
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
معتقــد اســت سیاســت پولــی  کشــور بیشــتر 
ایــران هماهنــگ  اهــداف تحریم کننــدگان  بــا 
اســت تا افزایــش کیفیت زندگی مــردم و رفع 

مشکالت تولیدکنندگان.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست 
»مســئله نــرخ ارز و آینــده اقتصــاد ایــران« بــا 
بیــان اینکــه در مناســبات رانتــی بدیهی تریــن 
دســتاوردهای بشــری را نادیــده گرفتــه و بــرای 
کشور بحران ساخته می شود، اظهار دکرد: در 
سال های میانی قرن نوزدهم اقتصاددان بزرگ 
مطرح کردند که اگر در ساختار توسعه نیافته 
اقتصــاد ملــی به نیــروی بازار پــا بدهیم جامعه 
مکتــب  طبــق  می شــود.  پس افتادگــی  دچــار 
آلمــان، اقتصــاد بــازار کار افق دیــد کوتاه مدتی 
دارد یعنــی تمرکــز روی بازار لحظه ای اســت. او 
ادامه داد: موضوع این است که نیروهای بازار 
فرصت های مصرفی بیشتری فراهم می کنند و 
اهتمامــی بــه بنیــه تولید ندارند و عــاوه بر آن 
اقتصــاد در مزیت مطلقا نســبی خود زمین گیر 
می شــوند. بــه عبــارت دیگــر، اگــر اقتصــاد یــک 
کشــور روی مــواد خــام باشــد دایمــا در همیــن 

رویه فعالیت خواهد داشت.
رئیــس موسســه دیــن و اقتصــاد گفــت: 
مطالعــه تاریــخ اقتصــادی کشــورهای صنعتــی 
بیانگر این اســت که کشــورها را به آزادســازی 
دعوت می کنند در حالی که خود تاکنون به آن 
تن نداده و به قله تولیدی رســیدند. آنان برای 
اینکــه رقیــب پیــدا نشــود، از طریق کشــورهای 
عقب مانده به آزادســازی ظرفیت های مصرفی 

تشویق می کنند.
او بــا بیــان اینکه بقای واحدهای ناکارآمد 
برای اکثریت مردم عقب ماندگی و برای اقلیت 
اندکــی منافع دارد، خاطرنشــان کرد: این رویه 
باعــث می شــود مناســبات ناکارآمــد همچنــان 
ادامــه داشــته باشــد. طــی بالــغ بــر ســه دهــه 
گذشــته مــا دولت هایــی داشــتیم کــه در زمینه 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیدگاه متفاوتی 
داشــته اند؛ امــا همــه از یــک بســته سیاســی 
معین اســتفاده می کنند. دولت ها یا مستقیما 
در ایــن مناســبات منافــع دارنــد یــا تحــت تاثیر 

آنهایی هستند که نفع می برند.
مومنی گفت: به رغم ناکارآمدی شاهدیم 
که ساختارهای ذهنی خاصی برای شکل گیری 
نظــام  و  می شــود  ترویــج  غیرمتعــارف  تــرس 
تصمیم گیری اساسی تحت تاثیر قرار می گیرد.
او یــادآور شــد: اگــر اهتمامــی بــه ارتقــای 
پیشینه ملی نداشته باشیم با تولید معیشتی 
و اقتصاد خام فروشــی می تــوان جامعه را اداره 
کــرد بــا ســقوط کیفیت زندگــی مــردم می توان 
جامعــه را اداره کــرد. ســقوط جایــگاه ایــران در 
دنیــا نامــش اداره جامعــه نیســت.  از دریچــه 
توســعه در واقع توســعه نیافته ایم بلکه پیش 

روی در باتاق است.
ادامــه  اقتصــاد  و  دیــن  رئیــس موسســه 
واســطه  بــه  توســعه نیافته  اقتصــاد  یــک  داد: 

محدودیــت شــدید در تولید الگوی مصرف، تن 
دادن به نیازهای لوکس را گسترش می دهد.

خام فروشــی  بــا  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  او 
نمی توان امور را اداره کرد، گفت: اگر کنترل ها 
بر قیمت ارز وجود نداشته باشد، بدون تردید 
شکســت خواهیم خورد، قدرت خلق برای رفع 
نیازهــا کاهــش پیــدا می کند و هیــوالی مصرف 
دهــان بــاز می کنــد. تــا ســال 1383 بــه طــور 
متوســط 21 تــا 22 میلیــارد دالر کل نیــاز ارزی 
مــا برطــرف می شــد اما در ســال 84 بــا واردات 
75 میلیارد دالر بحران در کشور ایجاد کردیم.
مصــرف  هیــوال  اینکــه  بیــان  بــا  مومنــی 
دهــان بــاز کــرده اســت، گفــت: وقتــی مصــرف 
کاالی لوکــس در کشــور تــداوم پیــدا کنــد، این 
مسئله به یک نیاز حیاتی تبدیل می شود و اگر 
حکومــت نتوانــد آن را بــرآورده کنــد، بــا بحران 

مشروعیت مواجه می شود.
این صاحبنظر اقتصاد سیاســی و توسعه 
بــا بیــان اینکــه رانت خــواران تــاش دارنــد بــا 
اغواگــری در گــوش تصمیم گیــران ایــن تفکر را 
ایجــاد کننــد که باید قیمت ارز را به مناســبات 
رانت خــواران  گفــت:  شــود،  ســپرده  بــازاری 
کننــده  تعییــن  تقاضــا  و  عرضــه  می خواهنــد 
قیمــت ارز باشــد. بایــد بگویــم ایــن ایــده وقتی 
محقق خواهد شــد که کشــور دارای بازار باشد 
امــا اکنــون مــا بــازاری نداریــم و ایــن مســئله 

فاجعه ساز خواهد شد.
مومنــی تصریــح کــرد: اگــر بازار بی شــمار 
عرضه کننــده ارز داشــته باشــد، در آن صــورت 
می توان قیمت ارز را به مناســبات بازار ســپرد. 
در وضع کنونی، بخش اعظمی از ارز واردشده 
و  دولتی هــا  خام فروشــی  محصــول  بــازار  در 
شبه دولتی هاســت و بی شــمار عرضه کننده ارز 

در بازار داریم.
اســتاد اقتصاد دانشگاه عامه با یادآوری 
طوالنی تریــن  از  یکــی  تحمیلــی  جنــگ  اینکــه 
تجربه هــای جنــگ در 100 ســال اخیــر بــود؛ اما 
برای نخستین بار حتی یک مرگ بر اثر قحطی 
در کشور رخ نداد، افزود: در دهه نخست بعد 
از پایــان جنــگ ایــن تفکــر ایجــاد شــد کــه برای 
بازســازی کشــور، در قیمــت ارز جهــش ایجــاد 
کنیــم و اجــازه بدهیــم کــه بــازار قیمــت ارز را 
تعییــن کنــد. در این صورت برطــرف کردن نیاز 
اساســی مــردم بــا آزمنــدی بی پایان ســوداگران 
گــره خــورد. بایــد بگویــم در آن زمــان ذخیــره 
دانایــی امــروز را نداشــتیم و مطامــع دالالن در 
آن زمــان در تصمیم گیری هــا نقش کلیدی پیدا 
کردنــد. او ادامــه داد: در اقتصــادی کــه دولــت 
بزرگتریــن مصرف کننــده اســت نبایــد نــرخ ارز 
بــازار ســپرده شــود. در ســال 74  بــه دســت 
گزارش هــای اقتصــادی که منتشــر شــد نشــان 
داد به ازای هر واحد اضافه درآمدی که دولت 
از محــل ارز داشــت، هزینه هایــش ســه برابــر 
افزایــش یافــت. اولیــن ضربــه مهلک سیاســت 
تــوان مالــی  نــرخ ارز، ســاقط کــردن  افزایــش 

دولت بود.

به گفته مومنی، کل بدهی دولت بعد از 
8 سال جنگ تحمیلی، در پایان سال 1367، با 
احتساب بدهی های دوره پهلوی، 1600 میلیارد 
تومــان بود امــا هم اکنون این بدهی ها به 500 
هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت. او اضافــه 
کــرد: چــه اتفاقی در این کشــور افتاده اســت؟ 
اگــر به اتکا به سیاســت های تــورم زا ادامه پیدا 
کنــد، بــدون تردید ورشکســتگی فراگیری ایران 
را فــرا خواهــد گرفــت. متاســفانه کســی گوش 
نمی دهــد و در راســتای سیاســت های غیرمولد 

حکومت گران قدم برمی دارند.
رئیــس موسســه دیــن و اقتصــاد بــا بیــان 
اینکه بعد از جنگ، سیاست جهش قیمت ارز 
در پیــش گرفتــه شــد، اظهــار کــرد: در آن زمان 
ایــن تفکــر وجــود داشــت که بــا افزایش قیمت 
ارز، جهــش درآمــد ریالــی خواهیــم داشــت از 
ایــن رو بی ســابقه ترین افزایش هــا در نــرخ ارز 
را شــاهد شــدیم؛ نتیجه این شــد که برای فرار 
از بدهــی دولــت، تعریــف کســری و بدهــی را 
تغییــر دادنــد و کســری در بودجــه عمومــی بــه 
عنــوان تعریــف کســری بودجــه در نظــر گرفته 
شد و بدهی دولت از کانال شرکت های دولتی 
محاســبه نشــد. این در حالی اســت که بدهی 
دولــت از شــرکت های دولتــی 23 برابــر شــده 

بود.
او خاطر نشــان کرد: در کل قرن بیســتم 
یــک کشــور وجود نــدارد تا با آزادســازی قیمت 
ارز توانســته باشــد بــه توســعه برســد؛ از ایــن 

مسیر نجاتی برای شما قابل تصور نیست.
مومنــی یکــی از اســتدالل های بــرای آزاد 
کــردن نــرخ ارز را »فریبکارانــه« توصیف کرد و 
گفــت: ایــن تصــور وجــود دارد کــه اگر نــرخ ارز 
ثابــت یــا پاییــن باشــد، میــزان واردات افزایش 
پیــدا می کنــد امــا بایــد بگویــم کــه تجربــه مــا 

اثبات کننده چنین سخنی نیست.
باعــث  کــه  دالیلــی  از  یکــی  افــزود:  وی 
صــادرات  ببرنــد،  بــاال  را  ارز  نــرخ  می شــود 
غیرنفتی اســت. باید بگویم در این ســال ها ما 
بیشتر خام فروشی نفتی داشتیم و در دو دهه 
گذشــته بیــش از 50 درصد صــادرات غیرنفتی 
ما به خام فروشی صادراتی نفتی تعلق گرفت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی 
تورم در کشــور ما باال اســت و تورم کشــورهای 
نمی توانیــم  اســت،  پاییــن  مــا  تجــاری  طــرف 
صــادرات داشــته باشــیم؛ از ایــن رو قیمــت ارز 
را افزایــش می دهیم تــا اینگونه توان رقابتی را 
بــاال ببریــم. اما بایــد بگویم بــرای افزایش توان 
رقابتــی باید بنیه توان تولید را افزایش بدهیم  
و در غیــر ایــن صورت به ســمت فقرفروشــی و 

محیط زیست فروشی می رویم.
دولــت  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  مومنــی 
کارشناســی  بدنــه  بــه  کــه  اســت  تاســف آور 
خــود اعتمــاد نمی کنــد، اظهار کــرد: دولت باید 
سیاســت کنترل واردات را در دســتور کار خود 
قــرار دهــد و مانــع کاالهای لوکــس و تجماتی 
شــود. او بــا بیــان اینکــه برخــی بــر ایــن باورنــد 
از روی کاالهــای  تومانــی  ارز 4200  بایــد  کــه 
اساســی حــذف شــود، گفــت: آقــای جهانگیری 
روی  تســلطی  پیشــین(  دولــت  اول  )معــاون 
مسائل اقتصادی نداشت اما گفت که به زودی 
مــا قیمــت ارز را تک نرخــی خواهیــم کــرد امــا 
نتوانست نرخ ارز را یکسان کند. باید مشخص 
شــود کــه از مابه التفــاوت نــرخ ارز چه کســانی 
منتفــع شــدند. اگــر ایــن نــرخ بــر روی کاالهای 
اساســی مردم حذف شــود، بدون تردید فشــار 
بیشتری بر روی مردم تحمیل خواهد شد. من 
می خواهــم بــا بیــان میــزان رانــت در سیاســت 

تورم زا و رانت در دونرخی بودن ارز را مقایسه 
کنم. بررسی های من نشان داد رانت سیاست 
تــورم زا 350 برابــر بیشــتر از رانــت در دونرخی 
کردن نرخ ارز اســت و از این رو فســاد و رانت 
در سیاســت های تــورم زا به مراتــب از دونرخی 

کردن ارز بیشتر است.
اســتاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی 
بــا بیــان اینکه 11 بــار عبدالناصر همتی، رئیس 
پیشــین بانــک مرکــزی، را بــه مناظــره دعــوت 
ایشــان  از  بارهــا  مــن  داد:  توضیــح  کــردن، 
خواستم که برای ما روشن کند که در سال 96 
ارز 4200 تومانــی بــه چه کســانی تعلق گرفت 
امــا ایشــان بارهــا از این دعوت امتنــاع کردند. 
حال ممکن است این تفکر ایجاد شود که من 
می خواهــم ارز 4200 تومانــی را تقدیــس کنم. 
خیر، من به دنبال سیاست باثبات درباره نرخ 
ارز هســتم و از فســاد دفــاع نمی کنــم؛ اما این 
ســخن کــه ارز 4200 تومانــی بــرای فقــرا نفــع 

نداشته، دروغ محض است.
بــا  دولــت  اگــر  داد:  ادامــه  مومنــی 
کســری  جبــران  پــی  در  تــورم زا  سیاســت های 
مالــی اســت، بایــد بگویم که با این کار بیشــتر 
اگــر  و  مــی رود  فــرو  خــود  بدهــی  باتــاق  در 
دغدغه مردم یا تولید را دارد، با این سیاســت 
نمی توانــد بــه جایــی برســد و نیــروی محرکــه 

داللها و رانت خوارها می شود.
او بــا توجــه بــه افزایــش 5 برابــری قیمت 
مســکن در ایــران یــادآور شــد: خریــد ملــک در 
ترکیــه از ســوی ایرانی ها 10 برابــر افزایش پیدا 
کرده است. نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت 
حامل هــای انــرژی این ناامنی را در مردم ایجاد 
کرد که سرمایه مالی و انسانی خود را از کشور 
خارج کنند. در سال 97 وقتی که قیمت ارز 6 
برابر افزایش یافت، میزان تمایل نخبگان برای 

خروج از کشور 100درصد رشد کرد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: 
اگــر می خواهیــم به قاعده علم این بحران ها را 
حــل کنیــم، حســاب و کتاب ها کاما مشــخص 
اســت. مــن بــر اســاس مســتنداتی که منتشــر 
شــده اســت بــا شــما بحــث می کنــم. افزایــش 
نــرخ ارز و قیمت هــای حامــل انــرژی، فســاد و 
وابســتگی ذلــت آوری برای ایــران ایجاد می کند 

و دستاوردی نخواهد داشت.
مومنــی با بیان اینکه تصمیم گیری درباره 
نــرخ ارز بایــد در کادر برنامــه صــورت بگیــرد، 
گفت: تجربه شوک درمانی احمدی نژاد را تکرار 
نکنیــم. احمدی نــژاد می گفــت، می دانیم با این 
اقدام به تولیدکننده فشار وارد می شود اما آن 
را جبران خواهیم کرد. اما او نتوانســت جبران 
خســارت کنــد. باید به برنامه شــرافتمندانه، با 
توجــه بــه اقتضائات تن دهیــم؛ در این صورت 

است که می توان ایران را نجات داد.
او بــا بیــان اینکــه تجربــه ســال 97 تــا بــه 
امــروز بایــد جلــوی چشــم باشــد، خاطرنشــان 
کــرد: بررســی کنیــم کــه در ایــن مــدت تعــداد 
ورشکستگی ها چقدر افزایش پیدا کرده است. 
بــرای نخســتین بــار در 100 ســال اخیــر تعــداد 
جمعیــت فقیــر ایــران ســه برابــر بیشــتر شــده 
اســت. باید بگویم سیاســت پولی ما بیشــتر با 
اهــداف تحریم کننــدگان هماهنــگ اســت تــا با 
افزایــش کیفیــت زندگی مردم و رفع مشــکات 

تولیدکنندگان.
مومنــی تاکیــد کــرد: هم اکنــون فشــارها 
روی مــردم و تولیدکننــده اســت و رانت خواران 
نفع اقتصادی می برند و ســرمایه ها را از کشور 
خارج می کنند. برای نجات ایران باید مانع این 

ادامه این روند شویم.

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

 فرشاد مومنی: سیاست پولی ما 
با اهداف تحریم کنندگان هماهنگ است
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راهکار ژاپنی برای 
رسیدن به کربن صفر: 

جلوگیری از انتشار 
دی اکسید کربن با 

 ذخیره سازی
در زیربستر دریا

ترجمه: محمود نواب مطلق

کربــن  دی اکســید 
تولیــدی  کربنیــک(  )گاز 
بشــر  فعالیت هــای  از 
مهمترین عامــل گرمایش 
محســوب  اقلیمــی 
ژاپنی هــا  حــاال  می شــود؛ 
بــا  می تواننــد  می گوینــد 
جلــو  گاز،  ایــن  انباشــت 

انتشار آن را بگیرند.
متخصصان ژاپنی در بخش غربی بندر» توماکومایی« 
درجزیــره »اوکاییــدو« توانســته اند بــا راه انــدازی یــک طــرح 
پژوهشــی گاز کربنیــک را جمــع آوری و انباشــت کننــد. بــه 
عقیــده آنــان، اســتفاده از این روش نقش بســیار جدی در 
حذف انتشار گاز کربنیک در محیط زیست دارد و برای ژاپن 

و جهان بسیار حیاتی است. 
بنا بر گفته ناکاژیما توشیاکی، مدیراین برنامه، »نام 
ایــن روش بــه اختصــار سی.ســی. اس. یــا حبــس و ذخیــره 
گاز کربنیــک اســت. با اســتفاده از این فنــاوری که با هدف 
کاهــش گرمایــش اقلیمی با حذف دی اکســید کربن حاصل 
از فعالیت هــای صنعتــی راه انــدازی شــده اســت ایــن گاز 

جمع آوری و در زیر زمین انباشت می شود.« 
در ایــن ســازوکار گاز کربنیــک حاصــل از فعالیت های 
پاالیشــگاه »ایدمیتســو کــوزان «در »اوکاییــدو« به وســیله 
می شــود.  هدایــت  جمــع آوری  قســمت  بــه  کانــال  یــک 
یاماگیشــی کازایوکــی، مدیر روابط عمومــی مرکز جمع آوری 
دی اکســید کربن در همســایگی پاالیشــگاه می گوید: » 25 
تــن گاز کربنیــک در ســاعت معــادل 600 تــن د رروز در این 
مرکزجمع آوری می شود.« او می افزاید: »هدف ما جمع آوری 
100 هــزار تــن در ســال اســت امــا ظــرف دوســال گذشــته 

توانسته ایم 300 هزار تن را جمع آوری و انباشت کنیم.«
 تأسیسات اصلی این مرکز از سه برج  تشکیل شده 
اســت کــه گاز کربنیــک بــه شــیوه جــذب شــیمیایی در آنها 
جداســازی، جمــع آوری و ســپس بــه محل انباشــت هدایت 
بــه درون چاه هــای  تزریــق  بــه روش  گاز،  ایــن  می شــود. 
حفرشــده، بــه زیــر بســتر دریــا هدایت می شــود تــا در آنجا 
ذخیــره شــود. کارشناســان ژاپنــی بــر ایــن باورند ایــن طرح 

نقش بسزایی در کربن زدایی دارد. 
دو چــاه بــه این منظور حفر شــده اســت: یکــی از این 
چاه ها در عمق 1000 تا 1200 متری زیر زمین به الیه ماسه 
سنگ رسیده و دیگری در عمق 2400 تا 3000 متری به الیه 

آتشفشانی رسیده است. 
ناکاژیما توشــیاکی، مدیر بخش ژاپن طرح سی.ســی. 
اس می گویــد: »آژانــس بین المللــی انــرژی امیدواراســت تا 
ســال 2050 )1429( مــا بتوانیــم 70 میلیارد تن گازکربنیک 
بــا ایــن شــیوه جمــع آوری و ذخیره کنیم و از  این مســیر به 
نقطه انتشار صفر گاز کربنیک برسیم.« او اضافه می کند: 
»بدین ترتیب می توانیم از سوخت های فسیلی به گونه ای 
پاک استفاده و گاز کربنیک حاصل از آن را در منشاء تولید 
جمــع آوری و در اعمــاق زمین انباشــت کنیم.«  متخصصان 
ژاپنــی بــرای کربن زدایــی فعالیت هــای دیگری را هــم دنبال 
 .SUICOM-CO2 می کننــد: آنهــا توانســته اند بتونی بــه نــام

تولید کنند که بتون کربن منفی نیز نامیده می شود. 
واتانابــه کِنــزو، مدیــرکل گــروه ســاخت مــواد و بتــن 
در انســتیتوی پژوهش هــای فنــی کاژیمــا در ایــن خصــوص 
می گویــد: »تولیــد هــر متــر مکعب بتــن معمولــی منجر به 
انتشــار 288 کیلوگرم گاز کربنیک می شــود، اما تولید بتن 
SUICOM-CO2 منجــر بــه انتشــارصرفا 18 کیلوگــرم از ایــن 

گازمی شود؛ از اینرو آن را بتن کربن منفی می نامند.« 
بــه گفتــه او، ایــن نــوع بتــن همچنیــن قادر اســت در 
مرحلــه ســخت شــدن گاز کربنیــک را جــذب کنــد. مدیرکل 
گــروه ســاخت مــواد و بتن در انســتیتوی پژوهش های فنی 
کاژیما اضافه می کند: »در این نوع بتن با افزودن یک ماده 
شــیمیایی جانبی، به جای آنکه در روند ســخت شــدن بتن 
از آب اســتفاده کنیــم از گاز کربنیــک اســتفاده می کنیم.«  
او در ادامــه توضیحــات خــود می گویــد:» ما به این نوع بتن 
یک پودر جادویی به نام »C2S« اضافه می کنیم. چرا آنرا 
پودرجادویی نامیده ایم؟ چون در این صورت بتن قادر است 
مقدار قابل توجهی از دی اکســید کربن موجود در اتمســفر 
را طــی روند ســخت شــدن خــود جذب کنــد. در این صورت 
می تــوان ایــن بتــن را نیــز بتــن جادویــی نامید کــه درجا گاز 

کربنیک را جذب می کند.« 
از این نوع بتن در انواع ســاخت و ســازها به ویژه در 
ســازه های زیرســاختی بــه عنــوان مــاده اولیه پیش ســاخته 
اســتفاده مــی شــود. بــه عنــوان مثــال، از آن بــرای ســاخت 
کناره هــای یــک جاده اصلی نزدیک شــهر ماســودا در بخش 
شــیامین استفاده شــده است. توسعه استفاده از این نوع 
بتن نقش بسزایی در تبدیل صنایع ساخت وساز به صنایع 

پاک و مطابق با ضوابط توسعه پایدار ایفا خواهد کرد.
منبع: یورونیوز

پیشنهاد پشتیبان 
نامطمئن برای مهار 

کمبود گاز اروپا 
ترجمه: سلیم حیدری

اگر زمستان سردتر 
باشــد،  معمــول  حــد  از 
آیــا اروپا می توانــد راهی 
برای خروج از کمبود گاز 
داشــته باشــد؟ موسسه 
وود  انــرژی  مشــاور 
 )WoodMac( مکنــزی 
در ایــن هفتــه اعالم کرد 
بــازار بســیار رقابتــی گاز 

اروپا ممکن اســت در صورت اســتفاده از بخشــی از گاز 
موســوم به »کوســن« یا »بالشــتک« از تنگنای عرضه 

راحت شود.
گاز کوســن مقــدار گازی اســت که به طــور دائم در 
انبــار گاز طبیعــی ذخیــره می شــود و عملکــرد اصلــی اش 
حفظ فشار کافی در انبار است تا امکان تزریق و خروج 

کافی در هر زمان فراهم شود..
مقــدار گاز کوســن مــورد نیاز بســتگی به نــوع انبار 
دارد. بــه عنــوان مثال، در مخازن گاز تخلیه شــده حدود 
50 درصد از حجم کل را گاز بالشــتک تشــکیل می دهد. 
در مقایســه، غارهــای نمکی معمــوالً به حدود 25 درصد 

از حجم کل نیاز دارند. 
با این حال، مصرف این گاز کوسن ممکن است به 
دلیل مســائل فنی و مقررات آســان نباشــد. وود مکنزی 
خاطرنشــان می کنــد کــه در اوضــاع عادی، گاز کوســن را 
نمــی تــوان از انبارهــا خــارج کرد و آن را بخشــی از حجم 
گاز مــورد اســتفاده )WKV(  در نظــر گرفت. با این حال، 
طــی دو مــاه گذشــته بــازار گاز اروپــا هر چیــزی را تجربه 

می کند جز »اوضاع عادی«. 
پایین تریــن ســطح ذخیره ســازی گاز در یــک دهــه، 
درســت پیــش از زمســتان، قیمــت گاز طبیعــی را در ماه 
گذشــته بــه باالتریــن حــد خــود رســاند. قیمت هــا نیز به 
دلیــل کمبــود عرضــه اضافــی روســیه در کنــار تعهــدات 
قراردادی گازپروم افزایش یافت. قیمت بنزین از اواسط 
اکتبــر )اواخــر مهر( کاهش یافته اســت، اما همچنان در 
مقایسه با آغاز سال 2021 )دی 1399( سه برابر است.
در اوایــل ایــن هفتــه، وود مکنــزی هشــدار داد کــه 
زمســتان ســرد اروپــا مــی توانــد منجــر به کاهش ســطح 
ذخیره ســازی تــا پایــان مــارس 2022 )اواســط فروردیــن 
1400( و رســیدن بــه ســطح صفــر شــود، مگــر اینکــه گاز 

