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اتحادیــه اروپــا با حمایت از وضع مالیات بر کربن در ورودی 
مرزهایــش بــه درونگرایی اقتصادی در مواجهه با ســایر کشــورها 

متهم شده است.
این اقدام که در اولین مرحله، برای واردات محصوالتی چون 
کود، فوالد، آلومینیوم، برق و ســیمان به کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپــا اجــرا می شــود به موضوعی چالــش برانگیز میان کشــورهای 
توســعه یافته و کشــورهای نوظهور اقتصادی درخصوص مبارزه با 

عوامل گرمایش زمین  تبدیل شده است. 
برنامه وضع مالیات بر کربن که بروکسل مقر اتحادیه اروپا آن 
را در ۱۴ جوالی )۲۳ تیر( پیشنهاد داده است به منظور»تالش برای 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سطح جهان« پیش بینی شده و 
ترجیح بروکسل آن است که آن را »سازوکاری به منظور ساماندهی 
میــزان کربــن در برخــی از محصوالت وارداتــی در محدوده مرزهای 
اتحادیــه اروپــا« بنامــد. در این حال  کشــورهای نوظهور اقتصادی،  
اتحادیه اروپا را به اتخاذ رویه ای تبعیض آمیز و اجرای برنامه اقتصادی 
درونگرا در این خصوص متهم می کنند. از نظر اتحادیه اروپا اتخاذ 
ایــن سیاســت بــا هــدف جلوگیــری از گســترش صنایع آالینــده در 
کشورهایی است که برای انتشار گازهای گلخانه ای قوانین مالیاتی 
ویــژه ای ندارنــد و یــا قوانین آنها در این مورد در مقایســه با قوانین  

اتحادیه اروپا از قابلیت اجرایی کمتری برخوردار است.
 وضع این نوع مالیات به تدریج از ســال ۲۰۲۶ )۱۴۰۵( برای 

برخــی از شــرکت های آالینده از جمله شــرکت های 
هواپیمایــی اجرایــی می شــود. اکنــون ایــن شــرکتها 
در ایــن خصــوص مالیاتی نمی پردازنــد و اجرای این 
برنامه به منظور جلوگیری از مجازات های اقتصادی 
احتمالــی آنها در قبــال رقبای خارجی انجام خواهد 
شد. بروکسل همچنین بر این نکته تأکید دارد که 
»اتخاذ این سیاســت؛ صنایع موجود در کشورهای 
شــریک  اتحادیــه اروپا درخــارج از مرزهای آن را به 

رعایت موازین این اتحادیه ترغیب خواهد کرد.« 
بر اساس گزارش آنکتاد  )کنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
ملل( که نماینده کشورهای در حال توسعه است کشورهای روسیه، 
چین، ترکیه، اکراین، هند و برزیل از جمله کشورهایی هستند که  
مالیات بر کربن در مورد آنها اجرا می شود. این مالیات بر محصوالتی 
چون کود، فوالد، برق، سیمان و آلومینیوم وضع شده است. از نظر 
آنکتاد این مالیات جریانهای تجاری را به سمت  کشورهایی که صنایع 
آالینده آنها کمتر است، سوق می دهد؛ ولی تأثیر چندانی بر گرمایش 
زمین نخواهد داشت.  بر اساس محاسبات، اگر این مالیات برای 
هر تن کربن در محصوالت، مبلغ ۴۴ دالر)۳۸ یورو( باشــد میزان 
صادارت آنها ۱/۴ درصد کاهش می یابد و اگر ۸۸ دالر)۷۶یور( باشد 
این میزان کاهش صادرات به۲/۴ درصد می رسد. این در حالیست 
که میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از این برنامه صرفا 

۰/۱ درصد خواهد بود. 

مسکو در سیاستی تالفی جویانه برای کاهش 
۷/۶ میلیارد یووریی صادرات خود به اروپا در صورت 
اجــرای ایــن مالیات بــر واردات از اتحادیــه اروپا نیز 
مالیاتهایی وضع خواهد کرد. از نظر چین وضع این 
نوع مالیات به نوعی نقض قوانین سازمان جهانی 
تجارت است و منجر به ایجاد خدشه و بی نظمی در 
رقابت های اقتصادی می شود. وزرای محیط زیست 
چیــن، برزیــل، هنــد و آفریقــای جنوبــی بــا اقدامی 
مشترک در ماه آوریل )اردیبهشت( »نگرانی جدی 
خود را از این اقدام تبعیض آمیز، یکجانبه ، ناعادالنه و برخالف اصول 
مشــارکت در مســئولیت« از ســوی اتحادیه اروپا در وضع  این نوع 
مالیات ابراز کردند و سازوکار ساماندهی میزان کربن در محصوالت 
را کــه هــدف ایــن برنامــه اعــالم شــده اســت نوعــی ایجــاد مانع در 

گسترش روابط اقتصادی تلقی کرده اند. 
کشــورهای صنعتی نقش بسزایی در میزان آالیندگی محیط 
زیست داشته اند و به همین میزان باید در رفع آن نیز به نحوی ویژه 
تالش کنند. شرمی مهتا، پژوهشگر گروه پژوهش امور مالی، مستقر 
در هند با انتقاد شدید از این موضوع معتقد است: » این سازوکار 
به نوعی ابزار جدید امپریالیســیم اقتصادی برای تنبیه کشــورهای 
نوظهور اقتصادیست که تبدیل صنایع آنها به صنایع سبز به کندی 

صورت می پذیرد.«
منبع: لوموند

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، قرار بر این است که در 
طرح جهش تولید مسکن آورده اولیه متقاضیان هم مانند سقف 
تسهیالت و وام شناور باشد به این معنا که هر گروهی بر اساس 

میزان درآمد، آورده اولیه داشته باشد. 
محمود محمودزاده در گفت وگو با ایلنا درباره امکان ثبت نام 
انصراف دهنــدگان از مســکن ملــی در پــروژه جهش تولید مســکن 
)ســاخت ســاالنه یک میلیون واحد مســکونی ( اظهار کرد: افرادی 
کــه بــه هر دلیلی پس از ثبت نام از مســکن ملی انصــراف داده اند 
هم می توانند در پروژه جهش تولید مســکن ثبت نام کنند و هیچ 

محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
او ادامــه داد: همچنیــن ذخیره هــای مســکن ملــی بــه صورت 
خــودکار در ســامانه ثمن ثبت نام می شــوند و افــرادی که قبال برای 
مســکن ملی ثبت نام کردند اما در بخش ذخیره منتظر دور بعدی 
ثبت نام ها بودند نیازی به ثبت نام دوباره در سامانه ثمن را ندارند 
و بــه صــورت خــودکار اطالعــات ایــن افــراد در ایــن ســامانه جدیــد 
ثبت می شــود. اگر در پروژه های قبلی ظرفیت تکمیل شــده باشــد 

باقیمانده ها به پروژه جهش تولید مسکن منتقل می شوند.
معــاون مســکن و امــور ســاختمان تاکیــد کــرد: مــردم توجــه 

داشــته باشــند تمام شرایط پروژه جهش تولید مسکن شامل حال 
ثبت نام کنندگان در پروژه های قبلی می شود و هیچ تفاوتی از نظر 
شرایط برای متقاضیان در بین طرح های حمایتی مسکن وجود ندارد. 
باید تمام شرایط از نظر تسهیالت و سود تسهیالت و ... را یکسان در 
نظر بگیریم چراکه در غیر این صورت متقاضیان مسکن ملی انصراف 

می دهند تا وارد پروژه جهش تولید مسکن شوند.
محمــودزاده بــا بیان اینکه فعال یــک ماه فرصت برای ثبت نام 
تعیین شده و پس از آن هم پاالیش ثبت نام کنندگان انجام می شود، 
ادامه داد: مردم نگران نباشند قرار نیست با تکمیل ظرفیت سایت 
و سامانه بسته شود و تا یک ماه زمان برای ثبت نام گذاشته شده و 
پس از پاالیش به افرادی که واجد شرایط بودند پیامک انجام ادامه 

ثبت نام ارسال می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که جهش 
تولید مسکن در کدام مناطق از اطراف تهران به اجرا می رسد، گفت: 
این پروژه در تمام شهرهای جدید استان تهران به غیر از شهر جدید 
پردیــس کــه فعــال ظرفیت ندارد، به اجرا می رســد. شــهرهای پرند، 
هشتگرد، ایوانکی و احتماال شهرهای جنوبی تهران از جمله مناطقی 
هســتند که واحدهای جهش تولید مســکن در آن مناطق ســاخته 

خواهد شد. او از ساخت و ساز جهش تولید مسکن در درون شهر 
تهران خبر داد و گفت: ساکنان بافت فرسوده تهران هم مشمول 
دریافت تسهیالت و شرایط پروژه جهش تولید مسکن می شوند و به 

صورت خود مالکی می توانند به این پروژه ورود کنند. 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در 
چند روزی که از آغاز ثبت نام می گذرد، در اظهار نظرهای مختلفی 
شرایط تأهل یا تجرد ثبت نام کنندگان را تشریح کرده اند که برآیند 

آنها به این شرح است:
بانوان مجرد باالی ۳۵ سال

بانوان مجرد ولی قبالً ازدواج کرده با هر شرایط سنی که 
سرپرست خانوار باشند

بانــوان یــا آقایــان مجــرد دارای شــرایط فیزیکــی خــاص 
)معلولیت( با تأیید سازمان بهزیستی

بانــوان یــا آقایــان عضــو بنیاد ملــی نخبگان با هر شــرایط 
سنی و بدون در نظر گرفتن تجرد و تأهل

آقایــان مجــرد کــه قبــالً ازدواج کــرده و اکنون سرپرســتی 
فرزندان را بر عهده دارند.

چالش اتحادیه اروپا با اقتصادهای نوظهور برسر مالیات مرزی بر کربن 

آورده اولیه برای واحدهای جهش تولید مسکن بر اساس درآمد متقاضیان تعیین می شود

ترجمه: سلیم حیدری

ولیعهد عربستان سعودی اعالم کرد که بزرگترین صادرکننده 
نفت جهان قصد دارد تا سال 2060 به هدف انتشار صفر خالص 
گازهای گلخانه ای آالینده محیط زیست برسد. این هدف 10 سال 

دیرتر از هدف گذاری ایاالت متحده است.
محمد بن ســلمان همچنین شــنبه گذشته گفت که سرعت 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ دو برابر خواهد شد.
بــن ســلمان و وزیــر انــرژی عربســتان اعــالم کردنــد ریاض با 
تغییــرات آب و هوایــی مقابلــه خواهد کرد. امــا همچنان بر اهمیت 
تــداوم تامیــن هیدروکربــن هــا تأکیــد و بیــان کردند که ایــن امر به 

تضمین ثبات در بازار نفت کمک می کند.
آنها در طرح ابتکار سبز عربستان )SGI( و در آستانه اجالس 
COP۲۶، یعنــی کنفرانس آب و هوایی ســازمان ملل متحد که قرار 
اســت در پایــان مــاه در گالســکو برگــزار شــود، صحبــت می کردند. 
این اجالس امیدوار است با کاهش بیشتر انتشار جهانی گازهای 

گلخانه ای به مقابله با گرمایش زمین بپردازد.  
ایــاالت متحــده، دومیــن منتشــرکننده گازهای گلخانــه ای در 
جهان، متعهد به دستیابی به هدف انتشار »صفر خالص« است. 
بدین معنا که تا سال ۲۰۵۰ بیش از آنچه می تواند آالینده از محیط 
اطراف جذب کند، گازهای گلخانه ای منتشــر نمی کند. اما چین و 
هند، بزرگترین و سومین تولید کننده گازهای گلخانه ای در جهان به 

این جدول زمانی پایبند نبوده اند.
در این حال، امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، غول نفتی عربستان 
سعودی گفت: »شیطانی انگاشتن هیدروکربن ها مضر است.« به 

گفته او، آرامکو قصد دارد ظرفیت تولید نفت و گاز 
خود را افزایش دهد و در همین حال تا سال ۲۰۵۰ 
به هدف تولید صفر خالص در عملیات صنعتی خود 
برسد. او خواستار سرمایه گذاری جهانی بیشتر برای 

اطمینان از عرضه کافی نفت خام شد.
شاهزاده محمد نیز در اظهارات ضبط شده ای 
گفت که این پادشــاهی قصد دارد تا »ضمن حفظ 
نقش اصلی خود در تقویت امنیت و ثبات بازارهای 
جهانی نفت« در سال ۲۰۶۰ تحت برنامه اقتصادی 

خود به هدف انتشار صفر خالص برسد.
او افــزود: عربســتان ســعودی بــه ابتکار جهانی بــرای کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای متان تا سطح ۳۰ درصد از سال ۲۰۲۰ تا 

سال ۲۰۳۰ به ایاالت متحده و اتحادیه اروپا ملحق می شود.

هنوز به هیدروکربن ها نیاز است
جــان کــری، نماینــده تغییرات اقلیمــی آمریکا قرار اســت روز 

دوشنبه در نشست خاورمیانه سبز در ریاض شرکت کند.
هدف SGI حذف ۲۷۸ میلیون تن دی اکسید کربن در سال تا 
سال ۲۰۳۰ است. این عدد را مقایسه کنید با هدف قبلی حذف ۱۳۰ 
میلیون تن. ولیعهد گفت که ابتکار SGI شامل سرمایه گذاری بیش از 

۷۰۰ میلیارد ریال )۱9۰ میلیارد دالر( در این دوره می شود.
اقتصاد عربســتان همچنان به نفت وابســته اســت، هرچند 
ولیعهد تالش می کند تا تنوع در اقتصاد این کشور را ترویج دهد.

شــاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی گفت که جهان 

بــه ســوخت های فســیلی و همچنیــن انرژی هــای 
تجدیدپذیــر نیــاز دارد. او افــزود: »این مســاله باید 
یک راه حل جامع باشد. ما باید همراه بقیه باشیم 
و شــامل ســایر کشــورها بــودن مســتلزم پذیــرش 
تالش هــای دیگــران اســت تــا زمانــی کــه آنها قصد 

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را دارند.«
او گفــت که نســل جــوان پادشــاهی »منتظر 
مــا نخواهــد ماند تا آینده آنها را دســتخوش تغییر 

کنیم.«
او گفت ممکن است هدف انتشار صفر خالص قبل از سال 
۲۰۶۰ بــه دســت آیــد امــا پادشــاهی بــه زمان نیــاز دارد تــا کارها را 

»به درستی« انجام دهد.
یکی دیگر از تولیدکنندگان نفت خلیج فارس، امارات متحده 
عربی، در این ماه برنامه ای را برای انتشار صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ 

اعالم کرد.
کنسرســیوم غیرانتفاعــی کالیمــت اکشــن ترکــر، پایین تریــن 
رتبه ممکن را برای مقابله با تغییرات اقلیمی به عربستان سعودی 
می دهــد. اولیــن نیروگاه انرژی تجدیدپذیر عربســتان ســعودی در 
آوریل )اردیبهشت( افتتاح شد و اولین مزرعه بادی آن در ماه اوت 

)شهریور( شروع به تولید کرد.
با این حال، عربســتان برنامه ای برای ســاخت یک کارخانه ۵ 
میلیارد دالری برای تولید هیدروژن به عنوان یک سوخت پاک دارد و 
نهادهای مرتبط با دولت در حال جمع آوری کمک های سبز هستند.
منبع: رویترز

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e ghtesad.com

هدف گذاری عربستان  برای توقف انتشار
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هوالرزاق

 افزایش ریسک سرمایه گذاری در ترکیه با ورود

به فهرست خاکستری
مهرداد حاجی زاده فالح

 مدرس علوم بانکی 

 مصباحی مقدم: قرار گرفتن نام ایران

در لیست سیاه FATF اتفاق تازه ای نیست

حمل ونقل؛ مانع افزایش عرضه زغال سنگ و گاز 
روسیه به چین

گــروه ویــژه اقدام مالــی )FATF( که گروه 
ـای پیشــرفته G۷ بــرای حفاظــت از  اقتصادهـ
ـی جهانــی ایجــاد کــرده اســت،  ـ تم مال ـ سیسـ
پنجشــنبه رتبــه ترکیــه را بــه دلیــل ناتوانــی در 
جلوگیری از پولشــویی و تامین مالی تروریسم 
به فهرســت به اصطالح خاکســتری تنــزل داد؛ 
تصمیمی که می تواند سرمایه گذاری خارجی را 

کاهش دهد.
مارکــوس پالیــر ، رئیــس FATF،در یــک 
کنفرانس مطبوعاتی گفت که ترکیه ، بزرگترین 
اقتصادی که رتبه آن کاهش یافته است، باید در 
بخش بانکی و امالک و مستغالت خود و مسائل 
مربوط به نظارت جدی را مورد بررسی قرار دهد.
او افــزود: »ترکیــه بایــد نشــان دهــد کــه 
بــه طــور مؤثر با پرونده های پیچیده پولشــویی 

مقابله می کند و پیگرد قانونی مالی تروریسم را دنبال می کند و 
پرونده  های سازمان های تروریستی تعیین شده  از سوی سازمان 

ملل مانند داعش و القاعده را در اولویت قرار می دهد.
ـان می دهــد کاهــش رتبــه در فهرســت  ـات نشـ تحقیقـ
خاکستری روابط کشورها با بانک ها و سرمایه گذاران خارجی را 
که از رتبه بندی FATF پیروی می کنند، تحت فشار قرار می دهد 
و نشان می دهد که این حرکت می تواند بر لیر ترکیه تأثیر بگذارد، 

لیر ترکیه اوایل پنجشنبه به پایین ترین سطح خود رسید. 
وزارت خزانه داری ترکیه روز پنجشنبه در بیانیه ای گفت: 
»بــا وجــود کار مــا در زمینه ســازگاری ، قرار دادن کشــور ما در 

لیست خاکستری یک نتیجه نامحدود است.«
در ادامه این بیانیه آمده است: »در دوره آتی اقدامات الزم 
با همکاری FATF و تمامی نهادهای ذی ربط ادامه خواهد یافت 
تا کشورمان در اسرع وقت از فهرستی که شایسته آن نیست، 

خارج شود.«
در ســال FATF ، ۲۰۱9  به ترکیه در مورد »کاســتی های 
جــدی« از جملــه نیاز به بهبود اقدامات برای توقف دارایی های 

مرتبط با تروریسم و سالح های کشتار جمعی هشدار داد.
تحقیقات صندوق بین المللی پول در ســال جاری نشــان 
داد که فهرست بندی خاکستری ورودی سرمایه را تا حدود ۷.۶ 
درصد از تولید ناخالص داخلی )GDP( کاهش می دهد و همزمان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( و جریان پرتفوی نیز آسیب 

می بینند. از دیگر کشورهای فهرست خاکستری 
FATF می توان به پاکستان، مراکش، آلبانی و 

یمن اشاره کرد.
ســرمایه گذاران خارجی در سال های اخیر 
به دلیل دخالت سیاسی در سیاست پولی، تورم 
دو رقمی و پایین بودن ذخایر ارز رسمی از ترکیه 

فرار کرده اند.
مالکیت خارجی اوراق قرضه نسبت به ۲۵ 
درصد پنج سال پیش به حدود ۵ درصد کاهش 
یافته است؛ دوره ای که لیر ترکیه دوسوم ارزش 

خود را در برابر دالر کاهش داده است.
ترکیه برخی از توصیه های FATF را اجرا 
کرده است؛ اما یکی از آنها) قانونی که در سال 
گذشــته بــا هــدف محــدود کــردن تامیــن مالــی 
تسلیحات انجام شد (به دلیل آسیب ناخواسته 

به گروه های جامعه مدنی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
کمیسیون اروپا این هفته از ترکیه خواست تا توصیه های 
FATF را اجرا کند، اما گفت که این قانون سازمان های جامعه 

مدنی که اکنون با مجازات ها و نظارت نادرســت بر جمع آوری 
کمک های مالی مواجه هستند، به خطر انداخته است.

عفــو بین الملــل گفت که دولت ترکیــه »تقریباً مطمئنا« 
از ایــن قانــون بــرای هدف قــرار دادن ســازمان های غیرانتفاعی 

استفاده خواهد کرد.
عفــو بیــن الملــل عنــوان کــرد: ایــن »پیامــد ناخواســته 
سیاست های FATF است که اغلب دولت های سرکوبگر  از آنها 
ســوء اســتفاده می کنند و از FATF خواســته اســت تا مقامات 

ترکیه را برای تعدیل قانون  تحت فشار بگذارند.
پالیر گفت که FATF از نگرانی ها در مورد رفتار ترکیه با 

سازمان های غیرانتفاعی )NPO( آگاه است.
او افزود: »ترکیه باید یک رویکرد واقعی مبتنی بر ریسک را 
برای سازمان های غیردولتی اجرا کند و اطمینان حاصل کند که 

مقامات فعالیت های قانونی را مختل یا منع نمی کنند.«
در آگوســت رویترز گزارش داد که حداقل در پنج کشــور 
دیگــر - اوگانــدا ، صربســتان ، هند ، تانزانیــا و نیجریه  قوانین 
تصویب شده برای مطابقت با استانداردهای FATF برای تحقیق 
درباره روزنامه نگاران ، کارکنان سازمان های غیردولتی و وکال 

مورد استفاده قرار گرفته است.

حجت االســالم غالمرضــا مصباحی مقدمــی، عضــو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در 
لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به »FATF« و وضع 
مراودات اقتصادی ایران با یادآوری اینکه گروه ویژه اقدام مالی 
هر سه ماه یک بار لیست خود را به روز می کند و گزارش جدید 
ارائه می دهد، خاطرنشان کرد: اگر کشوری شروط این گروه را 
پذیرفته و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف می شود 
در غیر این صورت اسم آن تکرار می شود؛ بنابراین هیچ اتفاق 

تازه ای رخ نخواهد داد.
او در گفت وگــو بــا ایرنــا در این باره افــزود: FATF در مورد 
برخی کشورها اعالم می کند که این کشورها در لیست کشورهای 
غیرهمکار هستند؛ معنا و مفهوم آن این است که این کشورها 

استانداردهای این گروه را رعایت نکردند.
 مصباحی مقدم  خاطرنشان کرد: در واقع این گروه نه داغی 
دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعالم می کنند که این کشورها 
غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولت ها و شرکت ها 
می گیرنــد.  او اضافــه کــرد: اگر کشــورها بخواهنــد می توانند به 
توصیه های این گروه ترتیب اثر بدهند، معنای آن این است که این 
هشدار را جدی تلقی کنند و بر اساس آن در تعامالت اقتصادی 
خود احتیاط می کنند، در کشــوری ســرمایه گذاری نمی کنند یا با 
شرکتی که منطبق با شرایط مقرر در FATF عمل نمی کند، تعامل 
نمی کنند، اما اگر بخواهند همچنان ادامه بدهند هم می توانند 

به مراودات خود ادامه دهند و کسی نمی تواند مانع آنها شود.
رئیس کمیته فقهی بورس گفت: تحریم های آمریکا از نوع 
تحریم هایی اســت که اگر کســی رعایت نکند، نمی تواند با این 
کشــور تجارت کند و اگر کســی تخلف کند، از ســوی این کشــور 
تنبیــه و جریمــه خواهــد شــد؛ در حالی کــه FATF چنین ترتیب 
اثرهایی ندارد. عضو مجلس خبرگان تاکید کرد با اقدام FATF در 
قرار دادن مجدد نام ایران در لیست سیاه این گروه، تغییر تازه ای 
در مراودات ایران رخ نمی دهد. او همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره چگونگی جبران کاهش کسری بودجه سال جاری گفت: 
با توجه به اینکه این کسری مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ است، 
یکی از بهترین شیوه ها، مامور کردن وزیران و روسای دستگاه ها از 
سوی رئیس جمهوری برای مرور هزینه های سال جاری است تا در 
صورت امکان هزینه ها از سوی آنها کاهش داده شود. او راه دیگر 
برای جبران کسری بودجه را، کاهش تخصیص ها از سوی سازمان 
برنامه و بودجه عنوان کرد و افزود: این مورد قبال هم سابقه دارد؛ 
مثال سازمان برنامه می تواند از ۱۰۰درصد بودجه متعلق به یک 
دستگاه، ۸۰ یا ۸۵درصد آن را تخصیص دهد؛ به اندازه ای که این 
دستگاه هزینه های خود را کم کند، به این شکل بخشی از این 

کسری جبران می شود.
مصباحی مقدم راه سوم برای جبران کسری بودجه را انتشار 
و توزیــع اوراق از ســوی بانــک مرکــزی برای جمــع آوری نقدینگی 

عنوان کرد.

پکــن در حــال مذاکــره بــا مســکو بــرای 
افزایش تحویل ســوخت های فســیلی به چین 
است. سفیر روسیه در چین می گوید، با وجود 
آمادگی روسیه برای همکاری مشکالت حمل و 

نقل ممکن است مانع این تالش ها شود.
آندری دنیســوف، ســفیر روسیه در چین، 
ایــن هفتــه به خبرنگاران گفــت: »اقتصاد چین 
به سرعت از بحران ناشی از همه گیری در حال 
بهبود است اما ناتعادلی های خاصی وجود دارد 

که هیچ کس نمی تواند آنها را پنهان کند. طبق پیش بینی هایی 
که در رسانه ها می بینیم، زمستان سردی در پیش است. شمال 
شرقی، که به ما نزدیکتر است، ممکن است با کمبود مواجه شود. 
به همین دلیل، واقعاً از ما می خواهند که امکان افزایش عرضه را 
در نظر بگیریم. که ما البته آماده ایم.« او افزود: »عالوه بر زغال 
ســنگ، ما محصول جدیدی داریم که ســال گذشته تولید شده 
است: گاز طبیعی. سال گذشته ما آن را به صورت آزمایشی از 
طریق خط لوله گاز پاور سیبریا تأمین کردیم و میزان عرضه را به 
حدود ۵ میلیارد متر مکعب رساندیم. امسال قصد داشتیم آن را 
به ۱۰ میلیارد متر مکعب افزایش دهیم، اما هنوز نمی توانیم همه 

چیز را به ظرفیت کامل برسانیم.«
دنیسوف خاطرنشان کرد: اگرچه مقامات روسی افزایش 
تحویل گاز را بیان کرده اند، مسائل خاصی همچنان باقی است."
او گفت: »این مســئله تنها به عنوان یک مشــکل دولتی 
نیســت، بلکه مشــکل شــرکت های معادن و حمل و نقل اســت. 
برخــی مشــکالت مــا نه تنهــا از نظر حجم، بلکــه از نظر قابلیت 

حمل و نقل و تجهیزات گذرگاه های مرزی است.«

ایــن مقــام مســئول در مــورد حمل و نقــل 
جاده ای مرزی کاال به دلیل تشدید کنترل های 
بهداشتی و اپیدمیولوژیکی توضیح داد: »قبل از 
همه گیری، ۱۲۰ خودرو در یک زمان اجازه عبور از 
گذرگاه های مرزی را داشتند، اما اکنون فقط ۴۰ 

دستگاه مجاز هستند.«
دنیســوف خاطرنشــان کرد: »پــل جاده ای 
جدیــد مــرزی بالگووشنچنســک-هیهه و پل راه 
آهن در گذرگاه مرزی نیژلنسنکوی-تونگ جیانگ 
می توانند روند تحویل را به میزان قابل توجهی تسهیل کنند. با 
این حال، هیچ یک از گذرگاه های پل هنوز راه اندازی نشده است.
دنیسوف خاطرنشان کرد: »هر دو طرف )هم چینی ها و 
هم ما( اکنون به این فکر می کنند که چگونه راه اندازی این دو 
گذرگاه پل را سازماندهی کنند. پل راه آهن احتماال کمک زیادی 

به تجارت زغال سنگ خواهد کرد.«
مقامات چندین اســتان چین، عمدتا در شــمال شرق این 
کشور، از اواسط سپتامبر ) اواخر شهریور( تالش کرده اند تا با 
قطعی برق و اختالل در گرمایش که به دلیل کمبود و گرانی زغال 
سنگ و همچنین افزایش قیمت گاز طبیعی به وجود آمده است، 
مقابله کنند. برای جلوگیری از قطع برق، ۲۰ استان چین در ماه 
گذشته محدودیت هایی را برای مصرف برق، هم برای شرکت های 
صنعتــی و هــم بــرای خانوارها اعمال کرده انــد. در نتیجه، چین 
تالش کرده است با افزایش واردات سوخت های فسیلی وضع 
را تثبیت کند. تنها در ماه سپتامبر واردات زغال سنگ با رشد ۷۶ 

درصدی به ۳۲.۸۸ میلیون تن رسید.
منبع: راشاتودی

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع .  دوشنبه . 3 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4775 . 

