
دستور وزیر اقتصاد به صالح آبادی: بانک ها را به ارائه قرارداد به مشتری ملزم کنید
وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس کل بانک 
مرکزی دستور داد بانک ها مکلف شوند حداکثر 
ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک 
نسخه از قرارداد و اطالعات کامل تسهیالت را 

به مشتری تحویل دهند.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســید احســان 
خاندوزی در این نامه از  علی صالح آبادی خواسته 
است استنکاف کنندگان از اعطای قرارداد بانکی 
بــه مشــتریان بــه مراجــع رســیدگی بــه تخلفات 

معرفی شوند.
بــر اســاس ایــن دســتور، در صــورت اعطــا 
نشــدن نســخه قرارداد از سوی شــعبه، بازرسی 
بانک راسا مکلف به اعطای قرارداد به مشتریان 

است.
خانــدوزی همچنیــن بــه رئیــس کل بانــک 
مرکزی دســتورداده اســت کمیته مشترک بانکی 
برای اجرای سریع الکترونیکی کردن قراردادهای 

بانکی تشکیل شود.
متن کامل نامه وزیر اقتصاد به رئیس کل 

بانک مرکزی به این شرح است:
»همان گونه که مستحضرید، الکترونیکی 
شــدن قراردادهای بانکی می تواند نقش بســیار 

مهمــی را در کمــک بــه بانــک مرکــزی جمهــوری 
اسالمی ایران برای اعمال قواعد آمره در مرحله 
کاهــش  مطالبــات،  وصــول  و  تســهیالت  اعطــا 
معضــالت بانک هــا در اســتفاده از قراردادهــای 
کاغذی و ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آنها 
و همچنین تسهیل دسترسی تسهیالت گیرندگان 
به مفاد و جزئیات قراردادهای آنها ایفا نموده و 
عالوه بر ایجاد شــفافیت در اعطای تســهیالت و 
وصول آنها بخش عمده ای از دعاوی و اختالفات 
قــراردادی موجود در بانک ها و محاکم قضائی را 

کاهش دهد.
در ایــن راســتا نماینــدگان محتــرم مجلــس 
شورای اسالمی با تصویب ماده ۳ طرح تسهیل 
صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان ماده 
۳۱ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار مقــرر نمودنــد که »بانــک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس 
از الزم االجرا شدن این قانون دستورالعمل نحوه 
ثبــت الکترونیکــی قراردادهای تســهیالت بانکی 
را تهیــه کنــد و بــه تصویب شــورای پــول و اعتبار 
برســاند« کــه این مصوبــه در مرحلــه اظهار نظر 

شورای محترم نگهبان قرار دارد.

حــال فــارغ از تکلیف قانونی مذکر که پس 
از ابالغ برای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و شــبکه بانکــی الزام آور خواهــد بود، تحقق این 
موضوع به عنوان یکی از اولویت های اصلی تیم 
اقتصادی دولت بوده و آمادگی برای پیاده سازی 
کامــل آن و تســریع در رونــد اجرایــی با توجه به 
نیاز به زیرساخت های فنی مورد تأکید می باشد.
با عنایت به مراتب پیش گفت، خواهشمند 
اســت در حداقــل زمــان ممکــن کمیتــه مشــترک 
متشکل از مدیران بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی و نمایندگانی 
از مدیران شــبکه بانکی کشــور تشــکیل و اجرای 
سریع تر این امر مهم و استراتژیک در دستور کار 

قرار گیرد.
همچنین علی رغم تأکیدات و بخشنامه های 
متعــدد آن بانــک مبنــی بــر اینکــه »بانــک هــا و 
مؤسسات اعتباری مکلفند با هدف آگاهی کامل 
مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای 
منعقده، تمهیدات الزم را اتخاذ و پس از انعقاد 
و امضا قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش 
قانونی یکســان با ســایر نســخ اســت، در اختیار 

اشخاص ذکرشده قرار دهند.« بررسی ها حاکی 
از آن است که در برخی از بانک ها و مؤسسات 
اعتباری این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد 
مصــرح در بخشــنامه های مــورد اشــاره رعایــت 
نمی شــود. لذا ضرورت دارد تا زمان الکترونیکی 
مــردم  دسترســی  و  بانکــی  قراردادهــای  شــدن 
بــه قراردادهــای منعقــده، ترتیبی اتخاذ شــود تا 
بانک ها و مؤسسات اعتباری نهایتاً یک هفته پس 
از درخواســت مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط 
در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطالعات کامل 
تسهیالت مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها 

تحویل نمایند.
واحدهای بازرسی بانک ها و مدیریت نظارت 
بر بانک های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بــه ایــن شــکایات خــارج از نوبت رســیدگی و در 
صورت اســتنکاف شعبه یا واحد ذیربط از انجام 
تکلیــف موصــوف، عالوه بر ارجاع فــوری پرونده 
متخلفیــن به مرجع صالح رســیدگی به تخلفات 
حســب مــورد در شــبکه بانــک یــا بانــک مرکــزی 
جمهوری اســالمی ایران، رأســاً نسبت به تحویل 
قرارداد به مشتریان اقدام نموده یا مقدمات الزم 

را فراهم نمایند.«

مسعود وطنخواه

یک کارشناس بازار سرمایه با »نامناسب 
بــازار  در  بازارگردان هــا  عملکــرد  خوانــدن« 
ســهام  یــک ســال و نیــم گذشــته معتقد اســت 
که دســتورالعمل بازارگردان ها نیازمند بازنگری 

است.
مجتبی بهرامی در این باره به عصر اقتصاد 
گفت: اولین و مهم ترین وظیفه یک بازارگردان، 
)ســهام( در  بهــادار  اوراق  نقدشــوندگی  تامیــن 
بازار ســرمایه اســت. در مواردی به دالئل روانی، 
غیرمترقبــه،  ریســک های  تورمــی،  ســیکل های 
تغییــرات زیــاد قیمت هــای جهانــی و... تــرس و 
اضطراب در بازار افزایش پیدا می کند که این امر 
ســبب بــر هم خــوردن تعادل عرضــه و تقاضا در 
بازارهای مالی می شود. این نبود تعادل به صورت 
صف های خرید یا فروش دیده می شود و  در این 
زمان حضور بازارگردان ها پر رنگ تر می شود که با 
عرضه ها در زمانی که بازارها با صف خرید همراه 
هستند یا با خرید سهام در بازارهای نزولی سبب 

افزایش نقدشوندگی می شوند.
او بــا بیــان اینکــه هــدف از بازارگردان هــا 
راه  از  تقاضــا  و  عرضــه  بــه  تعادل بخشــی 
خریدوفــروش ســهام اســت، افــزود: بــه عبــارت 
دیگر تشــبیه نقــش بازارگردان ها به روانکارهای 
بازار اغراق نیســت. همان گونــه که روانکارها در 
موتورهــا ســبب کاهش اصطــکاک، جلوگیری از 
صدمه به موتور و باال رفتن راندمان می شوند. 

بهرامی اضافه کرد: کاهش و نبود نقدینگی 
فــروش  صف هــای  بــا  کــه  مالــی  بازارهــای  در 
همــراه هســتند از یــک ســو ســبب  بی اعتمــادی 
ســرمایه گذاران و بــه تبــع، خروج پــول و ورود به 
بازارهــای رقیــب و از ســوی دیگــر، کاهش بیش 
از حد قیمت ســهام و فاصله گرفتن قیمت ها از 

ارزش ذاتی می شود. 
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه دربــاره روند 
صعــودی نیــز اظهــار کــرد: در مــواردی نیــز کــه 
شرکت ها در بورس با صف های خرید همراهند 
نبود عرضه های مناسب موجب باال رفتن عطش 
خریداران و در ادامه تشکیل حباب در بازارهای 

صعودی می شود.
دومین وظیفه 

بازارگردان
ســرمایه  بــازار  فعــال  ایــن 
حفــظ  و  تقاضــا  عرضــه  کنتــرل 
قیمــت در محدوده ارزش ســهام 
یک شرکت را دومین وظیفه یک 
بازارگردان دانســت و اضافه کرد: 

در تمــام بازارهــای مالــی دنیا معمــوال بازارگردان  
در محــدوده ارزش ذاتــی یــک شــرکت اقــدام بــه 
خرید و فروش آن سهام آن می کند. در واقع، او 
می کوشد از بروز نوسانات نامتعارف که منجر به 
افت یا رشد بیش از حد و در ادامه سبب حباب 

منفی یا مثبت می شود، جلوگیری  کند.
دنیــا  تمــام  در  اینکــه  بیــان  بــا  بهرامــی 
صندوق های بازارگردان که وظیفه حمایت از بازار 
سرمایه را دارند، هدف شان کسب سود یا کاسبی 
از بازار نیســت، ادامه داد: بلکه فلسفه وجودی 
تشــکیل ایــن صندوق هــا، ایجــاد تعــادل  در بازار 
است. دلیل ارائه تخفیفات و مزایا در کارمزد ها 
و دستورالعمل ها برای بازارگردان در مقایسه با 
سایر معامله گران نیز اجرای همین وظیفه است 
تــا ایــن واحدهای مالــی آســان تر بتوانند وظائف 

خود را انجام دهند.
تسهیالت بازارگردان ها

این کارشناس بازار سرمایه در باره تسهیالت 
بازارگردان ها در بورس ما گفت: تخفیف پرداخت 
80درصــدی در کارمــزد و معافیــت از پرداخــت 
مالیات نیم درصدی فروش در مقایســه با ســایر 
معامله گران سبب می شود که این واحدهای مالی 
در نوســانات عادی که ممکن اســت معامه گران 
با زیان همراه شــوند ســود کنند. به طور مثال، 
فرض کنید فردی سهامی را در صف فروش و با 
5درصد منفی خریداری  می کند و در طول زمان 
معامالت اگر ســهام این شــرکت با اقبال همراه 
شود و اندکی از منفی آن کاسته شود، فرد مورد 
نظر بخواهد این ســهام را بفروشــد؛ با احتساب 
کارمــزد خریــد حــدود نیم درصــدی و مالیــات نیم 

درصــد و کارمــزد فــروش حــدود 
نیــم درصــد، اگــر او بتواند ســهام 
خــود را در محــدوده ۳.5درصــد 
نفطــه  بــه  بفروشــد  منفــی 
سربه ســر پول خود می رســد. اما 
بــا توجه به تخفیفات 80درصدی 
بازارگردان ها در کارمزد و مالیات 
یــک  درصــدی،  صفــر  فــروش 
بازارگــردان تنها حــدود 0.4درصد 
کارمــزد پرداخــت می کنــد؛ بــه عبارت دیگــر، اگر 
بازارگردان ســهام مورد نظر را در قیمت 4درصد 
منفــی )کــه بــرای دیگــران زیــان ده اســت( هــم 

بفروشد در این دادوستد سود می کند. 

 عملکرد ضعیف بازارگردان ها
در سال 99

بهرامــی بــا انتقــاد عملکــرد بازارگردان هــا 
می رســد  نظــر  بــه  داد:  ادامــه   99 ســال  در 
بازارگردان هــا کــه در اتفاقــات رخ داده در 99 
عملکرد خوبی نداشتند و بعد از آن در انتهای 
ســال 99 نیــز نتوانســتند اســترس و هیجــان 
وضــع،  همیــن  کــه  کننــد  مدیریــت  را  بــورس 

نقدشوندگی را کاهش داد. 
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: این 
روزها نیز بازارگردان  با همه تخفیفاتی که گرفته 
اســت تنهــا دغدغــه ای کــه نــدارد نقدشــوندگی 
بورس اســت و از تخفیفات کارمزدی و معافیت 
مالیاتی فروش برای ایجاد نوســان و سودســازی 

برای خود استفاده می کند.
گزارش هــای  بیشــتر  اینکــه  بیــان  بــا  او 
منتشرشــده شــش ماهه در بازار سرمایه از رشد 
محســوس سودســازی شــرکت ها حکایــت دارد، 
افــزود: بــدون شــک ارزش ذاتــی ایــن شــرکت ها 
صعودی است اما بازارگردان یا آشنا به این اصل 
که باید قیمت را در محدوده ارزش ذاتی شرکت 
حفظ کند، نیســت و با عرضه های بیجا و ایجاد 
نوســاناتی به بهانه نقدشــوندگی ســبب ترس و 
اضطراب در بازار سرمایه شده است یا از این بازار 

نزولی به نفع خود استفاده می کند.

بهرامــی تاکیــد کــرد: تــرس و اضطــراب نزد 
فعــاالن کم تجربــه بازار ســرمایه این ســوال را به 
وجود آورده اســت که اگر ســهام این شــرکت ها 
از ســوی خود بازارگردان ها که وظیفه اصلی آن 
حفظ ارزش ذاتی قیمت سهام است، هر روز در 
قیمت های پایین تر عرضه می شود احتمال پایین تر 

بودن ارزش شرکت ها را تقویت می بخشد.
او افزود: این بالی این روزهای بازار سرمایه 
ماست که متاسفانه پانیک رخ داده ناشی از رفتار 

اشتباه بازارگردان هاست.

3 پیشنهاد برای افزایش کارایی 
بازارگردان ها

بهرامی در پایان ســه پیشــنهاد برای بهبود 
عملکرد بازارگردان ها در بازار سرمایه ایران مطرح 
کرد. او در تشــریح پیشــنهاد اول گفت: به دلیل 
احتمــال دســت کاری در رونــد معامالت به دلیل 
وجــود تعــارض منافــع بهتر اســت که کارگــزاران 

اجازه تاسیس بازارگردان نداشته باشند.
تعارض منافع یا تزاحم منافع زمانی گفته 
می شــود کــه افــراد یــا نهادهــا )دولــت، رســانه، 
کسب وکار و مانند آن( در موقعیتی قرار گیرند 
که ناچار باشند، هم زمان منافع خصوصی خود 

و منافع عمومی را پیگیری کنند.
همچنیــن او دربــاره پیشــنهاد دوم اظهــار 
کــرد: از آنجــا کــه ناشــران بــرای خریدوفــروش 
سهام خزانه خود نیازمند مجوزند و ممکن است 
قسمتی از سهام آنها به دالئل مختلف مسدود 
شــده باشــد، برای بازارگردانی مناســب نیستند 
و بهتــر اســت با اصــالح قوانین و دســتورالعمل 
ناکارآمــد بازارگردانــی در ســازمان بــورس، بــه 
سویی برویم که فعاالن بازار سرمایه در تعیین 

بازارگردان نقش بیشتری داشته باشند.
دربــاره  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
پیشــنهاد ســوم نیز گفت: همچنین بهتر اســت 
رتبه بندی بازارگردان ها بر اســاس عملکردشــان 
صــورت گیــرد و تخفیفــات بازارگردان هایــی کــه 
وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نداده اند، 

کاهش پیدا کند یا حذف شود.

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

کارشناس بازار سرمایه: پانیک بورس
ناشی از رفتار اشتباه بازارگردان هاست
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آمریکا در آستانه وضع مالیات بر ثروت میلیاردرها 
ترجمه: محمود نواب مطلق

آتش نشان مالی منطقه یورو در روند تکامل
ترجمه: محمود نواب مطلق

تیشه  اقتصاد غیر رسمی بر پیکر اقتصاد کشور
محمود زارعی

پژوهشگر اقتصادی

بنــا بــر پیشــنهاد رئیس کمیتــه مالی 
سنای آمریکا بر درآمدهای نجومی و نهفته 

آمریکایی ها مالیات وضع می شود. 
بر این اساس کسانی که دارایی آنها از 
یک میلیارد دالر بیشتر است یا ساالنه بیش 
از صد میلیون دالر درآمد دارند، مشمول این 

مالیات خواهند شد. 
»نانســی پلوســی«، رئیــس مجلــس 
نمایندگان آمریکا، یکشنبه ۲4 اکتبر )۲آبان( 

اعالم کرد: »ما احتماال بر ثروت افراد در آمریکا مالیات وضع 
می کنیم.« گابریل زوکمان، اقتصاددان فرانسوی از دانشگاه 
کالیفرنیای برکلی که برای اخذ مالیات از میلیاردرها مبارزه 
می کند با ابراز خرســندی از این تصمیم در توئیتر نوشــت: 
»این امر هنوز محقق نشــده اســت و واکنش هایی مقابل 
آن به وجود خواهد آمد. در این حال اگر عملی شود، بیشتر 
از تعداد اندک حدود هزار نفری را شامل نمی شود. اما چه 
چرخش باورنکردنی ای! یک تغییر اساسی نسبت به همین 
چند ســال پیش.« در واقع، ایده مالیات بر ثروت در حال 
تبدیــل شــدن بــه »جریــان اصلــی« اســت. در اوایل ســال 
جــاری میالدی، یک نظرســنجی نشــان داد کــه 8۱ درصد از 
دموکرات ها و 57 درصد از جمهوری خواهان موافق مالیات 
بر ثروت هســتند؛ در حالی که تاکنون صرفا جناح مترقی 
حزب دموکرات و به طور مشــخص دو ســناتور یعنی برنی 
ساندرز از ایالت ورمون و الیزابت وارن از ایالت ماساچوست 

پیگیر این مالیات بوده اند. 
بحران کرونا و ضرورت  استفاده هرچه بیشتر از فضای 

مجازی، ثروت صاحبان این فضا را چند برابر 
کرد. همچنین سیاســتهای بانک مرکزی در 
بورس وال استریت نقش مؤثری در این امر 
ایفا کرده است. با این حال، بر اساس اعالم 
ســایت پــرو پوبلیــکا در مــاه ژوئن )خــرداد( 
ثروتمنــدان آمریکایــی نظیــر جــف بــزوس 
رئیس آمازون و ایالن ماسک از تسال یا بنیاد 
جورسسوورُس گاهی هیچ مالیات بر درآمد 
فدرالی نمی پردازند. همچنین در سال ۲0۱8 
)۱۳97( ۲5 نفــر از ثروتمندتریــن افــراد در آمریکا با ثروتی 
بالغ بر ۱۱00 میلیارد دالر ) 948 میلیون یورو( یعنی معادل 
ثروت جمعیتی بالغ بر ۱4/۳ میلیون نفر از هموطنان خود به 
طور متوسط 75 برابر کمتر از آنها مالیات پرداخته اند.) ۱/9 

میلیارد دالر در مقابل ۱4۳ میلیارد دالر(. 
به عقیده زوکمن ماجرا واضح است که »ثروتمندان 
کمتــر مالیــات پرداخته انــد ولــی ســایت پــرو پوبلیــکا آن را 
بزرگنمایــی و غیــر قابل انکار کرده اســت.« وضــع این نوع 
مالیاتهــا بــرای تأمین منابــع مالی برنامه های زیرســاختی و 
هزینه های اجتماعی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در 
نظر گرفته شده است. این در حالیست که خانم کیرستون 
سینما، سناتور دموکرات ایالت آریزونا، مانع افزایش مالیات 
بر شرکت های تجاری و خانواده های میلیونر آمریکایی شده 
است. به نظر جو بایدن این نوع مالیات بر میلیونرها کفایت 
نمی کنــد و بایــد ســراغ جمعیــت 700 نفــری ثروتمندترین 

میلیاردرهای آمریکایی برای وضع مالیات رفت.
منبع: لوموند

نزدیــک یــک دهه اســت »ســازوکار 
پایــداری اروپــا « به جریان افتاده اســت 
تا در برابر بحران ها از آن استفاده شود. 
از ســال 20۱0 )۱389( و به صورت قویتر 
ایــن ســازوکار در  از ســال 20۱2)۱39۱( 
اتحادیــه اروپــا طراحــی شــد تــا زمانی که 
بانک هــای اروپایی در مواقــع بحران های 
بودجــه  اختصــاص  بــه  مجبــور  مالــی 

می شوند به کمک آنها بشتابند. 
بحــران مالــی در ســال ۲008 )۱۳87( در اروپــا بــه 
تدریج تبدیل به یک بحران حاکمیتی در منطقه یورو شد. 
اتحادیه اروپا که در آن زمان بازارهای مالی پراکنده و غیر 
منســجم داشــت نتوانســت در برابــر این بحــران واکنش 
مناســب از خود نشــان دهد. نیکال ژیاماریولی، دبیر کل 
ایتالیایــی فعلــی  نهــاد »ســازوکارپایداری اروپــا« در ایــن 
مورد به خبرنگار لوموند می گوید: »در آن زمان اروپا فکر 
نمی کرد دچار چنین بحرانی شود و درنتیجه برای مقابله 

با آن آمادگی الزم را نداشت.« 
مقــر ایــن نهاد که در فرانســه چندان شناخته شــده 
نیســت، در لوکزامبــرگ قــراردارد و  بــه منزلــه ایســتگاه 
آتش نشــانی برای مقابله با آتش ســوزی در منطقه یورو 
اســت. تأســیس این نهاد چندین مرحله داشــته اســت: 
ابتــدا بــه دنبــال یک ضرورت برجســته درماه ژوئن ســال 
۲0۱0)اواسط خرداد سال۱۳89( و سپس با یک نظام بندی 
ســنجیده تر درماه اکتبر  ســال۲0۱۲ )اواســط  مهر۱۳9۱(. 
اکنون این نهاد مالی آمادگی دارد در صورت بروز بحران 
مالی برای هریک از اعضای اتحادیه اروپا در اسرع وقت تا 
مبلغ  4۱0 میلیارد یورو برای خاموش کردن وضع بحرانی 
فراهم کند. )80 میلیارد یورو شنقد دارد و بقیه را نیز از 
بازارهای مالی گوناگون می تواند به صورت اعتبارفراهم 
کنــد.(  ایــن نهاد روز پنجشــنبه ۲8 اکتبر )۶آبان( مرحله 
جدیدی را پشت سر گذاشت. سنای فرانسه امکان ویژه ای 
بــرای ایــن نهــاد  در مقابلــه بــا  عواقبــی که احتمــاال برای 
بانک های اروپایی در بحران های مالی پیش خواهد آمد، 

پیش بینی می کند.
 از سال ۲0۱۶ )۱۳95( منطقه یورو، 
»صنــدوق راه حــل واحــد« رابــرای کمــک 
بــه بانک هــای در معرض ورشکســتگی به 
وجــود آورد. خــود بانک هــا تأمین کننــده 
منابع مالی این صندوق هستند. موجودی 
ایــن صنــدوق اکنــون  5۲ میلیــارد یــورو 
اســت. نیکال ژیاماریولــی در این خصوص 
می گوید:» در صورت نیاز، صندوق راه حل 
واحــد می توانــد بــه کمک بانک در معرض خطر بشــتابد؛ 
اما گاهی وضعی پیش می آید که چندین بانک همزمان 
در معرض ورشکســتگی قرار می گیرند. در آن زمان نهاد 
»سازوکار پایداری اروپا « با امکان ویژه می تواند به کمک 

این صندوق بیاید و به بانک ها کمک کند.« 
کشورهای منطقه یورو تصمیم به داشتن امکان ویژه 
در این نهاد را در اواخر سال ۲0۲0 )آذر۱۳99(  کردند ولی 
تصویب آن از سوی کشورهای عضو ضروریست. روند این 
تصویب در فرانسه در ماه نوامبر )۱0 آبان تا 9 آذر( کامل 
می شود. پس از بررسی در سنای فرانسه نوبت مجلس 

نمایندگان فرانسه است.
اصــل ایــن تصمیــم از نظــر فنــی مــورد توافــق همــه 
اعضاست.  نیکال ژیاماریولی گفت:» هفت کشور قبال به 
برقراری این امکان ویژه  رأی داده اند و علی القاعده مانع 
مهمی بر سر راه توافق همه اعضای اتحادیه اروپا مشاهده 
نمی شــود. بنابراین برآورد ما آن اســت که تا پایان ســال 

جاری میالدی به تصویب همه خواهد رسید.«
 بنابرایــن پــول واحد اروپا در مواقع ضروری خواهد 
توانســت هرگونــه بحــران احتمالی را به خوبــی مدیریت 
کند. این مدیر ایتالیایی نهاد »سازوکار پایداری اروپا« در 
پایــان به خبرنگار لوموند می گویــد:» هرقدر اروپا قوی تر 
شود امکان استفاده از این نهاد کمتر می شود؛ اما هرگز 
ایستگاههای آتش نشانی به دلیل رخ ندادن آتش سوزی، 

تعطیل نمی کنند.«
منبع: لوموند

اقتصاد غیررســمی، اصطالحی اســت 
ً بســیاری از مــردم بــا آن آشــنا  کــه احتمــاال
نباشــند. بخشــی از اقتصاد هر کشــوری را 
اقتصاد غیر رســمی تشــکیل می دهــد. این 
بخــش از اقتصــاد بــا عناویــن مختلفــی یاد 
می شــود نظیــر اقتصــاد نامنظــم، اقتصــاد 
نهانــی، اقتصــاد زیرزمینــی، اقتصــاد ســیاه 
و اقتصــاد ســایه. اقتصاد زیرزمینی شــامل 
فعالیت هایی است که ممکن است قانونی 

یا غیرقانونی باشــند، ولی به دلیل گزارش نشــدن در آمار 
رسمی اندازه گیری نمی شود. علت اصلی گزارش نشدن این 
فعالیت ها فرار از پرداخت مالیات است. پرداخت های نقد 
گزارش نشده، دست کاری گزارش های صندوق های پرداخت 
پول، اخاذی، پول شویی، قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر 

نمونه هایی از فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است. 
بزرگ شدن سهم اقتصاد غیر رسمی در یک کشور در 
نهایت منجر به شــکننده شــدن ساختار اقتصادی می شود 
و سیســتم اقتصادی کشــورها را در معرض فروپاشــی قرار 
می دهد. ضعف سیستم قضایی، ضعف سیستم نظارتی، 
نامناســب بــودن فضای کســب وکار، رکود اقتصــادی، فقر، 
ضعف سیســتم مالیاتی، توسعه نیافتگی بازارهای مالی از 
جمله عوامل شکل دهنده و گسترش اقتصاد غیر رسمی در 

هر کشوری هستند.
در اقتصاد ایران قاچاق را می توان در کنار فرار مالیاتی 
یکی از پرچالش ترین بخش های غیر رسمی دانست که در 
مجموع منجر به شکل گیری فرار مالیاتی، کاهش درآمدهای 
دولت و افزایش کسری بودجه، کاهش سطح تولید ناخالص 
ملی، کاهش اشتغال، هدر رفتن منابع ارزی کشور،  توزیع 
ناعادالنــه درآمــد، افزایــش فاصلــه طبقاتــی، کاهــش رفاه 
مصرف کنندگان، رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی، تضعیف 
فرهنگ بومی به واسطه  تغییر ذائقه مصرف و کاهش امنیت 

عمومی می شود.
 سال هاســت کــه مبارزه بــا قاچاق در 
برنامه دولت های مختلف جا گرفته است اما 
با تمامی تالش ها، شاهدیم که این اقدامات 
چندان با توفیق جدی همراه نبوده اســت. 
یکــی از دالیل کم اثر بودن اقدامات تقابلی 
بــا قاچــاق را می تــوان در بی توجهی به حل 
ریشه های اصلی این مشکل دانست. رکود 
اقتصــادی، بیــکاری، فرهنگ مصــرف کاالی 
خارجی، تضاد و ضعف قوانین، یارانه پنهان، نگاه مرکزگرا، 
ضعف در سیستم مالیات و عوارض گمرکی، شکاف عرضه، 
ســود آوری اقتصاد غیررســمی و کیفیت محصوالت داخلی 

ریشه های پدیده قاچاق در کشور هستند. 
آنچه در این میان ضروری اســت اقداماتی اســت که 
بایــد دولــت انجام دهد تا با محدودســازی فرآیند قاچاق و 
کاهش حاشیه سود آن بخش غیر رسمی اقتصاد در ایران 
محدود شود. اقداماتی که در این این باره باید انجام شود 
شامل  اصالح طرح مالیات بر ارزش افزوده ، اصالح قوانین و 
مقررات، رفع موانع تولید، اعمال »هدفمند، برنامه ریزی شده 
و محدود« نرخ حقوق و عوارض گمرکی، ایجاد اشــتغال و 
درآمد و توجه به عمران و توسعه مناطق مرزی ، رفع موانع 
بروکراســی فراروی توســعه اقتصادی و جذب ســرمایه های 
داخلــی و خارجــی، توجه به افزایــش رفاه مصرف کنندگان، 
اصالح سیستم اعطای یارانه ها، شناسنامه دار کردن کاالهای 
وارداتــی، ایجــاد سیســتم ارزیابــی بــه منظور ســنجش کار 
دســتگاه ها، افزایش ریسک قاچاق با هدف کاهش صرفه 

قاچاق و فرهنگ سازی مصرف کاالی داخلی می شود. 
مبــازره بــا اقتصاد غیر رســمی به ویژه قاچــاق یکی از 
محوری تریــن شــعارهای رئیس جمهــوری در انتخابات بود، 
حال انتظار می رود دولت با جدیت تمام و با حل ریشه ای 

قاچاق در کشور زمینه رونق اقتصادی را فراهم سازد.

بهرامی معتقد است بازارگردان های بازار سرمایه ایران در اتفاقات سال 99 نتوانستند استرس و هیجان بورس را مدیریت 
کنند؛ چون از تخفیفات کارمزدی و معافیت مالیاتی فروش برای ایجاد نوسان و سودسازی برای خود استفاده می کنند

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

دیـــــــــــــــــدگاه



خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . شنبه . 8 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4778 . 

