
رئیس جمهــوری روســیه معتقد اســت 
رمزارزها بی ثبات تر از آن اند که برای تسویه 
قراردادهای نفت استفاده شوند؛ اما با این 
حــال به عنوان راهی بــرای پرداخت، درخور 

جایگاهی هستند.
بــه گزارش ایســنا، والدیمیر پوتین این 
  CNBC بــا شــبکه اظهــارات را در مصاحبــه 
کرملیــن  وب ســایت  در  کــه  کــرد  مطــرح 
منتشر شــد. از او پرســیده شد آیا پیش بینی 
می کنــد رمزارزهــا بــرای تســویه قراردادهــای 
نفتــی در آینــده جــای دالر را بگیرند. روســیه 
سال هاســت تــاش می کند وابســتگی خود 
به دالر آمریکا را که به شــکل گســترده برای 
تســویه قراردادهای نفتی استفاده می شود، 

کمتر کند؛ اما با وجود اینکه برخی از شرکتها 
به تجارت کاالها به یورو روی آورده اند، موفق 
نشده است در سطح گسترده به این هدف 
نائل شــود.  پوتین گفت: هنوز زود است در 
این باره صحبت کنیم.  البته رمزارز می تواند 
یــک واحد پرداخت باشــد؛ اما خیلی بی ثبات 
اســت. بــرای انتقــال وجــه مالــی از مکانی به 
مــکان دیگر بلــه اما تصور می کنم هنــوز زود 
است برای تجارت به خصوص تجارت منابع 
انرژی استفاده شود.  روسیه امسال مقررات 
رمــزارز را معرفــی و پرداخت کاالها و خدمات 
با اســتفاده از رمزارز در این کشــور را ممنوع 
کرد؛ با این حال ســرمایه گذاری در رمزارزها 

قانونی است.

پوتین : هنوز برای استفاده از رمزارزها در معامالت 
نفتی زود است

رضا پدیدار 

رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

پایــدار  توســعه  كــه  می دانیــم  به خوبــی 
كشــور نیازمنــد یــك مــدل اجرایــی و عملیاتی و 
ارتباطات محكم بین دولت به عنوان كارفرما و 
دانشگاه به عنوان مركز علم و فن آوری و بخش 
خصوصــی به ویــژه نهادهــای اجرایــی و عملیاتی 
به عنوان پشتیبان و راهبر عملیاتی ) اجرایی ( 
می توانند در یك مدل كارآمد حضوری اثربخش 
در صحنــه مدیریتــی و اقتصادی كشــور داشــته 

باشند. 
بــا توجه بــه تغییرات شــتابنده محیط های 
علمی و فن آوری و نیز اثرگذاری آنها در بازار های 
كــه  اســت  آورده  حاصــل  را  بســتری  جهانــی، 
تولیدكنندگان و مصرف كنندگان را ناچار می سازد 
كــه همــواره خــود را بــا این تغییــرات هماهنگ و 
همــراه کننــد. در تمامی كشــورهای جهان ارتباط 
میــان نهادهــای حاكمیتــی و ســفارش دهنده بــا 
مجریــان طرح هــا و پروژه هــا همــواره مســئله ای 

پیچیده و بسیار مهم بوده است.
 ریشه اصلی این مسئله از تفاوت ماهیت 
این دو نهاد ناشی می شود؛ چرا كه صنعت یك 
نهــاد اقتصــادی و علمــی اســت و در كشــورهای 
پیشــرفته، دو نهــاد صنعــت و دانشــگاه گام بــه 
گام در توســعه یكدیگــر نقــش تكاملی متقابل 
داشته و دارند. پیشرفت های اولیه علمی سبب 
بــه وجــود آمــدن صنایع شــده اســت كــه عاوه 
بــر اثبــات نظریه هــای علمــی، ابزارهــای الزم را 
بــه همــراه نیازهــای جدیــد بــرای پیشــرفت های 
بعــدی علمــی فراهــم می كردنــد و ایــن مســیر 
همكاری هــای  صــورت  بــه  همچنــان  تكاملــی 
علم محــور )بــرای حــل مســایلی علمــی موجــود 
در صنعــت( و برنــــامه های پروژه محــور )بــرای 
اجــرای پروژه هــای مــورد عاقــه صنعــت( انجام 
و  شــكل گیری  بــا  صــورت،  ایــن  در  می شــود. 
توانمندی هــای موجــود در كشــور در  هدایــت 
قالــب نظام هــای تشــكلی و هدایــت حرفــه ای، 
صنعــت می توانــد نقــش و جایــگاه واقعی خود 
را در فرآیند مدیریتی و اجرایی كشــور به دســت 
آورده و بــه عنــوان یك پایگاه حرفه ای در تحقق 

اهداف ازپیش تعیین شده عمل کند. 
كــه  گفــت  می تــوان  صــورت،  ایــن  در 
شــكل گیری فعالیت هــای صنعتــی و اقتصــادی 
در صورتــی می توانــد در دســتیابی بــه اهــداف و 
چشم انداز خود دست یابد كه به نحو شایسته 
و موثــری اهــداف اســتراتژیك خــود را تبییــن و 
هدایــت کنــد. در ایــن زمینــه می تــوان گفت كه 
شكل گیری نهادهای انجمنی با توجه به توسعه 
و گســترش آنهــا در اقصــی نقــاط دنیــا بهتریــن 
پایــگاه برای دســتیابی به ماموریت هــا و اهداف 
خــرد و كان خــود در تمــام عرصه هــای فعالیتی 
اســت. بــر این اســت، می تــوان اولیــن گام را در 
تعریــف اهــداف اســتراتژیك به عنــوان زیربنای 
حركت فعال برای كلیه نهادهای انجمنی به ویژه 

در توسعه فعالیت ها این چنین برشمرد: 
زمینه هــای  در  فعالیت هــا  توســعه   -1

تخصصی همچون صنایع نفت، 
گاز، نیرو و صنایع وابسته 

مســیر  دادن  ســوق   -2
اجــرای  ســمت  بــه  فعالیت هــا 

EPC پروژه های مستقــل
پیاده ســازی  و  توجــه   - 3
واقعــی اســتانداردها در اجــرای 

هر یك از پروژه ها 
برنــد  تقویــت   -4

شــركت های عضــو با انجــام مطلــوب پروژه ها و 
فعالیت های تخصصی

5- ایجاد اعتقاد راسخ به مدیریت دانش 
و ایجاد نوآوری در ارائه خدمات تخصصـی

6- همــكاری بــا كلیــه شــركت های عضــو 
در راســتای هم افزایــی و ایجــاد امــكان ورود بــه 
پروژه هــای بزرگ ملــی و در نهایت حضور فعال 

در پروژه های منطقه ای و بین المللی
7- گســترش بازاریابــی و نفــوذ بــه ســایر 
كشورها به خصوص كشورهای منطقه و سپس 

در ابعاد جهانی
در ایــن زمینــه و به درســتی می تــوان گفت 
كــه انجمن شــرکت هــای مهندســی و پیمانکاری 
نفت، گاز و پتروشیمی )Apec( در تحقق اهداف 
پیش گفته و به عنوان یك نهاد فعال و تخصصی 
)حرفــه ای( در تمام عرصه هــای صنعت احداث و 
انــرژی اقــدام و در ایــن مســیر بعنــوان یــك نهاد 
تشــكلی فعــال جایگاه واقعی خــود را پایدار و به 
نحوی اثبات کرده اســت. در این باره ارزش های 
اولویت  دار سازمانی می تواند در نگاه كلی و ملی 

موارد زیر را در بر داشته باشد :
1- رعایت اخالق حرفه ای بعنوان مهمترین 

عامل فرآیندی در عامل سازنده اعضا
2- رعایــت كیفیــت و الــزام واقعــی بــه آن 

برای كلیه فعاالن و اعضا
3- پایبندی به مدل های زمانی برای رعایت 

صرفه و صالح طرف قراردادها 
بــه  پاســخگویی  و  مشــتری مداری   -4

كارفرمایان و تعامل منطقی با آنهـــا
5- اولویت بخشــی بــه كارگروهــی و اخــذ 

تصمیم ها براساس خرد جمعــی
6- توجــه همــه جانبــه و اعتقــاد راســخ به 

مهندسی ارزش در تمامی ابعاد آن 
7- پیــاده ســازی سیســتم هــای مدیریــت 

دانش در فرآیند توسعه و مدیریت سازمانی
در ایــن زمینــه و بــا ضــرس قاطع مــی توان 
گفــت كــه مــوارد یــاد شــده همــواره در مســیر 
فعالیتــی انجمــن اپک مــورد توجه هیئــت مدیره 
و نیــز كلیــه اعضــاء واقــع شــده و بــه درســتی در 
پیاده ســازی و مقبولیت آن به ویژه در پروژه های 
ملــی و منطقــه ای اقــدام جــدی محقــق و صورت 

پذیرفته است.  
در بیــان واقعیت هــای حاكم بر این انجمن 
نیــز می تــوان یــادآوری کــرد كــه عــاوه بــر تحقق 
اهــداف كمــی و مدیریتــی، نــگاه انجمــن بــر خط 
مشی كیفی نیز از یك نگاه سیستمی برخوردار 
است به طریقی كه كلیه شركت های عضو ضمن 

برخــورداری از یــك مــدل كارآمــد 
راســتای  در  انســانی،  نیــروی 
تــداوم و تكامــل نظــام مدیریتــی 
اســتراتژیك  اهــداف  تحقــق  و 
خود و نیز استقرار و پیاده سازی 
اقــدام  حرفــه ای  اســتانداردهای 
و در ســر لوحــه فعالیت هــا قــرار 
داده انــد. بهبود مســتمر كیفیت 
خدمــات و فرآیندهــا در راســتای 
بــرآورده شــدن كلیه نیازهــای طــرف قراردادها و 
نیز ارتقای ســطح رضایت مندی آنان می تواند به 
عنوان یك پیش زمینه سرلوحه سایر انجمن ها و 

تشكل های موازی قرار گیرد. 
از طرفــی، بایــد توجــه داشــته باشــیم كــه 
روند سریع جهانی شدن و تغییرات تكنولوژیكی 
ســازمان های  بقــای  كــه  اســت  شــده  باعــث 
مهندســی در جهــان رقابتی امروز قدری دشــوار 
باشــد.  بــه طور خــاص، بحران های اقتصادی در 
جهــان تاثیــرات زیادی را بــر روی صنعت احداث 
و انرژی و به ویژه در كشــور های در حال توســعه 
هماننــد ایــران داشــته اســت.  امــا از آنجــا کــه 
عملكــرد شــركت های ساخت وســاز در بازارهــای 
بین المللــی بســیار كــم بــوده و مشــكات جدی 
را بــرای كل اقتصــاد كشــور ایجــاد كــرده اســت. 
بنابرایــن اهمیــت اقدامــات مربــوط بــه بازارهای 
ملی و ســپس بین المللی شــدیدا افزایش یافته 
است؛ چرا كه استراتژی های بازاریابی بین الملل 
مشابه با استراتژی های داخلی و بومی نیستند. 
ولــی در صورتــی كه شــركت های صنعت احداث 
و انــرژی، اســتراتژی بازاریابــی بین المللی خوبی 
را ایجاد كنند و توســعه دهند، موفقیت آنها در 
بازارهای بین المللی بسیار بهتر و نافذتر خواهد 

شد. 
در ایــن بــاره انجمــن اپــك توانســته اســت 
ضمن توجه به موارد پیش گفته، خود را در مسیر 
توسعه پایدار نیز قرار دهد و هدایت زیرمجموعه 
بــا  خــود را در اجــرای طرح هــای ملــی توســعه 
مفهومــی ارزشــمند از منظــر زیســت محیطی و 
اجتماعی با رویكرد اقتصادی و نیز تغییر نگرش 
مدیران و مسئوالن به مفهوم رشد و پیشرفت بر 
عهده گیرد. به خوبی می دانیم كه توســعه پایدار 
فرآیندی است كه آینده ای مطلوب را برای جوامع 
بشــری متصــور می ســازد كــه در آن اســتفاده از 
منابــع، بــدون آســیب رســاندن بــه یكپارچگــی ، 
زیبایی و ثبات نظام های حیاتی، نیازهای انسان 

را برطرف می کند. 
توسعه پایدار راه حل هایی را برای الگوهای 
ســاختاری، اجتماعــی و اقتصــادی توســعه ارائــه 
می دهــد تــا بتوانــد از بــروز مســائلی همچــون 
ســامانه های  تخریــب  طبیعــی،  منابــع  نابــودی 
زیســتی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش 
آمــدن  پاییــن  و  بی عدالتــی  بی رویــه جمعیــت، 
كیفیت زندگی انسان های حال و آینده جلوگیری 
كند. توســعه پایدار فرآیندی اســت در اســتفاده 
از منابع ، هدایت سرمایه گذاری ها ، جهت گیری 
توســعه فنــاوری و تغییــرات نهــادی، بــا نیازهــای 

حال و آینده سازگار باشد.
 توجه داشــته باشــیم كه توسعه پایدار كه 
از دهــه 1990 بــر آن تاكید شــده اســت جنبه ای 
از توســعه انســانی و در ارتباط با محیط زیســت 
و نســل های آینده اســت. هدف توسعه انسانی 
پرورش قابلیت های انسانی محسوب می شود . 
از طرفی، باید بدانیم كه توسعه پایدار به عنوان 
یك فرآیند، در حالی كه الزمه بهبود و پیشرفت 
اســت، اســاس بهبــود وضــع و رفــع كاســتی های 
اجتماعــی و فرهنگــی جوامع پیشــرفته را فراهم 
مــی آورد و باید موتور محركه پیشــرفت متعادل، 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  و هماهنــگ  متناســب 
فرهنگــی تمامــی جوامــع و به ویژه كشــورهای در 

حال توسعه باشد.
در این صورت باید توجه داشته باشیم كه 
توســعه پایدار ســعی دارد به چهار نیاز اساســی 

پاسخ گوید:
1- تلفیق حفاظت و توسعه 

2- تامین نیازهای اولیه زیستی انسان
3- دست یابی به عدالت اجتماعی 

4- خودمختاری و تنوع فرهنگی وحفاظت 
از یگانگی اكولوژیكی

از ایــن رو، تمركــز توســعه پایــدار بســیار 
گســترده تــر از الزامــات صرفــا محیــط زیســت 
است؛ به طریقی كه رعایت این موارد همچنین 
در مــورد اطمینــان از یــك جامعــه قــوی، ســالم 
و عادالنــه می توانــد یــا اثــر بخــش باشــد.  ایــن 
برداشــت بــه معنــای رفــع نیازهای متنــوع همه 
افــراد در جوامــع موجــود و آینــده، ارتقــای رفــاه 
شــخصی، انســجام و شــمول اجتماعــی و ایجاد 

فرصت های برابر است.
رویكــردی  بــا  انــرژی  و  احــداث  صنعــت 
نوین در انجمن اپک توانســته اســت با هدایت 
منطقــی این مهم تمام ظرفیت های خود را برای 
شركت های عضو به كار ببندد که از آن همگان 
بهره منــد گردیــده انــد . چــرا كــه توســعه پایــدار 
فرآیندی است برای به دست آوردن پایداری در 
هر فعالیتی كه نیاز به منابع و جایگزینی سریع 
و یكپارچه آن وجود دارد. توسعه پایدار در كنار 
رشــد اقتصادی و توســعه بشــری در یك جامعه 
یا یك اقتصاد توســعه یافته، ســعی در تحصیل 

توسعه مستمر، ورای توسعه اقتصادی را دارد.
بــا شــناختی كــه از انجمــن اپــک داشــته و 
دارم مــی توان گفت كه اثرگذاری و نقش پذیری 
ایــن انجمن قدیمــی و وزین می توانــد در فرآیند 
اقتصــادی و اجتماعــی كشــور به ویــژه در اجــرای 
نگهداشــت،   ســطح  و  توســعه ای  طرح هــای 
حیــات  تجدیــد  كــه  آورد  حاصــل  را  شــرایطی 
اقتصــادی و تغییــر كیفیــت رشــد اقتصــادی و 
نیــز بــرآورده ســاختن نیازهــای اولیــه ضــروری 
ارتقــای  نیــز  از منابــع و  و همچنیــن حفاظــت 
منابــع همــراه بــا جهت گیری مجــدد دانش فنی 
اقتصــادی در  بــرای تصمیم گیری هــای عادالنــه 
بســتر جهت گیری هــای مجــدد روابــط اقتصادی 
بین المللی و در فرآیند نهایی آن اقدام در جهت 

مشاركتی ساختن توسعه عمل کند. 

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

صنعت احداث و انرژی
كلید توسعه پایدار
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هوالرزاق

راستی آزمایی ادعای 
کم کاری در فرانسه
کارشناسان معتقدند رئیس جمهوری 

فرانسه این بحث را برای توجیه باالبردن سن 
بازنشستگی مطرح می کند

ترجمه: محمود نواب مطلق

مکــرون،  امانوئــل 
فرانســه،  رئیس جمهــوری 
برنامــه  ارائــه  هنــگام 
فرانســه  ســرمایه گذاری 
تــا ســال 2030 بــار دیگــر 
فرانســه  در  کــرد  تأکیــد 
مــردم از ســایر نقــاط کمتر 
نکتــه ای  می کننــد؛  کار 
بســیار بحــث برانگیــز کــه 

به اعتقاد صاحبنظران، او در توجیه باال بردن ســن قانونی 
بازنشستگی بیان کرده است.

 آیــا ایــن اظهــار نظــر مکرون که »ما کشــوری هســتیم 
که مردم در آن از سایرکشــورها کمتر کار می کنند« درســت 
اســت؟ بــه اعتقاد او، »زمــان اختصاص یافته به کار در میان 
ســایر بخش هــای زندگــی، در ســطح مطلوبــی قرار نــدارد.« 
پاسخ به این سوال بستگی به معیارهای انتخابی برای زمان 

مطلوب کاری دارد و گزینه ها در این مورد فراوان است. 
بر اســاس داده های دفتر آمار اتحادیه اروپا،  فرانســه 
با 40.4  ساعت کار تمام وقت با دستمزد در هفته در سال 
2020  قبــل از یونــان بــا 4۵/۵ ســاعت و لهســتان بــا 42.2 
ســاعت و بعــد از لوکزامبــورگ بــا 40.3 ســاعت  و دانمــارک 
بــا 38.4 ســاعت در هفتــه قــرار دارد. امــا این آمــار در خارج 
از اتحادیــه اروپــا متفــاوت اســت.  بــر اســاس آمــار ســازمان 
همکاری و توســعه اقتصادی، مردم فرانسه به نحوی آشکار 
از مردم ترکیه با 48/3 ساعت کمتر و از مردم نروژ با 38.7 
ساعت در هفته بیشتر کار می کنند. اگر مدت کار تمام وقت 
و پاره وقــت بــا دســتمزد در هفتــه را بــا هم در نظــر بگیریم، 
میزان ساعت کاری مردم فرانسه  با 36.3 ساعت در هفته 
با متوســط ســاعت کاری مردم در اتحادیه اروپا  برابر اســت. 
گرچه از آلمان با 36.8 ساعت در هفته کمتر و از دانمارک با 
32.3 ساعت و هلند 29.3 ساعت در هفته بیشتر است. 

در یک نگاه اجمالی داده های یوروست نشان می دهند 
کــه تقریبــا در تمام کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا گرایشــی 
به ســمت کاهش ســاعت کاری تمام وقت در طول هفته با 
همگرایــی قابــل توجهــی به وجود آمده اســت. طی ده ســال 
میــزان ســاعت کاری هفتگــی در آلمــان از 41.9 ســاعت  بــه 
40.۵ ســاعت در هفته کاهش یافته اســت. این کاهش در 

فرانسه از 41.4 به 40.4 ساعت در هفته بوده است.
 اگــر میــزان ســاعت کاری تمام وقــت ســاالنه را معیــار 
محاســبه قرار دهیم در این صورت نیز  فرانســه را نمی توان 
کشــوری نامیــد کــه از بقیــه کشــورها کمتــر کار می کنــد.  بر 
اســاس آمــار ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی، میزان 
فرانســه در ســال 2020، 1400  کاری ســاالنه در  ســاعات 
ســاعت بوده اســت؛ در حالی که این میزان در پرتغال 1613 
و در انگلســتان 1367 و در آلمــان 1332 ســاعت اســت. بــا 
این حساب بسیار سخت می توان به آنچه مکرون در ذهن 
می پرورانــد، هنگامــی کــه او از چرخــه زندگی ســخن می راند 
و بــه میــزان زمــان اختصاص یافته به کار اشــاره می کند، پی 
برد. کارشناســان بر این باورند که این نوع ســخنان مکرون 
برای توجیه باال بردن ســن قانونی بازنشســتگی اســت. سن 
62 ســالگی بــرای بازنشســتگی قانونــی در فرانســه عمــا از 
بســیاری از کشــورهای اروپایی کمتر است. البته این نکته را 
هــم نبایــد از نظر دور داشــت که ســن قانونی بازنشســتگی 
معموال با سن عملی بازنشستگی متفاوت است. در فرانسه 
سن واقعی بازنشستگی 63.3 سالگی است. در آلمان سن 
واقعی و ســن قانونی بازنشســتگی تقریبا یکی هســتند. به 
ترتیب 6۵.۵ و 6۵ ســالگی.  در این محاســبات باید مراقب 
اشــتباهات نیز بود. به عنوان مثال، با بررســی  آمار سازمان 
همکاری و توســعه اقتصادی در باره مقایســه میزان ساعات 
کاری ســاالنه در فرانســه و آلمــان بــه این نکتــه پی می بریم 
که تعداد ســاعات کاری یک فرانســوی در 40 ســال با تعداد 
ساعات کاری  یک آلمانی در 42 سال برابر است. از آنجا که 
ســن واقعی بازنشســتگی در آلمان از فرانسه دو سال دیرتر 
است می توان به این نتیجه رسید که میزان ساعت کاری در 

چرخه زندگی در هر دو کشور نزدیک به هم است.
 نرخ اشــتغال پایه ســنی ۵۵ تا 64 ســالگی در فرانسه 
۵۵.2 درصــد اســت کــه این میزان از متوســط نرخ اشــتغال 
در این پایه ســنی در اتحادیه اروپا یعنی ۵9.8 درصد کمتر 
اســت. ایــن نرخ در ســوئد 77.6، در آلمــان 71.7 و در هلند 
71 درصد اســت. البته این نرخ اشــتغال فرانســه تا حدی از 
اسپانیا و ایتالیا به ترتیب با درصدهای۵4.7 و ۵4.2 درصد 
بیشتر است. بنابراین در مجموع نظر رئیس جمهوری فرانسه  
در این خصوص که مردم فرانسه از بقیه کمتر کار می کنند 
به هیچ وجه درست نیست مگر آنکه او تعداد افراد بیکار را 

در آمارگیری خود لحاظ کرده باشد.
منبع: راشاتودی

5 طرح و الیحه متضاد 
برای اصالح ساختار 
حکمرانی انرژی روی 

میز مجلس
تعــدد طرح هــا و لوایــح مختلــف در حــوزه اصــالح 
ســاختار حکمرانــی انــرژی در مجلــس نشــان می دهــد 
کــه ظاهــرا هنــوز نهادهــای متولــی )دولــت و مجلــس( 
بــه جمع بنــدی مشــخصی دربــاره چگونگــی اصــالح این 

ساختار نرسیده اند.
خبرگــزاری فارس در گزارشــی نوشــت: تقریبا در بین 
کارشناســان حــوزه انرژی هیــچ اختاف نظری دربــاره لزوم 
اصــاح ســاختار حکمرانــی انــرژی وجــود نــدارد و همــگان 
معتقدند که با ساختار فعلی، صنعت نفت و نیروی کشور 
نمی توانــد بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کنــد. امــا بــا وجود 
اهمیت این موضوع، تاکنون دولت و مجلس در دولت های 

مختلف اقدام موثری انجام نداده اند.
اکنــون تعــدد طرح هــا و لوایــح مختلف دربــاره اصاح 
ســاختار حکمرانــی انــرژی در مجلــس نشــان می دهــد کــه 
ظاهرا هنوز نهادهای متولی )دولت و مجلس( به جمع بندی 
مشــخصی درباره چگونگی اصاح این ســاختار نرسیده اند. 
به عنــوان مثــال هنوز مشــخص نیســت که جایگاه شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی در ســاختار جدید حوزه انرژی چه 

خواهد بود.
تعدادی از طرح ها و لوایحی که اکنون در دســتور کار 

مجلس شورای اسامی قرار دارد به این شرح است:
1- طــرح تشــکیل وزارت انــرژی:  بــر اســاس تبصــره 
2 مــاده 1 ایــن طــرح مقــرر شــده، همزمــان بــا اجــرای ایــن 
قانــون کلیــه اهداف، مأموریت ها و وظایــف مربوط به امور 
پتروشیمی از وزارت نفت منتزع و به وزارت صنعت، معدن 

و تجارت منتقل شود.
2- طرح اساســنامه شــرکت ملی صنایع پتروشیمی: 
این طرح براساس قوانین موجود کشور، اساسنامه فعلی 
شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی مصــوب ســال 13۵6 را بر 
اســاس نقــش جدیــد شــرکت ملــی صنعت پتروشــیمی در 

قالب سازمان توسعه ای اصاح و بازنویسی کرده است.
3- طرح اساســنامه شــرکت ملی گاز ایران: براساس 
مــاده 6 ایــن طرح موضوع فعالیت شــرکت عبارت اســت از 
مدیریــت و راهبــری فعالیت هــای تصــدی و انجــام عملیات 
باالدستی و پایین دستی نفت و گاز و صنایع وابسته و نیز 

تجارت نفت و گاز داخل و خارج کشور.
4- الیحــه تأســیس نهــاد مســتقل تنظیم گــر بخــش 
برق: طبق تبصره ذیل جزء 3 ماده واحده،  اساسنامه نهاد 
تنظیم گر ســایر بخش ها و محل اســتقرار دبیرخانه آنها به 

پیشنهاد شورای رقابت به تصویب هیات وزیران می رسد.
5- طــرح تشــکیل شــرکت ملــی صنایــع پاالیشــی و 
پتروشــیمی: کلیه وظایف و اختیارات مربوط به مدیریت و 
نظارت بر صنایع پاالیشی نفت خام به شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی واگذار شــده و شــرکت ملی صنایع پاالیشــی و 

پتروشیمی تشکیل می شود.