روسیه در کنار سطح فعلی گاز عرضه شود.«
وود مکنزی جایگزینی برای کاهش بحران پیشنهاد 
کرد که می تواند تا 15 میلیارد متر مکعب گاز را در بازار 
تشــنه اروپا آزاد کند. این جایگزین اســتفاده از بخشــی 

از گاز کوسن است.
بــه طــور معمــول، ایــن حجم هــا )گاز کوســن( نباید 
اســتفاده شــوند؛ زیرا می توانند به عملکرد طوالنی مدت 
ســایت های ذخیره ســازی آســیب بزننــد. همچنیــن ایــن 
بخــش از گاز متعلــق بــه اپراتورهای ذخیره ســازی اســت 
و ایــن اپراتورهــا نمی تواننــد گاز را طبــق مقــررات موجود 

بفروشند.
بــا ایــن حــال، بــا ســطح نگرانی هایــی کــه در بــازار 
وجود دارد و قیمت های فوق العاده باال، این وضع عادی 
نیســت. گراهــام فریدمن، تحلیلگــر اصلی تحقیقات گاز 
اروپــا در وود مکنــزی می گوید: اگر WGV به صفر نزدیک 
شــود و دولت ها بخواهند گرمایش را روشــن نگه دارند، 
الزم اســت که ضوابط را نیز در نظر بگیرند. ما می دانیم 
که می توان تا 10 درصد از گاز کوسن در محدوده تحمل 

مهندسی هر تأسیسات استفاده کرد.«
طبــق گفتــه وود مک، ده درصد از 150 میلیارد متر 
مکعــب گاز کوســن در اروپــا از نظــر تئــوری، 15 میلیــارد 
متــر مکعــب گاز را در ایــن بــازار عرضــه می کنــد. بــا ایــن 
حال، سیاســت گذاران اروپایی می توانند مسائل فنی و 
مقرراتــی را به عنــوان موانعی بزرگ برای بهره برداری از 
گاز کوســن ببیننــد. بنابراین افزایش جریان گاز روســیه 
بــه اروپــا راه آســان تری بــرای پاســخگویی بــه تقاضــای 

زمستانی در زمستان سرد است.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه وعده داده 
اســت کــه گاز بیشــتری در نوامبر )آبان( بــه اروپا منتقل 
 شــود. ایــن درســت زمانــی اســت کــه از گازپــروم انتظــار 
مــی رود ذخیره ســازی گاز روســیه را تکمیــل کنــد. امــا در 
ایــن هفتــه تحویــل گاز کاهش یافت، زیــرا یک خط لوله 
کلیــدی از روســیه به اروپا ســبب جریــان معکوس گاز از 

غرب به شرق شد.
پــس از چنــد روز کاهــش، قیمــت گاز طبیعــی در 
قطب هــای کلیــدی اروپــا و بریتانیــا دوبــاره در اوایــل این 
هفتــه افزایش یافته اســت. این اتفــاق پس از این افتاد 
که جریان گاز در خط لوله یامال-اروپا مسیر را به سمت 
شــرق بــه جــای غــرب از طریق آلمــان معکوس کــرد. این 
جریان معکوس به مدت شــش روز بین شــنبه تا بعد از 
ظهــر پنجشــنبه ادامه داشــت. تا زمانی کــه گاز بار دیگر 
بــه آلمــان جریــان یافــت و منجــر بــه کاهــش قیمــت گاز 

اروپا شد.
برخــی از تحلیلگــران و کشــورهای عضــو اتحادیــه 
اروپا مانند لهســتان، روســیه را متهم می کنند که از گاز 
و انرژی به عنوان ســاحی برای اعمال نفوذ بر بازار گاز 
اروپا استفاده می کند تا اروپا مجبور شود، بپذیرد که به 
خط لوله بحث برانگیز نورد استریم 2 نیاز دارد. این خط 

لوله در انتظار موافقت آلمان است.
کرملین، پوتین و همه مقامات روسیه این اتهامات 
را رد کرده اند و انگشت اتهام را به سمت سیاست های 

گاز و انرژی اروپا در دهه گذشته نشانه می گیرند.
اکنــون همــه نــگاه هــا بــه بــازار گاز اروپــا معطــوف 
شــده اســت که آیا گازپروم روسیه از دستور پوتین برای 
افزایش گاز در ســایت های ذخیره ســازی خود در اتریش 

و آلمان پیروی خواهد کرد یا خیر.
منبع: راشاتودی

رانت سیاست تورم زا 350 برابر بیشتر از رانت در دونرخی کردن نرخ ارز است 

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

انا لله و انا الیه راجعون

همکاران شما در روزنامه عصراقتصاد

سرکار خانم اکرم رضایی نژاد 
با نهایت تاثرو تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم . 
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شورای رقابت: قیمت کارخانه ای خودرو تغییر 
نکرده است

بــرای شــورا قیمتــی تغییــرات آخریــن
خــودرودرچارچــوبدســتورالعملتنظیمــی
مصــوبشــورایرقابــتدرنیمــهاولســال

۱۴۰۰بودهاست.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، به 
نقــل از شــورای رقابــت  از آنجایی کــه هرگونه 
حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص  نظــر  اظهــار 
خصوصا در رابطه با وضع بازار خودرو و نحوه 
قیمت گــذاری و فــروش خودرو هــای داخلــی و 
انحصــاری، لزومــا بایســتی منطبق بــر قوانین 
مصــوب و بــا تاکیــد بــر مالحظــات مربــوط بــه 
حفــظ آرامــش در بازار و توجه به وضع خاص 
کشــور و پرهیــز از آثــار و تبعــات منفــی آن 
صــورت گیــرد، قطعا طرح مباحــث غیرمصوب 
و یــا اظهــارات غیرمســئوالنه می توانــد موجب 
بــروز تبعــات ســوء در بــازار خــودرو و نهایتــا 
بــازار و تشــدید برخــی  بــه تالطــم در  منجــر 

بی تعادلی ها شود.
اشــخاص  برخــی  اظهارنظــر  متاســفانه 
حقیقــی و حقوقــی، موجــب ایجــاد تالطــم در 
بــازار و بعضــا افزایش قیمــت انواع خودرو در 
کشور گردیده است؛ لذا به اطالع هم میهنان 

عزیز می رساند:
»خودروســازان کماکان موظف هســتند 
که خودرو های مورد تعهد را براســاس جدول 
و زمانبندی تعهدشده و با قیمت های مصوب 
شــورای رقابت تحویل خریــداران کنند و کلیه 

مصوبات شــورا بایســتی توســط خودروسازان 
اجــرا شــود و هرگونــه اظهارنظــرِ معطــوف بــه 
افزایــش قیمــت خودرو هــای انحصــاری طبــق 
قانون، منوط به مصوب شــدن آن در شــورای 

رقابت خواهد بود.
الزم بــه ذکــر اســت که آخریــن تغییرات 
دســتورالعمل  چارچــوب  در  شــورا  قیمتــی 
تنظیمــی مصــوب شــورای رقابــت در نیمه اول 
ســال ۱۴۰۰ بوده اســت؛ لذا با توجه به اینکه 
براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های 
کلــی اصــل )۴۴( قانــون اساســی، تشــخیص 
انحصــاری بــودن بــازار صرفــا و صراحتــا جــزو 
اختیــارات شــورای رقابــت اســت، مادامی کــه 
خودرو هــای  بــازار  در  انحصــاری  شــرایط 
رقابــت  شــورای  دســتورالعمل های  مشــمول 
تــداوم داشــته باشــد و امــکان تعییــن قیمــت 
و تحمیــل شــرایط قــراردادی غیر منصفانــه از 
ســوی انحصارگر وجود داشــته باشد، کماکان 
کلیه دســتورالعمل های مصوب شورای رقابت 
بــرای بنگاه های ذیربط و خودرو های مشــمول 

دستورالعمل، الزم االجرا خواهد بود.
بدیهی است عدم رعایت دستورالعمل ها 
مصــوب  فــروش  و  قیمت گــذاری  ضوابــط  و 
تولیــدی،  واحد هــای  توســط  رقابــت  شــورای 
تخطــی از اجــرای قوانیــن مصــوب تلقی شــده 
و پــس از رســیدگی نســبت بــه احقــاق حقوق 

مصرف کنندگان اقدام خواهد شد.«

حمیدی، پژوهشگر اقتصادی: بخــش توزیــع 
ایــران نیازمند تغییرات اساسی است

یکپژوهشگراقتصادیبخــــشتوزیــــع
ایــــرانرامشــــابهبســــیاریازســــاختارهای
توزیعــــینوظهــــور،مواجــههبــایــکســاختار
دوقطبــــیاســــتوایــنســاختاررانیازمنــد

تغییراتاساسیدانست.
علــی حمیــدی در این باره به بازار گفت: 
در نظــام توزیــع کاال در ایــران در یـــک طــرف 
واحدهـای بیشمار خرده فروشی های مسـتقل 
قــرار دارنــد که بین ســال های ۹۰ تا ۹۸ بیش 
از ۹۴.۲درصــد بــه خرید از خواربارفروشــی ها 
کل  از  ۸۴درصــد  کــه  داشــت  اختصــاص 

خرده فروشی ها در کشور بوده است.
او بیــان کــرد: در طــرف دیگر واحدهــــای 
فعـــال  زنجیــــره ای  فروشــگاه های  و  بــــزرگ 
و  رشـــد  حـــال  در  ســـرعت  بـــا  کـــه  هســـتند 
ســـهم گیری از بخـــش خـرد مســـتقل هستند، 
ســـاختار  کــه  می دهــد  نشــان  آمارهــا  زیــرا 
بخـــش خرده فروشـی ایـران بـا مشـکل کمبـود 

واحدهـای متوسـط مقیـاس مواجـه هستند.
بــر اســاس گــزارش موسســه مطالعات 
هرچنـــد  کشــور،  بازرگانــی  پژوهش هــای  و 
ورود  بــــا  و  اخیــــر  ســــال های  طــــی  کـــه 
فروشــــگاه های زنجیره ای همــــواره تخفیــف، 
بیشــتر  بخــــش  ایــــن  ســــهم  رشــــد  اندکــــی 
ایــن  توســعه  بازهــم  ولــی  اســت،  شــده 
فروشــگاه ها در میزان اشــتغالزایی در کشور 
اکنــون  اهمیــت زیــادی یافتــه اســت و هــم 
عــده ای زیــادی از جوانــان ایــن کشــور جذب 

این فروشــگاه ها شده اند.
همچــــون  کشـــورها  از  برخـــی  در 
هندوســــتان از ظرفیــــت ایــــن واحدهــا تحــت 
عنوان »فرانچایــــز« به عنــــوان مجــــری مهــــم 
اســــتفاده  مــردم  اساســــی  کاالهــای  توزیــــع 
می شــــود، ضمــــن اینکــه حتــــی اگــر اســتفاده 
از ظرفیــت ایــن واحدهــا در امــر تنظیــم بـازار 
نباشـــد، بازهــم ایــن فروشــگاه ها بــه واســـطه 
ماهیـــت زنجیــره ای آنها در نظــام توزیع باعث 

ثبات بازار کاالهای اساسی شده است.
همچنین در بســیاری از تجربیــات موفــق 
جهانــــی در برخی از کشــور های جهان از جمله 
مالــزی، ترکیــه و آلمـان به منظـور نظام بخشـی 
بـــه واحدهـای توزیعـــی و افزایـش شـفافیت در 
شـبکه توزیـع و تغییر روش از سـنتی بـه مـدرن، 
از توسـعه فروشگاه های کوچـک و زنجیره ای به 

خوبی اسـتفاده شـده اسـت.

نقشمهمکسبوکارهای
کوچکومتوسطدرتوسعه

اقتصادی
یــک اقتصــاددان دیگــر نیــز در ایــن بــاره 
کســب وکارهای  ایجــاد  و  کارآفرینــی  گفــت: 
کوچــک و متوســط بــه عنــوان موتــور محرکــه 
توســعه اقتصادی و اجتماعی، نقش اساســی 
در فرآینــد توســعه جوامــع دارنــد و از آنجا که 
نمی توان اثر بنگاه های کوچک و متوسط را در 
رشــد اقتصادی کشــورها نادیــده گرفت، برای 
پیشــرو بــودن در ایــن امر، کشــورها اقدام به 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی هــای بلندمــدت 
کــرد و مشــوقها و حالتــی را به وجود می آورند 
تا از ظرفیت ها و پتانســیل ســازنده کســب و 
کارهــای کوچــک و متوســط بــرای رســیدن بــه 

رشد اقتصادی پایدار استفاده کنند.
شــرکت های  افــزود:  آقاجانــی  حســین 
کوچــک و متوســط نقــش عمــده ای در اقتصاد 
و اشــتغال کشــورهای در حال توســعه دارند. 
شــرکت های کوچک و متوسط پشتوانه اصلی 
اقتصــاد در فرآینــد صنعتــی شــدن هســتند و 
ایــن  بخــش بــرای اقتصادهــای درحــال گــذار 
کشــورهای در حــال توســعه، بســیار مهــم و 

ضروری است.
یادآورشــد:  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
جریــــان  کشــور  در  اخیــــر  ســال های  طــــی 

از واحدهــــای  اعــــم  مــــدرن  ورود واحدهــــای 
فروشــــگاهی و توزیــــع بــه صــورت چشــــمگیر 
افزایــش یافتــه اســـت و ایـــن امـــر هنگامـــی 
بـــه عنـــوان یـــک موضــوع کامال مثبـــت تلقـــی 
می شـــود کـــه همــه ایـــن واحدهـــا بــه صـــورت 

سـازمان یافته فعالیـت کننـد.
از  کمتـــر  گرچـــه  کــرد:  بیــان  آقاجانــی 
در  خرده فروشـــی  خریدهـــای  از  نیم درصــد 
ایـــران به صـورت غیرفیزیکـی انجـام می شـود، 
اما در ســـال های اخیر رشـد خریدهـای آنالین 
و بازاریابی شـبکه ای نیز شـتاب قابـل توجهـی 

در کشور گرفتـه اسـت.
تجــــارت  حــال  ایــن  بــا  کــرد:  اظهــار  او 
الکترونیکــــی درایــــران بــــر اســـاس گزارش هــا 
مرکـــز توســـعه تجـارت الکترونیـــک بـا سـرعت 
در حـال رشـد و سـهم گیری از تولیـد ناخالـص 
داخلـی اسـت و در ایـن ارتبـاط آمـار سـال ۹۷ 
مبیـــن ســـهم ۱۰.۴درصدی آن از کل معامالت 
ناخالـــص  تولیـــد  بـــه  الکترونیکـــی  تجـــارت 

داخلـی اسـت.
این کارشناس برجسته اقتصادی معتقد 
است که ادبیات مربوط به اشتغال واحدهای 
کوچــک بســیار گســترده اند و ایــن گســتردگی 
کشــورهای  در  کــه  اســت  شــده  باعــث  نیــز 
مختلــف تعاریف گوناگونی بــرای این واحدها 
ارائــه شــود، ایــن تعاریف با توجه به ســاختار 
ســنی، جمعیتــی، فرهنگــی و درجــه توســعه 

یافتگی متفاوت هستند.
آقاجانــی افــزود: بــا ایــن حــال بنگاه های 
مختلــف  کشــورهای  در  متوســط  و  کوچــک 
جهــان دارای شــباهت های بســیاری هســتند، 
امــا بــا وجــود ایــن  نمی تــوان تعریــف واحــد و 
یکســانی از آنهــا ارائــه داد، زیــرا هــر کشــوری 
بــا توجــه بــه وضع خاص خود از این کســب و 

کارها تعریف دارد.

دستیابیبهاهـدافاقتصـادی،
اجتماعـیوتنظیمـی

ایــن کارشــناس اقتصــادی اضافه کرد: 
دستیابی به اهـــداف اقتصـــادی، اجتماعـــی 
اجـــزای  هــدف   ۳ عنــوان  بــه  تنظیمـــی  و 
زیرمجموعـــه از منظـــر عملکـــردی، بخـــش 
در  بازاندیشـــی  نیازمنــد  کشـــور  توزیـــع 
زمینه های مختلف است تا شاهد کاهـــش 
مـــداوم تـــوان خلـــق ارزش افـــزوده، تضییـع 
ســـهم  کاهـــش  مصرف کننـــدگان،  حقـــوق 
بخـــش توزیـــع از ایجـــاد اشـــتغال، هزینـــه 
بـاالی سیاسـت های مدیریـت بـازار بـر بدنـه 
اقتصـــاد و هزینـه بـاالی اقدامـات نظارتـی و 

بازرسـی در شـبکه توزیـع کشور نباشیم.
از  منــدی  بهــره  افزایــش  داد:  ادامــه  او 
صرفه هــای مقیاس و تجمع در شــبکه توزیع، 
قالــب  در  خــرد صنفــی  بخــش  ســازماندهی 
شــبکه و ســاختارهای جمعــی، ارتقــای ســهم 
شــبکه  در  افــزوده  ارزش  رشــد  از  بهــره وری 
اســتانداردهای توزیعــی در  ارتقــای  توزیــع و 
واحدهــای فعــال، ارتقــای جایــگاه تحقیــق و 
توسعه در بخش توزیع و لجستیک و تقویت 
حلقه هــای ارزش در زنجیــره خدمات توزیعی 
بازاندیشـــی  ضرورت هـــای  اهــم  از  کشــور 

سیاسـتی در نظام توزیع کشور است.
ایــن کارشــناس اقتصــادی یــادآور شــد: 
ارتقــای انگیــزه نــوآوری در واحدهای توزیعی، 
ســنتی  واحدهــای  میــان  همــکاری  تقویــت 
در  یکپارچگــی  افزایــش  توزیعــی،  مــدرن  و 
خــرد  بخــش  ســازماندهی  لجســتیکی،  امــور 
ســاختارهای  و  شــبکه  قالــب  در  صنفــی 
جمعــی، شفاف ســازی فضــای بــازاری توزیــع 
کاالهــا  اطالعــات  فضــای  شفاف ســازی  و 
و  ســـازماندهی  توزیعــی  نظــام  بازیگــران  و 
مدیریـت شـبکه توزیـع کشور را کامال ضروری 

کرده است.
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اخبـــــــــــــــــار

ریاســت بــه اقتصــادی هماهنگــی ســتاد
جهادکشــاورزی وزارت کــرد مقــرر رئیسجمهــوری
ضمــننظارتبرکاالهایاساســیبــهصورتروزانه

قیمتاقالمخوراکیرااعالمکند.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی رئیس جمهوری، 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه 

به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.
در ایــن جلســه وزارتخانه هــای صنعت، معدن و 

تجــارت و جهاد کشــاورزی گزارش هــای جداگانه ای از 
اقدامــات خــود برای تنظیم بــازار و قیمت کاالها ارائه 

کردند.
در ایــن جلســه بــر لــزوم هماهنگــی بیشــتر و 
تقســیم کار جدیــد بیــن دســتگاه های مســئول تاکید 
و مقــرر شــد در امــر نظارت بــر قیمت اقــالم خوراکی 
در بــازار از همــه ظرفیت هــای درون دولــت، ســازمان 
تعزیرات حکومتی، اصناف و بســیج اصناف اســتفاده 

شــود تــا نظارت و کنترل قیمت ها بــه صورت عینی و 
عملی از سوی وزارت جهاد کشاورزی تحقق یابد.

همچنین بر اســاس تصمیم روز گذشــته ســتاد 
هماهنگــی اقتصــادی دولــت مقــرر شــد وزارت جهــاد 
کشاورزی به صورت روزانه قیمت اقالم خوراکی را از 
طریق رســانه ها اعالم کند و مردم و مصرف کنندگان 
بــا خریــد اقــالم به قیمت اعالم شــده راســا بــر نرخ ها 

نظارت کنند و با هرگونه تخلف برخورد شود.

در جلســه روز گذشــته همچنیــن بــا توجــه بــه 
سفر اخیر رئیس جمهوری به استان بوشهر، موضوع 
تجــارت ملوانــی یــا اصطالحــاً »ته لنجــی« بررســی و 
طــرح جدیــدی بــا هدف ســاماندهی این نــوع تجارت 

ارائه شد.
پــس از تبــادل نظــر دربــاره این طرح مقرر شــد 
دســتگاه های مربوطه این طرح را با مشــارکت مراجع 

ذی صالح نهایی کنند.

نمایشــگاههای و بازارچههــا کرونــا دوران در
صنایــعدســتیکــهزمانــیبرپابــودورونقداشــت،
تعطیلشدوبیشترشاغالنصنایعدستیبهدلیل
نداشــتنفروشبارکوددرفعالیتمواجهشــدندو

نبوددرآمدمعیشتآنهارادچارمشکلکرد.
بــه گــزارش ایســنا، بــا شــدت گرفتــن گســترش 
از  بســیاری  اســفند ســال ۱۳۹۸  از  کرونــا  ویــروس 
مشــاغل و کســب و کارهــا بــه ویــژه صنــوف خدماتی 
آسیب دیده و ماهها با رکود و تعطیلی مواجه شدند، 
ایــن امــر به کاهش درآمد و بیکاری بخش اعظمی از 

نیروهای کار شاغل در این مشاغل منجر شد.
بیش از دوســال اســت که این ویروس منحوس 
اقتصــادی،  فعالیت هــای  و  مشــاغل  از  بســیاری 
اجتماعــی و فرهنگــی را تحــت تاثیــر قــرار داده و بــا 

گرفتاری زیادی مواجه کرده است.
صنایع دســتی جزو آن دسته بخش هایی است 
که در مدت شیوع کرونا از اثرات آن در امان نمانده 

است.
صنایــع دســتی از جملــه بخش هــای اشــتغالزا و 
درآمدزایی محســوب می شــود که در صورت حمایت، 
بــه  کشــور  بــرای  باالیــی  ارزآوری  و  افــزوده  ارزش 
ارمغــان مــی آورد بــا این حــال در دوران کرونا کســب 
و کار شــاغالن صنایع دســتی مساعد نبود و هتل ها، 

زائرســراها، مراکــز اقامتــی و بوم گــردی و گردشــگری 
بی رونق بودند. تا قبل از کرونا گردشــگران زیادی به 
شــهرها سفر داشــتند و ســوغات خریداری می کردند 
ولــی کرونا باعث شــد تــا تعداد گردشــگران و فروش 

سوغاتی کم شود.
آنطــور کــه رئیــس اتحادیــه فروشــندگان اشــیاء 
قدیمــی و صنایــع  دســتی می گویــد: عــالوه بــر کرونــا 
تــورم هــم ضربــه مهلکی بــه صنایع دســتی زد و گران 
شــدن مــواد اولیــه ماننــد مس، نقــره، برنــج، لعاب و 
ســایر مواد و همچنین گران شــدن ابزارها باعث شد 
تــا بهــای تمام شــده محصــوالت باالتر بــرود در نتیجه 
محصــول، گران تــر بــه دســت مصرف کننده برســد. او 
گردشــگران را مهمتریــن خریــداران صنایع  دســتی در 
کشــور می دانــد و می گویــد: از اواخــر ســال ۱۳۹۸ بــا 
شــیوع کرونــا میــزان فــروش در بازار محصــوالت این 
صنعت به حداقل رســید. قبل از کرونا، عده ای برای 
برگــزاری مراســم های ملــی مثــل یلدا و نــوروز ترجیح 
می دادنــد از صنایع دســتی ایرانــی اســتفاده کننــد اما 
امروز عالوه بر اینکه دیگر مراســمی برگزار نمی شــود 

وضع اقتصادی مردم هم این اجازه را نمی دهد.

کرونا،بازارشاغالنصنایعدستی
راکسادکرد

عبداللهــی با بیان اینکه بســیاری از هنرمندان 
از محــل خلــق آثــار هنــری امــرار معــاش می کننــد، 
می افزایــد: هنگامی کــه فروشــنده نتواند کاالی خود 
را بفروشــد طبعــاً ســفارش جدیــد هــم نــدارد و بــه 
همیــن ترتیــب هنرمنــدان بــه مشــکل برمی خوردند. 
ایــن مشــکالت در کنــار گرانــی مــواد اولیــه، ابــزار، 
زده  آســیب  بــه هنرمنــدان  دیگــر عوامــل  و  کارگــر 

است.
بــه گفتــه او، در دوران کرونــا بــه فروشــندگان 
صنایع دســتی کمکــی نشــد و بیمــه و مالیــات توجهی 
به تعطیلی فروشــندگان ندارند اما هنرمندانی که به 
تائید وزارت میراث فرهنگی رســیده باشند از مالیات 

و بیمه معاف هستند.
مدیرعامــل  رضایــی،  اســتاد  راســتا  همیــن  در 
اتحادیــه تعاونی های صنایع دســتی اســتان تهران در 
ایــن بــاره می گوید: تعاونی هــا و فعاالن بخش صنایع 
دســتی و گردشــگری در حوزه بیمه و تامین اجتماعی 
بــا مشــکالت زیــادی مواجــه هســتند و در چند ســال 
گذشته با بیمه های تفکیک شد و خرد توانستیم این 

بخش را حفظ کنیم.
اعتبــار  یــا  حمایتــی  صنــدوق  گویــد:  مــی  او 
مشــخصی وجــود نــدارد کــه بــه صــورت اضطــراری به 
واحدهــای تولیــدی صنایع دســتی تزریق و بخشــی از 

ضــرر و زیان وارده بــه کارگاه های تولیدی ازاین طریق 
جبران شــود و صندوق ضمانت ســرمایه گذاری بخش 
تعاون در راستای حمایت از تعاونی ها تا سقف ۵۰۰ 
میلیون تومان طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی و 

قابل سرمایه گذاری باشند را ضمانت می کند.
بــه گفتــه او، بــرای کاهش زیان فعــاالن بخش، 
فــروش اینترنتــی صنایــع دســتی در دوران کرونــا در 
دســتور کار قــرار گرفــت تــا فعــاالن صنایع دســتی در 
بســتر شــبکه های اجتماعــی و ســایت های اینترنتــی 

بتوانند به فعالیت ادامه دهند.
داشــتن چنــد ویژگــی صنایــع دســتی را از دیگــر 
صنایــع متمایــز مــی کنــد از جملــه اینکــه بــا هزینــه و 
ســرمایه کم می تواند اشتغال گسترده ای ایجاد کند. 
ویژگــی صادراتــی بــودن محصــوالت و صنایــع دســتی 
باعــث شــد تــا ایــن صنعت عــالوه بــر ارزآوری، ارزش 
ســرمایه گذاری هم داشته باشد و به شرط شناسایی 
بازارهــای هــدف، تولیدات صنایع دســتی ایرانی را به 
اقصــی نقــاط جهــان معرفــی و صــادر کنــد. در دوران 
کرونــا بازارچه هــا ونمایشــگاه های صنایــع دســتی که 
زمانی برپا بود و رونق داشــت، تعطیل شــد و بیشــتر 
شــاغالن صنایــع دســتی بــه دلیــل کاهش فــروش با 
رکود در فعالیت مواجه شدند و نبود درآمد معیشت 

آنها را دچار مشکل کرد.

