور را نمـوده اسـت، 
علیهـذا در اجـرای مـاده ۱۲۰ آییـن نامـه قانـون ثبت )اصالحـی ۸۰/۱۱/۸(، مراتب در یک 
نوبت و در یکی از جراید آگهی میشـود تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام 
معامله نسـبت به ملک مرقوم یا وجود سـند مالکیت نزد خود باشـند، ظرف مدت ۱۰ 
روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضاء 
مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند 
معاملـه ارائـه نگـردد، طبـق مقـررات و تشـریفات اداری، المثنـی سـند مالکیـت صـادر و 

تسـلیم مالـک خواهد شـد. 
م الف ۱۲۸۶۸ / شناسه آگهی ۱۱۸۸۹۹۱

مجید زاهدی منش – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای غالمرضا ساعدی اصالتا/ طی وارده شماره 4۵۰۰۷۶44 مورخ ۱4۰۰/۳/۱۷ 
 ۱4۰۰/۳/۱۱ مـورخ   ۹۰۸۰ شـماره  بـه  امضـا  گواهـی  استشـهادیه  تسـلیم  بـا 
دفترخانـه ۱۲۲4 تهـران تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده و مدعـی 
اسـت سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان بـه شـماره ۱44۲۹۷ فرعـی 
از ۲۳۹۵ اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ۱۳۹۶۸۰ فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه 
۳ واقـع در بخـش ۱۰ ناحیـه ۰۰ حـوزه ثبـت ملـک رودکـی تهـران اسـتان تهـران 
بـه مسـاحت 4۵/۶۳ مترمربـع در مالکیـت غالمرضـا / سـاعدی فرزنـد ابوالفضـل 
دارای  تهـران  از  صـادره   ۱۳4۶/۰۶/۲۵ تولـد  تاریـخ   4۶۳۱ شناسـنامه  شـماره 
شـماره ملـی ۰۰4۶۸۵44۰۱ بـا جـز سـهم ۶ از کل سـهم ۶ بعنـوان مالـک شـش 
دانـگ عرصـه و اعیـان عرصـه و اعیـان، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره 
الکترونیـک  الکترونیکـی  دفتـر  شـماره  بـا   ۹۸ سـال  سـری ب   ۶۸۵۳۱۸ چاپـی 
۱۳۹۸۲۰۳۰۱۰4۵۰۶۱۸۷۲ ثبـت گردیـده اسـت بـه علـت پیگیـری اداری مفقـود 
گردیـده لـذا مراتـب در اجـرای تبصـره یـک مـاده ۱۲۰ آییـن نامـه قانـون ثبـت در 
یـک نوبـت آگهـی مـی گـردد تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام نسـبت بـه آن و یـا 
وجـود سـند مالکیـت مذبـور نـزد خـود باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف 
مـدت ده روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه 
بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت چنانچـه 
در مهلـت مقـرر اعتراضـی واصـل نگـردد المثنـی سـند مالکیـت مرقـوم صادر و به 

متقاضـی تسـلیم مـی گـردد.
م الف ۱۲۸۶۹ / شناسه آگهی ۱۱۸۹۰۰۵

امیر تفرقی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ملـی  بشـماره  عبدالمحمـد  دزفولـی  پرتـو  فربـود  آقـای  بـه  بدینوسـیله 
۱۷۵۷4۳4۷۵۵ بنشـانی اللـه زار نـو روبـروی کریسـتال الکتـرو فرشـید ابـالغ 
میشـود کـه فرشـید پرتـو دزفولـی بـرای وصـول مبلـغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال 
مبلغ چک شـماره ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ – ۱۲/۹۰۵۹/۸۱۵4۸۲ عهده بانک ملی ایران 
صـادره توسـط عبدالمحمـد پرتودزفولـی مـورث شـما علیـه شـما اجراییـه صـادر 
و پرونـده اجرایـی بـه کالسـه ۱4۰۰۰۰۰۰۹ در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق 
گـزارش مـورخ ۱4۰۰/۰۵/۲۳ مامـور اداره پسـت محـل اقامـت شـما بشـرح متـن 
سـند شـناخته نشـده و بسـتانکار هـم نمـی توانـد شـما را جهـت ابـالغ واقعـی 
معرفـی نمایـد لـذا بـه تقاضـای وارده بسـتانکار و طبـق مـاده ۱۸ آییـن نامـه اجـرا 
از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه روز ابـالغ اجراییـه محسـوب اسـت ظـرف ۲۰ روز 
از پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننماییـد عملیـات اجرایـی جریـان خواهـد یافـت. 