ساز های متفاوت برای اصالح ساختار 
حکمرانی

در مجلــس شــورای اســامی از یــک طــرف طرحــی بــا 
این پیشنهاد در حال بررسی است که شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی از وزارت نفت منتزع و در وزارت صمت تجمیع 
شــود و از طــرف دیگــر همزمــان طرحــی بــا هــدف واگــذاری 
وظایف پاالیشی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ذیل وزارت نفت 
و طــرح دیگــری بــا هــدف بازنگری اساســنامه شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از شرکت های تابعه وزارت 

نفت در حال بررسی است.
تعدد طرح های مذکور نشان از پراکندگی تصمیم گیری 
حــوزه قانون گــذاری، دیدگاه هــای متفــاوت و غیرهمســو در 
خصوص تغییر ساختار وزارت نفت و شرکت های تابعه آن 
دارد کــه الزم اســت بــر مبنای اصول صحیح حکمرانی طبق 
قوانین و سیاســت های باالدستی به این موضوع رسیدگی 
شــود و همــه طرح هــا بــه صــورت یکپارچــه مــورد بررســی 

تخصصی قرار گیرد.

آژانس بین المللی انرژی: 
بحران انرژی اقتصاد 

جهان را تهدید می کند
آژانــس بین المللــی انــرژی اعــالم کــرد قیمــت بــاالی 
انرژی بر فشار تورم می افزاید و در کنار کمبود برق باعث 
کاهــش فعالیت هــای صنعتــی و کنــد شــدن رونــد بهبــود 

اقتصاد می شود.
آژانــس  رویتــرز،  از  تســنیم  خبرگــزاری  به گــزارش 
بین المللــی انــرژی اعــام کــرد بحــران جهانی انــرژی تقاضا 
بــرای نفــت را ۵00 هــزار بشــکه در روز افزایش داده اســت 
و می توانــد باعــث بــاال رفتن تــورم و کند شــدن روند بهبود 
اقتصاد جهان از همه گیری کرونا شــود. قیمت گاز طبیعی 
نیــز اخیــراً افزایــش قابل توجهــی داشــته و باعث بــاال رفتن 
قیمــت بــرق به دنبــال کمبــود انــرژی در آســیا و اروپــا شــده 
 اســت. آژانــس بین المللی انرژی در گــزارش ماهانه خود از 
بــازار نفــت اعام کــرد: »باال رفتن قیمت زغال ســنگ و گاز 
و همچنین خاموشــی های گســترده، تولیدکننــدگان برق و 
صنایــع وابســته بــه انرژی را مجبور کرده اســت بــرای ادامه 

فعالیت خود به نفت روی بیاورند.«
ایــن آژانــس پیش بینــی می کند تقاضــای جهانی برای 
نفــت در ســال آینده میادی به ســطح قبــل از بحران کرونا 

بازگردد.
آژانــس بین المللــی انرژی پیش بینی خــود از تقاضای 
نفت در ســال جاری و ســال آینده میادی را به ترتیب  170 

هزار و 210 هزار بشکه در روز باال برده  است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

خبر تولید عطر با طراحی ویژه نابینایان توسط امیدان تجارت اروند، برای نخستین بار در ایران از جمله خبرهای مسرت بخشی است که 
در آستانه ی روز جهانی نابینایان به عنوان هدیه ای برای این عزیزان با ایجاد حس لطافت در وجود نازنین آنان در نظر گرفته شده است. 
الزم به ذکر است که شرکت امیدان تجارت، ارائه دهنده ی محصوالت برند آکوادی و با افتخار تولید ملی در زمینه ی تولید محصوالت 
آرایشی و بهداشتی، توانسته است در طراحی این عطر، عالوه بر ویژگی هایی همچون ماندگاری باال، با رایحه  جادویی و عصاره سفر آب 
و... ویژگی  های منحصر به فرد دیگری از جمله به کارگیری خط بریل برروی جعبه ادکلن ها برای نخستین بار در ایران و  در راستای احترام 

به حقوق نابینایان عزیز لحاظ شده است.
در معرفی برند آکوادی باید ذکر کنیم که ارائه ی تنوعی از عطرهای مردانه و زنانه در12 رفرنس با نام های: مرآت و چمپیون، کینگ و باکارات، 
دارک نایت، پورهوم و کوئین، پورفم ،کریستال، آتالیا، المنت و گلمور با ویژگی های مطرح شده در باال رایحه خوشبو و بوی خاص برای 

مشتریان خود به ارمغان می آورد و همه این ویژگی ها در کنار ذکر نام و مشخصات پرفیوم با  دو زبان فارسی و انگلیسی 
و همچنین خط بریل در کاتالوگ محصول  به عنوان یک اقدام نو آورانه مصداق بارز احترام به مشتری و مخاطب 
توسط این مجموعه دیده میشود. این محصول قابل تهیه از کلیه فروشگاه های عطر و ادکلن در سراسر کشور است.

تولید عطری با قابلیت استفاده برای نابینایان برای نخستین بار در ایران

https://aquaday1.com
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 شاخص قیمت غالت
در جهان کاهشی شد

قیمــتجهانــیغالتدرحالیدرهفتهمنتهیبه
8اکتبــررونــدکاهشــیبهخودگرفــتکهقیمتگندم
بارشــدحدود2.5درصدینســبتبههفتهگذشتهبه

شاخص283دالردرهرتنرسید.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت بازرگانــی دولتی 
ایــران، قیمــت جهانی غــات در هفته  منتهی به 8 اکتبر 
نســبت بــه هفته گذشــته کاهــش یافت، روند به رشــد 
قیمــت جهانــی گندم به دالیل مختلــف اتفاق افتاده که 
از جملــه می تــوان وضــع آب و هوایــی و افزایــش تقاضــا 

اشاره کرد.
قیمــت جهانــی گنــدم در ایــن هفتــه اندکــی رشــد 
بــه  و  رســید  2.5درصــدی  حــدود  رشــد  بــه  و  داشــت 
شاخص 283 دالر در هر تن رسید و قیمت انواع گندم 
کشــورهای مختلف با رشــد همراه بود. در ماه ســپتامبر 
پاکســتان فعال تریــن خریــدار در بخــش گنــدم بود و در 
کنــار پاکســتان چنیــن، مصــر و تونــس نیــز اصلی تریــن 
خریــداران ایــن محصول در جهان بودند. بر اســاس این 
گــزارش ، در چنــد ماه اخیر قیمت مواد غذایی در جهان 

رشد قابل توجه 33.9درصدی داشته است.
ایــن گــزارش وضــع و موجــودی گندم کشــورمان را 
مطلوب و ذخایر استراتژیک را خوب اعام کرده است.

ترانزیت بیش از 3 میلیارد دالر کاال از مرز بین المللی 
باشماق مریوان

ناظــرگمــرکاتکردســتانازتزانزیــتبیــشاز
ســهمیلیــاردو۷2۶میلیــونو۴۷۰هــزاردالردر
نیمــهنخســتامســالازمــرزبینالمللــیباشــماق

مریوانخبرداد.
بــه گــزارش ایلنــا، خلیــل حیــدری بــا بیــان اینکه 
مرز باشــماق مریوان تنها مرز ترانزیتی اســتان اســت، 
افــزود: میــزان ترانزیــت داخلــی مبــدا، خارجــی مبدا و 
خارجــی مقصــد که در نیمه نخســت امســال از گمرک 
باشــماق انجــام شــده، یــک میلیون و ۷۱۱ هــزار و ۱5۴ 
تن کاال بوده است. او گفت: این میزان ترانزیت انجام 
شــده در ۶ ماهه امســال در مقایســه با مدت مشــابه 
آن در سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۶۷ درصد و از نظر 

ارزش دالری هم ۱5۷ درصد رشد داشته است.
از  اینکــه  بیــان  بــا  کردســتان  گمــرکات  ناظــر 

مجموع ترانزیت انجام شده استان ۷۰5 هزار و 2۶ 
تــن آن بــه ارزش بیــش از 2 میلیــارد و 28۰ میلیــون 
رالــد ترانزیــت خارجــی مقصــد اســت، افــزود: میزان 
ترانزیــت داخلــی و خارجی مبدا هم طی این مدت از 
مــرز باشــماق بــه ترتیب 39 هــزار و ۷۷3 تن و 9۶۶ 

هزار و 355 تن بوده است.
حیــدری گفــت: مجمــوع صــادرات خروجی طی 
نیمــه نخســت امســال از گمــرکات اســتان هــم یــک 
میلیون و ۱59 هزار و ۴53 تن بوده که ارزش دالری 
این میزان کاالی صادر شده بیش از ۴98 میلیون و 
۷99 هزار دالر بوده است. او افزود: از کل صادرات 
انجام شده 52۶ هزار و 238 تن کاال به ارزش بیش 
از 2۱۷ میلیــون و 882 هــزار دالر مربوط به صادرات 

از گمرکات استان بوده است.

 کاهش 4.5 درصدی مصرف انواع فرآورده های نفتی 
در استان گلستان

مدیــرشــرکتملــیپخــشفرآوردههــاینفتی
ازکاهــشحــدود۴.5درصــدی منطقــهگلســتان
مصــرفانــواعفرآوردههــاینفتــیدرشــشماهــه
نخستسال1۴۰۰درمقایسهبامدتمشابهسال

قبل)99(درایناستانخبرداد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گلستان، عیسی افتخاری 
بــا اعــام ایــن خبر افــزود: در ایــن بازه زمانی)شــش 
ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰( میــزان ۶۴۷ میلیــون و 
۶۰۰ هــزار لیتــر انــواع فرآورده هــای نفتی در اســتان 

گلستان مصرف شده است.
ســپس او باتوجــه بــه ورود بــه فصــل ســرما و 
احتمال برودت دمای هوا گفت: شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتــی منطقه گلســتان بــا تدابیر اتخاذ 

شــده آمادگــی کامــل بــرای عرضــه و توزیــع ســوخت 
در فصــل ســرما و اوضــاع اضطــراری را دارد و کلیــه 
امکانــات در اختیــار را به کار می گیرد تا بهترین وضع 
برای سوخت رسانی روان و جلب رضایت مندی مردم 

شریف استان را فراهم کند.
طــرح  اجــرای  بــه  باتوجــه  افتخــاری همچنیــن 
توزیــع الکترونیکــی نفــت ســفید و گاز مایع از طریق 
زیرســاخت بانکــی از مصرف کننــدگان نفت ســفید و 
گاز مایع شــامل خانوار، اصناف و صنایع درخواســت 
کــرد: بــا مراجعه به ســامانه درخواســت فرآورده های 
NEWTEJARATASAN. آدرس  بــه  )ســدف(  نفتــی 
NIOPDC.IR   در قســمت ثبــت خانــوار، اطاعــات 

خواسته شده را تکمیل و کارت بانکی خود را معرفی 
کنند تا اقدام به تخصیص سهمیه آنان شود.

 امانت اكسیژن ساز و كپسول اكسیژن به بیماران كرونایی 
از سوی شركت پاالیش نفت اصفهان

آتــشنشــانیشــركتپاالیــشنفــت رئیــس
اصفهــانازتأمیــن15دســتگاهاكسیژنســازو
كپسولاكسیژنبرایبیمارانكروناییدریكسال

اخیرخبرداد.
غامرضــا وكیلــی با بیان اینکه شــركت پاالیش 
مســئولیت های  اجــرای  راســتای  در  اصفهــان  نفــت 
اجتماعــی خویــش بــرای خدمت رســانی مطلوب تر به 
جامعــه و کاهــش دغدغه های آن ها  اهدافی تعریف 
كــرده اســت كــه ارائــه دســتگاه های اكسیژن ســاز و 
ایــن  از  نمونــه ای  نیازمنــدان  بــه  اكســیژن  كســپول 

فعالیت هاست.
وی افزود: برای تأمین دســتگاه اکســیژن ساز و 

کپســول اکســیژن  هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد ریال 
در نظر گرفته شده است.

نفــت  پاالیــش  شــركت  نشــانی  آتــش  رئیــس 
اصفهان  با بیان اینكه نیازمندان  از طریق همكاران 
هســتند،  آن هــا  اقــوام  و  آشــنایان  كــه  پاالیشــگاه 
می تواننــد اقــدام بــه دریافــت امانــی این دســتگاه ها 
کننــد، ادامــه داد: بــا بهبودی هر یــک از بیماران این 
دســتگاه ها بــه ســایر بیمــاران تحــت حمایــت تحویل 

خواهد شد. 
 وكیلی  یادآور شد: تاکنون تعداد 2۰۰ نفر  از 
ایــن دســتگاه ها بهره منــد شــده اند و پــس از بهبودی 
كامل به آغوش خانواده و زندگی عادی برگشته اند.
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مدیریتواقتصادمحلی

بــه اشــاره بــا راهــداری ســازمان رئیــس
بخــش کرونایــی پروتکلهــای در تجدیدنظــر
حملونقــلهوایــیعنوانکردکهبــهدنبالاین
جــادهای حملونقــل پروتکلهــای در هســتیم

تجدیدنظرشود.
داریــوش  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
امانــی بــا اشــاره بــه کاهش بیمــاری کرونــا اظهار 
کرد: ســال گذشــته بــرای بخش مســافری اوضاع 
ســختی وجود داشــت اما اکنون این بخش رونق 
گرفته اســت. با توجه به اینکه برای پروتکل های 
کرونایــی در بخــش هواپیمایــی تجدیدنظــر شــده  
بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه بــا فروکــش کــردن 
کرونــا بــرای بخــش حمــل و نقل جــاده ای هم در 

پروتکل ها تجدید نظر شود.
وی با اشــاره به درخواســت های انجمن های 
مقــداری  افــزود:  مســافر  و  کاال  بخــش  صنفــی 
ســهمیه الســتیک با ارز ۴2۰۰ در سبد برای وضع 
اضطراری تا انتهای ســال گذشــته باقیمانده بود، 
اما اکنون دیگر الستیک با ارز ۴2۰۰تومانی وجود 
ندارد و تمام الســتیک ها با ارز نیمایی اختصاص 
می یابــد و بــرای پیگیــری موضوع جلســه ای هفته 
اول رئیس جمهــوری خواهیــم  بــا معــاون  جــاری 

داشت.
رئیس سازمان راهداری با بیان اینکه بخش 

حمل و نقل باید به کمک بیاید بیان کرد: سالیان 
طوالنــی یــک روش در بخــش حمــل و نقل دنبال 
شده است اما انتظار می رود 83 شرکت حمل و 
نقل در اســتان کرمانشــاه برای ایجاد یک شرکت 
بــزرگ، مقیــاس و ســرمایه گذاری در شــیوه های 

نوین حمل و نقل پا پیش بگذارند.
امانــی گفــت: در رابطــه بــا بیمــه راننــدگان 
جلســات شفاف برگزار و تاش می شود هر سال 
خدمــات بهتری بــرای رانندگان دریافت و پیگیری 
می کنیم تا رفاهیات بخش حمل و نقل به قانون 
تبدیل شود که کسی نتواند به آن خدشه ای وارد 
کنــد. امــا اکنون یک موضوع موقت اســت که هر 

سال باید تمدید شود.
آبان  سال گذشته ستاد ملی کرونا همزمان 
بــا صــدور مجــوز افزایش قیمــت بلیــت پروازهای 
داخلــی، اعمــال محدودیــت ۶۰ درصــدی صندلــی 
پــروازی را بــرای ایرالین هــای داخلــی الزامی کرد. 
فروردین امســال رئیس وقت انجمن شرکت های 
هواپیمایــی بــا بیــان »به دلیــل شــیوع کرونــا االن 
درصــدی   ۶۰ محدودیــت  رفــع  پیگیــری  زمــان 
ظرفیــت  ۴۰درصــد  بی خــودی  گفــت:  نیســت،« 

هواپیما را هدر می دهیم.
یونــس دقیق کیــا بــا بیان این کــه محدودیت 
۶۰درصــدی در پروازهــای داخلــی بــه جــز صدمــه 

مالی برای شــرکت های هواپیمایی چیزی نداشته 
اســت، افــزود: فراتــر از صدمــات مالــی، بــه دلیل 
تحریم ها امکانات شرکت های هواپیمایی محدود 
اســت و انتقــال پــول بــا مشــکل مواجــه اســت. 
همچنیــن آوردن قطعــات هواپیما مشــکل اســت 
و بی خــودی ۴۰ درصــد ظرفیــت هواپیمــا را هــدر 

می دهیم.
او تاکیــد کــرد: چــون بحث وزارت بهداشــت 
است همه جوره مکاتبه کرده  و به رئیس جمهوری 

هــم نامــه نوشــتیم اما به آقایان وزارت بهداشــت 
دسترسی نداریم چندین نوبت هم دعوت کردیم 
از مســئوالن وزارت بهداشت تا دقیقا در هواپیما 

شما را توجیه کنیم.
بــه  موفــق  این کــه  یــادآوری  بــا  دقیق کیــا 
انجــام ایــن کار نشــدیم، گفــت: آنهــا می گوینــد 

»می دانیم«.
او همچنیــن بــا اشــاره به وضع قرمز کشــور 
بــه لحــاظ شــیوع ویــروس کرونا، افــزود: بنــا بود 

درصــدی   ۶۰ محدودیــت  موضــوع  فروردیــن  از 
را پیگیــری کنیــم کــه بــا وضــع فعلی که بــه دلیل 
شــیوع ویــروس کرونــا حــاد شــده، جایــی بــرای 

مطرح کردن این مسئله وجود ندارد.
بــا توجــه به این که ســتاد ملی کرونا مصوبه 
قبلی خود در رابطه با محدودیت صندلی پروازی 
را لغو نکرده، مشخص نیست چه دستگاه دولتی 
به شــرکت های هواپیمایی داخلی اجازه استفاده 

از ۱۰۰درصد صندلی پروازی را داده است.

رئیسهیاتمدیــرهاتحادیهمرغدارانمیهن
ازتوزیــع2هــزارتنتخممــرغتنظیمبازاربانرخ
مصوب۴3هزارتوماندرغرفههاومیادینمیوه

وترهبارخبرداد.
بــا  گفت وگــو  در  کوچک کاشــانی   حمیــد 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، دربــاره آخرین جزئیات 
اکنــون  کــرد:  اظهــار  بــازار  تنظیــم  تخم مرغ هــای 
و  تمامــی غرفه هــا  در  نــرخ مصــوب  بــا  تخم مــرغ 

میادین سطح کشور توزیع می شود.
او از توزیــع حــدود 2هزار تن تخم مرغ با نرخ 

مصوب خبر داد و گفت: بنابر نشســت با اتحادیه 
فروشــگاه های زنجیره ای قرار شــد عرضه تخم مرغ 
بــا نــرخ مصــوب در فروشــگاه های سراســر کشــور 
صــورت گیــرد تــا بــازار بــه تعــادل برســد چــرا که با 
وجــود پراکندگی فروشــگاه ها، مغــازه داران مجبور 

به کاهش قیمت هستند.
کاشــانی بــا اشــاره بــه اینکــه محدودیتــی در 
توزیــع تخم مــرغ با نرخ مصوب وجــود ندارد، بیان 
کــرد: میادیــن و فروشــگاه ها بــه هــر میزانــی کــه 
تخم مرغ بخواهند، در اختیارشان قرار می دهیم.

توزیــع  اینکــه  بیــان  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
تخم مــرغ بــا نرخ مصــوب کماکان تا تعــادل قیمت 
بــازار ادامــه دارد، گفــت: روزانــه مقادیــری از  در 
تخم مرغ هــای وارداتــی در بازار با نــرخ مصوب ۴3 
هــزار تــن عرضــه می شــود کــه بنابــر مصوبــه اخیــر 
داده شــده  تخم مــرغ  واردات  تــن  ۱۰هــزار  مجــوز 
است. اولین محموله تخم مرغ وارداتی که هزارتن 

است که وارد کشور شده است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت تخم مــرغ بــه 
صــورت رســمی اصــاح نشــده اســت، بیــان کرد: 

بنابر هماهنگی و توافقات صورت گرفته، عرضه 
تخم مــرغ با نرخ مصوب ۴3هــزار تومان در حال 
انجــام اســت، امــا تاکنــون قیمــت تمام شــده بــه 

صورت رسمی بررسی و اباغ نشده است.
مرغــداران  اتحادیــه  هیات مدیــره  رئیــس 
میهن با اشــاره به دالیل گرانی تخم مرغ در بازار 
گفت: علی رغم هشدارهای مکرر مبنی بر تامین 
نامناســب نهاده هــای دامی و قیمــت باال در بازار 
آزاد، متاســفانه مســئوالن توجهــی نداشــتند کــه 
نابه ســامانی های اخیر بازار ناشی از بی توجهی و 

تعلل مسئوالن در تصمیم گیری هاست.
او وضــع کنونــی تولیــد تخم مــرغ را مطلوب 
دانســت و افــزود: بنابــر آمــار روزانــه 3هزارتن و 
ماهیانــه 9۰هزار تن تخم مرغ تولید می شــود که 

با این وجود کمبودی در عرضه نداریم.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: بــا افزایــش 
مصــرف  بــرای  تقاضــا  پروتئینــی،  اقــام  قیمــت 
تخم مرغ به شدت باال رفته است، ضمن آنکه در 
نیمه دوم ســال ازدیاد تقاضا برای خرید در بازار 
اثرگذار اســت، هر چند در نیمه نخســت سال با 

کاهش مصرف به واسطه شرایط گرما، محصول 
5۰درصد کمتر از قیمت مصوب عرضه می شود.
تامیــن  وضــع  آخریــن  دربــاره  پایــان  در  او 
نهاده هــای دامــی تصریــح کــرد: در ۶ مــاه اخیــر، 
تامیــن نهــاده بــا تاخیــر صــورت می گرفــت که در 
یــک هفتــه و ۱۰ روز اخیــر رونــد بهتــر شــده و  
وزیــر جهــاد کشــاورزی قول تامین منظــم را داده 
اســت کــه در صــورت امنیــت خاطر مرغــداران از 
تامیــن نهــاده، مشــکلی در بــازار تخم مــرغ ایجاد 

نمی شود.

توزیع2هزارتنتخممرغبانرخمصوبدربازار

رئیسسازمانراهداری:بهدنبالتجدیدنظردرپروتکلهای
حملونقلجادهایهستیم

در فامنیــن و همــدان مــردم نماینــده
مجلسشــورایاسالمیبابیاناینکهمحصول
خاورمیانــه در هگمتانــه پتروشــیمی شــرکت
منحصربهفرداســتوباظرفیتســازیجدید
میتوانــد،بــازارمناســبیرادرمنطقــهبهخود

اختصاصدهد.
خبــر  اعــام  بــا  حاجی بابایــی  حمیدرضــا 
شــرکت  مدیرعامــل  بــا  هماهنگــی  نشســت 
پتروشــیمی هگمتانــه همــدان عنوان کــرد که با 
اجــرای فــاز دوم پتروشــیمی هگمتانــه همــدان، 
۴۰۰ شــغل جدیــد ایجــاد می شــود و ارزآوری و 

توسعه اقتصادی مناسبی در پی دارد.
او ادامــه داد: بــا مدیریــت امیــن بیانــک از 
نماینــدگان ادوار مجلــس که ســابقه شــهرداری 

اهــواز و مدیریت هــای کان را در رزومــه خــود 
دارد، امیدواریــم با پشــتوانه تجــارب ارزنده او و 
مدیریــت جهــادی، تحقق چشــم انداز پیش بینی 

شده برای پتروشیمی هگمتانه تسریع شود.
رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
تاکیــد کــرد: پتروشــیمی هگمتانــه بــا همــکاری 
دولــت و بخــش خصوصی به بهره برداری رســید 
و مهم تریــن دســتاورد این شــرکت بــرای همدان 

رونق اشتغال و توسعه اقتصادی است. 
حاجی بابایی گفت: این شــرکت با ظرفیت 
کــرده  کار  بــه  شــروع  نفــر   3۰۰ کارگیــری  بــه 
اســت، کــه بــا توافقاتــی کــه صــورت گرفــت، بــا 
ســرمایه گذاری جدیــد، ظرفیت اشــتغال زایی آن 
با افزایش ۴۰۰ نفری به ۷۰۰ نفر خواهد رسید.

مدیرکلگمرکاســتانســمنانگفت:158 
میلیاردو55۴میلیونریالدرآمدگمرکاستان
ازابتدایسال1۴۰۰تاپایانشهریوربااحتساب

ضمانتنامههاثبتشد.
بخش صنعت و معدن 3۴ درصد از اشتغال 
اســتان ســمنان و 22 درصــد از تولیــد ناخالــص 
ایــن اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ســرمایه گذاری در بخش صنعت اســتان سال 99 
بیــش از ۱9 هــزار میلیــارد ریــال بود که برای ســه 

هزار و ۶۱8 نفر اشتغال زایی به همراه داشت.
علی ســعدالدین دیروز در گفت و گو با ایرنا، 
گفــت: از مجمــوع ۱58 میلیــارد و 55۴  میلیــون 

ریــال درآمدزایــی گمــرک اســتان ســمنان در نیمه 
  ۱۱۶ و  میلیــارد   ۷۴ میــزان   ۱۴۰۰ ســال  نخســت 
میلیــون ریــال مربــوط به مالیات بــر ارزش افزوده 

بود.
اســتان  گمــرک  درآمدزایــی  داد:  ادامــه  او 
ســمنان نیمه نخســت امسال در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 28 درصد افزایش یافت.
مدیــر کل گمــرک اســتان ســمنان بیــان کرد: 
2۴ بســته پســتی به وزن ۱52 کیلوگرم از ابتدای 
فروردیــن امســال تــا پایان شــهریور از مبدا گمرک 

استان سمنان به کشورهای مختلف صادر شد.
ســعدالدین تصریح کرد: ارزش بســته های پستی 

صــادر شــده از گمــرک اســتان ســمنان در نیمــه 
نخســت امســال هشــت میلیــارد و 928 میلیــون 

ریال بود.
او یــادآور شــد: ۱۱2 هــزار و 8۶۷ تــن کاال بــه 
ارزش ۱۶9 میلیــون دالر در ۶ مــاه نخســت ســال 
۱۴۰۰ از گمــرک اســتان ســمنان صــادر و پنج هزار 
و 3۴2 تــن کاال بــه ارزش 25 میلیون و 9۱۴ هزار 
دالر کاال در همین مدت از گمرک استان ترخیص 

شد.
مدیر کل گمرک اســتان ســمنان خاطرنشــان 
کــرد: کاالهای مختلفی مانند هیدروکربن ســبک، 
روغن موتور، ســود ســوزآور، شــمش سرب، پودر 

لباسشــویی، سیمان، کاشــی و سرامیک از گمرک 
استان صادر و کاالهایی مانند پنبه حاجی شده، 
اجــزا و قطعات ترانســفورها، الیــاف اکرلیک، پنبه 
حاجــی شــده و بلبرینــگ بــه گمــرک اســتان وارد 

شد.
 سعدالدین گفت: صادرات محرک اقتصادی 
هر کشــوری است و مدیریت تولید راهبردی مهم 
در کمک به رونق صادرات اســت و از ســوی دیگر 
بــدون صــادرات پررونــق برنامه هــای کان تولیــد 
بــه نتیجــه مطلــوب نمی   رســد و تحقق ایــن ارتباط 
دوســویه نیازمنــد هماهنگــی همــه ســازمان های 

متولی حوزه اقتصاد است.

