
یــک بحــران حــاد انرژی در حــال نمایان شــدن در آمریکای 
شمالی است، زیرا مصرف کنندگان برای پر کردن باک خودروها 
و گــرم کــردن خانه هــای خــود بــا قیمت هــای بیشــتری مواجــه 

هستند.
بــه گــزارش ایســنا از سی بی ســی نیوز، بــر اســاس داده های 
جمع آوری شــده یــک شــرکت تجزیــه و تحلیــل، قیمــت متوســط  

بنزین در کانادا چهارشنبه گذشته به ۱.۴۵ دالر در لیتر رسید.
این افزایش سه درصدی نسبت روز قبل به اندازه ای است 
که می تواند رکورد قبلی ۱۴۳.۶ سنت را که در ماه اوت )۱0 مرداد 
تا 9 شــهریور( ثبت شــده بود، بشــکند. قبل از آن، شــما مجبور 

بودید چندین سال به عقب برگردید تا قیمت را باالتر ببینید.

در حالی که عوامل زیادی تعیین کننده قیمت خرده فروشی 
بنزین هســتند، قیمت نفت بیشــترین تاثیر را دارد. قیمت نفت 
خام در سراسر جهان در ماه های اخیر افزایش یافته است؛ زیرا 
عرضــه و تقاضــا بیــش از حــد معمول متغیر اســت. این در حالی 
اســت کــه اقتصــاد جهانی در تالش اســت تــا از اعماق همه گیری 

خارج شود.
درســت مثل همه چیز دیگر، قیمت نفت در روزهای اولیه 
شــیوع کرونا دچار جهش کاهشــی شــد؛ زیرا ســفرها به سرعت 
کاهــش یافــت، کارخانــه ها مغــازه ها را تعطیــل کردند و اقتصاد 

جهان عمالً به خواب زمستانی رفت.
این کاهش سرعت تا آنجا پیش رفت که قیمت نفت برای 

اولین بار در آوریل ۲0۲0 به زیر صفر رســید. معامله گران نفت 
به معنای واقعی کلمه نمی توانستند یک بشکه نفت را به صورت 
رایگان واگذار کنند و مجبور بودند پول بپردازند تا مردم آن را از 

دست شان بگیرند.
امــا بــا افزایــش تقاضــا، قیمت ها نیز افزایــش یافت. قیمت 
نفت خام پس از آنکه تقریباً یک سال پیش به زیر صفر رسید، 
اکنــون بــه باالتریــن ســطح خود در هفت ســال گذشــته رســیده 

است و تحلیلگران می گویند که باالترین رقم در راه است.
بــه طــور معمــول، قیمت نفت در زمســتان کاهش می یابد؛ 
زیــرا تقاضــا بــرای رانندگــی و پــرواز در نیمکــره شــمالی کاهــش 

می یابد. اما کرونا الگوهای عادی فصلی را تغییر داده است.

ورود بحران جهانی انرژی به کانادا

فرشــاد مومنی، اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبائی 
معتقد است  نظام تصمیم گیری های اساسی کشور طی بالغ بر 
ســه دهه گذشــته نشان داده اســت که با فرض نادیده گرفتن 
واقعیــت قطعی تعارض منافع و فســاد، دچــار بحران یادگیری 

است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد که در نشست این موسسه 
بــا عنــوان »بحــران یادگیــری در زمینه ی سیاســت های تــورم زا و 
آثار و پیامدهای آن« سخن می گفت، تاکید کرد این باور از  در 
دســتور کار قرار گرفتن »سیاســت های فاجعه ســازی سی ساله 

گذشته« در تیم های جدید دولت و مجلس به دست می آید.
بــه گــزارش ایلنــا، او در ایــن باره گفت: »مســئله یادگیری 
حائــز  انــدازه ای  بــه  توســعه  جدیــد  نظریه هــای  چارچــوب  در 
اهمیت اســت که کســانی وجود دارند که کل ماجرای توســعه و 
توسعه نیافتگی را از دریچه یادگیری مورد توجه قرار می دهند و 
این در واقع یک نقطه عزیمتی اســت که به عنوان یک مســئله 
حیاتــی ملــی مــورد توجه قرار دهیم و بــا ایجاد یا تقویت حافظه 
تاریخی در نظام تصمیم گیری های اساسی کشور و ارتقای سطح 
دانایی های جمعی در میان ایشان کمک بکنیم که این نگرانی ها 
و این بحران سازی ها و این مشروعیت سوزی ها متوقف بشود.«
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه افزود: »در میان 
اجــزا و عناصــر و مؤلفه های یادگیری بــدون تردید به خاطر ذات 
توســعه شــاهد یک بحران فرارشــته ای یادگیری هســتیم. یعنی 
ماجــرا ایــن نیســت کــه فقــط در سیاســت گذاری اقتصــادی ایــن 
بحــران وجــود دارد در عرصه سیاســتگذاری فرهنگی و اجتماعی 
نیــز همینطــور اســت، در زمینه مســائل دیپلماســی و سیاســت 
داخلی کشــور نیز همینطور اســت و به طور کلی این بحران در 
همــه عرصه هــای حیات جمعی قابل مشــاهده اســت.  بنابراین 
اگــر بخواهیــم از موضــع منافع ملــی به نظــام تصمیم گیری های 
اساســی کشــور کمــک کنیــم یــک رکــن ایــن کمک هــا این اســت 
کــه بنیــه یادگیــری در تصمیم گیری هــای اساســی کشــور را ارتقا 

دهیم.«
او ادامــه داد: »یــک رکــن دیگــر ایــن مســئله که بــه ویژه از 
منظــر اقتصاد سیاســی توســعه شــاید مهمترین مســئله کنونی 
ما در عرصه سیاســت گذاری اقتصادی ملی باشــد، قفل شــدگی 
وحشــتناک و مشــکوک نظام قاعده گذاری اساســی کشــور روی 
سیاســت های تورم زاســت. از آنجا که طی ســه دهه گذشــته بر 
اساس یک مبانی روشن در سطح اندیشه توسعه درهم تنیدگی 
و پیوند های میان سیاســت های تورم زا و اشــتغال زدا دائماً روبه 
افزایــش بــوده اســت، ایــن قفل شــدگی خطرنــاک و وحشــتناک 
وقتی که با اشــتغال زدایی پیوند می خورد به همان اندازه که به 
جای ایجاد عزت نفس و احساس تعلق و امید به آینده در نزد 
مردم احساس حقارت و فالکت و بی آیندگی را تقویت می کند؛ 
از نظر تشــدید آســیب پذیری ها و شــکنندگی های نظام ملی در 
همــه عرصه هــای حیات جمعــی بحران آفرینی هــای خطرناکی را 
موجــب می شــود. بنابراین اگر بخواهیم خیــری در این زمینه به 
جامعه برسانیم باید در میان آن کوششی که برای تقویت بنیه 
یادگیری نظام تصمیم گیری های اساســی کشور صورت می گیرد 
تمرکز ویژه ای را روی شناســاندن دورهای باطل توســعه نیافتگی 
کــردن ســازوکارهای  تــورم زا و آشــکار  ناحیــه سیاســت های  از 

برون رفت از آن با اولویت در دستور کار قرار بگیرد.« 
مومنــی اظهــار کــرد: »یکی از آســیب های بســیار بــزرگ در 
نظــام تصمیم گیــری کشــور از منظر تحلیل های ســطح توســعه، 

حاکمیــت بالمنــازع ســازه ذهنی منبع محوری اســت کــه اگر ارز 
و ریال داشــته باشــیم دیگر هیچ مشــکلی نداریم. در یک مجال 
مناســب می تــوان توضیــح داد کــه ایــن ســازه ذهنی هــم اجزای 
نظــام ملــی و حتــی تلقی هــای مــا را از دیپلماســی و مســائل 
تربیتــی تحــت تاثیر قــرار می دهد. طنز تلخ ماجرا این اســت که 
بــه تعبیــر برخــی از نظریه پردازان توســعه گرچه در یک ســاخت 
توســعه نیافته رانتــی بــا انبوهــی از دورهای باطــل در هم تنیده 
روبــه رو هســتیم،این پدیــده بــا ســازه های ذهنــی مخــرب دیگــر 
یعنــی کوته نگــری گره می خورد و جریان توســعه خواهی را نابود 

می کند.«
ذهنــی  ســازه  ایــن  بــا  ارتبــاط  در  مثــال  داد:  توضیــح  او 
منبع محــوری می توانیــد ببینیــد که از یک طــرف دچار این توهم 
هســتند که اگر ارز و ریال داشــته باشــیم هیچ مشــکل دیگری 
نداریــم ولــی وقتــی که بــا دوران های جهش قیمــت نفت مواجه 
می شــویم، دچــار تنقاض هــای پرشــمار جدیــد می شــویم. تر لین 
کارل در »کتاب معمای فراوانی« می گوید در فاصله سال ۱970 
تا ۱97۴ درآمد نفتی کشورهای نفتی ۱۱ برابر شد؛ اما وقتی که 
ایــن جهــش در درامدهــای نفتــی، وفــور ارز و برای ایــران به تبع 
آن جهــش در ریــال پیش آمد آنقدر شــکنندگی ها و بحران های 
این ســازه ذهنی بحران ســاز از طریق تشــدید مناسبات رانتی و 
فســاد، گســترش و تعمیق پیدا کرد که شــعار حکومت گران این 
می شــود که هرچه فریاد دارید بر ســر نفت بکشــید، یعنی آن 
سازه ذهنی منبع محوری از زاویه مسئولیت پذیری حاکمان نیز 

بحران سازی کرده است و دچار تناقض می شود.«
 اســتاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی خاطرنشان کرد: 
»به خاطر آن ضعف های ســاختاری که در نظام یادگیری وجود 
دارد، در ایــن شــیوه فهــم و عمل، نفت را متهــم می کنیم. وقتی 
پول زیاد دارند بحران یادگیری اثار خود را در قالب مفهوم نفرین 
منابع و بیماری هلندی، ظاهر می سازد و در عمل فالکت و فقر 
گسترده تر و نابرابری و فساد و عقب ماندگی را تحمیل می کند.  
وقتی هم ارز و ریال در اختیار ندارند می گویند؛ پول نداریم پس 
هیچ کاری نمی توانیم بکنیم و از طریق بی مســئولیتی و ســکون 
و آمیــزه ای از بی خــردی و بی تدبیــری و بی عملــی کشــور را دچــار 
فاجعــه می کننــد، پــس اگــر ما این کشــور را از نظــر اصولی و به 
صورت بنیادی بخواهیم نجات دهیم یک رکن ماجرا این اســت 
کــه بگوییــم تــا زمانی که نظام تصمیم گیری های اساســی کشــور 
قــادر بــه اتخــاذ تصمیمــات خردورزانــه و راهگشــا نیســت، وفور 
منابع نه تنها تســهیل کننده توســعه نیســت بلکه تشدید کننده 
بحران هاســت اگــر حکومت گــران گرامــی ما به ویــژه در دولت و 
مجلــس همیــن را بــه گونــه عالمانــه بفهمند به جــرات می توانم 
بگویم دوســوم سیاســت های نابخردانه ای را که در این دو مرکز 

پخت و پز می شود، باید متوقف کنند.«
 او تاکیــد کــرد: »کانــون اصلــی گرفتــاری مــا کمبــود منابــع 
نیســت، کانــون اصلــی ناتوانــی در کاربســت خردورزانــه منابــع 
بــه  سرشــاری اســت کــه در اختیــار داریــم. در جــای خــودش 
طــور اصولــی بحــث شــده اســت کــه نحــوه اســتفاده نابخردانــه 
بــه مراتــب شــکنندگی آورتر از  از ظرفیت هــای منابــع انســانی 
ظرفیت هــای منابــع ارزی و ریالــی اســت ولــی می بینیــد کــه بــه 
قاعده یک نظام تصمیم گیری غیر توســعه ای و ســفله پرور آنچه 
که بر ســر منابع انســانی کشــور می آید، به کلی مسکوت است 
و بدبختــی بــزرگ این اســت که صدای نهادهای کارشناســی نیز 
در این زمینه در هیاهوهای رانت جویانه به طور کلی به حاشیه 

رانده شده است. در همین جلسات موسسه دین و اقتصاد طی 
یک ســاله گذشــته چیزی حدود ۲۵ بار خطاب به تصمیم گیران 
کشــور گفته ایــم کــه داده هــای سرشــماری دوره ۱۳۶۵ تا ۱۳9۵ 
می گویــد کــه بــه صــورت تدریجی و فزاینــده در کل ایــن دوره ما 
شــاهد ایــن هســتیم کــه ســهم جمعیــت در ســنین فعالیتی که 
هیــچ نقشــی در تولیــد ملــی ندارنــد افزایــش پیــدا می کنــد؛ اگر 
واقعا ذره ای درک توســعه گرا از منزلت انســان ها در سرنوشــت 
توســعه وجود داشــت اگر این داده فقط یک بار مطرح می شــد 
نظام تصمیم گیری های اساسی کشور اعالم وضعیت فوق العاده 
می کردنــد ولی شــما مشــاهده می کنیــد که اصال انــگار نه انگار. 
در حالــی کــه حتــی بــا مراجعــه بــه گزارش هــای رســمی اشــکار 
می شــود مضمــون آن داده تکان دهنــده این اســت کــه طی بالغ 
بر ســی ســاله گذشته بر اثر اجرای بســته سیاستی نابخردانه و 
مشــکوک تعدیل ســاختاری به طور متوســط نزدیک به دوســوم 
کلی جمعیت در ســن فعالیت ایران هیچ نقشــی در تولید ملی 

ندارند.«
 رئیــس موسســه دیــن و توســعه ادامه داد:  »ســازه ذهنی 
بسیار مهم دیگری هم که ابعاد شکنندگی آوری آن اگر بیش از 
سازه ذهنی منبع محوری نباشد کمتر از آن هم نیست این است 
کــه تــورم را بــه عنوان یک مســئله عادی، در کنار ســایر مســائل 
مورد توجه قرار می دهند؛ در حالی که در اندیشــه اقتصادی چه 
در تحلیل های ســطح توســعه و چه در تحلیل های ســطح کالن 
گفتــه می شــود تــورم ام االمــراض اســت. ایــن ام االمــراض بودن 
خصلت فرارشــته ای دارد؛ یعنی آثار شــکنندگی آور تورم فقط در 
حیطــه اقتصاد خالصه نمی شــود همــه عرصه های حیات جمعی 
را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.  بــا وجــود آنکــه اتفــاق نظــر وجود 
دارد کــه اثــار غیــر اقتصــادی تــورم به مراتــب شــکنندگی آورتر از 
اثــار اقتصــادی آن اســت، اگــر حکومت گــران گرامــی همیــن اثار 
اقتصادی را خوب بفهمند امکان ندارد که انقدر سهل گیرانه تن 

به سیاست های تورم زا بدهند.«
 او اضافه کرد: »وقتی شما فقط از منظر تحلیل های سطح 
توسعه به تورم نگاه می کنید، می بینید آثار غیر اقتصادی واقعا 
فاجعه سازتر و شکنندگی آورتر است، بنابراین اگر می بینید تمام 
ســرمایه گذاری هایی کــه در زمینــه اعتــالی فرهنگــی و اجتماعــی 
ایران می شود اثربخش نیست یا اثر معکوس دارد و عمالً هدر 
داده می شود و نمی توانیم در این زمینه شاهد موفقیت باشیم 
در کنار همه عناصر دیگری که در این زمینه وجود دارد، از این 
جنبه خاص هم ماجرا این اســت که سیاســت های اقتصادی به 
ویژه سیاست های تورم زا در این زمینه بسیار نقش تعیین کننده 
دارد. ما به ده ها مطالعه برخورد کردیم که تک تک آنها روی اثار 
تــورم بــر افزایش ســرقت، جــرم و جنایت، صــدور چک بالمحل، 
افزایــش خودکشــی، افزایــش جرائــم نوجوانــان، طــالق و از این 
قیبــل نقش افرینــی کرده اســت کــه برایند همه اینها این اســت 
که ما با پدیده سقوط سرمایه اجتماعی و بحران اعتماد روبه رو 
شــده ایم. پــس یکــی دیگــر از آن کانون هــای اندیشــه ای بــرای 
شکســتن ایــن دور باطــل کــه تــورم را بــه اصطالح مســئله ای در 
کنــار ســایر مســائل می بینــد این اســت که ما در ایــن زمینه یک 
مقدار رشــد اندیشــه ای پدید بیاوریم و اگر در این زمینه ســطح 
آگاهی هــای خــود را بــاال بردیــم و بــا حساســیت بایســته بــه آن 
منشــأهای سیاســت های تــورم زا و پیامدهــای آن نــگاه کردیــم 
آنوقــت احتمــال اینکــه بتوانیم راه نجاتی به روی اقتصاد کشــور 

باز کنیم افزایش پیدا می کند.«

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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الزام توسعه صنعت بانكی به عنوان اهرم  رشد 
اقتصادهای نوظهور

هستی مدبری
 کارشناس امور بانکی

تجاری نشدن بیش از 10 هزار خودرو سایپا و  
ایران خودرو در شهریور 

 )emerging market( نوظهــور  بازارهــای 
یــا اقتصادهــای نوظهــور بــه کشــورهایی اطــالق 
می شود که ویژگی هایی از بازارهای توسعه یافته 
کشــورهای صنعتــی را دارا هســتند ولــی همــه 
دســته  در  گرفتــن  قــرار  بــرای  را  الزم  شــرایط 

کشورهای توسعه یافته را ندارند.
بحران هــاي مالــی جهانــی به وجود آمده در 
دنیا، اهمیت یک صنعت بانکی سالم و سودآور 
را در کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال 
توســعه، نمایــان کــرده اســت. بنابرایــن توســعه 
نوظهــور،  اقتصادهــای  در  بانکــی  فعالیت هــای 
عــالوه بــر ارزیابــی تأثیــر آنهــا در تشــویق رشــد 
اقتصادهــای نوظهــور، در بازارهــای مالی جهانی 

نیز قابل تأمل است. 
در دهه های اخیر، صنعت بانکی جهان به 

طــور مــداوم در حــال تحول بوده اســت. این تحوالت در توســعه 
مالــی،  خدمــات  مقررات زدایــی،  بین المللــی،  رقابــت  فنــاوری، 
بحران هــای بانکــی، خصوصی ســازی بانک هــای دولتــی و ســایر 
موارد ایجاد شده است. در چند سال گذشته، نقش اقتصادهای 
نوظهور در جهان به دلیل رشد اقتصادی، پتانسیل های صنعتی 
و عرضه عظیم منابع و نیروی کار، برای کشورهای دارای اقتصاد 

پیشرفته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
در مقایســه با بانک های موجود در بازارهای توســعه یافته 
و در حــال توســعه، بانک هــا در بازار نوظهور، به دلیل سیاســت 
محتاطانــه تحــت تأثیر بحران قرار گرفتنــد. طبق تحقیقات، این 
مشــکل براســاس دو نظــر متضــاد، تبییــن شــده اســت: دیدگاه 
اول بر این باور اســت که بانک های خارجی با کارآیی باال را باید 
تشویق کرد و نظریه دوم معتقد است بانک های خارجی سبب 
بی ثباتی مالی  می شوند؛ بنابراین ریسکی که بانک های خارجی 
بــه بانک های داخلی کشــورهای در حال ظهور تحمیل می کنند؛ 
باید از قبل مورد ارزیابی قرار گیرد و عملکرد بانک های داخلی در 
بازارهای نوظهور باید در ســطح مناســب حفظ شود تا از عواقب 

منفی در امان بمانند. 
در ســال های اخیــر، بــا توجــه بــه تحقیقاتــی کــه در زمینــه 
رابطــه بین توســعه مالی و رشــد اقتصادی صــورت  گرفته، وجود 
رابطه مســتقیم بین آنها محرز شــده اســت. اما در مورد توسعه 
اقتصادی بازار های نوظهور، موضوع از نظر ثبات بانکی، رقابت و 

رشد اقتصادی قابلیت ارزیابی دارد. 
ویژگی هــای خاصــی کــه فعالیت هــای بانکــی اقتصادهــای 
نوظهــور را از کشــورهای توســعه یافته متمایــز می کنــد، ارزیابــی 
عملکــرد بانــک هــا بر اســاس شــاخص هــای ثبــات، ســودآوری، 
کارآیــی و تأثیــر توســعه فعالیت های بانکی بــا توجه به تغییرات 
جهانــی اســت. در میــان ۵0 بانــک برتــر جهان از نظــر دارایی، ۱۲ 
بانــک از اقتصادهــای نوظهورنــد و همگــی مالکیت چینــی دارند.  
بانک های چینی بر بزرگترین بانک های جهان تسلط یافته اند. به 
دیگر سخن، از بین ۱00 بانک برتر، ۲0 بانک چینی، ۵ برزیلی و 

۵ کره جنوبی هستند. 
مهمتریــن  از  یکــی  بانکــی،  کارای  فعالیت هــای  توســعه 
مولفه های فرهنگ اقتصادی در فرایند واســطه گری مالی اســت 
که شامل ابزارهای متعددی برای تنظیم و حفظ ثبات کل اقتصاد 
است. فعالیت  بانکی پنج وظیفه را بر عهده دارد که مشتمل بر: 
۱-ارائه اطالعات در مورد تخصیص منابع ۲-تسهیل مبادله کاال و 
خدمات ۳-تشــویق تجارت و تنوع ریســک ۴-جمع آوری و بســیج 

سپرده ها ۵-نظارت بر سرمایه گذاری است. 
برخــی مطالعــات، نقش بی بدیل فعالیت هــای بانکی را در 
افزایــش بهــره وری و کارآیــی شــرکت ها نشــان می دهد. توســعه 
بخش بانکی از کشوری به کشور دیگر بسته به رشد اقتصادی، 
باز بودن فضای تجارت و ســرمایه گذاری، ویژگی های موسســات 
مالــی، اوضــاع سیاســی، ســطح درآمــد، موقعیــت جغرافیایــی و 
سرمایه انســانی متفــاوت اســت. بنابرایــن، ایجــاد آنچــه باعــث 
توســعه بخــش بانکــی می شــود بــرای تشــویق رشــد اقتصــادی 
کشــورهای خــاص ضــروری اســت. فعالیت هــای بانکــی از نظــر 
ماهیــت ابعــاد زیــادی دارد و ارزیابــی عوامل توســعه آن پیچیده 
اســت. در بســیاری از مطالعــات تجربی، تولیــد ناخالص داخلی 

)GDP( بــه عنــوان شــاخص تعیین کننــده اصلی 

توسعه بخش بانکی مورد استفاده قرار می گیرد. 
اندازه گیری توسعه بخش مالی و به ویژه بخش 
بانکی غامض اســت و به طور عمده به توســعه 
سیستم مالی یک کشور خاص بستگی دارد. در 
مــورد اقتصادهــای نوظهور، موقعیت جغرافیایی 
نیز می تواند ارتباط تنگاتنگی با توســعه داشــته 
باشــد؛ یعنی کشــورهایی که در مرز کشــورهای 
توســعه یافته و در حال توســعه واقع شــده اند و 
امکان اشتراک گذاری دانش، تجربه و شیوه های 

بهبود نهادها را فراهم می کنند.
شــایان ذکــر اســت کــه نقــش معیارهــای 
اندازه گیریِ سهولت، امنیت و پیش بینی پذیری 
 )Institutional qualityیک کشور )کیفیت نهادی
هــم از عوامــل تاثیر گــذار اســت. اکنــون بهترین 
معیــار کارآیــی نهــادی در ســطح بیــن المللــی، شــاخص کیفیت 
نهــادی )IQI( اســت کــه بانــک جهانــی تهیــه کــرده و ۱9۱ کشــور 
مختلــف را از نظــر حاکمیــت قانــون، فســاد، پاســخگویی، آزادی 
مطبوعــات، رقابــت جهانــی، آزادی اقتصادی و تجــارت رتبه بندی 
می کند.  رابطه بین قانون و توسعه فعالیت های بانکی نیز باید 
بررســی شــود. در اقتصادهای نوظهور، بانک ها بیشــتر از طریق 
سرمایه پذیری، افزایش شفافیت، ریسک نقدینگی و هماهنگی 
بیــن مقــررات تنظیم می شــوند. همچنین نحوه آزادســازی مالی 
)کاهش محدودیت های مالی در معامالت مرزی بین کشــورها( 
مورد توجه است. یعنی باید به شیوه ای باشد که کشور را دچار 
بحران نکند و در سطح مجاز انجام شود. تأثیر مثبت آزادسازی 
مالی در اکثر کشــورهای در حال ظهور از ســال ۲0۱۲ خود را به 

نمایش گذاشته است.  
مــورد بعــدی، اهمیــت عوامــل کالن اقتصــادی بــر توســعه 
بخش مالی اســت. باز بودن تجارت و جریان ســرمایه به کشور؛ 
البته تنها ترکیبی از هر دو آنها باعث توسعه فعالیت های بانکی 
می شــود. بــاز بــودن فضای ســرمایه گذاری و تجــارت اکنون برای 
اکثر اقتصادهای نوظهور در سطح باالیی قرار دارد. شاخص های 
آزادی تجــارت و بــازار مالــی، میزان قرار گرفتن کشــور در معرض 

تجارت و سرمایه خارجی را اندازه گیری می کند.
تــورم نیــز تأثیر منفی قابل توجهی بر توســعه بخش مالی 
دارد؛ اما تحقیقاتی که به تازگی صورت گرفته نشــان می دهد، 
اگــر جریان ســرمایه باز باشــد نقش منفی تــورم در اقتصادهای 

نوظهور کاهش می یابد. 
عوامــل دیگــری از جملــه ســطح درآمــد، دولــت، فرهنــگ، 
دموکراســی و ســرمایه انســانی هــم وجــود دارد کــه بــر توســعه 
بانکداری موثر است. از بعد نظری، عوامل تعیین کننده ذکر شده، 
تأثیــر مطلوبی بر توســعه بخــش مالی دارند. البتــه همه عوامل 
تعیین کننده تأثیر مســتقیمی بر توسعه بانکداری ندارند. یعنی 
برخی عوامل تعیین کننده که بر بانکداری کشورهای توسعه یافته 
تأثیر مثبت دارند، بر فعالیت های بانکی در بازارهای نوظهور تأثیر 

منفی می گذارند.
 کارآیــی بانــک هــم یکــی از معیارهــای عملکــرد اســت کــه 
سالمت بانک را تثبیت و رشد اقتصادی کشور را هدایت می کند. 
ویژگی متمایز بانک های خارجی در کشــورهای بازارهای نوظهور 
در مقایسه با کشورهای کم درآمد رشد مداوم و پایدار آنهاست. 
نفــوذ بانک هــای خارجــی در کشــورهای نوظهــور و کم درآمــد را 
می تــوان با فعالیت های قدیمی بانکــی آنها، ناکارآمدی اطالعات 
و معافیــت از مقــررات تخصیص اعتبار توصیف کرد.بســیاری از 
بانک ها در اقتصادهای نوظهور به دلیل وسعت زیاد، جذابیت و 
مزیت های نسبی بازار داخلی خود، در ورود به عرصه بین المللی 
مغبــون شــدند. امــا تعــداد کمــی از آنهــا بــه دنبــال شــرکت های 
چندملیتی بزرگ امکان فعالیت در کشــورهای همســایه را پیدا 
کرده اند. جذابیت آنها با فناوری های رقابتی و شبکه های بانکی 
که آینده صنعت بانک داری را رقم می زنند، مشــخص می شــود. 
در مطالعاتی که به تازگی انجام شده، آثار سوء بانک های خارجی 
و نقش بی ثبات کننده آنها آشکار شده است. این آثار ناشی از 
افزایش رقابت، انتقال شوک های خارجی و تحمیل ریسک های 

مختلف به سیستم مالی داخلی قابل ارزیابی است.

گــزارش عملکــرد تولیــد و فــروش دو خودروســاز بــزرگ 
کشور نشان می دهد از ۶۹ هزار و ۱۱۵ دستگاه خودرو تولیدی 
ایران خودرو و سایپا در شهریور بیش از ۱0 هزار دستگاه خودرو 
تجاری نشــده اســت که از این تعداد ۶۴۴۶ دســتگاه متعلق به 

ایران خودرو و ۳82۹ دستگاه از محصوالت سایپاست.
به گزارش ایســنا، طبق آمار ارائه شــده خودروســازان بزرگ 
کشــور بــه ســازمان بــورس، در ششــمین مــاه از ســال جــاری در 
مجموع ۶9 هزار و ۱۱۵ دســتگاه خودرو تولید شــده اســت که از 
ایــن تعــداد بــرای ۵۸ هزار و ۸۴0 دســتگاه فاکتور فــروش صادر 
شــده و برایــن اســاس ۱0 هــزار و ۲7۵ دســتگاه تجاری ســازی 
نشــده اســت. بــه صــورت دقیق تــر از ۳۵ هــزار و 97۸ دســتگاه 
تولیدی ایران خودرو و ۳۳ هزار و ۱۳7 دستگاه تولیدی سایپا در 
شهریورماه به ترتیب، ۲9 هزار و ۵۳۲ از محصوالت ایران خودرو 
و ۲9 هزار و ۳0۸ دســتگاه از محصوالت ســایپا روانه بازار شــده 
اســت و بــه ترتیــب ۶۴۴۶ دســتگاه از محصــوالت ایران خــودرو و 
۳۸۲9 دســتگاه از محصوالت ســایپا احتماال امکان تجاری سازی 

نداشته و ناقص مانده است. 

آمار تولید و فروش خودروسازان به تفکیک 
محصوالت 

گروه صنعتی ایران خودرو در شهریور امسال نشان ۱9 هزار 
و ۸۵ دستگاه از محصوالت خانواده پژو تولید کرده است که ۱۶ 

هزار و ۱۴۴ دستگاه آن را فروخته است.
از  تولیــد محصــوالت خانــواده ســمند در ششــمین مــاه 
ســال ۱۴00 نیــز ۶7۵۴ دســتگاه بــوده اســت اما این خودروســاز 
در شــهریور امســال بخشــی از تولیدات ناقــص ماه های پیش تر 
خــود را تکمیــل کــرده و در این ماه در مجموع 7۲9۵ دســتگاه از 
محصوالت خانواده سمند را تجاری کرده است. عالوه  بر این در 

این مدت، ۵۶۱۸ دستگاه دنا، ۳0۶9 دستگاه رانا و 7۲0 دستگاه 
تارا در مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو تولید شده است که به 
ترتیب از این میزان تولیدها، ۱777 دستگاه دنا، ۲7۵۶ دستگاه 
رانا و ۸۴۵ دســتگاه تارا توســط ایران خودرو فروخته شده است. 
ایران خــودرو همچنین در شــهریور امســال، عملکــرد تولید 7۳۲ 
دســتگاه هایمــا را ثبت کــرده که 7۱۵ را فروخته اســت. در دیگر 
خودروســاز بزرگ کشــور )سایپا( نیز در مدت یک ماهه شهریور 
 همان طور که اشــاره شــد، ۳۳ هزار و ۱۳7 دستگاه خودرو تولید 
شــده اســت کــه بــرای ۲9 هــزار و ۳0۸ دســتگاه فاکتــور فــروش 
صادر شــده اســت. البته در آمار فروش شــهریور سایپا، تعدادی 
از وانت های ۱۵۱ تولیدی ماه های پیش از شــهریور ماه تکمیل و 

تجاری شده است.
بــه تفکیــک آمــار، گــروه خودروســازی ســایپا در مجمــوع 
محصــوالت خانــواده پرایــد با توجه بــه توقف انــواع پرایدها تنها 
تولیــد وانــت پراید داشــته اســت. در شــهریور ماه امســال ۱۸07 
دســتگاه وانــت پراید )ســایپا ۱۵۱( تولید کرده امــا در آمار فروش 
این محصول عدد ۱970 دستگاه را ثبت کرده که نشان از تکمیل 
و تجــاری شــدن تولیــدات ماه هــای قبل ایــن خودرو در شــهریور 
است.  همچنین در این مدت ۲۸ هزار و ۱۱7 دستگاه محصوالت 
خانواده تیبا و ۳0۸۳ دستگاه شاهین تولید کرده که به ترتیب 
۲۵ هزار و ۳7۴ دستگاه از محصوالت خانواده تیبا و تنها ۱9۶۲ 
دســتگاه شــاهین را تجاری ســازی و برایشــان صورت مالی ثبت 
کرده است. این خودروساز همچنین در محصوالت مونتاژی ۱۳0 
دســتگاه آریــو تولیــد کــرده که دو دســتگاه آن را فروخته اســت. 
در مواردی که میزان فروش از میزان تولید بیشــتر اســت، بدین 
معناست که از تولیدهای ماه های گذشته به هردلیل )همچون 
کسری برخی قطعات( تجاری نشده بود، تجاری و فروخته شده 

است.

