
از  را  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاران  کرونــا  همه گیــری 
باشــگاه های ورزشــی فــراری داده کــه این وضع باعث گســترش 
شدید بیکاری در میان مربیان و کارکنان باشگاه های ورزشی شده 

است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســامی، معاونــت مطالعــات آمــوزش و فرهنــگ ایــن مرکــز طــی 
گزارشــی به واکاوی وضع اقتصادی باشــگاه های ورزشــی در دوران 

کرونا پرداخت.
نتایج این گزارش نشان میدهد وضع باشگاه های ورزشی در 
دوره کرونا مناســب نبوده و تغییر کاربری باشــگاهها شتاب گرفته 
اســت؛ مربیان بیشــماری بیکار شــده اند؛ کم تحرکی افزایش یافته 
است؛ کارکنان باشگاهها بیکار شده اند؛ احتمال ابتا به نوع شدید 
کرونــا و بیماری هــای غیرواگیــر بــه دلیل کم تحرکــی افزایش یافته 
است؛ تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه ورزش 
به میزان چشــمگیری کاهش یافته اســت و از زمان شــیوع تاکنون 
شــش هزار باشــگاه در ســطح کشور تعطیل شده یا تغییر کاربری 
داده انــد و جمعیــت ورزشــکاران ســازمان یافته از 3 میلیــون و 500 

هزار نفر به حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است.
بررسی ها نشانگر آن است كه حدود 29 هزار باشگاه ورزشی 
به صــورت عمومــی )آماتــوری( و حرفهای در ســطح كشــور فعالیت 
دارند. طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت ورزش و جوانان 
25 هزار 782 باشــگاه دارای مجوز رســمی هســتند كه حدود 150 
هزار نفر به عنوان مربی )زن و مرد( مشــغول به كار هســتند و به 
صــورت میانگیــن اگــر هر باشــگاه حداقل 10 پرســنل )زن و مرد( را 
در رده های مختلف اداری اســتخدام كرده باشــند، نزدیك به 250 
تــا 300 هــزار نفــر پرســنل فعــال دارنــد كه حــدود 15 ماه اســت با 
تصمیم های ســتاد پیشــگیری و مقابله با كرونا با تعطیلی مواجه 
شــده اند و به دلیل تعطیل شــدن باشــگاه ها، شــغل و منابع مالی 

خود را از دست داده و كاماً بیكار شده اند.
از ســوی دیگــر، ایــن را نیــز باید در نظر داشــت كه این حجم 
از بیكاری آن هم فقط در بخش خصوصی چه میزان آســیب های 
اجتماعــی را بــرای دولــت، خانواده هــا و حتــی اجتمــاع بــه همــراه 
خواهــد داشــت. اگــر ایــن 25 هــزار باشــگاه مجــوزدار را بــه عنوان 
25 هــزار واحــد كســب وكار در نظر داشــت با توجــه به هزینه های 
موجود در امر باشگاه داری و همچنین، نبود درآمدزایی و در حالت 
خوش بینانه كســب حداقل درآمد موجب می شــود كه فاصله زیاد 
و تفــاوت چشــمگیری بیــن میــزان هزینه هــا و میــزان درآمدهــای 
باشگاه ها ایجاد شود. از سوی دیگر، تاكنون حدود 6000 باشگاه به 
صورت كامل تعطیل شده است و یا تغییر كاربری و شغل داده اند 
كه یكی از دالیل عمده، نبود حمایت منطقی و اثربخش مبتنی بر 
كار كارشناسی در بدنه دولت است و چه بسا این میزان تعطیلی 
باشگاههای ورزشی در آینده نزدیك افزایش چشمگیرتری داشته 
باشــد. ازســوی دیگــر، همه گیــری كرونــا موجب كاهش چشــمگیر 
جمعیــت تحــت پوشــش ورزش قهرمانی از 3 میلیــون و 500 هزار 

نفر به حدود یك میلیون نفر شده است.
وضعیت كنونی پیش آمده در باشــگاه های ورزشی براساس 
یك مشكل عمومی و فراگیر است، ولی یكی از اركان و اولویت های 
هــر دولتــی موضوع كســب وكار و اشــتغال و ازســوی دیگر، كاهش 
بیكاری است. این در حالی است كه روزانه چندین باشگاه ورزشی 
تعطیل شده اند یا در آستانه تعطیلی و تغییر كاربری و حتی تغییر 
شــغل هســتند و تاكنون راهكار اثربخش و مثمرثمری و همچنین 
رویكرد یا اســتراتژی متناســب و مناسبی برای پیشگیری از نابودی 

كسب وكار این جامعه آماری ارائه نشده است.
موضــوع حائــز اهمیت دیگــر اینكه، كســب وكارهای ورزشــی 
هیــچ كمك یا معافیتی ازطــرف تأمین اجتماعی دریافت نمی كنند 
و عاوه بر نداشتن پشتوانه و كمك واحدهای كسب وكار ورزشی 
متأســفانه در گرفتــن بیمــه بیــكاری هم موفــق نبوده اند. بســیاری 
از پرســنل باشــگاه ها با وجود بیمه بودن نتوانســته اند در شــرایط 
زمانی الزم صاحب كسب وكار شوند. ازسوی دیگر، یكی از وظایف 
بــزرگ و مهــم دولتهــا بــرای ایجــاد ســامت در جامعه و پیشــگیری 
از بیماریها توســعه زیرســاخت های ورزشــی اســت. در این راســتا، 
برای افزایش سرانه ورزشی بخش خصوصی به كمك دولت آمده 
اســت و ســرمایه گذاری الزم را در جهت تحقق این امر انجام داده 

است. ولی در شرایط كنونی به دلیل شیوع كرونا و همه گیر بودن 
آن، فعالیــت باشــگاه ها بــه صورت پیوســتاری بیــن نیمه تعطیل و 
تعطیلــی كامــل درآمده اســت بنابراین ســرمایه گــذاری این بخش 
رویكرد انقباضی به خود گرفته و در حال جمع شدن است و قطعاً 
سرانه اماكن و فضاهای ورزشی كاهش می یابد. ازاین رو اگر اقدام 
مؤثــر و عاجلــی در ایــن خصــوص صــورت نگیــرد فضایــی غیرقابــل 
توصیــف و بــاور در حــوزه باشــگاه داری رقم خواهد خــورد. قطع به 
یقیــن بــا ایــن وضعیــت دولت آینده یــا دولت های بعــدی با كمبود 
سرانه ورزشی مواجه خواهند شد ولی با تصمیم و اقدام مقتضی 
در شــرایط كنونی میتوان میزان ضرر و خســارت حاصل از شــیوع 
كرونا بر پیكر باشــگاه های ورزشــی را كاهش داد و به ســوی آینده 

امیدوارانه تر نگاه و حركت كرد.
شروع و شیوع ویروس كرونا موجب شد كه تسهیاتی برای 
حمایت از كسب وكارهای حوزه ورزش در نظر گرفته شود كه یكی 
از آن تسهیات، تخصیص وام به مبلغ حداقل 80 میلیون تومان 
و حداكثــر 960 میلیــون تومان برای كمك به باشــگاه های ورزشــی 

است.
وزارت ورزش و جوانــان در راســتای حمایــت از باشــگاه داران 
ورزشــی آســیب دیده در دوران كرونا، تسهیات حمایتی خود را در 
قالب وام به متقاضیان ارائه می كند، ازاینرو مؤسسان باشگاه های 
ورزشی دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت ورزش و جوانان پس 
از عضویــت در )ســامانه میــز خدمــت الكترونیكــی وزارت ورزش و 
جوانان( و تكمیل فرم های درخواســت خدمت، درخواســت خود را 

به اداره كل استان مربوطه ارسال میكنند.
سقف مبالغ تسهیات مورد نظر براساس گروه بندی ورزشی 
انجام شــده به شــرح زیر اســت كه باید در فرم درخواســت، گروه 

مربوط به نوع باشگاه خود را انتخاب كنند.
اگر براساس پروتكل های مقابله با كرونا، باشگاه های ورزشی 
تعطیــل شــوند چــه بســا تصمیــم نادرســتی نباشــد. امــا، تصمیــم 
نادرست آنجاست كه راهكارهایی برای جبران خسارتهای وارده به 

باشگاهها به دلیل تعطیلی های مزبور اندیشیده نشود.
شــواهد و قرائــن گویــای ایــن مطلب اســت كه باشــگاه ها در 
پرداخــت اقســاط بانكی، اجــاره بها و حقوق كاركنان و مربیانشــان 
دچــار مشــكل شــده اند و معلــوم نیســت چــه زمانی ایــن وضعیت 
نگران كننــده بــه پایــان میرســد. نتیجــه اینكــه بــه دلیل تــداوم این 

وضعیت، موارد زیر به وجود می آید:
- با توجه به اینكه هم اكنون آسیب كرونا بر كسب وكارهای 
ورزشی به باالترین میزان خود رسیده است و باشگاه های ورزشی 
سراسر كشور به دلیل تعطیلی های مستمر و عدم پشتیبانی الزم 
تــوان حفــظ خود، مربیان و كادر خدماتــی و اداری را ندارند ازاین رو 
به طور روزانه ضرر اقتصادی، تغییر كاربری باشــگاه های ورزشــی، 
بیكاری روزافزون مربیان و نیروهای خدماتی و اداری باشگاه ها رخ 

میدهد و كسی هم پاسخگوی این وضعیت نگران كننده نیست.
- تداوم این وضعیت به منزله محو تدریجی بخش خصوصی 
حــوزه ورزش اســت كــه بــا ســرمایه گذاری در بخــش ســامت و 
تندرســتی مــردم به یــاری دولت آمده بود تا بار اقتصــادی دولت را 
كاهش دهد. اكنون به دلیل سیاست های اتخاذ شده ستاد كرونا 
نه تنهــا فرصت هــای ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی نزدیك صفر 
شده است بلكه خروج پرشمار سرمایه گذاران از این بخش حیاتی 

برای سامت جامعه قابل مشاهده است.
- به رغم تعطیلی باشــگاه های ورزشــی، مالكان اماكن بخش 
خصوصی و حتی بخشهای دولتی بر دریافت اجاره های خود اصرار 
دارنــد و هیــچ پشــتوانه قانونی برای حمایت از باشــگاه داران وجود 
ندارد. حتی زمان بازپرداخت تسهیات بانكی كرونا هم فرا رسیده 
است و درحالیكه باشگاه ها با تصمیم ستاد كرونا تعطیل هستند 
بایــد نســبت به پرداخــت بدهی خود به بانكها نیز مبــادرت ورزند. 
بــا ایــن سیاســت ســتاد كرونا، باشــگاه داران ورشكســته دیــروز به 
باشگاه داران ورشكسته و بدهكار امروز تبدیل شده اند و متأسفانه 
مجموعه این سیاســت ها به یأس و ناامیدی باشــگاه داران سراسر 

كشور منجر شده است.
- تداوم این وضعیت به تشدید كم تحركی و شیوع بیماری های 
غیرواگیر منجر خواهد شد كه تبعات آن كمتر از همه گیری كرونا 
نیســت و ایــن وضعیت نگران كننده ای اســت كه لــزوم بازنگری در 

سیاست تعطیلی باشگاه های ورزشی را یادآور می شود.
به طور خاصه وضعیت كنونی باشــگاه های ورزشــی در دوره 

كرونا بدین صورت است كه:
1 . تعطیلی و تغییر كاربری باشگاه ها شتاب گرفته است؛

2 . مربیان بیشماری بیكار شده اند؛
3 . كم تحركی افزایش یافته است؛

4 . كاركنان باشگاهها بیكار شده اند؛
5 . احتمــال ابتــا بــه نــوع شــدید كرونــا به دلیــل كم تحركــی 

افزایش یافته است؛
6 . تمایــل بخــش خصوصی برای ســرمایه گذاری در حوزه 

ورزش به میزان چشم گیری كاهش یافته است؛
نكته بسیار مهم و قابل تأمل این است كه موارد فوق نشان 
می دهــد كــه صنعــت باشــگاه داری ایران بــه طور مســتقیم با خطر 
ورشكســتگی روبه رو شــده است. البته یك نكته دیگر هم افزایش 
هزینه های اخذ شــده از مراجعان به باشــگاه ها اســت كه به دلیل 
تعطیلی هــای مــداوم و تأمیــن هزینه های باشــگاه اســت كه همین 
عــدم حمایــت دولــت موجــب انتقال تأمین از جیب مــردم و یا عدم 

مراجعه آنان به باشگاه ها شده است.
اجــرای مصوبــات هیــأت دولت برای بخشــودگی اجــاره اماكن 
ورزشــی در وزارت ورزش و جوانــان، ادارات كل ورزش و جوانــان، 
شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور و دیگر سازمان های 

دولتی

كارشناسی مجدد اجاره بهای سال 1400
حضور یك نماینده باشــگاه داران در ســتاد كرونای ورزش و 

كمیسیون ماده )5(
بــا توجــه بــه اینكــه تســهیات بانكــی وام هــای پرداختی هیچ 
تنفســی نداشــته اند، بانك ها مطالبه بازپرداخت با ســود را دارند، 
بنابراین پیشــنهاد می شود تنفسی یكســاله برای بازپرداخت وام ها 

لحاظ شود.
تعطیلی متناوب باشگاه ها موجب ایجاد باشگاه های زیرزمینی 
غیرقانونــی شــده، بنابرایــن نیاز اســت كه با حمایت همــه جانبه از 
باشگاه های ورزشی موجود شرایط را برای ادامه فعالیت آنها فراهم 
كــرد تــا باشــگاه های ورزشــی بــه دنبــال انتخاب مســیر نادرســت و 
غیرقانونی نباشند و با توجه به اینكه خیل بیكاری پرسنل و مربیان 
قابل جبران نیست و ازسوی دیگر، سامت جامعه و اوقات فراغت 

مردم در آینده به شدت آسیب می بیند.
تعطیلی متناوب باشگاه ها موجب ایجاد باشگاه های زیرزمینی 
غیرقانونی شده است، بنابراین نیاز است كه با حمایت همه جانبه 
از باشــگاههای ورزشــی موجــود شــرایط را بــرای ادامــه فعالیت آنها 
فراهم كرد تا باشگاه های ورزشی به دنبال انتخاب مسیر نادرست و 
غیرقانونی نباشند و با توجه به اینكه خیل بیكاری پرسنل و مربیان 
قابل جبران نیست و ازسوی دیگر، سامت جامعه و اوقات فراغت 

مردم در آینده به شدت آسیب میبیند.
بــا توجــه بــه اینكــه شــهرداریها از اماكــن مســكونی با شــرایط 
باشگاه های ورزشی درخواست تغییر كاربری به واحدهای خدماتی 
و تجاری را در ازای مطالبه دریافت وجه دارند و این برخاف توسعه 
زیرســاخت ها و فضاهای ورزشــی است؛ لذا می توان با ارائه حكمی 

از این اقدام جلوگیری كرد.
ســتاد مقابلــه با كرونــا در ورزش ملزم اســت كه پروتكل های 
بهداشتی رشته های مختلف ورزشی را مورد بازنگری و ساماندهی 
قرار دهد و بازگشــایی باشــگاه های ورزشــی براســاس طرح باشگاه 
ایمن و بررســی امكان برگزاری جلســات آموزشــی و توجیهی انجام 
پذیرد. با توجه به نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
در طراحی دستورالعمل باشگاه های ایمن و همچنین زیرساخت ها 
و اماكــن متنــوع ورزشــی شــهرداری ها در سراســر كشــور و بــه ویژه 
كان شــهر تهــران و تولیگــری وزارت ورزش و جوانــان؛ هماهنگــی 
و هم افزایــی ایــن ســه دســتگاه را بــرای ســاماندهی و بازگشــایی 

باشگاه های ورزشی و تداوم فعالیت می طلبد.
پیشــنهاد می شود كه شــهرداریهای سراسر كشور با همكاری 
فدراسیون ورزش های همگانی، لیگ آمادگی جسمانی آناین را در 

سطوح محله، منطقه، شهر، استان و ملی برگزار كنند.

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

تعطیلی 6 هزار باشگاه و کاهش
2 میلیون نفری ورزشکاران سازمان یافته
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حرکت بازار مسکن از رکود تورمی به رکود 
غیرتورمی در مهر 1400 

اکرم رضائی نژاد

 تاثیر شبهه افکنی علمی غول های صنعتی
در مقررات گذاری زیست محیطی و سالمت

ترجمه: محمود نواب مطلق

بــر اســاس اعــام بانــک مرکزی، متوســط 
قيمــت خريــد و فروش يــک متر مربــع زيربنای 
واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای 
معامات ملکی شهر تهران در مهر سال جاری 
316.3 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 

0.2 درصد کاهش نشان می دهد.
در مــاه مــورد گــزارش، تعــداد معامــات 
آپارتمان هــای مســکونی شــهر تهــران بــه حــدود 
5.5 هــزار واحــد مســکونی رســيد کــه نســبت 

بــه مــاه قبل و ماه مشــابه ســال قبــل به ترتیب معــادل 29.8 و 
36.8 درصد کاهش نشان میدهد. همچنین روند نزولی رشد 
نقطه به نقطه قیمت مســکن معامله شــده در شــهر تهران در 
ماه گذشــته تداوم یافت. بر این اســاس متوسط قیمت یک متر 
مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مهر 
سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش 
یافته اســت؛ این در حالی اســت که رشــد این نرخ در فروردین، 
اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور1400 به ترتیب، 91.7،  

69.7، 56.6 و 43.7، 34 و 30.5 درصد بوده است.

تحوالت اجاره بهای مسکن
بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص اجاره بهای مسکن 
در شــهر تهران در مهر امســال نســبت به ماه مشــابه سال قبل 
رشــد 48.4 درصــدی و در کل کشــور افزایــش 51.3 درصــدی 

داشته است.
بــر اســاس این گــزارش، گران ترین منطقــه تهران، منطقه 
یک با متوسط هر متر 69 میلیون و 670 هزار تومان برآورد شده 
اســت و در رتبه هــای بعــدی منطقه ســه با میانگیــن هر متر 60 
میلیون تومان و منطقه دو متری 48 میلیون و 886 هزار تومان 
قرار دارند. ارزان ترین منطقه پایتخت در مهر امسال منطقه 18 
با متوسط متری 15 میلیون و 144 هزار تومان بود و در رتبه های 
بعدی منطقه 20 با میانگین هر مترمربع 15 میلیون و 820 هزار 
تومــان و منطقــه 15 بــا میانگیــن متــری 16 میلیــون و 673 هزار 

تومان قرار گرفته اند.
بــر اســاس ایــن گــزارش بیشــترین خانه هایی کــه معامله 
شــده اند خانه هایی هســتند که قیمت هر متر مربع آن بین 15 
تــا 20 میلیــون تومان اســت. در این مــاه، توزیع حجم معامات 
به گونه ای بوده است که 60 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی 
کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران 

)31 میلیون و 631 هزار تومان( معامله شده اند.
پر معامله ترین منطقه تهران در بازار مسکن مهر 1400 به 
منطقه 5 با 793 فقره معامله و کم معامله ترین به منطقه 19 

با 37 فقره اختصاص داشت.

 توزیع فراوانی تعداد معامات

برحسب زیربنا
توزیــع فراوانــی تعــداد واحدهــای مســکونی معامله شــده 
برحســب ســطح زیربنــای واحدهــای مســکونی در مهرماه ســال 
1400 نشــان می دهد، بیشــترین ســهم از معامات انجام شــده 

تــا  زیربنــای »50  بــا  واحدهــای مســکونی  بــه 
60 « مترمربــع بــا ســهم 16 درصــد اختصــاص 
داشــته اســت. درمجموع در این ماه، واحدهای 
مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 
57.4 درصد از معامات انجام شــده را به خود 

اختصاص دادند.

فرار سرمایه از بازار مسکن 
وضع معامات مســکن در نیمه اول ســال 
98 با رکود تورمی ســنگین مواجه بود. این روند به گونه ای بود 
کــه قیمت هــا در بســیاری از شــهرهای بــزرگ تــا 100 درصــد هم 
افزایــش یافــت. به این ترتیب در ســال 98 بازار مســکن کشــور 
جهــش ســونامی وار قیمت هــا را تجربــه کــرد. این رونــد در نیمه 
دوم ســال تغییــر کــرد. یعنی از مهــر98 رونــد افزایش قیمتها 
متوقــف و رکــود غیرتورمــی بر کشــور حاکم شــد. البته علی رغم 
توقــف افزایــش قیمــت مســکن، کاهش قیمــت رخ نــداد و تنها 
ثبــات بــه بــازار بازگشــت.  تا اول بهمــن رکود غیرتورمــی بر بازار 
حاکــم بــود ولــی از اول بهمــن 98 حجم انباشــته ای از خریداران 
وارد بازار شدند. از این زمان دوباره وضع به سمت رکود تورمی 

حرکت کرد و قیمتها افزایش یافت.
از 10 اســفند 98 گرچــه بــازار مســکن نیــز ماننــد دیگــر 
بخش هــای اقتصــادی کشــور تعطیــل بــود، قیمت هــا همچنــان 
افزایشی بود تا اینکه براساس آمارهای بانک مرکزی در تیر1400 
رونــد کاهشــی قیمتهــا در ایــن بــازار آغاز شــد و قیمت واقعی 
مســکن در مهر نســبت به ماه مشابه سال قبل، برای چهارمین 
مــاه پیاپــی کاهش یافت. هرچند خریــد و فروش ملک به رونق 
دوســال گذشته نیست؛ اماکی ها سعی می کنند به هر روشی 
فروشــنده را قانــع کننــد بــا مشــتری کنــار بیایــد و ملــک خــود را 
بفروشــد تا معامله به اصطاح »جوش« بخورد. در بازار فعلی 
کــه فروشــندگان واقعــی در کــف قیمــت هــم حاضــر بــه فروش 
می شــوند و از ســوی دیگــر، با توجــه به افت چندمــاه اخیر بازار 
سرمایه، بخشی از تقاضا که مسکن را دارایی امنی می داند که 
نهایتــا بــا تورم باالنس می شــود، با هدف ســرمایهگذاری در این 
بازار اقدام به خرید واحدهای کوچک متراژ کرده اند. در کنار این 
کاهش معامات، آمارها از رشــد خرید ملک از ســوی ایرانیها 
در کشــورهای مجــاور بخصــوص ترکیه خبر میدهــد که این امر 

نگرانی خروج سرمایه از کشور را تشدید میکند.
طبق گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانیان تنها در ماه سپتامبر 
امســال )10شــهریور تــا 8 مهــر( با خریــد 1323 واحد مســکونی 
رکود پارسال را شکستند. مهدی روانشادنیا، عضو هیات مدیره 
ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران، ایــن اتفــاق را این گونه 
تشریح میکند: »شرایط حاکم بر بازار سرمایه و نیز نبود تعادل 
در بازار مســکن ســبب شــد تا ریســک ســرمایه گذاری در بخش 
ســاختمان افزایــش یابــد که بــه فرار ســرمایه از این بــازار منجر 
شده است. همین موضوع باعث شده بخشی از سرمایه گذارانی 
که دارای تمکن مالی باالیی هســتند، ســرمایه خود را نه تنها از 
بــازار مســکن اماک گران قیمت بلکه از کشــور خــارج و در بازار 

کشورهای دیگر به خصوص ترکیه سرمایهگذاری کنند.«

باشگاه های ورزشی در ایران، نزدیك به 250 تا 300 هزار نفر نیروی کار فعال داشتند كه طی 15 ماه گذشته 
شغل و منابع مالی خود را از دست داده و كامالً بیكار شده اند

به گفته لورانس ســیالوم، اقتصاددان فرانســوی، سایه 
البی گری هــای بازرگانــان بر تصمیمات دولتی در زمینه تدوین 
دســتورالعمل های گوناگون امور بهداشتی و محیط زیست با 
سازوکارهای متفاوت و به گونه ای نظام یافته سنگینی می کند. 
بــه همیــن دلیــل، آغــاز و ادامه بســیاری از ایــن تصمیمات به 
بهانه هــای مختلــف از جمله تنظیم مقــررات، وجود اختاالت 
متنــوع در امــور سیاســی و تجاری، فســاد و نهایتــا ورود افراد 
تــازه وارد بــه عرصه مدیریت در باالترین رده ها و لزوم توجیه 

آنها همیشه به کندی پیشرفته است.
 اســتفاده ابزاری از دانش و به وجود 
آوردن تردیــد بــا اســتفاده از همیــن علــوم 
همــواره تنظیــم مقررات را بــه نفع صنعت 
تضعیــف کــرده اســت. دو تــن از مورخــان 
علوم به نام های نوامی اُرِسکِس از هاروارد 
ُــن وِی از ناســا در کتــاب خــود به  و اِریــک ک
نــام »تاجــران تردیــد«  انتشــارات پُومیــه 
چــاپ ســال 2012) 1393(  به این موضوع 
پرداخته اند. آنها با تکیه بر اســناد آرشــیوی 
پرده از عملکرد البی های صنعتی برداشــته  

و نشــان داده انــد چگونــه ایــن البی هــا بــا اســتفاده از علوم به 
اصطــاح  تخصصــی  و بــه وجــود آوردن تردیــد و تناقضــات در 
تصمیمات دولتی آنها را به نفع صنایع خود مدیریت کرده اند.  
تلقیــن تردیــد در اجــرای بســیاری از تصمیمــات مرتبط با 
موضوعــات مورد نیاز عموم مردم از جمله مخاطرات اســتفاده 
از حشــره کش ها، مواد مختل کننده غدد درون ریز، دخانیات، 
الــکل، گرمایــش اقلیمــی و نابودی تنوع زیســتی صــورت گرفته 
اســت. اخبــار موجــود حاکــی از فراوانی شــبهه افکنی ها در این 

موارد است.
ســال  از  توتــال  شــرکت  موجــود،  شــواهد  اســاس  بــر 
برگرمایــش  فســیلی  ســوخت های  آثارســوء  از   )1350(1971
اقلیمی آگاه بوده است. همچنین توتال و اِکسون به شیوه های 
گوناگون و به کمک سایرشرکت های نفتی در ایجاد شبهه افکنی 
در آثار تخریبی انرژی های فســیلی بر محیط زیســت اقدام  و 
از این رو منجر به تأخیر اجرای سیاست های مقابله با انتشار 

گازهای گلخانه ای شده اند.
روش آنهــا شــبیه روش شــرکت های دخانیــات در زیــر 
ســوال بردن تأثیر اســتعمال دخانیات در ایجاد ســرطان است. 
شــرکت توتــال بــا تأمین مالی پژوهشــگران تــاش می کند آثار 
منفی به وجود آمده در اقلیم و گرمایش حاصل از سوخت های 
فســیلی در آن را مــورد تردیــد قــرار دهــد یــا بــه گونه ای بســیار 

تخفیف یافته به نمایش بگذارد.
 نوامی اُرِسکِس و اِریک کُن وِی در کتاب خود به افشای 
ایــن البی ها پرداخته اند. پرده برداری ازفعالیتهای کارشناســان، 
پژوهشگران و مشاوران به اصطاح مستقل دولتی که همزمان 
مشاوران شرکتهای نفتی و صنعتی نیز هستند، از موضوعات 

مهم دیگر این کتاب است.

 چند دهه شبهه افکنی

درباره تغییرات اقلیمی
براســاس بررسی های انجام شده، دو شرکت نفتی توتال 
و اِلــف از ســال 1971)1350( بــا اینکــه از آثــار منفــی اســتفاده 
از ســوخت های فســیلی بــر وضــع اقلیمــی آگاه بوده انــد، در 
یــک  و  مــورخ   دو  می کرده انــد.  شــبهه افکنی  ایــن خصــوص 
جامعه شناس در نشریه علمی »تغییرات زیست محیطی کره 
زمین« در مطالبی که چهارشنبه 20 اکتبر)28مهر( 
به چاپ رســانده اند، شــرکت توتال برجســته ترین 
شــرکت نفتــی فرانســه را زیــر ذره بیــن بــرده  و 
نوشته اند: »همه  از قبل می دانیم غول های نفتی 
چــون  انگلیســی-هلندی  و  انگلیســی  آمریکایــی، 
اِکســون موبیل، بریتیش پترولیــوم و شــل بــا وجود 
آنکه از آثار مخرب انرژی فسیلی بر محیط زیست 
آگاه بوده اند، همواره طی ســال های گذشــته آن را 
انکار و با تطمیع کارشناسان هواشناسی اطاعات 
غلط در این موارد منتشــر کرده اند.آنها با اقدامات 
هدفمند و روش های نظام یافته برای هرگونه تاش به منظور 

کاهش تولید گازهای گلخانه ای مانع تراشی  کرده اند.«  
در این نشریه به وضوح بیان شده است که این غول های 
نفتی بر تمامی آثار بالقوه فجیع زیســت محیطی ســوخت های 
فســیلی و محصــوالت آن از ســال 1971)1350(، قبــل از آنکــه 
عمــوم مــردم از آن آگاهــی داشــته باشــند، مطلــع  بوده انــد. با 
این حال، پس از آگاهی مردم از این آثار تخریبی، شرکت های 

نفتی شروع به شبهه افکنی کردند. 
مطالب منتشــر در این نشــریه به واکنش های 50 ســاله 
شــرکت های توتــال و اِلــف کــه در ســال 1999)1379( بــا هــم 
ادغام شدند به آگاهی روز افزون افکار عمومی از آثار تخریبی 
انرژی های فســیلی نیز پرداخته اســت. طی ســال های 1968 تا 
2021)1348تــا1400( شــرکت های نفتــی مراحــل گوناگونــی در 
تحریــف وقایــع پشــت ســر گذاشــته اند: از انــکار حقایق علمی 
شــروع کردند، به تحریف آنها پرداختند و در آنها شــبهه افکنی 
کردنــد، ســپس به هجمــه روی آورده و با آنها مخالفت کردند. 
آنهــا اکنــون نیــز بــه هراقدامــی بــرای مقابله با کاهش انتشــار 

گازهای گلخانه ای متوسل می شوند. 
کریستف بونوی، یکی از نویسندگان این مطالب  و مدیر 
 )CNRS-EHESS( پژوهش مرکز پژوهشــهای تاریخی  فرانســه
معتقــد اســت: »ده ســال اســت مورخــان آمریکایــی اقدامــات 
شــرکت های نفتــی آمریکایــی را در ایجــاد اختــال و تأخیــر در 
و تحلیــل  تنظیــم دســتورالعمل های زیســت محیطی تجزیــه 
کرده اند. اما در فرانسه اعتقاد بر آن است که این گونه شرکتها 

نسبت به اِکسون موبیل عملکرد بهتری دارند.«
منبع: لوموند

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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هشدار ریسک پذیر بودن 
آسمان ایران تمدید نشد

سرپرســتســازمانهواپیماییکشــوریازتمدید
نشــدنهشــدارریسکپذیربودنفضایآسمانایران
ازسویآژانسایمنیهوانوردیاتحادیهاروپاخبرداد.
به گزارش ســازمان هواپیمایی کشــوری، ســیاوش 
امیرمکــری در ایــن بــاره اظهــار کــرد: اتحادیــه هوانوردی 
اروپــا در خصــوص فضــای پــروازی ایران در ژانویه ســال 
۲۰۲۰، اطالعیــه هوانــوردی مبنی بــر محدودیت پروازی 
شــرکت های اروپایــی زیــر ارتفــاع ۲۵ هــزار پــا در فضای 
کشــور را صادر کرد که تا تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ برابر با 

۸ آبان ماه ۱۴۰۰، معتبر بوده است.
وی افــزود: در جهــت رفــع و حذف ایــن محدودیت 
رایزنی هایی توســط دفاتر تخصصی ســازمان هواپیمایی 
بــا  هوایــی  ناوبــری  و  فرودگاه هــا  شــرکت  و  کشــوری 
شرکت های هواپیمایی اروپایی، سازمان های هواپیمایی 

کشورهای منطقه و اروپا صورت گرفت.
سرپرســت ســازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: 
برهمین اســاس از امروز این محدودیت توســط آژانس 
ایمنــی هوانــوردی اروپایی بــرای شــرکت های هواپیمایی 

اروپایی تمدید نشد.