افزایش قیمت آهن و فوالد 
با وجود رکود فصلی

و آهــن اتحادیــهفروشــندگان رئیــس بــهگفتــه
فوالدتهران،معموالدرپاییزوزمســتاندربازاررکود
ایجــادمیشــودولــیقیمتهــابهعلتشــرایطموجود
کــهمشــخصنیســتباچهمکانیســمیتعییــنتکلیف
میشود،درروزهایاخیرافزایشقیمتجزئیداشته

است.
حمیدرضــا رســتگار در گفت وگــو بــا ایلنــا در مــورد 
آخرین وضع بازار آهن و فوالد اظهار کرد:  در این فصل 
از سال نیاز واقعی بازار آهن و فوالد تامین شده است 
و بعــد از ایــن بــه علــت ســرمای هــوا معموال بــا کاهش 
مصرف آهن و فوالد مواجه می شویم. بنابراین در پاییز 

و زمستان رکودی در بازار ایجاد می شود.
وی افــزود: قیمت هــا هــم بــه علت شــرایط موجود 
کــه مشــخص نیســت قیمت بــا چــه مکانیســمی تعیین 
تکلیف می شــود، در روزهای اخیر افزایش قیمت جزئی 

داشته است.
وی افــزود:  بــه نظر می رســد افزایــش قیمت جزئی 
آهــن و فــوالد در اثــر نوســانات نــرخ ارز یا دیگــر عوامل 
باشــد، وگرنه مصرف در بازار افزایش پیدا نکرده اســت 
تــا بــه خاطــر افزایــش تقاضــا و کمبــود کاال بــا افزایــش 
قیمت مواجه شده باشیم. نوسانات قیمتی در این بازار 

حدود هر کیلوگرم 200 تا 300 تومان بوده است.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان آهــن و فــوالد تهران 
در ادامــه تصریــح کــرد: تــا زمانــی کــه برنامــه روشــنی 
بــرای موضوعــات اقتصــادی تعریــف نکــرده و بــه خوبــی 
بــه آن عمــل نکنیــم، بــه نتیجــه نمی رســیم. دولــت قبل 
در ماه هــای پایانــی بــازار را رهــا کرده بــود، دولت جدید 
برای نظم بخشــی به بازار تالش می کند اما اگر روش ها 
همان روش های قدیمی باشــد باید همه ضوابط قانونی 
رعایــت شــود بــه نتیجــه ای نمی رســد و بــر مبنــای قانون 
پیش برود چون اگر شکل دستوری به خود بگیرد ما با 

همان مشکالت قبلی مواجه خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون تاثیر طرح مجلس 
پیرامون عرضه کل زنجیره فوالد در بورس کاال  بر بازار 
این اقالم گفت: برای قضاوت در مورد طرح ساماندهی 
بــازار فــوالد و انتقــال همــه زنجیــره بــه بــورس کاال باید 
عملکــرد بــورس را بررســی کنیــم. بــه عنــوان نماینــده 
چندهزار واحد صنفی می گویم که ما در اتحادیه آهن و 
فوالد اساسا بورس را برای عرضه این کاال قبول نداریم.
ایــن فعــال صنفــی تصریــح کــرد: در فضــای فعلــی 
عرضــه فــوالد در بــورس وضــع را بهتــر نخواهــد کــرد و 

اشکاالت ادامه پیدا می کند.

 تمدید مهلت اعتراض

به اوراق مالیاتی برای 
اشخاص حقیقی

مهلــتاعتــراضبــهاوراقمالیاتیبرایاشــخاص
حقیقیسهماهتمدیدشد.

به گزارش ایسنا، اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای 
اعــالم کــرد کــه بــر اســاس مصوبــات هشــتاد و نهمیــن 
جلســه ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا، مــوارد مقرر 
در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش 
افــزوده برای اشــخاص حقیقی که آخریــن مهلت زمانی 
اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ اول تیر ۱۴00 تا 
3۱ شــهریور ۱۴00 باشــد و نیز احکام اجرای ماده 23۸ 
قانون مالیات های مستقیم و ماده 2۹ قانون مالیات بر 
ارزش افزوده برای مدت مذکور به مدت سه ماه تمدید 
شــد. بنابراین از مشــموالن دعوت می شــود تا از فرصت 

پیش آمده استفاده کنند.

رعایت نکردن سقف پذیرش 
مسافر مجوز پرواز ۷ شرکت 

را معلق کرد
بــهگفتــهمدیــرکلدفتــرنظــارتبــرفرودگاههاو
شــرکتهایهواپیمایــی،رعایتنکردنســقفپذیرش
۶۰درصدمســافر،باعثتعلیقمجوزپرواز۷شــرکت

هواپیماییداخلیشد.
به گزارش مهر، حسن خوشخو، اظهار کرد: رعایت 
نکردن ســقف پذیرش مســافر، دلیل تعلیق مجوز پرواز 

چند شرکت هواپیمایی داخلی است.
مدیــرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها و شــرکت های 
هواپیمایــی افــزود: بر اســاس مصوبه ســتاد ملی کرونا، 
پذیــرش  رعایــت  بــه  موظــف  هواپیمایــی  شــرکت های 

حداکثر ۶0 درصد ظرفیت هواپیما هستند.
پذیــرش  نکــردن ســقف  رعایــت  گفــت:  خوشــخو 
۶0 درصــد مســافر، باعــث تعلیــق مجوز پرواز ۷ شــرکت 

هواپیمایی داخلی شد.

نوسازی ناوگان با خرید ۶۵۰۰ 
دستگاه ناوگان حمل کاال

رئیــسســازمانراهداریوحملنقــلجادهایاز
امضــایقــراردادخریــد۶هــزارو۵۰۰دســتگاهناوگان

حملونقلکاالباشرکتهایخودروسازخبرداد.
به گزارش ســازمان راهداری و حمل نقل جاده ای، 
داریــوش امانــی در جلســه دیــدار با تشــکل های صنفی 
بخــش حمــل ونقــل جــاده ای اســتان البــرز بــا اشــاره به 
ضــرورت حرفه ای گرایــی و ورود نیروهــای متخصــص بــه 
بخــش جابه جایــی کاال و مســافر، اظهــار کرد: بــا انعقاد 
ایــن پــس  بــا ســازمان فنــی و حرفــه ای از  تفاهم نامــه 
راننــدگان بــرای ورود و فعالیــت در بخــش حمــل و نقل 
عمومــی بایــد دوره هــای تخصصی حرفه ای شــغلی را در 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای سپری کنند و پس از اخذ 

گواهینامه حرفه ای وارد این حوزه شوند.
رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل نقــل جــاده ای 
افزود: این امر برای اولین بار در کشور به منظور ارتقای 
مهــارت و توانمندی رانندگان بخش حمل ونقل عمومی 
انجام می شود و برای افراد پس از سپری کردن دوره های 
تخصصــی گواهینامه مهارتی دارای کد بین المللی صادر 
می شود و در ادامه شرایط برای آموزش سایر رانندگان 

فعال این بخش نیز فراهم خواهد شد.
امانــی در ادامــه از امضــای قــرارداد خریــد ۶ هــزار 
و ۵00 دســتگاه نــاوگان حمــل ونقل کاال با شــرکت های 
خودروســاز خبــر داد و گفــت: بــا ورود ایــن خودروهــا 

نوسازی ناوگان شتاب می گیرد.
وی اظهــار کــرد: بــه منظــور ارتقــای ایمنــی و بهبود 
کیفیــت ارائــه خدمــات به هموطنان نوســازی ناوگان در 
دستور کار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای قرار 
گرفتــه اســت و در ایــن راســتا عالوه بــر واردات تعدادی 
کامیــون بــا عمر ســه ســال، قراردادهایی با شــرکت های 

خودروساز منعقد شد.
رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای 
افــزود: بــرای خریــد کامیون هــای مذکــور بــه راننــدگان 
تسهیالت با کارمزد ۶ درصد ارائه می شود که در صورت 
اســقاط نــاوگان فرســوده بتواننــد بــا اســتفاده از ایــن 

تسهیالت ناوگان خود را نوسازی کنند.
امانی، نقش صنوف حمل ونقل و دست اندرکاران 
ایــن بخــش را در ارائــه خدمات شایســته به مردم، حائز 
اهمیــت دانســت و افــزود: بخــش حمل ونقــل جــاده ای 
مطابــق بــا پیشــرفت تکنولوژی هــای ارتباطــی بایــد بــه 
ســمت توانمندســازی و هوشمندســازی بروند تا بتوانند 

سطح سرویس قابل ارائه به مردم را ارتقا دهند.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در بخــش دیگــری 
بــرای  راه انــدازی صنــدوق رفاهــی  از  از صحبت هایــش 
فعــاالن بخــش حمــل و نقــل جــاده ای خبــر داد و گفت: 
در صورت راه اندازی این صندوق، با هم افزایی رانندگان 

و شرکت ها شرایط معیشتی رانندگان بهبود می یابد.
رئیــس ســازمان راهــداری و حمل ونقل جــاده ای با 
بیــان اینکــه اعتبارات و بودجه هــای موجود به هیچ وجه 
جاده هــا  بهســازی  بــرای  ســازمان  نیازهــای  جوابگــوی 
نیســت، توضیــح داد: بیــش از 22۱ هزار کیلومتر راه در 
کشــور وجــود دارد کــه اگــر بخواهیم ســرویس مطلوبی 
بــه کاربــران ایــن راه ها ارائــه دهیم باید حــدود ۴0 هزار 
میلیــارد تومــان اعتبار داشــته باشــیم ولی میــزان اعتبار 

ساالنه سازمان حدود ۱0 درصد این مبلغ است.
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وزیــرصنعت،معدنوتجارتازاجرای
ســازوکارهایجدیداینوزارتخانهدرحوزه

تنظیمبازارخبرداد.
رضــا  ســید  صمــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
حضــور  بــا  کــه  نشســتی  در  امیــن  فاطمــی 
ویدئوکنفرانســی روســای ســازمان های صمت 
اســتانی برگزار شــد، اظهار کرد: سیاست ها و 
ســاز و کارهــای جدیــد وزارت صمــت در حوزه 

بــا جدیــت در حــال طراحــی و  بــازار  تنظیــم 
تدوین است.

قبــول  قابــل  میــزان  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پیشرفت فرایند تکمیل سامانه جامع تجارت، 
گفــت: رصدپذیــری جریان کاال، اصالح ســاز و 
کارهــای نظارتــی، برنامه ریــزی منســجم بــرای 
تأمین مواد اولیه، بهبود کارایی سیاســت های 
و  رتبه بنــدی  و  ارزیابــی  و  کاال  قیمت گــذاری 

اعتبارسنجی فعاالن زنجیره تأمین و توزیع از 
جمله اهدافی است که با اجرای سازوکارهای 
حاصــل  وزارتخانــه  ایــن  بــازار  تنظیــم  جدیــد 

خواهد شد.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت مهمترین 
پیاده ســازی  را  جدیــد  ســازوکارهای  اولویــت 
فرایندهای پایش، برنامه ریزی، تأمین، توزیع 
و تنظیم بازار بر اساس امکانات سامانه جامع 

انجــام هماهنگی هــای  از  تجــارت دانســت و 
بیــن بخشــی و فرابخشــی در راســتای اجــرای 

سازوکارهای جدید این وزارتخانه خبر داد.
گفتنــی اســت، در ایــن نشســت کــه بــا 
حضور ویدئوکنفرانســی رؤســای سازمان های 
صمــت اســتانی همــراه بــود، ســاز و کارهــای 
جدیــد وزارت صمــت در حوزه تنظیــم بازار در 

ابعاد مختلف تشریح شد.

بــازارخــودروهمانندهفتههایگذشــته
حتــی میبــرد، ســر بــه رکــود در همچنــان
صحبتهایابتدایهفتهوزیرصنعتدرباره
افزایشتولیدخودروولزومکاهشقیمتها

نیزنتوانستازکسادیاینبازاربکاهد.
بــه گــزارش ایرنــا، وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت در اول آبــان  در مراســم افتتــاح خط 
تولید انبوه خودرو تارا اتوماتیک با بیان اینکه 
قیمــت خــودرو به تدریج تا پایان ســال کاهش 
خواهــد یافــت، گفت: قیمت هــای کنونی بازار 

خودرو غیرمنطقی است و باید کاهش یابد.
ســال  قــول داد:  فاطمی امیــن  ســیدرضا 
آینــده تولیــد خــودرو بــه قــدری زیــاد خواهــد 
شــد کــه دیگــر نیــازی بــه قرعه کشــی نباشــد و 

قرعه کشــی محلی از اعراب نداشته باشد.
وی ادامــه داد: برنامــه دقیقــی مبتنــی بــر 
۹ طــرح در ایــن صنعــت طراحــی شــده و بــه 
تدریــج بــه ســمتی خواهیــم رفــت تــا قیمت ها 
کاهش یابد و این مهم تا پایان ســال ملموس 
خواهــد شــد. بــا ایــن حــال رصــد بــازار خــودرو 
قیمــت  می دهــد  نشــان  گذشــته  روزهــای  در 
خودروهــای داخلــی بــا کمــی افزایــش، رونــدی 
صعــودی بــه خــود گرفته اســت. با ایــن حال با 
دست نگه داشتن خریداران از خرید، بازار در 

رکــودی شــدیدتر از قبــل وارد شــده و بــه گفته 
نمایشــگاه داران، مراجعه بــرای خرید و فروش 

خودرو، انگشت شمار شده است.
امــروز در گــروه ســایپا هر دســتگاه پراید 
تومــان،  میلیــون   ۱۵۵ حــدود   ۹۹ مــدل   ۱۱۱
پرایــد ۱3۱ مــدل ۹۹ نزدیــک بــه ۱۴0 میلیــون 
تومــان، تیبا هاچ بــک ۱۶۱ میلیــون تومــان، تیبــا 
صنــدوق دار ۱۴۸ میلیــون تومــان، ســاینا اس 
پــالس  ســاینا  تومــان،  میلیــون   ۱۸0 دنــده ای 
دنده ای ۱۸۴ میلیون تومان، کوئیک آر دنده ای 
۱۷۴ میلیــون تومــان، کوئیــک اتوماتیــک پالس 
232 میلیــون تومــان و شــاهین 3۴0 میلیــون 

تومان قیمت گذاری شد.
هــر  ایران خــودرو،  گــروه  در  همچنیــن 
دســتگاه پــژو 20۶ تیــپ2 حــدود 2۴۷ میلیون 
نزدیــک  مــدل ۹۹   ۵ تیــپ   20۶ پــژو  تومــان، 
بــه 2۹2 میلیــون تومــان، پــژو 20۶ اس. دی 
پــژو  تومــان،  میلیــون   30۵ بــه  نزدیــک  وی۸ 
20۷ دنــده ای 2۸0 میلیــون تومــان، پــژو 20۷ 
ال.  ســمند  تومــان،  میلیــون   ۴۴0 اتوماتیــک 
ایکــس 2۴0 میلیــون تومــان، پــژو ۴0۵ اس. 
ال. ایکــس 2۶۷ میلیــون تومان، ســورن پالس 
2۸0 میلیــون تومــان، دنا پــالس دنده ای ۴33 
میلیون تومان، دناپالس توربوشــارژ اتوماتیک 

 ۴۴۵ دنــده ای  تــارا  و  تومــان  میلیــون   ۴۵۷
میلیون تومان قیمت خوردند.

تداومرکوددربازارخارجیها
بررســی ها از بازار خودروهای خارجی نیز 

حکایت از تداوم رکود دارد.
به گفته برخی کارشناســان، صحبت های 
اخیــر وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت کــه در 
افتتاح خط تولید انبوه تارا اتوماتیک از افزایش 
تولیــد خــودرو و غیرواقعی بودن قیمت ها خبر 
داده بود، در بازار تاثیرگذار شــده و بازار را به 

رکودی عمیق تر فرو برد.
کوروش طواحن، نمایشــگاه دار در شمال 
اقــدام  منتظــر  بــازار  اســت:  معتقــد  پایتخــت 
عملی اســت و این گونــه حرف ها، فقط رکود را 

شدیدتر می کند.
ایــن کارشــناس بــازار خــودرو تاکیــد کرد: 
ورود دالر بــه کانــال 2۷ هــزار تومانــی هــم اگر 
تــا چنــد وقت ادامه داشــته باشــد، بر صعودی 

شدن قیمت ها تاثیرگذار می شود.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه هنوز خبری 
در  ادامــه داد:  نیســت،  خــودرو  واردات  از 
خوشــبینانه ترین حالت ایــن اتفاق می تواند به 
صورت محدود از بعد از تابستان ۱۴0۱ بیفتد و 

با شرایط ارزی فعلی کشور، واردات خودرو در 
سال جاری بسیار دور از ذهن است.

به گزارش ایرنا، امروز در فضای مجازی و 
ســایت های خودرویی در دسته مونتاژی ها هر 
دســتگاه هایما اس۷ توربوشــارژ ۷۸0 میلیــون 
تومان، جک اس۵ حدود ۷2۵ میلیون تومان، 
جــک اس3 نزدیــک بــه ۵0۷ میلیــون تومــان، 
جــک جــی۴ نزدیــک بــه 3۹2 میلیــون تومان و 
پژو 200۸ مدل ۹۹ حدود ۹۵۵ میلیون تومان 

قیمت گذاری شد.
دســتگاه  هــر  نیــز  خارجی هــا  گــروه  در 
هیوندای سانتافه مدل 20۱۸ حدود 2 میلیارد 
مــدل  کولئــوس  رنــو  تومــان،  میلیــون  و ۷۵0 
20۱۸ نزدیــک بــه 2 میلیــارد و ۵30 میلیــون 
تومــان، رنو تالیســمان ای3 مــدل 20۱۸ حدود 
یــک میلیــارد و ۸۵0 میلیون تومان و فولوکس 
واگــن تیگــوان مــدل 20۱۸ حــدود 2 میلیــارد و 

۹00 میلیون تومان ارزش گذاری شد.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت پیشــتر در 
خصــوص واردات خــودرو،  تصریح کرد: واردات 
خــودرو در مجمــوع می تواند بــرای این صنعت 
مفیــد باشــد، امــا در مقطــع کنونی و بــه دلیل 
اینکــه تعــادل ارزی کشــور بــه هــم می ریــزد، 

مناسب نیست.

رئیــسســازمانحمایــتمصرف کنندگانو
تولیدکنندگانازابالغدستورالعملدرجقیمت
تولیدکننــدهبــررویکاالهــادرهفتهجاریخبر

داد.
به گزارش ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
ابــالغ  از  تابــش  عبــاس  تولیدکننــدگان  و 
بــر روی  تولیدکننــده  قیمــت  دســتورالعمل درج 

کاالهــا در هفتــه جــاری خبــر داد و گفــت: یکــی 
از چالش هــای اصلــی در بــازار، درج قیمت هــای 

غیرقانونی و غیرواقعی بر روی کاالها است.
تولیدکننــدگان  حمایــت  ســازمان  رئیــس 
و مصرف کننــدگان افــزود: بــا توجــه بــه مطالبــه 
و  قیمت هــا،  هــدف شفاف ســازی  بــا  و  عمومــی 
بهره منــدی قانونــی و منطقــی هــر یــک از عوامــل 

ســودهای  از  عرضــه  و  توزیــع  تولیــد،  زنجیــره 
مصــوب قانونی و اطالع رســانی مســتمر از قیمت 
انــواع کاال و خدمــات و همچنیــن کاهــش بهــای 
پرداختــی از ســوی مصرف کننــدگان الزم اســت با 
تغییــر در شــیوه درج قیمــت کاال به عنــوان الزام 
قانونــی، موجبات اســتیفای بیش از پیش حقوق 

مصرف کنندگان فراهم شود.

تابــش بیان کرد: در شــرایط فعلی بواســطه 
اینکــه رقابــت حداکثــری بیــن واحدهــای تولیــدی 
طریــق  از  بــازار  ســهم  آوردن  دســت  بــه  بــرای 
اختصاص حاشــیه سود بیشتر برای شبکه توزیع 
وجــود دارد و عمــالً قیمــت کمتــر مبنــای رقابــت 
نیســت، میزان بهره مندی شبکه توزیع از حاشیه 
سود تخصیص یافته تعیین کننده فروش است.

وی ضمــن بیــان اینکــه نظــام اطالع رســانی 
قیمــت بایــد بــه گونــه ای تعریف شــود کــه رقابت 
شــبکه های  بیــن  رقابــت  و  تولیدکننــدگان  بیــن 
مختلف توزیع را ایجاد کند اظهار کرد: این پروژه 
بــه دنبــال ایجاد فضای رقابتی از طریق اســتفاده 
از ظرفیت هــای مصرف کنندگان برای خرید کاالی 

با کیفیت و قیمت پایین تر تعریف شده است.

فعــاالناســتارتاپیدریــکمیزگــردتخصصــی
دالیلخودرادرمخالفتباطرححمایتازحقوق
کاربــرانفضــایمجــازیوخدمــاتپایــهکاربــردی

اعالمکردند.
طــرح  تخصصــی  پنــل  در  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
صیانــت از حقــوق کاربران فضــای مجازی و خدمات 
پایــه کاربــردی و تاثیر آن در اکوسیســتم اســتارتاپی 
کشــور به عنــوان یکی از پنل هــای تخصصی رویداد 

جی تاک در کارخانه نوآوری آزادی بررسی شد.
فعــاالن  و  کارشناســان  نشســت  ایــن  در 
و  ایجــاد  خصــوص  در  اســتارتاپی  اکوسیســتم 
راه انــدازی موتــور جســتجوی بومــی نکاتــی را ارائــه 
کردنــد و معتقــد بودنــد کــه ایــن ایــده در مختصات 
جغرافیایی و وســعت بازار ما پاســخگو نخواهد بود 
چــرا کــه ایــده راه انــدازی موتــور جســتجوی بومی از 
کشوری مانند چین گرفته شده و با توجه به تعداد 
کاربــران ایرانــی بــا توجــه به تفــاوت تعــداد کاربران 
ایرانی نسبت به کاربران فعال چین این ایده جواب 

نمی دهد.
در ایــن نشســت محمــد کشــوری کارشــناس 
حــوزه فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره به طــرح حمایت 
از حقــوق کاربــران فضــای مجــازی و خدمــات پایــه 

کاربــردی گفــت: در اینکــه نیازمند قانــون در فضای 
مجازی هستیم و فضا باید ضابطه مند باشد بحثی 
نیســت. همانطــور که قانون جرایــم رایانه ای نیز در 
زمــان خــودش که حدود ۱2 ســال پیــش به تصویب 
رســیده قانــون پیشــرویی محســوب می شــود و هم 
اکنون نیز برای بســیاری از جرایم با اســتناد به این 

قانون حکم داده می شود.
وی گفــت: امــا موضــوع ایــن اســت کــه طــرح 
صیانــت کیفــری نبــوده و بــه نوعی رگولیشــن حوزه 
فنــاوری اطالعــات محســوب می شــود کــه ایــرادات 

جدی دارد.
وی با تاکید بر اینکه کشمکش میان دولت ها 
و پلتفرم هــا مربــوط بــه یــک کشــور خــاص نبــوده و 
موضوعــی اســت کــه طــی ســال های اخیــر در اروپا، 
آمریکا و کشــورهایی مانند ترکیه نیز دیده می شود 
دارای  پلتفرم هــا  کــه  بودیــم  شــاهد  حتــی  افــزود: 
قدرتی هســتند که می توانند اکانت رئیس جمهوری 
یــک کشــور را غیرفعــال کند. اما موضوع این اســت 
کــه دولت هــا بــا این پلتفرم هــا وارد مذاکره شــده و 

مشکل را برطرف می کنند.
کشــوری گفــت: امــا بــه نظــر می رســد کــه این 
کشمکش در کشور ما دارای ابعاد دیگری است. ما 

بایــد ببینیــم که طبق طرح صیانــت آیا بنا داریم که 
وارد کانــال تعامــل بــا این پلتفرم ها شــویم و با آنها 
مذاکــره کنیــم و یــا اینکه قصد داریم شــرایطی برای 

توافق نکردن پلتفرم ها بگذاریم.
می رســد  نظــر  بــه  افــزود:  کارشــناس  ایــن 
ایده آل هایی که در طرح حمایت از حقوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی از ســوی طراحان مطرح شــده 
در یــک جهــان موازی دنبال می شــود. ایده آل هایی 
کــه شــاید هــر حاکمیتــی در دنیــا در ذهــن داشــته 
باشــد امــا بایــد دیــد کــه واقعیــت چگونــه عملیاتــی 

خواهد شد.
وی بــا تاکیــد بر اینکه اکثریت مخاطبان قانون 
حمایــت از حقــوق کاربــران فضــای مجــازی مخالــف 
شــاخص  اعضــای  داد:  ادامــه  هســتند  طــرح  ایــن 
اکوسیســتم اســتارتاپی بــا صندوقــی کــه بــه عنــوان 
صنــدوق حمایــت از اســتارتاپ ها قــرار اســت ذیــل 
این قانون ایجاد شــود مخالف هســتند. قانون باید 
محــور وفــاق جمعــی اکوسیســتم باشــد تــا قابلیــت 
اجرایی پیدا کند اما در قانون فعلی این وفاق دیده 

نمی شود.
کشــوری بــا اظهــار نگرانــی از اینکه ایــن قانون 
متخصصــان و نخبــگان باقــی مانده در اکوسیســتم 

استارتاپی کشور را وادار به مهاجرت می کند، گفت: 
مثــال حتــی اگر این طرح تصویب شــود نیــز مطمئنا 
بخشی از آن قابل اجرا نخواهد بود و بخشی دیگر 
نیز به نتایج معکوس می رسد. چرا که به طور قطع 
پلتفرم هــا در ایــن شــرایط حاضــر بــه دریافت مجوز 
فعالیــت در کشــور مــا نیســتند. همچنیــن برخی از 
فعــاالن حــوزه، مهاجرت را ترجیــح می دهند و افراد 
باقیمانده نیز مجبور به پذیرفتن قوانینی می شــوند 

که برایشان بیشتر مانع ایجاد می کند.
وی گفــت: طراحان ایــن طرح فکر می کنند که 
دارنــد از مخاطبــان حمایــت می کننــد امــا بــه نوعــی 
بــه نظــر می رســد کــه شــاهد دخالــت در فعالیــت 

اکوسیستم خواهیم بود.
در این نشست رضا الفت نسب دبیر اتحادیه 
کســب و کارهــای اینترنتــی نیز با تاکیــد بر اینکه در 
طرحی مانند موتور جستجوی بومی قصد این است 
که چرخ را دوباره اختراع کنند و با وضع فعلی، این 

موضوع صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
وی با اشاره به طرح حمایت از حقوق کاربران 
فضــای مجــازی نیــز گفــت: کل اکوسیســتم بــا ایــن 
طــرح مخالــف اســت امــا در جریــان ایــن انتقادهــا 
نبایــد اعتمــاد به نفس پلتفرم های داخلی و کســب 

کشــور  در  اکنــون  هــم  کــه  اســتارتاپی  کارهــای  و 
فعالیت دارند را گرفت چرا که این جوانان با امید و 
موفقیت در حال کار کردن هستند و در این صورت 

انگیزه ای برای فعالیت نخواهند داشت.
از  بایــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نســب  الفــت 
طرح هــای  در  گذشــته  شکســت های  تجربه هــای 
تعریف شــده اســتفاده کرد ادامــه داد: برای مثال 
ریاســت  اکنــون  هــم  کــه  ارتباطــات  اســبق  وزیــر 
کمیســیون مشــترک طــرح صیانــت را برعهده دارد 
می توانــد از تجربه هــای شکســت خــورده گذشــته 
حــوزه  ایــن  بومی ســازی  پروژه هــای  خصــوص  در 

کند. استفاده 
فعــاالن  نظــر  مــد  کــه  آنچــه  افــزود:  وی 
اکوسیســتم اســتارتاپی کشــور اســت این اســت که 
نبایــد هیــچ پلتفرم خارجی تعطیل شــود بلکه بهتر 
اســت همراســتا بــا ایــن پلتفرم هــا مدل هــای بومی 

راه اندازی شده و مورد استفاده قرار گیرد.
در این نشســت ســامان فائق فعال استارتاپی 
از فعــاالن کســب و  اینکــه بســیاری  بیــان  بــا  نیــز 
کارهــای اســتارتاپی بــه دلیل ترس از آنچــه که قرار 
اســت در آینده در این حوزه اتفاق بیافتد از کشــور 
مهاجــرت کرده انــد، ادامه داد: طرح صیانت را نباید 

تنهــا از درون اکوسیســتم نگاه کــرد و باید از بیرون 
نیز تبعات آن مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشــاره به اینکــه موافقان طرح صیانت 
اتــکا  ترکیــه  اینترنــت در  ۵۶۵۱ متمــم  قانــون  بــه 
می کننــد، گفــت: امــا ایــن قانــون بــا طــرح حمایت 
بســیار  مجــازی  فضــای  کاربــران  حقــوق  طــرح  از 
متفــاوت اســت چــرا کــه نظــام قضایــی مــا مبتنــی 
بــر شــرع بــود و هیــچ نظــام باالدســتی نظــارت بر 
ایــن نظام ندارد امــا در قانون ترکیه دادگاه قانون 
اساســی می توانــد در صــورت شــکایت پلتفرم های 
خارجــی مانند گوگل برخالف قانون متمم اینترنت 
حکــم صــادر کنــد. این در حالی اســت که در طرح 
صیانت تنها یک کارگروه قرار است که قوانینی را 
مصــوب کنــد و هیــچ دادگاه دیگــری نمی تواند این 

قانون و رای را بشــکند.
وی تصریــح کــرد: حتــی در اروپــا نیــز دادگاه 
حقوق بشر می تواند قوانینی که اتحادیه اروپا برای 
پلتفرم هــا در نظــر گرفتــه اســت را بشــکند و اجرای 
آن را منتفــی کنــد یعنــی در کنــار قوانیــن مربوط به 
کاربــران بــرای ســرویس های عمومــی نیز حــق قائل 
شــده انــد. امــا ایــن حــق در طــرح صیانــت مبهم به 

نظر می رسد.

سازوکارهایجدیدوزارتصمتدرحوزه
تنظیمبازارتدوینمیشود
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کارخانه هــای عک عملکــرد  از  بررســی ها 

صنعتــی، همچنین شــرکت های بزرگ بخش 
می دهــد  نشــان  معدنــی  صنایــع  و  معــدن 
از ابتــدای امســال تــا پایــان شــهریور تولیــد 
۲۰محصــول از ۳۵محصــول منتخب صنعتی 
و معدنــی در کشــور بــا رشــد همــراه بــوده 

است.
ثبــت  کارشناســان  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
رشــد در بخــش صنعــت و معــدن را حاکــی از 
افزایش عالقه مندی جامعه به ســرمایه گذاری 
توصیــف  تولیــد  ظرفیت هــای  از  صیانــت  و 
می کننــد. اتفاقــی کــه در نیمه نخســت ســال 
از مجمــوع  نیــز شــاهد آن هســتیم و   ۱۴۰۰
۳۵محصــول منتخــب صنعتــی و معدنــی کــه 
 ۲۰ می شــوند،  پایــش  و  بررســی  همــه روزه 

محصول با رشد تولید مواجه شدند.
برپایــه آمارهــای رســمی منتشــره وزارت 
مــدت  ایــن  در  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت، 
بیشــترین آمــار رشــد تولیــد مربــوط بــه ردیف 
محصــوالت »کامیــون، کامیونت و کشــنده«، 
»ماشــین  نباتــی«،  شــده  ســاخته  »روغــن 
و  آلومینیــوم«  »شــمش  لباسشــویی«، 

»شیشه جام« بوده است.