اســتاندارخوزســتانبــاتاکیــدبــرضــرورت
تکمیــلفازهــایتوســعهایمنطقهویــژهاقتصادی
پتروشــیمیدرشهرســتانماهشــهراعالمکردکه
دراینراســتاتالشمیشوددراستانخوزستان
توســعهای طرحهــای تکمیــل و احــداث زمینــه

پتروشیمیمحققشود.
بــه گــزارش ایرنــا، صــادق خلیلیــان دیــروز در 

جریــان بازدیــد معاون اقتصــادی رئیس جمهوری از 
واحــد مانیتورینــگ پتروشــیمی مــارون در منطقــه 
ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی اظهــار کرد: خوزســتان 
از ظرفیت هــای بســیار خوبــی در حــوزه نفت و گاز 
برخــودار اســت کــه در نهایــت بــه واســطه ایجــاد 
و  ویــژه  اقتصــادی  صنایــع مختلــف، فعالیت هــای 
اســتراتژی را از آن هــا شــاهد هســتیم. او یکــی از 

ظرفیت هــای مهــم کشــور در زمینــه پتروشــیمی را 
منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی در شهرســتان 
ماهشــهر عنــوان کــرد و گفــت: یکــی از جنبه هــای 
مهــم در صنعــت پتروشــیمی، توجــه بــه واحدهــای 
تولیدی پایین دســت اســت. خلیلیان افزود: تاش 
می شــود کــه در تکمیــل طرح هــای توســعه ای ایــن 
منطقــه، واحدهــای تولیــدی پایین دســت در کنــار 

صنایــع باالدســت جدیــد نیــز مــورد توجــه و محــور 
خوزســتان  اســتاندار  باشــند.  ســرمایه گذاری ها 
نیروهــای  اســتخدام  در  بومی گزینــی  همچنیــن 
انســانی مــورد نیــاز در شــرکت های پتروشــیمی را 
ضروری عنوان کرد و گفت: در طرح های توسعه ای 
منطقــه ویــژه اقتصادی پتروشــیمی ایــن مولفه نیز 
می تواند به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود. 

نمایندههمدان:محصولپتروشیمیهگمتانهدرخاورمیانه
منحصربهفرداست

درآمد158میلیاردریالیگمرکسمناندرششماههنخستسال

استاندارخوزستانخواستارتکمیلفازهایتوسعهایمنطقهویژهاقتصادی
پتروشیمیشد
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دوری راه، قطعی و کندی 
سیستم درخواست؛ مشکالت 

کشاورزان در تامین سوخت
سرپرســت نظــام صنفــی کشــاورزی عنــوان کــرد 
که کشــاورزان و صاحبان ماشــین آالت کشــاورزی برای 
تامیــن ســوخت مــورد نیــاز خــود مجبورند هر ســری به 
شــرکت های ملــی پخــش فرآورده هــای نفتی یــا ادارات 
جهــاد کشــاورزی شهرســتان ها مراجعــه کننــد و دوری 
ســوخت  درخواســت  سیســتم  کنــدی  و  قطعــی  راه، 

معموال زمان بسیاری از آنها می گیرد.
پیمــان عالمــی در گفت وگو با ایســنا بــا بیان اینکه 
کشــاورزان در تأمیــن ســوخت مــورد نیــاز ماشــین آالت 
کشــاورزی خــود بــا مشــکالت فراوانــی مواجــه هســتند، 
حتــی  و  شــخصی  خودروهــای  مــا،  کشــور  در  گفــت: 
موتورسیکلت ها کارت هوشمند سوخت دارند و سهمیه 
هــر مــاه خود را می توانند از طریق کارت برداشــت کنند 
اما متأسفانه این فرآیند برای ماشین های کشاورزی در 

نظر گرفته نشده است.
او ادامه داد: کشــاورزان و صاحبان ماشــین آالت 
کشــاورزی بایــد بــرای تامیــن ســوخت مــورد نیــاز خــود 
ابتــدا بــرای پالک گــذاری تراکتــور یــا دیگر ماشــین های 
خــود اقــدام کنند که به دلیل نبود هماهنگی های الزم 
بــا پلیــس راهــور بــه مشــکالت و موانــع جــدی برخورد 
می کننــد. بعــد از ایــن مرحلــه، کشــاورزان معمــوال از 
راه هــای دور بــه شــرکت های ملــی پخــش فرآورده های 
نفتی یا ادارات جهاد کشــاورزی شهرســتان ها مراجعه 
می کنند تا پس از ثبت درخواســت ســوخت، در مسیر 
طوالنــی و وقت گیــر بخشــی از نیــاز خــود را دریافــت 
کننــد. ایــن در حالیســت کــه اکثــر مواقــع سیســتم ها 
دلیــل  بــه همیــن  اســت.  کنــدی همــراه  و  قطعــی  بــا 
کشاورزان زمان زیادی را از دست می دهند و از تولید 

خود باز می مانند.
سرپرســت نظــام صنفــی کشــاورزی اضافــه کــرد: 
کل ســوخت مصرفــی ماشــین آالت کشــاورزی که نقش 
به ســزایی در تولید و امنیت غذایی کشــور دارند حدود 
۵درصــد ســوخت مصرفی کشــور اســت ولــی توجهی به 

ساماندهی آن نمی شود.
او تصریــح کــرد: امســال ســال مانع زدایــی اســت و 
اگــر بناســت کــه موانــع از ســر راه تولید برداشــته شــود 
بایــد اقداماتــی در راســتای تســهیل تولیــد انجــام شــود. 
بنابرایــن از دســتگاه های مربوطــه یعنــی شــرکت ملــی 
پخــش فرآورده هــای نفتــی و وزارت کشــور تقاضا داریم 
نگاهشــان بــه کشــاورزان و دارنــدگان خودروهایی چون 
دارنــدگان خودروهــای  ماننــد   ... و  و کمبایــن  تراکتــور 
دیگــر باشــد و تدابیــری در راســتای تهیــه کارت ســوخت 
ماشــین آالت کشــاورزی و ســپردن اختیــارات توزیــع و 
مصــرف ســوخت کشــاورزی بــه وزارت جهادکشــاورزی 

اتخاذ کنند.

 سقف ضمانت نامه 

برای تعاونی های کارآفرین 
۳۰میلیارد تومان شد

با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سقف 
صــدور ضمانت نامه برای تعاونی های کارآفرین پیشــرو 

به ۳۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.
به گزارش ایســنا، مدتی قبل سیاست های اجرایی 
تشــویق و حمایــت از کارآفرینــان پیشــرو بــه پیشــنهاد 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در نشســت هیــأت 

وزیران تصویب شد.
مصوبــه ۲۲ مــاده ای دولــت در دربــاره تــا ســقف 
۵۰میلیارد تومان از سوی صندوق های ضمانت دولتی و 
قرار گرفتن در فهرست فعاالن اقتصادی مجاز در گمرک 

را برای آنها شامل می شود.
کارآفریــن پیشــرو بــه شــخصی گفتــه می شــود که 
کســب و کار راه اندازی شــده از ســوی او موجب ارتقای 
زنجیــره ارزش صنعــت مربــوط خــود شــده و بــه ســطح 
مشــخصی از رشــد اشــتغال، فــروش و صــادرات دســت 

یافته است.
پنج شــنبه مجمــع عمومــی ســالیانه صنــدوق  روز 
ضمانت ســرمایه گذاری تعاون با حضور وزیر تعاون،کار 
اعضــای  و  تعــاون  امــور  معــاون  اجتماعــی،  رفــاه  و 
هیأت مدیــره صنــدوق و مجمع عمومی با هدف بررســی 
عملکرد مالی ســال ۱۳۹۹ و تصویب بودجه ســال ۱۴۰۱ 
برگــزار شــد و صورت هــای مالــی صنــدوق بــه تصویــب 
رسید. در جریان برگزاری مجمع، با دستور وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مقرر شــد ســقف ضمانت نامه برای 
تعاونی های کارآفرین پیشــرو به مبلغ ۳۰میلیارد تومان 

افزایش یابد.
برابــر مصوبــه هیــات دولــت دربــاره سیاســت های 
پیشــرو،  کارآفرینــان  از  حمایــت  و  تشــویق  اجرایــی 
کارآفرینــان پیشــرو بــه مــدت ســه ســال می تواننــد از 
و  شــوند  بهره منــد  شــده  گرفتــه  نظــر  در  مشــوق های 
شــده اند  موظــف  نیــز  دولتــی  ضمانــت  صندوق هــای 
درصدی از ظرفیت خود را به ضمانت تســهیالت مربوط 
بــه طرح هــای ســرمایه گذاری یا ســرمایه در گردش مورد 
تخصیــص  پیشــرو  کارآفرینــان  اجــرای  دســت  در  نیــاز 
دهند، مشــروط به اینکه اقساط سررسید گذشته قبلی 
آن هــا بیــش از ۲۵درصــد مبلــغ تســهیالت درخواســتی 
نباشــد. گمرک نیز موظف شــده امکان اســتفاده از خط 
ســبز گمرکــی را پــس از احــراز هویــت و اعــالم اســامی 

کارآفرینان پیشرو در اختیار آنها قرار دهد.
درخواســت  برابــر  صــدور  قابــل  ضمانت نامــه 
تومــان  ۵۰میلیــارد  مبلــغ  تــا  نیــز  پیشــرو  کارآفرینــان 
پیش بینــی شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس و بــا توجــه 
بــه دســتور وزیــر تعــاون، تعاونی هــای کارآفرین پیشــرو 
می تواننــد از ایــن پــس از مزایــای صــدور ضمانت نامــه 
تــا ســقف ۳۰میلیــارد تومــان از ســوی صنــدوق ضمانت 

سرمایه گذاری بخش تعاون بهره مند شوند.
کارآفرینــان پیشــرو می تواننــد در راســتای اجــرای 
مســئولیت های اجتماعــی و در قالب بنگاه های تعاونی، 
بــه راه انــدازی مراکــز نــوآوری، مراکــز رشــد کارآفرینی یا 

باشگاه صادرات در منطقه خود اقدام کنند.

اخبـــــــــــــــــار

بــه گفتــه مشــاور ارشــد اتحادیــه مرغداران 
گوشــتی، کیفیــت نهاده هــای توزیعــی مناســب 
نیســت که بنابر گزارش هــای اعالمی، تلفات در 
برخی واحدها ناشــی از کیفیت نامناســب نهاده 

افزایش پیدا کرده است.
 محمــد کمالی سروســتانی در گفت وگــو بــا 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره با اینکه قیمت 
جوجــه یــک روزه کمــاکان بیــش از ۲ برابــر نــرخ 
مصــوب اظهــار کرد: نرخ کنونــی هر قطعه جوجه 
یــک روزه ۸هــزار و ۵۰۰ تــا ۹هــزار تومان اســت و 
بــه رغــم تالش هــای مکــرر بــرای مدیریــت توزیــع 
جوجه، اما قیمت همچنان به سبب ازدیاد تقاضا 

در برابر عرضه باالست.
او افــزود: میــزان تقاضــا بــرای جوجه ریــزی 
نســبت بــه تولیــد زیــاد اســت کــه بــا وجــود ایــن  
تعدادی از مرغداران نتوانستند جوجه ریزی کنند، 

از این رو باید منتظر بمانند تا نوبتشان برسد.
وضــع  آخریــن  دربــاره  کمالی سروســتانی 
از آن  برآوردهــا حاکــی  کــرد:  بیــان  جوجه ریــزی 
اســت کــه تولیــد جوجــه یــک روزه بــه ۱۱۱میلیــون 
قطعه برســد، البته این میزان به غیر از احتســاب 
تخم مرغ هــای نطفــه دار وارداتی اســت که به این 

رقم اضافه می شود.
مشــاور ارشــد اتحادیــه مرغــداران گوشــتی 
نطفــه دار  تخم مرغ هــای  واردات  تاثیــر  دربــاره 
توزیــع  اگــر  گفــت:  یــک روزه  جوجــه  بــازار  بــر 
تخم مرغ های نطفه دار در اختیار مرغداران غیر از 
زنجیــره تولیــد هم قرار گیرد و به نحوی سیســتم 
توزیــع مناســب باشــد، بی شــک ایــن موضــوع بــر 

بازار اثرگذار است.
او بــا اشــاره بــه دالیــل توزیــع مرغ خــارج از 
شــبکه بیــان کرد: تاخیــر در اصالح قیمت مصوب 
موجب شده تا استان ها به طور مجزا تصمیماتی 
اتخــاذ کننــد که همین امر یکــی از دالیل افزایش 
توزیــع مــرغ خــارج از شــبکه و ایجــاد صف هــای 

طوالنی خرید است.
مشــاور ارشــد اتحادیــه مرغــداران گوشــتی 

تاکیــد وزیــر جهــاد کشــاورزی  بنابــر  ادامــه داد: 
مبنی بر حذف قیمت های دســتوری، این امر هر 
چــه ســریع تر بایــد صــورت گیــرد که الزمــه تحقق 
آن تغییــر روش تزریــق یارانــه اســت بــه طوریکه 
تزریق به جای ابتدای زنجیره، بخشــی به صورت 

بخــش  و  تولیدکننــدگان  اختیــار  در  تســهیالت 
یــا ســبد کاال در اختیــار  یارانــه  دیگــر در قالــب 
مصرف کننده قرار گیرد. او با اشاره به اینکه بازار 
نهاده هــای دامــی تعریفی ندارد، بیان کرد: گرچه 
ســامانه بازارگاه ســهمیه نهاده اعالم می کند، اما 

از زمان صدور حواله در سامانه بازارگاه تا توزیع 
بــا تاخیــر بــه دســت مرغــدار می رســد، همچنیــن 
کیفیــت نهاده هــای توزیعــی مناســب نیســت کــه 
برخــی  در  تلفــات  اعالمــی،  گزارش هــای  بنابــر 
واحدها ناشی از کیفیت نامناسب نهاده افزایش 

پیدا کرده است.
آینــده  دربــاره  پایــان  در  کمالی سروســتانی 
بــازار مــرغ گفــت: بنابر برنامه های صــورت گرفته 
واردات  و  مــادر  گله هــای  در  تاخیــر  بــر  مبنــی 
تخم مرغ نطفه دار، بازار به تعادل خواهد رسید.

بــه گفتــه مدیرعامــل بانــک کشــاورزی، 
ســال ۹۹ بــرای خدمــت بــه کشــاورزان ۸۰۰ 
میلیارد تومان با سود ۱۲درصد برای ۵۰هزار 
نفــر از کشــاورزان کشــور، »کشــاورزکارت« 
صــادر شــد و ایــن قشــر از جامعــه توانســتند 
از آن اســتفاده کننــد و امســال نیــز تــا ۱۰روز 
آینده »دامدارکارت« را راه اندازی می کنیم.

روح الــه خدارحمــی که در حاشــیه ســفر 
هیــات دولــت به فــارس به داراب ســفر کرده 

بود در مصاحبه با ایرنا گفت: کشــاورزانی که 
کشــاورزکارت سال قبل دریافت کرده اند باید 
مبلــغ آن را بازپرداخــت کنند تــا دوباره همان 

مبلغ برای آنها شارژ شود.
کشــاورزان  مطالبــات  امهــال  دربــاره  او 
نیــز گفــت: بــر اســاس مصوبــات قانونــی بنــد 
۳۳  قانــون برنامــه بند »ل« تبصره ۱۶ قانون 
بودجــه و تبصــره ۳۵ را اجــرا کردیم و امســال 
نیــز اگــر کشــاورزان ۲۰درصــد از بدهی شــان 

در قالب بخشــنامه امهــال بپردازند می توانیم 
دوباره تقســیط مجدد کنیم اما دولت مصوبه 
بدهــی کشــاورزان  امهــال  زمینــه  دیگــری در 
ســرمازدگی  و  خشکســالی  از  خســارت دیده 
دارد که منتظریم دســتورالعمل اجرایی آن به 
مــا ابالغ شــود تــا آن را اجرا کنیــم. مدیرعامل 
بانــک کشــاورزی در ادامه گفــت: در نیمه اول 
کشــاورزی،  ماشــین آالت  تأمیــن  در  امســال 
مکانیزاســیون و همین طــور بــذر گواهی شــده 

تسهیالت خوبی برای کشاورزان فراهم کردیم 
و همانند گذشته در زمینه توسعه گلخانه ها، 
کاشــت و فــرآوری گیاهــان دارویــی تســهیالت 
خوبی پرداخت می کنیم. وزیر جهاد کشاورزی 
بــه  دولــت  پنجشــنبه  روز  اســتانی  ســفر  در 
رئیس جمهــوری  از  نمایندگــی  بــه  فــارس، 
و  داراب  جهــرم،  خفــر،  شهرســتان های  در 
بــود و مدیرعامــل  زرین دشــت حضــور یافتــه 

بانک کشاورزی، او را همراهی می کرد.

بــه گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام 
ســبک کشــور، مصوبــه آزادســازی صــادرات 
دام زنده غیرمولد که چندی پیش ابالغ شــد 
دارای ابهــام زیــادی اســت و در اوضاع فعلی 
قابلیــت اجرایــی نــدارد، زیرا ســقف صادرات 
و تعــادل قیمتــی بیــن تولیــد و مصــرف دقیقا 

مشخص نشده است.
کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  پیــش  چنــدی 
مصوبه آزادســازی صادرات دام زنده غیرمولد 
را ابالغ کرد. در متن این مصوبه آمده اســت 
که شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان 
مجــری مجــاز اســت بــا مباشــرت اتحادیه ها و 
بخش خصوصی، در سقف مشخص با لحاظ 
تعــادل قیمــت بیــن تولیــد و مصــرف نســبت 
بــه صــادرات دام زنــده غیرمولــد از یک گمرک 
مشــخص اقــدام کنــد. همچنیــن وزارت جهاد 
دامــی(  تولیــدات  امــور  )معاونــت  کشــاورزی 
مکلــف اســت ظــرف مــدت دوهفته، ســقف و 
نوع دام صادراتی را به شرکت پشتیبانی امور 

دام کشور اعالم کند.
 در این راستا مدیرعامل اتحادیه مرکزی 
دام سبک کشور با بیان اینکه در این مصوبه 
شــورای قیمت گــذاری محصــوالت کشــاورزی 
در  گفــت:  ایســنا  بــه  دارد،  وجــود  ابهاماتــی 
مصوبه ذکر شــده که شــرکت پشــتیبانی امور 
دام مجاز اســت با مشــارکت بخش خصوصی 
در سقف مشخص با لحاظ تعادل قیمت بین 
تولید و مصرف نسبت به صادرات اقدام کند. 
ایــن یعنــی مجری طرح بخش دولتی اســت و 
دست شرکت پشتیبانی امور دام برای گرفتن 
یا نگرفتن مباشــر باز است و همچنین سقف 

آن هم دقیقا مشخص نیست.
در  داد:  ادامــه  دادرس  صــدر  افشــین 
ایــن مصوبــه ذکر شــده که صــادرات منوط به 
تعادل قیمت بین تولید و مصرف اســت. این 
یعنــی اگــر قیمــت کوچکترین تغییری داشــته 
باشــد صــادرات متوقــف خواهــد شــد. ضمــن 
اینکــه مشــخص نشــده دقیقــا چــه قیمتی مد 

نظــر اســت که بــا تغییــر آن صــادرات متوقف 
می آیــد  پیــش  اینجــا  در  کــه  ســوالی  شــود. 
ایــن اســت کــه مگــر مســئوالن نمی گوینــد بــا 
قیمت هــای دســتوری مخالفند آیا این مصوبه 
در راســتای تعییــن قیمت دســتوری نیســت؟ 
وقتی گفته می شــود در صــورت برهم خوردن 
تعادل بازار صادرات متوقف خواهد شد، این 

قیمت گذاری دستوری نیست؟
ســبک  دام  مرکــزی  اتحادیــه  مدیرعامــل 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  آیــا  افــزود:  کشــور 
تــا  تولیــد  قیمــت  میــان  تاکنــون  توانســته 
تعــادل  بــازار  در  مصــرف گوشــت گوســفندی 
برقــرار کنــد؟ اگر توانســته چرا وقتــی دام زنده 
کیلویی ۵۵هزارتومان اســت گوشت به دست 
مصرف کننده کیلویی ۱۶۰هزارتومان می رســد؟ 
ایــن یعنــی وزارت جهــاد کشــاورزی نمی توانــد 
ایــن تعــادل را برقــرار کند. پس چگونــه انتظار 
دارنــد بــازار دراین بخش متعادل شــود؟ وقتی 
نمی توانند  بازار را قبل از صادرات کنترل کنند 

چگونــه مشــخص خواهد شــد که تعــادل بازار 
بعــد صــادرات به هم خورده اســت؟ او تصریح 
کــرد: مصوبــه در اوضاع فعلــی قابلیت اجرایی 
ندارد و دارای ابهامات زیادی است. امیدواریم 
دســتورالعمل های آن ابــالغ شــود تا مشــخص 

شود دقیقا قرار است چه اتفاقی بیافتد.
بــه گفتــه او بــرای رفــع ابهامــات بایــد بــا وزیــر 
جهاد کشاورزی یا معاونت امور تولیدات دامی 

وزارت جهاد کشاورزی وارد مذاکرات شویم.
مصوبــه  ایــن  گفــت:  پایــان  در  دادرس 
بــه تنهایــی نمی توانــد راهگشــای حمایــت از 
تولیدکننــده باشــد، زیــرا ســقف آن محــدود 
اســت و بــه محــض تغییــر قیمت ها صــادرات 
ایجــاد  مکانیســمی  بایــد  می شــود.  متوقــف 
شــود کــه در کنار صادرات، خریــد داخلی هم 
انجــام شــود. یعنــی اگــر دام زنــده داخلــی به 
قیمــت تمام شــده تولیــد خریــداری شــود هــم 
تولیدکننده ها از ضرر در امان می مانند و هم 

بازار به تعادل می رسد.

اســتان  گمــرکات  ناظــر  گفتــه  بــه 
هرمــزگان در شــش ماهه نخســت امســال 
کل کاالهــای صادراتــی خروجــی از گمرکات 
اســتان هرمــزگان از نظــر ارزشــی ۷میلیــارد 
نیــز  وزنــی  نظــر  از  و  دالر  ۶۵۴میلیــون  و 

۲۱میلیون و ۶۰۸هزار تن بوده است.
ابوالفضل اکبرپور ناظر گمرکات استان 
هرمــزگان و مدیــرکل گمــرک شــهید رجایــی 
در گفت وگــو با خبرگزاری تســنیم، با اشــاره 
بــه اینکه بر اســاس آمــار کاالهــای صادراتی 
خروجی از نظر ارزشــی نســبت به سال قبل 
۶۱درصــد و از نظــر وزنــی ۲۱درصــد افزایــش 
داشــته اســت، اظهار کرد: از ابتدای امســال 
۱۶میلیــون تــن از کاالی صادراتــی مربــوط به 
کاالهــای صادراتــی غیرنفتــی بــا ارزش بالــغ 
بــر ۵میلیــارد و ۸۶۱میلیــون دالر اســت کــه 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل از 
نظــر وزنــی ۱۶درصــد و از نظــر ارزش دالری 

۴7درصد افزایش داشته ایم.
او بــا بیــان اینکه عمده اقــالم صادراتی 

بــه کشــورهای چیــن، امــارات متحــده عربی 
و... صــادر شــده اســت، گفــت: عمــده اقالم 
صادرات قطعی در شــش ماهه نخست سال 
۱۴۰۰ بــه کشــورهای چیــن، امــارات متحــده 
بــوده  غنــا  و  عمــان  هنــد،  تایلنــد،  عربــی، 
اســت که شامل ســنگ آهن و کنسانتره های 
اتیلــن، کودهــای معدنــی و  پلیمرهــای  آن، 

شیمیایی و... است.
ناظــر گمرکات اســتان هرمــزگان درباره 
میزان کاالهای وارده به کشور از گمرک های 
استان گفت: میزان کاالهای وارده در شش 
مــاه نخســت ۴میلیــون تــن بــا ارزش بالغ بر 
۹میلیــارد و ۹۰7 میلیــون دالر کــه در مــدت 
دالری  ارزش  نظــر  از  قبــل  ســال  مشــابه 
7۳درصــد افزایش داشــته و عمــده کاالهای 
وارداتــی از کشــورهای چیــن، هنــد، امــارات 
متحــده عربــی، ایتالیــا و آلمــان بــوده اســت 
کــه بیشــترین حجــم ایــن کاالهــا مربــوط به 

کاالهای اساسی است.
او اذعــان کــرد: کاالهای اساســی که به 

گمــرک اظهــار شــده اســت بالغ بــر ۲میلیون 
و ۴۲۹ هــزار تن اســت کــه حدود ۳۹۸ هزار 
تن آن مربوط به شــهریور ۱۴۰۰ بوده اســت. 
ایــن کاالها پس از اظهار و انجام تشــریفات 
گمرکی در کمترین زمان ممکن از گمرک های 

استان ترخیص و روانه بازار شده اند.
گفــت:  برنــج  واردات  دربــاره  اکبرپــور 
زمانــی کــه کاال ثبت ســفارش و کد رهگیری 
زمــان  کمتریــن  در  می کنــد  دریافــت  بانــک 
ممکــن پــس از اظهــار کاال ترخیــص خواهــد 
برنــج  ۱۶هزارتنــی  محمولــه  دربــاره  و  شــد 
وارداتــی اخیــر، ایــن کاالهــا پــس از دریافت 
کــد رهگیــری به محــض اظهــار بــه گمــرک در 
ســریعترین زمــان ممکــن از گمــرک ترخیص 

خواهند شد.
میزان برنج وارداتی به گمرکات اســتان 
در نیمــه نخســت حدود ۵۴۰ هــزار تن بوده 

که روانه بازار شده است.
به گفتــه اکبرپــور تــا روز ۲۰ مهــر بیــش 
از ۲میلیــون و ۸۵۰ هــزار تــن انــواع کاالی 

اساســی از جمله برنج، گوشــت، گندم، جو، 
ذرت، روغــن، قنــد و شــکر و... تنها از طریق 

گمرک شهیدرجایی ترخیص شده است.
بر این اساس، حدود ۴۵۰۰ تن گوشت 
از ایــن گمــرک ترخیــص شــده که نســبت به 
ماه مشابه سال گذشته افزایش ۳۸درصدی 

داشته است.
از ســوی دیگــر ۵۳۹ هــزار تــن برنــج از 
این گمرک ترخیص شده است که نسبت به 
سال قبل ۵ درصد افزایش ثبت شده است. 
دربــاره ترخیــص انــواع روغن نیــز باید تأکید 
کــرد کــه ترخیــص ایــن کاال حــدود ۳۰درصد 
افزایش داشــته اســت. البته میزان ترخیص 
جــو حــدود ۱۳۳ هــزار تــن بــوده اســت کــه 
ترخیص این کاالی اساســی نســبت به سال 

قبل کاهش داشته است.
او افزود: در این مدت حدود ۶۵7 هزار 
تــن گنــدم از گمــرک مذکــور ترخیــص شــده 
اســت که نســبت به دوره مشــابه سال قبل 
بیش از ۱۳۰درصد افزایش ثبت شده است.