عوامل گرانی و کاهش 
تقاضای مردمی از زبان رئیس 

اتحادیه صنف قنادان تهران
قنــادان، صنــف اتحادیــه رئیــس گفتــه بــه
شیرینیفروشانوکافهقنادی،نوساندرقیمتشکر
وتخممرغونبودروغنباقیمتمصوب،درکناراین
نکتــهکــهتاکنــونازســویدولــتحمایتــیازصنفما
صورتنگرفتهاست،همگیازعواملگرانیوکاهش

تقاضایمردمیاست.
علــی بهرمنــد دربــاره افزایــش قیمــت مــواد اولیــه 
گفت: شکر و تخم مرغ جزو مواد اولیه اصلی صنف ما 
محسوب می شود و متاسفانه شاهد نوسان شدید نرخ 
این محصوالت در بازار هستیم و همکاران ما برای تهیه 

این اقالم با مشکالتی مواجه هستند.
او افــزود: تاکنون از ســوی دولت حمایتی از صنف 
مــا صــورت نگرفته و برای ارائــه مواد اولیه با نرخ دولتی 

و یارانه ای به ما اقدام نشده است.
بهرمنــد تصریح کــرد: اکنون همــکاران ما مجبورند 
شــکر را در بــازار آزاد و بــه نــرخ ۱۳.۵ تــا ۱۴هــزار تومان 
بــا  تهیــه کننــد. همچنیــن در زمینــه تهیــه روغــن نیــز 
مشــکالتی مواجــه هســتیم و روغــن را بــا قیمت مصوب 
از کارخانه ها تهیه و از ســوی تعاونی اتحادیه بین اعضا 

توزیع می شود.
او بیــان کــرد: قیمت یک حلب روغن ۱۶لیتری بین 
۲۴۰تــا ۲۵۰هــزار تومــان اســت. در عین حــال از ابتدای 
ســال تا پایان مهر۱۴۰۰ حدود ۳۰ تا ۴۰درصد بر قیمت 
مــواد اولیــه مورد نیــاز همکاران ما در ایــن صنف اضافه 

کرده و سبب بروز مشکالت فراوانی شده است.
تداخلصنفیبالیجانقنادان

تعطیلــی  دربــاره  قنــادان  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
مغازه هــا و واحدهــای صنفی قنــادان توضیح داد: وجود 
مشــکالت اقتصــادی و همچنین شــیوع کرونا که تبدیل 
بــه دغدغــه اصلــی بنــده و اعضــای ایــن صنــف شــد و 
افزایــش بی رویــه قیمت مــواد اولیه و مشــکالت موجود 
بــر ســر راه تامیــن این مواد، مشــکالت مربوط به بخش 
نیروی انســانی شــاغل در این صنف و همچنین تداخل 
صنفــی برای از مشــاغل و اصنــاف که اصال تخصصی در 
تهیــه و تولیــد شــیرینی ندارنــد امــا بــرای تهیه شــیرینی 
اقــدام می کننــد، مســائل فراوانــی را بــرای همــکاران مــا 
ایجــاد کــرده اســت. او ادامــه داد: بــرای مثــال واحدهای 
صنفی نان های فانتزی، ســوپرمارکت ها و فروشگاه های 
زنجیــره ای موجــب بــروز مشــکالتی بــرای اعضــای صنف 

قنادان در سطح شهر تهران شده است.
بهرمنــد تاکیــد کــرد: در یک ســال اخیر بســیاری از 
همــکاران شــاغل از در ایــن صنــف، پروانــه کســب خود 
را باطــل و واحــد صنفــی را تعطیــل کرده انــد و از ایــن 
صنــف خــارج شــده اند. او  خاطرنشــان کــرد: بنــده بــه 
عنوان رئیس اتحادیه صنف قنادان تاکنون با مسئوالن 
مختلف نامه نگاری کرده و به شرح مشکالت و مصائب 
پرداختــه ام و خواســتار ممانعــت از ادامــه رونــد تداخــل 
صنفی ها شــده ام اما تاکنون اقدام موثری در این زمینه 
انجــام نشــده اســت. واحدهــای صنفــی تولیــد نان هــای 
حجیم و فانتزی های؛ آرد سوبســیددار دریافت می کنند 
و هــر کیســه آرد بــرای آنهــا شــاید ۳۰ تا ۴۰هــزار تومان 
هزینــه داشــته باشــد؛ در حالیکه ما مجبــور به تهیه آرد 
در بازار آزاد و با نرخ کیسه ای ۳۰۰هزار تومان هستیم 
بنابراین تولید شیرینی هرچند بی کیفیت در مقایسه با 
واحدهای صنفی قنادی ها در نان فانتزی ها دارای سود 
و منفعــت بــرای این صنف اســت. این واحدهای صنفی 
اقدام به تولید شیرینی های بی  کیفیت تر و البته ارزانتر 
برای قنادی ها کنند که این مســاله موجب شــد تا مردم 
بــرای شــغل مــا و همــکاران ما بدبین شــوند و فکر کنند 

اجناس ما گران تر هستند.
و  شیرینی فروشــان  قنــادان،  اتحادیــه  رئیــس 
کافــه قنــادی تهــران گفــت: شــیرینی و محصوالتــی کــه 
در واحدهــای صنفــی قنــادی ارائــه می شــود بــا تولیدات 
واحدهای صنفی نان فانتزی و... فاصله بســیاری از نظر 
کیفیت دارد. او درباره میزان مصرف و خرید شیرینی در 
هفــت ماهه ســال ۱۴۰۰ اظهار کــرد: با توجه به افزایش 
قیمت مواد اولیه که منجر به افزایش قیمت محصوالت 
نهایــی شــده طبیعــی اســت که تقاضــا کاهــش یابد. در 
ایــن مــدت تحت تاثیر کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا 
برای خرید شــیرینی بســیار پایین آمد و خرید شــیرینی 
جایــگاه خــود را در ســبد خانــوار از دســت داد؛ بنابراین 

این محصول جزو اولویت های خانوار قرار ندارد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: 
سیاست ما تقویت گشت های 

مشترک تعزیرات است
حکومتــی، تعزیــرات ســازمان رئیــس گفتــه بــه
ســیار و مشــترک گشــتهای تقویــت مــا سیاســت
تعزیــراتاســتوازهفتــهجــاریبــرایســاماندهیو
تقویــتهرچــهبیشــترگشــتهاازهمــکاریبســیجو

تشکلهایمردمیبهرهخواهیمبرد.
بــه گــزارش بــازار، احمــد اصانلــو گفت: بــه نظر ما 
گشت های مشترک تعزیرات فقط نباید در سطح عرضه 
و خرده فروشــی باشــد و بــر همیــن اســاس از ۱۸مهــر 
امســال طــرح نظارتــی دوماهــه گشــت های ســیار را بــه 
صورت فوق العاده در کشــور آغاز کردیم و همه مدیران 
کل تعزیرات اســتان ها مکلف شــدند خودشــان حداقل 

در ۳۰درصد گشت ها شخصا حضور داشته باشند.
و  عرضــه  ســطح  بــر  عــالوه  مــا  کــرد:  اضافــه  او 
خرده فروشــی در بحــث تولیــد و توزیــع نیــز تمرکز جدی 
خواهیم داشــت. اصانلو افزود معتقد به کار نمایشی در 
گشت های مشترک تعزیرات نیستیم و رویکردمان فعال 
کــردن گشت  هاســت و از هفتــه جــاری بــا کمک بســیج و 
تشکل های مردمی گشت هایمان را فعال تر خواهیم کرد. 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اکنون گشت های 
مشترک تعزیرات به صورت روزانه در سراسر کشور فعال 
است و آمار روزانه آن را در کل کشور جمع آوری می کنیم 
و اســتان ها را بر اســاس میزان گشت های سیار در مراکز 

تولیدی رتبه بندی خواهیم کرد.
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بــهگفتــهنائبرئیــسکانــونسراســری
مرغــدارانگوشــتی،اصــالحقیمــتمــرغدر
نــرخمؤلفههــایتولیــدو افزایــش راســتای
بــرایپایــداریتولیــدگوشــتمــرغصــورت

گرفتهاست.
به گزارش بازار، حبیب هللا اســدهللا نژاد 
گفت: بر این اساس قیمت هر کیلوگرم مرغ 
گــرم بــرای مصرف کننده ۳۱هزار تومان و برای 
عمده فروشــی ها ۲۹هــزار تومــان اعــالم شــد 
کــه بــه ایــن ترتیــب قیمت هــر کیلوگــرم مرغ 
زنــده درب مرغداری نیــز حدود ۲۱هزار تومان 

خواهد بود.
او تأکیــد کــرد: بعــد از افزایــش قیمــت 
اصلــی  مطالبــات  از  یکــی  تولیــد  مؤلفه هــای 
مرغــداران ایــن بــود کــه قیمت مرغ متناســب 
بــا افزایــش قیمــت مؤلفه هــای تولیــد اصــالح 
شــود که خوشــبختانه وزارت جهاد کشــاورزی 

مبادرت به اصالح قیمت و اعالم آن کرد.
نائب رئیــس کانــون سراســری مرغــداران 
اقــدام و  ایــن  بــا  گوشــتی گفــت: امیدواریــم 
تولیــد  پایــداری  و  اســتمرار  قیمــت،  اصــالح 
تــا پایــان ســال در ســایه تغییــر نکــردن مجدد 
قیمــت مولفه ها حفظ شــود و آرامش و ثبات 

به بازار مرغ باز گردد.
فراوانیمرغدرراهاست

صنفــی  انجمــن  دبیــر  همچنیــن 
تولیدکنندگان جوجه یک روزه ضمن تمجید از 
ســامانه بازارگاه برای تامین نهاده های دامی، 
اعــالم کــرد کــه از آبــان بــه بعــد تولیــد جوجه 

یک روزه به اندازه کافی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، محمدرضا 
صدیق پــور دربــاره دلیــل گــران بــودن این نوع 
جوجــه گفــت: در زمــان اصــالح قیمــت مــرغ 
در فروردیــن مــاه بــه قیمــت جوجــه یــک روزه 
بی توجهی و قیمت آن اصالح نشد. در نتیجه 
واحد های تولید این نوع جوجه ضرر دیدند و 

از فرآیند تولید خارج شدند.
او افــزود:، امــا اکنون بــا افزایش تقاضا، 
قیمــت جوجــه یــک روزه هــم افزایــش یافتــه 

اســت. البتــه یک صحبت های غیررســمی هم 
در حــوزه مرغ گوشــتی و هــم در حوزه جوجه 
یک روزه برای اصالح قیمت شــده اســت، ولی 
هنوز رسما اتفاقی نیفتاده است در حالی که 
نیاز اســت در اســرع وقت تکلیف تولیدکننده 
بــرای برنامه ریــزی درســت، مشــخص شــود. 
البتــه بــا وجــود ایــن ، تولیدکننــدگان تاکنــون 
بیــش از ۸۲۵میلیــون جوجــه یــک روزه تولیــد 

کرده اند.
صدیق پور با تمجید از سامانه »بازارگاه« 
وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: ســال گذشــته 
ســویا بیــش از ۱۵هــزار تومان قیمت داشــت، 
اما این ســامانه قیمت را کنترل کرد. بی شــک 
ایــن اقــدام یکــی از ایده های هوشــمندانه این 

وزارت بود.
او دربــاره انتشــار آمار هــای غلــط دربــاره 
جوجه هــای یــک روزه گفــت: بــه ویــژه از آبــان 
بــه بعــد تولید جوجه یک روزه بــه اندازه کافی 
خواهد بود و اکنون وضع خوبی بر بازار حاکم 

است.
محمدعلــی کمالــی سروســتانی، مشــاور 
اتحادیــه مرغــداران گوشــتی هم دربــاره وضع 
تامین نهاده های دامی برای مرغداران گوشتی 
گفت: در مرحله تایید حواله نهاده های دامی 
در ســامانه مشــکلی وجود ندارد، اما مشــکل 
تاخیر در حمل از انبار ها و گمرک  و همچنین 
مشکل دیگر گاهی کیفیت پایین نهاده وجود 

دارد.
او دربــاره مشــکالت مرغــداران در تامین 
جوجه یک روزه نیز گفت: تفاوت میزان تقاضا 
بــازار زیــاد  یــک روزه در  بــرای تامیــن جوجــه 
است. اما برنامه ریزی هایی در مدیریت تقاضا 
انجام شــده اســت کــه امیدواریم تناســبی در 
این بازار هم ایجاد شود، در نتیجه امیدواریم 

در آبان کمبود تولید مرغ نیز جبران شود.
کمالــی تاکیــد کــرد: بــه دلیــل افزایــش 
قیمت ماهی و گوشت قرمز تمایل به مصرف 
مرغ باال رفته است و این نیز دلیل دیگری بر 
تمایل مرغداران بر جوجه ریزی بیشتر است.

بــهگفتــهســخنگویاتحادیهفروشــندگان
لوازمیدکیخودرووماشــینآالتتهران،بازار
لــوازمیدکــیخــودروتــاحــدودیدچــاررکــود
اســت.عرضــهدرســطحبــازارزیــاداســتولی
ســطحتقاضــاکــماســت.بخشــیازایــنطــرح
کاهــشتقاضــابــهعلــتگرانــیقطعــهوجیب

خالیمردماست.
ســید مهــدی کاظمــی در ایــن بــاره بــه ایلنــا 
گفــت: بازار لــوازم یدکی خودرو اکنون وضع بدی 
نــدارد، جنــس بــه حــد الزم در بازار وجــود دارد و 
کمبــودی حــس نمی شــود. در یک مــدت اخیر که 
نــرخ ارز افزایــش داشــت و از ۲۴هــزار تومــان به 
۲۸هــزار تومــان رســیده اســت؛ قطعــات وارداتی 
بیــن ۴ تــا ۵درصــد افزایش قیمت پیــدا کردند که 
۵درصــد برای قطعات خودرو میزان قابل توجهی 

نیست.
او در مــورد کیفیــت افــزود: مقــداری اقــالم 
بی کیفیــت در بــازار دیــده می شــود تــالش زیادی 
هــم از طــرف اتحادیــه و برخــی از ســازمان های 
ذی ربــط ماننــد ســازمان صمــت ســازمان مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال انجــام می شــود تــا وجــود کاالی 

بی کیفیت در بازار به حداقل خود برسد.
کاظمــی تصریــح کــرد: قطعــه یــا از طریــق 
بــه دســت  تولیدکننــده  از طریــق  یــا  و  گمــرگ 
تولیــد  کاالهــای  مــورد  در  فروشــنده می رســد، 
کیفیــت  بــا  بســیار  کــه  گفــت  داخــل می تــوان 
هســتند و مشــکلی از ایــن نظر وجــود ندارد اگر 
هم مشــکلی وجود داشــته باشــد، می توانیم به 
تولیدکننده مرجوع کنیم  یا در مورد کیفیت کاال 
تذکر دهیم که عموما هم از طرف تولیدکننده ها 
پذیرفته می شود. اما در مورد واردات مشکالتی 

وجود دارد. 

همهفروشندههاهماطالعات
 کافیبرایتشخیصکیفیت

راندارند
او در ادامــه اضافــه کــرد: واردکننــده بــرای 
واردات کاالی خــود چنــد ارگان از جملــه گمــرک 
ایــن  می کنــد.  درگیــر  را  اســتاندارد  ســازمان  و 

ارگان ها جدیتی که باید برای جلوگیری از واردات 
کاالی بی کیفیــت انجــام می شــود را ندارنــد. برای 
مثــال می تــوان در همــان گمــرک و در بــازه زمانی 
پرداخــت تعرفــه کیفیــت کاالها را بررســی کرد تا 
کاالی بــدون کیفیت وارد بازار نشــود. متاســفانه 
چنیــن اتفاقــی رخ نمی دهــد و کاالی بی کیفیــت 
بــه فروشــگاه ها می رســد. همــه فروشــنده ها هم 
اطالعات کافی برای تشخیص کیفیت را ندارند و 
به این ترتیب این اجناس به دست مصرف کننده 
می رســد. بارهــا اعالم کرده ایم کــه آمادگی داریم 
برای کنترل کیفیت با ارگان های ذی ربط همکاری 

کنیم.
ســخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی 
خــودرو و ماشــین آالت تهــران گفــت: بــازار لــوازم 
یدکی خودرو تا حدودی دچار رکود اســت. عرضه 
در ســطح بازار زیاد اســت ولی ســطح تقاضا کم 
اســت. بخشــی از ایــن کاهــش تقاضــا بــه علــت 
گرانــی قطعــه و جیب خالی مردم اســت؛ از طرف 

دیگــر بــا شــیوع کرونــا از ســطح ســفر و تفریــح 
کاســته شــد کــه ایــن موضــوع موجب تــردد کمتر 
خودروها می شــود لوازم یدکــی خودرو نیز زمانی 
بــه فروش می رســد که خودرو تــردد کند و خراب 
شود. این موضوع باعث می شود که کمبودی هم 

در بازار وجود نداشته باشد.
او اضافــه کــرد: بــا این حــال خودروهایی که 
بــه تعداد کم در کشــور وجــود دارند متفاوت تر از 
خودروهایی هســتند که به تعداد زیاد در کشــور 
بــرای واردکننــده صرفــه اقتصــادی  تــردد دارنــد. 
ندارد که بخواهد قطعات این خودروها را به طور 
مرتــب و زیــاد وارد کنــد چــرا کــه تعــداد خودروها 
کم اســت بنابراین در کنار واردات دیگر قطعات، 
بــه تعــداد محدود بــرای این خودروهــا هم قطعه 
برهه هایــی  در  اســت  ممکــن  امــا  می کنــد  وارد 
کمبود وجود داشــته باشــد. تولیدکننده هم برای 
این دســته از خودروها قطعه تولید نمی کند چرا 
که تولید قالب برای قطعات این خودرو ها صرفه 

اقتصــادی نــدارد. با وجود این  اگر کمبودی وجود 
داشــته باشــد از کشــورهایی ماننــد امــارات آن را 
وارد می کننــد کــه می توانــد به صــورت چمدانی یا 
بــه اشــکال دیگر باشــد که تعرفــه گمرکی آن هم 
پرداخت می شود. بسیاری از خودروهای وارداتی 
کــه در ایــران تــردد دارند در کشــورهای عربی نیز 
وجود دارند بنابراین واردکنندگان می توانند برای 
تعــداد محــدودی از آنهــا کــه نیــاز به لــوازم یدکی 

دارند از این کشورها قطعه تامین کنند.
مــورد  در  ســوالی  بــه  پاســخ  در  کاظمــی 
صــادرات لــوازم یدکــی بیــان کــرد: اقالمــی ماننــد 
ســوپاپ موتور، رادیاتور موتور، جلوبندی و ... به 
۳۰ تا ۳۵کشــور دنیا از جمله کشــورهای اروپایی 
صادراتــی  هــدف  ازکشــورهای  می شــود.  صــادر 
مــا در ایــن حــوزه می توان بــه عراق، افغانســتان، 
آلمــان،  ایتالیــا،  ترکیــه،  آذربایجــان،  سکرســه، 
فرانســه، بلژیک، نروژ، کشــورهای آســیای میانه 
و... صادر می شود. برخی از همکاران ما صادرات 

لــوازم یدکــی خــودرو را در مقابــل واردات انجــام 
می دهند.

او خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشتر 
فروشــگاه های اینترنتی دارای جا و مکان و مجوز 
فعالیــت در حــوزه لــوازم یدکــی را ندارنــد، ســعی 
کنند تا از این فروشــگاه ها خرید نکنند. بخشــی 
از بدبینی که به علت وجود کاالی بی کیفیت، به 
صنف ایجاد شده است به دلیل این فروشگاه ها 
اســت. ایــن افــراد آمــوزش ندیده انــد و اطالعــات 
اجنــاس  کــه  می شــوند  باعــث  و  ندارنــد  کافــی 
بی کیفیــت بــه دســت مصرف کننده برســد زمانی 
هم که شــکایتی در اتحادیه ثبت می شــود، ما به 
دنبــال پیگیری هســتیم اما در بیشــتر مــوارد این 
فروشــگاه ها جــز در فضــای مجــازی دیگــر وجــود 
خارجــی ندارنــد. مــا در تهــران ۱۰هــزار و در ایران 
۱۲۰هــزار عضــو داریــم، اگر از آنها خرید شــود در 
صــورت بــروز مشــکل مصرفکننــدگان می تواننــد 

موضوع را پیگیری کنند.

بهگفتهرئیساتحادیهبارفروشــانتهران،
گرانــیربگوجهفرنگــیتابعــیازگرانــیگوجــه
نیستوبایدگرانیاینمحصولرادرمناسبات

کارخانهدارانجستوجوکنیم.
رب  اخیــر  گرانــی  دارایی نــژاد  مصطفــی 
گوجه فرنگــی را تابعــی از افزایــش نــرخ و نبــود 
گوجــه در بــازار ندانســت و در ایــن بــاره بــه ایلنــا 
گوجــه  گوجه فرنگــی،  رب  کارخانــه داران  گفــت: 
مــورد نیــاز خــود را قبــل از گرانــی و کمبــود ایــن 

محصول خریداری می کنند.

او ادامــه داد: ۵مــاه پیش نــرخ گوجه درجه 
یــک کیلویــی ۵هــزار تومــان بــود و گوجــه ربــی 
کیلویــی ۱۵۰۰ الــی ۲۰۰۰ تومــان خریــد و فروش 
می شــد. پــس مــی توان نتیجه گرفت که نســبتی 
بین گرانی رب و گرانی گوجه وجود ندارد و گرانی 
اخیــر را بایــد در مناســبات کاری کارخانــه داران 

جست وجو کرد.
ایــن فعــال اقتصــادی دربــاره دالیــل گرانــی 
گوجــه در روزهــای اخیــر، گفــت: گوجــه دشــت 
قزویــن بــه اتمام رســید و تا گوجه شــیراز به بازار 

برســد یــک بــازه زمانــی ۱۰ الــی ۱۵روزه زمان الزم 
است در این برهه زمانی در بازار نرخ گوجه روند 
صعــودی بــه خود گرفت و قیمت گوجه در میدان 

به ۸ الی ۱۰هزار تومان رسید.
رئیــس اتحادیه بارفروشــان ادامــه داد: هنوز 
گوجــه شــیراز و بوشــهر بــه بــازار نرســیده اســت و 
گوجــه شــیراز نوبرانــه اســت بعــد از اینکــه این بار 
بــه بــازار بیایید شــاهد شکســته شــدن قیمت این 
محصول خواهیم بود. پس مصرف کنندگان بدانند 

که تا ۱۰روز آینده نرخ گوجه متعادل می شود.

دارایی نــژاد خاطر نشــان کــرد: قیمت گوجه 
ربــی دشــت قزویــن در میــدان کیلویــی ۳هــزار 
تومــان و قیمــت گوجــه درجــه یــک ۶ الــی 7هــزار 
تومان اســت. نرخ گوجه درجه یک دشــت قزوین 
ســر بــاغ کیلویــی ۵هــزار تومــان و گوجــه ربــی 

کیلویی ۱۵۰۰تومان است.
بــه گفته او، روند صادرات گوجه فرنگی کند 
شــده است چراکه کشــورهای حوزه خلیج فارس 
که عمده خریداران این محصول هســتند بیشــتر 
خریدار گوجه فرنگی درجه یک گلخانه ای هستند 

و خریدار گوجه هوای آزاد ما نیستند.
رئیــس اتحادیــه بارفروشــان تصریــح کــرد: 
گوجه فرنگــی گلخانــه ای اصفهان در بازار موجود 
است و در روزهای آینده گوجه گلخانه ای مناطق 

جلفا، یزد و شیراز به بازار خواهد آمد.
او درباره شکسته شدن نرخ گوجه در ۱ آبان 
در میدان میوه و تره بار تهران، گفت: قیمت گوجه 
از ۱۰هــزار تومــان بــه ۸ هــزار تومــان رســید چراکه 
عرضــه ایــن محصول فراوان شــده اســت از این رو 

نرخ آن روند کاهشی به خود گرفت.

وزیــرصمتازکاهشــیشــدنروندقیمت
خودرودربازارآزادتاپایانسالخبرداد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر به نقــل از صدا 
و ســیما، ســید رضــا فاطمی امیــن پــس از بازدیــد 
از خــط تولیــد خــودروی تارا اتوماتیــک اظهار کرد: 
تــا پایــان ســال بالــغ بر ۱۰۰هــزار دســتگاه خودرو 
بیش از برنامه پیش  بینی شــده تولید خواهد شد 
ضمــن اینکــه ســال آینــده تولیــد خودرو از ســوی 
خودروســازان به بیش از یک میلیون و ششــصد 
هــزار دســتگاه خواهــد رســید کــه در آن مقطــع 
دیگر قرعه کشــی برای خودرو نخواهیم داشــت و 

قیمت ها نیز کاهش می یابد.
او افــزود: در قالــب یک برنامــه ویژه، ۹طرح 
بــرای صنعــت خــودرو طراحــی شــده اســت کــه 

بخشی از اجرای این برنامه به عهده ما و بخشی 
دیگر به عهده خودروسازان است.

فاطمی امین، صنعت خودرو را با اجرای این 
برنامه هــا، صنعتــی »رو بــه جلــو« توصیف کرد و 
گفت: روزهای خوبی را برای این صنعت پیش رو 

داریم.
وزیــر صمــت افزود: خــودرو بــه نوعی مظهر 
صنعت ایران اســت و خودروســازان برنامه منظم 
خــود را در همــه حوزه هــا اعــم از تولیــد مونتــاژ و 
قدرت ســازی صورت هفتگــی به ما ارائه می دهند 

و مورد رصد قرار می گیرند.
خودروســازی  مدیــران  از  کــرد:  اضافــه  او 
کیفیــت  زمــان،  کوتاه تریــن  در  کــه  خواســته ایم 
خودروهــای تولیــدی خــود را افزایــش دهنــد تــا 

رضایت مشتریان را به دست آورند.
وزیــر صمــت گفت: از زمــان به عهده گرفتن 
مســئولیت در وزارت صمــت، ۱۰برنامــه راهبــردی 
را در دســتور کار قــرار دادیــم کــه یکــی از آن هــا 
صنعــت خــودرو بوده اســت، موانــع، ظرفیت ها و 

چالش های این حوزه شناسایی شده است.
فاطمی امین افزود: خودرو ظرفیت صادرات 
نیز دارد که ســازمان توســعه تجارت با شناسایی 
ظرفیت ها، صادرات در این حوزه را از سال آینده 
بــا قــدرت و جدیــت بیشــتری در دســتور کار قــرار 
می دهــد. او دربــاره صــادرات خــودرو اضافه کرد: 
صادرات خودرو به ســه شــکل صــادرات خودروی 
کامل، صادرات قطعات و راه اندازی خط تولید در 

کشور هدف صادراتی است.

عضــوهیــأتمدیرهاتحادیهلــوازمخانگی
ازمنتفــیشــدنافزایــشقیمــتلــوازمخانگی

خبرداد.
محمدحسین رحیمی در مورد نوسان قیمت 
لــوازم خانگــی در بــازار و افزایــش قیمــت برخــی 
تولیدات داخلی لوازم خانگی به خبرگزاری فارس 
گفت: اکنون بازار لوازم خانگی در آرامش خاصی 
بــه ســر می بــرد و برخی تولیدکننــدگان که قیمت 
محصــوالت خود را افزایش داده بودند، قیمت ها 

را به حالت قبل برگردانده اند.
او ادامــه داد: تغییــر قیمــت لــوازم خانگــی 
در بازار حدود یک تا ۱.۱درصد بود که در سطح 
کلــی ناچیــز اســت. در عیــن حــال، هیــچ اتفــاق 
مهمــی در بــازار لــوازم خانگــی نیفتــاده اســت و 
کارخانه هــا نیــز در حال تولیــد و عرضه محصول 

به بازار هستند.
عضــو هیــأت مدیره اتحادیه لــوازم خانگی با 
بیــان اینکــه اکنون خریــدار لوازم خانگــی در بازار 

وجــود دارد، ولــی به انــدازه قبل کــه کاالها ارزان 
بودنــد، فــروش نداریــم، افزود: طبیعی اســت که 
بــا افزایش قیمت لوازم خانگــی، مصرف کنندگان 
رغبــت کمتــری بــه خرید لــوازم خانگی نو داشــته 
باشــند. به عنوان مثال وقتی قیمت یک ماشــین 
۵میلیــون  بــه  تومــان  ۳میلیــون  از  لباسشــویی 
تومان رسیده است، به اندازه قبل تقاضای خرید 

در بازار وجود ندارد. 
به گفته رحیمی، بیشــتر خرید لوازم خانگی 
از ســوی زوج هــای جــوان و بــه عنــوان جهیزیــه 
صــورت می گیــرد کــه ۵۰ تا ۶۰درصد فــروش بازار 
بــه ایــن بخش اختصــاص دارد و در این زمینه دو 
نهاد دولتی نیز برای ارائه جهیزیه ارزان  قیمت به 

مردم اقداماتی را انجام داده اند.
خانگــی  لــوازم  از  بخشــی  داد:  توضیــح  او 
بابــت جایگزینــی  نیــز همــواره  بــازار  موجــود در 
محصــوالت فرســوده خریداری می شــد که اکنون 
بــه دلیــل باال بودن قیمت ها در مقایســه با قبل، 

مــردم ابتدا به ســراغ تعمیر وســایل معیوب خود 
می رونــد و پــس از آن ممکــن اســت بــرای خریــد 

محصول جدید اقدام کنند.
عضــو هیــأت مدیــره اتحادیــه لــوازم خانگــی 
دربــاره ممنوعیــت واردات لوازم خانگی به کشــور 
از ســه ســال گذشــته تاکنــون، گفــت: اگــر کاالی 
خارجــی در بــازار دیــده می شــود، در واقــع کاالی 
قاچــاق اســت و محصولــی بــه صــورت رســمی بــه 

کشور وارد نمی شود.
رحیمی تأکید کرد: کاالهای داخلی به اندازه 
نیــاز بــازار عرضه می شــوند و جلســاتی به صورت 
مــداوم بیــن فروشــندگان و تولیدکننــدگان لــوازم 
خانگــی و وزارت صنعــت برگــزار می شــود تــا بازار 

لوازم خانگی در آرامش باشد.
او در پاســخ به این ســؤال که آیا برای ارائه 
کارت اعتبــاری خریــد لوازم خانگــی اقدامی انجام 
شده است؟ نیز عنوان کرد: بحث جدیدی در این 

مورد مطرح نشده است.