 رشد تولید انواع خودرو

به جز وانت
بر اســاس این گزارش، تا پایان شــهریور 
در  ســواری  خــودروی  انــواع  تولیــد  امســال 
کشــور بــا رشــد ۳.۴درصــدی بــه ۴۴۱هــزار و 
بخــش  در  رشــد  ایــن  رســید.  ۴۰۰دســتگاه 
اتوبوس، مینی بوس و ون ۹.۹درصد بود و به 

۹۱۰ دستگاه رسید.
در بخــش کامیــون، کامیونت و کشــنده 
نیز با ثبت رشد چشمگیر ۶۶.۴درصدی، چهار 
هــزار و ۱۵۵دســتگاه از ایــن خودروهــا تولیــد 
شد، با این حال خودروسازان در بخش وانت 
۱۲.۷درصد افت عملکرد داشتند و ۳۴هزار و 

۵۱۰ دستگاه وانت تولید کردند.
نیــز  کشــاورزی  خودروهــای  بخــش  در 
کارخانه هــای داخلــی ۹هــزار و ۴۵۷دســتگاه 
تراکتور )رشــد ۳.۳درصدی( و ۳۳۵ دســتگاه 

کمباین )رشد ۱۷.۵درصدی( تولید کردند.

تولید لوازم خانگی
تولیدکننــدگان  عملکــرد  آمــار  بررســی 
لوازم خانگــی در بخــش لوازم خانگــی بــزرگ از 
ابتدای امسال تا پایان شهریور حاکی از رشد 
تولید ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر و 
افت تولید تلویزیون در هم ســنجی با پارسال 

است.
لوازم خانگــی  تولیدکننــده  کارخانه هــای 
موفق شدند در نیمه نخست امسال بیش از 
۶۶۸ هزار و ۹۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی 
تولیــد کننــد. آمــاری کــه در مقایســه بــا مدت 
مشــابه ســال ۹۹ رشــد ۳۵.۱ درصدی نشــان 

می دهد.
در بخــش یخچــال و فریــزر نیــز رشــد را 
شــاهد بودیــم، به طــوری کــه مطابــق آمارهای 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت یــک میلیون 
و ۷۰هــزار و ۵۰۰دســتگاه از آنهــا تولیــد شــد 
که ۱۰درصد بیش از تولید مدت مشــابه سال 

گذشته )۹۷۲ هزار و ۹۰۰ دستگاه(  است.
بــا ایــن حال، در بخش تلویزیون شــاهد 
شــرکت های  و  کارخانجــات  تولیــد  کاهــش 

داخلی بودیم.
 ۴۰۰ و  هــزار   ۵۵۵ یادشــده  مــدت  در 
دســتگاه انواع تلویزیون در کشــور تولید شــد 
که ۱۰.۹درصد کمتر از آمار مدت مشابه سال 

گذشته است.

رشد تولید محصوالت 
پتروشیمی

برپایــه ایــن گــزارش، تــا پایــان شــهریور 
نباتــی  شــده  ســاخته  روغــن  تولیــد  امســال 
و  میلیــون  یــک  بــه  ۳۸.۴درصــدی  رشــد  بــا 
چهارهــزار و ۸۰۰ تــن رســید. تولیــد کارتــن بــا 
رشــد ۲درصدی به ۲۷۲هزار و ۶۰۰ تن رســید 
و تولید نئوپان رشد ۹ درصدی ثبت کرد و به 

۴۳۸هزار و ۸۰۰ مترمکعب افزایش یافت.
همچنیــن تولیــد روغن صنعتــی و موتور 

تصفیــه اول رشــد ناچیــز ۱۵ صــدم درصــدی 
تجربــه کــرد و به ۳۲۹ هزار و ۴۰۰ تن رســید. 
در ایــن مــدت ۸۰هــزار و ۴۰۰ تن دوده )رشــد 
۱۹ درصــدی(،   ۳۱.۷ میلیــون تــن محصــوالت 
پتروشــیمی )رشــد ۳.۸ درصدی(، ۹۵.۵ هزار 
تــن الیــاف پلی اســتر )رشــد ۲.۲ درصــدی( و 
۱۷.۸ میلیــون فــوت مربــع چــرم )رشــد ۳.۵ 

درصدی( تولید شد.
از دیگــر محصــوالت صنعتی که در نیمه 
افــت تولیــد مواجــه  بــا  ابتدایــی ســال ۱۴۰۰ 
شــدند می توان به پودر شــوینده با ۲۷۸هزار 
تــن تولیــد )کاهــش ۱۲.۸ درصــدی(،  و ۹۰۰ 
۱۲۵هزار و ۵۰۰ تن الســتیک خودرو )کاهش 
۴.۶ درصدی(، ۴۷۹هزار و ۱۰۰ تن انواع کاغذ 
)افت ۱.۶درصدی(،  ۶۶۱هزار و ۶۰۰متر مکعب 
فیبــر )کاهــش ۱۵.۴ درصــدی(،  هــزار و ۴۰۰ 
تــن الیــاف اکریلیک )کاهــش ۴۴.۶ درصدی(، 
۱۱۸هــزار و ۲۰۰ تــن نــخ سیســتم پنبــه ای و 
ترکیبــی الیاف مصنوعــی )افت ۸.۲ درصدی(،  
۵۸ میلیــون و ۲۰۰ هــزار زوج انــواع پاپوش و 
کفــش )کاهــش ۵.۲درصدی( و ســه میلیون و 
۳۴۳هــزار و ۵۰۰ دســتگاه الکتروموتور )افت 

۲۲.۹درصدی( قابل اشاره است.

 رشد تولید ۵ محصول

بخش معدن
 ۱۰ بیــن  از  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
صنایــع  و  معــدن  بخــش  منتخــب  محصــول 
معدنــی، پنــج محصــول رشــد و پنــج محصول 
دیگــر افت تولید داشــتند کــه جمله مهمترین 
آنهــا کاهــش تولیــد ســیمان و فوالد بــه دلیل 

قطعی های مکرر برق قابل اشاره است.
و  معــدن  بخــش  بــزرگ  شــرکت های 
صنایع معدنی کشور در نیمه نخست امسال 
۱۲میلیــون و ۸۸۸هــزار و ۲۰۰ تــن فوالد خام 

تولید کردند.
واکاوی آمارهــای رســمی منتشــر شــده 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت حاکی اســت 
و صنایــع  معــدن  بخــش  بــزرگ  شــرکت های 
پایــان  تــا  امســال  ابتــدای  از  معدنــی کشــور 
از ۱۲میلیــون و ۸۲۲هــزار و  شــهریور بیــش 

۶۰۰تن محصوالت فوالدی تولید کردند.
و  خــام  فــوالد  تولیــد  حــال،  ایــن  بــا 
محصــوالت فــوالدی در هم ســنجی با پارســال 
بــه ترتیــب ۹.۵درصــد و ۳.۸درصــد کاهشــی 
شــد که به نظر می رســد اصلی ترین عامل آن 
قطعی هــای مقطعــی بــرق کارخانه هــای فعال 

در این بخش باشد.
در  آمارهــا  مــس  کاتــد  بخــش  در 
مقایســه با پارســال افزایش نشــان می دهد و 
کارخانه هــای موفق به تولیــد ۱۵۰هزار و ۷۰۰ 
تــن از ایــن محصول شــدند که حاکی از رشــد 

۳.۷درصدی است.
بیشــترین میزان رشــد تولید نیز در این 
مــدت برای شــمش آلومینیوم بــا ۲۷.۷درصد 
داخلــی  بــزرگ  شــرکت  چهــار  و  خــورد  رقــم 
۲۶۵هــزار و ۸۰۰ تــن از ایــن محصــول تولیــد 

کردند.
ســیمان دیگــر محصــول بخــش معدن و 
صنایــع معدنی اســت که متاثــر از قطعی های 
برق نیمه نخســت امســال را کاهشــی پشــت 
کارخانه هــای  کــه  به طــوری  گذاشــت.  ســر 
۳۵۴هــزار  و  ۳۲میلیــون  توانســتند  ســیمان 
و ۷۰۰ تــن از ایــن محصــول تولیــد کــرده و ۶ 
ماهه امســال را با افت ۹.۲ درصدی به پایان 

برسانند.
در تولید آلومینا و کنســانتره زغال سنگ 
نیــز کاهــش تولید را شــاهد بودیــم، چنان چه 
تنهــا تولیدکننــده پــودر آلومینــا در کشــور بــا 
افــت  محصــول،  تــن   ۱۰۰ و  ۱۱۶هــزار  تولیــد 

۴.۶درصدی ثبت کرد.
همچنین در تولید کنســانتره زغال سنگ 
کاهش ۶ درصدی ثبت شد و شرکت ها ۷۲۴ 

هزار تن از این محصول تولید کردند.
برپایه این گــزارش، کارخانه های داخلی 
و  ۲۲۱میلیــون  امســال  شــهریور  پایــان  تــا 
۲۸۵هزار و ۶۰۰متر مربع کاشــی و ســرامیک 
تــن   ۲۰۰ و  ۵.۷درصــدی(، ۶۵۸هــزار  )رشــد 
شیشــه جام )رشــد ۲۵.۴درصــدی( و ۲۹هزار 
و ۹۰۰ تن ظروف چینی )رشــد ۱۷.۲ درصدی( 

تولید کردند.

اتحادیــه  هیات رئیســه  عضــو 
تره بــار، خاطرنشــان  و  میــوه  صادرکننــدگان 
کــرد: آذربایجــان، بــرای تجــار ایرانــی قوانین 
دســت و پاگیری وضع کرد از این رو ترانزیت 
محصوالت از این مرز دشــوار شــد به همین 
دلیل صادرکنندگان ایرانی از مرز ارمنســتان 
محصوالت خود را به روسیه صادر می کنند.
بــا  گفت وگــو  در  نیاورانــی  صدرالدیــن 
خبرگــزاری ایلنــا، گفــت: ارمنســتان بــه دلیــل 
هم جــواری بــا مرزهــای ایران می توانــد به یک 
محصــوالت  بــرای  مناســب  ترانزیتــی  مســیر 

ایرانی تبدیل شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به مشکالت 
پیش آمــده بــرای برخی راننــدگان حمل بار در 
مرز آذربایجان، تصریح کرد: راه تجارت نباید 
مســدود شــود از ایــن رو اگــر مســیری بــرای  
فعاالن اقتصادی مســدود شد آنها برای ادامه 

فعالیت خود راه دیگری را پیدا می کنند.
نیاورانــی ادامــه داد: فعاالن اقتصادی از 

کریدور ارمنســتان محصوالت کشاورزی را به 
خاک روسیه صادر می کنند.

بــه گفتــه او هــر چنــد ســیب درختــی در 
کشــور ارمنســتان تولیــد می شــود امــا ســیب 
درختــی ایــران در ایــن کشــور خواهــان زیادی 
دارد و ایــن محصــول توانســته بــازار مناســبی 

برای خود تصاحب کند.
نیاورانی با اشاره به همکاری دولت های 
ارمنستان و ایران برای توسعه تجارت، افزود: 
جاده ارمنستان به روسیه در حال بهره برداری 
اســت اگــر ایــن مســیر بــاز شــود بــدون تردید 
می توان از آن برای توسعه تجارت محصوالت 

ایرانی به خاک روسیه استفاده کرد.
ایــن فعــال اقتصــادی در پایان افــزود: با 
توجــه به شــواهد و قراین مشــکالت ترانزیتی 
از مسیر آذربایجان به زودی حل نخواهد شد 
از ایــن رو مــا ناچاریــم کــه با تمرکز بیشــتر بر 
مرزهــای ارمنســتان مســیر تجــارت را متوقف 

نکنیم.

اخبـــــــــــــــــار

بــه گفتــه مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان 
تهران، مالک تعیین سهمیه گندم کارخانه های آرد، تولید 
باکیفیــت منطبــق با اســتانداردهای روز و مشــتری مداری 

است.
بــه گــزارش شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران، عبــاس 
ارشدی در بازدید از کارخانه تولیدی آرد، اظهار کرد: مالک 
تعییــن ســهمیه گنــدم کارخانه هــای آرد، تولیــد بــا کیفیت 
منطبــق بــا اســتانداردهای روز و مشــتری مداری اســت کــه 

کارخانه ها باید تالش خود را به کار گیرند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان تهران درباره 
وضع ذخیره ســازی گندم اســتان تهران در شــش ماه دوم 
امســال، افــزود: بــا توجــه به حجــم مصرف گنــدم و آرد در 
اســتان تهران، ذخیره این کاالی اســتراتژیک تا زمان فصل 
خرید باید در شرایط مطمئنی قرار بگیرد. در همین راستا 
بخــش اعظــم نیــاز گندم اســتان تهران از ســایر اســتان ها 
و از محــل واردات و بندرهــا تأمیــن می شــود و اکنــون نیز، 
هیچ گونــه مشــکلی در بخــش ذخیــره و توزیــع گنــدم در 

استان تهران وجود ندارد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه در کنــار اهمیــت کمیــت گندم 
بایــد کیفیــت نیــز در نظــر گرفته شــود، گفت: بــا توجه به 
واریته هــای خاص گندم های داخلی و خارجی باید اختالط 
به گونه ای صورت بگیرد که استانداردهای الزم را پوشش 
دهد؛ لذا با پیگیری های صورت گرفته گندم های مرغوب و 

باکیفیت برای نیاز استان تهران جذب شده است.

دوچرخــه،  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
موتورسیکلت و لوازم یدکی اظهار کرد کارخانه های 
موتورسیکلت یک زمانی نزدیک به 7۰۰ تا 8۰۰هزار 
موتورســیکلت تولیــد می کردنــد. امــروز ایــن آمار به 

1۵۰هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.
محمــد خادم منصوری در گفت وگو با خبرگزاری 
ایلنا در مورد آخرین وضع بازار موتورســیکلت اظهار 
کرد: از آنجا که مردم در وضع فعلی چندان به خرید 
موتورســیکلت رو نمی آورنــد، اگــر موتــور آنهــا دچــار 
مشــکل شــد ســعی می کنند تنها پول خریــد قطعات 
یدکی را پرداخت کرده و موتورسیکلت خود را تعمیر 
و استفاده کنند. امیدواریم که اقتصاد کشور رونقی 
پیدا کند تا موتورسیکلت قیمت مناسبی پیدا کرده و 

مردم بتوانند خرید کنند.

او افــزود: وقتــی تقاضا برای یک محصول وجود 
نداشــته باشــد طبیعی اســت که افزایش قیمت هم 
پیــدا نکنــد. کارخانه هــای موتورســیکلت یــک زمانــی 
نزدیــک بــه ۷۰۰ تــا ۸۰۰هــزار موتورســیکلت تولیــد 
می کردنــد. امــروز ایــن آمــار بــه ۱۵۰هــزار دســتگاه 
کاهــش پیــدا کــرده اســت. ۱۵۰هــزار موتورســیکلت 
برای سرتاســر کشــور اصال رقم قابل توجهی نیست، 
از ایــن میــان هــم بخشــی در فروشــگاه ها می مانــد و 

شاید تنها نصف آن به فروش برسد.
منصــوری با اشــاره به مشــکالت تولیدکنندگان 
خاطرنشــان کــرد:  کارخانه هــای موتورســیکلت واقعــا 
بــا مشــکل مواجــه هســتند. امیدواریــم کــه از تولیــد 
حمایــت شــود تــا بتواننــد از ایــن وضــع خارج شــوند. 
هــر کارخانــه بیــن ۲۰۰ تــا ۳۰۰ نفــر پرســنل دارد که 

بایــد حقــوق آنهــا تامین شــود. اگر این اتفــاق نیافتد 
اینها هم به آمار بیکاری اضافه می شوند. به هرحال 
فعــال کارخانــه داران بــا چنــگ و دنــدان کارخانه هــای 
خــود را حفــظ کــرده و تولیــد می کننــد. کارخانه هــا از 
چند وقت پیش، رو به فروش اقســاطی آوردند ولی 
وقتــی شــخص مجبــور اســت بخش زیــادی از حقوق 
خــود را برای قســط موتــور پرداخت کنــد، برای خرید 
اقــدام نمی کنــد. بــا ایــن حــال فروش اقســاطی وضع 
بهتــری نســبت بــه فــروش نقــدی دارد امــا بــاز وضع 

راضی کننده ای ندارد.
دوچرخــه،  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
موتورســیکلت و لوازم یدکی در ادامه گفت: نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشته تقاضای موتورسیکلت 
۳۰ تــا ۴۰درصــد کمتــر شــده اســت. در ایــن مــدت 

قیمت هــا افزایــش خاصــی نداشــته امــا کاهــش هــم 
ندارد که علت آن هم قیمت تمام شده است. در یک 
سال اخیر اگر هم افزایش قیمتی بوده بسیار ناچیز 
است، برای مثال موتورسیکلتی که ۲۳ یا ۲۴میلیون 
تومان قیمت دارد حدود ۳ تا ۴میلیون تومان گران تر 

شده است.
او در پایــان در پاســخ بــه ســوالی در مورد وضع 
صــادرات و واردات موتورســیکلت بیان کرد: صادرات 
ما به افغانســتان، عراق و برخی کشورهای دیگر بود 
که آنها هم به موتورسیکلت های چینی رو آورده اند. 
واردات موتورســیکلت مــا نیــز بیشــتر از کشــور چین 
اســت. امیدواریــم کــه تحریم هــا برداشــته شــود تــا 
بتوانیــم از کشــورهایی مانند هنــد، مالزی و اندونزی 

موتورسیکلت وارد کنیم.

می گویــد  تهــران  بارفروشــان  اتحادیــه  رئیــس 
گوجــه فرنگــی بوتــه ای و گلخانــه ای بــه کشــورهای 

حوزه خلیج فارس به صورت قانونی صادر می شود.
بــا  گفت وگــو  در  دارایی نــژاد  مصطفــی 
میزان،دربــاره وضــع بازار میــوه و تر بار و علت کمبود 
گوجه فرنگــی در بــازار، گفــت: برداشــت گوجه فرنگی 
دشــت قزویــن در حــال اتمــام بــوده و گوجــه شــیراز 

بنابرایــن دیگــر مشــکلی  تــازه برداشت شــده اســت 
درزمینــه عرضــه گوجه فرنگی نداریــم و حدود ۱۰ الی 
۱۵روز دیگــر مشــکل کمبود گوجه فرنگــی نیز برطرف 

می شود.
او افزود: گوجه شیرازی در میدان تره بار ۸ الی 
۹هزار تومان اســت و گوجه دشــت قزوین نیز ۶ الی 

۷هزار تومان فروخته می شود.

گوجه فرنگــی  اکنــون  کــرد:  اظهــار  دارایی نــژاد 
بوتــه ای و گلخانه ای به کشــورهای حوزه خلیج فارس 

به صورت قانونی صادر می شود.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: درزمینه 
نارنگــی، پرتقــال و کیــوی مشــکلی نداریــم و ایــن در 
حالی است که میزان تولید مرکبات استان مازندران 
۲میلیون و ۶۰۰هزار تن بوده و تولید سیب ۴میلیون 

و ۵۰۰هــزار تــن اســت همچنین حــدود ۲۰۰هزار تن 
کیوی در آستارا و استان مازندران تولیدشده است.

او بیــان کــرد: کمبــودی در پرتقــال، نارنگــی و 
ســیب نداریــم به طوری کــه هرســال ســیب و پرتقال، 
برای شب عید ذخیره می شود، ولی امسال به دولت 
پیشنهاد کردیم که وارد ذخیره سازی نشود تا عرضه 

افزایش پیدا کند و مشکلی برای مردم رخ ندهد.

معاون تولید شرکت دخانیات ایران به تشریح 
شــرکت  بــا  شــرکت  ایــن  جدیــد  قــرارداد  جزئیــات 

جی تی آی ژاپن پرداخت. 
بــه گزارش خبرگزاری فارس، اکنون ارزش بازار 
دخانیــات ایــران حدود ۴۰هزار میلیــارد تومان برآورد 
می شــود که ســهم شرکت ملی دخانیات در این بازار 
از نظــر ریالــی ۵درصد اســت، در حالــی که ۷۰درصد 
ایــن بــازار بــه دو شــرکت JTI ژاپــن و BAT آمریکایی 
ـ انگلیســی تعلــق دارد کــه مــواد اولیــه را آمــاده وارد 

می کنند و در کشور سیگار تولید می کنند.
حــدود  کشــور  در  ســیگار  ســاالنه  مصــرف 
۷۵میلیارد نخ اســت و در این اوضاع ســال گذشــته 
۵۵ میلیــارد نــخ در داخــل تولیــد شــد و ۲۰میلیــارد 
نخ نیز از طریق قاچاق تامین شــده اســت که عمدتا 

رقیب محصوالت داخلی هستند.
بــه گفتــه افضلی، مدیرعامل شــرکت دخانیات، 
ســال گذشــته ۹میلیــارد و ۱۰۰میلیــون نــخ ســیگار از 
ســوی شــرکت دخانیــات تولیــد شــد، در حالــی کــه 
ظرفیت تولید این شرکت ۲۵ تا ۳۰میلیارد نخ است.
اکنون امکان تولید بیش از ۵۰ درصد نیاز بازار 
دخانی کشــور از ســوی شــرکت دخانیات وجود دارد. 
سال گذشته میزان تولیدات شرکت دخانیات نسبت 
بــه ســال ۹۸ رشــد ۵۰درصــدی را تجربــه کــرده و از 
نظر مقدار فروش نیز ۲۳درصد و ســهم در بازار نیز 

۶۹درصد افزایش داشته است.
یکــی از راه هــای فعال شــدن ظرفیت های خالی 
در صنعت دخانیات، همکاری با شرکت های خارجی 
و تولیــد بــه منظور تامین نیاز بازار داخل و همچنین 
صــادرات بــه کشــورهای دیگــر اســت. در ایــن راســتا 
شــرکت  و  ایــران  دخانیــات  شــرکت  بیــن  قــراردادی 
جی تی آی ژاپن در حال انعقاد اســت که جزئیات آن 
را فرشید آیینی، معاون تولید شرکت دخانیات ایران 

بدین گونه عنوان کرد:
شــرکت دخانیــات چــه برنامــه ای بــرای توســعه 
خطــوط تولیــد خــود و اســتفاده از ظرفیت هــای مازاد 
خطــوط تولیــد مجتمع هــای زیرمجموعــه این شــرکت 

دارد؟
در راســتای سیاســت کالن شــرکت دخانیــات 
و بــا توجــه بــه تجربــه یــک دهــه همکاری مشــترک 
جی تــی آی،  شــرکت  و  ایــران  دخانیــات  شــرکت 
توافقــات نهایــی بــرای تمدیــد و توســعه همــکاری 
فی مابیــن دو شــرکت بــرای انعقــاد قــرارداد جدیــد 
صورت گرفته اســت که باعث ارتقاء سطح تولید و 

درآمد در آینده خواهد شد.
در قــرارداد جدیــد بــه ارزش ریالی حدود ۲هزار 
میلیــارد ریــال، تولید حداقل ۴میلیارد نخ ســیگار در 
مجتمــع گیــالن پیش بینــی شــده کــه از لحــاظ ارزش 
ریالــی افزایــش ۱۰۰درصــدی و از لحــاظ میــزان تولید 
افزایــش ۳۳درصدی را نســبت بــه آخرین قرارداد به 

دنبال خواهد داشت.
در توافــق جدیــد ضمــن تولیــد ســیگارت هــای 
وینســتون قرمــز و مگنــا قرمزســافت، یکــی دیگــر از 
برندهــای شــرکت جی تــی آی بــا  ســایز کینــگ نیــز بــا 
اســتفاده از ظرفیــت خــط راندکرنــر ایــن مجتمــع کــه 
پس از ۵ ســال توقف به مدار تولید بازگشــته است، 

تولید خواهد شد.
میــزان  بــه  جــاری  ســال  ماهــه  هفــت  در 
۲.۷۵میلیــارد نــخ از انواع ســیگارهای بهمــن، زیکا و 
تیــر در مجتمــع دخانیــات گیــالن تولید شــده اســت، 
این رقم نســبت به مدت مشــابه ســال قبل ۱۲درصد 

رشد داشته است.
چه برنامه ریزی برای افزایش تولید ســیگار در 

سال جاری صورت گرفته است؟
در دو ســال گذشــته تولیــد ســیگار هایی ماننــد 
بهمن کوتاه، بهمن متوسط و زیکا در مجتمع دخانیات 
گیــالن و رونــد صعودی تولید این محصوالت را شــاهد 
بودیــم. بــه ایــن ترتیــب جهت گیــری تولیــد محصوالت 
روندی صعودی داشته و در برنامه های تولیدی شرکت 
بــه هیــچ عنــوان کاهــش و حــذف تولیــد ایــن برندهــا 
برنامه ریــزی نشــده اســت، بلکــه مطابــق برنامه هــای 
ابالغی تا پایان ســال ۱۴۰۰ شــاهد افزایش قابل توجه 

میــزان تولید در مجتمع گیالن خواهیم بود.
خطــوط  ســایر  از  بهینــه  اســتفاده  مــورد  در 
نیــز بایــد گفــت که در ســال جــاری و بــا برنامه ریزی 
صورت گرفته برای اولین بار مقرر شــد امکان تولید 
ســیگار ۳۰الیــت در کنــار ســایر محصــوالت تیرالیت 
و زیکاالیــت فراهــم شــود کــه در این صــورت خطوط 
مذکــور نیــز بــا ظرفیت کامل مــورد بهره بــرداری قرار 

خواهد گرفت.
شــرکت دخانیــات ایــران بــا ۷ مجتمــع تولیــدی 
و ظرفیــت فــراوان، نگاهــی راهبــردی بــه تأمیــن نیــاز 
ایــن  مدیریــت  و  دارد  کشــور  داخــل  مصــرف  بــازار 
شرکت و تیم های فنی و تولیدی بنا دارند از حداکثر 
ظرفیت هــای تولیــدی شــرکت دخانیــات بــرای تأمیــن 
نیــاز بــازار داخلــی کشــور اســتفاده کننــد. بــه همین 
منظــور طــوری برنامه ریــزی شــده که از همــه خطوط 

برای تولید محصوالت استفاده شود.
در توافــق جدیــد شــرکت دخانیــات بــا شــرکت 
ژاپنــی، ضمــن تولیــد ســیگارت های وینســتون قرمــز 
و مگنــا قرمــز ســافت یکــی دیگــر از برندهای شــرکت 
جی تی آی با  ســایز کینگ نیز با اســتفاده از ظرفیت 
خط راندکرنر این مجتمع که پس از ۵ سال توقف به 

مدار تولید بازگشته است، تولید خواهد شد.
تولیــد و  برندهــای موجــود در ســبد  از  برخــی 
فروش شــرکت دخانیات برای مزیت  قیمتی و کیفی 
که دارد با افزایش قابل توجه تقاضا در بازار مصرف 
ایــن اوضــاع، شــرکت دخانیــات  مواجــه شــده و در 
برنامه ریــزی دقیــق و هدفمنــدی را بــرای تأمیــن ایــن 

تقاضا در دستور کار قرار داده است.
ســایر  در  محصــوالت  ایــن  از  برخــی  تولیــد 
مجتمع هــای تولیــدی نیــز بــرای تقاضــای حداکثــری 
در بــازار مصــرف بــوده و نــه تنها هیــچ برنامه ای برای 
حــذف و یــا کاهــش تولید این محصــوالت در مجتمع 
دخانیــات گیالن در دســتور برنامه های کالن شــرکت 
وجــود نــدارد، بلکــه بــر عکس بــرای افزایــش تولید و 
استفاده از خطوط تولید و ارتقای تولیدات مشارکتی 

نیز برنامه ریزی شده است.
اخبــار مختلفــی مبنــی بــر کاهــش ســطح زیــر 
کشــت و واردات توتــون از ســوی شــرکت دخانیــات 
ایران در  ســال های اخیر مطرح شــده اســت، دلیل 

این مسئله چیست؟
و   ۴۴ اصــل  کلــی  سیاســت های  اجــرای  پیــرو 
قانــون برنامه  چهارم توســعه کشــور و پــس از اجرای 
خصوصی ســازی در شــرکت دخانیــات ایــران، وظایف 
بــر کشــت  نظــارت  و  از جملــه مدیریــت  حاکمیتــی 
توتــون و تنباکــو از شــرکت دخانیــات ایــران منتــزع و 
بــه وزارتخانــه صنعت، معــدن و تجارت واگذار شــده 

است.
عمالً شــرکت دخانیات در سیاســت گذاری کالن 
حــوزه کشــت توتــون دخالــت و وظیفــه ای نــدارد. از 
همیــن رو انتظــار داریم، افراد مطلع و ناظر در حوزه 
صنعــت دخانیات ، بیــن عملکرد حاکمیتی و عملکرد 
بنگاه داری شرکت دخانیات ایران تفاوت قائل شوند.
از  پــس  ســال های  در  دخانیــات  شــرکت 
خصوصی ســازی علی رغم همه مشــکالتی که داشــته 
اســت و در خــالء ضــرورت نقش آفرینــی نهادهــای 
حاکمیتــی، بارِ وظایــف حاکمیتی و حمایتی دولت در 
حوزه کشت و تامین وسایل و تجهیزات و نهاده های 
کشــاورزی، خریــد تضمینــی توتــون و حفــظ اشــتغال 

کشاورزان را بر دوش گرفته و تالش کرده تا حداکثر 
حمایت ها را از کشاورزان در قالب پیمان های کشت 

ساالنه برعهده گیرد.
شــاهد واردات برخــی انواع توتون بــرای تولید 
خرمن ســیگار های داخلی از ســوی شرکت دخانیات 
هســتیم، دلیــل انجــام واردات چیســت و آیــا امکان 

این مواد تامین از داخل کشور وجود ندارد؟
بلــه، برخی انواع توتون های خارجی برای تولید 
خرمــن ســیگارت های داخلــی شــرکت دخانیــات بــه 
کشــور وارد می شــود. شرکت دخانیات ایران در طول 
فعالیــت چنــد دهــه ای خــود بــه لحــاظ تنــوع در نــوع 
ســیگارت های تولیــدی بــا توجــه بــه ذائقه مشــتریان 
خــود و تفاوت هایــی که در نــوع و کیفیت توتون های 
موجــود در ســاخت خرمــن وجــود دارد و همچنیــن 
بــه دلیــل نبود برخی انــواع توتون در ایــران به لحاظ 
شــرایط اقلیمــی، ناگزیــر بــه تأمیــن بخشــی از توتون 
خام مورد نیاز خود از شرکت های بزرگ تامین کننده 
توتون دنیا است و این موضوع در حوزه تهیه خرمن 
یــک رویــه مرســوم و معمــول بــوده اســت بــه نحــوی 
کــه بزرگتریــن شــرکت های سیگار ســازی در دنیــا نیز 
واردکننــده برخــی انــواع مختلــف توتــون بــرای بهبود 

کیفیت خرمن های تولیدی خود هستند.
مجتمــع دخانیــات گیــالن بــا در اختیــار داشــتن 
زیرســاخت های کامــل پرایمــری و عمــل آوری توتــون، 
اکنون تنها واحد پرایمری در ســطح کشــور اســت که 
بــه غیــر از تأمین خرمن مجتمع دخانیات گیالن، کل 
خرمــن مــورد نیــاز ســایر مجتمع هــای تولیــدی را نیــز 

تأمین می کند.
همچنین با وجود واحد پرایمری مجتمع گیالن، 
شــرکت دخانیــات ایــران یکــی از معــدود شــرکت ها 
در ســطح خاورمیانــه اســت کــه تــوان تأمیــن خرمــن 
شــرکت های تولیدکننده سیگارســازی اعــم از داخلی 
و خارجــی را در ایــران دارد و لیکــن بــا وجــود ایــن 
زیرســاخت های ملی که می تواند نقش به ســزایی در 
اشــتغال گیالن و اســتان های همجوار داشــته باشد، 
متاســفانه حمایت هــای الزم از ایــن شــرکت ملــی بــه 

عمل نیامده است.
آنچــه کــه باعث تهدیــد اشــتغال داخلی خواهد 
شــد، واردات خرمــن آمــاده از ســوی شرکت هاســت، 
نــه توتــون خــام. این موضــوع نیازمنــد بازنگری جدی 
از ســوی دولــت و نهادهــای حاکمیتــی اســت تا بیش 
و  تولیــد  تمام شــده  قیمــت  کاهــش  شــاهد  ایــن  از 

سودآوری برندهای خارجی در ایران نباشیم.

