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ترجمه :سلیم حیدری

اســترالیا همچنــان از صنعــت زغال ســنگ خود

عکس  :ایرنا

بازگشت کشورها به زغال سنگ همزمان
با شعار انتشار صفر خالص
نزدیکی به بازار آســیا ،جایی که تقاضای زغال ســنگ

همچنــان باالســت ،تعجــبآور نیســت .چنــد کشــور

حمایــت میکنــد؛ هماننــد بســیاری از کشــورها بــه

آســیایی ،از جملــه چیــن و هنــد بــا جمعیــت رو بــه

ایــن کشــور ســومین بــار اســت کــه تمدیــد گســترش

برای تامین تقاضای انرژی خود متکی هستند.

اســتفاده از کثیفترین سوخت فسیلی بازگشتهاند.
استفاده از معدن زغال سنگ را در این ماه تصویب

کرده و مشارکت برای صادرات بلندمدت زغال سنگ
را تقویت کرده است.

مــا تقریبــا میدانســتیم کــه

افزایــش خــود ،همچنــان به زغال ســنگ ،نفــت و گاز
«ویشــنو واراتــان» ،رئیــس اقتصــاد و اســتراتژی

بخــش خزانــهداری آســیا و اقیانوســیه در میزوهــو،

در سایت روزنامه بخوانید:

دربــاره وابســتگی چیــن بــه واردات زغــال
ســنگ اظهــار کرد« :در حالــی که چین به

تقاضــا وجــود دارد ،زیــرا چیــن نیــاز

طــور واضــح بــه زغــال ســنگ نیــاز دارد تــا

کردن شــکاف تقاضای سوخت خود

از کمبــود انرژی جلوگیری کند ،تنشهای

کشــورهایی اســت کــه در خــارج از

زغــال ســنگ را دور از دســترس کــرده

از زغال سنگ به عنوان منبع اصلی

بــا این حــال ،در اواخر ســال ،2020

بــه افزایــش زغــال ســنگ بــرای پــر

بتوانــد از کندی (ســهماهه چهارم) ناشــی

دارد؛ امــا اســترالیا یکــی از معــدود

ژئوپلیتیــک بــا اســترالیا راحتتریــن منبع

آســیا باقی مانده اســت و همچنان

است».

انرژی حمایت میکند.

اوایل ماه جاری ،اســترالیا ســومین تمدید معدن

اســترالیا از تحقیقــات بینالمللــی دربــاره مدیریــت

سپتامبر(شــهریور) ،ســوزان لی ،وزیر محیط زیســت،

اســترالیا را متوقف کرد .زغال سنگ سومین صادرات

زغال سنگ خود را ظرف یک ماه تصویب کرد .در ماه

چین در مورد همهگیری کرونا ،واردات زغال سنگ از

تمدیــد معادن زغال ســنگ وایت هیــون و ولونگون را

بــزرگ اســترالیا بــه چین اســت .چیــن  32.6درصد از

تایید کرد.

آخریــن تأییدیــه مربــوط بــه معــدن زغــال ســنگ

کل صــادرات اســترالیا را تشــکیل میدهد و اســترالیا

بیشتر از واردات خود به چین صادرات دارد.

گلنکور مانگوال در نیوساوت ولز بود که به این معدن

پــس از آنکــه گفتــه شــد شــرکتهای آب و بــرق

دهــد و تقریبــا  52میلیون تن زغال ســنگ اســتخراج

جلوگیــری کننــد و چیــن واردات زغــال ســنگ خــود را

اجــازه داد تــا هشــت ســال دیگــر به تولید خــود ادامه

و کارخانههــای فــوالد از واردات زغال ســنگ اســترالیا

اما فقط کشــورهای دیگر نیســتند که استرالیا را

از صادرکننــدگان منطقــهای اندونــزی ،مغولســتان و
روســیه آغــاز کــرد .ظاهرا ً هند زغال ســنگ با تخفیف

کند.

تحت فشــار قرار میدهند تا به آنها در محدود کردن

و ارزانــی خریــداری کــرده اســت کــه در پــی اختــالف

در مــاه مه (خرداد) ،حکم دادگاه عالی اســترالیا

بــود .در ماههــای اخیــر ،ســازندگان ســیمان هنــدی و

دلیــل تعهــدی کــه ایــن وزارتخانــه بــه آینــده کــودکان

خــود بــه دلیــل دسترســی به ایــن گزینــه ارزان قیمت

اســتفاده از زغــال ســنگ بــر تغییــرات آبوهوایــی در

ذخایــر چینــی زغــال ســنگ اســترالیایی و تمایــل

در حالــی کــه فعــاالن زیســتمحیطی و

کشــور بــرای قطــع روابــط تجــاری بــا استرالیاســت .با

استرالیا از زغال سنگ خوشحال نیستند ،بسیاری از

ثابــت کرد کــه چین نمیتواند کینه خود را حفظ کند.

این تصمیم حمایت میکنند .اکنون حدود  400کارگر

اســت که دولت چین واردات زغال ســنگ اســترالیا را

تولید زغال سنگ بپیوندد.

بیــن چیــن و اســترالیا در گمــرک چیــن باقــی مانــده

وزیــر محیــط زیســت این کشــور را تشــویق کــرد تا به

کارخانههــای آهن اســفنجی به دنبــال افزایش عرضه

اســترالیایی دارد و همچنیــن از تأثیــر کلــی تولیــد و

بودهاند.

مورد توسعه معادن زغال سنگ تجدیدنظر کند.

آن بــرای فــروش بــا تخفیــف ،نشــاندهنده تعهد این

ســازمانهای بینالمللــی انــرژی از حمایــت مــداوم

ایــن حــال ،بحــران انــرژی در ماههــای اخیر ســرانجام

اســترالیاییها به دلیل تقویت اشــتغال این کشــور از

کمبود ســوخت و هزینههای باالی انرژی باعث شــده

در گلنکور مشغول به کارند و با گسترش این معدن

از ســر بگیــرد .در ایــن مــاه ،چین واردات زغال ســنگ

استرالیا با ارتباطات قوی با بازار آسیا ،بزرگترین

محمولــه 450هــزار تنــی زغــال ســنگ نیز از اســترالیا

اســترالیا متعهد نشــده اســت که بر خالف بسیاری از

در طــول مدتــی کــه چیــن از واردات خــودداری

صفر برســاند .بســیاری از کشــورها در سراسر اروپا و

روابــط خــود را بــا هنــد تقویت کــرد .اســترالیا اولین

بــه ســرعت کاهــش دهند؛ هدفــی که انتظــار میرود

و معــادن بــا هنــد در ماه ســپتامبر (شــهریور) برگزار

جــاری میــالدی تقویت شــود« .اســکات موریســون»،

بگیــرد .اســترالیا ،هنــد را به عنوان یــک بازار کلیدی

صد شغل مرتبط با ساختوساز ایجاد میشود.

استرالیا را از انبارهای پیوندی آزاد کرد ،به عالوه یک

صادرکننــده زغال ســنگ در جهان اســت .تــا به امروز

دریافت شد.

همتایان غربی خود انتشار کربن را تا سال  2050به

میکــرد ،اســترالیا منتظــر بازگشــت چیــن نبــود و

آمریکای شــمالی متعهد شــدهاند که انتشــار کربن را

جلســه کاری مشــترک خود را در زمینه زغال ســنگ

در اجــالس آب و هوایــی  COP26در گالســکو در مــاه

کــرد تــا مشــارکت بیشــتری را در تولیــد زغال ســنگ

نخســتوزیر اســترالیا ،نیــز در ایــن اجــالس شــرکت

بــرای برخــی از زغــال ســنگهای درجــه پاییــن خــود

با این حال ،اندکی پس از اعالم ســومین پروژه

توجهــی کمتــر از محصــوالت زغــال ســنگ درجه یک

 180میلیــارد دالری بــرای صنعــت زغال ســنگ را ارائه

بــه رغــم فشــارهای بینالمللــی بــا تعهــد اندکــی

از هــدف انتشــار کربــن خالــص صفــر حمایــت کننــد.

خالــص دارد و حمایــت مــداوم از پروژههــای توســعه

و بیمهگــذاران تمایــل کمتــری بــرای اختصــاص وام به

پرتقاضا در سراســر آســیا ،بعید به نظر می رســد که

وابســتگی اســترالیا بــه زغــال ســنگ بــا توجه به

منبع :راشاتودی

میکند.

معرفــی کــرده اســت؛ زیــرا قیمتهــا به میــزان قابل

توســعه ،وزیر منابع استرالیا پیشنهاد یک وام دولتی

واردشــده از سوی چین است.

داد .این وام با این شــرط داده شــد که وامگیرندگان

کــه اســترالیا نســبت به اهــداف انتشــار آالینده صفر

ایــن اســتراتژی درحالــی مطــرح می شــود کــه بانکها

زغــال ســنگ و پیوندهــای تجاری مداوم با کشــورهای

بخش رو به نابودی زغال سنگ دارند.

استرالیا تولید زغال سنگ خود را محدود کند.

مواضع مبهم احزاب راست ایتالیا در مواجهه
با نئوفاشیستها
ترجمه :محمود نواب مطلق

در آســتانه دومیــن دور انتخابــات شــهرداریها

عشقیبرنامهای
برایدسترسییکسانمعاملهگران
بهاطالعاتبورسدارد؟

چیــن بــه دلیــل تنــش در روابط تجاری یعنــی حمایت

ریشــه دوانیدهانــد ونســبت به آنها برخــورد الزم و در

مسعود وطنخواه

رئیــس ســازمان بــورس هفتــه گذشــته

تغییــر کــرد و یکــی از ســواالتی کــه فعــاالن بازار
ســرمایه به دنبال این تغییر ،از خود میپرســند

ایــن اســت کــه آیــا در دوره جدیــد تصدیگــری
دسترســی یکســان بــه اطالعــات بــرای همــگان
میسر میشود؟

پــس از شــکلگیری و آغــاز بــه کار کابینــه

سیزدهم بهتدریج شاهد تغییر مدیران اقتصادی

بلندپایه نظیر بانک مرکزی و رئیس سازمان امور

مالیاتــی تــا اینکــه هفتــه گذشــته نوبــت بــه بازار
سرمایه رسید.

پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه ایــران (ســنا)

هفتــه گذشــته در ایــن بــاره نوشــت« :اعضــای
شــورای عالــی بــورس ضمــن تقدیــر از تالشهای

محمدعلــی دهقــان دهنوی ،به اتفــاق آراء مجید
عشــقی را به عنوان رئیس جدید ســازمان بورس

و اوراق بهادار انتخاب کردند.

جلسه شورای عالی بورس  21مهر در محل

وزارت اقتصــاد و دارایــی برگــزار شــد و با توجه به

اتمــام مــدت زمــان ریاســت محمدعلــی دهقــان
دهنوی در سازمان بورس و اوراق بهادار ،اعضای

در دســترس را بــه نحــوی مطلــوب تخصیــص
داد .یکــی از مهمتریــن عوامــل در تصمیمگیــری

صحیــح ،اطالعــات مناســب و مرتبــط بــا موضــوع
تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش

نشــوند ،اثرات منفی برای فــرد تصمیمگیرنده در
پی خواهد داشت .از سوی دیگر ،نوع و چگونگی
دستیابی به اطالعات نیز حائز اهمیت است .در
صورتیکه اطالعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن

در بیــن افــراد توزیــع شــود (انتقــال اطالعــات بــه
صــورت نابرابر بین مردم صــورت گیرد) ،میتواند
نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب

شود .بنابراین ،قبل از اینکه خود
اطالعات برای فرد تصمیمگیرنده

مهــم باشــد ،ایــن کیفیــت توزیــع

زمانــی اطالعــات اســت کــه بایــد

را در کارنامه کاری خود دارد».

در ادامــه گــزارش ســنا آمــده اســت« :در

بــه صــورت دقیــق مــورد ارزیابــی

قــرار گیــرد .در بــازار ســرمایه،
پایــه اولیــه معامــالت را وجــود
اطالعــات مرتبــط ،شــکل میدهد

و از اینــرو اســت کــه اطالعات را

گرانبهاترین دارایی در بازار ســرمایه میدانند».

دخالــت و نفــوذ کارگــزاران در بازار ســرمایه

نبــود تقــارن اطالعاتــی همــراه شــود .از آنجــا کــه
ســهام شــرکتهای بــورس ،فرابــورس ،بــورس

کاال و بــورس انــرژی را در اخنیــار دارنــد بــه طــور

غیرمســتقیم بــر نحــوه خدماتدهی شــرکتهای
اطالعرســانی کــه زیرمجموعههــای بــازار ســرمایه

هســتند ،تاثیرگــذار باشــند و در نتیجــه مقــررات

اعضــای هیــات مدیــره ســازمان بــورس و اوراق

دستکم ضرر نکنند.

کــه یــا نفع اصلی نصیب کارگزاران شــود یا اینکه

جدایی میطلبد؛ اما نکتهای که در تغییر مدیران

ریاستجمهوریها نیز اصالح نشده است.

مشــکالت ســرمایهگذاران با وجــود تغییر مدیران

علنــی اســت که حتی مدیران ســطوح بــاالی بازار

ابهاماتی شدهاند .ماجرا از تظاهرات10

میشــود .در ایــن زمــان ،رقبــا عمدتــا از

ســالمت در تمامــی محیطهــای کاری

طوریکــه بازارهــای مــوازی با اپلیکشــنها فراهم

دســتورالعمل افشــای اطالعــات ســازمان بــورس

قبیل محیط زیســت ،سرمایهگذاریهای

گذرنامه ســالمت در تمــام محیطهای

متقاضیان قرار دهد .تارنمای تبیان درباره ارزش

عملیــات بازارگردانــی مجــاز اســت و شــرکتهای

در مبــارزات انتخاباتــی خــود ســخن

خشــم فــراوان بســیاری را فراهم آورد

تصمیمگیریهــای اقتصــادی نیــاز بــه اطالعاتــی

بــه درگاههــای آنالیــن بهجــز آنالیــن گروهــی را

تقارن اطالعاتی نزد سرمایهگذاران است.

را بــه نوعــی قانونی میدانند .مدیرعامل شــرکت

اکتبــر (18مهر) برضد تعمیم گذرنامه

برای تصمیمگیریها بر کسی پوشیده نیست؛ به

 1۹مهر  1400منتشر شده است ،بر اساس گفته

موارد مبتال و مورد عالقه شــهروندان از

در این کشور آغاز شد .اجباری شدن

شــده اســت تــا آخریــن اطالعــات را در دســترس

و اوراق بهــادار ،اســتفاده از الگوریتــم تنهــا بــرای

گوناگــون در بخشهای مختلف شــهری

کاری از  15اکتبر(23مهــر) موجبــات

توزیــع زمانــی اطالعــات نوشــته اســت« :بــرای

نرمافزاری حق افشــای اطالعات عمق سفارشها

میراننــد؛ امــا در پایتخــت ایتالیــا بــر

و هــزاران نفــر از مخالفــان ایــن طــرح

اســت کــه بتــوان بــا کمــک آنهــا منابــع موجــود و

ندارنــد .روحهللا دهقــان دربــاره دو مــدل نمایش

خالف ســایر نقاط جهان چنین نیســت،

را بــه شــرکت در تظاهــرات در 10

همچنــان کــه بســیاری دیگــر از موارد در این شــهر نیزبا

اکتبــر (18مهــر) ترغیــب کــرد .پس از چنــد برخورد با

چهارشــنبه  14اکتبــر (22مهــر) در حالیکــه تنهــا

به نظر می رسید قصد دارند به سمت قصر شیگی،

 18اکتبــر(  25و  26مهــر) باقــی مانــده بــود ،دو تــن

ایتالیا  CGILکنفدراســیون عمومی کار ایتالیا رفتند.

گالتیِری ،وزیر سابق اقتصاد از حزب چپ دموکرات و

کاری در آن خســاراتی وارد کردنــد .رهبــر ایــن افــراد

سایر نقاط جهان متفاوت است.

نیروهــای انتظامــی ،صدها تــن از تظاهرکنندگان که

چنــد روز بــه برگــزاری انتخابــات در روزهــای  1۷و

مقر دولت بروند ،به طرف مقر بزرگترین ســندیکای

از نامزدهــای رقیــب بــرای شــهرداری یعنــی روبرتــو

آنــان وارد ســاختمان آن شــدند و بــه چندیــن دفتــر

اِنریکو میشــه تی ،نامزد مدنی مورد حمایت مجموعه
احــزاب راســت ،در یــک مناظره تلویزیونــی زنده که از

روبرتو فیوُر 62،ســاله از بنیانگذاران ســابق ســازمان

تِــرِزا پوزیزیــون در ســال  )1358(1۹۷۹اســت .او بــه

شبکه ری یک ایتالیا پخش میشد ،در تمام زمینهها

دنبــال کشــف مواد منفجــره در مقرســازمان خود در

بســیار پراکنــده و دور از ذهــن بــود .در حقیقــت در

گرفته و مجبور به فرار از ایتالیا به انگلســتان شــده

مطــرح شــده کــه ســایر موضوعــات را تحــت تأثیرخود

حزب جدیدی به نام فورزا نووا تأسیس کرده و دبیر

نئوفاشیســتی اســت کــه چندیــن ســال اســت در رم

منبع :لوموند

بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد .اما مطالــب مورد بحث

آن زمــان تحــت تعقیب دســتگاه قضایــی ایتالیا قرار

ایــن روزهــا موضوعــی دیگــر در مباحــث انتخاباتــی

بــود و ســالها در آنجــا فعالیت میکــرد .فیوُر اکنون

قرار داده است و آن بی توجهی در برابر گروهکهای

کل آن است.

اســت و نکتــهای کــه در گفتههــای او مغفــول

مانده است این است که دلیل این تقسیمبندی
چیســت؟ آیــا گمــان میشــود بــه صــرف اینکــه

گفتــه شــود ،مقررات اســت ،بــرای اقنــاع فعاالن
بازار ســرمایه کافی اســت؟ آیا وقت آن نرســیده
اســت کــه بــرای ســرمایهگذاران هــم فــرش قرمــز

پهــن کنیــم؟ امــروز بازارهــای مالــی در حصارهای
کشورها که هیچ در محدودیت قدرتهای بزرگ
دنیا نیز نیست.

به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری

بورس ،تا پیش از سال  ،13۹5دسترسی به عمق
ســفارشها در اختیــار افــراد قــرار نداشــت و تنها

معاملهگــران کارگزاریهــا از طریــق ایســتگاههای

مدیریــت در ســازمان بــورس نیــز خــود مقولــه

تــازهای در کشــور مــا نیت نیســت و چرایی تغییر

بورسهــای

چهارگانــه

یــا

حتــی

امروزه اهمیت دسترسی زودتر به اطالعات

در زندگــی مدنــی هــر کشــور محســوب

به دو دسته بودن انتشار اطالعات

تعویــض

مدیریت فناوری بورس در آخرین اظهارنظر خود

انتخابــات شــهرداریها زمانــی متمایــز

کــه همــان کاربــران آنالیــن عــادی

مــا بــه دنبــال روی کار آمدن دولــت جدید ،اتفاق

مدیریتی در سطوح مختلف نظیر مدیرعاملهای

گویــا آنهــا خاطــره فاشیســم را بــه فراموشــی

در سایت روزنامه بخوانید:

ســهام خریــد و فــروش میکننــد

ســفارشهای خریدوفــروش دیــد که بــا تغییرات

و سیاستهاســت .یکــی از ایــن مشــکالت نبــود

ســپردهاند و در برخــورد بــا ایــن گروهکهــا دچــار

اســت .به بیانی دیگر ،افرادی که برای خودشــان

سازمان بورس و اوراق بهادار و بهمنظور گسترش

تعویض مدیریتهای غیرسیاســی در کشور

نبــود دسترســی همــگان بــه اطالعــات یکســان

ســرمایه نهتنهــا آن را تکذیــب نمیکننــد کــه ایــن

خواستار انحالل احزاب افراطی مستقر در رم شد.

کارگزاریهــا مشــغول بــه فعالیت هســتند ،مجاز

نمونــهای از ایــن تاثیرگــذاری را میتــوان در

بــازار ســرمایه رخ میدهــد ،حــل نشــده مانــدن

در تمام حکومتهای مردمســاالر در جهان هنگام

ســفارشها تنهــا بــرای معاملهگرانــی کــه در

نامک میتوانســتد به عمق سفارشها دسترسی

نبــود دسترســی اطالعات بــرای همه تا آنجا

در ایتالیــا حــزب چــپ طــی فراخوانهــای متعــدد

او اضافــه کــرده اســت« :مشــاهده عمــق

بــورس اعتــراف ایــن مقام مســئول

خورشــان از سوی ســایر احزاب به ویژه احزاب راست

میانه رو و حاکم بر ایتالیا صورت نمی پذیرد.

فروش را میسر میکند».

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری

جلســه شــورای عالــی بــورس ،مســعودیفر،

بهادار معرفی شدند».

تمــام ســفارشهای موجــود در صــف خریــد یــا

نکتــه جالــب در اظهــارات

بــازار ســرمایه غالبــا بــه گونــهای تنظیــم میشــود

عشقی ،خدابخش ،فرجزاده و ناصرپور به عنوان

نمایش عمق سفارشهاست که امکان مشاهده

این اطالعات را ندارند».

کردند.

لوتوس پارســیان ،ســرمایه گذاری توسعه نور دنا

کاربــران آنالیــن به آن دسترســی دارنــد .دیگری،

افشای اطالعات ،حق دسترسی به

جامعــه کارگــزاران حــدود یکســوم (30درصــد)

عضویت هیات مدیره شــرکتهای تامین سرمایه

مظنــه برتر نمایش داده میشــود که ســایتها و

در سایت روزنامه بخوانید:

شورای بورس با انتخاب مجید عشقی با اکثریت

مجیــد عشــقی ،قائــم مقــام بــورس کاال و

(ســنا) افــزوده اســت« :در مدل نخســت ،تنها 5

هســتند ،براســاس دســتورالعمل

در ســه دهه اخیر ســبب شــد که بورس با نوعی

آرا به عنوان سکاندار جدید این سازمان موافقت

سفارشها در بازار به پایگاه خبری بازار سرمایه

داشــته باشــند .از اواخــر ایــن ســال ،بــا دســتور
ایســتگاههای برخــط گروهــی (آنالیــن گروهــی)
مقرر شد پیامهای عمق سفارشها برای توسعه
سامانههای برخط گروهی ،در اختیار شرکتهای

نرمافزاری ( )OMSقرار بگیرد تا معاملهگرانی که

از برخط گروهی اســتفاده میکنند ،بتوانند عمق
سفارشها را مشاهده کنند.

به دلیل نفوذ گروهی که مقررات را به نفع خود
وضــع میکنند با وضع مبــادالت مالی بینالمللی

مقایسه کنید .بازارهای جهانی اکنون حتی روز و
شــب را هم نمیشناســد به گونهای که وقتی در

اســترالیا شــب و در آمریــکا بــه دلیل واقع شــدن

در نیمــه دیگــر جهــان ،روز اســت .بــازار ســرمایه
آمریــکا پــول اســترالیا را قــرض میکنــد و پــس از
پایــان معامــالت نهتنها اصل پــول ،بلکه با درصد

بهــره آن را بــه اســترالیا برمیگردانــد .در مقابــل،

اســترالیا نیــز از آمریــکا میخواهد پول خودش را

تا قبل از شروع معامالت فردا به او قرض دهد.
قدرت در هم شکســتن مرزها از ســوی پول

به حوزه جغرافیایی کشورها محدود نشده است
و حتی تحریمهای مالی و اقتصادی ابرقدرتها را
نیز میشکند .حال این سوال جای طرح دارد :در

چنیــن اوضاعــی که با یک تلفن ،پول از کشــوری
به کشور دیگری یا از بازاری به بازار دیگر منتقل
میشــود آیــا بــه صــالح کشــور اســت که بــا وضع

مقــررات جانبدارانــه بــرای گروهــی زمینــه را برای
کــوچ نقدینگــی از بــورس بــه خــارج از کشــور یــا
بازارهای رقیب فراهم کنیم؟

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار

هفــت راهبــرد و ســه محــور اصلــی برنامههــای

کالن بازارســرمایه را در دوره جدیــد اعــالم کــرده
است .مجید عشقی در گفتوگو با پایگاه خبری

بازارســرمایه (ســنا) درباره راهبردها و برنامههای
کالن بازار ســرمایه در دوره مدیریتی جدید گفته
اســت« :همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری،

در بیانیــه گام دوم انقــالب ،محورهــای اصلــی
راه حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور را درونزایی
اقتصــاد ،مولــد و دانــش بنیــان شــدن ،مردمــی
کردن و کاهش تصدی دولت و نهایتا برونگرایی

بــا اســتفاده از تمــام ظرفیتهــای کشــور اعــالم
فرمودهانــد ،ســازمان بــورس و اوراقبهــادار در
دوره جدید تالش میکند با این جهتگیری و در

نظــر قرار دادن اهداف کالن خود شــامل حمایت
از ســرمایهگذاران ،ایجــاد بــازار شــفاف ،کارا و

منصفانــه و کاهــش ریســک فراگیر ،سیاســتها
و برنامههای خود را تنظیم ،اجرا و رصد کند».

حال باید منتظر ماند و دید آیا عشقی برای

دسترســی یکســان بــه اطالعــات کــه از ملزومات
اولیــه هــر بــازار مالــی اســت ،برنامــهای دارد؟ آیا

او افــزوده اســت« :از آنجا که این اطالعات

ایــن مدیــر جدیــد میتوانــد مقررات دوپهلــو را که

نظــر فنــی این امــکان وجود دارد تا دسترســی به

عمده فعاالن بازار ســرمایه اســت ،تغییر دهد یا

بــرای شــرکتهای نرمافزاری ارســال میشــود ،از
عمق سفارشها در اختیار نهادهایی بهجز برخط

گروهــی قــرار بگیرد ولی براســاس دســتورالعمل
افشــای اطالعــات ،شــرکتهای نرمافــزاری حــق
افشــای عمــق ســفارشها بــه درگاهی جــز برخط
گروهی را ندارند».

حال بازار سرمایه و نبود تقارن اطالعاتی را

عمومــا بــه نفــع گروهــی خــاص و به زیــان بخش
او نیــز ماننــد مدیــران ســلف خــود پــس از مدتــی
هــر چند وقت یکبار به صدور اطالعیه ،هشــدار

یــا رهنمود نظیر اخطار درباره ریســک باالی بازار
سرمایه ،پیشنهاد به سرمایهگذاری در صندوقها

و محدودیــت در عرضــه اولیه عمومی ســهامهای
کوچک و متوسط اکتفا میکند.

واکنش سازمان برنامه و بودجه به پیش بینی دالر  284هزار تومانی
ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد جدول

اقتصادی ،نرخ ارز و غیره با دو ســناریو متفاوت

صورت لغو تحریمها  28.3برآورد شده است.

شــاخصهای کالن اقتصــادی کشــور میپــردازد

اســت .یکــی از ایــن مــوارد کــه در افــکار عمومــی

برنامــه و بودجــه کشــور ، ،ایــن ســازمان در

منتشــر شــده در فضای مجازی که به پیشبینی
توســط دولت گذشــته و برای اطالع و آگاهی از
نظــرات کارشناســی درون ســازمانی تهیــه شــده

و قابلیــت اســتناد نــدارد و مــورد تأییــد ســازمان

برنامه نیست.