نرخ مصوب مرغ  ۳۱ هزار تومان شد

رحیمی،عضوهیأتمدیرهاتحادیهلوازمخانگی:افزایش
قیمتلوازمخانگیمنتفیشد

وعدهوزیرصمتدربارهکاهشقیمتخودروتاپایانسال

رئیساتحادیهبارفروشانتهران:گرانیربربطیبهگرانیگوجهندارد

2دلیلرکوددربازارلوازمیدکیخودرو
به گفته سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران، شیوع کرونا و جیب خالی مردم  سبب کاهش تقاضای 

خرید لوازم یدکی شده است
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اتــاق  تجــارت  تســهیل  کمیســیون  رئیــس 
تهــران می گویــد بــا حذف شــرط رفع تعهــد ارزی 
افــزوده  بــر ارزش  از شــروط اســترداد مالیــات 
میلیــارد   ۵۰۰ و  هــزار  ســاالنه  صادرکننــدگان، 
تومــان از منابــع صادرکننــدگان مســترد خواهــد 

شد.
بــه گــزارش اتــاق بازرگانــی تهــران، محمــد 
الهوتی، با اشــاره به اینکه تجارت خارجی کشــور 
در شــش ماهه نخســت امسال نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبــل، رونــد مطلوبــی را آغــاز کــرده 
اســت، اظهار کرد: امیدواریم تراز تجاری تا پایان 
ســال مثبــت شــود و افزایــش حجــم صــادرات تــا 

پایان سال ادامه پیدا کند.
رئیس کمیســیون تســهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران با بیان اینکه ارزش مراودات 
تجــاری ایــران در ۶ ماهه نخســت ســال جاری به 
۴۵میلیارد دالر رسیده است، ادامه داد: این رقم 
در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل، ۴۷درصد 
رشــد داشــته اســت؛ بــه نحــوی کــه صــادرات بــا 
ثبــت رقــم تقریبی ۲۲میلیــارد دالر از لحاظ وزنی 
۳۰درصد و از لحاظ ارزش ۶۱درصد رشــد داشــته 
اســت. رونــد رشــد صــادرات از اردیبهشــت ســال 
جاری آغاز شده و اگر با همین روند پیش برود، 
صادرات تا پایان سال، رکوردهای قابل توجهی را 

به ثبت خواهد رساند.
الهوتــی بــه ترتیــب، چیــن، عــراق، ترکیــه، 
امــارات و افغانســتان را بــه عنــوان پنــج مقصــد 
عمــده صادرات ایران معرفی کرد و گفت: امارات 
پیــش از ایــن در جایــگاه دوم مقاصــد صادراتــی 
ایــران قــرار داشــت که اکنــون جایگاه این کشــور 
دچــار تنــزل شــده اســت. کاهــش صــادرات بــه 
امــارات یــا بــه دالیــل سیاســی بــوده اســت یــا به 
دلیل برخی گشایش های صورت گرفته فی مابین 
ایــران و کشــورهای دیگــر کــه از میــزان ســوئیچ 
اســناد کاســته شــده و صــادرات بــه ایــن کشــور 

کاهش یافته است.
او همچنین گفت: چین نیز با وجود اندکی 
افــول در میــان مقاصــد تجــاری ایــران در ماه های 
گذشــته، اکنــون بــه صدر این کشــورها بازگشــته 
است. در عین حال، هند نیز از شمار پنج مقصد 
عمده صادراتی کشــور خارج شــده و در میان ۱۰ 
کشــور نخســت قــرار گرفته اســت که ایــن تغییر 
احتماالً به دلیل همراهی این کشور با تحریم ها 

به وقوع پیوسته است.
رئیس کمیســیون تســهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران در ادامه گفت: بررسی اقالم 
صادراتــی کشــور نشــان می دهــد کــه همچنــان 
محصــوالت خــام بــا ارزش افــزوده پاییــن نظیــر 
فرآورده هــای پتروشــیمی و میعانــات گازی ســهم 
عمــده ای را در ســبد صادراتــی کشــور بــه خــود 

اختصاص می دهند.
الهوتــی در ادامــه بــه تحلیل واردات کشــور 
در ایــن مــدت پرداخــت و گفــت: ارزش واردات 
در نیمــه اول ســال جاری، حــدود ۲۳میلیارد دالر 
بــرآورد شــده کــه نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
قبــل از لحــاظ وزنــی ۱۵درصــد و از لحاظ ارزشــی 
۳۷میلیــارد دالر رشــد داشــته اســت. نکتــه حائز 
اهمیــت اینکــه، بــا توجــه بــه ســهم ۸۵درصــدی 
ســهم  نیــز  و  واســطه ای  و  ســرمایه ای  کاالهــای 
واردات  ســبد  در  مصرفــی  کاالهــای  ۱۵درصــدی 
کشــور می توان اســتنباط کرد که افزایش واردات 
برخــالف برخی شــعارها کــه در ضدیت با واردات 
مطرح می شود، به افزایش تولید و البته افزایش 

کیفیت تولید کمک خواهد کرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید 
بــر اینکــه توجــه به تجــارت خارجــی، نبایــد صرفاً 
معطــوف به صــادرات باشــد، گفت: در شــرایطی 
کــه تنهــا ۱۵درصــد واردات بــه کاالهــای مصرفــی 
اختصاص دارد، تقویت واردات و واردات کاالهای 
واســطه تولیــد می تواند بــه پرکــردن ظرفیت های 

خالی بینجامد و موجب رونق اشتغال شود.
الهوتــی در ادامــه گفــت: امــارات بــه مبــدا 
تبدیــل شــده و  ایــران  وارداتــی  عمــده کاالهــای 
واردات از این کشــور به ۷ میلیارد و ۳۰۰میلیون 

دالر رسیده است. توجه به این نکته از آن جهت 
حائز اهمیت اســت که کاالهای وارداتی ایران به 
دلیــل تحریم هــا و ری اکســپورت، مســتقیماً وارد 
ایــران نمی شــود و از آنجــا که امــارات نقش هاب 
تجاری منطقه را ایفا می کند، رشد واردات از این 
کشــور بایــد از ســوی سیاســتگذاران مــورد توجــه 

قرار گیرد.
بــه گفتــه الهوتــی، پــس از امــارات، چیــن، 
ترکیــه، آلمــان و ســوئیس نیــز بــه عنــوان مبــادی 
بعدی واردات ایران در نیمه نخســت ســال جاری 
شــناخته می شــوند و تلفن همراه، ســویا، روغن، 
کاالهــای واســطه تولیــد و کاالهای اساســی جزو 

اقالم عمده وارداتی به شمار می آیند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه تــراز تجــاری کشــور 
دالر  ۲۰۰میلیــون  و  میلیــارد  یــک  میــزان  بــه 
منفــی اســت و بایــد تــالش شــود این تــراز منفی 
باالتــر  افــزوده  ارزش  بــا  بــا صــادرات کاالهایــی 
جبران شــود، ادامــه داد: افزایش ارزش کاالهای 
صادراتــی، تقویــت روابط سیاســی و دیپلماتیک، 
رفــع تنش هــای بین المللــی، ســرمایه گذاری های 
سیاســت های  اجــرای  در  تســریع  و  مشــترک 
پیش بینــی شــده می توانــد بــه تقویــت صــادرات 

کمک کند.

 محدودیت های جدید

برای صادرات بخش خصوصی
رئیس کمیســیون تســهیل تجارت و توسعه 
بــر  تاکیــد  بــا  ادامــه  در  تهــران  اتــاق  صــادرات 
اینکــه، چنیــن طرحــی، امــکان صــادرات از ســوی 
صادرکنندگان خوشــنام را سلب می کند، توضیح 
داد: این طرح نگاه تعزیراتی به صادرات داشته، 
نظــر  بــه  اســت.  انجــام  غیرقابــل  و  تحکم آمیــز 
می رســد بــا تصویــب ایــن طــرح، محدودیت هــای 
جدیــدی بــرای صــادرات، به ویژه صــادرات بخش 

خصوصی ایجاد شود.
الهوتــی در ادامــه گفــت: بــه محــض اطالع 
ســوی  از  مجلــس،  در  طــرح  ایــن  بررســی  از 
کنفدراســیون صادرات ایــران، مکاتبه ای با رئیس 
محترم مجلس انجام گرفت. البته باید از رئیس 
ســازمان توســعه تجــارت نیز قدردانــی کرد که به 
سرعت از طریق رایزنی و نامه نگاری، مجلس را 
از خطــرات تصویــب چنیــن طرحــی، آگاه کرد. در 
عین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز 
بــه طــرح صادراتی مجلس واکنش نشــان داده و 
ایــن اطمینــان خاطــر را بــه صادرکننــدگان داد که 

این طرح تصویب نخواهد شد.
اینکــه به دلیــل رفتارهــای ســه  بیــان  بــا  او 
ریســمان  از  صادرکننــدگان  گذشــته،  ســال 
ســیاه و ســفید نیــز می ترســند، افــزود: بــه دلیل 
محدودیت هایی که در سال های اخیر به واسطه 
ابــالغ بخشــنامه های متعــدد در حــوزه صــادرات 
ایجــاد شــده، به نظر می رســد، تأثیــر منفی و جو 
روانــی اینگونــه اخبــار بیش از تصویب آن اســت 
و اثــر منفــی خــود را حتــی پیــش از تصویــب بــر 
به نظــر  آنکــه  ضمــن  می گــذارد.  صادرکننــدگان 
می رســد تصمیم گیری در مــورد فرایند صادرات و 
بازگشــت ارز حاصــل از آن در حیطــه اختیــارات 
دســتگاه های اجرایــی بــوده و بــا وضــع قوانیــن از 
ســوی مجلس مشــکل پیچیده تر می شــود چراکه 
را  قانــون  اجــرا،  در  مشــکل  ایجــاد  صــورت  در 

نمی توان به سادگی اصالح کرد.
الهوتی در ادامه گفت: از نتیجه پیگیری ها 
چنیــن بــه نظر می رســد که بررســی ایــن طرح در 

مجلس متوقف خواهد شد.
رئیس کمیســیون تســهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران سپس به جلسه خود با وزیر 
صمت اشــاره کرد و گفت: با توجه به مســاعدت 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت، شــرط رفع تعهد 
ارزی از شــروط اســترداد مالیات بر ارزش افزوده 
صادرکنندگان حذف شــد. این یکی از بزرگ ترین 
خدمــات ارائه شــده بــه صادرکنندگان در شــروع 
کار دولــت ســیزدهم اســت کــه بــه این واســطه، 
ســاالنه یــک هــزار ۵۰۰ میلیــارد تومــان از منابــع 

صادرکنندگان مسترد خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

در  گمــرک،  آمــار  دفتــر  معــاون  گفتــه  بــه 
نیمــه نخســت امســال، بیــش ۱.۳ تــن خاویار به 
۲۳ کشــور جهــان صــادر شــد کــه ایــن میــزان در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ۱۱۰درصــد در 
وزن و ۵۰درصد در ارزش افزایش داشته است.
بــه گــزارش گمرک ایــران، معــاون فنی دفتر 
آمــار و پــردازش اطالعــات گمرکــی گمــرک ایــران 
گفــت: خاویــار ایران همــواره از کاالهای صادراتی 
منحصــر به فرد کشــور اســت کــه در اقصی نقاط 
جهــان طرفــداران خــاص خــود را دارد، بر اســاس 
تجــارت  مقدماتــی  و  موجــود  اطالعــات  و  آمــار 
خارجی کشور، در نیمه نخست امسال، به میزان 
۱.۳ تــن خاویــار بــه ارزش ۵۳۹ هــزار دالر به ۲۳ 

کشور دنیا صادر شده است.
میــزان  ایــن  کــرد:  اضافــه  غنیــون  آرزو 
صــادرات خاویــار، نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
از افزایــش ۱۱۰درصــدی در وزن  گذشــته حاکــی 
و ۵۰درصــدی در ارزش اســت بــه عبــارت دیگــر 
میــزان صــادرات خاویــار در شــش ماهــه نخســت 
ســال ۱۳۹۹ بــه میــزان ۶۰۵ کیلوگــرم و به ارزش 

۳۶۰هزار دالر بوده است.
معــاون دفتــر آمــار گمــرک دربــاره مقاصــد 
صــادرات ایــن محصول گفت: عمده ترین شــریک 
تجــاری در خریــد خاویــار ایــران، کشــور امــارات 
متحــده عربــی )بــه عنــوان کشــور طــرف معامله( 

بــوده کــه بــه تنهایــی خریــدار حــدود ۳۲درصد از 
ســهم وزنــی و ارزشــی خاویــار ایــران در ۶ماهــه 
نخســت امســال بــوده اســت. پــس از آن کشــور 
انگلســتان با ســهمی حــدود ۱۷درصــد از وزن کل 

صادرات خاویار، در رتبه دوم قرار گرفته است.
غنیــون افــزود: کشــورهای پرتغــال، کویــت 
و ژاپــن هریــک بــا ســهم حــدودی ۶درصــد از وزن 
کل خاویار صادراتی ایران در نیمه نخســت ســال 

جاری، رتبه های بعدی را از آن خود کردند.
ایــن  از  کــرد:  تصریــح  مســئول  مقــام  ایــن 
میــزان صــادرات خاویــار، ۴۶۶ کیلوگــرم به ارزش 
۲۰۲ هــزار دالر بــه پنج کشــور اروپایــی انگلیس، 
اســپانیا، ســوئیس، یونــان و پرتغــال صــادر شــده 
اســت کــه بــه تعبیــری حــدود ۳۷درصــد خاویــار 

صادراتی ایران به اروپا بوده است.
اطالعــات  پــردازش  و  آمــار  دفتــر  معــاون 
گمرکــی گمــرک ایــران گفــت: هرچنــد خاویــار در 
زمره کاالهای لوکس به شمار می رود و خریداران 
محدود و ویژه خود را دارد و از طرفی در مقایسه 
بــا کل صــادرات غیرنفتــی کشــور، ســهم بســیار 
ناچیزی از وزن و ارزش را داراســت، اما شایســته 
اســت به عنوان کاالیی نشــان دار از کشور ایران، 
هماننــد فــرش دســتباف، زعفــران و … همواره در 
فهرســت کاالهــای صادراتی ایران، جای داشــته و 

بلکه بدرخشد.

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی عنوان کرد که اگر 
خودروســازان بــرای خالــی کردن انبارهای شــان اقدام نکنند، بــرای برخورد 

جدی با آنان تمام ظرفیت های قانونی را به کار خواهیم گرفت.
کیومرث ســرمدی واله در گفت وگو با ایســنا بیان کرد: خودروســازان به 
جای جبران ضررهای ساختگی از جیب مردم، شرکت های زیرمجموعه شان 

را تعطیل کنند و هزینه ها و برخی رفتارهای مالی پر ابهام را پایان دهند.
نماینــده مــردم اســدآباد در مجلس شــورای اســالمی یادآور شــد: مایه 
شرمندگی است کشوری که دانشمندان جوانش پیچیده ترین تکنولوژی ها و 
پیشرفته ترین پهپادها را ساخته و یا مهندسی معکوس کرده اند، مدیرعامل 
شرکت خودروسازی آن علت دپوی هزاران خودرو را نبود قطعه ای حساس 

)ecu( اعالم کند.
ســرمدی گفــت: آنجــا چــه خبــر اســت کــه جوانــان خالقــی که موشــک 

نقطه زن می سازند امکان حضور ندارند تا »ما می توانیم« را معنا کنند؟
او در پایــان تاکیــد کــرد: دالالن و مافیای کثیف خودرو در کشــور را یک 
بار برای همیشــه زمین گیر کنند تا بهانه های ســبک از دســت خودروســازها 

گرفته شود.

شــورای عالــی مناطــق آزاد، ثبت آمــاری و ورود 
لــوازم خانگــی بــا نشــان تجاری ســاخت کــره جنوبی 
بــه محــدوده مناطــق آزاد و ویژه اقتصــادی را ممنوع 

اعالم کرد.
بــه گــزارش ایســنا، در ابالغیــه جمالــی، معــاون 
اقتصــادی شــورای عالــی مناطــق آزاد تجــاری و ویــژه 
اقتصادی به مدیران عامل سازمان های مربوطه اعالم 
شــده است که در اجرای منویات مقام معظم رهبری 
در شــهریور ســال جــاری، ثبــت آمــاری و ورود لــوازم 
خانگی با نشــان تجاری و ســاخت کشــور کره جنوبی 

به محدوده مناطق آزاد ممنوع است.

همچنین تاکید شده این موضوع ضمن اطالع رسانی 
بــه ذی نفعــان بایــد اقدامــات الزم در ایــن بــاره انجام 
شــود. در عیــن حــال که کاالهــای دارای ثبت اموال از 
سازمان منطقه تا تاریخ ۲۴ مهر به این ابالغیه صادر 

شده از شمول ممنوعیت مستثنی هستند.
ایــن اعــالم در حالــی صــورت گرفته کــه از مدتی 
پیش ممنوعیت ورود لوازم خانگی کره ای مورد تاکید 
رهبری قرار گرفت. این در شرایطی است که از سال 
۱۳۹۷ ثبت سفارش واردات لوازم خانگی که در گروه 
چهار کاالیی قرار دارد ممنوع شــده بود، ولی در کنار 
لوازم خانگی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود 

بخشــی نیز از طریق ســهمیه هایی مانند مرزنشــینی، 
کولبــری و ته لنجــی وارد شــده و بــا ثبت آمــاری )ثبت 
در ســامانه جامــع تجــارت و تاییــد وزارت صمت( وارد 
شده است. در همین رابطه با توجه به اینکه در بین 
اقــالم وارداتــی از محــل ایــن ســهمیه ها لــوازم خانگی 
کــره ای نیــز وجــود داشــت، اخیــرا گمــرک ایــران نیز از 
وزارت صمــت اســتعالم گرفتــه و اعــالم کــرده بــود بــا 
توجه به دستور رئیس جمهوری در نیمه شهریور برای 
جلوگیــری از واردات لــوازم خانگی، این موضوع مورد 
توجــه اســت کــه از اوایــل ســال ۱۳۹۷ لــوازم خانگــی 
جزو اقالم ورود ممنوع بوده و اکنون ثبت سفارشــی 

هم برای آن انجام نمی شــود و هرگونه تنظیم اظهار، 
انجــام تشــریفات گمرکــی و ترخیــص بــرای ایــن گونه 

کاالها ممنوع است.
همچنیــن گمــرک بــه  وزارت صمــت اعــالم کرده 
بــود بــا توجــه بــه اینکــه اکنــون واردات لــوازم خانگــی 
براساس فهرست های ابالغی از سوی وزارت صمت با 
رویه های مرزنشــینی،  مســافری مناطــق آزاد،  کولبری 
و ملوانــی بــا ارائه ثبــت آماری معتبــر از طریق گمرک 
مجــاز اســت، در مــورد ممنوعیــت ورود لــوازم خانگی 
مشــمول این فهرســت و تحت رویه های عنوان شــده 

نظر خود را اعالم کند.

می گویــد  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  نایب رئیــس 
بســیاری از سیاســت گذاران در ایــران بــه جــای حــل 
مشــکالت ریشــه ای، دیواری کوتاه تر از صادرکنندگان 

برای فشار و تنبیه پیدا نکرده اند.
به گزارش ایســنا، حسین سالح ورزی اظهار کرد: 
مهم تریــن و خطرناک تریــن چالشــی کــه امــروز اقتصاد 
ایران با آن روبه روســت، باال بودن نرخ تورم و فشــاری 
است که این نرخ بر روی زندگی مردم گذاشته است. 
در چنیــن بســتری امــا بــه جــای آنکــه ما به ســراغ حل 
مشکل ریشه ای تورم برویم، به دنبال آن هستیم تا با 
اســتفاده از ارز چاره ای پیدا کنیم و در این بین فشــار 

بــر صادرکننــدگان را افزایــش داده ایــم. در ســال های 
گذشــته هر بار که نوســانی در نرخ ارز به وجود آمده، 
مسئوالن به سراغ صادرکنندگان رفته و آنها را مقصر 

کرده اند.
او بــا بیــان اینکه سیاســت های غلط و فشــارهای 
تجــارت  از  ایــران  ســهم  کاهــش  در  را  خــود  خارجــی 
اســاس  بــر  کــرد:  بیــان  می دهــد  نشــان  بین المللــی 
آمارهــای رســمی، ســهم ایران از کل تجــارت جهانی در 
ســال ۱۳۹۵، حــدودا ۰.۳ درصــد بوده امــا این عدد در 
سال ۱۳۹۹، به ۰.۲ درصد کاهش یافته است، ما باید 
بررســی کنیــم کــه چگونه ایــران جایگاه خــود را در این 

حوزه از دست داده است.
بــه گفتــه نایب رئیس اتاق بازرگانــی ایران، میزان 
کل تجارت خارجی ایران در ســال گذشــته نیز نســبت 
بــه ســال ۱۳۹۸، حــدودا ۱۳درصــد کاهــش یافتــه کــه 
جــدای از کرونــا، نمی تــوان نقــش تحریم هــا را نیــز در 

نزولی شدن این آمار نادیده گرفت.
کنــار مشــکالت  در  اینکــه  بیــان  بــا  ســالح ورزی 
مشــکالت  از  بســیاری  نیــز  داخــل  در  بین المللــی، 
توضیــح  مانده انــد،  باقــی  صادرکننــدگان  مســیر  در 
حــوزه  در  محدودیت هایــی  و  تحریــم  از  جــدای  داد: 
اف ای تــی اف، مــا باید ببینیم که در داخل چه کرده ایم. 

متاسفانه در حوزه تجارت، همچنان زیرساخت های ما 
در بخش های بازرگانی، لجستیک، حمل و نقل، بیمه 

و بسیاری از دیگر بخش ها با مشکل مواجه است.
او کــه در یــک برنامه تلویزیونی ســخن می گفت، 
ادامــه داد: بــه ایــن مســائل ســاختاری بایــد اطمینــان 
نداشــتن بــه آینــده و اجــرای سیاســت های متناقــض و 
مشــکل آفرین برای تولید را نیز اضافه کنیم، تمام این 
مشــکالت تاثیر خود را بر صادرات کشــور می گذارند و 
مــا شــاهد آن بودیــم که با وجود باال رفتــن نرخ ارز در 
ســال های اخیر، متاســفانه امکان استفاده از شرایط و 

افزایش آمار صادراتی کشور ممکن نشد.

مشــاور عالــی اتحادیــه مرغــداران گوشــتی بــا 
بیــان اینکــه نهاده هــای دامــی در ســامانه بــازارگاه 
شــارژ شــده ولی همچنان دیر به دســت واحدهای 
تولیدی می رســد عنوان کــرد که برخی از مرغداران 
نسبت به کیفیت بخشی از ذرت های دریافتی گله 

و شکایت دارند.
محمدعلــی کمالــی در گفت وگــو بــا ایســنا، در 
ایــن بــاره اظهار کرد: برای ســازماندهی بــازار جوجه 
یــک روزه و بــه منظــور ایجــاد نظم در صــف تقاضای 
مدیریــت  )ســامانه  ســماصط  ســامانه  در  جوجــه 

صنعت طیور( برنامه ریزی هایی صورت گرفته است 
تــا تراکــم تقاضــا در یکــروز بــاال نــرود و بــه تبــع آن 

قیمت جوجه نیز افزایش نیابد.
او ادامه داد: از هفته قبل این برنامه اجرا شده 
و ســهمیه اســتان ها هم به نسبت جوجه ریزی هایی 
کــه در طــول یکســال گذشــته داشــته اند، مشــخص 
شده است. مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی 
اضافــه کــرد: بــر اســاس ایــن برنامه ریــزی اگــر در 
یــک روز مرغــداری بــه دلیــل تراکــم تقاضــا موفق به 
دریافت جوجه مورد نیاز خود نشــد می تواند تا پنج 

روز بعــد آن را از ســامانه ســماصط دریافــت کنــد و 
بدین صورت جوجه به همه مرغداران می رسد.

بــه گفتــه او اقدامــات انجــام شــده منجــر بــه 
ایجاد ثبات در بازار جوجه شده است، ولی کماکان 
قیمت جوجه یک روزه از قیمت مصوب باالتر اســت 
و بســته بــه نــوع و برنــد آن از ۶۵۰۰ تومان تا ۸۰۰۰ 
تومان به مرغداران عرضه می شود. این رقم ها اصال 
مورد تایید ما نیســت و انتظار داریم که تکلیف این 

موضوع مشخص و با آن برخورد جدی شود.
کمالی تصریح کرد: قبال ســامانه ســماصط این 

شــرایط را نداشــت و تقاضــا هــر روز ثبــت می شــد و 
همیــن امــر باعــث شــده بــود کــه تقاضــا نســبت به 
تولیــد بــاال رود و دفاتــر و واســطه ها نیــز بی رویــه 

قیمت ها را افزایش می دادند.
او همچنین به وضع تامین نهاده ها نیز اشــاره 
کــرد و گفــت: نهاده هــای دامــی در ســامانه بــازارگاه 
شــارژ و اعالم شــده اســت. این نهاده ها همچنان با 
تاخیر به دست مرغداران می رسد. از طرفی کیفیت 
برخــی از ذرت هــا مــورد اعتــراض مرغــداران اســت و 

مرغداران نسبت به آن گله و شکایت دارند.  

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
آب هــای معدنــی و آشــامیدنی بــا بیــان اینکــه اکنون 
ساالنه ظرفیت تولید ۲۰ میلیارد لیتر آب بسته بندی 
در کشــور وجــود دارد، اما تولیــد داخل اکنون حدود 
۲.۱میلیــارد لیتــر اســت، از روند نزولی صــادرات آب 

بسته بندی در سال های اخیر خبر داد.
پیمــان فروهــر در گفت وگــو بــا ایســنا، از روند 
نزولــی صــادرات آب هــای بســته بندی در ۱۰ ســال 
گذشــته خبــر داد و گفت: بیشــتر صــادرات آب های 
بســته بندی بــر بازارهــای منطقــه ای از جملــه عراق، 
افغانســتان، ازبکســتان، ترکمنســتان و کشــورهای 

آســیای میانه متمرکز بوده اما با افزایش کرایه های 
بــار  ســبب  بــه  تمام شــده  قیمــت  افزایــش  حمــل، 
مالــی بانکــی که بــرای رقبا وجــود نــدارد و همچنین 
التهابات جنگی و ناامنی در کشورهایی مثل عراق و 
افغانســتان در مجموع باعث شــده صنعت آب های 

بسته بندی در صادرات توفیق نداشته باشد.  
او افزود: از طرف دیگر تولیدکنندگان به قدری 
درگیر مســائل اقتصادی داخلی هســتند که توانایی 
حضور در نمایشــگاه های بین المللی را ندارند. البته 
در صورتــی کــه فرهنــگ مصــرف آب بســته بندی و 
معیشــت مردم بهبود پیــدا کند، اگر تمام واحدهای 

تولیــدی هــم فعالیــت کننــد جوابگــوی نیــاز داخــل 
نخواهند بود.  