در سایت روزنامه بخوانید:

دیـــــــــــــــــدگاه
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آگهی فقدان
بـرگ سـبز ، بـرگ کمپانـی ، سـنددفترخانه مربـوط بـه سـواری 
استیشـن ،سیسـتم تویوتـا، تیـپ اف جـی ۶۰ مـدل 1۹۸۳ بـه 
شـماره پاک ۷۸۷ ه 2۷  ایران 2۹  شـماره موتور ۷4۸1۹۳  و 
شـماره شاسـی ۰۷۰2۹۳ بـه نـام ایـوب قمـری مفقـود و درجـه 

اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

دعوتنامه حضور در مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
بدینوسـیله از کلیـه اعضـاء پیوسـته انجمـن دعـوت مـی شـود تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی 
انجمـن علمـی مدیریـت راهبـردی ایـران در روز چهارشـنبه مورخـه 21  راس سـاعت  14 بـه آدرس: 

تهـران اقدسـیه  سـاختمان صـدف طبقـه  اول واحـد یـک  حضـور بهـم رسـانند.
شرایط شرکت در مجمع:

-صرفا اعضای یپوسته حق حضور خواهند داشت
حائزیـن شـرایط حضـور در مجمـع کسـانی هسـتند کـه طـی دو سـال گذشـته حـق عضویـت در 

انجمـن را پرداخـت نمـوده و مـورد تاییـد کمیتـه برگـزاری مجمـع قـرار گرفتـه اسـت .
-بـرای کلیـه اعضایـی کـه مـدارک آنهـا کامـل بـوده دعوتنامـه رسـمی بـا مهـر و امضـا مجـری مجمـع  

ارسـال خواهـد شـد.
-حضور در جلسه مجمع بدون ارائه دعوتنامه به هر دلیل ممنوع است.

- غیبـت و یـا عـدم حضـور افـراد ثبـت نامـی کـه دعـوت نامـه د ریافـت کـرده باشـند بـا اطـاع قبلـی 
و هماهنگـی و اخـذ مجـوز از دبیـر اجرایـی بـرای اعـزام نماینـده بـرای انتخابـات بامانع خواهدبود.
- داوطلبـی بـرای انتخـاب و حضـور در هیـات مدیـره و یـا بازرسـین انجمـن بـرای کلیـه اعضـای 

پیوسـته و مدعـو بامانـع اسـت.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش عملکرد انجمن
2- انتخاب هیات رئیسه مجمع

 دکتر ولی شریف بیگلی - بازرس و دبیر ارایی مجمع انجمن

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع

زمان قرعه کشی پیش فروش 
محصوالت ایران خودرو 

مشخص شد
پیشفــروش جدیــد مرحلــه قرعهکشــی مراســم
محصــوالتایرانخــودرودوشــنبهبــاحضــورنهادهــای

نظارتیبرگزارمیشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، گروه صنعتی 
پنــج  پیش فــروش  ۱۴مهــر  چهارشــنبه  از  ایران خــودرو 
محصــول خــود را آغــاز کرد. در طــرح جدید پیش فروش 
ســقف  ۲۰۷دســتی  پــژو  ایران خــودرو،  محصــول  پنــج 
پــاس  دنــا  پــاس،  ســورن  پــاس،  رانــا  شیشــه ای، 

توربوشارژ دستی و اتوماتیک عرضه شد.
موعد تحویل خودرو ها براساس نتایج قرعه کشی، 

از شهریور تا مهر ۱۴۰۱ خواهد بود.
مراســم قرعه کشــی برای انتخاب مشــتریان نهایی 
نیــز دوشــنبه ۱۹مهــر در محل ســالن کنفرانس معاونت 

بازاریابی و فروش ایران خودرو برگزار خواهد شد.

گرانی جهانی مواد غذایی 
رکورد ۱۰ ساله زد

ســازمانخواربــاروکشــاورزیملــلمتحــد)فائــو(
اعــامکــردقیمــتجهانــیمــوادغذایــیدرســپتامبر
تحتتاثیررشدقیمتروغنهایگیاهیوغاتبرای
دومیــنماهمتوالیافزایــشیافتوبهباالترینرکورد

در۱۰سالگذشتهصعودکرد.
بــه گــزارش ایســنا، شــاخص قیمت غــذای فائو که 
تغییــرات ماهانــه ســبدی از غــات، دانه هــای روغنــی، 
محصــوالت لبنــی، گوشــت و شــکر را بررســی می کنــد، 
در ســپتامبر بــه ۱۳۰ واحــد در مقایســه بــا ۱۲۸.۵ واحد 
بازبینــی شــده بــرای اوت افزایــش پیدا کرد کــه باالترین 
قرائــت از ســپتامبر ســال ۲۰۱۱ بــود. قیمت هــا بر مبنای 

ساالنه در سپتامبر ۳۲.۸درصد افزایش داشت.
قیمــت کاالهــای کشــاورزی ســال گذشــته تحــت 
تاثیــر برداشــت کمتــر و تقاضــای قــوی چیــن بــه میــزان 

چشمگیری افزایش یافت.
شــاخص قیمت غات فائو در ســپتامبر نســبت به 
مــاه پیــش از آن دو درصــد رشــد کــرد که به دلیل رشــد 
چهار درصدی قیمت گندم تحت تاثیر محدودیت عرضه 

گندم صادراتی در بحبوحه تقاضای قوی بود.
عبدالرضا عباســیان، اقتصاددان ارشــد فائو گفت: 
در میــان غــات مهــم، گنــدم در هفته هــای آینــده مورد 
توجــه ویــژه خواهــد بود، زیرا وضع تقاضا در برابر رشــد 

سریع قیمت ها باید ارزیابی شود.
شاخص قیمت روغن های گیاهی فائو در سپتامبر 
بر مبنای ماهانه ۱.۷درصد رشــد کرد و بر مبنای ســاالنه 
روغــن  قیمــت  داد.  نشــان  افزایــش  ۶۰درصــد  حــدود 
پالــم بــه دلیــل تقاضــای قــوی بــرای واردات و نگرانی هــا 
دربــاره کمبود نیــروی کار در مالزی افزایش یافت. بهای 
معامــات روغــن پالــم تحــت تاثیــر افزایــش قیمت هــای 
نفــت خــام کــه از روغن هــای گیاهــی مــورد اســتفاده در 
تولید بیودیزل پشتیبانی کرد، در اوایل اکتبر صعود کرد 

و در رکورد باالیی ایستاد.
شــاخص قیمت شــکر فائو در ســپتامبر ۰.۵درصد 
رشــد کــرد. نگرانی هــا نســبت بــه آب و هــوای نامطلوب 
در برزیــل کــه صادرکننــده بزرگ این کاالســت، با کندی 
تقاضــای واردات و دورنمــای تولیــد مطلــوب در هنــد و 
تایلنــد جبــران شــد. فائــو پیش بینــی کــرد تولیــد غــات 
جهــان در ســال ۲۰۲۱ بــه دو میلیــارد و ۸۰۰ میلیون تن 
می رســد کــه اندکــی باالتر از دو میلیــارد و ۷۸۸ میلیون 
تــن بــرآورد مــاه پیــش ایــن ســازمان اســت. ایــن میــزان 
پایین تــر از پیش بینــی مصــرف جهانــی دو میلیارد و ۸۱۱ 

میلیون تن خواهد بود.
پیش بینــی گــزارش جدیــد فائــو از میــزان مصــرف 
جهانــی غــات باالتــر از دو میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تــن 
بــوده و منعکــس کننــده  پیــش  مــاه  بــرآورد شــده در 

استفاده بیشتر از گندم در غذای دامی است.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، پیش بینــی می شــود 
 ۲۰۲۱-۲۰۲۲ زراعــی  فصــل  در  غــات  جهانــی  ذخایــر 

کاهش پیدا کند اما در سطح مناسبی خواهد بود.

ثبت نام برای پرداخت 
خسارت کرونا به حوزه 
صنایع دستی آغاز شد

معــاونصنایعدســتیادارهکلمیــراثفرهنگــی،
گردشــگریوصنایــعدســتیخراســانرضــویازابــاغ
آییننامــهپرداخــتمرحلــهدومتســهیاتمربــوطبــه
خساراتکرونابهمشاغلصنایعدستیبهاداراتکل
اســتانهاوآغــازثبتنــامبرایدریافتاینتســهیات

خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره  کل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی خراسان رضوی، محمد مطیع 
گفــت: تولیدکنندگان دارای مجوز صنایع  دســتی اعم از 
خانگی، انفرادی و یا کارگاهی دارای کارت شناسایی که 
نتوانســته اند، تســهیات کرونا دریافت کننــد، می توانند 

از فرصت به وجود آمده استفاده کنند.
او ادامه داد: این تسهیات مختص افرادی است که 
در سال ۱۳۹۹ موفق به دریافت تسهیات خسارت کرونا 
نشــده اند. معاون صنایع  دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع  دســتی خراســان رضوی اظهــار کرد: 
هنرمندان برای ثبت نام به منظور دریافت این تســهیات 
مشــخصات شناسنامه ای شــامل نام ونام خانوادگی، کد 
ملی، نام شهرستان، شماره موبایل و کد شناسایی بیمه 
تامیــن اجتماعــی خــود در صــورت بیمــه بــودن و شناســه 
مجــوز ۶ رقمــی صــادر شــده از اداره کل را بــه معاونــت 
صنایع  دســتی اســتان خراســان رضوی ارائه کنند. مطیع 
نیــز  اســتان  شهرســتان های  در  هنرمنــدان  کــرد:  بیــان 
می توانند با ادارات میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  
دســتی شهرســتانی تمــاس گرفتــه و مشــخصات خــود را 

برای دریافت این تسهیات اعام کنند.

حداکثر نرخ هر کیلو شکر: 
۱۵هزار تومان

بــهگفتــهدبیــرانجمــنتصفیهکننــدگانشــکربــا
توجهبههزینههایباالیتولید،نرخمنطقیهرکیلو
شــکربــرایمصرفکننــده۱۵تــا۱۶هــزارتوماناســتو
عرضــهبــانرخهــایباالترناشــیازمشــکاتسیســتم

توزیعاست.
غامحسین بهمنی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به اینکه شکر در ۲ بخش صنف، صنعت 
و خانــوار عرضــه می شــود، اظهــار کــرد: در ابتــدای ســال 
قیمت هر کیلو شــکر داخلی ۶هزار و ۶۵۰ تومان بود که 

سپس به ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.
او افــزود: بــا افزایــش جهانــی قیمــت شــکر و ارز 
نیمــا، تفــاوت بــا قیمت شــکر داخل باالســت کــه همین 
امر موجب شده واردات صرفه اقتصادی نداشته باشد.
بهمنــی بــا اشــاره به اینکــه خبری از توزیع شــکر با 
نرخ ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان نیســت، بیان کرد: با افزایش 
قیمــت شــکر خارجی، نــرخ هر کیلو شــکر درب کارخانه 

۱۲هزار و ۶۰۰ تا ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان است.
ایــن مقــام مســئول قیمــت هــر کیلــو شــکر خــام 
وارداتــی در بندرهــا را ۱۱ تــا ۱۱هــزار و ۵۰۰ تومــان اعام 
و  تصفیــه  حمــل،  هزینــه  احتســاب  بــا  گفــت:  و  کــرد 
ضایعــات هــزار و ۵۰۰ تــا ۲ هــزار تومــان بــه قیمــت هــر 
کیلــو شــکر اضافــه می شــود، در حالــی که بازار کشــش 
باالی ۱۲هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو شــکر درب 

کارخانه را ندارد.
دبیــر انجمــن تصفیه کننــدگان شــکر بــا اشــاره بــه 
اینکــه تــا پایــان ســال مشــکلی در تامیــن شــکر نداریم، 
بیان کرد: با توجه به برداشــت چغندر داخل پیش بینی 

می شود که تا اسفند مشکلی در بازار نداشته باشیم.
او قیمــت شــکر در بــازار را تابــع عرضــه و تقاضــا 
بــازار،  کشــش  نبــود  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  و  دانســت 
کارخانه هــا نمی تواننــد بــا نــرخ باالتــری در بــازار عرضــه 
کننــد، ضمــن آنکه قیمت یک کیلــو صیفی ۱۰ تا ۱۵هزار 
تومــان اســت پــس چطــور می تــوان انتظــار داشــت کــه 

قیمت شکر در همین حد باشد.
دبیــر انجمــن  تصفیه کننــدگان شــکر بــا اشــاره بــه 
اینکه قیمت شکر معقول است، بیان کرد: قیمت شکر 
در مقایســه بــا دیگــر کاالهــا گــران نیســت و بــا افزایش 
تــورم، فشــار بــر مصرف کننــده وارد می شــود. بهمنــی با 
اشــاره بــه اینکــه نیــازی بــه واردات شــکر تــا پایان ســال 
نداریــم، گفــت: بــا توجه به فصل عرضه شــکر داخل، تا 

پایان سال نیاز چندانی به واردات شکر نیست.
او در پایان تصریح کرد: با کاهش قیمت جهانی شکر و 
ایجاد رقابت با شکر داخلی شاهد تعدیل قیمت در بازار 

خواهیم بود، اما در شرایط فعلی واردات توجیه ندارد.

رشدوارداتهمنتوانستمانع
افزایشقیمتشکرشود

بــه گــزارش ایســنا، بررســی وضــع تجــارت خارجــی 
ایران در نیمه اول امســال نشــان می دهد که از مجموع 
۱۴.۳میلیــون تــن کاالهــای اساســی وارد شــده در ۲۵ 
گروه، ۱.۹ میلیون تن آن با ارز نیمایی وارد شــده اســت 
کــه شــکر نیــز از جمله اقام اساســی وارد شــده در این 

گروه به شمار می رود.

افزایشوارداتشکر
در دوره مــورد بررســی ۷۶۴.۱ هــزار تــن شــکر بــه 
ارزشــی بالــغ بــر ۳۲۸.۸ میلیــون دالر ترخیــص و وارد 
شــده اســت در حالــی کــه در همین مدت در ســال قبل 
میــزان واردات شــکر ۷۱۶.۹ هــزار تــن بــه ارزش ۲۶۱.۹ 
میلیون دالر بوده اســت. براین اســاس واردات شــکر در 
نیمه اول امسال شش درصد از لحاظ وزنی و ۲۵ درصد 

از نظر ارزش افزایش دارد.

فروششکرتا۱۸هزارو۴۰۰تومان
امــا در ماه هــای اخیــر افزایــش قیمــت در بــازار نیز 
رخ داده و فعــاالن بــازار ایــن رونــد را تایید کــرده بودند. 

افزایشی که در آمار رسمی نیز مشهود است.
بررسی تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از جریان 
قیمت اقام خوراکی نشــان دهنده رشــد قیمت شــکر و 
فروش آن تا حدود ۱۸هزار و ۴۰۰ تومان نیز در شهریور 

است.
هر کیلو شــکر در شــهریور پارسال به طور متوسط 
۹۱۰۰ تومــان قیمــت داشــته که در مرداد ماه امســال به 
۱۵هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. متوسط قیمت شکر 
در شــهریور ۱۵ هــزار و ۷۰۰ تومــان بــوده و تــا بیــش از 
۱۸هــزار و ۴۰۰ تومــان هــم فــروش رفتــه اســت. بــر این 
اساس شکر نسبت به مرداد امسال ۲.۳ و در مقایسه 

با شهریور پارسال ۷۲.۷ درصد گران شده است.
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عک خبـــــــــــــــــراخبـــــــــــــــــار

حــدود از قطعهســازان انجمــن دبیــر
پارکینــگ کــف در مانــده خــودرو ۱۰۰هــزار

خودروسازانخبرداد.
باشــگاه  بــا  بیگلــو در گفت و گــو   مازیــار 
خبرنگاران جوان، با اشاره به جزئیات ترخیص 
قطعــات و مــواد اولیــه  خــودرو در کشــور و 
دربــاره اینکه چرا قطعات خودروهای ســاخت 
داخل در گمرک به راحتی ترخیص نمی شوند 
در صورتی که قطعه های خودروهای مونتاژی 
گفــت:  می شــوند  کشــور  وارد  راحتــی  بــه 
خودروهــای وارداتــی در قالب یک بســته وارد 
کشــور می شــوند و گمــرک قوانینــی دارد کــه 
بــر اســاس آن ایــن قطعات در یک ســر فصل 
می روند که البته فصل تعرفه ای آنها نیز فرق 
می کنــد و مجــوز آن را مســتقیم وزارت صمت 

می دهد و آنها را وارد می کنند.

بــه  مربــوط  قطعــات  کــرد:  بیــان  او 
قطعــات  آنهــا  بــه  عمومــا  کــه  قطعه ســازان 
اســتاندارد مثل IC، دیود یــا مواد اولیه خاص 
گفته می شــود که ترخیص آنها نیز ســر فصل 
وزارت  مختلــف  امــور  در  و  دارنــد  جداگانــه 
صمــت مــورد بررســی قــرار می گیرنــد، یعنــی 
برخی در دفتر نیرو محرکه وزارت صمت مورد 

بررسی هستند.
دبیــر انجمــن قطعه ســازان کشــور ادامه 
داد: برخــی دیگــر از ایــن قطعــات زیــر نظــر 
صنایع پلیمری، سلولزی و برخی صنایع فلزی 
وارد کشــور می شــوند. گذرانــدن واردات ایــن 
قطعــات بــه این دلیل اســت که اگــر قطعه ای 
در کشــور تولید نمی شــود نیاز به اســتعام از 
مراکز مختلف، اتحادیه و انجمن های مختلف 
دارد بنابراین، این موضوع کمی روند ترخیص 

را با مشکل مواجه کرده است.
دبیر انجمن قطعه ســازان کشــور گفت: 
)بســته ای   CKD صــورت  بــه  کــه  خودرویــی 
کامــل(  وارد می شــود چــون بــه طــور کامــل 
وارد می شــود و مشــکلی در رونــد ترخیــص 
آن  وجود ندارد؛ اما ایرادی که برای قطعات 
خودروهای داخلی وجود دارد، این است که 
اســتعام گرفتــن از نهادهــای مختلف باعث 
ایجاد وقفه زمانی در ترخیص می شود و کار 

را طوالنی می کند.
اکثــر  اکنــون  کــرد:  تشــریح  او 
خودروهایــی که کف پارکینگ خودروســازان 
مانــده اســت بــه دلیــل طوالنــی بــودن روند 
آنهــا  و عرضــه  نمی شــوند  تکمیــل  ترخیــص 
کــم شــده اســت چرا کــه قطعات اســتاندارد 
آنهــا در گمــرک مانده و تا زمانی که مجوزها 

صادر نشــود، ترخیص نمی شــوند اما خودرو 
کامــل  پکیــج  قالــب  در  چــون  ســی کی دی 
اســت، مجــوز دارد و کامــا تحــت نظــر دفتر 

نیرو محرکه وزارت صمت اســت.
او ادامه داد: البته در زمانی که ترخیص 
قطعــات تحــت نظــر دفتــر نیرومحرکــه وزارت 
صمــت بــود خیلــی ســریع تر کارهــای ترخیص 
انجــام می شــد امــا اکنــون چــون ایــن کار بین 
دفاتــر مختلــف در وزارت صمــت پخش شــده 

است، سبب شد این روند طوالنی تر شود .
دبیــر انجمن قطعه ســازان بــا بیان اینکه 
اکنــون حــدود ۱۰۰هــزار خــودرو کــف پارکینگ 
خودروســازان مانــده اســت و ناقــص هســتند 
اســتاندارد  قطعــات  قطعــات،  عمــده  گفــت: 
الکترونیکی و مواد اولیه ای هســتند که تولید 

داخل ندارند.

وزیــرجهــادکشــاورزیاعــامکــردکــه
بنــابهدســتوریکهرئیسجمهــوریدرمورد
ثبــاتقیمتهــاصادرکردندازامروزکاهش
۱۰درصدیقیمتدرسهمحصولاصلیشیر

وپنیروماستعملیاتیمیشود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســیدجواد 
ســاداتی نژاد ظهر پنجشنبه در حاشیه حضور 
شهرســتان  عشــایر  و  روســتاییان  جمــع  در 
کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران  جمــع  در  زرندیــه 
موضوعــی کــه اکنــون بحــث و دغدغــه مــا و 
ســوال مــردم اســت، بحــث مربــوط بــه تأمین 
مــرغ، تخــم مــرغ و لبنیــات اســت. بر اســاس 
تصمیمی که در ســتاد تنظیم بازار به ریاســت 
آقــای مخبــر گرفتــه شــد و بنا به دســتوری که 
و  قیمت هــا  ثبــات  مــورد  در  رئیس جمهــوری 
فراوانــی و دسترســی صــادر کردنــد، کاهــش 
۱۰درصدی قیمت در سه محصول اصلی شیر 

و پنیر و ماست عملیاتی می شود.
او در ارتبــاط بــا تخــم مرغ هــم گفت که 
از هفتــه جــاری شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
و  اتحادیه هــا  کمــک  بــا  خصوصــی  بخــش  و 
تشــکل های دخیل در توزیع تخم مرغ و مرغ 
در حوزه شــهرهایی که بر اساس بررسی های 
انجــام شــده با کمبــود مواجه هســتند، اقدام 
خواهد کرد و در مجموع، تاش ما این است 
آرامــش و ثبــات در بــازار محصــوالت غذایــی 

وجود داشته باشد.
ســاداتی نژاد گفــت: مــردم می داننــد کــه 
تولیــد در حــوزه کشــاورزی و دامــداری امــری 
زمان دار است بنابراین هر تصمیمی که گرفته 
شود، زمان می برد تا به نتیجه برسد. در واقع 
بخشی از مشکات امروز تولید به تصمیمات 
و برنامه ریزی هــای گذشــته مرتبط اســت ولی 
در کل تــاش می شــود از ظرفیت های موجود 
استفاده کنیم تا آرامش در بازار ایجاد شود.

اعمالسراسریاینقیمتها
دربازارحدودیکهفتهطول

خواهدکشید
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 

ســخنگوی انجمــن صنایــع فرآورده های لبنی 
هــم دربــاره کاهــش قیمت محصــوالت لبنی 
لبنــی  محصــوالت  قیمــت  امــروز  از  گفــت: 
کاهــش می یابــد کــه ایــن کاهــش قیمــت در 
حمایت از دهک های محروم جامعه اســت.

سیدمحمدرضا بنی طبا افزود:کارخانه ها 
لبنــی را تغییــر  امــروز قیمــت محصــوالت  از 
می دهنــد و اعمال سراســری این قیمت ها در 

بازار حدود یک هفته طول خواهد کشید.
او گفت: سه محصول لبنی شیر، ماست 
و پنیــر بــا کاهــش ۱۰درصــدی قیمــت همــراه 
خواهنــد شــد. ایــن ســه محصــول نیز شــامل 
ماســت ســاده ۲.۵ کیلوگرمی، پنیریواف ۴۰۰ 
گرمی و شــیر پاستوریزه ســاده کیسه ای ۹۰۰ 

گرمی است.
از ســود  لبنــی  افــزود: صنایــع  بنی طبــا 
بــه  ۵درصــد  خودشــان  قانونــی  و  مشــروع 
همچنیــن  داده انــد.  تخفیــف  مصرف کننــده 
شــبکه توزیــع و فروشــگاهی نیــز بــا کاهــش 
۵درصــدی سودشــان موافقــت کردنــد کــه در 

نهایت به ۱۰درصد کاهش قیمت رسیدیم.
ســخنگوی انجمــن صنایــع فرآورده هــای 
کاهــش  تــداوم  شــرط  کــرد:  تصریــح  لبنــی 
قیمت این اســت که قیمت شــیرخام و ســایر 
مولفه هــای تولیــد ماننــد قیمــت پتروشــیمی 
)بســته بنــدی(، هزینه هــای ســربار، حقــوق و 
دســتمزد افزایــش نیابد. یعنی اگر قرار باشــد 
قیمــت شــیر خــام مجــددا افزایــش یابــد و از 
قیمــت مصــوب ۶۴۰۰ تومــان کــه اکنــون هــم 
به کارخانه ها با قیمت ۶۶۰۰ تومان می رســد، 
بیشــتر شــود یا ســایر مولفه های تولید تغییر 
قیمتی داشــته باشــند طبیعتــا اعمال تخفیف 
مقــدور  توزیــع  شــبکه  و  کارخانه هــا  بــرای 

نخواهد بود.
او گفــت: نکتــه مهم این اســت که هنوز 
اقام قبلی تولید شــده در بازار هســتند و اگر 
مصرف کنندگان بافاصله کاهش قیمت را در 
بــازار احســاس نکردنــد بدانند کــه چند روزی 

طول خواهد کشید.
بنی طبــا بــا بیان اینکــه البته ایــن تدابیر 
۴۰درصــدی،  از  بیــش  تــورم  بــا  کشــوری  در 

تدابیر موقتی اســت، افزود: راه حل اساســی 
دهک هــای  مصرف کننــدگان  از  حمایــت  در 
محــروم، حــذف ارز ۴۲۰۰تومانی و اختصاص 
آن به دهک های محروم اســت. امیدواریم در 
دولــت جدیــد با همت وزارت جهــاد و آموزش 
پــرورش، شــاهد احیای طرح شیرمدرســه هم 

باشیم.
 سرانهمصرفکره

بهنیمکیلورسید
صنایــع  انجمــن  هیات مدیــره  عضــو 
فرآورده های لبنی هم در گفت وگو با ایلنا در 
مــورد واردات محصــوالت لبنــی، گفت: اکنون 
چیــزی تحت عنــوان واردات محصــوالت لبنی 
نداریــم و نیــاز کشــور در این زمینــه در داخل 

تولید و تامین می شود.
محمد فربد با بیان اینکه حدود ۱۰درصد 
تولیــدات لبنــی بــر پایه شــیر صادر می شــود، 
گفــت: اگــر ســالیانه ۸ میلیــون تــن شــیر در 
کشــور تولیــد شــود حــدود ۸۰۰ هــزار تــن از 
آن تبدیــل بــه محصــوالت متنــوع صادراتی از 
جمله شــیر، پنیر، ماست، دوغ، خامه، کفیر، 
کره، بســتنی، شیرخشــک صنعتی و پودر آب 
پنیر می شــود که حــدود ۱۰۰ هزار تن آن پنیر 

است.
ایــن فعال اقتصــادی، در ادامه با اشــاره 
بــه انــواع پنیرهــای تولیــدی در کشــور، گفت: 
بیشــترین پنیــر مصرفــی در ایران پنیر ســفید 
از  عبارتنــد  تولیــدی  پنیرهــای  انــواع  اســت. 
خامه ای، لبنه، آب نمکی، لیقوان و پنیر پیتزا.
 فربــد بــا اشــاره بــه توقــف واردات کــره، 
گفــت: اگــر وارداتی صورت بگیرد آنقدر ناچیز 
اســت کــه می تــوان به راحتــی از آن گذشــت. 
تامیــن  داخلــی  منابــع  از  کــره،  هم اکنــون 
می شــود و واردات آن ضرورتــی نــدارد. هزینه 
تولید کره داخلی نزدیک به ۳هزار دالر در تن 
است اما واردات کره، در حدود ۵هزار و ۲۰۰ 
دالر در گمــرک ایــران تمــام می شــود بنابرایــن 

واردات کره توجیه اقتصادی ندارد.
بــه گفته فربد، ســرانه مصــرف کره برای 

هر فرد در سال حدود نیم کیلو است.

صنایــع  انجمــن  هیات مدیــره  عضــو 
فرآورده هــای لبنــی، گفــت: ناتوانــی مــردم در 
خریــد، ســرانه مصــرف لبنیــات را در کشــور 
کاهــش داده اســت از ایــن رو بخشــی از شــیر 
تولیدی در کشــور به کارخانه های تولید شــیر 
خشــک رفتــه و تبدیــل به شیرخشــک و خامه 
شــده کــه بخشــی از ایــن خامه به کــره تبدیل 

می شود.
فربــد بــا اشــاره بــه حاشــیه ســود ایــن 
صنعت در ۳ ماه نخســت ســال جاری، گفت: 
مــاه  لبنیــات در ســه  حاشــیه ســود صنعــت 
نخســت ســال جــاری در بــورس اوراق بهــادار 
یــک درصــد بوده اســت ایــن در حالیســت که 
ســود قانونی مورد انتظار این صنعت حداقل 
۱۴درصــد بــود. بنابرایــن امــکان دســتیابی بــه 

سود قانونی هم مقدور نیست.
در  ســود  کاهــش  دلیــل   ۲ دربــاره  او 
نخســت،  گفــت:  کشــور،  لبنــی  صنعــت 
صنعت گــران زیادی بــه این حرفه ورود کردند 
از ایــن رو فعــاالن بــرای کســب ســهم بــازار در 
رقابت انــد دلیــل دوم هــم بــه ناتوانــی مــردم 
در خریــد لبنیــات بــاز می گــردد. ایــن واقعیت 
جامعه اســت و من قصد ارائه گزارش غلط و 

سیاه نمایی را ندارم.
فربد در پایان خاطرنشــان کرد: همواره 
این دیدگاه ارائه می شد که آسیب پذیری در 
صنعت غذا کم اســت اما هم اکنون به جایی 
آســیب پذیر  نیــز  ایــن صنعــت  کــه  رســیدیم 
شــده اســت. اگر در گذشــته مردم از کفش 
از  لبــاس و ســفر خــود می گذشــتند االن  و 
مــن  دیــدگاه  ایــن  خــوراک خــود می گذرنــد. 
به عنــوان یــک فعــال اقتصــادی نیســت بلکه 
گزارش ارائه شــده از سوی مرکز آمار است. 
کــه  باشــیم  امیــدوار  بایــد  صنعت گــران  مــا 
اقتصاد کشــور سروســامان پیــدا کند و توان 

مردم بــرای خرید افزایش بیابد.
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کاهــش از برنــج انجمــن نایبرئیــس
قیمتبرنجدرشمالکشورخبرداد.