در روزهــای اخیر جدولــی حاوی پیش بینی

«رفع تحریم» و«تداوم تحریم» پیشبینی شده
و فضــای مجــازی در کانــون توجــه قــرار گرفــت،
پیشبینی رسیدن قیمت هر دالر در صورت رفع

نشــدن تحریمهــا به 284هــزار و  800تومان در
ســال  1406اســت .بر اســاس ایــن پیشبینی در
صورت لغو تحریمها قیمت دالر در ســال ،1406

شــاخصهای اقتصاد کالن کشــور تا ســال 1406

55هــزار  440تومــان خواهــد بــود .همچنیــن در

جدول شــاخصهایی مانند نرخ تورم ،نرخ رشــد

صــورت لغــو نشــدن تحریمهــا 53.۷درصــد و در

در فضــای مجــازی منتشــر شــده اســت .در ایــن

ایــن پیشبینــی متوســط نــرخ تــورم تــا  1406در

بــه گــزارش خبرگــزاری ایرنــا از ســازمان

جوابیــهای اعــالم کــرد :این جدول کــه زمان تهیه

وضــوح مشــاهده کــرد کــه پیشبینی میشــود با

اجرای این تغییرات ،کسری بودجه جبران و رشد

اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد شود.

در ادامــه این اطالعیه افزوده شــده اســت:

آن بــه دولــت قبل (دوازدهــم) باز میگردد حاوی

گــزارش منتشــر شــده در شــبکههای اجتماعــی

رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.

ادامه سیاســتهای گذشــته تهیه و برای اطالع و

پیش بینیهای فردی است و به هیچ عنوان نظر
در جوابیــه ســازمان برنامــه و بودجــه آمــده

است :برنامهها و رویکردهای دولت سیزدهم در

بخش اقتصادی ،تغییرات بنیادی بوده که نمونه
آن را میتوان در بخشنامه بودجه سال  1401به

در مرحلــه اولیــه یــک مطالعــه بــوده و بــا فــرض
آگاهی از نظرات کارشناســی درون سازمان تهیه

شــده بــود .بنابرایــن ،هیــچ گونه قابلیت انتشــار
و اســتناد نــدارد و مــورد تأییــد ســازمان برنامــه و

بودجه نیست.

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع
اخبـــــــــــــــــار

تمایل شالیکاران به فروش
مستقیم محصول خود
از طریق پلتفرمهای آنالین
درحالیکهقیمتبرنجایرانیدربازاربهباالی۵۰هزار
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رئیساتحادیهتهیهوتوزیعگوشتگوسفندی:
بسیاریازدامدارانفروشدامرامتوقفکردند
عکس:اقتصادنیوز

تومــانرســیدهاســتبرخیشــالیکاراناقــدامبهفروش
مســتقیممحصــولخــودازطریــقپلتفرمهــایانتشــار

آنالینآگهیباقیمتیبین۳۴تا۴۰هزارتومانمیکنند.
بــه گــزارش بــازار ،در حالــی که قیمت برنــج ایرانی

بــا اعمــال ممنوعیــت برنــج از ســوی بخــش خصوصــی و

مغازهدار میماند از اینرو مغازهدار مجبور است

آگهــی ماننــد «دیــوار» بــه افزایش قیمت برنج از ســوی

ران را بــا قیمــت بــاال و قلــوهگاه را بــا نــرخ کمتــر

واســطهها واکنش نشــان داده و محصول خود را از این

عرضه کند.

طریق زیر قیمت بازار عرضه میکنند.

بــر این اســاس در زمانی کــه قیمت برنج ایرانی در

اســت .برخی شــالیکار از طریق انتشــار آگهی به صورت

میرسانند.

بــاره گفــت :به هر حال ســالیان ســال اســت واســطهها

گوشت است.

شــده منفعــت مالــی کســب مــی کننــد .خــان محمــدی
خاطــر نشــان کرد :مــا بارها اعــالم کردهایم که بایســتی

هم کشــت و کار برای کشــاورز صرفه اقتصادی داشــته

جز اینکه بســتری فراهم شــود تا کشاورز محصول خود
را به صورت مســتقیم عرضه کند و مصرفکننده نهایی

نیــز بــه صــورت مســتقیم از خــود کشــاورز محصــول را

بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه تهیــه و توزیــع

گوشــت گوســفندی ،زمانیکــه بحــث صــادرات
دامرســانهایشــدبســیاریازدامــدارانفروش

دامرامتوقــفکردنــدوبــازارملتهــبشــدبعــد
ازبرگــزاریجلســاتیبــامســئوالنوزارتجهــاد
کشــاورزی،نگاهعمیقبهبحثصادراتنشــدو

بازارآرامگرفت.

علیاصغــر ملکــی ،در گفتوگــو بــا ایلنــا،

رئیــس اتحادیــه تهیــه و توزیــع گوشــت

اخیــر ،گفــت :شــقه بره ماده گوشــت گوســفندی

 ۲۰کیلوگــرم از حــول و حــوش  ۱۱۵تــا ۱۲۰هــزار

درباره ثبات قیمت گوشت گوسفندی در یک ماه

۱۱۰هــزار تومــان بهدســت فروشــنده میرســد و

واحــد صنفــی بــا اعمال ســود ۱۰درصدی گوشــت

انعکاس دادند که خوشــبختانه آنها با ما در این

زمینه همکاری کردند.

ملکــی دربــاره سیاســت دولت در شکســتن

صنفــی بــا اعمال ســود  ۱۰الــی ۱۲درصدی آن را

گوشت بزریلی در سال جاری وارد کشور شد اما

بــاال رفتــن نرخ ارز قیمــت این محصول را باال برد
از اینرو بهتر اســت با مدیریت داشــتههای خود

از آنها استفاده کنیم.

صــادرات دام بایــد در ماههــای اردیبهشــت و

ضرورت بحث توقف صادرات دام را به مسئوالن

تومــان بهدســت مغــازهدار میرســد و واحــد

میکنند.

خاطــر نشــان کــرد :در دوســال گذشــته مرزبانــی

انباشــت دام داشــتیم .فعــاالن بخــش خصوصــی

گوســفندی ادامه داد :گوســفند شیشک با وزن

چرا که گوشــت آن لذیذ است.

بــه گفتــه ایــن فعــال صنفــی ،کشــورهای

او بــا بیــان اینکــه منافع دامــدار در صادرات

خــرداد صورت میگرفت یعنی در ماههایی که ما

بدون دنبه را در اختیار مشتری میگذارد.

نیســتند آنهــا خریــدار بــره مــاده مولــد هســتند

رئیــس اتحادیــه تهیــه و توزیــع گوشــت

اســت ،افــزود :پاییز فصــل صادرات دام نیســت.

دالالن و واســطهها از صنعت کشــاورزی حذف شوند تا

چراکه کشــورهای حوزه خلیج فارس(بیشــترین

ایرانــی خواهیــم بــود؛ چــرا کــه هــوا رو به ســردی

بازگشــایی ایــن مراکــز بهمعنــی افزایــش مصــرف

واســطهها و دالالن چندین برابر آنها از محصول کشــت

خلــل ایجــاد میکنــد ،افــزود :بایــد بگویــم کــه

ملکی درباره کم بودن حجم واردات ،گفت:

وضــع بیمــاری کرونا ،در حال بازگشــایی هســتند

در حالی که کار اصلی را کشاورز و زارع انجام میدهد،

آیــا صــادرات ایــن دام نیــز در بــازار داخلــی

به گفته ملکی ،در آبان ســال جاری شــاهد

میرود و همچنین رستورانها و هتلها با بهبود

اصلیترین بازیگران و ذینفعان در این صنعت هستند و

زنــده بــه غیرمولــد بــودن دام ذکــر کــرده اســت

حــوزه خلیــج فــارس دام مولد را راســی خریداری

افزایش مصرف گوشت گوسفندی در خانوارهای

علــی خانمحمــدی ،فعال بخش کشــاورزی در این

جهــاد کشــاورزی در جزئیــات صــادرات دام

علوفــه گــران شــد ،افــزود :باوجود ایــن دام مورد

دام با مشکالتی مواجه خواهیم شد.

راهاندازیبازارهایروزانهوعرضهمستقیم

او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه وزارت

خریــدار دام ایرانــی) خریــدار دام پــرواری ایران

بحث صادرات مطرح شود بدون تردید در تامین

عمــده و جزئــی محصول برنج امســال خــود را به فروش

داشته باشد.

ایــن فعــال صنفــی با بیــان اینکــه دامدار در

نیــاز کشــور تــا پایــان ســال تامین اســت .امــا اگر

مستقیم و با قیمتی بین  ۳۴تا ۴۰هزار تومان به صورت

داریــم دولــت آنهــا را خریــداری و ذخیرهســازی

ایــن ســخن در حــد یــک مصوبــه باقــی میمانــد

ســال جاری بهدلیل خشکســالی صحرا نداشت و

سطح خرده فروشی تا ۵۰هزار تومان نیز افزایش یافته

برای کوتاه کردن دســت دالل و واســطه چارهای نیســت

واحدهــای صنفی گوشــت گوســفندی را ۱6۰هزار

فقط ران گوســفند را بخواهد قلوهگاه در دســت

شــالیکاران بــا اســتفاده از پلتفرمهــای انتشــار آنالیــن

دســت مصرفکننده نهایی برســد .او خاطر نشــان کرد:

تومان میفروشــند ،افزود :این نرخ ران گوسفند

کنــد تــا توانایی تامین بــازار در روزهای بحرانی را

بههمین دلیل قیمت آن باالســت .وقتی مشتری

۵۰هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رســیده اســت برخی

متناســب با توان خرید مردم در بازار عرضه شــود و به

او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه برخــی

پیشــنهاد میکنیــم در ماههایــی کــه مــازاد دام

اســت دیگــر مشــتری خواهــان قلــوهگاه نیســت

تزریــق قطــره چکانــی از ســوی بخش دولتی بــه بازار به

باشــد و هــم محصــوالت کشــاورزی با قیمتی مناســب و

عرضه میکند.

و شکســتن قیمتهاســت بــرای کنتــرل قیمتها

قیمتهــا ،گفــت :دولت جدید در پی کنترل تورم

گوسفندی درباره کاهشی شدن قاچاق گوسفند،

کشــور بــا اقدامــات بهموقــع رونــد قاچــاق دام
زنــده را کاهــش دادنــد و دیگــر نیــازی بــه واردات

نداشتیم.

او در پایــان گفــت :آمــار مصــرف روزانــه

گوشــت در دســت ســازمان دامپزشــکی اســت

چراکه این سازمان در  ۱۱کشتارگاه تهران ،استان

البرز و خیرآباد مسئول و بازرس دارد.

خریــداری کند .خان محمدی تصریح کرد :بهترین محل

بــرای عرضــه مســتقیم محصــوالت کشــاورزی بازارهایی
اســت کــه بــه صــورت روزانــه در محلهایــی ویــژه که از

سوی شهرداری به کشاورزان واگذار میشود.

معاون وزیر صمت :اولویت
صادرات و تنظیم بازار است
بــهگفتــهمعاونطرحوبرنامهوزیرصمت،برنامههای
کوتاهمــدتایــنوزارتخانــهبــااولویــتصــادرات،رفــع
موانعتولیدوتنظیمبازارتعیینشدهاست.

بــه گــزارش وزارت صمــت ،ســید مهــدی نیــازی

دربــاره ســاختار برنامههــا و پایــش پروژههــای وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :بــا توجــه بــه رویکــرد

تعیینشــده ،برنامههای وزارتخانه در پنج ســطح شامل

برنامههــای کوتاهمــدت ،برنامههــای تحــول بنیادیــن بــا
بــازه زمانــی میانمــدت و بلندمدت ،برنامههای بخشــی

(در حوزههــای صنعــت ،معــدن و بازرگانــی داخلــی)،
برنامههای استانی و شهرستانی و در نهایت برنامههای

ضرغامی:دنبالحفرچاهکنارمقبرهکوروشنیستیم
وزیــر میــراثفرهنگــی ،گردشــگری و

صنایعدســتیبــهحواشــیبهوجودآمــدهدر
روزهایاخیرواکنشنشاندادوتاکیدکرد

کــهایــنوزارتبــهدنبــالحفــرچــاهدرکنار
مقبرهکوروشنیست.

میراثفرهنگی است ،با همه قوت.

او اظهــار کــرد :وزارت میراثفرهنگــی،

گردشــگری و صنایعدســتی بهدنبال حفر چاه

در کنار مقبره کوروش نیست.

اســت کــه از پاســارگاد و از مقبــره کــوروش

وزیــر میراثفرهنگــی ،گردشــگری و

نیست ،گفت :ما در دولت با اولویت پاسارگاد

و انبســاطی کنــم .از جنــاب آقای رئیســی هم

نحــوه هزینــه کردن این اعتبــارات را برای حفظ

عالــی انقــالب فرهنگــی و هــم در دولــت ایــن

و صنایــع دســتی ،ســیدعزتهللا ضرغامــی در

گفت :ممکن است از یک سخنرانی کارشناسی

دقیــق ،کســی اســتنباطی کنــد و تیتــری بزنــد
و بعضــی آگاهانــه و بعضــی ناآگاهانــه بــه آن

بپردازنــد .آنچــه بــرای مــا مهــم اســت حفــظ

انشــاءهللا وزارت میراثفرهنگی ،گردشــگری

مردم شــهر پاســارگاد بهخاطر مقبره کوروش

دکل بزننــد .مــن باید این مشــکل را حل کنم.

حفاظــت کردهانــد .ایــن مــردم باارزشانــد.

صنایعفرهنگــی و خــالق دربــاره حواشــی اخیــر

کــه بســیاری از امور جاریشــان دچــار اختالل

ضرغامی بیان کرد :حل مشــکالت مردم

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط

حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه فناوریهــای نرم،

شــده بود .ما باید مشــکل مردم را حل کنیم.

بخــش حریمهــا دچــار مشــکل اســت ،امــروز

جــای اســتان در خصــوص ساختوســاز در

و صنایعدستی با تدبیر مشکالت مردم را حل

وظیفــه ماســت .مــردم پاســارگاد ۲۵۰۰ســال

عمومــی وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری

پاسارگاد داشتم شاهد اعتراضات مردم بودم

گفتوگو با محلیها ،اظهار کرده بود« :همه

مســأله اصلــی مــا مــردم اســت .اگــر مــا بــه

پاســارگاد بهخاطــر مدنیتــی کــه شــکل گرفتــه
اســت و جــزو هویــت ایرانیــان محســوب

میشــود ،بیاعتنــا باشــیم کار درســتی انجام

ندادهایم.

او همچنیــن گفــت :در بازدیــدی کــه از

میکند.

صنایعدستی با تأکید بر اینکه تحریف ماندنی

اعتبار مصوب کردیم و در محل حاضر شدیم و
میراثفرهنگی توضیح دادیم.

ضرغامــی در ســفر اســتانی بــه فــارس،

پــس از دیــدن میــراث جهانــی پاســارگاد و

و قوانیــن مــا نمیتواننــد ســاختمان دو طبقــه
بســازند ،درســت کشــاورزی کنند ،چاه بزنند،
یــک مقدار انقبــاض قوانین حریمها را بردارم

خواهش میکنم اجازه بدهند هم در شــورای
موضــوع را بــا اولویــت مطرح کنیــم ،چون این

تصمیــم یــک تصمیــم ویژه و مثــل حرکت روی

لبه تیغ است».

ســتادی ،رؤســای ســازمانهای صنعت سراســر کشور و
همچنین سازمانهای وابسته ابالغ شده است.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت خاطرنشانکرد:

برنامههــای تحــول بنیادی با هدف اصالح ســازوکارهای

بخشهای مختلف صنعت ،معدن و تجارت و همچنین

بسترسازی برای حمکرانی هوشمند پیشبینی شدهاند.
نیــازی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکه همــه اقدامات

وزارت صنعت متناسب با هر سطح در قالب پروژههای

مشــخص در یک ســبد پروژه ســازماندهی شــده اســت،

بیــان کــرد :مدیریــت پروژههــا بــر اســاس منشــور پروژه
تصویب شد و راهبری کالن مدیر سبد پروژه ،در تعامل

بــا معاونتهــای ســتادی و مدیران دفاتــر مربوطه انجام

شــد و مدیــران پــروژه اقدامــات الزم بــرای تحقق اهداف

پروژههــای مذکــور را انجــام میدهنــد .بــه گفتــه نیازی،

مدیــر هــر پــروژه مکلــف اســت گــزارش پیشــرفت پروژه
را بهصــورت دورهای در ســامانه الکترونیکــی «مدیریــت
پروژههــای وزارت صنعــت ،معدن و تجارت» ثبت کند و
به منظور اطمینان از روند اجرای طرح ،عملکرد پروژهها

در جلسات پایش برنامه مورد ارزیابی قرار میگیرد.

او در خصــوص ســامانه الکترونیکــی مدیریــت

پروژههــای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،بــا توضیح
اینکه سامانه در آینده نزدیک عملیاتی و قابل استفاده

بــرای همــه ســطوح ســتادی و اســتانی خواهــد شــد،

افــزود :بــا راهاندازی این ســامانه ،دفتر سیاســتگذاری
و برنامهریــزی در کنــار مســئولیت پایــش پروژههــا،

دالیلگرانیدوبارهتخممرغاززبانرئیسهیاتمدیره

هماهنگــی و پیگیــری تهیه گزارشهــای عملکرد دورهای
را بــر عهــده دارد .معاون طــرح و برنامه وزیر صنعت در
ادامــه از ابالغ بخشــی از شــاخصهای رصــد پروژهها از

ســوی معاونتهای ذیربط به ســطوح ستادی و استانی
خبر داد و گفت :شاخصهای باقیمانده در دست تهیه

و ابالغ اســت و تا زمان ثبت این شــاخصها به صورت

سیســتمی ،گزارشهــای دریافتــی مربوط بــه عملکرد از

طریــق اطالعــات موجــود در ســامانهها قابــل محاســبه
و ارزیابــی خواهــد بــود .نیــازی همچنیــن بــا بیــان اینکه

جلســات پایــش در  ۲ســطح ملــی و اســتانی بــا حضــور
وزیــر صنعــت برگــزار میشــود ،تاکیــد کرد :در جلســات
پایــش در ســطح ملــی معاونتهــای ســتادی مرتبــط بــا
هــر برنامــه ،مدیــر ســبد پــروژه و مدیــر پروژههــا حضور

خواهنــد داشــت و در جلســات اســتانی نیــز بــا توجه به

منطقهبنــدی اســتانها ،معاونتهــای ســتادی مربوطه،
رؤسای سازمانهای صنعت منطقه ،مدیران سبد پروژه

و هر یک از پروژهها حضور دارند و نخســتین جلســات

ملی و استانی پایش ،از ماه آینده برگزار خواهد شد.

اواخــرمهــردرحالــیافزایشــیبیــن۵تــا۱۰درصــدرا
بــهثبترســاندکــهبهگفتهکارشناســان،خشکســالی
اصلیتریــن دلیــل ایــن افزایــش قیمتهــا محســوب

اتحادیهمرغتخمگذاراستانتهران
بــهگفتــهرئیــسهیــاتمدیــرهاتحادیه

مرغتخمگذاراستانتهران،قیمتتخممرغ

دراســفندهمــانســالرونــدنزولــیبهخود

گرفــتوبــهکیلویــی۱۰هــزارتومــانرســید.

امــادولــتاینحجــمازتولیــدراخریداریو
ذخیرهســازینکردتادرماههایتیرومرداد

بهبازارروانهکند.

تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشــت بههمین
دلیل بســیاری از واحدهــا مرغهای خود را به
کشتارگاهها فرستادند.

قیمــت نهــاده در بــازار آزاد کیلویــی  6هــزار و

پــای تخــم ۱۲۰هــزار تومان شــده اســت .همه

بهدست تولیدکنندگان نرسیده است ،افزود:
۱۰۰تومــان اســت .قیمت نهــاده روند صعودی

گفــت :ریشــه ناآرامیهــای اخیــر را بایــد در

۴۳درصد پروتئین داشته باشد اما سویای در

ناکارآمدیهای مدیریت گذشته دنبال کنیم.

بــرای تخممــرغ در دی ســال گذشــته ،افــزود:
نــرخ تعیینشــده از ســوی تولیدکننــدگان،
کیلویــی ۱6هــزار و ۳۰۰تومــان بــود امــا دولت
بــا اعمــال فشــار قیمــت را به کیلویــی ۱۴هزار

تومــان رســاند .قیمــت تعیینشــده بــرای

هزینــه تولید افزود :پولت مرغ ســهماهه ،که

نبیپور با بیان اینکه هنوز نهاده شهریور

ناصر نبیپور در گفتوگو با ایلنا ،درباره

او بــا یــادآوری تعییــن قیمــت دســتوری

ایــن فعــال اقتصــادی دربــاره بــاال رفتــن

بــرای تخمگــذاری بــه قفــس مــیرود ۸۰هــزار

بــه خــود گرفت اما از ســوی دیگر درجه کیفی

دالیــل گرانی تخممرغ در هفتههای گذشــته،

تولید میکنند.

آن بســیار کاهــش یافتــه اســت .ســویا ،بایــد

دسترس مرغدار ۱۳درصد پروتئین دارد.
او

دربــاره

بزرگتریــن

اســتانهای

تولیدکننــده تخممرغ ،گفت:خراســان رضوی،
تهــران ،قزویــن جــزو بزرگتریــن اســتانهای

تولیدکننــده تخممــرغ در کشــور محســوب
میشــوند که تمامی واحدهای تولیدکننده در

این استانها با  6۰درصد توان خود اقدام به

تومــان شــده اســت .همچنیــن مــرغ ۵ماهــه

عوامل دســت به دســت هم دادهاند تا قیمت
تمامشده به کیلویی ۲۰هزار تومان برسد.

از اســتانهای دیگــر وارد شــود .تازمانــی کــه

محرکهای تشــویقی برای تولید ایجاد نشــود
تولیدکننــده رغبتــی برای تولید از خود نشــان
نمیدهد.

او بــا بیــان اینکــه وزیــر دولــت جدید نیز

نمیتوانــد درمانــی بــرای دردهــای کنونی پیدا
کنــد ،افزود :کمبود نهــاده اصلیترین معضل

تولیدکنندگان اســت برای تهیه نهاده نخست

او ادامــه داد :تولیدکننــدگان تخممــرغ

و میادیــن نیــز بــه واحدهــای صنفــی کیلویــی

این فعال اقتصادی در پایان درباره نبود

۴۳تومان میفروشند.

یکی از مشکالت جدی کشور است.

تفــاوت بیــن تخــم مــرغ فلــهای و بســتهبندی

نبیپــور دربــاره میــزان مصــرف روزانــه

شــده ،تصریــح کــرد :کارخانههای بســتهبندی

تخممــرغ در تهــران مصــرف میشــود ایــن در

تامیــن میکننــد امــا نمیدانــم بــه چــه علــت

تخــم مــرغ در پایتخت ،گفــت :روزانه ۴۰۰تن
حالــی اســت کــه فقــط ۲۳۰تــن تخممــرغ در
استان تهیه و تامین میشود و بقیه نیاز باید

تخــم مــرغ ،نیــاز خــود را از واحدهــای مــا
آنهــا تخممــرغ را دانهای ۳هــزار و  ۵۰۰تومان

میفروشند و ما باید ۱۴۰۰تومان بفروشیم.

رئیساتحادیهتاالرهایتهران:تنها۱۰تاالردارازتسهیالتکرونایی
بهرهمندشدند
بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه تاالرهــای

پذیرایــیوتجهیــزمجالستهران،تســهیالت

کرونایــی مشخصشــده بــرای صنــوف
آســیبدیدهبــهکمتــراز۱۰تــاالرداررســیده
است.

اســتیجاری معموال پروانه کسب به نام مالک

ورشکســتگی کشــیده شــده اســت .بر اساس

به ما اعالم نشــده اســت و مردم هم آشــنایی

درخواست برای آن را ندارد.

ایــن تســهیالت بــه دســت کمتــر از ۱۰نفــر

همــان اطالعیــه قبــل بــه فعالیــت خــود ادامه

اســت و مســتاجر اهلیــت اســتفاده از وام و
او افــزود :دلیــل بعــدی اســتقبال نکردن

تــاالرداران ،شــرایط ســخت آنــان اســت ،زیــرا

بــه گــزارش بــازار به نقل از اتــاق اصناف

بســیاری نمیتوانند وثیقــه مورد نیاز را تامین

اینکــه در ملکهای اســتیجاری معموال پروانه

زمان کرونا از دست دادهاند و دیگر نقدینگی

تهــران ،خســرو ابراهیمینیــا گفــت :بــا بیــان
کســب به نام مالک اســت و مســتاجر اهلیت

استفاده از وام و درخواست برای آن را ندارد،

افزود :پروانه کسب در اکثر واحدهای تاالر و
ســالنهای پذیرایــی یکی از دلیــل دعاوی بین

مالــکان و مســتاجران و البتــه در ملکهــای

کننــد ،چــون بــه اندازه کافی امــوال خود را در

برای این وثیقه وجود ندارد.

آمــاری کــه بــه دســت اتحادیه رســیده اســت،
رسیده است.

تاالرهــای پذیرایــی بــا بقیــه شــغلها متفاوت

هســتند ،میتواننــد بــه فعالیــت خــود ادامــه

اســت .اکنــون نیــز هنوز ابالغیه رســمی به ما

اعالم نشده است و در آخرین جلسه با ستاد

ابراهیمینیــا ادامــه داد :بیشــترین ضرر

مســتأجران داشــتهاند ،چــرا کــه هــم ســرمایه

تاالرهــا فعالیــت کننــد .در جمعبنــدی هــم به

آنهــا از بیــن رفتــه اســت و هــم کارشــان بــه

میدهند.

او در رابطــه بــا فعالیــت تاالرهــا بعــد از

ملــی مقابلــه بــا کرونا قــرار بر این شــد که در

را در ایــن زمینــه جــدای از تــاالرداران مالــک،

الزم را بــا دســتورالعملهای تاالرها ندارند ،با

ابراهیمینیــا ادامــه داد :اکنــون هــم

ایــام محــرم و صفر نیز گفت :ماهیت شــغلی

شــهرهای نارنجــی و زرد بــا چارچــوب خاصــی
این نتیجه رســیدیم که ،چون ابالغیه رســمی

مراکــز فــروش اســتان کردســتان قیمــت انــواع گیاهــان
دارویــی ،در آخریــن روزهــای مهرماه  ۱۴۰۰به شــرح زیر

اعالم شده است:

در ایــن جــدول قیمــت زعفــران بر اســاس مثقال،

کیلوگرم است.

باید ارز مورد نیاز تامین شــود اکنون نبود ارز

را کیلویــی ۳۸هــزار بــه میادیــن میفروشــند

بــه گــزارش بــازار ،بــر اســاس گــزارش دریافتــی از

عرقیــات بــر اســاس لیتــر و بقیــه قیمتهــا بــا معیــار

در تعامــل بــا مدیــران دفاتــر ذیربــط و پروژههــای
تعریفشــده ،وظیفه تهیه شــاخصهای ارزیابی کمّی و

قیمــتگیاهــاندارویــیدراســتانکردســتاندر

میشود.