 م الف ۱۲۸۷۰ / شناسه آگهی ۱۱۸۹۰۰۷
رییس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی – شبیبی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای رحیـم سـلیمانی وینـه وکالتـا باسـتناد وکالـت نامـه ۱۸۹۶۱۶ مـورخ ۱4۰۰/۰۵/۲4 دفترخانـه ۵۵۸ تهـارن از طـرف مالـک خانـم مهسـا سـلیمانی وینـه بـا اعـالم گـم شـدن سـند 
مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده ذیـل شـماره ۲4۰۸۲ و ۲4۰۸۳ مـورخ ۱4۰۰/۰۶/۰4 دفترخانـه ۲4۹ تهـران طـی درخواسـت وارده 
۱۰۲۳۰۱4۷۷۰ مـورخ ۱4۰۰/۰۶/۰۶ تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده انـد کـه مراتـب در اجـرای مـاده ۱۲۰ آییـن نامـه قانـون ثبت به شـرح زیر آگهی می گـردد: ۱- نام و 
نام خانوادگی: خانم مهسا سلیمانی وینه مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ ۲- شماره پالک: ۵۷۲۶۱ فرعی از ۱۲۶ اصلی ۳- علت گم شدن: جابجایی 4- خالصه وضعیت 
مالکیـت: سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان مسـکونی بمسـاحت ۱4۶/۳۷ مترمربـع واقـع در سـمت جنـوب شـرقی طبقـه یـک کـه ۶/۹۳ مترمربـع آن بالکـن اسـت 
بشـماره ۵۷۲۶۱ فرعی از ۱۲۶ اصلی قطعه 4۵ تفکیکی بلوک ۲ مفروز و مجزی شـده از ۱۷۶۳ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران بانضمام انباری مسـکونی قطعه 
۶۲ تفکیکی بلوک ۲ به مساحت 4/۳۹ مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین یک، بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه ۶۷ تفکیکی بلوک ۲ به مساحت ۱۱ مترمربع واقع در 
سـمت مرکزی زیرزمین یک، بانضمام پارکینگ مسـکونی قطعه 4۵ تفکیکی بلوک ۲ به مسـاحت ۱۱ مترمربع واقع در سـمت شـرقی همکف بشـماره چاپی ۹۱۶۱4۷ ذیل دفتر 
الکترونیک ۱۳۹۵۲۰۳۰۱۰۲۳۰۳۱4۵۰ به نام خانم مهسا سلیمانی وینه صادر گردیده است، و برابر سند اجاره ۱۵۸۱۳۵ مورخ ۱۳۹4/۱۰/۰۷ دفترخانه ۲۲۳ تهران قدرالسهم 
ابعاد ۲/۵*4 متر در اجاره توزیع نیروی برق تهران بزرگ بمدت ۹۹ سـال قرار دارد. لذا با توجه به اعالم فقدان سـند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواسـت صدور المثنی آن 
مراتـب 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 تـا 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 یا در صورت 

اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارایه نشـود اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد.
م الف ۱۲۸۷۲ / شناسه آگهی ۱۱۸۹۰۱4

محمدامین کریمی جو – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران 

 ظرفیت های جدید 

 منطقه ویژه خلیج  فارس 

برای توسعه صنایع 
به  رغم قراردادهای منعقد شده با سرمایه گذاران 
طــی ســال گذشــته و امســال، ایــن منطقه ویــژه صنایع 
معدنــی و فلزی خلیج فــارس هنوز ظرفیت های جدیدی 
بــرای ســرمایه گذاری در صنایــع معدنــی، نفــت و گاز و 

صنایع مرتبط با منطقه دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه ویــژه اقتصادی 
فــارس ، حســن خلــج  صنایــع معدنــی وفلــزی خلیــج 
طهرانــی مدیرعامــل منطقه ویژه صنایــع معدنی و فلزی 
خلیج فارس با بیان این مطلب گفت: این منطقه، عالوه 
بر مزایای منحصربه فرد موجود، تسهیالت مختلفی برای 
سرمایه گذاران تدارک دیده که می تواند موقعیت مناسبی 
را برای طرح های توسعه ای در زمینه های یاد شده ایجاد 

کند.
وی ادامــه داد: ایــن منطقــه آمادگــی اســتقبال از 
سرمایه گذاران را در صنایع معدنی، نفت و گاز و صنایع 

مرتبط با منطقه دارد.
افزایش ۳ برابری جذب سرمایه گذاری

مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج 
فارس با اشاره به افزایش جذب ۳ برابری سرمایه گذاری 
در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ گفت: افزایش نقدینگی 
در کشور و هدایت بخشی از نقدینگی به بخش تولید، 
پایین بودن هزینه  های نیروی انسانی و افزایش نرخ ارز از 
طریق افزایش درآمد های صادراتی، سبب افزایش تقاضای 

سرمایه  گذاری در سال گذشته شد.
وی افزود: در سال گذشته، ۹ قرارداد سرمایه  گذاری 
و طی ۳ ماه امسال نیز ۶ قرار داد منعقد شده است. طبق 
اظهار نظر سرمایه  گذاران، با تکمیل طرح  های اجرا شده 
طی ۱۶ ماهه اخیر، میزان سرمایه گذاری ها به ۶ میلیارد و 
۱۰۰ میلیون دالر و اشتغال زایی به حدود۱۷۰۰ نفر می رسد.

 جزئیات قراردادها
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فارس گفت: طی ســال گذشته، قراردادهای 
واگذاری زمین با شــرکت های ســرمایه گذار شامل ستاره 
سیمین هرمز، گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی 
ارزش، ماد شیمی، الستیک های صنعتی مبارکه، کرومیت 
میامی فردوس،  یگانه پیشو مکران، دنیای بوره ایرانیان 
و هومــان راهبــرد سیســتم منعقد شــد.  وی افــزود: این 
سرمایه گذاران در حوزه های تولید فوالد، آهن اسفنجی، 
اسیدفســفریک، فروآلیــاژ، ســولفورزدایی از نفت کوره، 
قیر، تولید نوار نقاله، احداث نیروگاه برق ۲۰۰ مگاواتی و 
احداث پایانه حمل و نقل سرمایه گذاری می کنند. مجموع 
سرمایه گذاری آنها نیز بیش از ۴/ ۳ میلیارد دالر است.

خلج طهرانی درباره جزئیات قراردادهای منعقد شده 
طی سال ۱۴۰۰ گفت: این قراردادها با شرکت های صنایع 
ملــی مس ایران، بایســته فــوالد مالک اشــتر، پتروطالی 
خلیج فارس، سینا گستر زرین، پترو خام کیمیا و آژ ایراک 
سانا گستر پرگام است که در حوزه های اسید فسفریک، 
ورق فوالد، شــمش ســرب و روی، قیر، فرآوری سرباره و 

حالل های شیمیایی سرمایه گذاری می کنند.
وی ادامه داد: مجموع این سرمایه گذاری ها، حدود 
۳۴۵میلیــون دالر و ۵۰هــزار میلیــارد ریال اســت و برای 
حدود ۱۰۶۲ نفر به طور مستقیم اشتغال زایی می شود.