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
ســاالنه  صــادرات  آشــامیدنی  و  معدنــی  آب هــای 
دالر  میلیــون  دو  از  کمتــر  را  بســته بندی  آب هــای 
عنــوان کــرد و گفــت: اکنون شــرایط صــادرات وجود 
نــدارد و حتــی یــک عامــل بانکی برای مانــع صادرات 
بــودن کافیســت. ایــن در حالی اســت کــه این وضع 
تســهیالت بانکــی بــا نــرخ بهــره ۲۸ تــا ۳۰درصــد در 
افغانســتان و ترکیــه اصــالً بــه ایــن شــکل نیســت. 
بنابرایــن تولیدکننــده ایرانــی، بــه دلیــل بــاال بــودن 

قیمت تمام شده، امکان رقابت ندارد.  
تولیــد  ظرفیــت  ســاالنه  اکنــون  او  گفتــه  بــه 
۲۰میلیارد لیتر آب بسته بندی در کشور وجود دارد. 
این در حالی است که تولید داخل اکنون حدود ۲.۱ 
میلیــارد لیتــر اســت. بنابرایــن تولیدکننــدگان با یک 
سوم یا یک چهارم ظرفیت فعالیت می کنند و خیلی 
از ایام ســال ماشــین آالت خود را خاموش می کنند، 
چراکــه بــازار کشــش نــدارد. فروهــر در ادامــه تاکید 
کــرد کــه ایــن صنعت بــه معیشــت مردم وابســتگی 
باالیی دارد و هر چقدر معیشت مردم تقویت شود، 

این صنعت رونق پیدا می کند.

مشــاور عالی نظام صنفی کشــاورزی و منابع 
کودهــای  تحویــل  شــدن  ضــروری  کشــور  طبیعــی 
فســفاته و پتاســه به کشاورزان به همراه کود اوره 
را تصمیمــی نادرســت خوانــد کــه منجر بــه کاهش 
 شــدید مصــرف کــود اوره در میــان تولیدکننــدگان

می شود.
ســیدجعفر حســینی در گفت وگو با خبرگزاری 
مهــر بــا اشــاره بــه ابالغیــه جدیــد معاونــت زراعــت 
بــر ضــروری شــدن  وزارت جهــاد کشــاورزی مبنــی 
تحویل کودهای فســفاته و پتاســه به کشــاورزان به 
همــراه کــود اوره گفــت: بــر این اســاس تحویل کود 
اوره به کشــاورزان بدون کودهای فســفاته و پتاســه 

ممنوع شده است.
او اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی این اقدام 
را به منظور افزایش کیفی و کمی تولید محصوالت 
با افزایش مصرف کودهای پایه انجام داده اما الزام 
کشــاورزان به چنین کاری صحیح نیســت و عواقب 

آن گریبانگیر تولید می شود.
حسینی تاکید کرد: این اقدام منجر به کاهش 
شدید مصرف کود اوره میان کشاورزان خواهد شد.
محصــوالت  بــازار  در  دولــت  دخالــت  از  او 
انتقــاد کــرد و گفــت: بارهــا  بــه شــدت  کشــاورزی 
شــاهد بودیم که دخالت دولــت در بازار محصوالت 
کشــاورزی منجر به ایجاد نابســامانی شده و اکنون 

احتمــال دارد چنیــن اتفاقــی در حــوزه کــود نیــز رخ 
دهد.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه ســال 
گذشته به دنبال حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از واردات 
کودهــای فســفاته و پتاســه قیمــت ایــن کودهــا تــا 
٧٠٠ درصــد افزایــش یافــت، گفــت: بــه همین دلیل 
کشــاورزان قــادر بــه تأمیــن ایــن کودهــا نبودنــد و 

مصرف آنها در کشور به شدت کاهش یافت.
حســینی ادامه داد: بنابراین با توجه به قدرت 
خرید و نقدینگی کشاورزان احتمال کاهش مصرف 
کــود اوره بــا توجــه بــه تصمیــم جدیــد دولــت وجــود 
دارد کــه ایــن مســأله بیــش از پیــش بــه کیفیــت و 

کمیــت محصــوالت تولیــدی آســیب می زنــد. ضمــن 
اینکه اراضی زیادی در کشور با تثبیت کود فسفاته 
در زمیــن نیــاز بــه مصــرف کودهــای دیگــری بــرای 
آزادســازی فسفاته دارند نه مصرف مجدد فسفاته. 
پایــه  یــادآوری می شــود کاهــش مصــرف کودهــای 
افزایش شدید قیمت و نامتناسب بودن هرینه کرد 

و درآمد کشاورزان بوده است.
معاونــت  سرپرســت  مهاجــر،  علیرضــا  اخیــراً 
زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به رؤسای 
جهاد کشــاورزی اســتان ها اعالم کرده از تحول کود 
اوره بدون کودهای فسفاته و پتاسه اکیداً خودداری 

کنند.

استرداد ۱۵۰۰میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان 

افزایش ۱۱۰درصدی صادرات خاویار در نیمه 
نخست امسال

انتقاد از تصمیم دولت در مشروط سازی تحویل کود اوره

تولید آب بسته بندی؛ یک دهم ظرفیت

گله مرغداران از کیفیت پایین ذرت ها

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: هیچ جای دنیا صادرکننده را تنبیه نمی کنند

اعالم ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای به مناطق آزاد

 سرمدی،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

از ظرفیت های قانونی در برخورد با خودروسازان 
استفاده می کنیم
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شمخانی: پاسخ ایران برای رژیم 
صهیونیستی ده ها هزار میلیارد 

دالر خرج خواهد داشت
دبیرشــورایعالیامنیتملیجمهوریاســامیایران
درواکنــشبــهاختصــاصبودجــهرژیــمصهیونیســتی
علیــهایــراننوشــتکــهرژیــمصهیونیســتیبــهفکــر

بازسازیخسارتهایناشیازپاسخایرانباشد.
به گزارش  ایرنا، علی شمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی جمهوری اســامی ایران در توییتی نوشــت: 
رژیم صهیونیستی به جای اختصاص بودجه ۱.۵ میلیارد 
دالری برای شرارت علیه ایران به فکر تامین ده ها هزار 
میلیارد دالر بودجه برای بازسازی خسارت های ناشی از 

پاسخ کوبنده ایران باشد.
رســانه های اســراییلی روز سه شــنبه گزارش دادند 
ایــن رژیم اختصــاص بودجه ای ۱.۵ میلیارد دالری جهت 
تجهیــز و آماده ســازی ارتــش ایــن رژیــم بــرای »حمله ای 
بالقــوه به برنامه هســته ای ایران« را تایید کرده اســت.
ایــن بودجــه ۱.۵ میلیــارد دالری شــامل مبلغــی بیــش 
از  دالر   ۶۲۰.۰۰۰ و  جــاری  بودجــه  از  دالر   ۹۳۰.۰۰۰
بودجــه آتــی دولــت اســراییل اســت کــه قــرار اســت در 

نوامبر تصویب شود.

میرکاظمی: بودجه ۱۴۰۱ 
بدون کسری بسته می شود

رئیسســازمانبرنامهوبودجهکشــوردرمراسم
گرامیداشــتروزآمــاروبرنامــهریــزیبــابیــاناینکــه
بودجــه۱۴۰۱بــدونکســریبســتهمــیشــود،گفــت:
تاشخواهیمکردکهباهمکاریمجلسبودجهسال
۱۴۰۱بدونکســریتدوینشــودونیازیبهاســتقراض

وخلقپولنباشد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولت، مســعود 
میرکاظمــی افــزود: مرکز آمار باید بر شــاخص های کان 
کشــور نظــارت و گزارش هــای پیــش نگــر را در دســتور 
کار قــرار دهــد. رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه کشــور 
ادامــه داد کــه  اطاعــات مناســب و ضــروری بایــد بیش 
از گذشــته پایــه و اســاس برنامــه ریزی  هــا، حرکت هــا و 

تصمیم گیری های مسئوالن کشور قرار گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه اساســی تریــن محورحرکــت در 
ســال ۱۴۰۱ برنامــه ریــزی براســاس رشــد اقتصــادی بــا 
محوریــت بهــره وری خواهد بود ، افــزود: دقت، کیفیت 
و ســرعت دسترســی بــه آمار مهم اســت و انــدازه گیری 
حرکت هــای اقتصــادی، اجتماعــی و حوزه هــای دیگــر که 
در برنامه سال ۱۴۰۱ وجود دارد از سوی مرکز آمار رصد 
می شــود. رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور افزود: 
ســرمایه گــذار بایــد از آینــده اقتصــادی اطمینان داشــته 
باشد و اگر ثبات اقتصادی برقرار شود جریان نقدینگی 
خــود بــه خــود بــه ســمت بــه حرکــت درآوردن چرخ های 

اقتصادی سرازیر خواهد شد.
میرکاظمــی توضیــح داد که  در بودجه ســال ۱۴۰۱، 
آمایــش ســرزمین یکــی از اتفاق هایــی اســت کــه مکمل 
فعالیت هــای آمــاری و دیتــای کشــور خواهــد بــود تــا بــا 

نشان دادن جهت گیری ها به عدالت نزدیک شویم.

وزیر اقتصاد معیارهای 
ارزیابی مدیران عامل 
بانک ها را تشریح کرد

وزیراموراقتصادیودارایی»شفافیت،نظارت،
تولیــد، ســمت بــه نقدینگــی هدایــت ارزی، تحــرک
عدالــتمنطقــهایوخروجازبنــگاهداریغیرضرور«را
معیارهــایارزیابیمدیــرانعاملجدیدبانکهایملی

وسپهبرشمرد.
بــه گــزارش وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی، ســید 
احســان خانــدوزی در احکامــی جداگانــه »محمــد رضــا 
فرزیــن« و »آیــت اله ابراهیمی« را به مدت دوســال به 
ترتیــب بــه عنوان مدیــران عامل بانک های ملــی ایران و 

سپه منصوب کرد.
دســتورالعمل   ۳۵ مــاده  اســتناد  بــه  حکــم  ایــن 
الزامــات حاکمیــت شــرکتی در بانک هــای دولتی مصوب 
مجمع عمومی بانک ها و مصوبه ۱ آبان ماه ۱۴۴۰ هیات 

مدیره دو بانک مذکور صادر شده است.
وی در ایــن احــکام تحقق اهدافی همچون ســودآور 
ســاختن عملیــات بانــک و پیگیــری بــرای افزایش نســبت 
کفایت ســرمایه به سطح اســتانداردهای مطلوب نظارتی 
حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش سریع حجم عملیات 
ارزی بانــک حداقــل به میزان صد درصد نســبت به ســال 
قبل، خروج از بنگاه داری غیر ضرور و واگذاری حداقل ۵۰ 
درصــد از ارزش ســرمایه گذاری های بانــک در شــرکت های 
فرعــی تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ و فــروش امــوال مــازاد بانــک، 
هدایــت اعتبــارات بــه ســمت بخش هــای مولــد اقتصــاد 
متناسب با اولویت های توسعه ای کشور و ممنوعیت های 
اعتبار دهی به فعالیت های سوداگری و استقرار حاکمیت 
شــرکتی و رعایت اســتانداردهای نظارتی و کنترل ریســک 
بــرای افزایــش اســتحکام مالــی بانــک را از مدیــران عامــل 

جدید این دو بانک خواستار شده است.
همچنیــن اســتحکام کامــل نظــام اعتبارســنجی و 
رتبــه بنــدی و رعایــت بهداشــت اعتبــاری، ایجــاد تــوازن 
در تخصیــص عادالنــه تســهیات از نظــر جغرافیایــی و 
رشــد حداقــل ۱۵ درصد ســهم تســهیات ســرمایه ثابت 
در بخش هــای مولــد، رعایــت کامــل مصوبــات شــورای 
پــول و اعتبــار بــه ویــژه در خصــوص نــرخ ســپرده ها و 
تسهیات، توجه بیش از پیش به جوان گرایی و پرورش 
شــفافیت  پــروری،  جانشــین  منظــور  بــه  اســتعدادها 
و تبــادل قراردادهــای منعقــده بیــن بانــک و مشــتری، 
جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی، گسترش انواع 
تســهیات خــرد و کارت هــای اعتبــاری بــا توجــه بــه رتبه 
اعتبــاری و بــا حداقــل وثیقه و رعایــت انضباط بودجه ای 
و مدیریــت هزینه هــا از دیگــر اهدافــی اســت کــه وزیــر 
اقتصــاد تحقــق آن را در  دوره دوســاله مســوولیت از 
مدیران عامل بانک های ملی و سپه مطالبه کرده است.

اخبـــــــــــــــــار

رهبــرمعظــمانقــابدرخجســتهســالروز
والدتبــاســعادتپیامبــررحمتحضرتمحمد
مصطفــی)ص(وحضرتامــامجعفرصادق)ع(،
اســامیدردیــدارجمعــیازمســئوالننظــامو
مهمانانشــرکتکنندهدرکنفرانــسبینالمللی
بــرایامــت وحــدتاســامی،دووظیفــهمهــم
اســامیرا»تبییــنوترویــججامعیــتاســام
درهمــهشــئونزندگیبشــر«و»تقویتاتحاد
مســلمانان«خواندنــدوخاطرنشــانکردنــدکــه
وحدتاســامییکامراصولیوفریضهقرآنی
اســتوتحقــقهــدفواالیایجــادتمــدننویــن
ممکــن ســنّی و شــیعه اتحــاد بــدون اســامی

نیست.
بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام 
معظــم رهبــری، آیــت هللا ســیدعلی خامنــه ای بــا 
تبریــک ایــن دو میــاد مســعود بــه ملــت ایــران و 
بــه همــه امــت اســامی و آزادگان جهــان، والدت 
حضرت ختمی مرتبت را حادثه ای بسیار عظیم و 
سرآغاز دوره ای جدید از تفضات الهی در زندگی 
بشــر خواندند و افزودنــد: خداوند با اباغ برنامه 
کامل سعادت بشر به پیامبر، او را مأمور به اجرا 
و مطالبــه ایــن برنامه از پیروان خود کرد بنابراین 
مؤمنیــن در هــر دوره ای از زمان باید وظایف خود 

را بشناسند و به آن عمل کنند.
و  اســام«  جامعیــت  حــق  »ادای  ایشــان 
»اتحاد مسلمین« را دو مورد از مهمترین وظایف 
امــروز امــت اســامی دانســتند و در تبییــن مــورد 
اول گفتند: قدرتهای سیاســی و مادی از گذشــته 
اصــرار دارنــد کــه اســام را نــه یــک دیــن جامــع و 
دارای برنامه برای همه شــئون زندگی بشر، بلکه 
منحصــر در عمــل فــردی و عقیــده قلبــی معرفی، 
بــا تئوریــزه کــردن آن از زبــان نویســندگان و  و 
روشــنفکران، اینگونــه القــاء کننــد کــه اســام در 
مســائل مهمــی ماننــد »تمدن ســازی و مدیریــت 
جامعــه«، »اقتصــاد و تقســیم قــدرت و ثــروت«، 
»جنــگ و صلح«، »سیاســت داخلی و خارجی«، 

»اقامه عدل و مقابله با ظلم و اشــرار« نه مرجع 
فکری است و نه راهنمای عملی.

متــون  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  انقــاب  رهبــر 
اســامی صریحاً چنین برداشــتی از اسام را نفی 
می کند، ادای حق اسام را در گرو تبیین و ترویج 
ایــن واقعیــت مهــم برشــمردند و افزودنــد: عرصه 
فعالیت و دخالت اســام، همه گســتره و شــئون 
زندگــی بشــر از اعمــاق قلــب و مســائل عبــادی تا 
مســائل سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و 
بین المللــی اســت و کســی کــه ایــن معنــا را انکار 
کنــد، قطعــاً به بیّنــات و آیات متعــدد قرآن کریم 

توجه نکرده است.
بــه  اســام  تأکیــد  خامنــه ای  آیــت هللا 
مســائل اجتماعــی و وظیفــه مهــم تمدن ســازی را 
نشــان دهنده اهتمــام آن بــه حاکمیــت دانســتند 
و گفتنــد: مطالبــه نظم اجتماعی در اســام بدون 
توجــه بــه مســئله حاکمیــت و تعیین امــام ممکن 
نیســت و در قــرآن نیــز از پیامبــران به عنوان امام 
یعنــی رهبــران و فرماندهــان جامعــه یــاد شــده 

است.
ایشان تبیین جامعیت اسام در همه شئون 
را وظیفه علما، روشنفکران، محققان و استادان 
جهان اســام خواندنــد و افزودند: البته جمهوری 
اسامی در این زمینه وظیفه سنگین تری برعهده 
دارد و مســئوالن کشــور بویژه مسئوالن فرهنگی 

باید به وظیفه خود عمل کنند.
از  دیگــری  بخــش  در  انقــاب  رهبــر 
سخنانشــان بــا تأکیــد بــر مســئله مهــم »اتحــاد 
مســلمین«، از چنــد چهــره پــر تــاش در عرصــه 
اتحــاد اســامی همچــون مرحوم آقای تســخیری، 
محمــد  شــیخ  شــهید  واعــظ زاده،  آقــای  مرحــوم 
رمضــان البوطی، شــهید ســیدمحمد باقــر حکیم، 
مرحوم شــیخ احمد الزّین و مرحوم شــیخ ســعید 

شعبان تجلیل کردند.
ایشــان اتحاد مسلمانان را فریضه ای قطعی 
وحــدت  افزودنــد:  و  خواندنــد  قرآنــی  دســتور  و 

اســامی یک امر اصولی اســت نه امر تاکتیکی و 
مخصــوصِ وضــع خاص، و ایــن هم افزایی موجب 
قــوی شــدن مســلمانان می شــود تــا در ارتباطــات 
بــا کشــورهای غیر اســامی نیــز با دســت پُر وارد 

تعامل شوند.
آیــت هللا خامنــه ای علــت تأکیدهــای مکــرر 
بــر مســئله وحــدت را فاصلــه زیــاد بیــن مذاهب 
افزایــش  بــرای  دشــمنان  جــدی  تاش هــای  و 
فاصله هــا خواندنــد و گفتند: امروز کلمه شــیعه 
و سنّی در ادبیات سیاسی آمریکایی ها هم وارد 
شــده در حالی کــه آنهــا با اصل اســام مخالف و 

دشمن هستند.
تاش هــای  اینکــه  بیــان  بــا  انقــاب  رهبــر 
آمریــکا و عوامــل دســت آموز آن بــرای ایجاد فتنه 
در هــر جــای دنیای اســامی، خاطرنشــان کردند: 
انفجارهای تأســف بار و گریه آور اخیر در مســاجد 
افغانســتان علیــه مــردم مســلمان و نمازگــزار از 
جمله همین حوادث اســت که به دســت داعش 
بیــان کــرده  انجــام شــد و آمریکایی هــا صراحتــاً 

بودند ما داعش را ایجاد کردیم.
ایشــان گردهمایــی و اجتماعــات ســاالنه در 
موضــوع وحــدت را کافــی ندانســتند و افزودنــد: 
تشــویق،  تبییــن،  بحــث،  بایــد  زمینــه  ایــن  در 
برنامه ریــزی و تقســیم کار دائمــی انجــام شــود و 
به عنوان نمونه در همین قضیه افغانستان، یکی 
از راههای جلوگیری از حوادث، حضور مســئوالن 
محتــرم کنونــی ایــن کشــور در مراکــز و مســاجد 
و یــا تشــویق بــرادران اهــل ســنت بــه حضــور در 

اجتماعات مشترک است.
آیــت هللا خامنــه ای تأمین هــدف مهم ایجاد 
تمدن نوین اسامی را جز با اتحاد شیعه و سنّی 
ممکــن ندانســتند و گفتنــد: شــاخص اصلی برای 
اتحاد مســلمانان قضیه فلسطین است و هر چه 
جدیت بیشتری برای احیاء حقوق فلسطینیان به 
خرج داده شود، اتحاد اسامی تقویت می شود.

ایشــان، اقــدام بعضــی دولت هــای منطقــه 

غاصــب  رژیــم  بــا  روابــط  عادی ســازی  بــرای 
صهیونیســتی را گنــاه و خطایــی بــزرگ خواندند و 
افزودنــد: ایــن دولت هــا بایــد از این حرکــت و راه 
ضد وحدت اســامی برگردند و خطای بزرگ خود 

را جبران کنند.
رهبــر انقاب در بخش پایانی سخنان شــان 
پیامبــر  از  پیــروی  ایــران،  ملــت  بــه  خطــاب 
الگــو  گــرو تبعیــت و  را در  عظیم الشــأن اســام 
قــرار دادن از آن حضــرت بویــژه درســه موضــوع 
»صبر«، »عدل« و »اخاق« دانســتند و گفتند: 
صبــر یعنــی پایــداری و مقاومــت در مقابل گناه و 
سستی در انجام وظیفه، و همچنین مقاومت در 

مقابل دشمن و مصائب گوناگون.
ایشــان بــا تأکید بر اینکه امــروز بیش از هر 
چیــز بــه پایداری نیاز داریم، خطاب به مســئوالن 
افزودند: با پایداری و مقاومت، و تحمل فشــارها 
و مشکات، راه را ادامه دهید و متوقف نشوید.

آیــت هللا خامنه ای عــدل را مهمترین هدف 
میانــی بعثــت پیامبــران برشــمردند و افزودنــد: 
قرآن کریم حتی عدالت را درباره دشــمنان الزم 

می داند.
مقولــه  در  کردنــد:  خاطرنشــان  ایشــان 
عدالــت نیز مســئوالن مخاطب اول هســتند. در 
همــه تصمیمــات و مقــررات باید مســئله عدالت 
مــورد توجــه باشــد و در مــواردی کــه الزم اســت 
پیوست عدالت برای تدوین و اجرای آنها در نظر 

گرفته شود.
رهبــر انقاب بــا تأکید بر رفتــار عادالنه در 
همــه شــئون و محــدود نکــردن آن بــه تقســیم 
امــوال و ثروت هــا، به عنــوان نمونــه بــه فضــای 
مجــازی اشــاره و خاطرنشــان کردنــد: گاهــی در 
فضای مجازی با خاف گویی، تهمت و قول بغیر 
علــم، بــر خــاف عدالــت رفتــار می شــود کــه هم 
افــرادی کــه بــا ایــن فضــا ســر و کار دارنــد و هــم 
کسانی که مسئولیت آن را در اختیار دارند باید 

مراقبت کنند.

ایشــان افزودنــد: بایــد یــاد بگیریــم عادالنــه 
رفتار کنیم و حتی در موقعیتی که حرف کسی را 
قبــول نداریــم، مخالفت خود را با تهمت، دروغ و 

اهانت آلوده نکنیم.
»پیــروی از اخــاق نبــوی« آخریــن نکتــه ای 
کــه رهبــر انقــاب بــه آن اشــاره کردنــد و گفتند: 
اخاق اسامی یعنی تواضع، گذشت، سهل گیری 
در مســائل شــخصی، احســان، و پرهیز از دروغ، 
تهمــت و ســوءظن بــه مؤمنین بایــد به عنوان یک 
قــرار داشــته  توجــه  مــورد  دائمــی  دســتورالعمل 

باشد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: 
و جمهــوری  مســلمان  می کنیــم  ادعــا  مــا  اینکــه 
اســامی هســتیم باید با اقدام همراه باشــد و در 

عمل پیرو پیامبر عظیم الشأن باشیم.
انقــاب اســامی،  پیــش از ســخنان رهبــر 
را  اکــرم)ص(  پیامبــر  وجــود  رئیس  جمهــوری 
بــرای بشــریت  تحــول  قلــه  و  نعمــت  بزرگتریــن 
خوانــد و گفــت: امام تحول خواه ما نیز به تبعیت 
از رســول اکــرم)ص( و با توکل بــه خدا و اتکاء به 
مردم قیام کرد و امروز نیز سند گام دوم انقاب 
راهنمای تحول در همه بخش های کشور و پاسخ 

به نیاز مردم است.
حجت االســام ابراهیــم رئیســی در بخــش 
دیگــری از ســخنان خــود مســئله کرونــا و تأمیــن 
کاالهای اساســی را دو دغدغه اصلی در آغاز کار 
دولــت برشــمرد و گفــت: امروز با واکسیناســیون 
گســترده گام بزرگی در صیانت از ســامت مردم 
اساســی  کاالهــای  تأمیــن  بــا  و  شــده  برداشــته 

نگرانی ها در این زمینه رفع شده است.
تعامــل  را  کشــور  خارجــی  سیاســت  او   
گســترده بــا دنیــا به ویژه همســایگان بیــان کرد و 
بــا تأکیــد بــر اینکه اقتصاد کشــور را بــه مذاکره و 
ماننــد آن گــره نمی زنیم، گفــت: ما به آنچه تعهد 
کردیــم پایبنــد هســتیم امــا آمریــکا و اروپایی هــا 

دچار بحران در تصمیم گیری هستند.

میگویــد ایــران بازرگانــی اتــاق عضــو
روی کــه فشــارهایی و غلــط سیاســتهای
صادرکنندگانوجودداشتهباعثشدهبسیاری
ازصادرکننــدگانبــزرگوشناســنامهدارایرانی
درســالهایگذشــتهفعالیــتخــودرامتوقــف

کنند.
علی شــریعتی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کــرد: بــا توجه به وضعــی که اقتصاد ایــران امروز 
بــا آن رو بــه روســت، تامیــن ارز مــورد نیــاز بــرای 
واردات کاالهای اساســی یک اولویت بســیار مهم 
اســت. ما در ســال های اخیر دسترســی به بخش 
مهمی از درامدهای نفتی را از دست داده ایم و از 
این رو در این مســیر تقویت صادرات غیرنفتی و 
تاکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از آن به کشور 

اهمیت فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان شناسنامه دار در 
جریــان میــزان اهمیت فعالیت هایشــان در وضع 
فعلی هســتند، توضیح داد: در هر صنفی، افراد 
نااهل و کسانی که صرفا به دنبال منافع شخصی 
خود هســتند وجود دارنــد و قطعا صادرات نیز از 
این قاعده مســتثنی نیســت اما ســوال این است 
که تا چه درصدی از صادرکنندگان واقعی در این 
ســال ها ارز خــود را بــه کشــور بازنگرده انــد و چــه 

برخوردی با متخلفان شده است؟
عضو اتاق بازرگانی ایران با یادآوری عملکرد 
ارزی پتروشــیمی ها، گفــت: بخــش مهمــی از ارز 
بازنگشــته بــه کشــور مربــوط بــه پتروشــیمی ها و 
شــرکت های خصولتــی اســت کــه در بخش هــای 
مختلف اقتصاد ایران فعال هستند اما متاسفانه 
کســی یقــه آنهــا را نمی گیــرد و در عــوض هربــار 

صحبتــی از برخورد با متخلفان می شــود، دیواری 
کوتاه تر از صادرکنندگان غیرنفتی پیدا نمی شود، 
در حالــی کــه اشــکال اصلــی کار را بایــد از جــای 

دیگری سراغ گرفت.
شــریعتی ادامــه داد: در ســال های گذشــته 
کــه ارز ۴۲۰۰ تومانــی صــادر شــد و صدهــا ثبــت 
سفارش از این محل صورت گرفت و بخش قابل 
توجهــی از آنها هیچگاه به کشــور بازنگشــت چرا 
برخورد درســتی با متخلفان نشــد؟ ســلطان های 
ارزی کــه دســتگیر شــدند چطــور ثبــت ســفارش 
کــرده بودنــد؟ اینکــه مــا بــه جــای برخــورد بــا این 
مشــکات به ســراع صادرکنندگان واقعی کشــور 
برویــم، جــز خســارت بــرای اقتصــاد ایــران نتیجه 

دیگری به همراه نخواهد داشت.
وی بــا بیــان اینکــه طــرح اخیر مجلــس برای 

را  خــود  ارز  کــه  صادرکنندگانــی  انــگاری  جــرم 
بــه کشــور نیاورده انــد، نشــان دهنــده شــناخت 
نداشتن برخی نمایندگان از فرایند تجارت است، 
تشــریح کــرد: اینکه ما در مقطعــی صادرکننده را 
پیــاده نظــام اقتصــادی کشــور بنامیــم و از ســوی 
دیگــر بگوییــم اگــر ارز خــود را در مدتــی کوتاه به 
کشــور نیاوردی مجرم خواهی شد، نشان دهنده 

شناخت نداشتن از تجارت کشور است.
همیــن  بــا  افــزود:  بازرگانــی  اتــاق  عضــو 
صادرکننــدگان  از  بســیاری  غلــط  سیاســت های 
خوشــنام و بــزرگ در ســال های گذشــته عطــای 
دیگــر  و  بخشــیده اند  لقایــش  بــه  را  صــادرات 
فعالیــت نمی کننــد، زیــرا ارزش یک برند بســیار 
بیشتر از آن است که فرد را به دلیل بازنگشتن 
چنیــن  کننــد.  تعقیــب  تحــت  و  مجــرم  ارز 

سیاســت هایی قطعــا راه بــه جایــی نمی بــرد. مــا 
مخالــف نظــارت دقیــق و رصــد شــرایط نیســتیم 
ولــی اگــر سیاســتی اجرایــی شــود کــه بــه جــای 
تقویــت صــادرات، تهدیــدی بــرای صادرکنندگان 

باشــد، قطعــا نتیجه عکس خواهد داد.
خواســتار  مجلــس  نماینــدگان  از  تعــدادی 
قانونی شدن طرحی شده اند که در چارچوب آن 
صادرکنندگانــی کــه ظــرف ســه ماه ارز خــود را به 

کشور بازنگردانده اند، مجرم خواهند شد.
محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیس کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس اعام کرده کــه این طرح برای 
بررســی به این کمسیون آمده است اما اطمینان 
خاطــر داده کــه قانونــی کــه منجــر بــه تضعیــف 
صادرات و فشــار بر روی صادرکنندگان می شــود، 

از سوی نمایندگان تصویب نخواهد شد.