رئیس انجمن 
پرورش دهندگان: قیمت 

 منطقی هر کیلو قارچ

در بازار ۴۵ هزار تومان است
رئیــسانجمنپــرورشدهندگانقــارچخوراکی
گفــتکــهبرآوردهاحاکیازآناســتکهتولیدقارچ
تــاپایــانســالبــارشــد۱۰درصــدیبه۱۸۵هــزارتن

برسد.
مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ 
خوراکــی در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان، از 
افزایــش تولیــد قــارچ در بازار خبــر داد و گفت: با توجه 
بــه آغــاز فصل ســرما، کاهــش ۲۰ درصــدی تولید که در 

فصل گرما اتفاق افتاد به حالت عادی بازگشت.
او افــزود: علــی رغــم آنکــه واحدهــای کمپوســت با 
ظرفیت کامل کار می کنند، اما جوابگوی تقاضا نیست.
رجبــی ادامــه داد: بــا وجــود آنکــه مــواد اولیــه بــه 
ســختی و بــا قیمت هــای گــزاف تهیــه مــی شــوند، امــا 

واحدهای کمپوست با ظرفیت کامل کار می کنند.
رئیــس انجمن پــرورش دهندگان قــارچ خوراکی با 
یادآوری اینکه قیمت قارچ افزایش محسوســی نداشــته 
اســت، بیان کرد: هم اکنون قیمت تمام شــده هر کیلو 
قــارچ ۳۰ تــا ۳۳ هــزار تومــان اســت کــه بــا احتســاب 
هزینه هــای حمــل و نگه داری ۳۷ تــا ۴۰ هزار تومان در 

عمده فروشی عرضه می شود.
او قیمــت منطقــی هــر کیلــو قــارچ بــرای مصــرف 
کننــدگان را ۴۰ تــا ۴۵ هــزار تومان اعالم کرد و گفت: با 
توجــه بــه کمبــود عرضه، هــر کیلو قارچ با نــرخ ۶۰ هزار 
تومان در برخی خرده فروشی ها عرضه می شود که این 

نرخ مورد تایید ما نیست.
آنکــه واحدهــای  بــه  بــا توجــه  ادامــه داد:  رجبــی 
پرورش قارچ با ظرفیت کامل کار می کنند، پیش بینی 
می شــود که تولید تا پایان ســال با رشــد ۱۰ درصدی به 

۱۸۵ هزار تن برسد.

اخبـــــــــــــــــار

فاطمهیزدانی
آمارمنتشــرشــدهازســویوزارتصنعت،
معــدنوتجــارت)صمــت(نشــانمیدهــدکــه
قیمتبرنج،شــکروگوشــتدرشهریورامسال
بیــن۲۸.۴تــا۷۱.۶درصــدافزایــشیافتــهکــه
بیشــترینافزایــشقیمــتمربوطبهشــکربوده

است.
ایــن افزایــش در کنار افزایش قیمت جهانی 
شــکر، نارضایتی چغندرکاران از قیمت تضمیمنی 
و ابهــام تحقــق خودکفایــی در ایــن صنعــت خبــر 
از چالــش گرانــی پیــش روی ایــن صنعــت دارد 
 کــه گریبــان گیر تمامی شــاخه های صنایع غذایی

می شود.
شــکر فــارغ از اینکه به عنــوان یک محصول 
نهایــی ســبد مصرف خانوار قرار مــی گیرد کارکرد 
صنعتــی دارد کــه در ایــن دو بــازار بــا قیمت هــای 

متفاوتی نیز عرضه می شود.
منابــع بیــن المللــی گــزارش می دهنــد کــه 
جــاری  ســال  در  شــکر  جهانــی  قیمــت  متوســط 
میالدی نسبت به سال گذشته بالغ بر ۲۲ درصد 
رشد پیدا کرده و از هر کیلوگرم ۲۸ سنت )صدم 
دالر( به ۳۴ ســنت رســیده اســت. البته موج این 
افزایــش همانطــور که گفته شــد در بــازار ایران و 
در ســبد مصرف خانوارها تشــدید و به حدود ۷۲ 
درصــد رســید ولی دامنه ایــن بحران تنها دامنگیر 
خانوار نمانده و در ماه های آتی نگرانی از تشدید 
ایــن رونــد افزایش قیمــت برای مصــرف کنندگان 

صنعتی نیز وجود دارد.
کارخانجــات  انجمــن  دبیــر  دانایــی،  بهمــن 
قنــد و شــکر در مصاحبه ای بــا خبرگزاری مهر در 
مردادمــاه بــا بیــان اینکه نگران مزارع نیشــکر که 
تحت تاثیر بحران آب قرار دارند هســتیم، گفت: 
کشور در آستانه خودکفایی مجدد در حوزه شکر 

قرار دارد.
به فاصله سه ماه از اظهارات بهمن دانایی، 
در ســوم آبانمــاه جــاری پیمــان حصــادی مجــری 
طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو 

بــا خبرگــزاری ایلنــا ضمــن تائیــد افزایــش ســطح 
زیرکشــت چقندرقنــد از نارضایتــی چقنــدرکاران 

خبر می دهد.
همــه این اظهــار نظرها در کنار روند جهانی 
قیمت که به پیش بینی می شــود تا ســال ۲۰۲۵ 
از  خبــر  شــود  تثبیــت  )۱۴۰۴شمســی(  میــالدی 
احتمال افزایش قیمت شــکر در نیمه دوم ســال، 
بیــش از آنچــه بــرای نیمــه نخســت ســال گزارش 
شــده را مــی دهــد بــه خصــوص آنکــه  ابهــام در 
خودکفایــی کشــور در زمینــه تولید شــکر با توجه 
بــه نکتــه ای کــه بهمن دانایی در مورد نیشــکر به 
آن اشاره کرده و همچنین نارضایتی چقندرکاران 
از قیمت هــای تضمینــی نشــان از تــداوم نیــاز بــه 
واردات دارد. بنابرایــن مصــرف کننــدگان صنعتی 
شــکر و بــه خصــوص صنایــع غذایــی بایــد بــرای 
مدیریــت ایــن چالش تــا پایان ســال برنامه ریزی 

کنند.
عالوه بر شــکر براســاس آمار منتشــر شــده 
وزارت صمــت، افزایــش قیمــت هــر کیلــو برنــج 
طــارم اعال و هاشــمی درجــه یک از حدود ۲۶ هزار 
تومان در شــهریور ماه ســال قبل، با بیش از ۶۳ 
درصــد افزایــش به حدود ۴۳ هــزار تومان در ماه 
مشابه سال جاری در حالی است که در ماه های 
ممنوعیــت  دوره  کاهــش  ســر  بــر  جــدال  اخیــر 
فصلــی واردات برنــج بیــن دســتگاه های مختلــف 
و واردکننــدگان در جریــان بــود. اخیــرا مدیرعامل 
شــرکت بازرگانــی دولتی بــا یادآوری خشکســالی 
۵۰ سال گذشته و آسیب جدی آن به کشت های 
کاهــش  از  برنــج،  از جملــه  مختلــف کشــاورزی 
حــدود ۱۸ تــا ۱۹ درصــدی تولید برنــج داخلی خبر 
داده و همیــن موضــوع را عامــل افزایــش قیمــت 
برنــج داخلــی عنــوان کــرده بود. پیــش از این هم 
اواخــر خرداد ماه دبیر انجمــن واردکنندگان برنج 
از ذخیــره کــم برنــج خارجی خبــر داده بود و چند 
بار خواستار کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی 

واردات برنج شد.
اکنــون دوره ممنوعیــت فصلــی اســت که از 

ابتــدای مردادمــاه آغــاز شــده و تــا آبان مــاه ادامه 
حمایــت،  ســازمان  اعــالم  طبــق  حــاال  کــه  دارد 
ممنوعیت ثبت ســفارش برنج زودتر از سال های 
قبل، یعنی از اول آبان برداشــته شــد. موضوعی 

که گمرک آن را  رد کرده است.
گفتنــی اســت کــه در شــهریور مــاه امســال 
قیمــت برنــج تایلنــدی و پاکســتانی نیــز ۵۵.۹ و 
۲۸.۴ درصــد نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 
افزایــش یافتــه و از حــدود ۱۰ و ۲۰ هــزار تومــان 
به حدود ۱۶ و ۲۶ هزار تومان در شهریور امسال 

رسیده است.

شکردررتبهاولافزایشقیمت
البتــه در بیــن انــواع برنج، گوشــت و شــکر، 
بیشــترین افزایش قیمت در شــهریور ماه مربوط 
به شــکر اســت که قیمت آن ۷۱.۶ درصد نســبت 
به ماه مشــابه ســال ۱۳۹۹ افزایش یافته اســت؛ 
به طوری کــه قیمــت هــر کیلوگــرم شــکر ســفید از 
حدود ۸۲۰۰ تومان در شــهریور ســال قبل به ۱۴ 

هزار تومان در ماه مشابه امسال رسیده است.

البتــه مشــاهدات میدانــی نشــان می دهــد 
قیمــت شــکر نیــز در بســته های ۹۰۰ گرمــی در 
مغازه هــا بــه ۱۵ تــا ۱۸ هــزار تومــان هــم رســیده 
اســت. در ایــن رابطــه معــاون بازرســی ســازمان 
حمایــت مصــرف کنندگان و تولیدکننــدگان اوایل 
امســال علت افزایش قیمت شــکر را رو به اتمام 
بودن ذخایر شــکر وارد شــده با ارز دولتی عنوان 
کــرد و گفــت کــه با توجه بــه اینکه شــکر در حال 
حاضر با ارز نیمایی وارد می شــود دیگر مشــمول 

نرخ گذاری تثبیتی نیست. 

معــاونفنیگمرکازفاســدشــدنهزارتن
کاالیاساسیکهباارزترجیحیواردکشورشدند
خبــردادوگفــتکــهدرحــالحاضــر۲۵۵۰تــن
اقالمداروییشــاملســرم،شیرخشکوغذاهای

متابولیکمعطلمجوزهابرایترخیصاست.
بــه گــزارش فارس مهــرداد جمــال ارونقی از 
معطــل مانــدن حــدود ۷ میلیــون ســرم انســانی، 
۲۵۰ تــن ســرم بیماران دیالیزی و شیرخشــک در 

گمرک شهریار خبر داد.
معــاون فنــی گمــرک در مکاتبــه بــا مســئول 
کارگروه حقوقی و قضائی ستاد اقتصاد مقاومتی 
قضایــی  معــاون  و  تهــران  اســتان  دادگســتری 

دادستان عمومی و انقالب تهران اعالم کرد:

گمرکتهران)شهریارسابق(
متعاقب بازدید به عمل آمده از گمرک تهران 
و پیگیری هــای صــورت پذیرفتــه توســط ایــن حوزۀ 
معاونــت، همچنیــن اداره کل گمــرک یــاد شــده در 
بــازه زمانــی بازدیــد به عمــل آمــده تاکنــون، وفــق 

گزارش های واصله در اجرای مصوبات ابالغی:
انســانی  ســرم  عــدد   ۶.۹۶۶.۶۰۲ تعــداد   -۱
حمــل  بصــورت  کیلوگــرم   ۴.۴۶۸.۶۰۷ وزن  بــه 
یکســره از گمرک تهران ترخیص مع الوصف تعداد 
٢٨ کامیــون ســرم انســانی متعلــق بــه دو شــرکت 
واردکننده )از محل ١٣٠٠ تن ســرم انســانی وارده 
طی ٣ ماه اخیر(، در انبار شرکت انبارهای عمومی 

گمرک تهران تخلیه لیکن ترخیص نشــده است.
جملــه  از  محــور  ســالمت  اقــالم  ســایر   -٢
میــزان  بــه  متابولیــک  غذاهــای  و  شیرخشــک 
۱.۰۰۴.۶۵۶ کیلوگــرم، همچنیــن ٢٥٠ تــن ســرم 

مخصــوص بیمــاران دیالیــزی، بــا اخــذ مجوزهــای 
قانونــی، از گمــرک مزبــور ترخیــص شــده و ســایر 
انجــام  یــا  اظهــار  آســتانه  در  نیــز  مرتبــط  اقــالم 

تشریفات گمرکی می باشند.
ترخیــص  وارداتــی  کامیون هــای  تعــداد   -٣
شــده پــس از بازدیــد صــورت پذیرفتــه از گمــرک 

تهران، تعداد ٢٧٧ دستگاه می باشد.

گمرکغربتهران
گرچــه بدلیل ضیق وقت، بازدیدی از گمرک 
غــرب تهــران صــورت نپذیرفــت مــع الوصــف کلیۀ 
بخشــنامه های صــادره و دســتورات واصلــه، بــه 
گمــرک مزبــور ابــالغ و طبــق پیگیری هــای صــورت 

پذیرفته و گزارش واصله از گمرک یادشده:
١-هیچ محموله سرم انسانی، اقالم کرونایی 
و کاالهای سالمت محور به گمرک مربوطه وارد و 

از گمرک مزبور ترخیص نشده است؛
٢-تعداد کامیون های وارداتی  ترخیص شده 
از گمرک غرب تهران در بازه زمانی بعد از بازدید 
از گمرک تهران، ١٧٠ دستگاه اعالم شده است.

از  تشــکر  ضمــن   ، المجمــوع  حیــث  مــن 
آن مرجــع محتــرم،  از ســوی  دســتورات صــادره 
پیگیری های صورت پذیرفته و نظرات راهگشا در 
خصوص رفع مشــکالت موجود، مســتدعی است 

در صورت صالحدید دستور فرمایند:
۱- جلســات هفتگــی بــه ریاســت آن مرجــع 
گــزارش  ارائــه  جهــت  هفتگــی  بصــورت  محتــرم 
عملکــرد مســئولین مربوطه برگــزار و با ترک فعل 
صورت پذیرفته توسط دستگاه ها یا افرادی که در 
اجــرای مصوبــات ابالغــی تعلل نموده انــد برخورد 

قضایی الزم صورت پذیرد؛
۲-علیرغــم هشــدارهای مکــررِ اعــالم شــده 
توســط ایــن حــوزۀ معاونــت در خصــوص فســاد 
جنوبــی  و  شــمالی  بنــادر  در  اساســی  کاالهــای 
کشــور طــی ســال گذشــته و امســال، متأســفانه 
توجــه جــدی به ایــن هشــدارها صــورت نپذیرفت 
تــن کاالهــای  باعــث فســاد هــزاران  امــر  ایــن  و 
اساســی مشــمول ارز ترجیحی در برخــی از بنادر 
کشــور گردیــده که گــزارش بازدید رئیــس محترم 
قــوۀ قضاییــه از بنــادر و انبارهای عمومی اســتان 
خوزستان، مهر تأییدی بر مکاتبات و هشدارهای 

اعالمی از سوی گمرک بود.
باعنایــت بــه عــدم تعییــن تکلیــف کاالهــای 
رســوبی در گمــرکات فــرودگاه امام خمینــی )ره(، 
تهــران )شــهریار ســابق( و غــرب تهــران، علیرغــم 
انقــالب  و  عمومــی  دادســتانی  موکــد  تأکیــدات 
تهــران، بــه نظر می رســد این امــر در این گمرکات 
هــم مشــهود بــوده و الزم اســت برخــورد قانونــی 
الزم در راســتای تعییــن تکلیــف این اقالم صورت 

پذیرد؛
۳- بــا عنایت بــه اظهارات صورت پذیرفته از 
ســوی مســئولین محترم شرکت انبارهای عمومی 
و خدمات گمرکی ایران مبنی بر ارســال اطالعات 
در  شــده  دپــو  و  وارده  کاالهــای  کلیــۀ  آمــار  و 
انبارهــای مراجع تحویــل گیرنده، به صورت برخط 
در بســتر ســامانۀ جامــع تجــارت، دســتگاه های 
صادرکننــده مجوزهــای قانونــی علــی الخصــوص 
وزارت بهداشــت و وزارت جهــاد کشــاورزی ملــزم 
به اخذ اطالعات اشاره شده، رصد کلیۀ کاالهای 
وارده به انبارهای مراجع تحویل گیرنده و تعیین 

تکلیــف کلیــۀ کاالهــای مرتبط رســوبی موجود در 
انبارهای اشــاره شــده گردیده و نسبت به تعیین 
تکلیــف ایــن اقــالم ظــرف حداکثــر یک مــاه اقدام 

نمایند.
۴- علی رغم پیگیری های شبانه روزی و مکرر 
موضــوع ترخیــص کامیون های وارداتی موجود در 
گمــرکات اجرایــی کشــور و صــدور و ابــالغ بیــش 
از ۱۰ دســتورالعمل، بخشــنامه، اخطاریــه و... به 
متصدیــان ذیربــط و همچنین انعکاس مشــکالت 
واردکننــدگان کامیون هــا بــه آن مرجــع محتــرم، 
صرفاً در مهلت اعطایی، نزدیک به ۴۵۰ دستگاه 
کامیــون از دو گمــرک تهــران )شــهریار ســابق( و 
غــرب تهــران ترخیــص قطعی شــده اســت. گرچه 
ترخیــص ســایر کامیون هــای وارداتــی از گمــرکات 
مربوطــه در حــال انجــام اســت امــا بررســی های 
صــورت پذیرفته، تعلل، قصور، تقصیر و تخلفات 
متعــددی را، هم از ســوی بعضی از دســتگاه ها و 
مراجــع ذیصــالح و ذی مدخل در این ارتباط و هم 
از ســوی برخــی از واردکننــدگان ایــن کامیون هــا 
نشــان می دهد که در صــورت ورود مرجع محترم 
قضایــی بــه این موضوع ملی، زوایای مختلف این 

موارد مشخص خواهد گردید.
ایــن  اصلــی  اینکــه صاحــب  بــه  عنایــت  بــا 
کامیون هــا در اصــل قشــر زحمتکــش رانندگانــی 
بــا پیگیری هــا و مراجعــات متعــدد  هســتند کــه 
نســبت به اعالم این تخلفات اقدام می نمایند ، 
همچنیــن در راســتای تعییــن تکلیف کامیون های 
موجــود در گمرکات یاد شــده پیشــنهاد می گردد 
بــرای بررســی فــوری موضوع اشــاره شــده، ضابط 
مشــخصی تعییــن و یــا بــرای کل پرونــده، حکــم 

بازپرســی به دســتور دادســتان محتــرم عمومی و 
انقــالب تهــران صــادر تــا موضوعات اشــاره شــده 
مــورد بررســی فــوری قرار گرفته و برخــورد الزم با 
متخلفیــن و مقصریــن در ایــن امر صــورت پذیرد. 
مکاتبــات  در  کــه  همانگونــه  اســتحضار،  مزیــد 
ارسالی این حوزۀ معاونت با آن مرجع محترم نیز 
اعالم شــده اســت برخی از مشــکالت درگیرشــده 
در راســتای ترخیــص کامیون هــای وارداتــی هنــوز 
مرتفــع نشــده و برخــی از مراجــع نیــز نســبت بــه 
مکاتبات و مصوبات ارسالی از این حوزۀ معاونت 
بــی اعتنــا بوده و هرگونه اقدام را منوط به صدور 

دستور مقام محترم قضایی می دانند.
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت   -۵
اســتقرار  بــه  نســبت  فوریــت  بقیــد  پزشــکی 
نماینــدگان خــود در گمرک فــرودگاه امام خمینی 
)ره( بــرای تعییــن تکلیف قطعــی اقالم و کاالهای 
سالمت محور رسوبی در سردخانه ها و انبارهای 
مرجــع تحویــل گیرنــده در گمــرک مزبــور و نیز در 
گمــرک تهــران جهــت بررســی و تعییــن تکلیــف 
نزدیک به ۸۰۰ تن ســرم انســانی موجود و تخلیه 
شده در گمرک اخیرالذکر ظرف ۳ ماه اخیر اقدام 
و نتیجه اقدامات صورت پذیرفته را به استحضار 

آن مرجع محترم برساند.
امــوال  فــروش  و  آوری  جمــع  ســازمان   -۶
تملیکــی بقیــد فوریت نســبت به امحــاء ۲۵۰ تن 
ســرم انســانی رســوبی موجود در انبارهای مرجع 
تحویــل گیرنــده گمــرک تهــران بــه نحــوی کــه در 
جلســۀ مــورخ ۱۲ مهرمــاه ســالجاری در جلســۀ 
دادســتانی عمومــی و انقــالب تهران مقــرر گردید 
اقدام و نتیجه را به آن مرجع محترم اعالم نماید.

موضــوعگرانــیمرغوعرضــهباالترازنرخ
مصوبنقلهرمحفلیشــده،بهطوریکههر
کیلــوگــرممــرغتا۴۰هزارتومانهمدرســطح

خردهفروشیهاعرضهمیشود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، چند 
ماهی است که گرانی مرغ و عرضه باالتر از نرخ 
مصوب نقل هر محفلی شده است که مسئوالن 
و فعــاالن صنعــت طیــور دالیــل خــاص خــود را 
بــرای ایــن گرانی ها مطــرح می کننــد، اما کاهش 
دسترســی دهک هــای ضعیف و حتــی حذف مرغ 
از ســبد مصرفی در پی این نوســانات بسیار حائز 

اهمیت است .
آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه بعــد از اصالح 
نــرخ مصوب مرغ در فروردین، قیمت مولفه های 
ارز  بــا  کــه  ســویا  کنجالــه  و  ذرت  نظیــر  تولیــد 
ترجیحی تامین می شد، افزایش یافت که همین 
امر زمینه را برای نابه ســامانی و التهابات قیمت 
در بازار فراهم کرد، هر چند قرارگاه ســاماندهی 
بازار مرغ با هدف آرامش بازار تشــکیل شــد، اما 
نتوانســت چنــدان موفــق باشــد چــرا کــه کمتــر از 
یــک مــاه پــس از اعالم رســمی قیمــت ۲۴ هزار و 
۹۰۰ تومانی، التهابات قیمت در بازار آغاز شــد و 

تاکنون همچنان ادامه دار بوده است.
کــه  باورنــد  ایــن  بــر  از مســئوالن  بســیاری 
قیمــت گذاری دســتوری یــا ســرکوب قیمت ها در 
بــازار رقابتــی همچــون مــرغ، جوابگو نیســت چرا 

کــه بــه دلیل نبود ابزار مناســب، امکان نظارت تا 
انتهــای خــط اجــرای قیمت مصــوب دولتــی وجود 
نــدارد کــه بــا وجــود ایــن  حــذف ارز ترجیحی یک 
بار برای همیشه به این نوسانات پایان می دهد.
این پایان  ماجرا نیست چرا که اعالم قیمت 
۳۱ هــزار تومانــی هــر کیلــو مــرغ گــرم از ســوی 
مدیر عامل پشــتیبانی امور دام، بار دیگر بازار را 
متشــنج کرده و نگرانی هایی در بین آحاد جامعه 
ایجــاد کرده اســت، هــر چند این قیمــت هنوز به 
طــور رســمی اعــالم نشــده اســت، اما اعــالم نرخ 
۳۱ هــزار تومانــی، زمینه را برای چند نرخی بودن 
قیمــت در بــازار فراهــم کرده اســت بــه طوری که 
هر کیلو گرم مرغ تا ۴۰ هزار تومان هم در سطح 

خرده فروشی ها عرضه می شود.
حال به ســراغ مســئوالن ذی ربــط می رویم 
تــا از دالیــل گرانــی مــرغ، علــل چندنرخــی بــودن 
قیمــت و راهکارهــای رســیدن بــازار بــه آرامش با 

خبر شویم:

قیمتگذاریدستوریدربازار
رقابتیجوابنمیدهد

برومند چهار آیین رئیس هیئت مدیره شرکت 
تعاونی مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با یادآوری 
دالیــل گرانــی مرغ در بــازار اظهار کرد: بنابر تجربه 

سنوات اخیر ابزاری که دولت در امر کنترل قیمت 
در اختیار دارد، ناکارآمدی خود را ثابت کرده است، 
چــرا که هیچ گاه قیمت های اعالمی توســط دولت 
منطبــق با شــرایط بــازار و هزینه تمام شــده تولید 

نبوده است.
او افزود: طنز تلخ ماجرا در داستان مرغ آن 
است که تاثیر ذرت و کنجاله سویا که به اصطالح 
با ارز ترجیحی از طریق سامانه بازارگاه در اختیار 
مرغــدار قرار می گیــرد، حداکثر ۵۵ درصد قیمت 
تمام شده را تشکیل می دهد و مابقی هزینه ها 
همچــون جوجــه یــک روزه ، واکســن، ریزمغــذی، 
دارو و حمــل و نقــل آزاد اســت کــه بــا وجــود این  
جــای این ســوال مطرح اســت تــا زمانی که دولت 
تنهــا ۵۵ درصــد نهاده هــا را بــا ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
تامیــن  مــی کند، چطور انتظــار دارد، مرغدار مرغ 
تولیدی خود را با قیمت دستوری غیر کارشناسی 
در بازار عرضه کند؟ در حالی که با قیمت مصوب 

به دست مصرف کننده نمی رسد.
چهارآییــن ادامــه داد: گرچــه آمــار ظرفیــت 
موقعیــت  مرغــداری،  واحدهــای  جوجه ریــزی 
واحدها، میزان جوجه ریزی و سهمیه تخصیصی 
تــا  بارگیــری  همچنیــن  و  ســویا  کنجالــه  و  ذرت 
ســکوی کشــتارگاه مشخص اســت، اما بعد از آن 
هیــچ ابــزاری در اختیــار دولت نیســت کــه بگوید 
چــه میــزان از مــرغ تولیــدی پــس از پخــش در 
شــبکه مویرگــی بــه دســت مــردم رســیده اســت؟ 

واقعیــت آن اســت کــه بــه دلیل تعــدد واحدهای 
خرده فروشــی و توزیع روزانه ۷ هزار تن گوشــت 
مرغ در سطح کشور که رقم زیادی است، دولت 
بــه انــدازه کافــی نیــرو در اختیار ندارد کــه بتواند 

کنترل الزم را انجام دهد.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه امــکان 
نظــارت به دلیل مشــکالت سیســتم توزیع وجود 
نــدارد، گفــت: بــازار بــر مبنــای مکانیــزم عرضــه و 
تقاضــا شــکل می گیرد و همواره در بــازار رقابتی، 
همچــون مــرغ، بــدون داشــتن ابــزار مناســب تــا 
انتهــای خــط نمــی تــوان قیمــت مصــوب دولتی را 

اجرا کرد.
این فعال صنعت طیور با بیان اینکه قیمت 
گذاری دستوری یا سرکوب قیمت ها طی ۴۰ سال 
اخیــر ناشــی از نبــود ابــزار مناســب جــواب نداده 
اســت، گفــت: زمانــی کــه ابــزار کارآمــد در اختیار 
دولــت نیســت؛ بنابرایــن نبایــد بــا اعــالم قیمــت 
مصــوب، در مــردم  انتظار بیهوده ایجاد کرد و یک 
بــار بــرای همیشــه با حــذف ارز ترجیحــی و توزیع 
کاالبــرگ الکترونیــک بــه دهک هــای آســیب پذیر، 

این مشکل را باید حل کرد.
او بــا مرور اثرات ســوء ســرکوب قیمت مرغ 
در امــر تولیــد بیــان کــرد: قیمت گذاری دســتوری 
و بــی توجهــی بــه هزینه هــای تولید موجب شــد، 
بســیاری از تولیدکنندگان از صنعت خارج شــوند 
بــه طــوری کــه از ۲۷ هــزار مرغــداری کــه فعالیت 

مــی کردنــد، هــم اکنــون حــدود ۱۶ هــزار و ۵۰۰ 
تولیدکننــده در ســامانه  فعــال هســتند، چــرا که 
تعــدادی زیادی ورشکســت و تعــدادی از آنها هم 

رغبتی به امر تولید ندارند.
چهارآیین قیمت کنونی تمام شــده هر کیلو 
مــرغ زنــده درب واحدهــای مرغــداری را ۲۱ هــزار 
تومان اعالم کرد و افزود: براین اســاس هر کیلو 
مــرغ گــرم بــا قیمــت ۳۱ تــا ۳۲ هــزار تومــان باید 
به دســت مصــرف کننده نهایی برســد و عرضه با 

نرخ های باالتر گرانفروشی است.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت تعاونــی مادر 
تخصصی صنعت طیور ادامه داد: بنابر وعده های 
وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر حذف قیمت گذاری 
دســتوری، انتظــار مــی رود که ایــن تصمیمات هر 
چــه ســریع تــر عملیاتی شــود تا قیمت بــر مبنای 
مکانیــزم  عرضــه و تقاضا شــکل گیــرد و در مقابل 
دولت به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر، از 
مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارز 
ترجیحــی و آزاد، ۶۰ هــزار میلیــارد تومان را تحت 
کاالبرگ در اختیار اقشــار آســیب پذیر و ۲۰ هزار 
میلیــارد تومــان بــه عنوان تســهیالت کــم بهره در 

اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.
او با بیان اینکه اقتصاد الزامات و زبان خاص 
خود را دارد، تاکید کرد و گفت: در بازارهای رقابتی 
همچــون مــرغ، با ازدیاد عرضــه قیمت کاهش و با 

کمبود عرضه قیمت باال می رود .