جزئیات رشد تولید ۲۰ محصول صنعتی و معدنی 
در نیمه نخست ۱۴۰۰

صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه از طریق 
کریدور ارمنستان

جزئیات قرارداد جدید تولید سیگار با خارجی ها

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران: صادرات گوجه فرنگی قانونی است

کاهش ۶۵درصدی تولید موتورسیکلت

تولید باکیفیت؛ معیار سهمیه گندم کارخانه های آرد
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 اتصال ۴۰ درصد
از پمپ بنزین ها به سامانه 

هوشمند سوخت تا ظهر جمعه
ســخنگویشــرکتملیپخــشفرآوردههاینفتی
ایــرانگفــتکــهتــاســاعت13روزجمعــه۴۰درصداز
پمپبنزینهــایکشــوربــهســامانههوشــمندســوخت
متصــلشــدهوامــکاندریافتبنزینیارانــهایدرآنها

وجوددارد.
فاطمــه کاهــی در گفت وگــو بــا ایرنــا با مــرور اینکه 
بیــش از ۳ هــزار و ۸۰۰ جایگاه ســوخت کشــور در مدار 
است، افزود: کارشناسان فنی در تالش برای حل کامل 

این مشکل هستند.
وی ادامــه داد: از ایــن تعــداد بیــش از هزار و ۴۵۰ 
جایگاه به ســامانه هوشــمند ســوخت متصل شده اند و 
امکان دریافت بنزین با کارت های ســوخت فراهم شده  
اســت.همچنین حدود ۲ هزار و ۳۵۰ جایگاه نیز عرضه 

بنزین با نرخ آزاد را انجام می دهند.
درصــد  در ۹۵  امــکان ســوخت گیری  گفــت:  وی   

جایگاه های عرضه سراسر کشور فراهم است.

زیست بوم اشتغال کشور 
رونمایی شد

زیســتبوماشتغالکشــورباهدفایجادساالنه
عالــی اولیــنجلســهشــورای یــکمیلیــونشــغلدر

اشتغالدولتسیزدهم،رونماییشد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
این زیســت بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک ها و روش های 
ایجاد اشتغال و ایجاد و هماهنگی در سطح کالن برای 
عملیاتــی شــدن ظرفیت هــا و زیرســاخت های کشــور در 

راستای اشتغال آفرینی دارد.
زیســت بوم اشــتغال، ۲ گــروه افــراد بیــکار و افــراد 
فاقد شــغل شایســته را به عنوان مخاطب در نظر دارد 
و تــالش می کنــد بــرای افــراد بیکار شــغل ایجــاد کرده و 
وضعیت شــغلی افراد فاقد شــغل شایسته را نیز بهبود 
بخشد. همچنین در اولین جلسه شورای عالی اشتغال 
در دولــت ســیزدهم ۲۰ مصوبــه در راســتای تســهیل و 

تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به تصویب رسید.
آیــت هللا ســید ابراهیــم رییســی، رییس جمهوری، 
عصر پنج شنبه، ششم آبان در نخستین جلسه شورای 
عالی اشتغال در دولت سیزدهم تهیه بانک اطالعاتی از 
افراد شــاغل و بیکار براســاس تعریف دقیق از بیکاری و 
اشــتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته 
و شــناخت توانایی ها و مهارت های علمی و عملی افراد 
بیــکار و تعییــن نــوع اشــتغال مناســب بــرای آنــان را از 
ضرورت هــای اولیه ایجاد یک جنبش برای اشــتغال زایی 

برشمرد.

 فیس بوک به متا تغییر
نام داد

شــرکتفیــسبــوکاعــامکــرددرتغییــربرنــدی
کهبهســاختفضایمجازیمشــترکمتاورسمتمرکز

است،ازاینپس»متا”)Meta(نامخواهدگرفت.
بــه گزارش ایســنا، ایــن تغییر نام همزمــان با نبرد 
بزرگتریــن شــرکت رســانه اجتماعــی جهــان بــا انتقادات 
نمایندگان مجلس و رگوالتورها در خصوص قدرت بازار 
این شرکت، تصمیمات الگوریتمی و نظارت بر رفتارهای 

خالف در پلتفرم هایش انجام می گیرد.
در  بــوک  فیــس  مدیرعامــل  زاکربــرگ،  مــارک 
ایــن  افــزوده  واقعیــت  و  مجــازی  واقعیــت  کنفرانــس 
شــرکت کــه به صــورت زنده پخش می شــد، اعالم کرد: 
نــام جدید منعکــس کننده بلندپروازی های این شــرکت 
برای ســاخت متاورس به جای نام یک ســرویس رســانه 

اجتماعی است.
واژه متــاورس نخســتین بــار ســه دهــه پیــش در 
یــک رمــان تخیلی اســتفاده شــد و اکنون توجهــات را در 
ســیلیکون ولــی جلــب کــرده و بــه ایــده فضــای مجــازی 
مشــترکی اشــاره دارد کــه در آن مــی تــوان بــا اســتفاده 

از دستگاه های مختلف، به افراد دسترسی پیدا کرد.
زاکربــرگ گفــت: در حــال حاضــر برند ما به شــدت 
مرتبــط بــه یــک محصــول اســت کــه نمــی توانــد احتماال 
معــرف همــه کارهایی باشــد که اکنون انجــام می دهیم 

حتی اگر نخواهیم آینده را در نظر بگیریم.
این شــرکت که ســرمایه گذاری زیادی در واقعیت 
مجــازی و افــزوده انجــام داده اســت، اعــالم کــرد ایــن 
تغییر، اپلیکیشــن ها و فناوری های مختلف را تحت یک 
برند جدید قرار می دهد. این شــرکت ســاختار سازمانی 

خود را تغییر نمی دهد.

اخبـــــــــــــــــار

محمد ارفع

تالــی ســازه بیــدار هلدینــگ مدیرعامــل
معتقــداســتکهبرایتحققســاختســالهیک
میلیونمســکندرســالبایدبهســویســاخت

خانههایکوچکمقیاسحرکتکرد.
داود بیدار با بیان اینکه تامین مسکن برای 
اقشــار کم در آمد به دلیل رشــد جمعیت، فقدان 
منابع کافی و نبودن خط مشــی و سیاســتگذاري 
مناسب در زمین و مسکن، به یک معضل تبدیل 
شــده اســت خاطرنشــان کــرد کــه این امــر تأمین 
مسکن را که مبتنی بر عرضه و تقاضا است دچار 
مشکل کرده است عالوه بر این، روند رو به رشد 
جمعيت، کاهش بعد خانوار و تورم کنترل نشده 
مشــکالتي در زمينــه تامیــن مســکن بــرای اقشــار 

متوسط و ضعیف به وجود آورده است. 
ایــن اســتاد دانشــگاه ســمنان بــا یــادآوری 
رویکــرد کشــورهای ســرمایه داری از جملــه آلمان 
بــرای تامین مســکن اقشــار کــم درآمد افــزود: در 
کشــورهای دیگر تامین مســکن اقشــار کم درآمد 
از طریــق  منازل اســتیجاری صــورت می گیرد این 
رویکرد در حالی است که در ایران به دلیل اینکه 
خرید مسکن به نوعی حفاظت از ثروت خانوار در 
مقابل تورم محسوب می شود سیاستگذاری های 

مبتنی بر مالکیت مسکن است.
تامیــن  در  ســیزدهم  دولــت  رویکــرد  وی 
مســکن اقشــار با درآمد متوســط و پایین جامعه 
را رویکــرد مثبتــی ارزیابی کرده و ادامه داد: طرح 
ســاخت 1 میلیــون واحــد مســکونی کــه از ســوی 
مجلس مطرح و به دولت ابالغ شده طرح خوبی 
اســت در ایــن طــرح پیــش بینــی شــده اســت که 
ســازندگان  توســط  مســکونی  واحــد  هــزار   ۳۵۰
خوشــنام در بخــش خصوصــی، 1۵۰ هــزار واحــد 
هــزار   ۳۰۰ فرســوده،  بافت هــای  در  مســکونی 
واحد به عنوان مســکن حمایتی، ۲۰۰ هزار واحد 

مسکن روستایی در سال ساخته شود.
بیدار تصریح کرد: با این همه راه حل آنچه 
افراد را از دســت یافتن به مســکن باز می دارد ، 
ناتوانی در خرید مردم اســت که رابطه مســتقیم 
بــا درآمــد و تــوان مالــی خانوارهــا دارد از ســویی 
دیگــر بــا کاهش بعــد خانــوار ، خانوارهای جدید، 
اســتقبال از زندگی مجردی )قبل از ازدواج و بعد 
از طــالق( و تغییر و تحوالت جمعیتی و اجتماعی 

تقاضای مســکن مورد نیاز را افزایش داده است؛ 
ایــن موضوع ســبب شــده که الگــوي غالب تقاضا 
در بخش مسکن به سمت مساکن کوچک متراژ 

با خدمات رفاهی تغییر کند.
مدیرعامل هلدینگ بیدار سازه تالی با مرور 
آمــار 7۰۰ هــزار ازدواج در ســال پیش بینــی کــرد 
کــه تــا ســال1۴۰۵ مجموعا به ســاخت 1۰ میلیون 
مســکن در کشــور نیــاز خواهد بود بــه این معنی 
که ســاالنه حدود ۲ میلیون واحد مســکونی باید 

در کشور ساخته شود.
وی در رابطــه بــا تامین مســکن برای اقشــار 
کم درآمد فاقد مسکن از سوی دولت یادآور شد: 
دولــت در ســال های متوالی تالش کرده اســت تا 
در قالــب برنامه هــای مســکن مهــر، مســکن امید 
، مســکن ملــی و بســیاری از طرح هــای دیگــر و با 
اجرای غیر کارشناســی سیاســت های انبوه سازی 
دولتــی در دوران پیشــین به تولید مســکن اقدام 
کرده اســت با این حال توزیع نامناســب مســکن 

موجب انباشــت بی ســابقه خانه های خالی طبقه 
مرفــه درمناطــق بــدون امکانــات شــده و احــداث 
پروژه هــای مســکن مهر در مکان هــای دور افتاده 
و فاقد امکانات رفاهی و بهداشــتی ، اســتفاده از 
مصالح با کیفیت پایین برای ساخت، باعث شده 
اســت کــه مســکن مهــر از اهداف اولیــه خود دور 
شــود. از این رو با وجود صرف هزینه هاي بســیار 
زیاد برای مســکن مهر همچنان گســترش اسکان 

غیررسمی، بدمسکنی ادامه یابد. 
بیدار با بیان اینکه تامین مسکن اقشار کم 
درآمد بدون تامین حداقل های امکانات اجتماعی 
و فرهنگــی ، منجــر به ناکارآمد شــدن برنامه های 
اســت  شــده  مســکن  تامیــن  زمینــه  در  دولــت 
تصریــح کــرد: امــا این بــار باید دولــت برنامه های 
آتــی خــود را بــر پایــه تامیــن هزینه هــای ســاخت 
از طریــق تســهیالت بانکــی و آورده متقاضیــان با 
مدیریت انبوه ســازان بخــش خصوصی بنا نهاده 
و بــا در نظــر گرفتــن اینکــه تــا کنــون تمرکــز برای 

تامین مســکن برای اقشار متوسط، توسعه افقی 
شهرها بوده این بار اما باید به ساخت شهرهای 
در  قیمــت  ارزان  مســکونی  واحدهــای  جدیــد، 

حاشیه شهرها. مبادرت ورزد.
ایــن کارشــناس حــوزه مســکن افــزود: یکــی 
راســتای ســاخت ۴میلیــون  کــه در  اقداماتــی  از 
واحــد مســکونی در ۴ ســال آینــده انجــام شــده 
جدیــد  مســکونی  ۴۰شــهرک  احــداث  مطالعــات 
و  1۳۲هــزار  احــداث  ظرفیــت  بــا  1۴اســتان،  در 
۲۰۰واحد مسکونی، در کشور بوده است که نیاز 
به مســکن برای خانه اولی و اقشــار کم درآمد از 
یــک ســو و ظرفیت های تأمین مســکن بافت های 
فرســوده و اســتفاده از پتانســیل های شــهری از 
ســوی دیگــر، ضــرورت یکپارچــه ســازی مدیریــت 
طرح های ساماندهی بافت فرسوده و برنامه های 

تأمین مسکن را مورد تأکید قرار می دهد. 
ســاخت مالــی  منابــع  میــزان  دربــاره   او 

1 میلیــون واحد مســکونی در ســال گفــت: برخی 

از کارشناســان حــوزه مالــی چنانچــه هزینه هــای 
زمیــن و مجــوزات صفــر و هزینــه ســاخت به طور 
متوســط 7 میلیــون تومــان بــه ازای هــر مترمربــع 
در نظــر گرفتــه شــود، بــر اســاس متراژهــا 6۵ تــا 
7۰ متر مربع بهای هر واحد مسکونی که معادل 
1۰۰ متــر مربــع غیرمفیــد اســت کــه حــدود 7۰۰ 
میلیــون تومــان خواهد بود. با فــرض تامین %۸۰ 
هزینه ساخت توسط تسهیالت، میزان تسهیالت 
الزم بــرای تحقــق وعــده ســاخت یــک میلیــون در 
ســال به ۳۹۲,۰۰۰ میلیارد تومان اســت. افزایش 
تســهیالت اعطایــی و نقدینگــی کشــور، افزایــش 

تورم را تشدید خواهد کرد. 
بیدار ادامه داد: در تبصره ۳ ماده ۴ قانون 
جهش تولید مســکن، مجموع مدت مشــارکت و 
فــروش اقســاطی ۲۰ ســال تعیین شــده اســت. 
بــا خــوش بینــی در خصــوص ســاخت مســکن و 
تحویل آن طی دو سال، مدت تسهیالت فروش 
اقســاطی 1۸ ســال در نظر گرفته شــود، اقســاط 
ماهانــه بــا فرض متراژ 7۰ مترمربع و نرخ ســود 
1۸% در حــدود 6 میلیــون تومــان و بــا نرخ ســود 
1۲% حــدود ۴ میلیــون تومان اســت. با توجه به 
ســایر هزینه هــای زندگــی و حقــوق و دســتمزد 
اشــخاص کــم درآمــد که واجــدان شــرایط قانون 
جهش تولید مســکن هســتند، اســتطاعت مالی 
برای بازپرداخت تســهیالت را نخواهند داشــت. 
ایــن افــراد زمانــی اســتطاعت پرداخــت خواهنــد 
داشــت کــه نــرخ ســود تســهیالت پاییــن باشــد 
و زمانــی قابــل تخصیــص اســت کــه یارانه ســود 
تســهیالت توســط دولت تامین شود.با توجه به 
وضعیــت درآمــد و کســری بودجــه امــکان تامین 

آن دچار ابهام اســت. 
مدیرعامل هلدینگ بیدار سازه تالی با بیان 
اینکه با توجه به آمارهای ساخت مسکن از سوی 
 بخــش خصوصــی طــی ســال های اخیــر ، ســاخت

1 میلیــون واحــد مســکونی در شــرایط ویــزه ای بــا 
ظرفیــت اقتصاد ایران قابل وصول اســت تصریح 
کرد: بهره مندی  از واحد های کوچک متراز ۴۰ تا 
۵۰ متــر مربعی و همچنیــن جامعه هدف افرادی 
باشــند کــه  ۲۰۰ تــا  ۳۰۰ میلیــون تومــان پــس 
انــداز دارنــد حتــی با در نظــر گرفتن نرخ مســکن 
در مناطــق جنوبــی تهــران قابلیت تامین مســکن 

وجود دارد.

بهگفتهوزیرنیروتاشمیشودمنفعت
ناشــیازاعمــالصرفهجویــیدرمصرفبرقبه

صرفهجوکنندگانتعلقگیرد.
محرابیــان  اکبــر  علــی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
روز جمعــه در مراســم افتتــاح بیســت و یکمیــن 
نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت بــرق در محــل 
دائمــی نمایشــگاه ها افزود: تاکنــون به دلیل نفع 
نداشــتن صرفه جویی برای صرفه جوکنندگان در 
مصرف برق آنچنان که باید و شاید صرفه جویی 

محقق نشده است.
وی ادامه داد: برهمین اساس اکنون شدت 

مصرف انرژی در کشورمان بسیار باال است.
وزیــر نیــرو گفت: این درحالی اســت که اگر 
افــراد جامعــه در منفعــت ناشــی از صرفــه جویی 
شــریک شــوند کل جامعه به ســمت صرفه جویی 

خواهد رفت و فرهنگ آن نهادینه می شود.
محرابیان ادامه داد: تاکنون بیشتر با شعار 
مردم تشویق به اعمال صرفه جویی شده اند که 
خیلــی اثرگــذار نبــوده اســت. بنابرایــن تالش این 
اســت تــا چــه در بخــش صنعــت و چــه در بخش 
خانگی منفعت صرفه جویی به صرفه جوکنندگان 

تعلق گیرد.
را  کشــورمان  بــرق  صنعــت  نیــرو،  وزیــر 
صنعتــی پــر افتخار برشــمرد که یکــی از مهمترین 
محســوب نیــز  کشــور  توســعه   شــاخصه های 

می شود.
محــور  مهمتریــن  انــرژی  گفــت:  محرابیــان 
توســعه کشــور و فرصتــی بــرای پیشــرفت و ایــن 
درحالــی اســت کــه از ذخایــر عظیــم نفــت و گاز 
روش هــای  بهتریــن  از  اســت.یکی  برخــوردار 
اســتفاده از انــرژی تولیــد بــرق اســت کــه در ایــن 
بخــش بــه دنبــال رشــد و ایجــاد ارزش افــزوده 

هستیم.
وزیــر نیــرو ادامــه داد: تــالش برایــن اســت 

بدانیم چگونه این سرمایه عظیم را برای افزایش 
رفاه جامعه و توسعه کشور به خدمت بگیریم.

۸3هزارمگاواتظرفیت
منصوبهنیروگاهیایران

محرابیان گفت: در طول سال های  گذشته 
به ویــژه دهــه نخســت انقــالب مجموعــه ظرفیــت 
تولیــد بــرق کشــور کمتر از 7 هزار مــگاوات بود و 
ایــن در حالی اســت کــه در حدود چهار دهه پس 
از انقــالب اســالمی امــروز مجمــوع ظرفیت تولید 
بــرق بیــش از ۸۳ هــزار مــگاوات نیــروگاه نصــب 

شده در کشور است.
وی افــزود: ایــن ظرفیت نصب شــده شــامل 
و  تجدیدپذیــر  برق آبــی،  حرارتــی،  نیروگاه هــای 
بــه خوبــی در کشــور  کــه  اتمــی اســت  نیــروگاه 
فعالیــت می کننــد امــا مصرفــی کــه بخــش تقاضا 
از ما انتظار دارد بســیار بیشــتر از ظرفیت نصب 

شده در کشور است.

 تابستانیتلخ

برصنعتبرقگذشت
محرابیــان بــا بیــان اینکــه مشــکالت ایجــاد 
شــده در تابســتان بــرای صنعــت بــرق، گفت: در 
تابســتانی که پشــت ســر گذاشــتیم به دلیل رشد 
کــم صنعــت برق که در چند ســال گذشــته اتفاق 
افتــاده، شــاهد حــدود 1۵ هــزار مــگاوات کمبــود 
تولیــد بــرق بودیــم کــه ایــن رقــم یــا بــه صــورت 
محدودیت تولید برای صنایع کشــور یا به صورت 
خاموشــی برای مصرف خانگی اعمال می شــد که 
می توان گفت: صنعت برق کشور تابستان تلخی 

را پشت سر گذاشت.
وی رشــد مصــرف بــرق را بــه معنــای رشــد 
اقتصاد دانست و ادامه داد: زمانی که به  کشور 

در اثــر کمبــود تولیــد بــرق محدودیــت می دهیــم، 
اشــتغال،  ظرفیت هــای  از  کــه  معناســت  بدیــن 

صادرات و امکان رشد کاسته شده است.
وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: فرصت هایی که 
یکــی پــس از دیگری به صورت کوچک و بزرگ در 
صنعــت کشــور به وجود آمــده و بازارهایی که در 
داخــل و خارج ایجاد شــده به خاطر کمبود تولید 

برق از دست رفت.
محرابیــان ادامــه داد: موضوعــی که در حال 
حاضــر بــرای صنعــت بــرق اهمیــت دارد چگونگی 

برون رفت از این شرایط است.
تدوینبرنامهخروجازوضع

فعلیصنعتبرق
وی گفــت: برنامــه ای را وزارت نیــرو در پــی 
هماهنگی هایی که با مجلس شــورای اســالمی و 
دولت برای خروج از وضع فعلی برق تدوین کرده 
که شامل دو شاخه توسعه صنعت و بهینه سازی 
مصــرف انــرژی و اصــالح بخــش عرضــه و مصــرف 

صنعت برق است.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه مجبور بــه جبران 
عقــب ماندگی هــای چند ســال گذشــته هســتیم، 
خاطرنشــان کرد: عقب ماندگی های ظرفیت سازی 
بــرای مــا نه به عنوان یــک انتخاب بلکه به عنوان 

یک ضرورت اجباری در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر راهی جز استفاده 
از همــه ظرفیــت و پتانســیل های کشــور از جمله 
ایــن  تــا شــاهد رشــد  نداریــم  بخــش خصوصــی 
صنعــت باشــیم.ایجاد نیــروگاه ســیکل ترکیبــی، 
تکمیــل نیروگاه هــای حرارتــی و توجــه بــه انــرژی 
تجدیدپذیــر بــه عنــوان یکی از محورهــای مهم در 

این برنامه دیده شده است.
وزیــر نیرو گفت: محــور دوم برنامه تدوین 
شــده بــه موضــوع بهینه ســازی و اصــالح بخــش 

عرضــه و مصــرف صنعــت برق خواهــد پرداخت.
در موضــوع مدیریت عرضه و تقاضا می بایســت 
ظرفیت هــای  به کارگیــری  و  سیاســت گذاری  بــا 
موجود در کشــور به دنبال بهینه ســازی مصرف 

انرژی بود.
محرابیــان  ادامــه داد: بهینــه ســازی از نظــر 
مــا مصــرف حداکثــری در بخــش تولیــد و مصــرف 
معقــول در بخــش خانگــی خواهــد بود.مصــرف 
حداکثــری در بخــش صنایــع بــه معنــای در نظــر 
گرفتــن شــدت انرژی و اســتاندارد ســازی مصرف 

انرژی در این بخش خواهد بود.
وی ادامــه داد: مصــرف حداکثــری در بخش 
صنایــع بــه معنــای در نظــر گرفتــن شــدت انــرژی 
و اســتاندارد ســازی مصــرف انــرژی در این بخش 
اســت؛ پس گام نخست ما تعریف مصرف بهینه 
ایــن  در  استانداردســازی  و  صنعــت  بخــش  در 

بخش است.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه همــکاری بخــش 
خصوصــی بــرای وزارت نیرو بســیار حائــز اهمیت 
تاکیــد  بــرق  بخــش  معاونــت  بــه  افــزود:  اســت 
کرده ام که جلسه های  مستمری با فعاالن بخش 
خصوصی صنعت برق به ویژه ســندیکای صنعت 
بــرق داشــته باشــند و از نظــرات بخش خصوصی 

برای اعتالی صنعت برق استفاده شود.
محرابیــان برنامه افزایش ظرفیت در بخش 
بــرق در دولــت ســیزدهم را بلندپروازانــه خوانــد 
و گفــت: ایــن برنامــه بلنــد پروازانــه را بــا تکیه بر 
ظرفیت هــای فنــی و مهندســی کشــور و همچنین 
ظرفیت های بخش خصوصی در کوتاه ترین زمان 

ممکن، محقق خواهیم کرد.
در  مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صــدور  وی 
صنعت برق را بسیار خوب توصیف کرد و گفت:  
از  بســیاری  در  کشــورمان  بــرق  اکنــون صنعــت 
کشــورهای همســایه و دیگــر کشــورها نیــروگاه و 

تجهیــزات برقــی تولیــد و راه انــدازی کــرده اســت 
که روز به روز این وضعیت بهتر نیز خواهد شد.
وزیر نیرو افزود: صادرات این بخش درحال 
رشــد اســت و توجه به این مقوله برنامه محوری 
مــا خواهــد بود.امروز وزارت نیرو به عنوان حامی 
بخــش خصوصــی و فعــاالن ایــن صنعت اســت و 
تالش خواهد کرد از ظرفیت های این بخش برای 

رشد و توسعه نهایت استفاده را داشته باشد.

بیستویکمیننمایشگاه
بینالمللیصنعتبرقایران

آغازبکارکرد
یکمیــن  و  بیســت  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت برق ایران 
روز جمعــه بــا حضــور وزیــر نیــرو در محــل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

تخصصــی  نمایشــگاه  یکمیــن  و  بیســت 
بین المللــی صنعت برق از هفتم تا دهم آبان ماه  
هــزار   ۴۰ وســعت  و  نمایشــگاهی  ســالن   11 در 
مترمربــع کــه شــامل 1۸ هــزار و ۲۰۰ متــر مربــع 
فضای سرپوشــیده داخلی اســت، از ســاعت ۹ تا 

17 دایر خواهد بود.
بــرای  فقــط  نمایشــگاه  ایــن  از  بازدیدهــا 
اقتصــادی  فعــاالن  و  تخصصــی  بازدیدکننــدگان 
صنعــت بــرق بوده و برای عموم آزاد نیســت. این 
دوره از نمایشــگاه  بــا حضــور جمعــا ۲۸۴ شــرکت 
داخــی و نماینــده شــرکت های خارجــی برپا شــده 

است.
در نمایشــگاه تخصصــی صنعــت بــرق ایران 
کاالهایــی در بخش های روشــنایی، گروه ســیم و 
کابل، تابلوســازان، تجهیزات برقی، اتوماسیون و 
سیستم های ابزار دقیق، خطوط انتقال، کارفرما، 

مشاوران و پیمانکاران عرضه  شده است.

رئیــسســازمانبرنامــهوبودجــهگفــتکــه
تــاششــدهتــادرســالآینــدهبودجــهطــوری
و اندازهگیــری قابــل ســاده، کــه شــود تعریــف

پاسخگوباشد.
مســعود  ســید  ســیما؛  و  صــدا  گــزارش  بــه 
میرکاظمی در حاشــیه اولین جلســه شــورای عالی 
اشــتغال کشــور افــزود: در حــال حاضــر در بحــث 
بودجه و رشد اقتصادی کسی پاسخگو نیست که 
به عنوان مثال چرا رشد اقتصادی که قرار بوده ۸ 

درصد باشد در حال حاضر ۴ درصد است.
وی گفــت:  در جلســه شــورای عالی اشــتغال 
برنامــه ریــزی شــد برای وظایــف دســتگاه ها، برای 

ایجــاد اشــتغال و کار اصلــی مــا بــرای اشــتغال در 
سال 1۴۰1 شروع خواهد شد.

افــزود:  بودجــه  و  ه  ـ برنامـ ســازمان  رئیــس 
مقدمات اشتغال پایدار در کشور از امسال شروع 
خواهد شد و باید برسیم به شرایطی با ثبات برای 
ســرمایه گذاری و امروز ســرمایه گذار نگران است 
از شرایط اقتصادی که دارای نوسانات است و این 
نوســانات اگر مستمر باشد سرمایه گذار عالقمند 

به سرمایه گذاری نمی شود.
میرکاظمــی گفــت: در تــالش هســتیم تــا بــه 
یک ثبات اقتصادی برســیم تا نوســانات کمتری در 

کشور داشته باشیم.

وی افــزود:  بایــد زمینه را برای ســرمایه گذاری 
فعــاالن اقتصــادی و بخش هــای خصوصــی ایجــاد 
کنیــم و دولــت خــودش اشــتغال ایجــاد نمی کنــد 
دولت باید کمک کند تا تجار بتوانند در بخش های 
مختلــف فعالیــت کنند از جملــه صنعت، معدن و 
تجــارت، ســاختمان و حوزه هــای خدمــات کــه بعد 
از کرونا در حوزه خدمات می توان خیلی اشــتغال 

ایجاد کرد.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت:کار 
اصلی ما از 1۴۰1 آغاز خواهد شد و رشد اقتصادی 
و  اســتان ها  تمــام  و  کــرد  خواهیــم  محاســبه  را 

شهرستان ها را در نظر خواهیم گرفت.