آزادسازی نرخ گندم صنف و 
صنعت در راه است

رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران می گویــد بــا توجــه 
بــه نشــتی گندم به ســمت ســایر صنایع به ایــن نتیجه 

رسیدیم که نرخ گندم صنف و صنعت آزاد شود.
عطاهللا هاشــمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جــوان، دربــاره آخرین وضع خریــد تضمینی گندم اظهار 
کــرد: بنابــر آخریــن آمــار ۴میلیــون و ۶۵۰ تــا ۴ میلیــون 
و7۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.
او  افزود: برآوردهای وزارت جهاد بر آن اســت که 
ســطح زیر کشــت گندم به ۶میلیون هکتار برسد که در 
صورت تحقق این میزان و شرایط مناسب جوی، امکان 

رسیدن به خودکفایی وجود دارد.
هاشــمی ادامــه داد: بــا توجه بــه محدودیت منابع 
آبــی، امــکان افزایش ســطح زیرکشــت گنــدم آبی وجود 
نــدارد و تنهــا برنامــه تولیــد در مــزارع دیــم اســت بــه 
طوریکه مزارع دیم که برای آیش نگه داشته می شوند، 

ظرفیت تولید دارند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران از تفاهم نامه ای میان 
ســتاد فرمــان امــام با وزارت جهاد مبنی بــر تامین نهاده 
۱۵هکتــار بــه صــورت رایگان منعقد شــد که ایــن امر به 
سبب ایجاد انگیزه در بین کشاورزان، می تواند عملکرد 

در واحد سطح را افزایش دهد.
بــه  اشــاره  بــا  گندمــکاران  ملــی  بنیــاد  رئیــس 
آزادســازی نرخ گندم صنف و صنعت بیان کرد: شــورای 
قیمت گــذاری و تشــکل ها بــه ایــن  نتیجــه رســیدند کــه 
قیمــت گنــدم صنــف و صنعــت بایــد آزاد شــود، ایــن در 
حالــی اســت کــه از ابتــدای امســال بــه رغم آنکــه دولت 
بــا نــرخ ۵ هــزار تومــان گنــدم را از کشــاورزان خریداری 
می کــرد، امــا با نرخ ۲هــزار و 7۰۰تومان گندم در اختیار 
صنــف و صنعــت قــرار می گرفــت کــه همیــن امــر منجــر 
بــه نشــتی گنــدم بــه ســمت ســایر صنایع شــده اســت، 
بنابراین به این نتیجه رسیدیم که در جلسه آتی شورای 
قیمت گــذاری و آزادســازی گنــدم صنف و صنعت با نرخ 
تمام شــده کــه حــدود ۵ هــزار و ۵۰۰ تومــان اســت، در 
اختیارشان قرار گیرد تا از رانت و فساد جلوگیری شود 
کــه بــا وجــود این  صنــف و صنعت دیگر گنــدم یارانه ای 

از دولت نمی گیرند.
او ادامه داد: با آزادسازی قیمت گندم، حمایت های 
یارانــه ای بــه کارخانه هــا صرفا از طریق کشــت قراردادی 
میســر اســت که براین اســاس قرار اســت ۲میلیون تن 
گنــدم صنف و صنعت از طریق کشــت قــراردادی تامین 
شــود کــه در صــورت نهایــی شــدن و تصویــب آن در روز 
دوشــنبه، بازرگانــی دولتی دیگر از ســال آینــده گندم با 
نــرخ آزاد و دولتــی نخواهــد داد و تنهــا در قالــب کشــت 
و ســایر  گندمــکاران  ملــی  بنیــاد  نظــارت  بــا  قــراردادی 

سازمان های وزارت جهاد باید تامین کند.
شــورای  آنکــه  بــه  توجــه  بــا  گفته هاشــمی،  بــه 
قیمت گذاری حرکت مناســبی در راســتای اصالح قیمت 
انجــام داد، حمایت هایــی همچــون تامین نهاده شــرکت 
خدمــات حمایتــی بصورت اعتباری در اختیار کشــاورزان 

قرار داد.
او اتخــاذ سیاســت های حمایتــی از ســوی شــورای 
قیمت گذاری و مدیریت مزرعه را راهی برای خودکفایی 
گندم برشــمرد و گفت: اگر بارش در ســال زراعی جدید 
همانند ســال زراعی ۹۹_۹۸ باشــد، بی شک خودکفایی 

مجدد حاصل می شود.
واردات   پایــان دربــاره آخریــن وضــع  هاشــمی در 
گنــدم تصریــح کــرد: امســال واردات گنــدم بــه منظــور 
تامیــن کمبــود نیــاز داخــل و ذخایــر اســتراتژیک امــری 
اجتناب ناپذیر است که هم اکنون واردات گندم از سوی 
بازرگانی دولتی در حال انجام است، برآورد می شود که 

امسال ۵ تا ۶ میلیون تن گندم وارد شود.

۳میلیون تن کاالی اساسی با حداقل ایستایی ترخیص شد

مدیرعامل اتحادیه دام سبک: مصوبه آزادسازی صادرات دام 
زنده ابهام دارد

راه اندازی »دامدارکارت« تا ۱۰روز آینده

بی کیفیتی نهاده، علت افزایش تلفات مرغداری ها
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 کاالهای ایرانی از راه دریا
به روسیه می رسند

برنامــه ســازمانتوســعهتجــارتدرجدیدتریــن
خــود،راهاندازیشــشخــطدریاییمنظمبراینقلو
انتقالکاالهایایرانیدردریایخزررارسماکلیدزد.
رئیــس  پیمان پــاک،  ایســنا،علیرضا  گــزارش  بــه 
ســازمان توســعه تجــارت بــا یــادآوری عــزم جــدی دولت 
و دســتگاه های مســئول در رفــع موانــع صــادرات گفــت: 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران آمادگــی دارد بــرای حــل 
مشــکالت مربــوط به صــادرات و صادرکننــدگان از جمله 
مســائل مرتبط با زیرساخت های صادراتی اقدامات الزم 

را با در نظر گرفتن اولویت آن انجام دهد.
وی با مروراهمیت بازار بزرگ اوراسیا برای ایران و 
ظرفیت صادرات به کشــورهای این منطقه افزود: حمل 
و نقل دریایی می تواند بسیاری از مشکالت زیرساختی 
صادرکنندگان در صادرات به اوراسیا به ویژه بازار بزرگ 
روســیه را حــل کنــد و ایــن تفاهم نامــه در همین راســتا 

منعقد شده است. 
گفتنــی اســت، بــر اســاس  تفاهــم نامــه برقــراری 
خطوط منظم دریایی در حوزه دریای خزر بین ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران و شــرکت کشــتیرانی جمهــوری 
اســالمی ایــران، در فــاز نخســت، شــش خــط منظــم از 
مبادی بنادر شــمالی ایران به مقصد بنادر آســتراخان و 
ماخاچ قلعه ی روسیه و همچنین بندر اکتائو قزاقستان 
از اول آبان ماه اجرایی شــده و شــرکت کشــتیرانی خزر 
ایــران  از کشــتیرانی جمهــوری اســالمی  بــه نمایندگــی 
نســبت بــه حمــل کاالهــای صادراتی به صــورت منظم و 

ماهانه اقدام کند.
خاطرنشــان می ســازد، در راســتای اقدامــات انجام 
شده، در فاز دوم تا پایان سال جاری تعداد این خطوط 
بــه هشــت خــط افزایــش خواهــد یافــت، ضمــن آنکــه 
برنامه ریزی جهت برقراری خطوط منظم برای کشورهای 
حــوزه خلیج فــارس و همچنین کشــورهای آفریقایی در 
دســت اجــرا بــوده و بــا هماهنگــی وزارت امــور خارجه و 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی نســبت بــه تســهیل خریــد 

کشتی های رورو )کامیون بر( اقدام خواهد شد.

معاون آب وزارت نیرو: پدیده 
ماسه خواری را دریابید

معــاونآبوآبفــایوزیــرنیــروگفتکهچندینســال
اســتکهپدیدهماســهخواریبسیاررواجپیداکردهو
موجببرهمزدنزیستبومدریایخزرشدهاستو
اگراکنونجلویآنگرفتهنشــوددرآیندهآســیبهای

جدیتریرامتحملمحیطزیستکشورمیکند.
قاســم تقی زاده خامســی در گفت وگو با ایســنا، با 
بیان اینکه رواج ماسه خواری اختالل در محیط زیست و 
چرخه زندگی آبزیان دریای خزر را به همراه دارد، اظهار 
کــرد: امروزه شــاهد هســتیم که در بخش هــای مختلف 
دریای خزر برای ساخت ویال برداشت غیر قانونی ماسه 
انجــام می شــود که آســیب زیــادی به طبیعــت و محیط 

زیست وارد کرده است.
وی با بیان اینکه ماســه ها در زنجیره غذایی برخی 
آبزیان قرار دارند و با اینکار امکان حیات از بســیاری از 
موجــودات گرفتــه می شــود، گفــت: ماســه خواری منجر 
به اختالل در محیط زیست و چرخه زندگی آبزیانی که 
در دریا زندگی می کنند، می شــود لذا  باید تدابیری در 
ایــن حوزه اتخاذ شــود در غیــر این صورت با چالش های 

جبران ناپذیری در آینده مواجه می شویم.
معــاون آب و آبفــای وزیــر نیــرو  بــا تاکیــد بر حفظ 
محیط زیســت و مهم دانســتن این بخش، تصریح کرد: 
برداشــت بی رویــه شــن و ماســه از بســتر رودخانه هــا، 
عامل بروز فجایع زیست  محیطی جبران ناپذیر می شود 

که باید مورد توجه قرار بگیرد.
بــه گفتــه خامســی بســتر برخــی از رودخانه هــا به 
دلیــل برداشــت های بی رویــه بــا مشــکالتی روبــرو شــده 
اســت کــه حــل ایــن مشــکالت مســتلزم برنامــه ریــزی و 
مدیریت در این بخش است.برداشــت غیرمجاز شــن و 
ماسه از مهم ترین مشکالت در منابع طبیعی به حساب 
مــی آیــد کــه اگــر راه عالجــی برای آن اندیشــیده نشــود  
آســیب های زیــادی را بــه محیط زیســت و منابــع طبیعی 

وارد میکند.

افزایش صادرات LPG ایران 
از نوامبر ۲۰۲۱

منابــعآگاهمیگوینــدکهصادراتLPGایرانطی
ماهجارینســبتبهماهگذشــته100هزارتنپایینتر
خواهــدبــودولــیانتظــارمــیروددرمــاهنوامبــرآمــار

صادراتLPGایرانافزایشیابد.
بــه گــزارش فــارس، به نقــل از نقــل S&P گلوبال، 
منابــع آگاه می گوینــد: ایــران در مــاه جــاری میالدی بین 
440 تــا 450 هــزار تن صادرات LPG خواهد داشــت که 
نســبت بــه ماه ســپتامبر بیــش از 100 هزار تــن پایین تر 

خواهد بود.
بخــش قابــل توجهــی از این صــادرات بــه بازارهای 
آســیایی خواهد بود اما کارشناسان می گویند که انتظار 
مــی رود در ماه نوامبــر آمار صادرات LPG ایران افزایش 
یابد، از ابتدای ماه جاری میالدی تا روز 13 اکتبر میزان 

صادرات LPG ایران 220 هزار تن بوده است.
یــک منبــع تجــاری بــه S&Pگلوبال گفته اســت که 
حجــم صــادرات LPG ایــران در مــاه اکتبر نســبت به ماه 
سپتامبر پایین تر خواهد بود و بین 450 هزار تن تا 530 
هزار تن پیش بینی می شــود. وی تأکید کرد:  در صورتی 
کــه بــا مانعی مواجه نشــویم میزان صــادرات LPG ایران 
در ماه نوامبر به ســطح ماه ســپتامبر خواهد رســید، از 
 LPG ماه جوالی به بعد شــاهد روند افزایشــی صادرات
ایران و رســیدن آن به حدود 500 هزار تن هســتیم که 

در باالترین سطح دو سال گذشته قرار دارد.
ایــن رونــد افزایــش صــادرات LPG ایــران می توانــد 
تقاضــای چیــن را پاســخ دهــد چــرا که برخی تأسیســات 
پتروشیمی این کشور از مراحل نگهداری تعمیرات عبور 

کرده و حاال به دنبال خرید LPG هستند.

اخبـــــــــــــــــار

وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتیادآورشــد
کهطرحصیانتازفضایمجازیداراینقاطمثبت
بسیاریاستامانقاطچالشبرانگیزیداردوباید

موردبررسیقرارگیرد.
بــه گــزارش ایرنــا، عیســی زارع پــور روز جمعــه 
در حاشــیه کنفرانــس ظرفیت شــبکه ملــی اطالعات 
و توســعه پایــدار زیرســاخت ها کــه در پژوهشــگاه 
ارتباطات برگزار می شــود، در پاســخ به ایرنا و درباره 
طــرح صیانــت افــزود:  بــرای روز یکشــنبه کــه زمــان 
رســیدگی بــه طــرح صیانــت از فضای مجازی اســت، 
نماینــده خــود را معرفــی کــرده ایــم و حضــور فعالــی 

برای ارتقا این طرح خواهیم داشــت.
وی افزود: البته هنوز چیز مکتوبی وجود ندارد 
و باید کمیســیونی از نمایندگان مختلف برگزار شود 
تا بتوانند به با کمک دیگر نمایندگان طرحی را تهیه 
کننــد و آن را بــه تصویب برســانند. اکنون یک پیش 
نویــس تهیــه شــده که بــه هیچ وجــه به معنــای این 

نیست که باید اجرا شود.
زارع پــور تاکیــد کرد: معتقدیم این طرح عالوه 
بــر نقــاط مثبــت نقــاط چالــش برانگیــزی دارد و باید 

مورد بررسی قرار بگیرد. 
وزیــر ارتباطــات افــزود: دربــاره طــرح صیانــت 
نظــرات جــدی داریــم و بــا توجــه به فضــای همراهی 
و نخبگانــی کــه در مجلــس وجــود دارد می تــوان بــه 
نتایج خوبی دست یافت. وی ادامه داد: معتقدم در 
عیــن حــال که می توان فضای مجــازی را نظام مندتر 
و قانونمندتر از گذشته کرد، از این فرصت نیز برای 
پیشرفت کشور به صورت حداکثری استفاده کنیم.

وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: فنــاوری اطالعــات 
بــرای کشــور فرصــت اســت و بایــد از آن بــرای ارتقــا 
کارآمدی و بهبودی زندگی مردم اســتفاده کرد. نگاه 
دولــت ســیزدهم نیــز ایــن اســت کــه از ایــن فرصــت 

نهایت استفاده را ببرد.

 دغدغههایمادربهرهگیری

ازفضایمجازیابتداییاست
کمیســیون  رئیــس  نایــب  دیگــر  ســویی  از 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اتــاق بازرگانــی ایــران 
در گفت گویــی بــا ایلنــا در همیــن رابطــه اظهــار کرد: 
مجــازی  فضــای  از  بهره گیــری  در  مــا  دغدغه هــای 
ابتدایــی اســت، مــا هنــوز درگیر قطع و وصل شــدن 
اینترنتیم و نمی توانیم در زمان مشخص یک فایل را 

دانلــود کنیــم اما در آن ســوی مرزها رقیب اقتصادی 
ما فایل را دانلود و سفارش خود را ثبت می کند.

بابک عابدین گفت: برکسی پوشیده نیست 
کــه اینترنــت به نیروی محرکه اقتصاد دنیا تبدیل 
قــوی   ict بــدون بســتر  اســت و کشــورها  شــده 

نمی توانند به توسعه اقتصادی برسند.
تغییــرات  کــرد:  نشــان  خاطــر  ادامــه  در  وی 
تکنولــوژی در آمریــکا رشــد قابل توجهی کرده اســت 
و متعاقــب آن شــاهد رشــد اقتصــادی در این کشــور 
هستیم. این روزها سخن گفتن از توسعه اقتصادی 

بدون رشد صنعت تکنولوژی بی معناست.
ایــن فعــال اقتصــادی بابیــان اینکــه رقابــت 

اقتصــادی تاثیرپذیــر از دانــش اطالعــات اســت، 
تصریــح کــرد: همانگونــه کــه اشــاره کــردم ایــن 
روزها رشد صنعت وابستگی تنگاتنگی با توسعه 
دانــش ict دارد چراکــه ایــن بخــش تعیین کننده 

قدرت رقابتی است.
به گفته عابدین، اگر نتوانیم سرعت در انتقال 
داده هــا و دانــش اطالعــات و ارتباطــات را توســعه 
بدهیم بدون تردید نخواهیم توانست به یک قدرت 
و قطب اقتصادی در خاورمیانه تبدیل شــویم. ایران 
نقطه اتصال غرب آسیا به شرق آسیا است حال که 
از نظر جغرافیایی فرصت توسعه اقتصادی را داریم 
چــرا بــا ایجاد مانع در بهره گیری از دنیای الکترونیک 

برای خود محدودیت ایجاد می کنیم.
وی ادامه داد: در دولت گذشته محدودیت های 
برای اســتفاده از اینترنت وضع شــد. این قوانین در 
حالــی وضــع و اجــرا شــد کــه دنیا به ســمت ســرعت 
انتقــال داده 5جــی رفتــه بــود. متاســفانه مســئوالن 
در ایــران هــر روز در پــی وضــع قوانینــی بــرای منع و 

محدودیت بهره گیری از اینترنت هستند.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه در ایــران 
مجــازی  فضــای  از  بهره گیــری  در  مــا  دغدغه هــای 
ابتدایــی اســت، خاطــر نشــان کــرد: مــا هنــوز درگیــر 
قطــع و وصل شــدن اینترنتیــم و نمی توانیم در زمان 
مشــخص یــک فایــل را دانلــود کنیم اما در آن ســوی 

مرزهــا رقیــب اقتصادی ما فایل را دانلود و ســفارش 
خود را ثبت می کند.

وی با بیان اینکه محدود در دانش الکترونیک 
مســاوی بــا کاهــش رقابت پذیــری اقتصــادی، افزود: 
تجارت الکترونیک از پرداخت ها و فرآیندهای بانکی 
گرفتــه تا ثبت ســفارش در دنیای مجازی امکان پذیر 
اســت. عابدیــن در پایــان تصریــح کــرد: اگرخواهــان 
توســعه صــادرات غیرنفتــی هســتیم نبایــد در ایــن 
بخــش محدودی ایجاد کنیم. تجربه کشــورهای دنیا 
ثابــت کــرده اســت کــه توســعه اینترنــت بیشــترین 
رشــد را در بهره وری آنها داشــته اســت و ایجاد مانع 

مساوی عقب انداختن اقتصاد کشور.

رئیــسقــوهقضائیهگفتکهشــخصاًقائل
وبهدنبالایناســتکهبعضیازفرآیندهای
پیچیدهوفسادزاراباهمکاریدولتومجلس
کوتــاهکنــدتــاشــفافتر،چابکتــروکارآمدتــر

شدنساختارها،مشکالتمردمکاهشیابد.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه، در 
ادامه سلســله نشســت های تخصصی مسئوالن 
عالــی دســتگاه قضــا بــرای بررســی چالش هــا و 
راهکارهــای اصــالح فرایندهــای قضایی در جهت 
و  »تحــول  دوره  در  مــردم  مشــکالت  کاهــش 
تعالی«، نشســتی کارشناســی بــا موضوع »علل 
و عوامــل شــکل گیــری پرونده هــای مــاده 4۷۷« 

برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه در این نشست بر ورود 
تخصصــی و فنــی بــرای ریشــه یابی چالش هــای 
موجــود در نظــام قضایــی کشــور تأکیــد کــرد و 
متذکــر شــد: قوانین  و فرآیندهــای پیچیده درون 
و بیــرون قــوه قضائیه که برای مردم دردسرســاز 
بوده و موجب فســاد و کندی کار شــده اند، باید 

اصالح شوند.

غالمحســین محســنی اژه ای گفت: شــخصاً 
قائــل بــودم و دنبــال ایــن هســتم کــه بعضــی از 
فرآیندهــای پیچیــده و فســادزا را بــا  همــکاری 
دولــت و مجلــس کوتــاه کنیــم تــا بــا شــفاف تر، 
چابک تــر و کارآمدتر شــدن ســاختارها مشــکالت 

مردم کاهش یابد.
وی بــرای نمونــه بــه پیچیدگی هــای قانــون 
مالیات و فرایند صدور مجوزها پرداخت و افزود:  
فرایندهــای طوالنــی و الیــه الیــه در ایــن حوزه ها 
عالوه بر آن که مشکالتی را برای مردم به وجود 

آورده، قطعا فسادزا هم هست.
بــه    4۷۷ مــاده  از  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
عنــوان یکــی از فرایندهــای پیچیــده قضایــی یــاد 
کــرد و بــا تأکیــد بــر لــزوم تســهیل ایــن رونــد، به 
تشــریح مســیری که برای اصالح این فرایند طی 
شــده پرداخــت و اظهار کرد: در یک دوره شــعب 
تخصصــی بــرای رســیدگی بــه درخواســت اعــاده 
دادرســی ایجــاد شــد کــه بعدهــا مشــخص شــد 

کارآمدی الزم را نداشته اند.
افــزود: در مقطعــی دیگــر  اژه ای  محســنی 

بحث ماده 1۸ مطرح شــد که تصریح داشــت اگر 
حکمی خالف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید 
مورد بررســی قرار گیرد اما بعداً این سؤال پیش 
آمــد کــه مرجع تشــخیص خالف شــرع بودن رأی 

کی و کجاست؟
وی ادامــه داد: در آن مقطــع بــا ایــن فــرض 
ّــن بایــد نــادر باشــد،  کــه احــکام خــالف شــرع بَی
گفتــه شــد تشــخیص ایــن امــر با شــخص رئیس 
قــوه قضائیــه اســت اما وقتــی تقاضا بــرای اعاده 
دادرســی زیــاد شــود، قطعــاً رئیــس قــوه قضائیه 

نمی تواند خود همه پرونده ها را بخواند.
در  کــرد:  تصریــح  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
ایــن اوضــاع رئیــس دســتگاه قضــا مجبــور اســت 
پرونده خوانــی و تشــخیص خــالف شــرع بــودن 
حکــم را اگــر جــزو موضوعــات غیرقابــل تفویــض 
نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند 
و خــود نهایتــاً بدون مطالعه پرونــده، نظر آنها را 

امضاء کند.
محســنی اژه ای افــزود: در یــک دوره رئیــس 
وقــت قــوه قضائیــه همیــن کار را انجــام داد امــا 

و  تشــخیص موضــوع  بــه حساســیت   توجــه  بــا 
لــزوم انجــام ایــن  کار از ســوی افــراد دارای فهــم 
دقیــق و قــدرت اســتنباط کــه بعضــاً بایــد دربــاره 
نظــر کارشناســی خــود بــه رئیــس قــوه توضیــح 
هــم بدهنــد که باعث اطاله رســیدگی بلند مدت 

می شد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که »طوالنی 
شــدن فراینــد اعمــال مــاده 4۷۷ موجــب بــروز 
نارضایتــی مــردم می شــود«، بــه طرح این ســوال 
پرداخــت کــه چرا اساســاً یک قاضــی باید حکمی 
صــادر کنــد کــه خالف بیّن شــرع باشــد و چرا در 

برخی موارد، این مسأله تکرار هم می شود؟
اگــر قاضــی حکــم خــالف بیــن شــرع صــادر 
میکنــد بایــد مورد ســوال قرار بگیــرد و در مراجع 

مربوطه پاسخگو باشد.
محســنی اژه ای در عیــن حــال گفت: گاهی 
اوقــات دربــاره یــک موضــوع اختــالف برداشــت 
وجــود دارد و ممکــن اســت یــک قاضــی نظــری 
داشــته باشــد کــه بــا نظــر قاضــی دیگــری تفاوت 
داشــته باشــد که این مســأله را نمی توان خالف 

شرع بیّن دانست.
رئیس قوه قضائیه تداوم اجرای قانون ماده 
4۷۷ بــا شــرایط رســیدگی بلنــد مــدت وپیچیــده 

فعلی را غیر قابل قبول دانست .
وی بــا تأکیــد بر اصالح ایــن روند، از معاون 
قضایــی قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی کشــور 
خواســت کــه پرونده های مشــمول مــاده 4۷۷ را 
بــه صــورت غیرانتخابی مورد بررســی قــرار دهند 
و اگــر بــا مواردی برخــورد کردند کــه آرای محاکم 
یــک اســتان یــا قاضی یک شــعبه در طــول ماه یا 
چند ماه خالف بیّن شــرع تشــخیص داده شده، 
موضــوع را بــا جدیــت پیگیری کننــد و علت آن را 

از قاضی مربوطه جویا شوند.
معاونــت  بــه  همچنیــن  اژه ای  محســنی 
بــا کمــک  داد  قــوه قضائیــه مأموریــت  حقوقــی 
دیگــر بخش های قضایی و با اســتفاده از نظرات 
کارشناســان و اعضای کمیسیون قضایی مجلس 
درخواســت های  گیــری  شــکل  عوامــل  و  علــل 
مــاده 4۷۷ را بررســی و راهکارهــای اصالحــی در 

خصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.