رئیسشــرکتتعاونیتوسعهصنعتطیور
دالیــلنابســامانیبــازارمــرغراتشــریحکــردو
گرانیســایرمحصوالتپروتئینــیراعلتاصلی

فشاربربازارمرغدانست.
مدیــره  هیــات  رئیــس  چهارآئیــن  برومنــد 
شــرکت تعاونــی مــادر تخصصــی توســعه صنعــت 
طیــور کشــور دربــاره دالیل نابســامانی بــازار مرغ 
به باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: تصمیماتی که 
در صنعــت طیــور اتخــاذ می شــود، نیازمند فراهم 
شدن مقدمات اجرایی در ظرف زمانی خاص خود 

است.
او افــزود: اگر امــروز تخم مرغ نطفه دار وارد و 
در اختیار کارخانجات جوجه کشی قرار گیرد تا زمان 
توزیع مرغ آماده به طبخ در بازار ۷۰روز زمان طول 
می کشــد، درحالی کــه اظهــارات برخــی دولتمــردان 
چنان اســت که تصور می کنند بعد از اعالم و ابالغ 

مصوبــه ای، بالفاصلــه اثرش را بایــد در بازار ببینند، 
امــا این تصور اشــتباه اســت زیرا در ابتــدا مقدمات 

اجرای آن تصمیم باید فراهم شــود.
کنجالــه  و  ذرت  اینکــه  بیــان  بــا  چهارآئیــن 
ســویا حداکثر ۵۵درصد قیمت تمام شده تولید را 
تشــکیل می دهند، بیان کرد: ۴۵درصد باقیمانده 
هزینه تولید مربوط به ســایر هزینه های تولید از 
جملــه حقــوق، دســتمزد، حمل و نقل و ... اســت 
کــه بــه دلیل تورم لجام گســیخته هر روز در حال 
افزایــش اســت و بــه مرغــدار تحمیل می شــود لذا 
انتظــار  تــا  اتخــاذ شــود  بایــد تمهیــدات اساســی 

بیهوده در مردم ایجاد نشود.
او از توزیــع روزانــه ۶هــزار و ۵۰۰ تــا ۷هــزار تــن 
مــرغ در کشــور خبــر داد و گفــت: بــا توجه بــه گرانی 
گوشــت قرمــز، ماهــی و میگو و کاهش شــدید قدرت 
خرید مردم، تقاضا برای خرید گوشــت مرغ باالســت 

کــه در چنیــن حالتــی عرضــه این  میزان گوشــت مرغ 
جوابگــو نیســت، امــا در زمــان عادی که قیمت ســایر 
محصوالت پروتئینی متعادل است و کاالی جایگزین 

نقشی ایفا نمی کند، این میزان جوابگوست.
ایــن مقــام مســئول گرانــی ســایر محصوالت 
پروتئینی را علت اصلی فشار بر بازار مرغ دانست 
و افزود: با توجه به گرانی محصوالت پروتئینی و 
کاهــش قــدرت خرید خانوار، عمده پروتئین مورد 
نیاز از طریق مرغ تامین می شود که با وجود این  
فشار بر مصرف این کاال باالست، درحالیکه توان 
تولید گوشــت مرغ ما بیش از ۷هزار تن نیســت، 

همین موضوع باعث تالطم بازار می شود.
او بــا بیــان اینکــه واردات تخم مــرغ نطفه دار 
تاثیــری بــر تولید و میزان عرضه مــرغ ندارد، بیان 
کــرد: بــرای جبــران نیــاز داخــل مصوب شــده کــه 
۱۱۰میلیون قطعه جوجه وارد شــود که این میزان 

برای مازاد تولید نیســت، بلکه به واســطه کمبود 
عرضــه مــرغ در مقایســه بــا تقاضــا ایــن تصمیــم 
اتخاذ شده است که با توجه به آغاز واردات باید 
منتظــر مانــد تــا جوجه وارد بازار شــود که این امر 
ســبب تعدیل قیمت جوجه می شــود و طی ۵۰ تا 

۶۰روز آینده بر بازار مرغ اثر می گذارد.
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت تعاونــی مــادر 
تخصصی توسعه صنعت طیور قیمت منطقی هر 
کیلو مرغ زنده را ۲۱ تا ۲۲هزار تومان و مرغ گرم 

را ۳۱ تا ۳۳هزار تومان اعالم کرد.
چهارآئیــن در پایــان بــا بیــان اینکــه قیمــت 
جوجه یکروزه کماکان باالتر از نرخ مصوب است، 
تصریــح کــرد: نرخ کنونی هر قطعه جوجه یکروزه 
۷هزار و ۵۰۰ تا ۸هزار و ۵۰۰تومان حدود ۲برابر 

نرخ مصوب عرضه می شود.

رئیساتحادیهبارفروشــانازافزایشصادرات
ســیبزمینیبــاوجودکاهش۵۰درصــدیتولیداین

محصولدرکشورخبرداد.
بــه گــزارش بــازار، مصطفــی دارایی نــژاد بــا بیان 
اینکــه امســال تولیــد ســیب زمینی بــه دلیــل کاهــش 
ســطح زیرکشــت و ســرمازدگی تــا ۵۰درصــد کاهــش 
قیمــت  کــه  حالــت  ایــن  در  گفــت:  اســت،  یافتــه 

سیب زمینی در میدان عمده فروشی به ۶ هزار تومان 
رسیده و تامین نیاز بازار به مشکل خورده، صادرات 
ایــن محصــول از ۲۴ آبــان آزاد اعــالم شــده اســت. او 
درباره حذف تعرفه صادرات ســیب زمینی از ۲۴ آبان 
افــزود: اکنــون بــه ارمنســتان و ازبکســتان صــادرات 
درحــال انجــام اســت و بــه زودی بــه عــراق هــم انجام 

خواهد شد.

اینکــه  بیــان  بــا  بارفروشــان  اتحادیــه  رئیــس 
چــرا ســال گذشــته کــه ســیب زمینی به مقــدار قابل 
توجهــی تولیــد شــده بــود و صــادرات انجــام نشــد، 
ادامه داد: تولید ســیب زمینی ســال گذشــته بســیار 
زیــاد بــود بــه نحوی که ایــن محصول تــا ۴ماه پیش 
در بــازار عمده فروشــی بــا قیمــت ۲ تــا ۳هزارتومان 
عرضــه می شــد و ایــن رویه کشــاورزان را با مشــکل 

مواجه کرده بود.
دارایی نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه این رویــه تامین 
نیــاز، بــازار داخــل را بــا مشــکل مواجــه خواهــد کرد، 
گفــت: اکنــون ۵۰ درصــد ســیب زمینی تولیدشــده به 
انبارها منتقل و بخشی صادر می شود با این رویه تا 
یک ماه آینده قیمت این محصول تا ۸هزار تومان در 

میدان عمده فروشی افزایش خواهد یافت.

وزارتجهادکشاورزیموظفبهاعالمروزانه
قیمتاقالمخوراکیشد

رئیساتحادیهبارفروشانمیوهوترهبارخبرداد:افزایشصادرات
سیبزمینیباوجودکاهشتولید

دارایی نژاد پیش بینی کرد تا یک ماه آینده قیمت سیب زمینی تا ۸ هزار تومان در عمده فروشی ها افزایش خواهد یافت

دالیلنابسامانیبازارمرغاززبانرئیسشرکتتعاونیتوسعه
صنعتطیور

فشارهایچندجانبهبرشاغالنصنایعدستی



تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
 . چهارشنبه . 19 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4787 . 

رشد ۸ درصدی صادرات 
ایران به نیجریه در نیمه 

نخست ۱۴۰۰
مدیــرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران بــا تاکید بــر ضرورت افزایــش تالش ها و 
برنامه ریزی برای توسعه صادرات به نیجریه در شرایط 
جدیــد بین المللــی پســاکرونا، تصریح کــرد که صادرات 
ایــران بــه ایــن کشــور غــرب افریقــا در نیمــه نخســت 
 ســال جــاری در هم ســنجی بــا پارســال 8 درصــد رشــد

داشته است.
بــه گــزارش ســازمان توســعه تجــارت ایــران، فرزاد 
پیلتن در دیدار با سفیر ایران در نیجریه درباره تسهیل 
تجــارت بــا ایــن کشــور، آمادگی ایــران را در زمینه تبادل 
هیات های تجاری، همکاری های نمایشــگاهی و برگزاری 
اجالس کمیســیون مشــترک دو کشــور و برقراری ارتباط 
بخش خصوصی با سفارت ایران در نیجریه اعالم کرد.

وی بیان  کرد: صادرات ایران به نیجریه در ۶ ماهه 
نخســت ســال جــاری نزدیــک بــه ۴۴ میلیــون دالر بوده 
که در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل نشان دهنده 
رشــد هشــت برابری اســت. پیلتن افزود: اوره مهمترین 
محصــول صادراتــی ایــران بــه نیجریه بــوده و پس از آن 
نیــز تایــر و خمیرهای غذایی، بیســکوییت و ســرنگ های 
بــه  ایــران  از کاالهــای مهــم صادراتــی  انســانی  تزریــق 

نیجریه به شمار می روند. 
ایــران  ســفیر  علی بــک  محمــد  نشســت  ایــن  در 
در نیجریــه نیــز بــا ابــراز خرســندی از رونــد رو بــه رشــد 
صادرات از ایران به نیجریه، خواســتار همکاری بیشــتر 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــرای هدایت و تشــویق  
بخش خصوصی به اســتفاده از ظرفیت های بازار بزرگ 
بــا جمعیــت ۲۲۰ میلیــون نفــری و بــا اکثریت مســلمان 
نیجریــه در غــرب آفریقــا شــد. بر اســاس آخریــن اعالم 
گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماهه امسال 
۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیــون دالر بــود که ســهم صــادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر و سهم 
واردات ۲۳ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن کاال بــه ارزش ۲۷ 

میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر بوده است.

ممنوعیت فصلی واردات 
برنج لغو شد

معــاون فنی گمرک ایــران گفت که با پیگیری های 
صــورت گرفتــه، وزارت جهــاد کشــاورزی نســبت به لغو 

ممنوعیت فصلی واردات برنج اقدام کرده است.
بــه گــزارش گمــرک، مهــرداد جمال ارونقــی اظهار  
کــرد: پــس از پیگیری هــای گمــرک ایــران، وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــا توجــه بــه پایــان فصــل برداشــت برنــج، 
وارد  محموله هــای  نگهــداری  فضــای  بــودن  مطلــوب 
شــده به بنادر و گمرکات کشــور و جلوگیری از فســاد 
احتمالــی کاال، بــا هدف ایجاد تعادل و ثبات بازار، لغو 
ممنوعیــت فصلــی برنــج را بــه وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ابالغ کرد.
وی بــا بیــان اینکه واردکنندگان این کاال می توانند 
از امــروز نســبت بــه ترخیــص محموله هــای موجــود در 
گمــرک بــا رعایت مقــررات اقدام کننــد، تصریح کرد: ۱۵ 
هــزار تــن برنــج کــه از زمــان ترخیــص قبــل از ممنوعیت 
فصلــی در گمــرکات باقــی مانــده بــود و ۸۵ هــزار تــن 
برنج وارداتی که پس از آغاز ممنوعیت به بنادر کشــور 
رســیده انــد امــا مجوز خــروج از گمرکات را نداشــتند، از 

امروز قابلیت ترخیص خواهند داشت.
ارونقــی تاکیــد کــرد: گمــرک ایــران طــی چنــد روز 
گذشــته بــا انعــکاس موضــوع رســوب برنــج در گمرکات 
کشور از مراجع نظارتی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت درخواســت لغــو ممنوعیــت 

فصلی برنج را کرده بود.
در آغاز آبان ماه نیز سازمان حمایت تولیدکنندگان 
و مصــرف کننــدگان از آزاد شــدن ثبت ســفارش واردات 
برنــج بــه دلیــل ضرورت تامین نیاز کشــور و تنظیم بازار 
خبر داده بود. واردات برنج در فصل برداشــت با هدف 
حمایــت از تولیدکننــدگان داخلی، ممنوع اســت و اجازه 

ترخیص و ورود این محصول به کشور وجود ندارد.

 گسترش همکاری ایران

و بالروس در کشاورزی
راه های توسعه کشاورزی جمهوری اسالمی ایران 
و بالروس در دیدار عباس عســکرزاده، معاون توسعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و همتای بالروسی وی 

بررسی شد.
به گزارش ایرنا، هیات کشاورزی جمهوری اسالمی 
ایران به ریاست عباس عسکرزاده برای برگزاری دومین 
کار گــروه همکاری های کشــاورزی ایــران و بالروس وارد 

مینسک پایتخت بالروس شده است.
 نشســت رســمی کار گروه همکاری های کشاورزی 
ایــران و بــالروس بــا حضــور معاونیــن وزرای کشــاورزی 
دو کشــور و ســایر مدیران حوزه های مرتبط دو طرف در 
محــل وزارت کشــاورزی و خواروبــار جمهــوری بــالروس 
برگــزار شــد. عســکرزاده معــاون توســعه بازرگانــی وزیر 
جهاد کشــاورزی کشــورمان در این نشســت بــا یادآوری 
ظرفیت هــای بخــش کشــاورزی ایــران و بــالروس بــرای 
افزایــش بیــش از پیــش همکاری هــای مشــترک در همه 

حوزه ها با طرف بالروسی اعالم آمادگی کرد.
 »الکســی باگدانــوف« معــاون وزیــر کشــاورزی و 
خواروبار بالروس نیز با مرور رشــد قابل توجه تبادالت 
تجاری دو کشور در حوزه کشاورزی در سال های ۲۰۲۰ 
و ۲۰۲۱ اظهار کرد: طرفین می توانند به طور متقابل به 
تامیــن قابــل توجه نیازمندی های طــرف مقابل بپردازند. 
در این دیدار چگونگی فعال تر کردن همکاریهای بخش 
تجــارت محصــوالت  افزایــش  راهکارهــای  و  کشــاورزی 
کشــاورزی، باغــی و شــیالت و آبزیــان بیــن دو کشــور 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و یادداشــت تفاهــم توســعه 

همکاری ها به امضای طرفین رسید.

اخبـــــــــــــــــار

و  کاال  کیفیــت  ارزیابــی  دفتــر  مدیــرکل 
خدمــات ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران، ضمن 
تاکیــد بــر اینکــه کیفیــت ایجــاد رقابــت می کنــد 
کاال  بــرای  اســتاندارد  کســب  آنکــه  برخــالف  و 
و خدمــات ضــروری اســت امــا کیفیــت اجبــاری 
نخواهــد بود؛ گفت که ارزیابــی کیفی خودروها 
توســط وزارت صمــت رصــد و بررســی می شــود، 
امــا در قالــب مدل هــای ارزیابی متعالــی کیفیت 

سازمان ملی استاندارد نیست.
به گزارش ایســنا، علی ســعادتی  در نشست 
خبــری خــود به مناســبت روز ملــی کیفیت، ضمن 
پرداختــن بــه پیشــینه نام گــذاری ایــن روز و قدمت 
۲۰ ســاله فعالیــت در راســتای ارتقــا کیفیــت، بــر 
اجبــاری نبــودن کیفیــت و ارتقا آن به صــورت الزام 
برای تولیدکنندگان )برخالف وجود خط قرمزها در 
کســب اســتانداردها( اظهار کــرد: کیفیت مفهومی 
عــام اســت کــه طی ســال های اخیــر با ارائــه کاال  و 
خدمــات متــرادف شــده اســت، امــا اکنــون مــردم 
خواستار کیفیت در همه مقوله ها همچون کیفیت 

هوا، کیفیت رشد، کیفیت زندگی و ... هستند.  
و  کاال  کیفیــت  ارزیابــی  دفتــر  مدیــرکل 
خدمات ســازمان ملی اســتاندارد ایران ادامه داد: 
بــه  پاســخگویی  کیفیــت معانــی مختلفــی دارد. 
نیــاز مشــتریان مهمترین مفهموم کیفیت اســت. 
کشــف نیازهای پنهان مشــتری، رضایت مشتری، 
بــه وجد آمدن مشــتری )گامی باالتــر از رضایت(، 
بــه  برنگــردد، تحویــل  امــا کاال  برگــردد  مشــتری 
موقــع، بی نقــص بودن کاال یا خدمات و... همگی 

از معانی مختلف کیفیت هستند.
وی یــادآور شــد: اینکــه در راســتای اجــرای 
بنــد ۲۰ مــاده ۷ قانــون تقویــت و توســعه نظــام 
اســتاندارد کشــور مصــوب ســال ۱۳۹۶، ســازمان 
ملــی اســتاندارد ایــران در چنــد مرحلــه فراخوانی 
برای تعیین مجری فرآیندهای اجرایی جایزه ملی 
کیفیــت ایــران از بین ســازمان، نهادها، انجمن یا 
تشــکل های علمــی، تخصصــی و حرفــه ای کــه در 
زمینه مدیریت کیفیت و براســاس ارزیابی کیفی 
و احــراز صالحیــت واجــد شــرایط بودند، ســازمان 
مدیریــت صنعتی ایــران را به عنوان مجری جایزه 

ملی کیفیت ایران انتخاب کرد.
سعادتی از انعقاد تفاهمنامه ای با مرکز آمار 
ایــران در جهــت کیفیت بخشــی آمارهــای رســمی 
کشور خبر داد و گفت: نتیجه این تفاهم نامه در 

قالب یک تمبر اســت. از این طریق دســتگاه های 
مختلــف کــه آمــار ارائــه می دهنــد، ملزم بــه ارائه 
آمارهــای باکیفیــت خواهنــد شــد و دســتگاه برتر 

نیز به سازمان ملی استاندارد معرفی می شود.
ایــن مقام مســئول در رابطه بــا جایزه ملی 
کیفیــت،  ملــی  جایــزه  متولــی  گفــت:  کیفیــت، 
مجــری،  امــا  اســت  اســتاندارد  ملــی  ســازمان 
مــا  و  بــود  خواهــد  صنعتــی  مدیریــت  ســازمان 
بــه نوعــی در ایــن حــوزه برون ســپاری کرده ایــم. 
ملــی  جوایــز  معتبرتریــن  از  یکــی  جایــزه  ایــن 
یــک  قالــب  در  کــه  اســت  قانونــی  پشــتوانه  بــا 
ارزیابــی  به منظــور  ویــژه  بررســی  بــا  نظام نامــه 
اجــرا می شــود.  کیفیــت محصــوالت و خدمــات 
مراســم اهدای جوایز در ســال گذشــته به سبب 
شــرایط کرونــا برگزار نشــد امــا پیش بینی شــده 
اســت، باتوجــه به بهبود شــرایط، بــا کمی تاخیر 
بــرای تجلیــل  ایــام دهــه فجــر  ایــن مراســم در 
از برگزیــدگان جایــزه ملــی کیفیــت در ســطوح 

اهتمام، اشــتهار و تندیس برگزار شــود.

کیفیت خودروها مورد تایید 
سازمان استاندارد نیست

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات 
بــا  رابطــه  در  ایــران،  اســتاندارد  ملــی  ســازمان 
گزارش هــای ارزیابی کیفی خودروهای داخلی، با 
توجه به اینکه تعداد غالب خودروهای تولیدی از 
کیفیت چندان باالیی برخوردار نیســتند، تشریح 
را  خودروســازان  تحریم هــا،  و  مشــکالت  کــرد: 
تحــت تاثیــر قرار داده اســت. تدویــن نظام جامع 
کیفیــت کــه در دســتور کار قرار دارد، امید اســت 
با مشــارکت دســتگاه ها و مردم به نتیجه برســد.   
موضــوع  در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
کیفیت خودرو متولی و ســازمان ملی اســتاندارد 
وظیفه نظارت را بر عهده خواهد داشت. ارزیابی 
و  رصــد  وزارت صمــت  توســط  کیفــی خودروهــا 
بررســی می شــود امــا در قالــب مدل هــای ارزیابی 
متعالی کیفیت ســازمان ملی استاندارد نیست و 
ایــن ســازمان هیچگاه به بســیاری از خودروها از 

جمله وانت های تک ســتاره کیفی زامیاد، نشــان 
کیفیت نداده است.  

سعادتی ضمن یادآوری اینکه تفاهم نامه ای 
تدویــن  بــرای  شــریف  دانشــگاه  بــا  ســاله   ســه 
ســند راهبــرد ملــی کیفیــت منعقــد شــده اســت 
کــه بــا اســتفاده از ایــن ســند، ســازوکار جایــزه و 
نــرخ کیفیــت مشــخص خواهــد شــد، گفــت: در 
زیرمجموعــه ایــن ســند مباحثــی همچــون جایــزه 
ملــی کیفیــت، نــرخ کیفیــت و مشــخص شــدن 
مــدل ارزیابــی آن دیده شــده کــه در موضوع نرخ 
کیفیــت، بــرای هــر محصول نــرخ رشــد کیفیت و 
جایــگاه کیفــی محصــول در هــر ســال نســبت به 
ســال پایه مشــخص خواهد شد. این راهبرد ملی 
بــا مشــارکت اکثریت وزارتخانه ها و دســتگاه های 
عضو شورای عالی استاندارد تدوین خواهد شد.

کم بودن  وزن محصوالت، 
مصداق کم فروشی است

مدیرکل دفتر ارزیابی کاال و خدمات ســازمان 

ملــی اســتاندارد در رابطــه بــا وزن هــا کــه کمتــر از 
وزن درج شــده در بســیاری از کاالهــای خوراکــی 
اســت، تصریح کرد: ســازمان ملی استاندارد بحث 
کیفیت و اســتاندارد را کنترل می کند. تولیدکننده 
بایســتی وزن و حجــم کاال را روی محصــول، درج 
و به ســازمان های متولی همچون ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان اظهــار کنــد؛ در 
صورتــی کــه وزن کاال بــا حجــم درج شــده روی آن 
مطابقــت نداشــته باشــد، تولیدکننده کم فروشــی 
کرده اســت. این مقام مســئول در پایان در رابطه 
بــا کیفیــت محصــوالت لــوازم خانگــی نیــز اظهــار 
کــرد: در حــوزه لــوازم خانگی ســه موضــوع ایمنی 
انــرژی  مصــرف  معیــار  و  عملکــرد  محصــوالت، 
ســنجیده می شــود کــه تولیدکننــدگان ایرانــی در 
ایــن موضوعــات رشــد خوبــی داشــته  و عملکــرد 
مناســب از خــود نشــان داده انــد. در حــال حاضر 
تمامــی لــوازم خانگــی موجــود در بــازار بــا نشــان 
اســتاندارد، تمامی اســتانداردهای الزم و ضروری 

را پاس کرده اند.

وزیــر راه و شهرســازی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ســهم خــود را در بخــش حمل ونقــل و ترانزیــت 
بازپــس خواهیم گرفــت گفت که کامیون های ما 
می توانند از هر نقطه ایران به طور مســتقیم تا 
چیــن حرکــت کــرده و در ایــن زمینه با پاکســتان 
توافــق شــده کــه کامیون هــای پاکســتانی نیــز از 

مسیر ایران به اروپا تردد کنند.
در  قاســمی  رســتم  ایرنــا  گــزارش  بــه 
ســیزدهمین همایــش قیــر، آســفالت و ماشــین 
آالت کــه صبــح امــروز در محــل ســاختمان مرکــز 
تحقیقــات راه و مســکن افتتــاح شــد، افــزود: در 
حوزه ســاخت و ســاز مســکن به لحاظ کیفیت در 
شــرایط مناســبی نیستیم و این درحالی است که 
شــرکت های دانش بنیان مناسبی داریم و دانش 
فنــی بــرای کیفی ســازی در صنعت ســاختمان در 

کشور وجود دارد.
وی گفــت: در همیــن راســتا به عنــوان وزیر 
راه و شهرســازی اعــالم می کنــم کــه روش هــای 
فعلــی در بخــش ســاخت راه و مســکن را قبــول 
نــدارم و حتما بــه عنوان وزارت راه از متخصصین 
حمایت می کنیم تا به دانش نوین ســاخت و ســاز 

دست پیدا کنیم.
کیفی سازی در حوزه ساخت 

مسکن را در دستور کار قرار دهیم
قاسمی با بیان اینکه الزم است کیفی سازی 
در حــوزه ســاخت مســکن را در دســتور کار قــرار 
دهیم، گفت: در حوزه مسکن نگرانی جدی وجود 
دارد و در هیچ جای جهان تا این حد اتالف انرژی 

را در بخــش ســاختمان نداریــم. اکنــون در وزارت 
راه و شهرســازی تــالش می کنیــم و از متخصصان 
کمک می خواهیم تا روش های ســاخت مسکن را 

تغییر دهیم و بهبود ببخشیم.
نمی توانیــم  گفــت:  و شهرســازی  راه  وزیــر 
بــا روش هــای قدیمــی کــه اتــالف مــواد، مصالــح، 
تخریــب و هزینه هــای نوســازی را بــه خریــدار و 
کشــور تحمیل می کند خانه ســازی کنیم، باید به 

روش های نوین روی آوریم.
بــه گفتــه وزیــر راه و شهرســازی در حالــی 
هنــوز در ایــران از روش هــای ســنتی ســاخت در 
حــوزه حمــل و نقــل و مســکن پیروی می شــود که 
جهــان بــا دانــش فنــی در حــال ســاخت جــاده و 
مســکن اســت و ایــن روش هــا بایــد در ایــران هم 
تغییــر کنــد. در حــوزه مســکن درحالــی کــه ایران 
در ســطح ســه ســاخت و ســاز مانده است جهان 
مرحلــه هشــت کیفــی ســازی را هــم پشــت ســر 

گذاشته است.
وی گفــت: بــه دلیــل عــدم کیفیــت مصالــح و 
عــدم کاهــش حجم مصالح و مصرف زیــاد انرژی در 
ساختمان سازی، هزینه های پنهانی به کشور تحمیل 
می شود و باید فکر اساسی برای آن کرد تا تحولی در 

حوزه ساخت مسکن و راه ها داشته باشیم.
قاسمی به سفر اخیر خود به سمنان پرداخت 
و گفــت: در ایــن ســفر از یــک مجتمــع مســکونی 
مسکن مهر بازدید کردم که تنها چند سال بعد از 
افتتاح نیاز به استحکام سازی دارد، زیرا در بخش 
اجرا، نظارت درســتی نداشــتیم. این شــیوه نظارت 
در نظام مهندسی کشور ما را به نتیجه نمی رساند. 