علــی اکبریــان در گفت وگــو بــا باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، از کاهــش قیمــت برنج در 
شمال خبر داد و گفت: علی رغم کاهش ۶ تا 
۷ هــزار تومانــی قیمت برنــج در مازندران، اما 

خرید و فروشی انجام  نمی شود .
او افزود: با وجود کاهش قیمت برنج در 
اســتان های شــمالی، افزایش قیمت در تهران 

جای تعجب است.
اکبریــان عرضــه ۱۰۰هــزار تنــی برنــج از 
ســوی بازرگانــی دولتی را علــت اصلی کاهش 
قیمت دانست و گفت: برآوردها حاکی از آن 
اســت کــه در یک تــا ۲ ماه آینــده قیمت برنج 

به ویژه پرمحصول نوسانی ندارد.
نایب رئیــس انجمــن برنــج در واکنش به 
اظهــارات واردکننــدگان دربــاره کمبــود برنــج 

خارجــی در بــازار بیــان کــرد: در مواقعــی کــه 
قیمت برنج در بازار افزایش می یابد، شــرکت 
غلــه بایــد جلــوی شــتاب قیمــت را بگیــرد کــه 
خوشبختانه با عرضه ۱۰۰هزار تن از نوسانات 

قیمت جلوگیری شد.
بــه گفتــه او، گرچــه عرضه برنــج خارجی 
از محــل ذخایــر اســتراتژیک دولــت بــه زیــان 
برنج کاران تمام شــد، اما جلوی شــتاب قیمت 
گرفتــه شــد کــه بــا وجود ایــن  کســی دیگر به 

فکر انبار کردن نیست.

پیشبینیتولید۲میلیونو
۱۰۰هزارتنبرنج

اکبریــان دربــاره آخرین وضع تولید برنج 
بیــان کــرد: بــا توجه به شــرایط خشکســالی و 
کاهــش ۱۰ تــا ۱۵درصــدی تولیــد، پیش بینــی 

می شــود که تولید با احتســاب دوباره کشــت 
و رتــون بــه ۲ میلیــون و ۱۰۰ تــا ۲میلیــون و 

۱۵۰هزار تن برسد.
این مقام مســئول با بیان اینکه سالیانه 
حداکثــر ۳ میلیــون تــن برنــج در کشــور مورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد، گفــت: بــا توجــه بــه 
واردات برنج از مبادی غیررسمی، کمبودی در 
عرضــه نداریــم و گرانــی برنــج در بــازار تهــران 

ناشی از کمبود نیست.
کیلــو  هــر  کنونــی  قیمــت  پایــان  در  او 
طارم در عمده فروشــی های شــمال را ۴۲هزار 
تومــان، شــیرودی را ۳۴هــزار تومــان و نــدا را 
۳۱هــزار تومــان اعــام کــرد و گفــت: در بــازار 
تهــران برنــج بــا ۱۰ تــا ۱۲درصــد ناخالصــی بــا 
فــروش  بــه  تومــان  ۵۵هــزار  تــا   ۵۰ قیمــت 
می رســد که دســتگاه های نظارتی باید نظارت 
کنند که اختاط برنج در کجا انجام می شود.

برنجارزانشد

وعدهکاهش۱۰درصدیقیمتلبنیاتازامروز

۱۰۰هزارخودروکفپارکینگخودروسازان
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی "فروش ماده معدنی 
سرب و روی معدن خانه سورمه اصفهان در 7 پارتی جداگانه " را از طریق سامانه 
با  و   1000001028000017 ستاد  ثبت  شماره  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره 
1100001028000034 به مبلغ  2،000،000،000 ریال ) دو میلیارد ( ریال ، برای پارتی 
دوم به شماره 1100001028000035 به مبلغ 1،900،000،000  ریال ) یک میلیارد و نهصد 
میلیون ( ریال ، برای پارتی سوم به شماره 1100001028000036 به مبلغ 2،100،000،000  
ریال ) دو میلیارد و صد میلیون ( ریال ، برای پارتی چهارم به شماره 1100001028000037 
به مبلغ 1،800،000،000 ریال ) یک میلیارد و هشتصد میلیون ( ریال ، برای پارتی پنجم 
به شماره 1100001028000038 به مبلغ 1،000،000،000 ریال ) یک میلیارد ( ریال ، برای 
پارتی ششم به شماره 1100001028000039 به مبلغ 35،000،000 ریال ) سی و پنج 
میلیون ( ریال ، برای پارتی هفتم به شماره 1100001028000040 به مبلغ 90،000،000 
ریال ) نود میلیون ( ریال برگزار نماید .  تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح 
مورخ 1400/07/11 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 
1400/07/28 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 
1400/08/08 می باشد . عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد 
و همچنین جهت  ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 021-42057 
تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا 

جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 1400/08/09 برگزار می گردد .

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی 
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صادرات دام زنده ابالغ شد 
بــه گفتــه مدیرعامــل اتحادیــه دام ســبک مصوبــه 
جدید شورا برای صادرات دام زنده از سوی وزیر جهاد 
ابــاغ و مقــرر شــده اســت در دو هفتــه ســقف و نــوع 
دام صادراتــی از ســوی معاونــت امــور دام بــه شــرکت 

پشتیبانی اعام شود.
بــا خبرگــزاری  افشــین صــدردادرس در گفت وگــو 
مهر با اشــاره به جلســات شــورای قیمت گذاری و اتخاذ 
کشــاورزی  اساســی  محصــوالت  حمایتــی  سیاســتهای 
در هفتــه گذشــته، گفــت: جلســه نخســت ایــن شــورا، 
جلســه ای کارشناســی بــود و در جلســه دوم تصمیماتی 

گرفته شد.
هــر  تولیــد  تمام شــده  قیمــت  اینکــه  بیــان  بــا  او 
کیلوگــرم دام زنــده ســبک را معاونــت امــور دام حــدود 
۶۲هــزار تومــان بــرآورد و اعــام کــرده اســت، گفــت: در 
این جلسه شرکت پشتیبانی امور دام قیمت پیشنهادی 
بــرای خریــد دام زنــده را ۴۵هــزار تومــان اعــام کــرد که 

هیچ مبنای کارشناسی ندارد.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در نهایت 
نیــز خریــد حمایتــی دام ســبک از دســتور کار شــورای 
قیمت گــذاری خــارج شــد، افــزود: مصوبــه جدیــد شــورا 
بــرای صــادرات دام زنــده از ســوی وزیر جهاد کشــاورزی 
اباغ و مقرر شــده اســت ظرف مدت دو هفته ســقف و 
نوع دام صادراتی توســط معاونت امور دام وزارت جهاد 

کشاورزی به شرکت پشتیبانی امور دام اعام شود.
دادرس گفــت: شــنیده ها حاکــی از ایــن اســت کــه 

۵٠٠ هزار رأس دام زنده از کشور صادر می شود.
او افزود: با توجه به شــرایط کشــور برای کمک به 
خروج رکود حاکم بر بازار گوشت و در عین حال تعادل 
قیمتهــا در بــازار صــادرات بایــد در کنــار خریــد حمایتــی 
داخلــی و اعطــای تســهیات ارزان قیمــت و تخصیــص 
نهاده های یارانه ای به دامداران برای ممانعت از ارســال 
دام های مولد و بره های الغر به کشتارگاه ها انجام شود 
لذا این مصوبه نیاز به تکمیل دارد که بر همین اساس 
اتحادیه مرکزی دام ســبک کشور پیشنهاد تکمیلی خود 
را در قالب یک بسته حمایتی به وزارت جهاد کشاورزی 
و اعضــای شــورا ارائــه کــرده کــه امید اســت مــورد توجه 

واقع شود.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی ادامــه داد: بــه ایــن 
ترتیــب در کنــار حمایــت از دامــداران، خــروج دام هــای 
کم بــازده از چرخــه تولیــد، توزیع روزانه گوشــت گرم در 
بازار، کمک به دامداران برای پروار بره های الغر و خرید 
بره های پروار شــده با کمــک و حمایت از تولیدکنندگان 
بتوان به تعادل بازار و حمایت از مصرف کنندگان دست 
یافت و گفته های وزیر جهاد کشــاورزی را در این زمینه 

محقق کرد.

دادرس افــزود: بــا حــذف دام هــای کم بــازده فشــار 
روی مراتــع و هزینه هــای دامداران کاهش یافته اســت. 
با تخصیص نهاده و اعطای تسهیات ارزان قیمت، بنیه 
مالــی دامــداران بــرای پــروار بره های الغــر افزایش یافته 
و همچنیــن تــوان دامــدار بــرای نگهــداری دام هــای مولد 
افزایش می یابد و با خرید بره های پروار شده دام پروار 
انباشــته شــده در پرواربندی هــا جمــع آوری می شــود، 
همچنیــن بــا کشــتار و توزیــع روزانــه دام هــای خریداری 
شــده از ســوی دولــت از طریــق شــبکه مویرگــی توزیــع 
قیمــت گوشــت بدلیــل خریــد و عرضــه مناســب بــدون 

حضور عوامل واسطه ای به تعادل خواهد رسید.
دادرس افــزود: شــنیده ها حاکــی اســت کــه وزیــر 
جهاد کشــاورزی برای بررســی مجدد موضوع حمایت از 
دامداران دستور برگزاری مجدد شورا را در هفته جاری 
داده اند که امید اســت جلســه آینده با نتیجه مناســبی 

برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان همراه باشد.

خبـــــــــــــــــر

نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران می گوید 
یکــی از تبعــات تصویــب ایــن قانــون، می توانــد 
کاهــش معنــادار صــادرات غیرنفتــی و از دســت 
بــرای  صادراتــی  بازارهــای  از  بســیاری  رفتــن 

صادرکنندگان ایرانی باشد.
به گزارش صداوســیما، حســین ســاح ورزی 
بــا بیــان اینکه طرح »جرم انــگاری وارد نکردن ارز 
حاصــل از صــادرات« الزام هــا و پیامدهای مربوط 
بــه خــود را دارد گفــت: بــه نظــر می رســد تا پیش 
از اینکــه ایــن طــرح در مجلس و بــه ویژه تا پیش 
از اینکــه بــه صحــن علنــی بیایــد از ســوی فعاالن 
اقتصــادی و نیز عاقمندان به اقتصاد سیاســی و 
از همــه مهمتــر از ســوی دولت ســیزدهم باید در 
کانــون نقــد جــدی و پردامنــه قــرار گیــرد و درباره 

جزئیات آن با کمال دقت بحث و بررسی شود.
او ادامــه داد: یکــی از الزام هــای هــر طرحــی 
که می خواهد قانون شــود این اســت که پیشــینه 
آن در اجرا و در قانونگذاری از ســوی طراحان به 
خوبــی دیده شــود. به نظر می رســد باید طراحان 
این امر، اقدام های فراوان بانک مرکزی در دولت 
دوازدهــم را دربــاره ایــن موضــوع خــوب مطالعــه 
و نتایــج آن را بررســی کننــد. در آن دوره بانــک 
مرکــزی بــا اســتناد به قانون هــای موجــود بارها و 
بارهــا صادرکننــدگان را تهدیــد می کــرد بایــد ارز 
حاصــل از صــادرات را در کوتاه تریــن زمان ممکن 
بــه بانــک مرکــزی بفروشــند کــه بــه مجادله هــای 

پرشمار و دلسردی بازرگانان اصیل منجر شد.
ســاح ورزی بــا بیــان اینکه الزام اســت که از 
گذشــته درس بگیریــم و از تکــرار کارهایــی کــه به 
دلسردی و رخوت فعاالن اقتصادی منجر می شود 
رئیــس  همتــی،  آقــای  گفــت:  کنیــم،  خــودداری 
پیشین بانک مرکزی، بعدها اعتراف کرد نگاهش 

بــه صادرکننــدگان بــا بدبینــی و ســوءظن همــراه 
بوده اســت. یکی از الزام های دیگر این اســت که 
تهیه کننــدگان طــرح ببیننــد چرا احتمال برگشــت 
ارز حاصل از صادرات به ایران در یک دوره کوتاه 
مدت دشــوار شــده اســت و به جــای قانون گذاری 

تازه دنبال برطرف کردن آن موانع باشــند.
او ادامــه داد: اکنــون همــه می داننــد حتــی 
بــا  شــرکت  یــک  کــه  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت 
ســابقه طوالنی و یک شــرکت نیرومند اســت نیز 
نمی توانــد منابــع حاصــل از صــادرات خــود را بــه 
آسانی برگرداند ضمن اینکه نمایندگان در جریان 
گرفتاری صادرکنندگان کاال به عراق و افغانستان 
بــه عنــوان دو طرف اصلی ایران در صادرات و نیز 
چین هستند و می دانند که دریافت و برگرداندن 
ارز حاصــل از صــادرات بــه ایــن ســه کشــور بــا 
دشــواری های متعدد روبه رو است. از سوی دیگر 
بایــد ایــن الزام را در نظر گرفت که صادرکنندگان 
بایــد بــا چه قیمتــی دالر یا یوروی خود را به بانک 

مرکزی بدهند.
او افــزود: بــه عنــوان فــردی کــه در جریــان 
از ســوی  و  دارم  قــرار  تنگناهــای صادرکننــدگان 
صادرکننــدگان  از  بســیاری  می دانــم  دیگــر 
اصیــل و خــوش نــام ایرانــی در اینکــه بــا تاش و 
کــم  کشــور  بــه  ارزآوری  جریــان  ســرمایه گذاری 
نمی گذارند و می خواهند اقتصاد را از این تنگنای 
ایــن  بــه  ایــن طــرح  امیــدوارم  ارزی رهــا ســازند 
شــکل هرگــز به صحــن علنی نیایــد. واقعیت این 
اســت کــه صادرکنندگانــی که برای آبرو و ســابقه 
خــود احتــرام قائل هســتند و بزن دررو نیســتند، 
برایشــان بسیار دشــوار است همیشه در معرض 
ســوءظن باشــند. در اوضــاع ســخت ایــن روزهای 
صــادرات  و  پابرجاهســتند  تحریم هــا  کــه  ایــران 

ســخت ترین کارشــده اســت این گونه طرح ها به 
دلسردی و نگرانی ها می افزاید.

ســاح ورزی اظهــار کــرد: هیــچ صادرکننــده 
باشــرفی در ایــن وضــع خــود را در وســط چنیــن 
میــدان و معرکــه ای نخواهــد انداخت. تصور کنید 
بــه جــای ســه ماه مهلــت داده شــده به هــر دلیل 
این فرایند بازگشت ارز سه ماه و چند روز شد و 
صادرکننده هم مقصر نبود، حاال باید او را جریمه 
کرد و باید او را به زندان انداخت؟ از سوی دیگر 
اگر بانک مرکزی با هر اراده ای بخواهد ارز حاصل 
از صادرات را با نرخ ارزان تر از بازار قیمت گذاری 
کنــد و صادرکننــده را از دل و دمــاغ بینــدازد چــه 
بایــد کــرد؟ یکــی از تبعــات جــدی تصویــب چنین 

قانونــی، می توانــد کاهــش معنا دار صــادرات غیر 
نفتی کشور و از دست رفتن بسیاری از بازارهای 
صادراتــی باشــد که صادرکنندگان ایرانی ســال ها 
با صرف هزینه فراوان توانســته اند در آن ها جای 
پایــی بــاز کننــد بنابرایــن پیشــنهاد بــه نمایندگان 
محترمــی کــه طــرح را تهیــه کرده انــد ایــن اســت 
پیــش از هــر اقدام دیگری، ابتدا با صادرکنندگان 
گفت وگــو  و  بحــث  بــه  شــرکت های صادراتــی  و 
بنشــینند و تنگناهای موجــود در فضای واقعی را 

ماحظه کنند.
نایب رئیــس اتاق ایران در پایان گفت: نکته 
قابــل توجــه دیگــر این اســت کــه تقریبــاً می توان 
گفت بیشــتر تهیه کننــدگان و امضاکنندگان طرح 

تخصصــی  و  اقتصــادی  کمیســیون های  از  هــم 
چنیــن  تهیــه  اینکــه،  ضمــن  نیســتند  مجلــس 
طرح هایــی می توانــد باعــث افزایــش بی اعتمــادی 
نظــام  بــه  صدمــه  حتــی  و  اقتصــادی  فعــاالن 

قانون گذاری کشور شود.
بــه تازگــی طرحی بــا نــام »جرم انــگاری وارد 
نکــردن ارز حاصل از صادرات« در نوبت بررســی 
در مجلــس قانون گذاری ایران قرار گرفته اســت. 
بــر اســاس مــواد ایــن طــرح، در صــورت تصویــب 
نهایــی جریمــه نقدی و نیز اجــرای مجازات حبس 
برای صادرکنندگانی که در یک دوره سه ماهه ارز 
حاصــل از صادرات را بــه بانک مرکزی برنگردانند 

در نظر گرفته می شود.

انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی در نامــه ای 
بــه وزیــر صنعت، معدن و تجارت پیشــنهاداتی 
را بــرای رفــع موانــع پیــش روی صنعــت لــوازم 

خانگی ارائه کرد.
فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
وزرای  بــه  نامــه ای  در  اخیــرا  رئیس جمهــوری 
لــوازم  واردات  ممنوعیــت  اقتصــاد،  و  صمــت 
ُــره ای را خواســتار شــد. ایــن اتفــاق در  خانگــی ک
پــی نامه نــگاری تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی با 

دســتگاه های مختلــف بــه منظــور توجــه دولــت 
بــه تولیدکننــدگان داخلی و جلوگیری از واردات 
کاالهای ساخته شده مشابه تولید داخل افتاد.

در این راســتا اعضــای انجمن صنایع لوازم 
خانگــی اخیــراً در نامــه ای بــه رضــا فاطمی امین، 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 1۲ پیشــنهاد را 

برای حل مشکات صنعتگران مطرح کرده اند.
این پیشنهادات در دو بخش شامل بخش 
خــرد )بــا تمرکز بر مطالبات بنگاهی( در 7 مورد 

و بخش کان ) با تمرکز بر اسناد باالدستی( در 
۵ مورد مطرح شده است.

رفع معضل بروکراسی حاکم بر امر واردات 
کاال و قطعــات و لــزوم ثبت نام در ســامانه های 
متعدد برای انجام واردات قطعات و مواد اولیه، 
ضرورت مشــارکت تشکل های بخش خصوصی، 
و بخشــنامه های  بازدارنــده  قوانیــن  شناســایی 
متناقض و مزاحم محیط کســب و کار در ســتاد 
تسهیل و حمایت ویژه و عملی از صادرات لوازم 

خانگــی از طریــق شــروع مجدد پرداخــت جوایز 
صادراتــی متناســب بــا میــزان ارزش افــزوده از 
جمله درخواست تولیدکنندگان لوازم خانگی از 

وزیر صنعت است.
بــرای  مناســب  شــرایط  ایجــاد  همچنیــن 
تاییدیــه بدهی هــای بانکــی بنگاه هــای تولیــدی 
لــوازم خانگــی و قطعــات وابســته و نیــز لــزوم 
بــه  ناکارآمــد  مقــررات  و  قوانیــن  لغــو  و  رفــع 
خطــوط  اولیــه  مــواد  تامیــن  اســتمرار  همــراه 

تولیــد بــه خصــوص مــواد اولیه وارداتــی از دیگر 
خواســته های فعــاالن صنعــت لــوازم خانگــی از 

وزیر صنعت است.
ارتباطــات  اقتصــادی،  توســعه  و  رشــد 
اقتصــادی،  شــاخص های  بهبــود  بین المللــی، 
همچنیــن  و  بنگاه هــا  و  تشــکل ها  مشــارکت 
رفــع تحریم هــا از جملــه محورهای پیشــنهادات 
ارائــه شــده در بخــش کان بــا تمرکــز بر اســناد 

باالدستی است.

عضــو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران 
عنــوان کــرد کــه بررســی ها نشــان دهنده وجــود 
رانــت ۱۳۸درصــدی در برخــی زنجیره هــای تولید 
آهن و فوالد برای عده ای خاص در سال گذشته 

بوده  است.
بــر اســاس اســناد باالدســتی تا ســال 1۴۰۴ 
باید ظرفیت تولید فوالد کشور به ۵۵میلیون تن 
برسد که طبق برآوردها به احتمال زیاد ۸۰درصد 
ایــن عــدد یعنــی ۴۴ میلیون تن محقق می شــود، 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف تولیــد ســنگ آهــن 
بایــد در کشــور بــه 1۳۰میلیون تن برســد؛ این در 
حالیســت کــه اکنــون ظرفیــت تولیــد ســنگ آهن 
در کشــور، ۸۰میلیــون تن اســت و طبق اظهارات 
متولیــان، بخش ســنگ آهن کشــور از مشــکات 
عدیده ای همچون قیمت گذاری نامناســب و نبود 

سرمایه گذاری رنج می برد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســجاد غرقــی، 
عضــو هیــأت مدیــره انجمــن ســنگ آهــن و عضــو 
دربــاره  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــأت 
آهــن  ســنگ  دســتوری  قیمت گــذاری  پیامدهــای 
و  فوالدی هــا  بــرای  سوبســیدی  بــه  تبدیــل  کــه 
کاهش ســرمایه گذاری در باالدســت شده است، 
گفــت: حقیقــت امــر ایــن اســت کــه به طــور کلی 
قیمت گــذاری دســتوری در زنجیــره ســنگ آهــن و 
فــوالد از اوایــل دهــه ۸۰ آغــاز شــد امــا از آنجا که 
کل زنجیــره از ســنگ تــا فــوالد و شــمش دولتی و 
بــه نوعــی داخــل بنگاهــی محســوب می شــد، این 
مــدل محل اعتراض قرار نمی گرفت. اواســط دهه 
۸۰ کــه صــادرات بــه چیــن رونق گرفــت و فعالیت 
معــادن خصوصــی و کوچــک نیــز توســعه یافــت، 
اختــاف قیمــت بازار داخلی و صادراتی به چشــم 
آمد و به تدریج بســیاری از فعاالن خواستار روند 
قیمت گــذاری در زنجیــره ســنگ آهــن بــر اســاس 
نظــام عرضــه و تقاضــا شــدند. واقعیت این اســت 
کــه تجــارب بــه دســت آمــده در طــول ســال های 
گذشــته نشان داده است که تفاوت قیمت گذاری 
داخلــی بــا قیمــت جهانی به ویــژه در حوزه آهن و 
فوالد و ماحظات دستوری دولت در این حوزه به 
نفــع حلقه هــای میانی یعنی همــان زنجیره تولید 

شــمش در زیرمجموعه های آهن و فوالد است.
او دربــاره اثــرات این امر بــر تعطیلی معادن 
ســنگ آهــن عنــوان کرد: بــه عنوان مثــال کاالیی 
که باید درب معدن و با کســر هزینه هایی مانند 
حمل و نقل 1۸۰دالر به ازای هر تن فروخته شود 
حــدود ۹۲ دالر فروختــه می شــد که ایــن رانت به 
ضــرر یــک حلقــه و به نفــع حلقه دیگر اســت. به 
طــوری کــه بررســی ها نشــان دهنده وجــود رانت 
1۳۸درصــدی در برخــی زنجیره هــای تولید آهن و 

فــوالد بــرای عده ای خاص در ســال گذشــته بوده  
است. در حقیقت این دخالت ها و سیاست ها به 
گونه ای عمل کرده که در سال های گذشته بیش 
از ۲۰۰ معدن ســنگ آهن را به تعطیلی کشــانده 
اســت. ایــن در حالیســت کــه طبــق آمــار منتشــر 
شــده از طــرف ســازمان بین المللی کار، اشــتغال 
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شغل در صنایع مرتبط می شود.
غرقــی دربــاره بهبــود اوضاع با عرضه ســنگ 
آهــن در بــورس کاال گفــت: انتظــار می رفــت کــه 
ورود و عرضــه ســنگ آهن در بــورس کاال، بتوانــد 
و  اصولــی  و  منطقــی  قیمت گــذاری  بــرای  را  راه 
کشــف قیمــت بهینــه در کل زنجیــره فــوالد بــاز 
کنــد و در نهایــت پایانــی بــر ســال ها قیمت هــای 
دســتوری در حلقه های مختلف زنجیره باشــد. با 
این حال، در سال جاری بنا شد تا تولیدکنندگان 
بخش هــای ابتدایــی زنجیــره تنهــا ۵ تــا 1۰درصــد 
محصــول خــود را در ایــن بــازار عرضــه کننــد تــا با 
ایــن میــزان محصــول عرضه شــده قیمــت واقعــی 
کشــف و پــس از آن فروش هــا بــر اســاس رویــه 
قبلی انجام شــود. اما این روش عرضه در بورس 
نیــز تــا حــدودی بــا محدودیت هــا و معایــب قبلی 
همــراه بــوده اســت چرا کــه تعیین دســتوری نرخ 
سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بر 
اســاس ضریبی از قیمت شــمش فوالد خوزستان 

کماکان میدان داری می کند.
بــه  عنــوان مثــال بررســی ها نشــان می دهد 
کــه در ۵ ماهــه اول ســال جاری به طور متوســط 
کنســانتره، آهــن اســفنجی و گندله بــه ترتیب با 
1۸ درصــد، ۵۲ درصــد و ۲۴ الــی ۲7 درصد کدال 
نرخ گذاری شده اند. این در حالیست که با توجه 
بــه اینکه ظرف ماه های گذشــته بهای ســنگ آهن 
در بازارهــای جهانــی رشــد قابل توجهــی داشــته، 
عرضــه و فروش ســنگ آهن در بورس کاال امکان 
ایــن  از  ایــن زنجیــره  ابتدایــی  بهره بــردن بخــش 
زمــان رشــد را فراهــم می کــرد. از طرفــی دیگــر، 
سیاســت گذاری های ایــن چنینــی باعث می شــود 
داخــل  بــازار  در  ســنگ آهن  قیمــت  تعییــن  کــه 
بــه شــکل مســتقیم بــه نــرخ جهانــی ســنگ آهن 
نوســانات  بنابرایــن  باشــند،  نداشــته  وابســتگی 
احســاس  یــا  داخــل  بــازار  در  جهانــی  قیمتــی 
نمی شــود و یــا اینکــه خیلــی بــا تأخیــر بــه بــازار 
ســنگ آهن داخلــی می رســد. از ســویی دیگــر، از 
آنجایی که تنها بخشی از رشد قیمت های جهانی 
در بــازار داخلــی منعکــس می شــود و لــذا فعاالن 
داخلــی ابتدایــی زنجیــره ســنگ آهــن نمی تواننــد 
هماننــد رقبــای خارجــی خــود از رشــد قیمت های 
ورود  اوضاعــی  چنیــن  در  کننــد،  ســود  جهانــی 

حلقه های ابتدایی زنجیره به بورس کاال و تعیین 
نــرخ در ایــن بــازار بــدون هیچ گونــه محدودیتــی 
می تواند از یک طرف به بهبود شرایط این بخش 
از تولیدکننــدگان بیانجامــد و از طرف دیگر زمینه  
ساز ایجاد جذابیت برای جذب سرمایه  گذاران در 

بخش های ابتدایی زنجیره شود.

این سرمایه گذاری اتفاق افتاد؟
بــر اســاس آخریــن آمــار ارائــه شــده توســط 
مرکــز ملــی آمار ایران، برای نخســتین بار از زمان 
جمع آوری آمار )ســال 1۳7۵(، ســه ســال متوالی 
در سال های 1۳۹۵ تا 1۳۹7 ارزش سرمایه گذاری 
در معادن سنگ آهن کشور منفی بوده است. در 
سال 1۳۹7 نسبت به سال 1۳۹۴، به طور ریالی 
۵۳ درصــد و بــه صــورت دالری ۸۹ درصد شــاهد 
کاهش ســرمایه گذاری هستیم و در حالی شاهد 
توجــه در معــادن  قابــل  کاهــش ســرمایه گذاری 
فعــال کشــور هســتیم کــه دولــت در نظــر دارد تا 
ســال 1۴۰۴، میــزان تولیــد فــوالد در کشــور را بــه 
رقــم ۵۵ میلیــون تن برســاند؛ بدیــن ترتیب برای 
پاسخگویی به این ظرفیت، استخراج و تولید 7۰ 
میلیــون تــن کلوخــه ســنگ آهن در ســال 1۳۹۸، 
بایستی به 1۵۴ میلیون تن برسد که با وضعیت 
فعلــی، هیچ چشــم اندازی برای دســتیابی به این 
میزان تولید وجود ندارد. چرا که در شــرایطی که 
کشور نیاز به تولید سنگ آهن بیشتر برای پاسخ 
بــه نیــاز واحدهــای فوالدی در حال ســاخت دارد، 
به دلیل سیاست های اتخاذ شده، سرمایه گذاری 

به شدت کاهش یافته است.
غرقــی در پایــان راهکارهــای پیشــنهادی زیر 

را عنوان کرد: 
۱. تغییــر نــگاه حاکمیــت و افــکار عمومــی 

نسبت به بخش معدن
در طول سال های گذشته، اطاق واژه هایی 
ماننــد خام فروشــی، تخریب گــر محیــط زیســت، 
افــزوده  ارزش  بــا  صــادرات محصــوالت معدنــی 
پایین و… از سوی مدیران دولتی و جوامع محلی 
کــه در واقــع مصادیق واقعی ندارند، باعث شــده 
که به نوعی سیاست گذاری ها علیه بخش معدن 
و صنایــع معدنــی باشــد و زمینــه را بــرای کاهش 
ســرمایه  گذاری بــر روی بخش معــدن و همچنین 
تشــدید افــکار عمومــی نســبت بــه ایــن صنعــت 
فراهــم کــرده اســت. دو کشــور اســترالیا و برزیل 
بــه عنوان صاحبــان بزرگ ترین ذخایر ســنگ آهن 
تــا  بیشــتر،  افــزوده  ارزش  کســب  جهــت  دنیــا، 
۹۰درصــد ســنگ آهــن اســتخراج شــده خــود را 
هــر ســاله صادر می کننــد و 1۰درصد باقــی مانده 
صرفــاً برای تولیــد فوالدآلیاژی، های تک و مرغوب 

صرف می شــود. در مقابل، در کشور ایران اعمال 
)از  درصــدی   ۲۵ صادراتــی  عــوارض  غیرقانونــی 
قیمــت صادراتــی و نــه ســود( و محدودیت کلیک 
صــادرات )امضای طایی(، ارزش ماهانه صادرات 
ســنگ آهــن از 1۵7 میلیــون دالر در مرداد ۹۸ را 
به حدود ۹ میلیون دالر در پاییز سال ۹۹ رساند. 
در نهایــت شــاهد کاهش 1۸ درصــدی صادرات و 
افزایــش ۵۰ درصــدی واردات برخــی محصــوالت 
فــوالدی در ســال ۹۹ بودیــم. لــذا نیازمنــد تغییــر 
کشــور  معــدن  و  صنعــت  بخــش  در  نگرش هــا 
می باشــیم که به نظر می رســد نگاه به این بخش 

باید یک نگاه کان باشد.
۲. توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس

بــا  مقیــاس  متوســط  و  کوچــک  معــادن 
ســهم  کشــور،  معــادن  تعــداد  از  ۹۸.۳درصــد 
از  7۵درصــد  ســهم  و  اشــتغال  در  ۸۵درصــد 
تولیــدات معدنــی کشــور دارنــد. معــادن کوچــک 
و متوســط مقیــاس، فرصتــی بــزرگ برای توســعه 
اکتشــافات و افزایــش ذخایــر قطعــی معــادن در 
کشور محسوب می شوند و موتور محرک صنعت 
معدنکاری ایران در دهه های آینده خواهند بود.
۳- سرمایه گذاری دولت در امر اکتشافات

تــا   ۵ بیــن  ســالیانه  اســترالیا  و  چیــن  در 
۸میلیــون متر حفاری اکتشــافی صورت می گیرد، 
در حالــی کــه از آغاز فعالیت مدرن معدنکاری در 
ایــران )ســال 1۳17 تــا 1۳۹۸(، حــدود ۶ میلیــون 
متــر حفــاری صــورت گرفته اســت. ســهم کانادا و 
اســترالیا از بودجــه اکتشــافات فلــزات غیر آهنی 
جهان به ترتیب ۲.۸ و 1.۶7میلیارد دالر می باشد، 
در حالی که بودجه ســازمان زمین شناســی ایران 
تنهــا حدود 1۴۰میلیارد تومان )۵.۸ میلیون دالر( 
اســت. به نظر می رســد برای توســعه اکتشافات، 
الزم اســت بودجــه ایــن ســازمان، از محــل حقوق 
دولتــی مأخــوذه دســت کــم بــه بیــش از ۵ برابــر 