صنــدوقبینالمللــیپولدرگــزارشامروز
اقتصــادی رشــد بــه نســبت پیشبینــی خــود،
کشــورهایآســیاییرادرقیاسباگزارشقبلی

۱.۱درصدپایینآورد.
بــه گــزارش فــارس، بــه نقــل از راشــاتودی، 
کــرد:   اعــام  امــروز  پــول  بین المللــی  صنــدوق 
اقتصــادی  رشــد  بــه  نســبت  خــود  پیش بینــی 
کشورهای آسیایی را نسبت به پیش بینی منتشر 
شده در ماه آوریل ۱.۱ درصد کاهش داده است.
این مؤسسه گفته که انتظار دارد برای سال 

۲۰۲۱ اقتصادهــای آســیایی به طور متوســط ۶.۵ 
درصــد رشــد کننــد و این رقــم در پیش بینی قبلی 

7.۶ درصد بود.
صندوق بین المللی پول گفته اســت اوضاع 
نامطمئــن کنترل شــیوع ویروس کرونــا، ابهامات 
نسبت به تأثیرگذاری واکسیناسیون برای مقابله 
با انواع مختلف ویروس کرونا، اختال در چرخه 
تأمیــن کاال و تبعــات عادی ســازی سیاســت های 
پولــی در آمریــکا و تأثیــر آن بــر دیگــر نقاط جهان 
از جمله خطراتی اســت که فضای رشــد اقتصادی 

به کشورهای آسیایی را تحت فشار کاهشی قرار 
داده است.

صنــدوق  بین المللــی پــول همچنیــن گفتــه 
شــیوع ویــروس کرونــا همچنــان در حــال تاختــن 
در آســیا اســت. بــا ایــن حــال امــا بــه اعتقــاد این 
اقیانوســیه همچنــان  و  آســیا  منطقــه  مؤسســه 
بیشــترین رشــد اقتصــادی را در ســال جــاری بــه 
ثبت خواهد رســاند بــه گونه ای که انتظار می رود 
چین برای سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی 8 درصدی و 
برای سال آینده رشد ۵.۶ درصدی داشته باشد.

صنــدوق بین المللــی پــول گفته اســت البته 
رونــد بهبــود اوضــاع در آســیا نامتــوازن خواهــد 
بــود زیرا تکــرار موج گرفتن شــیوع ویروس کرونا 
و اجــرای متفــاوت سیاســت های انقباضــی پولــی 
در  اقتصــادی  رشــد  رونــد  کــه  می شــود  موجــب 

کشورهای مختلف متفاوت باشد.
صنــدوق بین المللــی پــول گفته انتظــار دارد 
پس از ســقوط اقتصادی هند در ســال ۲۰۲۰ این 
کشــور امســال رشــد اقتصادی ۹.۵ درصدی را به 

ثبت برساند.

رشــد اقتصادی ژاپن هم پس از رشد ناامید 
کننده ســه ماهه دوم ســال جاری به ۲.۴ درصد 

برای سال ۲۰۲۱ پایین آمده است.
چــه  اگــر  گفتــه  پــول  بین المللــی  صنــدوق  
کشــورهایی نظیر استرالیا، کره جنوبی و نیوزیلند 
خوب اســت اما دیگر کشــورهای آسیایی از جمله 
اعضای گروه »آ سه آن« همچنان با چالش های 
جدی از محل شدت گرفتن دوباره شیوه ویروس 
بخش هــای  برخــی  بــرای  آن  تبعــات  و  کرونــا 

اقتصادی آنها روبه رو هستند.

صندوقبینالمللیپولپیشبینیخودازرشداقتصادیآسیاراکاهشداد

شریعتی،عضواتاقایران:ارزصادراتیراپتروشیمی هابازنگرداندهاند،نهما

رهبرانقاب:دولتهاییکهبارژیمصهیونیستیعادیسازی
کردند،خطایخودراجبرانکنند
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س : 

عک

کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

رشد ۷۵ درصدی 
تسهیالت دهی بانک کارآفرین

ســال  ابتــدای  شــش ماهه  گــزارش  بررســی 
ایــن  در  کارآفریــن  بانــک  کــه  می دهــد  نشــان  جــاری 
تســهیالت اعطــای  بخــش  در  رشــد  ۷۵درصــد   مــدت 

داشته است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
کارآفریــن، گزارش هــای 
منتشرشــده از عملکــرد 
شــش ماهه ســال جاری 
بانــک کارآفریــن نشــان 
ایــن  در  کــه  می دهــد 
مــدت ۱۴۹هــزار میلیارد 
ریال تســهیالت به متقاضیان اعطا شــده اســت که این 
میــزان رشــد ۷۵درصــدی نســبت به مدت مشــابه ســال 
قبــل را داشــته اســت. همچنیــن بانــک طی شــش ماهه 
ســال جاری نیز عملکرد مطلوبی در پرداخت تســهیالت 
به مشــتریان داشــته و ۶۵هزار میلیارد ریال تســهیالت 

در قالب عقود مختلف پرداخت کرده است.

پرداخت بیش از 82 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت 
تکلیفی به زیان دیدگان 
کرونا از سوی بانک سپه

بــه گفتــه مدیرعامــل بانــک ســپه، ایــن بانــک در 
شــش ماه نخســت ســال جــاری بــا محوریــت اعتبــاری 
حمایــت از اشــخاص و واحدهــای آســیب دیده ناشــی 
از ویــروس کرونــا و در راســتای اجــرای برنامــه جامــع 
عملیاتــی ســال 1400، قریــب به 83هــزار میلیارد ریال 
تســهیالت تکلیفــی و جبــران خســارت کرونــا پرداخــت 

کرده است.
پایــگاه  گــزارش  بــه 
اطالع رسانی بانک سپه، 
چقــازردی،  محمدکاظــم 
همراهــی  یــادآوری  بــا 
نخســتین بانک ایرانی با 
سیاســت های اقتصــادی 
دولــت اظهار کــرد: بانک 
ســپه بیــش از ۶۵هــزار 
فقره پرونده  حمایت از آســیب دیدگان ناشــی از ویروس 
کرونا و حوادث قهری را در بسته حمایتی خود گنجانیده 
و با إتکا بر منابع داخلی برای بهبود فضای کسب  و کار و 
تقویت بخش های پیشران اقتصادی و زنجیره تولید تمام 

تالش و امکانات خود را معطوف کرده اســت.

 راه آهن  اردبیل به میانه

با مشارکت بانک ملی 
تکمیل می شود

تکمیــل راه آهــن  اردبیــل بــه میانــه کــه از جملــه 
طرح هــای زیربنایــی در حــال اجــرا در اســتان اردبیل و 
یکی از دغدغه های مردم این اســتان اســت، با همت و 

پشتوانه بانک ملی به پایان می رسد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــی، آیــت هللا رئیســی، 
مهــر  ســی ام  روز  در 
بازدیــد  ادامــه  در  و 
اســتان  پروژه هــای  از 
اردبیل، از پروژه راه آهن 
و  بازدیــد  میانه-اردبیــل 
در جریــان  آخریــن وضع 
پیشرفت آن قرار گرفت. 
محمدرضــا  پیش تــر 
حســین زاده، مدیرعامــل 
بانک ملی در بازدید از پروژه بزرگ راه آهن میانه–اردبیل، 
بر تکمیل این پروژه و استفاده از همه ظرفیت های بانک 
تاکیــد کــرده بــود. عملیات ســاخت راه آهــن میانه-اردبیل 
از اوایــل ســال ۹۲شــروع شــده اســت. ایــن پــروژه ریلــی 
۱۷۵کیلومتری دارای ۸ایستگاه است که از این تعداد دو 
ایســتگاه تشــکیالتی در اردبیل و میانه واقع شــده اســت. 
برای این مسیر همچنین ۳ایستگاه مسافری و ۳ایستگاه 

فنی پیش بینی شده در حال احداث است.

ایجاد امکان رصد لحظه ای 
دارایی با بیمه نامه 

یونیت لینک بیمه سامان
مدیرعامــل بیمــه ســامان بــا تاکیــد بر لــزوم ایجاد 
بیمــه ای  محصــوالت  در  بیشــتر  چــه  هــر  شــفافیت 
نیازهــای  بــا  متناســب 
روز جامعــه بــه ویژه در 
رشته بیمه های زندگی، 
گفت که بیمه سامان با 
طراحــی مدرن محصول 
عــالوه  یونیت لینــک، 
پوشــش های  ارائــه  بــر 
بیمه هــای  در  معمــول 
رصــد  امــکان  زندگــی، 
لحظه ای دارایی را نیز برای مشتری فراهم کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمه ســامان، احمدرضا 
ضرابیه، با بیان این که بیمه نامه یونیت لینک، راهکاری 
قطعی برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه بیمه گزار 
اســت، اظهــار کــرد: ایــن بیمه نامــه بــا اتصــال مســتقیم 
واحدهــای ســرمایه گذاری به بیمه زندگــی، این امکان را 
به مشتری می دهد که در هر لحظه درباره اصل و سود 

دارایی خود تصمیم گیری کند.

تمدید مهلت ثبت نام 
تسهیالت مشاغل 
 آسیب دیده از کرونا

در موسسه اعتباری ملل
به منظور حمایت از کســب و کارهای آسیب دیده 
بــه  تســهیالت  پرداخــت  و  ثبت نــام  مهلــت  کرونــا  از 

در  مشــاغل  این گونــه 
موسســه اعتبــاری ملل 

تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی 
اعتبــاری  موسســه 
موسســه  ایــن  ملــل، 
حســب بخشــنامه بانک 
مرکــزی مهلــت ثبت نــام 
تســهیالت  پرداخــت  و 

بــه صاحبــان کســب و کارهای به شــدت آســیب دیده از 
کرونــا و نیــز در حوزه های گردشــگری، ورزش و جوانان، 
فرهنــگ و هنــر، حمــل و نقــل ریلــی و هوایــی را تمدیــد 
کرد. متقاضیان برای برخورداری از تسهیالت ویژه کرونا 
باید تا پایان آذر در سامانه کارا وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی ثبت نــام و پس از معرفی به شــعب موسســه 
اعتباری ملل از این تســهیالت بهره مند شــوند. پیش از 
این متقاضیان تا پایان شهریور می  توانستند در سامانه 

مذکور ثبت نام کنند.

رشد ٦٧ درصدی 
سرمایه گذاری های بیمه کارآفرین
به گفته مدیر سرمایه گذاری بیمه کارآفرین، رشد 
ســود ســرمایه گذاری ایــن شــرکت در شــش ماهه اول 
ســال 1400نســبت به دوره مشــابه ســال 1399معادل 
6۷درصد است که عمده رشد مذکور در سرفصل سود 

سهام در بازار سرمایه انجام شده است.
بیمــه  ســرمایه گذاری  مدیــر  ویشــکایی،  میــالد 
بیــان  بــا  ایرانــی  بانکــداری  بــا  در گفت وگــو  کارآفریــن 

بــا  و  فــوق  مطالــب 
افزایــش  بــه  اشــاره 
ی  ی ها ر ا یه گذ ما ســر
بلندمــدت و کوتاه مــدت 
شــرکت تصریح کرد: در 
واقــع در پایان شــهریور 
اوراق  محــل  از  امســال 
مشارکت و اسناد خزانه 
ریــال،  ۳۳۸میلیــارد 

از محــل صندوق هــای ســرمایه گذاری ۶۲۷میلیــارد ریال 
از محــل ســود ســپرده های پس انــداز ۷۹۷میلیــارد ریال 
و از محــل ســهام چهــار هــزار و ۲۲۷میلیــارد ریال ســود 
کسب کردیم که در مجموع در پایان شهریور پنج هزار 
و ۹۹0میلیارد ریال ســود نصیب شــرکت بیمه کارآفرین 
شــد. ایــن در حالــی اســت کــه در شــش ماهــه نخســت 
سال گذشته از محل اوراق مشارکت ۳۶۹میلیارد ریال، 
صندوق سرمایه گذاری ۸۱۹میلیارد ریال، سود سپرده و 
حســاب های پس انداز ۷۷0میلیارد ریال و از محل ســود 
سهام هزار و ۶۱۷میلیارد ریال و در مجموع سه هزار و 

۵۷۶میلیارد ریال سود کسب کرده بودیم.
بــازار  در  ســرمایه گذاری  خصــوص  در  ویشــکایی 
ســرمایه بــا توجــه بــه وضــع بــازار بــورس در ۶ماهــه دوم 
ســال جاری عنوان کرد: ورود به بازار ســرمایه برای بیمه 
کارآفرین با دید بلندمدت و برنامه ریزی شده برای حفظ 
منافع سهامداران و بیمه  گزاران رشته عمر است. با توجه 
بــه اصالحاتــی کــه در قیمــت ســهام طــی ۱۵مــاه گذشــته 
صورت پذیرفته است شرکت های زیادی در بازار سرمایه 
وجود دارند که بسیار پایین تر از ارزش ذاتی خود معامله 
می شــوند و با توجه به تورم موجود در کشــور انتظار این 
مــی رود کــه در دوره هــای میان مــدت و بلند مــدت شــاهد 

افزایش قیمت در نمادهای بورســی باشیم.

 حضور بیمه تجارت نو

و بیمه »ما« در نمایشگاه 
انرژی کیش

اهــداف  تحقــق  راســتای  در  تجارت نــو  بیمــه 
توســعه ای خــود و بــا هــدف گســترش تعامل بــا صنایع 
مختلــف در حــوزه انــرژی کشــور و ورود بــه بازارهــای 
جدیــد در همایــش و نمایشــگاه معرفــی فرصت هــای 
سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و 
انرژی هــای تجدیدپذیــر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

کشورشرکت می کند.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
تجارت نــو، جزیره کیش 
درحالــی آمــاده میزبانی 
رویــداد  ازنخســتین 
»همایــش و نمایشــگاه 
فرصت هــای  معرفــی 
سرمایه گذاری و توسعه 
گاز،  نفــت،  حــوزه 
پتروشیمی و انرژی های 
مناطــق  در  تجدیدپذیــر 
اقتصــادی  ویــژه  و  آزاد 
کــه  می شــود  کشــور« 
از  نمایشــگاه  ایــن 
تاریــخ ۳لغایــت ۵آبــان 
مرکــز  در  جــاری  ســال 

نمایشــگاه های بین المللــی کیــش و مرکــز همایش هــای 
بین المللی این جزیره برگزارمی شود.

همچنیــن بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه »مــا«، 
ایــن شــرکت نیــز بــه همــراه شــرکت های برتــر در حــوزه 
 نفــت و گاز و پتروشــیمی در ایــن رویــداد مهــم حضــور 

خواهد داشت.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
در نامــه ای بــه وزیر نفت بــا تاکید بر اهمیت 
شفاف شدن روابط مالی دولت با پاالیشگاه 
ها دو پیشنهاد راهگشا برای پایان سردرگمی 
سهامداران شرکت های پاالیشی مطرح کرد.

 بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازار ســرمایه 
)سنا(، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در این نامه به وزیر نفت نوشته 

است؛
»وزارت نفــت ، نفــت خــام را بــه قیمــت 
از  پــس  و  انــرژی  بــورس  در  کشف شــده 
اعمــال تخفیف هــای منــدرج در قانــون الحاق 
برخــی مــواد قانــون تنظیم بخشــی از مقررات 
مالــی )۲( ، بــه شــرکت های پاالیشــی تحویــل 
دهــد ، ضمــن آن کــه شــرکت های پاالیشــی 
بتواننــد پــس از تامین ســوخت کشــور، مازاد 

محصــوالت خــود )فرآورده هــای اصلی و ویژه( 
را به صورت مســتقل به فروش برســانند.این 
مهم به شــفاف شدن رویه فروش محصوالت 
از ســوی شــرکت های پاالیشــی و تامیــن ارز 
توســعه  پروژه هــای  اجــرای  بــرای  نیــاز  مــورد 
و بهبــود محصــوالت کمــک شــایانی خواهــد 

نمود.«
نفــت  وزیــر  از  نامــه  ایــن  در  همچنیــن 
خواســته شده است که »موضوعاتی از قبیل 
قیــر بــه دســتگاه هــای اجرایــی ) موضــوع بند 
ز( تبصره )۱( ماده واحده قانون بودجه ســال 
۱۴00 کل کشــور در صــورت لــزوم بــا تنظیــم 
قــرارداد مشــخص و بــا رعایت صرفــه و صالح 
جملــه  )از  ذی ربــط  شــرکت های  ســهامداران 
شــرکت های  نفت(بــه  پاالیــش  شــرکت های 

مزبور محول شود.«

بــه گفتــه رئیــس کل بانــک مرکــزی، بــا 
وجــود آســیب های همه گیری کرونــا، اقتصاد 
ایران در فصل دوم ســال ۲0۲1 رشــد داشت 
و ایــن نشــان دهنده خــروج ایــران از رکــود و 

حرکت آن به سوی بهبود است.
بــه گــزارش شــنبه ایرنا از بانــک مرکزی، 
حضــور  بــا  جلســه ای  در  صالح آبــادی  علــی 
مدیرعامــل صنــدوق بین المللــی پــول، وزرای 
و  مرکــزی  بانک هــای  کل  روســای  اقتصــاد، 
حــوزه  منطقــه ای  مالــی  موسســات  روســای 
»منــاپ« کــه بــه صــورت مجــازی برگزار شــد، 
گفت: ایران نیز همانند بســیاری از کشــورها، 
آســیب ســختی از همه گیــری ویــروس کرونــا 
دیده اســت، اما اکنون در مســیری مســتحکم 

برای بهبود اقتصادی قرار دارد.
منتشــره  آمارهــای  آخریــن  افــزود:  او 
حاکــی از رشــد ۶.۲درصــدی تولیــد ناخالــص 
داخلی ایران در فصل دوم ســال ۲0۲۱ اســت 
که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت 
شــدید ایــران در دسترســی بــه منابــع خارجی 
خــود و در نتیجــه نبــود امــکان خرید واکســن 

از خارج به دلیل تحریم های آمریکا است.
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: بخــش 
غیرنفتــی در همــان دوره ۴.۷درصد رشــد کرد 
کــه نشــان دهنده آن اســت کــه اقتصــاد ایران 
به طور قابل توجهی از رکود خارج شــده و به 

سمت بهبود حرکت کرده است.
او افــزود: به دلیل سیاســت های حمایتی 
ایــران،  مالــی و پولــی دولــت و بانــک مرکــزی 

نــرخ بیــکاری در ســه ماهه دوم ســال ۲0۲۱ به 
۸.۸درصد رسید که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل یک درصد کاهش را نشان می دهد.
فراینــد  هم اکنــون  گفــت:  صالح آبــادی 
بهبــود اقتصــاد جهانــی در شــرایط بــا ثباتــی 
قــرار دارد امــا همچنــان در داخــل و بین گروه  
کشورها نابرابری وجود دارد، که نشان دهنده 
اهمیت قدرت و دوره زمانی اقدامات حمایتی 
در مواجهــه بــا بحــران و نیــز پیشــرفت فرایند 

واکسیناسیون است.
او افــزود: متأســفانه، واکسیناســیون بــا 
روند چندگانه، با ایجاد شــکاف گســترده بین 
کشــورهای فقیــر و ثروتمنــد، منجــر بــه بهبود 

روند چندگانه و متفاوت شده است.
 صالح آبــادی بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ 
کشــوری در امــان نیســت، مگــر اینکــه تمامی 
کشــورهای جهــان در برابــر این ویــروس ایمن 
شــوند، اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه یــک رقمــی 
کشــورهای  در  واکسیناســیون  میــزان  بــودن 
بــا درآمــد پاییــن، تحقق هدف گــذاری صندوق 
برای واکسیناســیون ۴0درصدی تا پایان سال 
جــاری میــالدی و ۶0درصــد تــا اواســط ســال 

۲0۲۲ مشکل است.
او تاکیــد کــرد: هرگونــه تعلــل و طوالنــی 
شدن واکسیناسیون در هر منطقه، بزرگترین 
تهدید برای چشم انداز اقتصاد جهانی است.  
رئیــس کل بانک مرکــزی اظهارکرد: روند 
کلی تخصیص SDR در ســال ۲0۲۱ نمی تواند 
در کمــک بــه اعضــا بــرای بــرآوردن نیازهــای 

طوالنــی مدت در زمینــه هزینه های مربوط به 
کوید ۱۹ مناسب باشد.

SDR یعنــی دارایــی پولــی صــوری بــرای 

جبران کمبود نقدینگی بین المللی است.
بــرای  تاریخــی  فرصــت  یــک  افــزود:  او 
افزایــش منابــع وام دهــی صنــدوق بین المللی 
پــول از طریق مشــارکت داوطلبانه بخشــی از 
اعضا با منابع خارجی قوی در صندوق توسعه 
پایــداری بــا مدیریت صنــدوق بین المللی پول 
برای کمک به اعضا در رویارویی با چالش های 
فقــر،  کاهــش  جملــه  از  متعــدد،  بلندمــدت 
تقویــت ســرمایه فیزیکــی و انســانی و تقویت 
و  آب  تغییــرات  برابــر  در  تــاب آوری  ســطح 
هوایی ایجاد شــده اســت که ما از این ابتکار 
بــه طــور کامــل حمایــت کرده ایم و بایــد تاکید 
کنــم کــه حمایــت صندوق باید بــا اولویت های 

کشور مطابقت داشته باشد.
صالح آبــادی بــا تاکیــد بر اســتقبال ایران 
از طــرح جدیــد صنــدوق بین المللی پــول برای 
کمــک بــه اعضــا در مواجهــه بــا چالش هــای 
مربوط به تغییرات آب و هوایی، تصریح کرد: 
همــه مــا توافق داریــم که تغییــر آب و هوایی 
یــک تهدیــد جهانی اســت  کــه بــار آن به طور 
نامتناســبی بــر دوش کشــورهایی کــه ســهم 
ناچیــزی در تولیــد کربــن دارنــد، ایجــاد شــده 
اســت. تغییــرات آب و هــوا دارای ویژگی هــا 
اهمیــت  دارای  کــه  اســت  بســیاری  ابعــاد  و 
مختلــف  کشــورهای  و  مناطــق  در  متفاوتــی 

است.

او افزود: مساله ای که به طور کلی برای 
خاورمیانــه و بــه ویژه ایران بســیار مورد توجه 
اســت، مشــکل کمبــود شــدید آب و ســقوط 
چشمگیر سطح آب در سال های اخیر است.

داد:  ادامــه  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
هرچنــد، پرداختــن به ســمت تقاضــا از طریق 
افزایــش تدریجــی هزینــه بــا وجــود تأثیــر آن 
امــا  اســت،  آســان تر  کم درآمــد  بــر جمعیــت 
حل مشــکالت ســمت عرضه بســیار سخت تر 
اســت، چراکــه بــه ســرمایه گذاری های بزرگ و 
فناوری های پیشــرفته ای نیاز دارد که بسیاری 
از کشــورهای خاورمیانــه تــوان پرداخــت و یــا 

دسترسی به آن را ندارند.
صالح آبــادی، خواســتار توجــه بیشــتر به 
جنبــه اغلــب نادیــده گرفته شــده در گفتمــان 
بین المللــی دربــاره تغییرات آب و هوایی شــد 
و پیشــنهاد داد: در ایــن خصــوص کشــورهای 
همجــوار از طریــق تأمیــن مالــی چنــد جانبــه 
از طریــق اشــتراک گذاری  و کشــورهای غنــی 
دانــش فنــی در اختیــار آن هــا بــه نفــع همه، 

همکاری کنند.
کشورهای حوزه مناپ )MENAP( شامل 
منطقه خاورمیانه، شــمال آفریقا، افغانستان 

و پاکستان است.
میــالدی،   ۲00۳ ســال  آوریــل  مــاه  از 
در  را  منــاپ  واژه  پــول  بین المللــی  صنــدوق 
تحلیل هــای آمــاری خود به کار برد که شــامل 
کشورهای منا )خاورمیانه و شمال آفریقا( به 

عالوه  افغانستان و پاکستان است.

بــه گفتــه رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
حــدود  کــه  اســت  ایــن  مــا  بــرآورد  مجلــس 
10میلیــون نفــر از جامانــدگان ســهام عدالت 
هســتند و تکلیف آن هــا تا دو هفته دیگر در 

مجلس مشخص می شود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، محمدرضا 
پورابراهیمــی در گفت وگــو با بخش خبری ۲۱ 
شــبکه یــک ســیما دربــاره جامانــدگان ســهام 

عدالــت گفــت: در بخش اول افرادی هســتند 
کــه در ابتــدا فرم پر کــرده و ثبت نام هم کرده 
بودنــد، امــا اآلن جــزو مشــموالن نیســتند که 
حــدود دومیلیــون نفــر می شــوند. در بخــش 
بعــدی طبــق آمار ســازمان بهزیســتی و کمیته 
امــداد حدود یک میلیــون و ۴00هزار خانوار از 

سهام عدالت جامانده اند.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 

شــورای اســالمی افــزود: بــرآورد ما این اســت 
کــه در کل حدود ۱0میلیون نفر از جاماندگان 
سهام عدالت هستند. پورابراهیمی بیان کرد: 
جلســاتی دربــاره تعییــن تکلیــف جامانــدگان 
ایــن ســهام در مجلــس داشــته ایم و بررســی 
برخــی جزئیــات باقی مانده اســت. پیش بینی 
می کنیــم تا دو هفته دیگر تکلیف جاماندگان 

سهام عدالت روشن شود.

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
گفــت: دولــت از محــل همیــن ســهام عدالــت 
ســهام  جامانــدگان  بــه  دارد  را  توانایــی  ایــن 
عدالــت هم ســود بدهــد، چراکــه ۴۸درصد از 
مجموع ســهام شــرکت های قابــل واگذاری در 
زمــان اجرای ســهام عدالت مشــمول واگذاری 
۱00درصــد بودنــد کــه اآلن دولــت ۴۸درصد از 

مالکیت آن ها را تصاحب کرده است.