در ســــال »تـــولیـــــد، پشتیبـــــانی ها و مانع 
زدایی ها« و در راستای برنامه حفظ، نگهداشت، 
رفع موانع و گلوگاه های تولید، سیستم حفاظت 
کاتـــــدی کارخــــانــــه پــت دو پتـــــروشیمی شــهید 
تندگویان توســط متخصصان داخلی و اســتفاده 
 از تــوان شــرکت های دانش بنیــان به روزرســانی 

شد. 
بــه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
پتروشیمی شهید تندگویان، شرکت پتروشیمی 
شــهید تندگویان در ســال »تولید، پشتیبانی ها 
و مانــع زدایی هــا« و در راســتای برنامــه حفــظ، 
نگهداشــت، رفــع موانــع و گلوگاه هــای تولیــد، 
سیستم حفاظت کاتدی کارخانه پت دو مجتمع 
را بــا هــدف تــداوم تولیــد و اســتفاده از تــوان و 
تخصص کارشناسان داخلی و تجهیزات ایرانی، 

به روزرسانی کرد. 
سیســتم حفاظــت کاتــدی بــا جلوگیــری از 
خوردگی سطح خارجی خطوط لوله زیر زمینی و 
همچنین کف مخازن در صنایع مختلف به ویژه 
صنعــت نفــت و پتروشــیمی تاثیر به ســزایی در 
فرآیند تولید داشته و به دلیل اینکه خطوط آب 
آتش نشانی شرکت ها به صورت زیر زمینی بوده 
و حفاظــت از آن هــا، ضریب ایمنی را در صنایع 

افزایش می دهد، پایش و حفاظت مســتمر این 
سیســتم و همچنیــن به روزرســانی آن از جمله 
برنامه هــای کلیدی برای تداوم و اســتمرار تولید 

است. 
بر این اساس، پتروشیمی شهید تندگویان 
به عنــوان تولیــد کننــده محصــوالت اســتراتژیک 
زنجیــره پلی اتیلــن ترفتــاالت و اســید ترفتالیــک 
خالص همواره تالش می کند که به بهترین نحو 
ممکــن کیفیــت و کمیــت محصــوالت تولیــدی را 
ارتقــا داده و مدیریــت شــرکت هم نــگاه و توجه 
ویــژه ای بــه عوامــل مربــوط بــه تولیــد از جملــه 

سیستم حفاظت کاتدی مجتمع دارد. 
در ایــن راســتا، کارشناســان و متخصصــان 
پتروشــیمی شــهید تندگویــان بــا بهــره گیــری از 
ظرفیــت و توانمنــدی شــرکت های دانــش بنیان 
ایرانی اقدام به طراحی و به روزرسانی سیستم 
حفاظت کاتدی کارخانه PET۲ کرده که از جمله 
اقدامــات انجــام شــده در ایــن برنامــه می تــوان 
اجــرای ســه بســتر آنــدی جدیــد و بروزرســانی 

ترانس رکتیفایر )یکسوساز( را اشاره کرد. 
عــالوه بــر ایــن برنامه، اقدامــات دیگری در 
مجتمع پتروشــیمی شــهید تندگویــان به منظور 
بهینه سازی این سیستم انجام شده که تعویض 

۴۰ عدد آند برای بسترهای آندی قدیمی، بررسی 
و پایش وضعیت نشــتی جریان حفاظت کاتدی 
وانجام اقدامات اصالحی با ایزوله کردن خطوط 
و همچنین تعویض و نصب پنج عدد ترانس یک 

سو ساز از جمله این موارد است. 
بــا انجــام اقدامات فنی، وضعیت سیســتم 
حفاظت خطوط لوله زیرزمینی مجتمع در سطح 
مطلوبی قرار گرفته اما به منظور افزایش ضریب 

حفاظت سیستم کاتدی، برنامه ریزی الزم برای 
طراحــی و ارتقای سیســتم مذکــور در واحدهای 
دیگــر پتروشــیمی در دســت اقــدام قــرار گرفتــه 

است.

پایداری تولید محصوالت زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت ایران 
افزایش یافت

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خبر داد: 
دناپالس توربوشارژ با گیربکس شش سرعته به 

تولید آزمایشی رسید
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو از 
قــرار گرفتن محصول دناپالس توربوشــارژ مجهز 
به گیربکس شش سرعته دستی در برنامه تولید 

روزانه خبر داد.
ایکوپرس- فرشــاد مقیمی ارتقای محصوالت 
را از راهبردهای اصلی ایران خودرو خواند و گفت:  
بهمن ســال گذشــته، گیربکس شــش ســرعته در 
شــرکت نیرومحرکه ایران خودرو به تولید رسید و 
رانــا پــالس به عنوان نخســتین محصول مجهز به 

این گیربکس نیز عرضه شد.
وی ادامه داد: بر اساس هدف گذاری صورت 
گرفته در استراتژی های کالن ایران خودرو، تجهیز 
دناپالس توربوشارژ به گیربکس شش سرعته در 
دســتور کار قــرار گرفــت که این محصــول در حال 

حاضر به خط تولید آزمایشی رسیده است.
مقیمی نظارت های کیفیت در فرآیند تولید این 
محصول را از جمله موضوعات مهم در خطوط تولید 

ایران خودرو دانست.
وی کاهش دو و نیم درصدی مصرف سوخت در 
سیکل ترکیبی را از جمله مزایای استفاده از گیربکس 
 EF۷ شش سرعته خواند و گفت: استفاده از موتور
با توان و گشتاور باال نیز بر بازدهی خودرو تاثیرگذار 
بــوده و جــزء نیازمندی هــای اســتانداردی و زیســت 
محیطــی و همچنیــن انتظارات مشــتریان به شــمار 

می آید.
بــا  ایران خــودرو  صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل 
تاکیــد بــر تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت و تیــراژ 
باالتــر، از افزایــش ظرفیــت تولیــد تــارا خبــر داد 
ایــن  تولیــد  گذشــته  هفتــه  ابتــدای  از  گفــت:  و 
محصــول بــه روزانه ۵۰ دســتگاه رســید و از هفته 
 جــاری بــه ۷۵ دســتگاه افزایــش خواهــد یافــت. 