مرکــزپژوهشهایمجلــسپیشبینیکرد
کــه۶۷درصــدازمنابــعبودجهدرســقفاولتا
انتهایسال1۴00محققشود،دراینصورتوبا
فرضتحقق100درصدیمصارف،بودجهســال
1۴00حــدود۳0۷هــزارمیلیــاردتومــانکســری

غیرقابلتأمینخواهدداشت.
 بــه گزارش فارس،  پیش بینی عملکرد منابع 
بودجه تا آخر سال 1400 حکایت از کسری منابع 
میلیــارد  هــزار  حــدود 30۷  در  تامیــن  غیرقابــل 

تومان دارد.
منابــع و مصــارف عمومــی دولــت در قانــون 
بودجــه ســال 1400، معــادل 12۷۷ هــزار میلیارد 

تومان در سقف دوم تعیین شده است.
البته طبق بند ب ماده واحده قانون بودجه 
ســال 1400، هزینه کرد ســقف دوم بودجه منوط 
بــه تحقــق درآمدهــا از شــش ماهــه دوم ســال 
1400 شــده اســت.در گزارش مرکــز پژوهش های 
مجلس، جهت محاســبه کســری غیرقابل تأمین، 
ارقــام ســقف اول بودجــه  بــه پیش بینــی  صرفــاً 

عمومی پرداخته می شود.

درآمــد مالیاتــی و گمرکــی: با توجــه به روند 
دو ســال گذشــته تحقــق بــاالی 90 درصــد درآمــد 
مالیاتی و همچنین در صورت تالش دولت جدید 
بــرای بهبــود نحوه مالیات ســتانی حرکــت از نظام 
ممیزمحور مالیاتی به ســمت نظام ســامانه محور 
و جلوگیــری از فــرار مالیاتی، پیش بینی می شــود 
که حدود 95 درصد این منبع تا پایان سال 1400 
محقق شود. منابع حاصل از نفت و فراورده های 
نفتــی: بــا توجــه به اینکه درصد محقق شــده این 
منبــع در چهــار و نیــم ماهــه اول ســال فقــط 15 
درصــد نســبت بــه میــزان مصــوب برای ایــن دوره 
بــوده اســت و بــا توجــه بــه احتمــال عــدم تغییــر 
خــاص در رفتار بازیگــران خارجی از جمله آمریکا 
کــه  می شــود  پیش بینــی  تحریم هــا،  پایــداری  و 
درصــد تحقــق ایــن منبــع بــرای ســقف اول و دوم 

بودجه حدود 20 درصد تا پایان سال باشد.
همچنیــن عملکــرد این بند برای ســقف اول 
بودجــه کــه بخــش اصلــی آن منابــع حاصــل از 
ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی اســت 
هــم بــا توجــه به درصد تحقــق 19 درصد آن در 5 

ماهــه اول ســال، حــدود 25 درصد تا پایان ســال 
پیش بینــی می شــود، بــا توجه به وضعــی که ذکر 
شد، تحقق منابع سقف دوم دور از انتظار است 

و با احتمال بسیار باال محقق نمی شود.
فــروش اوراق بدهــی: بــا توجه بــه تحقق 2۷ 
درصــدی ایــن منبــع در مــدت 5 ماهــه اول ســال 
و همچنیــن بــاال بــودن تــورم انتظــاری بازیگــران 
اقتصــادی در ســال 1399، در صورتــی کــه قواعــد 
خاصــی بــرای خریــد اوراق گذاشــته نشــود بــرای 
مثــال تکلیــف بــه بانک ها بــرای نگهــداری اوراق به 
ســپرده ها،  مجمــوع  از  مشــخصی  درصــد  میــزان 
محدودیــت گــذاری بــر رشــد ترازنامه هــای بانک ها 
به اســتثنای خرید اوراق، الزام صندوق های درآمد 
ثابــت بــه نگهــداری حداقلــی از اوراق و غیــره  )و یا 
نرخ هــای بهــره باالتــر بــرای اوراق در نظــر گرفتــه 
نشــود(، تحقــق ایــن منبع تا پایان ســال بیشــتر از 
50 درصــد نخواهــد بــود؛ اما با توجــه به نیاز مبرم 
دولــت بــه فــروش اوراق بــرای تأمیــن مالــی دولت 
پیش بینــی می شــود بــا اتخــاذ اقدامــات اصالحــی، 
همــه اوراق بدهــی فروختــه شــود. منابــع حاصــل 

از واگــذاری شــرکت های دولتــی: بــا توجــه به روند 
و  مــدت  ایــن  در  دولتــی  شــرکت های  واگــذاری 
همچنیــن عملکــرد ضعیف دولت در ســال 1399، 
پیــش بینی می شــود که منابع حاصــل از واگذاری 
شــرکت ها منابــع مربــوط به ســقف اول حدود 30 
درصد محقق شود، در مورد منبع مربوط به سقف 
دوم  130 هــزار میلیــارد تومــان واگــذاری ســهام و 
حقــوق مالکانه موضــوع بند و تبصره 2 بالغ بر30 
هــزار میلیــارد تومــان فــروش امــوال بــرای اجــرا و 
تکمیل طرح های دارایی های سرمایه ای پیش بینی 
می شود که دولت نهایتاً با واگذاری شرکت های مد 
نظر به نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی و 
غیره این قسمت از منابع و مصارف بودجه را حل 
و فصل کند که با توجه به برآوردهای انجام شده 
۷0 هــزار میلیــارد تومــان از این منابع کســری تراز 

نقدی صندوقهای بازنشستگی خواهد شد.
منابــع حاصــل از صنــدوق توســعه ملــی: به 
دلیــل آنکــه منابــع ارزی صنــدوق بــا نــرخ نیمایی 
و نــه ارز 4200 تســعیر می شــود و بــا توجــه بــه 
افزایــش نــرخ ارز نیمــا، پیش بینــی میشــود کــه 

100 درصــد منابع حاصل از صندوق توســعه ملی 
محقــق شــود، بــا توجه بــه توضیحات ارائه شــده 
پیــش بینــی می شــود 6۷ درصــد از منابــع ســقف 
اول بودجه تا آخر ســال محقق شــود و در نتیجه 
بــا فــرض عملکــرد 100 درصــدی مصــارف ســقف 
اول، بودجه ســال 1400 حدود 2۸0 هزار میلیارد 

تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.
در صــورت تــداوم روند فعلــی و عدم اجرای 
اصالحات اساســی به خصوص در شیوه واگذاری 
ســهام شــرکت های دولتــی، پیش بینــی می شــود 
6۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای 
سال 1400 محقق شود، در این صورت و با فرض 
تحقــق 100 درصــدی مصارف، بودجه ســال 1400 
حــدود 30۷ هزار میلیارد تومان کســری غیرقابل 

تأمین خواهد داشت.
بــه عبارت دیگــر برای تأمین مخــارج بودجه 
تا انتهای سال 1400 به 30۷ هزار میلیارد تومان 
افزایــش منابــع یا کاهــش مخارج نیاز اســت؛ در 
غیر اینصورت تأمین این منابع از محل پایه پولی 

و ایجاد تورم محتمل است.

نگرانیهایدولتوبخشخصوصیدربارهطرحصیانت
وزیر ارتباطات:  نقاط چالشی طرح صیانت باید بررسی شود    

نایب رئیس کمیسیون فناوری اطالعات اتاق ایران: دغدغه های ما در بهره گیری از فضای مجازی ابتدایی شده است

رئیسدستگاهقضاازدولتومجلسخواستفرآیندهایپیچیدهوفسادزا
کوتاهشود

مرکزپژوهشهایمجلس:کسری۳0۷هزارمیلیاردتومانیبودجه1۴00 
پیشبینیمیشود
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

افتتاح مدرسه بانک 
اقتصادنوین در آق قال

بانــک  مدیرعامــل  حضــور  بــا  مراســمی  طــی 
چنــد  تنــی  و  معلمــان  و  دانش آمــوزان  اقتصادنویــن، 
از مســئوالن اســتانی، مدرســه بانــک اقتصادنویــن در 
روســتای حاجی قــره از 
توابع شهرســتان آق قال 

افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی 
اقتصادنویــن،  بانــک 
بانــک  مــدارس  تعــداد 
اقتصادنویــن در مناطق 
کمتربرخــوردار در ســال 
43مدرســه  بــه   1400
بــه  32واحــد  تعــداد  ایــن  از  کــه  کــرده  پیــدا  افزایــش 
بهره برداری رسیده، 8واحد در حال ساخت است و سه 
مدرسه نیز در مرحله آغاز عملیات اجرایی ساخت قرار 
دارند. مدرســه روســتای ســیل زده حاجی قره شهرستان 
آق قــال واقــع در اســتان گلســتان ســه کالس دارد کــه 
در زمینــی بــه مســاحت یــک هــزار متــر مربــع و زیربنای 
بانــک  همچنیــن  اســت.  شــده  ســاخته  306مترمربــع 
اقتصادنویــن بــه  منظور حمایت و تشــویق دانش آموزان 
به یادگیری، تعدادی کوله پشــتی حاوی لوازم التحریر به 

آن ها اهدا کرد.

قدردانی بانک پاسارگاد از 
مدال آوران پارالمپیک توکیو

بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
خــود این بــار در هفتــه پارالمپیک از ورزشــکاران پرتالش 
و پرتوان پارالمپیکی کشــورمان که ســرافرازانه برســکوی 

افتخار این رویداد مهم ایستادند، قدردانی کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
پاسارگاد، در پارالمپیک 
اعزامی  توکیو2020تیــم 
کســب  بــا  کشــورمان 
طــال،  مــدال  دوازده 
یــازده نقــره و یــک برنــز 
بــه  موفــق  مجمــوع  در 
کســب 24مــدال شــد و 
بهتریــن نتیجــه در تاریخ برگزاری بازی های پارالمپیک را 
برای کشــورمان ثبت کرد. در این راســتا بانک پاســارگاد 
ورزشــکاران  و  ورزش  بــه  مســئوالنه  نــگاه  تــداوم  در 
کشورمان، هفته پارالمپیک را زمان مغتنمی برای تشکر 
از تالش هــای پهلوانانــه این عزیزان برشــمرد و با اهدای 
جوایــزی بــه کلیه مــدال آوران و کادر فنــی اعزامی ضمن 
قدردانــی از ایــن افتخارآفرینــان بــه حمایت هــای خود از 

ورزش و ورزشکاران عزیزمان تداوم بخشید.

واریز سود بیمه نامه های عمر 
اندوخته دار بیمه پارسیان

ســود 22درصــدی بیمه نامه های عمــر اندوخته دار بیمه 
پارسیان واریز شد.

به گزارش روابط عمومی 
ســود  پارســیان،  بیمــه 
منافــع  در  مشــارکت 
عمــر  بیمه نامه هــای 
پارســیان  اندوختــه دار 
بیمه نامه هــای  شــامل 
ســرمایه گذاری  و  عمــر 
در  پس انــداز  و  عمــر  و 

سال 99به میزان 22درصد اعالم شد.
براســاس ایــن گــزارش بــرای دارنــدگان بیمه نامــه عمــر 
اندوختــه دار بیمــه پارســیان در ســال 99، ســود معــادل 
22درصــد بــه حســاب بیمه نامــه عمــر ایشــان، منظــور 

گردیده است.

فعاالن طراحی، مُد و لباس 
تحت پوشش بیمه تعاون 

قرار گرفتند
و  بین المللــی  نمایشــگاه  نخســتین  بــا  همزمــان 
تخصصی زنجیره ارزش پوشاک، بیمه تعاون به منظور 
خدمت رســانی هرچــه بیشــتر به فعاالن ایــن صنعت و 
رشــد و توســعه همکاری ها و نیز ارائه خدمات بیمه ای 
بهینــه و جامــع در انــواع رشــته های بیمه ای بــا اتحادیه 
صنــف تولیدکننــدگان و فروشــندگان پوشــاک تهــران و 
فعــاالن حــوزه طراحــی، مــد، لبــاس و صنایــع وابســته 
همــکاری  تفاهم نامــه 

امضا کرد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
بــه  توجــه  بــا  تعــاون، 
تمــام  تفاهم نامــه  ایــن 
یــا  حقیقــی  اعضــای 
اتحادیــه  حقوقــی 
صنــف تولیدکننــدگان و 
فروشــندگان پوشــاک تهران و نیز فعاالن حوزه طراحی، 
مــد، لبــاس و صنایع وابســته بــه همراه اعضــاء خانواده 
تحت پوشــش خدمات ارائه شــده از ســوی بیمه تعاون 

قرار می گیرند.
پیش از این نیز، بیمه تعاون در راســتای حمایت از 
کسب و کارهایی که در پی پاندمی کرونا تعطیل شده اند، 
بــه عنــوان تنهــا بیمــه ارائه دهنــده خدمــات، از کســب و 
کارهای حوزه پوشــاک و صنایع وابســته حمایت کرده که 
بــر اســاس آمــار ارائه شــده در بهمن 1399نیز، بیشــترین 
خســارت در پی تعطیلی به واســطه پاندمی کرونا به این 

صنعت از سوی بیمه تعاون پرداخت شده بود.

امکان پذیرشدن برخورداری 
از اوراق تسهیالت مسکن 
برای کسانی که کد سجام 

ندارند
بانــک  خزانــه داری  و  نقدینگــی  اداره کل  رئیــس 
مســکن اعــالم کــرد که بــا تفاهم ایــن بانک با ســازمان 

بهــادار  اوراق  و  بــورس 
و شــرکت سپرده گذاری 
بهــادار  اوراق  مرکــزی 
بــا بانــک، امــکان ایجــاد 
دارایی اوراق تســه برای 
مشــتریان غیر ســجامی 
در نماد تسه006فراهم 

شده است.
بــه گــزارش هیبنا، 

محســن کریمــی، درباره رفع مشــکل برخــی از دارندگان 
سپرده های ممتاز که فرآیند ثبت نام در سجام را تکمیل 
اوراق تســه در دوره هــای  امــکان دریافــت  از  نکــرده  و 
ماهانــه محــروم بودنــد و بــرای آنــان دارایــی اوراق تســه 
ایجاد نمی شــود گفت: بانک مســکن از دو مســیر تالش 

کرد این مشکل را مرتفع کند.
بــه گفتــه رئیــس اداره کل نقدینگــی و خزانــه داری 
بانک مسکن تالش های مختلفی برای ترغیب و تسهیل 
ثبــت نــام صاحبــان ســپرده ممتــاز در ســامانه ســجام 
صــورت گرفــت کــه یکــی از ایــن اقدامــات ارائــه خدمات 

احراز هویت در 364شعبه منتخب بانک مسکن بود.
تشــویق  هــدف  بــا  خدمــات  ایــن  افــزود:  کریمــی 
مشــتریان به ثبت نام در ســامانه ســجام بود تا مســاله 

ایجاد دارایی اوراق تسه برای این گروه فراهم شود.
او تصریــح کــرد: در کنــار سیاســت های تشــویقی بــرای 
پیگیری ثبت نام مشتریان در سجام، اقداماتی نیز جهت 
مکاتبــه و رایزنــی بــا نهادهــای بــازار ســرمایه بــرای ایجاد 

دارایی اوراق تسه برای اشخاص مذکور صورت گرفت.
او هــدف از ایــن اقــدام را حفــظ منافــع مشــتریان بانــک، 
کمــک بــه ایجــاد تعــادل در عرضــه و تقاضای اوراق تســه 
پس از افزایش سقف تسهیالت مسکن و کاهش ریسک 

نقدینگی بانک ناشی از انباشت تعهدات عنوان کرد.
کریمــی گفــت: برای آنکه در آینده چنین مشــکلی پیش 
نیاید وضع ســجامی اشــخاص هنگام افتتاح سپرده های 
ممتاز جدید و پیگیری وضع ثبت نام مشتریان قدیمی در 
سجام کنترل شود. او همچنین گفت: لیست اشخاصی 
کــه بیــش از 50بــرگ اوراق بــه آنــان تخصیــص یافتــه 
اســتخراج و به مدیریت های شــعب ارســال شــده اســت 
لذا از مســئوالن شــعب خواســت از طریق پیگیری فوری 

ثبت نام آنان را تکمیل کنند.
کریمــی در پایــان تاکید کرد: خدمــات احراز هویت 
ســجام عــالوه بــر شــعب منتخــب بانــک از طریق ســایر 
مراکــز احــراز هویــت و همچنیــن اپلیکیشــن های غیــر 
حضوری از جمله ســایت کارگزاری بانک مســکن نیز به 
متقاضیان ارائه می شــود که انتظار می رود همکاران به 
نحو مناســبی به راهنمایی مشــتریان برای بهره مندی از 

این خدمات اقدام کنند.

اهدای بیمه عمر البرز به 
فعاالن نمونه ارگان های دریایی

در مراسم روز جهانی دریانوردی، مدیرعامل بیمه 
البــرز بــا اهــدای بیمه عمــر از ۴۳دســت اندرکار و فعال 

دریایی نمونه ارگان های دریایی کشور قدردانی کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمه البرز، این شــرکت 

بــه  یــک دهــه  از  بیــش 
عنــوان بیمه گر ســازمان 
بنادر و دریانوردی انواع 
در  بیمــه ای  خدمــات 
آتش سوزی،  رشــته های 
خــودرو  مســئولیت، 
ایــن  بــه  را  درمــان  و 
ســازمان ارائــه می دهــد 
27هــزار  اکنــون  هــم  و 

و 500نفــر از کارکنــان آن تحــت پوشــش بیمــه درمــان 
بیمه البرز قرار دارند و بنا بر نظرســنجی ســازمان بنادر 
و دریانــوردی کارکنــان ایــن ســازمان بیشــترین میــزان 

رضایتمندی را از خدمات ارائه شده بیمه البرز دارند.

 اهدای اقالم بهداشتی

 از سوی بیمه آسماری

به کانون ناشنوایان ایران
بیمــه آســماری در راســتای عمــل بــه مســئولیت 
اقــالم  ایــران  ناشــنوایان  کانــون  بــه  خــود  اجتماعــی 

بهداشتی اهدا کرد.
طــی  آســماری،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
مراســمی بــا حضــور جمعــی از کارکنــان شــرکت، بــرای 

کانــون  بــه  دومین بــار 
اقــالم  ناشــنوایان 
شــد.  اهــدا  بهداشــتی 
اقــالم  ایــن  از  بخشــی 
بــا  شــامل ماســک هایی 
نشــان ویــژه ناشــنوایان 

است.
بــه  توجــه  بــا 
ناشــنوایان عزیــز  وضــع 

کشورمان، استفاده از ماسک با نشان و آرم مخصوص 
می تواند در ارتباط اعضای جامعه با آنها ســهولت ایجاد 
کند. در ادامه این رویداد که در محل کانون ناشنوایان 
ایــران برگــزار شــد، خدمــات بیمــه آســماری بــه مدیــران 
کانــون معرفــی و در ادامــه فعالیت هــای کانــون تشــریح 
شــد. مجمــع بیمــه آســماری هــر ســال بودجــه ای را بــه 
منظــور پیاده ســازی اهدافــش در حــوزه مســئولیت های 

اجتماعی مصوب می کند.

رئیس کل بانک مرکزی از مدیر منطقه ای 
خواســتار  بین المللــی  صنــدوق  خاورمیانــه 
برخــورداری از کمک های فنی این نهاد با ســه 
موضــوع پول دیجیتال، قوانین بانکی با تاکید 
بــر جنبه هــای اســتقالل سیاســت های پولی و 

سیاست ارتباط جمعی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانــک مرکزی، 
علــی صالــح آبــادی در جلســه مجــازی بــا مدیر 
منطقــه ای خاورمیانــه صنــدوق بین المللی پول 
بــا یادآوری کمک هــای فنی صندوق بین المللی 
پول به کشورهای عضو به بحث پول دیجیتال 
گفــت: کمک فنــی صندوق در این خصوص که 
پدیــده نوینی اســت، می توانــد در بحث اعمال 
سیاست های پولی و کنترل و نظارت و کاهش 
نقــش پول نقد در اقتصاد مورد اســتفاده قرار 

گیرد. 
 گــروه ٢4 صنــدوق بین المللــی پــول بــا 
دارایــی  وزرای  از  متشــکل  طوالنــی  قدمــت 
و روســای بانــک مرکــزی کشــورهای در حــال 
توسعه، از جمله ایران؛ که با 24 عضو تشکیل 
شده بود اکنون 28 عضو دارد؛ مکان مناسبی 
برای تبادل نظر کشــورهای عضو در زمینه های 
اقتصــادی و تدویــن سیاســت گذاری های بهینه 
می شــود.  تلقــی  آنــان  اعتــالی  و  رشــد  بــرای 
همچنیــن در قالب این گروه، فرصت همکاری 
و هم اندیشــی با سایر سازمان های بین المللی 

فراهم شده است.

خواســتار  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
بین المللــی  صنــدوق  تجربیــات  از  اســتفاده 
مرکــزی  بانک هــای  اســتقالل  زمینــه  در  پــول 
شــد و افــزود: اســتفاده از تجربیــات اســتقالل 
بانک هــای مرکــزی می توانــد نقــش مهمــی  در 
بانــک  سیاســت های  اثرگــذاری  حداکثرســازی 

مرکزی در اقتصاد را ایفا کند.
کارگیــری  بــه  نحــوه  از  بهره منــدی 
سیاســت های ارتبــاط جمعــی و مدیریــت افکار 
عمومــی،  ســومین موضــوع کمــک فنــی رئیــس 
کل بانــک مرکــزی از مدیر منطقه ای خاورمیانه 

صندوق بود. 
او خاطرنشــان کــرد: نحــوه تعامــل بانــک 
کــردن  اجرایــی  عمومــی در  افــکار  بــا  مرکــزی 
سیاست های پولی و بانکی حائز اهمیت است 
بنابرایــن بازتعریف و نحوه تعامل و مواجهه با 
افــکار عمومــی  بر اســاس تجربیات کشــورهای 
موفــق عضو صنــدوق بین المللی پــول می تواند 

برای سایر اعضا مفید باشد. 
او در ادامــه درباره آســیب اقتصادی از بیماری 
کرونــا گفــت: تــالش بــرای اجــرای اقدامــات و 
بــه منظــور محــدود  سیاســت های مــورد نیــاز 

کردن اثرات پاندمی در دستور کار قرار دارد. 
صالح آبــادی بــا انتقاد از پرداخت نشــدن 
تســهیالت ابزار تامین مالی ســریع )RFI( برای 
فشــارهای  دلیــل  بــه  کرونــا  واکســن  واردات 
غیرمنطقــی آمریــکا خواســتار تامین مالی برای 

واردات اقالم پزشــکی شــد و تاکیــد کرد: کمک 
بــه کاهــش تنگناهــای پیــش روی شــرکت ها و 

خانوارها الزم است مورد توجه قرار گیرد. 
 رئیــس کل بانــک مرکــزی در این جلســه 
ارســال هر چه ســریعتر پرونده ایران به هیات 
وام  پرداخــت  تصویــب  بــرای  صنــدوق  مدیــره 
را  بــرای ســایر کشــورها  ماننــد روال معمــول 
از مدیــر خاورمیانــه صنــدوق بین المللــی پــول 

خواستار شد. 
صالح آبــادی بــا بیــان اینکه ایــران از طرح 
 )RST( تثبیــت  و  انطبــاق  صنــدوق  تأســیس 
بــرای کمــک مالــی به کشــورها بــا درآمــد کم و 
کشــورهای نیازمند با درآمد متوســط استقبال 
می کنــد، افــزود: اطمینــان دارم این صندوق به 
منظــور پوشــش نیازهــای کشــورهای متقاضی 
برای مدیریت اقتصاد و مشکالت پیش آمده از 

بیماری کرونا کارا و مفید خواهد بود. 

بــر  تاکیــد  بــا  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
ایجــاد شــفافیت بیشــتر دربــاره  بــرای  تــالش 
نحــوه اســتفاده از منابــع صنــدوق خاطرنشــان 
کــرد: منابع استفاده نشــده از کشــورهای غنی 
به کشــورهای ضعیــف و نیازمند باید اجرایی و 

عملیاتی شود.
رئیــس  آزور،  جهــاد  جلســه  ایــن  در 
بــا  پــول  بین المللــی  صنــدوق  ای  خاورمیانــه 
یــاداوری ســخت شــدن اوضــاع اقتصــادی بــه 
دلیل پاندمی کرونا گفت: شناخت اولویت های 
شــما، چگونگی کمک صنــدوق بین المللی پول 
و کمک به دولت ها در تسریع بهبود اقتصادی 
عضــو  کشــورهای  بــرای  ای  ارزنــده  تجربیــات 
است.  آزور با نام بردن از تکانه های چندگانه 
تثبیــت  از  تحریــم  و  پاندمی کرونــا  اقتصــادی، 
اقتصــادی ایــران بــا وجــود ایــن چالش هــا ابراز 

خرسندی کرد.