جدیدترین قیمت حبوبات 
در بازار

لوبیا چیتی در مرز ۷۰ هزارتومان ایستاد
قیمــت افزایــش از حاکــی میدانــی مشــاهدات
حبوباتدربازاراســت؛بهطوریکهقیمتیکبســته
لوبیــاچیتــی۹۰۰گرمــیبرخیبرندهابــهمرز۷۰هزار

تومانهمرسیدهاست.
به گزارش ایســنا بر اســاس مشــاهدات میدانی از 
خــرده فروشــی های ســطح شــهر تهــران قیمــت حبوبات 
بسته بندی به وزن حدود ۹۰۰ گرم به شرح زیر است:

کاال)بسته
قیمتبندی۹۰۰گرمی(

۶۳تا۶۹هزارتومانلوبیا چیتی

۵۲هزارتومانماش

 ۳۸ تا۴۴هزارتوماننخودلوبیا

۵۵ تا ۶۰ هزارتومانلپه

۴۷ تا  ۵۵هزارتومانعدس

۵۲ تا ۵۹ هزارتومانلوبیا قرمز

 ۳۸ تا ۴۳هزارو۵۰۰ تومانلوبیا سفید

۴۷هزارتوماندال عدس

۴۹هزارو۵۰۰ توماننخود

گفتنی اســت قیمت های ذکر شده حدودی بوده و 
بسته به نوع برند کمتر یا بیشتر است.

همچنیــن قیمــت برخــی از ایــن اقــالم بــر اســاس 
اعالم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

در سامانه ۱۲۴ به شرح زیر است:

 کاال

قیمت)حداقلتاحداکثر()یککیلوگرمی(

۳۴ تا ۴۱هزارو۵۰۰ تومانلوبیا چیتی

۳۸ تا ۴۳هزارو۳۰۰ تومانلپه

۲۷هزارو۲۰۰ تا ۲۹هزارو۲۰۰ تومانعدس

۲۹هزارو۴۰۰ تا۳۳هزارو۸۰۰ تومانلوبیا قرمز

۲۲هزارو۳۰۰ تا ۲۸هزارو۳۰۰ توماننخود

شکر؛صدرنشینگرانیدرشهریور
پیش بینی می شود شکر در نیمه دوم سال، بیش از آنچه در نیمه نخست رخ داده است، افزایش قیمت داشته باشد

براساسمشاهداتمیدانی:مرغهستامانهبانرخمصوب

گمرک:هزارانتنکاالیاساسیواردشدهباارزدولتیفاسدشد
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خدمــات  صادرکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
فنــی و مهندســی اظهــار کــرد کــه صــادرات 
۶۰۰ میلیــون دالر خدمــات فنــی و مهندســی 
بــه دیگــر کشــورها رقــم بســیار کمــی اســت 
کــه حتــی ۱۰درصــد از رکوردی که ما در ســال 

۱۳۹۰ داشتیم هم نمی شود.
بــا  گفت و گــو  در  صالحی جاویــد  بهمــن 
صــادرات  وضــع  مــورد  در  ایلنــا  خبرگــزاری 
خدمات فنی و مهندســی به کشــورهای حوزه 
آمریــکای التیــن و آفریقــا اظهــار کــرد: اگــر ما 
بتوانیــم پروژه هایی را در کشــورهای آمریکای 
التین داشــته باشــیم، آنها مزیت های نســبی 
بانکــی  مشــکالت  داشــت  خواهنــد  پــی  در 
همچنان در این منطقه وجود دارد برای مثال 
در مورد ونزوئال که ارتباط سیاسی خوبی بین 
دو کشــور وجود داشــته و استقبال خوبی هم 
از ایرانیان می شــود این مشــکالت وجود دارد 
ولی در روزهای آتی جلسه کمیته مشترک دو 

کشور شکل می گیرد.
طــرف  از  درخواســت هایی  افــزود:  او 
ونزوئــال در مــورد تامیــن تجهیــزات مهندســی 
و طراحــی وجــود دارد اما مشــکل اساســی در 
ایــن بــاره تامیــن نقدینگــی و منابــع اســت که 
مانعی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی 
ایجــاد می کنــد. اگــر ایــن موضوع بــه خوبی از 
طرف دولت مدیریت شــود بازار ونزوئال، بازار 
خوبی است که رقبای کمی هم داریم. رقبایی 
کــه بنیه هــای مالــی و حمایت های سیاســی و 
بانکــی برخــوردار هســتند نمی تواننــد در ایــن 
بــازار حضــور داشــته باشــند و مــا بــه راحتــی 
راه ســازی،  ماننــد  حوزه هایــی  در  می توانیــم 
پتروشــیمی،  گاز،  نفــت،  ساختمان ســازی، 
نیروگاه ســازی و... که تشــکیل ســبد متنوعی 

از پروژه ها را می دهد کار کنیم.
مــورد  در  کــرد:  تصریــح  صالحی جاویــد 
دیگــر کشــورهای آمریــکای التین ماننــد کوبا، 
اروگوئــه و نیکاراگوئــه، وضــع مــا در صــادرات 
خدمات فنی و مهندسی نسبتاً مناسب است 
امــا در مورد برزیــل می توان گفت که بازار در 
دسترســی بــرای شــرکت های ایرانــی نیســت 
و اســتقبال زیــادی هــم وجــود نــدارد، امــا بــه 
طــور کلــی آمریکایی التین بازار بســیار خوبی 
دارد. ولــی مشــکل اساســی در مــورد آن بعــد 
مســافت و نیــروی انســانی اســت کــه در ایــن 
مــورد شــرکت های ایرانــی می تواننــد در قالب 
مدیریــت پیمــان در این کشــورها حضــور پیدا 
کــرده و طراحی مهندســی انجــام دهند که به 

خودی خود بازار بسیار خوبی است.
او بــا اشــاره بــه بــازار آفریقــا نیــز گفت: 
برخــی از کشــورها در آفریقــا بــه علــت ذخایر 
موجــود در آنهــا از توان مالــی خوبی برخوردار 

برخــی  طــرف  از  ایــن  بــر  عــالوه  هســتند. 
کشــورها  ایــن  بــه  بین المللــی  نهادهــای  از 
اعتباراتــی تخصیــص داده می شــود. بــا وجود 
ایــن  باز هم مشــکل ایران بــا بانک ها و بحث 

تحریم ها چالش ساز می شود.
دبیــر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی 
و مهندســی خاطرنشــان کرد: گرچــه بازارهای 
بازارهــای  دو  هــر  آفریقــا  و  التیــن  آمریــکای 
بســیار خوبــی هســتند امــا ســازماندهی الزم 
برای مدیریت، هدایت و حمایت شــرکت های 
ایرانی را در بدنه دولت نداریم. امیدواریم که 
دولت جدید بتواند با شــیب مناســبی ما را به 
سمت اهداف خود در این زمینه هدایت کند.
او بــا انتقــاد از رونــد صــادرات خدمــات 
کــرد: صــادرات ۶۰۰  بیــان  فنــی و مهندســی 
بــه  میلیــون دالر خدمــات فنــی و مهندســی 
دیگر کشورها رقم بسیار کمی است که حتی 
۱۰درصــد از رکــوردی کــه مــا در ســال ۱۳۹۰ 

داشتیم هم نمی شود.
صالحی جاوید با تاکید بر نقش دولت ها 
در  حضــور  بــرای  ضمانتنامــه  صــدور  گفــت: 
بــرای  همچنــان  کار  شــروع  و  مناقصــات 
شرکت های ایرانی مشکل است. این موضوع 
بــه پاشنه آشــیل فعــاالن ایــن حــوزه  و به طور 
کلــی صــادرات خدمــات فنی و مهندســی بدل 
شده است در حالی که دولت ها می توانند در 
این باره نقش کلیدی بازی کنند. دولت ها در 
هم پیمانی های سیاســی و امنیتی برای بخش 
خصوصــی کــه همــان بخــش مردمــی اســت 

پروژه هایی اخذ می کنند.
او در ادامه اضافه کرد: وقتی مشوق های 
صادراتــی بــه خوبــی داده نمی شــود در عوض 
سران سیاسی در سفرهای خود باید پیمان ها 
بخــش  دســت  بــه  و  بگیرنــد  را  پروژه هــا  و 
خصوصــی برســانند. بایــد از روابــط سیاســی، 
امنیتی، دیپلماتیک، نظامی و... استفاده کرد 
تــا بــرای شــرکت ها کار و بــرای مردم اشــتغال 
ایجاد شــود. دولت های ما تاکنون این وظیفه 
را برای خود قائل نبودند و به نظر می رسد که 
اقدام دیرهنگامی برای اتخاذ منافع اقتصادی 
از طریــق راه هــای سیاســی و امنیتــی انجــام 

می شود.
دبیــر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی 
و مهندســی ادامــه داد: عــالوه بر این مســائل 
نــام شــرکت های  گرفتــن  قــرار  ماننــد  جزئــی 
ایرانی بین لیســت شــرکت هایی کــه مبادالت 
فنی شرکت ها با آنها انجام می شود، پیگیری 
شــود. چنیــن مســائلی از جملــه پشــتیبانی با 
تضامیــن معتبــر از جملــه مــواردی اســت کــه 
صادرات خدمات فنی و مهندســی و همچنین 

اشتغال و درآمد ما را توسعه می دهد.

اخبـــــــــــــــــار

در جلســه کمیته گمرک ســتاد تســهیل 
و رفــع موانــع تولیــد اتــاق ایــران بــر اصــاح 
برخی روندهای مشــکل زا در گمرک از جمله 
مشــکل  و  کاال  ارزش  تعییــن  رونــد  اصــاح 
اظهــاری-  )بیــش  کاال  ارزش  بیش بــود  ظــن 

گران نمایی( تأکید شد.
جلســه کمیتــه گمــرک ســتاد تســهیل به 
ریاســت علــی وکیلی، مدیــر کل دفتر واردات 
گمــرک، در اتاق ایران برگزار شــد. کمیســیون 
واردات اتــاق ایــران به عنــوان دبیرخانه ثانویه 
ایــن کمیتــه میزبــان اعضای جلســه بــود. این 
کمیتــه کــه عــالوه بر وکیلــی، محمــد فاروقی، 
نایب رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت اتــاق 
هیات رئیســه  عضــو  احمد هاشــمی،  ایــران، 
اتــاق تعــاون ایــران، حســین تاجیــک، مشــاور 
عالــی اداره نظــارت ارزی بانک مرکزی، مهدی 
علیپور، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای 
صادراتــی و وارداتی ســازمان ملی اســتاندارد، 
غالمرضــا للـــه گانی، عضو کمیســیون حقوقی 
و قضایــی خانــه صنعــت و معــدن و تجــارت 
ایــران و گلنــاز نصراللهــی، مشــاور اقتصــادی 
معاونــت امــور صنایــع وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت از اعضــای آن هســتند قــرار اســت 
مســائل و مشکالت گمرکی واحدهای تولیدی 

را حل وفصل کند.
دســتور کار این جلســه بــه ارائه گزارش 
درباره موانع و مشــکالت پرونده های ارجاعی 
بــه دفتــر تعییــن ارزش و همچنیــن بررســی 
مشکالت مدت زمان ورود موقت کاال )مربوط 
به شــرکت نیکسان درب( و بررسی مشکالت 
تســویه ورود موقــت )مربــوط به شــرکت فوکا 
صنعــت صبــا( اختصــاص داشــت و حســین 
عسگری ثابت، رئیس گروه دفتر ارزش گمرک 
ایــران، اصغــر مظاهــری، عضــو هیــات مدیــره 
انجمــن کارگــزاران گمرکی، عبدهللا صفرزاده، 
رئیــس گــروه دفتــر صــادرات گمــرک ایــران از 

مهمانان این جلسه بودند.
عضــو  مظاهــری،  جلســه  ابتــدای  در 
هیات مدیــره انجمن کارگزاران گمرکی با اشــاره 
به مشــکالت مربوط به بیش بود ارزش کاال در 
گمرک بعد از اصالح آیین نامه مربوطه در سال 
۹۰ گفــت: در مــورد نــزول ارزش روال این گونه 
اســت کــه صاحــب کاال ارزشــی را دربــاره کاالی 
صادراتــی خــود اظهــار می کنــد امــا گمــرک برای 
آن نــزول ارزش زده و بعــد ارزش گمرکــی را بــر 
اساس روش هایی تعیین کرده و حقوق ورودی 

را هم بر همان اساس دریافت می کند.
او ادامــه داد: در مــورد بیش بــود ارزش 

هــم بایــد همین اتفــاق بیافتد و مــا می گوییم 
اگــر گمــرک تشــخیص می دهــد ارزش گمرکی 
آن چیزی که صاحب کاال اظهار کرده نیســت 
پس حقوق ورودی را هم بر اســاس آن چیزی 
کــه ارزش گمرکــی اســت دریافــت کنــد یعنی 
گمرک باید در هر دو حالت نزول یا بیش بود 
ارزش، یکســان عمــل کند. ســوال اینجاســت 
کــه چــرا گمــرک در شــرایط بیش بــود ارزش 
می گویــد چــون خــود صاحب کاال اظهــار کرده 
مــن آن را کــم نمی کنم امــا در مورد نزول این 

کار را انجام می دهد؟
مظاهــری بــا بیــان اینکــه بحــث بررســی 
ارزش بــه ایــن ترتیــب عواقــب زیــادی بــرای 
صاحبان کاال ایجاد کرده اســت ادامه داد: در 
مــواردی کــه گمرک ارزش کاالی اظهارشــده را 
نازل تشخیص می داد تکلیف مشخص بود یا 
کاال در گمرک باقی می ماند و یا در سپرده ای 
به صــورت نقــدی و یــا ضمانت نامــه بــه گمرک 
پرداخت می شــد تا بعد بررســی شود و کاال از 

گمرک ترخیص می شد.
ارزش،  بیش بــود  مــورد  در  افــزود:  او 
گمــرک اجــازه ترخیــص می دهد اما مشــکالت 
اصلی از این به بعد شــروع می شــود تا وقتی 
صاحــب کاال پاســخ بیش بــود ارزش را نــداده 
متوقــف  کاال  صاحــب  کارهــای  تمــام  اســت 
تســلیم  او  بــه  را  اســناد  دیگــر  نــه  می شــود 
می کننــد و نــه گشــایش جدیدی بــاز می کنند 
و نه سپرده های او را آزاد می کنند. همه چیز 

متوقف باقی می ماند.
فاروقــی، نایب رئیس کمیســیون تســهیل 
تجــارت اتــاق ایــران تأکیــد کــرد: بررســی ارزش 
کاال در گمرک از مشــکالت همیشگی صاحبان 
کاالســت. وضــع ارزش گــذاری و آنچــه در دفتر 
ارزش اتفــاق می افتــد مطلــوب نیســت چرا که 
جلوی فعالیت بسیاری از شرکت ها و واحدهای 
تولیــدی به ظــن بیش بود ارزش گرفته شــده و 

فعالیت آن ها متوقف شده است.
وکیلی، رئیس کمیته گمرک ستاد تسهیل 
هــم بــا دســتور پیگیــری ســریع ایــن مشــکل 
در دفتــر ارزش گفــت: نظــر گمــرک در مــورد 
بیش بــود ارزش نظر قطعی نیســت و تا زمانی 
که این موضوع قطعی نشده سایر سازمان های 

ذی ربط نباید اقدام موثری انجام دهند.
او گفــت: می تــوان ایــن پیشــنهاد را در 
ســتاد تســهیل مطرح کرد که به عنوان مزیت 
بــرای واحدهــای تولیــدی، اگــر کاالی وارداتــی 
واحدی یک بار با بیش بود ارزش مواجه شــد 

از واردات منع نشوند.

بــه گفتــه رئیــس ســازمان شــیات ایــران، در 
افزایــش دو  برنامــه چهــار ســاله تحولــی شــیات، 
برابــری تولیــد محصــوالت شــیات پیش بینــی شــده 

است.
نبــی هللا  گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی،  بــه 
خون میرزایــی گفــت: اکنون تولیدات شــیالت کشــور 
یک میلیــون و ۲۷۰هــزار تــن اســت کــه بایــد در یــک 
برنامــه چهــار ســاله ایــن میــزان بــه دو برابــر افزایش 

پیدا کند.
او اضافــه کــرد: در دو ســال گذشــته بــا وجــود 

تحریــم جدیــد و بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی در 
شــرایط دشــواری بــرای تحقــق اهــداف قــرار گرفتیــم 
امــا بــا ایــن حــال بیــش از ۹۲درصــد برنامــه ششــم 
محقــق شــد. خون میرزایــی افــزود: در بخش صنعت 
پــرورش ماهــی در قفــس عقب ماندگی هایــی وجــود 
داشــت کــه بــا توجه بــه بومی ســازی بخــش عمده ای 
از مشــکالت در این حوزه برطرف شــد و موانع پشت 
سر گذاشته شد. رئیس سازمان شیالت ایران اظهار 
کرد: تسهیالت در نظر گرفته شده برای صیادان باید 
بدون کم و کاســت پرداخت شــود و اگر مشــکلی در 

ایــن زمینــه وجــود دارد بــا پیگیری از بانک کشــاورزی 
مرتفع شود.

او گفت: بیمه جامع صیادی نیز مشکالتی دارد 
که ناشی از محدودیت های مالی است به این ترتیب 
کــه دولت ســهم خــود را برای بیمه صیــادان پرداخت 
نکرده که این موضوع مســتلزم پیگیری هم دولت و 

هم مجلس است.
خون میرزایــی افزود: امســال بین ۵۹ تا ۶۱هزار 
تــن تولیــد میگو خواهیم داشــت کــه تقریبا در حدود 

تکلیف برنامه است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران می گوید 
ســه روش از چهــار شــیوه ای کــه بــرای بازگشــت ارز 
حاصــل از صــادرات تعریــف شــده تقریبــاً غیرممکن 
است و بازگشت ارز به صورت اسکناس فیزیکی هم 

مشکات خاص خود را دارد.
چنــد هفته قبل تعــدادی از نمایندگان مجلس، 
طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن امکان برخورد 
بــا صادرکنندگانــی کــه ظــرف ســه مــاه ارز حاصــل از 
فروش محصوالتشــان را به کشــور نیاورده اند فراهم 

شده و برای آنها عنوان مجرمانه صادر می شود.
ایــن  از  انتقــاد  بــا  صادرکننــدگان  از  بســیاری 
طــرح اعــالم کرده انــد که بــا توجه بــه محدودیت های 
تحریــم و اف ای تــی اف از یــک ســو و طوالنــی بــودن 
زمــان صــادرات و بازگشــت ارز حاصل از آن از ســوی 
دیگر، نه تنها این طرح گره گشا نخواهد بود که حتی 
موجب از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی و خروج 

سرمایه گذاران می شود.
در طــول حــدود ســه و نیــم ســال گذشــته، بــا 
توجــه بــه آغــاز دور جدیــد تحریم هــای امریــکا علیــه 
ایــران، دولــت اعالم کرده کــه صادرکنندگان موظفند 
بخــش مهمــی از ارز حاصــل از صــادرات خــود را در 
قالــب تعهــدات ارزی بــه کشــور بازگرداننــد. هرچنــد 
تاکنــون نیــز راه هایــی برای برخورد بــا صادرکنندگانی 
که ارز خود را نیاورده اند پیش بینی شده ولی تاکنون 

جرم انگاری آنها در دستور کار نبوده است.
بخــش  معتقدنــد:  خصوصــی  بخــش  فعــاالن 
مهمی از ارز بازنگشته به کشور نه به این بخش که 
به شــرکت های خصولتی و پتروشــیمی ارتباط دارد و 
اگــر بناســت برخوردی صورت گیرد نیــز باید با هدف 
تغییر رفتار آنها اجرایی شــود. کیوان کاشــفی، عضو 
هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در دیدار اخیر خود 
بــا نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی نیــز بار دیگر 

بر این موضوع تاکید کرده است.
او با بیان اینکه رفع تعهدات ارزی به اصلی ترین 
چالش صادرکنندگان کشور در سه سال اخیر تبدیل 
شــده و بســیاری از صادرکننــدگان توانمنــد را گرفتــار 
کرده است، یادآور شد: سه سال است برای رفع این 

مشکل از طریق اتاق ایران تالش می کنیم.
رئیــس اتــاق کرمانشــاه اظهــار کــرد: متأســفانه 
توســعه  ســازمان  بــه  جــای  اخیــر  ســال  ســه  در 
عمــده  صــادرات،  اصلــی  متولــی  به عنــوان  تجــارت 
سیاســت گذاری های صــادرات از ســوی بانــک مرکزی 
انجــام شــد و جــوی کــه بانــک مرکــزی ایجــاد کــرد که 

تحریــم  شــرایط  در  صــادرات  ارز  نیافتــن  بازگشــت 
باعث ایجاد مشــکل خواهد شــد، بــر تمام حوزه های 

تصمیم گیری مرتبط با صادرات سایه انداخت.
بــه تشــریح پیامدهــای سیاســت های  کاشــفی 
ســخت گیرانه ارزی پرداخــت و بــا اشــاره بــه اینکــه 
مهم ترین پیامد، کاهش صادرات بود، اظهار کرد: هر 
کشور دیگری بود با این جهش نرخ ارز ۷، ۸ برابری 
ارز در ســه ســال اخیــر، جهــش صادرات هم داشــت 
اما ما در این مدت نه تنها رشــد نداشــتیم بلکه روند 

صادرات در کل کشور تا حدودی هم نزولی شد.
صادرکننــدگان  و  تجــار  برخــی  رفتــن  کنــار  او 
باســابقه و شناســنامه دار از فعالیت هــای تجــاری و 
صادرات را از پیامدهای دیگر سیاست های انقباضی 

ارزی دانست.
مشــکالت  متأســفانه  کــرد:  اضافــه  کاشــفی 
بازگشــت ارز تجــار کوچــک را بیشــتر گرفتــار می کنــد 
و صنایع بزرگ، پتروشــیمی ها و خصولتی ها هر طور 

که باشد مسائل خود را حل خواهند کرد.
و  تجــار  ســوی  از  ارز  نیافتــن  بازگشــت  او 
صادرکننــدگان را بعیــد دانســت و اضافــه کــرد: تاجــر 
نیازمند بازگشــت ارز برای تهیه ســرمایه مجدد است 
و تولیدکننــده هــم بایــد ارز خــود را بــرای پرداخــت 
حقــوق کارگــران، تهیه مواد اولیه و ســایر هزینه های 

جانبی بازگرداند.
کاشــفی از روش هــای دشــوار بازگشــت ارز هم 
یاد کرد و گفت: سه روش از چهار شیوه ای که برای 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات تعریف شــده تقریباً 

غیرممکن است.
عضــو هیات رئیســه اتــاق ایــران بازگشــت ارز از 
طریــق ســامانه نیمــا بــه دلیــل اختــالف قیمــت ســه، 
۴۰۰۰ تومانــی کــه بــا بــازار آزاد دارد را خصوصــاً برای 
تجــار خــرد کــه ســود کمــی دارنــد ناممکن دانســت و 
گفت: بازگشــت ارز به صورت اســکناس فیزیکی هم 

مشکالت خاص خود را دارد.

افــزود: واردات به جــای صــادرات نیــز  کاشــفی 
درصورتی کــه از ســوی دو فــرد انجام شــود مشــکالت 
متعــددی دارد زیــرا هــم هماهنگ شــدن صادرکننده 
و واردکننــده دشــوار اســت و هــم اکثــر ارز حاصل از 
صــادرات در صرافی هــای کشــورهای مختلف پراکنده 

شده است.
او اضافــه کــرد: روش نهایــی ایــن اســت کــه خود 
فــرد در برابــر صــادرات، واردات را انجــام دهد که ثبت 
ســفارش این امر نیز با چالش هایی مواجه اســت زیرا 
اگــر مشــابه ایــن کاال بــه هر نوعــی در هر گوشــه ای از 
کشور تولید شود جلوی ثبت سفارش گرفته می شود.

کاشــفی گفــت: متأســفانه بــا توجه بــه تفویض 
شــاهد  اســتان ها،  بــه  ســفارش  ثبــت  ایــن  اختیــار 
عملکرد سلیقه ای و اختالف عملکرد بین استان های 
یــک  گاهــی  می شــود  باعــث  کــه  هســتیم  مختلــف 
واردکننده مجبور شــود از طریق استان های هم جوار 

ثبت سفارش انجام دهد.

بــازار،  تنظیــم  کارگــروه  اســاس مصوبــات  بــر 
واردات  از محــل  تامیــن الســتیک ســنگین  دربــاره 
مقرر شــد، ســقف ارزش واردات تایر ســنگین برای 
واردکننــدگان در زمــان ثبــت ســفارش بــه میــزان ۲ 
برابــر میانگیــن ارزش واردات ۲ ســال اخیــر در نظر 

گرفته شود.
بنــا بــه اعالم شــاتا، بر اســاس مصوبــات یکصد 
و پنجــاه و هشــتمین جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار 
بــازار  بــر  نظــارت  و  بازرســی  نحــوه  بررســی  دربــاره 

کاال های اساســی و ضروری بر پایه اطالعات ســامانه 
جامــع تجــارت، مقرر شــد معاونــت بازرگانــی داخلی 
دســتورالعمل تنظیم بازار با محوریت ســامانه جامع 
تجارت )شــامل جزئیاتی، چون نحوه اقدام، کاال های 
مشــمول، نقش ســازمان های نظارتی و غیره( را برای 
بررســی تهیــه کنــد. همچنیــن بــا توجــه بــه آمادگــی 
زیرســاخت های فنــی و تکمیــل بخــش قابــل توجهــی 
از اطالعــات ایــن ســامانه، عــالوه بــر اقدام فــوری در 
راستای تکمیل اطالعات سامانه، از آن برای کمک به 

تنظیم بازار کاال های اساسی و همچنین شناسایی و 
پیگیری تخلفات احتمالی استفاده شود.

 دربــاره واردات الســتیک ســنگین، در راســتای 
رفع موانع پیش روی تامین این کاال از محل واردات، 
به دلیل کاهش قابل توجه واردات در نیمه نخســت 
ســال جــاری، مقــرر شــد ســقف ارزش واردات تایــر 
ســنگین برای واردکنندگان در زمان ثبت سفارش به 
میــزان ۲ برابــر میانگیــن ارزش واردات ۲ ســال اخیــر 
در نظر گرفته شود و در صورت ترخیص و رفع تعهد 

گمرکی، ســقف ارزش واردات، قابل اســتفاده مجدد 
در همان ســال باشــد و سقف و سابقه واردکنندگان 

الستیک سنگین به صورت سیستمی اعمال شود.
بررســی برنامه نحوه اصالح روش اطالع رســانی 
قیمــت کاال، بررســی بــازار لــوازم خانگــی در کمیتــه 
تخصصی مربوطه، بررسی بازار محصوالت کشاورزی 
و رصد و پایش قیمت دیگر کاال های اساسی از دیگر 
مــوارد مطرح شــده در این جلســه بود کــه درباره هر 

یک تصمیم گیری الزم انجام شد.

معــاون  سرپرســت  درخواســت  پــی  در 
بازرگانــی داخلــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
اطاعــات  ثبت نــام  بــه  الــزام  اطاع رســانی  بــرای 
تولیدکننــدگان فــوالد در ســامانه جامــع تجــارت و 
بــا  تولیدکننــدگان  بــرای  فــوالد  ســهمیه  تخصیــص 
عملکــرد شــفاف، مدیــر بازاریابــی و پذیــرش بــورس 
کاالی ایــران در نامــه ای خطــاب بــه مدیــران عامــل 
شــرکت های کارگــزاری این موضع را اطاع رســانی و 

اباغ کرد.
بــه گــزارش ایســنا، ابتــدای آبــان ســال جــاری، 
بازرگانــی  معــاون  سرپرســت  بیــک زاده،  صدیــف 

داخلــی وزارت صنعــت، معــدن در نامــه ای خطاب به 
حامــد ســلطانی نژاد )مدیرعامــل بــورس کاالی ایران( 
خواســتار اطالع رســانی الــزام بــه ثبــت اطالعــات در 
سامانه جامع تجارت و تخصیص سهمیه خرید فوالد 

برای تولیدکنندگان با عملکرد شفاف شد.
در متن این نامه آمده است:

»بــا توجــه بــه بنــد ۱-۱۵ از مصوبات صد و ســی 
و پنجمیــن جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار مبنــی بــر 
تعلیق ســهیمه خرید محصوالت فوالد واحدهایی که 
در ســامانه جامــع تجــارت نســبت بــه ثبــت اطالعات 
اقــدام نکرده انــد )موضــوع نامــه شــماره ۴۶۹۵۷/۶۰ 

مــورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸( و عملیاتــی شــدن ایــن موضــع 
بــه  نســبت  اســت  خواهشــمند   ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ از 
محصــوالت  خریــداران  کلیــه  بــه  آن  اطالع رســانی 

فوالدی اقدام الزم را معمول دارید.
الزم به ذکر است شاخص های عملکرد واحدها 
وضعیــت آن هــا در ســامانه جامــع تجــارت، بخــش 
عملیــات تجارت داخلی، زیرمنوی مشــاهده وضعیت 
عملکــرد، گزینــه مقاطع فلزی قابــل رویت بوده و در 
صــورت نیــاز بــه راهنمایی بیشــتر مرکــز تماس جامع 

تجارت آماده پاسخگویی به کاربران است«
محمدرضــا  دیــروز  درخواســت  ایــن  پــی  در 

بهنــام زاده، مدیــر پذیــرش و بازاریابــی بــورس کاالی 
ایــران در ابالغیــه ای بــه مدیــران عامــل شــرکت های 
کارگــزاری بــورس، موضــع الــزام بــه ثبــت اطالعات را 

اعالم کرد.
در این نامه آمده است:

»به پیوســت نامه سرپرســت معاونت بازرگانی 
داخلــی وزارت صنعــت، معدن و تجــارت در خصوص 
الزام به ثبت اطالعات توســط مشــتریان در ســامانه 
بــرای  فــوالد  ســهمیه  تخصیــص  و  تجــارت  جامــع 
تولیدکنندگان با عملکرد شفاف، جهت اطالع رسانی 

به مشتریان ارسال می گردد.«

رئیــس هیات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران 
ایــران از آغــاز خرید مــازاد دامــداران از هفته جاری 

خبر داد.
ســیداحمد مقدســی در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
مهر درباره آخرین وضع تأمین نهاده های دامی مورد 
نیاز تولیدکنندگان گفت: سهمیه نهاده دامداری های 

صنعتی تا ۱۵مهر تسویه شده است.
او اضافــه کــرد: ســهمیه کنجالــه ســویای ۱۵ تــا 
۳۰مهــر نیــز در ســامانه بــازارگاه بارگــذاری شــده و 
دامــداران نیــز آن را خریــداری کرده انــد امــا بارگیــری 
نشده و به دست آنان نرسیده است همچنین جو و 

ذرت نیز اصالً بارگذاری نشده است.
مقدســی مشــکل را تأمیــن ارز از ســوی بانــک 
مرکــزی عنــوان کــرد و گفت: هــم اکنون در مــاه آبان 
قــرار داریــم اما هنوز دامداران مطالبات نهاده ای مهر 
خــود را دریافــت نکرده انــد و بــا توجــه به اینکــه ما با 
موجــود زنــده ســر و کار داریم، نمی توانیــم به دام ها 

بگوییم که منتظر تأمین ارز باشید.
او ادامــه داد: بــه همیــن دلیل دامــداران مجبور 
به تأمین نهاده های دامی از بازار آزاد با ۲ تا ۳ برابر 

قیمت مصوب آن هستند.
مقدسی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید هر 

چه ســریع تر اقدام به تأمین ارز مورد نیاز نهاده های 
دامی کند، گفت: اگر دولت تدبیری برای این مساله 

نیندیشد تولید ملی آسیب جدی خواهد دید.
ســنتی  دامداری هــای  وضــع  کــه  داد  ادامــه  او 
از  نامطلوب تــر  بســیار  پرواربندی   هــا  و  روســتایی  و 
تنگنــای  در  آنــان  و  اســت  صنعتــی  دامداری هــای 

بیشتری قرار دارند.
در تاریــخ ۱۸ مهــر ۱۴۰۰ حســین دماوندی نــژاد، 
سرپرســت معاونــت امــور دام وزارت جهــاد با اشــاره 
به واردات ٩ میلیون تن نهاده دامی در شــش ماهه 
امسال گفته بود: تا آخر مهر تمام مطالبات دامداران 

و مرغداران در حوزه نهاده تحویل می شود. 
مقدســی در ادامــه دربــاره صــادرات دام زنده از 
کشــور نیز گفت: شــرکت پشــتیبانی امور دام مکلف 
شــده کــه هــر کیلوگــرم گوســاله نــر را بــه قیمت ۵۹ 
هــزار تومــان و گوســفند را نیــز بــه قیمــت ۶۲ هــزار 

تومان خریداری کند.
او درباره اینکه آیا قرار است از این دام ها برای 
تأمیــن ذخایــر اســتراتژیک گوشــت کشــور اســتفاده 
شــود؟، افزود: برای تأمین ذخایر اســتراتژیک و مازاد 
آن نیــز صادر می شــود ضمن اینکــه خرید این دام ها 

قرار است از هفته جاری آغاز شود.