پس از بررسی صورت های مالی 6ماهه 
بانــک ملــت دربــاره تغییــرات بــا اهمیــت در 

اطالعات مذکور با این شرکت مکاتبه شد.
رئیــس اداره نظــارت بــر ناشــران گــروه 
مالــی و خدماتــی بــا بیــان ایــن مطلــب در این 
خصوص به پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، 
گفــت: بانــک ملــت صورت هــای مالــی ۶ماهه 
دوره مالــی منتهی به ۳۱شــهریور ســال جاری 
چهارشــنبه  روز   ۲۳:۴۵ ســاعت  در  را  خــود 

مورخ ۲۸ مهر در سامانه کدال افشاء کرد.
ســعید واشــقانی فراهانی افزود: با توجه 
بــه اینکــه اکنــون نظــارت بــر افشــای اطالعــات 
اطالعــات  عمومــی  انتشــار  از  پــس  ناشــران 
مذکــور صــورت می پذیــرد، پــس از بررســی های 

صورت گرفته و با عنایت به تغییرات قابل توجه 
در اطالعات مذکور )در مقایسه با دوره مشابه 
ســال قبــل( در اولین ســاعات کاری روز شــنبه 
مورخ ۱ آبان با این شرکت مکاتبه و مقرر شد: 
دالیــل تغییــرات مذکــور حداکثــر تا پایــان وقت 

اداری شنبه در سامانه کدال افشا شود.
او تصریــح کــرد:  بدیهــی اســت پــس از 
دریافــت توضیحــات شــرکت مراتب در اســرع 
اقدامــات  لــزوم  صــورت  در  و  بررســی  وقــت 
خواهــد  صــورت  مجــدداً  مربوطــه  نظارتــی 

پذیرفت.
واشــقانی فراهانــی افــزود: بــا عنایت به 
لزوم شفاف ســازی در این خصوص مقرر شد 
کــه بانــک ملــت بــا همــکاری  شــرکت بــورس 

اوراق بهادار تهران اقدام به برگزاری کنفرانس 
بــا  بنابرایــن ســهامداران  کنــد؛  اطالع رســانی 
مراجعه به »ســامانه تدان« طی دو روز کاری 
از شنبه یکم آبان تا ساعت ۲۴ دوشنبه سوم 
آبان می توانند پرسش های خود در این رابطه 

را در سامانه تدان ثبت کنند

سازمان بورس خواستار 
شفاف سازی شرکت های زیان ده 

در گزارشات 6ماهه شد
همچنیــن مدیریــت نظــارت بــر ناشــران 
ســازمان بــورس از درخواســت شفاف ســازی 
شــرکت هایی کــه در گــزارش ۶ ماهه، کاهش 

سود ۳0درصدی یا بیشتر داشتند، خبر داد.
اقتصــادی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
بــر  نظــارت  مدیریــت  تســنیم،  خبرگــزاری 
از  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  ناشــران 
درخواســت شفاف ســازی ســازمان بــورس از 
شــرکت هایی کــه در گــزارش ۶ماهــه، کاهش 
یــا بیشــتر داشــتند، خبــر  ســود ۳0درصــدی 
داد و اعــالم کــرد: پیگیری هــای الزم در ایــن 
مــورد در حــال انجــام اســت و شــرکت ها باید 
شفاف سازی الزم در این خصوص را از طریق 
ســامانه کــدال اعــالم کننــد. درهمیــن راســتا 
رعایــت صرفــه و صــالح ســهامداران و شــیوه 
عملکرد اعضای هیات مدیره ناشران به دقت 

بررسی خواهد شد.

اطالعیــه پذیره نویســی ســهام در دســت 
انتشــار شــرکت تأمیــن ســرمایه خلیــج فــارس 
)سهامی عام در شرف تأسیس( به روش ثبت 
ســفارش در نماد »تفارس«، از ســوی شرکت 

فرابورس منتشر شد.
بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از شــانا، ایــن 
پذیره نویسی عمومی از شنبه هشتم آبان آغاز 
می شود و حداکثر به مدت  ۳0روز تا هفتم آذر 

امسال ادامه خواهد داشت.

شــرکت تأمیــن ســرمایه خلیــج فــارس، با 
ســرمایه اولیــه پنج هــزار میلیارد ریال تاســیس 
خواهــد شــد کــه ۶0درصــد ســهام آن معــادل 
۳هــزار میلیارد ریال از ســوی موسســان تأمین 
»تفــارس«،  پذیره نویســی  در  اســت.  شــده 
۲میلیــارد ســهم بــه ارزش هــر ســهم معــادل 
هــزار ریال برای افــراد حقیقی و حقوقی از یک 
ســهم تــا حداکثــر  ۴0هزار ســهم از طریــق بازار 
ســوم فرابــورس بــا مدیریــت عرضــه کارگــزاری 

خبــرگان ســهام و متعهد پذیره نویســی شــرکت 
سرمایه گذاری بهمن، پذیره نویسی خواهد شد.
تأمیــن ســرمایه خلیــج فــارس، نخســتین 
تأمیــن ســرمایه ای اســت کــه از ســوی شــورای 
عالــی بــورس مجــوز آن بــه یــک گــروه صنعتــی 
اعطــا شــده اســت و بدیــن ترتیب گــروه صنایع 
تأمیــن  انحصــار  فــارس  خلیــج  پتروشــیمی 
ســرمایه ها که پیش از ایــن در اختیار نهادهای 

مالی بود را شکست.

۲ پیشنهاد رئیس سازمان بورس به وزیر نفت 
درباره سهام های پاالیشی

رئیس کل بانک مرکزی: اقتصاد ایران از رکود خارج 
شده است

وعده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای تعیین تکلیف 
جاماندگان سهام عدالت تا ۲ هفته دیگر 

الزام سازمان بورس به بانک ملت برای برگزاری کنفرانس اطالع رسانی

اطالعیه پذیره نویسی 
تأمین سرمایه 

 خلیج فارس

منتشر شد



 .  دوشنبه . 3 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4775 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در نظر دارد مزایده عمومی  به شرح جدول 
ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
توضیح 1 : مزایده بصورت عمومی و یک مرحله ای  و در بین کارخانه های تولیدکننده 

کابل و یا ذوب فلزات دارای کارگاه ذوب برگزار خواهد شد.
توضیح 2 : ارائه مستندات و پروانه بهره برداری کارگاه ذوب فلزات و یا پروانه تولید در 

زمینه تولید کابل الزامی است
توضیح 3  : اقالم موضوع  مزایده  ) با ارائه معرفی نامه ( از تاریخ 1400/08/03  روز 
دوشنبه  تا تاریخ 1400/08/24 روز شنبه ) هر روز از ساعت 9 الی 14(  درمحل انبارهای 
این شرکت به نشانی ارومیه :بلوار فرودگاه ـ حد فاصل فرودگاه وسیلوی ارومیه ـ پشت 
سازمان جهاد کشاورزی استان ـ ابتدای جاده روستای کولق ) ششصد متر پایین تر از 

بلوار فرودگاه ( انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی برای یکبار قابل 
رویت می باشد. 

- ضمنا" هر شرکت کننده به تنهایی مجاز به بازدید از انبار بوده و نمی توانند همراه 
داشته باشند.

تاریخ انتشار مناقصات در سایت : روز دوشنبه  مورخ 1400/08/03
آخرین مهلت  زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز پنج شنبه  

مورخ 1400/08/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روزسه شنبه مورخ 1400/08/25

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج : ساعت 11 ) یازده صبح( روز چهارشنبه مورخ 
1400/08/26 خواهد بود.

توضیح : پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مزایده ، تضمینهای 
معتبر ) بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده ( تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های 
فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان 

واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در خصوص  بیشتر  اطالعات  دریافت  گذار جهت  مزایده  تماس دستگاه  اطالعات 
اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف: 

آدرس : ارومیه ، خیابان سربازان گمنام ) برق سابق( نرسیده به چهارراه مخابرات،  
تلفن 3110-044 داخلی 4339  

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس : 27313131-021 - دفترثبت نام : 88969737-021و021-85193768

دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 - 04432232113

اطالعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir  "بخش 
ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مزایده گر " موجود است.

ضمنا" فراخوان مزایده در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق ) شرکت توانیر ( 
وسایت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی و سایت ملی مناقصات  به ترتیب به 
آدرس های : Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir    ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده 

است . 
توضیح 5 : سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده  مندرج است.

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/03 نوبت دوم : 1400/08/04

شناسه آگهی: 1211772
ت اول(آگهی مزایده  عمومی  شماره 1400/208 

) نوب

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی 
) سهامی خاص (

مبلغ سپرده شرکت در مزایده)بریال(مقدار به  کیلوگرمشماره مزایدهشرح کاالردیف

1۰۰۰۰۰۹۰۰3۰۰۰۰۰515۰۰۰۰11.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سیم مسی بدون روپوش1

1( نام شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس  )سهامی عام - در شرف تأسیس(
2( اهـداف تشـکیل شـرکت: پذیـره نویسـی، تعهـد پذیـره نویسـی، و تعهـد خریـد اوراق بهـادار در عرضـه هـای ثانویـه و در حـد امکانـات مالـی خـود یـا از طریـق تشـکیل سـندیکا یـا سـایر نهـاد های مشـابه/ 

اشـخاص حقوقی واجد شـرایط
3( موضوع و حدود فعالیت شرکت: 

 الف- موضوع فعالیت اصلي :
الـف( موضـوع فعالیـت اصلـي عبـارت اسـت از: پذیره نویسـي، تعهـد پذیره نویسـي و تعهـد خریـد اوراق بهـادار در عرضه هـاي ثانویـه در حـد امکانـات مالـي خـود یـا از طریق تشـکیل سـندیکا با سـایر نهادهاي 

مشابه/اشـخاص حقوقی واجد شـرایط 
ب( موضوع فعالیت فرعي عبارت است از:

ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل:
1-1 روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛

1-2 روش و پیشنهاد زمان بندی عرضة اوراق بهادار؛
1-3 قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می شود؛
1-4 فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضة آن؛

1-5 فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛
1-6 پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛

1-7 ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها؛
1-8 امور مدیریت ریسک؛

1-9 آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندی و انجام کلیة امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها؛
1-10 امور سرمایه گذاری؛

1-11 خدمات مورد نیاز شرکت ها در موارد سرمایه گذاري هاي جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزي، بودجه بندي و قیمت گذاري اوراق بهادار.
2- بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاري اوراق بهادار؛ 

3- انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینة ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضة آن؛
4- ارایة خدمات مربوط به طراحي و انتشار ابزارهای مالی براي شرکت ها؛

5- ارایة خدمات مدیریت دارایي ها؛
6- ارایة خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و ادارة  صندوق هاي مزبور و سرمایه گذاري در آنها؛

7- کارگزاری؛
8- کارگزار/ معامله گری؛

9- سبدگردانی؛
10- بازارگردانی؛

11- پردازش اطالعات مالی؛
12-  سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار داراي تضمین دولت و یا بانک ها؛

13- جلب حمایت بانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالي اعتباري و نهادهاي مالي براي شرکت در پذیره نویسي اوراق بهادار؛
14- کمک به شرکت ها در تأمین منابع مالي و اعتباري؛ 

15- کمک به شرکت ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت نامه. 
ج( سایر فعالیت ها:

1- انجام فعالیت هاي سبدگرداني، خدمات صندوق هاي سرمایه گذاري، کارگزاري، کارگزار/معامله گري، بازارگرداني و پردازش اطالعات مالی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان پذیر است. 
2- انجـام فعالیت هـاي کارگـزاري و کارگـزار/ معامله گـري صرفـاً در راسـتاي انجـام فعالیـت بازارگردانـي، سـبدگرداني،  ادارة صندوق هـاي سـرمایه گذاري، تعهـد پذیره نویسـي و تعهـد خریـد اوراق بهـادار در 

عرضه هـاي ثانویـه امکان پذیر اسـت.
4( مدت شرکت: شرکت از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

5( تابعیت و مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایران  و مرکز اصلی آن تهران  است. مرکز موقت فعالیت شرکت در شرف تأسیس، تهران می باشد.
6( هویت کامل و اقامتگاه مؤسسان، اشخاص حقیقی و حقوقی: 

شخصیتاشخاص حقوقی 
شماره شناسه ملیمدیر عامل حقوقی

تعداد سهام نشانی اقامتگاه محل ثبت ثبت 
تعهد شده 

شرکت صنایع پتروشیمی 
    تهران کریم خان زند نرسیده به میدان تهران1010133630189243جعفر ربیعیسهامی عامخلیج فارس

2،250،000،000هفت تیر پالک 38

شرکت سرمایه گذاری مدبران 
    تهران ضلع غربی میدان شیخ بهایی مجتمع تهران10320354635385960جواد عشقی نژادسهامی خاصاقتصاد

748،500،000تجاری اداری رایان ونک طبقه 5 واحد506

شرکت پتروشیمی هرمز 
     تهران خیابان پنجم بخارست خیابان احمد تهران10103447872305076امیر مسعود جمشیدیسهامی خاصخلیج فارس

500،000قصیر پالک22 طبقه4 واحد 17و18

شرکت پتروشیمی ابن سینای 
تهران14008802242550883علی  ساریسهامی خاصاندیمشک

    تهران، خیابان کریم خان زند نبش خردمند 
شمالی پالک 39 شرکت مدیریت توسعه صنایع 

پتروشیمی طبقه7
500،000

سید محمد حسین سهامی خاصشرکت صنایع پلیمر گچساران
      تهران میدان شیخ بهایی ساختمان رایان تهران14007200456518483جزایری موسوی

500،000ونک پالک 18 طبقه دوم واحد 211

7( مبلغ سرمایة شرکت: مبلغ سرمایه شرکت 5،000،000،000،000 ریال 
8( میزان آوردة نقد و غیرنقد سرمایة شرکت به تفکیک: 5،000،000،000،000 ریال به صورت نقد و معادل صفر ریال آوردة غیرنقد،

9( مشخصات و اوصاف آوردة غیرنقد: هیچ گونه آورده غیر نقدی از طرف سهامداران وجود ندارد
10( نوع سهام: عادی با نام

11( ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال

12( میزان تعهد و پرداخت مؤسسـان: معادل60 درصد از سـهام شـرکت توسـط مؤسسـان تعهد گردیده اسـت. 100 درصد از مبلغ تعهد شـده به حسـاب 284753607 بانک تجارت شـعبه پتروشـیمی 
کـد 214 به نـام شـرکت تامیـن سـرمایه خلیـج فـارس )سـهامی عـام در شـرف تأسـیس( نقـداً واریـز گردیده اسـت. بـا توجـه بـه درصـد تعهـد شـده توسـط مؤسسـان، 40 درصـد از سـهام شـرکت جهـت 

پذیره نویسـی و خریـد بـه عمـوم عرضـه می گـردد. 
13( مزایایی که مؤسسان برای خود در نظر گرفته اند: در تشکیل شرکت در شرف تاسیس تامین سرمایه خلیج فارس )سهامی عام( مزایای خاصی برای موسسان در نظرگرفته نشده است.

14( حداقل و حداکثر سـهام قابل پذیره نویسـی برای اشـخاص حقیقی و حقوقی: در انجام پذیره نویسـی سـهام شـرکت تامین سـرمایه خلیج فارس )سـهامی عام در شـرف تأسـیس(، تعداد سـهام قابل 
پذیـره نویسـی بـرای هـر شـخص حقیقـی و حقوقی به شـرح زیر اسـت:

       اشخاص حقیقی حداقل 1 سهم و حداکثر 40،000 سهم 
       اشخاص حقوقی حداقل 1 سهم و حداکثر 40،000 سهم 

شایان ذکر است در صورت عدم تقاضا به میزان کل سهام در حال پذیره نویسی، با اعالم هیأت موسس و تأیید فرابورس، سقف مزبور قابل افزایش می باشد.
پذیره نویسـی سـهام کمتر یا بیشـتر از حداقل و حداکثر تعیین شـده در این بند، منوط به اخذ مجوز از نمایندگان هیأت مؤسـس شـرکت می  باشـد. موافقت هیأت مؤسـس با تخصیص سـهام بیشـتر 

از حداکثـر تعییـن شـده در ایـن بنـد بـه منزلـه تخصیـص قطعـی سـهام نبـوده و منـوط بـه وجـود سـهام متناسـب در زمـان عرضـه و بـا رعایت تشـریفات مربوط به معامـالت در فرابورس ایران می  باشـد.
متقاضیانـی کـه عالقـه  منـد بـه پذیـره نویسـی سـهام بیشـتر از حداکثـر تعییـن شـده در ایـن بنـد مـی  باشـند، بـرای اخـذ مجـوز نماینـدگان هیأت مؤسـس حداکثر تـا پایان وقـت اداری دو روز قبل از شـروع 

پذیـره نویسـی بایـد بـه آدرس ذیـل مراجعـه نمـوده و تقاضـای کتبـی خـود را بـه انضمـام مـدارک منـدرج در بنـد 22 ایـن اعالمیـه پذیره نویسـی ارائه نمایند.
آدرس: تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه دوم واحد205

 15( هزینه هـای تأسـیس شـرکت: هزینه هـای تأسـیس شـرکت تـا زمـان شـروع فعالیـت، حداکثـر 6،044،000،0000 ریـال، معـادل 0.12درصـد از سـرمایة شـرکت پیش بینـی شده اسـت.مجموع 
هزینه های تاسـیس شـرکت شـامل هزینه های حق المشـاوره مشـاوران، هزینه پیگیری مجوزات قانونی شـامل حقوق ودسـتمزد و اجاره بهای محل، هزینه کارشناسـی و مشـاوره فنی  و سـایر هزینه 

هـا براسـاس مندرجـات بیانیـه ثبت می باشـد.
16( مشـخصات حسـاب بانکی مربوط به پذیره نویسـی: پذیره نویسـی سـهام شـرکت در شـرف تاسـیس تامین سـرمایه خلیج فارس )سـهامی عام( تماماً از طریق شـبکه کارگزاری فرابورس ایران انجام 
خواهـد شـد. متقاضیـان پذیره نویسـی مـی  تواننـد بـا مراجعـه بـه شـرکت های کارگـزاری عضـو فرابـورس ایـران و ارائـة تقاضـای سـفارش خرید سـهام شـرکت و واریز وجه به حسـاب کارگـزاری مربوطه اقدام 

نماینـد. شـایان ذکـر اسـت مبالـغ دریافتـی توسـط کارگـزاران مربوطـه باید به حسـاب زیـر واریز گردد:
حساب شمارة 284753607 به نام شرکت تامین سرمایه خلیج فارس )در شرف تأسیس سهامی عام(، نزد بانک تجارت  شعبة پتروشیمی کد 214

17( مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/08/08 آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/09/07 به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت.
تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.              

18( مجوز/ موافقت اصولی ایجاد شرکت: مجوز فعالیت شرکت، به موجب نامة شمارة 122/84064 مورخ 1400/03/12 از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گردیده است. 
19( اظهارنامـه مؤسسـان و طـرح اساسـنامة شـرکت بـرای مراجعـه عالقمنـدان، بـه مرجـع ثبـت شـرکت ها تسـلیم شده اسـت. مسـتندات یادشـده بـه همـراه بیانیـة ثبت شـرکت، در سـایت رسـمی ناشـران 

اوراق بهـادار، بـه آدرس www.Codal.ir در دسـترس مـی  باشـد.
20( روزنامة کثیراالنتشار شرکت: روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج اطالعیه های بعدی شرکت تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسس، روزنامه های دنیای اقتصاد و اطالعات خواهد بود.

21( مشخصات کارگزار عامل: 
تلفن تماس مرکز اصلی عامل موضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام شرکت کارگزاری

42382 تهران – خیابان گاندی کوچه 21 پالک 7 کارگزار بورس اوراق بهادار سهامی خاص   شرکت کارگزاری خبرگان سهام 
22( چگونگـی پذیره نویسـی: عالقمنـدان بـه پذیره نویسـی می بایسـت در مهلـت تعییـن شـده بـرای پذیره نویسـی بـا مراجعـه بـه یکـی از شـعب کارگزاری هـای فعـال در فرابـورس ایـران، مبلـغ 1،000 ریـال 
معـادل100 درصـد از قیمـت اسـمی هـر سـهم را بـه ازای تعـداد سـهامی کـه مایـل بـه پذیره نویسـی آن هسـتند بـا رعایـت نسـبت  هـای حداقلـی و حداکثـری منـدرج در بنـد 14 ایـن اعالمیـه بـه حسـاب 

کارگـزار مربوطـه واریـز نمایند.
تبصـره1: متقاضیانـی کـه فاقـد کـد سـهامداری )در سـامانه معامـالت بـورس و فرابـورس( مـی باشـند مـی بایسـت حداقـل 3 روز قبـل از شـروع پذیـره نویسـی بـا مراجعـه بـه شـرکت کارگـزاری مـورد نظـر 
خـود بـا ارائـه مدارک)تصویـر صفحـه اول شناسـنامه، کارت ملـی بـرای اشـخاص حقیقـی و تصویـر آگهـی تاسـیس و آخریـن روزنامـه رسـمی حـاوی اسـامی مدیـران بـرای )اشـخاص حقوقی( نسـبت به اخذ 

کـد سـهامداری اقـدام نمایند.
تبصره2: اسامی، آدرس و شماره تلفن شرکت های کارگزاری عضو فرابورس ایران و شعبات آن ها در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir موجود می باشد.

23( چگونگـی تخصیـص سـهام بـه پذیره نویسـان: بـا توجـه بـه این کـه پذیره نویسـی سـهام شـرکت از طریـق سـامانه معامـالت فرابـورس ایـران انجـام می شـود، لذا خرید سـهام برای متقاضیان پذیره نویسـی 
بـر اسـاس روش ثبـت سـفارش بـه قیمـت هـر سـهم 000ر1 ریـال از طریـق شـرکت های کارگـزاری فرابـورس ایـران در سـامانه معامالتـی و بـا لحـاظ حداقـل و حداکثـر تعییـن شـده در بنـد 14 این اعالمیه 
انجام خواهد شـد. چنانچه تعداد سـهام سـفارش داده شـده از تعداد سـهام عرضه شـده بیشـتر باشـد، سـهام پذیره نویسـی شـده صرفاً تا حد سـهام عرضه شـده تخصیص خواهد یافت. وجوه متعلق به 

پذیره نویسـانی که سـهام به ایشـان تخصیص داده نشـود، ظرف دو روزکاری توسـط شـرکت کارگزاری مربوطه به آنان مسـترد خواهد شـد.
 24( مشـخصات متعهـد و میـزان تعهـدات آن:بـه  منظـور حصـول اطمینـان از تکمیـل پذیره نویسـی تمامـی سـهام در نظـر گرفتـه شـده جهـت عرضـة عمومـی، شـرکت تامیـن سـرمایه خلیـج فـارس 

سهامی عام - در شرف تأسیس، از خدمات متعهد زیر استفاده می  نماید:
میزان تعهداتموضوع فعالیتشخصیت حقوقینام متعهد

2000 میلیارد ریالسرمایه گذاری و خدمات مالی  سهامی عام  شرکت  سرمایه گذاری بهمن  
25(  نحـوة عمـل در صـورت عـدم تکمیـل پذیره نویسـی سـهام شـرکت: بـا توجـه بـه زمـان در نظـر گرفتـه شـده بـرای پذیره نویسـی سـهام شـرکت، چنانچـه تمامی سـهام عرضه شـده پذیره نویسـی نشـود، 
در صـورت موافقـت سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، زمـان پذیره نویسـی تمدیـد خواهـد شـد. در صـورت عـدم تکمیـل پذیـره نویسـی طـی دوره پذیـره نویسـی ، شـرکت سـرمایه گـذاری بهمن)سـهامی عام( 

متعهـد بـه خریـد سـهام باقی مانـده ظـرف مـدت پنـج روز پایانـی پذیره نویسـی بـوده و تمامـی سـهام شـرکت پذیره نویسـی خواهد شـد. 
نکات مهم:

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیة پذیره نویسی بر عهدة ناشر است.
•  ناشـر، شـرکت تأمیـن سـرمایه، حسـابرس، ارزش ـیابان و مشـاوران حقوقـی ناشـر، مسـئول جبـران خسـارت وارده بـه سـرمایه گذارانی هسـتند کـه در اثـر قصـور، تقصیـر، تخلـف و یـا به دلیـل ارائـة اطالعات 

ناقـص و خـالف واقـع در عرضـة اولیـه کـه ناشـی از فعـل یـا تـرک فعـل آن هـا باشـد، متضـرر گردیده اند.
ثبـت اوراق بهـادار نـزد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، به منظـور حصـول اطمینـان از رعایـت مقـررات قانونـی و مصوبـات سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و شـفافیت اطالعاتـی بـوده و به منزلـة تأییـد مزایـا، 

تضمیـن سـودآوری و یـا توصیـه و سفارشـی در مـورد شـرکت ها یـا طرح هـای مرتبـط بـا اوراق بهـادار توسـط سـازمان نمـی  باشـد.
•  پذیره  نویسان می  توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه، مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران - ابتدای خیابان مالصدرا- شماره 13 - سازمان بورس و اوراق بهادار -  مدیریت نظارت بر بازار اولیه 
  هیأت موسس

آگهی پذیره نویسی شرکت تامین سرمایه خلیج فارس )سهامی عام - در شرف تأسیس(

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرا یط ذ یل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)سامانه ستاد( تامین نما ید:

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج 
از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.مناقصه گران می توانند 

جهت كسب اطالعات بیشتر به سا یت www.spgc.ir مراجعه و  یا با شماره تلفن های )2209-2230-2251-2254-2249-2268-2240-2279 ( 3131 077   تماس حاصل فرما یند.
روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/28 نوبت دوم : 1400/08/03 

شناسه آگهی : 1209316
ت دوم(آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

) نوب

شركت ملی  گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

2000093498000319 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

تقاضای O - 9940044 - IZ  مناقصه شماره 00/047    شماره مناقصه و تقاضا 

خر ید  Demister Pad   از تولید كنندگان داخلی موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

1/000/000/000 ر یال مبلغ تضمین شركت در فرا یند ارجاع كار
تضمین شركت در فرا یند ارجاع كار بصورت  یكی از تضامین قابل قبول وفق آ یین نامه 

تضمین شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وز یران می باشد. نوع تضمین شركت درفرا یند ارجاع كار

20/000/000/000 ر یال مبلغ برآورد ی مناقصه

10 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. آخر ین مهلت دریافت اسناد ارز یابی كیفی در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخر ین مهلت بارگذار ی و  ارسال مستندات ارز یابی كیفی )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه 
زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد. آخر ین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر، عسلویه، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، ساختمان ستاد، مدیریت 
بازرگانی، اتاق 240 آدرس مناقصه گزار

نشست مدیرعامل و معاونین شرکت ایران خودرو 
با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
با هدف برنامه ریزی برای انجام اقدامات مشترک میان 

این دو صنعت بزرگ برگزار شد.
به گزارش ســایت خبری ایراســین، محمدیاســر 
طیب نیــا مدیرعامــل شــرکت فوالد مبارکــه در ابتدای 
این نشســت اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره تأمین 
تقاضای داخل و حتی توسعه صادرات را وظیفه خود 
دانسته و تالش می کند تا به بهترین شکل انتظارات 
بازار و صنایع پایین دســتی را برآورده کند، به طوری 
کــه در حــال حاضــر بیــش از 90 درصــد نیــاز شــرکت 
ایران خــودرو بــه محصــوالت فــوالدی توســط شــرکت 
فــوالد مبارکه تأمین می شــود و در عین حال، ارتقای 

کیفیــت محصوالت، جزو اولویت ها و اســتراتژی های 
توســعه ای شــرکت فــوالد مبارکــه می باشــد کــه البته 
علی رغم افزایش استانداردهای کیفی خودروسازی در 
سال های گذشته، ما نیز به عنوان تأمین کننده مواد 
اولیــه صنعت خودروســازی، وظیفه خود می دانیم تا 
کیفیت محصوالت را باالتر ببریم و این مهم در دستور 
کار قرار گرفته و به سرعت و قوت اجرایی خواهد ش
وی افزود: با توجه به برنامه وزیر محترم صمت 
برای افزایش ظرفیت تولید خودرو در کشور، شرکت 
فــوالد مبارکــه در حــال برنامه ریزی هــای الزم اســت 
تــا هــم از لحــاظ کیفی و هم از لحــاظ کمی در برنامه 
افزایــش تولیــد خــودرو در کشــور ســهیم باشــد و بــه 
خوبــی نقش آفرینــی کند، این در حالی اســت که در 

گذشــته موانعــی همچون اخذ مجوزهــا و فرایندهای 
اداری وجود داشت اما با همت مجموعه جدید وزارت 
صمــت و شــرکت فــوالد مبارکــه، ایــن موانــع در حال 
برطرف شدن است تا برای اجرای پروژه های توسعه ای 
برنامه ریزی شده و به سرعت اجرایی و عملیاتی شوند 
و در سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« شاهد 
رونق و جهش تولید به ویژه در بخش صنعت کشور 
باشــیم، در عیــن حال ما به تولیــدات فوالد مبارکه و 
همچنیــن محصــوالت ایران خودرو نــگاه ملی داریم و 
منافــع ملــی و منویات مقام معظم رهبری همواره بر 

هر موضوع دیگری برای ما ارجحیت دارد.
پایــان  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
خاطرنشــان کــرد: فوالد مبارکــه آمادگی کامل دارد تا 

در راستای برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای افزایش ظرفیت تولید خودرو، جهت تنظیم بازار، 
در تأمین فوالد و مشتقات مورد نیاز صنعت خودرو 

پشتیبانی کند.
فرشــاد مقیمــی، مدیرعامل شــرکت ایران خودرو 
در این نشســت با اشــاره به اهمیت توسعه همکاری 
بین این دو شرکت بزرگ صنعتی و ملی اظهار داشت: 
امیدواریم با اســتقرار تیم جدید مدیریتی در شــرکت 
فوالد مبارکه، برخی از مشــکالت مرتفع شــده و ادامه 
همکاری ها با ایران خودرو به عنوان اصلی ترین مشتری 
محصوالت فوالد مبارکه منجر به هم افزایی های بیشتر 
باشــیم، البتــه بخشــی از حوزه مــواد اولیه و تجهیزات 
الکترونیکــی به محصوالت خارجی وابســته اســت که 
می تــوان با همکاری و هم افزایی هوشــمند در زنجیره 
تأمین، در راستای منویات رهبر معظم انقالب آن ها را 

داخلی سازی کنیم.
وی همچنیــن با تأکید بــر این که ایران خودرو و 
فوالد مبارکه دو شــریک استراتژیک و ملی محسوب 
می شــوند، افزود: همواره در 3  دهه گذشــته رابطه 
ایــن دو شــرکت صرفــاً خریــدار و فروشــنده بــوده، 
درحالی که با توجه به حجم تعامالت و اهمیت آن ها 

در صنعــت کشــور بهتر اســت بــا انعقاد قــرارداد یک 
همکاری جامع و کامل داشته و بتوان برای بلندمدت 
برنامه هــای توســعه ای با بهــره وری باالتر تدوین کرد؛ 
عالوه بر این موضوعات، شرکت ایران خودرو در جهت 
داخلی ســازی محصــوالت صنعــت خــودرو حوزه های 
مناسبی را شناسایی کرده که در صورت تمایل شرکت 

فوالد مبارکه می توانیم به صورت مشترک روی آن ها 
سرمایه گذاری داشته باشیم.