کار  کــه  ماهــی  دو  در  افــزود:  میرکاظمــی 
شــروع شــده علــی رغــم هزینه هایــی کــه داریــم 
و بدهی هایــی کــه از گذشــته منتقــل شــده و هــر 
ماه پرداخت می شــود در تالش هســتیم که ثبات 

اقتصادی خوبی را در کشور ایجاد کنیم.
وی گفت: مدیریت بر تورم و اینکه خلق پول 
انجــام نشــود از برنامه هــای جــدی ماســت چرا که 
خلق پول منجر به نقدینگی و تورم و بهم ریختگی 

بازار ارز و بی ثباتی در بازار اقتصاد خواهد شد.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه افــزود: در 
کالن اقتصاد ازجهت مدیریت بهره وری و اشتغال 
به شــکل دقیق برنامه ریزی می شــود و در ســطح 

اســتان ها و شــهر ها اجرایی خواهد شــد و نظارت 
این اجرا با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

ایــن  بــه  هــم  آمــار  مرکــز  گفت:  میرکاظمــی 
شهرســتان ها  تمــام  در  و  کــرده  ورود  موضــوع 
توســعه پیــدا خواهــد کــرد و بــه طــور جــدی کار را 
دنبال خواهیم کرد تا جایی که سطح رفاه و سطح 
درآمــد خانــوار افزایــش پیــدا کنــد.در حــال حاضــر 
بودجه های ما سنتی و قابل حساب و اندازه گیری 

نیست.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت: در 
آخــر ســال گذشــته متوجه می شــدیم که تــورم دو 
رقمی اســت و ســرمایه گذاری جدی صورت گرفت 

و سطح درآمد خانوار پایین آمده است.
میرکاظمی افزود: در ساختار برنامه و بودجه 
بــه گونــه ای عمــل خواهیــم کرد کــه از ماه های اول 
همه چیز را با شــاخص های کالن مدیریت  کنیم و 
این وظیفه سازمان برنامه و بودجه است که البته 

مجلس هم به ما کمک خواهد کرد.
وی گفــت: در تامیــن بودجــه و خــرج آن بــه 
استانداران اختیارات داده خواهد شد و آن ها هم 
باید پاسخگو باشند و اگر در استانی فرار مالیاتی 
صورت گیرد این فرمانداران و اســتانداران هستند 
کــه اشــراف کامــل دارنــد و می تواننــد جلــوی آن را 

بگیرند.

رئیسسازمانبرنامه:بودجهسالآیندهسادهوقابلاندازهگیریاست

وزیرنیرو:مصرفکنندگانبرقازمنفعتصرفهجوییخودبهرهمندمیشوند

خانههایکوچکمقیاس؛شرطتحققوعده۴میلیونی
ساختمسکن

به گفته مدیرعامل هلدینگ بیدار سازه تالی، ساخت یک میلیون مسکن در سال نقدینگی کشور را 392 هزار میلیارد تومان افزایش می دهد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

امضای تفاهم نامه میان 
بانک آینده و بیمارستان 

چشم پزشکی بینا
بانک آینده و بیمارســتان تخصصی چشم پزشــکی 
همکاری هــای  و  تعامــات  گســترش  به منظــور  بینــا 
فی مابیــن و ایجــاد هم افزایــی الزم و پایه ریــزی اتحــاد 
اســتراتژیک مالــی و اعتبــاری بــرای ارزش آفرینــی برای 
مشــتریان، سهامداران، کارکنان و مجموعه ذی نفعان، 
همــکاری  تفاهم نامــه 

امضا کردند.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
بانــک  ایــن  آینــده، 
از  یکــی  به عنــوان 
در  پیــش رو  بانک هــای 
ارائــه خدمــات بانکداری 
الکترونیکی، با استقرار 
تــک باجــه در محــل بیمارســتان، بــه مراجعه کننــدگان و 

کارکنان آن خدمات مختلف بانکی ارائه می دهد.
ایــن تفاهم نامــه، از ســوی نــادر خواجــه حــق وردی 
معاون امور شــعب و بازاریابی، مینا مکرمی، مدیر امور 
شــعب غــرب تهــران بــزرگ از بانک آینــده و دکتر مهران 
نیکخو مدیرعامل و دکتر مصطفی نادری از بیمارســتان 

چشم پزشکی امضا شد.

اعطای بیش از 31 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت بانک 

تجارت به دانش بنیان ها
بانــک تجــارت در شــش ماهه نخســت امســال بــه 
331شــرکت دانش بنیان کشــور تســهیات ارزان قیمت 

پرداخت کرده است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
اجــرای  در  تجــارت، 
تفاهم نامــه بــا صنــدوق 
شــکوفایی  و  نــوآوری 
تبصــره  اجــرای  در  و 
بودجــه ســال  ۱۶قانــون 
۱۴۰۰، بــا هــدف اعطای 
تسهیالت ارزان قیمت به شرکت های دانش بنیان، بانک 
تجــارت از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان شــهریور بیــش 
از 3۱هــزار و هشــتصد و چهــار میلیــارد ریــال تســهیالت 
بــه 33۱شــرکت دانش بنیــان پرداخــت کرده اســت. این 
در حالــی اســت کــه تســهیالت پرداختــی ایــن بانــک بــه 
329شرکت دانش بنیان در سال 99نیز معادل ۱9هزار 

و یکصد و چهل و شش میلیارد ریال بوده است.

 هشدرا بانک ملی

درباره ضمانتنامه های جعلی
بانک ملی نســبت به سودجویی برخی افراد برای 
اســتفاده از برنــد بانــک ملــی و ارائــه ضمانتنامه هــای 
نامعتبــر در قبال جذب 
مشــتریان  ســپرده های 

هشدار داد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
ملی، اخیرا کالهبرداران 
بــا اســتفاده از ناآگاهی 
بــه  اقــدام  مشــتریان، 
جــذب ســپرده های آنهــا 
در قبال ارائه ضمانتنامه های جعلی حســن انجام تعهد 
بانک ملی و قرارداد نامعتبر با وعده پرداخت سودهای 
نامتعــارف کرده انــد. بــر همیــن اســاس، بانــک ملــی بــه 
منظــور پیشــگیری از هرگونه ســوء اســتفاده احتمالی و 
ضرر و زیان به منافع مشتریان و همچنین جلوگیری از 
واردکردن خدشــه به اعتبار مادی و معنوی بانک یادآور 
می شود امکان استعالم اصالت ضمانتنامه ها در سایت 

رسمی این بانک به نشانی www.bmi.ir وجود دارد.
ســهولت  بــرای  می تواننــد  مشــتریان  همچنیــن 
ســوء  از  جلوگیــری  و همچنیــن  خــود  امــور  انجــام  در 
اســتفاده های احتمالــی، از امکانــات و خدمــات متنــوع 

بانکداری الکترونیک بانک ملی بهره مند باشند.

 احداث 316 هکتار گلخانه

با حمایت بانک کشاورزی
با حمایت و مشارکت 13هزار میلیارد ریالی بانک 
کشاورزی، از ابتدای سال 1400تا پایان مهر در مجموع 

316هکتار گلخانه در کشور احداث شده است.
بــه  کشــاورزی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
منظــور مدیریــت منابــع 
افزایــش  خــاک،  و  آب 
راندمان آبیاری، توسعه 
کشــاورزی در اقلیم های 
نامساعد و افزایش کمی 
محصــوالت،  کیفــی  و 
تامیــن  هــدف  بــا 
کشــور،  غذایــی  امنیــت 
در 7مــاه اخیر ۱3هزار و 
582میلیــارد ریــال در قالب 3۰73فقره تســهیالت برای 
ایجاد و توســعه 3۱۶هکتار تاسیســات کشــت گلخانه ای 
از ســوی شــعب بانک کشــاورزی پرداخت شده است. بر 
اســاس این گــزارش، پرداخت تســهیالت گلخانه ای جزو 
اولویت هــای اعتبــاری بانــک کشــاورزی اســت و احــداث 
و توســعه ایــن ســطح از تاسیســات گلخانــه ای در مقطع 
یادشده، زمینه ایجاد اشتغال را برای بیش از 3۰۰۰نفر 

در کشور فراهم کرده است.

آمادگی بانک رفاه برای 
توسعه همکاری  با شرکت های 

حوزه نفت، گاز، پتروشیمی
مدیرعامــل بانــک رفــاه از آمادگــی ایــن بانــک بــه 
منظــور توســعه تعامــات و همکاری هــای متقابــل بــا 

فعــال  شــرکت های 
گاز،  نفــت،  حــوزه  در 

پتروشیمی خبر داد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
اســماعیل  رفــاه، 
از  بازدیــد  در  لله گانــی، 
بخش هــای  و  غرفه هــا 
نخســتین  مختلــف 

نمایشــگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری در توسعه 
حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر که 
بــا حضــور ایــن بانــک در جزیره کیــش در حــال برگزاری 
بــا  بانــک رفــاه  افــزود:  ایــن مطلــب،  اعــالم  بــا  اســت، 
ســهام داری ســازمان تامیــن اجتماعی یکــی از بانک های 
فعال و معتبر در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی محسوب 
می شــود و با تجربه ســال ها فعالیت در این صنعت، از 
ظرفیت های مناســب و شایســتگی های قابل توجهی به 
منظور توسعه فعالیت ها در این حوزه برخوردار است.

او با یادآوری افزایش ســرمایه بانک رفاه گفت: با 
افزایــش ســرمایه بانک به حدود 2۰۰هــزار میلیارد ریال 
که اوایل ســال جاری به ثبت نهایی رســید، ظرفیت های 
ایــن بانــک بــه منظور توســعه فعالیت هــا در بخش های 
مختلــف اقتصــادی ازجمله حوزه نفت، گاز، پتروشــیمی 

افزایش یافته است.

اعالم آمادگی بانک دی 
برای تأمین نیازهای ارزی 

پتروشیمی دماوند
بانک دی آمادگی خود را برای افتتاح خط اعتباری 

ارزی پتروشیمی دماوند اعام کرد.
بانــک دی، در جلســه  گــزارش روابط عمومــی  بــه 

مشترک نادر حسن پور، 
بین الملــل  معــاون 
بانــک دی و محمدرضــا 
مدیرعامــل  ســمیعی، 
دماونــد،  پتروشــیمی 
بــرای  اولیــه  مذاکــرات 
مالــی  نیازهــای  تأمیــن 
ملــی  مگاپــروژه  ایــن 

انجام شد.
دماونــد  پتروشــیمی  مدیرعامــل  جلســه،  ایــن  در 
به عنــوان بزرگ تریــن تأمین کننــده خــوراک شــرکت های 
پتروشــیمی فــاز 2منطقــه عســلویه بــا اعــالم نیازهــای 
ایــن پــروژه گفــت: در صورتــی کــه بانک دی با اســتفاده 
ایــن  اعتبــاری  نیازهــای  بتوانــد  خــود  ظرفیت هــای  از 
پتروشــیمی را تأمیــن کنــد، خدمــت بزرگــی بــه افزایــش 

تولیدات پتروشیمی کشور کرده است.
معــاون بین الملــل بانــک دی نیــز در ایــن دیداربــا 
معرفــی توانمندی هــای بانــک در حــوزه ارزی گفــت: در 
حــال حاضــر 5۰درصــد شــعب بانــک دی در حــوزه ارزی 
فعالیــت دارنــد و هــدف مــا توســعه حمایــت مالــی از 

شرکت های پتروشیمی کشور است.
قالــب  در  هــم  داریــم  آمادگــی  مــا  افــزود:  او 
کارگزاری هــای خــود به عنــوان بانک عامل در کشــورهای 
مختلف، خدمات ارزی و تسهیالت ریالی خود را به این 

پروژه ارائه کنیم.
پتروشیمی دماوند وظیفه تأمین خوراک 29شرکت 
در حال ســاخت پتروشــیمی در فاز 2عسلویه را برعهده 
دارد کــه تاکنون 8واحد پتروشــیمی ایــن فاز آغاز به کار 
کــرده و تــا 2ســال آینــده 8مجموعه دیگر نیــز وارد مدار 
تولید خواهند شد. تاکنون برای راه اندازی این مجموعه 

حدود یک میلیارد یورو هزینه ارزی شده است.

پرداخت خسارت51 میلیارد 
ریالی صنایع غذایی پاک 
تلیسه از سوی بیمه آسیا

بیمــه آســیا خســارت بیــش از 51میلیــارد ریالــی 
در  تلیســه  پــاک  آتش ســوزی شــرکت صنایــع غذایــی 

استان البرز را پرداخت کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی بیمه آســیا، در پی وقوع 

حادثه و اعالم خســارت 
از ســوی شــرکت صنایع 
تلیســه  پــاک  غذایــی 
)2۰2( در اســتان البــرز 

انفجــار  دلیــل  بــه  کــه 
فشــار  تحــت  ظــروف 
حادثــه  دچــار  صنعتــی 
شــد،  آتش ســوزی 
کارشناســان بیمه آســیا 

در ایــن اســتان بالفاصلــه بــه محــل حادثــه مراجعــه و 
پس از بازدید و بررســی کارشناســی به برآورد خســارت 

پرداختند.
بررســی های  از  پــس  می افزایــد:  گــزارش  ایــن 
کارشناســی و ارزیابــی خســارت های ناشــی از حریــق، 
میزان خســارت به مبلغ بیش از 5۱میلیارد ریال برآورد 
شــد و چــک خســارت در کوتاه تریــن زمــان ممکــن طــی 
مراسمی در دفتر بیمه گزار، از سوی رئیس شعب بیمه 
آسیا در استان البرز به مدیرعامل شرکت صنایع غذایی 

پاک تلیسه تحویل شد.

بــه گفتــه رئیس کنفدراســیون صــادرات 
ایــران، رئیــس کل بانــک مرکــزی در جلســه 
برگــزاری  بــا  تــا  داد  قــول  اقتصــادی  فعــاالن 
فعــاالن  حضــور  بــا  تخصصــی  کمیته هــای 

اقتصادی، دستورالعمل ها را بازنگری کند.
محمــد الهوتــی در گفت وگو با خبرگزاری 
نماینــدگان  پنج شــنبه  جلســه  دربــاره  فــارس 
اتاق هــای بازرگانــی سراســر کشــور بــا رئیــس 
کل بانــک مرکــزی، گفت: این جلســه با حضور 
فعــاالن اقتصــادی سراســر کشــور و تعــدادی 
از صادرکننــدگان بــزرگ فــوالدی، پتروشــیمی 
و صنعــت مــس کشــور بــا علــی صالح آبــادی، 
رئیــس کل بانــک مرکــزی برگــزار شــد و در آن، 
موضوعاتــی حــول محــور مشــکالت تخصیص، 
تامیــن و فــروش ارز در ســامانه نیمــا بــود کــه 
بــرای اولین بــار، هــم پتروشــیمی ها و فعــاالن 
بخــش خصوصی اتاق هــای بازرگانی به صورت 
متفق القول به پایین بودن نرخ ارز در ســامانه 

نیما گالیه مند بودند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: 
فعاالن اقتصادی بر این باورند که مابه التفاوت 
نــرخ ارز در ســفره مــردم اثری نــدارد و همه از 
رئیــس کل بانــک مرکــزی خواســتند کــه بــرای 
رفــع ایــن فاصلــه تدبیــری اندیشــیده شــود که 
صالح آبــادی نیــز اعــالم کردند کــه این بانک به 
دنبــال این اســت که منشــا تفاوت نــرخ ارز در 
سامانه نیما و بازار متشکل ارزی کجا است تا 

بتوان برای آن چاره اندیشی کرد. 
کــه  بعــدی  نکتــه  کــرد:  تصریــح  او 
بــا  مرتبــط  شــد،  مطــرح  نشســت  ایــن  در 
سیاســتگذاری های بانک مرکزی ظرف سه سال 
گذشــته بــود کــه بــر ایــن اســاس درخواســت 
پایــش و بازنگــری دســتورالعمل های صادره در 
این مدت از سوی فعاالن اقتصادی مطرح شد 
و در حــوزه رفــع تعهــد ارزی نیــز نکاتــی عنوان 
شــد تــا بــا برطرف کــردن موانع مرتبــط با آن از 
ســوی بانــک مرکزی، صادرکننــدگان بتوانند به 
مســیر خــود در راه ارزآوری بــا قدرت بیشــتری 
ادامه دهند که بر این اساس رئیس کل بانک 
مرکزی، پیشنهاد تشکیل کمیته های تخصصی 
بــرای پایــش دســتورالعمل های این حــوزه را با 
حضــور فعــاالن اقتصادی ارائه و قــول داد تا از 
نظر تشکل های اقتصادی برای افزایش تجارت 

خارجی استفاده شود.
الهوتــی بــا بیان اینکه تفــاوت نرخ ارز در 
ســامانه نیمــا و بــازار متشــکل ارزی اکنــون بــه 
گونــه ای اســت کــه بســیاری از صادرکننــدگان 
را متضــرر می کنــد؛ اظهــار کــرد: چراکــه برخــی 
از صادرکنندگانــی کــه ارز حاصــل از صــادرات 
خــود را در ســامانه نیمــا عرضــه می کننــد؛ باید 
با تفاوت قیمت چند هزار تومانی با نرخ ارزی 
کــه مورد محاســبه بــرای خرید مــواد اولیه آنها 
قرار می گیرد، ارز خود را بفروشــند و این ضرر 

سنگینی را به آنها تحمیل خواهد کرد. 

و  تجــارت  تســهیل  کمیســیون  رئیــس 
توســعه صــادرات اتــاق بازرگانی تهــران با بیان 
ایــران را  اینکــه 5۰درصــد صــادرات غیرنفتــی 
کاالهایــی بــه غیــر از پتروشــیمی و میعانــات 
گازی تشکیل می دهند که اتفاقا صادرکنندگان 
آنهــا، 95درصــد کارت های بازرگانــی را به خود 
اختصــاص داده اند؛ گفت: این در حالی اســت 
کــه ایــن صادرکنندگان توانایــی عرضه ارز خود 
در ســامانه نیمــا را ندارنــد؛ چراکــه بایــد مــواد 
اولیــه مــورد نیاز خود را بــا قیمت ارز آزاد تهیه 

کنند. 
او افــزود: یکــی از مــوارد دیگــری کــه در 
این جلســه مطرح شــد، معطلــی واردکنندگان 
و صادرکننــدگان در بانــک مرکــزی بــرای تائیــد 
پرونده هــای واردات در مقابل صادرات اســت؛ 
چراکــه تعداد معدودی از پرونده ها اگرچه یک 
هفته ای تائید می شــوند؛ اما اغلب پرونده های 
واردات در مقابل صادرات، حتی تا ۴۰روز هم 
معطــل می ماننــد؛ در حالــی کــه ایــن ارز خارج 
از ســامانه نیمــا و بانــک مرکــزی تبادل شــده و 
مشخص نیست که این معطلی تائید با توجه 
به اینکه بانک مرکزی تامین کننده ارز نیست، 

چه دلیلی دارد.
بــه گفتــه الهوتــی، آن دســته از افــرادی 
بایــد  اقــدام می کننــد؛  بــرای دریافــت ارز  کــه 
35درصــد مبلغ مورد نیاز را به صورت ســپرده 
نــزد بانک ها بگذارند که این امر هزینه تجارت 

را برای آنها باال می برد و بخش عمده نقدینگی 
آنها را بلوکه می کند که البته رئیس کل بانک 
مرکــزی قــول داد کــه ایــن موضوع را بررســی و 

برای آن چاره اندیشی کند.
او بــا انتقــاد دربــاره نبــود امــکان معاملــه 
میان مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان در 
ســامانه نیما از ســوی فعاالن اقتصادی، اظهار 
کرد: فعاالن اقتصادی در جلســه با رئیس کل 
بانــک مرکــزی، تاکید فراوانی بر اجرایی شــدن 
ابالغیه 2۱۴ ســتاد هماهنگــی اقتصادی دولت 
ابالغیــه  همچنیــن  و  امســال  اردیبهشــت  در 
مهــر  در  رئیس جمهــوری  اقتصــادی  معــاون 

امسال داشتند.

بررســی آمارهــای بانــک مرکــزی نشــان 
می دهــد میــزان ســپرده بانک هــا نــزد بانــک 
مرکــزی طــی ســال های 13۹6 تــا 13۹۹ رشــد 
154هــزار  رقــم  از  و  داشــته  ۲.3برابــری 
 میلیــارد ریــال بــه 354هــزار میلیــارد ریــال

رسیده است.
آخریــن  اســاس  بــر  بــازار،  گــزارش  بــه 
داده هــای بانــک مرکزی میزان ســپرده قانونی 
بانک ها نزد بانک مرکزی از ســال ۱39۶ روند 

رو به رشــدی داشــته اســت. این رقم در سال 
۱39۶ برابــر ۱5۴هــزار میلیــارد تومــان بود که 
در مقایســه بــا ســال قبــل از آن 23.۱درصــد 

رشد داشت.
بانکــی  ذخیــره  یــا  قانونــی   ســپرده 
ســپرده ای اســت کــه بانک هــا در حســاب های 
خــود نــزد بانــک مرکزی دارنــد یا وجــوه نقدی 
کــه در مخــازن خــود نگهــداری می کننــد. در 
برخــی کشــورها بانک هــای مرکــزی حداقلی را 

بــه عنوان ســپرده قانونی تعییــن می کنند که 
برابــر بــا درصدی از بدهی بانک ها )یا در واقع 

سپرده مشتریان بانک ها( است.
مرکــزی  بانــک  نــزد  بانک هــا  ســپرده 
ترتیــب  بــه   ۱398 و   ۱397 ســال های  در 
تومــان و 2۶۰هــزار  برابــر ۱9۴هــزار میلیــارد 
میلیــارد تومان شــد. بررســی نمودارها نشــان 
می دهــد کــه این شــاخص در ســال 97 بیش 
از 2۶درصــد و درســال 98 نیــز 33.7درصــد 

افزایش داشــته اســت. بانک ها ســال گذشته 
35۴هــزار میلیــارد تومــان از ســپرده های نزد 
خود را به بانک مرکزی واگذار کردند. این رقم 
3۶.3درصد نسبت به سال 98 رشد داشت.

نــزد بانــک مرکــزی در  ســپرده بانک هــا 
ســه ماهه  در  و  نشــد  متوقــف   ۱۴۰۰ ســال 
نخســت امســال بیــش از ســال گذشــته بــود. 
میــزان ســپرده بانک هــا در پایــان فصــل اول 

امسال برابر 38۴هزار میلیارد تومان بود.

عمــران  کمیســیون  عضــو  گفتــه  بــه 
مجلس، بانک ها به جای پرداخت تســهیات 

به مردم ساختمان سازی می کنند.
اقبــال  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
التهــاب  از  این کــه بخشــی  بیــان  بــا  شــاکری 
بــازار مســکن متاثــر از فضای روانی اســت که 
تورم روانی را به همراه دارد و بخشــی هم از 
فعالیــت ســوداگران و دالل ها تاثیــر می گیرد، 
گفــت: یکــی از مهمتریــن اقداماتــی کــه بایــد 
برای کنترل بازار مسکن انجام دهیم، ساخت 
واحدهــای مســکونی حمایتــی از ســوی دولت 
بــر اســاس قانــون  از آن  اســت کــه بخشــی 
جهــش تولیــد مســکن در حــال انجــام بود که 
ســاالنه حداقــل یک میلیــون خانه در سراســر 
کشــور باید ساخته شــود. خوشبختانه فرآیند 
ثبــت نــام بــرای خانه هــای طرح جهــش تولید 
آغاز شد که خود تاثیر روانی بسیار خوبی بر 

جامعه خواهد داشت.
او اضافــه کــرد: اقــدام مهــم دیگــری کــه 
بایــد بــرای ســاماندهی به بازار مســکن انجام 
شــود، اجــرای کامل و دقیق قانــون مالیات بر 
خانه هــای خالــی به عنوان یک قانون دائمی و 
ســپس عرضه واحدهای خالی احتکارشــده به 
بازار اســت. قانون مالیــات بر خانه های خالی 
در ماه هــای نخســت مجلــس یازدهــم مــورد 
بررســی و اصــالح قــرار گرفــت و بی تردیــد بــه 
یکــی از قوانیــن بســیار کارآمد تبدیل شــد. بر 
اســاس قانون مذکور خانه های خالی که برای 
افزایش قیمت و کســب ســود بیشــتر احتکار 
شــدند بایــد مالیات پرداخــت کنند، این امر با 
هدف عرضه بیشتر واحد های خالی به بازار و 
جبران بخشی از کمبودها انجام خواهد شد.
او تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از اقداماتــی 
کــه در تخلیــه حبــاب بــازار مســکن تاثیر گذار 

بــوده و در بســیاری از کشــورهای جهــان نیــز 
اجرایی شده است، مالیات بر عایدی سرمایه 
بــود کــه اکنــون در مجلس در حال بررســی و 

چکش کاری است.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس تاکیــد 
کــرد: اجــرای قاطــع قوانیــن مالیــات ســتانی 
جریــان  از  مســکن  بــازار  می شــود  موجــب 
عمومــی اقتصــاد کشــور و میانگیــن نــرخ تورم 
تبعیــت کنــد و تــا زمانــی کــه ایــن اقدامــات 
انجام نشــده و  مســکن از کاالیــی ســرمایه ای 
به کاالیی مصرفی تبدیل نشود، بازار ملک از 

فضای روانی جامعه متاثر خواهد شد.
شــاکری با بیان این که تولید مســکن به 
همراه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی 
و تصویــب و اجــرای طــرح مالیــات بــر عایــدی 
ســرمایه ، اقــدام ســه گانه مجلــس بــرای قطــع 
دســت ســوداگران و سفته بازان بود که حباب 

بــازار را نیــز به مرور تخلیه خواهد کرد، ادامه 
داد: متاســفانه قانــون مالیــات بــر خانه هــای 
خالــی مدتــی میــان وزارت راه و شهرســازی و 
ســازمان امــور مالیاتــی به صــورت پینگ پنگی 

ردوبدل شد و به اجرا نرسید.
او یــادآور شــد: از ایــن رو در طــرح جهــش 
تولید مسکن مسئولیت سامانه امالک و اسکان 
و شهرســازی  راه  وزارت  بــه  وزارت صمــت  از 
منتقل شــد تا ایــن وزارت خانه محور اطالعات 
قــرار بگیــرد. حــال باید کُندی اجــرای این قانون 
برطرف شــده و ســازمان امــور مالیاتی چابک تر 
عمل کرده اســت تا اثر مثبت قانون در جامعه 
واحدهــای  عمــده ای  بخــش  شــود.  احســاس 
خالی شناسایی شد در تهران بود و پیش بینی 
می شــود حدود 5۰۰هزار واحد مسکونی خالی 
بــا اجــرای قانــون مالیات بر خانه هــای خالی به 

بازار عرضه شوند.

به گفته یک کارشــناس بازار سرمایه، 
افزایــش نــرخ بهــره بیــن بانکی، بــر تمامی 
نظام اقتصادی کشــور اثر منفی دارد چون 
زمینه ســاز افزایــش حجــم نقدینگــی و در 

نتیجه افزایش تورم می شود.
علیرضــا تاج بــر در گفت وگــو بــا پایــگاه 
خبــری بازار ســرمایه )ســنا(، نــرخ بهره بین 
مشــکالت  بزرگتریــن  از  یکــی  را  بانکــی 
در  کــرد:  اظهــار  و  برشــمرد  ملــی  اقتصــاد 
نقدینگــی  بــاالی  بســیار  رشــد  کشــور، 
مشــاهده می شــود کــه ایــن رویــه هر ســال 
مضاعــف می شــود. متأســفانه افزایش نرخ 
بهــره بیــن بانکی ســریالی ادامه دار اســت و 
همچنــان ایــن نرخ به صــورت مالیم در حال 

افزایش است.
مدیرعامل گروه مالی آوای باران ادامه 
داد: نخســتین زیــان افزایــش نرخ بهره بین 
بانکی، متوجه بازار سرمایه می شود و مردم 
دومیــن ضررکنندگان این موضوع هســتند؛ 
زیرا افزایش نرخ بهره بین بانکی و افزایش 
حجم نقدینگی به تبع آن، پیامدهای بسیار 

بــاالی تورمی دارد. تجربه افزایش نرخ بهره 
بیــن بانکــی در گذشــته، ایــن موضوعــات را 
نشان داده است؛ بنابراین، باید از این امر 

اجتناب شود.
به گفته این کارشــناس بازار ســرمایه، 
اگرچــه ممکن اســت در ظاهــر افزایش نرخ 
بهــره مُســکن کوتاه مدتی برای مهــار تورم و 
نقدینگی محســوب شــود، اما در میان مدت 
حتمــاً منجــر بــه افزایــش حجــم نقدینگی و 
تــورم می شــود و تأثیــر منفــی نیــز بــر بــازار 

ســرمایه و اقتصاد کشور می گذارد.
او ســخنان دولتمــردان در حمایــت از 
بــازار ســرمایه را مدنظــر قــرار داد و تصریــح 
کــرد: اگــر دولتمــردان شــعار حمایــت از این 
بازار را سر میدهند و با مبانی آن آشنایی 
دارنــد، نبایــد اجــازه افزایــش نرخ بهــره بین 
بانکی را بدهند. زیرا، مبانی بازار ســرمایه، 

تولید و شــکوفایی صنایع است. 
مدیرعامــل گــروه مالــی آوای بــاران بــا 
بیــان اینکــه در گفتــار، از کاهش نــرخ بهره 
صحــت می شــود، در حالی که در عمل، نرخ 

بهــره بــه صــورت خزنــده در حــال افزایــش 
اســت، گفــت: تــا زمانــی کــه تصمیم گیــران 
بــازار  بــه  اقتصــاد،  وزارت  به ویــژه  کالن 
شــاهد  باشــند،  نداشــته  اعتقــاد  ســرمایه 
بهبــود فضای کســب وکار و تولیــد نخواهیم 
بــود. الزمــه توجــه ویــژه بــه بــازار ســرمایه، 
کاهــش نــرخ بهــره بیــن بانکــی و در نتیجــه 

نرخ سود بانکی است.
او بــا تأکید بــر اینکه افزایش نرخ بهره 
بــه نفــع اقتصــاد ملــی نیســت، خاطرنشــان 
کــرد: اگــر چــه نرخ بهــره بین بانکــی به نظر 
میرســد کــه تنهــا در میــان بانک هــا باشــد، 
امــا در حقیقــت، این موضــوع بر کل فضای 
اقتصادی کشــور اثرگذار اســت. زیــرا زمانی 
کــه نــرخ بهره بیــن بانکی افزایــش می یابد، 
نــرخ بهــره ســرمایه گذاری بدون ریســک نیز 
افزایــش مییابــد. البتــه در کوتاه مــدت این 
نــوع از ســرمایه گذاری بدون ریســک اســت 
و در ســال های آتــی نکول هایــی را در اوراق 
دولتی با وضع فعلی نقدینگی و استقراض، 

خواهیم داشت.