بینالمللــی (بــه تفکیک کشــورهای هــدف و اولویتدار)
برنامهریزی شــده است که این ساختار به معاونتهای

برخی گیاهان دارویی
استان کردستان تا  ۱۰درصد
گرانتر شد

تعــدادی از تاالرهــا کــه هنــوز مشــغول به کار
دهنــد ،ایــن گــروه منتظــر مراجعــه مــردم بــه
تاالرها هستند تا عقد قرارداد صورت بگیرد.

او افــزود :امیدواریم با بهتر شــدن وضع

شــهرها و شــروع اعیــاد و ایــام جشــن ،بــازار

صنــف تــاالرداران هــم رونــق بگیــرد و دوبــاره
شاهد اشتغالزایی این صنف باشیم.

عنوان
زعفران (مثقال)

قیمت(ریال)            
۸۳۰,۰۰۰

گل محمدی گلبرگ

۱,۵۳۰,۰۰۰

گل گاوزبان

۴,۰۰۰,۰۰۰

زردچوبه

۵۰۰,۰۰۰

بهار نارنج

۱,۵۱۰,۰۰۰

ترخون

۲,۱۰,۰۰۰

سیاه دانه

۸۵۰,۰۰۰

برگ آویشن

۴۲۰,۰۰۰

بذر گشنیز

۳۷۰,۰۰۰

موسیر

۲,۵۱۰,۰۰۰

پودر سیر

۲۷۵,۰۰۰

لیمو عمانی

۷۸۰,۰۰۰

مریم گلی

۲۳۰,۰۰۰

اسطوخودوس

۲,۷۵۰,۰۰۰

بادرنجبویه

۸۰۰,۰۰۰

زیره سیاه

۱,۸۹۰,۰۰۰

زیره سبز

۱,۲۱۰,۰۰۰

پونه

۱۷۲,۰۰۰

رزماری

۵۸۵,۰۰۰

برگ کاسنی

۳۵۰.۰۰۰

گالب

۲۵۰,۰۰۰

عرق بهار نارنج

۲۱۰,۰۰۰

عرق کاسنی

۲۰۰,۰۰۰

عرق بیدمشک

۲۰۰,۰۰۰

عرق شاتره

۲۰۰,۰۰۰
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در نخستین حضور وزیر صمت در نشست هیأتنمایندگان
اتاق ایران چه گذشت
وزیر صمت :اقتصاد ایران را از وابستگی به دالر آزاد میکنیم
ســیدرضا فاطمــی امیــن در هفدهمیــن

نشســت دوره نهــم هیــات نماینــدگان اتــاق ایران

عنــوان کــرد کــه بــه دنبــال وابســتگی اقتصــاد
ایــران بــه دالر هســتیم و در ادامــه ایــن نشســت
غالمحســین شــافعی بیــان کرد کــه چالش اصلی
ایــران بــرای بهرهگیــری از فرصتهــای اقتصــادی

ناشــی از عضویــت در ســازمان همکاریهــای

شــانگهای ،وضــع پیچیــده روابــط این کشــورها با
هســته اقتصــادی ،سیاســی و بینالمللــی اســت.
نظامهای بینالمللی تقریبا ً برای آن بستهشده و

مشــخص نیست که آیا ارادهای جدی برای الحاق

بدبختی االن نمیشدیم.

او گفــت :مــا در دوران گذار به ســر میبریم

کــه بــه اعتقــاد من این دوران بین  ۶تا  ۹ماه باید

طــول بکشــد ،بنابرایــن طبــق برنامهها ســال بعد
نبایــد دیگــر تعهــد ارزی داشــته باشــیم .از ســال

آینده به اندازهای درآمد ارزی خواهیم داشت که

نیاز ارزی کشــور تأمین شــود و دیگر صادرکننده

دچار مشکل برای رفع تعهد ارزی نشود.

جمــع اعضــای اتــاق بازرگانــی ایــران اظهــار کــرد:
شــروع شــده و ما به دنبال دائمی کردن عضویت

ایران در این اتحادیه هستیم.

وزیر صمت با اشاره به موضوع تأمین مالی

گفــت :اشــتباه اســت کــه منابــع صندوق توســعه

ملی برای ســرمایهگذاری در ایران استفاده شود.
بهتریــن کاربــرد منابــع صنــدوق بــرای فاینانــس

خارجیهــا و اعتبــار خریــدار بــه خارجیهاســت.
اگــر از قبــل این سیاســت را اجــرا میکردیم دچار

وزیــر صمــت گفت :تــا یکی ،دو هفتــه آینده

و فــوالد را در بــورس خواهیــم داشــت و به همین

ترتیب کاالهای دیگر نیز اضافه میشود و تا پایان
پاییز محدودیتها کامال ً برداشته میشود.

او با بیان اینکه سهمیهبندی حذف میشود،

تصریــح کــرد :بــه طور کلی قیمــت محصوالت باید
با واقعیت اقتصادی ایران تعیین شــوند نه با نرخ
دالر.

وزیــر صمــت در ادامــه گفــت :در تولیــد

برخــی محصــوالت کســری داریــم که این کســری

کوشش باالخره به این سازمان راه یافت.

از ســوی دیگر وضع پرونده هســتهای ایران

تولیــد محصــوالت و خدماتــی را داریم که اقتصاد

هنــوز مبهــم اســت .بــرای بهرهگیــری از فرصــت

فاطمیامیــن گفــت :تــا پایان ســال ســامانه

آن هســتند .ازایــنرو قــدرت رقابتــی کشــور در

راهبردهای کشور در حوزههای فوق بهروشنی از

نهایی خواهد شــد همچنین تا پایان امسال برای

نسبی داشته باشند که این مساله با عرضههای

جامــع تجــارت ،ســامانه مجوزهــا ،قواعدهــا و …
تمــام اســتانها یــک نقشــه راه صنعــت ،معــدن

بــرای ســال  ۱۴۰2رشــد ۱۰درصــدی را پیشبینــی

عرضههای ۱2ماهه محصوالت پتروشیمی ،سیمان

کارهــا بــرای تمدید موافقتنامه اتحادیه اوراســیا

تلفیقی انجام خواهد شد.

جهانــی در حــال دور ریختــن یــا بهینــه کــردن

ایــن محصــوالت نیز بــا قیمتهای داخلــی تطابق

مطابق با ظرفیت هر استان تعریف خواهد شد.

به سازمان تجارت جهانی هم وجود دارد یا خیر؟
بــه گــزارش خبرگزاری مهــر ،فاطمیامین در

از طریــق واردات جبــران میشــود .منتهــی بایــد

توســعه تکنولــوژی در جهان بــه برقراری ارتباط با
آن بپــردازد و نهایتا ً در بســیاری مــوارد ما توانایی

او تصریح کرد :معتقدم مشکل تأمین مالی

کردهایم.

رئیس سازمان
زمینشناسی :در مخاطرات
طبیعی و تنوع ماده معدنی
صاحب مکان در دنیا
هستیم

رئیس اتاق بازرگانی؛ نیازمند دسترسی به همکاریهای بانکی بینالمللی هستیم

و تجــارت تدویــن خواهیــم کــرد کــه در آن وضــع

هــم نداریــم .بــرای ســال آینــده رشــد ۱2درصــد و

خبـــــــــــــــــر

مشــکالت ،اشــتغال ،پــروژه ،ســرمایهگذاری و…

بخش خصوصی خواستار کاهش
هزینههای مبادله است

محصوالت بهشدت در حال کاهش است.

بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ضمن

برشــمردن برخی مشــکالت اقتصــادی و اجتماعی
کشــور گفــت :انتظار فعاالن بخــش خصوصی در

دولــت جدید آن اســت که هزینههــای مبادله که
به اشکال مختلف به این بخش تحمیل میشود،
کاهش یابد.

غالمحســین شــافعی تصریــح کــرد :صنعت

و تولیــد ایرانــی نتوانســته اســت همپــای رشــد و

الحــاق بــه ســازمان همکاریهــای شــانگهای بایــد

بخــش مخاطــرات طبیعی و تنوع مــاده معدنی صاحب
مکان در دنیا هستیم.

سوی دولت تعیین شود.

بــه گزارش روابطعمومی ســازمان زمینشناســی و

رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی در ایــن

شــافعی افــزود :محــور دوم عرایضــم بــه

اکتشافاتمعدنی کشور ،علیرضا شهیدی با بیان اینکه

داد :مــا مــدام بهجــای آنکــه بــه مفهــوم توســعه

تولید و مصرف اختصاص میدهم بر آثار منتشر

کشــور را بــه خــود اختصاص داده اســت ،افــزود :حدود

جــاری تــورم نقطهبهنقطــه مصرفکننــده ۴۳,۷

افزودن صنایع معدنی به آن به حدود ۸درصد میرسد.

نقطهبهنقطــه در ســالهای پــس از جنــگ حــدود

ســازمان زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی کشــور ســه

بــه گفتــه او تولیــد بایــد اقتصادی باشــد .ما

تــورم تولیدکننــده بخــش صنعــت نیــز بــر

در نهایت نگهداری و انتشــار ،مستند و استانداردسازی

بیــن صنعــت و بخشهــای واســطهگری مالــی

منتهــی بــه بهــار  ۱۴۰۰نســبت بــه مــدت مشــابه

شــهیدی افــزود :الیههــای اطالعاتــی در بخشهای

باالتریــن تــورم از ســال  ۱۳۸۰بهحســاب میآیــد.

اکتشــاف اســت و ایــن ســازمان تاکنــون  ۱۶۵۰الیــه

است که به آن تورم پیشنگر هم گفته میشود.

الیه اطالعاتی مکانمحور و دارای مختصات هستند که

مصرفکننده در ماههای آتی محسوب میشود.

شــهیدی با اشــاره به اینکه ذخایر سنگآهن 2.۷

نشســت کــه بهصورت مجــازی برگزار شــد ،ادامه
بپردازیــم خواهان رشــد تعــداد واحدهای تولیدی

بــدون آنکه ســرانجامی برای آنها متصور باشــیم،

هســتیم .بــا رشــد تقلیــدی محصــوالت مشــابه با
ایــن شــیوه نمیتــوان مشــکل تولید و اشــتغال را
برطرف کرد.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران ،رئیس اتاق

رئیــس ســازمان زمینشناســی تصریح کــرد در دو

هماکنون شاهد تفاوت فاحش نرخهای بازدهی

معضــل اصلــی اقتصــاد به نــام ابرتــورم در بخش

تولیــد و صیانــت از ثــروت حــدود  ۷الــی  ۸درصــد GDP

شــده از ســوی مرکز آمار ایران در شــهریور ســال

۱.2درصــد  GDPکشــور را معــدن بــه عهــده دارد کــه بــا

درصــد اعــالم شــده درحالیکــه متوســط تــورم

معاون وزیر صمت عنوان کرد که به لحاظ فرایندی

2۰درصد بوده است.

وظیفــه اصلــی تولیــد اطالعات پایــه ،پایش و فــرآوری و

اساس برآوردهای مرکز آمار ایران در چهار فصل

دادهها را به عهده دارد.

ســال قبــل بــه  ۷۸,۵درصــد رســیده کــه در ایــن

زمینشناســی ،ژئوشــیمی ،ژئوفیزیــک هوایــی و زمینــی

عضویــت دائمــی ایــران در ایــن ســازمان

ایــن شــاخص معیــاری از تغییــرات هزینــه تولیــد

اطالعاتــی را تولیــد کــرده که از این میــزان بیش از ۸۰۰

ماههای اخیر و پس از توافق مشــارکت راهبردی

لــذا افزایــش آن هشــدار بــرای تشــدید تــورم

هر لحظه قابل رصد کردن هستند.

هســتیم .تا این مشــکل حل نشــود تزریق منابع

مالی هم باعث رشد صنعت نمیشود.

مهمتریــن رخــداد سیاســی خارجی کشــورهای در
جامــع بــا چیــن اســت .ایــران پــس از  ۱۵ســال

میلیــارد تــن ذخیــره کشــور را بــه خــود اختصــاص داده؛
گفــت :بــه همین میزان نیز ذخایر مس در اختیار داریم

تکذیب خرید سهمیه مرزنشینی از سوی واردکنندگان

ولی در سرب و روی از وضع بهتری برخوردار هستیم و
در بخش طال نیز در حال افزایش شناسایی این ذخایر

هستیم .وی تصریح کرد :از سال  2۰۵۰اکتشاف ذخایر

پنهــان بیشــتر خواهــد شــد و از ســویی بــر اســاس آمــار

رئیــس کمیســیون مرزنشــینان اتــاق تعاون

واردات را در مقابــل صــادرات انجــام میدهنــد و

واردات که ادعا میشود اصال انجام نشده است.

میشود ولی بازرگان یا واردکننده -که تولیدکنندگان

برســاند .بنابرایــن ایــن موضــوع کــه واردکنندگان

مقابل صادرات انجام میدهند و کاالی وارداتی

رسمی و گمرکی انجام شود و حتی نمیتوانند از

قانونی است .مالیات آن هم پرداخت میشود.

واردات انجام میدادند.

میدهند را تکذیب میکنیم.

ایــران اظهــار کــرد مرزنشــینان ،واردات را در
تعاونــی مرزنشــینان بایــد از مبــادی رســمی

کاالی وارداتــی تعاونی مرزنشــینان باید از مبادی

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران

او در پاسخ به سوالی در مورد خرید سهمیه

به هرحال رانتی وجود داشــته که دوســتان وارداتی

قانــون ،تعاونیهــای مرزنشــینی میتواننــد بــا

وارد شــده اســت .دوســتان تشــکلهای پیلهوری

یاســر فیضی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا

او افــزود :عــالوه بــر ایــن واردات ایــن قلــم

میخواستند بازار را اداره میکردند ،حاال دیدهاند که

تشــکلهای مرزنشــینی میتواننــد ایــن واردات را

تعاونیهــای مرزنشــینی انجــام میشــود اظهــار

شمرده شده است .در بسیاری از استانها اصال

اســت .عالوه بر این واردات مرزنشینان سقف دارد

و بعد سود را توزیع کنند .تعاونیها میتوانند با

کنیم بلکه به ازای هر  ۵۰خانوار یک دســتگاه وارد

خود وارد کرده و در مناطق مرزنشــین به فروش

بازارچههــا واردات انجــام دهنــد؛ بنابرایــن ایــن

ادعا کاالهای قاچاقی از سر بیانصافی است.

در مورد این ادعا که قاچاق لوازم خانگی در قالب
کــرد :چنــد قلــم کاال از لــوازم خانگی جز ســهمیه
وارداتــی تعاونی مرزنشــینان اســت .مرزنشــینان

صــادرات ،وارداتــی انجــام دهنــد کــه آن هــم از

طریــق گمــرک اســت .بنابرایــن ایــن ادعا کــه این
کاالها قاچاق است از سر بیانصافی است.

از کاال از ســال گذشــته بــرای مرزنشــینان مجــاز
وارداتی نداشــتیم و در برخی از اســتانها هم که

انجام شــده بســیار کم بوده اســت .این میزان از

گفت :دوســتان مــا نگران موضوع دیگری هســتند.

انجــام داده و در کشــور ســرهم میکردنــد و هرطور
یک ســهمیه و مجوزی برای مرزنشــینان ایجاد شده
و ما نمیتوانیم به هر میزان که میخواهیم کاال وارد

مرزنشــینی از ســوی واردکنندگان بیان کرد :طبق
اشــخاص مشــارکت کننــد .تعاونیهــا بــه عنــوان

انجام داده و در خود منطقه به فروش برســانند

مشــارکت با افراد یا شــرکتها وارد میکنند و یا

متوسط عمق اکتشاف در دنیا  ۷۰الی  ۸۰متر است که

ســهمیه مرزنشــینی را خریــده و واردات انجــام
فیضــی اضافــه کــرد :در یــک ســال گذشــته

و گمرکــی انجــام شــود و حتــی نمیتواننــد از

بازارچههــا واردات انجــام شــود .یعنــی در مقابل

تنهــا یــک معافیــت مرزنشــینی دارنــد کــه آن هم

هــم در مونتاژ آن مشــارکت داشــتند -بدون ســقف

عمــق معدنــکاری در ســال  2۰۱۴در آمریــکا  2۵۰متــر و

در ایــران ایــن آمــار کمتــر از  ۱۰متر اســت کــه عدد قابل
توجهی نیست.

معــاون وزیر صمت ،با اشــاره به اینکه بر اســاس

شــاید حدود  ۵درصد از ســهمیه مرزنشــینی کاال

آمار رابطه میان سرمایهگذاری و اکتشاف تا سال 2۰۱۵

دارای رابطــه مســتقیم بودنــد ،تصریح کــرد :پس از آن

را بــا مــا اشــتباه گرفتهانــد .پیلهورهــا در بازارچــه

ســال فاصله زیادی بین این دو موضوع ایجاد شــده که

و گمــرک کار میکننــد ،در مورد ملوانی و کولبری

همیــن امــر نشــان میدهد اکتشــاف در همه جــای دنیا

هــم کــه موضــوع مشــخص اســت .مــا تعاونــی

در حال گران شــدن اســت و بر اســاس آمار غیررســمی

مرزنشینی هستیم و حتی در سال گذشته بعید

اگر شرایط تحریم برطرف شود و با افزایش قیمت دالر

میدانــم کــه لــوازم خانگــی در قالب این ســهمیه

انجام اکتشافات بسیار گرانقیمت خواهد بود.

وارد شده باشد.

اعالمیۀ پذیرهنویسی سهام شرکت پخش البرز (سهامی عام)
ثبتشده به شمارۀ  20895و شناسه ملی 10100664423

بهاطالع میرساند بهاستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوقالعاده 1400 /03/05و مجوز شماره  004/725905-025مورخ  1400/02/21سازمان
بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ  950میلیارد ریال بهمبلغ  1400میلیارد ریال ،افزایش یابد .در مهلت تعیینشده

اشخاص حقیقی یا حقوقی

شمارۀ ثبت
اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی اشخاص
حقوقی

جهت استفاده از حقتقدم خرید سهام ،تعداد  449.255.176سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیرهنویسی گردیده است .با

نام پدر

نماینده

شمارهشناسنامه

سمت

کد ملی

(عضوموظف/غیرموظف)

عنایت به انقضای مهلت استفاده از حقتقدم مذکور و بهمنظور تحقق افزایش سرمایه ،تعداد  744.824سهم 000ر 1ریالی استفاده نشده

شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)

25128

10102901102

عقیل آرین نژاد فیض آبادی

محمد

258

6519696390

مدیر عامل و عضو موظف هیئت
مدیره

 )1موضوع فعالیت شرکت :طبق ماده  2اساسنامه شامل  :پخش ،تامین ،توزیع ،خرید و فروش ،واردات و صادرات و کلیه فعالیت های مجاز

شرکت ایران دارو (سهامی عام)

9489

10100394490

مهران برخورداری

محمد رضا

1547

0051187892

عضوغیرموظف هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز (سهامی عام)

70764

10101156935

محمدجواد کربالئی طاهر

علیرضا

9848

0070468567

عضو موظف هیئت مدیره

گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

25673

10100711350

محمد رضا روئینی

نصرت االه

108

0639393691

رئیس و عضوغیرموظف هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری البرز(سهامی عام)

11168

10100443908

سیدحسام الدین شریف نیا

سیدضیاءالدین

2156

0602468000

نایب رئیس و عضوغیرموظف
هیئت مدیره

سهامداران برای پذیرهنویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 140030400901084586اداره ثبت شرکتها بهشرح زیر عرضه میگردد:
بازرگانی داخلی و خارجی ،بازاریابی و بازارسازی (غیرشبکه ای) در زمینه هر نوع کاال اعم از غذایی ،بهداشتی ،دارویی و تجهیزات پزشکی  ،بازاریابی
و بازارسازی مجازی غیر هرمی و غیر شبکه ای می باشد .
 )2مرکز اصلی شرکت و کدپستی :تهران – خیابان حافظ – بین جمهوری و نوفل لوشاتو – شماره  – 343کد پستی ( 11316-14351دارای 24
مرکز توزیع در سراسر کشور )
 )3سرمایۀ فعلی شرکت 950.000.000.000 :ریال
* شرکت فاقد عضو علیالبدل هیئت مدیره میباشد.

و  238قانون تجارت هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از

 )18مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت :شرکت فاقد هر گونه مبلغ

تذکر :چنانچه سقف سرمایه تعیینشده قبل از انقضای مهلت

 )14شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی :

سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید  .همین

بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت است .

پذیرهنویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد ،عملیات پذیرهنویسی

در کلیه مجامع عمومی ،صاحبان سهام می تواند شخصا،یا وکیل یا

که اندوخته به یک دهم سرمایه رسید منظور کردن آن اختیاری است

 )19مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط

متوقف خواهدشد.

 )6مبلغ افزایش سرمایه 450.000.000.000 :ریال

قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ،و نماینده یا نمایندگان اشخاص

و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور

شرکت تضمین شدهاست :مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شدۀ

 )21حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیرهنویسی باید تعهد شود:

 )7مبلغ سرمایه پس از افزایش 1400.000.000.000 :ریال

حقوقی ،صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا

ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد

مورخ  1399/12/30مجموع بدهیهای جاری و غیرجاری به ترتیب

حداقل  1سهم و حداکثر  744.824سهم .

 )8مدت شرکت  :نامحدود .

نمایندگی حضور به هم رسانند.هر سهامدار،برای هر یک سهم فقط

 .به پیشنهاد هیئت مدیره و تصمیم مجمع عمومی عادی ممکن است

برابر با  29.418.197و  129.238میلیون ریال میباشد .همچنین بر

 )9نوع سهام :عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است .

یک رای خواهدداشت.

قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته

اساس یادداشت شماره  35-2همراه صورتهای مالی حسابرسی شده

 )10ارزش اسمی هر سهم000 :ر 1ریال .

 )15مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود  ،تشکیل اندوخته و

شود  .تقسیم دارایی پس از تصفیه طبق اساسنامه و با رعایت قوانین

مزبور بدهیهای احتمالی بههمراه مبلغ تضمینهای اعطایی برابر با

 )11مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت449.255.176.000 :

تقسیم دارایی بعد از تصفیه  :سود قابل تقسیم طبق ماده  90اصالحیه

مربوط به عمل خواهد آمد .

 4.600.947میلیون ریال میباشد.

ریال .

قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی

 )16تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت :شرکت فاقد سهام ممتاز است.

 )20مدت پذیرهنویسی :پذیرهنویسی از اول وقت اداری روز دو شنبه

 )12تعداد سهام قابل عرضه به عموم  744.824 :سهم

عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم حداقل  %10از

 )17مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم :شرکت فاقد هر

مورخ  1400/07/26آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه

 )13مشخصات اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت:

سود خالص ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است  .طبق مواد 140

گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است .

مورخ  1400/08/10به مدت  15روز ادامه خواهد داشت.

 )23روزنامۀ کثیراالنتشار :روزنامۀ کثیراالنتشاری که اطالعیهها و

پذیرهنویسی میتوانند درمهلت تعیینشده برای پذیرهنویسی با مراجعه

بانک پارسیان شعبۀ حافظ شمالی 1039

همچنین اعالمیه مذکور در روزنامه های ابرار اقتصادی و عصر اقتصاد

به شرکتهای کارگزاری فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش
خرید اقدام نمایند .ضمنا ً خریداران حق تقدم فوق ،میبایست عالوه

 )26کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل :اساسنامه،
طرح اعالمیۀ پذیرهنویسی و آخرین صورتهای مالی به ادارۀ ثبت

( بر اساس مفاد ماده  177الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت)

بر مبلغ پرداختي بابت حقتقدم ،مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار

شرکتهای شهر تهران تسلیم شدهاست .همچنین گزارش توجیهی

نیز منتشر گردید .

مربوطه بپردازند.

هیئتمدیره در خصوص افزایش سرمایه ،گزارش بازرس قانونی و

 )24چگونگی پذيرهنويسی :با توجه به ثبت شرکت پخش البرز

 )25مشخصات حساب بانکی ناشر :مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر

 )4موضوع افزایش سرمایه :توسعه ناوگان حمل و نقل و تامین سرمایه
در گردش
 )5محل افزایش سرمایه :مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

آگهیهای ناشر در آن منتشر میشود روزنامۀ اطالعات میباشد.

 )22مشخصات متعهد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن:
نام متعهد

شخصیت
حقوقی

گروه سرمایه
گذاری البرز

سهامی عام

میزان تعهدات
خرید کل حق
تقدم های
استفاده نشده

موضوع
فعالیت
هلدینگ
دارویی

 )27مشخصات سهامداران باالی : % 10
نام سهامدار

نوع شخصیت حقوقی

تعداد سهام

درصد مالکیت

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز

سهامی عام

532.624.609

56.06%

بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس

البرز دارو

سهامی عام

159.503.807

16.78%

(سهامیعام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،پذیرهنویسی سهام این
شرکت تماما ً ازطریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد .متقاضیان

باید به حساب زیر واریز گردد:

 www.alborzdc.comو سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس

حساب شمارۀ  23-684-6بهنام شرکت پخش البرز سهامی عام ،نزد

 www.Codal.irدر دسترس عالقهمندان میباشد.

شرکت سبحان دارو

سهامی عام

101.500.917

10.68%

 )28نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی سهام شرکت:

نویسی اقدام نماید.

حقوقی ناشر ،مسئول جبران خسارت وارده به سرمایهگذارانی

حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان

موارد یادشده در این اعالمیه مراتب را کتبا ً به سازمان بورس و

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) متعهد گردیده که

نکات مهم:

هستند که در اثر قصور ،تقصیر ،تخلف و یا بهدلیل ارائه

بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزله تأیید

اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

در صورت عدم مشارکت کامل دارندگان حق تقدم در افزایش

* مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیرهنویسی

اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا

مزایا ،تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها

تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شماره  13سازمان بورس

سرمایه نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام

بر عهده ناشر است.

ترک فعل آنها باشد ،متضرر گردیدهاند.

یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.

و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار

پذیره نویسی نشده)حداکثر ظرف مدت  5روز پایانی مهلت پذیره

* ناشر ،شرکت تأمین سرمایه ،حسابرس ،ارزشیابان و مشاوران

* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،بهمنظور

* پذیرهنویسان میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از

سرمایهای

هیئتمدیره شرکت پخش البرز (سهامی عام)

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
اخبـــــــــــــــــار

صدورخدماتفنی-مهندسی
به کشورهای همسایه
در دستور کار دولت
رئیــس هیــات اجرایــی شــورای هماهنگــی

تشکلهایفنی-مهندسیکشوربامروربرنامهدولت
بــرایافزایــشصادراتکاالوخدماتفنیومهندســی
بــه کشــورهای همســایه ،گفــت کــه صــدور خدمــات

فنــی-مهندســیبسترســازرشــدوتوســعهکشــورو
افزایشاشتغالفعاالنصنعتیوساختمانیاست.