وی افزود:  تارا اتوماتیک نیز در مرحله کالیبراسیون 
قــرار دارد و بــه زودی آمــاده ورود به بــازار خواهد 

شد.

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید صبا مدل ۱۳۸۲به شماره پالك  
۱۷۵ ل ۱۲ ايـران ۱۹ بـه شـماره موتـور   ۰۰۶۲۰۳۱۵ و شـماره 
شاسـی  S ۱4۱۲۲۸۲۱۶4۷۰۲ بـه نـام علـی افضلـی مفقـود و از 

درجه اعتبار سـاقط ميباشـد.
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این تخم مرغ های الکچری
راضیه حسینی

»قیمت هر کارتن تخم مرغ از 250 هزار تومان به  
285 هــزار تومــان رســیده اســت و قیمــت هــر تخم مرغ 

حدود 1600 تومان شده است.«
آقاجــان خبــر را در گــروه فرســتاد و پشــت بندش 
یک عکس از تخم مرغی 
کــه امــروز خریــده بــود 
نوشــت:  و  گذاشــت 
و  هــزار  شــده  »ایــن 
تخــم  قــد  ششــصد، 
کفتره. دو تا انداختم تو 
ماهی تابــه، چســبید بــه 
کــف تابه و هیچی ازش 
نمونــد... یــادش به خیر 
زمــان مــا یه تخم مرغ می خریدیم قد تخم شــتر مرغ، یه 
مهمونی رو را می نداخت و تازه کلی هم اضافه می اومد. 

زمان ما...«
نوشــتم: »آقاجــان ایــن بار شــما داری حــرف بودار 

می زنی ها.«
آقاجــان نوشــت: »بــودار چیــه دختر. می خواســتم 
بگــم زمان ما حالی شــون نبود بایــد کاری کنن قدر حتی 
یه تخم مرغ رو هم بدونیم. ما رو آدم های اســراف کاری 
بار آوردن. زمان ما خیلی اوضاع بدی بود. هیچ آموزش 

در کار نبود.«
خانم جان نوشــت: »دیروز رفتم از وانتی سرکوچه 
ســبزی بگیرمT دیدم گرون کرده. گفتم ســر چی؟ گفت 
تخم مــرغ گرون شــده. گفتم به ســبزی چه؟ گفت مادر 
جــان مــا واســه رونــدن ایــن پیــکان وانت فکســنی باس 
دوزار قــوت داشــته باشــیم یــا نــه؟ بــاس بتونیــم چندتا 
تخم مــرغ بخوریــم یا نه؟ دیدم راســت می گه بنده خدا، 

اونم حق داره.«
پســرخاله نوشت: »پس واسه همین اینترنت هم 

گرون شده؟«
نوشــتم: »نــه بابــا. اون واســه یــه چیز دیگه ســت. 
البتــه مطمئن نیســتم شــاید اونم به تخم مــرغ یه ربطی 

داشته باشه.«
دختردایی نوشت: »شهریه کالس زبان چه گرون 

شده.«
خالــه فخــری از خارج در حال تایپ بود که آقاجان 
نوشــت: »فخری به همین ســوی چراغ باز بیای بگی ما 
ای جا مرغ تخم طال داریم و هر روز صبحانه چند تا تخم 
طــال می خوریــم، همین فردا بلیــت می گیرم میام اون جا 
این عصا رو تو حلقت فرو می کنم و برمی گردم ایران.«
تایپ کردن خاله فخری قطع شــد و در عوض یک 
اســتیکر »ســالم بــه همــه اعضــای گــروه« فرســتاد. امــا 
انــگار طاقــت نیــاورد. دوباره شــروع کرد بــه تایپ کردن 
و نوشــت: »آقــا جــون قربونت بــرم چرا این قــدر عصبی 
و ناراحتــی؟ اصــالً گرون شــد که شــد فدای ســرت. قول 
مــی دم از تخم مــرغ چیــزی نگــم و داغ دل تــون رو تــازه 
نکنــم. می دونم االن همه تحت فشــارید و هزینه تراپی 
هــم اون قــدر زیاده که نمی تونید، بریــد کمی آرامش به 
دست بیارید. اینجا ما به صورت رایگان هفته ای یه بار 
تراپی می شــیم. البته ازمون می پرســن کجا راحت ترید؟ 

ما بیام خونه تون یا شما میاید مطب مون.«
تایــپ کــردن خالــه فخــری هنــوز ادامــه داشــت که 
آقاجــان اســتیکر »گــروه تا اطالع ثانوی تعطیل اســت« 
را گذاشــت. باقی همه استیکر شب به خیر فرستادند، و 

خاله کماکان در حال تایپ کردن بود.