دو میلیون واحد مسکونی ساختیم که همه نیاز به 
بازسازی و استحکام آن هم نه در بخش نما، بلکه 

در بخش استحکام دارد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ما در حوزه 
نظــارت ضعف داریــم و باید با روش های جدید و 

سیستمی ساختار نظارت اصالح شود.

اوضاع در بخش حمل و نقل 
کشور هم باید تغییر کند

وزیر راه و شهرســازی به بخش حمل و نقل 
کشــور پرداخــت و گفــت: مزیت هــای جــدی در 
بخــش حمــل و نقــل داریــم و می توانیــم در حــوزه 

حمل و نقل، ثروت ساز باشیم.
بــا  خــود  اخیــر  مذاکــرات  یــادآوری  بــا  وی 
مقامات پاکستان گفت: کامیون های ما می توانند 
از هر نقطه ایران به طور مستقیم تا چین حرکت 
کننــد و در ایــن زمینــه بــا پاکســتان توافــق کردیم 
که کامیون های پاکســتانی نیز از مســیر ایران به 

اروپا تردد کنند.
قاسمی خاطر نشــان کرد: فرصت هایی ایران 
در حوزه حمل و نقل دارد که مزیت ایران است که 
اگــر از آن بــه خوبی اســتفاده کند می توانیم ســهم 

خود را در بخش حمل و نقل بازپس گیریم.
وی گفــت: یــا بــرای مثــال در نیمــه نخســت 
امسال قطار کانتینری حامل کاالهای فنالند را از 
مسیر ایران عبور داده ایم که ۲۱ روز طول کشید. 
اگــر بــه طور عــادی از دریا عبور می کرد، ســه ماه 

زمان می برد.
رســتم قاسمی گفت: اکنون در بخش ریلی 

شرایط خوبی نداریم. درحالی که در قانون برنامه 
ششــم بایــد بــه ۳۰ درصــد ظرفیــت بار و مســافر 
می رســیدم ایــن مقــدار کمتــر از ۱۰ درصد اســت؛ 
ســرعت قطارهایمان کند اســت و به چشــمه های 
بار متصل نیستیم و برای تجار و بازرگانان مسیر 
ریلــی جذابــی نداریم. ضمن اینکه ناوگان بســیار 

پیر و فرسوده روی ریل حرکت می کنند.
بــه  مربــوط  مشــکالت  منهــای  گفــت:  وی 
گرانــی قیــر در بخــش ســاخت جــاده ضعف هــای 
دیگــری هــم داریم که کم نیســت. در بخش اجرا 
مشــکالت جــدی اســت. کنتــرل کیفیت هایــی که 
بایــد انجــام شــود از جملــه در مرحله زیرســازی و 
انتخاب مسیر مناسب در نظر گرفته نمی شود.

وزیــر راه و شهرســازی ادامه داد: با داشــتن 
۲۰۰ هــزار کیلومتر راه آســفالته نیازمند رقم های 
زیادی برای نگهداری و بازســازی راه ها هســتیم و  
بزرگراه ها و جاده های میان شهری و آزادراه هایی 
کــه همیــن چنــد ســال پیــش ســاختیم بــه دلیــل 
کیفــی  آزمایــش  و  نظــارت  و  اجــرا  در  ضعــف 

نامناسب در شرایط مطلوبی نیستند.
وی تاکید کرد: در قســمت ســاخت، نیازمند 

تحول هستیم.
می توانیم صنعت ساختمان و راه 

را با تغییرات بزرگ اداره کنیم
بدتریــن  راه و شهرســازی گفــت: در  وزیــر 
دوره تحریم هــا در وزارت نفــت بودم و هیچ کس 
بــاور نمی کــرد چــاه نفــت در دریا حفــاری کنیم و 
کاالهــای ایرانی تهیه کنیــم، اما وقتی تحریم های 

سخت نفتی آغاز شد شرکت های بزرگ نفتی که 
در ایران کار می کردند ایران را ترک کردند و هیچ 
نیــروی خارجــی نماند اما این صنعت اداره شــد و 
امروز هم می گویم می توانیم صنعت ساختمان و 

راه را با تغییرات بزرگ اداره کنیم.
 ۳۶۰ اکنــون  داد:  ادامــه  قاســمی  رســتم 
هــزار کامیــون در جاده هــا تــردد می کند کــه البته 
ناوگان فرســوده اســت که هم جاده ها را تخریب 
می کنــد و هــم ســوخت زیــادی هــدر می دهنــد. 
ایــن کامیون هــا مســیر تهــران تــا بندرعبــاس را با 
گازوئیــل لیتــری ۳۵۰ تومــان ۱۰ روز طی می کنند 

که دلیل اصلی آن فرسودگی ناوگان است.
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: می خواهیم با 
روش هــای دیگــری در مــگا پروژه هــا و طرح هــای 
بــزرگ آزادراهــی ورود کنیم و تصمیــم گرفتیم در 
بودجه ۱۴۰۱ اتکا به بودجه جاری نداشــته باشیم 

اما طرح های بزرگ کشور را اجرا کنیم.
توســعه  آتــی،  برنامــه  در  گفــت:  قاســمی 
آزادراههــا و حمــل و نقــل ریلــی کشــور با نــگاه به 
ســرمایه گــذاری خصوصــی آن هــم نــه بــا روش 
فعلــی بلکــه بــا روش هــای نویــن و جــذاب ادامــه 
پیدا می کند و پیش بینی می کنیم درســال  ۱۴۰۱ 
بتوانیــم بســیاری از آزادراه هــا و بزرگراه هــا را بــا 

روش های جدید شروع کنیم.
وزیر راه و شهرســازی گفت: افزایش قیمت 
قیر در چندماه گذشته، کار را سخت کرده است 
و در مجلــس در حــال مذاکــره هســتیم تــا قانون 
مربــوط بــه اصــالح قیر دائمــی شــود و از امکانات 
نفتی باید برای زیر ساخت کشور استفاده کنیم.

مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها 
در وزارت راه و شهرســازی اظهــار  کــرد کــه در 
مــورد مســیر تجاری ترکیــه با کشــورهای جنوبی 
ایران باید در حوزه تجارت و تولید هوشمندانه تر 
عمل کنیم تا بتوانیم سهم خود را در این مسیر 

داشته باشیم و توسعه دهیم.
تجاری ســازی  دفتــر  مدیــرکل  ترفــع،  امیــن 
و امــور تشــکل ها در وزارت راه و شهرســازی در 
گفت وگــو بــا ایلنــا در این باره معتقد اســت، این 
همکاری ها در قالب کارنه تیر انجام می شــود که 
ایــران هــم از منافــع آن منتفــع خواهــد شــد و از 
ســوی دیگــر بــرای طرف های قــرارداد ایــران چه از 
لحــاظ هزینــه  و چــه از لحاظ زمان بهترین مســیر 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه پیش از این هم تجربه چنین 
همکاری هایی را داشتیم، اظهار کرد: در دوره ای که 
قطــر در حصر اقتصادی قرار داشــت تمام مرزهای 
ایــن کشــور حتــی مــرز هوایی بســته بــود، کریدور 
ایران- ترکیه – قطر به ســرعت فعال شــد و شروع 

به کار کرد تا در مدت زمان کوتاه قطر دسترسی به 
کاالهای مورد نیاز خود را داشته باشد.     

بــا  زمانــی  آن مقطــع  داد: در  ادامــه  ترفــع 
همراهــی ایــران و ترکیــه یــک کریــدور جدیدی در 
قالب تفاهمنامه ای بین ســه کشور، ایجاد شد تا 
ترکیه از مسیر ایران و ایران هم به طور مستقیم 
بتواند کاالها و سفارشات قطر را از مسیر زمینی 

به بنادر کشور و از انجا به قطر ارسال کند.
مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها در 
وزارت راه و شهرســازی افــزود: در زمــان اوج بحــران 
قطر این کریدور بسیار مورد استفاده قرار گرفت و 
در حال حاضر هم در مورد برخی از کاالهای خاص، 

این کریدور مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با مرور قرارداد ترکیه و امارات و پاکستان 
برای ترانزیت از مســیر ایران گفت: این قرارداد نه 
ایجاد یک مســیر و کریدور جدید اســت و نه اینکه 
اتفــاق جدیدی بین کشــورهای همســایه ایــران رخ 
داده  اســت. کریــدور شــمال بــه جنوب که ایــران را 
به کشورهای منطقه و کشورهای همسایه جنوبی 

ایــران را بــه کشــورهای شــمالی همســایه متصــل 
می کنــد، یکــی از نزدیک ترین و امن ترین مســیرها 
محســوب می شــود و طبیعــی اســت کــه کشــورها 
تمایل داشته باشند در قالب کارنه تیر )کنوانسیون 
تیــر( از ایــن مســیر عبــور کننــد کــه براســاس ایــن 
کنوانسیون نیازی به باز شدن کاالهایی که از این 

مسیر تردد می کنند،  نیست.
ترفع ادامه داد: براساس تضمین سپاری که 
شــرکت های حمــل و نقــل و صاحبــان کاال انجــام 
می دهنــد و توافقــات این کنوانســیون، کاال بدون 
توقــف وارد مرزهــای ایــران می شــود و از مســیر 

ایران به ترکیه منتقل می شود یا برعکس.
مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها 
در وزارت راه و شهرســازی بــا مــرور تردد کاالهای 
کشورهای طرف این قرارداد از مسیر ایران گفت: 
ایــن اتفاق بســیار خوبی اســت که البتــه پیش از 
این به صورت موردی هم انجام می شد، همانطور 
که با قطر هم در حال انجام است. طبیعتا وقتی 
از  مســیر ایران اســتفاده می شــود،  بهره مندی از 

موقعیت جغرافیایی کشــورمان بیشتر می شود و 
ایران هم سهمی در این منافع خواهد داشت.  

و  ترانزیــت  نکتــه در  ایــن  کــرد:  تاکیــد  وی 
و  دارد  اهمیــت  بســیار  ترانزیــت  کریدورهــای 
بایــد بــه آن توجه داشــت، ترانزیــت ماهیت چند 
جانبــه دارد و بــه صــورت تــک بعــدی نمی توان در 
بحــث ترانزیــت موفــق شــد. از این رو الزم اســت 
کــه اتحادهــای چندجانبــه برای موضــوع ترانزیت 
ایــن  اینکــه در منطقــه هــم  کمــا  تعریــف شــود 

اتحادها تعریف شده  است.  
در  اگــر می خواهیــم  اینکــه  بیــان  بــا  ترفــع 
حــوزه ترانزیت موفق کنیم، مهم ترین نکته ایجاد 
اتحادهــای چندجانبــه اســت، ادامــه داد: پــس از 
ایجــاد اتحادهــا باید تــوان تقویت ایــن اتحادیه را 
داشــته باشــیم و در این صورت است که می توان 

از منافع ترانزیت بهره برد.  
وی گفــت: در مورد مســیر تجــاری ترکیه به 
کشــورهای جنوبــی ایــران بایــد در حــوزه تجــارت 
و تولیــد هوشــمندانه تر عمــل کننــد کــه بتوانیــم 

تــا ســهم خــود را در این مســیر داشــته باشــیم و 
توســعه دهیــم.  نکتــه مهم این اســت که مســیر 
ایــن دو کشــور و رونــد تجــاری آنهــا بــه واســطه 
مســیر حمل و نقل ایران شکل می گیرد بنابراین 
بایــد بتوانیــم ســهم تجــاری خودمــان را داشــته 

باشیم.
مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها 
البتــه  داد:  ادامــه  شهرســازی  و  راه  وزارت  در 
بایــد توجــه کنیــم کــه مســیرهای جایگزیــن بــرای 
طرف هــای قــرارداد وجــود دارد اما بهترین مســیر 
ایــران اســت کــه مســیر تــردد را بســیار کاهــش 
می دهــد بــه طــوری که کاال پــس از ورود به ایران 
در عــرض چنــد روز وارد ترکیــه می شــود امــا تردد 
ایــن کاال از مســیر دریایــی جایگزیــن حــدود ۲۰ 
روز طــول می کشــد که زمــان و هزینه و همچنین 
هزینه های حمل و نقل داخلی ایران در مقایســه 
با کشــورهای دیگر و مســیرهای جایگزین ســطح 
قیمتــی پایین تــری دارد و از همــه مهم تــر امنیــت 

مسیر ایران بیشتر است.  

تشریح جزئیات تجارت ترکیه و امارات از طریق ایران

توافق ایران و پاکستان برای تسهیل تردد کامیون ها از چین تا اروپا

سازمان استاندارد: پاسخگویی به نیاز مشتریان مهمترین 
مفهوم کیفیت است
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استنکاف روحانی از اجرای 
 قانون توسعه نفت و گاز

به قوه قضائیه ارسال شد
ارســال بــا نماینــدگانمجلــسشــورایاســامی
گــزارشکمیســیونانــرژیدربــارهاســتنکافروحانــی
ازاجــرایقانــونتوســعهنفــتوگازبــهقــوهقضائیــه

موافقتکردند.
بــه گــزارش ایرنــا، در جلســه علنــی روز سه شــنبه 
گــزارش کمیســیون انــرژی درمــورد اســتنکاف ریاســت 
جمهوری وقت و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای 
قانون حمایت از توســعه صنایع پایین دستی نفت خام 
و میعانــات گازی بــا اســتفاده از ســرمایه گذاری مردمــی 
)در اجــرای مــاده )۲۳۴( آییــن نامــه داخلــی مجلــس( 
در دســتور کار قــرار گرفــت و ۱۸۴ نماینــده مجلــس رای 

موافق به این گزارش دادند.
بر اســاس گزارش کمیســیون انرژی مســاله عالوه 
بــر تخلــف اداری، مصــداق تقصیــرات قابل رســیدگی در 

محاکم قضائی به شرح زیر می باشد:
»بــا عنایــت بــه مفــاد مــاده ۵۷۶ قانــون مجــازات 
اســالمی )تعزیــرات( - فصــل دهم. تقصیــرات مقامات و 
مأموریــن دولتــی: چنانچــه هریک از صاحــب منصبان و 
مســتخدمین و ماموریــن دولتــی و شــهرداری ها در هــر 
رتبــه و مقامــی کــه باشــند از مقــام خود ســوء اســتفاده 
نمــوده از اجــرای اوامــر کتبــی دولتــی یــا اجــرای قوانیــن 
مملکتــی و یــا اجــرای احکام یــا اوامر مقامــات قضائی یا 
هرگونــه امــری کــه از طــرف مقامات قانونی صادر شــده 
باشــد،  جلوگیــری نمایــد بــه انفصــال از خدمــات دولتی 
از یــک تــا پنــج ســال محکــوم خواهــد شــد. مســتند بــه 
مفاد ماده ۸ قانون رســیدگی به تخلفات اداری مصوب 
۱۳۷۲ در خصــوص نقــض قوانیــن و مقــررات، کم کاری 
و ســهل انــگاری در انجــام وظایــف محولــه و ســرپیچی 
از اجــرای دســتورات و نهایتــاً ایجــاد نارضایتــی در ارباب 
رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور می باشد، 
کــه بایســتی در کمیته های رســیدگی بــه تخلفات اداری 

دستگاههای مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.«

موافقت مجلس با تحقیق و 
تفحص از عملکرد بانک ها

نماینــدگانمجلــسشــورایاســامیبــاگــزارش
کمیســیوناقتصادیبــرایتحقیقوتفحصازعملکرد
موافقــت واگذارشــده بانکهــای و دولتــی بانکهــای

کردند.
بــه گــزارش ایرنــا، در جلســه علنی روز ســه شــنبه 
مجلس شــورای اســالمی، گــزارش کمیســیون اقتصادی 
مبنــی بــر تصویــب تقاضای تحقیق و تفحــص از عملکرد 
اجــرای  واگذارشــده در  بانک هــای  و  بانک هــای دولتــی 
اصــل)۴۴( قانــون اساســی در دســتور کار قــرار گرفت و 
ضــرورت تحقیــق و تفحص با رای ۱۸۷نماینده موافق به 
تصویب رسید. بررسی عملکرد بانک های دولتی و اصل 
۴۴ و دلیــل پایبنــد نبــودن بانک ها بــه مصوبات مجلس 
از قبیــل برنامــه ششــم و قانون رفع موانــع تولید رقابت 
پذیر و شورای پول و اعتبار و بررسی عملکرد بانک های 
دولتــی و بانک هــای اصــل ۴۴ در اجــرای قانــون مبــارزه 
باپولشویی از جمله محورهای تحقیق و تفحص است.

همچنیــن بررســی عملکــرد این بانک هــا در اعطای 
وام قرض الحســنه ازدواج به جوانان،  بررســی عملکرد 
این بانک ها در اعطای انواع تسهیالت به افراد حقیقی و 
حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات،  
بررسی عملکرد این بانک ها در کاهش نقش بنگاه داری 
بانک هــا و حمایــت از تولیــد ملــی و بررســی نقــش ایــن 
بانک هــا و شــرکت های تابعه در التهابات بازار مســکن، 
بــورس و ارز از دیگــر مــواردی اســت کــه در تحقیــق و 

تفحص لحاظ شده است.

اخبـــــــــــــــــار

معــاونوزیــرراهوشهرســازیبــاتاکیــدبر
 اینکــهفقــطدر45روزگذشــتهقیمــتقیــراز

8میلیونتوماندرهرتنبهحدود12مییلون
تومانرســیدهاســت؛گفتکههرعاملیراکه
بررســیمیکنیــممیبینیــمایــنمیــزانافزایش
قیمــتمنطقــینیســتهــرچنــدقیمــتنفــت
افزایشپیداکردهاســتامااینافزایشقیمت
نفتدرحدینبودهاستکهبتوانددر45روز

قیمتقیررا50درصدگرانترکند.
بــه گــزارش ایلنــا، خیــرهللا خادمــی بــا مــرور 
موضــوع افزایش قیمت قیــر اظهار کرد: با توجه به 
افزایــش قیمــت قیر هر ســال شــاهد کاهش تولید 
آســفالت هســتیم بــه طــوری در ســال 9۵ تولیــد 
حدود ۱۲ میلیون تن بود و امسال به کمتر از شش 
میلیــون تــن رســیده اســت کــه عامل ایــن کاهش، 

تولید آسفالت باعث افزایش قیمت قیر است.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا یــاداوری 
افزایــش عجیــب و ناگهانــی قیمت قیــر در کمتر 
از دو ســال گذشــته گفت: در حالی که در سال 
99 قیمــت هــر تــن دو میلیون تومــان بود امروز 
بــه حــدود ۱۲ میلیــون تومــان در هر تن رســیده 
یعنــی بــه صورت تقریبــی افزایش قیمت شــش 
برابــری را داشــتیم کــه هیــچ اقــالم و مــوادی در 
ایــن مــدت زمــان ایــن تجربــه افزایــش قیمتی را 

تجربه نکرده است.
روز   ۴۵ در  فقــط  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
گذشــته قیمــت قیــر از هشــت میلیــون تومان در 
هر تن به حدود ۱۲ مییلون تومان رســیده اســت 
گفت:  هر عاملی را که بررسی می کنیم می بینیم 
ایــن میــزان افزایــش قیمــت منطقــی نیســت هــر 
چنــد قیمــت نفــت افزایــش پیــدا کــرده اســت اما 
ایــن افزایــش قیمــت نفــت در حدی نبوده اســت 
کــه بتوانــد در ۴۵ روز قیمــت قیــر را ۵0 درصــد 

گرانتر کند.
قیمــت  بــه  قیــر  فــروش  از  انتقــاد  بــا  وی 
صادراتی در داخل کشور گفت: 90 درصد مصرف 
کننــدگان قیــر در کشــور دولــت اســت و در حالی 
کــه ایــن قیــر با انــرژی یارانــه ای و نیروی انســانی 
ارزان قیمت و یارانه  دار تولید شده نباید با قیمت 

صادراتی در داخل کشور به فروش برود.
توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
زیربناهــای حمــل و نقــل بــا بیــان اینکــه ارائــه قیــر 
رایــگان بــه شــرکت ســاخت در قانــون پیــش بینــی 
شــده اســت گفــت: منابع اعتبــاری این قیــر رایگان 
ابالغــی اســت امــا قیمت در بورس تعیین می شــود 
طبــق قانون باید شــش هزار میلیــارد تومان قیر در 
اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد که در گام 

اول سه هزار میلیارد تومان آن ابالغ شده است

قیمتقیرپسازورودبهبورس
بهبیشاز11میلیونتومانرسید

و  راه  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  همچنیــن 
شهرســازی اظهــار کــرد: در حالی که در ســال ۸۶ 
قیمت هر تن قیر ۸00 تومان بود امروز به بیش 
از ۱۱ میلیون تومان رســیده اســت و در کشورمان 
هیــچ کاالیــی ماننــد قیــر بــه ایــن میــزان افزایش 

قیمت نداشته است.
محمــد شــکرچی زاده بــا بیان اینکــه جاده ها 
جــزو ثــروت و ســرمایه های کشــورمان محســوب 
می شــوند و در رفــاه و اقتصــاد مــردم تاثیــر قابــل 
توجهــی دارند گفــت: ارزش جاده های کشــورمان 
امــروز بــه چنــد صد هــزار میلیارد تومان می رســد 
کــه بایــد بتوانیــم از ایــن ثــروت و ســرمایه گذاری 

نگهداری کنیم.
وی یــا مــرور افزایــش قیمــت قیــر در کشــور 
گفــت: در حالــی کــه در ســال ۸۶ قیمــت هــر تن 
قیــر ۸00 تومــان بود امــروز به بیش از ۱۱ میلیون 
تومان رســیده اســت و در کشــورمان هیچ کاالیی 
ماننــد قیــر به ایــن میزان افزایش قیمت نداشــته 

است.
رئیــس مرکــز تحقیقــات راه و شهرســازی بــا 
بیــان اینکــه کارخانه هــای قیــر و آســفالت تحــت 

کنتــرل ایــن مرکز بودند گفت: بر اســاس آخرین 
آمارهــا ۱۸۱ واحــد تولیــد قیــر داریم کــه ۴۲ واحد 
تولیدی گواهی کیفیت دارند و همچنین از ۱۱۳۵ 
کارخانــه آســفالت ۵09 واحــد از مرکــز تحقیقات 

گواهی کیفیت دریافت کردند.
وی تاکید کرد:  در دهه  ۶0 کارخانه های قیر 
بــه دلیــل پایین بــودن قیمــت آن در حال تعطیل 
شــدن بودنــد امــا از دهــه ۸0 که قیــر وارد بورس 
شــد قیمــت آن بــه صــورت ناگهانی بــه ۸00 هزار 

تومــان در هــر تــن رســید و امــروز شــاهد قیــر ۱۱ 
میلیون تومانی هستیم.

شــکرچی زاده تاکیــد کــرد: مســئولیت مــا در 
برابر شــهروندان نگهداری از کیفیت راه ها اســت 
و آیــا بــا ایــن افزایــش قیمت هــا در بخــش قیــر 
سازمان راهداری بودجه مورد نیاز برای نگهداری 
را خواهد داشــت؟ باید توجه داشــته باشــیم اگر 
کیفیــت قیــر کاهــش پیــدا کنــد ســهم راه هــا از 

تصادفات جاده ها باال می رود.