حذف ارز 4۲00 تومانی؛ اقدام 
سنجیده ای که باید اجرایی شود

بــه گفتــه ایــن کارشــناس بازار ســرمایه، 
بــرای جلوگیــری  فلســفه ارز ۴2۰۰ تومانــی، 
از فشــار ناشــی از افزایــش قیمــت کاالهــای 
وارداتــی بــر مــردم بــوده اســت. در حالی کــه 
در واقعیــت ایــن اتفــاق پیش نیامــد و تنها به 
شکل گیری رانت برای عده ای منجر شد و اثر 
ارز ۴2۰۰ تومانی در زندگی مردم دیده نشد.
کــه  دادن صنایعــی  قــرار  مدنظــر  بــا  او 
هســتند،  بهره منــد  ارز  ایــن  از  همچنــان 
خاطرنشــان کرد: متأسفانه در قیمت فروش، 
و  صنایــع  ایــن  محصــوالت  تمام شــده  بهــای 
بــه دســت مصرف کننــده نهایــی  کــه  قیمتــی 
می رســد، اثر این ارز مشــاهده نمی شــود، اما 
بــدون شــک حــذف ارز ۴2۰۰ تومانــی منجــر 
و  ایجادشــده می شــود  رانت هــای  بــه حــذف 
اقــدام بســیار مؤثــری در حذف دالالن اســت. 
به طــور کلــی، چنــد نرخــی بــودن ارز، بــه نفع 

مصرف کننده نهایی و مردم نیست.

تاجبر، کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: تبعات افزایش نرخ بهره 
بین بانکی بر اقتصاد کشور 

شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس: بانک ها به جای 
پرداخت وام، ساختمان سازی می کنند

بانک مرکزی اعام کرد: رشد ۲.3 برابری سپرده بانک ها 
نزد بانک مرکزی

 وعده رئیس کل بانک مرکزی برای رفع

 مشکات تجار در تعهد ارزی و تفاوت نرخ ارز

در سامانه نیما با سنا
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:

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m
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شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات 
ذیل، لباسکار دو تکه و لباسکار شاغلین مورد نیاز مناطق عملیاتی خود را از شركتهای واجد شرایط تامین 
نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ستاد( پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز، در 
صورتیکه توانایی تهیه کاال را داشته باشند, نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه پاکات مالی خود واقع در 

سایت فوق اقدام نمایند.
۱- شرح مشخصات فنی كاال : )شرح کامل مشخصات فنی کاالها  به همراه همین آگهی در سایت فوق 

الذکر موجود می باشد.(
لباسکار دو تکه و لباسکار شاغلین )کیفیت و کمیت کاال در سامانه ستاد بارگذاری شده است.(

۲- کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه تا  ارائه پاکات پیشنهادی، 
صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس http://www.setadiran.ir میسر 
خواهد بود. ضمنا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، الزم است مراحل ثبت 
نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. 

صرف ارائه پیشنهاد مالی از طرف مناقصه گران در سامانه، به منزله تایید کلیه اسناد مناقصه می باشد.
۳- مهلت دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه و ارائه پاکات پیشنهادی : آخرین مهلت بارگذاری اسناد 
مناقصه و پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ می باشد.الزم به ذکر است که مهلت 

دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد، ۱۰ روز قبل از تاریخ مذکور می باشد.
۴- ارسال اسناد مناقصه :

۱-۴( شرکتها ملزم به ارائه پاکات ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار معتبر بانکی سه ماهه قابل تمدید 
و یا رسید واریز وجه نقد)شماره حساب جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی مشخص می گردد( به 
مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ر۱ ریال به نام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و پیشنهاد مالی از طریق 

سامانه ستاد می باشند. در غیر این صورت امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت . 
۲-۴( تاریخ گشایش پیشنهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی ساده شرکتها، توسط کمیسیون 

مناقصات اعالم خواهد شد.
۳-۴( زمان برگزاری جلسه توضیح و تشریح اسناد متعاقبا اعالم می گردد.

5-شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه :
۱-۵( مهر و امضاء کلیه اسناد و بارگذاری آنها الزامی است.

۲-۵( مشخصات فنی لباسکار باید دقیقا مطابق موارد درخواست شده باشد.
۲-۵( داشتن پروانه بهره برداری و یا پروانه تولید برای تولیدکنندگان ضروری است.

۳-۵( داشتن کد اقتصادی، شناسه ملی و شماره ثبتی برای اشخاص حقوقی و داشتن شماره ملی برای 
اشخاص حقیقی الزامی است.

۴-۵( داشتن کدپستی برای کلیه شرکت کنندگان )اعم از اشخاص حقیق و حقوقی( ضروری است.
۵-۵( مناقصه میان تولیدکنندگان داخلی لباسکار برگزار می گردد و تولیدکنندگان موظف به استفاده از 

پارچه ایرانی می باشند.
6-۵(  اقالم مربوط به کلیه درخواست های خرید باید به صورت پیشکرایه به آدرس : استان فارس- 
شهرستان شیراز- خیابان کریمخان زند-نبش کوچه ۴۲-شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 

-انبار تدارکات کاال  ارسال گردد.
6- درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان ۱۰ درصد مبلغ معامله الزامیست.

7- برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانكی معتبر حداكثر به میزان ۲5% كل مبلغ معامله 
پیش پرداخت دریافت نماید.

8- از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط در بند 5 دعوت به عمل می آید حداکثر بر اساس مهلت مقرر 
شده در بند ۳ جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( مراجعه نمایند 
و در مهلت قانونی تعیین شده در بند مذکور، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد مالی خود اقدام 
نمایند. شایان ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به صورت یک مرحله ای-ارزیابی ساده، مناقصه 
گران می بایست مستندات مورد اشاره را در پاکت "ب" قرار داده و در سامانه بارگذاری نمایند. الزم به 
تاکید است گشایش پاکت نرخ پیشنهادی مشروط به بارگذاری و تایید مدارک و مستندات مد نظر بوده 

و بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.
توجه : هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع كلیه شركت كنندگان در مناقصه خواهد رسید.

در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸6۵7-۰7۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به 
شماره ۳۲۳۱۴۴۴7-۰7۱ ارسال نمایید.

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/05 نوبت دوم : 1400/08/08

شناسه آگهی : 1۲1117۲

 تجدید فرخوان مناقصه عمومی)یک مرحله ای-ارزیابی ساده(  شماره 2000091701000141
مناقصه عمومی)یک مرحله ای-ارزیابی ساده( شماره : 14018  موضوع مناقصه :  لباسكار دو تكه و لباسكار شاغلین

SAS-0040008,9 & SNS-0030028,9 & ZRS-0031057,8 & ZVD-0000094,5 & SSD-0000036 & SSS-0030002 : شماره تقاضای خرید 

ت دوم(
) نوب

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز
 زاگرس جنوبی )سهامی خاص(

نظردارد خسارات  در  كردستان  استان  گاز  شركت  آگهی  این  موجب  به 
وارده به اراضی واقع در مسیر خط لوله گاز ناشی از اجرای پروژه گازرسانی 
نماید .  پرداخت  ذیل  كروكی  مطابق  در  برده سفید  روستایی  مجتمع  به 
بدینوسیله به اطالع صاحبان حقوق قانونی ، سازمانهای دولتی – شركت های 
صنعتی و مالكین طرحهای صنعتی و كشاورزی و كلیه مالكین و ذیحقان 
قانونی احتمالی محدوده مذكور میرساند تا حداكثر ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ اولین اعالن دستگاه اجرائی در روزنامه كثیراالنتشار با دست  داشتن 
اسناد و مدارك مالكیت خود نسبت به تعیین كارشناسان منتخب و مرضی 
الطرفین خود ) به صورت كتبی ( به شركت گازاستان كردستان واقع درمیدان 
جهادمراجعه فرمایند.بدیهی است در صورت استنكاف یا عدم مراجعه بموقع 
مالكین ، این شركت حق خواهد داشت راسا" و در غیاب مالكین ، ضمن متراژ 
اراضی و برداشت سهم هریك با مراجعه به دادگستری و تعیین كارشناسان 
منتخب و قیمت كارشناسی ، نسبت به تودیع خسارت وارده به صندوق ثبت 
محل و سپس اقدام نماید .الزم به ذكر است از بابت احداث هر گونه بنا و 
كشت و زرع و غرس اشجار كه در محدوده مورد نظر از تاریخ صدور اولین 

آگهی ایجاد شده باشد ، وجهی پرداخت نخواهد شد . 
ذیحقان  كلیه  اطالع  جهت  روز   ۳۰ فاصله  به  و  نوبت  دو  در  آگهی  این 
احتمالی از جمله اشخاص حقوقی و حقیقی از قبیل ادارات منابع طبیعی ، 
 محیط زیست ، میراث فرهنگی ، جهاد كشاورزی ، راه و ترابری و ... منتشر 

می گردد . 

روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان  تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/06 نوبت دوم : 1400/08/08

شناسه آگهی :1198119

 آگهی  ابالغ و پرداخت خسارت به اراضی مورد نیاز طرح جهت اجرای گازرسانی
 به شماره )15 -1400(

مجتمع روستایی برده سفید شامل روستاهای )برده سفید، ذلكه و زردك( شهرستان دیواندره

ت دوم(
) نوب

شرکت گاز استان کردستان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء و سهامداران شرکت تعاونی مهر۲ مشاغل آزاد کرمانشاه می رساند جلسه مجمع 
عمومی عادی نوبت دوم راس ساعت ۳بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۲۲/ ۰۸/ ۱۴۰۰ در محل سالن سپه واقع در 
خیابان گمرک روبروی اداره گمرک برگزار می گردد. خواهشمند است جهت تصمیم گیری در خصوص دستورات 
جلسه مشروحه ذیل راس ساعت و تاریخ مقرر حضور بهم رسانید ضمناً به استناد ماده ۵ آئین نامه تبصره ۳ماده 
۳۳ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران هر یک از اعضاء شرکت می توانند استفاده از حق خود را 

برای حضور و دادن رای در مجمع به یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از اعضاء واگذار نمایند.
دستورات جلسه:

۱-  گزارش عملکرد تعاونی توسط مدیر عامل و هیات مدیره
۲-  تسمیع گزارش بازرسین در مورد صورت های مالی 

۳-  تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۹
۴-  تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

هیات مدیره تعاونی مسکن مهر۲ استان کرمانشاه )مشاغل آزاد(

ت دوم(مجمع عمومی عادی
) نوب

آهن اسفنجی قائنات آماده 
افتتاح است

محمد آقاجانلو مدیرعامل شــرکت ملی فوالد از آمده 
شدن کارخانه تولید آهن اسفنجی فوالد قائنات برای افتتاح 

خبرداد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، آقاجانلو تصریح کرد : 
ایــن طــرح قرار اســت در آبان ماه با حضور مقامات عالیرتبه 
کشور افتتاح شود.وی یادآور شد : بخش آهن اسفنجی فوالد 
قائنات از دوم مهر ماه امسال وارد چرخه تولید شده است.

مدیر عامل شرکت ملی فوالد با اشاره به اینکه این طرح 
با استفاده از روش میدرکس محصول تولید می کند ، گفت : 
با پیوستن واحد احیای مستقیم قائنات به چرخه تولید ،  800 
هزار تن به ظرفیت تولید آهن اسفنجی کشور افزوده شده 
است.به گفته وی ، در حال حاضر 100 نفر به صورت مستقیم 
در ایــن کارخانه مشــغول به کار هســتند.آقاجانلو همچنین 
درباره بخش فوالد سازی قائنات اظهار داشت : میزان اشتغال 

مستقیم این پروژه )در حال اجرا( به 500 نفر می رسد.

داروی ایرانی»آناکینرا« در 
پروتکل درمانی کرونا قرار گرفت

داروی ســاخته شــده ایرانی توســط یک شرکت دانش 
بنیــان تحت عنــوان »آناکینرا« در پروتــکل درمانی کرونای 

کودکان قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین کاراگاه مدیر شرکت 
دانــش بنیــان در حوزه دارویی در مراســم رونمایــی از داروی 
آناکینــرا گفــت: ایــن دارو اولیــن داروی بیوتم اســت که کلیه 
مراحل تحقیق، توســعه و تایید و تولید آن در کشــور انجام 
شده است.وی با اشاره به ارزش کیفیت دارو گفت: برای این 
امر چهار شاهد داشتیم؛ آزمون های کنترل کیفی مقایسه ای 
با برند اصلی را در این پروسه انجام دادیم که برای این منظور 
بــا مؤسســات خارجــی در این زمینه ارتباط داشــتیم و بعد از 
سه ماه مطالعه و تحقیق به شبیه سازی محصول رسیدیم.
کاراگاه ادامه داد: آزمون کنترل کیفی در مقایسه با برند اصلی 
در آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو انجام شد که نتایج 
نشان داد مغایرتی با نمونه خارجی ندارد.مدیر شرکت دانش 
بنیان در حوزه دارویی با اشاره به شاخص دوم مطالعه این 
دارو گفت: در بخش پیش مطالعات بالینی که طی دوسال 
انجام شــد، طی این مدت از ســوی وزارت بهداشــت پروتکل 
جدیــد انجــام این مطالعات ابالغ شــد؛ از ایــن رو این دارو بر 
اساس پروتکل جدید وزارتخانه انجام و مورد تایید قرار گرفت.
کاراگاه با بیان اینکه بیش از ۶0 هزار سرنگ این دارو تولید 
شده گفت: این دارو تولید نمی شود مگر اینکه کیفیت آن به 

اثبات رسیده باشد.

 بهره برداری از ظرفیت اخبـــــــــــار
کامل واحد پخت آندسازی 

آلومینیوم جنوب   

 همزمان با میالد پرخیروبرکت پیامبر عظیم الشان 
اسالم، رسول رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی 
)ص( و حضــرت امــام جعفــر صــادق )ع( و پــس از تالش 
هــای فــراوان و رفــع موانــع موجود ، سیســتم آتش فایر 
سوم کارگاه پخت واحد آند، صنایع آلومینیوم جنوب به 
همت متخصصان جوان و نخبه این واحد صنعتی به بهره 

برداری رسید.
 به گزارش روابط عمومی مجتمع صنایع آلومینیوم 
جنــوب، فایــر مذکور جهت تولید آند هــای الزم برای لوپ 
سوم واحد احیاءکه در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد 
رســید، وارد مــدار تولیــد گردیــده اســت و این اقــدام مهم 
تریــن گام در راســتای بهره بــرداری از ظرفیــت کامل واحد 
پخت آند سازی یعنی  1۶4000 تن در سال می باشد که 
بیشترین مقدار تولید آن در صنعت آلومینیوم کشور است 
که تولید پایدار آلومینیوم با ظرفیت کامل یعنی ۳00 هزار 
تن را تضمین می کند.در آیین راه اندازی فایر سوم پخت 
آند،مهندس زحمتکش مدیر عامل مجتمع صنایع آلومینیوم 
جنوب ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ، تالشها و برنامه 
ریزی های صورت گرفته توسط مهندسین ، کارشناسان ، 
متخصصین جوان و نخبه بومی منطقه و پرسنل واحد آند 
، این اتفاق مبارک را در صنعت آلومینیوم کشور بی نظیر 
خواند که می تواند نوید بخش روزهای خوب و آینده ای 
روشن در  مجموعه سالکو باشد.وی اظهار امیدواری کرد با 
تولید 100 درصد آند مورد نیاز و بدون اتکا به واردات آند و 
یا دغدغه و نگرانی نسبت به تامین آن ظرف یک ماه تا دو 
ماه آینده ، انشاهللا بتوانیم به ظرفیت اصلی و رسمی تولید 

آلومینیوم دست یابیم .
اضافه می شــود هر لوپ احیا شــامل 8۶ سلول می 
شــود کــه فایر ســوم واحد پخت از هم اکنــون ، تولید آند 
های الزم برای لوپ جدید را آغاز خواهد کرد. شایان ذکر 
اســت کــه هــم اکنون دو لــوپ 8۶ ســلولی در واحد احیاء 
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در حال بهره برداری است 
و متناسب با آن دو مجموعه فایر در کارگاه پخت وظیفه 

تولید بلوک های آند الزم را به عهده دارند.

بعــد از پذیره نویســی در نمــاد تامیــن 
ســرمایه خلیج فارس در روز شــنبه هشــتم 
آبان ماه، همانطور که تفارس در کوتاه ترین 
زمــان ممکن مجوزهــای الزم را اخذ کرد بعد 
از پذیره نویسی نیز در اسرع وقت بازگشایی 

خواهد شد.
به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی 
تامین سرمایه خلیج فارس، جواد عشقی نژاد 
عضــو هیــات موســس تامیــن ســرمایه خلیج 
فارس در نشست خبری آنالین پذیره نویسی 
این شرکت در شرف تاسیس که در استودیو 
فرابــورس و بــا حضــور جمعــی از خبرنــگاران 
بازار ســرمایه برگزار شــد، با اشــاره به ترکیب 
فــارس  خلیــج  ســرمایه  تامیــن  ســهامداری 
گفــت: شــروع فعالیت این تامین ســرمایه با 
تصمیمــات اخــذ شــده در بزرگترین هلدینگ 
صنعت پتروشیمی کشور، یعنی گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس بود و در نهایت این 
گــروه موفق شــد ایــن ایده را با کســب اولین 
مجوز تامین سرمایه به بخش صنعتی کشور 

عملیاتی کند.
وی ادامــه داد: پیــش از ایــن مجــوز، 10 
شرکت تأمین سرمایه در کشور تاسیس شده 
بــود امــا نکتــه اینجاســت کــه نهادهــای مالی 
سهامداران اصلی و عمده این شرکت ها بودند 
و حاال نه تنها این تامین سرمایه اولین تامین 
ســرمایه صنعتی کشــور با درصد ســهامداری 
۶0 درصــد صنعــت اســت کــه بــرای اولین بار 
40 درصــد از ســهامش به عموم مردم عرضه 

می شود و پذیره نویسی عام دارد.
عشــقی نژاد تصریــح کــرد: ســرمایه ایــن 
شــرکت 500 میلیــارد تومــان اســت کــه ۳00 
میلیارد تومان آن از طریق سهامداران شرکت 
یعنی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
بــا درصــد ســهامداری  45 درصــد و همچنیــن 
سهامداری 15 درصدی شرکت سرمایه گذاری 
مدبران اقتصاد، پلیمر گچساران، پتروشیمی 
هرمــز و پتروشــیمی ابــن ســینای اندیمشــک 

تامین می شود.
نماینده هیات موســس تامین ســرمابه 
خلیج فارس، با اشاره به عرضه ۲00 میلیارد 
تومان از ســهام این شــرکت به صورت عرضه 

عــام و تــا ســقف 40 هــزار بــرگ بــه مبلــغ 40 
میلیــون ریــال بــه ازای هــر ســهامدار در روز 
شــنبه هشــتم آبــان ســال جــاری گفــت: این 
پذیره نویســی با روش ثبت ســفارش و با نام 
نماد تفارس از روز شنبه آماده پذیره نویسی 

است.
وی وجــه تمایــز و اختــالف ایــن شــرکت 
بــا دیگر تأمین ســرمایه های دیگر را تمرکز بر 
صنعت نفت گاز و پتروشیمی دانست و گفت: 
بازار بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی کشور تشنه 
منابع و ســرمایه های خرد مردم است. تأمین 
سرمایه خلیج فارس کار خود را با این صنعت 
آغــاز می کنــد امــا تمرکز بر چنیــن صنعتی به 
معنــای آن نیســت کــه دیگر صنایع کشــور را 

فراموش می کنیم.
عشــقی نژاد تأکیــد کــرد: در ابتــدای راه، 
جامعــه هدف صنعت تخصصی پتروشــیمی، 
نفت و گاز و اســت و تفارس فعالیت خود را 
از این مسیر آغاز می کند و استراتژی این است 
که تأمین سرمایه خلیج فارس با تمرکز بر این 
صنعت بتواند بازدهی خوبی برای سهامداران 
داشــته باشــد امــا در آینده پیــش روهرجا که 
ســود ســهامداران تامیــن شــود و بتوانیــم بــه 
توسعه کشور کمک کنیم به دیگر صنایع نیز 

وارد شویم.
او بــا بیان اینکه »تامین ســرمایه خلیج 

فــارس تمرکــز خود را بــر ارائــه ابزارهای نوین 
مالــی گذاشــته اســت«، اظهــار داشــت: ایــن 
ابزارهــا در حــال حاضــر و دنیــای کنونــی گــره 
گشــای مشکالت و نیازهای صنعت، ناشرین 
و تولیدکننــدگان اســت و شــرکت های تأمین 
ســرمایه در سراسر دنیا به عنوان واسط بین 
دارندگان منابع مالی و کسانی که برای توسعه 
به این منابع نیاز دارند قرار می گیرند و ما در 
تامین ســرمایه خلیــج فارس با ایــن ابزارها و 
 نگاه فناورانه تمایز بارز خود را عیان خواهیم 

کرد.
نماینده هیات موســس تامین ســرمایه 
خلیــج فارس با اشــاره به آغاز فعالیت اولین 
شرکت تأمین سرمایه در نیمه دوم دهه 80 در 
کشور گفت: احساس نیاز به توسعه ابزار مالی 
تأمین سرمایه در اقتصاد کشور باعث شد تا 
تصمیــم به تأســیس شــرکت تأمین ســرمایه 
خلیج فارس به عنوان یازدهمین شرکت گرفته 
شــود امــا برنامه داریم تــا در آینده نزدیک در 

عمل جزو اولین های این بازار قرار گیرد.
ســهامداران  کــرد:  تاکیــد  عشــقی نژاد 
پس از اینکه در روز شنبه پذیره نویسی را به 
روش ثبت سفارش در نماد تفارس از طریق 
مراحــل  دادنــد،  انجــام  خــود  کارگزاری هــای 
ثبــت شــرکت و بازگشــایی نماد تفــارس را در 

کوتاه ترین زمان خواهیم داشت.

عضــو و نماینــده هیأت مؤســس تامین 
ســرمابه خلیــج فــارس بــا اشــاره بــه جایــگاه 
ایــن تأمیــن ســرمایه در صنعــت نفــت، گاز و 
پتروشــیمی گفت: ســرعت اجرا و فرآیندهای 
ایجــاد ایــن تأمیــن ســرمایه در مقایســه بــا 
شرکت های مشابه در کشور که گاه تا دو سال 
طول کشیده بسیار زیاد است و در کمتر از چند 
ماه انجام شد. امید است که با این سهامداری 
منســجم در آینده بســیار نزدیک سهامداران 
سود ارزشمندی را از این سهامداریشان برده و 
نتیجه خوبی برای توسعه کشور، اقتصاد ملی 

و در نتیجه برای بازار سرمایه ما باشد.
عشقی نژاد با اشاره به تامین مالی بیش 
از ۳۲ هــزار میلیــارد تومــان از بــازار ســرمایه 
توسط گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از 
سال 1۳۹8 تاکنون و ۲8 پروژه ای که این گروه 
به ارزش بیش از 14 میلیارد و 400 میلیون دالر 
در دســت اجرا دارد، خاطر نشــان کرد: با این 
حجم از پروژه هایی که در صنعت پتروشیمی 
و در جهش ســوم صنعت پتروشیمی نه تنها 
در داخل گروه خلیج فارس که در این صنعت 
وجود دارد و همچنین پروژه های فراوان دیگری 
که در حوزه نفت و گاز وجود دارد، ما می توانیم 
به دلیل شناخت کامل این صنعت و اینکه از 
جنس همین صنعت هستیم سرویس کاملی 
بــه این صنعت بدهیم و این همکاری ثمرات 
بســیار خوبــی برای صنایع باالدســت و پایین 
دست و همچنین سهامداران خواهد داشت.
نماینده هیات موسس با تاکید بر اینکه 
تفارس در آینده هر صنعتی را پوشش خواهد 
داد، اظهار داشــت: صنعت تامین سرمایه در 
دنیــا فاصلــه بســیار زیادی با کشــور مــا دارد، 
نگاهی به عملکرد و درآمد عملیاتی پنج تامین 
ســرمایه برتــر جهــان نشــان می دهد کــه تنها 
همین پنج شرکت درآمد عملیاتی شان از تولید 
ناخالص ملی ما بیشتر می شود و البته این را 
هم بگویم که با بازار گسترده ای که در کشور 
داریــم، مــا می توانیم خود را به شــاخص های 
جهانی تامین سرمایه ها در دنیا نزدیک بکنیم و 
ما در تامین سرمایه خلیج فارس با برنامه های 
ویژه ای که داریم به ســمت تامین سرمایه در 

سطح بین المللی خواهیم رفت.

تمرکز تـامین سرمایه خلیج فارس  بر ارائـــه ابزارهای 
نوین مالی مبتنی بر فناوری

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت صنایع پتروشیمی 
کرمانشاه، موفق به احراز صالحیت و اخذ گواهینامه های 
ملی و بین المللی از مراکز تایید صالحیت اکریدیته در 

این حوزه شد.
بــه گــزارش نیپنــا به نقــل از روابط عمومی شــرکت 
صنایع پتروشــیمی کرمانشــاه، آزمایشگاه کنترل کیفیت 
شــرکت صنایــع پتروشــیمی کرمانشــاه، بــا واقــف بــودن 
بــه اهمیــت فراینــد کنتــرل کیفیــت، اســتقرار الزامــات 
استانداردهای ملی و بین المللی کیفیت را در برنامه کاری 
خود لحاظ کرده اســت و موفق به احراز صالحیت و اخذ 
گواهینامه های ملی و بین المللی از مراکز تایید صالحیت 
اکریدیته در این حوزه گردیده اســت.گفتنی ست یکی از 
معتبرتریــن و مهمتریــن گواهینامه هــای احراز صالحیت 
آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون، گواهینامه استاندارد 
مدیریت کیفیت آزمایشــگاه ISO/IEC 170۲5 می باشــد 
که آزمایشــگاه کنترل کیفیت شــرکت صنایع پتروشیمی 
ISO/ کرمانشاه، از سال ۲01۳ تا کنون گواهینامه استاندارد

IEC 170۲5 را تحت اعتبار مرجع اعتباردهی بین المللی 

TURKAK کشور ترکیه اخذ نموده است و استقرار الزامات 

کیفــی و فنــی ایــن اســتاندارد و تمدیــد گواهینامه مذکور 
به صورت مســتمر تا کنون ادامه داشــته اســت.لیال درکه 
رئیس آزمایشگاه های شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه 
بــا عنــوان ایــن خبــر گفت: بــا توجه بــه اهمیت صــادرات 
محصــول کــود اوره تولیــدی شــرکت صنایــع پتروشــیمی 
کرمانشاه، اخذ گواهینامه های کیفیت با اعتبار بین المللی 
در جهت توســعه صادرات محصول راهگشــا خواهد بود. 
چــرا کــه صادرکننــده بــرای ورود بــه بازارهــای جهانی باید 
اســتانداردهای کشــورهای هــدف را دریافــت کند که کاال 
را از لحاظ کیفیت و بسته بندی مورد تایید قرار می دهد. 
لذا اخذ گواهینامه استاندارد کیفی با اعتبار بین المللی 
از جمله اهداف واحد آزمایشگاه کنترل کیفیت در راستای 
گســترش بازارهــای جهانــی اســت.وی افــزود: گواهینامه 
انطباق آزمایشگاه با استاندارد ISO/IEC 170۲5 به عنوان 
یک سند معتبر بین المللی می تواند در اسناد فروش و 

قراردادها ضمیمه گشته و به عنوان یک ضمانت به مشتری 
ارائه گردد، در اینصورت خریدار از تضمین کیفیت نتایج 
مطمئــن شــده و باعــث افزایش در ســهم بازار مشــتریان 
می گردد.مدیر کنترل کیفیت شــرکت صنایع پتروشیمی 
کرمانشاه خاطرنشان کرد: اخذ این گواهینامه باعث ایجاد 
رونــدی سیســتماتیک و مســتند در فرآینــد فعالیت های 
آزمایشــگاهی می گردد که بدلیــل قابلیت ردیابی مراجع 
بین المللی و در نتیجه پذیرش اعتبار نتایج به صورت بین 
المللی، نیاز به آنالیز مجدد محصول در سایر آزمایشگاه 
ها را از بین خواهد برد.این مدیر موفق کشوری با اشاره 
به ممیزی انجام شده در فروردین ماه سال 1400 توسط 
ممیــزان فنی مرجع اعتباردهی تورکاک، افزود: به منظور 
تمدید دوره ی چهارســاله پیش رو، خوشــبختانه استمرار 
در استقرار الزامات کیفی و فنی آزمایشگاه کنترل کیفیت 
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه مورد تایید قرار گرفت 
 April 1۶ و گواهینامه مذکور به مدت چهار سال تا تاریخ

۲0۲5 تمدید شد.