رو
فرا

س :  
عک

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

معاون وزیر راه و شهرسازی از افت بیشتر 
قیمت مســکن در محله هایی از تهران که دارای 
ماهیــت ســرمایه ای هســتند نســبت بــه مناطــق 

مصرفی خبرداد.
محمــود محمــودزاده در گفت وگــو بــا ایســنا 
اظهــار کرد: بهترین راه بــرای کاهش قیمت خانه 
این است که مسکن مصرفی احداث کنیم و بازار 
را از حالــت ســرمایه ای بیــرون بیاوریــم. یعنــی به 
شکل هدفمند واحدهایی برای متقاضیان واقعی 

و واجد شرایط احداث کنیم.
وی افزود: یکی از دالیلی که دولت سیاست 
تولیــد یــک میلیــون واحــد مســکونی در ســال را 
مطرح کرده این اســت که مســکن در اســتطاعت 

برای خانوارها ساخته شود.
معــاون وزیر راه و شهرســازی بــا بیان اینکه 
بازار مسکن در شش ماه گذشته به ثبات رسیده 
است گفت: اگر آمار را به تفکیک محالت بررسی 
کنیــم می بینیــم در بســیاری از مناطــق تهــران که 

ماهیــت ســوداگری دارد با کاهــش قیمت های به 
مراتــب بیــش از میانگیــن کل مواجــه شــده ایم. 
بنابرایــن بازار در حوزه ســرمایه گذاری که در تراز 
ارز و ســکه قــرار می گیــرد کشــش نــدارد امــا در 

بخش مصرفی شرایط متفاوت است.
محمودزاده تاکید کرد: بازار مسکن را از نظر 
ماهیتی باید به دو شاخه کلی تقسیم بندی کرد؛ 
یــک بخــش تقاضــای واقعی اســت که بــه اعتقاد 
مــن یــک فعالیت دائمی اســت و رکــود ندارد. اگر 

در  را  منطقــی  و  متعــارف  ســودهای  ســازندگان 
نظــر بگیرنــد همــواره در بخــش تقاضــای واقعی، 
کار هســت و دولــت نیــز بــا طرحهای تشــویقی از 
ســازندگان حمایــت می کنــد. وی، بخــش دیگــر را 
حــوزه ســوداگری بــازار مســکن دانســت و گفــت: 
بازار ســرمایه ای هم اکنون در رکود به ســر می برد 
اما ســر جای خودش اســت و کســی جلوی آن را 
نمی گیــرد. موقعــی کــه توجیــه اقتصــادی داشــته 
باشد سرمایه گذاران به مناطقی که معموال خرید 

اســت ورود  و فروشــهای ســرمایه ای در جریــان 
می کنند. متوســط قیمت مســکن شــهر تهران در 
مرداد سال جاری ۳0 میلیون و ۹۷0 هزار  تومان 
در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل ۳.1 
درصد و نســبت به مشــابه ســال قبل ۳۴ درصد 
افزایــش یافتــه اســت. تعــداد معامــالت نیــز 5.5 
هزار فقره بود که نســبت به ماه قبل 8.۴ درصد 
افزایش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل 

۳۹.۴ کاهش را نشان می دهد.

ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا با 
اشــاره بــه وضــع بیمــاری کرونــا و رونــد واردات 
بــا گســترش  کــرد  اعــام  بــه کشــور،  واکســن 
واکسیناســیون کرونا و سه شیفته شدن مراکز 
تزریق واکسن، ممنوعیت تردد شبانه برداشته 

خواهد شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری افــق و اقتصــاد، 
علیرضــا رئیســی گفــت: بــا توجــه بــه روند خوب 
واردات واکســن نیــاز اســت مراکــز تجمیعــی را 
واکسیناســیون  میــزان  االن  دهیــم.  افزایــش 
افزایش یافته اســت و حتی امروز تا االن حدود 
یک میلیون و 160 هزار دوز واکسن تزریق شده 
اســت و باید به تزریق دو میلیون دُز واکســن در 
روز برســیم. دو موضوع در مورد تامین واکســن 
مهــم اســت، اول این که واکســن بــه اندازه کافی 
باشــد و دوم این که روند واردات با ثبات باشــد. 
اگــر مطمئــن باشــیم واکســن هایی کــه دُز اول و 
دوم یکــی اســت به وفور باشــد دیگر محموله ها 
بــرای دُز یــک و دو ســهم بندی نمی شــود و همــه 

واکسن کامل تزریق می شود.
و  داشــتیم  مفصلــی  جلســات  افــزود:  او 
واکسیناســیون  گســترش  بــر  هــم  وزیــر  آقــای 
تاکیــد داشــتند و همــه ســازمان ها و ارگان ها به 
کمــک مــا آمدنــد. االن 1008 مرکــز تجمیعــی در 
کشــور داریم که سهم اســتان تهران تقریبا 12۷ 
مرکــز اســت. برنامه دو برابر کــردن این مراکز را 
داریــم و از طرفــی همــه مراکــز بایــد دو شــیفت 
شوند. این که مراکز شبانه روزی باشند به عهده 
ریاســت دانشــگاه ها اســت کــه مراکــز تجمیعــی 
شــیفت شــب داشــته باشــند؛ البته االن هم در 
برخی استان ها مراکز شبانه روزی داریم. اگر در 
شهری مرکز شبانه روزی واکسیناسیون تاسیس 

شود ما منع تردد شبانه را برمی داریم.
معــاون وزیــر بهداشــت تاکید کــرد: االن در 
کشور سیر نزولی بیماری آغاز شده است اما با 
توجــه بــه ارتفاع قله این پیک، این گونه نیســت 
که دیگر شــهر قرمز نداشــته باشــیم یا خیالمان 
خیلــی راحــت باشــد ولی بــا توجه بــه روندی که 
می بینیم در 28 استان روند نزولی شده است. 
و  آذربایجــان غربــی، کرمانشــاه، کردســتان  در 
زنجــان هــم امیدواریــم ســیر نزولــی آغاز شــود. 