بودجــه ســاختار اصــاح کمیتــه رئیــس
گــزارشمرکــزپژوهشهــایمجلــس مجلــس،
رادرتضــادبــااصــولومبانــیاقتصــاداســامی
ارزیابــیکــردوگفــتکــهمعنــایگــزارشمرکــز
پژوهشهاایناســتکهاگرمیخواهیدبورس
بهبودیابد،بایداجازهدهیدقیمتارز۶0هزار

تومانشود.
بــه گزارش ایرنا، محســن زنگنه در جلســه 
علنــی روز سه شــنبه مجلــس شــورای اســالمی 
و  اقتصــاد  امــور  وزیــر  گــزارش  قرائــت  از  پــس 
دارایــی درباره وضع بورس در تذکر آیین نامه ای 
گفــت: متأســفانه مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
بــه عنــوان زبــان و مغــز متفکر مجلس گزارشــی 
را در صحــن قرائــت کــرد کــه بــه طــور کامــل بــا 
جهت گیری و با اصول و مبانی اقتصاد اســالمی 

در تضاد است.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
شــورای اســالمی افزود: در گزارش بیان می کنند 
از ابتدای سال 99 تاکنون بورس ۱۸0 درصد رشد 
داشــته در حالی که باید از ابتدای دولت تاکنون 
را گــزارش دهند. چــرا که همه مردم می دانند در 

ابتدای سال 99 رشد باالتر بوده است.
نماینــده مــردم تربــت حیدریــه و مــه والت 
و زاوه در مجلــس بــا بیــان اینکــه در راهکارهــا و 

پیشــنهادهای گفتــه شــده  90 درصد مــوارد توپ 
انداخته انــد، گفــت: عــدم  بــه زمیــن مجلــس  را 
قیمت گــذاری، اصالح بودجه ۱۴00، وضع مالیات 
بــر عایــدی ســرمایه، ارتقای ســامانه های نظارتی، 
اصــالح حکمرانی بازار ســرمایه و ارتقای مدیریت 
تعارض منافع را وظیفه مجلس دانستند، در این 
رابطــه تقاضــا داریم بــه عنوان مرکــز پژوهش ها، 
رفاقت هــا و ارتباطــات را در ایــن مســئله دخالــت 

ندهند.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن گــزارش هم نرخ 
تورم کاهش و هم شاخص بورس افزایش یافته 
است، گفت: این موارد در کتاب اقتصاد کالن که 
۱۵0 ســال پیش نوشــته شده آمده است و امروز 

هم دنیای غرب از آنها گذشته است.
زنگنه  افزود: در مجلس به مردم می گوییم 
اگــر می خواهیــد اقتصاد کامل شــود باید کمرتان 
زیــر بــار تــورم خم شــود و اگــر می خواهید بورس 
بهبــود یابــد، باید اجازه دهیــد قیمت ارز ۶0 هزار 
تومــان شــود. ایــن چــه مبانی فکری اســت؟ مرکز 
پژوهش هــای مجلــس انقالبــی نبایــد محل نشــر 

تفکرات نئولیبرالیستی شود.
رئیــس کمیته اصالح ســاختار بودجه اضافه 
کرد: در واقع ما در پشت تریبون به دولت اجازه 
می دهیم تا ارز به ۶0 هزار تومان افزایش دهد و 

اگر این کار را نکند بورس هم به تبع آن افزایش 
می یابــد. تقاضــا داریــم هیــأت رئیســه بــه عنــوان 
هیــأت امنــای مرکــز پژوهش هــا بــه ایــن موضوع 

ورود کند.
علــی نیکــزاد که اداره جلســه علنی مجلس 
را برعهده داشــت، در پاســخ به تذکر زنگنه بیان 
کرد: فرمایشــات شــما دقیق است. انتظار می رود 
بــا  ســریع تر جلســه ای  نگاهــداری هرچــه  آقــای 
حضــور شــما در ایــن زمینــه تشــکیل داده و ایــن 
موضــوع را دنبــال کنــد. این که مــا بخواهیم ارز را 
گــران کنیــم تا کنــار آن بورس ســامان یابد، قابل 
قبول نیست. این تفکرات صحیح نبوده و انتظار 

می رود به این موضوع رسیدگی شود.
پیــش از ســخنان زنگنــه، »علــی روحانــی« 
مرکــز  اقتصــادی  مطالعــات  دفتــر  معــاون 
پژوهش هــای مجلــس پــس از اســتماع گــزارش 
»ســید احســان خانــدوزی« وزیــر امــور اقتصادی 
و دارایــی دربــاره وضــع بــازار بــورس گفــت: اگــر 
بخواهیــم ارزیابــی از رونــد بــازار داشــته باشــیم، 
باید قبول کنیم رشــدی که از ابتدای ســال 99 در 
بازار سرمایه وجود داشت، باال بوده است. اما به 
لحاظ میزان تامین مالی، ســهم افزایش ســرمایه 
شرکت ها که عمدتاً از محل تجدید ارزیابی بوده 

و سهم دولت نیز مشخص است.

وی بــا بیــان اینکــه بــرای ارزیابــی عملکــرد 
دولــت بایــد به قانون بورس اوراق بهادار مراجعه 
کــرد، اظهار کــرد: کارکردهای قانــون بورس اوراق 
بهــادار حمایــت از ســرمایه گــذاران، ســاماندهی، 
حفــظ و توســعه بــازار و نظــارت بــر حســن اجرای 
قانــون اســت کــه ایــن مــوارد بایــد مبنــای ســوال 

نمایندگان در حوزه های نظارتی قرار گیرد.
مرکــز  اقتصــادی  مطالعــات  دفتــر  معــاون 
پژوهش های مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت 
ســهام شــرکت ها منجر بــه افزایش شــاخص کل 
می شــود، اگر ثبات ارز داشــته باشــیم، شــاخص 
کل صعــودی خواهــد بــود، اگــر خلق پــول صورت 
گیــرد، شــاخص کل افزایــش مــی یابــد، از طرفــی 
دیگــر اگــر بهبــود شــرایط ســرمایه گــذاری بــرای 
ســرمایه گــذاران خــرد را داشــته باشــیم نیــز بــه 

بهبود شاخص کل کمک خواهد شد.
روحانــی اضافــه کرد: اگر افزایش صادرات و 
تولید شرکت های بورسی را انجام شود، شاخص 
کل بــازار مثبــت خواهــد شــد از ســوی دیگــر اگــر 
قیمــت گذاری ها رها شــود، به مثبت شــدن بازار 
کمــک مــی کند؛ امــا همه متغییرهای گفته شــده 

لزوما خوب نیستند.
وی با بیان اینکه برخی از موارد عنوان شده 
موجب تشــدید فقر و بحران اقتصادی در کشــور 

می شود، افزود: در میان موارد عنوان شده باید 
بــه مــواردی توجه کرد که عــالوه بر بهبود اقتصاد 

کالن کشور به بورس نیز کمک کند.
مرکــز  اقتصــادی  مطالعــات  دفتــر  معــاون 
پژوهش های مجلس اظهار کرد: چنانچه کســری 
بودجه در کشور کنترل شود و ما بتوانیم انضباط 
پولی در کشور ایجاد کنیم، این فاکتور می تواند 

مانع رشد سریع بازار شود.
روحانی یادآور شد: نمی توان انتظار داشت 
کــه هــم قیمــت ارز رو بــه کاهــش باشــد و هــم 
شــاخص کل بورس افزایش ســریع داشته باشد، 
یــا نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه هــم نــرخ تــورم 
کاهش یابد و از ســوی دیگر شــاخص کل بورس 
رو به افزایش باشد، یا انتشار اوراق صورت گیرد 
و انتظــار داشــته باشــیم کــه شــاخص کل بــورس 

رشد پایدار داشته باشد.
وی خاطرنشــان کــرد: بایــد بــه ایــن ســوال 
پاســخ شــفاف داد کــه آیــا شــاخص کل بــورس 
معیــار ارزیابــی عملکرد اقتصــادی دولت ها قرار 
خواهــد گرفت، یا مســائلی از قبیل کاهش نرخ 
تــورم، رشــد اقتصــادی، افزایــش نــرخ ســرمایه 
گــذاری و... معیارهــای مــا خواهد بــود. برخی از 
این متغیرها در افزایش شاخص کل بورس نیز 

تاثیر صعودی دارند.

حاشــیه در دارایــی و اقتصــادی امــور وزیــر
بازدیــدمعــاوناولرئیــسجمهــوریازانبارهــای
ســازمانجمــعآوریوفــروشامــوالتملیکــیاز
تشکیل»کارگروههایاصلیوعملیاتی«بهمنظور
ساماندهیوضعانبارهایتملیکیخبردادهاست.
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی با ابراز 
تأســف  از اینکه در طول ۱0 ســال اخیر کوتاهی های 
بســیار جــدی در زمینــه نگهــداری و تعییــن تکلیــف 
کاالهــای متروکــه یا مظنون بــه قاچاق صورت گرفته 
اســت، ابــراز امیــدواری کــرد: با اجماعی کــه از طرف 

دولــت و قــوه قضائیــه در این خصــوص بوجود آمده 
اســت، این معضل چندین ســاله در همین ماه های 

اول دولت سیزدهم خاتمه پیدا کند.
 وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه در ایــن جلســه 
توافقــات بســیار خوبــی صــورت گرفــت، اظهــار کرد: 
خوشــبختانه اشــتراک نظر بین قوه قضائیه و دولت 
کــه در ایــن زمینــه مهم بود، ایجاد شــده  و این مهم 
بــه اجرایــی شــدن مهلت ســه ماهــه رئیس جمهوری 
در مــورد ســاماندهی انبار های امــوال تملیکی کمک 

شایانی خواهد کرد.

 خانــدوزی افــزود: تعداد بســیار حدودی از ۵۶ 
هــزار پرونــده در طول یک دهه گذشــته به ســازمان 
امــوال تملیکــی منتظــر صــدور احــکام قضائــی و یــا 

تعزیراتی باقی مانده اند.
وزیــر اقتصــاد تصریــح کرد: تا صــدور احکام در 
قــوه قضائیه تســریع نشــود، اختیار فــروش، مزایده 
و یــا اســترداد کاالهــای موجود در انبارهای ســازمان 
امــوال تملیکــی وجود نــدارد که در این خصوص قوه 
قضائیه با ضرب االجلی که تعیین کرد، این مشکل 

حل خواهد شد.

وی بــا بیــان اینکــه در دولــت نیــز در خصــوص 
اصــالح فرآیندهــای ســازمان امــوال تملیکــی شــامل 
همــکاری گمــرک و مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی، 
حــراج  برقــراری  ســازمان،  انبارهــای  ســاماندهی 
صــدور  در  تســریع  و  کاالهــا  مــورد  در  الکترونیــک 
مجوزهای سازمان استاندارد و غذا و دارو، مجموعه 
بســیار خوبی از پیشــنهادات نهایی و جهت تصویب 
تقدیم هیأت دولت شــده اســت ابراز امیدواری کرد 
بــا کارگروهــی که امروز به طور مشــترک به دســتور 
معاون اول رئیس جمهوری بین دولت و قوه قضائیه 

تشــکیل شــد این معضل ۱0 ســاله ظرف چندین ماه 
حل و فصل شود.

خاندوزی همچنین در مورد تاکید رهبر معظم 
انقــالب درخصــوص معــدوم شــدن کاالهــای قاچــاق 
گفــت: امهــاء کاالهــای قاچــاق در ســتاد مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز تعییــن تکلیــف می شــود و بخــش 
زیــادی از کاالهایــی کــه در حــال حاضــر در انبارهای 

گمرکی است مشمول این قضیه نمی شوند.
در بازدیــد از انبارهــای ســازمان جمــع آوری و 
فــروش امــوال تملیکی، معــاون اول رئیس جمهوری 

به همراه، دادستان کل کشور، نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر 
دادگســتری حضور داشــتند و در جلســه ای که پس 
از بازدیــد از انبارهای ســازمان امــوال تملیکی برگزار 
شــد مقرر شــد »کارگروه های اصلی و عملیاتی« به 
منظــور ســاماندهی وضع انبارهای تملیکی تشــکیل 
شناســی  آســیب  از  پــس  کارگروه هــا  ایــن  شــود. 
وضــع انبارهــای تملیکــی، احصــاء مشــکالت و ارایــه 
راهکارها، پیشنهادات الزم را برای ساماندهی وضع 

انبارهای تملیکی ارائه می  کنند.

رئیــسقــوهقضائیهدرجمعســفرایبیشاز
۶5کشــورجهانوهمچنینروســایســازمانهای
بینالمللیمقیمایرانیادآورشــدکهبادســتدر
دســتهــمنهادنوبادیپلماســیقضائــیبیتاثیر
ازرفتارهایسیاسیمیتوانازحقوقبشردفاع

کرد.
بــه گــزارش مرکز رســانه قــوه قضائیــه، حجت 
االســالم غالمحســین محســنی اژه ای روز سه شنبه 
طــی ســخنانی در جمــع ســفرای بیش از ۶۵ کشــور 
جهــان و همچنین روســای ســازمان های بین المللی 
فهــم  و  درک  ایجــاد  ضــرورت  یــادآوری  بــا  مقیــم، 
مشــترک دربــاره مســائل حقوق بشــری در راســتای 
رهنمون ســازی انســان بــه ســعادت و تکامــل اظهار 
کــرد: مادامــی کــه انســان وجــود دارد بحــث حقــوق 
بشــر نیــز مطــرح و مــورد توجــه اســت زیــرا موضوع 
و محتــوای حقــوق بشــر، انســان اســت و برخــالف 
مختلــف  حوزه هــای  در  موضوعــات  از  بســیاری 
سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی که تاریــخ انقضاء 

دارنــد، حقــوق بشــر موضــوع و محتوایــی اســت که 
مقطعی نمی باشد و مستمر و دائمی است.

رئیــس قــوه قضائیــه بــا مــرور تعالیــم مکتــب 
اســالم و در زمینــه شــناخت مبــدأ و معــاد و خالــق 
هســتی و رســیدن به ســعادت و صلح طلبــی از این 
طریــق گفــت: بــر مبنــای تعالیــم متعالــی اســالمی، 
کرامــت  و  انســانیت  و  از شــرافت  بایــد  انســان ها 
صــورت  در  و  کننــد  دفــاع  خــود  وطــن  و  آزادی  و 
استطاعت در برابر متجاوزان به شرافت و انسانیت 

آزادی دیگران نیز مقابله کنند.
اگــر انســان  اینکــه  بیــان  بــا  محســنی اژه ای 
حق خواه و عدالت طلب و صلح گرا نباشــد نمی تواند 
داعیــه اســتقرار صلــح و عدالــت در دنیــا را داشــته 
باشــد و منــادی آزادی و حقــوق بشــر باشــد، گفت: 
انســان ها و ســردمداران رژیم های سیاسی ای که از 
مســیر صلح طلبــی و عدالت خواهــی خارج شــده اند 
نمی تواننــد منــادی دفــاع از حقــوق بشــر و پیــام آور 

صلح و آزادی باشند.

اســالمی  آموزه هــای  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کمک رســانی بــه همــه آحــاد بشــر فــارغ از تمایزات 
طبــق  گفــت:  اســت،  مطــرح  تفاوت هایشــان  و 
مکتــب متعالــی اســالم ســعادتمندی انســان ها در 
گــرو کمک رســانی آن ها به ســایر مخلوقــات و دیگر 
انسان ها است و از منظر تعالیم اسالمی انسان به 
ماهوی انسان، ارزشمند و صاحب حقوق و آزادی و 
کرامت است و باید در مقابل متجاوزان و متعدیان 

به این حقوق ایستادگی کرد.
رئیس دستگاه قضا با یاداوری تبلور آموزه های 
متعالــی مکتــب اســالم در قانون اساســی جمهوری 
اسالمی ایران تصریح کرد: بر مبنای مکتب اسالمی 
دفاع از حقوق و کرامت و آزادی های همه انسان ها 
و هم نوعان بشــر ضروری اســت و این امر در قانون 
اساســی و ســایر قوانین کشور ما تبلور یافته و باید 
در راستای نجات انسان ها و رفع ظلم و گرسنگی و 

سایر مصائب از آن ها تالش کنیم.
محســنی اژه ای بــا طــرح ایــن پرســش کــه آیــا 

دنیای کنونی یک دنیای عاری از خشونت و تبعیض 
اســت، گفــت: اکنــون در عصــر و دنیایــی بــه ســر 
می بریم که برخی رژیم های خودکامه و تروریســتی 
بــه بهانه هــای واهــی قریــب بــه دو دهــه کشــوری 
دیگر را اشــغال می کنند و به کشــتار و آواره کردن و 
تحقیر مردم آن کشــور و انهدام زیرســاخت های آن 
می پردازنــد و یــا برخــی رژیم های مســتکبر و مرتجع 
دیگــر با تجاوز به ســایر کشــورها مردمــان آنها را به 
خــاک و خــون می کشــند و حتــی از انداختــن بمــب 
در مجالــس عروســی و عــزای آن هــا نیــز اجتنــاب 
نمی کنند و شنیع ترین جنایات را مرتکب می شوند.
رویــه  از  انتقــاد  بــا  قضــا  دســتگاه  رئیــس 
کشــورهایی کــه جنایات آشــکار علیه جــان مردمان 
قبــال  در  در مقابــل  و  نادیــده می انگارنــد  را  دنیــا 
مسائل خاص به هیاهو و غوغاساالری می پردازند، 
گفت: امروز جامعه بشری برای رفع انواع و اقسام 
ظلم هایــی کــه بــه انســان ها در گوشــه و کنــار دنیــا 
روا می شــود بایــد بــه ادراک مشــترکی نائــل شــود 

و پیشــنهاد مــا در ایــن زمینــه آن اســت کــه مقولــه 
دیپلماســی قضائــی تقویــت شــود تــا بلکــه بــا تاثیــر 
نگرفتــن از مســائل سیاســی حاکــم بــر دنیا بــا رویه 

حقوقی مستقل به کمک حقوق بشر بیاییم.
محســنی اژه ای با تشــریح مقوله دیپلماســی 
قضائــی گفــت: طبــق آنچــه امــروزه مرســوم اســت 
مســائل  متضمــن  بیشــتر  دیپلماســی  محتــوای 
دارد  ضــرورت  لــذا  اســت  اقتصــادی  و  سیاســی 
شــود؛  عرصــه  ایــن  وارد  نیــز  قضائــی  محتــوای 
بــر همیــن مبنــا قــوه قضائیــه جمهــوری اســالمی 
ایــران آمادگــی کامــل دارد تــا در راســتای توســعه 
حقــوق  ارتباطــات  بســط  بــه  قضائــی  دیپلماســی 
بــا  و  بپــردازد  دنیــا  کشــورهای  ســایر  بــا  بشــری 
مطالعــات مشــترک و جلســات مــداوم در راســتای 
رســیدن بــه ادراک و فهــم مشــترک در امــر حقــوق 
بشــر بــا ســایر کشــورها و جوامــع گام بــردارد و از 
ایــن طریــق در جهــت مقابلــه بــا انــواع و اقســام 
ظلم هــای روا شــده در دنیــای کنونــی و همچنیــن 

مقابلــه بــا مفاســدی نظیــر جریانــات تروریســتی، 
کارتل های مواد مخدر، پولشویی و ... گام بردارد.
قضائــی  دســتگاه  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
جمهــوری اســالمی ایــران در حال حاضر بــا تعدادی 
از کشــورها در زمینه های مختلف از جمله اســترداد 
مجرمــان موافقتنامه هــای قضائــی منعقــد کــرده و 
ایــن آمادگــی را دارد ایــن موافقتنامه هــا را بــا ســایر 
کشــورها نیــز منعقــد کنــد و حتی در مــواردی بدون 
انعقــاد توافقنامــه و بــه صــورت مقطعــی در جهــت 
توسعه ارتباطات قضائی و حقوق بشر گام بردارد.

رئیــس عدلیــه جمهــوری اســالمی تاکید کرد: 
بیایید دســت در دســت هم با دیپلماســی قضائی 
بــی تاثیــر از رفتارهــای سیاســی، از حقــوق بشــر 

دفاع کنیم.
محســنی اژه ای گفــت: امــروز دســتگاه قضائی 
آغوش خود را برای همکاری با دستگاه های قضائی 
کشــورهای جهــان در جهت مبــارزه با همه مصادیق 

ظلم و تعدی به حقوق بشر باز نموده است.

تاکیدرئیسقوهقضائیهبرتقویتدیپلماسیقضائیباهدفکمکبهحقوقبشر

خاندوزی:کارگروههایساماندهیانبارهایسازماناموالتملیکیتشکیلشد

رئیسکمیتهاصاحساختاربودجهمجلس:گزارشمرکزپژوهشهای
مجلسبامبانیاقتصادیاسامیدرتضاداست
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

ارائه نسخه جدید 
همراه بانک صادرات

نســخه ۲.۱جدیــد همراه بانــک صــادرات به صورت 
 www.bsi.ir رایگان در ســایت رســمی بانک به نشــانی
قابل نصب اســت و از مشــتریان و کاربران درخواســت 
می شــود برای استفاده 
از خدمات این نرم افزار 
به سایت بانک مراجعه 

کنند.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
صادرات، نســخه جدید 
صــادرات  همراه بانــک 
از  جدیــد  ۱۳تغییــر  بــا 
طریق پایگاه اطالع رسانی این بانک و به صورت رایگان 
روی گوشی های تلفن همراه اندروید و ios قابل نصب 
اســت. لذا از کاربران درخواســت می شود برای نصب و 
اســتفاده از آن به نشــانی اصلی ســایت بانک مراجعه 

کنند.

 امکان دریافت عدم

سوء پیشینه از طریق نرم افزار 
فام موسسه اعتباری ملل

در راســتای کمــک بــه کاهــش مراجعــات حضوری 
امــکان  ســازمان ها  و  ادارات  بــه  محتــرم  هموطنــان 
دریافــت عــدم ســوء پیشــینه از طریــق نرم افــزار فــام 

فراهم شد.
گــزارش  بــه 
روابط عمومــی موسســه 
مــردم  ملــل،  اعتبــاری 
عزیــز می تواننــد ضمــن 
فــام  نرم افــزار  نصــب 
دریافــت  بــه  نســبت 
ســوء  عــدم  گواهــی 
خدمــات  و  پیشــینه 
قضایی از جمله اطالع رســانی برای افراد حقیقی و وکال 
آگهی قضایی، جستجوی لیست دفاتر خدمات قضایی، 

سامانه نوبت دهی قضایی و موارد دیگر اقدام کنند.
همچنیــن بــا اســتفاده از نرم افــزار فــام می توانیــد 
طیف وسیعی از خدمات بانکی و غیربانکی شامل انواع 
اســتعالم از ادارات و ســازمان ها دریافت شــماره شــبا و 

امور بانکی را انجام دهید.

امکان افتتاح غیرحضوری 
حساب های سپرده دو ساله 

در موسسه اعتباری نور
در راســتای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، 
امکان افتتاح غیرحضوری حســاب های سپرده مدت دار 

)۲ ساله( در موسسه اعتباری نور فراهم شد.

بــه گــزارش روابط عمومــی موسســه اعتبــاری نــور، 
ایــن موسســه به منظور 
خدمت رســانی  بهبــود 
در  ســهولت  ایجــاد  و 
امــور مشــتریان، امــکان 
غیرحضــوری  افتتــاح 
ســپرده  حســاب های 
مــدت دار )2ســاله( را از 
اینترنت بانــک،  طریــق 
از  یکــی  به عنــوان 

نیازهای ضروری مشتریان فراهم کرد.
بر اســاس این گزارش مشــتریان برای اســتفاده از 
ایــن خدمــت می تواننــد پــس از ورود بــه وب ســایت این 
موسســه و ســپس ورود به صفحه اصلی اینترنت بانک، 
اقــدام بــه افتتــاح حســاب ســپرده مــدت دار )2ســاله( و 

دریافت رسید سپرده کنند.

صدور بیش از 25 هزار 
معرفی نامه برای انواع 

پرتونگاری در بیمه ملت
در هفت ماهه ابتدایی سال ۱400بیش از ۲5هزار 
معرفی نامــه بــرای ارائــه انــواع خدمــات پرتونــگاری بــه 
بیمه  گزاران ملت در سراســر کشــور صادر شــده اســت 
که ۲3هزار معرفی نامه 
آنالیــن بــوده و از ایــن 
تعداد، بیش از ۱۲هزار 
بــرای  معرفی نامــه 
تصویربــرداری،  مراکــز 
هفت هــزار معرفی نامه 
برای مراکز رادیولوژی و 
500معرفی نامه  حــدود 
خدمــات  ارائــه  بــرای 
پزشــکی  هســته ای بوده و سایر معرفی نامه های صادره 
و...  ام آرآی  سی تی اســکن،  ســونوگرافی،  بــه  مربــوط 

است.
از  بیــش  ملــت،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
۳000مرکــز ارائــه خدمــات درمانــی در سراســر کشــور، 
طــرف قرارداد بیمه ملت هســتند تــا ارائه انواع خدمات 
بیمــه ای درمانــی بــه بیمه گــزاران بــه بهتریــن شــکل بــه 

انجام برسد.
852مرکــز  تعــداد  گــزارش؛  ایــن  اســاس  بــر 
تصویربرداری در سراسر کشور طرف قرارداد بیمه ملت 
هستند که بیش از 600مرکز، خدمات خود را به صورت 
آنالیــن بــه بیمه گــزاران ارائــه می دهنــد. مدت زمان ثبت 
خسارت تا پرداخت هزینه به این مراکز، در هفت ماهه 

ابتدایی سال ۱400، حداکثر ۱6روز اعالم شده است.

 رشد بازده دارایی های

بانک کارآفرین
گزارش هــای منتشرشــده از عملکــرد شــش ماهه 
ابتدای ســال بانک کارآفرین از رشــد بازده دارایی های 

بانک خبر می دهد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
بــازده  کارآفریــن، 
دارایی های بانک نسبت 
ســال  مشــابه  دوره  بــه 
قبــل از ۱.6در شــهریور 
۹۹بــه ۱.۹6در شــهریور 
رســیده  جــاری  ســال 

اســت. افزایش نسبت ROAنشــان دهنده افزایش سود 
از دارایی های سرمایه گذاری شده ) دارایی های درآمدزا( 

است.
این گزارش همچنین نشــان می دهد که 8۳درصد 
از منابــع جذب شــده صــرف اعطــای تســهیالت شــده که 
ایــن میزان نســبت به مدت مشــابه ســال قبــل ۱۱درصد 

رشد داشته است.

آغاز ثبت نام طرح آرامش 
1400بیمه کوثر

ثبت  نــام بازنشســتگان و مســتمری  بگیران تحــت 
 پوشــش ســابا بــرای بهره  منــدی از خدمــات بیمه  نامــه 
درمــان تکمیلــی شــرکت بیمه کوثر با نــام طرح آرامش 

۱400 آغاز شد.
گــزارش  بــه 
اعــالم  و  روابط عمومــی 
مدیــر بیمه هــای درمان 
قــرارداد  کوثــر،  بیمــه 
درمــان  بیمه نامــه 
تکمیلــی بین بیمه کوثر 
و ســابا، برای ششــمین 
تمدیــد  متوالــی  ســال 

شــد و متقاضیــان واجــد شــرایط بــرای اســتفاده از این 
پوشــش با نام »طرح آرامش ۱400« تا ۱0آذر فرصت 
ثبت نــام دارنــد. حســین عبدالونــد، بــا تاکیــد بــر اینکه 
ثبت نام در این طرح اختیاری اســت، خاطرنشــان کرد: 
تعهــدات ایــن بیمه نامــه در قالــب دو طرح بــا حق بیمه 
ماهانــه ۱50و ۱20هزارتومــان بــه ازای هــر نفــر ارائــه 

می شود.