گفتنی اســت در این جلســه، عادل پیرمحمدی، 
مدیرعامل ساپکو و سایر معاونین مدیرعامل ایران خودرو 
به تشریح دغدغه ها و بیان جزئیات همکاری با فوالد 

مبارکه پرداختند.

ایران خودرو و فوالد مبارکه دو بازوی استراتژیک برای توسعه اقتصادی کشور



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   .  دوشنبه . 3 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4775 . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابـر رای شـماره 1400603160010018۹5 مـورخ1400/06/02 هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمانشـاه 
ناحیـه یـک تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای سـعید امینـی فرزنـد غـام علـی  بـه شـماره شناسـنامه 
مسـاحت  بـه  سـاختمان  بـاب  یـک  اعیـان  درششـدانگ  ازکرمانشـاه  صـادره  ملـی 3251570870  کـد   17008
70.45مترمربـع در محـدوده اراضـی پـاک 5 اصلـی واقـع در بخـش یک حومه کرمانشـاه به آدرس: شـهیاد کوی 
یحیـی امیـری پـاک 42 کـه اداره اوقـاف بـه عنـوان مالـک عرصـه موافقـت خـود را بـا صـدور سـند مالکیـت اعیانی 
اعـام نمـوده محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.  1550/م الف/12

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/03 -  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/1۹
محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شـماره 140060301078000634 مورخ 1400/06/30 هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک یافـت آبـاد تهـران 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای میثـم لشـکری فرزنـد رجبعلـی 
بشـماره شناسـنامه 3747 صادره از تهران در ششـدانگ یک قطعه زمین 
بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 213/80 مترمربـع در قسـمتی از پـاک 
2283 فرعـی از 2 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 2253 فرعـی از 
2 اصلـی واقـع در بخـش 12 تهـران خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فاطمـه 
حیدرعلـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
اعتـراض،  تسـلیم  تاریـخ  از  مـاه  یـک  مـدت  ظـرف  رسـید،  اخـذ  از  پـس  و 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد، بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/3

م الف 13263 / شناسه آگهی 1202300
جمشید مهرآسا – رئیس ثبت اسناد و امالک

 آگهی احراز تصرفات، موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرائی آن

 مصوب 90/9/20
نظر به اینکه به اسـتناد رای شـماره 140060301026000346 تاریخ صدور 1400/06/1۹ 
موضوع پرونده کاسـه شـماره 13۹8114401026000013 هیئت رسـیدگی کننده قانون 
تهـران، تصرفـات بامنـازع  امـاک قلهـک  و  اسـناد  ثبـت  اداره  صدرالذکـر مسـتقر در 
آقـای علـی اصغـر کمالـی فرزنـد محمـد علـی بشـماره شناسـنامه 512 و دارای کـد ملـی 
07۹258۹31۹ صادره از سبزوار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن بمساحت )133/60 مترمربع( یکصدو سی و سه متر و شصت دسیمتر مربع در 
قسـمتی از پاکهـای ثبتـی 483 فرعـی از 43 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران حـوزه ثبتی 
قلهک به نشانی میدان هروی بلوار گلزار، خیابان 15 پاکهای 41 و 43 و 45 تعمیرگاه 
تکنـو و بیمـه ایـران انتقالـی و واگـذار شـده از مهنـاز دادشـی احـراز شـده و جهـت اجـرا و 
صـدور سـند مالکیـت طـی نامـه شـماره 140060301026000347 تاریـخ 1400/06/1۹ بـه 
این اداره اعام گردیده است لذا به استناد ماده 3 قانون مذکور مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه شخص و یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت 
بـه موضـوع صـدور سـند بنـام متقاضـی مذکـور هرگونـه اعتراضـی دارنـد ظـرف مهلـت دو 
مـاه از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی، بـه ایـن اداره مراجعـه و ضمـن اعـام اعتـراض و اخـذ 
رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه دادگاه 
عمومی محل وقوع ملک تقدیم نموده و گواهی مربوطه را از دادگاه اخذ و به این اداره 
تحویـل نمایـد، در غیـر اینصـورت پـس از سـپری شـدن مهلـت مقـرر، سـند مالکیت وفق 

مقـررات صـادر خواهـد گردید./
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/3

م الف 13265 / شناسه آگهی 1202311
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

مفقودی
اینجانـب عبـاس لــسانی عموقیـن مالـک خـودرو سـواری سیسـتم پـژو تیـپ 405 مـدل 1383  
بشـماره انتظامـی ۹1-54۹د32 بشـماره شاسـی 83065381 بشـماره موتـور 12483152108 
بعلـت فقـدان بـرگ سـبز وسـند کمپانـی و  اسـناد فـروش تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد 
مذکـور را نمـوده ام  . لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودروی مذکـور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقی شـرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج شـهرک 
پیکانشـهر سـاختمان سـمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                                                                                       اردبیل

مفقودی
دانشنامه مقطع کارشناسی شماره 5143۹8 به تاریخ 
بنـام  زنجـان  واحـد  اسـامی  آزاد  دانشـگاه   1381/11/7
آقـای امیرحسـین کمـاری زاده اصـل مفقـود گردیـده و از 

درجـه اعتبـار سـاقط میباشـد.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای اصغـر بخشـی نظـر بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر دفترخانـه 
کـه  اسـت  مدعـی   1400/07/12 مـورخ   25775/1400 شـماره  وارده  برابـر  همـدان   66
سـند مالکیـت سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ پـاک 1/8383 واقـع در حومـه بخـش سـه 
الکترونیکـی  امـاک  دفتـر  شـماره   ۹8 ب  سـری   ۹07880 مسلسـل  شـماره  بـه  همـدان 
13۹820326001015114 بنـام آقـای اصغـر بخشـی نظـر بـه علـت سـرقت مفقـود گردیـده 
و برابـر اسـناد رهنـی شـماره 70077 مـورخ 1368/11/17 دفتـر 7 همـدان نـزد بانـک سـپه و 
151568 مـورخ 138۹/05/28 دفتـر 3 همـدان نـزد بانـک مسـکن در رهـن مـی باشـد لـذا 
بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آئیـن نامـه قانون ثبت بدینوسـیله آگهی می شـود 
تـا هرکسـی مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ 
انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 10 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه 
اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله اعتراض خود را کتبا تسـلیم نماید درصورت انقضاء 
مـدت واخواهـی و نرسـیدن اعتـراض و یـا درصـورت اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیـت 
ارائـه نگـردد سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم خواهـد شـد. مراتـب 
بـر اسـاس آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع تهیـه و گـزارش شـده اسـت. م.الـف: 105۹ 
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آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم فرحنـاز قـره داغـی بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر دفترخانـه 
66 همـدان برابـر وارده شـماره 25776/1400 مـورخ 1400/7/12 مدعـی اسـت کـه سـند 
سـه  بخـش  حومـه  در  واقـع   1/8383 پـاک  ششـدانگ  از  مشـاع  دانـگ  سـه  مالکیـت 
الکترونیکـی  امـاک  دفتـر  شـماره   ۹8 سـری ب   ۹0787۹ مسلسـل  شـماره  بـه  همـدان 
13۹820326001015113 بنـام خانـم فرحنـاز قـره داغـی بـه علـت سـرقت مفقـود گردیـده 
و برابـر اسـناد رهنـی شـماره 70077 مـورخ 68/11/17 دفتـر 7 همـدان نـزد بانـک سـپه و 
151568 مـورخ 8۹/5/20 دفتـر 3 همـدان نـزد بانـک مسـکن در رهـن مـی باشـد لـذا بـه 
اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود 
تـا هرکسـی مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ 
انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 10 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه 
اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله اعتراض خود را کتبا تسـلیم نماید درصورت انقضاء 
مـدت واخواهـی و نرسـیدن اعتـراض و یـا درصـورت اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیـت 
ارائـه نگـردد سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم خواهـد شـد. مراتـب 
بـر اسـاس آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع تهیـه و گـزارش شـده اسـت. م.الـف: 1060 
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آگهی مفقودی
 برگ سبز ، کارت ، سند کمپانی و بیمه نامه می نی بوس به شماره 
 DY74K35717موتـور شـماره   NLNOP7401074016۹4 شاسـی 
پـاک انتظامـی 46 ایـران 153 ع 24 متعلـق بـه آقـای کامـران رجبـی 

مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد.

آگهی مفقودی
دفترچـه قـرارداد تخصیـص حـق بهـره بهـرداری از قـرار دادشـماره 
4478 - 33 -و - ج مورخ 1385/06/28 متعلق  به شـرکت سـیوان 
الکتریک تیراژه واقع در شهرک صنعتی امیر کبیر کاشان)جعفرآباد( 

مفقود و از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

مرکــزی؛ وجیه غالمی - رئیــس هیات مدیره 
شــرکت ســنگ قاســمی فر بــا بیــان اینکــه تعــداد 
بازدیدکننــدگان در ایــن نمایشــگاه در مقایســه 
با دوره های قبل کمتر شــده اســت، به تحســین 
سیاســت های نمایشگاه پرداخت و اعالم کرد که 
بیش  از ۹۰ درصد بازدیدکنندگان مرتبط با حوزه 
ســنگ هستند و این را می توان نقطه مثبت این 

دوره از نمایشگاه سنگ تلقی کرد.
ســیزدهمین نمایشــگاه ســنگ های تزئینــی، 
معدن،  آالت و تجهیزات مربوطه در ۱۰ کیلومتری 
جاده محالت – نیم ور در فضایی به مساحت ۹۰ 
هــزار متــر مربــع  به مــدت ۴ روز از ۲۰ تا ۲۳ مهر 

سال جاری برگزار شد .
بــه گــزارش عصراقتصــاد، عباس قاســمی فر 
دربــاره ضعف هــای ایــن نمایشــگاه  اظهــار کــرد: 
کارگاه های آموزشــی ارائه شــده در این نمایشگاه 
نیــز ارتباط چندانی با بحث بازاریابی و فروش در 

سطح داخلی و بین المللی ندارد.
او بــا اذعــان اینکــه ایــن نمایشــگاه در بحــث 
بازاریابــی آنچنــان کــه انتظــار می رفــت، برایشــان 
موفقیت آمیز نبوده اســت، خاطرنشــان کرد: یکی 
از مــواردی کــه از اهمیــت این نمایشــگاه کاســته، 
نزدیکی زمان برگزاری این نمایشــگاه با نمایشگاه 
ســنگ تهــران اســت. رئیــس هیات مدیره شــرکت 
را  ســنگ قاســمی فر دیگــر مشــکالت نمایشــگاه 
ضعیف بودن برق عنوان کرد و گفت: پروژه هایی 
که می خواستیم در نمایشگاه اجرا کنیم به دلیل 

ضعیف بودن جریان برق قابل اجرا نبودند.
در  حضــور  از  را  خــود  هــدف  قاســمی فر 
نمایشگاه معرفی معادن و شناساندن محصوالت 
شرکت خود عنوان کرد و گفت: شرکت در زمینه 
فروش محصوالت در بازار داخلی مشــکلی ندارد 
و انتظــار مــا از نمایشــگاه حضور افــراد متخصص 
و تجــار از کشــورهای دیگر هســت کــه این انتظار 
مــا بــرآورده نشــده اســت و بازدیــد ســفیر و افراد 
ســمبلیک  حضــور  به صــورت  کــه  غیرمتخصــص 

می یابند، چندان تاثیرگذار نیست.

محدودیت در جذب مشتری
مجموعــه  شــرکای  از  آقامحمــدی  احمــد 
بــر حضــور مجموعــه  بــا تاکیــد  صنایــع میرزایــی 
کارخانه هایــش طــی چندین ســال متوالی در این 
نمایشــگاه می گوید: عملکرد نمایشگاه به گونه ای 
نبود که بتوانیم مشتری های جدید جذب کنیم و 
در حد بسیار محدود شاید صورت گرفته است. 

او تاکید کرد که در طول سابقه فعالیت ۲۰ 
ساله اش، از مشکالت در تامین لوازم معدنی که 
هــر روز بــا نــرخ جدیــد و بــا جنس نامرغــوب وارد 

می شود، گالیه مند است.
آقامحمــدی بــا اظهــار اینکــه اگــر نمایشــگاه 
بتوانــد، در امــر تبلیغــات موفق تــر عمــل کنــد و 
مشــتری های برون مــرزی را بــه نمایشــگاه دعــوت 
کند، اوضاع را برایشــان مهیا کند و همینطور اگر 
از لحــاظ خریــد، جابجایــی ســنگ و جابجایی پول 
مشــکالت رفع شود، در روند کار بسیار تاثیرگذار 
خواهــد بــود، گفــت: اگــر مــا بتوانیــم ســالی دو 
مشــتری برون مرزی جذب کنیم کارهایمان بسیار 

متفاوت تر خواهد شد.

تحریم ها مانع رونق گرفتن نمایشگاه 
زهره اسدی، مدیرعامل شرکت ماشین سازی 
ماهان که در تولید انواع ماشین آالت برش سنگ 
فعالیــت می کنــد، اظهــار کرد: ســال های قبل این 
نمایشــگاه رونق بیشــتر و دستاوردهای بهتری به 
همراه داشت، اما اکنون نمی شود انتظار چندانی 
از ایــن نمایشــگاه داشــت کــه روی بعــد صــادرات 
مانــور بدهــد. بــا این حــال امیدواریم ســال آینده 
پرقدرت تــر و بــا تالش بیشــتر در این زمینه اقدام 
کنــد؛ چراکــه دعــوت از مهمان هــای خارجــی هــم 

برای کشور و هم صنعت ایده آل است.
غفــار ابوطالبــی، رئیس هیات مدیره شــرکت 
آپادانــا گفــت: امســال وضع فروش خــوب نبود و  
عالوه بــر مشــکالت خاص تولید، مالیــات و ارزش 
افــزوده  وضــع را برای تولیدکننده بســیار ســخت 

کرده است.
رئیــس هیات مدیره شــرکت آپادانا باال رفتن 
نــرخ ارز را بــرای فــروش محصــوالت خــود خــوب 
دانســت و گفــت: البته زمانــی این مهم نمود پیدا 
می کنــد کــه صادراتی صورت گیــرد و حضور ما در 
نمایشــگاه ها بیشــتر ارتباط برقرار کردن هســت، 
امــا متاســفانه در ایــن نمایشــگاه بیشــتر بومی ها 
غرفــه دارنــد. او اظهــار کــرد: اگر به جــای برگزاری 
نمایشــگاه  مختلــف،  شــهرهای  در  نمایشــگاه ها 
در یک جــا تجمیــع می شــد، مســلما نمایشــگاهی 
پرقدرت برپا می شــد و در غیر اینصورت فقط جز 
صــرف هزینه دســتاوردی برای شــرکت کنندگان و 

صنایع کشور ندارد.

 عرضه 2۰ هزار تن سنگ

از بیش از 3۰۰ معدن کشور

از ســویی محمــد حالجیــان، مدیــر اجرایــی 
ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللــی ســنگ ایران، 
نیــز گفــت: در ایــن دوره ۲۰ هــزار تــن ســنگ از 
بیــش از ۳۰۰ معــدن کشــور در نمایشــگاه عرضــه 
شــده اســت و بــرای دومیــن دوره متوالــی بــه این 
عدد در سطح کشور رسیده ایم و پیش بینی ما در 

سال آینده عددی فراتر از این رقم است.
او اظهــار کرد: مجموعه شــرکت برگزارکننده 
ایــن نمایشــگاه بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت که 
می توان این نمایشــگاه را در ســطح جهانی مطرح 
کــرد. به ویــژه اینکــه علیرغــم تحریم هــای ظالمانه 
موجــود، بخــش صــادرات ســنگ همچنــان فعــال 
اســت؛ ولــی ســهم نیــم درصــدی از صــادرات ۲۶ 
میلیارد دالری ســنگ دنیا شایسته صنعت سنگ 

ایران نیست.
نمایشــگاه  ســیزدهمین  اجرایــی  مدیــر 
بین المللــی ســنگ ایــران یــادآور شــد: در اوضــاع 
فعلــی رونــق صــادرات فقــط از طریــق نمایشــگاه 

امکان پذیر خواهد بود.
حالجیــان در خصــوص ارتقا نیافتن امکانات 
رفاهــی نمایشــگاه گفــت: امکانــات رفاهــی مهــم 
نیست، چراکه کسی که در این نمایشگاه حضور 

می یابد خرید یا فروش برایش مهم است. 
آموزشــی  تخصصــی  دوره   ۱۳ برگــزاری  او 
صنعــت ســنگ کشــور بــا رویکرد صــادرات در این 
نمایشــگاه ببسیار مهم دانست و گفت: موفقیت 
صنعــت ســنگ نیازمنــد تحقــق مــوج صادراتی در 
ایــن عرصــه و تحقــق این امر نیــز نیازمند آموزش 
اســت کــه بــه صــورت مجــازی و حضــوری برگــزار 

می شود.
در  شــرکت کنندگان  اســت:  ذکــر  بــه  الزم 
ایــن نمایشــگاه بــا توجــه بــه ضعیــف بــودن بــرق 
نمایشــگاه، نبــود تبلیغــات کافــی و موثــر، حضور 
نیافتــن شــرکت های خارجــی، نزدیک بــودن زمان 
نمایشــگاه محــالت بــه نماشــگاه تهــران و مواردی 
از ایــن دســت انتقاد و گله داشــتند که می طلبد، 
مسئوالن برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه 
در سال آینده موارد مذکور را مدنظر قرار بدهند 
و بــرای رفــع ایــن مشــکالت تدابیــر الزم را اتخــاذ 
کنند و اینکه  با توجه به تصمیماتی که در ســال 
۹۶ از ســوی ســازمان توســعه تجارت برای تجمیع 
نمایشــگاه های ســنگ کشــور در نمایشــگاه سنگ 
نیمــور گرفتــه شــد، هنــوز عملی نشــده اســت که 
تحقــق ایــن وعده ها بــرای پرقدرت کــردن صنعت 

سنگ بسیار مهم واقع خواهد شد.

زنجــان  اســتان  کارآفرینــی  صنــدوق  مدیــر 
از ایجــاد اشــتغال بــرای  ۸۹2 نفــر بــا پرداخــت 
تســهیالت از ســوی ایــن صنــدوق طــی نیمــه اول 

امسال خبر داد.
علــی عبداللهــی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنا 
افزود: برای اشتغال این تعداد از زنجانی ها ۴۸۹ 

میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه از ایــن تعــداد ۳۵۴ 
فقــره تســهیالت اشــتغال بــا اعتبــار ۴۴۱ میلیــارد 
ریــال بــوده اســت، گفــت: بــرای  ۵۳۸ نفــر نیــز 
 بیش از ۴۸ میلیارد ریال در سایر فصل پرداخت

شده است.
زنجــان  اســتان  کارآفرینــی  صنــدوق  مدیــر 
تاکید کرد: صندوق کارآفرینی امید به عنوان نهاد 

حمایتــی و تنهــا موسســه مالــی تخصصــی اســت 
که در حوزه اشــتغال به ویژه کســب وکارهای خرد 

فعالیت می کند.
اســتان  کارآفرینــی  صنــدوق  عبداللهــی 
حــوزه  در  مالــی  موسســه  تنهــا  را  زنجــان 
اشــتغال بیــان کــرد و ادامــه داد: ایــن صنــدوق 
حامــی کســب وکارهای خــرد و کوچــک، توســعه 
زنجیره هــای تولیــد، توزیع و فــروش محصوالت، 
دانش بنیــان،  شــرکت های  تولیــدات  و  فعالیــت 
صندوق های خرد محلی زنان روســتایی، توسعه 
تولید صنایع دســتی، گردشــگری و بوم گردی در 

اســتان به شمار می رود.
اجــرای  از ســال۱۳۹۷  کــرد:  او خاطرنشــان 
طــرح اشــتغال در حــوزه روســتایی تاکنــون بــرای 

یک هــزار و ۱۷۰ نفــر بــا پرداخــت بیــش از ۹۶۶ 
میلیارد ریال وام شغل ایجاد شده است.

مدیــر صنــدوق کارآفرینــی اســتان زنجــان از 
پرداخــت ۶۸ فقــره تســهیالت بــرای پنــج نفــر از 
و  ماهنشــان  روســتاهای خدابنــده،  در  ســاکنان 
زنجــان خبــر داد و افــزود: ایــن تســهیالت با بیش 
از ۶۵ میلیــارد ریــال بــرای طــرح یــک روســتا یــک 

محصول پرداخت شده است.
در پایــان عبداللهــی اظهــار کــرد: عالوه بــر 
طــارم،  شهرســتان های  روســتای  ســه  در  ایــن 
 ۲۳ نفــر   ۳۴ بــرای  نیــز  ســلطانیه  و  خــرم دره 
میلیارد ریال تســهیالت در قالب طرح روســتای 
بــدون بیــکار در داخــل طرح اشــتغال روســتایی 

وام پرداخت شد.

معــاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی 
فرمانداری ســرپل ذهــاب از اختصاص 2۵ میلیارد 
تومان برای خط انتقال گازرسانی به ۶۵ روستا در 

بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.
۱۲۴ روستای شهرستان سرپل ذهاب از نعمت 
گاز طبیعــی برخوردارنــد کــه عملیــات گازرســانی به 
۱۳۸ روســتای دیگر نیز براســاس برنامه  زمان بندی 

شده اجرا می شود.
نــادر نورایــی دیــروز در گفت وگــو با ایرنــا افزود: 
گازرسانی به این ۶۵ روستا اکنون ۳۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد که با این اعتبار، شاهد شتاب بخشی در 

اجرای عملیات گازرسانی خواهیم بود.
او اظهــار کــرد: بــا اتمــام این عملیات ســاکنان 
۶۵ روســتای شهرســتان بــا اجــرای خــط انتقــال و 

شبکه از گاز خانگی بهره مند می شوند.
معــاون برنامه ریــزی و هماهنگــی امــور عمرانــی 
فرمانــدار ســرپل ذهــاب گفــت: حــدود ۱۶۲ کیلومتــر 
شــامل خطوط انتقال اصلی و شــبکه  گاز می شود که 
عملیــات اجــرای آن در حــال انجــام اســت و بــا کمــک 
بخشداری شهرستان در نقطه ای از پروژه در روستای 
نعل بنــد گرجــی کــه معــارض اجتماعــی داشــت، ایــن 
مشکل رفع شد و کارگاه و پروژه به فعالیت خودش 

ادامــه داد. نورایــی ادامه داد: از مردم می خواهیم که 
همــکاری الزم را بــا شــرکت گاز و پیمانــکار مربوطــه 

داشــته باشــند کــه قبــل از فصــل ســرما و بارندگــی 
امسال پروژه به اهداف اصلی خود دست پیدا کند.

رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
راه  آســفالت  کیلومتــر   ۴۵ کــه  کــرد  اعــالم  ارومیــه 
روســتایی در این شهرســتان به  عنوان مرکز اســتان در 

حال اجراست.
ارسطو شکوهی دیروز در گفت وگو با ایرنا با بیان 
اینکــه ایــن طرح هــا در ۱۴ روســتای شهرســتان ارومیــه 

اجرایــی شــده اســت، اضافــه کــرد: روســتاهای آشــیک، 
اوعلی، تکیه، اردوشــاهی و ترمنی از جمله روســتاهایی 
هســتند که عملیات آســفالت راه در آن ها انجام شــده 
جــاده ای  حمل و نقــل  و  راهــداری  اداره  رئیــس  اســت. 
ارومیــه ادامــه داد: ۹۳۲ هــزار تن قیــر در پروژه های راه 

روستایی شهرستان مصرف شده است.

شــکوهی گفــت: بــرای اجــرای ایــن طرح هــا ســه 
میلیارد ریال هزینه شده و با ماشین آالت تحت مالکیت 

این اداره کل به صورت امانی صورت گرفته است.
او ادامــه داد: بــا تــالش راهــداران اکثــر محورهــا 
بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاالی ۵۰ درصــد در حــال انجــام 

عملیات است.

معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی خراسان رضوی اعالم کرد که سهم این 
استان از طرح »جهش تولید مسکن« ساخت ۹3 

هزار و ۷۰۱ واحد مسکونی است.
محمدعلی منصوری دیروز در گفت وگو با ایرنا 
افزود: این واحدها در اشکال مختلف با مسئولیت 
کارگزارانــی چــون بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی، 
انبوه ســازان و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( یــا 

به صورت خودمالک ساخته می شوند.
او تصریــح کــرد: ثبت نــام متقاضیــان در ایــن 
طــرح از ۲۸ مهــر در سراســر کشــور آغــاز شــده و 
امــکان  کــه  اســتان خراســان رضــوی  از  شــهرهایی 
ثبت نــام متقاضیــان در آنهــا میســر اســت؛ شــامل 
تایبــاد،  بیدخــت،  انابــد،  فریمــان،  بجســتان، 

تربت حیدریــه، جنــگل، خــواف، داورزن، درگز، رباط 
ســنگ،  ســبزوار، کاخک، گناباد، مزداوند، یونســی، 
روداب، تربت جــام، فیــض آبــاد، لطف آبــاد، کالت، 
خلیل آبــاد،  جغتــای، چناران، ســرخس، صالح آباد، 

عشق آباد،  گلبهار، بینالود و نیل شهر می باشد.
راه  کل  اداره  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
ادامــه داد: مرحلــه  و شهرســازی خراســان رضــوی 
طــرح  ســامانه  در  متقاضیــان  ثبت نــام  نخســت 
saman.mrud.  جهــش تولیــد مســکن" بــه آدرس"
ir بــه مــدت یک ماه به طول می انجامد و متقاضیان 
بایــد شــرایطی از جملــه داشــتن فــرم ج ســبز )عدم 
و  زمیــن  یارانــه ای  و  دولتــی  امکانــات  از  اســتفاده 
مســکن و تســهیالت(، نداشــتن مســکن، تاهــل یــا 
سرپرســت خانوار و ســکونت دســتکم پنج ســال در 

شهر مورد تقاضای مسکن را دارا باشند.
منصــوری افــزود: از کل ســهمیه ایــن اســتان 
برای طرح جهش تولید مسکن در سال جاری زمین 
۵۷ هــزار و ۹۵۶ واحــد تامیــن شــده و کمــک دولت 
برای ســاخت این واحدها در اشــکال مختلف انجام 

می شود.
او ادامه داد: بعد از بررسی شرایط متقاضیان، 
افــراد واجــد شــرایط بــه اداره کل راه و شهرســازی 
خراســان رضوی یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها 

دعوت و تاییدیه نهایی به متقاضی داده می شود.
راه  کل  اداره  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
و شهرســازی خراســان رضــوی تاکیــد کــرد: اجــرای 
طرح هــای »اقــدام ملی مســکن« و »مســکن مهر« 

نیز در قالب دستورالعمل های خود ادامه دارد.