وضعیت موجود افزایش یابد.
۴- اولویت بخشــی بــه تأمیــن تجهیــزات و 

ماشین آالت مورد نیاز
بــر اســاس مطالعــات اتــاق بازرگانــی، بیش 
از 7۰درصــد هزینه هــای عملیاتــی معــادن مربوط 
)بیانگــر  اســت  اســتخراجی  آالت  ماشــین  بــه 
اهمیــت و نقــش ماشــین آالت چالزنی، حفاری و 
بارگیــری و باربــری ماننــد بیــل، شــاول و کامیون( 
لــذا تأمیــن بــه موقــع و ارزان قیمــت ماشــین آالت 
معدنــی، تأثیــر قابــل توجهــی در اقتصادی شــدن 
ســرمایه گذاری، کاهــش نــرخ اســتهاک، توســعه 
معدنــکاری و افزایــش بهــره وری خواهــد داشــت. 
بــا ایــن حــال برخــی رویکردهای انحصــاری دولت 
و  )هپکــو(  معدنــی  ماشــین آالت  تولیدکننــده  از 

ممنوعیــت و محدودیت هــای وضع شــده وارداتی 
به ویژه ماشین آالت دسته دوم، آثار فاجعه باری 

در بخش معدن به جا گذاشته است.
ســال های  بهتریــن  در  شــرکت  ایــن  تولیــد 
فعالیــت خــود کمتــر از ۲هــزار دســتگاه بــوده و 
البته در ســال های اخیر به ۳۰ دســتگاه در ســال 
نیــز رســیده اســت کــه ایــن اعــداد بــه هیــچ وجه 
پاســخگوی نیــاز ۶هــزار معــدن فعــال )از 1۲هــزار 
تجهیــزات  کمبــود  و  نیســت  کشــور  در  پروانــه( 
بــه نقطــه بحرانــی در کشــور رســیده اســت. از 
ایــن رو الزم اســت ضمــن حمایــت هوشــمندانه 
و زمان بنــدی شــده از تولیدکننــدگان داخلــی در 
بخش تســهیات و انتقال تکنولــوژی، واردات در 
ایــن بخــش نیــز تســهیل شــود. نکته قابــل توجه 
ماشــین آالت  واردات  مســئوالن  از  برخــی  آنکــه 
معدنــی را بــا واردات خودرو مقایســه کرده، حال 
آنکــه ماشــین آالت معدنــی از نوع ســرمایه گذاری 
و کمک به رونق تولید محســوب شــده و با توجه 
بــه مشــتریان مشــخص و کارکــرد تخصصــی آن، 
تســهیل واردات در ایــن بخــش منجــر به داللی و 

سفته بازی نخواهد شد.
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رانت ۱۴۰درصدی در زنجیره فوالد

۱۲ پیشنهاد برای تقویت صنعت لوازم خانگی

 نظر فعاالن اقتصادی درباره طرح »جرم  انگاری وارد نکردن

ارز صادرات«
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مدیریتواقتصادمحلی

اخبـــــــــــــــــار

وزیرجهادکشاورزیازاجراییشدنعملیات
احیــاونوســازییکهــزارهکتــارازنخلســتانهای
دشتســتان شهرســتان در واقــع بوشــهر اســتان

بهزودیبا۵۰۰میلیاردریالاعتبارخبرداد.
به گزارش ایرنا، ســیدجواد ســاداتی نژاد دیروز 
در بازدیــد از نخلســتان های شهرســتان تنگســتان 
نخلســتان های  مســاحت  افــزود:  بوشــهر  اســتان 
اســتان بوشــهر حــدود ۳۴ هــزار هکتار اســت و این 

استان رتبه سوم تولید خرما در کشور را دارد.
او بیان کرد: باتوجه به اینکه جمهوری اسالمی 
ایران سومین رتبه تولید خرما در جهان را داراست، 
بــه مبحــث  کــه  باعــث شــده اســت  ایــن موضــوع 
اقتصادی خرما توجهی ویژه شــود. بر همین اساس 

نوسازی و اصالح نخلستان ها ضروری است.
وزیــر جهــاد کشــاورزی یــادآور شــد:  در ســال 
۱۴۰۰ برای اولین بار به صورت مجدد ردیف مربوط 
به مرکبات و نخلستان ها احیا شد که در این ارتباط 
یکــی از هدف هــای مهم حوزه کشــاورزی در اســتان 
بوشهر نیز موضوع اصالح و احیا نخلستان هاست.
ســاداتی نژاد افــزود: پیــش از این پروژه اصالح 

نخیــالت در حــدود ۲ هــزار و ۵۰۰ هکتار از نخیالت 
شهرستان دشتستان اجرایی شده است.

او اعــالم کــرد: در بحــث آبرســانی نخیــالت از 
سد خائیز تنگستان نیز بیشترین هزینه آن مربوط 
به شــبکه انتقال و متعلق به وزارت نیرو اســت که 
امیدواریم در این ســفر تامین اعتبار الزم برای این 

پروژه محقق شود.
وزیر جهاد کشــاورزی اظهار کرد: با تلفیق آب 
باکیفیت ســد خائیز و آب موجود در شــبکه آبیاری 
نخلســتانهای منطقــه، بــدون شــک میــزان تولیــد 
نخیــالت نیــز افزایــش خواهــد یافــت. ســاداتی نژاد 
افــزود: یکــی از موضوعــات در اصــالح و نوســازی 
نخیــالت بحــث نــوع گونــه مربوط به نخیالت اســت 
که خرمای مجول در اینجا به عنوان خرمای پایلوت 
توانســته است از نظر اقتصادی اوضاع مطلوب تری 

را در مقایسه با گونه های موجود داشته باشد.
او ادامــه داد: بــا حفظ اصالــت گونه های بومی 
منطقــه و توســعه آن هــا می  شــود در کنــار آن هــا از 
ارزش  کــه  کــرد  گونه هــای جدیدتــر هــم اســتفاده 

افزوده اقتصادی باالتری دارند.

این مقام مســئول عنوان کرد: امید اســت این 
ســفر بتواند در حوزه نوســازی و اصالح نخیالت در 
استان بوشهر اتفاقی بسیار خوب به وجود بیاورد.
ســاداتی نژاد گفــت: در بحث مربوط به صنایع 
تبدیلــی و تکمیلــی در حــوزه خرمــا بایــد بــه ایجــاد 
ظرفیــت ســردخانه ای توجــه جــدی داشــت، چراکــه 
اکنــون اســتان بوشــهر در ایــن بخش با کســری ۹۰ 

هزار تنی سردخانه مواجه است.
او افــزود: در بازدیــدی کــه از یــک واحــد فعــال 
در حــوزه صنایــع تبدیلــی خرما انجام شــد، با توجه 
بــا مســئوالن بانــک  بــه تســهیالت  بــه نیــاز واحــد 
کشــاورزی صحبت شــد تا تسهیالت مورد نیاز آن را 
تامین کنند و این واحد بتواند خط های جدید حوزه 

فرآوری راه اندازی کند.

یــککارشــناسارشــدحــوزهمنابــعآبــی
کشــور، آب بخــش ناکارآمــدی کــه گفــت
محصولتصمیمهایشــورایعالیآببودهو
همیــنموضــوعفالتمرکــزیرادریکقدمی

خالیازسکنهشدنقراردادهاست.
داریــوش مختــاری در گفت وگو با ایســنا، 
اظهــار کــرد: بر پایه صورت جلســه های منتشــر 
شــده شــورای عالــی آب کشــور، از نخســتین 
جلســه ایــن شــورا در ۱۲ آبــان ۱۳۸۱ تــا جلســه 
آخرین آن که در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ بوده، این نهاد 
مهم و کلیدی ۴۰ جلســه رســمی را برگزار کرده 
و این جلسه ها، انبوهی از تصمیم های اجرایی 
در بخــش آب کشــور گرفتــه شــده و اکنــون که 
پیامدهــای ایــن تصمیم هــا آشــکار شــده اســت 
می بینیــم کــه اساســا ایــن تصمیم هــا از مســیر 

کارشناسی الزم گذر نکرده بودند.
وی بــا بیــان اینکــه پیــش از آن، هرگونــه 
تصمیم گیــری در بخــش آب کشــور بــر اســاس 
قوانین بودجه ســالیانه یــا قانون  های موضوعه 
مجلــس بــوده اســت، افــزود: بــه طــور معمــول 
پیشنهاد یا الزام هرگونه اقدام اجرایی در قالب 

مجلــس  کمیســیون های  )پیشــنهادات  طــرح 
بــه صحــن علنــی( و الیحــه )پیشــنهاد مصــوب 
هیــات دولــت بــه مجلس شــورای اســالمی( به 
دولــت ســپرده می  شــد و دولت موظــف بود از 
مســیر ســازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشــور 
مطالعات الزم را انجام دهد و مسئولیت نهایی 

تصمیم ها را بر عهده بگیرد.
مختاری افزود: پس از پایه گذاری شــورای 
عالــی آب در ســال ۱۳۸۰، ایــن فراینــد برچیده 
شــد و تصمیم  هــای کلیــدی در شــورای عالــی 
آب گرفتــه شــدند و ایــن تصمیم هــا گاهــی بــا 
گزارش هــای مــوردی و شــتاب زده همــراه بودند 
میــزان  بــه  کــه  بودنــد  تصمیم هایــی  گاهــی  و 
کافــی امکان مطالعات نیافتند. حضور یک نفر 
نماینده مجلس در شــورای عالی آب به عنوان 
عضو ناظر، عمال نهاد قوه مقننه را از هر گونه 
اســتیضاح وزیــر نیــرو ذیل تصمیم  های شــورای 
عالــی آب، رفــع مســئولیت کــرد. تشــکیل ایــن 
نهــاد عمــال خــالف اصــل تفکیــک قــوا در قانون 
اساســی یعنــی اصــل ۵۷ و یک اشــتباه آشــکار 
بــوده کــه ناکارآمــدی فزاینــده را در بخــش آب 

کشور پدید آورده است.
ایــن کارشــناس ارشــد حــوزه منابــع آبــی 
تصریــح کــرد: فرونشســت زمیــن در چنــد صــد 
دشــت کشــور کــه بــه دنبــال اجــرای نمادیــن، 
شــعاری، ســطحی و ناقــص طرح هــای بســیار 
مهــم تعــادل  بخشــی منابــع آب زیرزمینی پدید 
آمدنــد و منازعــات فزاینــده آبــی کــه بــه دنبــال 
غیرکارشناســی  و  مطالعــه  بــدون  طرح هــای 
انتقــال آب بیــن حــوزه ای تشــدید شــدند و هم 
اکنــون نیــز اجــرای طرح هــای پــر ســر و صــدا و 
در همــان حــال با بازده بســیار انــدک و پرخطر 
انتقــال آب از خلیــج فــارس و دریــای عمــان به 
فــالت مرکزی، دامنه فزاینــده ای از نگرانی ها را 
پدید آورده اســت که جغرافیای ایران را در یک 
قدمــی یــک مهاجرت چند ده میلیونی و نابودی 
آثار تاریخ و تمدن آن قرار داده است. مختاری 
بــا بیــان اینکــه دســت کم چنــد هــزار مســجد و 
مکان هــای مذهبــی تاریخــی و چندصــد هــزار 
اثــر تاریخــی دیگــر بــا معمــاری شــگفت  انگیز و 
بــی همتــا در یــک قدمی تَرَک برداشــتن ناشــی 
تاریخــی  شــهرهای  در  زمیــن  فرونشســت  از 

واقــع در فــالت مرکــزی ایــران هســتند، گفــت: 
هــزاران پــل و معبــر تاریخی در آســتانه ویرانی 
هســتند. اختالل و آســیب به مناطق مسکونی 
و پروژه  های عمرانی و راه سازی نوپا را نیز باید 
به این فهرست افزود. در همین حال همچنان 
شــاهد تصمیم  هــای غیرکارشناســی، متناقض، 
متضاد و شــتاب زده شــورای عالی آب هستیم. 
نهادی که می توان گفت اگر غیرقانونی نباشد، 

قطعا شبه قانونی و ناکارآمد است.
وی بــا بیــان اینکه شــک در مــورد عملکرد 
شــورای عالی آب از زمانی آغاز شــد که بودجه 
ســاالنه برای بندهای ۱۵ گانه طرح  های تعادل  
بخشــی بــه تدریــج به عــدد صفر نزدیک شــد و 
در همــان حــال طرح های خطرناک و آســیب  زا 
و بــدون توجیــه اقتصــادی انتقــال آب از خلیــج 
فــارس در بندهــای یکــم و پنجــم صورتجلســه 
بــه   ۱۳۹۷ آذر   ۱۲ تاریــخ  بــه  ششــم  و  ســی 
یکبــاره در دســتور کار قــرار گرفتند، اظهار کرد: 
تصمیم هایــی کــه برخاســته از تجمیــع ناکارآمد 
قــدرت در متــن یــک نهــاد موضوعــه بخــش آب 
کشــور بوده اســت؛ وانگهی برچیده شــدن این 

نهــاد و بازگشــت بــه همــان فراینــد معمــول و 
معقول پیشــین که در آن پاسخگویی خواستن 
قــوه  عملکــرد  از  اســالمی  شــورای  از مجلــس 
مجریه الزامی است، مسیر آسیب زای فعلی را 

به مسیر مناسب تر آن باز می گرداند.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی ادامه 
داد: در همان حال الزم اســت یک وحدت رویه 
در قوه مجریه در بخش آب، کشاورزی و منابع 
طبیعــی پدیــد بیاید و هماهنگــی الزم بین ده  ها 
دســتگاه اجرایــی کــه وظایــف تکــراری فراوانــی 
دارنــد و تضــاد عملکرد پیدا کــرده  اند، پدید آید. 
بــه ایــن ترتیب نیاز نخواهد شــد که قــوه مقننه 
از وظیفــه اصلــی اش در بخــش آب بازبمانــد و 
کارآمدی و پاســخگویی بخش آب کشــور از بین 
بــرود. بــه گفته مختاری اکنــون که فالت مرکزی 
در انبوهــی از مخاطــرات ناشــی از بحــران آب 
قــرار گرفته اســت، قــوه مقننه نمی توانــد وزرای 
دوره هــای مختلــف نیــرو و جهــاد کشــاورزی را 
مورد پاســخگویی قرار دهــد، زیرا از پیش، عمال 
قــوه مقننــه بــا معرفی یــک نفر عضــو ناظر، رفع 

مسئولیت از عملکرد خود کرده است.

اگرچــهایرانیهــادر۶ماههاولامســال
حــدودیــکدرصدگازکمترینســبتبهمدت
مشــابهســالگذشــتهمصــرفکــردهانــد،امــا
آمارهــانشــانمیدهدباشــروعپاییزوخنک
 ۲.۵ رشــد گاز مصــرف هــوا، نســبی شــدن

درصدیراتجربهکردهاست.
مصــرف  در  ایرانی هــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
انــرژی یکــی از بدمصرفتریــن ملت هــای جهــان 
هســتند. تا آنجا که بر اســاس آمار اعالم شده 
از ســوی آژانــس بین المللــی انرژی، ایــران رتبه 
نخســت را در پرداخــت یارانــه انــرژی جهــان به 

خود اختصاص داده است.
ایران در ســال گذشــته حدود پنج میلیارد 
دالر یارانــه در بخــش نفــت، ۱۲.۵ میلیارد دالر 
در بخــش بــرق و ۱۲.۲ میلیــارد دالر در بخــش 
گاز پرداخــت کرده اســت کــه در مجموع ۲۹.۵ 
میلیــارد دالر یارانــه بــه انــرژی اختصــاص داده 
اســت.این در وضعــی اســت که مجمــوع یارانه 

پرداخــت شــده انــرژی در جهــان عــددی حــدود 
۱۸۱ میلیارد دالر بوده اســت. بنابراین ایران در 
سال گذشته ۱۶.۲ درصد از کل یارانه پرداخت 
شــده به حامل های انرژی را به خود اختصاص 

داده است.
مجموع یارانه پرداخت شده به بخش گاز 
در ســال ۲۰۲۰ حــدود ۳۵ میلیــارد الر بوده که 
ایــران بــا پرداخــت ۱۲.۲ میلیــارد دالر یارانــه در 
این بخش سهمی حدود ۳۵ درصدی را به خود 
اختصــاص داده اســت.این در حالــی اســت کــه 
ایــران اگرچــه دومیــن کشــور دارنــده ذخایر گاز 
جهان است و ظرفیت تولید گاز آن نیز بیش از 
یک میلیارد متر مکعب در روز اســت، اما برای 
تامین ســوخت زمســتانی نیروگاه ها با مشــکل 

رو به رو است.
با این حال کمبود گاز در زمســتان بســیار 
جــدی اســت. در ســال های گذشــته نیــز اگرچه 
در  به ویــژه  خانگــی  بخــش  گاز  قطعــی  دیگــر 

استان های شمالی اتفاق نیفتاد، اما نیروگاه ها 
بــا کاهــش گاز رســانی در زمســتان دســت بــه 

گریبان بودند.
ایــن موضــوع در کنــار پایین بــودن بــازده 
نیروگاه هــای کشــور، زنــگ خطری بــرای قطعی 
بــرق در زمســتان اســت.آمارها نشــان می دهد 
در زمســتان ســال گذشــته در برخــی روزهــا، 
گاز تحویلــی بــه نیروگاه هــا به زیــر ۷۰ میلیون 
مترمکعــب در روز رســید. ایــن در حالــی اســت 
کــه اگــر نیروگاه هــای کشــور بخواهنــد بــا همه 
ظرفیــت خــود کار کننــد ســوختی معــادل ۱۹۰ 

میلیون متر مکعب گاز در روز نیاز دارند.
نیــاز  مــورد  ســوخت  بقیــه  بنابرایــن 
نیروگاه ها در زمســتان به وسیله سوخت مایع 
تامین شــده اســت. امســال اگرچــه در ۶ ماهه 
اول ســال آنگونه که مدیر دیســپچینگ شرکت 
اعــالم کــرده، مصــرف گاز در  ایــران  ملــی گاز 
مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل حدود یک 

درصد کاهش داشته اما با اولین نسیم پاییزی 
و خنک شدن نسبی هوا در اغلب نقاط کشور، 

مصرف گاز نیز افزایشی شده است.
نشــان  ایــران  گاز  ملــی  شــرکت  آمارهــای 
می دهــد کــه در روز ۱۳ مهر امســال، مصرف گاز 
به ۵۸۱ میلیون متر مکعب در روز رسیده است. 
ایــن در حالی اســت که ســال گذشــته در همین 
گاز  مکعــب  متــر  میلیــون   ۵۶۷ ایرانی هــا  روز، 
مصرف کرده اند.ادامه روند افزایشــی مصرف گاز 
در کشور، عالوه بر آنکه می تواند سوخت رسانی 
بــه نیروگاه هــا را بــا مشــکل رو بــه رو کــرده و 
پایداری شبکه برق را به خطر بیاندازد، در ادامه 
ممکن اســت به قطع گاز برخی از مناطق کشــور 

در روزهای سرد سال بیانجامد.
براســاس تــراز ســال ۹۷، مصــرف فعلــی 
بشــکه  میلیــون   ۶.۳ معــادل  کشــور  انــرژی 
برنامه هــای  کــه چنانچــه  اســت  روز  در  نفــت 
بهینه ســازی انجــام شــود، قابلیــت صرفه جویی 

خواهــد  وجــود  انــرژی  مصــرف  درصــدی   ۵۰
داشــت.در طــول دهه هــای اخیــر عرضــه انرژی 
اولیه کشــور بطور متوســط ســاالنه ســه درصد 
رشــد داشــته و با توجه به رشــد تولید ناخالص 
داخلــی موجــب رونــد افزایشــی شــدت مصرف 
انــرژی اولیــه شــده اســت. در حالــی که شــدت 
مصرف انرژی جهان در طول دهه های گذشــته 

روند کاهشی داشته است.
شــدت عرضه انرژی در ایران بیش از سه 
برابر متوسط جهانی است و ایران از نظر میزان 
عرضه انرژی نزدیک به کشــور آلمان اســت اما 
شــدت انرژی ایران ۶ برابر آلمان اســت.این در 
وضعی است که میزان تولید ناخالص آلمان با 
توجه به شــاخص برابری قــدرت خرید بیش از 
ســه برابــر و بــدون در نظر گرفتن این شــاخص 
۶ برابر ایران اســت و این اعداد نشــان می دهد 
مصــرف انــرژی در ایــران در خدمــت بخش غیر 

مولد است.

مدیرعامــلشــرکتکشــتوصنعــتروغــن
ماهیدشــتکرمانشــاهبــااعــالمرضایــتازوضــع
عقدقراردادکشتکلزازارعیندرکشورازانجام
قــراردادکشــتکلــزابازارعیندرکرمانشــاهبدون
محدودیــتخبردادواعالمکردکهســطحکشــت
قراردادیکلزادراســتانکرمانشــاهبه۸۰۰هکتار

رسیدهاست.

پیش بینی می شــود که در ســال جاری در سطح 
سه هزار هکتار از سطوح زیرکشت کلزا در کرمانشاه 
و ۲۰ هــزار هکتــار در ســطح کشــور توســط کشــت و 
صنعت ماهیدشت کرمانشاه مورد حمایت قرار گیرد.
ابوالحســن خلیلــی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
بــا خاطرنشــان کردن ســپری شــدن یک هفتــه از آغاز 
و  کشــت  ســوی  از  کلــزا  قــراردادی  کشــت  عملیــات 

صنعــت ماهیدشــت در چهــار اســتان کشــور دربــاره 
اســتقبال زارعیــن در اســتان ها اظهار کــرد: تاکنون به 
میــزان ســه هــزار و ۵۰۰ هکتار قرارداد کشــت کلزا با 
زارعین در ســطح کشــور منعقد شــده که ۸۱۰ هکتار 

آن مربوط به استان کرمانشاه است.
او توضیــح داد کــه ســطح مذکــور بــا ۱۸۳ نفر از 
زارعیــن کرمانشــاهی در مناطــق کرمانشــاه، صحنــه، 

هرســین و کنگاور منعقد و در ســطوح فوق ۶ میلیارد 
ریال نهاده به زارعین تحویل شده است.

این مسئول اظهار امیدواری کرد که با حمایت از 
کشــاورزان در قالب کشــت قراردادی دانه های روغنی 
در ســطح کشــور از سوی کشت و صنعت ماهیدشت 
و همچنیــن ســایر شــرکت ها اقــدام به افزایــش تولید 

دانه های روغنی در داخل کشور صورت گیرد.

رئیــسکلدادگســتریهرمــزگانازانتقــال
پروندهمالیاتی۱۶شرکتوبنگاهبزرگاقتصادی
ازجملــهابرپروژهپاالیشــگاهســتارهخلیجفارس
بهاســتانهرمزگانباصدوردســتورویژهقضایی

خبرداد.
علــی صالحــی دیــروز بــا توجــه بــه مــاده ۱۱۰ 
قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: بر اساس 
مقــررات مربوطــه، اشــخاص حقوقــی، شــرکت ها و 
بنگاه هــای اقتصــادی بایــد مالیات خــود را در محل 
فعالیت خود پرداخت کنند. در حالی که متأسفانه 

بســیاری از شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی استان 
هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون 
از این استان پرداخت می کردند که دستگاه قضایی 
پــس از اطــالع از ایــن تخلــف بــا صــدور دســتورات 
ویژه ای در این خصوص به الزام آنها برای پرداخت 

مالیات خود در هرمزگان تاکید کرد. 
او بــا بیــان اینکــه پرداخــت ایــن مبالــغ قابــل 
زمینه ســاز  مالیــات در هرمــزگان می توانــد  توجــه 
دســتاوردهای بزرگــی به منظــور عمــران و آبادانــی 
شــود،  اســتان  ایــن  زیرســاخت های  توســعه  و 

خاطرنشــان کرد: دســتگاه قضایی استان هرمزگان 
بــا علــم بــه ایــن موضــوع بــا صــدور دســتور ویــژه 
قضایــی خطــاب بــه ادارات کل امــور مالیاتــی در 
اقصی نقاط کشــور هشــدار داد در صورت ارســال 
نکــردن پرونده هــای مالیاتــی ایــن بنگاه هــای بزرگ 
یعنــی  فعالیت شــان  محــل  اســتان  بــه  اقتصــادی 
هرمــزگان، موضــوع بــه عنــوان تصــرف غیرقانونــی 
محســوب می شــود و در ایــن خصــوص اعــالم جرم 

خواهد شد. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار 

کــرد: در نتیجــه ایــن اقــدام قاطع دســتگاه قضایی 
پرونده ۱۶ شرکت و ابرپروژه اقتصادی به هرمزگان 
منتقــل شــد و از ایــن بــه بعد ســهم مالیــات آن ها 
اختصــاص اســتان  ایــن  آبادانــی  و  عمــران   بــرای 

خواهد یافت.
صالحی همچنین یادآور شد که عالوه بر این 
۱۶ شرکت در خصوص ۱۹ بنگاه اقتصادی دیگر نیز 
اقدامات مشابهی صورت گرفته است که در نتیجه 
آن روند انتقال فیزیکی و سیســتمی پرونده آن ها 

به زودی تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان: بیش از ۱۷۰ 
روستای لرستان از گاز برخوردار می شوند

مدیرعاملشــرکتگازلرستاناعالمکرد
کهبیشاز۱۷۰روســتایاســتانازنعمتگاز
طبیعــیبرخــوردارمیشــوندوضریــبنفــوذ
بــهبیــشاز۹۶درصــد گازرســانیروســتایی

خواهدرسید.
کــرم گودرزی در حاشــیه بازدیــد از اتصال 
نهایی خط لوله تغذیه گاز رســانی به دهســتان 
افرینــه پلدختــر افــزود: بــا احتســاب ایــن عــدد 
تعداد کل روستاهای برخوردار به ۲۰۴۲ روستا 

رسید.
مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان در ادامــه 
اظهــار کــرد: بــدون شــک یکــی از اهــداف اصلی 
شرکت ملی گاز ایران در گازرسانی به روستاها 

ایجاد این زیرساخت مهم در انگیزه ماندگاری و 
نگهداشــت جمعیت مولد و تاثیرگذار روســتایی 
و بــا هــدف رشــد اقتصــاد ملــی، حفــظ محیــط 
در  روســتایی  اشــتغال  خودکفایــی،  زیســت، 
کنــار افزایــش رفــاه و امکانات الزم بــرای ارتقای 
شــاخصه های کیفیــت زندگــی این قشــر و عمل 

به مسئولیت اجتماعی است.
او اضافــه کــرد: شــرکت گاز اســتان یکی از 
ســازمان های خدمات رسان پیشــرو در روستاها 
بــوده و ایــن خدمــت مهــم به منظــور جلوگیــری 
از مهاجــرت روســتائیان بــه شــهرها و حفاظــت 
از محیــط زیســت نقــش کلیــدی و تاثیرگــذاری 

داشته است.

 وزارت نیرو: قبض مشترکان

»بد مصرف« بدون یارانه محاسبه 
شده است

بررســیقبضهایصادرشــدهامسالدرشرکتتوانیرنشان
میدهدکهرقمهایباالیقبضبرقدرکمتراز۳درصدمشترکان
بســیارپرمصرفدیدهمیشــودکهبهآنهامشترکانبدمصرفگفته
میشــود؛تعرفهبرقاینگروهبدونیارانهانرژیوباتعرفهخرید

تضمینیتجدیدپذیرهامحاسبهشدهاست.
به گزارش ایرنا، روزهای اخیر و با توزیع قبض های برق، برخی 
مشــترکان بــا قبض هایــی با قیمــت چند برابری روبرو شــدندو همین 

امر سبب ابراز نارضایتی آنان شد.
شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق هم در واکنش به این 
نارضایتی ها اعالم کرد: با بررســی قبض های صادر شــده امســال در 
شــرکت توانیر مشــخص شــده کــه رقم های باالی قبض بــرق در کمتر 
از ۳ درصد مشــترکان بســیار پرمصرف دیده می شــود که در اصطالح 
بــه آنهــا مشــترکان بدمصــرف گفتــه می شــود و تعرفه بــرق این گروه 
بدون یارانه انرژی و با تعرفه خرید تضمینی تجدیدپذیرها محاســبه 

می شود و به همین دلیل رقم های چشمگیری است.
بهای برق مشترکان پرمصرف بر اساس قانون بودجه به صورت 
غیــر یارانــه ای و بــر اســاس الگوی افزایــش پلکانی تعیین می شــود و 
بنابرایــن فقــط بــرای میزان مازاد از دو برابر الگوی مصرف بر اســاس 
نــرخ غیــر یارانــه ای برق محاســبه می شــود.این گــروه از مشــترکان با 
اعمال روش های مدیریت مصرف به ســهولت می توانند مصرف برق 
خود را به سطح الگوی مصرف کاهش داده تا نه تنها شامل افزایش 
قیمت برق نشــوند بلکه از کاهش قابل مالحظه ای در صورتحســاب 

برق خود بهره مند شوند.

 قیمت سبد نفتی اوپک باالتر

از ۸۰ دالر ایستاد
قیمــتســبدنفتــیاوپک)چهارشــنبه،۱۴مهرمــاه(باالتراز۸۰ 

دالربرایهربشکهایستاد.
کشــورهای  ســازمان  دبیرخانــه  از  نقــل  بــه  ایلنــا  گــزارش  بــه 
صادرکننــده نفــت )اوپــک(، قیمــت ســبد نفتی اوپک دیــروز ۸۰  دالر 
و ۶۵ ســنت ثبــت شــد، در حالــی  که سه شــنبه )۱۳مهرمــاه( ۸۰ دالر 
و ۴۵ ســنت بود. ســبد نفتی اوپک شــامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای 
این ســازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراســول آنگوال، ســبک رابی 
گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، 
الســدر لیبــی، ســبک بونــی نیجریه، ســبک عربی عربســتان، موربان 

امارات، مری ونزوئال و جنو کنگوست.
قیمــت نفــت خــام شــاخص برنــت و وســت تگــزاس اینترمدیت 
پنج شنبه، ۱۵ مهرماه به ترتیب ۸۰ دالر و ۳۷ سنت و ۷۶ دالر و ۳۶ 

سنت به ازای هر بشکه بود.