رتبه نخست بیمه تجارت نو 
در تولید حق بیمه کشتی

مدیــر بیمه هــای باربری، کشــتی و هواپیمای بیمه 
تجارت نــو، »زنجیــره ارتباطــی قــوی بیــن شــرکت بیمــه 
بــرگ برنــده  تجارت نــو و ارزیاب هــای بین المللــی« را 

ایــن شــرکت در حــوزه 
بیمــه کشــتی خوانــد و 
بــا بیــان این کــه اکنون 
کل  ۱0درصــد  حــدود 
بــه  شــرکت  پرتفــوی 
باربــری،  بیمه هــای 
هواپیمــا  و  کشــتی 
اختصــاص دارد، اظهــار 
کــرد: در شــش ماه اول 

ســال جاری، رتبــه یــک حــق بیمه تولیدی رشــته کشــتی 
بــه بیمــه تجارت نو اختصاص داشــت کــه عددی معادل 

4.5برابر متوسط صنعت بیمه بود.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه تجارت نــو، پــرگل 
پناهی، با بیان این که افزایش تحریم ها در کنار شیوع 
بیمــاری کرونــا، ترددهــای دریایــی را بــه شــدت کاهــش 
داده اســت، اظهــار کــرد: بــا ایــن حــال ترددهــای تجاری 
همچنــان برقــرار اســت و بیمــه تجارت نــو نیــز در حــوزه 
صــدور بیمه نامــه کشــتی های مرتبط با حــوزه صادرات و 

واردات بسیار خوب عمل کرده است.
او بــا یــادآوری الــزام ســازمان بنــادر و دریانــوردی 
برای خرید پوشش بیمه مسئولیت از سوی کشتی های 
خارجی ورودی به کشور گفت: تنها چند شرکت محدود 
توانســته اند مجوز صدور ایــن بیمه نامه را دریافت کنند 

که یکی از آنها شرکت بیمه تجارت نو است.

سرمایه گذاری بورسی و بیمه  
با بیمه یونیت لینک سامان

مدیر بیمه های زندگی بیمه ســامان به مشــتریان 
از  منظــور جلوگیــری  بــه  کــرد  پیشــنهاد  ایــن شــرکت 
آســیب ناشــی از نوســان های بــازار ســرمایه، بیمه نامه 

یونیت لینک این شرکت 
را خریداری کنند.

گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
غزالــه  ســامان، 
بیــان  بــا  فخــارزاده، 
بیمه نامــه  کــه  ایــن 
ســرمایه  یونیت لینــک، 
در  را  بیمه گــزاران 

صندوق هــای بورســی ســرمایه گذاری کــرده و آنهــا را از 
نوســان های مثبــت بــازار منتفــع می کنــد، اظهــار کرد: با 
توجــه بــه ارائه ســود تضمینی بــه اندوختــه بیمه نامه ها 
از ســوی بیمه ســامان، نوســان های منفی بازار ســرمایه 

تاثیری در اندوخته بیمه گزار نخواهد داشت.
به گفته او، بیمه عمر متصل به واحد )یونیت لینک( 
عــالوه بر این پوشــش های مختلــف و کامل بیمه ای یک 
بیمــه عمــر را نیــز به بیمه گــزار ارائه می دهــد، در نتیجه 
می توان آن را محصولی با کاربرد دوگانه »بیمه عمر« و 

»سرمایه گذاری در بورس« دانست.

بــه گفته وزیر اقتصاد، متاســفانه مردم 
شــاکی هستند و شــکایت آنها به حق است، 
مانند ضعف های نظارتی که سازوکار نظارت 
بر بورس در کشور در برخی زمینه ها مدرن، 

شفاف، منصفانه و عادالنه نیست. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازارســرمایه 
)ســنا(، احسان خاندوزی در جلسه علنی روز 
گذشــته )ســه شــنبه ۱8 آبان( مجلس شورای 
اســالمی دربــاره بــازار ســرمایه و برنامه هــای 
ایــن وزارتخانــه در خصــوص این بــازار، گفت: 
اقتصــاد ایــران در یکــی از مهمترین نقطه های 
تحولی خود قرار دارد، بیش از یک دهه رشد 
اقتصــادی نزدیــک بــه صفــر و تورم بی ســابقه 
مزمــن بخش عمــده بنگاه های اقتصــادی را با 

چالش تأمین مالی مواجه کرده است.
او ادامــه داد: بــازار ســرمایه بــا توجــه به 
ماهیــت خــود می توانــد و باید نقــش بی بدیل 
بــر غلبــه بر همیــن چالش تأمیــن مالی تولید 
ایفــا کنــد، متأســفانه ســوء مدیریت مشــهود 
دولــت گذشــته در بازار ســرمایه کــه منجر به 
رشــد بی منطــق و حبابــی شــاخص بــورس در 
نیمــه اول ســال ۱۳۹۹ و در پــی آن کاهــش 
45درصدی شاخص در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ 
شــد موجــب زیــان و بلکــه ناراحتــی و خشــم 
بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه وارد به 
این بازار بود که جمعیت باالیی را هم شامل 

می شد، فراهم کرد.

ثبات قوانین برای فعاالن، 
عنصری کلیدی است

خاندوزی اظهار کرد: در این بخش ثبات 
قوانین و مقررات برای فعاالن بازار سرمایه و 
فعــاالن اقتصــادی کلیدی اســت بــه نحوی که 
مــا هــر چند ماهــی شــاهد تغییــر فرمول های 
مصــوب در مقــررات دولت، در مصوبات فالن 
وزارتخانــه یــا قوانین مجلس و یــا بودجه های 
بــرای  دارد  امــکان  ســال  هــر  کــه  ســنواتی 
بخش هــای مختلف تصمیمــات جدیدی اتخاذ 

شود، نباشیم.
او بیــان کــرد: ایــن ثبــات ایجــاد کــردن، 
دســت به دست هم دادن برای اینکه اقتصاد 
پیش بینی پذیر باشد و از امروز بتوان برای یک 
ســال یا دو ســال آینده مانند بخش صنعتی، 
معدنــی، پاالیشــی و ... پیش بینی هــای الزم 
را انجــام داد و اعــالم کــرد ســرمایه گذاران چه 
می خواهنــد. اگــر بیــن وزارتخانه هــای متعــدد 
بشــود،  فراهــم  مجلــس  و  دولــت  اقتصــادی 
می توانیــم نویــد یــک دوره پیش بینی پذیــر و 
قابــل اعتمــاد را بــرای بــازار بدهیــم؛ بنابرایــن 
سیاســت دولت در بلندمدت ثبات در بازارها 
است، چه بازار ارز و چه سایر بازارها، فعاالن 
بــازار متأســفانه شــاکی هســتند و در برخــی 
مــوارد ماننــد ضعف های نظارتی شــکایت آنها 
به حق است و متأسفانه نظارت بر بورس در 
کشــور ما مدرن، شــفاف، منصفانه و عادالنه 

در مواقعی نیست.
مــردم  ادامــه داد: متاســفانه  خانــدوزی 
شــاکی هســتند و شــکایت آنها به حق است، 
مانند ضعف های نظارتی که ســازوکار نظارت 
بــر بــورس در کشــور در برخــی مواقــع مدرن، 
شــفاف، منصفانــه و عادالنــه نیســت. برنامــه 

دولت ساماندهی و نظارت است و از سازمان 
بــورس و اوراق بهــادار مــی خواهــم تــا پایــان 
امســال پــروژه عدالــت و نوســازی نظــارت در 
بــورس را بــه پایان برســاند و گــزارش آن را به 

مردم ارائه کند.

 مدیریت تغییرات نرخ بازار 
بین بانکی 

خانــدوزی یــادآور شــد: در مــاه های آتی 
نیز تالش خواهد شــد مخارج دولت از طریق 
درآمدهای پایدار و فروش اموال و دارایی های 
تغییــر  البتــه  شــود،  تامیــن  دولــت  راکــد 
شــاخص هایی مثــل نــرخ در بــازار بیــن بانکی 

از سوی بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.
ادامــه  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
داد: وظیفــه ذاتــی وزارت اقتصــاد بــه عنــوان 
بــر  نظــارت  بــورس،  عالــی  شــورای  رئیــس 
ایجــاد یک بازار شــفاف، کارآمد، نقدشــونده، 
رقابتــی بــا نظــارت موثــر و منصفانــه، البتــه 
کمــک کــردن بــه تامیــن مالــی تولید، تســهیل 
از  رابطــه  ایــن  در  کــه  کار  و  کســب  محیــط 
مســئوالن دولتــی و مجلس و اصحاب رســانه 
تقاضــا دارم در گشــودن پنجــره امیــد بــه روی 
فعــاالن اقتصــادی، پیش بینی پذیرکردن آینده 
اقتصــاد، کاهــش مجوزهــای غیرضــرور و رفــع 

فرآیندهــای  و  مقــررات  انحصــارات، تســهیل 
مربــوط بــه تولیدکننــدگان کــه تمامــی آنها در 
مجمــوع کمــک می کنــد کــه اعتمــاد بــه بــازار 
بازگــردد، به وزارت امــور اقتصادی کمک کنند 
و برنامــه دولــت، حمایــت از بــازار ســرمایه به 
ویــژه ســهامداران خــرد اســت و چندیــن ابــزار 
وجود دارد که متاسفانه در گذشته به صورت 
حداقلــی از آنهــا اســتفاده مــی شــده و تاکیــد 
بنــده به رئیس ســازمان بورس این اســت که 
باید به شــکل کلی و اثرگذار از این چند ابزار 

استفاده شود.

توجه بیشتر به بازارگردانی
برابــر  در  بازارگردانــان  داد:  ادامــه  او 
ســهام هایی کــه در مــورد آن بایــد مســئولیت 
کامــل  طــور  بــه  مــوارد  برخــی  در  بپذیرنــد، 
بی مســئوالنه عمــل می کننــد و تــالش کردیــم 
کــه این مســئله اصالح شــود؛ صنــدوق تثبیت 
بازار باید با منابع جدید تقویت شود و به داد 
بــازار برســد؛ بهره گیــری از اوراق تبعی، ابزاری 
بــود که در دســتور کار قــرار گرفت اما به هیچ 
وجــه دنبــال نشــد و ســازمان بــورس بایــد این 
موضــوع را بــا جدیــت دنبــال کنــد. همچنیــن 
تشویق سهامداری غیرمستقیم مردم از جمله 
ابزارهــای مدیریتــی اســت کــه باید بــه صورت 

ویژه برای سهامداران خرد اثرگذار باشد.

 حرکات بدخواهان

سرانجامی ندارد
البتــه  میــان  ایــن  در  شــد:  یــادآور  او 
بدخواهانــی هســتند کــه بــا تغییــر منافــع یــا 
ِســمت های آنها، پس از تغییر دولت مردمی، 
متضــرر شــدند و مشــغول پروژه بدنــام کردن 
اقتصــادی  مســئوالن  علیــه  پراکنــی  دروغ  و 
بــا هوشــیاری  امیــد خــدا و  بــه  هســتند کــه 
نخبگان کشور این حرکت های بدخواهانه به 

سرانجام نخواهد رسید.
وزیــر امــور اقتصادی و دارایــی افزود: در 
مورد نحوه ارتباط تامین مالی کســری بودجه 
بــا بــازار ســرمایه؛ اگــر چــه کســری بودجه کم 
ســابقه یعنــی ریــل غلــط بودجــه ۱400 که در 
زمان تصویب به دولت گذشــته به طور مکرر 
تذکــر دادیــم، فشــار کم ســابقه ای را متوجــه 
دولــت و وزارت اقتصــاد کــرد. بــا ایــن اوصــاف 
بنــده از زمــان حضــورم در وزارتخانــه تــالش 
کــردم، مخارج دولت بدون اســتفاده از منابع 
بانــک مرکــزی، تاکید حداکثری بــر درآمدهای 
پایــدار و بــا حداقــل اســتفاده از انتشــار اوراق 

بدهی، تامین مالی شود.

قالیباف: سازمان بورس بر موضوع نظارت اهتمام 
جدی داشته باشد

از  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس  
ســازمان بــورس خواســت بر موضــوع نظارت 
و کنتــرل و روابــط و رانت هــای اطالعاتــی در 
بــورس که موجــب بهره مندی عــده ای و ضرر 
و آســیب عــده ای دیگــر در بــورس می شــود، 

اهتمام جدی داشته باشد.
به گزارش ایرنا، محمد باقر قالیباف روز 
سه شــنبه در جلســه علنــی مجلــس شــورای 
اســالمی و در جریــان بررســی گــزارش وزیــر 
امــور اقتصــادی و دارایــی دربــاره وضــع بورس 
گفــت: مــردم براســاس سیاســت های دولــت 
قبــل بــه بــازار بــورس اعتمــاد کرده انــد بــرای 
همین شــاهد بودیم که تعداد ســهامداران از 
چهار، پنج میلیون به 40 تا 50 میلیون رسید 
که بسیاری از این سهامداران هم سهامداران 

خرد هستند.
او خواستار پاسخگویی دولت ها در برابر 
بــازار ســرمایه شــد و ادامــه داد: دولــت بایــد 
توجــه کنــد بازار بورس، بازار تنها و مســتقلی 
نیســت، ایــن بــازار تحــت تاثیر سیاســت های 
از  اســت.  دولــت  بانکــی  و  پولــی  اقتصــادی، 
صادرات و واردات تا تصمیم های بانک مرکزی 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بازار 

تاثیرگذار هستند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی با تاکید 
بر لزوم روشــن شــدن سیاست های اقتصادی 
بــا بقیــه  بانــک مرکــزی  دولــت و هماهنگــی 
در  رئیســی  آقــای  گفــت:  دولــت  بخش هــای 
معرفــی کابینــه بــه مجلس قــول داد که حتما 

برنامــه و سیاســت های اقتصادی روشــن خود 
را به مجلس اعالم خواهد کرد.

الیحــه  آســتانه  در  کــرد:  اضافــه  او 
بودجــه ۱40۱ هســتیم و خــوب اســت کــه این 
سیاســت ها روشــن و مشــخص شــود و ایــن 

توقع و انتظار مجلس از دولت است.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی خطاب 
بــه وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی ادامــه داد: 
از شــما کــه فرزنــد مجلــس و امــروز در دولت 
هســتید هــم انتظــار خاصــی داریــم و بــه این 

موارد توجه کنید.
امــروز مخصوصــا  ادامــه داد:   قالیبــاف 
سهامداران خرد به این احتیاج دارند که ابزار 
الزم بــرای پوشــش ریســک بــورس و حمایــت 
مخصوصــا بــرای ســهامداران خــرد پیش بینــی 
خواســتید،  کارشناســی  کار  اگــر  شــود. 
و  تولیــد  کمیســیون  اقتصــادی،  کمیســیون 
مرکز پژوهش ها کمک می کنند. حاال با اوراق 
تبعــی می خواهیــد ایــن کار را انجــام دهیــد یا 
هــر کار دیگــر، بحــث من روش ها نیســت اما 
بــه ویــژه بــرای ســهامداران خــرد بایــد این کار 

انجام شود.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکه توقع ما از وزارت اقتصاد امور اقتصادی 
و دارایی ثبات در بورس اســت، افزود: عالوه 
بــر این نقدشــوندگی از اولویت ها و انتظارات 
ما و مطالبه مجلس و مردم اســت. شــفافیت 

و فلسفه وجودی بورس هم مهم است.
قالیبــاف بــا بیــان اینکــه بــازار بــورس و 

توســعه  و  تولیــد  رونــق  بــرای  بــازار ســرمایه 
بایــد  گفــت:  اســت،  کشــور  زیرســاخت های 
ببینیــم امــروز بــورس چقــدر بــه ســمت تولید 
و  بــورس  از  مــی رود.  پیــش  زیرســاخت ها  و 
آقای عشــقی توقع داریم که در بحث نظارت 
و کنتــرل و روابــط و رانت هــای اطالعاتــی در 
بــورس کــه موجــب بهرمنــدی عــده ای و ضــرر 
و آســیب عــده ای دیگــر در بــورس می شــود، 

اهتمام جدی داشته باشند.
عمدتــا  آســیب دیدگان  یادآورشــد:  او 
ســهامداران خرد هســتند که هم در کاهش 
جــدی  ضــرر  نوســانات  در  افزایــش  هــم  و 
بــه مدیریــت  ایــن دیگــر مســتقیم  می کننــد 
بــورس  و نظــارت و کنتــرل برمی گردد و جزو 
وظایــف ذاتــی بــورس اســت کــه بایــد بــه آن 

توجه شود.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی اظهــار 
روشــن،  اقتصــادی  سیاســت های  اگــر  کــرد: 
بحــث قیمت گذاری دســتوری و سیاســت های 
اوراق و ســهام معلوم شــود، امیدواریم شاهد 
با یک رشد و ثبات منطقی در بورس باشیم و 
ایــن توقــع مجلس و مــردم از دولت و به ویژه 

وزارت اقتصاد و امور دارایی است.
قالیبــاف با بیــان اینکه مجلــس روزهای 
سه شــنبه بنــای پیگیــری و نظــارت بــر اجــرای 
قوانیــن دارد، تصریــح کرد: حتما در جلســات 
بعدی روزهای سه شنبه پیگیر موضوع بورس 
خواهیم بود چراکه این دغدغه دو سوم مردم 

است که در اینجا سرمایه گذاری کرده اند.

وزیر اقتصاد مطرح کرد: ضرورت تکمیل 
پروژه »عدالت و نوسازی نظارت در بورس«

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
بر لزوم برنامه ریزی برای مدیریت نوســانات 

کوتاه مدت تاکید کرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازارســرمایه 
علنــی  نشســت  در  عشــقی  مجیــد  )ســنا(، 
مجلــس  مــاه(  آبــان   ۱8 )سه شــنبه  دیــروز 
شــورای اســالمی در ایــن باره گفت: شــما اگر 
رونــد شــاخص ســودآوری بــورس را ببینید در 
بلندمــدت این شــاخص هیچ مشــکلی ندارد، 
امــا نوســانات کوتاه مــدت، ســرمایه گذاران را 
اذیــت می کنــد و ایــن نوســانات کوتاه مــدت با 
برنامه ریزی هــای الزم قابــل مدیریــت اســت. 
بــازار مهــم  بــرای  تولیــد  مالــی  تامیــن  بحــث 
بلندمــدت،  ســوداوری  و  منافــع  کــه  اســت 
شــرکت ها را تامیــن می کنــد و باعث می شــود 

که سرمایه گذاران از این محل سود ببرند.

او درباره مباحث نظارتی افزود: تا اوایل 
ســال گذشــته کمتــر از صدهــزار نفــر فعــال 
و  نظارتــی  ســامانه های  و  داشــتیم  بورســی 
معامالتــی بــورس برای این تعداد دیده شــده 
بــود، اکنــون فعاالن بازار ســرمایه ما میلیونی 
اســت و در عرضه های اولیه مشــارکت 5 و 6 
میلیونــی ســهامداران را داریــم، بنابرایــن بــه 
طور حتم باید ســامانه های هوشــمند نظارتی 
داشته باشیم. همکاران ما در سازمان بورس 
از چند ماه گذشته شروع کرده اند و برخی از 
ســامانه ها به بهره برداری رســیده اســت و در 
حال تکمیل آنها هســتیم و هیاتی از مجلس 
تعییــن  تفحــص  و  تحقیــق  بحــث  بــرای  کــه 

می شود، به طور قطع مراجعه خواهند کرد.
عشــقی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســامانه های 
نظارتــی بــورس بایــد هوشــمند و بــا مشــارکت 

عامه ســهامداران باشــد، گفــت: برنامه مدونی 
کمــک  و  مجــازی  فضــای  بحــث  درخصــوص 
گرفتــن از عامــه ســرمایه گذاران بــرای نظــارت 
بــر معامــالت و ســایر فعالیــت هــای ســازمان 
خواهیم داشت. البته سازمان بورس به تنهایی 
فــارغ از بخش هــای دیگــر اقتصــادی نیســت و 
کوچکتریــن تصمیمــی در دولــت و مجلــس بــه 
شــکل نوســانات بورس خود را نشــان می دهد 
و ایــن موضــوع در تمــام دنیــا وجــود دارد و مــا 
نمی توانیــم تصمیمی درخصــوص قیمت گذاری 
دســتوری بگیریــم و بگوییم در بــازار بورس اثر 
نداشــته باشد، البته در چند سال گذشته این 
رونــد بــه طو کامل بهبود پیدا کرد و توانســتیم 
بحث هــای قیمت گــذاری دســتوری را در برخی 
برخــی  در  کمــاکان  امــا  کنیــم،  حــل  صنایــع 
صنایــع وجــود دارد کــه در ســودآوری و اعتماد 

سرمایه گذاران اثر دارد.
 بازارسهام

در کنار بازار بدهی است
عشقی با بیان اینکه اوراق بدهی و اوراق 
خزانــه ای که دولت منتشــر می کند یکی دیگر 
از موضوعاتی اســت که به آن ورود کرده ایم، 
افــزود: بــازار ســهام در کل دنیــا در کنــار بازار 
بدهی بازار ســرمایه را تشــکیل می دهد، بازار 
بدهــی ایــران بســیار بــازار کوچکــی اســت بــه 
طــوری کــه در چند ســال اخیر می تــوان گفت 
فقط 5 درصد بازار ســهام را در اختیار داشــته 
اســت. برنامه ریزی هایــی بــرای افزایش ســهم 
بازار بدهی داشــته ایم تا بخش خصوصی نیز 
بتواند بر اســاس پتانســیل های خــود در بازار 

سرمایه تأمین مالی انجام دهد.

بــه گفتــه رئیس مرکز نظــارت بر امنیت 
اطالعات بازار سرمایه، افزون بر ممیزی های 
دوره ای و نظــارت مســتمر مرکــز نظــارت بــر 
امنیــت اطالعــات بــازار ســرمایه، ایــن مرکــز 
اقــدام به ممیزی ها و بازرســی های دوره ای و 

سرزده خواهد کرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
و  مشــکالت  بررســی  نشســت  در  )ســنا(، 
چالش هــای امنیتــی شــبکه های شــرکت های 
امنیــت  بــر  نظــارت  مرکــز  رئیــس  کارگــزاری، 
اطالعــات بــازار ســرمایه )مکنــا( بــا تأکیــد بــر 

بــازار  در  ســایبری  امنیــت  اهمیــت  ضــرورت 
ســرمایه، مشــکالت فنی و فرایندی موجود در 
شــبکه های شــرکت های کارگــزاری را تشــریح 
و راهکارهــای الزم را به منظــور بهبــود وضــع 

امنیت اطالعات آن ها عنوان کرد.
رئیــس مرکــز نظارت بــر امنیت اطالعات 
بــازار ســرمایه بــا بیــان اینکــه رعایــت الزامات 
بــازار ســرمایه از اقدامــات  امنیــت اطالعــات 
ضــروری به شــمار مــی رود، خاطرنشــان کــرد: 
پیگیــری و پایــش مســتمر وضــع رخدادهــای 
شــرکت های  داخلــی  شــبکه های  امنیتــی 

کارگــزاری برای جلوگیری از مخاطرات امنیتی 
این حوزه اجباری است.

حامــد ســنجری تصریح کــرد: با توجه به 
وجود اتفاقات سایبری زیان بار اخیر در سطح 
کشور، الزم است دقت و توجه کافی از سوی 
مدیران باالدســتی و فنی شــرکت ها به حذف 
نقاط آسیب پذیر و بهبود زیرساخت های فنی 

و امنیتی وجود داشته باشد.
بــازار  مســئول،  مقــام  ایــن  گفتــه  بــه 
ســرمایه کشــور در دو ســال اخیر با اســتقبال 
بی ســابقه ای از ســوی ســرمایه گذاران مواجــه 

شــده اســت و ایــن ســطح از اقبــال عمومــی، 
لــزوم تقویــت قــدرت دفاعــی زیرســاخت ها را 

بیش از پیش نمایان می سازد.
او بــا بیــان اینکــه تمامــی زیرســاخت های 
بازار ســرمایه تحت نظارت مستمر مکنا است، 
اذعــان کــرد: افــزون بــر نظارت هــای دائمی این 
مرکز، ممیزی ها و بازرسی های دوره ای و سرزده 
مرکــز نظارت بــر امنیت اطالعات بازار ســرمایه 
از وضــع امنیتــی شــبکه های داخلــی کارگــزاری 
افزایــش خواهــد یافت و هرگونه تخلف در این 

حوزه، با جدیت پیگیری خواهد شد.

رئیس سازمان بورس مطرح کرد: لزوم برنامه ریزی برای 
مدیریت نوسانات کوتاه مدت 

بازرسی های سرزده »مکنا« افزایش می یابد

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات
 . چهارشنبه . 19 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4787 . 

شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی در نظر دارد تامین چهار ست پیچ کوپلینگ بین 
شفت لود و ژنراتور واحد گازی GE-F9 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی را بصورت 
مناقصه عمومی دو مرحله ای با انعقاد قرارداد به تامین کنندگان واجد الشرایط واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
 www.setadiran.ir پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
با شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰۱5۰۰۰۰۰۰۰9 انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه 

اقدام نمایند.
1. زمان فروش الکترونیکی اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد، از سه شنبه ۱۴۰۰/۰8/۱8 

تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰8/۲۴

2. آخرین مهلت بارگذاری الکترونیکی پیشنهاد در سامانه ستاد و تحویل نسخه فیزیکی 
پاکت الف: تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰9/۰7 

3. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 9۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مطابق آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی مصوب 9۴/9/۲۲

4. زمان بازگشایی پاکات الف و ب: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰9/۰7 ساعت 8:۱5 صبح
محل تحویل نسخه فیزیکی پیشنهادات: قزوین، مجتمع ادارات نواب، بلوار مالیات، 
جنب اداره صنعت و معدن ساختمان عالمه قزوینی طبقه سوم، ضمناً پیشنهاد دهندگان 
می توانند جــهت کســـب اطالعــــات بیشتر با شماره تلفن 3337۶9۱3-۰۲8 داخلی ۲۱۲ 
 یا ۲۱۴ تمـــاس یا به ســایـــت http://rajaei.tpph.ir یا http://iets.mporg.ir مراجعه 

نمایند.