 .دوشنبه  26 .مهر  . 1400سال هجدهم  .شماره . 4772

۲دستوراقتصادیرئیسجمهوریدریکجلسه

رئیسی به دستگاهها برای همکاری با معاون اول در خنثیسازی تحریمها و به بانک مرکزی برای
جلوگیری از فضاسازی کاذب در قیمت ارز دستور ویژه داد
رئیــسجمهــوری همــه وزارتخانههــا و

دســتگاهها را موظــف کــرد در خنثیســازی

تحریمهــاوتنظیــمبــازارکاالهــایاساســی

همــکاری کننــد و مقــرر شــد معــاون اول
رئیسجمهــوری،

مســئولیت

هماهنگــی

فعالیتهــای دولــت بــرای خنثیســازی

تحریمهارابرعهدهگیرد.

به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت

جمهوری ،آیتهللا ســید ابراهیم رئیســی روز
یکشــنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی

دولــت ،بــا یــادآوری نقــش دالالن در فضــای

رئیسجمهــوری همچنیــن بانــک مرکزی

مرکــزی و دســتگاههای مربــوط دســتور داد از

کــرد مدیریــت تراز بانکها به ویــژه بانکهای

مجازی برای بیثبات کردن بازار ارز ،به بانک

فضاســازیهای کاذب در قیمــت ارز و کاال ،بــا

جدیت جلوگیری کنند.

کنتورهای آب در پایتخت
هوشمند میشود
مدیرعاملشــرکتآبوفاضالباســتانتهراناز

هوشمندسازیکنتورهایآبپایتختدرآیندهنزدیک
خبرداد.

بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا بختیــاری بــا اعــام

ایــن خبــر گفت :در حال حاضر این طرح در برخی نقاط

تهران به صورت پایلوت انجام شده است.

و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی را موظــف

وی در ادامــه دربــاره اینکــه چــه زمانــی بــه صــورت

کامــل هوشمندســازی آب در تهــران انجــام میشــود،

خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی

اضافــه کــرد :بــه طــور کلــی بایــد زیرســاختهای ایــن

به سمت تولید را در اولویت قرار دهند.

موضــوع بــه صــورت کامل انجام شــود؛ در واقع با توجه

به گزارش ایرنا ،علی آزاد با یادآوری صادرات بیش

به برخی از بحثهای حفاظتی انجام این پروژه زمانبر

 ،۸۶اظهــار کــرد :شــاید اگــر ایــن موضــوع مهم بــا همان

خاطرنشــان کــرد :انجــام هوشمندســازی کنتورها باعث

بیش از  ۲۰میلیارد دالر در این عرصه میرســیدیم ،اما

یابد.هزینــه هوشمندســازی کنتورهــای آب بــه عهــده

از چهار میلیارد دالری خدمات فنی و مهندسی در سال

اســت .مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان تهران

فرمان درســت تداوم مییافت ،امروز به رکورد ســالیانه

میشــود ،بهرهوری افزایش و میزان مصرف آب کاهش

اکنون به کمتر از  ۱۰۰میلیون دالر تنزل یافته است.

شــرکت آب و فاضــاب اســت و هیچگونــه مبلغــی از

وی بــا یادآوری اینکه تاکنون عمده این خدمات به

مشترکان دریافت نمیشود.

کشــورهای همســایه ،همجوار و منطقه صادر میشده،
از عضویــت ایــران در پیمان شــانگهای به عنوان ظرفیت

معاون وزیر نیرو :طرحهای
احیای دریاچه ارومیه
تا پایان امسال به
بهرهبرداری میرسد

دیگــری یــاد کرد که میتواند به توســعه صــدور خدمات

فنی -مهندسی به دیگر کشورها بیانجامد.

ایــن مقــام صنفی ،الزمــه تحقق این مهــم را بهبود

روابــط اقتصــادی و بازرگانــی بــا دیگــر کشــورها بهویــژه
کشــورهای همجــوار عنــوان کرد و گفت :در این مســیر،
ســفرا و رایزنــان بایــد در کنــار فعالیتهــای سیاســی،

اولویت خود را به توســعه امور اقتصادی و بسترســازی
آن بدهند.

معاونوزیرنیروبایادآوریجلســهدیروزکمیته

کاهش  ۲۸درصدی
حجم مخازن سدهای کشور

احیایدریاچهارومیهگفتکهبناشدطرحهایمرتبط

باایندریاچه،ازجملهتونلآبیزابوتصفیهخانهها

عکسpresident.ir:

براســاس آمــار بهرهبــرداری از ســدهای مخزنــی

کشــورتاپایان۲۳مهرماهحجمآبموجوددرمخازن

ســدها۲۸درصدنســبتبهمدتمشابهسالگذشته

کاهشیافتهاست.

بــه گــزارش ایســنا ،ظرفیــت کل مخــازن ســدهای

کشــور  ۵۰.۵میلیارد مترمکعب بوده و درصد پرشــدگی
ســدها نیــز در حــال حاضــر  ۳۷درصــد ثبــت شــده،

همچنیــن ورودی ســدها در هفتــه جــاری  ۰.۲۵میلیارد

مترمکعــب و در مــدت مشــابه ســال آبــی گذشــته ۰.۴۱

میلیارد مترمکعب بوده است.

خروجــی ســدها در هفتــه جــاری  ۰.۴۹میلیــارد

مترمکعــب و در مــدت مشــابه ســال آبــی گذشــته ۰.۹۴

میلیــارد مترمکعــب بــوده و ایــن در حالــی اســت کــه از
ابتــدای ســال آبــی تــا پایــان روز  ۲۳مهرمــاه کل ورودی

مخــازن ســدهای کشــور  ۰.۸۶میلیــارد مترمکعــب ثبــت
شــده که این عدد در ســال قبل  ۱.۱۹میلیارد مترمکعب

بوده و گویای کاهش  ۲۸درصدی است.

در زمــان مذکــور کل خروجی مخازن کل کشــور در

ســال جــاری  ۱.۶۹میلیــارد مترمکعب بوده کــه این عدد
در سال گذشته  ۲.۷۸میلیارد مترمکعب ثبت شده که

بیانگــر  ۳۹درصــد کاهش کل خروجی مخازن ســدهای
کشــور اســت .حجــم آب موجــود مخازن در ســال جاری

 ۱۸.۳۸میلیــارد مترمکعــب ثبت شــده که در ســال قبل

تاپایانسالجاریبهبهرهبرداریبرسد.

بــه گــزارش مهر ،قاســم تقیزاده خامســی با مرور

تشــکیل جلســه احیــای دریاچه ارومیه بــا حضور معاون
اول رئیسجمهوری گفت :در این جلسه گزارشها داده
شد و در پایان جمعبندی آقای مخبر این بود که وزارت

نیــرو بایــد تــا پایــان ســال طرحهایــی کــه در آن منطقــه

فاکسبیزینس:هیچشهریدرآمریکاامنیت
اقتصادیندارد
هیچکدامازشــهرهایبزرگآمریکادر

رتبــهبنــدیبرتریــنشــهرهایآمریــکاازنظــر

شامل شود.

امن ترین شهرهای تگزاس تبدیل شده است.

شــوند و تــا پایــان بهمــن مــاه آب ایــن تونــل بــه دریاچه

بــا وجــود هزینههــای بســیار بــاالی زندگــی،

تصفیهخانــه تبریــز و ارومیــه گفــت :ایــن تصفیهخانهها

همچنین درآمد باالی ساکنانش یکی از بهترین

تصفیــه و منتقــل میکنند و وعده داده شــد که تا پایان

تنهــا شــامل مباحثــی نظیــر در امــان ماندن از
از شــاخصههای اصلــی اقتصــادی محســوب

مــی شــود کــه باعــث رضایتمندی یــا نارضایتی
شــهروندان از شــرایط موجود میشود .امنیت
اقتصادی می تواند طیف وسیعی از موضوعات
از حمایتهــای قانونــی از کســب و کارهــا

گرفتــه تــا امکانــات شــهری بــرای خانوادهها را

از خانوادههــا و کســب و کارهــا و بــر اســاس
شــاخصههای مختلفــی نظیــر حمایتهــای

قانونــی ،پوشــش بیمــه ای ،زیرســاختهای

بهداشــتی و آموزشــی ،امنیــت قضائــی و نــرخ
ورشکستگی اعام شده است.

-۱ویرجینیابیچ-ویرجینیا

متر پایانی باقی مانده که به علت ســختی منطقه طول

پاییــن زندگــی به یکی از محبوب ترین مقاصد

دالری شــوند .رتبــه بنــدی امســال شــهرهای

جرم و جنایت اســت اما امنیت اقتصادی یکی

مترمکعــب اســت .خوشــبختانه از ایــن تونــل فقــط ۲۰۰

پاســو در ســالهای اخیر پیشــرفتهای زیادی

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از فاکــس

آمریکا از نظر اقتصادی بر اســاس نظرســنجی

ارومیــه میرســاند .ظرفیــت ایــن تونــل  ۵۵۰میلیــون

معــاون وزیــر نیــرو افــزود :پــس از آن دو مــاه هــم

میشــود کســب و کارهای این کشــور به طور

بیزینس ،اگرچه در نظر بســیاری از ما امنیت

کیلومتر اســت و آب را از دریاچه کانیســیب به دریاچه

کشــیده و پیشبینیهــا ایــن اســت کــه تا دو مــاه آینده

بازنشستگی سالمندان این ایالت و ایالتهای

متوســط متحمــل یــک هزینــه اضافــه  ۱۲هزار

اســت که یکی از بلندترین تونلهای ایران به طول ۳۶

از شــهرهای کوچــک ســاحلی آمریــکا که

نتایــج یــک مطالعــه تــازه انجــام شــده

امنیتاقتصادیقرارنگرفتهاند.

وی ادامــه داد :از جملــه این طرحها تونل آبی زاب

شــاید دیــدن شــهری در نزدیکــی مــرز

بــه دلیــل آب و هــوای معتــدل و هزینههــای

نشان میدهد که نگرانیهای اقتصادی باعث

است را به پایان برساند.

همجوار تبدیل شده است
-۲هندرسون-نوادا

برخــاف الس وگاس کــه بــه عنــوان

بزرگتریــن شــهر نــوادا ،یــک شــهر پرهیاهو و

گران قیمت محســوب می شود ،هندرسون با

وجود اینکه دومین شــهر بزرگ نوادا است اما
جریان زندگی در آن آرام و هزینهها نیز پایین

تر از بسیاری از نقاط دیگر ایالت است.
-۳الپاسو-تگزاس

مکزیک در این رتبهبندی عجیب باشــد اما ال

حفاریها به پایان برسد.

در زمینــه امنیــت داشــته و اکنــون بــه یکــی از

فرصت داده شــد تا دســتگاههای حفاری و ریلها جمع

-۴هونولولو-هاوایی

میرســد .تقیزاده خامســی با یادآوری تکمیل پروژه دو

آب و هــوای مناســب ،زیرســاختهای خــوب و

هــر کــدام ســالی  ۲۰و  ۹۴میلیــون مترمکعب پســاب را

وضعها را از نظر امنیت اقتصادی دارد.

سال نیز این موارد به بهرهبرداری برسد.

-۵سندیگو-کالیفرنیا

این شهر در سالهای اخیر پیشرفتهای

زیرساختی قابل توجهی داشته است.

 ۲۵.۵۸میلیــارد مترمکعــب بــوده و بیانگــر کاهــش ۲۸

وی در پایــان گفــت :به طــور کلی برای این طرحها

 ۶۵هزار میلیارد مترمکعب هزینه شده و انشاءهللا تا

پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.

درصدی است.

صندوق بین المللی پول:
بدهی دولتهای جهان به
رکورد  ۸۸تریلیون دالر رسید
صنــدوقبیــنالمللــیپــولپیــشبینــیکــردکــه
بدهــیدولتها۹۷.۸درصــدازتولیدناخالصداخلی
جهاندرسال۲۰۲۱رابهخوداختصاصمیدهد.
بــه گزارش تســنیم بــه نقل از راشــاتودی ،صندوق
بیــن المللــی پــول روز چهارشــنبه تخمیــن زد کــه بدهی
دولتها  ۹۷.۸درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در
سال  ۲۰۲۱را به خود اختصاص می دهد.
ایــن رقــم  ۰.۸درصد کمتر از یک ســال قبل اســت
اما هنوز به علت کمکهای مالی بی سابقه برای مبارزه

رئیسدبیرخانهشورایعالیپیشگیریازجرم:حوزهاقتصادیکشوربهشدت
غیرشفافاست
علیرضــا ســاوری ،مشــاور ارشــد و رئیــس

وظیفــه ایــن دبیرخانــه پیگیــری اجــرای مصوبــات

مربــوط بــه علــل وقــوع جــرم کــه در درون قــوه

و کارکنان در کشــف اعام جرم و تخلفات اســت.

توســط مجلــس صــورت پذیرفتــه اســت ،امــا تــا

قضائیــهدربــارهقانــونپیشــگیریازوقــوعجــرم

مــورد نیــاز بــرای آسیبشناســی علــل وقــوع جرم

قضائی میسر است ،شناسایی شده است.

جامعــه ،ســازمانهای مــردم نهــاد ،رســانهها و

باید تصویب و اباغ آن تسریع شود.

دبیرخانــهشــورایعالــیپیشــگیریازجــرمقــوه

گفــتکــهقانــونپیشــگیریازوقــوعجــرمدر
شــهریورمــاهســال۱۳۹۴مصــوبوابــالغشــده

اســتواز۱۳۹۴تاکنونقریببهشــشسالاز

تصویــبایــنقانونمیگذرد.ایــنقانون۶ماده
و۵تبصــرهدارد.مهمترینفرازاینقانونبحث
وظایــفایــنشــوراوتشــکیلدبیرخانــهشــورای
عالــیپیشــگیریازوقــوعجــرموشــرحوظایــف

دبیرخانــه اســت .همچنیــن در مــاده  ۳قانــون

بــا بحــران همــه گیــری کرونــا هنــوز در باالترین ســطوح

پیشــگیریازوقوعجرمبهوظایفشــورایعالی

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول ،بدهی

کارملــیدرچارچــوبوظایــفوماموریتهــای

خود قرار دارد.
دولتهــا در ســطح جهــان در حــال حاضــر  ۸۸تریلیــون
دالر اســت امــا پیــش بینــی میشــود در ســال  ۲۰۲۱و
 ۲۰۲۲حــدود  ۱درصد نســبت به تولیــد ناخالص داخلی
جهــان کاهــش یابد و ســپس در حــدود  ۹۷درصد ثابت
شود.
صنــدوق بیــن المللــی پــول در گــزارش خــود مــی
گوید :انتظار می رود بدهیها به طور مداوم بیشــتر از
ســطح پیش بینی شــده قبل از همه گیری باقی بماند؛

پیشــگیریازوقــوعجــرماشــارهشــدهوتقســیم
قوایســهگانهواتخاذتدابیرمناســبهماهنگی
وتوســعههمــکاریبیــندســتگاههایمســئول

پیشگیریازوقوعجرممشخصشدهاست.

وی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با مرور وظایف

شــورای عالــی پیشــگیری از وقــوع جــرم ادامــه داد:
وظیفه شورا تعیین راهبردها و سیاستهای اجرایی
و برنامههای ملی پیشــگیری از وقوع جرم اســت که

در چارچــوب قوانیــن و سیاســتهای کلی نظام این

راهبردهــا تعییــن شــده اســت .همچنیــن بررســی و

پیش بینی می شود در اقتصادهای پیشرفته تقریبا ً ۲۰

تصویب برنامههای کان ،گســترش فرهنگ و ایجاد

بــر اســاس برآوردهــای اولیــه ،بدهــی جهانــی

غیردولتــی در امــر پیشــگیری از وقوع جرم و حمایت

درصد تا سال  ۲۰۲۶بیشتر شود.
دولتها ،شرکتهای غیر مالی و خانوارها در سال ۲۰۲۰
به  ۲۲۶تریلیون دالر رسیده است که  ۲۷تریلیون دالر
نسبت به سال  ۲۰۱۹افزایش نشان میدهد.
این بیشترین افزایش ثبت شده است و به مراتب
بیــش از  ۲۰تریلیــون دالر مجموع بدهی ثبت شــده در
طــول دو ســال بحران مالــی جهانی در ســالهای ۲۰۰۸
و  ۲۰۰۹محســوب میشــود .بــر اســاس ایــن گــزارش،

زمینههــای مشــارکت مــردم و نهادهــای دولتــی و
از آنها از دیگر وظایف این شورا است.

ســاوری ادامه داد :همچنین موضوع مربوط

بــه بررســی و اتخــاذ تصمیمــات جهــت شناســایی
زمینههــا و علــل وقوع جرم و کاهش آســیبهای

اجتماعــی و ارزیابــی نتایــج اجــرای طرحهــا و

پیگیــری عملکــرد دســتگاهها و نهادهــای مســئول
در ایــن زمینــه و اتخاذ سیاســتهای مورد نیاز در
حمایت از بزهدیدگان نیز از وظایف شــورای عالی

اقتصادهــای پیشــرفته و چیــن بیــش از  ۹۰درصــد از

پیشگیری از وقوع جرم است.

دادهانــد ،در حالــی که بازارهای نوظهور و کشــورهای در

جــرم قــوه قضائیــه با بیــان اینکه اینهــا مهم ترین

بدهیهــای جهــان را در ســال  ۲۰۲۰بــه خــود اختصاص

رئیــس دبیرخانه شــورای عالی پیشــگیری از

حال توسعه و کم درآمد تنها حدود  ۷درصد را تشکیل

وظایــف شــورای عالــی پیشــگیری از وقــوع جــرم

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرد

پیشــگیری از وقــوع جرم؛ برای انجــام این وظایف

میدهند.
که  ۶۵تا  ۷۵میلیون نفر بیشــتر نســبت به پایان ســال
 ۲۰۲۱زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

اســت ،خاطرنشــان کرد :براســاس مــاده  ۵قانون

محولــه بایــد دبیرخانه شــورای عالی پیشــگیری از
وقوع جرم در قوه قضائیه تشکیل شود .مهمترین

اباغــی شــورا ،انجــام تحقیقــات و پژوهشهــای
و راههــای پیشــگیری از آن از طریــق نهادهــای

تحقیقاتــی در قــوای ســهگانه ،راههــای جلــب
مشــارکت مردمی و حمایت از ســازمانهای مردم

نهــاد ،دریافــت آمــار و اطاعات مرتبــط با وظایف
شــورا از دســتگاهها و تجزیــه و تحلیــل این آمار و
همچنین تهیه و تدوین پیشنویس سیاستهای
اجرایــی در برنامههــای ملــی پیشــگیری از وقــوع
جرم و اخذ گزارش است.

شناساییعللوقوع۱۰عنوان

جرمودعاویدارایاولویتدر
کشور

قضائیــه پیگیــری و رفــع آن از طریــق دســتگاه
ســاوری بــا تاکید براینکه ایــن علل در رابطه

بــا  ۱۰عنــوان جــرم اولویــتدار در قــوه قضائیــه

شناســایی شــده اســت ،تصریــح کــرد :در حــال
حاضر نیز درصدد تهیه سند راهبردی متناسب با
شــرح وظایف دستگاهها هستیم ،شناسایی علل

و تدویــن راهکارهــای پیشــگیری از جرائم اولویتی
بــه عنــوان یکــی از موضوعــات مهــم و محــوری در

دبیرخانــه شــورای عالــی پیشــگیری از وقــوع جرم
اســت که مطابق با ســند تحول قضائی مکلف به
اجرای آن هستیم.

عــاوه بــر آن راهبــرد افزایــش مشــارکت آحــاد
شرکتهای خصوصی در افشای فساد ،افزایش و

نشر آگاهی در پیشگیری از فساد دستور کارهای
بعدی شورا در دستور کار دبیرخانه است.

ســاوری افــزود :ارتقاء بســترهای شناســایی

خدمــت گیرنــدگان و بهرهبــرداران حقیقــی و

حقوقی از خدمات و تسهیات در بخش دولتی و

غیردولتی ،استفاده موثر از نمایندگان قوه قضائیه
در کمیســیونها و هیئتهــا ،ارتقــاء انگیــزش

ســازمانی و افزایــش رضایــت شــغلی کارمنــدان،
بهبود وضع معیشــتی و رفاهی کارکنان ،بازنگری

وی ادامــه داد :دومیــن موضــوع اولویــتدار

و اصــاح قوانیــن و مقــررات در حــوزه پیشــگیری

جرم ،تعیین نحوه ســازوکار مشــارکت موثر قوای

ســازمانی متناسب در دســتگاهها برای پیشگیری

در دبیرخانــه شــورای عالــی پیشــگیری از وقــوع

ســاوری بــا بیــان اینکه شــورای پیشــگیری از

ســهگانه در پیشگیری از فســاد اقتصادی و اداری

اصلی بر عهده دارد ،خاطرنشــان کرد :در راســتای

راهبــرد دارد و همچنیــن دارای  ۱۲۷اقدام اجرایی

از فســاد ،بازنگــری ،اصــاح یــا ایجاد ســاختارهای
از وقوع جرم و نیز ارتقاء و بهبود فرآیند رسیدگی

وقوع جرم  ۵وظیفه اصلی و دبیر شورا  ۶وظیفه

است .پیشنویس این سند تهیه شده است و ۱۲

قضائی به عنوان راهبردهای اولویتدار بعدی در

اجــرای وظایــف دبیرخانه شــورای عالی پیشــگیری

اســت و بیش از  ۹۰۰گام و ریز گام اجرایی برای

رئیــس دبیرخانه شــورای عالی پیشــگیری از

از ابتــدای ســال  ۱۴۰۰متمرکــز شــدهایم .اولیــن

دبیرخانــه شــورای عالــی پیشــگیری از جــرم

یعنــی راهبــرد شفافســازی و گــردش اطاعات و

راهبــرد تدویــن شــده ،گفــت :مهمتریــن راهبــرد؛

جلســه شــورای عالی پیشــگیری از وقوع جرم قوه

از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه مــا بــر ســه موضــوع

آن در نظر گرفته شده است.

موضــوع؛ بحــث شناســایی علــل وقــوع  ۱۰عنــوان

قــوه قضائیــه بــا مــرور مهمترین راهبــرد از دوازده

وی بــا یــادآوری  ۱۰عنــوان اولویــتدار جــرم

شفافســازی گــردش اطاعــات مالــی و اداری

شــامل ســرقت مســتوجب تعزیــر ،ضــرب و جــرح

دسترسی افراد ذی ربط به به آن است .که باعث

و غیرمســلحانه ،توهیــن ضــرب و جــرح غیرعمدی

در کاهــش و پیشــگیری از وقــوع جــرم و کاهــش

جرم و دعاوی دارای اولویت در کشور است.

و دعــاوی در کشــور تصریــح کــرد :ایــن  ۱۰عنــوان

در دســتگاههای اجرایــی و تســهیل و روانســازی

عمــدی یــا نــزاع جمعــی و فــردی ،نــزاع مســلحانه

ارتقاء شــفافیت در دســتگاههای اداری میشود و

عمدتــا ناشــی از بحــث تصادفــات یــا حــوادث

فســاد اقتصــادی و اداری از ســهم بســیار باالیــی

امانــت ،مالکیــت و نگهــداری از مــواد مخــدر و

عنــوان مهمتریــن اولویــت دبیرخانه شــورای عالی

رئیــس دبیرخانــه شــورای عالــی پیشــگیری

براساس این برنامه و راهبرد و همچنین گامهای

کارگاهــی ،کاهبــرداری ،تخریــب ،خیانــت در
رانندگی بدون داشــتن پروانه رسمی است.

برخــوردار اســت و از همیــن رو ایــن موضــوع بــه

پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه اســت.

دست کار قرار دارد.

جــرم قــوه قضائیــه تصریــح کــرد :دو راهبــرد اول؛
جلوگیــری از تعــارض و تزاحــم منافــع در ســومین
قضائیه مطرح و در آن جلســه قرار شــد از طریق

کمیســیون ذیل شــورای عالــی اقدامــات اجرایی و
عملیاتی این دو راهبرد بررســی و رســیدگی شــود
و در دســتور کار نماینــدگان در دســتگاهها قــرار
بگیــرد .پــس از تصویب برنامههای اجرایی مربوط

به آن ،این راهبرد از طریق دبیرخانه شورای عالی
پیشگیری از وقوع جرم اباغ خواهد شد.

ســاوری خاطرنشــان کرد :در حوزه تعارض و

تزاحــم منافــع مهمترین موضوع و مشــکل ضعف
قانــون در ایــن حــوزه اســت .مــا در حــوزه تعارض

از جــرم قــوه قضائیــه گفــت :متناســب بــا جرائــم

اجرایــی ذیــل آن نســبت بــه کاهــش پیشــگیری

عالی پیشــگیری از وقوع جرم مطابق ســند تحول

ســاوری تصریــح کــرد :راهبردهــای بعــدی

در دبیرخانــه دنبــال میکنیــم ،بحــث مربــوط بــه

دســتگاه قضا اســت ،احصا شــده اســت .برخی از

جلوگیــری از ایجــاد رانــت و انحصــار و تبعیــض

طرحهــای قانونــی مرتبــط بــا ایــن موضوعــات در

و دعــاوی اولویــتدار از ســوی دبیرخانــه شــورای

جرایم اقتصادی و مالی اقدام خواهد شد.

قضائــی؛ جرائــم اصلــی کــه پیگیــری آن مرتبــط بــا

شــامل جلوگیــری از تعــارض و تزاحــم منافــع،

علــل وقــوع جــرم ماننــد بیکاری یــا مــواردی مانند

در معامــات دســتگاههای اجرایــی ،تقویــت

قضائیــه قابــل پیگیــری باشــد بلکــه برخــی از امور

حفــظ بیتالمــال ،پاســخگویی مقامــات و مدیران

اقتصــاد و تــورم مواردی نیســت کــه در درون قوه

مســئولیتپذیری در انجــام تکالیــف قانونــی و

منافع نیازمند بررسی و تصویب قوانینی متناسب

با شــرایط روز هســتیم .یکی از موضوعاتی که ما
پیشــنهاد طــرح و تصویــب الیحههــای قانونــی یــا

مجلــس و دولــت اســت .دو الیحه تعــارض منافع
و گــردش مالی اطاعات هم اکنون در دســتورکار

مجلــس شــورای اســامی قــرار دارد و اقداماتــی

رســیدن بــه نتیجه قطعــی و نهایی فاصله داریم و

وجود۲۷بانکجامعاطالعات
و۵۶بانکجامعوغیرجامع
اطالعاتدرکشور

رئیــس دبیرخانه شــورای عالی پیشــگیری از

جرم قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبتهای

خــود گفــت :جمهــوری اســامی ایــران از فضــای
گمنامی و فضای غیرشــفاف به ویژه در حوزههای
اقتصــادی بــه شــدت رنــج میبــرد و متضرر اســت

و ایــن در حالــی اســت کــه در کشــور  ۲۷بانــک
جامــع اطاعــات و  ۵۶بانــک جامــع و غیرجامــع

اطاعــات وجــود دارد ،اما شــاهد چرخش و تبادل
هدفمنــد اطاعــات مابیــن بانکهــای اطاعاتــی

موجود در کشــور نیســتیم .نقش ،سهم و ضریب
وزنــی تصویــب و اباغ لوایح مرتبط با شــفافیت و

جلوگیری از تعارض منافع در کاهش و پیشگیری

از فســاد اداری و اقتصــادی حداقل یک ســهم ۵۰
درصدی است.