بــه گفتــه رئیــس کل بیمــه مرکــزی، بــا 
راه انــدازی ســامانه کروکــی الکترونیکــی، 20 
درصد پرداخت خسارت ها که به دلیل تقلب 
در سوانح و حوادث ساختگی انجام می شد، 

حذف می شود.
ســیما،  و  صــدا  از  ایبِنــا  گــزارش  بــه 
راه انــدازی  همایــش  در  ســلیمانی  غالمرضــا 
ســامانه کروکــی الکترونیکی، گفت: در ســال 
99بیســت و پنج هزار میلیارد تومان خســارت 
بیمه شخص ثالث از سوی شرکت ها پرداخت 
شــد کــه متاســفانه 5هــزار میلیــارد تومان آن 
به دلیل تقلب افراد و تصادف های ســاختگی 
پرداخــت شــد و مــا نمی توانیــم بــه راحتی این 

موضوع را کشف کنیم.
او اضافــه کــرد: اکنــون وضــع حــق بیمــه 
شــخص ثالــث بــه طــور متوســط یک میلیون و 
90هــزار تومان اســت کــه حــدود 41درصد آن 
جــزو بخشــودگی و تخفیف حســاب می شــود 
و هرچــه تصادف بیشــتر باشــد مبلغ دریافت 

حق بیمه بیشتر می شود.
هســتیم  درصــدد  افــزود:  ســلیمانی   
بحــث صــدور بیمــه و کروکــی را بــه صــورت 
دهیــم  انجــام  تمامی کشــور  در  الکترونیکــی 
کــه موجــب کاهــش تقلب و تخلف می شــود 
و موجــب خواهــد شــد مقصر و زیان دیده از 
زمــان صــدور بیمه تا پرداخت خســارت دیگر 
نیــازی نباشــد بــه شــرکت های بیمــه مراجعه 
هوشمندســازی  مراحــل  ایــن  همــه  و  کنــد 

می شود.

تردد بیش از ۱0 میلیون 
موتورسیکلت بدون بیمه 

شخص ثالث
از  گفــت:  مرکــزی  بیمــه  کل  رئیــس 
12میلیــون موتورســیکلتی کــه در کشــور تردد 
می کند فقط یک میلیون و 600هزار دســتگاه 
موتورسیکلت بیمه شخص ثالث دارد و بیش 
از 10میلیون موتورسیکلت بدون بیمه است.

ســلیمانی در ادامــه مراســم رونمایــی از 
ســامانه کروکــی الکترونیکی افــزود: همکاری 
خوبــی بیــن پلیس و شــرکت های بیمه و بیمه 
هســتیم  تــالش  در  کــه  دارد  وجــود  مرکــزی 
ایــن همــکاری نزدیک تــر شــود، چــون موجــب 

خدمات دهی بهتر به مردم خواهد شد.
او گفــت: پلیــس و شــرکت بیمــه از زمان 
کنــار  در  پرداخــت خســارت  تــا  بیمــه  شــروع 
یکدیگرند و به نظر می رسد در بحث تصادف ها 
و پرداخت خســارت روش های سنتی و دستی 
افــزود:  ســلیمانی  نیســت.   جوابگــو  دیگــر 
روش های ســنتی و دستی موجب تخلف زیاد 
و تخلــف در پرداخــت خســارت هــم می شــود. 
او اضافــه کــرد: در تــالش هســتیم ایــن رونــد 
از زمــان صــدور بیمــه تــا پرداخــت خســارت به 
صــورت الکترونیکــی انجام گیــرد و دیگر نیازی 

به حضور زیان دیده و مقصر نباشد. 
بایــد  افــزود:  مرکــزی  بیمــه  کل  رئیــس 
و  الکترونیکــی  صــورت  بــه  نیــز  خســارت ها 

گفــت:  ســلیمانی  شــود.  پرداخــت  اینترنتــی 
هم اکنون فعالیت ســامانه کروکی الکترونیکی 
در اســتان قــم بــه صــورت آزمایشــی در حــال 
انجــام اســت کــه دیگــر نیــاز به گرفتــن کروکی 
از ســوی مقصــر و زیان دیــده نیســت و موجب 
می شود تقلب و تخلف در این زمینه کم شود.

ایجاد کارگروه شناسایی و 
مقابله با تقلب در صنعت بیمه

بــه گفتــه رئیــس کارگــروه شناســایی و 
مقابله با تقلب در صنعت بیمه، کار مناسبی 
کــه در ســال گذشــته در بیمــه صــورت گرفــت 
موضــوع ایجاد کارگروه شناســایی و مقابله با 

تقلب در صنعت بیمه بوده است.
باشــگاه  اقتصــادی  گــروه  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران جوان، علی اکبر ترکاشــوند درباره 
کروکــی الکترونیکــی گفــت: قطعــا ســامانه ای 
که راه اندازی شــده اســت یکــی از موضوعاتی 
و  تقلبــی  کروکی هــا  از  می توانــد  کــه  اســت 
جعلــی جلوگیــری کند، به طــور قطع اگر همه 
دستگاه ها اطالعات خود را در اختیار یکدیگر 
قــرار دهند از بروز برخی مشــکالت جلوگیری 
می شــود. کار مناســبی که در سال گذشته در 
بیمــه صــورت گرفــت موضــوع ایجــاد کارگــروه 
شناســایی و مقابله بــا تقلب در صنعت بیمه 
بوده است و تاکید وزیر اقتصاد این است که 

این اقدام به صورت جدی صورت گیرد.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه بیــان کرد: 

از مــوارد دیگــر کروکی هایی بود که به صورت 
آنالین کشــیده می شود که این کار به صورت 
جدی انجام شــده اســت و امروز هیچ کروکی 

جعلی در این سامانه قرار نمی گیرد.
نمی تــوان  افــزود:  ادامــه  در  ترکاشــوند 
گفت تخلفات در این زمینه به صفر می رسد، 
امــا از بخــش عمــده و زیــادی از آن جلوگیری 
می شــود، موضوعــی کــه بیمــه مرکــزی پیگیــر 
آن اســت ایجــاد دو ســامانه اســت. یکــی از 
سامانه ها ثبت و اعالم تخلفات صنعت بیمه 
اســت کــه ایــن کار در حال شــکل گیری اســت 
و تقریبــا در اختیــار بیمــه مرکــزی قــرار گرفته 
اســت. کلیه شــرکت های بیمه اگــر اتفاقی در 
آن ها رقم بخورد در این سامانه ثبت می شود 
بــه  موضــوع  ایــن  بیمــه  تمــام صنعــت  در  و 
اشــتراک گذاشــته می شــود تــا از ایــن موضوع  

همه مطلع شوند.
او در پایــان گفــت: موضوع بعد ســامانه 
سیســتم هوشمند کشف تقلب است که این 
سامانه نیز در حال ایجاد شدن است در این 
ســامانه یکی از موضوعــات مهمی که می تواند 
کمــک کننــده باشــد، ســامانه ای اســت کــه از 
سوی همکاران محترم راه و شهرسازی انجام 
گرفتــه اســت. مــورد بعــد کــه باید گفته شــود 
کارگروهــی اســت کــه از ســوی بیمــه مرکــزی 
شــکل گرفتــه اســت قطعــا درایــن کار گروه ها 
راهــور،  پلیــس  ماننــد  برون ســازمانی  افــراد 
پزشــکی قانونــی، هالل اهمر و همــکاران قوه 

قضائیه  به بیمه مرکزی کمک خواهند کرد.

انجمــن  عضــو  و  مالــی  کارشــناس 
اقتصاددانــان ایــران رشــد ســپرده گذاری در 

بانک ها را مقطعی خواند.
رشــد  علــل  دربــاره  مولــوی  پیمــان 
سپرده گذاری در بانک ها طی یکی دو ماه اخیر 
بــه »خبرگــزاری بــازار« گفت: ســرمایه گذاران 
حواسشــان بــه بازارها و نحوه ســرمایه گذاری 
هســت و در زمانــی کــه می داننــد کــه بازارهــا 
بازدهــی چندانــی نــدارد و ســرمایه گذاری در 
آن با ریســک باال همراه اســت سعی می کنند 

بانک ها را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.
او بــا بیــان اینکــه افزایــش ســپرده گذاری 
افــزود:  اســت،  مقطعــی  بانکــی  سیســتم  در 
بازارهــای  ســایر  رکــود  و  دالر  قیمــت  ریــزش 
ســرمایه گذاری همچنیــن افــت شــاخص ها در 
بازار ســرمایه و بی برنامگی ها برای ساماندهی 
بازارها موجب شده است تا روند سپرده گذاری 

در بانک ها این روزها افزایش یابد.
عضو انجمــن اقتصاددانان ایران تصریح 
کرد: سیاســت کاهش و یا افزایش نرخ ســود 
بــه چگونگــی  زمانــی  مقطــع  ایــن  در  بانکــی 
و  مرکــزی  بانــک  تصمیم گیــران  اســتراتژی 
پیشــنهادات تیــم اقتصــادی دولت به شــورای 
پول و اعتبار بســتگی دارد. که سیاست ها در 
بــازار انقباضی باشــد یا انبســاطی، اما آنگونه 
که مشخص است سیاست انقباضی تر از این 
نمی شــود چون نرخ ســود بانکی باال نیست و 

فاصله زیادی با نرخ تورم دارد.
کشــور  اقتصــاد  کــرد:  اظهــار  مولــوی 
اکنــون اوضــاع خوبــی نــدارد، ســرمایه گذاران 
نیــز منتظــر تصمیــم تیــم اقتصــادی دولــت و 
مرکــزی هســتند  بانکــی  سیاســت گذاری های 
بنابرایــن آنها این روزها با حساســیت خاصی 
بــازار  آینــده  از  زیــرا  می شــوند  بــازار  وارد 

بی  خبرند.
بــازار  ایــن گــزارش؛ نوســان در  بــه  بنــا 
ســرمایه از یک طــرف، کاهش نرخ ارز ازطرف 
دیگر درکنار بازار ســرد ســرمایه گذاری و رکود 
حاکم بربازار، اقتصاد کشور را بال تکلیفی قرار 
داده اســت و ایــن موضــوع بــه دلیــل انتظاری 
اســت که همــه ســرمایه گذاران از تصمیم تیم 
آن  سیاســت گذاری های  و  دولــت  اقتصــادی 
دارد و معلــوم نیســت در روزهــای آینــده چــه 

تصمیمی و یا چه اتفاقی در بازارها رخ دهد.

 بازدهی سرمایه گذاران

در بازارهای سرمایه گذاری 
پایین آمده است

یاســین رضوی پــور،  بــاره ســید  ایــن  در 
اقتصــاددان دربــاره روی آوری ســرمایه گذاران 
به سپرده گذاری در بانک ها آن هم با وجودی 
کــه نرخ ســود بانکــی جذابیت آنچنانــی ندارد 
را ناشــی از آشــفتگی بازارهای ســرمایه گذاری 

در کشــور چــون بــازار ســرمایه، طــال، ســکه، 
اســت:  معتقــد  و  و...دانســته  مســکن  ارز، 
اکنــون بازدهــی مــورد انتظــار ســرمایه گذاران 
آمــده  پاییــن  ســرمایه گذاری  بازارهــای  در 
اســت بــا وجــود ایــن  ســرمایه گذاری بــه جــز 
در بانک هــا ریســک اســت، چــرا کــه معلــوم 
بــه دلیــل  نیســت ســرمایه گذاری در بازارهــا 
اقتصــاد  وضــع  و  دولــت  برنامه ریــزی  نبــود 
کشــور چگونه باشد، در چنین اوضاعی است 
کــه مــردم بــه ســپرده گذاری در بانک هــا روی 

آورده اند.
بانک هــا  در  ســپرده گذاری  افــزود:  او 
مطمئن ترین نوع سرمایه گذاری بدون ریسک 
اســت اما سود چندانی را نصیب سرمایه گذار 
در  اقتصــاد  کــه  اوضاعــی  در  حــال  نمی کنــد 
بــرای  بازارهــا  و  می بــرد  بســر  بالتکلیفــی 
ســرمایه گذاری مساعد نیســتند، بنابراین تنها 
راه ســرمایه گذاری بــرای حفــظ ارزش دارایــی 
سرمایه گذاران سپرده گذاری در بانک هاست، 
اگــر چــه این نوع ســرمایه گذاری نیــز به دلیل 
ســود حداقلی رضایت سرمایه گذاران را جلب 

نمی کند.
افزایش نرخ سود اوراق بهتر 

از نرخ سود بانکی است
پاســخ  در  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
ســپرده گذاری  حجــم  کــه  اکنــون  اینکــه  بــه 

در بانک هــا افزایــش یافتــه اســت، آیــا وقــت 
و  اقتصــادی  تصمیم گیــران  کــه  نیســت  آن 
سیاســت گذاران بانــک مرکــزی و شــورا پــول و 
اعتبــار نرخ ســود بانکــی را افزایش دهند تا با 
این رویکرد مانع از خروج سپردها از سیستم 
بانکی و رشد سپرده گذاری دراین بازار شود؟ 
گفت: سیاست اعمال نرخ سود بانکی فرایند 
پیچیــده ای دارد چراکــه تصمیم بــه تغییر نرخ 
ســود باید تمام زوایا و جوانب اقتصاد کشــور 
مــورد بررســی و ســنجیده شــود. البتــه این را 
بایــد گفــت کــه سیاســت افزایــش نــرخ ســود 
سپرده های بانکی برای جلوگیری از رشد نرخ 
تورم اقدام درســتی نیســت اما دولت به جای 
افزایش نرخ سود بانکی می تواند نرخ فروش 
اوراق مشــارکت و بدهــی را بــه صورت واقعی 
باالببــرد تــا در اوضاع نیاز به منابع مالی برای 
تامیــن نیازهــای خــود، اقدام به اســتقراض از 

بانک مرکزی نکند.
دولــت  افــزود: دســت اندازی  رضوی پــور 
بــه بانــک مرکــزی پایه پولــی را افزایــش و این 
موضوع باعث رشد نرخ تورم و کاهش ارزش 
پول ملی می شــود با وجود این  تصمیم گیران 
اقتصــادی بایــد طوری برنامه ریــزی کنند که با 
سیاســت گذارهای کارشناســانه و اصولی نرخ 
تــورم را در کشــور پایین بیاورنــد زیرا با پایین 
آمدن نرخ تورم ســپرده گذاری در بانک ها نیز 

رونق می گیرد.

درخواست رئیس کل بانک مرکزی از صندوق 
 بین المللی پول برای کمک فنی به ایران

در زمینه پول دیجیتال 

مولوی، کارشناس مالی: رشد سپرده گذاری در بانک ها مقطعی است

 رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد: حذف تقلب

20 درصدی در پرداخت خسارت بیمه با راه اندازی 
سامانه کروکی الکترونیکی
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 .  شنبه . 24 مهر 1400 . سال هجدهم . شماره 4770 . 

شركت بهره برداری نفت و گاز كارون)سهامی خاص(در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی تعداد سی عدد کارت الکترونیکی  HIMAو OZD مورد نياز 
خود را مطابق شرح درخواست در گزارش شناخت از طریق مناقصه عمومی با شماره 

فراخوان2000092544000097 برگزار نماید.
تحویل  و  دریافت  از  کیفی  ارزیابی  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه  منظور  به همین   
استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه  
سامانـــه تدارکـــات الکتـــرونیــکی دولـــت – ستـــاد - به آدرس   www.setadiran.ir   انجام 

خواهد شد. 
در همین راستا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه ستاد، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت 

در مناقصه محقق نمایند.تاریخ انتشار مناقصه درسامانه 1400/08/05 بوده است.
 اطالعات و اسناد مناقصه عمـــــومی پـــس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیـــفی و ارســــال 

دعوت نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : مورخ  1400/08/19  تا ساعت 18

مهلت ارسال پاسخ ارزیابی کیفی : مورخ  1400/09/03  تا ساعت 18
))از ارسال اسناد ارزیابی کیفی به صورت فیزیکی جدا خودداری نمایید((

آدرس دستگاه مناقصه گزار:  اهواز - ناحيه صنعتي كارون – شركت بهره برداري نفت 
و گاز كارون – ساختمان والفجر تداركات و امور كاال - واحد خريد و بررسي منابع كاال
فاکس:   32249806-061   تاييد فكس: 67610-341-061   تلفن : 061-32262478  
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 021-41934

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/07/24   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/07/27                           روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز كارون

شناسه آگهی : 1206279

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری مناقصه عمومي  دومرحله  اي م ك ك1400/040
)OZD وHIMA تقاضاي شماره 0000798- 48 )کارت الكترونیكی

ت اول(
) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
»سهامی خاص«

عدالت و رفاه اجتماعی

شركت شهرك های صنعتی تهران در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات)پروژه احداث ساختمان آتش نشانی شهرك صنعتی دماوند2(به شماره 
)2000001051000071( را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به پیمانكار واجد صالحیت و دارای گواهینامه های صالحیت  پایه 5 رشته آب 
از سازمان برنامه و بودجه كشور و تایید صالحیت ایمنی امور پیمانكاری از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.كلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( 
به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و 

دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 
- مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای سال 1400 :) 31/385/542/257 ریال  (

- مبلغ تضمین شركت درمناقصه : ) 1/569/277/113ریال (
- محل پروژه : شهرستان ری , كیلومتر 35 آزاد راه تهران - قم بعد از فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره ( شهر حسن آباد , شهرك صنعتی 

شمس آباد تلفن : 56232494 
-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ   24/  7 /1400 می باشد .

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از تاریخ  24/ 7 /1400 الی ساعت 16 تاریخ   1400/08/05
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت  16  تاریخ   1400/8/19 

- پاكت الف حاوی اصل ضمانتنامه بانكی می بایست عالوه بر بارگذاری ، به صورت فیزیكی تا ساعت 14 تاریخ  1400/8/19 در دبیرخانه شركت 
ثبت شده و تحویل داده شود .

- زمان بازگشایی پاكت ها : ساعت 10 تاریخ    1400/8/23 
- محل گشایش پیشنهادها:دفتر معاونت فنی شركت شهرك های صنعتی تهران 

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : نشانی سهروردی شمالی 
كوچه شهید محبی پالك 2 طبقه 4 معاونت فنی و تلفن : 021-88761038 

http://iets.mporg.ir:و پایگاه ملی اطالع رسانی  www.tehraniec.ir
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس 41934-021 داخلی 4 دفتر ثبت نام : 88969737

انتشار نوبت اول : 1400/07/24 نوبت دوم : 1400/07/26  شركت شهرك های صنعتی تهران

شناسه : 1204778 م الف : 2394

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای ش 71- 1400
پروژه تكمیل و نصب 150 عدد شیر آتش نشانی در شهرك صنعتی شمس آباد 

ت اول(
) نوب

بهسراغمناگرمیآیید
نرموآهستهبیایید

راضیه حسینی

رئیــس پلیــس راهور: »پراید به هــر چیزی برخورد 
کنــد دو،ســه نفــر از سرنشــینان می میرنــد یــا مجــروح 

می شوند.«
هیــچ  پرایــد 
مشــکلی نــدارد. ایــن ما 
هســتیم کــه بایــد نحوه 
اســتفاده صحیــح از آن 

را یاد بگیریم.
فقــط کافــی اســت 
رعایــت  را  نکتــه  چنــد 
را  هشــدارها  و  کنیــم 

کمی تغییر دهیم.
 در ابتــدا بایــد روی آینــه بغل بنویســید: »اشــیا از 
آن چیــزی کــه در آینــه می بینیــد، محکم ترنــد.« بعــد در 
قســمت شیشــه عقــب بــا خــط درشــت بنویســید: »بــه 
ســراغ مــن اگــر می آییــد نــرم و آهســته بیایید مبــادا که 

ترک بردارم.« 
در هنگام رانندگی بیشــتر از بیســت، سی کیلومتر 
نرویــد. مراقــب باشــید در جــاده بــه هیــچ وجــه نزدیــک 
تریلی یا خاور نشــوید؛ چون ممکن اســت باد حاصل از 

گذشتن آنها از کنارتان، پراید را به هوا ببرد. 
در  مجــاز  ســرعت  و  ســبقت  عالمت هــای  بــه 
جاده ها هیچ توجهی نکنید. با شــما نیســتند. آنها برای 

خوردروهای غیر از پراید کاربرد دارند. 
از گاردریل هــا فاصلــه بگیرید و ترجیحاً مســیری را 
انتخاب کنید که بدون گاردریل، اجســام ســخت و حتی 

نرم باشند. 
 مراقــب حیوانــات باشــید. مورد داشــتیم یک پراید 
بــا گربــه برخــورد کــرد، گربه مــورد نظر بعــد از تصادف، 
بلند شد، کمی آرنجش را لیس زد و رفت اما پراید را با 

خاک انداز جمع کردند.
تــا می توانیــد به صــورت تک سرنشــین ســوار پراید 
شوید تا اگر خدای ناکرده با چیزی برخورد کردید، آمار، 

زیادی باال نرود.
 بــرای بــه حداقــل رســیدن خطــرات، خــودرو را تــا 
می توانیــد ســبک کنید. ماشــین بدون ســقف، شیشــه، 
داشــبورد و خیلــی چیزهــای دیگــر هــم حرکــت می کنــد. 

این طوری خطر له شدن در پراید به نصف می رسد.
بــا انجــام همین چندکار ســاده می توانید خطرات 
پرایــد را کلــی کاهــش دهیــد و بــا خیــال راحت تــری از 
این خودروی داخلی، به صرفه، ارزان و ایمن اســتفاده 

کنید.  
در آخر هم توجه داشته باشید که مرگ حق است 
و پراید هیچ تقصیری در این مورد ندارد. مثالً یک فردی 
در کشــور خــارج کــه خــودروی شاســی بلند ســوار شــده 
اســت، نمی میرد؟ مرگ باالخره یک روزی ســراغ او هم 
می رود. حاال چهل پنجاه سال آن طرف تر که خیلی مهم 
نیســت. مردن بر اثر کهولت ســن در نود و پنج ســالگی 
با مرگ بر اثر فرو رفتن در پراید در بیست، سی سالگی 

خیلی فرقی با هم ندارند. سخت نگیرید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بــازار مســکن در روزهــای اخیــر بــه لحــاظ 
حجم معامالت نسبت به شهریور با افت مواجه 
کاهــش  انتظــار  در  متقاضیــان  برخــی  و  شــده 
قیمت هــا به ســر می برند، زیــرا معموال در فصل 
پاییــز بــا پایــان پیــک جابه جایی احتمــال کاهش 
امــا  دارد  وجــود  پیشــنهادی  نرخ هــای  نســبی 
فعــاالن بازار امید چندانــی به ریزش قیمت های 
قطعی ندارند؛ از طرف دیگر انتظار برای شــروع 
پروژه های دولتی، رکود ســاخت و ســاز از ســوی 

بخش خصوصی را تشدید کرده است.
بــه گــزارش ایســنا، بــا شــروع فصــل پاییــز، 
مشــاوران امالک از افت معامالت مسکن نسبت 
بــه تابســتان خبــر می دهنــد. در عین حــال حجم 
آپارتمان هــای مرغــوب و کلیدنخــورده نســبت بــه 
ماه های گذشته کاهش یافته است. بررسی های 
میدانــی نشــان می دهــد در حــال حاضــر عمــده 
فایل هــای موجــود در بــازار امــالک را واحدهــای 
باالی ۱۰ ســال تشــکیل می دهد. درباره قیمت ها 
نیز هنوز تغییر آنچنانی دیده نمی شود اما انتظار 
کاهش نسبی نرخ های پیشنهادی در فضای کلی 

بازار وجود دارد.

افزایش معامالت در مناطق 
مصرفی

یکــی از اتفاقاتــی کــه در ماه هــای اخیــر رخ 
داده کاهش حجم معامالت سرمایه ای است؛ به 
طوری که ســهم مناطق گران قیمت مثل مناطق ۱ 
و ۳ از معامــالت مســکن کاهــش یافتــه و مناطق 
جنوبــی تهــران بــا افزایــش حجــم خریــد و فروش 
مواجــه شــده اند. بــه طــور مثال منطقــه ۱۰ که در 
سال های گذشته در رتبه هفتم تا هشتم از نظر 
تعداد معامالت مســکن در تهران قرار داشــت به 
جایــگاه دوم ارتقــا یافته که نشــان می دهد طرف 
تقاضــا به ســمت واحدهای کوچک متــراژ و ارزان 

قیمت سوق یافته است.
به طور کلی در شــهر تهران حجم معامالت 

پس از رشــد ۴۲ درصدی ماهیانه در شــهریور، با 
کاهــش در مهــر مواجه شــده اســت. در شــهریور 
۷۷۸۹ واحد مســکونی در تهران معامله شــد که 
البتــه در مقایســه بــا شــهریور پارســال ۸ درصــد 
کاهــش یافت. پیش بینی می شــود در مهر تعداد 

معامالت به پنج تا شش هزار فقره برسد.
تشــدید رکــود ناشــی از توقــف فعالیت هــای 
محســوس  اخیــر  ماه هــای  در  نیــز  ســاختمانی 
شــده اســت. فعــاالن بــازار امــالک می گوینــد در 
پــی وعده های مســئوالن مبنی بــر کاهش قیمت 
و ســاخت مســکن در مقیــاس انبــوه، بســیاری از 
سازندگان بخش خصوصی دست نگه داشته اند؛ 
زیــرا ایــن دیــدگاه در طــرف عرضــه ایجــاد شــده 
کــه بــا کاهــش آتــی قیمت هــا واحــد آنهــا کــه بــا 
 مصالــح گــران قیمــت تولیــد می شــود بــه فــروش

نخواهد رفت.
در  مســکن  معامــالت  کــه  حــال  عیــن  در 
رکود قرار دارد بررســی کف بازار نشان می دهد 
قیمت هــا کاهــش نداشــته و مالــکان از کاهــش 
تخفیــف  ارائــه  حتــی  و  پیشــنهادی  نرخ هــای 
خــودداری می کننــد. انتظــارات تورمــی، کاهــش 
تــا ۸۰ درصــدی ســاخت و ســاز نســبت بــه ۱۰ 

ســال قبــل و فقــر واحدهــای نوســاز منجــر 
به افزایش نســبی فشــار تقاضا در مقایســه 
بــا واحدهــای موجود شــده اســت؛ به طوری 
کــه بــا وجود رکــود معامالت، حجــم خرید و 
فــروش ۳۳ درصــد بیش از حجم ســاخت و 

ساز است.
پیشــنهادی  قیمت هــای  دیگــر  طــرف  از 
بــا آنچــه کــه معاملــه می شــود تفــاوت تــا ۳۰ 
درصــدی دارد. مالــکان بعضا نرخ های نجومی 
کــه  می کننــد  تعییــن  خــود  واحدهــای  بــرای 
مدتها بدون مشــتری اســت و این مســاله در 
آپارتمان های نوساز نمود بیشتری دارد. ایجاد 
فاصلــه بیــن قیمت های قطعی بــا قیمت های 
پیشنهادی در واحدهای نوساز باعث شده تا 
طرف تقاضا به سمت واحدهای قدیمی سوق 

پیــدا کنــد؛ بــه طــوری کــه طی یک ســال گذشــته 
ســهم واحدهــای بــاالی پنج ســال از ۶۲ درصد به 
۶۷ درصــد کل معامــالت رســیده اســت. ایــن در 
حالی اســت که شــش ســال قبل خانه های باالی 
پنج ســال تنها ۴۴ درصد خرید و فروش ها را در 

بر می گرفت.