کاهش ۹۰درصدی صادرات خدمات فنی و 
مهندسی در ۱۰ سال

 تاکید بر حل مشکل »بیش بود ارزش کاال«

در جلسه ستاد رفع موانع تولید

 پیش بینی افزایش

۲ برابری تولیدات شیالتی 
در برنامه چهار ساله

آغاز خرید مازاد دامداران از هفته جاری

الزام ثبت  اطاعات در سامانه برای تولیدکنندگان فوالد قطعی شد

افزایش سقف ارزش واردات تایر سنگین در زمان ثبت سفارش

کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران: تمام راه های 
بازگشت ارز به کشور مسدود است



اقتصـــــــــادملی . یکشنبه . 9 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4779 .   توســــــعهو

ترجمه:حیدرسلیمی
پیشنویــسبیانیــهایکهقبــلازاجالس
جهانــیCOP26تدویــنشــدهاســت،نشــان
میدهــدکــهرهبران20کشــورثروتمندتهدید
متعهــد و کردنــد تاییــد را اقلیمــی تغییــرات
میشــوندگامهایــیفــوریبرایمحــدودکردن

اینهشدارجهانیبردارند.
در حالــی که مردم سراســر 
جهان برای نشــان دادن ناامیدی 
آمــاده  سیاســتمداران  از  خــود 
مــی شــدند، پــاپ فرانســیس از 
نشســتی در گالســکو، پایتخــت 
اســکاتلند، صــدای خــود را بلنــد 
کــرد و خواســتار اقدامــی علمــی 
ســخن  صرفــاً  اینکــه  نــه  شــد. 
بگوینــد و اقدامــی عملــی انجــام 

ندهند.
رهبــران جزایــر اقیانــوس آرام نیــز گفتنــد 
که خواســتار اقــدام فوری هســتند. هنری پونا، 
نخســت وزیر ســابق جزایــر کــوک و وزیــر کنونی 
انجمــن جزایــر اقیانــوس آرام گفــت: »مــا وقت 
فــوراً  بایــد  و  نداریــم  تجمالتــی  کارهــای  بــرای 
در  را  و جاه طلبــی الزم  بپیوندیــم  بــه دیگــران 
COP26 ارائه دهیم تا از آینده همه بشــریت و 

سیاره خود محافظت کنیم.«
گروه 20 که رهبران آن در روزهای شــنبه 
متعهــد  می آینــد،  هــم  گــرد  رم  در  یکشــنبه  و 
خواهنــد شــد کــه اقداماتــی فوری بــرای محدود 
کــردن گرمایــش زمین به 1.5 درجه ســانتیگراد 

)2.7 درجه فارنهایت( انجام دهند.

 ،2015 ســال  در  پاریــس  توافقنامــه 
امضاکنندگان را متعهد کرد که گرمایش جهانی 
را به  »زیر« 2 درجه ســانتیگراد برســانند. این 
محدودیــت بیشــتر از ســطح قبــل از صنعتــی 
شــدن بــود و ترجیحــاً قــرار بــود در 1.5 درجــه 
نگه داشــته شــود. اما ســطح کربن در جو از آن 
زمان نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته 

است.
کــه   20 گــروه  اجــالس  پیش نویــس  در 
رویترز مشــاهده کرده، آمده است: »ما متعهد 
می شویم که با چالش وجودی تغییرات اقلیمی 
مقابلــه کنیم. مــا می دانیم که تأثیرات تغییرات 
اقلیمــی در 1.5 درجــه بســیار کمتــر از 2 درجــه 
و  بــرای حفــظ  فــوری  اقداماتــی  بایــد  و  اســت 

رسیدن به 1.5 درجه سانتیگراد انجام شود.«

 کشورهایثروتمند

 حقوقکشورهایفقیررا

نادیدهنگیرند
آنتونیــو گوتــرش، دبیــرکل ســازمان ملــل 
متحــد، روز جمعــه گفت که جهان با شــتاب به 
ســوی فاجعه اقلیمی در حرکت است و رهبران 
گــروه 20 بایــد برای کمک به کشــورهای فقیرتر 

تالش بیشتری انجام دهند.
گوتــرش افــزود: »متاســفانه پیــام مــن به 
کشورهای در حال توسعه اساساً این است: در 
مــورد تمــام اهداف اقلیمی، ما مایل ها در پیش 

داریم و باید سرعت را افزایش دهیم.«
زیســت،  محیــط  فعــال  تونبــرگ،  گرتــا 
ســرزنش  مــورد  را  سیاســتمداران  اقدامــات 
قــرار داده اســت. او از کســانی اســت کــه بــه 
خیابان هــای شــهر لنــدن، قلــب مالــی پایتخــت 
شــرکت های  بزرگتریــن  از  و  آمدنــد  بریتانیــا 
مالــی جهــان خواســتند تــا از حمایــت خــود از 

سوخت های فسیلی دست بکشند.

 بازگشتایاالتمتحده

بهمبارزه
تظاهرکننــدگان در ایــاالت متحــده نیــز در 
مقابــل چندیــن ســاختمان بانــک فــدرال رزرو و 

سایر بانک ها تظاهرات کردند.
جــو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده، 
پس از شکســت پنج شــنبه گذشــته به نشست 
گروه 20 ملحق خواهد شد. مجلس نمایندگان 
رای گیــری دربــاره یــک الیحــه زیرســاختی یــک 
تریلیــون دالری را کــه بزرگترین ســرمایه گذاری 
برای اقدام اقلیمی در تاریخ ایاالت متحده بود، 

کنار گذاشته است.
اجــالس  از  قبــل  بــود  امیــدوار  بایــدن 

گالســکو COP26 با کنگره به توافق برسد؛ زیرا 
می خواســت به این اجالس پیامی را ارائه دهد 
کــه ایــاالت متحده مبارزه بــا گرمایش جهانی را 

از سر گرفته است.
پــاپ 84 ســاله بــه دلیــل به ســر بــردن در 
دوره نقاهــت عمــل جراحــی اوایــل ســال جاری 
شــرکت   COP26 جهانــی  اجــالس  در  میــالدی 
نخواهــد کــرد. ؛اما  او روز جمعه 

درخواست هایش را بیان کرد
رهبــران  کــه  گفــت  او 
سیاسی جهان باید به نسل های 
بدهنــد  واقعــی«  »امیــد  آینــده 
را  الزم  اساســی  گام هــای  کــه 

برمی دارند.
افــزود:  فرانســیس  پــاپ 
»ایــن بحران هــا مــا را بــا نیــاز به 
تصمیم گیــری مواجه می کند، تصمیم های جدی 

که همیشه آسان نیستند.«
او اضافــه کــرد: »لحظه های ســختی مانند 
دارد،  همــراه  بــه  نیــز  را  فرصت هایــی  این هــا 

فرصت هایی که نباید آنها را هدر دهیم.«
»بوریس جانسون«، نخست وزیر بریتانیا 
کــه میزبــان اجــالس COP26 اســت، این هفته 
گفت که نتیجه متعادلی به دست خواهد آمد.
بریتانیــا بــه عنــوان اولیــن کشــور G20 که 
مجموعه ای از اســتانداردهای داوطلبانه جهانی 
دربــاره  تغییــرات اقلیمــی را بــرای شــرکت های 
بــزرگ اجبــاری مــی کنــد، روز جمعــه تالش کرد 

تا تجارت را با تعهدات اقلیمی هماهنگ کند.
امــا رهبــران بزرگ تریــن شــرکت های نفت 
و گاز اروپــا گفتنــد کــه تنهــا دولت هــا می توانند 
بــه طــور موثــر تقاضای ســوخت های فســیلی را 

محدود کنند.

زندهماندن
در بیانیه کشــورهای گروه 20 که مســئول 
گلخانــه ای  گازهــای  انتشــار  درصــد   80 حــدود 
در جهــان هســتند، آمــده اســت کــه اعضــا بــه 
انتشــار جهانــی صفــر خالــص  بــه  »دســتیابی 
گازهای گلخانه ای و خنثی ســازی کربن تا ســال 

2050« اذعان دارند.
امــا کشــورهایی که در خــط مقدم مواجهه 
بــا تغییــرات اقلیمــی قــرار دارنــد و بــا افزایــش 
ســطح آب دریاها دســت و پنجه نــرم می کنند، 

می خواهند گام هایی فوری برداشته شود.
ســابق  رئیس جمهــوری  تانــگ،  آنوتــه 
کیریباتی، گفت: »ما اکنون به اقدامی ملموس 
نیــاز داریــم. مــا نمی توانیم تا ســال 2050 صبر 

کنیم، مسئله بقای ماست.«
تانگ پیش بینی کرده اســت که کشــورش 
بــا 33 جزیــره کم ارتفــاع، طــی 30 تــا 60 ســال 

آینده غیرقابل سکونت خواهد شد.
ملــل  ســازمان  اقلیمــی  کارشناســان 
می گوینــد ضرب االجــل2050 بــرای رســیدن بــه 
محدودیــت 1.5 درجــه بســیار مهــم اســت؛ امــا 
برخــی از بزرگترین آالینده های جهان می گویند 
کــه نمی تواننــد بــه این هدف برســند. همچنین 
چیــن کــه بزرگتریــن تولیدکننــده کربن اســت و 
هدفگذاری اش برای کربن زدایی تا ســال 2060 

است.
اعــالم  جمعــه  روز  بریتانیــا  نخســت وزیر 
کرد که از شــی جیــن پینگ، رئیس جمهور چین 
خواســته اســت تا برای کاهش اتکای کشــورش 
به زغال سنگ و رسیدن به اوج انتشار گازهای 

گلخانه ای اقدامات بیشتری انجام دهد.
)اوج  روی  کمــی  »مــن  گفــت:  جانســون 
انتشار گازهای گلخانه ای( تاکید کردم که سال 
2025 بهتر از ســال 2030 باشــد؛ اما نمی گویم 

که او به این سیاست متعهد خواهد بود.«
انتظــار نمــی رود شــی جین پینــگ به طور 

حضوری در این کنفرانس شرکت کند.
در پیــش نویس بیانیه G20، تاریخ 2050 
برای رسیدن به انتشار صفر گازهای گلخانه ای 
در داخــل پرانتــز آورده شــده اســت کــه نشــان 
می دهد این تاریخ هنوز در حال مذاکره است.
گزارش ســازمان ملل روز سه شنبه اعالم 
انتشــار  کاهــش  بــرای  کنونــی  تعهــدات  کــرد: 
گازهــای گلخانــه ای، ســیاره زمیــن را در مســیر 
افزایش متوسط دمای 2.7 درجه سانتیگراد در 

قرن حاضر قرار می دهد.
منبع:رویترز

اخبـــــــــــــــــار

رئیساتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزی
ایرانتصریحکردکهاکنونشرایطاقتصادیکشوربه
گونهایاستکهتحملوفرصتیبرایآزمونوخطا

دراینحوزهوجودندارد.
به گزارش ایرنا، غالمحســین شافعی روز شنبه 
بازرگانــی،  اتــاق  افتتــاح ســاختمان جدیــد  آییــن  در 
بــا  ســمنان  اســتان  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 
بیــان اینکــه امروز شــاید آخریــن فرصت بــرای بهبود 
شــرایط اقتصادی کشــور باشــد گفت: بهبــود اقتصاد 

سال هاســت که در ســخن، اولویت اول کشــور است 
امــا تمــام نشــانه ها می گویــد که در عمل مــورد توجه 

نبوده است.
وی افــزود: اگــر تنهــا 20 درصــد از توصیه هــای 
مقــام معظــم رهبــری در موضــوع اقتصــاد و تولیــد 
عملــی می شــد، مشــکلی نداشــتیم؛ به طــور مثال در 
ســال »تولیــد، پشــتیبانی ها، مانع زدایی هــا«، موانــع 

بیشتری بر سر راه تولید قرار گرفته است.
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 

کشــاورزی ایران گفت: ســیر حرکت اقتصادی کشــور 
در ســال گذشــته نشــان  می دهــد کــه ســهم ایــران از 
اقتصــاد جهانــی نصــف شــده اســت. شــافعی بیــان 
کــرد: در حــوزه صنعــت و کشــاورزی، تعبیــر درســتی 
از خودکفایی در کشــور وجود ندارد و تصور می شــود 
خودکفایــی یعنــی تولیــد صفــر تــا 100 محصــوالت را 
خودمــان انجــام دهیــم و بــه طــور مثــال، کارخانه به 
جــای توجــه به اصــل محصول، در صدد اســت کارتن 

مورد نیاز بسته بندی را نیز خودش تولید کند.

بــا آتالنتیــکدرتحلیلــی اندیشــکدهشــورای
اشــارهبــهموافقــتبــاعضویــتدائمــیایــراندر
ســازمان عضــو کشــورهای ســران اخیــر اجــالس
همکاریهایشانگهای،اینتصمیمرانشاندهنده

شکوفاییروابطتهرانومسکودانست.
ایــن  تحلیــل  نویســندگان  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
اندیشــکده آمریکایــی، مشــارکت ایــران در ســازمان 
همکاری هــای شــانگهای را مرتبــط با هــدف تعمیق و 
نهادینه ســازی روابــط ایــن کشــور بــا چیــن و روســیه 
دانســته و معتقدنــد کــه گرچــه روابــط ایــران و چین 
توجــه بســیاری را جلــب کــرده، بــه اهمیــت نقــش 
سازمان در روابط تهران و مسکو کمتر پرداخته شده 

است.

مالحظاتجهانیومنطقهای
شــورای  اندیشــکده  تارنمــای  نوشــته  بــه 
بلندپروازانــه  پــروژه  از  بخشــی  ایــران  آتالنتیــک، 
و  اقتصــادی  یکپارچگــی  بــرای  روســیه  اوراســیای 
از  فراتــر  اســت.  منطقــه  ایــن  ژئوپلیتیــک سراســر 
تالش های روســیه برای ایجاد یکپارچگی، روســیه، 
ایــران را بازیگــری مهــم در امنیت منطقه به شــمار 
آورده و آن را نیرویــی ثبات آفریــن علیــه چالش هــا 
و تهدیدهــای مشــترکی ماننــد قاچــاق مــواد مخــدر، 

تروریســم و جرائم فراملیتی می داند.
نویســندگان ایــن تحلیــل بــا اشــاره بــه تحوالت 
اخیــر افغانســتان و ســلطه طالبــان بــر ایــن کشــور، 
پیشــینه تالش های ســازمان شــانگهای و روســیه در 
رایزنــی بــا طرف هــای درگیر را بر شــمرده و نوشــتند: 
در منظــر روســیه، )تحــوالت( افغانســتان تأکیدی بر 
نیاز به عضویت کامل ایران در سازمان همکاری های 
در  تهــران  بــا  تعامــل  بــه  نیــاز  و  بــوده  شــانگهای 
گفت وگوهای چهارجانبه مســکو، اســالم آباد، پکن و 

واشنگتن است.

ارتقاءجایگاهایرانوعاملچین
بــه نوشــته شــورای آتالنتیــک، عضویــت کامــل 
ایــران در ســازمان موقعیتــی در اختیــار روســیه قــرار 
می دهــد تــا از ســرعت تعمیــق روابــط تهــران و پکــن 
بکاهــد. از دیــد مســکو، امضــای توافقنامــه همکاری 
25 ســاله ایران و چین در مارس 2021 به شــدت در 

تضاد با شک و تردیدهایی پیرامون تمدید توافقنامه 
بلندمــدت ایــران و روســیه اســت کــه در مــاه مــارس 

منقضی شد.
بــا توجــه بــه ســابقه روابــط چیــن و روســیه در 
خاورمیانه و رقابت آنها در عین همســویی، عضویت 
تهران و تأثیر متعاقب آن بر روابط مســکو و پکن با 
کشــورهای خلیج فارس، احتماالً روابط پکن و مسکو 

را بیش از پیش گل آلود خواهد کرد.

بهسوینظمجهانیچندقطبی
عضویــت کامــل ایران در ســازمان همکاری های 
شــانگهای یک پیروزی دیپلماتیک برای تهران و ســید 
ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری ایران در اولین سفر 
خارجــی اش بــه شــمار مــی رود. بــا این حــال اجالس 
اخیر با عضویت مصر، عربســتان ســعودی و قطر به 
عنــوان شــرکای طرف گفت وگوی ســازمان شــانگهای 
نیــز موافقــت کرد که این امر می تواند نفوذ ایران در 
ســازمان را محدود ســازد. به نظر می رســد که مسکو 
راهبرد آزموده شده خود در خاورمیانه یعنی حمایت 
همزمان از طرفین رقیب را کماکان به کار می گیرد.

تهــران در  کامــل  از عضویــت  حمایــت مســکو 
اجالس دوشنبه همچنین ممکن است نشان دهنده 
آن باشــد کــه کرملیــن باالخــره پذیرفتــه کــه روابــط 
روســیه و آمریــکا در صلــح ســرد و در بدتریــن دوره 
پــس از جنــگ ســرد قــرار دارد. ایــن بدبینــی کرملین 
همسو با راهبرد امنیت ملی جدید این کشور است.
بــر اســاس ایــن ســند و بــر خالف نســخه ســال 
2015 میــالدی، دیگــر ســخنی از شــراکت راهبــردی 
همه جانبــه بــا آمریــکا و اروپا به میان نیامده اســت. 
موافقت روسیه برای آغاز مذاکرات ارتقاء توافقنامه 
موقــت تجــارت آزاد ایــران و اوراســیا کــه دربرگیرنده 
50 درصــد از کاالهــای تجارت شــده با منطقه دائمی 
تجارت آزاد است، منطبق با همین خط فکری است.
در پایــان تحلیــل ایــن اندیشــکده آمــده اســت: 
روابــط تلــخ ایران و روســیه با آمریکا، این دو کشــور 
را بــه یکدیگــر نزدیکتــر کــرده اســت. مســکو و تهران 
ســازمان شــانگهای را نشــانی از شــکوفایی نظم چند 
قطبــی دانســته و حمایــت روســیه از عضویــت ایران 
بــا تمایــالت مســکو برای تبدیــل این ســازمان به یک 

قدرت اوراسیایی مرتبط است.

نمایندهمردمتهرانمهمترینعلتمشــکالت
اقتصادیراکســریبودجــهعنوانکردودرنامهای
بــهرئیــسجمهوریبهارائــهراهحلهاییبرایحل

مشکلپرداخت.
بــه گــزارش فــارس، مالــک شــریعتی نماینــده 
مــردم تهــران در مجلس شــورای اســالمی در نامه به 
آیــت هللا رئیســی، رئیس جمهــوری کــه رونوشــتی از 
آن به رئیس مجلس هم ارســال شــده، با اشــاره به 
برخــی لوایحــی کــه بــه کســری بودجــه و تــورم دامن 
می زنــد تاکیــد کرد: بهتر اســت دولت محتــرم همراه 
مجلس شــجاعانه وارد میدان شــوند؛ چنین لوایحی 
بــه دولــت بازگردانده شــوند و با لحــاظ منابع واقعی 
بــه مجلــس بازگــردد و یــا در قانــون برنامــه هفتــم و 
بودجه هــای ســنواتی همزمــان بــا پیش بینــی احکام 
انضباطــی و شــفافیت زا، بــه تدریــج فاصلــه طبقاتی 
نیــز در پرداخت هــا کاهــش یابــد و تمــام طرحهــای 
تســری بــدون پشــتوانه مالی نیز چــه در دولت و چه 

در مجلس متوقف شود.
در ایــن نامــه خطاب بــه ابراهمی رئیســی آمده 
اســت:» امروز علت العلل این زنجیره تورم و گرانی 
و ام الخبائث در اقتصاد کالن کشور، کسری بودجه 
جــدی و خطرناکــی اســت کــه روز بــه روز این زنجیره 
نامبــارک را محکــم می کنــد و بــه تعبیــر دیگــر ماننــد 
گلولــه برفــی در حــال حرکــت و تبدیل بــه یک بهمن 
غیرقابــل کنتــرل و در حــال آوار شــدن بــر ســر همــه 

ما است:
1. همه چیز از طرح تحول در نظام سالمت در 
دولت یازدهم آغاز شــد. این طرح با بودجه سرســام 
آور شکســت خورد، اما میراث شــومی که از خود به 
جــا گذاشــت افزایش هنگفــت در دریافتی پزشــکان 
متخصــص بــود؛ بــدون آنکــه چیــز زیادی عایــد مردم 

شود و عمال فاصله طبقاتی را افزایش داد.
تقاضــای  عمومــی  پزشــکان  آن،  متعاقــب   .2
افزایــش حقــوق و پرکردن فاصلــه دریافتی خود را با 
پزشــکان متخصص مطرح کردند که ســازمان برنامه 
و بودجــه وقــت، بصــورت غیرقانونــی و بــدون اخــذ 
مجوز از سوی مجلس و خود سرانه مبالغی را تحت 

عناوین من در آوردی پرداخت کرد.
غیربالینــی  علمــی  هیــات  اعضــای  ســپس   .3
دانشــگاههای علوم پزشکی احساس خسارت کردند 
و درخواســت افزایش حقــوق دادند و دولت روحانی 
هــم در الیحــه بودجــه 1400 بعضــا تــا 300% بودجــه 
دانشــگاههای علوم پزشــکی را افزایش داد که حذف 

و یا تعدیل جدی آن در مجلس میسر نشد.
4. در ادامــه، اعضــای هیات علمی وزارت علوم 
درخواســت همســان ســازی بــا اعضای هیــات علمی 
غیربالینی پزشــکی را مطرح کردند و در بودجه1400 
طی رفت و برگشت الیحه به دولت و پس از کش و 
قــوس فراوان، در الیحه اصالحی گنجانده و علیرغم 

مخالفت برخی دلسوزان تصویب شد.
5. پس از آن سیل درخواست تسری گروههای 
متعدد حقوق بگیر دولت به این موضوع به راه افتاد 
و بعیــد اســت تــا ویران کــردن هرچه ســر راه دارد از 

حرکت باز ایستد:
• کارمندان غیر هیات علمی وزارت علوم

• کارکنان سازمان زندانها
• قضات و کارمندان زحمتکش دستگاه قضایی

• معلمان و فرهنگیان عزیز
• کارکنان اداری و ستاد وزارت آموزش و پرورش

• کارکنان جهاد کشاورزی
و دههــا طــرح تســری بــا فشــار اجتماعی اقشــار 
در  مهــار  غیرقابــل  دومینویــی  همچــون  مختلــف 

نوبــت اعــالم وصــول و بررســی اســت و البتــه بنــده 
و تعــداد معــدودی از همــکاران بــا هیــچ یــک از اینها 
موافــق نبــوده ایــم چراکــه جمهوری اســالمی ایران را 
»جمهــوری کارمنــدان« نمــی دانیــم و مــی بینیــم که 
هــزاران کارگــر و جــوان بیکار هیچ مدافعــی ندارند و 
هیچ منبع مالی برای حل مشکالت آنان پیش بینی 

نمی شود.
جناب آقای رئیسی!

ایــن دومینــوی ســقوط اقتصــاد ایــران اســت نه 
طرح نجات اقتصاد ایران که شــعار ائتالف نیروهای 
انقالب اسالمی در انتخابات اسفند ۹8 بود و دولت 
ســیزدهم نیــز در ادامــه همیــن راه بــر ســرکار آمــده 

است.
دومینــوی ســقوط اقتصــاد اســت؛ چــون همــه 
موارد مذکور، بدون پیش بینی منابع مالی مشخص 
پیگیری می شــود و ظاهرش اســتفاده مکرر از منابع 
بنــد )و( تبصــره 2 قانــون بودجه 1400 اســت که یک 
چاه خشکیده را می ماند که برای مردم آب ندارد اما 
فریاد و نزاع بر سر این چاه برای برخی نان دارد. در 
حالیکه باید سر غربت و تنهایی در این چاه فرو برد 

و به حال و روز اقتصاد کشور گریست.
مــا بــا فاصلــه طبقاتــی وحشــتناک در جامعــه 
مخالفیــم و بــر ارتقــای توان مالــی طبقات ضعیف تر 
جامعــه تاکیــد داریم تا شــاخص عدالت بهبــود یابد. 
بــه همیــن علت اصالح نظام حقوق و دســتمزد را در 
بودجــه1400 دنبــال کردیــم، ســقف حقــوق و مزایا را 
از 21 بــه 15 برابــر کاهــش دادیــم و بــه همیــن دلیل 
ســقف افزایــش حقــوق را 2.5 میلیــون تومــان قــرار 
تومــان،  میلیــون  ده  از  کمتــر  تــا حقوقهــای  دادیــم 
افزایش بیشــتری داشته باشــند و همچنین پله های 

مالیاتی جدید برای حقوقهای باال وضع کردیم.

مــا بــه دنبــال تســاوی حقــوق دریافتی اقشــار 
مختلــف نیســتیم و تاثیــر تفاوت افراد در تخصص، 
در  را  مســوولیت  و  کار  ســختی  تجربــه،  مهــارت، 
امــا  عادالنــه شــدن حقــوق و مزایــا قبــول داریــم. 
عامــل ششــم نیــز واقعیــت دارد؛ فاصلــه طبقاتــی 
زیاد، ضریب جینی باال و احساس عدم عدالت در 

مردم واقعی است.«
 وی راه حــل را اینگونــه توصیــف کــرده اســت:

» قطعــا راه حــل، اتخاذ تصمیمات شــتابزده و بدون 
پشــتوانه کارشناســی نیست. همســان سازی هیات 
علمــی بــاالی ده هــزار میلیــارد تومــان و الیحــه رتبــه 
بنــدی معلمــان بالــغ بــر 80 هــزار میلیارد تومــان بار 
مالی دارد و سایر طرحهای تسری نیز کمتر و بیشتر 
و اثــر همــه اینها بر تورم، گرانی و تضعیف اقتصاد و 

پول ملی غیرقابل جبران و انکار است.
تــا کــی می توان اوراق مالی فروخت؟ تا کی می توان 
ســاختمان و زمیــن فروخــت؟ تــا کــی مــی تــوان پول 
پرقدرت تورم زا تولید کرد و زنجیر کســری بودجه را 
بر گلوی اقتصاد کشــور محکم تر نمود و فشــرد؟ آیا 
نزدیک نیســت روزی که مجبور شــویم جزیره و بندر 

و روستا و کوه و ... اجاره دهیم و بفروشیم؟
حــل معضل کســری بودجه همزمــان با کاهش 
فاصلــه طبقاتــی و ارتقــای شــاخص عدالــت، نیازمند 
عــزم ملــی و همکاری مشــترک دســتگاههای مختلف 
کشــور بویــژه دولــت و مجلــس اســت. یکــی از راهها 
اجــرای نظــام پلکانــی - کاهشــی در افزایــش ســاالنه 
حقــوق و دســتمزد کارمنــدان دولــت در بودجه هــای 
سنواتی است و راه دیگر مقابله واقعی با حقوقهای 
نجومی و دریافتهای متعدد و بی حساب برخی افراد 
از بیــت المــال و تحمیــل هزینه هــای گــزاف و فاقــد 

کارشناسی به بودجه عمومی کشور است.«

وزیــرامــوراقتصــادیوداراییگفــت:بانکهای
کشوردرسالهایپیشرو،بایدپیشقراولگشودن
در بــزرگ ســرمایهگذاریهای در جبهههــایجدیــد
کشــورشــوندکــهاینامر،مســتلزمخــروجازبخش

بزرگیازسرمایهگذاریهایغیرضروریاست.
دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت  گــزارش  بــه 
کشــور، ســید احســان خاندوزی که در معارفه مدیر 
عامل جدید بانک  سپه، اظهار  کرد: افزایش سرعت 
حرکــت به ســمت عدالت محــوری و حمایت از تولید 
و تحقق کامل بانکداری بدون ربا، در صدر مطالبات 

دولت سیزدهم از نظام بانکی کشور قرار دارد.
وزیــر اقتصــاد با مرور نامــه اخیر خود به رئیس 
کل بانــک مرکــزی تصریــح کــرد: آنچــه در ایــن نامــه 
مطرح شد، مربوط به یکی از الیه های بسیار کوچک 

حقــوق اعتبــاری و بانکــی کشــور اســت کــه متضمــن 
دسترســی فعــاالن اقتصــادی و تســهیالت گیرنــدگان 
بــه قراردادهــای خــود و نحــوه محاســبه ســودها در 
سیســتم بانکی، تضامین و وثائق، جرائم و ... اســت 
کــه بایــد بــه شــکلی شــفاف، عادالنــه و بــا قابلیــت 

دادخواهی در اختیار آنها قرار گیرد.
خاندوزی اجرای مصوبات شــورای پول و اعتبار 
و تســریع حرکت به ســمت اهداف توسعه ای بانکی، 
از جمله خروج از بنگاهداری غیر ضرور و حرکت به 
ســمت ســرمایه گذاری های بزرگ را از دیگر انتظارات 
وزارت اقتصــاد از نظــام بانکــی خوانــد و افــزود: از 
افتخــارات بانــک ســپه ایــن اســت کــه در زمانــی کــه 
کشــور نیازمنــد بــه ســرمایه گــذاری در پروژه هایــی 
چــون گل گهــر، چــادر ملــو، ســیمان هرمــزگان، بیــد 

بلنــد و بویــژه موضوع انتقال آب از خلیج فارس بود 
مشارکت خوبی کرده است.