 نماینده نجف آباد: تصفیه خانه تیران و کرون

تا پایان سال به بهره برداری می رسد
در کــرون و تیــران نجفآبــاد، نماینــده
شهرســتان فاضــالب پــروژه دربــاره مجلــس
نجفآبــاداعالمکردکهاکنونشــبکهفاضالب
تیرانوکرون۸۰درصدانجامشدهوتاپایان
بهرهبــرداری بــه آن نیــزتصفیهخانــه امســال

خواهدرسید.
ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با تســنیم 
گفت: از ظرفیت تبصره ۳ در شهرســتان تیران 
اســتفاده کردیــم و بــا وجود اینکــه فاضالب این 
شــهر حتــی یک ردیف بودجه هــم ندارد، اکنون 
انجــام  ایــن شــهر ۸۰ درصــد  شــبکه فاضــالب 
شــده و تــا پایان امســال نیــز تصفیه خانه آن به 

بهره برداری خواهد رسید.
مردمــی  مشــارکت   ۳ تبصــره  دربــاره  او 
ادامــه داد: با توجــه به اینکه ردیف ملی بودجه 
فاضــالب نجف آبــاد پاســخگوی پــروژه فاضــالب 
نجف آباد نبود، برای نخســتین بار در کشــور از 
ظرفیــت تبصــره ۳ مشــارکت مردمی بــا یک کار 
ابتــکاری اســتفاده کردیــم و در ســال ۹۵ کلنگ 
کار ابتکاری استفاده از ظرفیت پساب فاضالب 

تبصره ۳ مشارکت مردمی به زمین خورد.
شــورای  مجلــس  در  نجف آبــاد  نماینــده 
اســالمی با یادآوری زیرســاخت های شهرستان 
اظهــار  ایــن شهرســتان  فاضــالب  و  نجف آبــاد 
کــرد: پــس از اینکــه در ســال ۹۱ مــن به عنوان 
نماینــده مــردم نجف آبــاد و تیــران و کــرون در 
مجلــس انتخــاب شــدم، متوجــه شــدم ردیــف 
نجف آبــاد  شهرســتان  فاضــالب  بودجــه  ملــی 
ســاالنه ۱.۵ کیلومتر اســت و با این ردیف، در 
طی ۱۸ ســال، تنها ۲۷ کیلومتر از پروژه ۵۷۰ 
شــده  انجــام  نجف آبــاد  فاضــالب  کیلومتــری 
بــود؛ بنابرایــن بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بــا 

ایــن روش نمی تــوان کار را پیش برد و نیازمند 
تدبیری اساســی هستیم.

پــروژه  پیشــرفت  بــر  تاکیــد  بــا  ابوترابــی 
فاضالب شهرســتان نجف آباد خاطرنشــان کرد: 
پس از اســتفاده از ظرفیت تبصره ۳ مشــارکت 
مردمــی بــرای اولیــن بــار در کشــور، در طی این 
۵ ســال ۲۷۰ کیلومتــر فاضــالب کشــیده شــده 
اســت و یعنی با این شــیوه توانســتیم از ســالی 
کیلومتــر   ۴۰ حــدودا  ســالی  بــه  کیلومتــر   ۱.۵

فاضالب کشی در شهرستان نجف آباد برسیم.
او درباره فاضالب شهرهای دهق و علویجه 
بیــان کــرد: در شــهر دهق نیز با همین شــیوه و 
ایجاد مشــارکت بین مردم و دولت، کار شــبکه 
فاضالب این شــهر آغاز شــده و پیشــرفت هایی 
نیز داشــته است؛ همچنین برای شهر علویجه، 
مقدمــات کار فراهم شــده و به زودی کار اجرای 
آن آغــاز خواهــد شــد و پس از آن در شــهرهای 
جــوزدان، عســکران و رضوان شــهر پروژه شــبکه 

فاضالب اجرا می شود.
نماینــده نجف آبــاد بــا تاکیــد بــر اســتفاده 
ابتــکاری از ظرفیــت تبصره ۳ مشــارکت مردمی 
در پــروژه فاضــالب شهرســتان نجف آبــاد گفت: 
ســال،  در  کیلومتــری   ۱.۵ بودجــه  ردیــف  بــا 
پــروژه ۵۷۰ کیلومتــری شــبکه فاضــالب  بــرای 
نجف آبــاد، کار ایــن پــروژه نزدیک به ۵۰۰ ســال 
طول می کشــید، اما خوشــبختانه با این حرکت 
ابتــکاری کــه انجــام شــد، ظــرف مــدت ۵ ســال 
نزدیــک بــه نیمــی از ایــن پــروژه انجــام شــده و 
پروژه همچنان فعال اســت و امروز ۷۵۰ نقطه 
از کشــور از ایــن حرکتی کــه در نجف آباد انجام 
شــد، الگــو گرفته انــد و ایــن طــرح در ایــن نقاط 

کشور نیز اجرا شده است.

پروندهمالیاتی۱۶شرکتوبنگاهبزرگاقتصادیبههرمزگانمنتقلشد
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بهزودیاجراییمیشود
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

افزایش سقف اعطای 
تسهیالت از طریق سامانه 

فرابانک ملت
با هدف افزایش رضایت مشتریان و ارتقاء سطح 
خدمات ســامانه فرابانک، ســقف مبلغ تســهیالت قابل 

ارائه در سامانه مذکور افزایش یافت.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــت، در اجــرای 
توســعه  دوم  فــاز 
تســهیالت  ســامانه 
هوشــمند فرابانک ملت 
جذابیــت  هــدف  بــا  و 
تســهیالت  بــه  بخشــی 
اعطایــی در بســتر ایــن 
مبلــغ  ســقف  ســامانه، 
از  اعطایــی  تســهیالت 
طریــق ســامانه فرابانک 
بــرای کارت اعتبــاری و مرابحــه بر اســاس رتبــه اعتباری 

گروه های هدف، تا دو میلیارد ریال افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، از این پس سقف تسهیالت 
اعطایــی از طریــق ســامانه فرابانک ملــت برای گروه A و 
تمــام مشــتریان حقیقی) طرح تابــش( دو میلیارد ریال، 
سقف تسهیالت برای گروه B یک و نیم میلیارد ریال و 
برای گروه C و فاقد رتبه یک میلیارد ریال خواهد بود.

مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت نیز بسته به 
نوع تسهیالت از 36ماه تا 60ماه، تعیین خواهد شد.

در عیــن حــال، تســهیالت بهــان )بــدون نیــاز بــه 
معرفــی ضامــن( و تســهیالت ازدواج در بســتر ســامانه 
فرابانک مطابق با اطالعیه های قبلی به متقاضیان واجد 

شرایط پرداخت می شود.

اولویت پرداخت تسهیالت 
 بانک توسعه تعاون

به طرح های اشتغال زا
عضــو هیــات مدیره بانک توســعه تعاون در ســفر 
یــک روزه بــه اســتان لرســتان ضمــن بازدیــد از برخــی 
پروژه های تامین اعتبار شده از سوی بانک، تاکید کرد 
کــه بانــک توســعه تعــاون طرح هــای اشــتغال زا و موثر 
در اقتصــاد منطقــه ای را در اولویت پرداخت تســهیالت 

قرار داده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک توســعه تعــاون، 
ایرانــی،  محمدجعفــر 
شــهر  بــه  ســفر  در 
بازدیــد  و  ویســیان 
الکل ســازی  طــرح  از 
ایــن  در  واقــع  احمــدی 
طــرح  گفــت:  شــهر 
مذکور از محل اشتغال 
روســتایی،  پایــدار 
84میلیــارد  مبلــغ 
ریــال تســهیالت دریافــت کــرده اســت و ایــن طــرح بــا 
ســرمایه گذاری بیش از 150میلیارد ریال و اشتغال زایی 
عضــو  اســت.  بهره بــرداری  مرحلــه  در  20نفــر  تقریبــا 
هیــات مدیــره بانک توســعه تعاون همچنین از شــرکت 
داروســازی خرمــان بازدیــد کــرد و گفت: این شــرکت از 
محل منابع داخلی بانک مبلغ 80میلیارد ریال در قالب 
ســرمایه در گــردش و همچنیــن از محــل اعتبار کرونا تا 

مبلغ 5میلیارد ریال اعتبار دریافت کرده است.
ایرانــی گفت: تعاونی داروســازی گیاهی خرمان از 

قدیمی ترین تعاونی های دانش پایه در لرستان است.
ایرانــی، همچنیــن در بازدیــد از طــرح برق رســانی 
کوثــر واقــع در شــهرک صنعتی شــماره یــک خرم آباد که 
دارای 25نفــر نیــروی انســانی اســت، گفــت: ایــن پروژه 
سال ها پیش از تسهیالت ارزی که بانک توسعه تعاون 
عاملیــت آن را بــر عهده داشــته به مبلــغ 3میلیون یورو 
اســتفاده کرده اســت. ایرانی با بیان اینکه بانک توسعه 
تعــاون همراهــی حداکثــری بــا مدیران این طرح داشــته 
اســت دربــاره بدهــی ارزی ایجادشــده و حــل مشــکالت 
موجــود راهنمایی هایــی ارائــه کــرد و گفــت: در صورتــی 
که مدیران این شــرکت با صندوق توســعه ملی و بانک 
مرکــزی بــه توافــق برســند مــا نیز بــه توافــق آنهــا پایبند 

خواهیم بود و احترام خواهیم گذاشت.
عضــو هیــات مدیــره بانــک همچنیــن بــا حضــور در 
مدیریت شــعب اســتان لرســتان و جلســه برخــط ویدئو 
کنفرانســی با روسای شعب اســتان لرستان اظهار کرد: 
شــعب اســتان بــا حضــور ســرمایه انســانی متخصــص و 
وجــود ظرفیت هــای ممتــاز اقتصــادی اســتان در بخــش  
اقتصــاد تعاونــی ایــن قابلیت را دارد کــه عالوه بر تحقق 
اهــداف ابالغــی در شــاخص های مالــی و بانکــی اعــم از 
درآمدهــای مشــاع  تســهیالت،  اعطــای  منابــع،  تجهیــز 
و غیــر مشــاع، ترکیــب بهینــه منابــع ســپرده ای، صــدور 
ضمانت نامــه و اعتبــار اســنادی و مدیریــت مطالبــات، 
وضعــی را فراهــم کننــد تــا بــا ارائــه عملکــردی فراتــر از 
اهــداف ابالغــی، کمــک شــایانی بــه مجموعــه بانــک در 

تحقق اهداف توسعه ای نیز انجام دهند.
او توضیــح داد: اســتان لرســتان با توجــه به ویژگی 
ممتاز اقلیمی برای تحقق شاخص های سرانه ای مطابق 
با ســطح متعارف بانک نیازمند تالش مضاعف از ســوی 
کلیه همکاران استان است و برای دستیابی به نتایج و 
دستاوردهای متناسب با کمیت و کیفیت نیروی انسانی 
نیاز است تالش بیشتری از سوی کارکنان شعب استان 
 در مقایســه بــا شــعب هــم درجــه در اســتان های مجاور

مد نظر قرار گیرد.
ایرانی، همچنین از شعب مرکزی و علوی خرم آباد 
بازدیــد کــرد و از نزدیــک بــا فعالیــت شــعب و همچنیــن 
بررســی مســائل مربــوط بــه خدمات رســانی شــعب، در 
جریــان ســطح فعالیــت و رضایتمنــدی مشــتریان قــرار 

گرفت.

160 میز خدمت بانک  
دی در مراکز بنیاد شهید 

راه اندازی می شود
بــه گفته مدیرعامــل بانک دی، برای ارائه خدمات 
وســیع تر به خانواده های معظم شــاهد و ایثارگر، ســه 
موضوع در دستور کار این بانک قرار گرفته که یکی از 
این برنامه ها، توســعه نقاط ارائه خدمات به مشتریان 

و به ویــژه خانواده هــای 
معزز شــهدا و جانبازان 
گرامــی  ایثارگــران  و 
اســت و به این منظور، 
تاکنــون 70میــز خدمت 
بانک دی در استان های 
مختلف راه اندازی شده 
اســت که تا پایان ســال 
باجه هــای  تعــداد  ایــن 

بانکی به 160باجه افزایش خواهد یافت.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک دی، در مراســم 
افتتــاح باجه هــای بانــک دی در شهرســتان های بابلســر 
و فریدونکنــار، بــرات کریمــی، گفت: بــه منظور افزایش 
سهولت دسترسی مشتریان و خانواده شهدا و ایثارگران 
بــه خدمــات بانــک دی در اســتان مازنــدران، دو باجــه 
بانــک دی در ســاختمان بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 

شهرستان های بابلسر و فریدنکنار افتتاح شد.
کریمی در مورد خدمات ارائه شــده در این باجه های 
بانکــی افــزود: در ایــن باجه هــا کلیــه خدمــات دریافــت و 
پرداخــت و عملیــات بانکــی، بیمــه ای و کارگــزاری ســهام 
ارائه خواهد شــد. هدف ما از راه اندازی باجه های بانکی، 
ایجــاد شــعب در شــهرهای  صرفه جویــی در هزینه هــای 
امــور  و  بنیــاد شــهید  بــا  افزایــش هم افزایــی  مختلــف و 
برنامــه  دومیــن  دی  بانــک  مدیرعامــل  اســت.  ایثارگــران 
عملیاتــی ایــن بانــک را تأمین امــکان ارائه خدمــات بانکی 
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود دانســت و گفــت: به 
ایــن منظــور تفاهم نامــه ای را با پســت بانک ایران به امضا 
رسانده ایم که بر اساس آن در کلیه واحدهای پست بانک، 
مشتریان بانک دی می توانند خدمات دریافت و پرداخت 
بانکی خود را انجام دهند. این کار باعث تســهیل و ارائه 
خدمــات بهتــر به خانواده شــهدا و ایثارگرانی خواهد شــد 

که در مناطق روستایی حضور دارند.
او افــزود: ســومین برنامــه بانــک دی بــرای توســعه 
خدمــات خــود، ارائــه خدمــات غیرحضوری به مشــتریان 
بانــک به ویــژه خانــواده شــهدا و ایثارگــران اســت کــه بــا 
خدمــات  کلیــه  بــه زودی  انجام شــده  برنامه ریزی هــای 
افتتــاح حســاب و دریافــت تســهیالت در محــل زندگــی 
آنــان ارائه خواهد شــد و با گســترش خدمــات بانکداری 
الکترونیــک بانــک دی، بــه زودی نیازهــای مشــتریان این 

بانک با استفاده از این خدمات انجام خواهد گرفت.

تاکید بر تقویت 
بیمه نامه های مهندسی و 

مسئولیت در بیمه آسماری
بــه گفتــه مدیــر بیمه هــای مســئولیت و مهندســی 
بیمــه آســماری، بیمه هــای مهندســی در ســبد پرتفــوی 
ایــن شــرکت جایگاه چندانی ندارند کــه علت عمده آن 

سقف ظرفیت نگهداری 
و  شــرکت  محــدود 
اقبــال  عــدم  همچنیــن 
شــبکه فــروش بــه ایــن 
حــوزه بــوده اســت کــه 
افزایــش  بــه  توجــه  بــا 
ســرمایه اخیــر شــرکت، 
میزان ظرفیت نگهداری 
و پذیرش ریسک نیز تا 

حــدودی افزایش یافته اســت. همچنیــن برگزاری دوره 
آموزشــی نیــز از برنامه هــای این مدیریــت در نیمه اول 
ســال 1۴00اســت که امید است منجر به افزایش توان 
شــبکه فروش در جذب بیشــتر پرتفوی و ارتقای ســهم 

این رشته ها شود.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه آســماری، الهــام 
جلــوی، درباره ناشــناخته بودن بیمه های مســئولیت در 
میــان عمــوم مردم با وجود این که دامنه فراگیری دارند 
گفت: به طور کلی فرهنگ عمومی در کشور ما نسبت 
بــه موضــوع بیمه بیگانه اســت. البته چند ســالی اســت 
که اطالع رســانی درباره مفهوم بیمه در کشــور توســعه 
یافتــه اســت، امــا هنــوز با نقطــه مطلوب فاصلــه زیادی 
داریــم. ضریــب نفوذ بیمه در کشــور ما کم اســت و این 
ناشــی از نا آگاهــی مــردم نســبت به کلیــت مزایای بیمه 
است. حال اگر وارد رشته های بیمه ای شویم، می بینیم 
کــه رشــته هایی ماننــد مســئولیت و مهندســی، بســیار 
فــروش،  شــبکه  و  بیمه گــران  معتقــدم  ناشــناخته اند. 
هنوز نتوانســته اند اطالع رســانی کافی درباره فواید این 
بیمه نامه هــا و لــزوم خریــد آنها داشــته باشــند، کما این 
که بخش قابل توجهی از شــبکه فروش هم نســبت به 

پوشش های این بیمه نامه اطالعات چندانی ندارند.
او افزود: تنها بیمه نامه اجباری، بیمه نامه شــخص 
ثالــث نیســت بلکــه بــر اســاس مــاده 14قانــون تملــک 
آپارتمان ها، مدیر یا مدیران آپارتمان ها مکلفند تمام بنا 
را به عنوان یک واحد در مقابل آتش ســوزی بیمه کنند 
و در صــورت اقــدام نکــردن و بــروز آتش ســوزی، مدیر یا 

مدیران مسئول جبران خسارات وارده هستند.
همچنین بر اســاس ماده 21شرایط عمومی پیمان، 
پیمانــکار مکلــف اســت پیــش از شــروع کار، تمــام یا آن 
قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک 
پیمــان تعیین شــده اســت، در مقابل مــواردی از حوادث 
مذکور در اسناد یادشده به نفع کارفرما نزد موسسه ای 
کــه مــورد قبول کارفرما باشــد، بیمه کــرده و بیمه نامه ها 
را به کارفرما تسلیم کند. پس خرید بیمه نامه مهندسی 
بــرای یــک پروژه اجباری اســت. بیمه مســئولیت کارفرما 
در قبــال کارکنــان هــر چند الزام قانونی نــدارد، اما چون 
مســئولیت حــوادث حیــن کار تمامــی کارکنــان وفق ماده 
۹5قانــون کار بر عهده کارفرماســت، لذا خرید بیمه نامه 

برای تمام کارفرمایان مورد نیاز است.

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــر ضــرورت 
پیش بینی پذیــر بــودن بــازار ارز بــرای فعاالن 

اقتصادی تاکید کرد.
بــه گزارش ایرنا، صالح آبادی چهارشــنبه 
شــب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی 
دربــاره راهکارهــای ارتقــاء و حفــظ ارزش پول 
ملــی، گفــت: یکــی از موضوع هــای موثــر در 
جهــت تقویــت پــول ملی، نظــارت موثــر بانک 

مرکزی بر شبکه بانکی است.
او افــزود: بانک هــا باید از بخــش تولید، 
بخش هــای مولــد اقتصادی و مســکن حمایت 
کننــد و تســهیالت هــم بــه این ســمت حرکت 
کنــد و از فعالیــت ســرمایه ها در بخش هــای 

غیرمولد اقتصادی اجتناب شود.
صالح آبــادی ادامــه داد: بانک مرکزی باید 
نظارت موثر بر مصرف تسهیالت بانکی داشته 
باشــد و ایــن نظــارت قطعــاً در تــورم اثرگــذار 
اســت، اگــر ســرمایه ها به بخش هــای غیرمولد 
بــرود و نظــارت بــر مصــرف تســهیالت وجــود 
نداشــته باشــد موجب تورم می شود، در حالی 
که حمایت از تولید و کمک به بخش تولید در 
جامعه می تواند به رشد اقتصادی کمک کند و 

همچنین از تورم هم جلوگیری می کند.
رئیــس کل بانــک مرکزی گفــت: موضوع 
کنترل اضافه برداشــت ها هم در تورم بســیار 
مهــم اســت و اینکــه بانک هــا از بانــک مرکزی 
اضافه برداشت داشته باشند موجب افزایش 
جامعــه  در  تــورم  و  نقدینگــی  و  پولــی  پایــه 

می شود.
او افــزود: یکــی از برنامه های جدّی بانک 
مرکــزی ایــن اســت کــه بــا کمــک و همــکاری 
سیســتم بانکــی، ناترازی هایــی کــه امــروز در 
شــبکه بانکی، دارایی ها و بدهی های سیستم 
بانکــی و همچنین ناتــرازی در درآمد و هزینه 
همــکاری  بــا  دارد،  وجــود  بانکــی  سیســتم 
سیســتم بانکــی و بانک هــا مرتفــع کنیــم بــه 
گونــه ای کــه اضافــه برداشــت های بانک هــا از 
بانــک مرکزی کنترل شــود که ایــن موضوع بر 

تورم اثرگذار است.

کسری بودجه دولت
صالح آبــادی ادامــه داد: موضــوع دیگــر، 
کســری بودجــه دولــت و نیــازی کــه دولــت به 
برداشــت  اضافــه  کــه  اســت  دارد  نقدینگــی 
دولــت از بانــک مرکــزی و کســری بودجــه از 
طریــق منابــع بانک مرکزی یکی از ریشــه های 
تــورم اســت، البتــه بــا هماهنگــی وزارت امــور 
دســتگاه های  ســایر  و  دارایــی  و  اقتصــادی 
دولتی تالش می کنیم از روش های غیرتورم زا 
منابــع درآمــدی دولت تامین شــود، کما اینکه 
از اســتقرار دولــت جدیــد در 40روز گذشــته، 
بانــک مرکــزی کنتــرل  از  اضافــه برداشــت ها 
شــده اســت و از روش های دیگر تامین مالی 

دولت در حال انجام است.
رئیــس کل بانــک مرکــزی افــزود: فروش 
امــوال مــازاد شــبکه بانکی یکــی از موضوعات 
اســت کــه دنبــال خواهــد شــد، کمــک بانــک 
مرکــزی بــه بانک ها در کاهش معوقات بانکی 
هم می تواند در سیســتم بانکی اثرگذار باشد 

و اضافه برداشــت ها را از بانک مرکزی کنترل 
می کند.

او دربــاره نوســانات نــرخ ارز هــم گفت: 
ثبات دربازار ارز از سوی بانک مرکزی و سایر 
اعضــای دولــت دنبــال خواهــد شــد، بــازار ارز 
بایــد بــرای فعــاالن اقتصــادی پیش بینی پذیــر 
شــود بنابراین در این راستا هم سیاست های 
الزم را اتخاذ خواهیم کرد البته سیاســت های 
مختلفی در این زمینه وجود دارد مثال تقویت 
دوســت  کشــورهای  بــا  مــا  بانکــی  تعامــالت 
و همــکار کــه جــزو برنامه هــای جــدی اســت و 
همچنیــن تقویــت صادرات غیرنفتی کشــور و 
تعامــل بــا بخــش خصوصــی هــم بســیار مهم 
اســت کــه ارز حاصــل از صــادرات غیرنفتــی و 
عرضه آن در بازار و ســامانه نیما می تواند به 

تعادل دربازار کمک کند.
صالح آبــادی افــزود: مــا بایــد بتوانیــم در 
بــازار ارز تعــادل در عرضــه و تقاضــا را ایجــاد 
کنیم تا یک آرامشی را دربازار ارز ایجاد کنیم.
رئیــس کل بانــک مرکــزی ادامــه داد: مــا 

تقویــت  را  ارز  عرضــه  جانــب  سیاســت های 
خواهیــم کــرد و در جانــب تقاضــای ارز هــم 
اولویت هــای کشــور مدنظــر قــرار می گیــرد و 
نــگاه بــه تولیــد داخــل برای توســعه هــم باید 

داشته باشیم.
او در ادامه افزود: سیستم بانکی کشور 
بایــد در خدمــت آحاد ملت باشــد، مــا باید به 
گونــه ای عمــل کنیم که دسترســی آحاد مردم 
بــه نظــام بانکــی و تســهیالت بانکــی تســهیل 
شــود و یکــی از کارهایــی کــه در ایــن زمینــه 
جــزو اولویت هــا می باشــد ایــن اســت کــه در 
سیســتم بانکــی بــه جــای اینکه نــگاه بانک ها 
صرفاً به موضوع وثیقه برای تسهیالت باشد، 
اعتبارسنجی و رتبه مناسب مشتری است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
صالح آبــادی در پایــان گفــت: بایــد نظام 
رتبه بندی را در کشــور توســعه دهیم تا مردم 
بتواننــد بــا رتبــه مناســب و خوش حســابی و 
بــا وضــع مطلــوب خــود شــخص تســهیالت را 

دریافت کنند.

بــه گفتــه یک کارشــناس بازار ســرمایه، 
شــرکت پروژه ســهامی عام در بازار ســرمایه، 
مشــارکت  زمینــه  کــردن  فراهــم  ضمــن 
پروژه هــای  اجــرای  در  خــرد  ســهامداران 
اقتصــادی کشــور، زمینه ســاز هدایــت  کالن 
سرمایه های کوچک به بخش مولد اقتصادی، 
افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار است.

ســلمان خادم الملــه با بیــان اینکه بحث 
تامیــن مالــی از اهمیت دو چندانی در کشــور 
برخوردار اســت و شــرکت های ســرمایه گذاری 
بــرای تکمیــل پروژه هــای خــود نیــاز بــه منابــع 
بــازار  پایــگاه خبــری  بــه  مالــی کافــی دارنــد، 
سرمایه )سنا(، گفت: در تامین مالی از طریق 
بدهــی، شــرکت مــورد نظــر منابع مالــی مورد 
نیــاز خــود را بــا اســتفاده از ابزارهــای بدهــی، 
تامین و در دوره های زمانی مشخص، سودی 

از قبــل مشخص شــده را بــه ســرمایه گذاران 
پرداخت می کند.

طریــق  از  مالــی  تامیــن  در  افــزود:  او 
بدهــی، ســرمایه گذار کاری بــه منابــع و اینکــه 
به چه صورت در پروژه ها مورد اســتفاده قرار 
می گیــرد، نــدارد و بــرای او تنها اصــل و میزان 

سودی که تعیین  شده، مهم است.
دربــاره  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
تامیــن منابــع مالــی از طریق مشــارکت گفت: 
افــراد بــا وارد شــدن در یــک پــروژه، شــریک 
ســود و زیان پروژه می شــوند.عرضه سهام در 
بــازار یکــی از روش های تامیــن مالی از طریق 
مشارکت است به طوری که یک شرکت سهام 
خــود را در بــازار عرضــه و بــه میــزان فــروش 
ســهم خــود، تامین مالــی و منابع مالی الزم را 

فراهم می کند.

پــروژه،  بــه گفتــه خادم الملــه، صاحــب 
را  پــروژه  در  آورده هــای موجــود  و  دارایی هــا 
ارزش گــذاری و بــه عنــوان آورده، وارد پــروژه 
می کنــد ســپس بــه انــدازه ای که بــرای تکمیل 
پروژه نیاز است را از عموم مردم تامین مالی 

می کند.
او با اعالم اینکه شــرکت از روز اول یک 
شــرکت ســهامی عــام اســت کــه ســهام آن در 
بــورس معاملــه و منابــع مالی مــورد نیاز برای 
کــرد: در  اظهــار  پــروژه فراهــم می شــود،  آن 
ســال های ۹8 و ۹۹ کــه بــازار رشــد بســیاری 
کرد، این انتقاد وجود داشت که با رشد بازار 
ســرمایه، بخــش واقعــی اقتصاد کشــور تحت 
تاثیــر قــرار نگرفت و رشــد قیمت ســهام فقط 
برای کســانی که فعال بازار هستند، می تواند 
ســود ایجــاد کنــد و ایــن رشــد منجر بــه ایجاد 

همیــن  بــه  شــد  نخواهــد  اشــتغال  و  تولیــد 
منظور، ابزار خاص تحت عنوان شرکت پروژه 
ســهامی عام طراحی شــد تا عالوه بر کمک به 
بــازار ســرمایه، بــرای ایجــاد تولید و اشــتغال , 

سود قابل توجهی به دنبال داشته باشد.
خادم الملــه بــا توضیــح ایــن مطلــب کــه 
پــروژه  شــرکت  در  بلندمــدت  دیــد  بــا  افــراد 
ســهامی عام، ســود بیشــتری کســب خواهند 
کــرد، یادآور شــد: با حضور این شــرکت ها در 
بــازار ســرمایه، زمینــه مشــارکت ســهامداران 
اقتصــادی  کالن  پروژه هــای  اجــرای  در  خــرد 
فراهــم و عــالوه بر انتفاع این ســرمایه گذاران 
شــرکت،  پروژه هــای  آتــی،  ســودآوری  از 
بــه  زمینه ســاز هدایــت ســرمایه های کوچــک 
بخــش مولد اقتصــادی کشــور، افزایش تولید 

و ایجاد اشتغال پایدار می شود.

بــه گفتــه رئیــس اتحادیه طــال و جواهر 
طــال تهــران، در دو مــاه محــرم و صفــر بــازار 
طال در رکود بود و خرید و فروش به حداقل 
رســید، امــا پیش بینــی می شــود با پایــان ماه 

صفر، داد و ستد طال در بازار رونق بگیرد.
ابراهیم محمدولی در این باره خبرگزاری 
»بــازار« گفــت: معمــوال بــا پایــان مــاه صفــر 
برگــزاری رســم و رســوم در بیــن خانواده هــا 
داد و ســتد مصنوعــات طــال در بــازار افزایــش 
می یابــد، امــا در هفتــه آخــر مــاه صفــر و دو 
روز تعطیلــی بــازار به مناســبت رحلت پیامبر 
اســالم )ص( و شــهادت امــام حســن مجتبــی 
)ع( و شــهادت امــام رضــا )ع( ســبب شــد کــه 

خرید و فروشی در بازار انجام نشود.
محمدولــی بــا بیــان اینکــه ثبــات قیمــت 
طــال در بازارهــای جهانی بر رکــود در بازارهای 
در  کــرد:  بیــان  بــود،  تاثیرگــذار  نیــز  داخلــی 
آخریــن روز هفتــه گذشــته هــر گــرم طــالی 
18عیــار نیــز در بــازار تهــران بــه یک میلیــون و 
15۹هــزار تومــان بود و قیمت ســکه امامی به 
11میلیــون و ۷5۷هــزار تومــان رســید و حباب 

سکه امامی نیز 16۷هزار تومان شد.
رئیــس اتحادیــه طــال و جواهر طال تهران 
اظهار کرد: در آخرین روز معامالت سکه بهار 
آزادی طــرح جدیــد نیز در بازار به 11میلیون و 
4۹8هزار تومان رســید و حباب آن نیز حدود 

۹0هــزار تومــان بــود، امــا در مجمــوع در بازار 
تقاضا وجود نداشت.

تهــران  جواهــر  و  طــال  اتحادیــه  رئیــس 
دربــاره قیمــت اونــس جهانــی طــال نیــز اظهار 
کــرد: قیمــت اونس جهانی طــال 1۷53دالر در 
هــر اونــس رســید و پیش بینــی مــا این اســت 
که قیمت آن با حفظ ثبات دو و یا ســه درصد 

نوسان داشته باشد.

 پیش بینی قیمت طال

در بازارهای جهانی
نزولــی  رونــد  گذشــته  هفتــه  چهــار  در 
قیمــت اونــس جهانــی طــال همچنــان ادامــه 
داشــت و هــدف بعــدی صعــودی قیمــت طــال 
بــه ســطح مقاومــت 1800دالر در  دســتیابی 
هــر اونــس و هــدف بعــدی نزولــی قیمت هــا 
دستیابی به سطح حمایتی کمتر از 1۷00دالر 
در هر اونس اســت. ســطح مقاومت نخســت 
طال در باالترین ســطح قیمت معامالت هفته 
یعنــی 1۷۷1.50دالر در هــر اونــس و ســطح 
مقاومت دوم 1۷۷5دالر در هر اونس است.

رونــد نزولــی معامــالت آتی نقــره نیز در 
مــاه دســامبر)آذر - دی( از مزیــت فنــی کلــی 
در  قیمت هــا  اســت.  برخــوردار  مــدت  کوتــاه 
نمودارهای میله ای روزانه همچنان برای چهار 

هفته آینده نزولی است.
نقــره  قیمــت  صعــودی  بعــدی  هــدف 
دســتیابی بــه ســطح مقاومــت کامــل 24 دالر 
در هــر اونــس و هدف بعــدی نزولی قیمت ها 
رســیدن به زیر ســطح حمایتــی 21دالر در هر 

اونس است.
در  نقــره  نخســت  مقاومــت  ســطح 
باالتریــن ســطح قیمت معامــالت هفته یعنی 
22.805دالر در هــر اونس و ســطح مقاومت 
دوم در 23دالر در هر اونس مشــاهده شــده 
اســت همچنین ســطح حمایتی نخســت نقره 
بــر روی کمتریــن ســطح قیمت معامــالت روز 
گذشــته یعنــی 22.185دالر در هــر اونــس و 
ســطح حمایتــی دوم بــر روی 22دالر در هــر 

اونس قرار گرفته است.