معاون نظارت، بازرســی و حمایت از حقوق 
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  مصرف کننــدگان 
تجارت چهارمحال و بختیاری از کشف و ضبط 2 
محمولــه آرد دولتــی قاچاق در اســتان خبر داد و 
اعالم کرد که ارزش این محموله ها 22۵ میلیون 

ریال برآورد شده است.
چهارمحــال و بختیاری دارای۴۳ هزار و ۵۹۰ 
واحد صنفی است که از این تعداد هشت هزار و 
۲۷۸ واحد صنفی تولیدی، ۲۳ هزار و ۳۴۰ واحد 
صنفــی توزیعــی، هفــت هــزار و ۳۶۱ واحد صنفی 
خدمــات فنــی و چهــار هــزار و ۶۱۱ واحــد صنفــی 

خدماتی هستند.
غالمرضــا قائدامینــی دیــروز در گفت وگــو بــا 
ایرنــا افــزود: یــک محمولــه شــامل ۵۰ کیســه آرد 
دولتــی قاچــاق در شــهرکرد و دیگــری محموله ۴۰ 
کیســه ای آرد در یک انبار در شهرســتان فارســان 

کشف و ضبط شد.
ســیر  بــرای  متخلفــان  پرونــده  افــزود:  او 
مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی ارســال شــد و 
محموله های کشــف شده در شبکه توزیع مردمی 

قرار گرفت.
معــاون نظــارت، بازرســی و حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری از افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی 
نظارت ها، کشف تخلفات و تشکیل پرونده ها در 
اســتان طی ســالجاری خبر داد و گفت: نظارت بر 
بــازار، برخــوردی جــدی بــا تخلفات و رســیدگی به 

شکایات مردمی، اولویت این سازمان است.
قائدامینــی نظــارت بر کیفیت نــان را از دیگر 
برنامه های مهم این معاونت برشــمرد و افزود: از 
تیــر جریمه هــای تعزیراتی بازدارنــده برای کیفیت 
پخت نان در نظر گرفته شده که در همین راستا 

۵۰ واحد نانوایی کسر سهمیه شده است.

تخصصی شدن نمایشگاه سنگ تهران در پی کاهش بازدیدکنندگان 

۸۹۲ زنجانی با تسهیالت صندوق کارآفرینی امید مشغول به کار شدند

2 محموله آرد دولتی قاچاق در چهارمحال و بختیاری 
کشف شد

سهم خراسان رضوی از طرح »جهش تولید مسکن« 
۹3 هزار واحد است

 ۴۵ کیلومتر آسفالت راه روستایی ارومیه
در حال اجراست

2۵ میلیارد تومان به گازرسانی 
روستاهای سرپل ذهاب اختصاص یافت



اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

04:56

06:20

11:48

17:35

روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

دارای رتبه B روزنامههای کل کشور
صاحب امتیاز: موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق پالک 11 واحد2
شماره های تحریریه : 88948104-8

شمارههای سازمان آگهیها: 88945293-7
فکس: 88906447، شماره تلگرام: 09037396929

مرام نامه اخالق حرفهای:
h t t p : / / w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m / c o n t e n t 1

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

توزیع تهران: شرکت نشر گستر امروز 
سازمان امور شهرستان :  88945293-7

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

E - m a i l : i n f o @ a s r e - e g h t e s a d . c o m

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی  . دوشنبه .  3 آبان 1400 . 18 ربیع االول 1443 . 25 اکتبر 2021 .

. سال هجدهم . شماره 4775 . 

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 77/10/6 هیئت وزیران ، 
انجمن صنفی با عنوان فوق در شـرف تأسـیس می باشـد .

کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت ، از تاریخ 
انتشـار ایـن اطالعیـه ظـرف 10 روز مـی تواننـد درخواسـت کتبـی خـود را نشـانی 
کـرج ، بلـوار چمـران ، مجتمـع حسـینی ، ورودی دفترخانـه ، واحـد 9 ، شـرکت 

ایمـن پژوهـان پـارس ارسـال نمایند .
هیئت موسس :

1-علی ناصربخت 2- مسعود عظیم زاده 3- مرتضی کریمی 4- مهدی علی محمدی 
نماینده هیئت مؤسس : مهدی علی محمدی

تلفن : 09122637174

اطالعیه تأسیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز تخصصی 
طب کار استان البرز

مورد عجیب رب و گوجه
راضیه حسینی

رئیــس اتحادیه بارفروشــان: »گرانــی رب ربطی به 
گرانی گوجه ندارد.«

اصــاً رب چــه ربطــی بــه گوجــه دارد؟ نگوییــد کــه 
شــیر و لبنیــات را هــم بــه گاو ربــط می دادیــد. البته حق 
زمینــه  در  کــه  داریــد 
مــرغ و تخم مــرغ کمــی 
ولــی  شــوید،  ســردرگم 
باقــی امور واقعــاً واضح 

و مشخص  اند. 
بگذاریــد چندمثال 
دیگــر بزنیــم تــا موضوع 

کاماً روشن شود:
مثــاً گرانی ســکه، 
هیــچ ربطــی بــه طــا نــدارد. قــرار نیســت چــون هــر دو 

طایی رنگ هستند به هم ربط داشته باشند.
 گرانی لپ تاپ، گوشی، خودروی خارجی و... هیچ 
ربطــی بــه قیمــت دالر ندارنــد. ایــن یــک اشــتباه پرتکرار 
اســت. بعضــی از مــردم عــوام فکــر می کننــد گوشــی یــا 
لپ تاپ باید با دالر روز ارزش گذاری شود. در صورتی که 
کلی ضرب و تقسیم و معادله پشت قیمت این اجناس 

است که از فهم و شعور ما مردم خارج است.
گرانــی خــودروی داخلــی کــه کاً بــه هیــچ چیــز و 

هیچ کس ربطی ندارد.
گرانــی عســل هیــچ ربطــی بــه زنبــور و محتویــات 

روده اش ندارد.
گرانی تن ماهی چه ربطی به ماهی دارد؟

گرانی میوه هیچ ربطی به خود میوه ندارد.
گرانی کره به شیر، شیر به گاو، گاو به یونجه و... 

هیچ ربطی ندارد.
گرانــی تخم مــرغ بــه مــرغ، مــرغ به جوجــه، جوجه 
بــه خــروس، خروس به تخم مرغ و مــرغ به خروس هم 

هیچ ربطی ندارد.
کاً گرانــی بــه هیــچ کس و هیچ چیــز ربطی ندارد. 
امــا در نقطــه مقابــل، ارزانی اســت که بــه خیلی چیزها 
ربــط دارد مثــل درایت مدیران، تاش مســئوالن، همت 

عالی وزرا و... 
گاو،  شــیر  عســل،  کــره،  تخم مــرغ،  گوجــه،  رب 
گوشــت گاو، ندااریــم نداااریم...ببخشــید، یــک لحظــه 
رفتیم توی جو. ارزانی همه این ها مستقیم به مسئوالن 
محترم ربط دارد. اگر آنها نبودند ما هرگز با واژه ارزانی 
آشــنا نمی شدیم، هرگز طعم خوش آن را نمی چشیدیم 
و هیچ وقــت از پاییــن آمــدن قیمت ها کیــف نمی کردیم. 
فقــط کافــی اســت کمــی صبــر کنیــم. بــه زودی خبرهای 

خوش ارزانی از راه می رسد. 
پاورقــی: هنــوز برای واژه  »به زودی« زمانی تخمین 
زده نشــده اســت. دانشــمندان ژاپنی هم توی این یکی 

مانده اند و نمی دانند یعنی چه.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

وزیــرکار بــا بیــان اینکه بــا توجه به شــرایط 
کرونا در ســال گذشته، یک میلیون و ۹۰۰ هزار 
فرصت شغلی از بین رفت گفت که الزم است، 
نمای کلی اشتغال در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و 

سال ۱۴۰۱ ترسیم شود.
یــک  ســالیانه  ایجــاد  تســنیم،  گــزارش  بــه 
میلیــون فرصــت شــغلی پایــدار در قالــب الگــوی 
ایرامــی اســامی اشــتغال و رفع بیــکاری، کاهش 
پنــج ســاله  برنامــه  بیــکاری طــی  نــرخ  تدریجــی 
هفتــم، حرکــت بــه ســمت توســعه آموزش هــای 
و  کار  بــازار  نیــاز  بــا  متناســب  کار  و  کســب 
مزیت هــای نســبی مناطق مختلف کشــور مطابق 
ارتقــای  جهــان،  روز  تکنولوژی هــای  آخریــن  بــا 
شــاخص کلیــدی بــازار کار و بهبود فضای کســب 
و کار و رفــع موانــع تولید و ســرمایه گذاری و ارتقا 
شــاخص ســهولت کار کشــور در ســطح جهــان، 
افزایش تاب آوری مشاغل و حفظ سطح اشتغال 
موجــود بــا رویکــرد آینده پژوهــی، توســعه امنیت 
شــغلی و ارتقــای کیفیــت زندگــی جامعــه کار و 
تولید، توانمندســازی اقشــار متوسط و کم درآمد 
جامعه با تکیه بر توسعه مشاغل خرد و خانگی، 
توســعه متوازن فرصت های شــغلی و درآمدی در 
ســطح کشــور، حــذف ضوابــط زائد و مانــع تولید، 
اصــاح نظــام بانکــی و بــازار ســرمایه بــه منظــور 
تامیــن ســرمایه مــورد نیاز تولید و اشــتغال، مهار 
و  واردات  مدیریــت  ســوداگرانه،  فعالیت هــای 
تقویت صادرات با هدف تقویت تولید واشتغال، 
تاکیــد ویــژه بــر پیشــران های اشــتغال در کشــور، 
شناســایی و تقویت مزیت های شــغلی اســتان ها 
و شهرســتان های کشــور با تکمیــل زنجیره ارزش 
برنامــه  در  کار  وزیــر  برنامه هــای  از جملــه  آنهــا 

پیشنهادی به مجلس بود.
حجــت هللا عبدالملکــی، وزیرتعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی اکنــون با بیان اینکه باید ســالیانه 
یک میلیون فرصت شــغلی در کشــور ایجاد شــود 
می گویــد: با توجه به تاکیــد رئیس جمهوری، باید 
سهم هرکدام از دستگاه ها در تحقق یک میلیون 
شــغل در ســال  مشــخص شــود و ایــن موضــوع، 
بــدون همکاری همه متولیان در این حوزه محقق 
نمی شــود.  وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه چارچــوب مفهومــی زیســت بــوم 
اشــتغال کشــور، باید بتواند بین تولید و اشــتغال 
ارتبــاط منطقــی برقــرار کند، افــزود: بایــد هرگونه 
ایجــاد اشــتغال بــه افزایــش تولیــد منجــر شــود، 
هســتند،  ســکه  یــک  روی  دو  اشــتغال  و  تولیــد 

اشتغال بدون تولید، معنا ندارد و در نگاه اقتصاد 
اســامی، انسان ها، باید ارزش آفرین باشند.

عبدالملکی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی، هماهنــگ کننــده موضــوع 
کشــور  در  نهادهــا  و  دســتگاه ها  بیــن  اشــتغال 
اســت، گفــت: مــا، وظیفــه تســهیل گری و انجــام 

بهتر امور را برعهده داریم.
وی  بــا بیــان اینکــه، ایجــاد اشــتغال، دارای 
اقتضائات کان و بخشــی اســت، تصریح کرد: در 
موضوع ایجاد اشتغال باید در ابتدا شفاف سازی 
الزم صورت گیرد و ســپس جامعه هدف در همه 

دستگاه ها کاماً مشخص شود.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر 
اینکه جغرافیای اشــتغال و اصناف در دستگاه ها 
بایــد شناســایی شــوند، افــزود: بایــد کمیت هــا، 
کیفیت ها و نقش افراد در اکوسیســتم اشــتغال 

کشور مشخص شود.
زیســت بوم  طراحــی  بــاز  بــر  عبدالملکــی، 
ملــی اشــتغال کشــور  و تعیین ســهم هرکــدام از 

دستگاه ها تاکید کرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بتــوان ارتبــاط 
منطقــی بیــن عوامــل مختلــف در ایجــاد اشــتغال 

برقــرار کــرد، افزود: فرهنگ ســازی، اطاع رســانی، 
مشــاوره، ایجاد زیرساخت های الزم و آموزش های 
مهارتــی از جملــه عوامــل کلیدی و مهمی هســتند 
که باید در حوزه ایجاد اشتغال به آنها توجه شود.
انعقاد تفاهم نامه اشتغالی بین 
وزارت کار و دستگاه های اجرایی

عبدالملکــی تاکیــد کــرد: در نشســت بعــدی 
شــورای عالی اشــتغال، تفاهم نامــه دوجانبه بین 
از وزارت  بــه نمایندگــی  اشــتغال  شــورای عالــی 
دســتگاه های  و  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
امــداد  کمیتــه  ســیما،  و  صــدا  ماننــد  مربوطــه 
دارایــی  و  اقتصــاد  وزارت  )ره(،  خمینــی  امــام 
،شــهرداری ها، بانک مرکزی و مجموعه های دیگر 

منعقد خواهد شد.
 وی تصریــح کــرد: این تفاهم نامــه دوجانبه 
بــا هــدف تعیین راهبردها و نقشــه ها در زیســت 
بوم ملی اشتغال بین دولت و سایر دستگاه های 

مربوطه منعقد می شود.
 عبدالملکی با بیان اینکه همه دســتگاه ها، 
پیوســت  بایــد   ســازمان ها  و  بنیادهــا  نهادهــا، 
اشتغال در برنامه های اقتصادی و اجتماعی خود  

را مشــخص کنند، افزود : الزم اســت، نمای کلی 
اشتغال در 6 ماهه  دوم سال 1400 و  سال 1401 

ترسیم شود.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر 
اینکه همه دستگاه ها در قبال دریافت تسهیات 
بــرای انجام فعالیت اقتصادی باید ملزم به ایجاد 
اشــتغال شــوند، افزود : اشتغال ایجاد شده باید 
رســمی، بیمه دار و پایدار باشــد و به ازای هر یک 
میلیارد تومان، یک شغل  در کشور ایجاد شود.

بایــد  دســتگاه ها،  همــه  کــرد:  تصریــح  وی 
اطاعــات مربــوط بــه اشــتغال را در ســامانه ملی 
کسب و کار و اشتغال ثبت کنند و ضروری است 
ایجاد اشتغال برای هر فرد در کد ملی افراد ثبت 
و درج شــود تــا بتــوان برنامه ریزی هــای دقیق تری 

در این حوزه صورت گیرد.
 عبدالملکــی بــا تاکیــد بــر ضــرورت حفــظ و 
تثبیت اشتغال موجود، گفت: با توجه به شرایط 
کرونا در ســال گذشــته، یک میلیون و 900 هزار 
فرصــت شــغلی از بین رفت و اگــر اقداماتی برای 
حفظ و تثبیت اشتغال موجود انجام گیرد بسیار 
ارزشــمند اســت.  وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه موجــب قانــون، 

فعالیت هــای حــوزه اشــتغال را نظــارت می کنــد، 
اظهــار کــرد: مصوبات شــورای عالی اشــتغال باید 

الزم االجرا باشد.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا تاکید 
ضــرورت  اشــتغال،  ایجــاد  حــوزه  در  اینکــه  بــر 
تمرکززدایــی بیــش از پیــش احســاس می شــود، 
افــزود: در ایــن راســتا، بهبــود و توســعه کســب و 
کارهایی که قابلیت اشتغال زایی  بیشتری دارند، 

ضروری به نظر می رسد .
عبدالملکــی تصریــح کــرد: در شــورای عالــی 
اشتغال، الزم است شرایطی فراهم شود تا در قالب 
بــه وزارت امــور  تفاهم نامه هایــی، مجوزهــای الزم 
خارجــه و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی داده 
شود و بتوان از ظرفیت های منطقه ای و کشورهای 

همسایه برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ضــرورت 
استفاده موثر از اورژانس کسب و کار  را یادآور شد 
و افزود: در نشســت مشــترک کمیســیون تخصصی 
شــورای عالــی اشــتغال و قــرارگاه رفــاه مــردم، همه 
دســتگاه ها بایــد بــا ایفــای نقــش موثر، کمــک کنند 
تــا تعهــد دولت کــه همان نیاز کشــور بــه ایجاد یک 

میلیون شغل در سال است، محقق شود.

نشــان  تهــران  در  مســکن  بــازار  بررســی 
می دهــد اجــاره یــک ســوئیت ۲۵ متــری ماهانــه 
ایــن  از  برخــی  اســت.  تومــان  میلیــون   ۷.۵
ســرویس  و  حمــام  امــکان  دارای  ســوئیت ها 

بهداشتی در داخل واحد هستند.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: اگرچه 
فصل نقل و انتقاالت تابســتانی مستأجران با فراز 
و نشیب های فراوان به پایان رسیده اما بازار اجاره 

ســوئیت و اتــاق همچنــان در پایتخــت داغ اســت.  
تقاضــای بــاال در ایــن بخــش و کــم کاری دولت هــا 
به خصــوص دولــت حســن روحانی، باعث شــده تا 
شــاهد قیمت های باال برای اجاره این نوع ســرپناه 
باشــیم. به عنــوان مثــال یــک ســوئیت بــدون اتاق 
22 مترمربعــی  )زیرهمکــف(  بــا اجــاره ماهانــه 6 
میلیون تومانی آگهی شــده است. سوئیت بدون 
اتاق 25 متری در تجریش با ودیعه 50 میلیون و 

اجاره ماهانه 6 میلیون تومانی آگهی شده است.
ســوئیت 20 متــری دارای یــک اتــاق بــا عمــر 
30 ســال بــا ودیعــه 25 میلیــون و اجــاره ماهانــه 
2.2 میلیون تومانی آگهی شــده است. همچنین 
در ســهرودی شــمالی یک ســوئیت 22 مترمربعی 
بدون اتاق 25 ســال ســاخت با رهن 30 میلیون 
و اجــاره ماهانــه 4.5 میلیــون، تومانــی، ســوئیت 
30 متــر در تســلیحات بــا ودیعــه 85 میلیــون و 

اجــاره ماهانــه 3 میلیــون تومانــی، اتــاق 20متری 
در ســبان بــا ودیعــه 5 میلیــون تومانــی و اجــاره 
ماهانــه یــک میلیــون تومانی و آپارتمــان 20متری 
اجــاره  بــا رهــن 45 میلیــون و  واقــع در هــروی 

ماهانه 1.8 میلیون تومانی آگهی شده است.
سوئیت 22 متری در امیرآباد با شرایط پول 
پیــش 30 میلیــون تومانــی و اجــاره 2.5 میلیــون 
تومانــی آگهــی شــده اســت. همچنیــن ســوئیت 

20متــری واقــع در مهرآبــاد بــا عمــر 30 ســال بــا 
شــرایط یــک میلیــون رهــن و اجــاره ماهانــه 15 

میلیون تومانی آگهی شده است.
مالک یک ســوئیت 20 متــری در تهرانپارس 
آنرا با 20 میلیون رهن و اجاره ماهانه 2 میلیون 
تومانی آگهی کرده، این ســوئیت که در زیرزمین 
واقــع شــده بنابــر اعــام مالــک آن دارای حمــام و 

سرویس بهداشتی است.

 بر اســاس آخرین آمار رنگ بندی کشــور ۱۶ 
شهرســتان در وضعیــت قرمز، ۱۱۹شهرســتان در 
وضعیــت نارنجــی، ۲۲۷ شهرســتان در وضعیــت 
زرد و ۸۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
بــه گــزارش ایلنــا، آخرین رنگبنــدی کرونایی 
افزایــش  و  ناپایــدار  وضعیــت  از  حاکــی  ر  و ـ ـ ش ک

شهرهای قرمز کرونایی است.
)آذربایجــان  مرنــد  جلفــا،  ان های  ت ـ ـ س ر ه ش
شــرقی(، اشــنویه، بــوکان، پیرانشــهر )آذربایجان 
ســقز  بانــه،  )فــارس(،  ــتهبان  س ا  ، ) ی ـ ـ ب ر غ

ـاوه، جوانــرود، روانســر، ســرپل  ـتان(، پـ )کردسـ
ذهاب )کرمانشــاه(، چــرام، کهگیلویــه )کهگیلویه 
و بویــر احمــد(، زرندیــه )مرکزی(، مهریــز )یزد( در 
وضعیــت قرمز قرار گرفتنــد. هرگونه عادی انگاری 
و کاهــش مراقبت هــای بهداشــتی می توانــد بــه 
افزایش آمار مبتایان و قرمزشــدن مجدد شهرها 
بیانجامد. بر اساس آخرین آمار رنگ بندی کشور 
16 شهرســتان در وضعیــت قرمز،  119شهرســتان 
در وضعیت نارنجی، 22۷ شهرستان در وضعیت 
زرد و  86 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

بنابــر اعــام معاون امور زنــان و خانواده 
رئیس جمهــوری، مادرانــی کــه کــودک زیــر ۶ 
سال یا دبستانی دارند، می توانند به دورکاری 

ادامه دهند.
در  خزعلــی  انســیه  رنــا،  ی ا رش  زا ـ ـ گ ه  ـ ـ ب
گفت وگویــی اعــام کــرد: مادرانــی کــه کــودک 
زیــر 6 ســال دارنــد و یــا کودک شــان در مقطــع 
دبســتان مشــغول به تحصیل اســت می توانند 

به دورکاری خودشان ادامه دهند.
ایــن در حالــی اســت کــه روز ســه شــنبه 

گذشــته رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی 
در بخشــنامه ای بــه تمــام دســتگاه های اجرایی 
بــه اســتثنای نیروهــای مســلح ضمــن اعــام 
پایــان دورکاری کارمنــدان دولــت تاکیــد کرد که 
از حضــور کارمندانــی کــه تــا اول آبــان حداقــل 
یک دوز واکســن را دریافــت نکردند، جلوگیری 

شود.
براســاس بخشــنامه اباغــی ســاعت کار 
و  ۷ ســاعت  از  کارمنــدان همچنــان  ه  ـ ـ ن زا و  ر

30 دقیقه تا 14 و 30 دقیقه است.

و  اجرایــی  دســتگاه های  امه  ن ـ بخشـ ن  ـ ـ ی ا
ادارات را ملزم به پیگیری جدی واکسیناسیون 
ـدان و خانــواده ایشــان کــرده اســت و  کارمنـ
تاکیــد شــده از روز شــنبه )اول آبــان( از حضور 
کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت 

نکرده اند، جلوگیری شود.
و  اداری  زمان  ا ـ مه سـ ا ن ـ اس بخشـ ـ سـ را ب
ـای بهداشــتی  ـتخدامی رعایــت پروتکل هـ اسـ
همچــون اســتفاده از ماســک و فاصله گــذاری 

اجتماعی از سوی کارمندان الزامی است.

ازبین رفتن ۱/۹ میلیون شغل با کرونا

 آشفته بازار اجاره مسکن در تهران: اجاره ۷.۵ میلیون تومانی
سوئیت ۲۵ متری

تعداد شهرستان  های قرمز افزایش 
یافت

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری: مادرانی که 
کودک زیر ۶ سال یا دبستانی دارند، می توانند دورکار باشند

وزارت  کار  نیــروی  هدایــت  مدیــرکل  راعــام  ب ا ن ب
ســال  اردیبهشــت   از  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  ون،  ا ـ ـ ع ت
گذشته تاکنون ۱۰ هزار و ۸۲ میلیارد تومان تسهیات 

کرونایی به کسب و کارها پرداخت شده است.
ـین محمــودی در گفت وگــو بــا ایرنــا، دربــاره  حسـ
آخریــن آمــار پرداخــت تســهیات کرونــا، اظهــار کــرد: از 
زمــان شــروع ثبت نــام )بیســتم اردیبهشــت 99( تاکنون 
523 هــزار و ۷۷۷ فقــره ثبت نــام در ســامانه کارا بــا 
اشــتغال 9۷8 هــزار نفــر انجام شــده اســت. وی افزود: 
تســهیات درخواســتی ثبت شــده در ســامانه کارا برابر 
18 هــزار و 150 میلیــارد تومــان اســت کــه 10 هزار و 82 

میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.
بــه گفتــه ایــن مقام مســئول، بانک هــا در پرداخت 

تســهیات همــکاری می کننــد و ســامانه کارا همچنــان 
فعــال اســت و صاحبــان کســب و کارهــای آســیب دیده 

کرونایی می توانند در آن ثبت نام کنند.
مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ادامه داد: فهرســت گروه های شــغلی مشمول 
این تسهیات شامل مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده 
اعــم از رســتوران ها، بوفه هــا، طباخی هــا، قهوه خانه هــا 
و اغذیه فروشــی ها، مراکــز مربــوط به گردشــگری شــامل 
هتل هــا، هتــل آپارتمان هــا، مجتمع هــای جهانگــردی و 
گردشگری، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مسافرخانه ها، 
مراکــز بوم گــردی، مراکــز اقامتــی، پذیرایــی، تفریحــی، 
خدمــات بین راهــی، موزه هــا و زائرســراها، حمــل و نقــل 
عمومــی مســافر بــرون شــهری اعــم از هوایــی، جــاده ای 

ریلــی و دریایــی، حمــل و نقــل عمومــی مســافر درون 
شــهری، دفاتــر خدمــات مســافرتی گردشــگری و زیارتی، 
تولیــد و توزیــع پوشــاک، تولیــد و توزیــع کیــف و کفش، 
مراکــز توزیــع آجیل خشــکبار، قنــادی بســتنی و آبمیوه، 
باشــگاه ها و مجتمع هــای ورزشــی و تفریحــی، مراکــز و 
مجتمع های فرهنگی، آموزشــی هنری و رسانه ای، مراکز 
تولیــد و توزیــع و فــروش صنایع دســتی، آموزشــگاه های 
رانندگــی، آرایشــگاه ها و ســالن های زیبایــی و گرمابه ها، 
موسســه های خصوصــی دارای پروانــه بهره بــرداری از 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و واحدهای 
پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر مراکز تولید محصوالت 
گلخانــه ای ســبزی و صیفی جات صادراتــی و مراکز تولید 

و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی بودند.

امکان ثبت سفارش 
 تک جلدی کتب درسی

از امروز
امــکان ثبــت ســفارش تــک جلــدی کتــب درســی بــرای 
دانش آموزان و معلم ها از امروز، سوم آبان فراهم شد.
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  زمان  ا ـ ـ س م  ا ـ ـ ع ا ق  ـ ـ ب ط
آموزشــی، در راستای تســهیل دسترسی دانش آموزان و 
همــکاران فرهنگــی بــه کتاب های درســی، بخــش توزیع 
تــک جلــدی ســامانه فــروش و توزیــع مــواد آموزشــی از 

سوم آبان فعال می شود.
بــه منظــور تهیــه تــک جلــدی کتــب درســی، افــراد 
می توانند از طریق مراجعه به بخش تک جلدی سامانه  
irtextbook.ir  اقدام به سفارش کتاب درسی دوره های 

تحصیلی ابتدایی، دوره های اول و دوم متوســطه نظری 
و کتاب های عمومی فنی و حرفه ای و کاردانش کنند.

ـرکت پســت  ـق شـ ـی از طریـ ـته های سفارشـ بسـ
جمهوری اســامی ایران و بر اســاس مکان ســفارش به 
متقاضــی تحویــل داده می شــود. البته فایــل کامل و پی 
دی اف تمام کتاب های درسی در تمام پایه ها و دوره ها 
نیــز بــه صــورت رایــگان از طریــق پایگاه کتاب درســی به 

نشانی chap.sch.ir قابل دریافت است.

اطالعیه صندوق 
بازنشستگی کشوری درباره 
خرید اقساطی کاالی خانگی

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در اطاعیــه ای از 
تکمیل ظرفیت طرح خرید لوازم خانگی و موکول شدن 

ادامه این طرح پس از تامین اعتبار مجدد خبر داد.
در این اطاعیه آمده است: به اطاع بازنشستگان 
عزیــز می رســاند بــا توجه به تکمیل ظرفیــت طرح خرید 
ـایت انتخابــی نــو( و اتمــام اعتبــار  ـی )سـ ـوازم خانگـ لـ
ه مشــترک صنــدوق  ـ ـ م ا ن تفاهم  ه  ـ ـ ب ه  ـ ـ ت ف ا ی ـص  ـ تخصی
بازنشســتگی کشــوری با گروه انتخــاب و بانک صادرات 
ایران با عنوان طرح خرید قســطی لوازم خانگی ایرانی، 
ادامه خرید متقاضیان در قالب این طرح، پس از تامین 

مجدد اعتبار از سر گرفته خواهد شد.
دوق  ـ ـ ی صن ـ ـ ط عموم ـ ـ ب ا و ر زارش  ـ ـ گ اس  ـ سـ ا ر  ـ ـ ب
بازنشســتگی کشــوری، ایــن صنــدوق در حــال رایزنــی و 
اخذ مجدد تسهیات الزم و هماهنگی برای اجرای طرح 
در آینــده نزدیــک اســت که پــس از تحقق شــرایط الزم، 
نحوه ثبت نام و زمان آن مجدداً به اطاع بازنشســتگان 

محترم خواهد رسید.

پرداخت ۱۰ هزار و ۸۲ میلیاردتومان تسهیالت کرونایی به کسب وکارها