وی از سایر بانک ها نیز خواست، پتانسیل های 
خود را به سمت پروژه های پیشران توسعه ای جدید 

در کشور هدایت کنند.
وزیــر اقتصــاد در ادامــه بــا یــادآوری موفقیــت 
بانــک ســپه در اجرای طــرح ادغام بانک هــای نظامی 
در ایــن بانــک، اظهــار داشــت: بانــک ســپه در ایــن 
خصــوص، از یــک آزمون بزرگ، ســربلند بیرون آمد؛ 
گــر چه می دانیم، ابعادی از پروژه ادغام، هنوز باقی 

مانده و تکمیل نشده است.
وزیــر اقتصــاد اضافــه کرد: بایــد از همه مدیران 
بانک هــای ادغامــی و بانــک ســپه کــه نهایــت تــالش 
خود را کردند که این پروژه بدون هیچ آسیب جدی 

بــه ســپرده گــذاران، ســهامداران و ســرمایه گــذاران 
مدیریت شده و به نتیجه برسد، تقدیر کرد، این کار 
به شــکلی ادامه یابد که در پایان ســال 1401 شــاهد 

فیصله کامل این پروژه باشیم.
وزیــر اقتصــاد بــا مــرور برخــی چالش هــای مهم 
پیش روی بانک سپه عنوان داشت: دارایی های غیر 
مولــد و بــدون بازده، معضلی اســت که هم در بانک 
ســپه و هم در سیســتم بانکی کشور وجود دارد، اما 
در بانــک ســپه بایــد بــا اولویت بیشــتری مــورد توجه 

قرار گیرد.
خانــدوزی افــزود: چالش هــای حقوقــی و مالــی 
بانــک ســپه، بعــد از فراینــد ادغام، از دیگر مســایلی 
است که باید در کوتاه مدت در اولویت و مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.

افزایش فشار بر کشورهای ثروتمند برای اقدام عملی 
در برابر تهدید تغییرات اقلیمی

درسایتروزنامهبخوانید:

دادســتانکلکشوردســتوررسیدگیبه
موضــوعاهانــتبهآیتهللاصافــیگلپایگانی
راصادرکردویادآورشــدکههیاتنظارتبر
مطبوعــاتانتشــاروبازنشــرایــنخبــررامورد

بررسی،پیگیریورسیدگیقراردهد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت 
االســالم محمدجعفــر منتظــری در واکنــش بــه 
حواشــی ایجاد شــده در فضای مجازی پیرامون 
فرمایشــات آیــت هللا العظمی صافی گلپایگانی 
مرجــع عالیقــدر شــیعه، ضمــن اظهار تاســف از 
اینکه اشخاصی به خودشان اجازه می دهند که 
حریــم مرجعیــت شــیعه را بــه بهانه هایــی مورد 
هتــک حرمــت قرار دهند، اظهار کرد: باید حوزه 
نقدِ یک مطلب را کامال از حوزه اهانت و هتک 

حرمت جدا کرد.
وی از صــدور دســتور بــه دادســرای ویــژه 
و  داد  خبــر  موضــوع  پیگیــری  بــرای  روحانیــت 
افــزود: از آنجاییکــه شــخص منتشــر کننده این 

مطلــب، طلبــه و مرتبــط بــا حوزه علمیه اســت، 
رسیدگی به موضوع، درحوزه صالحیت دادسرا 
و دادگاه ویــژه روحانیــت اســت که به آن مرجع 
ابــالغ شــده کــه ماجرا را در دســتور رســیدگی و 

پیگیری قرار دهد.
رئیــس دادگاه ویژه روحانیت تصریح کرد: 
مطبوعــات،  قانــون   27 مــاده  طبــق  همچنیــن 
کــه  اتهامــات شــبکه های خبــری  بــه  رســیدگی 
و  منتشــر  را  مرجعیــت  بــه  اهانــت  موضــوع 
بازنشــر کرده اند، در صالحیت هیات نظارت بر 
مطبوعــات اســت کــه همین امروز دســتور داده 
شــد که موضوع در هیات نظارت مورد بررسی، 
پیگیــری و رســیدگی قــرار گیرد و طبــق قانون با 

افراد خاطی برخورد خواهد شد.
منتظری تاکید کرد: اوضاع عمومی کشــور 
بــه گونــه ای اســت کــه بایــد دامنــه این مســایل 
خیلــی زود جمــع شــود و نبایــد التهاب مســایل 

اجتماعی افزوده شود.

 دستور دادستان کل برای رسیدگی به اهانت

به آیت هللا صافی گلپایگانی

رئیس اتاق بازرگانی ایران: 
اقتصاد کنونی کشور 

تحمل آزمون و خطا ندارد

وزیراقتصاد:بانکهاازسرمایهگذاریهایغیرضروریبایدخارجشوند

»لوایحتورمزاازمجلسپسگرفتهشود«
در نامه شریعتی نماینده تهران به رئیس جمهوری، مطرح شدن لوایح متعدد بدون پیش بینی منابع مالی برای افزایش دستمزد 

کارکنان »دومینوی سقوط اقتصاد ایران« توصیف شده است

شورایآتالنتیک:عضویتایراندرسازمانشانگهای
روابطاقتصادیتهران-مسکوراتقویتمیکند
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

۳ در یک؛ طرح تسهیالتی 
جدید بانک مهر

بانک مهر طرح جدیدی را ارائه کرده که بر اساس 
آن می توانید سه بار وام قرض الحسنه دریافت  کنید.

بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک مهــر، بــا توجه به 
نرخ تورم و وضع معیشتی و اقتصادی مردم، این بانک 
طــرح »۳ در یــک« را ارائــه کــرده اســت کــه شــخص را 
ســه  می ســازد  قــادر 
قرض الحســنه  وام  بــار 
در  کنــد.  دریافــت 
متقاضیــان  طــرح  ایــن 
به واسطه تودیع مبلغی 
ســپرده  چارچــوب  در 
اجتماعــی  بانکــداری 
از  می تواننــد  شــعب 
۳فقره تســهیالت بانک 

مطابق شرایط و ضوابط مربوطه بهره مند شوند.
تســهیالت اول معــادل مبلــغ واریــزی شــخص بــه 
صنــدوق اجتماعــی بانــک خواهــد بــود. تســهیالت دوم 
که همزمان با تســهیالت اول پرداخت می شــود، معادل 
۵۰درصــد مبلــغ واریزی شــخص و حداکثــر ۵۰۰میلیون 
ریال اســت که به صاحب ســپرده یا بســتگان درجه یک 

وی تعلق می گیرد.
بعــد از تســویه ایــن دو وام و بــا احتســاب امتیــاز 
بانکــداری  تســهیالت  اقســاط  بازگشــت  از  حاصــل 
اجتماعی، وام سوم نیز تا سقف مجاز بانک به صاحب 
سپرده یا افراد معرفی شده از طرف او پرداخت می شود.
کارمــزد تســهیالت اول تنهــا یــک درصــد در ســال 
اســت. تســهیالت مرحله دوم نیز از محل منابع بانک و 

با کارمزد ۴درصد در سال پرداخت می شود.
مــدت بازپرداخــت اقســاط هــر یــک از تســهیالت 
مرحلــه اول و دوم حداکثــر ۶۰مــاه، به صــورت مســتمر 
متوالــی ماهانــه اســت. در رابطه با تســهیالت ســوم نیز 
الزم اســت بدانیــد کــه ایــن تســهیالت بســته بــه میــزان 
امتیاز میانگین کسب شــده مشــتری و با کارمزد ۴درصد 

و مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ماه پرداخت می شود.

سود خالص بانک کارآفرین 
2 برابر شد

گــزارش عملکــرد بانــک کارآفریــن در شــش ماهه 
نخســت ســال جــاری خبــر از رشــد ۱۰۰درصــدی ســود 
خالص بانک نسبت به مدت مشابه سال قبل می دهد.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، بررســی 
گزارش عملکرد شش ماهه ابتدای سال جاری این بانک 
نشــان می دهد که سود شــش ماهه ابتدایی سال جاری 
بــه رقــم ۸هــزار میلیارد 
در  ایــن  رســیده،  ریــال 
حالــی اســت کــه ســود 
شش ماهه ابتدای سال 
جــاری معــادل ۷۰درصد 
کل ســود ســال گذشته 
بانــک اســت و افزایــش 
قابــل توجهــی را نشــان 

می دهد.
ایــن گزارش همچنین در مورد درآمدهای عملیاتی 
بانک نشان می دهد که درآمدهای عملیاتی بانک نسبت 
به دوره شش ماهه سال گذشته ۵۳درصد رشد داشته 
اســت. درآمدهــای عملیاتــی از نــوع درآمدهــای پایدار و 
قابل اتکاء شرکت هاست و افزایش این درآمدها نشان 

از قابل اتکاء بودن درآمدهای بانک است.
همچنیــن در ایــن مــدت بانــک کارآفریــن ۱.۴هــزار 
میلیــارد ریــال درآمد از محل کارمزد کســب کرده اســت 
که افزایش این گونه از درآمدها عالوه بر کاهش ریسک 
کلــی بانک، به افزایش ثبــات وپایداری درآمدهای بانک 
منجر می شــود. طی این مدت درآمدهای کارمزدی بانک 

۳۴درصد رشد داشته است.

برگزاری نخستین رویداد 
جایزه بزرگ نقاشی معاصر 
ایران با حمایت بیمه سامان

بیمه ســامان و انجمن نقاشــان ایران، نخســتین 
را  ایــران  معاصــر  نقاشــی  بــزرگ  جایــزه   رویــداد 

می کنند. برگزار 
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه ســامان،  در ایــن 
رویــداد کــه با همــکاری انجمــن هنرمندان نقــاش ایران 
شــد،  خواهــد  برگــزار 
نقاشــی  بــزرگ  جایــزه 
معاصــر ایران بــه ارزش 
بــه  ریــال  ۷۰۰میلیــون 
یــک هنرمند و دو جایزه 
بــه  کــدام  تقدیــری هــر 
ارزش ۱۵۰میلیون ریال 
بــه هنرمنــدان برگزیــده 

تعلق خواهد گرفت.
اعتــالی رســانه نقاشــی بــه طــور خــاص و هنرهای 
تجســمی بــه طــور عــام، ایجــاد بســتری بــرای نمایــش 
رویکردهای معاصر در نقاشی ایران، زمینه سازی رشد و 
بالندگی هنرمندان ایران، رشد فرهنگ بصری مخاطبان 
در ســطوح مختلــف جامعــه، انتخــاب و معرفــی ســاالنه 
هنرمنــدان نقــاش معاصــر ایــران بــه جامعــه مخاطبان، 
ارج گــذاری فعالیــت هنرمنــدان منتخــب، ایجــاد فضایی 
پویــا و زنــده در صحنــه هنرهای تجســمی ایران با تمرکز 
بــر رســانه نقاشــی و نیــز تشــویق و ترغیــب نهادهــای 
گوناگــون اقتصــادی در حمایــت از هنــر و هنرمنــدان از 

جمله اهداف این رویداد است.
هفتــم آبــان، ثبت نام و ارســال آثار برای مشــارکت 
در ایــن رویــداد آغــاز شــده اســت و ایــن روند تا ســاعت 
۱۶یکشــنبه ۳۰آبــان ادامــه خواهد داشــت. همچنین به 
منظــور نمایش آثار منتخب، دوازدهم آذر نمایشــگاهی 

برپا خواهد شد.

بیمه تجارت نو؛ در مسیر 
تحول دیجیتال

تجارت نــو،  بیمــه  شــرکت  مدیرعامــل  جانشــین 
معتقداســت کــه تحــول دیجیتــال بــه معنــی تحــول و 
انقــاب درونــی هــر فــرد فعــال در یک ســازمان از نظر 

فکری و عملیاتی اســت 
که این مســاله در بیمه 
تجارت نو درحــال اتفاق 

است.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
ابراهیــم  تجارت نــو، 
اینکــه  بیــان  بــا  غالمــی 
شــرکت بیمــه تجارت نــو 

به دنبال موضوعات نو است، گفت: تحول دیجیتال به 
معنــای واقعی در شــرکت بیمه تجارت نــو در حال اتفاق 
اســت و این مســاله قطعا در آینده اثرات خوبی را برای 

این شرکت به دنبال خواهد داشت.
جانشــین مدیرعامــل شــرکت بیمــه تجارت نــو، بــا 
یــادآوری شــعار شــرکت متبــوع خــود »هرمــاه یــک کار 
نــو«، اظهــار کرد: حــوزه IT در این شــرکت فعال بود اما 
درحال حاضر شــعار هر ماه یک کار نو در حوزه فناوری 
اطالعــات بیمــه تجارت نــو در حــال اتفــاق اســت که این 

مساله به انجام کارها سرعت بخشیده است.

هلدینگ مواد غذایی مجید 
 تحت پوشش بیمه دانا

قرار گرفت
شــعبه دزفــول بیمــه دانــا بــا یکــی از بزرگتریــن 
شــرکت های تولید مواد غذایی قرارداد همکاری منعقد 

کرد.
به گزارش پرسون، 
رئیــس  زمانــی  مهــدی 
بیمــه  دزفــول  شــعبه 
پــس  کــرد:  اعــالم  دانــا 
فــراوان  رایزنی هــای  از 
همــکاران  بازاریابــی  و 
ایــن شــعبه بــا هلدینگ 
غذایــی  مــواد  صنایــع 

مجیــد کــه دارای مجموعه های بســیار بــزرگ با برندهای 
مختلف در سطح کشور است، شعبه دزفول موفق شد 
بــا یکــی از زیرمجموعه هــای این هلدینگ بــا نام »آذین 
شوشــتر« قــرارداد همــکاری امضــا کنــد. او گفــت: در 
جلسه ای که روز چهارم آبان جاری در محل این شرکت 
بــا حضــور صاحبــان هلدینــگ صنایع مــواد غذایی مجید 
برگــزار شــد، بیش از ۴۰۰نفر از همــکاران این بیمه گزار 

تحت پوشش بیمه درمان بیمه دانا قرار گرفتند.

امکان مشاوره پزشکی 
با نرم افزار فام موسسه 

اعتباری ملل
در راســتای کاهــش مراجعــات هموطنــان گرامی، 
موسســه  فــام  نرم افــزار  بــا  پزشــکی  مشــاوره  امــکان 

اعتباری ملل فراهم شد.
بــه گــزارش پرســون، بــه منظــور افزایــش اطالعات 

آشــنایی  و  پزشــکی 
بیمــاری  درمــان  و 
امــکان  هموطنــان، 
حوزه هــای  در  مشــاوره 
روانپزشــکی  و  پزشــکی 
ســالمت  بخــش  در 
بــدون مــرز نرم افزار فام 
موسســه اعتبــاری ملــل 

مهیا شده است.
ایــن گــزارش می افزاید: در قســمت ســالمت بدون 
مــرز نرم افــزار فــام بیــش از ۷هــزار متخصــص برتــر در 
حوزه هــای پزشــکی و روانپزشــکی بــرای ویزیــت آنالیــن 
گرد هم آمده اند. در این قسمت هموطنان می توانند با 
جستجوی عالئم بیماری و یا نام پزشک متخصص خود 
بدون اتالف وقت از مشاوره بهره مند شوند و همچنین 

می توانند به صورت آنالین وقت مشاوره رزرو کنند.

پرداخت ۱۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت از سوی 

بانک توسعه تعاون در نیمه 
نخست سال

عضــو هیــات مدیره بانک توســعه تعاون در ســفر 
یــک روزه بــه اســتان بوشــهر اظهــار کــرد کــه ایــن بانک 

در نیمــه نخســت ســال 
جــاری ۱۰هــزار میلیــارد 
بــه  تســهیات  تومــان 
تولیــدی  طرح هــای 
کشــور  کارآفرینــی  و 

پرداخت کرده است.
جعفــر  محمد
ایرانــی در گفت وگــو بــا 
اســتان  خبرگزاری هــای 

بوشــهر افــزود: براســاس برنامه ریــزی انجام شــده قــرار 
اســت تــا پایان ســال این تســهیالت به ۲۵هــزار میلیارد 

تومان افزایش یابد.
میلیــارد  ۲۱هــزار  گذشــته  ســال  کــرد:  اضافــه  او 
تومــان تســهیالت در کشــور پرداخــت شــده اســت کــه 
ایــن تســهیالت شــامل ۹۴تــا ۹۵درصــد کل منابــع بانک 

را شامل می شود.

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:

بــه گفتــه کارشــناس نظــارت بــر بــازار 
بورس هــای کاالیــی ســازمان بــورس، هیــات 
مدیره سازمان بورس در آخرین جلسه خود 
انجــام معامــات بلــوک  را بــا هــدف توســعه 
بورس هــای کاالیی برای بــورس کاال و بورس 

انرژی تصویب کرد.
ایــن دســتورالعمل در روز چهارشــنبه ۵ 
آبــان به تصویب هیات  مدیره ســازمان بورس 
رســید و اکنون در شــرف ابــالغ به بورس های 

کاالیی است.
محمدرضــا عالمــی در این بــاره به پایگاه 
خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: امکان انجام 
معامــالت بلوکــی پیشــتر بــرای بــورس اوراق 
بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران فراهــم بــود، 
امــا بــورس کاال و بــورس انــرژی از ایــن امکان 

برخوردار نبوده اند.
عالمــی ادامه داد: با توســعه بورس های 
کاالیــی در حــوزه اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال 
ضرورت انجام معامالت بلوکی در بورس های 
کاالیی احساس شــد. ازاین رو، دستورالعملی 
به منظور انجام معامالت بلوکی تدوین شد.

براســاس  کــرد:  خاطرنشــان  او 
دستورالعمل معامالت بلوکی در بورس کاال و 

بورس انرژی، فعاالن بازار می توانند از امکان 
معامالت بلوکی بهره مند شــوند. بنابراین، در 
انــواع بازارهــا از جملــه بــازار گواهــی ســپرده 
کاالیــی، بــازار صندوق هــای کاالیــی و ســلف 
شــدن  اجرایــی  امــکان  اســتاندارد،  مــوازی 

معامالت بلوک فراهم شده است.
بــر  نظــارت  اداره  مســئول  کارشــناس 

بــازار بورس هــای کاالیــی ســازمان بــورس بــا 
مفیــد خوانــدن معامــالت بلوکــی در بازارهای 
یادشــده، تصریــح کــرد: بــا انجــام معامــالت 
بلوکــی، معامله گــران کالن بــازار می تواننــد با 
هماهنگــی ناظــر بــازار در یــک نمــاد به شــکل 
بــازار خــرد، معامــالت بلوکــی را  از  مســتقل 
به گونه ای انجام دهند که بازار معامالت خرد 

تحت تأثیر قرار نگیرد.
او دربــاره مکانیســم معامــالت بلوکــی در 
بورس کاال و بورس انرژی ابراز کرد: در معامالت 
مکانیســم  خــرد،  معامــالت  همــان  یــا  عــادی 
کشــف قیمت بر اساس قیمت های پیشنهادی 
عرضه کننــدگان و خریــداران صــورت می گیــرد، 
درصورتی کــه در معامــالت بلوکــی، خریــدار و 
از مکانیســم  خــارج  در  فروشــنده مشــخص، 
عرضــه و تقاضــای بازار، بــا یکدیگر معامله را با 

هماهنگی ناظر بازار انجام می دهند.
بــر  نظــارت  اداره  مســئول  کارشــناس 
بــازار بورس های کاالیی ســازمان بورس ادامه 
داد: نحــوه تســویه در این گونــه از معامــالت، 
می توانــد بــه یکــی از روش هــای تســویه مورد 
پذیــرش شــرکت ســپرده گذاری اعــم از نقدی، 

اعتباری یا خارج از پایاپای باشد.
بــه گفتــه عالمی، تعــداد یــا ارزش اوراق 
بهــادار قابــل معاملــه در بــازار بلــوک از حــد 
نصــاب بــازار عــادی باالتر اســت و حــد نصاب 
مذکــور بــا توجــه بــه بــازار و همچنیــن نــوع 
اوراق بهادار از ســوی بورس تعیین میشــود. 
همچنیــن محــدوده مجــاز نوســان قیمــت در 

بازار بلوک مشابه بازار عادی است.

بــه گفتــه رئیس کل بیمــه مرکزی، طبق 
برنامه ریــزی انجام شــده بــه زودی کارت هــای 
بانکــی و اعتبــاری شــهروندان تحت پوشــش 

بیمه قرار می گیرند.
ســلیمانی  غالمرضــا  بــازار،  گــزارش  بــه 
تحــت  آغــاز  بــرای  الزم  رایزنی هــای  گفــت: 
پوشــش بیمــه قرار دادن کارت هــای بانکی در 
حــال انجــام اســت. او اضافــه کرد: متاســفانه 
سوءاســتفاده های  اخیــر  ســال های  طــی 
متفاوتی از کارت های بانکی شهروندان انجام 
شــده اســت کــه ورود صنعــت بیمــه بــه ایــن 
حــوزه می توانــد خدمــات ارزنده ای بــرای مردم 

داشته باشد.
ســلیمانی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه 
باید به بخش های مختلف زندگی مردم ورود 
و آنــان را تحــت پوشــش کامــل قــرار دهــد، 
گفــت: هدف اصلی صنعت بیمه باید کاهش 

دغدغه های مردم باشد.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا بیــان اینکــه 
در ســطح نفــوذ بیمــه ضعف های اساســی در 

کشــور احساس می شــود، ادامه داد: بسیاری 
از اموال کشــور تحت پوشــش بیمه نیستند و 

همین مورد یک ایراد اساسی است.
او دربــاره ضــرورت توســعه صنعت بیمه 
مــوارد  در  بیمــه  صنعــت  گفــت:  کشــور  در 
مختلفــی می توانــد در کنــار مردم باشــد، ولی 
متاســفانه بیشــترین تمرکــز خــود را بــر روی 

بیمه شخص ثالث گذاشته است.
ضمانت نامه های بیمه ای مورد 

غفلت واقع شده است
ســلیمانی با بیان اینکه ضمانت نامه های 
بیمــه ای مــورد غفلت واقع شــده اســت، افزود: 
امــروزه ضمانــت نامه هــای بانکــی بــه یکــی از 
منابع درآمدی بانک ها تبدیل شــده اســت؛ اگر 
اســتفاده از ضمانــت نامه های بیمــه ای آن طور 
کــه شایســته آن اســت در ســطح جامعــه رایج 

شود، صنعت بیمه کشور متحول می شود.
اقدامــات  برخــی  دربــاره  همچنیــن  او 
انجام شــده بــرای کاهش وابســتگی بیمه ها به 

بیمه مرکزی بیان کرد: بخش خصوصی صنعت 
بیمه در کشور باید بیش از پیش تقویت شود.

مرکز ارزیابی ریسک راه اندازی 
شده است

راه انــدازی  از  مرکــزی  بیمــه  رئیــس کل 
مرکــز ارزیابــی ریســک بیمه هــا نیــز خبــرداد 
و گفــت: ایــن مرکــز تاییــد فنــی ریســک های 

تعیین شده را بر عهده دارد.
او با بیان اینکه قانون بیمه کشور یکی از 
قوانین مطرح جهانی محسوب می شود، گفت: 
ایــن قانون هرچند قدیمی اســت، اما همچنان 
محســوب  موجــود  قوانیــن  بهتریــن  از  یکــی 
می شــود؛ در همیــن راســتا طی نشســت هایی 
که با کمیســیون اقتصادی مجلس داشــتیم به 
آنــان اعــالم شــد که نباید دســتکاری زیــادی در 

این قوانین داشته باشند.

صنعت بیمه آذربایجان غربی 
وضع خوبی ندارد

بــا انتقــاد از  رئیــس کل بیمــه مرکــزی 
آذربایجان غربــی،  در  بیمــه  صنعــت  وضــع 
افــزود: متاســفانه صنعــت بیمــه این اســتان 
با بیش از ۹۰۰کیلومتر مرز مشــترک با ســه 
کشــور همسایه که به تنهایی ظرفیت باالیی 
در حــوزه صنعــت بیمــه محســوب می شــود، 

جایگاه خوبی ندارد.
او مــرز را یــک فرصــت اســتثنایی بــرای 
گفــت:  و  کــرد  عنــوان  اقتصــادی  توســعه 
طبــق آمــاری کــه در اختیــار مــا قــرار گرفتــه 
اســت میــزان ســاالنه تجــارت مــرزی اعــم از 
مرزهــای  از  انجام شــده  واردات  و  صــادرات 
دالر  ۲.۵میلیــارد  حــدود  آذربایجان غربــی 
اســت که باید مشــخص شــود از ایــن مقدار 

ســهم اختصاصی این اســتان چقدر است.
ســلیمانی در رابطــه بــا نقــش صنعــت 
بیمــه  افــزود:  اقتصــادی،  توســعه  در  بیمــه 
یــک فضــای توام بــا اطمینــان و آرامش برای 
فراهــم  را  اقتصــادی  فعالیــت  پایه گــذاری 

می کند.

به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
کشوری سهام عدالت، دولت به اندازه کافی 
ســهام نــدارد کــه ۲۰میلیــون نفــر جدیــد بــه 
دارنــدگان ســهام عدالــت اضافه کنــد، تاش 
بــر این اســت که ۱۰میلیون نفــر به این طرح 

اضافه شوند.
پاک بیــن  داریــوش  بــازار،  گــزارش  بــه 
و  عدالــت  آزادســازی ســهام  اینکــه  بیــان  بــا 
دارد،  قــرار  کار  نــام جدیــد در دســتور  ثبــت 
فرمــان  بــا  آزادســازی ســهام عدالــت  گفــت: 
مقــام معظــم رهبــری در اردیبهشــت انجــام 
شــد و تقریبــاً ۱۹میلیــون نفر گزینه مســتقیم 
را انتخــاب کردنــد و ۳۰میلیــون نفــر نیــز بــه 
صــورت غیرمســتقیم و از طریــق شــرکت های 

سرمایه گذاری در سهام عدالت باقی ماندند.
تعاونی هــای  اتحادیــه  مدیرعامــل 
کشــوری ســهام عدالــت در مصاحبــه تلفنــی 
بــا رادیــو گفت وگــو بــا یــادآوری ایــن موضــوع 
کــه ۵۱میلیــون نفــر در دولــت نهــم و دهم در 
ســهام عدالــت ثبت نام کردنــد، اظهار کرد: از 
این تعداد ۴۹میلیون نفر برگ ســهام عدالت 
پــی  در  نفــر  میلیــون  دو  و  کردنــد  دریافــت 
اختــالالت اینترنتــی و نرم افــزاری در آن زمان، 
بــرگ ســهام عدالــت دارند اما ســهام به آن  ها 

تخصیص پیدا نکرده است.
او ادامــه داد: دولــت قبــل قــرار بود برای 
ایــن افــراد راهــکاری پیــدا کنــد. در این راســتا 
طرحی در مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه 

شد که بر اساس آن تا سقف ۲۰میلیون نفر 
از افــرادی کــه از ســهام عدالــت جامانده انــد، 

بتوانند به این طرح اضافه شوند.
موضــوع  ایــن  بــه  اذعــان  بــا  پاک بیــن 
کــه دولــت بــه انــدازه کافــی ســهام نــدارد کــه 
۲۰میلیــون نفــر جدیــد بــه دارنــدگان ســهام 
عدالــت اضافــه کند، عنوان کرد: تالش بر این 
اســت که ۱۰میلیون نفر با اولویت دو میلیون 
دارنــده بــرگ ســهام عدالــت، بــه ایــن طــرح 
اضافه شــوند. همچنین افــراد تحت نهادهای 
حمایتــی که از ســهام عدالــت جامانده اند هم 

به دارندگان سهام عدالت اضافه شود.
او ضمــن اظهار امیدواری از تحقق وعده 
دولــت بــرای اضافــه کــردن ۱۰میلیــون نفــر به 

دارنــدگان ســهام عدالــت گفــت: بــر اســاس 
قولــی کــه دولــت داده اســت، تــا ۲۲ بهمــن 
امسال ثبت نام مجدد برای باقی افراد انجام 

می شود.
مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی های کشــوری 
ســهام عدالت بیان کرد: بســیاری از کسانی که 
در دولت دهم سهام عدالت دریافت کرده اند، 
ازدواج کرده اند و فرزند دارند اما فرزندان آن ها 
ســهام عدالــت ندارنــد و اگر قرار باشــد آن ها را 
هــم اضافــه کنیــم، عــددی بالــغ بــر ۲۰میلیــون 
نفــر باید ســهام عدالــت بدهیم کــه امکان پذیر 
کــه  کســانی  بایــد  فقــط  بنابرایــن  نیســت؛ 
اســتحقاق دریافت ســهام دارند را اضافه کنیم 

که حدوداً ۱۴ تا ۱۵میلیون نفر خواهند بود.