بازده اوراق خزانه 10ساله 
آمریکا

در حالــی کــه دالر نزدیــک بــه باالتریــن 
رکورد سال 2021 قرار دارد و به جذابیت طال 
بــرای ســرمایه گذاران غیرآمریکایــی لطمه زده 
اســت، بازده اوراق خزانه 10ســاله آمریکا هم 

به باالترین حد از ژوئن صعود کرده است.
جــی  آی  شــرکت  تحلیلگــر  رودا،  کایــل 
مارکــت در این بــاره می گویــد: روند قیمت طال 

بــه دلیــل انتظــارات دربــاره تحکیــم سیاســت 
بــه ســوی نزولــی مایــل شــده  پولــی آمریــکا 
اســت. همچنــان نشــانه های قابــل توجهی از 
افزایــش هزینه هــا در اقتصــاد جهانــی وجــود 
دارد و بانک هــای مرکــزی روی ایــن موضــوع 

تمرکز کرده اند.
در  بــازار  ارشــد  تحلیلگــر  مویــا،  ادوارد 
شــرکت OANDA معتقــد اســت کــه گــزارش 
عامــل  یــک  آمریــکا  غیرکشــاورزی  اشــتغال 
تاثیرگذار برای قیمت طال خواهد بود بنابراین 
قیمت ها در محدوده بین 1۷45 تا 1۷55دالر 

باقی خواهد ماند.
چارلز ایوانز، رئیس بانک فدرال شیکاگو 
نیز گفت: همچنان بر این باور است که عامل 
رشــد اخیر تورم، اختــالالت زنجیره تامین بود 
و فروکــش خواهــد کــرد. او مجددا تکــرار کرد 
بانــک مرکــزی آمریــکا به تعدیــل برنامه خرید 

ماهانه اوراق قرضه نزدیک شده است.
هــر  ارزشــمند،  فلــزات  ســایر  بــازار  در 
1.1درصــد  فــوری  تحویــل  بــرای  نقــره  اونــس 
سقوط کرد و به 22دالر و 41سنت رسید. هر 
اونــس پالتیــن برای تحویل فوری با 1.3درصد 
کاهــش، ۹48دالر و ۹8ســنت معاملــه شــد 
و هــر اونــس پاالدیــم بــرای تحویــل فــوری بــا 
0.8درصــد کاهش، به 18۹8دالر و ۷5ســنت 

رسید.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیس کل بانک مرکزی: بازار ارز باید برای 
فعاالن اقتصادی پیش بینی پذیر شود

علی صالح آبادی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و رای اعتماد هیات وزیران به عنوان رئیس 
بانک مرکزی انتخاب شد

پیش بینی رونق معامالت دالر و طال از هفته جاری

»پروژه سهامی عام، طرحی برای توسعه تولید و ایجاد 
اشتغال است«

به گفته خادم المله، سهام شرکت پروژه سهامی عام در بورس قابلیت معامله دارد و منابع مالی مورد نیاز برای 
آن پروژه فراهم می شود

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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نسخه جدید اپلیکیشن 
همراه من رتبه یک گوگل پلی 

شد

نســخه جدید اپلیکیشــن همراه من جامع ترین 
سامانه خدمات همراه اول در روزهای اخیر توانست 
در صدر رتبه بندی اپلیکیشــن های حاضر در اســتور 

معتبر گوگل پلی قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس جدیدترین 
اپلیکیشــن های  بــه  مربــوط  اطالعــات  بروزرســانی 
اندرویــدی در گوگل پلــی، اپلیکیشــن همــراه مــن کــه 
جامع ترین سامانه خدمات همراه اول است توانست 
در صدر top chart این فروشگاه برنامه های اندرویدی 

قرار گیرد.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که پیش از این نیز 
همراه من بارها توانسته بود به واسطه ارائه خدمات 
منحصــر بــه فرد به دارندگان ســیم کارت های همراه 
اول در صدر رتبه بندی اپلیکیشن ها در استور معتبر 

گوگل پلی قرار بگیرد.
گفتنی است اصالحات ساختاری در نسخه جدید 
همراه من و همچنین هدیه 10 گیگابایت اینترنت به 
کاربران جدید این اپلیکیشن از جمله دالیل اصلی قرار 
گرفتن همراه من در صدر رتبه بندی اپلیکیشن ها در 

استور گوگل پلی بوده است.
مــی  اول  همــراه  هــای  کارت  ســیم  دارنــدگان 
تواننــد بــرای بهره منــدی از خدمات جامع اپلیکیشــن 
همــراه مــن عــالوه بــر مراجعــه بــه اســتورهای معتبر 
اندرویـــــدی، از طـــــریق شــــماره گیــــــــری #1111* ایــن 
 اپلیکیشــن را بـــــر روی تلفــن های همــراه خود نصب 

کنند.

تامین ۹۶ درصدی زغال های 
صنعتی به همت یک شرکت 

دانش بنیان
قــراردادی  طــی  بنیــان  دانــش  شــرکت  یــک 
امــکان تولیــد زغــال صنعتــی مــورد نیاز شــرکت های 
خودروسازی را برعهده گرفته که یک میلیون دالر در 

سال صرفه جویی ارزی ایجاد می کند.
ابراهیم اکبرزاده، مدیر عامل یک شرکت دانش 
بنیــان مســتقر در پــارک فناوری پردیــس در گفتگو با 
خبرگزاری مهر اظهار کرد: در این شــرکت با همراهی 
تیمــی از متخصصــان گــروه محصوالتــی را بــا عنــوان 
زغال های صنعتی به تولید رسانده ایم که از اقالم مورد 

نیاز کشور و بعضاً تحریمی است.
وی بــا بیــان اینکــه زغال هــای صنعتی بــه عنوان 
یک قطعه گرافیتی و در بعضی انواع کامپوزیت مس- 
گرافیت در تجهیزات دوار مورد استفاده قرار می گیرد، 
گفت: بر اساس اعالم گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
میزان واردات این گروه زغال های صنعتی در سال ۹۹ 

برابر با 1۵ میلیون دالر بوده است.
اکبــرزاده بــا بیــان اینکــه ما توانســتیم بــه تازگی 
قراردادی با شــرکت های صنعت خودروســازی منعقد 
کنیم، گفت: در یک خودروی شــخصی در حدود ۳0-
۴0 قطعــه زغــال صنعتی مورد اســتفاده قرار می گیرد 
کــه اکنــون ایــن محصول جزء اقالم وارداتی کشــور ما 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه و در این راستا با یک مجموعه 
امیدواریــم  داشــتیم؛  را  توافقاتــی  صنعتــی  بــزرگ 
کــه ایــن صحبت هــا بــه قــرارداد منتهــی شــود، بیــان 
کــرد: بــر اســاس قــراردادی کــه منعقــد کردیــم قــرار 
اســت بعــد از تحویــل نمونــه اولیــه و تاییدیه شــرکت 
خودروســازی، یــک میلیــون و دویســت هــزار قطعــه 
 درسال از این زغال های صنعتی در فاز اول را به تولید 

برسانیم.
بنیــان  دانــش  شــرکت  عامــل  مدیــر  گفتــه  بــه 
تولیدکننــده زغال های صنعتی، این قــرارداد زمینه ای 
برای تولید انبوه اســت که در ابتدا می تواند از مقدار 
کمی خروج ارز جلوگیری کند که پیش بینی می شود 
در ابتــدای کار از خــروج یــک میلیــون دالر در ســال 

جلوگیری شود.
اکبرزاده خاطر نشان کرد: اکنون امکان تولید این 
زغال های صنعتی، به صورت سهم داخل ۹۶ درصدی 

در این شرکت وجود دارد.
وی بــا بیــان اینکه این زغال هــای صنعتی امکان 
کاربرد در صنایع دیگر را دارد، گفت: تولید انبوه این 
زغال ها در حوزه خودروسازی می تواند زمینه ای برای 
ورود به سایر حوزه ها باشد تا در کمترین میزان وارد 

کشور شود.
کــرد:  نشــان  خاطــر  بنیــان  دانــش  فعــال  ایــن 
تمــام مــواد اولیــه ایــن زغال ها بــه غیــر از دو مورد در 
همین شــرکت به تولید می رســد و آن دو مورد نیز از 

شرکت های داخلی تهیه می شود.
ایــن  بــه کاربــرد  بــا اشــاره  مدیرعامــــل شــرکت 
زغال هــای صنعتی افـــــزود: مترو، تجهیزات پزشــکی، 
دیگــر  از  و…  بــادی  تـــــوربین های  قطعــات صنعتــی، 
 حوزه هایــی هســتند کــه نیــاز بــه زغال هــای صنعتــی 

دارند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

توليد حدود ۴۰ هزار خودرو 
طی شهریور در گروه سایپا

گــروه خودروســازي ســايپا با توليــد حــدود ۴۰ هزار 
دســتگاه خودرو در شــهريورماه سال جاري توانست رشد 

۱۴ درصدی را نسبت به شهريور سال گذشته ثبت كند.
بــه گــزارش ســايپانيوز، گــروه خودروســازی ســايپا 
در ســايت هاي توليــدي خــود شــامل شــركت هاي ســايپا، 
پارس خودرو، سايپاســيتروئن، بن رو، ســايپاديزل و زامياد 
توانســته اين تعداد خودرو توليد كند كه نســبت به مدت 
مشابه پارسال با توليد حدود ۳۵ هزار دستگاه، بيانگر رشد 

1۴ درصدي است.
جهــاد تولیــد و موفقيت گروه ســايپا در شــش ماهه 
نخســت امســال در حالي صورت گرفته كه عالوه بر ادامه 
محدوديت هــاي ناشــي از تحريــم و شــيوع بيمــاري كرونــا، 
تعطيالت نوروزي و تابســتاني صنعت خودرو نيز در نيمه 
نخست سال واقع شده و با توجه به رشد توليد پيش بيني 
مي شود در نيمه دوم سال جاري، ركوردهاي جديدي در اين 

زمينه به ثبت برسد.
اين در حالي است كه چند محصول جديد نيز تا پايان 
امسال به سبد عرضه سايپا افزوده خواهند شد كه زمينه ساز 

تنوع و رشد کیفی محصوالت را فراهم خواهند كرد.

توربو اکسپندر پلنت تجزیه 
هوا لینده تعمیر شد

شرکت فوالدآلیاژی ایران موفق شد برای اولین بار با 
توجه به فرصت تعمیراتی پیش آمده ناشی از قطع برق ، 
توربو اکسپندر پلنت تجزیه هوای لینده را دمونتاژ و تعمیر 

کند.
با توجه به فرصت تعمیراتی پیش آمده ناشی از قطع 
بــرق متخصصــان شــرکت فوالدآلیــاژی ایران موفق شــدند 
، توربو اکســپندر پلنت تجزیه هوای لینده برای اولین بار 
دمونتاژ و تعمیر کنند.هم چنین بومی سازی اکچواتر نازل 
و همچنین سرویس کامل پمپ و یونیت روغن نیز تعمیر 
شد.این توربو اکسپندر سرعت چرخشی در حدود ۳۵000 
دور بر دقیقه داشته و با افت فشار هوای فشرده و تبدیل 
انرژی ســیال به انرژی مکانیکی باعث افت دمای هوا می 
شود. این امر به دستان پرتوان همکاران نت واحد انرژی و 

تاسیسات انجام گرفت.

ایران موفق به ساخت برد 
 کامپیوتر با آبکاری طال 

شد
یــک شــرکت دانش بنیان ایرانی موفق به ســاخت 
برد کامپیوتری شــد که بر روی آن برنامه های کاربردی 
در محیط هــای وینــدوزی بــا نرم افزارهــای محبــوب دنیا 
قابــل توســعه دادن اســت. ایــن محصول ایران ســاخت 
کــه تــوان متخصصــان داخلی را نمایــش می دهد باعث 

افزایش سرعت سیستم عامل می شود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم؛ با تالش یک شرکت 
دانش بنیــان ایرانــی، برد کامپیوتری طراحی شــده که بر 
روی آن برنامه هــای کاربــردی در محیط هــای وینــدوزی 
دادن  توســعه  قابــل  دنیــا  محبــوب  نرم افزارهــای   بــا 

است.
پکیــج کامــل کامپیوتر مــاژول eSOM۳7۳۵z، یک 
مینی کامپیوتر ویندوزی محســوب می شود که عالوه بر 
برد کامپیوتری، شامل یک صفحه نمایش 8 اینچی با تاچ 
خازنی است و به تنهایی می تواند به عنوان یک محصول 
کامل مورد استفاده قرار گیرد.محصول در ابعاد کوچکی 
طراحی شده است و قابلیت نصب آسان بر روی سطوح 
مختلف مانند دیوار، داخل خودرو، اســتند، کیوســک و 

غیره را دارد. 
این محصول به صورت کربرد یا همراه با برد توسعه 
هــم ارائه می شــود تا توســعه دهندگان بتواننــد با توجه 
بــه نیــاز خــود، محصولشــان را بســازند.کامپیوتر ماژول 
بــا کیفیــت بــاال و با آبــکاری طال ســاخته شــده و تمامی 
قطعــات بــه کار رفتــه در آن قابلیت کارکرد در رنج دمای 
صنعتــی )20 - تــا 80 +درجــه ســانتیگراد( را دارد. با این 
ویژگی هــا ایــن محصــول می توانــد به عنوان یــک راه حل 
جامــع بــرای کاربری های متنوعی مانند دســتگاه فروش 
نمایشــگرهای  اطالع رســانی،  کیوســک های  اتوماتیــک، 
داخل کابین آسانســور، تین کالینت، ســاخت تجهیزات 
پزشــکی، HMI و غیــره مــورد اســتفاده قــرار گیرد.ایــن 
محصــول ایران ســاخت کــه تــوان و دانــش متخصصــان 
داخلی را نمایش می دهد باعث افزایش سرعت سیستم 
عامل می شود، به طوریکه توانایی اجرای سیستم عامل 
ویندوز 10 با سرعت باال را دارد که به صورت پیش فرض 
روی آن نصب شــده اســت اما اگر به هر دلیلی نیاز به 
نصــب مجــدد سیســتم عامــل باشــد، پروســه نصــب و 
اجرای آن راحت تر و سریع تر خواهد بود.کامپیوتر ماژول 
همه منظــوره بــا قیمتــی کمتــر از نمونــه خارجــی در بازار 
عرضه شده است و کاربران می توانند با هزینه کمتر به 
محصولی داخلی و با قیمتی مناسب تر دسترسی داشته 
باشــند. تولیــد ایــن محصــول و اعتمــاد بــازار داخلــی به 
آن، ســالیانه از خروج میزان قابل توجهی ارز پیشگیری 
می کند.سیســتم عامل وینــدوزی باعث شــده تــا این برد 
چالش های بردهای خاص چند منظوره را نداشته باشد 
و برنامه نویســان و توسعه دهندگان سیستم های امبدد 
و اینترنت اشیا بتوانند با سرعت بر روی آن برنامه های 
 کاربردی در محیط های ویژوال استودیو و غیره را توسعه 

دهند.

فصل پاییز و زمستان و البته بهار، زمان 
بــارش بــاران و برف بر زمین اســت، زمانی که 
خداونــد رحمــت خــود را در جــای جــای ایــن 
کــره خاکــی ســرازیر می کنــد تا ســدها، اراضی 
کشــاورزی، منابع آبی و ... ســیراب شوند، اما 
پارسال متفاوت از سال های قبل بود، بر خالف 
اواخر ســال ۹۷ و روز های نخستین بهار سال 
۹۸ که ۳ اســتان شــامل؛ گلســتان، لرستان و 
خوزستان درگیر سیالب شدند و آسمان بیش 
از پیش دست و دلبازی نشان داد، گویی سال 
۹۹ خساســت را به حد اعال رســاند، بطوریکه 
 در برخــی نقــاط کشــور حتــی یکبــار هــم باران

 نبارید.
می گوینــد ســالی کــه نکوســت از بهــارش 
پیداســت، حــاال باید بگوییم ســالی که خشــک 
است و روز هایی سخت دارد، از پاییز و زمستان 
و بهارش پیداســت، به ویژه اینکه بررســی ها و 
پیش بینی های هواشناسی کشور هم خبر های 
غمنــاک کاهش منابــع آبی می دادنــد، روز های 
گــرم در خوزســتان یکــی پس از دیگری ســپری 
می شــدند و کاهــش ســطح آب در رودخانــه 
کارون را به وضوح می شد مشاهده کرد و وقوع 

خشکسالی را اثبات می کردند.
شــبکه های تلویزیونــی و رســانه ها مــدام 
صرفــه جویــی آب در مصــارف خانگــی و اداره 
هــا، خــودداری از شســت و شــوی اتومبیــل و 
ســایر کار های غیرضروری که ســبب آسیب به 
منابع آبی کشــور می شــد را گوشــزد می کردند، 
نیروگاه های برق آبی دیگر رمقی برای تولید برق 
به ســبب کاهش چشــمگیر آب پشــت ســد ها 
نداشــتند، رود ها هم خشــک شدند و در برخی 
مناطق روستایی بی آبی بیداد می کرد، بطوری 
که آب از دام ها و گاومیش ها که به شنا کردن 

در آب زنده اند، دریغ شد.
آن روی سکه مصرف کنندگان آب، صنایع 
و واحد هــای تولیــدی هســتند که نــه می توانند 
بــا بیخیالی و بــدون مدیریت، آب مصرف کنند 
و نــه امــکان دارد چرخ تولیــد را متوقف کرده و 
چراغ هــای کارخانه ها را خاموش کنند و بعد از 
پایــان تنــش آبــی به محــل کار بازگردنــد، چون 
نــه تنهــا پیامد های منفــی برای اقتصاد اســتان 
خوزســتان و کشور به دنبال دارد، بلکه عده ای 
زیادی بیکار شده و بر مشکالت اقتصادی دامن 

می زند.
یکــی از ایــن شــرکت ها و صنایــع آب بــر، 
فوالد خوزستان است و می توان گفت اینگونه 
واحد های تولیدی بدون آب نمی توانند فعالیت 
کننــد، امــا از آنجایی که مدیریت مصرف آب با 
روش هــای نویــن در دســتور کار دســتگاه های 
اجرایــی مختلــف قــرار گرفــت، مســئوالن ایــن 
شرکت هستند که با بکارگیری روش های موثر 
توانستند سربلند از امتحان مدیریت مصرف این 

ماده حیاتی بیرون آیند.

بحران آب اثرات سوء در محیط زیست 
بجا می گذارد

مســعود معصــوم  نتــاج، مدیــر دفتــر فنی 
انــرژی و ســیاالت شــرکت فــوالد خوزســتان به 
خبرنگار ما گفت : همه ما می دانیم آب به عنوان 
یک عنصر حیاتی همیشه در راس منابع بوده، 
بطوری که امکان حیات بدون آن برای موجودات 
زنده وجود ندارد و شاید این ویژگی آن را متمایز 

از سایر منابع خدادادی کرده است.
از 70  بیــش  اینکــه  : علیرغــم  افــزود  او 
درصد سطح زمین را آب فرا گرفته است، ولی 
بحران آب در بســیاری از کشــور ها به واســطه 
توزیع نشدن یکنواخت و یا شرایط جغرافیایی 
رو بــه افزایــش گذاشــته، بطــوری کــه در دهــه 
های اخیر شدت این تنش در بعضی از مناطق 
باعــث بــروز پدیــده خشکســالی شــده و اثــرات 
ســوء در محیــط زیســت بجــا گذاشــته اســت.
معصوم نتاج اظهار داشت : با نگاهی به مصارف 
آب مالحظه می شــود که بیشــترین مصرف در 
بخش کشاورزی، آب شرب، بهداشتی و صنعت 
اســت و به منظور کاهش اثرات کم آبی، یکی 
از اقدامــات کــم هزینه و ســریع، توجه ویژه به 
مدیریت منابع آب بوده که در فوالد خوزستان 

به صورت مطلوب انجام می گیرد.

فوالد خوزستان ، نمونه بارز مدیریت 
مصرف آب

مدیر دفتر فنی انرژی و ســیاالت شــرکت 
فوالد خوزستان تصریح کرد : این شرکت با توجه 
به نیازی که به آب با کیفیت جهت تجهیزات و 

فرآیند ها دارد، تصفیه خانه های آب فیزیکی و 
شیمیایی اختصاصی راه اندازی کرده است که 
این فرآیند از برداشت آب خام از رودخانه کارون 
آغاز می شــود و بعد از مراحل گندزدایی، لخته 
ســازی، ته نشینی و فیلتراسیون تبدیل به آب 
فیلتره )صنعتی( می شود و در کولینگ تاور ها، 
خنــک کاری سیســتم های مــدار بــاز، تولید آب 
آشامیدنی و آب آتش نشانی مورد استفاده قرار 

می گیرد.
ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت: بعد از 
تصفیه فیزیکی، تصفیه شیمیایی به منظور تهیه 
آب بدون امالح )آب RO( در سیستم های مدار 
بسته و ماشین آالت، قالب های ریخته گری و 
سیســتم های پاششــی، بویلر هــا و مــدار خنک 

کننده چیلر ها و... نیز استفاده می شود.

تعریف و اجرای پروژه دیواترینگ ، عامل 
جلوگیری از دورریز آب

معصوم نتــاج ادامــه داد : همانطــور کــه 
گفته شد طی سالیان متمادی تغییرات اقلیمی، 
کاهــش ذخایــر آب شــیرین در کنــار افزایــش 
مصــارف و تغییــر رژیم کیفی و کمی رودخانه و 
همچنین افزایش نیاز به آب، باعث ایجاد تغییر 
نگرش در زمینه مصرف آب و باال بردن بهره وری 

در استفاده از منابع آبی شده است.
او گفــت : همچنیــن به منظور حفظ محیط 
زیست، با حذف پساب برگشتی به رودخانه کارون 
و بــا تعریــف و اجرای پروژه دیواترینگ )آبگیری از 
لجــن(، پســاب حاصل از فرآینــد تصفیه خانه آب 
بــه مجموعــه دیواترینــگ هدایــت شــد تا پــس از 

جداســازی مجــدد گِل و الی، آب باقیمانده جهت 
آبیاری فضای سبز، به چرخه مصرف وارد شود.

کمیته آب ، ناظر بر مصرف آب در 
شرکت فوالد خوزستان

معصوم نتاج اظهار کرد : در شرکت فوالد 
خوزســتان، کمیته آب با هدف کنترل و پایش 
زمینه هــای  در  و  تشــکیل شــده  آب  مصــارف 
مختلف از جمله؛ استفاده از پساب به صورت 
مســتقیم به منظور کاهش آب تصفیه شــده، 
کاهش مصارف از طریق باال بردن کیفیت آب، 
کنترل و پایش مصارف در فرآیند ها و کارخانه ها 
و مقایســه بــا اهــداف مذکور فعالیــت می کند، 
بنابراین در فاز اول، نیاز های آبی همه کارخانه ها 
و مصــرف کننده هــا از نظر حجم مورد نیاز آب، 
کیفیــت آب مورد نیــاز، مقدار تبخیر در فرآیند 
تولید و تجهیزات و نهایتاً حجم پساب شناسایی 
شده و در قالب کارگروه های تخصصی نسبت به 

ارزیابی فاکتور های فوق اقدام می شود.
وی گفــت: یکــی از خروجی هــا و اقدامات 
موثر شناســایی میزان پســاب و بازگشت آن ها 
انجــام  بــدون  بــرای مصــرف در فرآینــد دیگــر 
هیچگونه عملیات تصفیه بطوریکه آثار مخربی 
در مصــرف کننــده نداشــته باشــد، در کارخانــه 
RO جهت تثبیت پایل های سنگ آهن، شست 

و شــوی محوطه هــا و خیابان ها مورد اســتفاده 
قرار می گیرد، ضمن اینکه از آب خروجی پمپ 
استیشــن ها جهت خنک کاری ســایت ســرباره 

استفاده می شود.
منبع: سایت شرکت ملی فوالد ایران

عملیــات بتــن ریــزی فونداســیون رینــگ 
مخازن ۷5 هزارمتر مکعبی طرح زنجیره ارزش 
تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی در پتروشیمی 

اسالم آباد غرب آغاز شد.
ســیدعبدالعظیم  نیپنــا،  گــزارش  بــه   
پالســعیدی مدیر عامل پتروشــیمی اســالم آباد 
غرب اظهار کرد: تنها پس از گذشــت چهار ماه 
از انعقــاد قــرارداد  EPCC  پتروشــیمی اســالم 
آباد غرب، عملیات بتن ریزی فونداسیون رینگ 
مخازن 7۵ هزارمتر مکعبی طرح زنجیره ارزش 
تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی در پتروشیمی 

اسالم آباد غربآغاز شد.
وی افزود: بالفاصله پس از انعقاد قرارداد 

تجهیز کارگاه با پیمانکار اجرایی در سایت انجام 
شد و پس از خاکبرداری و آرماتوربندی مخازن به 
میزان ۴00 تن، بتن ریزی مخازن به میزان 1۶00 

متر مکعب از امروز آغاز می شود .
بــه گفتــه مدیر عامل شــرکت پتروشــیمی 
اســالم آبــاد غــرب، هــم اکنــون انکربولــت های 
فونداســیون مخازن وارد ســایت شــده پیمانکار 
حفاظــت کاتدیــک و پیمانــکار نصــب ورق هــای 
مخازن انتخاب شــده و بالغ بر 1100 تن از ورق 
های مخازن تحویل به سایت شده است و طبق 
برنامــه نصــب می شــود همچنین، نقشــه های 
فونداسیون اتاق کنترل و برق واحدهای فرایندی 
و خاکبرداری فونداسیون پایپ رک اصلی مجتمع 

آغاز شده است.
پالســعیدی خاطر نشان کرد: طرح دانش 
بنیان تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی که برای 
اولیــن بــار و با بکار گیــری دانش فنی ایرانی در 
شهرســتان اســالم آباد غــرب در دســت احداث 
اســت توســط پژوهشــگران شــرکت پژوهش و 
فنــاوری توســعه یافتــه اســت و در حــال حاضــر 
حدود 2۴0 نفر در این طرح ملی مشغول بکار 
مــی باشــند کــه حــدود ۹0 درصــد از نیــرو هــای 
انسانی بومی استان کرمانشاه وشهرستان اسالم 
آباد غرب هستند.پیش از این، معاون وزیر نفت 
و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
اظهار کرده بود: پروژه GTPP اسالم آباد غرب به 

عنوان اولین پروژه توسعه ای شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی پــس از خصوصی ســازی، در ســال 

1۴0۳به بهره برداری می رسد.
بهزار محمدی افزود: پروژه GTPP اســالم 
آباد، نخستین پروژه ملی در صنعت پتروشیمی 
اســت کــه زنجیــره آن از مســیر گاز طبیعــی بــه 
پروپیلن و پلی پروپیلن توســعه پیدا می کند و 
از این لحاظ یک مگا پروژه محسوب می شود.

وی حجم سرمایه گذاری این طرح را ۵۴۵ 
میلیون دالر عنوان کرد و گفت: دانش فنی این 
پروژه طی سالیان متمادی و با تالش پژوهشگران 
ایرانی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 

توسعه داده شده است.

پردیــس  پتروشــیمی  شــرکت  مدیرعامــل 
گفت: شــرکت پتروشــیمی پردیس در یک سال 
گذشته 5۰ درصد بیشتر از تعهداتی که وزارت 
جهاد کشــاورزی برای این شــرکت تکلیف کرده 
بود، به کشاورزان کود اوره تحویل داده است.

به گزارش نیپنا به نقل از شرکت پتروشیمی 
پردیــس،  غالمرضا جمشــیدی در بازدید اعضای 
و معــادن مجلــس شــورای  کمیســیون صنایــع 
اسالمی و دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی از ابن شرکت اظهار کرد: پتروشیمی 
پردیس به عنوان عظیم ترین مجتمع تولیدکننده 
آمونیاک و اوره خاورمیانه با تولید ساالنه بیش از 
۵ میلیون تن محصول در سال، گام های مؤثری 
بــرای ایجــاد امنیــت غذایی مــردم ایــران و جهان 

برداشته است.
وی با بیان اینکه ســال مالی 1۴00 )مهرماه 
1۳۹۹ تا شهریورماه 1۴00( سال طالیی پتروشیمی 
پردیس در حوزه تولید، فروش و صادرات محصول 
است، اذعان کرد: این شرکت در یک سال گذشته 
بیش از ۵ میلیون و ۳00 هزار تن محصول اوره 
و آمونیاک تولید کرد که 111.۹1 درصد نسبت به 
برنامه، 102.21 درصد نسبت به ظرفیت اسمی و 
118.۴8 درصد نسبت به سال مالی ۹۹ افزایش 

داشته است.
پردیــس  پتروشــیمی  شــرکت  مدیرعامــل 
افــزود: ایــن مقــدار تولیــد محصول در شــرایطی 
صورت گرفته که بسیاری از صنایع به دلیل بروز 
شــرایط کرونایی و مشــکالت عدیده اقتصادی با 
رکــود و کاهــش ظرفیــت تولیــد مواجه شــده اند، 
اما پتروشیمی پردیس با برنامه ریزی، آینده نگری 
و تــالش شــبانه روزی و خســتگی ناپذیر ســرمایه 
انســانی متعهــد، دلســوز و متخصــص خــود و با 
کنتــرل حــوادث فرآینــدی و کاهــش قابــل توجه 
میــزان توقف در تولید بــه این موفقیت ارزنده و 

چشمگیر دست یافته است.
جمشــیدی با اشــاره به نقش و جایگاه این 
شــرکت در اقتصــاد ملــی و ارزآوری بــرای کشــور 
گفت: نخستین و مهم ترین مسئولیت اجتماعی 
پتروشــیمی پردیــس تأمین امنیــت غذایی مردم 
عزیــز ایــران اســت کــه این مهــم نه تنها بــا تولید 
محصول راهبردی اوره کشاورزی، بلکه با تأمین 
اقالم مورد نیاز کشور در تهاتر با محصول تولیدی 
و ارزآوری و جلوگیری از خام فروشی اجرایی شده 

است.
وی ادامه داد: شــرکت پتروشــیمی پردیس 
در یک سال گذشته ۵0 درصد بیشتر از تعهداتی 

کــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای ایــن شــرکت 
تکلیف کرده بود، به کشاورزان کود اوره تحویل 
داد، آن هــم بــا ۴0 درصد مبلغــی که برای تولید 
این محصول در پتروشیمی پردیس هزینه شده 
است. بدون تردید این اقدام پتروشیمی پردیس 
در قیمــت نهایــی محصوالت کشــاورزی و ســفره 

مردم تأثیر بسزایی داشته است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس با بیان 
اینکه در ســال های اخیر به دلیل شــرایط تحریم 
واردات ذرت دامی یکی از مسائل چالش برانگیز 
کشور بوده است، تأکید کرد: شرکت پتروشیمی 
پردیس به منظور ایفای نقش مسئولیت اجتماعی 
خود در قبال جامعه ایران اقدام به واردات ذرت 
در قالــب تهاتــر با صــادرات محصــول اوره کرد تا 
صنعــت غذایــی کشــور بــا مشــکل جــدی مواجه 

نشود.
جمشیدی در خصوص مسئولیت اجتماعی 
پتروشیمی پردیس در قبال مناطق پیرامونی نیز 
گفت: پتروشیمی پردیس به عنوان یکی از صنایع 
پیشرو در حوزه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، 
همه ساله فعالیت های گسترده ای را برای ارتقای 
شاخص های آموزشی، بهداشتی، رفاهی، زیست 
محیطــی و فرهنگــی در ســطح منطقــه انجــام 

می دهــد کــه بخشــی از این فعالیت هــا در قالب 
پروژه های مشترک با شورای راهبردی شرکت های 
پتروشیمی منطقه پارس و بخشی هم به صورت 
مستقیم از سوی کمیته مسئولیت های اجتماعی 

شرکت عملیاتی شده است.
وی در بخش دیگری از این برنامه با اشاره 
به مطالبات این شرکت از دولت تأکید کرد: بیش 
از ۶ هزار میلیارد تومان از دولت بابت مابه التفاوت 
فروش اوره داخلی به قیمت تعیین شده با قیمت 
فروش صادراتی طلب داریم و انتظارمان از اعضای 
محترم کمیسیون صنایع و معادن این است که 
این مبلغ در بودجه سال آینده با هماهنگی وزارت 

اقتصاد در قالب تهاتر منظور شود.
مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی پردیس در 
پایان اظهار داشــت: ســهامدار عمده پتروشیمی 
پردیس، هلدینگ نفت و گاز پارســیان است که 
این مجموعه نیز بیش از 10 هزار میلیارد تومان 
از دولــت مطالبــه دارد. امیــدوارم دولــت جدید و 
مجلــس بــرای تأمین نقدینگی و تــداوم تولید در 
شــرکت های زیرمجموعــه نفــت و گاز پارســیان 
و  دغدغه هــا  از  اندکــی  و  کننــد  چاره اندیشــی 
نگرانی هــای بازنشســتگان نیروهــای مســلح که 

سهامداران این مجموعه هستند بکاهند.