تمدید گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025 پتروشیمی 
کرمانشاه برای سومین دوره متوالی
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آگهی عدم تسلیم اسناد مالکیت مورث
سـند مالکیـت ششـدانگ یکبـاب عمـارت بیرونـی نمـره 1479 بخـش دو تهـران بـا حـق نمـا در دیوارخانـه نمـره 1478 فاطمـه خـام شـکوه الدولـه ذیـل ثبـت 1882 صفحـه 167 دفتـر جلد 13 
امـاک بـه شـماره چاپـی 570154 بنـام آقـای علـی صرافیـان بتاریـخ 38/01/31 ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت کـه بـه میـزان دو پنجـم از ششـدانگ مـورد ثبـت بـه تمـک سـتاد اجرایـی 
فرمـان حضـرت امـام )ره( درآمـده کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 288393 صفحـه 389 دفتـر جلـد 1883 امـاک بـه شـماره چاپـی 194968 بنـام نهـاد مزبـور بتاریـخ 1383/03/30 
ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت و سـپس برابـر دادنامـه شـماره 20228 مـورخ 1368/11/04 شـعبه 13 دادگاه انقـاب اسـامی تهـران و تاییدیـه مـورخ 1369/02/19 ریاسـت محتـرم 
محاکمـه وقـت ویـژه اصـل 49 قانـون اساسـی منضـم بـه تصویـر  نامـه شـماره 131487/1655/غ/324/س مـورخ 1394/04/21 مدیـر کل حقوقـی سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( 
آ و بخشـنامه 140085601025014891 مـورخ 1400/05/31 سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی 194968 ابطـال گردیـده و در ادامـه علـی صرافیـان برابـر گواهـی نامـه حصروراثـت شـماره 
22/264/89 مـورخ 89/03/03 بـه شـماره پرونـده 706 مـورخ 1389/03/02 شـورای حـل اختـاف شـماره 6 تهـران و گواهـی مالیـات بـر ارث بـه شـماره 20/2635 مـورخ 1389/02/19 
بـه شـماره پرونـده 812 اداره کل امـور مالیاتـی شـمال تهـران فـوت نمـوده کـه وراثـت حیـن الفوتـش عبارتنـد از آقایـان امیرهوشـنگ و عبـاس و احمـد و اکبـر و حسـین و محمد)پسـران( 
و خانمهـا ایـران و زهـرا و تـوران و شـیده و مونـا و مینـو و نینـا )دختـران( نـام خانوادگـی همگـی صرافیـان و عطیـه مشـیری زاویـه و فریـده کاشـانی )همسـران( متوفـی و سـپس عبـاس 
صرافیـان احـدی از وراث علـی صرافیـان برابـر گواهـی حصـر وراثـت شـماره 163/634/97 مـورخ 1384/08/07 بـه کاسـه پرونـده 1063/634/94 مجتمـع شـماره 12 و 13 شـورای حـل 
اختـاف تهـران و گواهـی مالیـات بـر ارث بـه شـماره 52521 مـورخ 1399/10/24 بـه شـماره پرونـده 370 اداره کل امـور مالیاتـی مرکـز تهـران فـوت نمـوده کـه وراث حیـن الفوتـش عبارتند 
از حامـد صرافیـان پسـر متوفـی و خانـم هـا رویـا و مـزگان و مرجـان )دختـران ( و خانـم نجمـه عـل اکبـر همسـر متوفـی و خانـم عطیـه مشـیری زاده مـادر متوفـی و سـپس عطیـه مشـیری 
زاویـه احـدی از وراث علـی صرافیـان و عبـاس صرافیـان برابـر گواهـی حصـر وراثـت شـماره 1018/264/93 مـورخ 1393/12/17 مجتمـع 6 شـعبه 264 شـورای حل اختـاف تهران و گواهی 
مالیـات بـر ارث بـه شـماره 17118 مـورخ 1393/11/07 فـوت نمـوده کـه وراث حیـن الفوتـش عبارتنـد از آقایـان امیرهوشـنگ و احمـد و حسـین )پسـران( و خانمهـا ایـران و تـوران و زهـرا 
)دختـران( متوفـی نـام خانوادگـی همگـی صرافیـان مـی باشـد و و لیکـن آقـای حامـد صرافیـان احـدی از وراث مـع الواسـطه مرحـوم علـی صرافیـان با ارائه سـایر مدارک الزم طی درخواسـت 
مورخ 1400/01/18 تقاضای صدور سـند مالکیت نسـبت به سـهم االرث خود از پاک ثبتی 1479اصلی واقع در بخش 2 تهران )که با توجه به ماحظات برابر بخشـنامه 23511 مورخ 
91/01/29 بـه پـاک 1479/1 استانداردسـازی گردیـده( اعـام داشـته اسـت کـه اصـل سـند مالکیـت مـورث بـه شـماره چاپـی 570154 نـزد خانـم مرجـان صرافیـان میباشـد کـه از ارائـه آن 
خـودداری مـی نمایـد لـذا حسـب دسـتور تبصـره سـه از مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت ایـن اداره طی اخطاریه حسـن نیت به شـماره 139140085601025005367 مـورخ 1400/03/01 
بـه آدرس تهـران خیابـان بنـی هاشـمی – خیابـان فرجـادی کوشـا – خیابـان کیماسـی بـن بسـت اللـه پـاک 15 طبقـه2 اخطـار نمـوده اسـت کـه اصـل اسـناد مالکیـت مرقـوم را جهت اقدام 
الزم قانونـی بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد لهـذا بـا انقضـاء مهلـت مقـرر قانونـی بـا توجـه بـه گواهـی بایگانـی و دبیرخانـه مبنـی بـر عـدم ارائـه سـند مالکیـت توسـط مخاطـب اخطـار و مراتـب 
فقـط یکبـار در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار )همیـن روزنامـه( منتشـر میشـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی وجـود سـند مالکیت نزد خود می باشـند دارنـده حداکثر ظرف 
مهلـت 10 روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی سـند مالکیـت را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد درصـورت انقضـای مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـرض سـند مالکیـت سـهم االرث 

متقاضـی بـاال صـادر و بـه وی تسـلیم و متعاقبـا نیـز سـایر اقدامـات الزم مطابـق مـاده قانونـی فـوق الذکـر انجـام خواهـد شـد % محدودیـت چندیـن فقـره بازداشـت دارد. م/الـف13647
اردشیر شهمیرزادی -  رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه نارمک

آگهی عدم تسلیم اسناد مالکیت مورث
سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه نمره 1614 بخش دو تهران  کوچه مشار السلطنه فرعی با حق دودکش بطرف خانه فاطمه خانم شکوه الدوله ذیل ثبت 1821 صفحه 
361 دفتـر جلـد 12 امـاک بـه شـماره چاپـی 570155 بنـام آقـای علـی صرافیـان بتاریـخ39/01/22 ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت کـه بـه میـزان دو پنجـم از ششـدانگ مورد 
ثبـت بـه تمـک سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( درآمـده کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 305849 صفحـه 438 دفتـر جلـد1982 امـاک بـه شـماره چاپـی 632261 بنـام 
نهـاد مزبـور بتاریـخ 1383/03/30 ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت و سـپس برابـر دادنامـه شـماره 20228 مـورخ 1368/11/04 شـعبه 13 دادگاه انقـاب اسـامی تهـران و 
تاییدیه مورخ 1369/02/19 ریاست محترم محاکمه وقت ویژه اصل 49 قانون اساسی منضم به تصویر  نامه شماره 131487/1655/غ/324/س مورخ 1394/04/21 مدیر 
کل حقوقـی سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( آ و بخشـنامه 140085601025014891 مـورخ 1400/05/31 سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی 632261 ابطـال گردیـده و در 
ادامه علی صرافیان برابر گواهی نامه حصروراثت شـماره 22/264/89 مورخ 89/03/03 به شـماره پرونده 706 مورخ 1389/03/02 شـورای حل اختاف شـماره 6 تهران و 
گواهـی مالیـات بـر ارث بـه شـماره 20/2635 مـورخ 1389/02/19 بـه شـماره پرونـده 812 اداره کل امـور مالیاتـی شـمال تهـران فـوت نمـوده کـه وراثـت حین الفوتش عبارتند از 
آقایان امیرهوشـنگ و عباس و احمد و اکبر و حسـین و محمد)پسـران( و خانمها ایران و زهرا و توران و شـیده و مونا و مینو و نینا )دختران( نام خانوادگی همگی صرافیان 
و عطیـه مشـیری زاویـه و فریـده کاشـانی )همسـران( متوفـی و سـپس عبـاس صرافیـان احـدی از وراث علـی صرافیـان برابـر گواهـی حصـر وراثـت شـماره 163/634/97 مـورخ 
1384/08/07 بـه کاسـه پرونـده 1063/634/94 ) مجتمـع شـماره 12 و 13 شـورای حـل اختـاف تهـران و گواهـی مالیـات بـر ارث بـه شـماره 52521 مـورخ 1399/10/24 بـه 
شماره پرونده 370 اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران فوت نموده که وراث حین الفوتش عبارتند از حامد صرافیان پسر متوفی و خانم ها رویا و مزگان و مرجان )دختران( 
و خانـم نجمـه عـل اکبـر همسـر متوفـی و خانـم عطیـه مشـیری زاده مـادر متوفـی و سـپس عطیـه مشـیری زاویـه احـدی از وراث علـی صرافیـان و عبـاس صرافیـان برابـر گواهـی 
حصر وراثت شـماره 1018/264/93 مورخ 1393/12/17 مجتمع 6 شـعبه 264 شـورای حل اختاف تهران و گواهی مالیات بر ارث به شـماره 17118 مورخ 1393/11/07 فوت 
نمـوده کـه وراث حیـن الفوتـش عبارتنـد از آقایـان امیرهوشـنگ و احمـد و حسـین )پسـران( و خانمهـا ایـران و تـوران و زهـرا )دختـران( متوفـی نـام خانوادگـی همگـی صرافیـان 
میباشـد ولیکن آقای حامد صرافیان احدی از وراث مع الواسـطه مرحوم علی صرافیان با ارائه سـایر مدارک الزم درخواسـت صدور سـند مالکیت نسـبت به سـهم االرث خود 
از پاک ثبتی 1614 اصلی واقع در بخش 2 تهران  )که با توجه به ماحظات برابر بخشنامه 23511 مورخ 91/01/29 به پاک 1614/1 استانداردسازی گردیده( اعام داشته 
اسـت کـه اصـل سـند مالکیـت مـورث بـه شـماره چاپـی 570155 نـزد خانـم مرجـان صرافیـان میباشـد کـه از ارائـه آن خـودداری مـی نمایـد لـذا حسـب دسـتور تبصره سـه از ماده 
120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت ایـن اداره طـی اخطاریـه حسـن نیـت بـه شـماره 139140085601025005369 مـورخ 1400/03/01 بـه آدرس تهـران خیابـان بنی هاشـمی – خیابان 
فرجادی کوشـا – خیابان کیماسـی بن بسـت الله پاک 15 طبقه2 اخطار نموده اسـت که اصل سـند مالکیت مرقوم را جهت اقدام الزم قانونی به این اداره ارائه نماید لهذا 
بـا انقضـاء مهلـت مقـرر قانونـی بـا توجـه بـه گواهـی بایگانـی و دبیرخانـه مبنـی بـر عـدم ارائـه سـند مالکیـت توسـط مخاطـب اخطـار مراتـب فقـط یکبـار در یکـی از روزنامـه هـای 
کثیراالنتشـار )همیـن روزنامـه( منتشـر میشـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـند دارنـده حداکثـر ظـرف مهلـت 10 روز پـس از 
انتشـار این آگهی سـند مالکیت را به این اداره تسـلیم و رسـید دریافت نمایند درصورت انقضای مهلت مقرر و عدم وصول اعترض سـند مالکیت سـهم االرث متقاضی باال 

صـادر و بـه وی تسـلیم و متعاقبـا نیـز سـایر اقدامـات الزم مطابـق مـاده قانونـی فـوق الذکـر انجـام خواهد شـد  محدودیـت : بازداشـت دارد. م/الف13648
اردشیر شهمیرزادی - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه نارمک

آگهی فقدان سند مالکیت 
ششـدانگ یـک قطعـه آپارتمـان مسـکونی بـه پـاک ثبتـی 13992 فرعـی از 74 اصلـی، 
مفـروز و مجـزا شـده از 1356 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 1 در طبقـه 1 و واقـع 
بـه  تهـران  اسـتان  تهـران  آبـاد  سـعادت  ملـک  ثبـت  حـوزه   02 ناحیـه   11 بخـش  در 
مسـاحت 56. 145 مترمربـع بانضمـام پارکینـگ قطعـه 4 بـه مسـاحت13 . 30 متـر 
مربـع بنـام کاظـم / خالـص اسـبق فرزنـد محمـد شـماره شناسـنامه 14136 تاریـخ تولـد 
1330/12/20 صـادره از بنـاب دارای شـماره ملـی 1688763171 بـا جـز سـهم 6 از کل 
سـهم 6 بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 10108 
تاریخ 1386/06/22 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 732 شـهر تهران اسـتان تهران، 
موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 408930 سـری الـف سـال 97 بـا شـماره 

دفتـر الکترونیکـی 139720301145023694 ثبـت گردیـده اسـت.
نامبرده با ارائه دو برگ استشـهاد شـهود به شـماره 96829 و 96830 – 3/7/1400 
دفتـر 57 تهـران اعـام نمـوده سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده و 
درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت لـذا مراتـب باسـتناد تبصره یک 
اصاحـی مورخـه 2/9/72 مـاده 120-آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی 
شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد 
فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن اگهـی 
ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند 
مالکیت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت نمائید تا مورد رسـیدگی قرار گیرد و 
اال پس از انقضای مهلت مزبور و نرسـیدن واخواهی نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد. م/الـف 13649
سرپرست اداره ثبت سعادت آباد تهران

آگهـی تغییـرات شـرکت فـن آوران آرونـد پاسـارگاد سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره  بـه  ملـی 14004819879  470279 و شناسـه 
مـورخ 1400/04/27 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : - خانـم کیانـا امینـی بـا کـد ملـی 
0068417616 بـه نمایندگـی از شـرکت پیشـگامان امیـن سـرمایه پاسـارگاد )سـهامی 
خاص( به شناسه ملی 10320777233 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید 
فواد شمس دولت آبادی با کد ملی 3256404766 به نمایندگی از شرکت ناموران 
امیـن سـرمایه پاسـارگاد )سـهامی خـاص( بـه شناسـه ملـی 14004658888به عنوان 
نایـب رئیـس هیئـت مدیـره و آقـای حمیدرضـا دشـتی بـا کـد ملـی0079995969 بـه 
عنـوان عضـو هیئـت مدیـره و مدیرعامـل تعییـن گردیدند - کلیه اوراق و اسـناد بهادار 
و تعهـدآور شـرکت از جملـه چـک، سـفته، بـرات و قراردادهـا بـا امضـاء مدیـر عامـل 
و یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت یـا دو نفـر از اعضـای 
هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت و اوراق عادی، مراسـات، تفاهم نامه ها 
و مناقصـه هـا بـا امضـای مدیـر عامـل منفـرداً همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر میباشـد.  
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1213796(

آگهـی تغییـرات شـرکت فـن آوران آرونـد پاسـارگاد سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
470279 و شناسـه ملـی 14004819879 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
و  ترازنامـه   -  : شـد  اتخـاذ  ذیـل  تصمیمـات   1400/04/27 مـورخ  سـالیانه  عـادی 
صورت هـای مالـی منتهـی بـه سـال مالـی 99/12/30 تصویـب شـد. - اعضـای هیئـت 
مدیره برای 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت پیشگامان امین سرمایه 
پاسـارگاد )سـهامی خـاص( بـه شناسـه ملـی 10320777233 شـرکت نامـوران امیـن 
سـرمایه پاسـارگاد )سـهامی خاص( به شناسـه ملی 14004658888 آقای حمید رضا 
دشـتی با کد ملی 0079995969 - موسسـه حسابرسـی صالح اندیشـان به شناسـه 
ملـی 10100523660 بـه عنـوان بـازرس اصلـی و خانـم فهیمـه ارجمنـد بـه کـد ملـی 
0452741416 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
ب - روزنامـه عصـر اقتصـاد بـه عنـوان روزنامـه کثیـر االنتشـار جهـت درج آگهـی هـای 

شـرکت انتخـاب گردیـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1213797(

آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره سهامی عام به شماره ثبت 216891 و شناسه 
 1400/02/28 مـورخ  مدیـره  هیئـت  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   10102582478 ملـی 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـای سـید حسـن صدیقـی بـه کـد ملـی 0889068720 
بـه نمایندگـی از طـرف شـرکت داده سـامانه فـن آوا )سـهامی خـاص( بـه شناسـه ملی 
10102534268 بسـمت عضـو هیئـت مدیـره بـه جـای آقـای ابوالفضـل قدیـری بـرای 

مهلـت قانونـی باقیمانـده انتخـاب گردیـد  .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1213802(

فرونشست زمین؛ تهدیدی 
برای تاسیسات گازرسانی 

اصفهان
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با هشــدار 
دربــاره اینکــه فرونشســت زمیــن و آســیب رســیدن به 
تاسیســات گاز خطــرات بســیار جــدی بــه همــراه دارد، 
عنــوان کــرد کــه امروز در وضع مناســبی برقرار اســت؛ 
اما چنانچه فرونشست زمین در منطقه ای اتفاق بیفتد 
شــبکه های گاز در معــرض خطــر جــدی قــرار خواهــد 

گرفت.

اســتان  گاز  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اصفهان، سیدمصطفی علوی، درباره گستره شبکه های 
گاز در ســطح اســتان اصفهان گفت: فرونشســت زمین 
برای تاسیســات گاز چنانچه کنترل نشــود، خطر انفجار 

و خسارات مالی و جانی به  همراه خواهد داشت.
او افــزود: در صــورت فرونشســت زمیــن، در هــر 
نقطــه ای تنــش ایجاد شــود، احتمــال پارگی خطــوط گاز 
وجود دارد؛ ولی خوشــبختانه شــبکه های گازرســانی که 
عمدتاً با لوله های پلی اتیلن اجرا شده، انعطاف خوب و 

تحمل بهتری در مقابل تنش های وارده دارند. 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه احتمــال تهدیــد شــبکه های گاز در همــه مناطــق 
هــزار   ۲۷ حــدود  تاکنــون  گفــت:  دارد،  وجــود  اســتان 
کیلومتــر شــبکه گذاری و یــک میلیــون و 110 هزار علمک 
گاز در نقــاط مختلــف اســتان نصــب شــده اســت که در 
صــورت وقــوع فرونشســت در هر منطقــه احتمال ورود 

خسارت به تجهیزات گاز وجود دارد.
علــوی بــا بیــان اینکــه فرونشســت زمیــن در شــهر 
دامنــه منجــر بــه پارگــی لوله هــای گاز در چنــد نقطــه و 
خســارت بــه خطــوط گاز شــد کــه بالفاصله ترمیم شــد، 
تصریح کرد: شبکه شهر مذکور تحت کنترل قرار داشت 
و ضمــن نشــت یابی مکــرر و برنامه ریــزی شــده موضــوع 
نشســت زمیــن در منطقــه و اثــرات آن روی شــبکه های 

گاز تحت کنترل است.
تمهیــدات  انجــام  بــا  کــرد:  امیــدواری  اظهــار  او 
فنــی و عملیاتــی و جلوگیــری از اقداماتــی کــه منجــر بــه 
فرونشســت زمیــن می شــود، زمینــه بهره بــرداری از گاز 
طبیعی در سطح استان بدون هیچ گونه مشکلی فراهم  
می شــود تا هم اســتانی های عزیز از این نعمت در طی 

سال دائما بهره مند شوند.

اخبـــــــــــــــــار

مدیر کل آموزش و پرورش 
فارس:  بیمارستان نمازی 

 شیراز نشانه بلوغ

در وقف است
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش فــارس در حاشــیه 
بازدید از نمایشــگاه دســتاوردهای بیمارســتان موقوفه 
نمــازی شــیراز با ارزشــمند دانســتن نتیجــه کار واقفان 
گفت که مجموعه هایی نظیر بیمارستان موقوفه نمازی 

نشانه بلوغ در سنت حسنه وقف است.
یــک  نمــازی  مرحــوم  افــزود:  اســماعیلی  فرهــاد 
زمانــی  در  و  رســاند  ثبــت  بــه  را  هوشــمندانه  وقــف 
کــه جامعــه مشــکالت فراوانــی در عرصــه ســالمت و 
درمــان داشــت با وقف دارایی خــود به منظور احداث 
زمینه هــای  در  آمــوزش  و  تحقیــق  و  بیمارســتان 
پزشــکی خدمــات بــزرگ و ارزنــده ای به مردم شــریف 

فــارس و ایران کرد.
او دربــاره موقوفــات مرحــوم نمــازی گفــت: یکــی 
بــزرگ  وقــف  ایــن  جلوه هــای  و  جنبه هــا  مهم تریــن  از 
پشــتوانه هایی اســت که به واســطه ســنت حسنه وقف 
بــرای بیمارســتان قــرار داده شــده و این مســاله موجب 
عوایــد  از  بتوانــد  نمــازی  بیمارســتان  تــا  اســت  شــده 
تجهیــزات  از  بخشــی  تامیــن  راه  در  نمــازی  موقوفــات 
تخصصی پزشکی و درمانی و همچنین حفظ و نگهداری 

بیمارستان بهره مند شود.
مدیر کل آموزش و پرورش فارس وقف را مصداق 
بــارز و روشــن صدقــه جاریــه عنــوان و ابراز کرد: ســنت 
خیــر مرحــوم نمــازی پــس از گذشــت قریب ۷0 ســال از 
زمان تاســیس بیمارســتان همچنان تداوم دارد و امروز 
ایــن مرکز درمانی با پرورش اســاتید بزرگ در حوزه های 
مختلــف درمانــی و انجــام جراحی هــای تخصصــی و نادر 
یکــی از بیمارســتان های ســرآمد و پــر افتخــار در ایران و 

جهان است.
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اســتاندار خوزســتان اعــام کــرد کــه طــرح 
سه ســاله ای برای شــرکت هفت تپه تدوین شــده 
است تا ظرف این مدت سودآوری داشته باشد.
عصــر  خلیلیــان  صــادق  مهــر،  گــزارش  بــه 
پنجشنبه در بررسی آخرین وضع پرونده شرکت 
هفت تپــه پــس از واگــذاری بــه دولــت در جمــع 
خبرنــگاران دربــاره واگــذاری شــرکت بــه بخــش 
خصوصی در دولت گذشته اظهار کرد: در مقوله 
واگــذاری اشــکاالتی وجــود داشــت کــه در نهایت 
قــوه قضائیــه این شــرکت را از این بخش خلع ید 

کرد.

کــه  به تدریــج کشــت و صنعــت  افــزود:  او 
اواخــر به دلیل خلع ید دچار مشــکالتی می شــد، 
همچنان پس از خلع ید مشــکالتی داشــت؛ مثالً 
از تیر امســال به بعد پرداخت حقوق به مشــکل 

برخورد.
داد: جلســه ای  ادامــه  اســتاندار خوزســتان 
تاریــخ  از ســوی معــاون اول رئیس جمهــوری در 
1۸ مهــر امســال تشــکیل شــد کــه در این جلســه 
ســوی  از  منتظــری  والمســلمین  حجت االســالم 
قــوه قضائیــه و از ســوی دولــت عالوه بــر معــاون 
و  حقوقــی  معــاون  نیــز  و  رئیس جمهــوری  اول 

وزرای جهــاد، صمــت نیــرو، تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی، اقتصــاد و دارایــی دادگســتری حضــور 
خصوصی ســازی،  ســازمان  همچنیــن  داشــتند؛ 
وزارت اطالعات، ســهامداران نیشــکر و بانک ملی 
و صــادرات و معــاون وزیــر کشــور در ایــن جلســه 

بودند.
خلیلیــان بــا بیــان اینکــه در آن جلســه ابتدا 
بحث بر این بود که شرکت به شستا تحویل شود 
کــه بنــا بــه دالیلــی رد شــد، اظهار کــرد: در نهایت 
پیشــنهاد شــده کــه هفت تپــه به شــرکت توســعه 
نیشــکر و صنایــع جانبــی داده شــود تــا هم افزایی 

پیــدا می کنــد و ایــن نظریــه در جلســه پذیرفتــه و 
صورت جلسه به وسیله اعضا امضا شد.

او عنــوان کــرد: پــس از واگــذاری به شــرکت 

هفت گانــه توســعه نیشــکر ابتــدا دو مــاه حقــوق 
معوقــه کارگــران پرداخت و هفته گذشــته تقریباً 

تسویه کامل انجام شد.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان 
اینکــه نباید جلوی ســرمایه گذاری در اســتان 
گرفته شــود، تاکید کرد کــه باید اولویت های 
ســرمایه گذاری در اســتان معرفــی و بــرای آن 

مشوق های الزم در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا، حسین مدرس خیابانی 
در نشســت بررســی مشکالت ســرمایه گذاری 
در  بلوچســتان  و  سیســتان  اینکــه  بیــان  بــا 
حوزه های مختلف مانند کشــاورزی، شــیالت، 
گردشــگری و معدن دارای ظرفیت های زیادی 
بــرای ســرمایه گذاری اســت، افزود: نــوع رفتار 
و  اشــتیاق  در  فعلــی،  بــا ســرمایه گذاران  مــا 
اســتقبال سایر سرمایه گذاران برای حضور در 

سیستان و بلوچستان بسیار موثر است.
حــوزه  در  رونــق  ایجــاد  کــرد:  بیــان  او 
ظرفیت هــای اســتان زمانی اتفــاق می افتد که 
ســرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین 
باید ســرمایه گذاری در منطقه به یک فرهنگ 

تبدیل شود.
بلوچســتان  و  سیســتان  اســتاندار 
اظهــار کــرد: مفهــوم ســرمایه گذاری مهم ترین 
موضوعــی  اســت کــه بایــد در اســتان بــه یــک 
فرهنگ تبدیل شود و هنر همه ما باید جذب 
ســرمایه گذاران داخلی و هدایت ســرمایه های 
ســرگردان و راکد در اســتان و کشــور به تولید 

باشد.

مــدرس خیابانــی بــا تاکیــد بــر راه اندازی 
پنجــره واحــد ســرمایه گذاری در سیســتان و 
بلوچســتان ادامه داد: موضوع سرمایه گذاری 
در اســتان باید برجســته شــود و از آنجایی که 
بــا  اســتان  ایــن  در  خــرد  ســرمایه گذاری های 
اشــتغال زایی اندک بهتر و بیشتر به بهره وری 
می رســد؛ موضــوع اشــتغال را کــه بزرگ تریــن 

مشکالت کشور است باید مرتفع شود.
او بــا اشــاره بــه فعالیت و شــرح وظایف 
مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری اســتان تصریح 
فراینــد  در  تســهیل  و  تســریع  بــرای  کــرد: 
بــه  نفــر  یــک  دارد،  ضــرورت  ســرمایه گذاری 
عنــوان رئیــس ایــن مرکز بــرای مدیریــت بهتر 

آن منصوب شــود و همه دستگاه های اجرایی 
یک نفر کارشناس مطلع را به عنوان نماینده 
تام االختیــار بــرای اســتقرار دائــم در این مرکز 
معرفی کنند تا از ســرگردانی و طوالنی شــدن 
فراینــد امــور اداری ســرمایه گذاران پیشــگیری 

شود.
استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید 
بــر حضــور دانشــگاه ها، پــارک علــم و فنــاوری 
و دســتگاه های دانش محــور، معرفــی خدمات 
ایــن مرکــز از طریق رســانه ها را مهم برشــمرد 
و گفت: دســتگاه های عضــو این مرکز عناوین 
ســرمایه گذاری هایی کــه نیــاز بــه اخــذ مجــوز 

ندارند را اطالع رسانی کنند.

مدیــر کل راه و شهرســازی لرســتان از 
صــدور ســند ۲۰۰ هکتــار از اراضــی اداره کل 
منابع طبیعی به نام راه و شهرســازی اســتان 

خبر داد.
وحیــد کرم الهــی در گفت وگو با ایســنا با 
بیــان اینکــه برای طــرح جهش تولیــد و تامین 
مسکن، شناسایی و تامین مسکن تیر امسال 
آغــاز و منابــع مختلفی را برای تامین زمین در 
نظر گرفته شد، اظهار کرد:  یک سری اراضی 
در حاشــیه شــهرها وجود دارد که ســند آن ها 
به نام اداره کل منابع  طبیعی لرســتان اســت 
و برنامه ریزی شــده اســت با پیگیری های الزم 
این اراضی را به نام اداره کل راه و شهرسازی 

لرستان سند زده شود.
را در  اراضــی  برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  او 
خــارج از محــدوده شــهرها قرار دارنــد که باید 
کار الحــاق ایــن زمین هــای جدیــد بــه شــهرها 
انجــام شــود، عنوان کــرد: بر این اســاس اول 
آبــان الحاق زمین های جدید را طی نامه ای به 

سازمان ملی زمین و مسکن ارسال کردیم.

شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر  ادامــه  در 
لرســتان گفــت: ۵۲۹ هکتــار زمیــن خــارج از 
محدوده شــهرهای اســتان را به ســازمان ملی 
زمین و مسکن اعالم کردیم تا در بانک تامین 

زمین قرار بگیرد.
کرم الهــی بیــان کــرد: دو مــاده قانــون در 
جهــش تولیــد و تامین مســکن وجــود دارد که 
مصوب مجلس شــورای اســالمی اســت و هر 
رئیس جمهــوری ملــزم بــه اجــرای ایــن قانــون 

است.
او بــا تاکیــد بــر اینکه براســاس مــاده 10 
قانــون جهــش تولیــد و تامیــن مســکن، کلیــه 
دســتگاه های  و  موسســه ها  وزارتخانه هــا، 
دولتــی و همچنیــن شــرکت هایی کــه صــد در 
صــد ســرمایه و ســهام آن ها متعلــق به دولت 
اســت، مکلــف هســتند اقــدام بــه واگــذاری و 
تحویــل رایــگان اراضــی در اختیار خــود که در 
چارچــوب مکان یابــی موضوع مــاده )۶( قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
)بــه  می گیرنــد  قــرار   1۳۸۷/۲/۲۵ مصــوب 

اســتثنای مناطــق چهارگانــه تحت مدیریت ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت(، ظــرف دو مــاه از تاریــخ 
الزم االجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت 
راه و شهرسازی کنند، اضافه کرد: همچنین ادارات 
ثبت اســناد و امالک مکلف هســتند، پس از اعالم 
وزارتخانــه یادشــده ظرف یــک ماه به تفکیک و ثبت 
انتقــال ملــک در دفتر امالک و صدور ســند مالکیت 
بــه نــام دولــت بــا نمایندگی وزارت راه و شهرســازی 

بپردازند.
 توضیحات ماده ۱۰ قانون جهش تولید

و تامین مسکن در خصوص واگذاری اراضی 
مازاد به وزارت راه و شهرسازی

گفــت:  لرســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
براساس تبصره یک این قانون چنانچه دستگاه های 
اجرایــی موضــوع ایــن مــاده، ظــرف دو مــاه از تاریخ 
درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام به واگذاری 
و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن نکنند، 
ادارات ثبــت اســناد و امــالک موظــف هســتند بــه 
درخواســت وزارت راه و شهرســازی، ظــرف یــک ماه 
بــه ترتیــب یادشــده اقدام و ســند مالکیــت جدید را 
بــه نــام دولــت بــا نمایندگی وزارت راه و شهرســازی 

صادر کنند.
قانــون  ایــن   1۲ مــاده  داد:  ادامــه  کرم الهــی 
می گوید: کلیه دســتگاه های موضــوع ماده ۴ قانون 

ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن 
مصوب 1۳۸۷/۲/۲۵ با اصالحات و الحاقات بعدی 
و ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
به منظــور تامین اراضی مورد نیاز توســعه و هدایت 
ساخت وســاز در روســتاها مکلــف هســتند، اراضــی 
واقــع در محــدوده و حریــم طــرح هادی روســتاهای 
واقــع در حریــم شــهرها را حداکثــر ظــرف دو مــاه از 
تاریخ درخواســت وزارت راه و شهرســازی به صورت 
رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، 
همچنیــن ادارات ثبــت و اســناد و امــالک موظــف 
هستند اسناد مالکیت اراضی فوق را ظرف یک ماه 

به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند.