ســاوری ادامــه داد :ایــن توقــع و انتظــار

وجــود دارد تــا مجلــس شــورای اســامی بــا قیــد
فوریــت نســبت بــه تســریع و رســیدگی بــه لوایح

مذکــور اقــدام و پــس از تصویــب و ابــاع آن بــر

حســن اجــرای آن نظــارت عالیــه را به عمــل آورد.

دبیرخانــه شــورای عالــی پیشــگیری از وقــوع جرم
قوه قضائیه نیز در این راســتا راهبردهای ۱۲گانه
مورد اشاره را در دستور کار خود قرار داده است.

در ســومین جلســه شــورای عالــی پیشــگیری از
وقــوع جــرم قوه قضائیه در تاریخ  ۱۳۹۹/۱۱/۲۸با
کلیــات راهبردهای مذکور موافقت شــد .از طریق

کمیســیون ذیــل شــورا بــا هماهنگــی و همــکاری
اعضای شــورا نســبت به تهیه و تدوین برنامههای

عملیاتــی و اجرایــی ذیــل ســه راهبــرد مذکــور نیــز
اقدام شده است.

وی خاطرنشان کرد :همانطور که اشاره شد

در ایــن رابطــه  ۶۰برنامــه اجرایی تنظیــم و تدوین

شــده اســت که انشــاءهللا پس از طرح و تصویب
نهایی آنها در جلسه آتی شورای عالی پیشگیری

از وقوع جرم برای اجرا اباغ خواهد شد.

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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کوتاه از بانک و بیمه

طرح تسهیالتی «صدف»
پاسخگوی نیاز اقشار متوسط
مدیرعامــل بانــک ملــی تاکیــد کــرد کــه طــرح

تســهیالتی صدف به منظور حمایت از اقشــار متوســط

جامعه از سوی این بانک طراحی شده است.

بــه گــزارش روابطعمومــی بانــک ملــی ،محمدرضــا

در سایت روزنامه بخوانید:

حســین زاده ،بــا بیــان
این که اقشــار متوســط

جامعــه بــه تســهیالت
کمبهــره و با نرخ ســود
دارنــد،

پاییــن

نیــاز

صــدف

شــرایطی

خاطرنشــان کــرد :طرح
را

فراهــم کــرده اســت که
تســهیالت

متقاضــی

بتواند نرخ ســود آن را بین یک تا 18درصد متناســب با

نیاز خود انتخاب کند.

او افــزود :ســقف تســهیالت ایــن طــرح نیــز بــه

درخواســت متقاضــی تــا ســه برابــر مانــده ســپرده اولیه

قابــل افزایــش اســت ،بنابرایــن تــا حــد قابــل توجهــی

میتــوان بــرای رفــع نیازهــای ضــروری از ایــن تســهیالت

استفاده کرد.

در ســه ســال پیاپــی،

اســت و ایــن بانــک بــا

اصــالح ســاختاری کــه

انجــام داده اســت بــه
ســود پایــداری دســت

یافته است.

گــزارش

بــه

روابطعمومــی پســتبانک ،بهــزاد شــیری ،گفــت :در

6ماهــه ســال جــاری منابــع موثــر بانــک 58درصــد و
تسهیالت پرداختی نیز 50درصد نسبت به مدت مشابه
ســال قبل رشــد داشــت و این روند نســبت به متوســط
صنعــت بانکی باالتر اســت .او افــزود بیش از 58درصد

از منابــع پســتبانک ارزانقیمــت اســت کــه بــه شــتاب
سودهی بانک کمک شایانی خواهد کرد.

امکان انجام عملیات بانکی
با فرمان صوتی در نرمافزار
فام موسسه ملل
در راســتای ســهولت در عملیــات بانکــی امــکان

انجام عملیات بانکی با فرامین صوتی در نرمافزار فام

موسسه اعتباری ملل فراهم شد.

به گزارش پرسون ،کاربران نرمافزار فام میتوانند
در

فرامیــن

بخــش

صوتی با صحبت کردن

و بیــان خواســته خــود
عملیات بانکی را انجام
دهند.

گــزارش

ایــن

در

میافزایــد،

بخــش

ایــن

کارت بــهکارت بــا بیان صوتــی ،صفحه عملیات کارت به
کارت برای خود را باز کنند و با بیان خرید شارژ و مبلغ

دلخــواه وارد نحــوه خریــد شــارژ شــده و کلیــه اطالعات

برای آنها به صورت اتوماتیک تکمیل شده و شارژ خرید
کننــد .همچنیــن مشــتریان موسســه میتواننــد در ایــن

بخــش ،فرامیــن صوتی دیگری همچــون کارت به کارت،
دریافت موجودی و خدمات دیگر را اجرا کنند.

میکند.

بــه

روابطعمومــی
کارآفریــن،

طبــق

مصوبــه کمیته توســعه

محصــول؛
ارزش

اســکناس

از

ســپرده
محــل

مشــتریان

( )cashافتتاح میشود

و بازپرداخــت اصــل و ســود وجــوه ارزی ســپردهگذاری

شده از سوی بانک مرکزی تضمین میشود.

طبق این سپردهگذاری ،امکان افتتاح سپرده فقط

از محــل اســکناس ارزی (نقــد) امکانپذیــر اســت ،البته
افتتــاح حســاب ســپرده ارزش بــرای حوالههــای وارده از
کارگزاریهای داخلی و خارجی ممنوع است.

مقاطــع واریــز ســود ســپرده ارزش ماهانــه و بــه

صــورت روزشــمار (ماننــد ســایر انواع ســپردههای ارزی)

محاســبه و ماهانه به حســاب مشــتری واریز میشــود.
بازپرداخت اصل و سود سپرده سرمایهگذاری ارزش به
صورت اســکناس و به همان ارز تودیعی ســپرده خواهد

بود.

خاندوزی«ابزارهای شریعت» را از دیگر

در ســایر کشــورها هنــوز از تنــوع کمتــری

انتظــارات خــود از صنعــت بیمه عنــوان کرد و

برخوردار هستند.

بیان کرد :ما از خیلی کشــورهای همتراز خود

وزیر اقتصاد توســعه بیمهگری مبتنی بر

در این شاخص عقبتر هستیم و در موضوع
ابزارهای مبتنی بر شریعت اصال ًدر این حوزه

ریســک را یکــی از نــکات مهــم مدنظــر وزارت

اقتصــاد عنــوان کرد و گفــت :از حرکت در این

کــه بیمهها خود را با شــرایط جدید «تنظیم»

وضع مطلوبی نداریم.
و بــه ســمتی حرکــت کننــد کــه بتواننــد بــرای

داخــل صنعــت بیمــه ،در مقابــل ایــن موضوع

 ...اقدام کنند.

اســت؛ امــا مــن و شــما به عنــوان امیــن مردم

صــدور آنالیــن بیمه نامه ،پرداخت خســارت و
وزیــر

اقتصــاد

«پیگیــری

ارتباطــات

الکترونیــک ســامانههای بیمــه» را هدفــی
مهــم ارزیابــی کــرد و افــزود :گروههایــی در

مقاومــت میکنند ،چــون مخالف منافع آنها
بــرای ارتقای صنعــت بیمه؛ موظف به پیگیری
ایــن موضــوع و رویارویی بــا مقاومتهای این

چنینی هستیم.

وزیــر اقتصــاد در پایــان تأکیــد کــرد:

خطــاب ایــن ســر فصلهــا و انتظــارات ،هــم

خود شــرکتهای بیمهای هســتند و هم بیمه
مرکــزی کــه بــا قاعدهگذاریهــای خــود ،بایــد
شــرکتهای بیمــهای را به این ســمت هدایت
کنند.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد :راهاندازی آزمایشی رمز ارز ملی
بــه گفتــه رئیــس کل بانــک مرکــزی ،در

آینــده رمــز ارز ملــی را بــه صــورت آزمایشــی

راهانــدازی خواهیــم کــرد کــه اکنــون بانــک
مرکــزی بررســیهای خــود را روی آن انجــام
میدهد.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،

علــی صالحآبــادی در جمــع خبرنــگاران در

تشــریح محتــوای نشســت خود با کمیســیون
اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی گفــت:
گــزارش از وضــع بــازار ارز و کالن حــوزه

اقتصادی و سیستم بانکی ارائه کردیم.

کمیســیون اقتصادی در کمیته مشــترک مورد

در نتیجــه موضــع بانــک مرکــزی ایــن کشــور

او ادامــه داد :اعضــای کمیســیون

بررســی قــرار بگیــرد تــا در مهلــت مشــخصی

کمیتههای مشــترک مســائل مشترک دولت و

رئیــس بانــک مرکــزی بر اصــالح و بهروز

ارز ملــی را بــه صــورت آزمایشــی راهانــدازی

او ادامــه داد :مســئله رمــز ارزهــا در

بررســیهای خــود را روی آن انجام میدهد.

اقتصــادی مجلــس ســعی داشــتند در قالــب
مجلس پیگیری شود و به نتیجه برسد.

صالــح آبادی تصریح کــرد :اصالح قانون

بانــک مرکــزی و اصــالح قانــون پولــی و بانکی

از مســائلی اســت کــه سالهاســت که مطرح
میشــود .در ایــن نشســت مقــرر شــد :قانون
بانــک مرکــزی در مرحلــه اول بــا هماهنگــی

جمعبندی خود را بیان کنند.

کردن قانون بانک مرکزی تاکید کرد.

نشســت امروز (یکشــنبه) مورد بررســی قرار
گرفــت کــه بــا توجه به اهمیت رمــز ارز ملی و

غیر ملی در ســطح دنیا مقرر شــد کارگروهی

با همکاری کمیسیون اقتصادی تشکیل شود،

درباره رمز ارزها روشن میشود.

صالــح آبــادی خبــر داد :در آینــده رمــز

خواهیــم کــرد کــه اکنــون بانــک مرکــزی

امیدواریــم ضوابــط آن در شــورای پــول و

اعتبار نهایی شود و این اتفاق که به صورت

محدود در کشــورهای دنبال شــده ،در ایران
نیز راهاندازی شود.

ایــن دســتورالعمل در  30مــاده و

بــر حراج در فرابــورس ایران»

تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق

مدیره ســازمان بورس و اوراق

 27تبصــره در تاریــخ  1400 / 05 / 18بــه

بهادار رســید .بــا تصویب این دســتورالعمل،
«دســتورالعمل فعالیــت بازارگردانــی در

مصوب  1392 / 12 / 17هیأت

در سایت روزنامه بخوانید:

بهــادار و اصالحــات بعــدی آن

نسخ میشوند.

و

لحظــه

ای

بــورس اوراق بهــادار تهــران» مصــوب

در تبصــره ابالغیــه آمــده

انجــام وظایــف بازارگردانــی

و اوراق بهــادار و اصالحــات بعــدی آن و

ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ

مبنــای ارزیابــی بــه منظــور

 1388 / 10 /08هیات مدیره ســازمان بورس

«دســتورالعمل فعالیــت بازارگردانــی مبتنــی

بانک مرکزی مهلت
تقاضای تاسیس شرکت
اعتبارسنجی تمدید کرد

پیادهســازی نمایــد و آن را

اســت :بــورس موظــف اســت

تصمیمگیــری جهــت رتبهبندی

ایــن دســتورالعمل اقدامــات

بورس موارد تخطی از مفاد این دستورالعمل

اعــالم و مطابــق مقــررات بــا وی برخــورد
مینمایــد .بورس باید در پایان هر هفته رتبه
هــر بازارگردان را در پایگاه اطالعرســانی خود

منتشر و به اطالع عموم رساند.

مشــروح اطالعیــه را بــا اســکن Qrcod

مهلــت تکمیــل و ارســال فرم هــای

مرتبــط

بــا

تقاضــای

تاســیس

شــرکت

اعتبارســنجی تــا پایــان روز پانزدهــم آبــان

امســال تمدید شد.

نظــام ســنجش اعتبــار و فرمهــای مربــوط بــه

تقاضــای تاســیس شــرکت اعتبارســنجی ،بــا
توجــه بــه درخواســت برخــی از متقاضیــان
فعالیت در حوزه اعتبارسنجی مبنی بر تمدید

بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از از بانــک

مهلــت تکمیــل و ارســال فرمهــای مرتبــط بــا

خصوص دستورالعملهای مرتبط با آییننامه

مهلــت تکمیــل و ارســال فرمهــای مربوطــه

مرکــزی ،پیــرو اطالعیههــای ایــن بانــک در

تقاضای تاســیس شرکت ،به اطالع میرساند

شــامل 18دســتگاه کولر
گازی را به 9مدرســه کم

برخوردار در شهرســتان

پلدختر اهدا کرد.

اهدای این اقالم از

محــل کمکهــای خیریه

پرســنل این بانک و در راســتای مجموعه اقدامات بانک
ســرمایه طــی ســالهای گذشــته در حمایــت از مــدارس
کمبرخوردار بوده که عمال ًبه یکی از اولویتهای اصلی

این بانک در حوزه مسئولیتهای اجتماعی تبدیل شده
اســت .پیش از این و در آخرین اقدامات از این دســت،

بانــک ســرمایه بــه اهدا و تجهیز امکانــات برخی مدارس

کمبرخــوردار در اســتانهای تهــران ،خراســان رضــوی و
لرستان ،اقدام کرده بود.

بخشودگی جرایم تسهیالت
پرداختی بانک کشاورزی
به کشاورزان خسارتدیده
به گفته رئیس اداره کل وصول مطالبات و اجرای

بانــک کشــاورزی ،در اجــرای بنــد«ز» تبصره2قانــون
بودجه ســال1400کل کشــور6 ،درصد جرایم تسهیالت
پرداختی بانک کشــاورزی به کشــاورزان آسیبدیده از
حوادث غیر مترقبه و خشکســالی که از ســوی شــورای
بررســی خســارت شهرســتان بــه بانــک معرفــی شــده

باشــند مورد بخشــودگی قرار گرفته و مانده تســهیالت
آنها به مدت یکسال امهال میشود.

به گزارش روابطعمومی بانک کشاورزی ،عبدالرضا

برزویــی ،ضمــن اعــالم

ســریعتر نقدینگــی بــه بــورس کــه ارتبــاط
مستقیم با زندگی و سرمایه مردم دارد ،ورود

مشاهده کنید.

مشــموالن

کــه سررســید بدهــی
آنهــا در بــازه زمانــی

1396-07-01لغایــت 1399-12-29قــرار گرفتــه باشــد و

از ســوی شــورای بررســی خســارت شهرســتان بــه بانــک
معرفی شده باشند تا پایان سال جاری و یا اتمام اعتبار

استان ادامه دارد.

او همچنیــن اعــالم کرد :امســال در اجــرای مصوبه

بنــد «ز» تبصــره 2قانــون بودجــه ســال 1400تــا کنــون

تــا پایــان روز پانزدهــم آبــان ماه ســال جاری،

تمدید میشود.
پیــش

از

ایــن

دســتورالعملهای

مرتبــط بــا آییننامــه نظــام ســنجش اعتبــار و
فرمهــای مربوط به تقاضای تاســیس شــرکت
اعتبارســنجی از ســوی بانــک مرکــزی منتشــر

شده است.

کند.

عمومــی ،ابتــدا اعتماد دولت به بازار ســرمایه
اســت و الزمــه ایــن اعتمــاد براســاس قانــون

بودجه ســال  1400فروش ســهام شرکتهای

برتر در بازار ســرمایه توســط دولت و افزایش

از ابتــدای ســال 1394بــه کشــاورزان اعــم از دامــداران،
مرغــداران ،عشــایر،کارگاهها و واحدهای صنایع تبدیلی

و تکمیلــی بخش کشــاورزی که از حــوادث غیرمترقبه از
جملــه :خشکســالی ،ســیل ،بــرف ،تگــرگ ،ســرمازدگی،

زلزلــه ،آفــات همهگیــر گیاهــی ودامــی و ...آســیب و

خســارتدیده باشــند و تاکنون نســبت به تسویه بدهی
خود اقدام نکردهاند ،بخشوده و الباقی بدهی آنها به

مدت یکسال امهال خواهد شد.

ابالغ سقف جدید
تسهیالت مسکن خانواده
شهدا و ایثارگران

اعتماد دولت به بازار سرمایه به افکار عمومی

اوراق در تضــاد بــا حمایــت از بــازار ســرمایه
بــه گــزارش خانه ملت ،عضو کمیســیون

نفــر و مراکز اســتانها بــه 300میلیون تومــان افزایش

کرد :این کمیســیون طی جلســات خود بحث

بــه ترتیب به 250میلیون و 200میلیون تومان رســیده

اصولــی بــرای هدایــت نقدینگی ســرگردان در

اعتماد به بازار ســرمایه در میان مردم اســت،

بر اســاس ایــن قانون ،جریمه تســهیالت پرداختی

خریــد و ســاخت مســکن مخصــوص خانــواده شــهدا و

اضافه کرد :الزمه ایجاد اعتماد در میان افکار

محاســبات مجلــس بــا بیــان اینکه بــرای ورود

این روند تا پایان سال و اتمام اعتبار ابالغی ادامه دارد.

رئیــس کمیتــه اصــالح ســاختار بودجــه

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،محســن

در بودجه  1400دیده شده است.

ســرمایهها بــه دلیــل اطمینــان ســرمایهگذاری
مراقبت شــود تا سیاستهای بانکی و انتشار
نباشد.

بر اســاس ابالغ بانک مســکن ،ســقف تســهیالت

ایثارگران در شــهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون

زنگنــه تصریــح کــرد :موضــوع بعــدی

برنامــه ،بودجــه و محاســبات مجلــس اظهــار

پیدا کرده است و در سایر شهرستانها و روستاها نیز

اســت ،دولــت امــروز اکثر تامیــن مالی خود را

سرمایه در بازار و تثبیت ارز را بررسی خواهد

است.

خواهد داد.

ایــن تســهیالت در گروه

جلوگیــری از افزایــش فــروش اوراق مالــی
از طریــق فــروش اوراق مالــی انجــام میدهد،
اوراق حــدود 24درصد ارزش افزوده ســالیانه

کــرد و ایدههــای خود را در اختیــار دولت قرار

بــه گــزارش هیبنا،

تســهیالت

بانــک مرکــزی اعــالم کــرد کــه بــا هدف

«پیــرو بخشــنامه شــماره 116591 00.مــورخ

194227 95.مــورخ 186. 1395.در دســتور

کارهــای کوچــک و متوســط ،ســقف اعتبــار

کل عملیــات پولــی و اعتبــاری بانــک مرکــزی

زیــر در دســتورالعمل مزبور در جلســه مورخ

مرابحــه بــه  200میلیــون تومــان افزایــش
یافت.

 21تیــر مــاه  1400ابالغــی توســط مدیریــت

موضــوع مصوبه جلســه مــورخ 9 خــرداد ماه
 1400کمیســیون اعتبــاری بانــک مرکــزی

جمهــوری اســالمی ایــران مبنــی بــر افزایــش

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقل

ســقف اعتبار قابــل تخصیص در قالب کارت

مقــررات ناظــر بــر کارت اعتبــاری مرابحــه بــا

(دویســت میلیــون تومــان) ،بــه اســتحضار

از بانــک مرکــزی ،بــا توجــه بــه لــزوم انطبــاق

شــرایط و مقتضیــات روز و بــا هدف تســهیل
تأمیــن مالــی خانوارهــا و کســب و کارهــای
کوچک و متوسط از این طریق ،سقف اعتبار

قابــل تخصیــص در قالــب کارت اعتبــاری

اعتبــاری مرابحــه بــه مبلــغ دو میلیــارد ریــال
میرســاند بــا عنایــت بــه مصوبــه یاد شــده و

نیــز باتوجه به لــزوم انطباق مقررات ناظر بر

کارت اعتباری مرابحه با شــرایط و مقتضیات
روز و با هدف تســهیل تأمین مالی خانوارها

مرابحــه بــه مبلــغ دو میلیــارد ریــال (200

و کســب و کارهــای کوچــک و متوســط از

متن این بخشــنامه به شــرح زیر است:

کارت اعتبــاری» موضــوع بخشــنامه شــماره

میلیون تومان) افزایش یافت.

ایــن طریق ،بازنگــری «دســتورالعمل اجرایی

کار قــرار گرفــت و اعمال اصالحاتی به شــرح
76. 1400.کمیســیون مقــررات و نظــارت

مؤسســات اعتبــاری بانــک مرکــزی جمهــوری
اسالمی ایران مورد تأیید واقع شد:

 -1اصالح ماده ( )12دستورالعمل:

مــاده  -12مؤسســه اعتبــاری میتوانــد

نســبت بــه تخصیــص اعتبــار تــا ســقف دو
میلیارد ریال ( )2.000.000.000اقدام کند.
 -2اصالح ماده ( )13دستورالعمل:

متعهــد بــه پرداخــت آن
افزایــش حداکثر دوره بازپرداخت تســهیالت

میداند.

اعطایی از طریق کارت اعتباری مرابحه از 36
مــاده  -20مهلــت بازپرداخت تســهیالت

براســاس ایــن گــزارش تســهیالت خرید و ســاخت

اعتبــاری ،حداقــل  12مــاه و حداکثــر  60مــاه

نرخ ســود 4درصد به متقاضیان پرداخت میشــود .این

بــا توجــه به مراتــب فوق ،ضمن ارســال

قابــل پرداخــت اســت و حداکثــر مدت زمــان بازپرداخت

کارت اعتبــاری» ،خواهشــمند اســت دســتور

برای دریافت سقف تسهیالت باید 80درصد ارزش

ماه به  60ماه:

سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران قابل پرداخت است.

نســیه اقســاطی بــه تشــخیص مؤسســه

واحــد مســکونی مربوط به خانواده شــهدا و ایثارگران با

پس از پایان دوره تنفس تعیین میشود.

تســهیالت بــا معرفینامــه بنیاد شــهید و امــور ایثارگران

نســخه اصالحــی «دســتورالعمل اجرایــی

آن 20سال است.

فرماینــد ،مراتــب بــه قیــد تســریع و بــا لحاظ

کارشناســی ملــک کــه از ســوی ارزیاب بانک محاســبه و

165. 1396 .بــه تمامــی واحدهــای ذیربط آن

را بنمایــد .براســاس گــزارش هیبنا ،پرداخت تســهیالت

حســن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق

پسانــداز بــا حداقــل مانــده 2میلیــون ریــال امکانپذیــر

در قالــب کارت اعتبــاری ،حداکثر دو میلیارد

بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابالغ و بر

 -3اصــالح مــاده ( )20دســتورالعمل و

طبــق ضوابط باالدســت
ایــن تســهیالت بعــد از معرفــی واجــدان شــرایط از

ماده  -13مجموع اعتبار قابل تخصیص

ریال ( )2.000.000.000است.

تکلیفــی

کــه ایــن بانــک خــود را

مفــاد بخشــنامه شــماره 149153 96.مــورخ

از ســوی مؤسســات اعتبــاری به هر مشــتری

در سایت روزنامه بخوانید:

بانک مســکن قــرار دارد

سقف کارت اعتباری مرابحه  200میلیون تومان شد
قابــل تخصیــص در قالــب کارت اعتبــاری

بدهــکاری

این محل به سمت اوراق حرکت کند که باید

مثبتی را به بازار سرمایه ارسال خواهد کرد.

نقدینگــی بــه بــورس تنهــا راهــکار بازآفرینــی

تســهیل تأمیــن مالــی خانوارهــا و کســب و

در سایت روزنامه بخوانید:

عرضــه اولیــه اســت کــه این موضوع ســیگنال

نشــان داده شود .ابزار این اعتمادآفرینی هم

ایدههــای خوبــی داشــتند ،در خصــوص ورود

تعلیــم و تربیت ،اقالمی

دارد و ایــن موضــوع موجبشــده متاســفانه

عضــو کمیســیون برنامــه ،بودجــه و

آقای خاندوزی پیش از رفتن به این وزارتخانه

در حمایــت از جامعــه

معرفیشده به بانک مورد بخشودگی قرارگرفته است و

مجلــس تاکیــد کــرد :باید اقدام عملی شــود و

امــور دارایــی انتظــار میرود با توجــه به اینکه

برداشــتن گامــی کوچک

در سایت روزنامه بخوانید:

بالــغ بــر 143میلیارد ریال جرایم وجــه التزام متقاضیان

رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس :خاندوزی ایدههای
گذشتهاش درباره بورس را در وزارت اقتصاد عملیاتی کند
رئیــس کمیتــه اصــالح ســاختار بودجــه

بانــک در راســتای عمــل بــه مســئولیتهای اجتماعــی و

در ســال جــاری بــرای

سفارشات  ،معامالت و دارایی
بــر

بــه گــزارش روابطعمومــی بانــک ســرمایه ،ایــن

ششــم توســعه کشــور

را بصــورت روزانــه و خــودکار بــه بازارگــردان

حســن

شهرستان پلدختر18 ،دستگاه کولر گازی اهدا کرد.

مــاده 33قانــون برنامــه

الزم جهت بررســی لحظهای و

را بــه منظور نظارت سیســتمی

بانــک ســرمایه بــه 9مدرســه کمبرخــوردار در

اجــرای مفــاد بنــد خ

موضوع ماده  26این دستورالعمل قرار دهد.

بــه هنگام دادههــای مربوط به

اهدای  18دستگاه کولر گازی
به دانشآموزان پلدختر
از سوی بانک سرمایه

مطلــب فــوق افــزود:

دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تغییر کرد

جامعــه بــه بــورس افــزود :از وزیــر اقتصــاد و

بانــک

نفری رسیده است؛ بسیار اثرگذار باشد.

خواند که البته در مقایسه با خدمات بیمهای

زنگنــه ضمــن انتقاد از نبود سیاســت جامع و

گــزارش

ســرمایه در کشــور به یک جمعیت 50میلیون

کمککننــده بــه بخش تولید و صنعت کشــور

میرود در این باره اقدام کند.

ســرمایهگذاری ارزی بــا نــام ســپرده ارزش را اجــرا

مهــم میتوانــد در زمانــی کــه فراگیــری بــازار

و ...را نوآوریهــای اقتصــادی بســیار مفیــد و

داشــت ،گفــت کــه از وزیــر اقتصــاد انتظــار

ســبد محصــوالت خــود ،مرحلــه دوم طــرح ســپرده

عنــوان کــرد و اظهار کرد :این ،موضوع بســیار

پوشــش ریســک ،فــروش قســطی بیمــه نامه

به وزارت اقتصاد ایدههای خوبی برای بورس

بانــک کارآفریــن در راســتای افزایــش تنــوع

دیگر از انتظارات خود از صنعت بیمه کشــور

جملــه بیمههــای زندگــی ،اعتبــاری بــرای

مجلس با بیان اینکه خاندوزی پیش از رفتن

اجرای مرحله دوم طرح
«سپرده ارزش» در بانک
کارآفرین

«اوراق بهادارسازی ریسکهای بیمه» را یکی

در ایــن دیــدار برخــی خدمــات بیمــهای از

کاربــران

میتواننــد در قســمت

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی همچنین

به گزارش بازار؛ ســید احســان خاندوزی

صنعت عنوان و تأکید کرد :انتظار این اســت

پیوســته محقــق شــده

در سایت روزنامه بخوانید:

نــوآوری تغییــر دهنــد بر پرداخت خســارت و

بیمــه را بــه عنوان یکی دیگــر از ملزومات این

برنامهریزی انجامشده

ریسکهای بیمه

خدمات آنالین بیمه به مشتریان تاکید کرد.