عملیات بتن ریزی مخازن ۷5 هزار متر مکعبی طرح GTPP اسالم آباد 
غرب آغاز شد

پتروشیمی پردیس بیش از تعهد ، کود اوره تحویل داد

بازیافت آب مانعِ از نفس افتادن تولید شد
فوالد خوزستان یکی از صنایع آب بر به شمار می  رود و بدون آب امکان تولید محصوالت فوالدی غیرممکن است ، اما با 

وجود تنش آبی چگونه نبض تولید متوقف نشد
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
بشـماره  آقـا  فتـح  فرزنـد  دسـتگیری  محمداوغلـی  مریـم  اینجانبـه  تحصیلـی  مـدرک 
شناسنامه4893  در   مقطع کارشناسی پیوسته رشته شیمی کاربردی  صادره از واحد 
دانشـگاهی آزاد اسـامی اردبیـل  بـا شـماره 37/332/110 مورخـه 1387/12/21مفقـود 
گردیـده اسـت و فاقـد اعتبـار مـی باشـد . از یابنـده تقاضـا مـی شـود اصـل مـدرک را بـه 
دانشـگاه آزاد اسـامی واحد اردبیل  به نشـانی اردبیل – میدان بسـیج – دانشـگاه آزاد 

اسـامی واحـد اردبیـل  ارسـال نماینـد.
اردبیلنوبت اول : 1400/07/17

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای مصطفـی عمـادی بشـماره ملـی 1140222058 برابـر وکالتنامـه شـماره 145390 
مورخـه 1399/8/5 دفترخانـه 5 اصفهـان از طـرف خانـم پرینازترکیـان بـا اعـام گم شـدن 
بعلـت جابجایـی سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء 
شده ذیل شماره 27617 مورخ 1399/10/21 دفترخانه 5 اصفهان طی درخواست وارده 
شـماره 16391 مـورخ 1400/7/10 تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده انـد کـه 

مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد:
1- نام و نام خانوادگی: پریناز ترکیان سه دانگ مشاع از شش دانگ

2- شماره پالک: 5092/37 بخش 5 تهران
3- علت گم شدن: جابجایی

4- خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکدسـتگاه 
آپارتمـان مسـکونی بـه مسـاحت 78/44 مترمربـع بـه شـماره 37 فرعـی از 5092 اصلـی 
مفـروز از 5 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در سـمت شـمالی طبقـه چهـارم کـه مقـدار 
1/18 مترمربـع آن بالکـن اسـت واقـع در بخـش 5 تهـران. ذیـل ثبـت دفتـر الکترونیـک 
139620301042024017 بشـماره چاپـی 308041 الـف 96 بنـام پرینـاز ترکیـان ثبـت و 

صـادر شـده اسـت.
لـذا بـا توجـه بـه اعـام فقـدان سـند مالکیـت ملک فوق الذکـر و درخواسـت صدور المثنی 
آن مراتـب اعـام تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت 
چهارم این آگهی ذکر نشـده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید تا ده 
روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در 
صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارایه نشـود اداره ثبت المثنی سـند 

مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کرد.
م الف 13260 / شناسه آگهی 1202281

الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

آگهی بند 913 و 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی
نظر باینکه مالک پاک ثبتی 42 فرعی از 40 اصلی واقع در قریه سینک 
بخش 11 تهران مجاور شـما تقاضای درج مسـاحت و طول اضاع پاک 
پـاک  مالکیـت  از طرفـی سـند  و  اسـت  نمـوده  اداره  ایـن  از  را  مذکـور 
مرقـوم بـدون مسـاحت و طـول ابعـاد صـادر گردیـده از اینـرو بدینوسـیله 
بـه اطـاع مـی رسـاند کـه روز چهارشـنبه مـورخ 1400/8/5 سـاعت 8:00 
بـه منظـور تعییـن طـول ابعـاد و مسـاحت پـاک یـاد شـده، نماینـده و 
نقشـه بـردار ایـن اداره در معیـت متقاضـی بـه محـل وقـوع ملک عزیمت 
خواهنـد نمـود از اینـرو شایسـته اسـت در موعـد مقـرر در محـل وقـوع 
ملـک حضـور بهـم رسـانید بدیهـی اسـت کـه عـدم حضـور شـما مانـع از 

انجـام عملیـات تعییـن حـدود و مسـاحت نمـی گـردد. 
م الف 13261 / شناسه آگهی 1202292

نصراله رادپور – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواسانات

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 9350 فرعی از 85 اصلی واقع در بخش 11 تهران
نظـر بـه اینکـه خانـم بهـار محمـودی نصـر برابـر بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 9149 مـورخ 1400/04/23 بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق بـه شـماره 
28340 مـورخ 1400/04/23 دفترخانـه 287 تهـران مدعـی فقـدان سـند مالکیـت کاداسـتری شـش دانـگ یکدسـتگاه آپارتمـان بـه پـاک ثبتـی 9350 فرعـی از 
85 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 214 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 7 در طبقـه 3 واقـع در بخـش 11 حـوزه ثبـت ملـک تهرانپـارس اسـتان تهـران بـه مسـاحت 
94/07 مترمربـع کـه مقـدار 2/47 مترمربـع آن بالکـن و مقـدار 3/17 مترمربـع آن بنـای پیشـرفته اسـت بانضمـام انبـاری قطعـه 5 بـه مسـاحت 1/65 مترمربـع 
طبـق سـند بـا مالکیـت بهـار محمـودی نصـر فرزنـد اسـداله شـماره شناسـنامه 867 تاریـخ تولـد 1357/01/01 صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0069201730 بـا 
جز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنوان مالک شـش دانگ عرصه و اعیان با شـماره مسـتند مالکیت 86108 تاریخ 1396/10/07 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 690 
شـهر تهـران اسـتان تهـران، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 738371 سـری الـف سـال 96 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139620301079042783 
ثبـت گردیـده اسـت بعلـت جابجایـی گردیـده، فلـذا درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـاک موصـوف را نمـوده اسـت. لـذا مراتـب در اجرای مـاده 120 آیین 
نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور می باشـد 
و یـا ادعـای وجـود اصـل سـند مالکیـت نـزد خـود را دارد، از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت 10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن 
منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد. بدیهـی اسـت اصـل سـند پـس از رویـت و ماحظـه بـه ارائـه کننـده آن اعـاده خواهـد شـد. ضمنـاً بـه اعتراضـات 
بـدون سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. النهایـه در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی، المثنـی سـند مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر 

و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد شـد.
م الف 13262 / شناسه آگهی 1202296

رضا النچری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس

مشخصات ملک
بـا توجـه بـه درخواسـت وارده شـماره 140085601054015968 – 1400/06/06 آقـای علیرضـا احمدی 
احدی از ورثه مرحوم فاطمه حموله مبنی بر درخواسـت سـند سـهمی سـند مالکیت ششـدانگ یک 
دستگاه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق با کاربری به پاک ثبتی 502967 فرعی از 4476 اصلی، 
مفـروز و مجـزا شـده از 100348 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 3 در طبقـه 2 و واقـع در بخـش 07 

ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک خـاوران تهـران اسـتان تهـران به مسـاحت 64/94 مترمربع 
متن ملک، توضیحات ملک
مشخصات منضمات ملک:

انباری قطعه 3 به مساحت 1/8 به حدود اربعه: شماال: دیوار به انباری شماره 2 شرقا: دیوار به درز 
انقطاع جنوبا: دیوار به انباری شماره 4 غربا: درب و دیوار به محوطه مشاعی

پارکینگ قطعه 2 به مسـاحت 10/8 واقع در طبقه زیرزمین به حدود اربعه: شـماال: به طول دو متر 
و چهـل سـانتی متـر خـط مسـتقیم فـرض مشـترک بـا پارکینـگ یـک شـرقا: بـه طـول چهار متـر و پنجاه 
سـانتی متـر خـط مسـتقیم فرضـی بـه محوطـه مشـاعی جنوبـا: بـه طـول دو متر و چهل سـانتی متر به 

محوطـه مشـاعی غربـا: بـه طـول چهـار متر و پنجاه سـانتی متـر دیوار بـه درز انقاطاع
مشخصات مالکیت:

مالکیـت محمـد / احمـدی فرزنـد حبیـب الـه شـماره شناسـناه 5 تاریـخ تولـد 1313/08/04 صـادره 
از خمیـن دارای شـماره ملـی 0559105797 بـا جـز سـهم 1/5 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک یـک 
ممیـز پنـج دهـم دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان و انتقـال قطعـی شـماره 167430 مـورخ 
1389/02/30 دفتر 62 تهران با شماره مستند مالکیت 4388 تاریخ 1399/07/27 دفترخانه اسناد 
رسـمی شـماره 1246 شـهر تهران اسـتان تهران، موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 490114 

سـری الـف سـال 99 بـا شـماره دفتـر الکترونکـی 139920301054041112 ثبـت گردیـده اسـت.
مالکیـت علیرضـا / احمـدی فرزنـد محمـد شـماره شناسـنامه 1880 تاریـخ تولـد 1357/10/13 صـادره 

یـک  از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک  بـا جـز سـهم 1/5  اراک دارای شـماره ملـی 0532350952  از 
ممیـز پنـج دهـم دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان مصالـح حـق انتفـاع و اسـتفاده منافـع 
مـورد صلـح و انتقـال منافـع مـورد صلـح را مباشـرتا مـادام الحیـات خـود مجانـا داراسـت. همچنیـن 
شـرط شـد مصالـح خیـار فسـخ سـند صلـح را مـادام العمـر خـود بصـورت یکجانبـه دارا مـی باشـد و 
ایـن خیـار بالمباشـره بـوده و مختـص مصالـح اسـت و بـه ارث منتقـل نمیگـردد. بـا شـماره مسـتند 
مالکیت 3388 تاریخ 1399/07/27 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1246 شهر تهران استان تهران، 
موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 490115 سـری الف سـال 99 با شـماره دفتر الکترونیکی 

اسـت. گردیـده  ثبـت   139920301054041113
مالکیـت / فاطمـه حمولـه فرزنـد شـماره شناسـنامه تاریـخ تولـد دارای شـماره ملـی بـا جـز سـهم 3 از 
کل سـهم 6 بعنوان مالک سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ با شـماره مسـتند مالکیت 167430 تاریخ 

1389/02/30 ثبـت گردیـده اسـت.
اینـک ایشـان خواسـتار صـدور سـند مالکیـت سـهمی گردیـده و اعـام داشـته کـه سـند در ید احـدی از 
وراثه ابوالفضل احمدی میباشـد که طی اخطار شـماره 140085601054015968 – 1400/06/13 به 
ایشـان اخطـار گردیـده و در مهلـت قانونـی سـند را ارائـه ننمـوده لـذا مراتـب در اجـرای تبصـره 3 ذیـل 
ماده 120 آیین نامه اصاحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معاملـه نسـبت بـه پـاک مذکـور میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن اداره 
مراجعـه و ضمـن ارائـه مـدارک خریـداری خـود نسـبت بـه صـدور المثنی سـند مالکیت اعتـراض نماید. 
بدیهی است در چنین وضعیتی صدور المثنی سند مالکیت منوط به صدور دادنامه از سوی مراجع 
ذیصـاح قضایـی خواهـد بـود و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه 

صـدور المثنـی سـند مالکیت اقـدام خواهد نمود.
 م الف 13264 / شناسه آگهی 1202303

غضنفری – رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

آگهی صدور سند مالکیت سهم االرث
در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای غامرضـا طالـع زاری فرزنـد مختـار بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق 
ذیـل شـماره هـای 8841 و 8842 مـورخ 1400/01/23 دفترخانـه 1496 تهـران 
اعـام نمـوده سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در 
آن بـه مسـاحت 313/2 مترمربـع قطعـه 52 تفکیکـی بـه شـماره 11370 فرعـی 
از 2 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 435 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع 
در بخـش 12 تهـران کـه ذیـل ثبـت شـماره 9244 صفحـه 60 دفتـر جلـد 72 
امـاک بـا شـماره چاپـی 376066 بنـام غامرضـا طالـع زاری ثبـت و صـادر شـده 
اسـت، بـه علـت سـهل انـگاری مفقـود گردیـده و بـه موجـب درخواسـت شـماره 
1078001979 مـورخ 1400/01/25 تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـاک 
مذکـور را نمـوده اسـت لـذا در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه اصاحـی قانـون ثبـت 
)مصـوب 08/11/80( مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه شـخص یـا 
اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت 
نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتراض خود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در تهـران 
خیابـان دامپزشـکی بعـد از تقاطـع جیحـون اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه 
یافـت آبـاد تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت 
مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض و عـدم ارائـه اصـل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم 

خواهـد شـد.
م الف 13266 / شناسه آگهی 1202315

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

آگهی اصالحی مفاد رای ماده 3 قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

با سام
پیـرو آگهـی شـماره 4946 و 4976 در تاریـخ 1399/11/13 و 1399/11/28 منتشـر شـده 
در روزنامـه حمایـت موضـوع پرونـده بـه شـماره کاسـه 1399114401054000089 بـه نـام 
بـه  قبـل  هـای  آگهـی  در  کـه  باشـد  مـی   123/10 نـوروزی صابـر مسـاحت جدیـد  حسـین 

اشـتباه مسـاحت 136/65 قیـد شـده بـود کـه بدیـن وسـیله اصـاح مـی شـود.
م الف 13267 / شناسـه آگهی 1202316

غالمرضـا غضنفـری – رئیـس اداره ثبـت اسـناد و امالک خاوران

آگهی فقدان سند مالکیت
بـرگ  دو  تسـلیم  بـا  اصالتـاً  الهـی خانقاهـی  نبـی  کامبیـز  آقـای سـید  اینکـه  بـه  نظـر 
استشـهادیه محلـی مصـدق شـده طـی شـماره 18756 و 18757 مـورخ 1400/05/17 
توسـط دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 1211 تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 
 1400/05/10 مـورخ   425283 شـماره  نامـه  و   1400/05/23 مـورخ   1023013784
آگاهی تهران بزرگ مدعی فقدان سـند مالکیت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمان واقع 
در طبقـه اول بمسـاحت 85/82 مترمربـع کـه مقـدار 3/95 مترمربـع آن بالکن اسـت 
قطعه دوم تفکیکی شـماره 9995 فرعی از 123 اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 
5681 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 11 تهـران بـا قدرالسـهم از عرصه و سـایر 
مشـاعات ذیـل ثبـت 234155 صفحـه 362 دفتـر امـاک جلـد 497 بشـماره چاپـی 
091265 بنـام آقـای سـید کامبیـز نبـی الهـی خانقاهـی ثبـت و صـادر و تسـلیم گردیـده 
اسـت، بعلت سـرقت مفقود گردیده و درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنی پاک 
موصـوف را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت فقـط 
در یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار )همیـن روزنامـه( آگهـی مـی شـود 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 10 روز اعتـراض 
خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ثبتـی واقـع در نشـانی: فلکـه 
دوم صادقیـه – انتهـای بلـوار فـردوس – خیابـان شـقایق جنوبـی – نبـش کوچـه 16 
متـری شـرقی – پـاک 1 ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد. بدیهـی اسـت اصـل 
سـند مالکیـت پـس از رویـت و ماحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه 
اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم 
وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونی، المثنی سـند مالکیت پاک مرقوم صادر 

و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد گردیـد.
م الف 13268 / شناسه آگهی 1202317

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

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمـد کیـوان برابـر وکالتنامـه شـماره 212485 مورخـه 1400/6/27 از طـرف طهماسـب کیـوان بـا اعـام گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهی امضاء شـده ذیل 
شـماره 18366 مـورخ 1400/6/20 دفترخانـه 12 قرچـک تهـران طـی درخواسـت وارده شـماره 14538 مـورخ 1400/6/21 تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده انـد کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 

آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهی مـی گردد:
1- نام و نام خانوادگی: طهماسب کیوان شش دانگ

2- شماره پالک: 984/3 بخش 5 تهران
3- علت گم شدن: جابجایی

4- خالصه وضعیت مالکیت: یک قطعه زمین با بنای احداثی نوع ملک طلق به پاک ثبتی 3 فرعی از 984 اصلی، مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور، در طبقه و واقع در بخش 05 ناحیه 
00 حـوزه ثبـت ملـک مولـوی تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 527/08 مترمربـع، بنـام: طهماسـب / کیـوان فرزنـد ولـی الـه شـماره شناسـنامه 7 تاریـخ تولـد 1317/04/10 صـادره از زرند مرکـزی )زرندیه( 

دارای شـماره ملی 6189643418 ذیل ثبت دفتر الکترونیکی 139920301042026234 بشـماره چاپی 808632 سـری الف سـال 99 ثبت گردیده اسـت.
محدودیت: محدودیت دفتر اماک: رهنی شماره 48484 مورخ 1393/11/06 دفترخانه اسناد رسمی شماره 248 شهر تهران استان تهران که بنفع بانک سینا ثبت شده.

 لـذا بـا توجـه بـه اعـام فقـدان سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی آن مراتـب اعـام تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهی ذکر 
نشـده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماید و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسـد 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 13270 / شناسه آگهی 1202318
الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

آگهـی تغییـرات شـرکت ارتباطـات فـن اوا سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 212129 و شناسـه ملـی 10102535594 بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 
1400/02/27 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـای محسـن گـود اسـیایی بـه کـد ملـی 0063681099 بـه نمایندگـی از شـرکت توسـعه هوشـمند بـه سـام به شناسـه 
ملی 10102597103 بسـمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید شـریعتی به کد ملی 0074142364 به نمایندگی از شـرکت شـبکه گسـتر فن آوا به شناسـه ملی 
10102534249 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره آقـای مهـدی کریمـی فارسـیجانی بـه کـد ملـی 0054772281 بـه نمایندگـی شـرکت داده پـردازی فـن آوا 
بـه شناسـه ملـی 10102529331 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره و مدیـر عامـل انتخـاب گردیدنـد هیئـت مدیـره اختیـارات ذیـل را بـه مدیـر عامـل تفویـض نمـود. - 
نمایندگی شـرکت در برابر صاحبان سـهام، اشـخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسـات خصوصی. - تعیین میزان اسـتهاک ها با توجه به قوانین جاری 
کشور. - تنظیم خاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس قانونی شرکت. - پیگیری برگزاری و تهیه دستور جلسه برای 
جلسـات هیأت مدیره و همچنین مجامع عمومی عادی سـالیانه و فوق العاده. - پیشـنهاد روش های اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین نامه های شـرکت 
منطبـق بـا ضوابـط و آییـن نامـه هـای گـروه فـن آوا. - نظـارت بـر حسـن اجـرای آییـن نامـه هـای شـرکت و انجـام اقدامـات الزم بـرای اداره امـور شـرکت. - همـکاری 
و ارائـه تسـهیات الزم جهـت انجـام وظایـف بـازرس قانونـی و حسـابرس. - دریافـت مطالبـات شـرکت. - پیشـنهاد تقسـیم سـود بیـن صاحبـان سـهام بـه هیـأت 
مدیـره. - تنظیـم گـزارش سـه ماهـه و شـش ماهـه حسابرسـی شـده در زمینـه صورت هـای مالـی اساسـی و یادداشـت هـای آن و تصویـب در هیـأت مدیـره و ارائـه 
بـه بـازرس قانونـی. کلیـه اوراق و اسـناد تعهـدآور از جملـه چـک، سـفته، بـرات و قراردادهـا بـا امضـاء مدیرعامـل و یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه 
مهرشـرکت و در غیـاب مدیرعامـل بـا امضـای دو نفـر از اعضـای هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر و اوراق عادی و مراسـات بـا امضای مدیرعامل 

منفـرداً و در غیـاب ایشـان بـا امضـاء یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1203203(

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود آهـن کیـان مانـدگار درتاریـخ 1400/07/10 بـه شـماره ثبـت 584340 بـه شناسـه ملـی 14010347948 ثبت و امضا ذیـل دفاترتکمیل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :افزایـش میـزان صـادرات غیـر نفتی جمهوری اسـامی ایران ارائـه خدمات پس از 
فروش کاالها یا خدمات شـرکت خارجی داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کاال ارائه خدمات راجع به آب رسـانی و گاز 
رسـانی و یا برق رسـانی فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شـبکه ای خرید و فروش آهن آالت و سـایر کاال های مجاز شـرکت در مناقصات و مزایدات اشـخاص حقیقی 
و حقوقـی و دولتـی و خارجـی مشـاوره و تامیـن و تجهیـز انـواع پـروژه هـای عمرانـی و شـیمیایی و پتروشـیمی و نفـت و گاز حضـور و اجـرای تمـام نمایشـگاه هـا و سـمینار هـا 
اعـم از خارجـی و داخلـی اخـذ انـواع تسـهیات ارزی و ریالـی صـادرات و واردات نفتـی و غیـر نفتـی و مـواد معدنـی انعقـاد قـرارداد هـای تجـاری و اجرایی با اشـخاص حقیقی 
و حقوقـی عملیـات سـاخت در امـور عمرانـی از قبیـل احـداث سـاختمان و راه و یـا شـبکه هـای آب رسـانی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربط مدت 
فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه باشـگاه نفـت )تهرانسـر مرکـزی( ، کوچـه 
بیسـت و هشـتم ، خیابـان پانـزده متـری دوم ، پـاک 11 ، طبقـه همکـف ، واحـد 2 کدپسـتی 1388644774 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 1,000,000 
ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا آقای پوریا بابایی به شـماره ملی 0012164542 دارنده 750000 ریال سـهم الشـرکه آقای سـعید حسـنی به شـماره ملی 
0310141273 دارنده 250000 ریال سـهم الشـرکه اعضا هیئت مدیره آقای پوریا بابایی به شـماره ملی 0012164542 به سـمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سـمت 
نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای سـعید حسـنی بـه شـماره ملـی 0310141273 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : 
کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقـود اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری باامضـاء رئیس هیئت 
مدیـره و مدیـر عامـل هـر کـدام بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصر اقتصـاد جهت درج 

آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1203223(

آگهـی تغییـرات شـرکت گـروه توسـعه صنعـت سـامت بصیـر سـهامی 
خـاص بـه شـماره ثبـت 456226 و شناسـه ملـی 14004159908 بـه 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی هادی حساب تهران 
بـه شناسـه ملـی 10100556857 بـه عنـوان بـازرس اصلـی و موسسـه 
رسـیدگی حسـابداران  نویـن  آرمـان  مدیریـت  و خدمـات  حسابرسـی 
رسـمی بـه شناسـه ملـی 10103013428 بـه عنـوان بـازرس علـی البدل 
برای مدت یکسـال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشـارعصر 
اقتصـاد جهـت درج آگهی هـای شـرکت تعییـن شـد. ترازنامه و حسـاب 

سـود و زیـان منتهـی بـه 1399/6/31بـه تصویـب رسـید .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )1203226(

تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود سـوران تجارت آناهید درتاریخ 1400/07/11 به شـماره ثبت 584447 به شناسـه ملی 14010359262 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیت :ارائه کلیـه فعالیت های عمرانی، سـاختمانی، پیمانکاری، 
شـامل طراحـی محاسـبه نظـارت فنـی و اجـرای کلیـه پـروژه هـا شـامل مشـارکت در سـاخت و انبـوه سـازی سـاخت هـر نـوع ابنیـه فلـزی و بتنـی سـبک و سـنگین، 
مرمـت و بازسـازی تامیـن مصالـح و ماشـین آالت راهسـازی و سـاختمانی واردات، صـادرات، پخـش و توزیـع دخانیـات و کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی اخـذ و 
اعطـای نمایندگـی هـای مجـاز داخلـی و بیـن المللـی اخـذ وام و تسـهیات و اعتبـارات بانکـی بـه صـورت ارزی و ریالـی از کلیـه بانـک هـای داخلـی و بیـن المللـی 
درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، 
بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه چهـارراه مولـوی ، کوچـه حـاج ابوالفتـح ، خیابـان مولـوی ، پـاک 461 ، سـاختمان حافـظ ، طبقـه اول ، واحـد 26 کدپسـتی 
1164969678 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 20,000,000 ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا آقای مهدی هزارخانی به شـماره 
ملی 3300045861 دارنده 10000000 ریال سـهم الشـرکه آقای مسـعود هزارخانی به شـماره ملی 3300074576 دارنده 10000000 ریال سـهم الشـرکه اعضا 
هیئـت مدیـره آقـای مهـدی هزارخانـی بـه شـماره ملـی 3300045861 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحدود و به سـمت عضو اصلـی هیئت مدیره به 
مـدت نامحـدود آقـای مسـعود هزارخانـی بـه شـماره ملـی 3300074576 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره به مدت نامحدود و به سـمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهد آور شـرکت از قبیل چک ، سـفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسـامی و همچنین کلیه نامه 
هـای عـادی و اداری باامضـاء رئیـس هیـات مدیـره منفـردا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه روزنامه کثیر االنتشـار 

عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1204025(

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود هیاهـو گسـتر آریایـی درتاریـخ 1400/07/03 بـه شـماره ثبـت 583919 بـه شناسـه ملـی 14010307600 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :انجـام کلیـه فعالیت های بازرگانی اقتصـادی واردات و صـادرات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانـی خریـد و فـروش تهیـه تولیـد توزیـع درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان 
تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله جنت آباد مرکزی ، کوچه )پارک قرنفل( شمالی ، کوچه شهید کاظم توکلی غربی ، پاک -46 ، طبقه پنجم ، 
واحد 10 کدپسـتی 1474848151 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا آقای امیرحسـین محمدی به 
شـماره ملـی 3720812677 دارنـده 200000 ریـال سـهم الشـرکه خانـم غـزال جعفـری بـه شـماره ملـی 3732873692 دارنـده 200000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای رضـا محمدی 
بـه شـماره ملـی 3790255661 دارنـده 200000 ریـال سـهم الشـرکه خانـم طاهـره صادقـی بـه شـماره ملـی 3800041545 دارنـده 200000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای محمـد 
محمـدی بـه شـماره ملـی 3801361977 دارنـده 200000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای امیرحسـین محمـدی بـه شـماره ملـی 3720812677 و بـه سـمت عضـو 
اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود خانـم غـزال جعفـری بـه شـماره ملـی 3732873692 و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مدت نامحدود و به سـمت عضـو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای رضا محمدی به شماره ملی 3790255661 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم طاهره صادقی به شماره ملی 3800041545 و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد محمدی به شماره ملی 3801361977 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حـق امضـا : کلیـه اوراق بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چک،سفته،بروات،قراردادها،عقوداسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـا مدیرعامل،رییـس 
هیئـت مدیره،نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه اسـامی ثبـت شـده بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامل : طبق اساسـنامه روزنامـه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد 

جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1204030(

»گواهی حصر وراثت«
تاریخ رسیدگی: 1400/07/12  شماره پرونده: 140041920000545195

خواهان: محمد لعبت فرد به آدرس: باشت – روستای تل مویزی
خوانده: »شورای حل اختاف شهرستان باشت«

خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت تقاضـای صـدور گواهـی انحصـار وراثـت مرحـوم منصـور لعبـت 
فـرد بصـورت نامحـدود«

مرجع رسیدگی کننده: شورای حل اختاف شعبه یک شهرستان باشت
آقـای محمـد لعبـت فـرد بـه شـماره شناسـنامه 28 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و 
فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 140041920000545195 تقدیـم ایـن شـورا 
نموده چنین اشعار داشته که شادروان منصور لعبت فرد به شماره شناسنامه 652 در تاریخ 
1372/07/05 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: یک فرزند 
ذکـور بنـام محمـد لعبـت فـرد بـه شـماره شناسـنامه 28 و یـک همسـر بنام ماه بـی بی گرامی به 
شـماره شناسـنامه 69 و یـک فرزنـد انـاث بنـام بهتـری لعبـت فـرد بـه شـماره شناسـنامه 767 و 

جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد والغیر./
اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبـت آگهـی اعـام تـا چنانچـه شـخص 
یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای دارنـد اعـام نمـوده در غیـر ایـن صـورت 

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

رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

ریاست محترم شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باشت
 احترامـاً در اجـرای قـرار کارشناسـی پرونـده کاسـه 0000258 مربـوط بـه خواهـان خانـم شـهربانو حسـینی 
بطرفیت آقای سـیدعلی حسـینی و غیره وراث مرحوم سـید اسـداله بخواسـته تحریر ترکه اراضی کشـاورزی و 
متعلـق بـه آن مرحـوم بـه اسـتحضار مـی رسـاند حسـب دسـتور قضایـی آن شـورای محتـرم بـه اتفـاق خواهان به 
محل قرار واقع در پاک گته باشـت عزیمت نموده و با ارائه خواهان نسـبت به مسـاحی اراضی معرفی شـده 
اقدام و نتیجه به شرح زیر به حضورتان تقدیم می گردد: 1- بر اساس نقشه پیوستی اراضی ارائه شده توسط 
خواهان در دو نقطه بوده که قطعه 1 به مسـاحت 40946 مترمربع و قطعه 2 به مسـاحت 5777 مترمربع و 
جمعـاً مسـاحت هـر دو نقطـه 46723 مترمربـع مـی باشد.)پیوسـت 1(   2- خواهـان مدعـی اسـت کـه مسـاحت 
7815 مترمربـع از قطعـه 1 کـه در نقشـه پیوسـتی مشـخص شـده اسـت توسـط خوانـدگان فروختـه شـده و بـه 
افـراد دیگـری واگـذار گردیـده و قطعـه 2 هـم بطـور کامـل فروختـه شـده اسـت. 3- بنـا به اقرار خواهان مسـاحت 
973 مترمربع از قطعه 1 در حال حاضر در تصرف خواهان بوده که این قطعه توسط خواندگان به وی واگذار 
شـده اسـت و در نقشـه پیوسـتی مشـخص گردیـده اسـت. 4- بـر اسـاس اظهـارات خواهـان دعـوی وراث آن 
مرحوم شامل 4 فرزند پسر و 2 فرزند دختر می باشد. 5- اراضی مورد نظر دارای چاه و تأسیسات و تجهیزات 
و بـرق بـوده کـه خواهـان دعـوی مدعـی اسـت چـاه در زمـان آن مرحـوم احـداث شـده ولـی هزینـه تأسیسـات و 
تچهیـزات و بـرق را خوانـدگان خودشـان پرداخـت نمـوده انـد و از طرفـی زمیـن تحـت تصـرف خوانـدگان در حـال 
حاضـر تبدیـل بـه بـاغ مرکبـات گردیـده اسـت کـه سـن درخشـان لیموتـرش بـاغ حـدود 5 سـال و یـا بیشـتر مـی 
باشـد و درختـان را خوانـدگان بـا هزینـه خودشـان حـرص نمـوده انـد.6- بـا عنایت به اینکه اراضی مسـاحی شـده 
توسط خواهان ارائه گردیده است اثبات اینکه اراضی ارائه شده متعلق به مورث طرفین دعوی بوده به عهده 
خواهان می باشد.                                                                      کارشناس رسمی دادگستری - جهانگیری

آگهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری 
کمیسـیون تشـخیص مـاده 12 قانـون زمیـن شـهری در اسـتان کردسـتان بـه موجـب 
نظریـه منـدرج در جـدول ذیـل غیـر مـوات )غ-ی-ر-م-و-ا-ت-( اعـام نمـوده اسـت، لـذا 
بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی مالکیـن و بـه اسـناد مصوبـه مـورخ 70/11/23 مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام مراتـب در دو نوبـت و بـه فاصلـه ده روز بـه اطـاع مالکیـن 
و صاحبـان حقوقـی قانونـی مـی رسـاند در صـورت اعتـراض بـه نظریـه صـادره اعتراض 
خـود را حداکثـر ظـرف مـدت سـه مـاه از تاریـخ انتشـار آخریـن آگهـی بـه مراجـع صالـح 
قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شـده نظریه صادره 

قطعی اسـت.