امور تداركات شركت تولید نیروی برق شهید رجائی تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/08/18   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/08/19                          

شناسه آگهی: 1220120
ت دوم(آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/9

) نوب

شرکت تولید نیروی برق 
شهید رجائی

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومی 

)خرید سه قلم باطری پنل RTU( به شماره )۲۰۰۰۰93۲۲8۰۰۰۱9۲( را از طریق سامانه 
از  کیفی  ارزیابی  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد.  الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۱۴۰۰/۰8/۱۲ می باشد.  اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران 

ارسال خواهد شد.  حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 5۰ امتیاز می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : از ساعت 8 صبح تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۱۲ الی 
ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۱9

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۰9/۰3
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : 

آدرس :  استان خوزستان - شهرستان اميديه- بلوار نفت- شركت بهره برداري نفت و گاز 
آغاجاري/اداره تداركات و امور كاال فكس  : ۰۶۱5۲۶۲۲۶83

تلفكس : ۰۶۱5۲۶۲۰897
 تلفن : ۰۶۱5۲۶۲۲۲73 داخلي۲3۱7۰

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس :  ۰۲۱-۴۱93۴

دفتر ثبت نام :  889۶9737- 85۱937۶8 

روابط عمومی شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري انتشار نوبت اول : 1400/08/19 نوبت دوم : 1400/08/22               

شناسه آگهی : 1219085

ت اول(فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمين كاال  074/ت ک آ ج/1400
) نوب

شركت ملی نفت ایران
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری)سهامی خاص(

مپنا فاز اول دپو و پایانه 
دولت آباد در خط 6 مترو تهران 

را احداث می کند
کنسرســیوم شــرکت احــداث و توســعه ریلــی مپنا و 
شــرکت ســابیر بین الملل، برنده مناقصه “احداث فاز اول 

دپو و پایانه دولت آباد در خط شش مترو تهران” شد.
بــه گــزارش  مپنــا نیوز – قــرارداد مناقصه احــداث فاز 
اول دپــو و پایانــه دولت آباد در خط شــش متــرو تهران، روز 
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ از سوی شرکت راه آهن شهری تهران 
و حومــه )متــرو تهران( به عنوان کارفرمای پروژه ابالغ شــد. 
براساس مفاد قرارداد، این پروژه طی مدت ۲۴ ماه احداث 
می شــود. خط شــش مترو تهران، دارای یک دپو و پارکینگ 
اصلــی در دولت آبــاد بــه مســاحت ۴۴ هکتــار بــوده و در دو 
فــاز احــداث می شــود. فــاز نخســت به مســاحت حــدود ۱۲ 
هکتــار مشــتمل بر عملیات خاکــی، احداث تونــل ارتباطی، 
محوطه سازی، راه های دسترسی و مواصالتی داخل پایانه، 
ترنــچ انرژی، ســاختمان های اداری و تجهیزاتی، ســوله های 
پارکینــگ و تعمیرگاه هــا، خط تســت، زیرســازی و روســازی 
)ریل گذاری و نصب و ســوزن ها و کراس آور( و تأسیســات 
برقی و مکانیکی است که احداث آن در قالب این قرارداد به 

کنسرسیوم مپنا – سابیر واگذار شده است . 

تامین بخشی از تجهیزات 
مراکز درمانی جنوب 

استان بوشهر از طریق  
پتروشیمی های منطقه پارس

شورای راهبردی شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس، 
بخشــی از تجهیــزات مــورد نیــاز اداره آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان های  بهداشــت  شــبکه  عســلویه،  شهرســتان 
قاســم  شــهید  بیمارســتان  همچنیــن  و  دیــر  و  عســلویه 

سلیمانی چاه مبارک را طی مراسمی تحویل داد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــورای راهبــردی، در این 
مراسم که در شرکت پتروشیمی نوری، برگزار شد، در ابتدا 
تقی صانعی، مدیر عامل شــرکت پتروشــیمی نوری و عضو 
شــورای راهبــردی، ضمــن بیــان نقش بارز مــردم منطقه در 
میزبانــی شایســته از صنعــت، بــر رویکــرد مثبــت شــورا در 
توســعه پایــدار منطقــه و انجــام فعالیت های عــام المنفعه 
تاکیــد کــرد. وی در ادامــه بــا اشــاره به ســابقه شــکل گیری 
شــورای راهبــردی، گام هــای برداشــته شــده، مخصوصــاً در 
تجهیز بیمارستان های منطقه در دوران کرونا را قابل توجه 
عنوان کرد و خواســتار  لزوم همیاری همه ارکان منطقه ای 
اعــم از شــرکت های نفتــی و دســتگاه های دولتــی در رفــع 

محرومیت منطقه شد. 
در ادامه عبدالهی معاون آموزش و پرورش عسلویه، 
احمــدی نماینده منطقه ســوم نیروی دریای ســپاه، جاســم 
زارعی رییس شــبکه بهداشــت شهرســتان عسلویه و احمد 
آخونــدی رییس شــبکه بهداشــت دیر، به طــرح موضوعاتی 
دربــاره همــکاری مشــترک بــا شــورای راهبــردی بــرای رفــع 

نیازهای منطقه پرداختند.
در پایان لوح تحویل اقالم به امضای مهندس صانعی 
عضو شورای راهبردی و چهار مجموعه فوق رسید و تحویل 

انجام پذیرفت.

طی 6 ماه نخست 1400؛ ثبت 
بیش از 16 هزار رکورد اطالعاتی  

در پورتال اصلی پایگاه 
داده های علوم زمین کشور

بــه گفتــه مدیــر پایــگاه ملــی داده هــای علوم زمیــن 
کشــور؛ ایــن مجموعــه در راســتای تحقق اهداف ســازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به اشتراک گذاری 
اطالعات علوم زمین در سامانه های تحت نظارت خود -که 

با این هدف طراحی شده- اقدام می کند.
بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان زمین شناســی و 
اکتشــافات معدنی کشــور، امیــد اردبیلــی افــزود: در شــش 
ماهه نخســت ســال  ۱۴۰۰ پایگاه ملی داده های علوم زمین 
کشــور توانســت با ثبت بیش از 7 هزار رکورد اطالعاتی در 
پورتال اصلی پایگاه داده، در جهت پیشبرد اهداف سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گام موثری بردارد. 
وی بــا بیــان این کــه در ســامانه فــراداده و کاتالــوگ 
ســرویس نیــز بــا هــدف جســتجوی پیشــرفته محصــوالت 
علوم زمیــن بیش از ۲5۰۰ رکورد اطالعاتی بارگذاری شــده، 
تصریــح کــرد: در مجمــوع بیــش از 95۰۰ رکــورد اطالعاتــی 
به اشــتراک گذاشــته شــده اســت.  اردبیلی در ادامه افزود: 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای 
تحقــق ســند توســعه دولت الکترونیک کشــور تعــداد 35۰ 
رکــورد اطالعاتــی علوم زمیــن ظرف همین مدت در ســامانه 
ملــی کاتالــوگ و مجموعــه داده بــاز data.gov.ir بارگــذاری 

کرده است. 

اخبـــــــــــــــــار

بــه گفتــه رئیــس کمیتــه تحقیــق و تفحــص 
از  بعــد  خــودرو  صنعــت  خــودرو،  صنعــت  از 
تحریم های ظالمانه ای که از ســال ۹۷، آغاز شــد 

توانســت بــا خوداتکایــی در مســیر پیشــرفت و 
توسعه قرار گیرد.

بــه گزارش ســایپا نیوز، علــی اکبر کریمی در 

حاشیه بازدید از گروه خودروسازی سایپا و  بررسی 
روندی که این مجموعه در تولید و طراحی خودرو 
طــی مــی کنــد، اظهارداشــت: گــروه خودروســازی 

سایپا در دوران تحریم، سعی و تالش خود را کرد 
که در جهت بی اثر کردن تحریم ها گام بردارد.

و  خــودرو  صنعــت  وضعیــت  دربــاره  وی 

تاثیــری کــه تحریــم بر این بخش گذاشــته اســت، 
تصریــح کــرد: یــک واقعیــت خــوب و مطلــوب در 
صنعــت خــودرو پدیــدار شــده و آن ایــن اســت که 
خودروســازان طی دو الی ســه سال اخیر توانسته 
اند از فرصت تحریم بهره گیری کنند و در راستای 
ارتقــاء و مقــاوم ســازی این صنعــت و بهبود تولید 

خودرو، حرکت کنند.
رئیــس کمیتــه تحقیــق و تفحــص از صنعــت 
خودرو در مجلس شــورای اســالمی بــا بیان اینکه 
صنعــت خــودرو از تحریم هــای ظالمانــه در رنــج و 
تنگنا است و این امر سبب شده که خودروسازان 
نتواننــد بــه تعهــدات خــود در زمان مناســب عمل 
کنند، افزود: تولید بخشــی از خودروها و قطعات 
خــودرو، وابســته بــه خــارج از کشــور اســت، لــذا 
شــرکت های خودروســاز و قطعه ســاز بایســتی از 
تمــام تــوان علمــی خــود اســتفاده کنند تــا در این 

حوزه به سمت خودکفایی حرکت کنیم.
از  خــودرو  صنعــت  کریمــی اظهارداشــت: 
ســال 97 بــا تحریــم بســیار شــدیدی مواجــه شــد 
و تحریم کننــدگان بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه ایــن 
صنعــت اســتراتژیک غیرفعــال شــود؛ از اینــرو در 
اوایل تحریم صنعت خودرو، این بخش با شــوک 
مواجــه شــد ولــی بــا گذشــت زمــان شــرکت های 
خودروسازی توانستند به شرایط پایدار و با ثبات 

در تولید خودرو دست پیدا کنند.
شــورای  مجلــس  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
اســالمی بــا تاکیــد بــر اینکــه تــالش خودروســازان 
بــرای افزایش تولید خودرو ضروری اســت، گفت: 
بــا وجــود آنکــه در بخــش طراحــی و تولیــد خودرو 
موفقیت هــای حاصــل شــده اســت؛ همچنــان بــا 
ظرفیــت اســمی صنعت خودرو فاصلــه داریم، لذا 
این انتظار وجود دارد که شرکت های خودروسازی 

در حوزه یاد شده فعالیت بیشتری کنند.

از  ســایپا  خودروســازی  گــروه  مدیرعامــل 
اســناد خودروهــای  رهــن  فــک  امــکان  برقــراری 

فاکتورشده سایپا خبر داد. 
بــه گــزارش ســایپانیوز ســیدجواد ســلیمانی 
ضمن اعالم خبر فوق، گفت: مشتریان محصوالت 
سایپا که در طرح های پیش فروش و فروش فوری 
منتخــب شــده و خودروهــای آنــان فاکتــور شــده، 
پــس از تســویه حســاب می توانند نســبت به فک 
رهــن اقــدام کنند. وی افــزود: این اقــدام به دنبال 
گــروه  محصــوالت  محتــرم  مشــتریان  تقاضــای 
خودروســازی ســایپا و همچنین موافقت و صدور 
مجوز از سوی کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت صــورت گرفتــه و این امــکان را در اختیار 
خریداران محصوالت سایپا قرار می دهد تا پس از 

تسویه حساب نسبت به فک رهن اقدام کنند.
بــه گفتــه وی بــا اجرایی شــدن ایــن تصمیم، 
امــکان خرید و فروش محصوالت عرضه شــده در 
طرح های قرعه کشی فراهم می شود و مالکان این 
خودروها می توانند نســبت به فروش آن در بازار 

اقدام کنند.
مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا تصریح 
از  دســته  آن  ترهیــن  اســناد  شــده  مقــرر  کــرد: 

مشــتریانی کــه در طرح هــای فــروش فوق العاده و 
یــا پیش فــروش ثبت نــام کرده اند، پس از تســویه 
حســاب آزاد شود. ســلیمانی ادامه داد: مشتریان 
محصــوالت ســایپا می توانند از روز چهارشــنبه ۱9 

آبان مــاه بــا مراجعــه بــه نمایندگی هــای ثبت نــام 
کننــده و یــا وب ســایت اینترنتی ســایپا نســبت به 
ثبــت درخواســت و پرداخت وجــه باقیمانده اقدام 

کنند.

گل گهــر بــا توجــه بــه چشــم انداز درازمــدت 
خود قصد کاهش وابستگی به واردات را داشته 
اســت و حــدود ۷۵ درصــد نیازهــای خــود را از 
داخــل تامیــن می کنــد؛ به طوری که این شــرکت 

توانست رتبه یک بومی سازی را کسب کند.
معــاون فنــی و مهندســی شــرکت گل گهــر 
در ایــن رابطــه در گفــت و گو با »فلــزات آنالین« 
گفــت: بــه منظــور تامیــن به موقــع قطعــات و بــا 
توجــه بــه تحریم هــای ظالمانه اســتکبار جهانی و 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی ابالغی از ســوی 
مقــام معظــم رهبــری، شــرکت معدنــی و صنعتی 
گل گهر نسبت به ایجاد واحد مهندسی معکوس 
و ســاخت داخــل اقــدام کرده اســت و در ریســک 
ســاخت بــار اول قطعــات بــا ســازندگان داخلــی 
ســهیم می شــود. به طوری که از نظر تعدادی، در 

ســال گذشــته حــدود 75 درصد قطعات ســاخت 
داخل و تنها ۲5 درصد وارداتی بوده اند.

افــزود:  نخعــی  محمدحســین  مهنــدس 
بــودن  موفقیت آمیــز  در  عامــل  مهم تریــن 
بومی ســازی یک قطعه، دانش ســاخت آن قطعه 
بــوده و شــرط الزم در رســیدن بــه دانش ســاخت 
یــک قطعــه یــا تجهیــز، تقبــل هزینــه تحقیــق و 
توســعه )R&D( اســت. در صــورت وقــوع ایــن امر 
)کســب دانــش ســاخت(، شــرکت قادر بــه تولید 
یک قطعه با هزینه و کیفیت قابل رقابت خواهد 

بود.
وی ادامــه داد: شــرکت معدنــی و صنعتــی 
گل گهــر بــه عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننــده مــواد 
اولیــه فــوالد کشــور، بــا تشــکیل واحد مهندســی 
معکوس و ســاخت داخل در ریســک ســاخت بار 

اول با ســازندگان توانمند کشــور سهیم می شود. 
نحوه ســهیم شــدن در ریســک نیز به این صورت 
اســت کــه شــرکت گل گهــر هزینــه مــواد اولیــه و 
تســت های آزمایشــگاهی یــک تجهیــز یــا قطعــه 
وارداتــی را قبــول و ســازنده شــروع بــه ســاخت 
می کنــد. در صــورت موفقیت آمیــز بــودن قطعــه 
ســاخته شــده، مابقی هزینه به سازنده پرداخت 
می شــود و در صــورت عــدم تائیــد نهایــی قطعــه، 
شــرکت گل گهــر هزینــه متریــال را ضــرر کــرده و 
ســازنده نیز هزینه نیروی انســانی و ماشین آالت 
را تقبــل کــرده اســت. نتیجه این رویکرد، کســب 
رتبه یک صرفه جویی ارزی توســط شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر بوده است.
مهنــدس نخعی در پاســخ به این ســوال که 
چشــم انــداز شــرکت گل گهــر بــرای بومی ســازی 

تجهیــزات چیســت؟، گفــت: چشــم انداز تعریــف 
کاهــش  گل گهــر،  بومی ســازی  واحــد  در  شــده 
ارزبــری زنجیــره فــوالد از ۱۰۰ یــورو بــه ۴۰ یــورو 
بــه ازای هــر تــن بــوده کــه جهــت تحقــق ایــن امر 
رویکرد ســهیم شــدن در ریســک ســاخت بار اول 
بــر اســاس آیین نامه بومی ســازی مصوب هیئت 

مدیره محترم اتخاذ شده است.
 در ارتبــاط بــا ایــن نکتــه کــه آیــا می تــوان 
همــه تجهیــزات و قطعــات را بومی ســازی کــرد، 
بایستی پاسخ داد که خیر؛ چراکه برخی قطعات 
توجیه نداشــته و برخی از قطعات هم به منظور 
مهندسی معکوس به زمان زیادی نیاز داشته که 
ممکــن اســت در حین فرایند مهندســی معکوس 
یــا قطعــه تغییــر کنــد. از  تکنولــوژی آن تجهیــز 
ســوی دیگــر، منافــع هــر کشــوری در ایــن اســت 

کــه کاالیــی را کــه از نظر نســبت قیمت  هــا در آن 
بهتریــن اســت، تولید کــرده و با مبادلــه مازاد آن 
بــا ســایر کشــورها،  نیــاز خــود بــه دیگــر کاالها را 
رفــع کنــد. به همین دلیل اســت که اقتصاددانان 
اعتقاد دارند تجارت میان کشورها، افزایش رفاه 
تمامی طرفین تجارت را به دنبال خواهد داشت. 
از ســوی دیگــر، کشــوری کــه ســعی می کنــد همه 
مایحتاج خود را خود تولید کند، نهایتا در مســیر 
کاهش رفاه روزافزون گام برداشته و فقر را برای 
ملت خود به ارمغان خواهد آورد. اصوال کشورها 
باید با تجارت، کاال و خدماتی که بعضی کشورها 
می تواننــد بــا هزینــه نســبتا پاییــن تولیــد کنند را 
بــه دســت بیاورند و در مقابــل کاال و خدماتی که 
بــا هزینــه کمتــر نســبت به دیگــر کشــورها تولید 

می کنند، با آن ها مبادله کنند.

شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس در 
سال جاری تاکنون 1 میلیارد و ۷60 میلیون 
ریــال بــرای آزادی زندانیان جرائــم غیر عمد 

اختصاص داده است.
امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بین الملل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس ابراز کرد: با تدبیر 
هزینه هــای  اخیــر  ســالیان  طــی  مدیرعامــل 
مناســبت های  در  شــیرینی  و  گل  خریــد 
مختلــف از جملــه فــوت، انتصابــات و دیگــر 
مناسبت ها از سوی این شرکت صرف آزادی 

زندانیان جرائم غیر عمد می شــود.
آزادی  کــرد:  بیــان  صداقــت  نرگــس 
زندانیان جرائم غیر عمد عالوه بر اینکه اجر 
اخــروی دارد می تواند به کاهش آســیب های 
اجتماعی بیانجامد و سالمت عمومی جامعه 

را ارتقا دهد.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون 
در راســتای اجــرای ایــن مهم مبلــغ ۱ میلیارد 
و 7۶۰ میلیــون ریــال بــرای آزادی زندانیــان 
جرائم غیر عمد از ســوی شرکت نفت ستاره 

خلیج فارس اختصاص داده شــده است.
امیدواریــم  کــرد:  صداقــت خاطرنشــان 

ایــن اقــدام حســنه بتوانــد بــه عنــوان الگــو 
و  افــراد  و  شــود  ترویــج  جامعــه  ســطح  در 
شــرکت های حقیقــی و حقوقــی بــا ورود بــه 
زندانیــان  بــه  را  دوبــاره  زندگــی  حــوزه  ایــن 
جرائم غیر عمد و خانواده آنان هدیه دهند.
نفــت  شــرکت  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بزرگ تریــن  به عنــوان  خلیج فــارس  ســتاره 
و  کشــور  ســوخت  ســبد  تأمین کننــده 
گازی  میعانــات  پاالیشــگاه  بزرگ تریــن 
جهــان، عالوه بر تضمین امنیت تأمین ســبد 
ســوخت کشــور، عدالــت محــوری و توجه به 
مســئولیت های اجتماعــی را ســرلوحه ی خود 

قرار داده است.
مدیــر روابــط عمومــی و امــور بین الملل 
فــارس گفــت:  نفــت ســتاره خلیــج  شــرکت 
»بــرای شــما بــودن افتخــار می کنیــم« تنهــا 
مدیــران  زبــان  و  ذهــن  از  برآمــده  شــعاری 
شــرکت نفــت ســتاره خلیج فــارس نیســت و 
همــگان اذعــان دارنــد کــه این شــرکت عالوه 
بر اشتغال زایی گسترده در جنوب کشور که 
به صورت مســتقیم و غیرمستقیم به کاهش 
اســت،  شــده  منجــر  اجتماعــی  آســیب های 
نیــز  را  اجتماعــی  بــه مســئولیت های  توجــه 

همواره مدنظر قرار داده اســت.

امکان فک رهن اسناد خودروهای 
فاکتورشده سایپا فراهم شد 

حمایت قاطع گل گهر از بومی سازی قطعات و تجهیزات

شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
رهایی بخش زندانیان جرائم غیر عمد

قدردانی رئیس هیات تحقیق و تفحص صنعت خودرو از خودروسازان
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آگهی فقدان سند مالکیت

بـا تسـلیم استشـهادیه مصـدق ذیـل شـماره ۲۶۹۰۴  آقـای سـیدحمیدرضا محمـودی برابـر تقاضـای وارده شـماره ۸۵۶۰۱۰۴3۰۱۸۵۷۲-۱۴۰۰ مـورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 
دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ۱۷۱ تهران با اعالم این که: سـند مالکیت ششـدانگ یک دسـتگاه آپارتمان قطعه یک تفکیکی واقع در سـمت شـمال طبقه همکف 
بـه مسـاحت ۵۰ مترمربـع تحـت شـماره 3۱۴ فرعـی از 3۷۱۴ اصلـی مفـروزی از پـالک ۱۴۴ فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش ۷ تهـران بانضمـام انبـاری قطعـه 
یـک تفکیکـی و پارکینـگ یـک تفکیکـی ذیـل ثبـت 33۲33۸ صفحـه ۱۹۶ دفتـر ۲۰۵۶ امـالک و تحـت شـماره چاپـی ۱۷۸۰۷3 بـه نـام مهشـید محمـودی ثبـت، صـادر 
و تسـلیم گردیـده اسـت و برابـر سـند قطعـی شـماره ۹۷۵۵۸ مـورخ ۱3۸۶/۰۷/۱۹ دفترخانـه ۲۴۰ تهـران بـه نـام سـیدحمیدرضا محمـودی انتقـال قطعـی بافتـه اسـت 
مـورد ثبـت برابـر سـند رهنـی ۹۷۵۵۹ مـورخ ۱3۸۶/۰۷/۰۹ شـماره ۲۴۰ تهـران نـزد بانـک مسـکن شـعبه نارمـک تهـران در قیـد رهـن مـی باشـد کـه بانـک مرتهـن برابـر 
نامـه شـماره ۱۲۹۷.۱۴۷۴ مـورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ در ایـن خصـوص ارائـه شـده اسـت. کـه اصـل سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت طـی درخواسـت 
وارده فـوق تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـالک مذکـور را نمـوده اسـت و در اجـرای مـاده ۱۲۰ آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت )مصـوب ۸۰/۱۱/۸( مراتـب در 
یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانجـه شـخص یـا اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت ۱۰ روز 
پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در خیابـان پیـروزی – خیابـان نیـروی هوایـی – فلکه 
دوم – نبـش 3۲ – ۵ پـالک ۶3۵ تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـا مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند 

مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد./
علیزاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پیروزی تهران
م الف ۱۳846  / شناسه آگهی ۱2۱۹۱۰۰

آگهی فقدان سند مالکیت
مشخصات ملک

یـک قطعـه آپارتمـان نـوع ملـک طلـق بـا کاربـری بـه پـالک ثبتـی ۱3۸۱۵ فرعـی از ۱3۷ اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از ۱۰۰۴ فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه ۲ تفکیکـی در طبقـه ۱ و واقـع در 
بخـش ۱۲ ناحیـه ۰۲ حـوزه ثبـت ملـک خـاوران تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت ۷۰/3۵ مترمربـع متـن ملـک کـه مقـدار ۱/۶۸ دسـیمترمربع آن بالکـن مسـقف اسـت، مشـخصات مالکیـت:

مالکیـت اشـرف السـادات / هاشـمی نیکـو فرزنـد سیدحسـن شـماره شناسـنامه ۴۷۸۵ تاریـخ تولـد ۱3۵۸/۱۰/۱۵ صـادره از ری دارای شـماره ملـی ۰۴۹۱۶۸۴۹۹۱ بـا جـز سـهم ۶ از کل 
سـهم ۶ بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت ۱۵۲۷۶۱ تاریـخ ۱3۹۸/۰۱/3۱ دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 3۴۲ شـهر تهـران اسـتان تهـران، موضـوع سـند 
مالکیـت تعویضـی بشـماره چاپـی ۷۲۹۸۹۲ سـری ب سـال ۹۷ بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی ۱3۹۸۲۰3۰۱۰۵۴۰۰۷۰۰۲ ثبـت گردیـده اسـت. بـا شـماره مسـتند مالکیـت ۱۵۲۷۶۰ تاریـخ 
۱3۹۸/۰۱/3۱ دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 3۴۲ شـهر تهـران اسـتان تهـران، موضـوع سـند مالکیـت تعویضـی بشـماره چاپـی ۷۲۹۸۹۲ سـری ب سـال ۹۷ بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 

۱3۹۸۲۰3۰۱۰۵۴۰۰۷۰۰۲ ثبـت گردیـده اسـت. 
محدودیـت: محدودیـت دفتـر امـالک: رهنـی شـماره ۱۵۲۷۶۱ مـورخ ۱3۹۸/۰۱/3۱ دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 3۴۲ شـهر تهـران اسـتان تهـران کـه بنفـع بانـک مسـکن بـه مبلـغ 
۱.۷3۰.۲۸3.۱۵۹ ریال به مدت ۱۲۰ ماه ثبت شـده که طی نامه شـماره ۱۱۴۲/۱۵۴۵ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ در جیان بانک مذکور قرار گرفته اسـت اینک نامبرده تقاضای المثنی نسـبت 
به سـند مفقودی مذکور را نموده اسـت که بامضاء شـهود رسـیده اسـت که طی شـماره ۲۷۵3۴ مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ دفترخانه ۱۲ شـهر ری گواهی امضاء گردید مدعی اسـت که اصل 
سند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باستناد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت و یا در اختیار داشـتن سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مدت ۱۰ روز از انتشـار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پـس از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند مالکیـت بـه ارائـه کننـده مسـترد خواهـد شـد و پـس از انقضـاء 

مـدت مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه صـدور المثنی سـند مالکیـت اقدام خواهـد نمود% 
غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران
م الف ۱۳847 / شناسه آگهی ۱2۱۹۱۰۱