بیمهای فاصله بگیریم.

قبل 165درصد رشــد داشــته است و سودآوری بانک با

بر اوراق بهادار

بیمــه حتمــأ بایــد مســیر فعلــی را در مســیر

خانــدوزی «تحــول دیجیتال» در صنعت

در 6ماهــه ســال جــاری نســبت بــه مدت مشــابه ســال

در سایت روزنامه بخوانید:

در محصوالت و خدمات بیمهای شــرکتهای

مبتنی بر تخفیف و نرخ شکنی در رقابتهای

بــه گفتــه مدیرعامــل پســتبانک ،ســود این بانک

توجه شرکتهای بیمهای

وزیــر اقتصاد با بیان اینکه برای نوآوری

مســیر ،گریــزی نیســت و بایــد از شــیوههای

رشد  165درصدی سود
پستبانک

در سایت روزنامه بخوانید:

وزیر امور اقتصادی و دارایی :پرداخت خسارات
و خدمات بیمه آنالین شود

کوتاه از بانک و بیمه

به عمل آید».

در گــزارش ارزیابــی درج میشــود ،تکافــوی تســهیالت
ایثارگــران منــوط بــه افتتــاح حســاب قرضالحســنه
است.

شـــــــــــرکتها و اعالنـــــــات
اخبـــــــــــــــــار

تجلیل مدیرعامل همراه اول
از قهرمانان کشتی
قهرمانان کشــتی کشــورمان که در مســابقات جهانی
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مدیرعامل «فملی» عملکرد ششماهه شرکت مس را تشریح کرد
به گفته دکتر اردشــیر ســعدمحمدی ،این

وی در ادامــه بــه برگــزاری مجمــع عمومــی

برنامههــای توســعهای تولیــدی و اقتصــادی را

ملی مس با وجود افزایش تولید ،افزایش فروش
و پیشــبرد طرحهای توســعه کامال ًشــفاف بوده

شــرکت در شــش ماهه نخســت امسال تمامی

عادی سالیانه اشاره کرد و گفت :عملکرد شرکت

 2021نــروژ خــوش درخشــیدند ،مــورد تجلیــل و تقدیــر

مطابــق برنامــه پیــش بــرده به طوریکه شــاهد

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار

درصدی تولید کاتد و آند و رشد  38درصدی در

و مجموعــه کارکنــان و نظــام مقــدس جمهــوری

مسابقات جهانی  2021نروژ حضور داشتند ،صبح امروز 25

بــه گــزارش مس پرس ،مدیرعامل شــرکت

سعدمحمدی در خصوص افزایش سرمایه

ششماهه ابتدایی سالجاری شرکت ملی صنایع

در مجمــع عمومــی مطــرح شــد که خوشــبختانه

مدیرعامل همراه اول قرار گرفتند.

ایران ،مراسم تجلیل از قهرمانان ملی پوش کشورمان که در

رشــد  11۶درصــدی در فــروش ،افزایــش 5

اســت کــه این افتخــاری برای شــرکت ملی مس

برنامههای حفاری اکتشافی شد.

اسالمی ایران است.

مهرماه در ساختمان ستاره ونک برگزار شد که در خالل آن

ملی صنایع مس ایران با اشاره به گزارش عملکرد

همراه اول پرداختند .مهدی اخوان بهابادی ضمن تبریک به

مس گفت :طی شــشماهه نخســت ســالجاری

جهانی  2021نروژ شاد کردند ،اظهار کرد :امروز خدا به شما

 272هزار تن بوده اســت که نســبت به برنامه

یکســری از بنده های خدا شــوید .مدیرعامل همراه اول با

میدهد.

خداوند چنین لطفی به شــما عنایت داشــته است ،گفت:

مس طی شــشماهه نخســت ســالجاری را 27

حامی فدراسیون کشتی ،تا زمانیکه در این سمت باشم از

حالی است که برنامه شرکت  26میلیون و 745

همراه اول به دنبال بهره برداری تبلیغاتی از این حمایت ها

مدیرعامل شرکت مس همچنین کنسانتره

را برای طرحهای توسعه به نظام بانکی و یا منابع

دبیر را بدانید که با انگیزه و روحیه باال پیگیر امور مربوط

کارخانجــات تغلیــظ در هــر ســه مجتمــع را در

مدیرعامــل شــرکت مــس همچنیــن تأکیــد

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران ضمن تشکر از

بــه برنامــه  586هزار و  601تنی؛  3درصد رشــد

جهانی حرکت خواهیم کرد .در ســالهای آینده

این دوره شد ،اشاره ای به دوران طالیی کشتی کشورمان

وی خاطرنشــان کرد :شرکت مس طی این

برای اینکه از گردونه رقابتها و تحوالت جهانی

به گفتگویی صمیمانه با مهدی اخوان بهابادی ،مدیرعامل

قهرمانان تیم ملی کشتی ایران که دل مردم را در مسابقات

عملکرد استخراجی شرکت مس  103میلیون و

قهرمانان مملکت ،نعمت عطاء کرده تا موجب شادی در دل

 ۹4میلیون و  715هزار تنی  ۹درصد رشد نشان

بیان اینکه به حال شــما غبطه می خورم که در این ســن

وی عملکرد تولید ســنگ سولفوری شرکت

امروز شــما ســفیران شــادی هســتید و بنده هم به عنوان

ورزش اول کشور حمایت خواهم کرد .وی با تأکید بر اینکه
نیست ،درباره رئیس فدراسیون کشتی نیز گفت :قدر آقای

به شما کشتی گیران عزیز کشور هستند .در این مراسم،
همراه اول که با حمایت هایش منجر به کسب افتخارات

شــرکت مــس گفت :مقدمــات افزایش ســرمایه
حســابرس افزایــش ســرمایه را تأییــد کــرد و

هماکنون به ســازمان بورس ارسال شده است.

بر همین اساس سرمایه ثبتی شرکت با افزایش
 100درصــدی بــه  40هــزار میلیارد تومــان ارتقاء

مییابد که این  40هزار میلیارد تومان برای تأمین

طرحهای توسعه شرکت است.

وی در ادامه افزود :شرکت ملی صنایع مس

بارها اعالم کرده است که برای پیشبرد طرحهای

میلیون و  100هزار تن اعالم و تآکید کرد :این در

توسعه از هیچ منابع مالی به غیر از منابع مالی

خود شرکت استفاده نخواهد کرد و هیچ فشاری

هزار تن بوده است.

مالی در استانها تحمیل نمیکند.

تولیــدی حاصــل از ارســال ســنگ ســولفوری بــه

کرد :در بخش توسعه همسو با تغییر و تحوالت

مجموع  606هزار و  407تن برشمرد که نسبت

شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود به همین دلیل

داشته است.

داشــت و ابــراز کرد :یکــی از دوره ها مربوط زمان آقاتختی

بازه زمانی با تولید  3۹76تن مولیبدن رشد 114

چون عبدهللا موحد گره خورده و دوره بعدی نیز مربوط به

مدیرعامل شرکت مس عملکرد این شرکت

نشــان داد که دوســت دوران سخت اســت؛ زیرا در دوران

عنوان کرد که نسبت به برنامه  16۹هزار و 652

به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و

بــه گفتــه وی شــرکت مــس در بخش کاتد

نام آوران ورزش کشتی که در مسابقات جهانی  2021نروژ

نخست سال جاری رشد  5درصدی را نسبت به

سالجاری ،موفق به ثبت رکورد حفر عمیقترین

هایشان را به مدت یک هفته به مشهد مقدس تقبل کرد.

مشــابه ســال قبل عملی کرده اســت .همچنین

سریدون در منطقه استان کرمان شدیم.

فارس  ۶۰تومان سود تقسیم
کرد

درصد رشد به  147هزار و  ۹43تن رسید.

و بعدتر ســال هــای  1361تــا  1365بود که بــا نام بزرگانی

ســال های  1374تا  1381بود .وی عنوان کرد :همراه اول

خوشی همه در کنارمان هستند .گفتنی است ،همراه اول
حامی مالی فدراسیون کشتی ایران ،ضمن تجلیل و تقدیر از

حضور داشتند ،هزینه سفر تمامی آنان و اعضای خانواده

درصدی را نسبت به برنامه قم زد.

را در بخــش آنــد تولیــدی  178هــزار و  782تــن

رشد  38درصدی حفاری اکتشافی
ســعدمحمدی در ادامــه بــه حوزه اکتشــاف

اشــاره کــرد و گفــت :در بخــش اکتشــاف بــرای

ذخایر اکتشافی آن در حال قطعی شدن است.

ســعدمحمدی ادامــه داد :بــر ایــن اســاس

که جدا از یک میلیارد تن ذخیره جدید مس است

ذوب و کارخانجــات وابســته در مجتمــع مــس

همچنین مطالعات معدن مس سریدون و نتایج

برنامه و رشــد  2،37درصدی را نســبت به مدت
تولیــد مــس محتوی معدنی طی ایــن مدت با 3

وی تأکید کرد :همچنین در حوزه حفاریهای

ســعدمحمدی در ادامه بــه بحث قطع برق

را ثبــت کردیــم؛ بهطوریکــه در شــهریورماه ۹۹

دارد ،خرید  15دستگاه حفاری جدید قطعی شده

دادیم و در شهریور سالجاری  12هزار و  656متر

مدیرعامل شــرکت مس به اقدامات انجام

مدیرعامل شــرکت ملی صنایــع مس ایران

کرد :برنامههای توسعه ما در استان آذربایجان

اشــاره کــرد و گفــت :بــا توجــه به افزایــش دما و

معادل  ۹هزار و  15۹متر حفاری اکتشافی انجام

انرژی وجود داشت؛ خوشبختانه با تمهیداتی که

حفاری اکتشافی ثبت شد.

نهتنهــا از برنامــه عقــب نماندیم بلکه مشــارکت

گفــت :همچنین پیشــرفت فیزیکی کل عملیات

فشــارهایی کــه بــر روی سیســتم بــرق و تأمیــن

به گزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج

فارس ،در این مجمع همچنین تاکید شد که در اسرع وقت و

بــه گفته مدیرعامل فملی ،مدیریت کرونا،

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته انجام خواهد شد

نشاندهنده این است که نهتنها مطابق برنامه از

مدیریت ساعت کاری و مدیریت اورهال همگی

اکتشــافی شامل اکتشاف سطحی و زیرسطحی

در شــهریور  1400طبــق برنامــه پیشبینیشــده

 42.86درصــد بــوده که بــا  45.8۹درصد انجام

شده و  3.3درصد از برنامه جلوتر است.

قرارگاه خاتماالنبیا متولی راهاندازی کارخانجات

که ســال گذشــته کشف شده اســت .این رقم و
رقمهایی که بعدا ً به این میزان اضافه میشود؛

گمانــه تــا عمــق بیــش از  1211متــر در ســایت

اکتشافی در شهریورماه  1400رشد  38درصدی

سونگون وجود دارد.

این معدن یکونیم میلیارد تن ذخیره قطعی دارد

اولین بار در تاریخ شرکت مس طی نیمه نخست

زیادی در تأمین برق منطقه نیز داشتیم.

و فارس را به اولین شرکت بازار سرمایه از نظر میزان سرمایه

جلوتر حرکت کردیم.

سعدمحمدی تأکید کرد :در حوزه اکتشاف

پروژه چرخه تولیدی مس کاتدی در مجتمع مس

نیز با تولید  143هزار و  328تن در شش ماهه

مجمع عمومی عادی سالیانه فارس با تقسیم سود ۶0

تا حدود سه ماه دیگر افزایش سرمایه این شرکت انجام شود.

پیش تعیینشده عمل کردیم بلکه از برنامه نیز

تنی؛  5درصد رشد داشته است.

درخصــوص افزایش بهــرهوری انجام داده بودیم

تومان موافقت کرد.

باز نمانیم ،پروژههای تولید کنســانتره و کاتد را

ســونگون شــد کــه ایــن اتفــاق مهمــی در تاریــخ
صنعت مس ایران محسوب میشود.

قطعا ًرتبه ما را به رتبه ششم ذخایر معدنی مس

وی تأکیــد کــرد :خوشــحالیم که ایــن اتفاق

وی افزود :با توجه به اینکه بهروزرسانی و

این راهاندازی شــاهد اشــتغالزایی  3500نفری

برنامههای توســعهای شــرکت ملی صنایع مس

خواهیــم بــود .اعتقــاد داریــم با ایــن کار منطقه

در اســتان آذربایجان شــرقی روی داد؛ چراکه با

در جهان ارتقا خواهد داد.

بحث ذخایر اکتشافی اهمیت ویژهای در پیشبرد

پیش میبریم و میخواهیم سهم مس در GDP

کشور را افزایش دهیم.

ســعدمحمدی گفت :مصمم هســتیم تمام

کارهــا را مطابــق برنامــه پیش ببریــم .در همین
راستا  110هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری برای
صنعت مس در کشور تعریف شده است که با

بهرهبرداری از آنها هم در اقتصاد کشور و GDP

تأثیرگــذار خواهــد بــود و هم اینکه مــا را جزو 10
شــرکت برتــر دنیــا در تولید مــس تبدیل خواهد
کرد.

مستقیم و غیرمستقیم برای مردم بومی منطقه
ورزقان اســتان آذربایجان شــرقی شاهد تحولی
عظیم خواهد بود و مصمم هستیم که این اتفاق

و در حال ورود به کشور است.

هر چه زودتر انجام شود.

شده در حوزه توسعه و اکتشافات اشاره و تأکید

مدیرعامل شــرکت مس با اشــاره به اینکه

شــرقی و کرمــان مطابــق برنامــه پیــش مــیرود.

ابــراز امیــدواری کــرد تا اوایل ســال آینده مرحله

پیشرفت معدن مس درآلو مطابق برنامه بوده،

بهرهبــرداری ایــن پــروژه نیــز انجــام شــود و یــک

در همین راســتا طی نیمه نخســت ســالجاری با

مجتمع دیگر وارد چرخه تولید کنسانتره در کشور

همراهــی تمامــی مســووالن و با اعتقــاد به توان

شود که گردش مالی خیلی خوبی را برای منطقه

داخلی و بومیسازی ،با عقد قراردادی با قرارگاه

جنوب غرب استان کرمان ایجاد خواهد کرد.

خاتماالنبیــاء ثابــت کردیــم کــه تــوان راهانــدازی

رشد  11۶درصدی فروش
سعدمحمدی با اشاره به رشد  116درصدی

فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل
گفت :در ششماهه نخست سالجاری موفق به

ثبت فروش حدود  34هزار و  ۹81میلیارد تومانی
شدیم.

وی همچنیــن گفــت :در نیمــه اول امســال

بــه طــور متوســط  5830میلیارد تومــان فروش

داشتیم و در شهریورماه با فروش  8700میلیارد
تومان رکورد فروش ماهانه تاریخی شرکت ملی
صنایع مس شکسته شده است.

ثبت شده تبدیل خواهد کرد.

محصوالت شرکتهای دانش
بنیان در نمایشگاه جیتکس
عرضه شد
پاویون شرکتهای دانشبنیان ایرانی در بخش فیوچر

اســتارز ( )Future Starsنمایشــگاه جیتکــس  2021دبــی از

 130شرکت خصوصی ایرانی قادر به ساخت ماهواره شدند
رئیس ســتاد توســعه فناوریهای فضایی و

حملونقل پیشرفته معاونت علمی از توانایی130

شرکت خصوصی ایرانی در ساخت کامل ماهواره
خبرداد.

خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار علمی تسنیم

ســتاد و در معاونــت علمــی شــرکتهایی داریم

فعلی پشتیبانی کنیم .در بخش خودرویی تمرکز

دانشبنیــان ذیــل ســتاد توســعه فناوریهــای

میســازند یــا شــرکتهایی داریــم کــه اطالعــات

اســت .در بخــش هوشمندســازی نیــز تالش ما

مبنی بر ارائه آخرین آمار و وضعیت شرکتهای
فضایی گفت :تعداد شرکتهای دانشبنیان ذیل

به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم؛

ســتاد توســعه فناوریهای فضایی و حملونقل

بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و

"منوچهر منطقی" رئیس مرکز ملی فضایی کشور

از این تعداد  653شــرکت دانشبنیان اســت و

سال جاری آغاز شد و تا روز  2۹مهر ماه ادامه دارد 20 ،شرکت

پیشــرفته معاونــت علمــی بــا حضــور خبرنگاران

امروز با حضور  20شرکت دانش بنیان در امارات برپا شد.
شــکوفایی ،در نمایشــگاه جیتکس امسال که از  25مهر ماه

دانش بنیان به نمایش محصوالت و عرضه توانمندیهای خود
میپردازند.همچنین  41شرکت دانش بنیان با حمایت صندوق

نوآوری و شکوفایی در قالب هیات تجاری و فناوری ایران در
کشور امارات حضور دارند که قرار است از نمایشگاه جیتکس،
نمایشگاه اکسپو و پارک فناوری شارجه بازدید کنند.

نشســت خبــری رادیــو گفتوگو با حضــور دکتر
و ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل
ایــن حــوزه و بــا موضــوع "توســعه و حمایــت از

شــرکتهای دانشبنیــان و خــالق در صنعــت

هوایی و حملونقل پیشــرفته" روانه آنتن رادیو
گفتوگو شد.

"منوچهــر منطقی" در ابتدای این نشســت

پیشرفته معاونت علمی  1050شرکت است که

نزدیک به  450شرکت غیردانشبنیان هستند.
یــک کار خوبــی کــه شــرکتهای دانشبنیان در

حــوزه فضایــی انجــام دادنــد این بود کــه زنجیره

فضایــی در بخــش دانشبنیــان کشــور را ایجــاد
کردند.

وی بــا اشــاره بــه حوزههــای فعالیــت ایــن

شــرکتهای دانشبنیــان تصریــح کــرد :مــا در

که ماهوارهســاز هســتند یا ایســتگاههای زمینی

ماهوارهها را دریافت و تجزیه و تحلیل میکنند.
در بخش هوایی شرکتها عمدتا ً بهروی بخش

حملونقل هوشمند ببریم که این امر هم باعث

و هواپیمــا کار میکننــد یــا شــرکتهایی بــهروی

بهمیزان زیادی پایین میآورد.

طراحی و ساخت محصوالت هوایی مثل بالگرد
ساخت قطعات هوایی کار میکنند ضمن اینکه

یــک مجموعــه عظیمــی نیــز بــهروی پشــتیبانی
رئیــس ســتاد توســعه فناوریهــای فضایی

بخــش ریلــی تمرکــز ما این اســت کــه طراحی و

منطقی در پاســخ به ســؤال تســنیم مبنی

بخــش فضایــی بــه دو قســمت تقســیم شــده

ایجاد کردیم .امروز بخش خصوصی کشور ما که

ریاســتجمهوری دادنــد و بخشــی از آن را ،کــه
محصولــی بــود به ســازمان فضایی ایــران بردند.

میکردند زنجیره ارزش آن را در بخش خصوصی
 130شــرکت را شــامل میشــود و این قابلیت را

دارند که ماهواره را بهصورت کامل بسازند و در
آیندهای نزدیک نیز قادر خواهند بود که بهروی

پرتابکنندههای خاص فعالیت کنند.

(
نوب
م)
دو
ت

نوب

مناقصه عمومی یك مرحله ای

(

" تردد موتور سیكلت در پیاده رو عالوه بر جرم بودن ،مصداق بارز تضییع حقوق دیگران است".
استان اصفهان

شناسه  1204778 :م الف 2394 :

زیرســاختها مثــل ماهوارههــا ،ایســتگاههای

دریافت یا ارسال اطالعات یا پرتابکنندهها کار

کــه توســعه آن را بــه معاونــت علمــی و فنــاوری

ساخت محصوالت را کامل کنیم و از ناوگانهای

اداره كل راهداری و حملونقل جادهای

شركت شهركهای صنعتی تهران در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(پروژه احداث ساختمان آتش نشانی شهرك صنعتی دماوند)2به شماره

کاهش ترافیک میشود و هم تلفات جادهای را

وی ادامه داد :بخشهای دولتی که بهروی

گذاشته شد.

او
ت

پروژه تكمیل و نصب  150عدد شیر آتش نشانی در شهرك صنعتی شمس آباد

این است که ناوگان فعلی را بهروی شبکهای از

اســت که بخشــی از آن فناوریهای فضایی شد

و حملونقل پیشــرفته معاونت علمی گفت :در

ماهوارههای عمومی و ماهوارههای خاص بهعهده
ستاد توسعه فناوریهای فضایی معاونت علمی

بر دالیل انحالل مرکز ملی فضایی کشور گفت:

سیستمهای هوایی کار میکند.

محصــوالت ماهوارههــای موجود در فضا شــامل

ل)

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای ش 1400 -71

مــا بــهروی برقیســازی خودروهــای اتصالپذیــر

توســعه فناوریهــای فضایــی و تجاریســازی

شناسهآگهی 1208800 :

اداره كل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان در نظر دارد پروژههای زیر را از طریق مناقصه عمومی یك مرحلهای واگذار نماید ،بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن
اینكه "قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد" برای شركت در فرآیند مناقصههای زیر دعوت به عمل میآید.

( )2000001051000071را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به پیمانكار واجد صالحیت و دارای گواهینامه های صالحیت پایه  5رشته 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.irانجام 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  31/385/542/257 (: 1400ریال ) -مبلغ تضمین شركت درمناقصه 1/569/277/113 ( :ریال )

 محل پروژه  :شهرستان ری  ,كیلومتر  35آزاد راه تهران  -قم بعد از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) شهر حسن آباد  ,شهرك صنعتیشمس آباد تلفن 56232494 :

 -تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/ 7 /24می باشد .

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

 -پاكت الف حاوی اصل ضمانتنامه بانكی می بایست عالوه بر بارگذاری  ،به صورت فیزیكی تا ساعت  14تاریخ  1400/8/19در دبیرخانه شركت

ثبت شده و تحویل داده شود .

 -زمان بازگشایی پاكت ها  :ساعت  10تاریخ 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 شمالیكوچه شهید محبی پالك  2طبقه  4معاونت فنی و تلفن 021-88761038 :

1

ارزیابی ساده

40012354/1

احداث و تكمیل اسكلت بتنی طبقه اول ساختمان شهرستان خوانسار

7,277,371,083

364,000,000

2

ارزیابی ساده

40012355/1

بهسازی راه روستایی سریچهن مهاباد از توابع شهرستان اردستان

9,932,694,006

497,000,000

3

ارزیابی ساده

40012356/1

ساخت و نصب  36عدد باکس  8×6متری زیرگذر اصغر آباد شهرستان خمینیشهر

47,216,317,806

2,361,000,000

4

ارزیابی ساده

40012357/1

تهیه اقالم  ،نصب و راه اندازی روشنایی دو سامانه نظارت تصویری

9,264,215,000

464,000,000

5

ارزیابی ساده

40012358/1

بهسازی محور كاسگان  -سیاه گلك از توابع شهرستان سمیرم

17,606,455,709

881,000,000
511,000,000

6

ارزیابی ساده

40012359/1

بهسازی محور گردشگری عباس آباد

10,209,426,078

7

ارزیابی ساده

40012360/1

تهیه مصالح و خط كشی (منقطع و متناوب ،متصل و مداوم) با رنگ سرد ترافیكی
آكریلیك همراه با گالسبید با ضخامت خشك  400میكرون و دوام  12ماهه

66,000,000,000

3,300,000,000

8

ارزیابی ساده

40012361/1

لكه گیری و روكش آسفالت گرم محور ساحلی زاینده رود  -مباركه

21,784,980,963

1,090,000,000

9

ارزیابی ساده

40012362/1

زیر سازی ،بهسازی و روكش آسفالت گرم باند دوم روستای تلك آباد از توابع
شهرستان اردستان

18,839,062,365

942,000,000

مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم آگهی تا ساعت  13تاریخ  ،1400/08/05از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir
مهلت ارسال فایلهای پاکات مناقصات مذکور به سامانه ستاد ایران تا ساعت  13تاریخ  1400/08/15و محل تحویل ضمانتنامه (فرآیند ارجاع كار) شرکت در مناقصه تا ساعت  13تاریخ  1400/08/15به اداره
كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان ،طبقه ششم اداره حراست می باشد .گشایش فایلهای پاكات مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران نیز در ساعت  8صبح روز  1400/08/16در محل سالن
جلسات اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان انجام می شود.

 www.tehraniec.irو پایگاه ملی اطالع رسانیhttp://iets.mporg.ir:

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس  021-41934داخلی  4دفتر ثبت نام 88969737 :
انتشار نوبت اول  1400/07/24 :نوبت دوم 1400/07/26 :

ردیف

نوع مناقصه

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین
فرآیند ارجاع
(ریال)

شركت شهركهای صنعتی تهران

كلیه مراحل دریافت  ،ارائه اسناد مناقصه و بازگشایی پاكات صرفا از طریق سامانه ستادایران مذكور انجام خواهد پذیرفت .سایر شرایط شركت در مناقصه از جمله هزینه تهیه اسناد ،مدت اعتبار پیشنهاد،
صالحیتهای مورد نیاز و غیره مطابق مفاد اسناد مناقصه پیوست در سامانه ستاد ایران به آدرس  setadiran.irمیباشد.
نشانی اداره :بلوار میرزاكوچك خان ،بین پل وحید و ترمینال زاینده رود ،كد پستی ،81766-33743:تلفن گویا 031-35059

انتشار نوبت اول  1400/07/26 :نوبت دوم 1400/07/27 :

مدیـریت و اقتصــــــــــادمحلی

 .دوشنبه  26 .مهر  . 1400سال هجدهم  .شماره . 4772

استاندار :نرخ بیکاری البرز
از متوسط کشوری پایینتر است
اســتاندار البــرز بــا بیــان اینکــه نرخ بیکاری البرز از متوســط کشــور

کمتر شــده اســت ،علــت این امر را مدیریت صحیــح ،تالشها ،اقدامات

و برنامهریزیهــای بــی وفقــه در مجموعه اســتان با مــدد گرفتن از توجه
ملی دانست.

اقتصادی در استان هستیم.

او ادامــه داد :بــرای نخســتین بــار پــس از  10ســال از  14.۷در ســال

 9۷به  9.1در مدت مشــابه ســال  1400رســید و البرز توفیق یافت که نرخ

بیکاری را تکرقمی کند.

استاندار البرز گفت :جای خرسندی دارد که تحریمهای ناجوانمردانه

و شــیوع بیمــاری کرونــا نتوانســت ســد راه اراده ما در توســعه همهجانبه

اســتان شــود و بــا اهتمــام ویــژهای توانســتیم این دســتاورد بــزرگ را برای

البرز کسب کنیم.

شــهبازی افــزود :این تالشهــا و برنامهریزیها ادامه خواهد داشــت

و همچنان قدرتمند در راســتای کســب رضایتمندی مردم و رشــد و توسعه

استان گام برمیداریم.

او با اعالم اینکه بیمه شــدگان اجباری اســتان بیش از  31۶هزار

نفــر بــوده کــه در مقایســه بــا ســال  98و  99افزایــش چشــمگیری

داشــته اســت ،افــزود :ایــن آمارهــا حاکی از این اســت کــه مولفه ها و

کــرد کــه بــا همــکاری اســتانداری و ســایر نهادهــای

اشتغال و افزایش تولید است.