امیدواریــم تــا ۳ هفتــه آینــده میزان مــرگ و میز 
هــم بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش یابــد؛ البته 
هنوز برای دو رقمی شدن مرگ و میر زود است 

و نباید سهل انگاری کنیم.
او درباره منع تردد شــبانه، اظهار کرد: این 
محدودیت هــا در شــهرهایی کــه واکسیناســیون 
شــبانه روزی شــود برداشــته می شــود. مــا خیلی 
دوســت داریــم همــه محدودیت هــا حــذف شــود 
امــا علــت برقــراری ایــن محدودیــت جلوگیری از 

مهمانی های شبانه بود.
کمبــود  کرونــا  مــورد  در  گفــت:  رئیســی 
دارویــی نداریم اما نکته مهم این اســت که االن 
در ســیر نزولــی بیمــاری هســتیم امــا بر اســاس 
پیش بینی ها در آبان ممکن اســت پیک جدیدی 
تجربــه کنیــم و اگر در این فرصت طالیی تا آبان 
بتوانیم ســرعت واکسیناسیون را افزایش دهیم 

بــا خیــال راحــت می توانیم به مقابلــه با آن پیک 
برویــم. بایــد به واکسیناســیون ۷0 تــا 80 درصد 
برســیم کــه مــرگ و میــر کرونایی بســیار کاهش 

یابد.
ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید 
کــرد: بر اســاس دســتور آقای وزیر در روســتاها 
ســن باالی 18 سال را واکسن می زنیم. جمعیت 
بــاالی 18 ســال در روســتاها کــه هنــوز واکســن 
نزده انــد حــدود 6 میلیــون نفر اســت کــه برای 2 
ایــن روزهــا  دوز  12 میلیــون دوز می خواهنــد. 
مرتبا واکســن به دانشــگاه ها ارسال می شود. ما 
۳1 اســتان داریــم که هر اســتان ظرفیــت تزریق 
100 هزار دوز روزانه را دارد که اگر تقلیل دهیم 
بزننــد ظرفیــت  واکســن  دوز  هــزار  و حتــی 60 
روزانــه 1 میلیــون و 800 هزار دوز در کل کشــور 

خواهیم داشت.

 واردات واکسن اسپوتنیک
در هفته آینده

او درباره ادامه واردات واکســن اســپوتنیک، 
بیــان کــرد: محمولــه ای از دوز دوم ایــن واکســن 
هفتــه دیگر به دســتمان می رســد و جــای نگرانی 
نیســت. ضمــن این کــه ابــالغ کردیــم کســانی کــه 
بیــش از ۳ مــاه اســت کــه دُز اول اســپوتنیک را 
گرفته انــد می تواننــد از واکســن آســترازنیکا بــرای 

دوز دوم استفاده کنند.
بازگشــایی  موضــوع  داد:  ادامــه  رئیســی 
مــدارس فقط به واکسیناســیون کودکان مرتبط 
واکســینه  مــدارس  کادر  و  معلمــان  نیســت. 
شده اند. برنامه داریم که والدین دانش آموزان 
هم واکســینه شــوند که پیش بینی ما برای این 
کار 20 میلیون دوز واکســن است. البته امکان 

بازگشــایی حضــوری مــدارس از اول مهر بســیار 
ضعیــف اســت، اما از اواخــر پاییــز می توان این 
محقــق  شــروط  اگــر  یعنــی  داد.  انجــام  را  کار 
شــود، می تــوان ایــن کار را انجــام داد. اگــر از 
اول مهــر هــم واکســن بــرای دانش آمــوزان بــه 
دســت مــا برســد، حداقل به دو مــاه وقت برای 
واکسیناسیون نیاز داریم. تا زمانی که اطمینان 
حاصــل کنیــم کــه ســالمت حفظ می شــود، بعد 
ایــن  بــا  می رویــم.  مــدارس  بازگشــایی  ســراغ 
حال، بســته بودن مدارس عوارض بســیار زیاد 
تربیتــی و آموزشــی دارد کــه بــه نظــر مــن غیــر 
قابل جبران است. در مورد دانشگاه ها هم کار 
را آغــاز کرده ایــم و از دانشــجویان می خواهیــم 
میلیــون   1۳ مــا  کننــد.  ثبت نــام  ســامانه  در 
دانش آمــوز داریــم کــه ضــرب در دو یعنــی 26 

میلیون دوز واکســن الزم است.
معــاون وزیــر بهداشــت، ادامــه داد: بعــد از 
این کــه بــه میــزان قابــل توجهــی واکسیناســیون 
انجــام دادیــم برای بازگشــایی هوشــمند مشــاغل 
هــم اقــدام می کنیــم. کــه مثــال اگــر کســی دو دُز 

واکسن زد رستوران و سینما و .... بروند.

 آغاز واکسیناسیون سربازها
از همین هفته

بیــان  ســربازها،  واکسیناســیون  دربــاره  او 
کرد: واکسیناسیون سربازها از همین هفته آغاز 
می شــود و سربازها هم در برنامه واکسیناسیون 
قــرار دارنــد و تــا 10 مهــر حــدود 500 هــزار دوز 

واکسن برای سربازها اختصاص داده می شود.
کرونــا  بــا  مقابلــه  ملــی  ســتاد  ســخنگوی 
بــا اشــاره بــه اینکــه تقاضــا بــرای واکســن برکــت 
ایــن  توزیــع  می کنیــم  ســعی  گفــت:  باالســت، 

واکسن افزایش یابد.
رئیســی، دربــاره راهپیمایــی اربعیــن، گفت: 
مهمتریــن نکتــه تصمیــم کشــور عــراق اســت کــه 
اعــالم کــرده اســت زائــران بــا ســهمیه از طریــق 
پــرواز بیاینــد و ما هم بر این اســاس برنامه ریزی 
می کنیــم. افــرادی که واکســن زده انــد در اولویت 
هســتند امــا خــود کشــور عراق شــرط PCR منفی 

را گذاشته است.