مدیــر روابط عمومــی بانــک ایران زمیــن 
شــبکه های  در  مــردم  گســترده  حضــور 
اجتماعــی را یــک مهــارت جدیــد عنــوان کرد 
و گفــت کــه امــروز رســانه های اجتماعی به 
مهارتــی جدید برای همه تبدیل شــده اندکه 
اســتفاده گســترده از این شــبکه ها فرصتی 
بــه  خدمــات  ارائــه  بــرای  بانک هــا  بــه  را 
کــرده  فراهــم  مشــتریان  و  کســب وکارها 

است.
بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بــا  اســتاد،  سیدمحمدحســین  ایران زمیــن، 
بیان این نکته که مشتریان خواهان دریافت 
خدمات در محلی هســتند که حضور دارند، 
اظهــار کرد: اعتقاد مــا در بانکداری دیجیتال 
ایــن  مردم محــور،  بانکــداری  یــک  به عنــوان 
اســت کــه زمیــن بــازی را مشــتری مشــخص 
می کنــد و مــا بایــد خدمــت را آنجایــی ارائــه 

کنیم که او می خواهد.
استاد افزود: ما اکنون تعداد محدودی 
از خدمــات ماننــد پرداخــت قبــض و خریــد 
از  مســتقیم  غیــر  صــورت  بــه  را  اینترنــت 
طریــق شــبکه های اجتماعــی بــه مشــتریان 
ارائــه می کنیم که شــاهد اســتقبال خوبی از 
آن بودیــم. امــا یــک نکته را باید مــورد توجه 

قــرار دهیــم کــه هنوز امــکان ارائه مســتقیم 
اجتماعــی  شــبکه های  در  بانکــی  خدمــات 

فراهم نیست.
مدیــر روابط عمومی بانــک ایران زمین با 
تاکیــد بــر ایــن نکته که توســعه همــه جانبه 
رسانه های اجتماعی واقعیتی غیر قابل انکار 
در دنیای مدرن اســت؛ گفــت: آمارها حاکی 
از افزایش اســتفاده از رســانه های اجتماعی 
از  اســت. امــروز میلیاردهــا نفــر در جهــان 
شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و این 
فرصت بی نظیری را برای تعامل، کسب وکار 

و ارائه خدمات فراهم کرده است.
در  ارتباطــات  حــوزه  کارشــناس  ایــن 
تلفن هــای  از  مــردم  اســتفاده  خصــوص 
هوشــمند و نقش آن در زندگی امروز گفت: 
بســیاری از مــردم امــروز تلفن همــراه دارند، 
امــا میــزان صحبــت کردن بــا ایــن تلفن ها از 
همیشه کم رنگ تر شده است. جوانان امروز 
بیشــتر عالقمنــد ارتباط به صــورت دیجیتالی 
هستند تا صحبت از طریق تلفن های همراه.
کــه  بانکــداری  صنعــت  در  افــزود:  او 
تعامــل مشــتریان ضــروری اســت، ارتباطات 
یــک  بــه  تبدیل شــدن  حــال  در  دیجیتــال 
کانــال ارتباطــی قــوی بین مؤسســات مالی و 

مشــتریان اســت. رســانه های دیجیتــال ابزار 
ارزشمندی بین مشتریان بالقوه برای اتصال 

به بانک محسوب می شوند.
اجــازه  افــراد  بــه  دیجیتــال  کانال هــای 
بــه  اجتماعــی  شــبکه های  از  تــا  می دهنــد 
آمــوزش و اطالعــات الزم در مــورد خدمــات، 

محصوالت و موسسات مالی دست یابند.
او افــزود: در وضــع امــروز اســتقبال از 
شــبکه های اجتماعــی توجــه کســب وکارهای 
مختلــف را بــه خــود جلــب کــرده اســت. در 
بین شرکت ها و گروه هایی که از شبکه های 
اجتماعــی اســتفاده می کننــد، بانک هــا ایــن 
حــوزه را یــک فرصــت می داننــد، زیــرا حیــات 
بانک به مشــتریان بســتگی دارد و ما ســعی 
داریــم از فرصت هــای ایجــاد شــده اســتفاده 
کنیم. ما امروز از شــبکه های اجتماعی برای 
اطالع رســانی بــه مشــتریان خــود اســتفاده 
آنهــا  نظــرات  می کنیــم  ســعی  و  می کنیــم 
را بــرای بهبــود عملکــرد و همچنیــن بهبــود 

فرایندها به کار ببندیم.
اســتاد گفت: آنچه مســلم اســت هنوز 
شــبکه های  بســتر  در  مالــی  ارائــه خدمــات 
اجتماعی شــکل منســجمی ندارد و این فضا 
بیشــتر در اختیــار مشــاغل آنالین قــرار دارد 

و آنها ســعی می کنند هرچه بیشــتر خدمات 
خــود را در ایــن بســتر ارائــه کننــد. امــا زمان 
زیــادی نخواهــد بــرد کــه ارائه خدمــات مالی 

در این بستر به یک ضرورت تبدیل شود.
او بــا بیــان ایــن نکتــه کــه اکنــون ارائــه 
خدمات مالی در بســتر شبکه های اجتماعی 
به صورت اســتاندارد انجام نمی شــود، اظهار 
کرد: به طور مثال نگاهی به خرید و فروش 
اینســتاگرام  اجتماعــی  شــبکه  در  آنالیــن 
بیاندازیــد. مشــتری خریــد را انجــام می دهد 
و هزینــه را از طریــق همراه بانــک و یــا ســایر 
روش ها به حســاب فروشنده واریز می کند. 
امــا هنــوز درگاهــی وجــود نــدارد و احتمــال 
ریســک بــرای طرفیــن زیــاد اســت. بنابرایــن 
باید در وضع قوانین در این حوزه اندیشــید 

و اقدام کرد.
مشــتریان  گفــت:  پایــان  در  اســتاد 
خواهــان ارائــه خدمــات منســجم بانکــی در 
یــک  بســتر شــبکه های اجتماعــی به عنــوان 
کانال ارتباطی موثر هســتند و ما امروز باید 
ایــن موضــوع را مــورد توجــه قــرار دهیــم تــا 
ضمن رشــد کســب وکارها، خدمات مالی نیز 
به صورت استاندارد و با کمترین ریسک در 

این حوزه ارائه شود.

معامات بلوک  در بورس کاال و بورس انرژی 
مجاز شد

رئیس کل بیمه مرکزی: کارت های بانکی بیمه می شوند

پیش بینی افزوده شدن ۱۰ میلیون نفر به دارندگان سهام 
عدالت؛ با وجود استحقاق ۲۰ میلیون جامانده

مدیر روابط  عمومی بانک ایران زمین: مشتریان خواهان خدمات 
بانکی در شبکه های اجتماعی هستند
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برگزاری نشست های 
تخصصی گرامیداشت هفته 
پدافند غیرعامل در ایمپاسکو

نشســت هــای تخصصــی گرامیداشــت هفتــه 
پدافنــد غیرعامل توســط شــرکت تهیــه و تولید مواد 

معدنی ایران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران، علی اصغر جوکاریان با بیان این مطلب 
گفت: سازمان پدافند غیرعامل یک سازمان حاکمیتی 
است که با تدابیر عالمانه رهبر فرزانه با هدف کاهش 
آســیب پذیــری هــا و تــداوم فعالیــت های ضــروری و 

افزایش تاب آوری کشور تشکیل شده است.
وی در ادامــه  افــزود: ســازمان پدافنــد غیرعامــل 
وظیفه سیاست گذاری و مدیریت برنامه ریزی موضوع 
پدافنــد غیرعامل و دفاع غیرنظامی از طریق فرهنگ 
سازی، آموزش عمومی و تخصصی، طبقه بندی مراکز 
، شناسایی آسیب ها و تهدیدها، تسهیل و مدیریت 
بحران و مصون سازی کشور در برابر انواع تهدیدات 
در چهارچــوب فرمــان مقــام معظم رهبــری و قوانین 
مربوطه را عهده دار می باشد.و ایمپاسکو نیز در این 
راستا تالش دارد به برنامه های ابالغی به درستی عمل 

نماید.
جوکاریان در ادامه با اشاره به فعالیت های کمیته 
پدافند غیرعامل ایمپاسکو گفت: توجه ویژه به آموزش 
تخصصــی همــکاران در شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد 
معدنی ایران و مجتمع های تابعه از مهم ترین برنامه  

های این کمیته است.
دبیــر کمیتــه پدافنــد غیرعامل ایمپاســکو خاطر 
نشان کرد: مجتمع های تابعه ایمپاسکو به مناسبت 
بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل به منظور افزایش 
ســطح آگاهــی های تخصصــی همکاران،۵ نشســت 
 تخصصــی با حضور اســاتید مجرب تــدارک دیده اند.

وی تصریــح کــرد: در مجتمــع هــای تابعــه ایمپاســکو 
برگزاری نشســت های تخصصی به صورت مجازی و 
با حضور رئیس کمیته پدافند غیرعامل برنامه ریزی 

شده است.
جوکاریــان برگــزاری نشســت روز اول بــا عنــوان 
پدافنــد غیرعامــل ایــران پایــدار را بــه میزبانی کمیته 
پدافنــد غیرعامــل شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی 
به صورت مجازی با حضور ســایر مجتمع های تابعه 
ایمپاسکو بیان کرد و افزود: روز دوم نشست تخصصی 
بــا عنــوان پدافنــد زیســتی، مدافع حریم ســالمت به 
میزبانی مجتمع سرب و روی مهدی اّباد، روز سوم به 
میزبانی مجتمع سنگ آهن فالت مرکزی با موضوع 
پدافند سایبری، حکمرانی در قلمرو ملی برگزار خواهد 

شد.
دبیر کمیته پدافند غیرعامل ایمپاسکو همچنین از 
برگزاری نشست تخصصی با عنوان پدافند اقتصادی، 
صنعــت پایــدار و تولیــد ملــی بــه میزبانــی شــرکت 
 گسترش معادن و صنایع زرشوران خبر داد و گفت:

عنــوان  بــه  پایــدار  و  آمــاده  شــهر  شــهری،  پدافنــد 
موضوع آخرین نشست تخصصی به مناسبت هفته 
گرامیداشت پدافند غیرعامل به میزبانی شرکت زغال 

سنگ البرز مرکزی برگزار خواهد شد.
گفتنــی اســت ۸ تــا ۱۴ آبان ماه بــا عنوان هفته 

پدافند غیرعامل نامگذاری شده است.

آمادگی شبکه خدمات 
پس از فروش ایران خودرو 

برای ورود »تارا« اتوماتیک 
همزمــان بــا تولید انبــوه خودرو تــارا اتوماتیک، 
شــرکت ایســاکو آمادگــی کامــل خــود را بــرای ارایــه 

خدمات پس از فروش این خودرو اعالم کرد.
ایکوپــرس- مدیرعامــل شــرکت خدمــات پــس از 
فروش ایران خودرو در این باره گفت: ایساکو، همواره 
قبــل از ورود خودروهــای جدیــد بــه بــازار اقدامــات 
متعددی در راستای ارایه خدمات پس از فروش آن به 
انجام می رساند و بر همین منوال، هم اکنون با تامین 
قطعات و لوازم یدکی، آموزش کارکنان نمایندگی ها 
و امدادگــران، تجهیز نمایندگی هــای منتخب به ابزار 
مخصــوص، نرم افــزار دســتگاه های عیب یــاب و تهیه 
مستندات راهنمای تعمیرات، آماده ارایه خدمات به 

خودروهای تارا دنده دستی و تارا اتوماتیک است.
سیدرضا مفیدی ادامه داد: مدارک و مستندات 
راهنمــای تعمیــرات و کاتالــوگ قطعــات یدکــی تــارا 
اتوماتیــک نیــز همچــون تــارا دنده دســتی بــه منظــور 
بهره بــرداری کارشناســان نمایندگی هــا در سیســتم 

مستندات فنی در دسترس قرار گرفته است.
وی در خصــوص پذیــرش حضــوری ایــن خــودرو 
در نمایندگی هــا گفــت: این خودرو در نمایندگی های 
منتخــب پذیــرش خواهد شــد و پــس از ترخیص، به 
منظــور اطمینــان از کیفیــت مناســب خدمــات ارایــه 
شده، همچون سایر محصوالت ایران خودرو برای آن 
 طرح فالوآپ یا پیگیری رضایت مشــتری اجرا خواهد 

شد.
مفیدی همچنین گفت: تا کنون کارشناسان فنی 
۸۰ نمایندگی منتخب برای ارایه خدمات به تارا آموزش 
دیده اند و این تعداد در مرحله بعدی به ۱۱۰ نمایندگی 
خواهد رسید، همچنین طبق برنامه ریزی صورت گرفته 
تا پایان امســال، ۲۰۰ نمایندگی در سراسر کشور به 
نمایندگی های فوق اضافه و آماده خدمت رسانی به 

دارندگان تارا می شوند.

اخبـــــــــــاراخبـــــــــــار

»ارتش« قطعات ارزبر و با 
تکنولوژی باال را برای »سایپا« 

نمونه سازی می کند

در دیدار مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و فرمانده 
نیروی هوایی ارتش مقرر شد عالوه بر پیگیری و تسریع 
در اجــرای پروژه هــای مشــترک در حــال اجــرا، همکاری در 

زمینه های جدید نیز آغاز شود.
به گزارش ســایپانیوز، در جلســه فرماندهان نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با مدیران ارشد گروه 
خودروسازی سایپا، روند پیشرفت پروژه های مشترکی که 
براســاس تفاهم نامه ســال پیش، بین دو مجموعه آغاز 
شده، بررسی و تصمیم های الزم جهت تسریع در اجرای 

آنها اتخاذ شد.
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی در این 
دیدار اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
بــه عنوان ســربازان جان برکف کشــور همــواره با کمترین 
امکانات، بیشترین رشادت ها و دستاوردها را از خود نشان 

داده اند.
امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی ادامه داد: در گام 
نخست همکاری ها و براساس تفاهم نامه سال قبل بین 
نیروی هوایی ارتش و سایپا، پروژه هایی تعریف شده که 
در حال اجرا هستند اما آمادگی کامل داریم که تعداد این 

پروژه ها را افزایش دهیم.
امیــر واحــدی افــزود: تــوان مهندســی و تکنولوژیکی 
قابــل توجهی در نیــروی هوایی ارتش به ویژه در "مجتمع 
اوج" وجود دارد که می تواند بیشتر از گذشته در خدمت 
توسعه صنعت کشور به ویژه صنایع پیشران خودروسازی 

قرار گیرد.
وی در پایــان پیشــنهاد کــرد کــه جلســات مشــترک 
فرماندهان نیروی هوایی ارتش و مدیران ارشد گروه ساپیا 
هر سه ماه یکبار برگزار و روند پیشرفت پروژه های مشترک 
بررسی شود که مورد استقبال مدیرعامل سایپا قرار گرفت.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز در این دیدار، 
همکاری های انجام شــده براســاس تفاهم نامه مشترک 
سایپا و نیروی هوایی ارتش در یکسال گذشته را مطلوب 
ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با حضور امیر سرتیپ خلبان 

واحدی، شاهد توسعه و تسریع همکاری ها باشیم.
سیدجواد سلیمانی ادامه داد: براساس تفاهم نامه 
مشترک، ۲۹ پروژه تعریف شده که از این تعداد ۱۰ مورد 
به قرارداد رسیده، ۲ مورد در مرحله انعقاد قرارداد است و 
امکان سنجی برای امضای قرارداد ۱۷پروژه دیگر نیز درحال 

انجام است.
سلیمانی با بیان اینکه تولید و ساختِ داخلِ قطعاتِ 
ارزبر گلوگاهی و با تکنولوژی باال یکی از اولویت های اصلی 
همکاری ها به شمار می آید، افزود: پروژه های مختلفی 
بین سایپا و ارتش تعریف شده و اجرای آنها در قالب چند 
کارگروه در دانشــگاه شــهید ســتاری، مجتمع اوج و ... با 
تمرکز بر رفع گلوگاه های تولید قطعات موردنیاز صنعت 

خودرو دنبال می شود.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن دیــدار، امیــر ســرتیپ 
خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوائی ارتش، ماکت 
هواپیمای جنگنده کوثر را به عنوان نماد توانمندی صنایع 

دفاعی کشور به مدیرعامل گروه سایپا اهدا کرد.

افزایش سرمایه جذاب نهنگ 
بازار سرمایه

افزایش ســرمایه شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس از محل سود انباشته مورد موافقت هیات مدیره 

این شرکت قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، بر اســاس اطالعیه منتشــر شــده در کدال، 
هیات مدیره فارس با  افزایش ســرمایه این شــرکت از ۲۸ 
هزار و ۷۰۰میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان موافقت 

کرد. 
گفتنی است، این مصوبه برای تهیه گزارش توجیهی 
و انجام الزامات قانونی برای این افزایش ســرمایه صورت 
گرفته اســت. در صورت موافقت ســازمان بورس و مجمع 
عمومی فوق العاده فارس با این پیشنهاد، شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس عالوه  بر ارزش بازار، با این افزایش 
سرمایه به رتبه یک بازار سرمایه از نظر سرمایه ثبت شده 

هم تبدیل خواهد شد . 

مدیر پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور 
از راه اندازی سامانه فراداده و کاتالوگ سرویس 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 

خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور امید اردبیلی گفت: در 
حــال حاضــر طیف وســیعی از اطالعــات و داده ها 
اکتشــافات معدنی  و  زمین شناســی  ســازمان  در 
کشور موجود و این اطالعات نیازمند طبقه بندی، 

نگهداری و اشتراک گذاری است. 
به گفته وی پایگاه ملی داده های علوم زمین 
در ســامانه جدیــدی کــه تحــت عنوان "ســامانه 
 )csw.ngdir.ir( "فــراداده و کاتالــوگ ســرویس
نامگــذاری شــده، اطالعــات موجود در ســازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اعم از 
اســناد توصیفی، اطالعات مکانی، پایگاه داده، 
نرم افزار و چند رســانه را به صورت طبقه بندی 
شــده و مکانی نگهداری و با توجه به سیاســت 

حاکم ارایه می کند.
مدیــر پایــگاه ملــی داده هــای علوم زمیــن 
کشــور ضمن اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از 
ســوی مقــام معظــم رهبری تحت عنوان ســال 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، خاطرنشان 
کرد: پایگاه ملی داده های علوم زمین در نظر دارد 
تمام توان خود را همانند سال های گذشته به 
منظور ارتقا بســترهای مناسب اشتراک گذاری 
داده  در حــوزه علــوم زمیــن و معــدن بــه کار 
گیــرد و با پشــتیبانی ســازمان زمین شناســی و 
اکتشافات معدنی کشور گام مهمی در توسعه 
بخــش معدن بــا افزایش بهــره وری عملیاتی و 

اقتصادی بردارد. 
وی با تأکید بر این که پایگاه ملی داده های 
مجوزهــای  چارچــوب  در  همــواره  علوم زمیــن 
قانونی ارائه شده برای سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور عمل می کند، تصریح 
کــرد: یکــی از ایــن مجوزهــای قانونــی، بنــد "د" 
مــاده ۲۱ قانــون برنامه چهارم مبنی بر بهبود و 

گسترش سیستم های اطالع رسانی، توسعه و 
گسترش پایگاه  داده های علوم زمین به منظور 
بــه  کارآفرینــان  و  ســرمایه گذاران  دسترســی 

اطالعات موردنیاز  توسط دولت است.
 اردبیلــی ادامــه داد: بــر همیــن اســاس 
ســامانه فراداده و کاتالوگ سرویس به مرحله 
اجــرا رســانده شــد تــا کاربــران بــه ســهولت و 
بــا صــرف زمــان انــدک به طیــف گســترده ای از 
اطالعــات موجــود در ســازمان  زمین شناســی 
و اکتشــافات معدنی کشــور دسترســی داشــته 

باشند. 
مدیــر پایــگاه ملــی داده هــای علوم زمیــن 

کشــور در ادامــه دربــاره فعالیت های مجموعه 
داده هــای  ملــی  پایــگاه  گفــت:  خــود  متبــوع 
علوم زمیــن کشــور بــا راه انــدازی، توســعه و به 
روزرسانی سامانه های مکان محور در نظر دارد 
تا اطالعات و داده های سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور را در بستری مناسب 

ارائه نماید. 
وی افــزود: ســامانه "فــراداده و کاتالــوگ 
ســرویس" بــه صــورت جامــع ایــن امــکان را به 
کاربران می دهد تا با ابزارهای پیشرفته جستجو 
و همچنیــن جســتجوی یــک محــدوده مکانــی 
مشــخص، آمــار اطالعــات موجــود در ســازمان 

زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور را در 
مورد آن محدوده بر اساس نوع، اعم از توصیفی 
یا مکانی )نقشه، گزارش...( و یا موضوع دریافت 
نموده و به منظور دسترسی به داده های مورد 
نیاز بر اســاس سیاســت های تعریف شــده از 
سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور اقدام نمایند. شایان ذکر است؛ سامانه 
فــرداداده بــا ارائــه مکانیــزم ایجــاد شناســنامه 
بــرای داده هــا، همراه با مدیریت فرآیند تهیه و 
تولید داده ، مانع از هرگونه دوباره کاری گردیده 
و یک دســتاورد بزرگ در حیطه ارائه داده های 

علوم زمین به شمار می رود.

عملیــات اجرایی ســاخت کارخانه 2.5 
میلیــون تنــی کنســانتره در مجتمــع فــوالد 
خراســان با عنوان یک اقدام ملی در شــرق 

کشور تسریع می شود.
بــا حضــور مدیرعامــل »مجتمــع فــوالد 
خراســان«، تفاهم نامــه تســریع در عملیات 
اجرایــی ســاخت کارخانــه ۲.۵ میلیــون تنــی 
کنســانتره  ســنگ آهــن میــان شــرکت¬های 
فــوالد  شــرق  مــواد  اولیــه  تولیــد  و  »تهیــه 
خراسان«، »ایریتک« و »ایمپادکو« )وابسته 
بــه فوالدخراســان( بــا حضــور مدیــران عامل 

شرکت های یاد شده به امضا رسید.
شــرکت  مدیر عامــل  غفــوری،  کســری 
فوالدخراسان، در آیین انعقاد این تفاهم نامه 
چهارجانبه، که در دفتر وی برگزار شد، با بیان 
این کــه تامین مواد اولیه یکی از دغدغه های 
جدی فوالدســازان کشــور اســت، تاکید کرد: 
از آن جا که با اســتحصال ســهم خراســان از 
غنــی تریــن پهنــه معدنی ســنگ آهن شــرق 
کشور، دغدغه تامین کنسانتره برای صنعت 
فوالد استان مرتفع می شود، از ابتدای شروع 
مسئولیت خود همواره بر لزوم فعال شدن 
پروژه کنسانتره سنگان )خواف( که متاسفانه 
سال ها متوقف شده بود، به عنوان یکی از 
ثروت های طبیعی خراسان تاکید داشته ام.
مدیرعامل فوالد خراسان با بیان این که 
»بــا تزریق منابع مالــی مورد نیاز، انجام این 
پروژه از ســرعت بیشــتری برخــوردار خواهد 

شــد«، افزود: تامین مالی پروژه واجد برخی 
الزامات حقوقی و مالی بود و ســعی شــد که 
با رعایت همه موازین و در عین حال، لحاظ 
حقــوق و منافــع طرفیــن، تفاهم نامه اخیر را 
برای ســرعت بخشیدن به احداث این پروژه 

بزرگ منعقد کردیم.
غفــوری بــا اعــالم این کــه با اجــرای این 
پــروژه، بخــش عظیمــی از دغدغــه  کمبــود 
کنسانتره مرتفع می شود، اظهار امیدواری کرد 
که فوالد خراسان با دستیابی به مواد اولیه از 
توان بیشتری برای تولید فوالد و اشتغال زایی 

در منطقه برخوردار شود.
وی بــا بیــان ایــن کــه خراســان بــه حــق 
قطــب ســوم تولید فوالد کشــور نــام گرفته، 
اظهــار امیــدواری کرد که با توجه به حمایتی 
که از توسعه معدنی استان از سوی مسئوالن 
خراســان رضــوی در همــه ســطوح حاکمیتی 
وجــود دارد، حــق واقعی خراســانی ها از این 
ثــروت خــدادادی کــه در عرصه اســتان شــان 
وجــود دارد، بــا احــداث کارخانــه کنســانتره 

»فوالد خراسان« استیفا شود.

کاهش زمان اجرای پروژه به کمتر از 
24 ماه 

مدیرعامــل شــرکت فنــی و مهندســی 
»ایریتک« در نشست امضای تفاهم نامه، با 
اشاره به این که پروژه با توجه به وجود برخی 
مشــکالت بــه نتیجــه مطلوبی نرســیده بود، 

افزود: امروز و با امضای این تفاهم نامه و به 
محض دریافت پیش پرداخت، قرارداد خرید 
تجهیــزات بــا شــرکت NCP آفریقــای  جنوبی 

منعقد خواهد شد.
بابــک اشــجع اظهــار امیــدواری کــرد که 
عملیات اجرایی شامل ساخت، حمل و نصب 
تجهیــزات ایــن پــروژه در کمتــر از ۲۴ مــاه به 

سرانجام برسد.
وی بــا اعــالم این کــه در حــال حاضــر، 
همــکاران مــا در شــرکت ایریتــک در حــال 
مذاکــره و نهایی کــردن قــرارداد بــا مدیرعامل 
شــرکت NCP هســتند، گفــت: بســیاری از 
ارکان پــروژه اجرایــی شــده و ادامــه کار نیــز 
قابلیت اجرای ســریع  را دارد. بخش پیچیده 
پــروژه، خریــد چنــد تجهیــز خــاص اســت که 
 NCP امیدواریــم بــا عقــد قــرارداد با شــرکت
و همــکاری کارفرمــا، خریــد تجهیــزات آغاز و 
 مابقــی کارهــا نیــز بــا موفقیت به ســرانجام 

برسد.
تضمین 25 ساله تامین خوراک فوالد 

خراسان 
مدیرعامــل  گــزارش،  ایــن  براســاس 
شــرکت »ایمپادکو« نیز در ســخنانی گفت: 
معادن »سنگان« جزو ذخایر قابل اطمینان 
بــا اجــرای  کشــور اســت و فــوالد خراســان 
تولیــدات  تمــام  شــده  قیمــت  پــروژه،  ایــن 
خــود را کاهــش و ایــن اطمینان نســبی را به 
کــه خــوراک  ســهامداران خــود خواهــد داد 

 ۲۵ ســال آینــده مجتمع از ایــن محل تامین
 شود.

بوالفضــل ذبیحی حصــاری، بــا تقدیر از 
تالش هــای مدیران عامــل شــرکت های فوالد 
خراسان، ایریتک و دیگر افرادی که در انجام 
این پروژه ســهیم هستند، افزود: اجرای این 
گونه پروژه ها دست کم 36 ماه زمان می برد 
که گاه تا ۵۰ ماه نیز به  طول می انجامد، اما 
این که فوالد خراسان با مدیریت دکتر کسری 
غفوری در تالشاند تا این پروژه را در کمتر از ۲۴ 
 ماه به فرجام برسانند، واقعاٌ بایسته قدردانی

 است.
ذبیحی  با تشــریح فعالیت های شرکت 
تحت مسئولیت خود، اظهار کرد: »ایمپادکو« 
در حال حاضر به  عنوان یکی از شــرکت های 
زیرمجموعه فوالد خراسان، تولید ۸۰۰ هزار 
تــن آهن اســفنجی را نیــز بــر عهــده دارد و 
امیدواریــم با تالش هیات مدیره، مســاعدت 
مدیریــت فــوالد خراســان و شــرکت ایریتک، 
در آینده نزدیک شــاهد نهایی شــدن قرارداد 
توســعه از ۸۰۰ هــزار بــه ۱.۲ میلیــون تــن و 
ساخت و بهره برداری طرح توسعه در ۱۵ماه 

باشیم.
ذبیحی در پایان، پروژه ساخت کارخانه 
کنسانتره را یک حرکت ملی توصیف و اظهار 
امیــدواری کرد که منطقه خراســان رضوی با 
حمایت همه جانبه مســئوالن شــاهد رشد و 

شکوفایی هرچه بیشتر باشد.

دکتر محسن مصطفی پور مدیرعامل 
مجتمــع فــوالد نــی ریــز، طــی جلســه ای با 
بخشــدار و اعضای شــورای اســالمی شهر و 
بخش قطرویه دیدار و در جریان مشکالت 
و محرومیــت هــای مــردم ایــن بخــش قــرار 

گرفت.
مصطفــی پــور در ایــن جلســه ضمــن 
تبریک میالد پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر 
صادق )ع( از حضور و توفیق خدمت رسانی 
به مردم شهرستان نی ریز و منطقه قطرویه 
ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت : مهمترین 
هــدف از راه انــدازی مجتمــع فــوالد در ایــن 
منطقه محرومیت زدایی بوده است و آنچه 
ما خود را به آن متعهد می دانیم این است 
کــه بایــد بیش از آنچه تا امروز انجام شــده 
اســت در این مســیر گام برداریم تا در بهره 

برداری از کارخانجات تسریع شود .
وی با اشاره به برنامه های این مجتمع 
در  اجتماعــی  هــای  مســئولیت  بخــش  در 
شهرستان نی ریز افزود : یقین بدانید اراده 
مــا بر این اســت که تا جایی کــه امکان دارد 
از هیچ فعالیتی در این حوزه دریغ ننموده و 
عدالت را در توزیع این منابع در شهرستان 

نی ریز رعایت کنیم.
مدیرعامــل مجتمع فوالد غدیر نی ریز 

در خصــوص اشــتغال زایی و جــذب نیرو در 
این مجتمع گفت : مهمترین راهکار برای رفع 
بیکاری در منطقه تکمیل پروژه فوالد سازی 
است تا فرصت های شغلی زیادی برای مردم 

شهرستان نی ریز ایجاد شود.
مصطفــی پــور بومــی بــودن و وابســته 
بودن به خانواده های معزز شهدا ، جانبازان 
، ایثارگــران و نیروهــای مســلح را پــس از 
تخصــص و تجربــه، دو شــاخصه مهــم در 
بکارگیری نیرو در مجتمع فوالد غدیر عنوان 
کرد و افزود : راه حل اصلی مشکالت مردم 
منطقــه فقــط افزایــش فرصت های شــغلی 
خواهد بود ؛ ایجاد اشتغال یعنی رفع بیکاری، 
رفع بیکاری یعنی ایجاد درآمد، ایجاد درآمد 
یعنــی رفاه اجتماعــی و رفاه اجتماعی یعنی 

امنیت روانی .
وی درخصــوص تامیــن آب مــورد نیــاز 
مجتمــع فــوالد غدیر نی ریز اظهار داشــت : 
بررســی هایــی بــه منظــور اطــالع از پایداری 
آب ســد چشــمه عاشــق انجام شده است و 
به موازات موضوع انتقال آب از خلیج فارس 
نیز در دســت بررســی اســت . یقین داشته 
باشــید که ما تأمین آب کشــاورزی و زندگی 
مردم را مقدم بر تامین آب کارخانه میدانیم 
و بــرای این موضوع راهکارهایی پیش بینی 

راه اندازی سامـانه فراداده و کاتالوگ سرویس 
درپایگاه ملی داده هــای علــوم زمیــن

»مجتمع فــوالد خراســان« اتفاقی ملی در استــان رقـــم می زند

توسعه شهرستان نیریز با تکمیل زنجیره فوالد
نمــوده ایم .مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز 
در پایان با اشاره به نقش مجتمع فوالد غدیر نی 
ریز در توسعه شهرستان نی ریز اظهار داشت : با 
بررسی وضعیت شهرهای صنعتی کشور و نقش 
مجتمع های صنعتی در ایجاد رفاه برای مردم می 
توان یقین داشت تکمیل زنجیره تولید فوالد در نی 
ریز موجب ایجاد رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی در 

این شهرستان خواهد شد.
نگاه ویژه به حوزه مسئولیت های اجتماعی 
در منطقــه ، جــذب نیروی انســانی ، تامین آب از 
سد چشمه عاشق و بحث آالیندگی مجتمع فوالد 
غدیر نی ریز از جمله مهمترین محورهای سخنان 
مســئولین بخــش قطرویــه بــا مدیرعامــل مجتمع 

فوالد غدیر نی ریز بود



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . یکشنبه . 9 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4779 . 