استانداری برگزار شد ،با بیان اینکه رنسانس اقتصادی در البرز ظرف سه

افزایش صادرات ،افزایش تولید ،کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت

ســیدرضا مرتضوی ،اســتاندار اصفهان ،ابــراز امیدواری

البــرز را مهاجــران در بــر میگیرنــد و ایــن اســتان مــدام در حــال ایجــاد

کیلومتــری تهــران خــارج کنیــم و این امر باعث شــد که ســرمایهگذاران و

حمایتهایی که از فعاالن اقتصادی در اســتان شــد ،شاهد رشد اشتغال،

در جریــان ایــن دیدار که عصر شــنبه انجام شــد،

اســتاندار البــرز گفــت :بخــش بزرگــی از فرصتهــای شــغلی ما در

بــه گــزارش دیــروز روابط عمومی اســتانداری البرز ،عزیزاله شــهبازی

ســال برنامهریــزی زیربنایــی محقق شــد ،گفت :بــا اقدامات زیرســاختی و

ابراز امیدواری استاندار
اصفهان درباره سرعت
بخشیدن به تامین
آب شرب پایدار

حســگرهای اقتصادی به نحو مطلوب در این اســتان فعال هســتند.

شــهبازی افزود :با رایزنیها و اقداماتی که صورت گرفت ،توانســتیم

بامداد شنبه در جلسه شورای اشتغال استان که در سالن شهدای دولت

اخبـــــــــــــــــار

خدماترسان بتوان موضوعاتی همچون کاهش سرانه
مصرف ،بازچرخانی آب و تأمین آب شرب پایدار مردم

تمامی شهرکهای صنعتی شهرستان اشتهارد را از ممنوعیت شعاع 1۲0

را با توجه به خشکسالیهای اخیر و مشکالت موجود،
سرعت بیشتری بخشید.

تولیدکننــدگان بــزرگ داخلــی و خارجــی فعالیــت خــود را با بیشــترین

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان،

ظرفیت آغاز کنند.

گزارشــی از عملکرد این شــرکت در خصــوص تأمین آب

او گفــت :همچنیــن شــهرک صنفــی شــیخآباد نیــز پــس از

شــرب و جمــعآوری ،تصفیــه و دفــع فاضــالب جمعیــت

ســالها کشــمکش فعال شد و به تبع آن بیش از  ۲هزار فرصت

تحت پوشش در یک دهه گذشته ارائه کرد.

شغلی در آن احیا شد.

هاشــم امینــی بــا بیــان اینکــه اکنــون  98شــهر و

اســتاندار البــرز افــزود :کارخانــه نــوآوری اســتان نیــز فعــال شــد و

 949روســتا از خدمات آبفای اســتان اصفهان اســتفاده

بســیاری از اســتارتآپها و فعاالن شــرکتهای دانشبنیان در این مکان

میکننــد ،گفت :بعد از یکپارچهســازی شــرکتهای آب

جان تازهای گرفتند.

و فاضالب شــهری و روســتایی ،خدمترســانی به مردم

شهبازی گفت :چندین واحد تولیدی و صنعتی با بیش از  4هزار میلیارد

محــروم روســتاها ســرعت بیشــتری گرفــت و بــا اجــرای

تومــان اعتبــار در البــرز آمــاده آغاز کار هســتند که با فعالیــت آنها صدها

طــرح  300-100بیــش از  300کیلومتــر لولهگــذاری در

فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

مــدت  100روز انجــام گرفــت تــا آب شــرب پایــدار بــرای

او افــزود :بــا اقدامــات زیرســاختی و

روستاییان عزیز فراهم شود.

حمایتهایــی کــه از فعــاالن اقتصــادی در
اســتان شــد ،شاهد رشــد اشــتغال ،افزایش

 ۱۰پروژه راهسازی
در خوزستان فعال است

صــادرات ،افزایــش تولیــد ،کاهــش نــرخ

بیــکاری و افزایــش مشــارکت اقتصــادی در
استان هستیم.

معــاون ســاخت و نگهــداری راههــای فرعــی و

بیش از  ۳۰میلیارد تومان درآمد به شهرکهای صنعتی زنجان برگشت داده شد
مدیــر کل بازرســی اســتان زنجــان از

شــهرکهای صنعتی اســتان زنجان ،مالحظه شد

زیســت زنجان داشــته اســت ،گفت :بــا این حال

متعــدد اهالــی منطقــه بــه دســتگاههای ذیربط،

صنعتی اســتان و انجام مطالعات زیستمحیطی

بعــد از  ۱۷ســال خبــر داد و اعالم کرد که در پی

صائینقلعــه در ســال ،1383اســتعالمهای 18

محل خریداری شده ،مخالفت کرده است.

نــداده بــود ،اظهــار کــرد :بــا طــرح مســاله در

رفع مشــکالت زیســتمحیطی و تعریف شــهرکی

شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان انجام نشده

افــزود :بــا وجود اینکــه  100هکتار زمیــن خریداری

فعالســازی احداث شــهرک صنعتی صائینقلعه

ایــن اقدام بازرســی زنجان ،بیــش از  ۳۰میلیارد

تومــان درآمــد بــه شــهرکهای صنعتــی اســتان
زنجان برگشت داده شد.

که قبل از خرید زمین شهرک صنعتی شهرستان
گانــه از دســتگاههای اجرایــی ذیربــط از ســوی
است.

ابوالفضــل خمســه دیــروز در گفتوگــو بــا

او بــا تاکیــد بــر اینکــه طــی ســالهای قبــل،

واگــذاری اراضی به ســرمایهگذاران ،حاصل شــده

مکاتباتــی مبنــی بــر احــداث شــهرک صنعتــی در

ایرنــا بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان درآمــد ،از محــل

اســت ،افــزود :در بازرســی مــوردی از شــرکت

شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان زنجــان
زمینهــای خریــداری شــده بــا اداره کل محیــط

محیــط زیســت بــا اســتقرار شــهرک صنعتــی در
رئیــس شــورای دســتگاههای نظارتی اســتان،

مبنــی بــر احداث شــهرک مذکــور در عمــل نتیجه

بــا گذشــت بیــش از  1۷ســال از خریــد زمین ،هیچ

و روبنایــی احداث این شــهرک آغاز شــده اســت،

اخذ مجوزهای الزم ،وجود نداشت و به همین دلیل
اقدامی ،برای احداث شهرک صورت نگرفته بود.

خمســه بــا بیــان اینکــه حتــی شــکایتهای

اعتبــار یکهــزار و  ۶۲۰میلیارد ریــال در محورهای این
استان خبر داد.
مرتضــی بهدارونــدی دیــروز در گفتوگــو بــا ایرنــا
از جملــه ایــن طرحهــا را لکهگیــری و روکــش آســفالت
کمربنــدی شهرســتان ایــذه ،محــور ایــذه  -دهــدز ،محور

با صنایع مجاز زیست محیطی موافقت شد.

راســتای احیا و احداث شــهرک مذکور در دســتور

شــده بود ،ولی امکان احداث صنایع در آن قبل از

خوزســتان از در حــال اجــرا بودن  ۱۰پروژه راهســازی با

و هماهنگــی اداره کل محیــط زیســت اســتان بــا

بازرســیکل اســتان بررســی جامــع موضــوع در
کار قرار گرفت.

روســتای اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای

هندیجــان  -دیلــم ،جــاده اهــواز  -مالثانــی در محــدوده

مدیر کل بازرسی استان زنجان همچنین از

نیروگاه رامین ،جاده مسجدسلیمان  -اندیکا ،کمربندی

خلــع ید هشــتهزار متر مربــع از اراضی صنعتی

او بــا بیــان اینکــه اکنــون عملیات زیــر بنایی

در شــهرک صنعتــی هیــدج ،از دســت دالالن و

تصریــح کــرد :پــس از آن بــود کــه بــا پیشــنهاد و

ریالی بالغبر  ۲0میلیارد تومان بود که در مرحله

شرق اهواز و رامهرمز  -بهبهان عنوان کرد.

سودجویان خبر داد و گفت :این اراضی به ارزش

پیگیــری انجــام شــده از شــرکت شــهرکهای

او بــا بیــان اینکــه در صــورت تامین قیــر پروژههای
دیگری در ســطح محورهای اســتان فعال خواهند شــد،

واگذاری به تولیدکنندگان است.

افــزود :بهســازی و روکــش آســفالت  ۲3۵کیلومتــر
بزرگراه ،راه اصلی ،فرعی و روستایی با اعتباری بالغ بر
ســههزار میلیارد ریال در دســتور کار اداره کل راهداری
و حملونقل جادهای خوزستان است.

نماینده اسدآباد :اولین مطالبه از استاندار جدید همدان نگاه متوازن به نقاط استان است
نماینده مردم اســدآباد در مجلس شــورای

مــد نظــر قــرار بگیــرد و اســتاندار جدیــد نــگاه

خــود را خواهــد گرفــت .عالوهبــر اینکــه در

متعهــد بودن ،پاکدســتی ،آشــنایی بــه مبانی

را نــگاه تــوام بــا عدالــت و متوازن بــه تمام نقاط

میزان جمعیت و زیرساخت توسعه به هریک

انتخابشــده از ســوی وزیــر کشــور خــارج از

فرماندار متولی شهرستانها داشته باشد.

فعلــی و جدید میتوان انتظار داشــت ،تعامل

اســالمی اولیــن مطالبه مردم از اســتاندار جدید
استان همدان عنوان کرد.

کیومــرث ســرمدیواله در گفتوگــو بــا

ایســنا افــزود :در توســعه شهرســتانهای
اســتان همــدان از گذشــته تاکنــون عدالــت

الزم در جــذب ســرمایهگذار ،عمــران و آبادانی
در زمینههــای مختلــف صــورت نگرفتــه و بــه

هــر ترتیــب انتظــار آن اســت کــه عدالــت الزم

عادالنــه بــه تمــام نقــاط اســتان متناســب بــا
از شهرســتانها و اســتان در زمینــه خدمات و
صنعت ...داشته باشد.

برخــی از اســتانها هــم اتفــاق افتــاده که فرد
موارد مشورت مجامع بوده است.

نظــارت دقیــق بــر همــه امــور انتخــاب مدیران

او اظهار کرد :انتخاب استاندار از وظایف

و نماینــدگان اســتان همــدان هم مانند ســایر

اســتان و فرمانداران شهرســتانها متناسب با

اســتانها نظــر مشــورتی خــود را دادهاند و بر

اســاس نظــر مشــورتی وزیــر کشــور تصمیــم

و بــا تهیــه دالیــل و توضیحــات منطقــی بــرای

نقاط استان است مانند سیدابراهیم رئیسی،

هر شهرســتان یک شناســنامه داشــته باشــد؛

کــرد :انتظــار مــیرود کــه اســتاندار جدیــد یک

ذاتــی و اختیــارات قانونی وزارت کشــور اســت

ســرمدیواله خاطرنشــان کــرد :اســتاندار

نماینــده مــردم اســدآباد همچنیــن تاکید

بیانیه گام دوم انقالب و راهبردی را که رهبری
بیــان کردهانــد از جمله توجه بــه جوانگرایی،

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد
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 270391و شـماره شاسـی  NAG084NPRF01915مفقـود
گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای حسـین وحیدینیـا بـا اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی امضاء
شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه شـماره
 1026647مـورخ  1400/7/21بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی اسـت سـند مالکیـت تـک
بـرگ بـه شـماره چاپـی  177339سـری الـف سـال  1389تحـت پـالک 13483فرعی از
 2091اصلـی واقـع در بخـش یـک متعلـق بـه وی میباشـد کـه بعلـت نامعلـوم مفقـود
گردیده اسـت با بررسـی دفتر معلوم شـد سـند مالکیت ذیل شـماره چاپی 177339
سـری الف سـال  1389صفحه  362جلد  325بنام حسـین وحیدینیا ثبت و صادر
و تسـلیم شـده اسـت دفتـر امـالک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد لـذا باسـتناد تبصـره
یـک مـاده  120آییننامـه اصالحـی قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی و متذکـر
میگردد هر کسـی نسـبت به ملک مورد آگهی معاملهای انجام داده یا مدعی وجود
سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد بایسـتی ظـرف مـدت  10روز از تاریـخ انتشـار ایـن
آگهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت بـا سـند معاملـهای بـه
ایـن اداره تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت عـدم اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا
وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور
سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم آن بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی  -سرپرست ثبت اسناد و امالک خرمآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای فرود اسـمعیلینژاد مدیرعامل شـرکت راتامهر خرم با اسـتناد دو
بـرگ استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی بـا شـماره 1026602
مـورخ  1400/7/20جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره
مراجعـه و مدعـی اسـت سـند مالکیـت تـک بـرگ بـه شـماره چاپـی  23135سـری الـف
سـال  95تحـت پـالک  375فرعـی از  31اصلـی واقـع در بخـش  4متعلـق بـه مجتمـع
صنایـع غذایـی راتامهـر خـرم میباشـد کـه بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده و برابـر
سند رهنی شماره  35001مورخ  1397/2/27دفترخانه شماره  15خرمآباد در رهن
بانک کشـاورزی شـعبه انقالب میباشـد ،دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا
باسـتناد تبصـره یـک مـاده  120آییننامـه اصالحـی قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت
آگهـی و متذکـر میگـردد هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـهای انجـام
داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد بایسـتی ظـرف مـدت  10روز
از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت بـا
سـند معاملهای به این اداره تسـلیم نماید بدیهی اسـت در صورت عدم اعتراض در
مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم آن بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی  -سرپرست ثبت اسناد و امالک خرمآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای جعفـر سـیفی دلـی بـا اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه بـه شـماره
 139902151930000337و رمـز تصدیـق  911032مـورخ  1399/12/20از دفترخانـه
شـماره  17خرمآبادگواهی امضا شـده منضم به تقاضای کتبی دریافت سـند مالکیت
المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی اسـت سـند مالکیـت دفترچـهای بـه
شـماره  926724تحـت پـالک  278فرعـی از  38اصلـی واقـع در بخـش  2متعلـق بـه
وی میباشـد کـه بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت بـا بررسـی دفتـر معلـوم شـد
سـند مالکیـت اولیـه ذیـل ثبـت  12809صفحـه  154جلـد  89بنام ناصر صبوری ثبت و
صادر و تسـلیم شـده اسـت که برابر سـند قطعی  19657مورخ  1389/2/11دفترخانه
 12بنـام جعفـر سـیفی دلـی ثبـت گردیـده اسـت دفتـر امـالک بیـش از ایـن حکایتـی
نـدارد لـذا باسـتناد تبصـره یـک مـاده  120آییننامـه اصالحـی قانون ثبـت مراتب در یک
نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کسـی نسـبت به ملک مورد آگهی معاملهای انجام
داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد بایسـتی ظـرف مـدت  10روز از
تاریخ انتشـار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت با سـند
معاملهای به این اداره تسـلیم نماید بدیهی اسـت در صورت عدم اعتراض در مهلت
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به
صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم آن بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی  -سرپرست ثبت اسناد و امالک خرمآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای بهـزاد بارانـی سـوری بـا اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضـا شـده
منضـم بـه تقاضـای کتبـی بـه شـماره  1027037مـورخ  1400/7/22دریافـت سـند مالکیـت
المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی اسـت سـند مالکیـت تـک بـرگ بـه شـماره
چاپـی  225555سـری الـف سـال  95و شـماره دفتـر الکترونیـک 139620325001002760
بنـام بهـزاد بارانـی سـوری تنظیـم و صـادر شـده اسـت کـه بـه علـت جابهجایی مفقـود گردیده

متن آگهی مزایده
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه  9901623یـک دسـتگاه موتورسـیکلت مـدل  1395بـه شـماره
انتظامـی  482-86244ایـران رنـگ قرمـز ،بنزیـن سـوز  ،سیسـتم  :ویـوو  ،تیـپ  ، 125RD :ظرفیـت 2
نفـر تعـداد سـیلندر  1 :تعـداد محـور  2 :تعـداد چـرخ  2 :بـه شـماره موتـور  915728و شـماره شاسـی
(N2N***125 G 9512834حسب اظهار نظر کارشناس حفاظ جلو سمت راست شکسته ،تودوزی زین پاره
شـده  ،قالب جلو شکسـته  ،فاقد آینه و آج السـتیک ها  %50آج دارد و خودرو فاقد خالفی اسـت ولی دارای

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره  140060316001001960مـورخ 1400/06/08هیـات اول /دوم موضـوع قانـون تعییـن

بهاره کوهی و نیم عشر دولتی متعلقه بازداشت گردید و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 80/000/000
ریال ارزیابی شـده  ،از سـاعت  9الی  12دوشـنبه مورخه  1400/08/10توسـط اجرای اسـناد رسـمی سـنندج در

به شماره شناسنامه  65کد ملی  3960356188صادره از نهاوند در سه دانگ اعیان یک باب ساختمان

محـل سـنندج پارکینـگ قـدس از طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد .مزایده از مبلـغ  80/000/000ریال شـروع

بـه مسـاحت  50مترمربـع در محـدوده اراضـی پـالک  1و  5اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کرمانشـاه بـه

و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شد ضمنا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از
مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ
مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد در ایـن صـورت عملیـات فـروش از درجـه
اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد مـی گـردد و کلیـه هزینـه هـای قانونـی به عهده برنده مزایده اسـت و نیم عشـر
و حـق مزایـده نقـدا وصـول خواهـد شـد .تاریـخ نشـر آگهـی  :روز دوشـنبه مورخـه  1400/07/26تاریـخ برگـزاری
مزایده  :روز دوشـنبه مورخه  1400/08/10شناسـه آگهی 1993 :

رییس واحد اجرای اسناد رسمی سنندج  -شیوا وجدی

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

آدرس :جعفرآبـاد خیابـان ابـوذر -کوچـه عزیـزی کـه اداره اوقـاف بـه عنـوان مالـک عرصـه موافقت خـود را با
صـدور سـند اعیانـی اعـالم نمـوده محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه
فاصله  15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی
تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند
مالکیـت صادر خواهد شـد.
/1357م الف - 12/تاریخ انتشار نوبت اول - 1400/07/10:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/07/26 :
محمد عباسی  -رئیس ثبت اسناد وامالک
دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان همدان
نام و نام خانوادگی :الدن جعفری جوانی شماره دفترخانه :دفترخانه اسناد رسمی شماره  4شهر همدان
اسـتان همـدان شـماره پرونـده 140025026798000004 :گـردش کار بـه تاریـخ  1400/06/21در وقـت فـوق
العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است .پرونده
کالسـه فـوق تحـت نظـر اسـت .دادگاه بـا بررسـی اوراق و محتویـات پرونـده و انجـام مشـاوره نظـر بـه این که
اقـدام دیگـری ضـروری بـه نظـر نمـی رسـد ختـم رسـیدگی را اعـالم و بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال بـه شـرح
ذیـل مبـادرت بـه انشـاء رای مـی نمایـد .رای دادگاه درخصـوص درخواسـت شـماره 1400/4/14-1400/68009
اداره محترم کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بر اساس تصمیم متخذه در
جلسـه مورخ  1400/03/23کمیسـیون مشـورتی رسـیدگی به صالحیت عملی سـردفتران و دفتریاران و در
اجـرای دسـتور مـورخ  1400/4/11معاونـت محتـرم رئیـس قـوه قضائیه و ریاسـت عالی سـازمان ثبت اسـناد و
امالک مشـعر بر لزوم رسـیدگی به صالحیت عملی خانم الدن جعفری جوزانی دفتریار دفتر اسـناد رسـمی
شـماره  4همـدان بـه دلیـل غیبـت غیـر موجـه و طوالنـی کـه بیانگـر خدشـه دار شـدن صفـت امانتـداری در

شماره رای

نوعیت

تاریخ

محل وقوع

مساحت
(متر مربع)

پالک ثبتی

1783

غیر موات

1400/7/8

سنندج(آساوله)

1193/87

واقع در قسمتی از
پالک ثبتی  2713اصلی

مشارالیها و عدم التزام وی به رعایت قوانین و مقررات موضوعه می باشد بدین شرح که دفترخانه مزبور
به علت استعفاء سردفتر از دی ماه سال  1385تاکنون تعطیل بوده و کفالت دفترخانه بدون حق تنظیم
سـند مـی باشـد و مشـارالیها بعنـوان دفتریـار دفترخانـه از تاریـخ  1385/9/23پـس از اتمـام مرخصـی ،علـی
رغم تالش اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان جهت اطالع رسانی به وی اعم از الصاق دعوتنامه
در آخریـن نشـانی اعـالم شـده و انتشـار آگهـی در اجـرای مـاده  18آئیـن نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم
االجـرا تاکنـون بـه اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان همـدان مراجعـه ننمـوده و موضـوع اشـتغال و یـا

حکایتی ندارد لذا باستناد تبصره یک ماده  120آییننامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک

3908556/00
3908536/00

685261/00

2

3908421/00

685240/00

3

3908555/00

685229/00

4

متقاضـی اقـدام خواهد شـد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

هزینـه پارکینـگ از یـوم توقیـف تـا زمـان ترخیـص اسـت) متعلـق به آقـای فرزاد سـاعدپناه در قبال طلب خانم

685256/00

صید آقا نجفوند دریکوندی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرمآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

کرمانشـاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای زرین طال مال منت علی فرزند جمشـید

1

نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت عـدم اعتـراض در مهلـت مقرر و یا وصول اعتـراض بدون ارائه

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک

 97/7/23و سـند رهنـی 13597مـورخ  97/12/23و سـند رهنـی  9990مـورخ 94/10/7و

سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم آن به

چهارم کشــور و در شــاخص ناهمواری جادهای با امتیاز

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه

Y

مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف مدت  10روز از انتشار این آگهی

شــاخص خدماتدهی جادهای با کســب  ۷8امتیاز رتبه

میشنود.

X

اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معاملهای به این اداره تسـلیم

داد :با اقدامات انجام شــده اکنون اســتان خوزستان در

 ۲.8در رتبه  14کشور قرار دارد.

نقاط

نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای انجام داده یا

اســتان خوزســتان اجــرا شــده اســت .بهدارونــدی ادامــه

دردهــای مــردم را از نزدیــک و چهــره به چهره

اسـت و طبـق اسـناد رهنـی شـماره  12437مـورخ  96/12/27و سـند رهنـی  12997مـورخ
سـند رهنـی شـماره  11319مـورخ  96/4/20در رهـن بانـک میباشـد دفتـر امـالک بیـش از این

حفاظتــی بــا اعتبــاری بالغبــر  1۲هــزار میلیــارد ریــال در

گروههــا و اقشــار مختلــف حضــور مییابــد و

راحــت ،ســهل و آســان باشــد کــه در رفــع

 1384و شـماره پـالک  749ع  18ایـران  28و شـماره موتـور

و  400کیلومتر لکهگیری محور و 1۵3کیلومتر آسفالت

رئیسجمهــوری ،کشــور کــه بدون واســطه در

از وزیــر کشــور تا ســایر وزرا یــک رابطه پیگیر،

سند کمپانی کامیون ایسوز تیپ  NPRمدل  1384به شماره

راه اصلــی ،بزرگــراه ،اصلــی ،فرعی و روســتایی ،دوهزار

در بیــن قشــرهای مختلــف مــردم در اقصــی

عالوهبــر اینکــه رابطــه او بــا مقامــات کشــوری

مفقودی

اعتبــاری ،پروژههــای روکــش آســفالت در  ۶۵0کیلومتر

او ادامه داد :نکته دیگری که از استاندار

بــا مدیــران اســتان و اقشــار مختلــف و حضور

جدیــد بایــد بــا یــک شــناخت کامــل از اســتان

اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزســتان بیان
کــرد :طــی چهار ســال گذشــته علیرغــم محدودیتهای

گرفتاریهای استان مفید واقع شود.

توســعه در زمینــه کار مدیــران اداره مربوطه و

معاون ساخت و نگهداری راههای فرعی و روستای

اسـتعفاء خود از شـغل دفتریاری را پیگیری ننموده اسـت همچنین جهت شـرکت در جلسـه دادگاه بدوی
انتظامـی سـردفتران و دفتریـاران بـا همسـر نامبـرده تمـاس حاصـل گردیـد کـه مشـارالیه نیـز اعـالم نمودنـد
خانـم دفتریـار بـه علـت شـرایط موجـود و شـیوع بیمـاری کرونـا قـادر بـه حضور در جلسـه دادگاه نمی باشـند
و از هرگونـه تصمیـم دادگاه تمکیـن خواهـد نمـود .لـذا جلسـه دادگاه تشـکیل و پـس از انتظـار جهـت حضور
مشـارالیها ،اعضـاء دادگاه بـا نگـرش در مجمـوع اوراق و محتویـات پرونـده و گـزارش کارشناسـی ،رسـیدگی
الزم را معمـول و بـه اتفـاق رای بـه عـدم صالحیـت وی در شـغل دفتریـاری دفتـر اسـناد رسـمی صـادر و اعـالم
مـی نماینـد .رای صـادره ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ابـالغ قابـل تجدیـد نظـر در دادگاه تجدیدنظـر انتظامـی

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/7/17:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/7/26:
هیمن محمدی بهرام -سرپرست معاونت امالک و حقوقی م/الف1978:

سـردفتران و دفتریـاران سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک کشـور خواهـد بود .م.الـف1028 :
محمدرضا عدالتخواه – رئیس شعبه اول دادگاه جدیدنظر دادگستری کل استان همدان-عضو قضائی
اصغر پیرهادی -مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان همدان – عضو ثبتی

فرانک نجاتی – معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسنادو امالک استان همدان – عضو علی البدل

روزنامه اقتصادی چهار زبانه (فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی )

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

04:50

عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

شماره های تحریریه 88948104-8 :

سازمان امور شهرستان 88945293-7 :

دارای رتبه  Bروزنامههای کل کشور

شمارههای سازمان آگهیها88945293-7 :

فکس88906447 :

طلوع آفتاب

06:13

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

اذان ظهر

11:49

بنیانگذار :سیفاله یزدانی

مرام نامه اخالق حرفهای:

مدیر مسئول :علی پاکزاد

http://www.asre-eghtesad.com/content1

سردبیر :محمود پوررضائی فشخامی

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

اوقات شرعی

اذان مغرب

17:43

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m
E-mail:info@asre-eghtesad.com
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عصر انقراض (طنز)

اخبـــــــــــــــــار

افزایش  ۲۳.۸درصدی
هزینه خرید خانه در تهران

وقتی همه چیز سرجای
خودش است
راضیه حسینی

علــی اکبــری ،نماینــده ســابق شــیراز« :دنیــا بــه

تختجمشــید احتــرام میگــذارد ،نبایــد خودمــان
در سایت روزنامه بخوانید:

تحقیــرش

محوطــه

کنیــم.

تجهیز  ۳۰۵کتاب درسی
به  QRکد
امســال بــرای نخســتین بــار کتابهــای درســی در

همــه مقاطــع تحصیلــی مجهــز بــه رمزینههــای ســریع
پاســخ (بارکدهای هوشــمند) شــدهاند و بــه این ترتیب
امــکان دسترســی بــه محتــوای تکمیلــی آموزشــی از

پاســارگاد

طریــق گوشــی تلفن همراه بــرای دانشآمــوزان فراهم

مــردم منطقــه نــدارد.