ودیعــه  وام  مجــدد  تصویــب  جریــان  در 
ســال،  دوم  نیمــه  مســتاجران  بــرای  مســکن 
مشــکات مختلفــی ســرراه گیرنــدگان ایــن وام 
قــرار گرفتــه کــه یکــی از آن هــا ارائــه نشــدن کــد 

رهگیری از سوی مشاوران اماک است.
بــه  ودیعــه مســکن  وام  اعطــای  تمدیــد  بــا 
مســتاجران در ایام کرونا، وزارت راه وشهرســازی 
مجــدد دســت بــه کار شــد و رونــد اعطــای وام را 
تــا پایــان آذر تمدیــد کــرد. در ایــن بین مشــکالت 
مختلفی برای متقاضیان این تســهیالت به وجود 

آمده است.
زمینــه  ایــن  در  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
بــه اخــذ ســواالت مخاطبــان پرداخــت، ایــن روند 
می تواننــد  متقاضیــان  و  دارد  ادامــه  همچنــان 
ســواالت خود را در این زمینه در قســمت نظرات 
لینــک خبــر »مشــکالت خــود دربــاره وام ودیعــه 

مسکن را به ما بگویند« مطرح کنند.
براســاس ایــن گزارش یکی از مشــکالتی که 
تاکنــون در بســیاری از پیام هــای مخاطبان مطرح 
شــده در رابطه با دریافت کد رهگیری اســت؛ به 
طــوری کــه مشــاور امالک پــس از انعقــاد قرارداد 
بــا مســتاجر و مالــک اقــدام بــه ارائه کــد رهگیری 
کــه  شــده  باعــث  خــود  امــر  همیــن  و  نمی کنــد 
متقاضیــان نتواننــد در ســامانه امــالک و اســکان 

برای دریافت وام ودیعه مسکن اقدام کنند.
ایــن در حالــی اســت که به گفتــه اوتادی عضو 
اســتان  امــالک  مشــاوران  اتحادیــه  مدیــره  هیئــت 
تهــران، ارائه کــد رهگیری برای تمامــی قراردادهایی 
که منعقد می شوند، رایگان است و مشاوران امالک 
حق ندارند، هیچ مبلغ اضافی خارج از کمیسیون  و 

تعرفه از دو طرف قرارداد دریافت کنند.
 او  بــا اشــاره به افزایــش قرارداد های صوری 

از  برخــی  توســط  رهگیــری  کــد  دریافــت  بــرای 
مشــاوران امالک و همچنین افراد، گفت: دریافت 
کــد رهگیــری بــرای تمامی مشــاوران امــالک دارای 
هزینــه اســت، امــا نباید بــه هیچ عنوان مشــاوران 
امــالک در هنــگام عقــد قــرارداد اجــاره، هزینــه ای 
بابــت ارائــه کــد رهگیــری دریافت کنند و از ســوی 
دیگر اخذ کد رهگیری برای مستاجر الزامی است.
اوتــادی ادامــه داد: زمانی که قــراردادی بین 
موجــر و مســتاجر بســته می شــود؛ هــر دو طــرف 
باید کمیسیون مشاوران امالک را پرداخت کنند، 
امــا ایــن موضــوع به معنای آن نیســت که هزینه 
دیگــری نیــز بابت ارائــه کد رهگیری به مشــاوران 

امالک پرداخت شود.
ایــن مقام مســئول اظهار کرد: ممکن اســت 
قــراردادی منعقــد شــده باشــد، امــا کــد رهگیــری 
بــرای  صــورت  ایــن  در  باشــد.  نشــده  دریافــت 

دریافــت کــد رهگیــری بایــد تمامــی مبلــغ تعرفــه 
پرداخت شود.

عضــو هیئــت مدیــره اتحادیه امالک اســتان 
تهــران بیــان کرد: به طور مثــال اگر قراردادی 100 
میلیــون تومــان و ماهانــه 2 میلیــون تومان اجاره 
باشــد، بایــد 500 هــزار تومــان بــرای 100 میلیون 
تومــان و 500 هــزار تومــان هــم بــرای ماهیانــه 2 
میلیــون تومــان پرداخت شــود. بر این اســاس در 
مجمــوع بــا محاســبه ارزش افــزوده ۹ درصد باید 
یــک میلیــون و ۹0 هــزار تومــان در هنــگام عقــد 

قرارداد پرداخت شود.
او بــا بیــان اینکه در حــال حاضر دریافت کد 
رهگیــری بــه صــورت صــوری به دلیل ثبــت آن در 
ســامانه امــالک افزایــش یافتــه اســت، گفــت: در 
صورتــی کــه مشــاور امالکی قــرارداد صــوری برای 
ارائــه کــد رهگیــری منعقــد کنــد، طبــق قانــون به 

صورت کامل پلمپ می شود.
این مقام مســئول تصریح کــرد: باید تمامی 
اســناد و مدارک مشــاوران امالک به رویت برســد 
و تــا 5 ســال هم تمامــی قراردادهای بین مالک و 

مستاجر بایگانی شوند.
براســاس این گزارش ارائه نشــدن هر گونه 
کــد رهگیــری توســط مشــاوران امــالک در هنگام 
عقد قرارداد تخلف است و باید مستاجر و مالک 
بعــد از عقــد قــرارداد، حتما اقدام بــه دریافت کد 
رهگیــری از مشــاور امــالک کند. از ســوی دیگر با 
توجــه بــه آنکه  بــرای دریافت وام ودیعه مســکن 
حتمــا بایــد کــد رهگیــری ارائــه شــود، بســیاری از 
مشاوران امالک اقدام به ارائه صدور کد رهگیری 
به صورت صوری می کنند که همین امر هم خود 
تخلف است و اتحادیه مشاوران امالک ورود پیدا 
کرده و با آنها برخورد و اقدام به پلمپ  می کند.