علت رونق نسبی بازار مسکن 
در شهریور چه بود

بــازار  کارشــناس  مرتضــوی،  محمــد  ســید 
مســکن معتقد اســت:  رونق نسبی بازار مسکن 
در شــهریور از چنــد عامــل نشــأت گرفتــه بــود. 
پیــک جابه جایــی در شــهریور  بــه  علــت  اولیــن 
دارد.  وجــود  ســاله  همــه  کــه  می شــود  مربــوط 
در ماه هــای آینــده چنیــن حجمــی از جابه جایــی 
بخــش  ایــن  در  معامــالت  و  داشــت  نخواهیــم 

کاهش می یابد.
وی افــزود: مســاله دیگــر بــه تــورم عمومــی 
مربــوط می شــود. بــه هــر حــال مــردم در جامعــه 
بــه عینه شــاهد رشــد همه کاالهــا از مواد غذایی 
گرفتــه تا پوشــاک، لوازم خانگی و غیره هســتند. 

ایــن تــورم نگران کننــده اســت و تــرس از افزایش 
قیمــت باعــث شــد کســانی کــه تصمیم بــه خرید 

خانه داشتند این تصمیم را عملی کنند.
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان تاکید 
کرد:  متقاضیان مسکن نمی توانند به راحتی باور 
کننــد که دولت قادر باشــد ســالیانه یــک میلیون 
واحد مســکونی احداث کند. البته گفته شــده که 
قــرار اســت واحدها از طریق بســترهای قانونی و 
حمایتی مثل صندوق ملی مســکن ســاخته شــود 

که امیدواریم شکل اجرایی به خود بگیرد.

وعده کاهش قیمت مسکن 
مخرب است

همچنین بیت هللا ستاریان، کارشناس بازار 
مســکن در تشــریح طــرح جهــش تولیــد و تامیــن 
واحــد  میلیــون  یــک  احــداث  در  گفــت:  مســکن 
مســکونی در ســال بایــد ایــن موضــوع را مدنظــر 
قــرار دهیــم کــه حل مشــکالت بخش مســکن در 
کوتاه مــدت میســر نیســت و دســت کــم ۱۰ ســال 
زمــان می بــرد. حتــی اگــر بتوانیــم ســالیانه یــک 
میلیــون واحــد بســازیم کــه البتــه تقریبــا محــال 

اســت، بــاز هــم زودتــر از ۱۰ ســال بــه نتایج مورد 
نظر در بازار مسکن دست پیدا نمی کنیم؛ زیرا در 

بخش عرضه کسری بسیار باالیی داریم.
وی افــزود: فقــط در دو یــا ســه مــاه قبــل از 
انتخابات ریاست جمهوری بازار مسکن در حالت 
ثبــات قــرار داشــت؛ آن هم به ایــن دلیل که بازار 

امالک همیشه دنبال یک ثبات سیاسی است.
بــه گفتــه ســتاریان، وقتــی بــا شــروع یــک 
پــروژه وعده داده می شــود کــه قیمت خانه پایین 
می آیــد یــا باال می رود بازار دچار تنش می شــود و 
هردو به یک اندازه مخرب است. مسکن سازهای 
کشــور ما خرده ســاز هســتند؛ کســانی که در حد 
۵، ۱۰ یــا نهایتــا ۱۰۰ واحــد می ســازند. ایــن افــراد 
مثــل کمپانی هایــی که چند ده هزار واحد احداث 
می کننــد تحلیــل روشــنی از تمــام جوانــب بــازار 
مســکن ندارنــد. بنابرایــن وقتــی مســئولی اعــالم 
می کند که قرار اســت قیمت مســکن پایین بیاید 
)وعــده ای کــه در طــول ۵۰ ســال گذشــته هیــچ 
وقــت محقــق نشــده( نتیجه این می شــود که این 
خرده ســازها مثــل گنجشــک از بــازار مســکن پــر 

می زنند و می روند.

ســبد تقریباً واقعی که بر مبنای محاسبه ی 
در  شــده،  نرخ گــذاری  واقعــی،  غذاهــای  نــرخ 
شــهریورماه ۱۴۰۰ بــه ده میلیــون و ۹۵۲ هــزار 
تومان رســیده اســت. سبد معیشــت خانوارهای 
کارگــری در مذاکــرات مــزدی ۱۴۰۰ کــه براســاس 
داده هــای آمــاری بهمــن ســال گذشــته محاســبه 
شــده بــود، ۶ میلیــون و ۸۹۵ هــزار تومــان نــرخ 
داشــت؛ بــا ایــن حســاب، در شــش ماه نخســت 
امســال، هزینه هــای حداقلــی زندگــی، ۵۸.۸۵ 

درصد افزایش داشته است.
بــه گــزارش ایلنــا، بیــش از دو مــاه از روی 
آن  مدیریتــی  تیــم  و  جدیــد  دولــت  آمــدن  کار 
می گــذرد؛ کارگران از همان ابتدا بدون حاشــیه و 
سرراست اعالم کردند خواستار برگزاری جلسات 
شــورایعالی کار و ترمیم مزد و مســتمری در نیمه  
دوم ســال هســتیم؛ چراکــه حداقــل دســتمزد ۴ 
میلیون تومانی، حتی نیمی از هزینه های ماهانه  

زندگی خانواده را تامین نمی کند.

 لزوم ترمیم مزد و مستمری 

در نیمه دوم سال
علیرغــم درخواســت های مکــرر، وزارت کار 
هیــچ اقدامــی بــرای برگــزاری نشســت ســه جانبه 
صورت نداده است؛ دولتی ها همچنان پشت هم 
می گویند باید تورم مهار شــود اما از ســوی دیگر، 
هیــچ نشــانه ای دال بــر مهار تورم یــا حتی تثبیت 
قیمت هــا وجــود نــدارد: برنــج کیلویــی ۵۰ هــزار 
تومــان، یــک شــانه تخــم مــرغ بیــش از ۵۰ هــزار 
تومان و یک کیلو ماست بیش از ۲۰ هزار تومان.
بــا اشــاره بــه چنیــن نشــانه های روشــنی از 
بحــران عمیــق معیشــت، حســین حبیبــی، عضــو 
برگــزاری  شــوراها  عالــی  کانــون  مدیــره  هیــات 
شــورایعالی کار در نیمــه دوم ســال و ترمیــم مــزد 
و معیشــت را »مهم تریــن مطالبــه  کارگــران« در 
مقطــع کنونــی می دانــد و می گویــد: بایــد بــا تمام 
توان از وزارت کار بخواهیم که ترمیم مزد اجرایی 
شــود؛ کارگــران در عمــق دره ی فقــر راه بــه جایی 
ندارند و روز به روز اوضاعشان وخیم تر می شود.
او معتقــد اســت؛ در ایــن برهــه  زمانــی باید 
تمــام مطالبــات فرعــی را کنــار بگذاریــم و از تمام 
مجــاری قانونــی، »ترمیــم مــزد و مســتمری« را با 

قدرت تمام مطالبه کنیم.
در این شرایط، اعداد و ارقام سبد معیشت 

هزینه هــای  ســهمگین  افزایــش  نشــان دهنده ی 
زندگــی از ابتــدای ســال اســت؛ فرامــرز توفیقــی 
کــه محاســبات ماهانــه ســبد معیشــت را انجــام 
می دهد، برای شهریور ماه با استناد به داده های 
رســمی مرکز آمار ایران، دو مدل محاســبه انجام 
داده است؛ یکی سبد واقعی بر اساسِ مبنا قرار 
دادن غذاهــای واقعــی )محاســبه  یک وعده غذای 
گــرم روزانــه و دو وعــده غــذای ســرد بــرای خانوار 
متوســط ۳.۳ نفره( و دیگری ســبد تقلیل یافته و 
حداقلــی با اســتناد به معیارهای کمیته دســتمزد 
ذیــل شــورایعالی کار. در ایــن ســبد تقلیل یافتــه، 
ســبد خوراکی هــا و آشــامیدنی ها بــا اســتناد بــه 
مــواد غذایــی خــام محاســبه می شــود و  قیمــت 
ســپس مبنای محاســبه  ســبد کلی معیشــت قرار 

می گیرد.

سبد واقعی: ۱۰ میلیون و ۹۵۲ 
هزار تومان

محاســبات نشــان می دهــد که ســبد تقریباً 
غذاهــای  نــرخ  محاســبه   مبنــای  بــر  کــه  واقعــی 
واقعی، نرخ گذاری شــده، در شــهریور۱۴۰۰ به ده 
میلیون و ۹۵۲ هزار تومان رســیده اســت. ســبد 
معیشــت خانوارهــای کارگــری در مذاکرات مزدی 
۱۴۰۰ کــه براســاس داده هــای آمــاری بهمن ســال 
گذشــته محاســبه شــده بــود، ۶ میلیــون و ۸۹۵ 
هزار تومان نرخ داشت؛ با این حساب، در شش 
ماه نخســت امسال، هزینه های حداقلی زندگی، 
۵۸.۸۵ درصد افزایش داشــته اســت. نزدیک ۶۰ 
درصــد افزایــش در هزینه هــای زندگــی فقــط در 

شش ماه.
اگر دســتمزد حداقلی را با احتســاب مزایای 
همــه شــمول، حــدود ۴ میلیــون تومــان در نظــر 
ســبد  بــرای  دســتمزد  پوشــش  درصــد  بگیریــم، 
معیشــت حداقلــی، ۳۷.۰۶ درصــد اســت یعنــی 
کارگــران با دســتمزدی که دریافــت می کنند فقط 
۳۷ درصد هزینه های زندگی را پوشش می دهند 
و قاعدتــاً بــرای ۶۳ درصــد از هزینه هــای زندگــی، 

هیچ منبع درآمدی ندارند.
بــه گفتــه توفیقــی، نــرخ ۶۳ درصــدیِ بدون 
پوشــش، یک رقم ســنگین و وحشتناک است که 
به هیچ عنوان با معیارهای »دستمزد شایسته« 
مــورد تاکیــد ســازمان بین المللــی کار همخوانــی 
نــدارد و در هیچ کشــور مترقــی جهان، چنین خال 

عظیمــی میــان دســتمزد و هزینه هــای حداقلــی 
زندگی برقرار نیست.

دستمزد فقط ۱۱ روز ماه را کفاف 
می دهد

تنهــا  کارگــران،  فعلــی  دســتمزد  بنابرایــن 
۱۱.۱ روز از هــر مــاه را پوشــش می دهــد؛ بــا ایــن 
حساب، کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر، ۱۹ 
روز از مــاه را خرجــی ندارنــد و بایــد بــدون روزی 
ســر کننــد. البتــه بایــد دقــت داشــته باشــیم کــه 
این محاســبات، بســیار حداقلی و محافظه کارانه 
بــه  )کــه  آمــوزش  واقعــی  هزینه هــای  و  اســت 
اینترنــت  از  اســتفاده  و  مجازی ســازی  دلیــل 
فلــک  بــه  ســر  ارتباطــی،  هوشــمند  ابزارهــای  و 
کشــیده(، هزینه هــای واقعــی بهداشــت و درمان 
)کــه بــه دلیل بحــران دامنــه دار و مســتداِم کرونا 
هزینه هــای  اســت(،  یافتــه  افزایــش  شــدت  بــه 
حمــل و نقــل و هزینه هــای ســر به فلک کشــیده  
بــا  مســکن و اجاره خانــه را دربرنمی گیــرد؛ تنهــا 
اعمــال یــک ضریــب ثابــت روی ســبد خوراکی هــا 
و آشــامیدنی ها، ســبد معیشــت بــه دســت آمده 
اســت و اگــر بخواهیــم ســبد واقعــی و ملموس را 
محاســبه کنیــم بایــد مولفه هــای غیرخوراکــی بــه 

دقت احصا و اندازه گیری شوند.

سبد بسیار حداقلی: ۹ میلیون و 
۸۴۵ هزار تومان

توفیقــی در جــدول زیر، معیارهــای پذیرفته 
بــرای  را  کار  شــده  کمیتــه  دســتمزد شــورایعالی 
محاســبه ی ســبد خوراکی هــا به کار گرفته اســت 

یعنی استناد به اقالم خام خوراکی:

با اســتناد به این محاســبات، سبد معیشت 
به صورت زیر محاسبه می شود:

۹۸۴۵۸۳۶۰= ۳۶.۶ /  ۱۰۰ × ۳۶۰۳۵۷۶۰ریال در ماه
و  حداقلــی  معیارهــای  بــا  حتــی  بنابرایــن 
تقلیل یافته  شــورایعالی کار، نرخ ســبد معیشت 
بــه ۹ میلیــون و ۸۴۵ هــزار تومــان در هــر مــاه 
رســیده اســت؛ یعنــی تقریبــاً ده میلیــون تومــان. 
بنابرایــن فرمول هایــی کــه خــود دولتی هــا قبــول 
دارنــد و هرســال بــر صحت آن صحــه می گذارند، 
ثابــت می کننــد کــه هزینه هــای حداقلــی زندگــی 
خانواده هــای کارگــری چیــزی حــدود ده میلیــون 
تومــان اســت؛ اگر نــرخ همین ســبد تقلیل یافته 
را مبنا قرار دهیم، متوجه می شویم که در شش 
ماه نخســت سال، هزینه های حداقلی زندگی، ۲ 
میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش داشته است. 
قــدرت پوشــش دســتمزد بــر ایــن ســبد، ۴۱.۲۳ 
درصــد اســت و بــا اســتناد بــه ایــن ســبدِ بســیار 

حداقلی، حداقل دســتمزد تنها ۱۲.۳۷ روز از هر 
ماه را پوشش می دهد.

دولت صدای بحران را بشنود
بنابرایــن بــا هــر متــر و معیــاری کــه حســاب 
کنیم، حداقل دستمزد تا پایان شهریور  تنها چیزی 
حــدود ۴۰ درصــد هزینه هــای زندگــی را پوشــش 
می دهــد و کارگــران حداقــل ۱۸ روز از ماه را بدون 
درآمــد و پول ســر می کننــد. وقتی بدانیم که بیش 
از ۶۰ درصد کارگران شــاغل و بازنشســته  کشور را 
حداقل بگیران تشکیل می دهند؛ می توانیم نتیجه 
بگیریــم کــه میلیون هــا خانوار کشــور کــه جمعیت 
کلــی آن ها شــاید بیــش از ۳۰ میلیون نفر باشــد، 
نصــف مــاه را بــا جیــب خالــی ســر می کننــد. و در 
پایان بازهم به همان تاکید روشن فعاالن کارگری 
می رســیم؛ تاکیــد بــر ضــرورت عاجــلِ ترمیــم مــزد 
و مســتمری در نیمــه دوم ســال؛ فرامــرز توفیقــی 
می گویــد وظیفــه دولــت اســت کــه بــرای ۱۹ روزِ 
بــدون مواجب کارگران چاره ای بیندیشــد اما دریغ 
کــه دولت حاضر نشــده جلســه شــورایعالی کار را 
برگــزار کنــد تــا الاقل صــدای دادخواهی معیشــتی 
کارگــران را بشــنود. ایــن تــورم افسارگســیخته بــه 
ایــن ســادگی ها مهار نمی شــود کما اینکــه اراده ای 
بــرای مهــار تــورم به چشــم نمی آیــد. آیــا در چنین 
شــرایطی به فرزند محصل یک کارگرِ حداقل بگیر 
یا به نوه ی یک پدربزرگ بازنشسته می توان گفت 
توقع گوشت در سفره نداشته باش و میوه نخور، 
چــون مــزد ترمیم نمی شــود و دولت وعده داده که 

انشالله تورم را مهار می کنیم.

70درصدازصندلیهای
تخصصیحوزهبیهوشی

خالیماند
اشــاره  بــا  ایــران  قلــب  بیهوشــی  انجمــن  رئیــس 
بــه اینکــه امســال و ســال پیــش حــدود ۷۰ درصــد از 
مانــده  بیهوشــی خالــی  صندلی هــای تخصصــی حــوزه 
اســت، گفــت کــه کمبود متخصص بیهوشــی در کشــور 
طی ســال های آینده، سیســتم بهداشــت و درمان را با 

چالش های زیادی مواجه می کند.
بــه گــزارش انجمــن بیهوشــی قلــب ایــران،  دکتــر 
علیرضــا جاللــی، رئیــس انجمــن بیهوشــی قلــب ایــران 
بــا روز جهانــی بیهوشــی دربــاره چالش هــای  همزمــان 
این رشــته پزشــکی در کشــور اظهار کرد: در حال حاضر 
افــراد کمتــری از جامعــه پزشــکان تمایــل بــه رفتــن بــه 
دوره تخصصــی بیهوشــی دارنــد بــه طــوری که امســال و 
ســال گذشــته ۷۰ درصد از صندلی های تخصصی حوزه 

بیهوشی خالی ماند.
 وی افزود: در ۵ سال گذشته هم به طور کلی ۵۰ 
درصــد از تمایــل پزشــکان برای ورود به حــوزه تخصصی 
ایــن  بیهوشــی کاهــش یافتــه و اگــر اقدامــات الزم در 
زمینه انجام نشود در آینده با مشکل کمبود متخصص 
بیهوشــی در کشــور مواجــه خواهیــم بود و ایــن موضوع 

باید حتماً مدنظر مسئوالن قرار گیرد.
رئیــس انجمــن بیهوشــی قلــب ایران با بیــان اینکه 
متخصصیــن بیهوشــی نقش بســیار مهمــی در اتاق های 
عمل، بخش های ویژه و عمل های سرپایی دارند، گفت: 
کمبــود متخصــص بیهوشــی در آینده می تواند سیســتم 
درمان کشور را با چالش مواجه کند؛ بنابراین توجه به 

رفع این مشکل بسیار حائز اهمیت است.

ورود بازار مسکن به فاز سردرگمی

سبد معیشت به ۱۱ میلیون تومان رسید
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آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای حسـن یـاوری رامشـه مسـتند بـه اصـل کارت ملـی 001246865 بـا اعـام گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده ذیـل شـماره 8949 
مـورخ 1400/6/7 دفترخانـه 1475 تهـران طـی درخواسـت وارده 12217 مـورخ 1400/6/8 تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده انـد که مراتـب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون 

ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی می گـردد :
1-نام و نام خانوادگی : حسن یاوری رامشه مالک شش دانگ

2-شماره پالک : 0 فرعی از 2688 اصلی واقع در بخش 6 تهران 
3- علت گم شدن : جابجایی 

4-خالصله وضعیلت مالکیلت : سـند مالکیـت دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه شـماره 0 فرعـی از 2688 اصلـی واقـع در بخـش 6 تهـران بـا شـماره چاپـی 092578 دفتـر 
الکترونیـک 139720301042027540 بـه نـام حسـن یـاوری رامشـه ثبـت و صـادر گردیـده و بگواهـی دفتـر امـاک ششـدانگ پـاک مذکـور برابـر اسـناد رهنـی شـماره 14870 – 98/2/4 
دفترخانـه 1475 تهـران بانـک مسـکن شـعبه مولـوی در قیـد رهـن مـی باشـد کـه بانـک مرتهـن طـی نامـه شـماره 1400/854/250 مـورخ 1400/7/7 اعـام نموده اصل سـند در یـد آن بانک 

نمـی باشـد و بگواهـی دفتـر بازداشـتی ملـک مذکـور بازداشـت نـدارد .
لذا با توجه به اعام فقدان سـند مالکیت ملک فوق الذکر  و درخواسـت صدور المثنی آن مراتب اعام تا هر کس نسـبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسـمت چهارم این 
آگهـی ذکـر 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 ضمن ارایه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات 

صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد .نشـانی ثبـت محـل : خیابـان شـیخ هـادی نرسـیده بـه خیابـان جمهـوری نبـش کوچـه رجب بیگـی پـاک 366 اداره ثبت اسـناد و اماک مولوی 
 الیاس صهبا رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران از طرف مختار روهندهم الف  13452 / شناسه آگهی 1206148

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم گیتی تجویدی ساحلی ) مالک ( با ارایه دو برگ فرم استشهادیه محلی 
مصدق شده به شماره 804632 مورخ 1400/07/06 توسط دفترخانه 518 تهران و تقاضای 
وارده بـه شـماره 11353 مـورخ 1400/07/06 مدعـی فقـدان سـند مالکیـت چهار دانگ مشـاع 
از شـش دانـگ یـک قطعـه آپارتمـان مسـکونی بـه پـاک ثبتـی 56140 فرعـی از 116 اصلـی ، 
مفـروز و مجـزا شـده از 51621 فرعـی از اصلـی مذکـور ، قطعـه 133 در طبقـه 5 و واقـع در 
بخـش 11 ناحیـه 01 حـوزه ثبـت ملـک سـعادت آبـاد تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 71 .98 
مترمربع ، واقع در سمت جنوب شرقی طبقه پنجم بلوک 3 که ) 4/35 ( چهار متر و سی 
و پنـج دسـیمتر مربـع آن بالکـن بـا حفـظ حقـوق کشـاورزان بانضمـام پارکینـگ قطعـه 131 بـه 

مسـاحت 11 مترمربـع واقـع در طبقـه – 1 و انبـاری قطعـه 140 بـه مسـاحت 19 .2 مترمربـع 
مالـک چهـار  بعنـوان  از کل سـهم 6  جـز سـهم 4  بـا  تجویـدی سـاحلی   / گیتـی  مالکیـت 
تاریـخ  مالکیـت 13689  مسـتند  بـا شـماره  اعیـان  و  عرصـه  دانـگ  از شـش  مشـاع  دانـگ 
1395/03/19 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 1308 شـهر تهـران اسـتان تهـران ، موضـوع 
سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 254939 سری ب سال 94 با شماره دفتر الکترونیکی 

. اسـت  گردیـده  ثبـت   139520301080001431
نامبـرده اعـام نمـوده سـند مالکیـت بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده و درخوسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت . بدینوسـیه مراتـب باسـتناد مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت 
در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم 
یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و رسید 
اخـذ نمائیـد در صـورت عـدم ارائـه اعتـراض یـا اصـل سـند مالکیت یا سـند خریـداری اقدام به 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی وفـق مقـررات خواهـد شـد .
م الـف  13454 / شناسـه آگهـی 1206152 محمـد گلباغـی سرپرسـت واحـد ثبتـی حـوزه ثبت 

ملـک سـعادت آبـاد تهران - 
از طرف پریوش آقاداداشی

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای اسـمعیل اصـدق بموجـب وکالتنامـه هـای شـماره هـای 199490 مـورخ 1399/03/11 
دفترخانـه 252 تهـران و 200526 – 1398/11/21 دفترخانـه 105تهـران بوکالـت از طـرف 
غامرضا سربی فرزند محمدباقر به شماره شناسنامه 1836 و کد ملی 0051413434 و با 
ارائـه استشـهادیه مصـدق شـده دفترخانـه 665 تهـران بـه شـماره 517427 ذیل درخواسـت 
مالکیـت  سـند   : کـه  ایـن  اعـام  بـا  مـورخ 1399/10/30  شـماره 1025033816  بـه  وارده 
ششـدانگ یـک قطعـه آپارتمـان بـه پـاک ثبتـی 2213 فرعـی از 6931 اصلـی ، مفـروز و مجـزا 
شـده از 1950 فرعـی از اصلـی مذکـور ، قطعـه 2 تفکیکـی در طبقـه 1 و واقـع در بخـش 02 
ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک نارمـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 11 . 141 مترمربـع کـه 
میـزان 40. 8 مترمربـع آن سـطح بالکنهـا اسـت بانضمـام انبـاری قطعـه 2 بـه مسـاحت 05. 
15 مترمربـع ذیـل ثبـت 183593 صفحـه 513 دفتـر 1229 بنـام طیبـه رنجبـر اسـنجان ثبـت 
و سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی 679209 صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت سـپس بموجـب 
سـند قطعـی شـماره 100445 مـورخ 1370/12/14 دفترخانـه 170 تهـران ششـدانگ بـه آقـای 
غامرضا سربی منتقل گردیده است مدعی شده که اصل سند مالکیت به علت جابجایی 
مفقود گردیده است طی درخواست وارده فوق تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پاک 
مذکـور را نمـوده اسـت و در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه اصاحـی قانـون ثبـت ) مصـوب 
8/11/80 ( مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز 
پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه 
به این منطقه واقع در خیابان سـید جمال الدین اسـدآبادی ) یوسـف آباد ( نبش خیابان 
هفتاد پاک 476 تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و 
عـدم وصـول اعتـراض یـا در صـورت اعتـراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود 

طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد .
م الف  13455 / شناسه آگهی 1206154

 اردشیر شهمیرزادی - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه نارمک تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظـر باینکـه آقـای داود حـاج صادقـی و الهـام پـور معصـوم بـا اعـام گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده شناسـه یکتـا 
140002152513000546 رمز تصدیق 332887 به شـماره 10200 مورخ 1400/07/12 دفترخانه 845 تهران طی درخواسـت وارده شـماره 140085601026023140 مورخ 

1400/07/11 تقاضـای صـدور سـند المثنـی سـند مالکیـت را  نمـوده اسـت کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد .
1-نلام و نلام خانوادگلی ماللک : داود حـاج صادقـی و الهـام پـور معصـوم هـر کـدام سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ 2- شلماره پلالک 7104 فرعـی از 42 اصلـی واقـع در بخـش 
11 تهـران 3- عللت گلم شلدن : جابجایـی 4- خالصله وضعیلت مالکیلت : ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان مسـکونی نـوع ملـک طلـق بـه پـاک ثبتـی 7104 فرعـی از 42 اصلـی ، 
 مفـروز و مجـزا شـده از 1524 فرعـی از اصلـی مذکـور ، قطعـه 9 در غـرب طبقـه 5 و واقـع در بخـش 11 تهـران حـوزه ثبـت ملـک قلهـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 