بــه گــزارش ایســنا ،بــا اوج گرفتــن همهگیــری

در بازدیــد از بناهــای

غیرحضــوری از طریــق فضــای مجازی به عنــوان آموزش

ارتباطــی بــه کشــاورزی

شده است.

حرفهــای دولتمــردان

کرونــا و تعطیلــی مــدارس از ســال گذشــته ،آمــوزش

تاریخی اســتان فارس،

جایگزیــن در جریــان اســت .در ایــن میــان گوشــیهای

جای نقد دارد».
بعــد

از

تلفن و سیســتمهای رایانــهای جز جداییناپذیر آموزش

اینکــه

الکترونیک تبدیل شدهاند.

عــزتهللا ضرغامــی ،گفــت« :امــروز مــردم پاســارگاد به

وزارت آموزشوپــرورش از ســال گذشــته اقــدام به

دلیــل مقبــره کــوروش نمیتواننــد کشــاورزی کنند ،چاه

راهاندازی پلتفرم اختصاصی آموزش تحت عنوان شبکه

مقــداری انقبــاض پیــدا کنــد ».افــراد زیــادی از ایــن نظر

متناسبســازی محتــوای درســی ویــژه دوران کرونا را در

بزنند ،باید این مشکالت برطرف شود و قوانین حریمها
انتقــاد کردنــد و گفتنــد آقــای ضرغامی وزیر گردشــگری

است یا کشاورزی؟

شــاد کرد .ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز

طبــق آمــار رســمی هزینــه خریــد خانــه

بــه عــدد  ٢٣,٨درصــد رســیده اســت؛ بــه

پیشــنهاد میکنیم برای اینکه انتقادها کمتر شــود

در تهــران نســبت بــه پارســال  ۲۳.۸درصــد

یک وزارتخانه به نام «گردشگری و کشاورزی» داشته

اعــالم مرکــز آمــار ایــران از شــاخص

 ،١٣٩٩به طور متوســط  ٢٣.٨درصد بیشــتر

شــهریور ۱۴۰۰نشــان میدهــد کــه شــاخص

تــورم نقطــهای ایــن مــاه در مقایســه با

دو وزارتخانه با هم ادغام و یکی شوند و از این به بعد
باشیم ،وزیر آن هم هر جا رفت جای بناهای تاریخی را

افزایش داشته است.

قیمــت امــالک مســکونی شــهر تهــران در

عبارتی باید خریداران برای خرید یک واحد

بعــدی اســت کــه کاربــر ،گوشــی همــراه را مســتقیم بــه
ســایت ،فیلــم ،عکــس ،انیمشــین ،کتــاب الکترونیــک و

مســکونی در شــهر تهران نســبت به شهریور

با زمین کشاورزی عوض کند.
مثــال ًدر ســفر بــه اصفهــان میتواند وســط میدان
مکان خوبی برای کاشــت انواع ســبزیجات مثل شــوید،

کــه نســبت بــه مــاه قبــل( ١.٢ )٧٦١.٧درصد

کاهش تورم ماهانه

کاهش تورم نقطهبه نقطه

تــورم ماهانــه خریــد مســکن در تهــران در

نعنــا و پونه اســت .محوطه چهلســتون را نیــز به مزرعه

کاشت گوجه و بادمجان تبدیل کند.

همین شیراز فقط یک پاسارگار ندارد که میتواند

منقبــض شــود .از بــاغ عفیفآباد تا نارنجســتان قوام و
بــاغ جهاننمــا و ...میتواند کاربری کشــاورزی پیدا کند.

تــازه ارگ کریمخــان هــم هســت .اینهمــه فضــا بــرای

کشــاورزی یک گوشــه بالاســتفاده افتاده اســت و هیچ
کاربردی ندارد.

شــمال فعــال ًخیلــی مهــم نیســت .آنجــا بــه انــدازه

کافــی زمیــن کشــاورزی دارد و آثارباســتانیاش هــم بــه

کاهش داشته است.

نــرخ تــورم نقطــهای در شــهریور١٤٠٠

رمزینــه ســریع پاســخ یــا  ،QR CODEبارکــدی دو

پرداخت کنند.

قیمــت امــالک مســکونی بــر اســاس مــاه

نقش جهان ،یک ســری صیفیجات بکارد.عالیقاپو هم

بــه کیوآرکدهــا را در راســتای تقویــت محتوای آموزشــی
عملیاتی کرد.

مــاه قبــل( ٩.٩ )٣٣.٧واحــد درصــد کاهــش

پایــه فروردیــن  ١٣٩٥به عدد  ٧٥٢,٦رســید

دســتورکار قــرار داد و مجهــز کــردن کتابهــای درســی

محتــوای موضــوع در دســت بررســی اعــم از ایمیل ،وب

غیره متصل میکند.

یافته است.

 ۳۰۵کتــاب در دورههــای ابتدایی ،متوســطه اول و

درصد) ٤.٨ ،واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم ساالنه

شــهریور بــه  -١,٢درصــد رســیده اســت کــه در

همچنیــن نــرخ تــورم ســاالنه شــهریور

مقایســه بــا همیــن اطــالع در مــاه قبــل (٣.٦

دوم و  ۱۲۵کتاب در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

 ١٤٠٠امالک مســکونی شــهر تهــران به ٦٧,٣

دارای رمزینههای ســریع پاسخ هستند .به عبارت دیگر

اطــالع در مــاه قبــل( ٧.٩ ،)٧٥.٣واحد درصد

اول ،تمــام دروس متوســطه دوره دوم نظــری و ۱۲۵

درصــد رســیده اســت کــه نســبت بــه همیــن

تمــام دروس دوره ابتدایی ،تمام دروس دوره متوســطه

کاهش نشان میدهد.

کتــاب اصلــی در شــاخه فنیوحرفــهای و کاردانــش بــه
کیوآرکدهــا مجهــز شــدهاند و قــرار اســت ایــن محتواهــا
متناســب بــا پیشــرفت برنامــه درســی دانشآمــوزان

توقف روند کاهشی ابتال به کرونا در کشور

بهروزرسانی شوند.

برای اســتفاده از رمزینه ســریع پاســخ ،الزم است

ابتــدا نرمافــزار  QR CODEخــوان را نصــب و راهانــدازی

کنیــد .دوربیــن تلفــن همــراه خــود را بــه رمزینــه ســریع

لطــف مــرور زمــان و دســت طبیعــت ،خــود بــه خــود در

یــک اپیدمیولوژیســت و رئیــس کمیتــه

باالیی از جامعه واکسن زده و یا تمایل دارند

و بیخطر هستند .با این حال تزریق واکسن

گفــت :واقعیــت ایــن اســت که مــا در انتهای

پاســخ مورد نظر در صفحه کتاب نزدیک کنید تا تصویر

کشاورزی دارد که اگر چندتایی هم به ویال تبدیل شود
جای دوری نمیرود و اتفاقا ً به صنعت گردشگری کمک

بهداشــت ،ضمــن ابــراز نگرانــی از بــروز موج

ششــم کرونــا در کشــور ،گفــت کــه بــه نظــر

بهداشــت تقریبــا تــا هفتــهای  ۱۰میلیــون دز

واکســن تزریــق کردیــم ،دیگــر میتوانیم همه

داشــتیم .اعــم از افــرادی کــه بــا اســتفاده از

مــورد نظــر درس مربوطــه کــه در ســایت رشــد بارگذاری

اگــر وزارت راه و شهرســازی را هــم بزنیــم تنگ این

کُنــد و یــا حتــی متوقف شــده و ممکن اســت

و زیارتــی داخــل کشــور رفتنــد و آنهایی که در

علــی محبی ،قائممقام رئیس ســازمان پژوهش و

توجــه کــرد که مدیریت هــر اجتماعی به زبان

ســریع پاســخ(  ،) QR codeکاربرد و نحوه اســتفاده از

فیزیکــی در چنیــن اجتماعــات بزرگــی بســیار

بــه شــرایط حاکــم بر آموزش که از ســال گذشــته با آن

میتواند یکی از علل ایجاد این پدیده باشد.

دو کار بــزرگ انجــام داد کــه یکــی از آنهــا رمزینههــای

حــال نابودیانــد .در واقــع شــمال کشــور ،آنقــدر زمین

بسیار زیادی میکند.

راهبــری مطالعــات واکسیناســیون وزارت

میرســد ســرعت کاهــش بیمــاری در کشــور

دو تــا کــه نورعلــی نــور میشــود .وزیر مربوطــه میتواند

همانطــور کــه هنوز مــوج پنجم تمام نشــده،

کشــاورزی تبدیــل کند و اگر خوشــش نیامــد ،آنجا خانه

دکتــر مســعود یونســیان در گفتوگــو با

فقط میماند محیط زیســت ،که اگر ریاســت آن را

گفت :از نظر شناسایی و تعداد موارد جدید،

هرجــا دلــش خواســت میــراث فرهنگــی را بــه زمیــن

یا جاده بسازد.

هم به آقای ضرغامی بدهند دیگر مشکلی از بابت هیچ
چیــز وجــود ندارد .میتوان از جنــگل ،دریاها و کال ًهمه

کشور وارد موج ششم شود.

ایســنا ،دربــاره وضع بیماری کرونا در کشــور،
بــه نظــر میرســد کــه ســرعت کاهشــی بــروز
بیماری در کشــور کُند و یا حتی متوقف شــده

منابــع طبیعی اســتفاده درســت کرد .شــاید مثــال ًمقبره

و طــی چنــد روز اخیــر دیگر آن روند کاهشــی

از آب خلیــج فــارس بــه تخــت جمشــید وارد شــود و در

در کشــور نســبت افــرادی کــه دو دز واکســن

کــوروش بــه یکــی از جنگلها انتقال پیدا کند ،قســمتی

را کــه ابتــدای مهر داشــتیم ،نداریــم .از طرفی

پاسارگاد هم هندوانه کاشته شود.

دریافــت کردهانــد و دو هفتــه از آن گذشــته

باشــد ،هنــوز در حــدی نیســت کــه بتوانــد
برایمــان ایمنــی و مصونیــت قابــل مالحظهای

ایجاد کند.

چند درصد ایرانیان کامل
واکسینه شدهاند

وی افــزود :تــا تاریــخ  ۲۱مهــر جــاری،

حــدود  ۷۵درصــد جامعــه واجــد شــرایط
واکسیناسیون ،یعنی افراد باالی  ۱۲سال ،دز

ویروس «نیپا»
همهگیری دیگری که بشر
را تهدید میکند

مصونیــت در آنهــا ایجــاد شــده باشــد ،فقــط

یک محقق هشدار داد که ویروس نیپا میتواند همهگیری

شرایط و باالی  ۱۲سال است که انتظار داریم

دیگری باشد که جهان با آن درگیر خواهد شد.

بــه گــزارش ایســنا ،یکــی از محققــان واکســن

آســترازنکا گفت :جهان در حالی با همهگیری کووید۱۹-

درگیــر اســت کــه ویروس دیگری موســوم بــه نیپا وجود
دارد که میتواند همهگیری بعدی باشد .در حال حاضر
درمــان یــا واکســنی بــرای مقابلــه بــا این ویــروس وجود

نــدارد .ســارا گیلبرت گفت :اگر نــوع دلتای ویروس نیپا

اولشــان را دریافــت کردند و حدود یکســوم
جمعیت یعنی  ۳۵درصد هر دو دز را دریافت

کردهانــد .بــا ایــن حــال آن نســبتی کــه دو دز
واکســن را دریافــت کردنــد و دو هفتــه هم از

آن گذشــته کــه در ایــن صــورت انتظــار داریم
حــدود  ۲۵درصــد یا یکچهــارم جمعیت واجد
اکثریت این ۲۵درصد درمقابل ابتالی شــدید

یا مرگ ناشی از کووید مقاوم شده باشند.

واکسیناسیون کامل واجدین
شرایط تا نیمه دوم آبان

یونسیان ادامه داد :خوشبختانه نسبت

واکســن تزریــق کننــد ،بــه طــوری کــه وزارت
واکسن هم تزریق کرده ،که واقعا قابل تقدیر
اســت .بایــد بدانیــم کــه اگر بــا همیــن آهنگ

پیــش رویــم ،در نیمــه دوم آبــان میتوانیــم

کافــی نیســت و ایــن تصــور کــه از آنجایــی که
احتیاطــات را کنار بگذاریــم و همه فعالیتها

را بازگشایی کنیم ،درست نیست.

 ۳شرط ضروری

انتظــار داشــته باشــیم کــه اکثریــت جامعه ما

برای بازگشاییها

دو دز واکسنشان را تزریق کرده باشند و دو

هفته هم از آن گذشته باشد.

نگرانی از بروز موج ششم
وی بــا بیــان اینکــه توقــف روند کاهشــی

تعــداد موارد جدید نگرانکننده اســت ،گفت:
ما خیلی نگرانیم زیرا در ســطح نســبتا باالیی

داریــم بــه وضــع افقی میرســیم .در ســطحی

باالتر از فاصله بین موج دوم و ســوم و حتی

باالتــر از فاصلــه بیــن مــوج ســوم و چهــارم.
دقیقا اکنون در وضع فاصله بین موج چهارم
و پنجم هستیم و اگر قرار باشد در این زمان،

موج جدیدی ســوار شــود ،قطعا هم سیســتم
بهداشــت و درمان ما را مســتهلک میکند که

در حال حاضر هم خســته شــده و هم مجددا
تعــداد مرگهــا بــاال خواهــد رفــت .بنابرایــن
همانطــور کــه هنــوز موج چهــارم تمام نشــده

بود ،وارد موج پنجم شدیم ،این نگرانی وجود
دارد کــه در حــال حاضر هم هنــوز موج پنجم

تمــام نشــده ،مــوج ششــم را تجربــه کنیــم.
هرچند که کســی نمیتوانــد دقیقا پیشبینی

کنــد کــه چه زمانی این اتفاق رخ میدهد ،اما

باید همیشه آمادگی الزم را داشته باشیم.

واکسن الزم است ،اما کافی
نیست

یونســیان بــا بیــان اینکه نبایــد فراموش

کنیــم کــه واکســن الزم اســت ،امــا کافــی

نیســت ،گفــت :بــر ایــن اســاس بایــد نهایــت
تالشمــان را انجــام دهیــم تا مردم را نســبت

وی گفــت :البتــه تاکیــد میکنــم کــه

اگــر بــه پوشــش واکسیناســیون بــاالی  ۷۰تــا
 ۸۰درصــد برســیم ،میتوانیــم بســیاری از
محدودیتهایمان را به تدریج برداریم .منتها

اوال باید به پوشش باالی دو دز واکسن کامل
برســیم ،دومــا بایــد دو هفتــه از آن گذشــته
باشــد و ســوم هــم اینکــه بازگشــاییها و رفع

محدودیتهــای مــا بایــد مرحلــه بــه مرحلــه
باشــد .یعنــی نمیتوانیم به طــور ناگهانی هم

مــدارس و دانشــگاهها را بــاز کــرده و هــم از

ســویی مراســمهای فرهنگــی را برگــزار کــرده

و ورزشــگاهها و ...را بــاز کنیــم .زیــرا در ایــن
صــورت اگــر افزایشــی ایجــاد شــود ،دقیقــا

نمیتوانیــم متوجــه شــویم کــه کــدام یــک از
بازگشــاییها منجــر بــه آن شــده اســت .در

حالــی کــه اگــر بیــن هــر یــک از ایــن اقدامــات

دو تــا چهــار هفته فاصله بگذاریم ،اگر موجی

شــکل بگیــرد ،میتوانیــم متوجــه شــویم کــه
کــدام تصمیــم مــا منجر بــه آن شــده و همان

یــک تصمیــم را برگردانیــم .بایــد توجه کرد که

برگردانــدن تمــام محدودیتهــا قطعــا بــرای
جامعــه ســنگین اســت و از نظــر اقتصــادی،

روانــی و ...مقــدور نیســت .بــا ایــن اقدامــات
هــم میتوانیــم جامعــه را بــه تدریــج از نظــر
اقتصــادی ،اجتماعــی و روحــی فعــال کنیــم و

هــم انتظــار بازگشــت خطرناک بیمــاری را هم

نداشته باشیم.

علت توقف روند کاهشی
کرونا

به تزریق واکســن تشــویق کنیم .به کسانیکه
واکسنهراسی دارند ،با آموزش و ارائه دالیل

الزم ،اطمینــان دهیم که این واکســنها موثر

یونســیان دربــاره علــت توقــف رونــد

کاهشــی در مــوارد بــروز جدیــد کوویــد ،۱۹

مــاه محــرم اختالط جمعیتــی قابل مالحظهای

واضحــی از بارکــد ثبــت شــود .بــر ایــن اســاس اطالعات

تعطیــالت پیــش آمده به ســفرهای ســیاحتی

شده است به صورت دستهبندی نمایش داده میشود.

مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کردند .باید

برنامهریزی آموزشی توضیحاتی درباره درج رمزینههای

آســان اســت ،اما در عمل حفظ فاصلهگذاری

آنهــا در کتابهــای درســی ارائــه کــرد و گفــت :بــا توجه

دشــوار اســت .همیــن اختــالط جمعیتهــا

مواجه بودیم سازمان پژوهش در سال تحصیلی جدید

وی بــا بیــان اینکــه دو هفتــه بعــد از هــر

ســریع پاســخ بود .در ســالهای اخیر پیشــرفت فناوری

واقعــهای میتوانیــم انتظــار مشــاهده نتیجــه

فرصتهای خوبی برای توســعه مرزهای علم در اختیار

اکنــون هنــوز افزایــش واقعــی در کشــور

وی افــزود :رمزینههــای ســریع پاســخ ،امــکان

متوقــف شــود ،میتوانیم آن را بــه عنوان یک

میکننــد .تســهیل و تکمیــل جریــان یادگیــری ،تنــوع و

کنیــم .بــه هر حــال بایــد یکی دو هفتــه دیگر

تصویر ،توسعه دانش و مهارتها فراتر از کتاب درسی

موقــت در رونــد کاهشــی و یــا حتــی افزایــش

اهداف رمزینهها هستند.

را داشــته باشــیم ،گفــت :البتــه خوشــبختانه

قرار داده است.

نداشــتیم ،امــا همیــن که یک آهنگ کاهشــی

دسترســی بــه انــواع محتواهــای آموزشــی را فراهــم

واقعه نگرانکننده یا به عبارتی افزایش تلقی

جذابیت در آموزش ،خروج کتابها از یکنواختی متن و

بگذرد .البته در گذشــته ،گاهی شــاهد توقف

و ســهولت دسترســی بــه آموزش بــرای همــگان از دیگر

موقتــی نیــز بودهایم و اصطالحــا دندانه رو به

قائممقــام رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامهریزی

روند کاهشــی بازگشــتهایم ،کــه امیدوارم این

قبــل از عملیاتــی کردن رمزینههــا زیر چاپ رفته بود که

باالیی در روند اپیدمی داشتهایم و مجددا به

آموزشــی با اشــاره بــه اینکه تعداد محــدودی از کتابها

اتفــاق رخ دهد و بتوانیم در ســطحی پایینتر

دارای بارکد نیستند؛ اما در فایل پیدیاف آنها قرار داده

مثــال معــادل فاصلــه بین موج دوم و ســوم ،و

یا حتی سطحی خیلی پایینتر از آن به وضع
پایدار برسیم که در این صورت انتظار کاهش

آن  ۵۰درصد است.

ویــروس نیپــا جدیــد نیســت و سالهاســت کــه در

کمین بشر است .در سال  ،۱۹۹۹این ویروس از طریق

خفاشها وارد مرکز مالزی شد و تغذیه خوکها از باقی

مانده الشــه خفاشها موجب شــد ویروس از خوک به
انســان منتقــل شــود .به نظــر میآید انتقــال ویروس از
طریــق تمــاس محافظت نشــده بــا ترشــحات خوکها یا
بافت حیوان بیمار اتفاق افتد.

در آن زمــان حــدود  ۱۰۵نفــر در مالــزی در مــدت

هشــت مــاه پــس از آلــوده شــدن به ویــروس و به دلیل
عوارض ناشی از آن از جمله رفتن به کما ،تب و التهاب

مغــز جان خود را از دســت دادنــد .ویروس نیپا به مرگ

حدود  ۴۰درصد از مبتالیان منجر شد.

ویــروس نیپــا ممکــن اســت از طریــق حیوانــات و

همچنیــن مــواد غذایــی آلوده یــا تماس انســانی منتقل

شــود .بــه گزارش یــورو نیوز ،ســازمان جهانی بهداشــت
( )WHOاعــالم کــرده اســت :مصرف میوههــای آلوده به
ادرار یــا بــزاق خفاشهــای آلــوده ،محتملتریــن منبــع

انتقال ویروس است.

بارکدخوان را به روی گوشی تلفن همراه نصب کنند تا
وقتــی موبایــل را روی رمزینههــا میگیرند به محتواهای

مرگها به زیر  ۱۰۰نفر را خواهیم داشت .در

تــدارک دیــده شــده وصــل شــوند کــه بــرای درسهــای

مراســم و  ...بایــد ســبک و ســنگین کنیــم کــه

ویدئوهایــی از قرائــت آیــات مربوطــه در دســترس قــرار

عیــن حــال برای هر بازگشــایی و برگــزاری هر
آیا میارزد که ما این فعالیت یا مراســم را به

قیمــت روزانــه جان صدها نفر و داغدارشــدن
هزاران خانواده برگزار کنیم؟

وی درباره شاخصهای رنگبندی کرونا،

مختلف ،متفاوت اســت .به عنوان مثال در درس قرآن
میگیــرد و بــه فراگیــری بهتــر و صحیــح خوانــدن قــرآن
کمــک میکنــد .یــا در کتــاب علــوم ،آزمایشــات در قالب

ویدئوهــا نمایــش داده میشــوند .در مجمــوع محتــوای

الکترونیکی که رمزینهها به آن وصل میشــوند شــامل

گفــت :بــه نظــر میرســد کــه رنگبندیهــا بــر

فیلم ،صوت ،انیمیشن ،موشنگرافی و غیره است.

کــه بــرای پیشبینی وضع بیمــاری مقداری ما

اطالعیه تامین اجتماعی
درباره کالهبرداری
از مستمریبگیران و
بیمهشدگان

اســاس میزان بســتری در بیمارستانها است
را عقب میاندازد و بهتر اســت که بر اســاس
مــوارد جدیــد شناســایی رنگبنــدی را انجــام
دهیم.

وجود داشــته باشــد ،ناگهان با ویروسی مواجه خواهیم

شــد کــه بســیار قابــل انتقال اســت و میزان مــرگ و میر

شــده اســت اظهار کرد :دانشآموزان میتوانند نرمافزار

احیای زیستبوم نوشتافزار ایرانی با مشارکت بنیاد برکت

ســازمان تامیــن اجتماعــی در اطالعیــهای از

همــکاری بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی

و رونــق زیســتبوم نوشــتافزار ایرانی شــده

کارآفرینــی اجتماعــی بــه شــکل مســتقیم در

ماننــد «مشــق احســان» فرآیند تســهیلگری

ســودجویی عــدهای از مســتمریبگیران و بیمهشــدگان

رونق تولید نوشــتافزار داخلی و احیای این

وی بــا تاکیــد بر احیای واحدهای تولیدی

نمیکنــد و نوعــی تســهیلگری را انجــام

ایرانی تســریع میکنــد و باعث افزایش تولید

بــه گزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان تامین

جوهری ادامه داد :بنیاد برکت از ابتدای

جوهــری از ادامــه رونــد حمایت و احیای

مســتمریبگیران محترم در شــکوائیهای اظهار کردند که

شــتابدهنده کارآفرینــی اجتماعــی کــرده

جــاری خبــر داد و گفــت :همچنیــن حفــظ و

بهانــه ارائــه بیمه مکمل درمان ،قطــع خدمات بیمهای و

فرمــان امــام و مجمــع ایراننوشــت باعــث
زیستبوم شده است.

است.

نوشــتافزار ایرانی گفت :ســال گذشــته ۱۵۰

معــاون تامیــن نهادهها و مشــارکتهای

کارگاه تولیــد نوشــتافزار ایرانــی بــه همــت

اظهــار کــرد :شــرکت شــتابدهنده کارآفرینی

بــا دریافــت تســهیالت ،تغییــرات ســاختاری

اقتصــادی بنیاد برکت ضمــن بیان این مطلب

اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از واحدهــای

مشــارکتی بنیــاد برکــت باعــث تســهیل و
افزایــش تولیــد نوشــتافزار و لوازمالتحریــر

ایرانی شده است.

بنیاد برکت تشکیل و احیا شد .این کارگاهها

در خــود ایجــاد کــرده و بــه چرخــه تولیــد
بازگشتهاند.

جوهــری تصریــح کــرد :ایــن کارگاههــا

امســال عــالوه بــر افزایــش تولید ،بر ســاخت

هــادی جوهــری افــزود :ایــن واحــد

محصوالتــی کــه پیشتــر از خــارج کشــور وارد

مالی ،اخذ تســهیالت ،بازاریابی ،ایجاد شبکه

معــاون مشــارکتهای اقتصــادی بنیــاد

مشارکتی بنیاد برکت با سرمایهگذاری ،تامین

فروش و تسهیلگری باعث شتابدهی تولید

میشد مانند رواننویس تمرکز کردهاند.

برکت خاطرنشــان کرد :شــرکت شتابدهنده

فرآینــد تولیــد نوشــتافزار ایرانــی مشــارکت
میدهد.

ســال گذشــته اقــدام بــه مشــارکت با شــرکت
اســت .این شــرکت همچنین با بنیاد احســان

و ستاد اجرایی فرمان امام هم همکاریهایی
دارد.

و شــتابدهی را در زیســتبوم نوشــتافزار

خبر داد.

در این حوزه میشود.

اجتماعــی ،در روزهــای اخیــر برخــی از بیمهشــدگان و

کارگاههای تولید نوشــتافزار ایرانی در ســال

عدهای با ادعای ارتباط با ســازمان تأمین اجتماعی و به

افزایش تولید کارگاههای احیا شــده در ســال

غیره از آنان تقاضای وجه کردهاند.

گذشته در دستور کار است.

در ایــن خصــوص بــه اطــالع بیمهشــدگان و

معــاون مشــارکتهای اقتصــادی بنیــاد

بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی میرســاند ،هــر طــرح

کارگاههــای نوشــتافزار ایرانــی کــه توســط

رســانههای جمعــی بــه اطــالع عمــوم میرســد و بیمــه

محصــوالت خــود بــه کشــورهای منطقــه

را تنها از طریق ســایت رســمی این ســازمان به نشــانی

به گفته معاون مشــارکتهای اقتصادی

برکــت در پایــان خاطرنشــان کــرد :تعــدادی از

و برنامــه جدیــدی در ایــن رابطــه ،صرفــا از طریــق

از طریــق برگــزاری رویدادهــای مختلف دنبال

بنیــاد برکــت احیا شــدهاند اقدام بــه صادرات

شــدگان و بازنشســتگان ،میتواننــد اخبــار این ســازمان

کردهاند.
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بنیــاد برکت ،این بنیاد کارآفرینی اجتماعی را
میکند.
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