وزارت  اطاعــات  فنــاوری  دفتــر  مدیــرکل 
آمــوزش و پــرورش دربــاره علــت اختــاالت در 

عملکرد سامانه سیدا توضیح داد.
فنــاوری  دفتــر  مدیــرکل  حبیبــی  محمــود 
اطالعــات وزارت آمــوزش و پــرورش در گفت وگو 
بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان، دربــاره اختــالالت 
مربــوط به ســامانه ســیدا و اعتراضاتــی که مبنی 
بــر ثبــت نشــدن اطالعــات برخــی دانش آمــوزان 
در ایــن ســامانه مطــرح شــده بــود، اظهــار کــرد: 
یکپارچــه  راســتای  در  جدیــدی  ســامانه  ســیدا، 
ســازی ســامانه های آمــوزش و پــرورش بــوده و 

جایگزین ســامانه های قدیمی آموزش و پرورش 
شــده اســت، بنابرایــن تــا زمانــی که کاربــران به 
آن عادت کنند و بر فرایندهایش مســلط شــوند 
زمــان می بــرد به همین دلیل بخشــی از گالیه ها 

از عملکرد سامانه به دلیل این قضیه است.
او ادامــه داد: امســال بــا توجــه بــه مصوبــه 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مبنــی بــر انجــام 
ســازوکار  دانش آمــوزان  الکترونیــک  ثبت نــام 
ثبــت اطالعــات هــم تفــاوت پیــدا کــرد و همیــن 
عاملی شــد تا تغییراتی در فرایند ثبت اطالعات 

دانش آموزان شاهد باشیم.

بــه گفتــه حبیبــی تــا ســال گذشــته اولیــن 
نقطــه ورود اطالعــات از طریــق مدیــران مدارس 
ســروکار  ســامانه  بــا  کــه  کســی  اولیــن  و  بــود 
داشــت مدیر مدرســه بــود همچنین نام نویســی 
دانش آموزان حضوری انجام می شد، اما امسال 
اولیا و دانش آموزان نقطه شروع ثبت اطالعات 
هستند و به همین دلیل تغییرات فرایندی کار، 
برخــی عوامــل اجرایــی مــدارس را دچــار چالــش 

کرده است.
وزارت  اطالعــات  فنــاوری  دفتــر  مدیــرکل 
پرسشــی  بــه  پاســخ  در  پــرورش  و  آمــوزش 

مبنــی بــر دلیــل حــذف اطالعــات دانش آمــوزی 
از ســامانه ســیدا و بــه دنبــال آن ثبــت نشــدن 
و  بررســی  گفــت:  درســی  کتاب هــای  ســفارش 
ثبــت اطالعــات کافــی بــرای ثبت نــام کتاب هــای 
یکبــار ســاعت   ٢۴ هــر  دانش آمــوزان   درســی 

بــه روز رســانی می شــود و تاکنــون بیــش از ٩٠ 
ســایر  کردنــد؛  ثبت نــام  دانش آمــوزان  درصــد 
دانش آمــوزان هــم به مــرور زمان ثبت ســفارش 

خود را انجام می دهند.
او تصریــح کرد: ثبت نــام نکردن برای کتاب 
بــرای  دوم  متوســطه  دوره  در  اغلــب  درســی 

رشــته های فنــی وحرفــه ای و کاردانــش بــود کــه 
معموال هر ســاله تا اوایل شــروع سال تحصیلی 

ادامه دارد.
حبیبــی در پاســخ به پرســش دیگری مبنی 
بــر اینکــه آیــا امــکان حــذف کامــل اطالعــات و 
ســوابق تحصیلــی دانش آمــوز از ســامانه ســیدا 
وجــود دارد و علــت آن چیســت، گفــت: در مورد 
اینکــه اطالعــات پــاک شــود تاکنون چیــزی به ما 
گزارش نشــده اســت و اگر موردی باشــد باید از 
طریق پشــتیبانی آن را اطالع رسانی کنند تا رفع 

کنیم.

مقتدایی: شیوه نامه رایگان 
شدن  تست تشخیص کرونا 

ابالغ شود
نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســامی در نامــه ای بــه وزیــر 
بهداشــت تاکیــد کــرد کــه هــر چــه ســریعتر شــیوه نامه 

مربوط به رایگان شدن تست پی سی آر اباغ شود.
مقتدایــی  عبــاس  نامــه  متــن  ایســنا  گــزارش  بــه 
نماینــده اصفهــان به بهــرام عین اللهی وزیر بهداشــت و 

درمان به شرح زیر است:
»جناب آقای دکتر عین اللهی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
باسالم و احترام،

همانگونه که مســتحضرید با مصوبه شــورای عالی 
بیمه سالمت، آزمایش)تست( پی سی آر رایگان شد.

در روزهــای اخیــر پــس از مطالبــه هموطنان عزیز، 
مدیــرکل محتــرم درمــان غیــر مســتقیم ســازمان تامیــن 
اجتماعــی اظهــار کرده کــه آزمایش رایگان پی ســی آر در 
انتظــار ابــالغ شــیوه نامه اجرایــی از ســوی شــورای عالی 
بیمــه اســت و عــدم ابــالغ این شــیوه نامه، باعــث ایجاد 
مجموعه هــای  و  هموطنــان  بــرای  فــراوان  ســردرگمی 

درمانی و بیمه ای شده است.
با عنایت به لزوم و ضرورت انجام آزمایش)تست( 
پــی ســی آر بــرای تشــخیص ابتــال بــه ویــروس منحوس 
کرونــا و هزینــه بــاالی آن بــرای خانواده هــا و همچنیــن 
باتوجــه الزام انجام آزمایش پی ســی آر برای مســافرین، 
مستدعی است دستور فرمایید با قید فوریت شیوه نامه 

مربوطه تهیه و ابالغ شود.
از حسن توجه جنابعالی قدردانی می شود.«

لغو ممنوعیت تردد شبانه در شهرهای دارای مراکز 
واکسیناسیون 24ساعته

ریزش قیمت مسکن در محله های هدف سفته بازان در تهران

ادامه سریال دردسرهای وام ودیعه مسکن؛ این بار کد رهگیری

ماجرای اختاالت سامانه اطاعات دانش آموزی )سیدا(