72 .123 مترمربع ) متن ملک آپارتمان مسـکونی قطعه نهم تفکیکی مفروز و مجزی شـده از شـماره 1524 فرعی از 42 اصلی ، به مسـاحت ) 123/72 ( یکصد و بیسـت 
و سـه متر و هفتاد و دو دسـیمتر مربع ، واقع در سـمت غربی طبقه پنجم ( مشـخصات منضمات ملک : بانضمام پارکینگ قطعه 7 به مسـاحت 25 . 11 مترمربع واقع در 
طبقه زیرزمین اول و بانضمام انباری قطعه 10 به مسـاحت 45 . 8 مترمربع مشـخصات مالکیت : مالکیت داود حاج صادقی فرزند مرتضی شـماره شناسـنامه 6017 تاریخ 
تولـد 1356/09/03 صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0064278972 بعنـوان مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 13196 
تاریـخ 1395/03/10 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 1404 شـهر تهـران اسـتان تهـران ، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بـه شـماره چاپـی 319909 سـری ج سـال 94 بـا شـماره 
دفتـر الکترونیکـی 139520301026021752 ثبـت گردیـده اسـت . مالکیـت الهـام / پورمعصـوم فرزنـد محمـد حسـین شـماره شناسـنامه 8257 تاریـخ تولـد 1358/05/07 
صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0069369186 بـه عنـوان مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 13196 تاریـخ 1395/03/10 
دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 1404 شـهر تهـران اسـتان تهـران ، موضـوع سـند مالکیـت ا صلـی بـه شـماره چاپـی 319910 سـری ج سـال 94 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 
139520301026021754 ثبـت گردیـده اسـت . ضمنـا بـه موجـب اسـناد رهنـی شـماره 18726 مـورخ 1399/02/15 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره845 شـهر تهـران 
اسـتان تهـران کـه بنفـع بانـک ملـی شـعبه مسـتقل میردامـاد بـه مبلـغ  20،000،000،000 ریـال بـه مـدت 10 سـال ثبـت شـده و همچنیـن سـند رهنـی شـماره 19247 مـورخ 
1399/04/18 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 845 شـهر تهران اسـتان تهران که بنفع بانک ملی ایران شـعبه مسـتقل میرداماد به مبلغ 20،000،000،000 ریال ثبت و در 
رهـن قـرار گرفتـه اسـت . لـذا باتوجـه بـه اعـام فقـدان سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی ان مراتـب اعـام تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی 
معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکـر نشـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی به ثبت محـل مراجعه و  
اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیت یا سـند 

معاملـه ارائـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد .
مهدی شعبانی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهرانم الف  13457 / شناسه آگهی 1206159 

از طرف بابک احمدی

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای مرتضی بنیادی و خانم محبوبه اسدی ) مالکین (

بـا ارایـه چهـار بـرگ فـرم استشـهادیه محلـی مصـدق شـده بـه شـماره 443449 مـورخ 1400/04/08 توسـط دفترخانـه 788 تهـران و تقاضـای وارده شـماره 7449 – 7445 مـورخ 1400/05/06 مدعـی 
فقـدان سـند مالکیـت شـش دانـگ یـک قطعـه آپارتمـان مسـکونی بـه پـاک ثبتـی 65314 فرعـی از 116 اصلـی ، مفـروز و مجـزا شـده از 64128 فرعـی از اصلـی مذکـور ، قطعـه 321 در طبقـه 2 و واقـع در 
بخش 11 ناحیه 01 حوزه ثبت ملک سـعادت آباد تهران اسـتان تهران به مسـاحت 12 . 111 مترمربع واقع در سـمت غربی طبقه دوم بلوک 42 که ) 61 /6 ( شـش متر و شـصت و یک دسـیمتر مربع آن 
بالکن در دو قسـمت ، اسـت بانضمام پارکینگ مسـکونی قطعه دویسـت و هشـتاد و هشـتم تفکیکی ، به مسـاحت ) 11/25 ( یازده متر و بیسـت و پنج دسـیمتر مربع ، واقع در سـمت شـمال غربی 

زیرزمیـن اول بلـوک 42
مشخصات مالکیت : مالکیت مرتضی /بنیادی فرزند اسکندر شماره شناسنامه 380 تاریخ تولد 1332/07/21 صادره از قم دارای شماره ملی 0384384153 با جز سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک 
سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ عرصه و اعیان با شـماره مسـتند مالکیت 39583 تاریخ 1400/01/25 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 660 شـهر تهران اسـتان تهران ، موضوع سـند مالکیت اصلی به 
شماره چاپی 928661 سری ب سال 99 با شماره دفتر الکترونیکی 140020301145001762 ثبت گردیده است . مالکیت محبوبه /اسدی فرزند مسیح اله شماره شناسنامه 31 تاریخ تولد 1341/01/01 
صادره از قم دارای شماره ملی 0384460909 با جز سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 39583 تاریخ 1400/01/25 دفترخانه 
اسـناد رسـمی شـماره 660 شـهر تهران اسـتان تهران ، موضوع سـند مالکیت اصلی به شـماره چاپی 928662 سـری ب سـال 99 با شـماره دفتر الکترونیکی 140020301145001762 ثبت گردیده اسـت .
نامبرده طی نامه شماره 2819/9922 مورخ 1400/04/22 اداره پست شمال تهران و پیوست آن نامه فوریتهای پلیسی 110 تهران اعام نموده سند مالکیت از موتورسیکلت مامور پست آن منطقه به 
سرقت رفته است نامبردگان درخواست سند مالکیت المثنی نموده است . بدینوسیه مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز اعتـراض خـود را کتبـا ضمـن ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معامله به این منطقه تسـلیم و 

رسـید اخذ نمائید در صورت عدم ارائه اعتراض یا اصل سـند مالکیت یا سـند خریداری اقدام به صدور سـند مالکیت المثنی وفق مقررات خواهد شـد .
محمد گلباغی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران  م الف  13456 / شناسه آگهی 1206157  
از طرف پریوش آقاداداشی

آگهی فقدان سند مالکیت
 116 از  فرعـی  ثبتـی 65253  پـاک  بـه  آپارتمـان مسـکونی  یـک دسـتگاه  ششـدانگ 
اصلـی ، مفـروز و مجـزا شـده از 64128 فرعـی از اصلـی مذکـور ، قطعـه 260در طبقـه 
3 و واقـع در بخـش 11 ناحیـه 01 حـوزه ثبـت ملـک سـعادت آبـاد تهـران اسـتان تهـران 
کـه  بلـوک 34  در سـمت شـرقی طبقـه سـوم  واقـع  مترمربـع،  بـه مسـاحت 14 .88 
)7/16( هفـت متـر و شـانزده دسـیمتر مربـع آن بالکـن در دو قسـمت اسـت بانضمـام 

پارکینگ قطعه 235 به مساحت 25 .11 واقع در طبقه -1 بنام خانم سپیده/یعقوبی 
مقـدم فرزنـد مصطفـی شـماره شناسـنامه 8201 تاریـخ تولـد 1361/06/12 صـادره از 
تهـران دارای شـماره ملـی 0063180286 بـا جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک 
شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند  مالکیـت 39532 تاریـخ 1400/01/17 
دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 660 شـهر تهران اسـتان تهران، موضوع سند مالکیت 
الکترونیکـی  دفتـر  شـماره  بـا   99 سـال  ب  سـری   928667 چاپـی  بشـماره  اصلـی 

140020301145001726 ثبـت گردیـده اسـت.
نامبـرده بـا ارائـه دو بـرگ استشـهاد شـهود بـه شـماره 18742-8/4/1400 دفتـر 788 
تهـران اعـام نمـوده سـند مالکیـت بـه علـت جابجائـی مفقـود گردیـده و درخواسـت 
صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت لـذا مراتـب بـا اسـتناد تبصـره یـک اصاحـی 
مورخـه 2/9/72 مـاده 120- آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا 
چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا 
وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مدت 
10 روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا 
سـند معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت نمائیـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واالپـس از 
انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی 

طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد%
م/الف 13453 شناسه آگهی 1206150

سرپرست اداره ثبت سعادت آباد تهران

آگهی تسلیم  سند مالکیت مورث
پیـروی آگهـی شـماره 140085601025018639 مـورخ 1400/06/24 اعـام میگـردد : 
سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن ذیـل ثبت 24004 صفحـه 385 دفتر جلد 
215 اماک بپاک ثبتی شماره 6916 فرعی از 6933 اصلی به شماره چاپی 199184 
بنـام سـرهنگ زاده خلیلـی بتاریـخ 1332/04/07 ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت 
سـپس مـع الواسـطه بـه موجـب سـند شـماره 28762 مـورخ 1350/04/02 دفتـر 115 
تهـران بـه آقـای کاظـم ورزی منتقـل شـده اسـت کـه سـپس نامبـرده برابـر دادنامـه 
شـماره 92/115/1813 صـادره از شـعبه 56 مجتمـع شـماره 2 شـورای حـل اختـاف 
تهران و گواهی مالیات بر ارث شـماره 58850 مورخ 1393/07/23 بشـماره پرونده 
195 اداره کل امـور مالیاتـی شـمال تهـران فـوت نمـوده اینـک خانـم نازنیـن زهـرا ورزی 
احـدی از وراث اعـام داشـته اسـت کـه اصـل سـند مالکیـت نـزد آقـای امیراحمـد ورزی 
احـدی از وراث میباشـد و تقاضـای صـدور سـند مالکیـت سـهم االرث خـود را نمـوده 
کـه بـدوا طـی شـماره 139985601025021993 مـورخ 1399/07/21 بـه دارنـده سـند 
مالکیـت اخطـار گردیـد کـه ظـرف مهلـت مقرر سـند مالکیت را جهـت اخبار ارائه نماید 
لـذا بـا عنایـت بـه انقضـاء مهلـت مذکـور و عـدم ارائـه سـند مالکیـت مراتـب در اجـرای 
تبصـره 3 ذیـل مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه 
شـخص یـا اشـخاصی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـند ظـرف مـدت 10 
روز از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن 
منطقـه تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلت مقرر 
و عدم وصول اعتراض و یا در صورت اعتراض عدم ارائه اصل سـند مالکیت نسـبت 

بـه درخواسـت متقاضـی اقـدام الزم معمـول خواهـد شـد.
م/الف 13451 شناسه آگهی 1206146

شهمیرزادی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نارمک تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم حدیـث هشـترودی اصالتـا / وکالتـا از طـرف خانـم فـروغ رفیعـی )مـادر( و خانـم 
حوا جعفری)همسـر( وراث وحید هشـترودی طی وارده شـماره 1045020586 مورخ 
1400/05/12 برابـر وکالتنامـه 64636 دفترخانـه 612 تهـران بـا تسـلیم استشـهادیه 
گواهـی امضـا بـه شـماره 42118 مـورخ 1400/05/12 دفترخانـه 612 تهـران تقاضـای 
ششـدانگ  مالکیـت  سـند  اسـت  مدعـی  و  نمـوده  المثنـی  مالکیـت  سـند  صـدور 
یکدسـتگاه آپارتمـان مسـکونی بـه پـاک ثبتـی 55057 فرعـی از 2 اصلـی ، مفـروز 
واقـع  و   5 طبقـه  در  قطعـه 24  مذکـور،  اصلـی  از  فرعـی  از 27129  مجـزا شـده  و 
 در بخـش 10 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک رودکـی تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 

16 .88 مترمربع
مشخصات منضمات ملک:

انبـاری قطعـه 2 بـه مسـاحت 05 .6 بـه حـدود اربعـه : شـماال: درب و دیـوار اسـت 
بطول )2/52( دو متر و پنجاه و دو سـانتیمتر به پشـت بام شـرقا : نیم دیوار بطول 
)2/40( دو متـر و چهـل سـانتیمتر بـه فضـای خیابـان بـه عـرض 35 متـر جنوبـا : خـط 
فرضی اسـت بطول )2/52( دو متر و پنجاه و دو سـانتیمتر به راه پله مشـاعی غربا : 
دیواریسـت مشـترک بطـول )2/40( دو متـر و چهـل سـانتیمتر بـه انبـاری مسـکونی 

قطعـه 1
پارکینـگ قطعـه 26 بـه مسـاحت 11 واقـع در طبقـه -2 بـه حـدود اربعـه : شـماال : 
خـط فرضـی بـه محوطـه مشـاعی اسـت بطـول )5/00( پنـج متـر شـرقا : خـط فرضـی 
بـه محوطـه مشـاعی اسـت بطـول )2/20( دو متـر و بیسـت سـانتیمتر جنوبـا : خـط 
بـه پارکینـگ مسـکونی  بـه محوطـه مشـاعی اسـت بطـول )5/00( پنـج متـر  فرضـی 
قطعـه 25 غربـا : خـط فرضـی بـه محوطـه مشـاعی اسـت بطـول )2/20( دو متـر و 

سـانتیمتر بیسـت 
مشخصات مالکیت :

مالکیت وحید/هشترودی فرزند احد شماره شناسنامه 91 تاریخ تولد 1342/03/06 
صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0052800350 بـا جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 
بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 33039 تاریـخ 
تهـران،  اسـتان  تهـران  شـهر   709 شـماره  رسـمی  اسـناد  دفترخانـه   1396/07/15
موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 864097 سـری ب سـال 95 بـا شـماره 
نامبـرده  اسـت سـپس  گردیـده  ثبـت  الکترونیکـی 139620301045043274  دفتـر 
شـعبه   1400/06/18 مورخـه   140091390007244756 شـماره  بـه  دادنامـه  برابـر 
58مجتمـع شـماره 2 شـورای حـل اختـاف شـهر تهـران فـوت نمـوده کـه وراث حیـن 
لـذا  الفـوت وی متقاضیـان فـوق میباشـند بـه علـت اسـباب کشـی مفقـود گردیـده 
مراتب در اجرای تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
گـردد تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه آن و یـا وجـود سـند مالکیت 
اعتـراض  ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز  انتشـار  تاریـخ  از  باشـند  نـزد خـود  مذبـور 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم تـا مـورد 
رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت چنانچـه در مهلـت مقـرر اعتراضـی واصـل نگـردد 

المثنـی سـند مالکیـت مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم مـی گـردد.
م/الف 13450 شناسه آگهی : 1206144 

امیر تفرقی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران 
از طرف سید هادی جاللی امام

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم روح انگیـز ایـران پنـاه وکالتـا از طـرف خانـم لیـدا غفـاری آشـتیانی طـی 
کنسـولگری  سـر   1400/05/21 مـورخ   geghupyugnip شـماره  وکالتنامـه 
جمهـوری اسـامی ایـران – فرانکفـورت و بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی شـده 
شـماره 151332 مـورخ 98/07/14 دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 290 تهـران طـی 
یـک  ششـدانگ  مالکیـت  سـند  اینکـه  اعـام  بـا   98/07/15 مـورخ  درخواسـت 
دسـتگاه آپارتمـان واقـع در شـرق طبقـه همکـف بمسـاحت 118/65 مترمربـع کـه 
2/75 مترمربـع آن سـطح بالکـن اسـت قطعـه 3 تفکیکـی بـه شـماره 691 فرعـی 
از 3992-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 232 فرعـی از اصلـی مذکـور 
ذیـل شـماره ثبـت 76516 صفحـه 557 دفتـر جلـد 560 امـاک بـه شـماره چاپـی 
502039 بنـام خانـم لیـدا غفـاری آشـتیانی ثبـت و صـادر کـه بعلـت جابجایـی 
سـهل انـگاری مفقـود گردیـده، تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت از پـاک 
مذکـور را نمـوده اسـت در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت )اصاحـی 
80/11/08( مراتب در یک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود 
باشـند ظرف مدت 10 روز پس از انتشـار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به این اداره تسـلیم و رسـید دریافت نمایند 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در 
صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نگـردد طبـق مقررات 

المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد%
م/الف 13458 شناسه آگهی 1206164 

 زاهدی منش - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ولی عصر)عج( تهران

آغاز عملیات اجرایی طرح 
افزایش تولید اتیل بنزن و 

استایرن مونومر پتروشیمی تبریز
عملیات اجرایی پروژه حیاتی و ارزشمند افزایش تولید 
اتیــل بنــزن و اســتایرن مونومر به ظرفیــت ۲۰۰ هزار تن در 

سال به ظرفیت آغاز شد.
به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز 
، همزمان با بازدید دکتر محمودی مدیر عامل شرکت گسترش 
نفت و گاز پارســیان کلنگ پروژه حیاتی و ارزشــمند افزایش 
تولید اتیل بنزن و اســتایرن مونومر به ظرفیت ۲۰۰ هزار تن 
در سال به ظرفیت تولید به زمین زده شد.با اجرای طرح اتیل 
بنزن و استایرن مونومر ۲۰۰ هزار تن در سال به ظرفیت تولید 
این دو محصول اضافه می شود و پتروشیمی تبریز از بحران 
کمبود استایرن خارج می شود. همچنین با اجرای این طرح، 
زنجیره تولید محصوالت استایرن تکمیل می شود و پتروشیمی 
تبریز قادر خواهد بود ضمن توسعه واحدهای ABS ,EPS تولید 

محصوالت استایرن را به ۲۴۰ هزار تن خواهد رسید.

بازدید مدیرعامل شرکت مس 
 از 2 طرح تولید کنسانتره 

مس
اردشــیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس از طرح 
تولیــد کنســانتره مــس درآلو، دره زار و فلوتاســیون ســرباره 

سرچشمه بازدید کرد.
به گزارش مس پرس، مجتمع مس درآلو به عنوان یکی 
از طرح های توسعه ای مهم شرکت مس با تالش شبانه روزی 
پرسنل هم اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و پیش بینی می 
شود تا پایان امسال به بهره برداری برسد. با بهره برداری از این 
طرح حدود 15۰ هزار تن به تولید شرکت مس افزوده می شود. 
معدن مس دره زار در سرچشمه هم دومین طرحی بود که 
مورد بازدید قرار گرفت. پیش بینی می شود این طرح در سال 
1۴۰1  به بهره برداری برســد تا 15۰ هزار تن دیگر به ظرفیت 

شرکت مس افزوده شود.

اخبـــــــــــــــــار

محققــان یکــی از شــرکت های دانــش بنیــان 
دســتگاهی بــرای تولیــد داروهــای بــا ارزش بــاال و 
حســاس نســبت به افزایش دما عرضه کردند که به 
گفته  آنها بخشی از قطعات این دستگاه جزو اقالم 
تحریمی کشور است و این شرکت موفق به ساخت 

این قطعات نیز شده است.
ایمان حاجیان مدیر بخش تحقیق و توسعه یکی 
از شرکت های دانش بنیان در حوزه ساخت تجهیزات 
دارویی در گفت وگو با ایســنا، در این خصوص اظهار 
کرد: این شــرکت از 1۰ ســال گذشــته فعالیت خود را 
راســتای طراحــی و تولیــد تجهیــزات آزمایشــگاهی در 

صنایع دارو سازی و بیوتکنولوژی آغاز کرده است.
وی دستگاه "فریز درایر" )خشک کن انجمادی(، 
پاششــی(،  بــه روش  کــن  درایــر" )خشــک  "اســپری 
"اکسترودر اسفرونایزر" و "روتاری اواپراتور" را از جمله 
محصوالت این شرکت نام برد که در فرآیند دارو سازی 
از آن اســتفاده می شــود و یادآور شــد: در حال حاضر 
دانشــگاه ها و شــرکت های فعــال در این حــوزه از این 

دستگاه ها استفاده می کنند.
حاجیان "فریز درایر" را دستگاه کاربردی در صنایع 
دارو سازی توصیف کرد و در این باره توضیح داد: زمانی 

کــه صنایــع دارو ســازی می خواهند یک مــاده دارویی 
مانند پنی سیلین را خشک و پودر کنند، این دستگاه 
ایــن پروســه را اجرایــی می کند؛ به ایــن معنا که ماده  
دارویی را خشک می کند ولی این فرآیند با استفاده از 

گرما نیست.مدیر تحقیق و توسعه این شرکت دانش 
بنیان یادآور شد: در این دستگاه با استفاده از سرما 
اقدام به خشک کردن مواد دارویی می کند به گونه ای 
که مایع مورد نظر فریز می شود و سپس این ماده فریز 

شده در این دستگاه وکیوم )خأل( خواهد شد و در طی 
آن فرآیند تصعید رخ خواهد داد.وی تصعید را شامل 
فرآیند تبدیل فاز جامد به گاز دانســت و اضافه کرد: 
بعد از حدود ۲۴ ساعت، کلیه حالل ها از بین خواهند 
رفت و ماده دارویی خشک شده باقی خواهد ماند. این 
ماده دارویی خشک شده دارای ماندگاری باال با قابلیت 
حمل و نقل خواهد بود.حاجیان با تاکید بر اینکه این 
دستگاه برای تولید داروهای خاصی قابل کاربرد است، 
گفت: این دستگاه برای داروهایی که دارای ارزش قابل 
توجهی هســتند مورد بهره برداری قرار می گیرد؛ چرا 
که پروسه آن زمان بر و هزینه بر است از این رو این 
دستگاه برای تولید داروهایی با قیمت باال و همچنین 
داروهایی که نسبت به دما حساس هستند و با باال 
رفتن دما، مواد موثره آن از بین خواهد رفت، کاربرد 
دارد.مدیر تحقیق و توسعه این شرکت با بیان اینکه 
دستگاه فریزدرایر جز فناوری های پیشرفته قرار دارد، 
اظهار کرد: بخشــی از قطعات این دســتگاه جز اقالم 
تحریمی کشــور اســت که ما در این شــرکت موفق به 
تولید آن شدیم.وی از فروش این دستگاه به صورت 
انبوه در کشــور خبر داد و گفت: این شــرکت دارای ۶ 
محصول پویا دارد که در سبد محصوالت این شرکت 

قرار گرفته و به فروش رسیده است.به گزارش ایسنا، 
فرآیند "فریز درایینگ" یا "روش خشک کن انجمادی" 
ســال ها اســت کــه به ســبب حفظ خــواص فیزیکی و 
شیمیایی مواد، کاربردهای فراوانی به ویژه در صنایع 
غذایی، داروسازی، پزشکی، بیوتکنولوژی و کشاورزی 
داشــته اســت. عالوه بر اینها در مواردی مانند خشک 
کــردن میکروب هــا، نگهداری از نمونه های حیوانی در 
موزه ها، ترمیم کتاب ها و اجسامی که به واسطه آب 
یــا رطوبت به مــرور زمان از بین رفته اند، نیز از روش 
خشــک کن انجمادی بهره می گیرند.در خشــک کردن 
به شیوه انجمادی، آب یا حالل از نمونه منجمد شده 
طبق فرآیند تصعید حذف شده و از این طریق محصول 
نهایی به دلیل عدم استفاده از گرما برای دهیدراسیون، 
کمتریــن تغییــرات را در خواص خواهد داشــت از این 
رو شــکل ظاهری مطلوب )عدم چروکیدگی( و حفظ 
طعــم، بــو و مزه محصول را شــاید بتــوان از مهمترین 
مزایــای اســتفاده از فریــز درایرهــا در خشــک کــردن 
مــواد دانست.ســبک تر شــدن وزن فــرآورده، امــکان 
بسته بندی بهتر و قابلیت نگهداری طوالنی در دمای 
 معمولی از دیگر مزایای خشک کردن مواد به این روش

 است.

امــروز از دو محصــول دانش بنیــان گیاهــی 
مؤثــر در درمــان کرونــا شــامل شــربت "ریالنــگ 
زد ام زد" و کپســول "فرموال استراگالوس زد ام زد" 
تولیدشــده در یک شــرکت دانش بنیان رونمایی 

شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ 
دو محصــول دانش بنیــان گیاهی مؤثــر در درمان 
کرونــا امــروز بــا حضــور ویدئوکنفرانســی معــاون 
رونمایــی  بهداشــت  وزیــر  فنــاوری  و  تحقیقــات 
شــد. شــربت "ریالنگ زد ام زد" و کپســول "فرموال 
شــرکت  در  تولیدشــده  زد ام زد"  اســتراگالوس 
دانش بنیان "زرین طب مشرق زمین" زیرمجموعه 

مراکــز رشــد دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ۲ 
محصــول رونمایی شــده مؤثــر در درمــان کرونــا 
هســتند.دکتر "تاج الدینی" متخصص طب سنتی 
دربــاره ایــن داروهــا گفــت: ایــن داروهــای گیاهی 
شامل شربت "ریالنگ زد ام زد" و کپسول "فرموال 
اســتراگالوس زد ام زد" اســت و در آنها از ترکیباتی 
مانند "آویشــن" و "اُســطخودوس" و دیگر گیاهان 
اســتفاده شــده و ســپس با همکاری یک شــرکت 
دانش بنیان، استانداردسازی شده است و اکنون 
به صورت شربت و کپسول استفاده خواهند بود.
وی تأکید کرد: کارآزمایی بالینی داروها انجام شده 
است و عالئم کرونا مثل سرفه و بدن درد را کاهش 

می دهنــد و نتیجه خوبــی در کاهش عالئم کرونا 
برای بیماران مبتال داشــته است ضمن اینکه این 
داروها تا یک ماه آینده وارد بازار خواهد شد.دکتر 
وزیــر  فنــاوری  و  معــاون تحقیقــات  "نجفی پــور" 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین رونمایی 
دو محصول دانش بنیان گفت: ورود اعضای هیئت 
علمی و دانشگاه های کشور به اقتصاد دانش بنیان 
از شاخصه های دانشگاه های توسعه یافته است. 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاهی پیشرو در 
حیطه فناوری و تولید علم است و الزم است برای 
نجات کشور، قوانین و شرایط برای ورود تولیدات 

دانش بنیان به بازار تسهیل و فراهم شود.

ساخت دستگاه های انجماد برای تولید داروهای با ارزش باال در کشور

رونمایی از ۲ محصول دانش بنیان گیاهی مؤثر در درمان کرونا
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