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/17   تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/7/26 
هیمن محمدی بهرام -سرپرست معاونت امالک و حقوقی م/الف:1978
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هنر فشرده سازی تاریخ
راضیه حسینی

بزرگتریــن  پلیــد،  »هخامنشــیان  نقــدی:  ســردار 
کشــتارها و خیانت هــا را کــرد؛ کشــور را هــم دو دســتی 
تقدیــم  را  ایــران  هــم  ساســانیان  کــرد.  یونــان  تقدیــم 

مغول ها کرد.«
البته بین حکومت 
حملــه  و  ساســانیان 
چندســالی  مغول هــا 
تفــاوت وجــود دارد کــه 
خیلــی مهــم نیســت. در 
واقــع دولت ساســانیان 
میــادی   651 ســال  در 
تمام شــد و مغول ها در 
ســال1219 بــه ایــران حملــه کردنــد . یعنی چیــزی حدود 
568 ســال اختــاف ایــن وســط وجــود دارد کــه تقریبــاً 
انــدازه یــک چشــم بر هم زدن اســت و اهمیــت چندانی 
ندارد. این تکه پانصد و چند ســاله از نظر اســتاد نقدی 
بــه  ساســانیان  مســتقیم،  و  شــود  انداختــه  دور  بایــد 

مغول ها مربوط شوند. 
حاال که نگاه می کنیم بد هم نشــد. وقتی می شــود 
مغول هــا را بــرد کنــار ساســانیان، پــس زندیــه  می تواند 
بیاید قبل از هخامنشــیان. درنتیجه معلوم می شــود که 

کوروش کبیر کریم خان زند را کشت. 
دوران صفویه را هم بیاوریم بعد از هخامنشــیان. 
پلیــد  سلســله  کــه  بــود  صفــوی  شــاه عباس  یعنــی 

هخامنشیان را نابود کرد و انتقام کریم خان را گرفت.
 شاید بد نباشد اشکانیان  و افشاریان را کنار هم 
قــرار دهیــم. )دلیل خاصی ندارد فقط اسم های شــان به 

هم می آیند.(
قاجاریــه بــه نظــر زیادی اســت، نباشــد هــم خیلی 
مهم نیست. چند تا قبله عالم و حرم سرا از تاریخ حذف 
شــود کــه چیــز مهمــی نیســت. می توانیــم پهلــوی را هم 
در یــک فایــل فشــرده کنیم و ســرجمع یک شــاه برایش 
بگذاریــم. این طــوری تاریــخ 2500 ســاله خیلــی جمــع و 
جــور می شــود و نهایتــاً به 200، 300 ســال کاهش پیدا 

می کند.
کتاب تاریخ مدارس هم دیگر نیاز نیست بی خودی 
کلــی سلســله و پادشــاهی بنویســند و بچه هــا مجبــور 
بــه حفظ  شــان باشــند. فقــط کافــی اســت سلســله های 
پادشاهی ایران را به این شکل بنویسند: »هخامنشیان 

پلید، ساسانیان ملعون و حمله مغول ها.«
این طوری درس تاریخ هم به یکی از شــیرین ترین 
درس هــا در مدرســه تبدیــل می شــود؛ چــون دیگــر قــرار 
نیســت اســم کلــی سلســله کــه اصــاً اهمیــت چندانــی 
نــدارد، حفــظ شــود. وقتــی می تــوان بــه همیــن راحتــی 
پانصد سال را از تاریخ حذف کرد، اصاً چرا باید درباره 

آنها نوشت و حفظ کرد؟

رنا
:  ای

س 
عک عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  سرپرســت 
تاکیــد بــر این کــه هدف ما بازگشــایی مدارس با 
رویکــردی آرام، تدریجــی و رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی اســت، گفــت کــه آمــوزش و پــرورش 
برای این که بتواند مدارس کشــور را بازگشــایی 
کنــد نیازمنــد یــک الگــوی مشــارکتی متشــکل از 

کلیه دستگاه ها و نهادهای کشوراست.
بــه گــزارش ایلنــا، علیرضا کاظمــی؛ در هزار 
و یکمین جلســه شــورای عالی آمــوزش و پرورش 
کــه در ســالن جلســات ســاختمان شــهید رجایــی 
برگزار شد، با اشاره به بازگشایی مدارس، اظهار 
کــرد: آمــوزش و پرورش در یک شــرایط ســخت و 
پیچیده کرونایی و با آرامش موفق به بازگشــایی 

مدارس شد. 
کاظمــی بــا اشــاره بــه این کــه در بازگشــایی 
مدارس ما فقط اصول و استانداردهای الزم را به 
اســتان ها اعام کردیم، افزود: شوراهای مدارس 
و استان ها همکاری و هماهنگی خوبی برای آغاز 

به کار مدارس کردند، آموزش و پرورش برای این 
که بتواند تمامی مدارس کشــور را بازگشایی کند 
نیازمنــد همــکاری و همراهی مردم، دســتگاه ها و 

نهادهای مختلف کشور است. 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
بــه هزارمیــن جلســه شــورای عالــی کــه بــا حضور 
از حضــور  گفــت:  برگــزار شــد  رئیــس جمهــوری 
رئیس جمهوری در جلســه شــورای عالی آموزش 
و پــرورش تشــکر می کنــم، نــگاه ایشــان نســبت 
بــه آمــوزش و پرورش متفــاوت از دیگران اســت. 
ایشــان آمــوزش و پــرورش را برنامــه و اولویــت 
اصلــی دولت خود می داند.  کاظمی خاطر نشــان 
کــرد: در ایــن جلســه رئیــس جمهــوری بــه خوبــی 
مســائل و مشــکات آمــوزش و پــرورش را مطــرح 
کرد و این نشــان می دهد که ایشــان بر وضعیت 

آموزش و پرورش کشور کاما واقف است. 
وی گفت: آموزش و پرورش در طی سالیان 
متمــادی نتوانســته اســت بــه راهبــرد اصلی خود 

دست پیدا کند و این امر ناشی از تنها بودن این 
وزارتخانه در حل مسائل و مشکات این دستگاه 

عظیم است. 
ســال  آغــاز  بــرای  کــرد:  تصریــح  کاظمــی 
خوبــی  اقدامــات  و  تمهیــدات  جدیــد  تحصیلــی 
اندیشیده شده بود از جمله؛ آغاز به کار مدرسه 
تلویزیونی ایران، اســتفاده از تمامی ظرفیت های 
شــبکه شــاد، حضور تدریجی و آرام دانش آموزان 
در مــدارس، پیش بینــی پروتکل هــای بهداشــتی، 
واکسیناســیون فرهنگیان و تاکید بر تمرکززدایی 
و  اســتان ها  بــه  بیشــتر  اختیــارات  واگــذاری  و 
مدارس کشور نمونه هایی از این اقدامات است. 
شــاد  شــبکه  کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بزرگ ترین شــبکه آموزشــی کشــور اســت، گفت: 
شــبکه شــاد در آمــوزش و پــرورش کشــور یــک 
اســتثنا و بی نظیــر اســت کــه توانســت در دوران 
کرونا و در کنار فرهنگیان عزیز و فداکار، باری از 
روی دوش آمــوزش و پــرورش بر دارد، با تاش و 

کوشــش همکاران توانســتیم کارکردهای جدیدی 
را به این شبکه اضافه کنیم. 

سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش افزود: 
ســامانه هدایــت را طراحــی کردیم اســامی تمامی 
دانش آموزانــی کــه تبلــت ندارنــد در این ســامانه 
ثبــت شــده اســت به محــض اینکه تبلــت تحویل 
بگیرند اسم آن ها از این سامانه حذف می شود. 
وی ادامه داد: ســامانه نظارت بر بازگشــایی 
مــدارس را راه انــدازی کردیــم و تاکنــون بیــش از 
۴0 هــزار مدرســه الگــوی خــود را بــرای آغاز ســال 
تحصیلــی جدیــد در ایــن ســامانه ثبــت کرده انــد، 

اطاعات این سامانه در حال تکمیل است. 
وی تصریــح کرد: سیاســت ما در بازگشــایی 
مــدارس رویکــردی تدریجی، آرام و ایجاد تقاضای 
اجتماعی برای بازگشایی مدارس بود و تا حدودی 

این امر محقق شد. 
کاظمــی گفــت: کمبــود کتــاب نداریــم ولــی 
مشــکل توزیــع داریــم، ایــن امــر به دلیل مشــکلی 

اســت کــه در ســامانه ســیدا ایجــاد شــده اســت، 
همکاران من تاش می کنند این مشکل رفع شود. 
بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  سرپرســت 
اشــاره بــه این که نســل آینــده کشــور در مدارس 
اجتماعی تشکیل می شوند، گفت: چاره ای نداریم 
جــز بــا ایمن ســازی مــدارس، رعایــت پروتکل هــا و 
دستورالعمل های بهداشتی و همراهی و مشارکت 

جامعه به سوی بازگشایی مدارس برویم. 
شــایان ذکــر اســت؛ در ایــن جلســه اعضــای 
شورای عالی آموزش و پرورش نظرات، دیدگاه ها 
و پیشــنهادهای خــود را دربــاره مســائل مختلــف 
آمــوزش و پــرورش از جملــه: تهیــه مــدل نیــروی 
انسانی ویژه جذب در آموزش و پرورش، طراحی 
مــدل نحــوه اداره آمــوزش و پــرورش بــر اســاس 
نیازهای روز جامعه، آسیب شناســی اجرای ســند 
تحــول بنیادیــن، رایــگان شــدن اینترنــت شــبکه 
شــاد، تشــکیل کاس های حضوری برای پایه های 
اول تا سوم دبستان در مدارس و… بیان کردند.

رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر 
وزارت بهداشــت گفــت تزریق دو دوز واکســن و 
در غیــر این صورت هفته ای دو بار تســت شــرط 
حضور دانشجویان و دانش آموزان در مدارس و 

دانشگاه هاست.
بهداشــت  وزارت  سیاســت  گفــت:  گویــا 
و  اســت  تشــویق  سیاســت  واکسیناســیون،  در 
سیاســت تنبیه جایــی کاربرد دارد که خطر عموم 
مردم را تهدید کند و عمده تاش ما این است که 

مردم را به تزریق واکسن تشویق کنیم.
او افزود: حضور دانش آموزان و دانشجویان 
در کاس هــای درس منــوط بــه تزریــق واکســن 
اســت؛ مگــر ایــن کــه فــرد در هفته یک یــا دو بار 

تست بدهد.
بــه گفته گویا، واکسیناســیون دانش آموزان 
پیش از این آغاز شــده بود و با ســرعت بیشــتری 
انجام خواهد شــد تا هر چــه زودتر دانش آموزان 

به کاس های درس بازگردند.

 انتخاب واکسن های آسترازنکا
و پاستوکووک برای دوز سوم 

کادر درمان

واگیــر  بیماری هــای  رئیــس مرکــز مدیریــت 
وزارت بهداشــت همچنیــن بــا بیــان اینکــه کمیته 
برجســته ترین  از  کشــور  واکسیناســیون  فنــی 
اســاتید تشــکیل شده اســت و در مورد اینکه چه 
نــوع واکســنی بــرای کــدام گــروه ســنی اســتفاده 
شود، تصمیم گیری می کند، گفت که این تصمیم 
مبتنــی بــر شــواهد علمــی و موجودی واکســن در 
کشــور اخذ شــده و تحــت تاثیر هیــچ عاملی قرار 

نمی گیرد.
گویــا درخصــوص نوع واکســن در نظرگرفته 
کادر  یــادآور  دوز  و  بــاردار  مــادران  بــرای  شــده 
بهداشــت و درمــان بــا بیــان اینکــه کمیتــه فنــی 
واکسیناســیون کشــور از برجســته ترین اســاتید 
تشــکیل شــده اســت و در مــورد اینکــه چــه نــوع 
واکســنی برای کدام گروه ســنی اســتفاده شــود، 
تصمیم گیــری می کنــد، اظهــار کــرد: ایــن تصمیــم 
مبتنــی بــر شــواهد علمــی و موجودی واکســن در 
کشــور اخذ شــده و تحــت تاثیر هیــچ عاملی قرار 

نمی گیرد.
وی بــا اشــاره به واکسیناســیون زنــان باردار 
مدت هــا  از  کــرد:  بیــان  ســینوفارم،  واکســن  بــا 
پیــش بــا حضور اعضــای کمیته بــارداری و زایمان 
وزارت بهداشــت جلســات متعددی تشکیل شده 

و اســتفاده از واکســن ســینوفارم برای خانم های 
باردار مورد تایید قرار گرفت و سازمان غذا و دارو 

هم تاییدیه داده است.
از بین واکسن های موجود در 

کشور، نوع مناسب را برای دوز 
بوستر انتخاب کردیم

گویا با ذکر این نکته که از بین واکسن های 
موجود در کشور، نوع مناسب را برای دوز بوستر 
بهداشــت  کادر  داد:  توضیــح  کردیــم،  انتخــاب 
یــا  و  از واکســن آســترازنکا  و درمــان می تواننــد 

پاستوکووک برای دوز بوستر استفاده کنند. 
بنابــر اعــام وبــدا، رییــس مرکــز مدیریــت 
بیماری هــای واگیر وزارت بهداشــت تاکید کرد: از 
برخــی افــراد کــه اظهارنظرهای متعــددی می کنند 
خواهــش می کنــم در نظرات کمیتــه علمی که به 
وزارت بهداشــت اعــام می شــود و وزارتخانــه آنها 
را عینــا مــورد اســتفاده قــرار داده و بــر مبنای آن 

تصمیم می گیرد، تردید ایجاد نکنند.
وی در پایــان گفــت: ایجــاد تردیــد جــز اینکه 
باعث شود مردم اعتماد خود را به این تصمیمات 
از دســت دهنــد هیــچ فایده ای نخواهد داشــت و 

قطعا به ضرر ملت خواهد بود.

بنابراعــام وزیــر راه و شهرســازی، تــا ۱۰ روز 
دیگــر ثبت نــام در ســامانه تقاضــای مســکن بــرای 
اجــرای قانــون جهــش تولیــد مســکن آغــاز خواهــد 

شد.
رســتم  شهرســازی،  و  راه  وزیــر  گــزارش  بــه 
قاســمی، وزیر راه و شهرســازی در حاشــیه نشست 
شــورای عالــی مســکن بــا بیــان اینکــه امــروز اولیــن 
رئیــس  حضــور  بــا  مســکن  عالــی  شــورای  جلســه 
جمهوری و دیگر اعضا برگزار شــد، گفت: با شــروع 
دولت ســیزدهم برای عمل به قول رئیس جمهوری 
و اجــرای قانــون جهــش تولید مســکن کــه دو هفته 
پیــش عمــا به دولــت اباغ شــده اســت، اقداماتی 
انجام دادیم که بتوانیم تولید ۴ میلیون مسکن در 

۴ سال را محقق کنیم. 
وی ادامــه داد: بــرای احــداث ۴ میلیــون واحد 
مسکونی در ۴ سال  نمی توان در هر سال تنها یک 
میلیون واحد مســکونی احداث کرد، چراکه ساخت 
مســکن یک ســال و نیم تا دو ســال طول می کشــد. 

ما برای جبران این موضوع و حل مســاله زمانبندی 
مجبوریم که احداث تعداد بیشــتری مسکن را آغاز 
کنیــم. بنابرایــن در حــال آغــاز احــداث دو میلیــون 
واحد مسکونی هستیم. تفاهم نامه احداث بخشی 
از ایــن واحدهــا امروز در حضــور رییس جمهوری با 
بنیــاد مســکن، صنــدوق تعــاون، وزارت کار، بســیج 
و مجموعــه کســانی کــه در حــوزه توزیــع مدیریــت 
ســاخت به ما کمک می کنند، امضا شــد و به زودی 
عملیات اجرایی احداث دو میلیون واحد مســکونی 

آغاز می شود.
قاســمی بــا اشــاره به اقدامــات اجرایــی انجام 
شــده بــرای احداث ایــن واحدهای مســکونی گفت: 
اوال الزم بود که مساله زمین به عنوان یک موضوع 
مهــم مرتفع شــود. در 10 اقــدام راهبردی وزارت راه 
و شهرســازی ایجاد بانک زمین پیش بینی شده بود 
کــه ایــن مــورد اکنــون  پیشــرفت خوبــی دارد. نیــاز 
کشور باید از محل زمین های دولت تامین شود که 
بخشی از آن در این مدت کوتاه محقق شده است.

وی ادامــه داد: در زمینــه تســهیات در قانــون 
پیش بینی شــده است که 360 هزار میلیارد تومان 
در سال به بخش مسکن تسهیات داده شود. این 
مساله قانون است و باید اجرا شود. به عنوان یک 
اقدام دیگر ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارتخانه 
شــروع شــده و ایــن اقــدام می توانــد بــازوی موفقی 
برای اجرای این قانون باشد. امیدواریم که بتوانیم 
بــه ایــن توافقــات ســرعت دهیم و مســاله ســاخت 
مســکن به ویژه برای اقشــار کم درآمد و دهک های 

پایین با قیمت مناسب را حل کنیم.
وزیر راه و شهرســازی گفت: از تجربه مســکن 
مهر و نمونه های ســاخته شــده در کشــور به خوبی 
اســتفاده کردیــم. از حســن ایــن طرح هــا بــا خبریم 
و معایــب آن هــا را نیــز دیده ایم. ســاخت واحدهای 
مســکونی جدیــد تقاضا محور اســت، بــه این معنی 
کــه هرجــا کــه تقاضــا باشــد، واحدهــای مســکونی 
احداث می شود حداکثر ظرف ١٠ روز آینده ثبت نام 
در ســامانه مجددا شــروع شــده و بر اســاس نیازی 

مســکونی  واحدهــای  می کننــد،  اعــام  مــردم  کــه 
احداث خواهد شد.

وی ادامــه داد: تامیــن زمیــن بــرای ایــن طــرح 
مراحــل مختلفــی دارد. در مرحلــه اول از زمین های 
درون شــهر کــه متعلــق بــه دولــت اســت بــا تغییــر 
دوم  گام  در  کــرد.  خواهیــم  اســتفاده  کاربــری 
زمین هــای در کنــار شــهرها بــا الحــاق بــه شــهر در 
این طرح به کار گرفته خواهند شــد، به شــرطی که 
بخش هــای زیرســاختی آن هــا آماده باشــد.  مرحله 
سوم  نیز احداث مسکن در شهرهای جدید است. 
شناســایی  فرآینــد  بــه  اشــاره  بــا  قاســمی 
تعــدادی  گفــت:  مســکونی  واحدهــای  متقاضیــان 
از نیازمنــدان شناســایی شــده اند. 520 هــزار نفــر 
با اســم و شــماره ملی مشــخص شــده اند که افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. اما 
در نهایت ثبت نام در این ســامانه مشــخص خواهد 
کرد که با توجه به فرم ج مشخص می شود که چه 

کسانی می توانند صاحب مسکن شوند.

وی افزود: این یک فرصت بســیار استثنایی 
است چراکه اوال زمین ها متعلق به دولت است، 
ثانیا، تسهیات خوبی اعطا می شود و ثالثا، ارائه 
خدمــات بــه صــورت رایــگان توســط دولــت انجام 
خواهد شــد. یعنــی همزمان با احــداث واحدهای 
مســکونی نیازهــای خدماتی مثــل درمانگاه، پارک 
و نیازمندی هــای عمومــی توســط دولــت احــداث 
شــده تا شــرایط اجتماعی برای ســکونت مردم در 

واحدها فراهم شود. 
این عضو کابینه سیزدهم ادامه داد: مسکن 
اساســا توسط بخش خصوصی ســاخته می شود. 
بخــش دولتــی اساســا در ســاخت مســکن موفــق 
نبوده و بنا هم ندارد که در زمینه احداث مسکن 
ورود کند. دولت  احداث این واحدهای مسکونی 
را هدایــت و حمایــت می کنــد و  در روزهای آینده 
بــا انبوه ســازان و تعاونی هــا نشســت هایی برگزار 
خواهــد شــد که بخــش خصوصــی وارد این حوزه 

شود.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه بر اســاس 
بــرآورد کارشناســی دقیق کشــور به احــداث حداقل 
ســالی یک میلیون مســکن نیاز دارد، گفت: ساالنه 
حدود 300 هزار واحد مســکونی در کشــور ســاخته 
می شــود کــه ایــن یعنی جــای خالی احداث ســاالنه 
حــدود ۷00 هــزار واحــد مســکونی  کــه نیــاز کشــور 
اســت، وجود دارد. امروز بر اســاس گزارش دقیقی 
کــه در شــورای عالــی مســکن نیــز ارائه شــد، ســهم 
هزینــه مســکن از ســبد هزینه خانوار در روســتاها 
در  و  درصــد   32 حــدود  شــهرها  در  درصــد،   18
کانشــهرها بــاالی ۴5 درصــد اســت. ایــن ســهم در 
تهران باالتر نیز هســت که نشــان می دهد در حوزه 

مسکن نیاز به اقدام فوری وجود دارد.
ادامــه داد: طبیعــی اســت کــه عرضــه و  وی 
تقاضــا تعیین کننــده قیمــت مســکن اســت و اگــر 
عرضه مســکن اضافه شــود، قیمت کم خواهد شد. 
نکتــه مهــم این اســت کــه ســرمایه گذاری در بخش 
مســکن نیــز در ایــن طرح دیده شــده اســت، یعنی 
بر اســاس این طرح به کســانی که به قصد فروش 
مسکن می سازند نیز تسهیاتی عرضه خواهد شد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش: کمبود کتاب نداریم ولی مشکل 
توزیع داریم

آخرین رنگ بندی کرونایی 
 شهرستان های کشور

منتشر شد
بــر اســاس آخریــن رنگ بندی کرونایی شــهرهای 
کشــور، از روز شــنبه ۷ شهرســتان در وضعیت قرمز، 
۱۰۸ شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۲۴۷ شهرستان 
در وضعیــت زرد و ۸۵ شهرســتان در وضعیــت آبــی 

قرار می گیرند.
بنابراعام اپلیکیشــن ماســک، تنها ۷ شهرســتان 
در وضعیــت قرمــز کرونا قرار دارنــد و رنگ بندی جدید 
اپلیکیشــن  در  اســت  برقــرار  از 1۷ مهرمــاه1۴00  کــه 

ماسک منتشر شد.
بــا عبــور اکثــر نقــاط کشــور از قلــه خیــز پنجــم 
و نزولــی شــدن رونــد بســتری، اکثــر نقــاط کشــور از 
وضعیــت قرمــز خــارج شــدند ولــی همچنــان رعایــت 
پروتکل های بهداشــتی، حتی برای افرادی که واکســن  

زده اند، ضروری است.
 شهرســتان های سردشــت، مهابــاد )آذربایجــان 
غربی(، ســنندج، مریوان )کردســتان(، پاوه، جوانرود، 
ســرپل ذهــاب )کرمانشــاه( هنــوز در وضعیــت قرمــز 

هستند.
از روز شنبه ۷ شهرستان در وضعیت قرمز، 108 
شهرســتان در وضعیــت نارنجــی، 2۴۷ شهرســتان در 
وضعیــت زرد و 85 شهرســتان در وضعیــت آبــی قــرار 

می گیرند.

سهم سرانه درمان تامین 
اجتماعی ایثارگران 

بازنشسته در دیون دولت 
قرار گرفت

جانبــاز  بازنشســتگان  معافیــت  بخشــنامه  متــن 
غیرهمــکار تامیــن اجتماعــی از پرداخــت ۲ درصــد حــق 

درمان سازمان تامین اجتماعی، منتشر شد.
معافیــت  بخشــنامه  متــن  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
از  اجتماعــی  تامیــن  غیرهمــکار  جانبــازِ  بازنشســتگان 
پرداخــت 2 درصــد حق درمان ســازمان تامیــن اجتماعی 

)سرانه درمان سهم بازنشستگان( منتشر شد. 
بــر اســاس ایــن بخشــنامه کــه از ســوی معاونــت 
بیمــه  ای ســازمان تامیــن اجتماعــی به مدیران اســتانی 
اباغ شــده، ســهم 2 درصدی یاد شــده باید در ردیف 

دیون دولت به ســازمان تامیــن اجتماعی قرار گیرد.

پشــتیبانی  و  منابــع  توســعه  معــاون 
آموزشــی  برنامه ریــزی  و  پژوهــش  ســازمان 
اعــام کــرد تاکنــون ۴۶۱هــزار نفــر از اتبــاع 
خارجــی ســفارش کتــاب درســی خــود را در 
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی ثبت و 

دریافت کرده اند.
ثبــت  خصــوص  در  تبــار  علــوی  محمــد 
دانش آمــوزان  بــرای  درســی  کتــاب  ســفارش 
اتبــاع خارجــی هماننــد دانش آمــوزان ایرانــی، 
اظهــار کــرد: ایــن امکان وجود دارد به شــرطی 
که اطاعــات دانش آموزان اتباع خارجی برای 
ثبت ســفارش کتاب درســی، در سامانه سیدا 
مــورد تایید مدیر مدرســه قرار گرفته باشــد تا 
کتــاب بــه مدرســه ارســال شــود، تــا زمانی که 
احــراز  خارجــی  اتبــاع  دانش آمــوزان  هویــت 
نشــده باشــد امــکان ثبــت ســفارش و ارســال 

کتاب فراهم نمی شود.
وی افــزود: دانش آمــوزان اتبــاع خارجــی 
کــه کــد 11 رقمــی از وزارت کشــور دریافت و در 
مدارس ثبت نام کرده اند، کتاب درســی خود را 
دریافت کرده اند و هیچ مشــکلی وجود ندارد، 

امــا افــرادی که کــد 11 رقمی دریافــت نکرده اند 
به این معنا است که هنوز ثبت نام نکرده اند و 
امکان ثبت سفارش کتاب درسی وجود ندارد.
امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  ســازمان  بین الملــل 
آموزشــی، معــاون توســعه منابع و پشــتیبانی 
آموزشــی  برنامه ریــزی  و  پژوهــش  ســازمان 
فــروش  ســامانه  کــه  آنجایــی  از  داد:  ادامــه 
و توزیــع مــواد آموزشــی متصــل بــه ســامانه 
ثبت نام دانش آموزی )ســیدا( اســت، بنابراین 
نداشــتن کــد ملی به هیچ عنــوان مانعی برای 
ثبت نــام ایــن دانش آمــوزان در ســامانه کتاب 
نیست و این دانش آموزان پس از ثبت نام در 
ســامانه ســیدا و دریافت کــد دانش آموزی به 
راحتی می توانند برای ســفارش کتاب درســی 

اقدام کنند.
وی گفت: از مدیران مدارس می خواهیم 
بــرای پیگیری ثبت نام تمامی دانش آموزان در 
سیدا و پیگیری سفارش کتاب درسی آنان از 
طریق خانواده ها و دریافت کتاب های درســی 

از منطقه اقدام کنند.

نحوه ثبت سفارش کتاب درسی 
اتباعی که کد ۱۱ رقمی ندارند

شرط حضور در مدارس و دانشگاه ها اعام شد

 معاون پرستاری وزارت بهداشت، تازه ترین
خدمــات  تعرفه گــذاری  قانــون  اجــرای  جزئیــات 

پرستاری را تشریح کرد.
بــه گزارش مهر، عباس عبادی گفت: دولت 
و شــورای عالــی بیمــه همراهــی کردنــد و اوایــل 
ســال جــاری مصوبــات کامل شــد و اجــرای قانون 
تعرفه گذاری ازسوی معاون اول ریاست جمهوری 

کلید خورد.
معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت، بــا بیان 

اینکه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری حدود 
اســامی  در مجلــس شــورای  1۴ ســال گذشــته 
تصویــب شــد، اظهــار کــرد: متأســفانه عملیاتــی 
شــدن، ابــاغ و تدویــن آئین نامــه ســال ها طــول 
کشــید کــه عمدتــاً بــه تخصیــص اعتبــار و بودجه 

مربوطه بود.
عبادی تصریح کرد: نکته ای که اکنون وجود 
دارد، بحــث تخصیــص اعتبــار برای ســال 1۴00 از 
ســوی ســازمان برنامه و بودجه است، چراکه این 

موضــوع در بودجــه عملیاتــی ســاالنه پیش بینــی 
نشــده بــود و تــاش بــر ایــن اســت کــه بــا رایزنی 
بتوانیــم در نیمــه دوم ســال ایــن امــر را عملیاتــی 
کنیم اما می توانیم قول دهیم که این امر به طور 
قطــع در اعتبارات بودجه 1۴01 پیش بینی خواهد 

شد.
معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت در ادامه 
بــا بیــان اینکــه پرســتارانی کــه عضویــت رســمی، 
پیمانی، قراردادی و شــرکتی دارند علی رغم اینکه 

شــرح وظایــف یکســانی داشــته و در یــک محیــط 
شــکاف  و  تفــاوت  می کننــد،  فعالیــت  مشــترک 
حقوقی دارند، گفت: قرار بر این بود که دوستان 
شــرکتی و قــراردادی حداقــل مشــابه 80 درصــد 
حقوق دوســتانی که قرارداد رســمی دارند را اخذ 
کننــد کــه ایــن موضوع هــم نیاز بــه پیگیری جدی 
دارد. بــا توجــه به قــول وزیر بهداشــت امیدواریم 
این مشــکل هم تا ســالروز گرامی داشــت پرستار 

رفع شود.

اجرای تعرفه های 
پرستاری به سال 
۱۴۰۱ موکول شد

ثبت نام برای خانه های »جهش تولید«
از ۱۰ روز دیگر