صدور سند ۲۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی به نام راه و شهرسازی لرستان

استاندار: نباید جلوی سرمایه گذاری در سیستان و 
بلوچستان گرفته شود

طرح ۳ ساله برای سودآوری 
هفت تپه تدوین شد
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چطور شگفتی سازتر شویم؟
راضیه حسینی

وزیر بهداشــت: »واکسیناســیون عمومی کرونا در 
ایران باعث شگفتی اندیشمندان شد.«

خدا را شکر که وزارت بهداشت بعد از جناب آقای 
نمکی باز هم وزیری به خود دید که کم از ایشان ندارد 
همــان  در  قــدرت  بــا  و 
مســیر قدم بــر می دارد. 
هرچنــد کــه تــا رســیدن 
فتح کــرده  قله هــای  بــه 
وزیر بهداشــت پیشین، 
اگــر  مانــده،  درازی  راه 
بــا همیــن فرمــان بروند 
فتــح  شــاهد  زودی  بــه 
بســا  چــه  و  قله هــا  آن 

فتوحات بیشتری از ایشان خواهیم بود. 
البته شــگفتی اندیشــمندان و کالً شــگفتی دنیا از 
کارهــای مســئوالن مــا واقعــاً تکراری شــده و باید ســراغ 
توانایــی  برویــد. علــم کوانتــوم،  موضوعــات جدیدتــری 
ســرازیر کــردن دانــش موشــکی در خودروســازی، تولید 
انــواع واکســن بیــش از انــواع گونه های شناخته شــده و 
نشــده کرونا و...  دیگر برای ما جذابیتی ندارد. درســت 
اســت کــه دنیــا مــدام در حال شــگفت زدگی اســت ولی 
بهتــر اســت راهــی برای تعجب ما هم پیــدا کنید. اکنون 
جــز دریافــت پیــام از موجــودات فضایــی چیــز دیگری ما 
را ســورپرایز نخواهــد کــرد. چــون پیــش از شــما همــه 
راه های شــگفت زده شــدن را آقای نمکی رفته و تا تهش 
درآمــده اســت. البتــه بایــد اعتــراف کنیــم در دولت قبل 
پای اندیشــمندان به این مســائل باز نشده بود که شما 

توانستید با موفقیت این کار را انجام دهید.
هرچند هنوز یک راه برای اینکه خیلی شگفتی ساز 
شــوید و کاری کنیــد کــه آقــای نمکــی در زمــان خــودش 
انجــام نــداده مانــده اســت. مــا برای شــما یک پیشــنهاد 
تــوپ داریــم. اســتخدام یــک جان نثــار کــه در مدح تــان 
شــعر بخواند. اصالً نگران نباشــید این کار قبالً امتحان 
شــده و خیلی جواب داده اســت. شــما می توانید با یک 
شــعرخوانی معرکه، شــش هیچ از وزیر قبلی جلو بزنید 
و باعث شگفتی متفکران، عالمان، ادیبان، نویسندگان، 

شاعران، فیلسوفان و.. شوید. 
اصــالً هــم نیــازی بــه ردیــف کــردن وزن و قافیــه 

نیست. اجازه بدهید چند مثال از اشعار بیاوریم: 
»آقــای وزیــر، بــه لطــف شــما همه مــا وااااکســینه 
شدیم/ طوری که دنیا مانده ما چطور واااکسینه شدیم/

وزیر ما یدونه ست / فقط واسه نمونه ست.
فقــط  خــوب  وزیــر  کرونایــی/  روزگار  ایــن  در 

عین اللهی« 
امیدواریــم در وصــف وزرای دیگــر هــم بــه زودی 
اشــعاری ســروده شــود و بــاز هــم باعــث شــگفتی دنیــا 

شویم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه معــاون فنــی مرکــز ســامت 
محیط کار وزارت بهداشــت، محدودیت تردد 
بین اســتانی برای افراد دارای کارت واکســن 

کرونا لغو می شود.
پویــا،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
محســن فرهــادی دربــاره مدیریت هوشــمند 

محدودیت هــای کرونا اظهار کرد: کلیات این 
طــرح مصــوب شــده و اجــرای آن در دســتور 
کار ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا نیــز قــرار 
گرفتــه اســت؛ یکــی از بخش هــای این طرح، 
ترددهــای بین اســتانی و بخــش دیگــر تــردد 

شبانه است .

شــبانه  تــردد  منــع  احتمــاالً  افــزود:  وی 
لغــو می شــود و محدودیــت در ترددهــای بین 
اســتانی بــرای کســانی کــه واکســن زده انــد و 
کارت واکسیناســیون دارنــد برداشــته خواهــد 

شد.
وی ادامــه داد: زمــان کوتاهی نیاز اســت 

تــا ســامانه های وزارت بهداشــت بــه ســامانه 
وزارت کشــور و پلیس راهور وصل شــود و به 
محــض وصــل شــدن و ابالغ طــرح محدودیت 
هوشــمند، طــرح منع تردد شــبانه لغو و تردد 
بیــن اســتانی بــرای کســانی که کارت واکســن 

کرونا را دارند آزاد خواهد شد.

و  بانک هــا  کانــون  دبیــر  گفتــه  بــه 
موسســات اعتبــاری خصوصــی، هیــچ ملکــی 
از ضامــن بــه رهــن بانــک گرفتــه نمی شــود 
امــا بانــک باید مطمئن شــود که اگــر این وام 
پرداخت نشد ضامن می تواند آن را پرداخت 
کنــد و موضــوع ایــن اســت کــه ضامــن بایــد 

دردسترس باشد.
از ســال گذشــته بــرای کنتــرل و کاهــش 
شیوع ویروس کرونا بحث تمدید قراردادهای 
اجاره مطرح شد تا مستاجران در این شرایط 
کرونــا،  کمتــر دغدغه نقل و انتقال مســکن را 
داشــته باشــند کــه خــود عاملی بــرای پراکنده 

شدن و سرایت کرونا می شود.
از ســوی دیگــر بــا کاهش درآمــد مردم و 
افزایش قیمت ها در بازار اجاره دولت نسبت 
بــه پرداخــت تســهیالت کمــک ودیعه مســکن 
اقــدام کــرد کــه مبلــغ آن در کالن شــهرها از 
جملــه تهــران کــه بیشــترین مشــکل در بــازار 
اجــاره مربــوط بــه ایــن مناطق می شــود از 50 
میلیــون تومــان ســال گذشــته بــه 70 میلیون 

تومان در سال جاری رسید.
هــر چنــد کــه برابــر نــرخ اجــاره در بــازار 
ایــن وام پوشــش دهی باالیــی نــدارد؛ اما برای 
پرداخــت همیــن مبلــغ هــم ســنگ اندازی های 
زیادی شده و سختگیری بانک ها در پرداخت 
مســتاجران  شــده،  باعــث  تســهیالت  ایــن 
عطایش را به لقایش ببخشــند. به طوری که 
از کل متقاضیــان فقــط ۲.7 درصــد موفــق بــه 

دریافت وام شدند.
وزارت راه و شهرســازی می گوید: بانک ها 
مقررات و مصوبات ســتاد ملــی مبارزه با کرونا 
را رعایــت نمی کننــد و آن را جــدی نمی گیرنــد 
کــه مهم تریــن آنهــا بحث تامین ضامن اســت و 
ســختگیری بانکهــا در تامین ضامن باعث صف 
طوالنی مستاجران برای اخذ وام ودیعه مسکن 
شــده اســت در حالی مصوبه ستاد اعالم کرده 

این وام نیازی به ارایه ضامن ندارد.
چرا بانک ها در پرداخت وام 

ودیعه سختگیرند

کانــون  دبیــر  جمشــیدی،  محمدرضــا 
خصوصــی  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا 
در گفت وگــو بــا ایلنــا دربــاره ســختگیری های 
اظهــار  ایــن تســهیالت  پرداخــت  بانک هــا در 
داشــت: مصوبــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونا 
مســکن  ودیعــه  تســهیالت  پرداخــت  دربــاره 
اعــالم کــرده اســت کــه ســنجش اعتبــار بایــد 
اعتبــار  ســنجش  ایــن  کــه  بگیــرد  صــورت 
نمی توانــد بــه عنــوان وثیقــه باشــد. ســنجش 
تــوان  کارشناســی  و  بررســی  یعنــی  اعتبــار 
پرداخت متعهد بدهی و یک شناخت، بینش 
نظری و پیش بینی از توان پرداخت تسهیالت 
گیرنــده اســت قاعدتا بــا پیش بینــی نمی توان 
اطمینــان ایجاد کرد که وام گیرنده تســهیالت 

را بازپرداخت می کند یا خیر. 
وی بــا تاکید بر اینکه تعیین نوع وثیقه 
تمامــی  در  گفــت:  اســت،  بانــک  اختیــار  در 
دســتورالعمل های عقود اســالمی گفته شده 
که در اعطای تســهیالت، بانک ها باید تامین 
کافــی را از وام گیرنــده اخــذ کننــد. تامیــن 
کافــی یعنــی آنچــه کــه بــرای بانــک اطمینان 
ایجــاد می کنــد اگــر وام گیرنــده بازپرداخــت 
را انجــام نــداد، بتوانــد ازطریــق وثایق وام را 

بازگرداند.
موسســات  و  بانک هــا  کانــون  دبیــر 
اعتبــاری خصوصــی ادامــه داد: تامیــن کافــی 
می توانــد در قالــب ملک، ســفته، چک و حتی 
قرارداد الزم االجرا بین مشتری و بانک باشد.

جمشــیدی در پاســخ بــه این ســوال که 
چــرا بانک هــا در تامیــن کافــی وثایــق بــرای 
بــه صــورت ســلیقه ای  پرداخــت وام ودیعــه 
عمــل مــی کننــد و حالــی کــه اخیــرا رییــس 
کمیســیون عمران مجلــس اعالم کرد: نیازی 
به ضامن نیســت و با چک و ســفته می توان 
تامیــن  در  بانک هــا  امــا  گرفــت  را  وام  ایــن 
ضامــن بســیار ســخت گیری می کننــد، گفت: 
بانک هــا می تواننــد  قانــون  براســاس  دقیقــا 
بــرای تامیــن کافــی وثایــق روش ها و ســالیق 
مختلفــی را بــه کار بگیرند، ممکن اســت یک 
بانکــی از وام گیرنــده ســفته بخواهــد و بانک 

دیگــر ضامن یا چک.
یــک  یــا  بانکــی  یــک  اینکــه  افــزود:  وی 
شــعبه از بانــک از وام گیرنــده تقاضــای یــک 
ضامــن می کنــد و شــعبه دیگر از همــان بانک 
بــر  می خواهــد،  ضامــن  دو  وام گیرنــده   از 
اســاس همان ســنجش اعتبار اســت و  بانک  
احتمــال می دهــد که فرد مورد نظــر به عنوان 
ضامــن نمی توانــد بازپرداخــت را انجــام دهــد 
و درآمــدش کفــاف  پرداخــت ایــن اقســاط را 
نمی دهــد بنابرایــن درخواســت ضامــن دوم را 

از وام گیرنده دارد.  
موسســات  و  بانک هــا  کانــون  دبیــر 
اعتباری خصوصی گفت: بارها شاهد مواردی 
بودیم که ضامن اول بیکار بود یا اینکه درامد 
کافــی نداشــت بنابرایــن در این شــرایط بانک 
داشــته  را  دوم  درخواســت ضامــن  می توانــد 
باشد که به اتکای امضای دو ضامن تسهیالت 
ودیعه مسکن را در اختیار مستاجران بگذارد.  
جمشــیدی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه طــور 
قانونــی اختیــار تامیــن کافــی بــه بانــک داده 
شده است، اظهار کرد: تامین ضامن و وثیقه 
بــا بانــک اســت، در  موضــوع کامــال توافقــی 
نهایت وام گیرنده باید این اطمینان را حاصل 

کند که می تواند این وام را بازپرداخت کند.
ایــن ســوال کــه چــرا  بــه  وی در پاســخ 
مبلغ ســفته اخذ شــده از مســتاجران بســیار 
بــاال اســت، گفــت: قاعدتــا مبلــغ ســفته بایــد 
بیشــتر از وام باشــد و در دریافت وام ســفته 
بــه عنــوان وثیقه بســیارمهم اســت چراکه اگر 
تســهیالت پرداخت نشــد، بانک باید به سراغ 
ســفته برود. از ســوی دیگر   در ســفته ســود 
به مبلغ وام اضافه می شــود و هیچ گاه سفته 
برابــر طلــب نبــوده و حداقــل مبلــغ آن 1۲0 

درصد است.  
موسســات  و  بانک هــا  کانــون  دبیــر 
اعتبــاری خصوصی درباره اصرار بانک ها برای 
تامیــن ضامن کارمند رســمی تاکید کرد: اصال 
موضوع نیروی رســمی و کارمند رسمی دولت 
مطــرح نیســت. مغــازه داری کــه جــواز کســب 
هم داشــته باشــد  یا حتی دست فروشان هم 

می تواننــد ضامــن شــوند بــه شــرطی کــه  این 
اطمینــان حاصــل کنند که تــوان بازپرداخت را 

دارند.  
وی ادامــه داد: تاکید می کنم هیچ ملکی 
از ضامــن بــه رهــن بانــک گرفته نمی شــود اما 
بانــک بایــد مطمئــن شــود کــه اگــر ایــن وام 
پرداخت نشــد ضامــن می تواند آن را پرداخت 
کنــد و موضــوع ایــن اســت کــه ضامــن بایــد 

دردسترس باشد.
جمشــیدی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ودیعــه مســکن  گیرنــده  وام  از  درصــد  چنــد 
در  کــرد:  اظهــار  داشــتند،  ضامــن  مشــکل 
پرداخت وام ودیعه  مشکل فقط بحث ضامن 
نیســت، تمــام درخواســت کننــدگان ایــن وام  
باید کد رهگیری اجاره را داشته باشند اما کد 
رهگیری ندارند چراکه مشاوران امالک هزینه 
دریافــت  رهگیــری  کــد  صــدور  بابــت  باالیــی 
بــا مــوارد  می کننــد. از ســوی دیگــر بانک هــا 
قراردادهــای  کــه  می شــوند  مواجــه  بســیاری 
اجــاره صوری اســت یا اینکــه هم زوج و زوجه 

برای دریافت این وام درخواست کرده اند. 
وی تاکیــد کــرد: ســازو کارپرداخــت وام 
ودیعه باعث شده عده ای قرارداد صوری ارائه 
دهنــد تــا بتوانند ایــن وام را دریافت کنند که 

به هزار زخم دیگر خود بزنند.
موسســات  و  بانک هــا  کانــون  دبیــر 
رویــه  اینکــه  بیــان  بــا  خصوصــی  اعتبــاری 
پرداخــت وام ودیعــه نادرســت اســت و بایــد 
رویــه دیگری تصویب می شــد، گفــت: اگر وام 
ودیعــه امانتــی اســت کــه مســتاجر در اختیار 
ایــن  مصوب کننــدگان  می دهــد  قــرار  موجــر 
وام می توانســتند ســازو کار دیگــری را بــرای 
پرداخــت در نظــر بگیرنــد، بطــوری کــه بایــد 
قرارداد سه جانبه بین طرفین امضا می شد و 
بانــک ایــن مبلغ را در اختیار موجر قرار بدهد 
و هــر زمانــی کــه مســتاجر واحــد مــورد نظر را 
تــرک کــرد، موجر پول را به بانــک پس بدهد. 
در نهایت سود ماهیانه ای را باید می پرداخت 
کــه آنقــدر رقــم پایی اســت که نیازی بــه ارائه 

ضامن نداشت.

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از وعده 
راه انــدازی یــک میلیــون و ۸۵۰ هــزار شــغل تــا 
پایــان ۱۴۰۱ در نخســتین جلســه شــورای عالــی 

اشتغال خبر داد.
بــه گــزارش مهــر، حجــت هللا عبدالملکــی 
بــه  کــه  اشــتغال  عالــی  شــورای  نشســت  در 
ریاســت رئیــس جمهــوری برگــزار شــد بــا تأکیــد 
ارتباطــات،  زیرســاخت ها،  توســعه  اهمیــت  بــه 
انرژی و تســهیالت برای کســب و کارها در حوزه 
تولیــد گفت: از دیگــر اقداماتی که برای افزایش 
کارآفرینــی بایــد انجــام داد، حــذف فرآیندهــای 
حقوقــی با همــکاری وزارت اقتصاد و همکاری با 
دســتگاه های بیمه ای و مالیاتی در حوزه حقوقی 
کســب و کار اســت. همچنیــن ایجــاد مالیــات بر 
عایــدی ســرمایه یــک فعالیــت اشــتغال آفریــن 

محسوب می شود.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با تأکید 
بــر اهمیــت تکمیــل بانــک اطالعــات اشــتغال و 
کســب و کار ایرانیــان تصریــح کــرد: مقرر کردیم 
تمامــی وقایــع اشــتغال ایرانیــان بــر روی کدملی 
آنان ثبت شود و پلتفرم مربوطه طراحی شده و 

به زودی ابالغ می شود.
عبدالملکــی در بخــش مشــاوره و هدایــت 
شــغلی تأکیــد کــرد: مشــکلی که وجــود دارد این 
اســت که از مدارس و دانشــگاه ها، آموزش های 
مهارتــی و کســب و کار نداریــم. لــذا از نهادهــای 
آموزشــگاه های  دانشــگاه ها،  شــامل  آموزشــی 
فنــی و حرفــه ای و مــدارس بــرای هدایت شــغلی 
اســتفاده خواهــد شــد تــا دانشــجویان بــا توجــه 
بــه عالیــق و تجــارب آنهــا بــه دوره های آموزشــی 

مهارتی وارد شوند.
به گفته وی، فضای آموزشی مهارتی کسب 
و کار در دولت سیزدهم نسبت به قبل متفاوت 

خواهد بود.
وی به ترویج فرهنگ کســب و کار اشــاره و 
تصریح کرد: با دســتگاه های فرعی شامل وزارت 
ارشــاد، ســازمان تبلیغــات، ائمــه جمعــه، صدا و 
ســیما، رســانه ها و غیــره بــرای ترویــج فرهنــگ 
کســب و کار و کارآفرینــی مذاکراتــی داشــتیم. 
متأســفانه در برخی از مردم این اســتنباط وجود 
دارد که در شــرایط فعلی نمی شــود کسب و کار 
راه انداخــت امــا بــا شــرایط موجود هــم می توان 
کارآفرینــی کرد. ما مشــکل نرســیدن اطالعات و 
اطالع رسانی فرصت های شغلی به مردم داریم. 
مثــالً در یــک شــهر نیــروی بیــکار وجــود دارد امــا 

نیــرو  دنبــال  شــهر  در شــهرک صنعتــی همــان 
می گردند.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با تأکید 
بــر اینکه برنامه ریزی کردیم یک میلیون و ۸50 
هزار شغل تا پایان 1۴01 ایجاد شود، خاطرنشان 
کرد: سهمیه هر دستگاه باید مشخص شود که 
چــه تعــداد اشــتغال ایجــاد می کننــد و تاحدودی 
اســت. برخــی  ایــن ســهمیه ها مشــخص شــده 
دســتگاه های اجرایــی الگــوی اشــتغال داشــتند 
و برخــی هــم وزارت کار ایــن الگــو را ارائــه داد. 
جلسات زیادی با وزارتخانه ها در سطح معاونان 
داشــتیم و از این پس شــورای عالی اشــتغال به 
دســتور رئیــس جمهــوری ماهی یک بار تشــکیل 
می شود. برش های شهرستانی و استانی تدوین 
و بــه اســتانداران ابــالغ خواهــد شــد. بــا بانــک 

مرکــزی مذاکره کردیم هر کس وام فعالیت های 
اقتصــادی تولیــدی بگیرد به ازای هر یک میلیارد 
تومان، یک شغل ایجاد کند که البته هنوز بانک 

مرکزی تأیید نهایی را نداده است.
عبدالملکــی ادامه داد: شــبکه بانکی ســال 
وام داده  تومــان  گذشــته 1,۸00 هــزار میلیــارد 
اســت کــه همگی اعــالم کردند بــرای تولید بوده 
مجتمــع  گفتنــد  خــود  برنامه هــای  در  و  اســت 
مســکونی یا کارخانه می ســازند اما وام را گرفته 
و رفته انــد. امــا اگــر ســامانه تســهیالت بانکی به 
ســامانه ملی اشتغال متصل شود و توافق کنیم 
بــه ازای هــر یــک میلیــارد تومــان وام یک شــغل 
ایجاد شود، می توانیم از وام گیرنده سوال کنیم 
بــا وامی کــه دریافت کرده، اشــتغال ایجاد کرده 

یا خیر.

نحوه تست گیری از اصناف 
و ادارات با هوشمندسازی 

قرنطینه
عضــو کمیتــه علمــی کشــوری مقابلــه بــا کووید۱۹ 
ضمــن تشــریح جزئیــات هوشمندســازی قرنطینــه در 
کشور، گفت که در قزوین نتایج اولیه پایلوت قرنطینه 
هوشــمند خــوب بــود؛ بــه طــوری کــه بــه جــای ۱۲ هزار 

کسب و کار تنها ۲۰ کسب و کار را تعطیل کردند.
دکتر مصطفی قانعی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
نحــوه انجــام تســت های کرونــا در اصنــاف و ادارات در 
قالب بحث قرنطینه هوشــمند، گفت: آزمایشــگاه هایی 
ســریع  آزمایــش  کیت هــای  و  بــوده  دانش بنیــان  کــه 
دارنــد، خودشــان در قالب قرنطینه هوشــمند به ســراغ 
کسب وکارها می روند، البته با توالی که وزارت بهداشت 
مشــخص می کنــد. بــه عنوان مثــال وزارت بهداشــت در 
قالــب طــرح قرنطینــه هوشــمند اعــالم می کنــد کــه اگــر 
فــردی در بــازار اســت، بایــد ماهانــه یکبــار تســت منفی 
کرونا داشــته باشــد، اما خود فرد بازاری هزینه تست را 
می پــردازد و خــود آزمایشــگاه به ســراغ فــرد رفته و از او 
تســت می گیرد. حال وقتی که فرد تســت منفی داشــته 
باشــد، بــه ایــن معناســت که حتی اگــر کرونا در کشــور 
پیــک زد، در آن مقطــع زمانــی کــه تســت انجــام شــده، 
ایــن فــرد نیــاز نیســت که تعطیــل کند. اما ممکن اســت 
فرد 100 هزار تومان برای انجام تســت هزینه کند و در 
عین حال کسب وکارش تعطیل نمی شود. اگر هم فردی 
تســتش مثبت باشــد، فقط همان فرد در قرنطینه قرار 
می گیرد و نیاز نیســت که همه مردم کسب وکارشــان را 

تعطیل کنند.

نگرانی سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش از وجود 

۸۰۰ مدرسه تخریبی و 
ناایمن در تهران

بــه گفتــه سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش، 
حــدود ۷۰۰ تــا ۸۰۰ مدرســه تخریبــی در ســطح تهــران 
داریم و ۳۰ درصد مدارس تهران نیاز به بازسازی دارد 

که جای نگرانی است.
به گزارش ایسنا، علیرضا کاظمی در مراسم افتتاح 
پروژه های آموزشی منطقه 1۸ شهر تهران با بیان اینکه 
آنچه جاودانه و ماندنی اســت باقیات و صالحات اســت 
کــه بهترین نقطه امیدبخشــی انســان در فــردای قیامت 
خواهــد بــود گفت: آموزش و پــرورش به حضور و کمک 

خیرین نیاز دارد.
وی افزود: هر انســانی که در این مدرســه خیرساز 

تربیت شود، ثوابش متعلق به آن خیّر است.
سرپرســت وزارت آمــوزش و پرورش بــا بیان اینکه 
ســرانه پاییــن فضــای آموزشــی در تهــران دردآور اســت 
گفــت: بایــد تــالش کــرده و از همه ظرفیت هــای موجود 
استفاده کنیم تا بتوانیم این سرانه ها را افزایش دهیم.
وی در حاشیه این مراسم نیز با بیان اینکه در شهر 
تهران ســرانه آموزشــی واقعا پایین و حدود ۳.۶ است و 
شــاید از این حیث اســتان ســی ام یا ســی و یکم باشــد 
کــه مطلــوب پایتخت نیســت گفــت: البته مشــکالت در 
تهران با سایر استان ها متفاوت است. یکی از مشکالت 
مربــوط به زمیــن و دیگری انبوه سازی هاســت که فضای 
آموزشی جدید برای آنها درنظر گرفته نمی شود. این امر 
باعــث می شــود تراکــم کالس درس را بــاال ببریم. وقتی 
تراکــم را بــاال می بریــم کیفیــت افــت می کنــد و تعلیــم و 

تربیت دلخواه ما اتفاق نمی افتد.
کاظمی افزود: حدود 700 تا ۸00 مدرســه تخریبی 
تهــران  مــدارس  داریــم و ۳0 درصــد  تهــران  در ســطح 
نیــاز بــه بازســازی دارد کــه جــای نگرانــی اســت کــه از 
میانگیــن کشــوری باالتــر اســت. ایمــن نبودن مــدارس، 
پــرورش  و  آمــوزش  را متوجــه  قانونــی  مســئولیت های 

می کند.
وی ادامه داد: در همین راســتا به زودی یک جلســه 
ویــژه تشــکیل می دهیــم تا تحلیــل دقیقی از وضــع تهران 
انجام شــود. ســپس برنامه ریزی گســترده ای با مشــارکت 
شــورای شــهر و شــهرداری بــرای حــل مســائل خواهیــم 
داشــت. بایــد یک هم افزایی و هماهنگــی صورت گرفته و 
ستادی تشکیل شود. از تمام ظرفیت های قانونی استفاده 

 کنیم. مشارکت خیرین را نیز باید افزایش دهیم.

اخبـــــــــــــــــار

هالل احمر با شکلی جدید 
به مدارس می رود

دانش آمــوزان  حضــور  میــزان  کــه  شــرایطی  در 
در مــدارس افزایــش خواهــد یافــت، رئیــس جمعیــت 
هال احمــر نیــز خبــر داده کــه اقداماتی در حــال انجام 
و  ایمنــی  بــا  مرتبــط  آموزشــی  برنامه هــای  تــا  اســت 

هال احمر به شکل جدیدی در مدارس ارائه شود.
کریــم همتــی در گفت وگــو با ایســنا، درباره حضور 
جمعیــت هالل احمــر در مــدارس و ارائــه آموزش هــای 
اولیــه مرتبــط بــا ایمنــی و امدادونجات بــه دانش آموزان 
اظهارکــرد: جمعیــت هالل احمر از ســال ها قبل در حوزه 
آمــوزش همگانــی ورود پیدا کرده و در همین راســتا نیز 
کارشناســان و مربیــان حــوزه ایمنــی و امدادونجــات بــا 
حضور در مراکز مختلف از جمله مدارس، دانشــگاه ها، 
پادگان هــا، مســاجد و ... اقــدام بــه ارائــه آموزش هــای 

اولیه الزم به افراد و اقشار مختلف کرده اند.
ایــن  بــا بیــان اینکــه در زمــان شــیوع کرونــا،  وی 
آموزش هــا بــه صــورت آنالیــن نیــز ارائــه شــد، گفــت: 
خوشــبختانه چندیــن میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور 
چنین آموزش هایی را فرا گرفته اند و در ســال های اخیر 
نیز با توســعه خانه های هالل این روند سرعت بیشتری 
نیــز بــه خــود گرفتــه اســت. البتــه الزم اســت کــه ایــن 

آموزش ها تکرار و به روزرسانی هم بشود.
ورود  مــورد  در  هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس 
هالل احمــر به مــدارس و ارائه آموزش بــه دانش آموزان 
نیــز گفــت: امســال با توجــه به شــرایط وزارت آموزش و 
پرورش و انتخاب نشدن وزیر برای این وزارتخانه هنوز 
چنین بحثی مطرح نشــده اســت، اما پیرو هماهنگی ها 
و توافق هایی که از قبل وجود داشت، یکسری اقدامات 

در حال انجام است.
همتــی دربــاره اینکــه بــا توجــه بــه افزایــش میزان 
حضور دانش آموزان در مدارس آیا هالل احمر برنامه ای 
بــرای حضــور در مــدارس نیــز دارد؟ اظهارکــرد: بــا توجه 
بــه موافقت هــای کلــی کــه از  قبــل شــده بــود، امســال 
برنامه ریــزی شــده و اقدامــات آن نیــز در حــال انجــام 
اســت تا برنامه های آموزشــی هالل احمر در مدارس به 
شــکل جدیــد و بــا کیفیت بهتری به دانش آمــوزان ارائه 
شود چرا که آموزش به دانش آموزان سبب انتقال این 
مفاهیم از ســوی دانش آموزان به خانواده هایشــان نیز 

خواهد شد.
بــه گفتــه وی، برابــر برنامه ریزی هــای انجام شــده، 
کالس هــای آموزشــی مرتبــط بــا هالل احمر نیز از ســوی 
ایــن جمعیــت در مــدارس تحــت عنــوان »زنــگ هــالل« 

برگزار خواهد شد.

وزیر کار: یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ ایجاد می شود

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی: قرارداد 
صوری می  آورند تا وام اجاره را به زخم دیگر بزنند

محدودیت  تردد بین استانی برای واکسن زده ها 
لغو می شود