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده
اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

از اعضـای محتـرم اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران و قزاقسـتان دعـوت بعمـل می آیـد تـا در 
مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه بطـور فـوق العـاده روز دوشـنبه مـورخ 1400/09/01 سـاعت 
14:00 کـه در محـل سـالن طبقـه یـک سـاختمان جدیـد اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و 
کشـاورزی ایـران بـه نشـانی تهـران، خیابـان طالقانـی، نبـش خ شـهید موسـوی، پـالک 175 

برگـزار مـی گـردد، شـرکت نماینـد. 
دستور جلسه:

1- استماع، بررسی و تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره منتهی به سال مالی 1399
2- استماع، بررسی و تصویب گزارش مالی منتهی به سال مالی 1399

3-  استماع، بررسی و تصویب گزارش بازرسی منتهی به سال مالی 1399
4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

5- تعیین ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضاء
6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

7- طرح سایر موضوعاتی كه در صالحیت مجمع عمومی می باشد
هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای سـعید آقـا میـرزا بوکالـت از خانـم بتـول پهلوانـی کنـی بموجـب وکالتنامـه رسـمی شـماره 157461- 1400/4/10 دفترخانـه شـماره 19 تهـران بـا تسـلیم تقاضـا 
مثبوتـه بـه شـماره 140085601025017460 – 1400/6/16 منضـم بـه دو 2 بـرگ استشـهادیه جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی و مصـدق شـده طـی شـماره 
42917 – 1400/6/13 توسـط دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 19 حـوزه ثبتـی تهـران مدعـی گردیـده سـند مالکیـت ششـدانگ آپارتمـان مسـکونی نـوع ملـک طلـق 
بـه پـالک ثبتـی 83229 فرعـی از 6933 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 26986 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 1 در طبقـه 0 و واقـع در بخـش 02 ناحیـه 00 حوزه 
ثبـت ملـک نارمـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 101/78 مترمربـع بانضمـام انبـاری قطعـه 1 بـه مسـاحت 12/95 مترمربـع بـه مالکیـت بتـول / پهلوانـی کنـی 
فرزند عزیزاله شـماره شناسـنامه 3083 تاریخ تولد 1335 دارای شـماره ملی 0046229851 با جز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنوان مالک شـش دانگ با شـماره 
مسـتند مالکیت 142825 تاریخ 1390/08/08 موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 450464 سـری سـال که در صفحه 92 دفتر امالک جلد 2606 ذیل 
شـماره 397000 ثبـت گردیـده اسـت. بعلـت اثـاث کشـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی پـالک موصـوف را نموده اسـت لـذا مراتب در 
اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار )همیـن روزنامـه( آگهـی میشـود تا چنانچه کسـی ادعـای انجام معامله 
نسـبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سـند مالکیت نزد خود را داشـته باشـد از تاریخ انتشـار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل 
سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رؤیـت و مالحظـه بـه ارائـه دهنده اعـاده خواهد 
شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی سـند 

مالکیـت پـالک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد گردید.
اردشیر شهمیرزادی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نارمکم الف 13651 / شناسه آگهی 1213719

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سعید آقا میرزا بوکالت از خانم فرحناز مایل افشار و خانم مهناز افشار مایل موجب وکالتنامه رسمی شماره 157461 – 1400/4/10 دفترخانه شماره 19 تهران با تسلیم تقاضا مثبوته به شماره 
140085601025017457 – 1400/6/16 منضم به دو 2 برگ استشـهادیه جهت دریافت سـند مالکیت المثنی و مصدق شـده طی شـماره 42918 – 1400/6/13 توسـط دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 
19 حـوزه ثبتـی تهـران مدعـی گردیـده سـند مالکیـت ششـدانگ آپارتمـان نـوع ملـک طلـق بـه پـالک ثبتـی 83230 فرعـی از 6933 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 26986 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 2 
در طبقـه 2 و واقـع در بخـش 02 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک نارمـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 113/5 مترمربـع بانضمـام انبـاری قطعـه 3 تفکیکـی بـه مسـاحت 5 مترمربـع و پارکینـگ قطعـه 2 بـه 

مسـاحت 11 واقـع در طبقـه 1- 
به مالکیت: 

1- فرحناز / مایل افشار فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 5148 تاریخ تولد 1361 دارای شماره ملی 0068273495 با جز سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ با شماره 
مستند مالکیت 142825 تاریخ 1390/08/08 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 450466 سری سال که در صفحه 86 دفتر امالک جلد 2606 ذیل شماره 396998 ثبت گردیده است./

2- مالکیت مهناز / مایل افشـار فرزند محمدرضا شـماره شناسـنامه 723 تاریخ تولد 1364 دارای شـماره ملی 0068621175 با جز سـهم 3 از کل سـهم 6 بعنوان مالک سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ 
با شـماره مسـتند مالکیت 142825 تاریخ 1390/08/08 موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 450465 سـری سـال که در صفحه 89 دفتر امالک جلد 2606 ذیل شـماره 396999 ثبت گردیده 

است./
بعلـت اثـاث کشـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی پـالک موصـوف را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در یـک روزنامـه 
کثیراالنتشـار )همین روزنامه( آگهی میشـود تا چنانچه کسـی ادعای انجام معامله نسـبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سـند مالکیت نزد خود را داشـته باشـد از تاریخ انتشـار این آگهی ظرف مهلت 
10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رؤویـت و مالحظـه بـه ارائـه دهنده اعـاده خواهد 
شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی سـند مالکیـت پـالک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی 

تسـلیم خواهـد گردید.
اردشیر شهمیرزادی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نارمک م الف 13652 / شناسه آگهی 1213733  

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تفکیک وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

 1400/06/30 مـورخ   140060301054001090 شـماره  رای  موجـب  براسـاس 
صـادره از هیئـت حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی 
و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب 90/09/20 مسـتقر در اداره ثبـت 
اسـناد و امالک جنوب شـرق تصرفات مفروزی مالکانه آقای ارشـد زمانی کوخالو 
فرزنـد عبـاس متقاضـی پرونـده کالسـه 1400114401054000041 نسـبت بـه یـک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 40/18 مترمربع قسمتی از پالک 
ثبتـی 4418 اصلـی واقـع در بخـش 7 تهـران مـورد ذیـل صفحـه 405 دفتـر 1329 
ثبـت گردیـده. مراتـب از نظـر اطـالع ذوی الحقـوق و شـرکا مشـاعی پـالک فـوق 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز در روزنامـه آگهـی مـی گـردد. طبـق قانـون فـوق 
االشـاره کسـانی که به مالکیت و تصرفات مفروزی متقاضی فوق اعتراض دارند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی ظـرف مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه مراجع 
قضائـی تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـاع مهلـت قانونـی عـدم وصـول 
واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت مفـروزی بـه مسـاحت و حـدود بـاال بـه 

نـام نامبـرده اقـدام خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24

م الف 13653 / شناسه آگهی 1213734
غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی امان اللهی پریدر اصالتا با اعالم گم شـدن سـند مالکیت ملک مورد آگهی با تسـلیم دو برگ استشـهادیه گواهی امضاء شـده ذیل شـماره 24151 
و 24152 مـورخ 1400/07/21 دفترخانـه 558 تهـران طـی درخواسـت وارده 1023020407 مـورخ 1400/07/21 تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده 
انـد کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد: 1- نـام و نـام خانوادگی: آقای مهدی امان اللهی مالک سـه دانگ مشـاع 
شـش دانـگ 2- شـماره پـالک: 6845 فرعـی از 126 اصلـی 3- علـت گـم شـدن: اسـباب کشـی 4- خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت سـه دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ یک دسـتگاه آپارتمان مسـکونی کاداسـتری بمسـاحت 106/5 مترمربع که مقدار 3/90 مترمربع آن بالکن اسـت واقع در سـمت شـرق طبقه همکف 
بشـماره 6845 فرعـی از 126 اصلـی قطعـه 2 تفکیکـی مفـروز و مجـزی شـده از 2497 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 11 تهـران بانضمـام انبـاری قطعـه 5 
تفکیکـی بـه مسـاحت 23/4 مترمربـع واقـع در سـمت جنوبشـرقی طبقـه زیرزمیـن بشـماره چاپـی 442552 ذیـل دفتـر الکترونیـک 139720301023051092 به 
نـام مهـدی امـان اللهـی پریـدر صـادر گردیـده اسـت. لـذا بـا توجـه بـه اعـالم فقـدان سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی آن مراتـب اعـالم 
تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکـر نشـده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد بایـد تا ده 
روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره ثبت المثنی سـند مالکیت 

را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کرد.
م الف 13654 / شناسه آگهی 1213737

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

فقدان سند مالکیت
خانـم / آقـای اعظـم حیـدری وکیـل مالـک بـه موجـب وکالـت نامـه 202566 مـورخ 1400/02/25 تنظیمـی دفترخانـه 57 تهـران بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق شـده 
در دفترخانـه 268 تهـران اعـالم کـه سـند مالکیـت سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ آپارتمـان بـه مسـاحت 16 مترمربـع بـه انضمـام 16/5 مترمربـع تـراس طبقـه همکـف قطعـه 
پنج تفکیکی تحت پالک 1728 فرعی مفروز از 204 فرعی از سـنگ 36 اصلی واقع در فشـم رودبار قصران بخش یازده تهران در دفتر 88 صفحه 390 ذیل ثبت 19719 
بـه شـماره چاپـی 140615 بنـام بانـو صـدری سـیاده بشـارتی ثبـت و صـادر گردیـده اسـت و مـع الواسـطه بـه موجب 211088 مـورخ 90/02/29 دفترخانـه 268 تهران به ایمان 
رحمتـی منتقـل گردیـده اسـت و وکیـل نامبـرده بـه موجـب وکالـت نامـه فـوق االشـاره درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده انـد کـه سـند مالکیـت بـا مشـخصات 
مذکور بعلت جابه جایی / مفقود گردیده اسـت لذا مراتب به اسـتناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک مذکـور باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت نماییـد 

و پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقدام خواهد شـد.
اشکان آشتیان – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک فشم

فقدان سند مالکیت
خانم / آقای اعظم حیدری وکیل مالک به موجب وکالت نامه 202566 مورخ 1400/02/25 تنظیمی دفترخانه 57 تهران با تسـلیم دو برگ استشـهادیه مصدق شـده در 
دفترخانـه 268 تهـران اعـالم کـه سـند مالکیـت سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ آپارتمـان بـه مسـاحت 16 مترمربـع بـه انضمـام 16/5 مترمربـع تـراس طبقـه همکـف قطعه پنج 
تفکیکـی تحـت پـالک 1728 فرعـی مفـروز از 204 فرعـی از سـنگ 36 اصلـی واقـع در فشـم رودبـار قصـران بخـش یـازده تهـران در دفتـر 77 صفحـه 248 ذیـل ثبـت 15792 
بـه شـماره چاپـی 140616 بنـام عبدالعلـی قهـاری ثبـت و صـادر گردیـده اسـت و مـع الواسـطه بـه موجـب 211088 مـورخ 90/02/29 دفترخانـه 268 تهـران بـه ایمـان رحمتـی 
منتقـل گردیـده اسـت و وکیـل نامبـرده بـه موجـب وکالـت نامـه فـوق االشـاره درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده انـد کـه سـند مالکیـت بـا مشـخصات مذکـور 
بعلـت جابـه جایـی / مفقـود گردیـده اسـت لـذا مراتـب بـه اسـتناد مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه 
نسـبت بـه ملـک مذکـور باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت دریافت 

نماییـد و پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد.
م الف 13655 / شناسه آگهی 1213738

اشکان آشتیان – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک فشم

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم اعظـم طالبـی طـی درخواسـت شـماره 118802 – 1400 مـورخ 1400/06/23 ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق بشـمارههای 3142 مـورخ 1400/06/23 
یکتـا بشـماره 14002152540000097 دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 943 تهـران مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان واقـع در طبقـه دوم شـمالی 
بمسـاحت 42/98 مترمربـع کـه مقـدار 4/64 مترمربـع پیشـرفتگی بفضـای خیابـان اسـت قطعـه سـوم تفکیکـی بپـالک 62 فرعـی از 3855 – اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 41 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 7 تهـران بانضمـام ششـدانگ یکواحـد پارکینـگ بمسـاحت 10/80 مترمربـع قطعـه یـک تفکیکـی واقـع در طبقـه همکـف ذیـل 
شـماره 331401 صفحـه 408 دفتـر جلـد 2050 – امـالک بشـماره چاپـی 178248 بنـام خانـم معصومـه شـهاب لواسـانی ثبـت و صـادر گردیـده اسـت و سـپس ششـدانگ 
طبق سـند قطعی شـماره 14941 مورخ 1380/12/15 دفترخانه 465 تهران به آقای جواد زمان پور انتقال یافته و سـپس ششـدانگ طبق سـند قطعی شـماره 3131 مورخ 

1389/09/07 دفترخانـه 943 تهـران بـه خانـم اعظـم طالبـی انتقـال یافتـه اسـت و ...
کـه بـه علـت سـهل انـگاری مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت لـذا مراتـب باسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـورخ 1372/09/02 مـاده 120 
– آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور 
نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید 
دریافت نمائید تا مورد رسـیدگی قرارگیرد واال پس از انقضای مهلت مزبور و نرسـیدن واخواهی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شـد% 

رونوشت به: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )رض(
م الف 13656  / شناسه آگهی 1213740

فرج اله عزیززاده – رئیس ثبت اسناد و امالک پیروزی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عبدالخالق دهقانی دهنوی اصالتا و با تسـلیم دو برگ استشـهادیه تحت شـماره 22934 مورخ 1400/06/07 شناسـه 140002156202000492 دفتر اسـناد رسـمی 960 تهران طی وارده شـماره 
140085601147013481 مـورخ 1400/06/07 مدعـی فقـدان سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت 167/20 مترمربـع قطعـه 34 تفکیکـی پـالک 4483 فرعـی از 159 و 1861 و 6 اصلـی 
مفروز از پالک 1 و 2 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی سـیاه دشـت باال و پایین قلهک دره بخش ده تهران ذیل ثبت 61594 و 61595 صفحه 205 و 208 دفتر 258 بشـماره چاپی 825752 و 
825794 بنام حسین انار مشک و خانم امه کلثوم انار مشک بالسویه ثبت و صادر شده سپس طبق سند قطعی 30414 دفترخانه 193 تهران به عبدالخالق دهقانی دهنوی منتقل شده است.
حـال اعـالم داشـته کـه بعلـت اسـباب کشـی سـند مالکیـت خـود را مفقـود و درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیـت نمـوده لـذا مراتـب باسـتناد 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 باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهی ظرف مـدت 10 روز بـه این منطقه 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت نمائیـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بـه اعتـراض بـدون ارایـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده 
نخواهـد شـد. پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهد شـد. حدودیت: یک مورد بازداشـت دائم بموجب دسـتور شـماره 
1396168001423144 مورخ 1396/06/12 صادره از ریاسـت محترم شـعبه 1 دادیاری دادسـرای عمومی انقالب تهران ن 23 ذیل شـماره بازداشـتی 25591 در تاریخ 1396/06/12 به نفع – در قبال 
1 میلیـارد و 300 میلیـون ریـال بـرای مالکیـت عبدالخالـق دهقانـی دهنـوی. بازداشـت مـی باشـد یـک مـورد بازداشـت دائـم بموجـب دسـتور شـماره 1396168001423144 مـورخ 1396/06/12 صـادره از 
ریاست محترم شعبه 1 دادیاری دادسرای عمومی انقالب تهران ن 23 ذیل شماره بازداشتی 25591 در تاریخ 1396/06/12 به نفع – در قبال 1 میلیارد و 300 میلیون ریال برای مالکیت عبدالخالق 

دهقانـی دهنـوی. بازداشـت می باشـد. 
رونوشت: ستاد اجرایی حضرت امام )ره( جهت استحضار 

رونوشت: بخشنامه بی اعتباری به دفاتر اسناد رسمی
منوچهر کاظم اصالنی – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران م الف 13660 / شناسه آگهی 1213832 

تاسیس شرکت سهامی خاص فناوری های تحول یار شریف درتاریخ 1400/08/04 به شماره ثبت 585587 به شناسه ملی 14010455571 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شـرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و راه اندازی سـامانه احراز هویت ، طراحی و توسـعه سـامانه های ارائه خدمات الکترونیک ، توسـعه 
سـامانه هـای ارائـه خدمـات ارتبـاط بـا مشـتریان ، توسـعه سـامانه هـای ارزیابـی احـراز هویـت برخـط بصـورت جمـع سـپاری ، مشـاوره و تهیـه گـزارش هـای توجیهـی، طرح های کسـب وکار، 
امـکان سـنجی طـرح هـا و پـروژه هـا و بـه ویـژه در حـوزه هـای فنـاوری محـور، ارائـه خدمـات مشـاوره ای در زمینـه ارزشـگذاری طـرح، فنـاوری و دانـش فنـی و دارایـی هـا بـه خصـوص در حوزه 
شـرکت های نوپا و تازه تأسـیس به ویژه در حوزه های دانش بنیان و فناوری محور، مشـاوره به ایجاد، توسـعه و مدیریت کسـب و کارها به خصوص در حوزه های شـرکت های نوپا و 
دانـش بنیـان و فنـاوری محـور، ارائـه خدمـات مشـاوره ای جهـت انجـام فعالیتهـای مجـاز اقتصـادی مشـاوره و اجـرای فرآینـد های انتقال، اکتسـاب، توسـعه، تجاری سـازی فنـاوری و دانش 
فنی انواع محصوالت و خدمات ممیزی و ارزیابی طرح، پروژه، شرکت، فناوری، دانش فنی، محصوالت و خدمات در تمامی زمینه ها انجام خدمات مشاوره ای و اجرا در زمینه ادغام، 
تـرک، سـازماندهی مجـدد و مهندسـی سـاختار هـا و فرآِینـد هـای مالـی و اعتبـاری و ضمانـت نامـه هـای قانونـی از کلیـه شـرکتها و نهـاد هـای مالی و اعتبـاری مجاز داخل و خارج از کشـور از 
جملـه بانکهـا، موسسـات مالـی، تعاونـی هـا، صنـدوق هـا و سـایر موسسـات و شـرکت هـای دارای مجوزهـای الزم مشـاوره و انجـام مراحـل اخـذ گواهینامـه هـا، تاییدیه هـا و اخذ مجوزهای 
قانونی مورد نیاز اشـخاص حقیقی و حقوقی حوزه های مجاز اقتصادی مشـاوره در خصوص معرفی، به هم رسـانی، شـبکه سـازی میان کسـب وکارهای موجود و دارای مجوزهای الزم 
مشـاوره معرفـی فرصـت هـای کارآفرینانـه، اینترنتـی، همـکاری تحـت نظـارت، فـروش دانـش فنـی و کسـب و کارهـای سـنتی مشـاوره و انجـام فرآینـد کارآفرینـی، راه انـدازی کسـب و کار، 
فـروش، بازاریابـی و مدیریـت کسـب و کار شـرکت در مناقصـه هـا و مزایـده هـا در داخـل و خـارج از کشـور و انجـام کلیـه امـور قانونـی کـه موجـب تسـهیل و تجهیـز منابـع الزم اعـم از مالی، 
نیروی انسـانی، فناوری و بازاریابی، مواد اولیه به منظور اجرای موضوعات فعالیت شـرکت گردد مشـاوره کلیه امور مجاز مرتبط با مدیریت تولید، بازرگانی، کشـاورزی، خدمات و سـایر 
فعالیهای مجاز اقتصادی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزی ، شهر تهران، محله دریان نو ، خیابان خسروان ، خیابان شهید دکتر حبیب اله ، پالک 56 ، ساختمان ایستگاه نوآوری شریف ، طبقه دوم ، واحد شرقی کدپستی 1455714151 
سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسـم به 10000 سـهم 1000 ریالی تعداد 10000 سـهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسـط موسسـین 
طـی گواهـی بانکـی شـماره 67512770 مـورخ 1400/07/22 نـزد بانـک ملـت شـعبه دانشـگاه صنعتـی شـریف بـا کـد 67512 پرداخـت گردیـده اسـت اعضـا هیئـت مدیـره آقـای امیرحسـین 
سـالمی راد به شـماره ملی 0923171487 به سـمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سـال آقای علی باقری سـروری به شـماره ملی 1360104429 نماینده حقوقی فناوری های تنظیم یار 
شـریف بـه شناسـه ملـی 14010084832 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای سـید احمـد حسـینی قورتانـی به شـماره ملـی 5650040801 به سـمت مدیرعامل به 
مدت 2 سـال و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سـال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهد آور شـرکت از قبیل چک ، سـفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
عمادالدیـن پاینـده بـه شـماره ملـی 1080339973 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال آقـای سـعید مسـجدی بـه شـماره ملـی 1271515563 بـه سـمت بـازرس علـی البدل بـه مدت 1 

سـال روزنامه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شـرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1214688(

خـاص  توسـعه صـدر شـرکت سـهامی  امیـن  پـردازان  ایـده  تغییـرات شـرکت  آگهـی 
بـه شـماره ثبـت 436327 و شناسـه ملـی 10320858153 بـه اسـتناد صورتجلسـه 
مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1400/06/05 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ 
شـد : خانم سـمیرا راه پیما به شـماره ملی 0083439668 به سـمت بازرس اصلی و 
آقای مصطفی شـوکتی به شـماره ملی 0074499726 به سـمت بازرس علی البدل 

بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1214691(

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم
ثبت شده به شماره 10896  نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تصمیمـات مجمـع صنـدوق سـرمایه گذاری مشـترک مانـا الگوریتـم مـورخ 1400/07/28 بـه شـرح ذیل 
می باشد:

اصـالح نحـوه محاسـبه کارمـزد مدیـر صنـدوق در اجـرای بنـد )1( ابالغیـه شـماره 12020194 مـورخ 
1400/04/22 سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، کارمـزد مدیـر بـه مبلـغ سـاالنه 1/5درصـد )0/015( از 

متوسـط روزانـه ارزش سـهام و حـق تقـدم سـهام تحـت تملـک صنـدوق، تغییـر یافـت.
 همـــچــنــــین جهــــت اطــــالع از مشـــــروح تصـمـــیــمـــات مجـــمع به تــارنـمــــای صنـــدوق بـــه آدرس

 http://www.mana.fund  مراجعـه فرمائیـد.

مفقودی
بـــرگ سبـــز و سندکــمــپــــانی خـــودروی پرایـد بشمــــاره شاسـی 
S1422288194484 بشماره موتور 3076780 بشماره انتظامی 
38-751ص21 بنام ابوالفضل عباسی خاتون آبادی مفقود شده 
ازدرجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.                                  اردبیـل

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام)برای سال مالی منتهی به1400/06/31(
شرکت پارس سرام)سهامی عام( به شماره ثبت12460 شناسه ملی10100482000 الف(زمان و محل برگزاری مجمع:

از کلیه سـهامداران ،وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سـهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشـخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام این شـرکت که درسـاعت9 
صبح روز دوشـنبه  مورخ1400/09/08  در تهران – خیابان خرمشـهر)آپادانا(–کوچه مهتاب  –پالک 1  برگزار میگردد حضور بهم رسـانند.

ب(دستور جلسه:
1( قرائت و استماع گزارش فعالیت هیاًت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد منتهی به 1400/06/31

2( بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب سود وزیان و صورت وضعیت مالی برای سال مالی منتهی به06/31/ 1400
3( انتخاب حسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/06/31

4( انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت
5( بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معامالت مشمول ماده129اصالحیه قانون تجارت

6( تعیین اعضای هیات مدیره
7( تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیاًت مدیره

8( سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
 ج(نحـوه دریافـت کارت ورود بـه جلسـه: باعنایـت بـه شـیوع بیمـاری کرونـا و در راسـتای اجـرای ابالغیـه شـماره104/31مورخ1398/12/20 سـتاد مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا و ابالغیـه شـماره 440/050/ب/98مـورخ 
1398/12/26سـازمان بـورس اوراق بهـادار مبنـی بـر اسـتفاده از  سیسـتم هـای ارتباطـی بـرای سـهامداران محتـرم و لـزوم عـدم تجمـع غیـر ضـروری در شـرایط حسـاس کنونـی ناشـی از ویـروس کرونـا و ممنوعیـت تجمع 
بیش از 15نفر ،مجمع با حضور حداقل سـهامداران و با رعایت مفاد ماده84قانون تجارت برگزار خواهد شـد.بنابراین به منظور رعایت پروتکل های بهداشـتی سـتادمورد نظر و حفظ سـالمتی خود ،مجمع مذکور 
را به صورت آنالین از طریق پیوند به شـرح ذیل مالحظه فرمایید.از تمامی سـهامداران محترم که به دلیل شـرایط فعلی با امکانات و ظرفیت های مجازی در مجمع مشـارکت می نمایند نهایت تشـکر را داریم. الزم 
به ذکر است جهت مراجعه حضوری و اخذ کارت ورود به جلسه دو روز قبل از شروع جلسه در محل قانونی شرکت ،ارائه کارت شناسایی معتبر و مستندات موید نمایندگی و وکالت ،الزامی می باشد.ضمناً طرح 

سـواالت سـهامداران محترم از طریق درگاه اعالمی امکانپذیر می باشـد. 
   https://majma.stream1.ir/parsceram                                               دعوت کننده: هیأت مدیره شرکت پارس سرام)سهامی عام( 

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

نماینــده علی آباد کتــول در مجلس تاکید کرد 
که گلســتان با توجه به هم مرزی با ترکمنســتان و 
دسترسی به کشورهای اوراسیا و کشورهای بلوک 
بــه دروازه  شــرق از مســیر ترکمنســتان می توانــد 

تجاری ایران به سوی بلوک شرق تبدیل شود.
در  نــوروزی  رحمــت هللا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
گفت وگــو بــا خبرگــزاری جمهــوری اســامی بــا تاکید 
بــر اینکــه اســتاندار جدیــد بایــد بــرای تبدیــل ایــن 
ظرفیــت بالقــوه به بالفعل راهکار مناســبی ترســیم 
کنــد، افــزود: مســیر ریلــی اینچه برون یکــی دیگر از 
ظرفیت هــای ارزشــمند گلســتان اســت کــه می تواند 

زمینه صادرات ایران را افزایش دهد.
او ادامــه داد: بــا توجــه به تحریم هــای آمریکا، 
وجــود منطقــه آزاد تجــاری مفــری بــرای رهایــی از 
تحریم های ظالمانه است که باید از سوی استاندار 
بــه عنــوان پیشــرانی برای توســعه  گلســتان مدنظر 

قرار بگیرد.
مدیــر کل راه آهــن شــمال شــرق ۲ نیز بــا بیان 

اینکــه نقــش ثقلی گمــرک و راه آهــن اینچه برون در 
کریدور بین قزاقســتان و ترکمنســتان ایران بر هیچ 
کارشناســی پنهــان نیســت، ادامــه داد:  در ۶ ســال 
گذشته که اتصال راه آهن با حضور روسای جمهوری 
ســه کشــور اتفــاق افتــاد در بخش هــای زیرســاختی 
ماننــد پــل مــرزی، خطــوط نرمــال و خطــوط عریــض 
نواقص بســیاری وجود داشــت و این مســائل سبب 
شد تا چشم انداز ترسیم شده برای صادرات محقق 

نشود.
محســن اعتمــاد اظهــار کــرد:  رویکــرد دولــت 
جدیــد در تعامــل بیشــتر با ترکمنســتان، دریچه ای 
نویــن را در حــوزه تبــادالت ریلــی بــا ترکمنســتان 

گشوده است.
مدیر کل راه آهن شمال شرق ۲ با خاطرنشان 
کــردن ماقات های رئیس جمهــوری دولت جهادی با 
مســئوالن کشور ترکمنستان در مراسم تحلیف و یا 
در نشســت شــانگهای اظهار کرد:  تقویت مناســبات 
۲ کشور و مذاکرات فشرده برگزارشده میان روسای 

راه آهن ایران و ترکمنســتان در حاشیه شانزدهمین 
اجاس کمیســیون مشترک همکاری های چندجانبه 
رویکــرد  تــا  ترکمنســتان ســبب شــد  و  ایــران  بیــن 
دوســت  و  همســایه  کشــور  ســوی  از  مطلوبــی 

ترکمنستان مشاهده شود.
اعتماد ادامه داد: در توافق صورت گرفته مقرر 
شــد تــا امــکان تردد روزانه ۱۰۰ واگــن باری از گمرک 
اینچه بــرون عملیاتــی شــود در حالی کــه اکنــون ایــن 
رقم به صورت روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ واگن در نوسان 
است و در متوسط روزانه تبادالت ریلی از این رقم 

هم کمتر است.
فرصت استثنایی برای گلستان

از ســوی دیگــر، علی محمــد زنگانــه، اســتاندار 
گلســتان نیــز دربــاره توافقات اخیر دولت ســیزدهم 
بــا مســئوالن کشــور ترکمنســتان در زمینــه افزایش 
میــزان تبــادالت ریلــی و حــل مشــکات ایــن بخــش 
گفــت:  عــزم دولــت بــرای حــل موانــع صــادرات بــا 

اوراسیا فرصت استثنایی برای این استان است.

ظرفیت گلستان برای تبدیل به دروازه تجاری 
ایران به بلوک شرق
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بازی مرکب منع تردد شبانه
راضیه حسینی

پلیــس: »طــرح منــع تردد شــبانه تهــران تاثیری بر 
کاهش ترافیک نداشت.«

سخنگوی شورای شهر تهران: »با محدودیت تردد 
شبانه مخالفیم.«

کمیســیون  ســخنگوی 
نظــر  »از   :۹۰ اصــل 
کســی  هنــوز  علمــی 
اثربخشــی  نتوانســته 
محدودیت تردد شــبانه 

را ثابت کند.«
زالــی: »منــع تردد 
در  کاربــردی  شــبانه 

کنترل کرونا ندارد.«
 این طور که معلوم اســت تنها گروه موافق با منع 
تردد شــبانه ما مردم هســتیم. همه مســئوالن یک صدا 
می گوینــد طــرح بایــد برداشــته شــود، ولــی مــا مقاومت 
می کنیــم و می گوییــم :»مگــه از رو جنــازه مــا رد شــید، 
بخواید ممنوعیت تردد شبانه رو بردارید.« و از آنجایی 
که مســئوالن ما همگی لطیف االحســاس و رقیق القلب 
هســتند، تــرس برشــان مــی دارد کــه نکند خــدای نکرده 
ســر اعتراض به برنداشــتن طرح، پر ناخن مان بشــکند؛ 
بــه همیــن خاطــر فقط با این موضوع، بــه صورت لفظی 

مخالفت می کنند و اصالً وارد عمل نمی شوند.
 مــا از مســئوالن می خواهیــم لطفــاً همین طــوری 
مــا  بــرای  بگذارنــد  را  محدودیــت  ایــن  و  دهنــد  ادامــه 
بمانــد. شــما کــه نمی دانیــد چقــدر زندگی ها بعــد از این 
طــرح هیجان انگیزتر شــده اســت.  نمی دانیــد چه حالی 
می دهــد در ســاعت منــع تــردد، مجبور شــوی بــا خودرو 
بیــرون بــروی. بایــد بتوانی از دوربین ها فــرار کنی و اگر 
گیر یکی شان بیفتی بازی را می بازی. اصالً برای خودش 

یک بازی مرکب است.
 البتــه در طــول اجــرای محدودیــت، مــدام شــیوه 
بــازی ســخت تر و پیچیده تــر می شــد. مثــالً وارد خیابانــی 
می شــدیم کــه همیــن چنــد روز پیــش دوربینی نداشــت 
و یک هــو می دیدیــم باالی ســرمان ســبز شــده اســت که 
خــب، بــازی بــه نفــع دوربیــن تمام می شــد. ولــی ما هم 
کــم نمی آوردیــم کلــی کوچه پس کوچه یــاد می گرفتیم تا 

بتوانیم باالخره امن و امان به خانه برسیم. 
حاال که قرار نیست محدودیت تردد برداشته شود 
و به خاطــر دل مــا مــردم می گذارید، بمانــد، بیایید کمی 
ایــن طــرح را هیجان انگیزتــر کنیــد. مثــالً هــر دوربیــن را 
مجهز به تفنگ آبپاش کنید که عوض آب،  روغن ترمز 
بریزد روی ماشــین ها و هر خودرویی که بعد از ســاعت 
ده شــب رصــد شــد بــا روغــن ترمــز دوش بگیــرد. واقعــاً 

معرکه است. 
تازه می توانید بعد از این مرحله وارد قسمت »وری هارد« 
شــوید و عــوض تفنــگ آب پــاش، یــک تیربــار بکارید روی 

دوربین ها. این دیگر آخر هیجان و جذابیت است. 
لطفــاً همین طــور کــه از پشــت میزهای تان در حال 
الیک دادن به هم هســتید به این پیشــنهادها هم فکر 

کنید و در برنامه خود قرار دهید. 
با تشکر

 یک شهروند مشتاق طرح منع تردد شبانه
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در سایت روزنامه بخوانید:

اعــام معــاون مســکن وزارت راه و  بنابــر 
شهرســازی، از بیــن ثبت نام یــک میلیون و ۳۸۰ 
هزار نفر برای وام ودیعه مسکن، ۶۰۰ هزار نفر 
واجد شــرایط شــناخته شــده اند و روند پرداخت 

وام ودیعه تا پایان سال ادامه دارد.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، محمود 
محمــودزاده با بیان اینکه مذاکراتی برای افزایش 
بــا  ســرعت پرداخــت تســهیالت ودیعــه مســکن 
تاکنــون  افــزود:  اســت،  بانک هــا صــورت گرفتــه 
حــدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار متقاضی ثبت نام 
کرده انــد کــه از ایــن تعــداد ۶۰۰ هــزار نفــر واجــد 
شــرایط شــناخته شــده و پرونــده آن هــا تکمیل و 
بــه بانک ها ارســال شــده اســت که از ایــن تعداد 
هــم حــدود ۷۰ هــزار متقاضــی تســهیالت خود را 
توانســته اند از بانک هــا دریافــت کنند و این روند 

تا پایان سال برای پرداخت ادامه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه طبــق اســتراتژی های کــه 
پیــش از ایــن وجــود داشــت، مــردم خــود اقــدام 
بــه ســاخت ایــن واحدهــا می کنند، گفــت: بخش 
انبوه ســازان،  ســوی  از  واحدهــا  ایــن  از  دیگــری 
تعاونی هــا و پیمانــکاران بزرگ ســاخته می شــوند 
کــه در ایــن حــوزه هیــچ محدودیتــی وجــود ندارد 
و افــرادی کــه توانمند و حائز شــرایط هســتند، ما 
بستری برای آن ها فراهم کرده ایم که بتوانند در 

این حوزه ورود کنند.

مذاکره با کشورهای خارجی برای 
استفاده از فناوری آن ها برای 

طرح نهضت ملی مسکن
محمــودزاده تصریــح کــرد: در طــرح نهضــت 
بزرگ تــر شــرکت های  در مقیــاس  ملــی مســکن 
را  مذاکراتــی  خارجــی،  و  ایرانــی  صنعتی ســازی 
انجــام داده ایــم کــه بتوانیم برای انتقــال تجربه و 
تکنولــوژی جدیــد از ظرفیت آن ها اســتفاده کنیم 

تا پروژه ها با سرعت بیشتری ساخته شوند.
و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرسازی با بیان اینکه هر دو تخصیص زمین و 
پرداخت تسهیالت در قانون لحاظ شده و تبعات 
اجرانشــدن آن هــم در قانــون دیده شــده اســت، 
گفت: قانون جهش تولید مسکن کمتر از ۲۰ روز 
پیــش بــه ما ابالغ شــده و در همیــن مدت کمیته 
تأمین مسکن به ریاست استاندار در استان های 
مختلــف تشــکیل شــده و با توجه بــه برنامه ریزی 
کــه بــا وزیــر راه و شهرســازی در ایــن خصــوص 
صورت گرفته، امیدواریم همکاری دســتگاه ها در 

تأمین زمین بیشتر شود.
محمود زاده درباره میزان تسهیالت ساخت 
ایــن واحدهــا هــم گفــت: پیشــنهاد وزارت راه و 
شهرســازی برای این تســهیالت متفاوت است به 

طوری که قیمت تمام شــده متناســب با هر شهر 
و هــر طبقــه بایــد تفــاوت داشــته باشــند بــه طور 
مثال در کالن شــهرها که بســیاری از پروژه ها به 
صــورت بلنــد مرتبه ســاخته می شــود، باید میزان 
تســهیالت بیشــتری را دریافــت کننــد و در ســایر 
مناطــق کــه ارتفــاع ســاختمان کمتــر اســت، بایــد 

تسهیالت کمتری پرداخته شود.
سرعت اجرای مسکن ملی 

افزایش یافته است
وی گفت: ســرعت اجرای واحدهای مســکن 
ملی هم افزایش یافته و در صورتی که متقاضیان 

آورده خــود را پرداخــت کنند، اجــرای این واحدها 
تسریع و تسهیل خواهد شد.

محمــودزاده افــزود: متقاضیان مســکن ملی 
کــه در ایــن طرح هــا ثبت نــام کرده انــد در صــورت 
واجــد شــرایط بــودن منتظــر پیامــک بــرای تکمیل 

مدارک خود باشند.

رئیــس هیــات امنــای صرفه جویــی ارزی در 
معالجــه بیمــاران وزارت بهداشــت با بیــان اینکه 
داخلــی  منابــع  از  کرونــا  واکســن  تامیــن  بــرای 
کــرد در  اعــام  اســت،  اقــدام شــده  و خارجــی 
صورتــی کــه تامیــن اعتبــارات الزم صــورت گیرد، 
بعــد از اخــذ تاییدیه هــای الزم از ســازمان غــذا و 
دارو، هیــات امنــا ارزی آمادگــی پیــش خریــد از 

شرکت های تولید واکسن کرونا را دارد.
مهنــدس ســید حســین صفــوی در واکنــش 
بــه خبــر ایســنا دربــاره بدقولــی وزارت بهداشــت 

بــه  کرونــا،  ایرانــی  واکســنهای  خریــد  پیــش  در 
ایســنا، گفــت: بــا توجــه بــه ماموریتی کــه وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و با توجه به 
مصوبــه ســتاد ملــی کرونا بــر عهده هیــات امنای 
صرفه جویــی ارزی قــرار داده اســت، هیات امنای 
ارزی نســبت به تامین واکســن از منابع داخلی و 

خارجی اقدام می کند.
سیاســت های  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
کشــور در راســتای حمایــت از تولیــدات داخــل، 
هیــات امنــای صرفه جویــی ارزی بعــد از ایــن کــه 

شــرکت های تولیدکننــده بــرای دریافــت تاییدیــه 
آنهــا  بــا  کردنــد،  اقــدام  دارو  و  غــذا  ســازمان  از 
قــرار می بنــدد. بــر ایــن اســاس در حــال حاضر با 
ســه شــرکت تولیدکننــده واکســن قــرارداد دارد و 
چیزی بیش از ۱۱ میلیون دز از واکسن مورد نیاز 
کشــور از طریق این شــرکت ها تامین و به وزارت 

بهداشت تحویل شده است.
واکســن  خریــد  پیــش  درخصــوص  صفــوی 
کرونــا در تولیدکننــدگان داخلــی نیــز گفــت:  در 
صورتــی کــه تامیــن اعتبــارات الزم صــورت گیــرد، 

بعــد از اخــذ تاییدیه هــای  الزم از ســازمان غــذا و 
دارو، هیــات امنــا ارزی آمادگــی پیــش خریــد از 

شرکت های تولید واکسن کرونا را دارد.
وی همچنیــن افــزود: ایــن درحالیســت کــه 
متاسفانه تاکنون تامین اعتبارات الزم برای خرید 
واکســن بــه صــورت کامل صورت نگرفته اســت و 
هیات امنای ارزی با توجه به  قراردادهایی که با 
شــرکت های تولید کننــده دارد، همچنان بدهکار 
این شرکت ها بوده و پیگیر تامین اعتبارات ریالی 

الزم در این باره است.

وزیــر علــوم از واگذاری اختیار بازگشــایی و 
آغاز آموزش حضوری دانشجویان از ۱۵ آبان به 

دانشگاه ها خبرداد.
زلفــی گل در گفت وگــو  دکتــر محمــد علــی 
بــا ایســنا، ضمــن بیــان ایــن مطلــب بــه آخریــن 
بازگشــایی  بــرای  علــوم  وزارت  تصمیمــات 
دانشــگاه ها از ۱۵ آبــان اشــاره و اظهــار کــرد: مــا 
اختیــار بازگشــایی مراکــز آمــوزش عالــی و آغــاز 
آموزش حضوری دانشــجویان را به دانشــگاه ها و 
موسسات آموزشی دادیم تا این مراکز بر اساس 
دانشــجویان  حضــور  بــرای  دارنــد  کــه  امکاناتــی 
اولویت بندی کنند و مشخص شود کدام گروه ها 
می تواننــد در دانشــگاه ها حضور فیزیکی داشــته 

باشند.

و  نــگاه  کــرد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  وی 
بازگشــایی  مــورد  در  علــوم  وزارت  سیاســت 
دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی این است 
کــه بــه مــرور دانشــجویان در ایــن مراکــز حضــور 

فیزیکی داشته باشند.
حاضــر  حــال  در  کــرد:  تاکیــد  علــوم  وزیــر 
بازگشــایی  اجــازه  بــا کرونــا  ســتاد ملــی مقابلــه 
دانشــگاه ها و آغاز آموزش حضوری دانشــجویان 
را صادر کرده اســت اما همانطور که عنوان شــده 
دانشــگاه ها بــر اســاس شــرایط و امکانــات خــود، 

حضور دانشجویان را اولویت بندی می کنند.
بــرای  حضــور  امــکان  البتــه  افــزود:  وی 
دانشــجویان تحصیــالت تکمیلی کــه فعالیت های 
دانشــگاه ها  و عملــی داشــتند در  آزمایشــگاهی 

وجــود داشــت، امــا بحــث آمــوزش حضــوری مــا 
درمورد دانشجویان سال اول کارشناسی ارشد و 
مقاطع کارشناســی اســت که برای حضور آنها در 

دانشگاه ها برنامه ریزی خواهد شد.
زلفی گل اظهار کرد: بحث سالمت دانشجویان 
در اولویت وزارت علوم و دانشگاه ها قرار دارد؛ اما 
دانشــگاهی کــه بدون دانشــجو باشــد مانند کالبد 
بــدون روح اســت و مــا تــالش خــود را می کنیم هر 
چه ســریعتر دانشجویان به دانشگاه ها برگردند و 

آموزش حضوری را تجربه کنند.
کــرد:  خاطرنشــان  همچنیــن  علــوم  وزیــر 
مهــر ســال جاری تاکیــد کردیم معاونان آموزشــی 
دانشــگاه ها برنامه ریزی مســتقلی بــرای حضوری 
دانشــجویان دوره های مختلف داشته باشند. اما 

تاکید کردیم دانشــجویان دوره کارشناســی ارشد 
به آن دلیل که تعداد واحدهای کمتری نسبت به 
دانشجویان کارشناســی دارند، تعداد کالس های 
بیشــتری را برگــزار کننــد و کمبــود فشرده شــدن 

جبران شوند.
آمــوزش  کــه  ایــن  بیــان  بــا  ادامــه  در  وی 
دانشــجویان دوره کارشناســی از ابتــدای مهــر بــه 
صــورت مجــازی آغــاز شــد، گفــت: دانشــجویان 
تحصیالت تکمیلی در مقاطع کارشناســی ارشد و 
دکتری که فعالیت های آموزشی و تئوری داشتند 
نیــز آموزش هــای خود را به صــورت مجازی دنبال 
کردنــد. ضمــن اینکه امســال نیز امکانــات رفاهی 
و خوابگاهی به دانشــجویان کارشناســی ارشــد و 
دکتری که فعالیت های آزمایشــگاهی و کارگاهی 

دارنــد تعلــق گرفت و دلیــل تخصیص امکانات به 
این دانشــجویان نیز این بود که این دانشــجویان 
بــه صــورت حضــوری در دانشــگاه ها پروژه هــای 
و  فعالیت هــا  و  می کننــد  دنبــال  را  تحقیقاتــی 
پروژه هــای تحقیقاتــی آنهــا بــه تصویــب گــروه و 

دانشکده رسیده است.
دکتر زلفی گل در پایان خاطرنشــان کرد: در 
حــال حاضــر فرایند واکسیناســیون اعضای هیات 
علمــی و کارکنــان دانشــگاه ها بــه اتمــام رســیده 
بــا  را  دانشــجویان  واکسیناســیون  مــا  و  اســت 
ســرعت بیشــتری انجام می دهیم. به این ترتیب 
دانشــجویانی که هر دو نوبت واکســن را دریافت 
کرده انــد، می توانند در محیط دانشــگاه ها حضور 

پیدا کنند.

و  محیــط  ســامت  مرکــز  فنــی  معــاون 
پروتکل هــای  رعایــت  بهداشــت،  وزارت  کار 
مــدارس  بازگشــایی  پیش شــرط  را  بهداشــتی 
خوانــد و گفــت کــه نبایــد تزریــق واکســن مــا را 
از اهمیــت رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی غافل 
کنــد و واکسیناســیون بایــد همزمــان بــا رعایــت 

پروتکل های بهداشتی انجام شود.
مهنــدس محســن فرهــادی در گفت وگــو بــا 
ایســنا، در خصوص بازگشــایی مدارس در شرایط 
مــدارس حساســیت بیشــتری  کرونایــی،  گفــت: 
دارنــد ولــی بــه طــور کلــی در شــرایط کرونــا بایــد 
راه انــدازی کالس هــای حضــوری بــا جمعیت هایی 
کــه قبــال ســر کالس حاضر می شــدند را فراموش 
کنیــم و شــرط بازگشــایی این اســت کــه علی رغم 

را  امــا آن  بــر واکسیناســیون،  فــراوان  تاکیــدات 
در محاســباتمان نیاوریــم و تصــور نکنیــم چــون 
دانش آمــوزان و معلمین واکســن زدنــد، کرونا به 
کالس درس راه نــدارد؛ بــا ایــن شــرط همچنــان 

درصد رعایت پروتکل ها باال خواهد بود.
او تاکید کرد: مدرسه برای آغاز فعالیت باید 
کالس هایــش خلــوت باشــد و فاصلــه یــک و نیــم 
تــا دو متــری دانش آموزان در کالس حفظ شــود؛ 
درعین حال تهویه در کالس از اولویت های اصلی 
اســت،  دانش آمــوز و معلــم بایــد بــه قــدر کفایت 
لباس بپوشند تا امکان باز کردن درب و پنجره ها 
مرتبا فراهم باشــد تا هوا تازه شــود. تعداد مجاز 
حضور شــاگردان در کالس درس بســته به متراژ 
کالس متفــاوت اســت، مثــال در یــک کالس ۴۰ 

متــری ۱۰ دانش آمــوز می تواننــد حاضــر باشــند. 
محاســبه ایــن موضــوع هــم بــر عهــده مدیریــت 
مدرســه اســت، امــا بایــد در نظر بگیریــد که برای 
هر دانش آموز نیاز به چهار متر مربع فضا داریم.
وی افــزود: شــروع کالس هــا برای مدارســی 
کــه دانش آمــوزان زیــادی دارنــد، بایــد ترکیبــی از 
حضوری، غیر حضوری، کارگاهی و آزمایشــگاهی 
باشــد. بــا ایــن تلفیــق، ســال تحصیلــی آموزشــی 
حضــوری خوبــی خواهیــم داشــت؛ ولــی اگــر در 
بازگشــایی ها دچار تعجیل شــویم مطمئنا شرایط 

مشکل می شود.
وکار  محیــط  ســالمت  مرکــز  فنــی  معــاون 
وزارت بهداشــت تاکید کرد: کماکان مدیر مدرسه 
بهداشــتی  ناظــران  و  دارد  نظارتــی  مســئولیت 

بــه شــکل تصادفــی و رنــدوم مــدارس را بررســی 
می کنند.

کار  و  مرکــز ســالمت محیــط  فنــی  معــاون 
بازگشــایی  چگونگــی  دربــاره  بهداشــت  وزارت 
کــه  ســال   ۱۲ از  کمتــر  کــودکان  بــرای  مــدارس 
واکســن تزریــق نکرده انــد نیــز گفــت: متاســفانه 
در مــورد کرونــا بــا پاندمی جهانی روبرو هســتیم 
و بــه ایــن ترتیــب واکسیناســیون بایــد همزمــان 
بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی انجــام شــود. 
متاســفانه هنــوز حلقــه انتقــال بیمــاری در دنیــا 
شکســته نشــده اســت و بایــد واکسیناســیون را 
تاحــدی افزایــش دهیــم کــه بتوانیــم از فوایــد آن 
اســتفاده کنیم. برای ســنین زیر ۱۲ ســال رعایت 
پروتکل های بهداشــتی بسیار حائز اهمیت است 

و مــدارس بایــد بــه گونــه ای برنامه ریــزی کنند که 
کــودکان زیــر ۱۲ ســال بــا شــرایط ویژه تــری ســر 
کالس حاضــر شــوند. البتــه برخــی مــدارس هــم 
تعــداد بســیار پایینی دانش آمــوز دارند که کنترل 

آنها راحت است.
او دربــاره فعالیــت بوفــه مــدارس  نیــز اظهار 
کــرد: قــرار اســت بوفه هــا فعــال راه انــدازی نشــود 
و بچه هــا از خانــه خوراکــی با خود همراه داشــته 
باشــند؛ البتــه ســاعت حضــور دانش آمــوزان هــم 
کاهــش پیــدا کرده اســت و قــرار اســت تنها برای 
رفع اشــکال و دروس خاص به مدرســه روند. در 
ایــن زمینــه نیــز خود مدرســه ایــن دروس خاصی 
کــه دانش آمــوزان بــرای آن به مدرســه می آیند را 

انتخاب می کند.

افزایش شمار شهرستان های 
آبی

جدیدتریــن رنگبنــدی کرونایــی شــهرهای کشــور 
منتشر شد.

ماســک  اپلیکیشــن  اعــالم  آخریــن  اســاس  بــر 
شهرســتان هایی که در وضعیت قرمز قرار دارند شــامل: 
جلفــا، مرنــد )آذربایجــان شــرقی(، اشــنویه، پیرانشــهر، 
چایپــاره )آذربایجــان غربی(، چرداول، دره شــهر )ایالم(، 
ســبزوار )خراســان رضوی(، دامغان، شاهرود )سمنان(، 
اســتهبان، ســرچهان )فــارس(، آبیــک )قزویــن(، بانــه، 
پــاوه،  )کرمــان(،  شــهربابک  )کردســتان(،  دیوانــدره 
جوانرود، روانســر، ســرپل ذهــاب )کرمانشــاه(، پلدختر 

)لرستان(، مهریز )یزد( هستند.
در  شهرســتان   ۲۲ حاضــر  حــال  در  همچنیــن 
وضعیــت قرمــز، ۱۱۴ شهرســتان در وضعیــت نارنجــی، 
۱۱۱ شهرســتان در  و  زرد  ۲۰۱ شهرســتان در وضعیــت 
وضعیت آبی قرار دارند. این درحالیست که تا ظهر روز 
جمعه، ۲۲ شــهر کشــور در وضعیت قرمز، ۱۲۸ شهر در 
وضعیت نارنجی، ۲۱۵ شهر در وضعیت زرد و ۸۳ شهر 

در وضعیت آبی قرار داشتند.

رئیــس ســازمان ملی تعلیــم و تربیت کودک، 
»دســتورالعمل تعییــن شــهریه خدمات آموزشــی، 
پرورشــی، بهداشــتی و رفاهــی مهدهــای کودک در 
ادارات کل  بــه  را  ســال تحصیلــی »۱۴۰۰-۱۴۰۱« 

آموزش و پرورش استان ها اباغ کرد.
در ایــن دســتورالعمل کــه از ســوی علیرضــا 
حاجیان زاده ابالغ شده، آمده است که بر اساس 
ایــن دســتورالعمل میــزان درصــد افزایــش شــهریه 
انــواع مهدهــای کودک )شهری-روســتایی( نســبت 
به شــهریه ابالغی در ســال ۱۳۹۹ تا زمان اجرایی 
شــدن بند ج ردیف ۸ ماده ۱۰ اساســنامه ســازمان 
 ملــی تعلیــم و تربیــت کــودک، بــا افزایشــی بیــن

۱۵ تــا ۳۲ درصــد، نســبت بــه شــهریه ســال قبــل 
می شود. تعیین 

در ایــن دســتورالعمل کــه دارای ۱۲ بنــد اســت 
بــه موارد زیر پیرامون تعیین شــهریه، برگزاری فوق 
برنامه هــا و نحوه بازگشــایی مهدهای کودک اشــاره 

شده است:
۱- بر اســاس مصوبه کمیته انتقال کشــوری، میزان 
کــودک  مهدهــای  انــواع  شــهریه  افزایــش  درصــد 

)شهری-روســتایی( نســبت بــه شــهریه ابالغــی در 
ســال ۱۳۹۹ تــا زمــان اجرایی شــدن بنــد ج ردیف ۸ 
مــاده ۱۰ اساســنامه ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت 
کــودک؛ بیــن ۱۵ تــا ۳۲ درصــد افزایــش نســبت بــه 

شهریه سال قبل تعیین می شود.
۲- بــا توجــه بــه اینکــه مهدهــای کــودک بــر اســاس 
کیفیــت خدمــات حائــز رتبه هــای مختلــف به شــرح 
گذشــته،  ســنوات  هماننــد  ذیــل هســتند،  جــدول 
اختــالف شــهریه در هــر رتبــه نســبت به رتبــه قبل، 
بــرای  کــه  معنــی  بدیــن  اســت.  درصــد   ۱۰ همــان 
محاســبه شــهریه جدید، به آخرین شــهریه قبلی با 
احتســاب رتبــه مهــد کــودک میزان درصد مشــخص 

شده افزوده می شود:
شرایط بازگشایی و تداوم فعالیت مهدها

٣- تهیه صبحانه و ناهار و میان وعده برای کودکان 
تا زمان اعالم ستاد ملی کرونا ممنوع است، لذا بر 

حســب شــرایط و اعالم این ســتاد در زمان مقتضی 
عملیاتی خواهد شد.

۴- تهیــه و تأمیــن لــوازم بهداشــتی مصرفــی عمومــی 
دســتمال  دستشــویی،  مایــع  )نظیــر  کــودک  مهــد 
کاغــذی، مــواد ضــد عفونی کننــده و مــوادی از ایــن 
دســت( به عهده مهد کودک اســت. همچنین جهت 
 رعایــت بهداشــت تهیــه ماســک و دســتکش و مــواد

ضد عفونی کننده شخصی بر عهده خانواده است.
جهــت  کــودک  نیــاز  مــورد  تحریــر  لــوازم  تهیــه   -۵
استفاده در مهد کودک بر عهده خانواده است؛ لذا 
بــه منظــور رفــاه حال خانــواده و در صــورت رضایت 
آنــان و پرداخــت هزینــه مربــوط و درج موضــوع در 
پیوســت قــرارداد بین مهد کــودک و خانواده )متمم 
قــرارداد( مهــد کــودک می توانــد نســبت بــه تهیه آن 

اقدام کند.
۶- هزینه سرویس ایاب و ذهاب کودکان بر اساس 

نرخ مصوب آموزش و پرورش تعیین می شود.
۷- در خصــوص فعالیت هــای فوق برنامه بر اســاس 
ســازمان   ۱۳۹۹ شــهریور   ۱۲ مــورخ  بخشــنامه 

بهزیستی، موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
- اجرای فعالیت فوق برنامه توسط مهد کودک اختیاری 

بوده و زمان اجرای آن با توافق خانواده ها است.
- ثبت نــام و اســتفاده از فعالیــت فــوق برنامــه ارائه 
شده، برای خانواده اختیاری و با رضایت کتبی آنان 

برگزار می شود.
- هــر مهــد کودک در هر روز فقط مجاز به ارائه یک 

فعالیت فوق برنامه است.
- انتخــاب نــوع فعالیت هــای فــوق برنامــه بایــد در 
راســتای رشــد همه جانبــه و تعالــی کــودکان بــوده و 
کامــال منطبــق بر فرهنگ اســالمی و ایرانی و از بین 
فعالیت های آموزشــی، فرهنگی، هنری و ورزشی و 

با محوریت معاونت آموزش ابتدایی باشد.

- فعالیت هــای فــوق برنامــه، تعداد جلســات و درصد 
شهریه توسط کارگروه انتقال استان تعیین می شود.
- مهــد کــودک موظف اســت برنامه جــاری و تعریف 
شــده خــود را در ســاعت مقــرر بــرای همــه کودکان 
برگــزار نمایــد. فــوق برنامه هــا در ســاعات خــارج از 
برنامــه عــادی اجــرا می شــود و خدمــات مراقبتــی، 
آموزشــی و پرورشــی برای آن دســته از کودکانی که 
بــه هــر دلیــل از کالس هــای فــوق برنامــه اســتفاده 

نمی کنند؛ مختل نخواهد شد.
۸- مهدهــای کــودک مجاز اند شــهریه ســالیانه مهد 
کــودک را بــه صــورت ماهیانــه، فصلــی یــا بــا توافــق 

خانواده به نحو دیگری دریافت کنند.
دریافــت  از  کــودک  انصــراف  صــورت  در  تبصــره: 
خدمــات، مهــد کودک مجــاز به دریافت شــهریه آن 

ماه به صورت کامل خواهد بود.
۹- بــه منظــور تداوم فعالیــت مهدهای کودک همراه 
بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و حفــظ ســالمت 
کودکان و حمایت از روند موجود با توجه به کاهش 
رتبــه  موقــت  ارتقــای  بخشــنامه  پذیــرش؛  ظرفیــت 
مهدهــای کــودک مــورخ ۱۱ شــهریور ۱۳۹۹  ابالغــی 

ســازمان بهزیســتی کشــور بــرای یــک دوره دیگــر )تا 
پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ( تمدید می شود.

۱۰- بخشــنامه میزان شــهریه مصوب از ســوی اداره 
کل آمــوزش و پرورش اســتان برای مهدهای کودک 
ارســال خواهــد شــد. شــهریه مهــد کــودک بایــد در 

معرض دید خانواده ها قرار گیرد.
۱۱-رعایت کامل دســتورالعمل های وزارت بهداشت، 
فاصله گــذاری  رعایــت  و  پزشــکی  آمــوزش  درمــان، 
اجتماعــی در خصــوص بازگشــایی مهدهــای کــودک 
و پیش دبســتانی الزامــی اســت. مهدهای کودک در 
ردیــف گروه هــای شــغلی دو مجــری دســتورالعمل 
مــورخ ۲۱ خــرداد ۱۳۹۹ ســازمان بهزیســتی کشــور 

هستند.
۱۲- بازگشــایی دوره پیش دبســتانی تابع بخشــنامه  
مــورخ ۲۴ شــهریور ۱۴۰۰ وزارت آمــوزش و پــرورش 
بوده و از طریق انتخاب »دوره پیش دبســتانی« در 
قســمت شناسنامه مدرسه الگوی فعالیت آموزشی 
ســال   ۱۹ کوویــد  شــرایط  در  مــدارس  تربیتــی  و 
تحصیلــی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ و تکمیــل فرایندهــای الزم در 

سامانه مرتبط امکان پذیر است.

افزایش ۱۵ تا ۳۲ درصدی شهریه مهدهای کودک

شروط وزارت بهداشت برای بازگشایی مدارس

اختیار آغاز آموزش حضوری دانشجویان از ۱۵ آبان به دانشگاه ها واگذار شد

آمادگی مشروط 
هیات امنای ارزی برای 
پیش خرید واکسن های 

داخلی کرونا

پرداخت وام ودیعه مسکن تا پایان سال تمدید شد