آگهی فقدان سند مالکیت

آقـای محمدعلـی شـرافت اصالتـاً وکالتـاً برابـر وکالتنامـه شـماره ۱۵۰۵۹۵ مـورخ ۱3۹۷/۰3/۱3 دفترخانـه 3۴۲ تهـران از طـرف وراث محمدکاظـم شـرافت برابـر تقاضـای وارده 
شـماره ۲۰3۵۵-۱۴۰۰ مـورخ ۱3۹۹/۰۷/۲۸ بـا تسـلیم استشـهادیه مصـدق ذیـل شـماره ۹۵۵۹ مـورخ ۱3۹۹/۰۷/۲۸ دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ۱۱۱۴ تهـران بـا اعـالم ایـن 
کـه: سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ۱۱۵ مترمربـع قطعـه اول تفکیکـی تحـت شـماره ۱۵ فرعـی از ۱۰3۷ و ۱۰3۶ اصلـی مفـروزی از پـالک فرعـی از اصلـی 
مذکـور واقـع در بخـش ۷ تهـران ذیـل ثبـت ۱3۸۱۸۲ صفحـه ۴۰۲ دفتـر ۹۲3 امـالک و تحـت شـماره چاپـی ۲۴3۶۲۸ بـه نـام حسـینعلی داور پـی ثبـت، صـادر و تسـلیم گردیـده 
اسـت و برابر سـند قطعی شـماره ۶۴۶۶۶ مورخ ۱3۵۸/۰۷/۰۹ دفترخانه ۹۲ تهران به نام محمد کاظم شـرافت انتقال قطعی یافته اسـت و برابر گواهی انحصار وراثت شـماره 
۹۶۰۹۹۷۰۹۱۵۶۰۰۶3۹ مورخ ۱3۹۶/۰۴/۲۴ شـعبه ۶۰۷ مجتمع شـماره ۱3 شـورای حل اختالف تهران نامبرده فوت نموده وراث حین الفوت عبارتند از: محمدعلی – جمیله 
– مـژگان – مـژده – ملیحـه – شـهرت همگـی شـرافت )فرزنـدان( خانـم زهـرا ملـک زاده )همسـر متوفـی( معرفـی شـده اسـت و گواهـی مالیـات بـر ارث شـماره ۴3۵33 مـورخ 
۱3۹۶/۰۶/۰۴ دارایـی ارائـه گردیـده اسـت.که اصـل سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی منـزل مفقـود گردیـده اسـت طی درخواسـت وارده فوق تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت 
پـالک مذکـور را نمـوده اسـت و در اجـرای مـاده ۱۲۰ آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت )مصـوب ۸۰/۱۱/۸( مراتـب در یـک نوبـت آگهی میشـود تا چنانچه شـخص یا اشـخاص مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت ۱۰ روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در خیابـان پیـروزی – خیابـان نیـروی هوایـی – فکلـه دوم – نبـش 3۲ – ۵ پـالک ۶3۵ تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود طبق مقررات المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد./
علیزاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پیروزی تهران
م الف ۱۳848 / شناسه آگهی ۱2۱۹۱۰۳

آگهی فقدان سند مالکیت

تسـلیم  بـا  اصالتـا  پریـدر  اللهـی  امـان  مهـدی  آقـای  اینکـه  بـه  نظـر 
 ۲۴۱۴۹ شـماره  طـی  شـده  مصـدق  محلـی  استشـهادیه  بـرگ   دو 

و ۲۴۱۵۰ – ۱۴۰۰/۷/۲۱ توسـط دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ۵۵۸ 
 ۱۴۰۰/۷/۲۱  –  ۲3۰۲۰۴۰۸ وارده  شـماره  بـه  تقاضـا  بـرگ  و  تهـران 
مدعـی فقـدان سـند مالکیـت پنـج دهـم دانـگ مشـاع از شـش دانـگ 
بـه  مترمربـع   ۴۲۰ مسـاحت  بـه  زمیـن  قطعـه  یـک  اعیـان  و  عرصـه 
پـالک ۱۶۷۸ فرعـی از ۱۲۵ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱۹۷ 
فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش ۱۱ تهـران ذیـل ثبـت شـماره 
بـه شـماره چاپـی ۴۰۱۲۱۴  الکترونیـک ۱3۹۸۲۰3۰۱۰۲3۰۱۷3۸3 و 
بنـام مهـدی امـان اللهـی پریـدر ثبـت و صـادر گردیـد. بعلـت اسـباب 
کشـی مفقـود گردیـده و تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی آن را 
از ایـن منطقـه نمـوده اسـت. لـذا مراتـب در اجـرای مـاده ۱۲۰ آئیـن 
نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـار )همین 
انجـام معاملـه  تـا چنانچـه کسـی مدعـی  مـی شـود  آگهـی  روزنامـه( 
نسـبت بـه ملـک مرقـوم و یـا وجـود سـند مالکیـت آن نـزد خـود مـی 
باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف ۱۰ روز اعتـراض خـود را کتبـاً 
بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن واحـد ثبتـی تسـلیم نمایـد تـا 
مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد. بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از 
مالحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد و بـه اعتراض بـدون ارائه 
اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد. در صـورت عـدم 
وصـول اعتـراض ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی، سـند مالکیـت المثنـی 

پـالک مذکـور صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد گردیـد.

محمدامین کریمی جو – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران
م الف ۱۳84۹ / شناسه آگهی ۱2۱۹۱2۰

آگهی فقدان سند مالکیت

طاهـره  خانمهـا  طـرف  از  وکالتـاً  و  اصالتـاً  فراهانـی  شـهرابی  غالمحسـین  آقـای 
شـماره  وکالتنامـه  طبـق  فراهانـی  شـهرابی  همگـی  شـهرت  زینـب  و  فاطمـه  و 
شـماره  درخواسـت  طـی  تهـران   ۱۴۵3 دفترخانـه   ۱۴۰۰/۰۸/۱3 مـورخ   ۱۷۵۹۹
بـرگ استشـهادیه محلـی  ارائـه دو  ۱۴۰۰ مـورخ ۱۴۰۰/۸/۰3 ضمـن   – ۲3۷۷۲
بشـماره  یکتـا  شناسـه  بـه   ۱۴۰۰/۰۸/۰3 مـورخ   ۹۰۸۸ بشـمارههای  مصـدق 
مدعـی  تهـران   ۱۴۵3 شـماره  رسـمی  اسـناد  دفتـر   ۱۴۰۰۰۲۱۵3۲۰۷۰۰۰33۷
در  واقـع  مسـکونی  آپارتمـان  یکدسـتگاه  ششـدانگ  مالکیـت  سـند  کـه  اسـت 
بالکـن  کـه مقـدار ۲/۷۸ مترمربـع آن  طبقـه سـوم بمسـاحت ۱۱۸/۰۱ مترمربـع 
اسـت قطعـه چهـارم تفکیکـی بپـالک ۲۸۷۲ فرعـی از 3۵۹۲ – اصلـی مفـروز از 
شـماره ۴۰۶ فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش ۷ تهـران بانضمـام پارکینـگ 
مسـکونی قطعـه دو تفکیکـی بمسـاحت ۱۰/۷۵ مترمربـع واقـع در سـمت شـرقی 
طبقـه همکـف کـه ۱/۵۹ مترمربـع آن بصـورت غیـر مسـقف اسـت بشـماره چاپـی 
و  اسـت  گردیـده  و صـادر  ثبـت  فراهانـی  آقـای غالمحسـین شـهرابی   ۱۸۹۵۵۴
سـپس ششـدانگ را بـا حفـظ منافـع و حـق فسـخ )طبـق شـروط منـدرج در سـند 
صلـح( برابـر سـند صلـح شـماره ۱۲۲3۸ مـورخ ۱3۹۷/۱۰/۱3 دفتـر اسـناد رسـمی 
شـماره ۱۴۵3 تهـران بـه خانمهـا طاهـره و فاطمـه و زینـب شـهرت همگی شـهرابی 
فراهانـی )هـر یـک نسـبت بـه دو دانـگ مشـاع( صلـح نمـوده اسـت. بـه شـماره 
مفقـود  سـرقت  علـت  بـه  کـه   ۱3۹۶۲۰3۰۱۰۴3۰۵3۴۵۵ الکترونیکـی  دفتـر 
مراتـب  لـذا  اسـت  نمـوده  المثنـی  مالکیـت  سـند  صـدور  درخواسـت  و  گردیـده 
باسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـورخ ۱3۷۲/۰۹/۰۲ مـاده ۱۲۰ آئیـن نامـه قانـون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله 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 ۱۰ روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و 
اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله تسـلیم و رسـید 
دریافـت نمائیـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و 
نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام 

خواهـد شـد%
فرج اله علیزاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پیروزی تهران 
م الف ۱۳8۵۰ / شناسه آگهی ۱2۱۹2۱۱

آگهی فقدان سند مالکیت

آقـای محمدضـا عجمـی و خانـم نرگـس برومنـد یکتا با تسـلیم استشـهادیه مصـدق ذیل 
شـماره هـای ۹۱۱۱ و ۹۱۱۲ مـورخ ۱۴۰۰/۸/۴ دفترخانـه ۱۶۴۶ تهـران اعـالم نمـوده انـد: 
ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان مسـکونی قطعـه ۶ تفکیکـی بـه مسـاحت ۹۵/۹۸ 
مترمربع واقع در سمت شمالی طبقه سوم که )۸/۲۸( هشت متر و بیست و هشت 
دسیمتر مربع آن پیشرفتگی در دو قسمت )۱/۶۸( یک متر و شصت و هشت دسیمتر 
مربع آن بالکن، است به پالک ثبتی 3۰۰۶۹ فرعی از ۴۸ اصلی، مفروز و و مجزا شده 
از ۹۶۴۰ فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش ۱۱ تهـران بانضمـام پارکینـگ قطعـه ۶ به 
مساحت ۱۰/۸ مترمربع واقع در طبقه ۰ و بانضمام انباری قطعه ۵ به مساحت ۲/3۲ 
مترمربـع واقـع در سـمت شـمالی زیرزمیـن اول ذیـل ثبـت ۵۰۶33۸ صفحـه ۱۱۱ دفتـر 
امالک جلد ۲3۵۹  بنام فرهنگ زاد مهدی ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی ۸۶۵۹۱3 
صادر گردیده است. سپس بموجب سند قطعی ۱۵۰۱۹۹- ۹۰/۹/۱3 دفتر ۲3۴ تهران 
تمامـی مـورد ثبـت بـه محمدرضـا عجمـی و خانـم نرگـس برومنـد بالسـویه انتقـال یافتـه 
اسـت وبموجب سـند ۱۰۵۲۰۰ – ۹۰/۹/۱3 دفترخانه ۲3۴ تهران دررهن بانک مسـکن 

قـرار گرفتـه اسـت و در قیـد بازداشـت بنـد )ز( نمی باشـد.
اینـک مالکیـن اخیرالذکـر بموجـب درخواسـت بشـماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۱۱۵۱۰۱۴۱۷۶ – بتاریخ 
۱۴۰۰/۸/۱۴ ضمـن اعـالم مفقـودی سـند مالکیـت پـالک مذکـور بعلت جابجایی، تقاضای 
صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـالک مذکـور را نمـوده اسـت. لـذا در اجـرای مـاده ۱۲۰ آئین 
نامـه اصالحـی قانـون ثبـت )مصـوب ۸/۱۱/۸۰( مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا 
چنانچه شـخص یا اشـخاص مدعی انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم یا وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت ۱۰ روز پـس از انتشـار ایـن آگهی اعتـراض خود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند 
مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت ۱۰ روز پـس از انتشـار ایـن آگهی اعتـراض خود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در تهـران بزرگـراه 
شـهید باقـری پشـت مجتمـع قضایـی شـهید باهنـر خیابـان شـهید نوروزیـان اداره ثبـت 
اسناد و امالک لویزان تسلیم و رسید اخذ نمایند. بدیهی است درصورت انقضاء مهلت 
مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض و عـدم ارائـه اصـل سـند مالکیت یا 

سـند معاملـه طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صادر و تسـلیم خواهد شـد%

محمدحسین طاهر طلوع دل –رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران 
م الف ۱۳86۰ / شناسه آگهی۱2۱۹4۳۰

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
۱ـ رأی شماره ۱3۹۸۶۰33۰۰۰۲۰۰۸۵۴۴ مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۲۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۱۵۹۰ آقای محسن شاهمیرزالو فرزند سیف هللا در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت  ۱۱۱/۴3 

مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۶۷3اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی/ سند رسمی/ سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از عین اله ملک محمدی خریداری کرده است.)م الف ۱۱۴۷3( 
۲ـ رأی شماره ۱3۹۷۶۰33۰۰۰۲۰3۰۶۶۴ مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۴۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۵3۷ آقای محمد بدرخانی فرزند گالبعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱3۰ )یکصد 
و سی( مترمربع پالک شماره فرعی از ۲3۸۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی/ سند رسمی/ سند مالکیت مشاعی برابر خریداری از حسین ملکی حسین آبادی نسبت به ۱۲۰ مترمربع و از محمد 

معصومی نسب به ۱۰ متر خریداری کرده است. )م  الف ۱۱۴۷۴( 
 3- رأی شـماره ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰۲۰۰۹۰۹۷ مربوط به پرونده کالسـه ۱3۹۹۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۲۲۵۸ آقای حسـن فتحیان احمر  فرزند محمود در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 

۱۶۰مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از ۲3۰۸ اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از ولـی دریایی صفحه 3۹۵ دفتـر ۴۲۰.)م الف ۱۱۴۷۵( 
۴- رأی شماره ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰۲۰۰۴۸۶۷ مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۲۷۱۵ آقای قرارعلی شیری  فرزند علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۷۰ مترمربع  پالک 

شماره فرعی از ۱۹۵۰/۱۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از صفدر رکونی و حیدر رکونی و محمد غالم لو  صفحه ۱۴۲دفتر ۱۴۱.) م الف ۱۱۴۷۶( 
۵- رأی شماره ۱3۹۸۶۰33۰۰۰۲۰۲۹۱۹۰ مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۵۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۰۱۷۱ آقای محمد حسین نظری  فرزند مسیب  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۵۰/۷۶ 

مترمربع پال ک شماره فرعی از ۱۸۷۶/۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند رسمی شماره ۱۰۹۰۵۹مورخ ۹۵/۲/۱۸ دفترخانه ۱۷ قم.) م الف ۱۱۴۷۷( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. )گویه و عصراقتصاد(
عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۸/۱۹  

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و مشاعی

هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه 
مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان 

و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
۱ -رأی شماره ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰۱۰۰۵۲3۰ مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۸۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۰۸۰۹ 
آقـای مجتبـی خـاوری مقـدم فرزنـد محمـد در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
۱3۹/3۰ مترمربع پالک شماره ۱۱۱۰۰ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره 

یک قم سند قطعی ۲۰۶3۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ دفتر 3۱ قم.)م الف ۱۱۴۷۸(
۲- رأی شماره ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰۱۰۰۲۲3۲  مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۰۱۵۰ 
آقای سـید محمدرضا هاشـمی نیا فرزند سـیدمحمد در ششـدانگ یک باب سـاختمان به 
مساحت ۸۵ مترمربع پالک باقیمانده ۱۰۷۹۶/۱  اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت 
ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره ۲۲3۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ دفترخانه ۷۷ قم.)م 

الف ۱۱۴۷۹(  
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد 
مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا چنانچه اشـخاص ذینفع اعتراضی داشـته باشـند 
ظـرف مـدت ۲ مـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد 
منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این 
اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و عصراقتصاد( 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۶۰۰۱۰۰۱۸۹۵ مورخ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشـاه 
ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سـعید امینی فرزند غالم علی  به شـماره شناسـنامه 
۱۷۰۰۸ کـد ملـی 3۲۵۱۵۷۰۸۷۰ صـادره ازکرمانشـاه درششـدانگ اعیـان یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
۷۰.۴۵مترمربع در محدوده اراضی پالک ۵ اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به آدرس: شهیاد کوی 
یحیی امیری پالک ۴۲ که اداره اوقاف به عنوان مالک عرصه موافقت خود را با صدور سند مالکیت اعیانی 
اعالم نموده محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۱۵۵۰/م الف/۱۲

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۸/۰3 -  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد وامالک

مفقودی
پـالک شـماره  بـه   EF۷ دنـا  سـواری  خـودرو  سـبز   بـرگ 
۱۱3 ص ۵۲ ایران ۱۸ و شـماره موتور ۱۴۷H۰۱۰۷۴۱۷ و شـماره 
دینـی  الـه  حجـت  بنـام   NAAW۰۱HE۰EE۰۰۲۶۲۵ شاسـی 

مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

مفقودی
بــرگ سـبز و سـند کمپانی اتومبیل سـواری پژو ۲۰۶ هاچ پک  به شـماره موتور 
انتظامـی  پـالک   NAAP۰3EE۰JJ۵۶۲۵۶۸ ۱۸۲ شـماره شاسـیA۰۰3۵۸۰۸
ایـران ۵3 -۹۸۷ ه ۸۲   متعلـق بـه آقـای سـید معیـن جهانتـاب  مفقـود و فاقـد 

اعتبـار می باشـد .

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
ثبت شده به شماره ۱۱4۰7 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمـع صنـدوق سـرمایه گذاری اختصاصـی بازارگردانـی کوشـا الگوریتـم مـورخ ۱4۰۰/۰8/۱۵ 
تشکیل گردید. مصوبات مجمع با موضوع تغییر امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

• حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت "باما" از اوراق موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق،
آدرس بـه  تارنمـای صنـدوق  بـه  مجمـع  تصمیمـات  از مشـروح  اطـالع   همچنیـن جهـت 

https://koosha.fund  مراجعه فرمائید.

فرماندار جوانرود اعالم کرد که گازرســانی به 
شــهرک صنعتی و واحدهای تولیدی این شهرستان 
در دســتور کار شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه قرار 

گرفته است.
بــه گــزارش ایرنــا، رســتگار یوســفی دیــروز در 
حاشــیه بازدیــد میدانــی از واحدهــای تولیــدی ایــن 
شهرســتان کــه بــا همراهــی مدیرعامــل و معاونــان 
شــرکت گاز اســتان کرمانشاه  انجام شد، افزود:  با 
انتخاب پیمانکار به زودی شــاهد عملیات گازرسانی 
بــه شــهرک صنعتی و واحدهای تولیــدی و اقتصادی 
ایــن شهرســتان خواهیم بود. او ابــراز امیدواری کرد 
با فراهم ســاختن زیرســاخت ها در شــهرک صنعتی 
جوانرود شتاب بخشــی تولید در صنایع و واحدهای 

تولیدی و اقتصادی سرعت گیرد.
فرماندار جوانرود در ادامه درباره وضع گازرسانی 
رونــد  کــرد:  اذعــان  شهرســتان  ایــن  روســتاهای  بــه 
گازرســانی با شــتاب در حال انجام است و اگر عملیات 
گازرســانی بــه روســتاهایی که در حــوزه نهرابی تعریف 
شــده اند انجام شــود در حوزه گازرســانی روســتایی به 

میانگین  استانی نزدیک خواهیم شد.
یوســفی با اعالم تعیین پیمانکار برای گازرســانی 
بــه روســتاهای حوزه نهرابی یادآور شــد: گازرســانی به 
تعــدادی از روســتاهای شهرســتان از جملــه خانم آباد و 
روســتاهای حوزه دهســتان بازان در این مسیر تعریف 
شــده اند؛ بنابرایــن بــا توجه به سردســیر بــودن منطقه 
ضرورت دارد عملیات گازرسانی هر چه سریع تر انجام 
شود. او درباره عملیات گازرسانی در بیاشوش، سفید 
بــرگ،  بیونــد، کالش هــوش و مســیر بانــی لــوان نیــز 
گفت: گازرســانی به هر یک از این روســتاها در مرحله 
انتخاب پیمانکار و یا پیمانکار آنها انتخاب شده است.
یوسفی همچنین درباره گازرسانی به روستاهای 
جامانــده از پکیــج در شهرســتان جوانــرود یــادآور شــد: 
روســتاهایی کــه از پکیــج جامانده انــد؛ در دســتور کار 
گازرســانی قــرار گرفتند و پس از اجــرای طراحی و تهیه 
نقشــه عملیــات گازرســانی به این روســتاها نیــز انجام 

می شود.
در ادامه مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمانشاه 
آن  انجــام گرفتــه شــاهد  بررســی های  بــا  گفــت:  نیــز 

هســتیم که پروژه های در دســت اجرای این شهرســتان 
با شتاب در حال اجرا هستند.

ســیروس شــهبازی افزود: برای روستاهای مسیر 
بیاشــوش گاز تزریــق و نصــب علمــک آن نیــز بــه زودی 
انجــام خواهــد شــد، عالوه بر اینکــه برای گازرســانی به 
روســتاهای ســفید برگ نیز پیمانکار انتخاب و مشغول 
به کار است و در روستاهای بیوند، کالش و مسیربانی 
لــوان نیــز در مرحلــه انتخــاب پیمانــکار قــرار داریــم کــه 
براســاس برنامــه زمان بنــدی عملیات گازرســانی به این 

روستاها انجام می شود.
او اظهار کرد: ۱۰۰ درصد جمعیت شهری جوانرود 
و شــهر شــروینه و ۴۶ روستای این شهرستان از نعمت 

گاز بهره مند هستند.
مدیرعامل شــرکت گاز استان کرمانشاه همچنین 
درباره گازرسانی واحدهای تولیدی شهرستان جوانرود 
گفــت: بــا بررســی های کــه در بازدید میدانی از شــهرک 
صنعتــی و صنایــع تولیــدی جوانــرود داشــتیم بــا توجــه 
بــه اهمیــت این طرح، گازرســانی به ایــن واحدها را در 

اولویت قرار داده ایم.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن 
ابتــدای  از  کــه  کــرد  اعــالم  گلســتان  تجــارت  و 
امســال تاکنــون با صــدور ۹۱ پروانــه بهره برداری 
صنعتــی افزون بــر 7 هــزار و ۳۵۰ میلیــارد ریــال 

سرمایه گذاری در این استان انجام شد.
فرهاد زارع دیروز در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کــرد: بــا بهره بــرداری از ایــن طرح هــا هــزار و ۵۵۱ 

فرصت شغلی مستقیم ایجاد شد.
او همچنین درباره برنامه این ســازمان برای 
حمایــت از واحدهــای تولیدی نیمه فعال گلســتان 
گفــت: جــذب ســرمایه گذار بــا آورده ۶۰۰ میلیــارد 
ریالــی بــرای احیــای کارخانــه آرد آق قــال از جملــه 
برنامــه حمایتــی اســت کــه در نتیجــه ایــن واحــد 
تولیــدی راکــد بــار دیگر به چرخه تولیــد بازخواهد 

گشت.
به گفته معاون امور صنایع سازمان صنعت، 
تولیــدی  واحــد  تجــارت گلســتان ۲۷۷  و  معــدن 
نیازمنــد حمایت گلســتان بــرای رونق دوبــاره و از 

ســرگرفتن تولید شناسایی شدند که پیگیری حل 
موانع تولید آن ها در دست انجام است.

گلســتان ۱۰3۴ واحــد دارای پروانــه بهره بــرداری 

بــا ظرفیــت ایجاد ۲۶ هزار و ۸۵۸ فرصت شــغلی 
دارد که محل استقرار آن ها در شهرک ها، نواحی 

صنعتی و خارج از این محدوده است.
رئیــس  طلوعیــان،  دیگــر حســین  ســوی  از 
گلســتان،  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان 
دربــاره موانع ســر راه واحدهــای نیمه فعال گفت: 
تامین نشدن نقدینگی و سرمایه در گردش مورد 
نیاز، فرســودگی ماشــین آالت و نیاز به بازســازی، 
بدهی هــای معــوق بانکــی، مشــکالت بازاریابــی و 
فــروش محصــول، نبــود تامیــن وثیقــه مــورد نیــاز 
بــرای دریافت تســهیالت بانکی، نبــود تامین مواد 
اولیه، نوســان شــدید قیمــت مواد اولیه و نوســاز 
نــرخ ارز از مهــم تریــن موانع ایــن واحدهای نیمه 

فعال در گلستان است.
واحدهای تولیدی اســتان گلستان در بخش 
صنعــت و صنایــع تبدیلــی کشــاورزی ایجاد شــده 
و  کوچــک  صنایــع  را  آن  درصــد   ۹۷ کــه  اســت 

متوسط تشکیل می دهد.

آب  توســعه  و  بهره بــرداری  معــاون 
وقــوع  اینکــه  بابیــان  اصفهــان  اســتان  آبفــای 
  ۱24 بــه خشــکی  منجــر  اخیــر  خشکســالی های 
حلقــه چــاه در محدوده طــرح آبرســانی اصفهان 
بزرگ شــده اســت، اعالم کرد که محدوده طرح 
آبرســانی اصفهان بزرگ شــامل ۵7 شــهر و ۳8۰ 
روســتا اســت و میــزان آبدهــی ۱4۰ حلقــه چــاه 
دیگــر نیــز در ایــن محدوده بیــن ۳۰ تا 7۰ درصد 

کاهش یافته است.
ناصــر اکبــری علــت ایــن کاهــش را خشــکی 
زاینده رود و افت ســطح آب های زیرزمینی عنوان 
کــرد و گفــت: در ســال ۱3۹۹ حجــم تولیــد آب از 
چاه هــای فلمــن به میــزان ۷۰۰ لیتــر در ثانیه بود 
که امســال به صفر رســید. او مجموع آب تولیدی 
از منابع ســطحی و زیرزمینی در ۹۸ شــهر و ۹۴۹ 
روســتای اســتان اصفهان در ســال گذشــته را ۱۴ 

هــزار و ۷۰۰ لیتــر اعــالم کــرد و گفــت: بــه دلیــل 
خشکســالی های پــی در پــی، ایــن رقــم در ســال 
۱۴۰۰ بــه حــدود ۱3 هــزار و ۵۰۰ لیتــر در ثانیــه 
کاهــش یافــت. معــاون بهره برداری و توســعه آب 
آبفای اســتان اصفهان ســهم چاه ها در تولید آب 
مورد نیاز در ســال گذشــته را ۲۵۰۰ لیتر در ثانیه 
اعــالم کــرد و گفــت: این میزان در ســال جاری به 

کمتر از ۲۰۰۰ لیتر در ثانیه رسیده است.

 فرماندار: واحدهای تولیدی جوانرود

به شبکه سراسری گاز متصل می شوند
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و 
تجارت گلستان: امسال 7 هزار میلیارد ریال 

در صنعت گلستان سرمایه گذاری شد

124 حلقه چاه در محدوده طرح آبرسانی اصفهان بزرگ خشک شده است



اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

05:09

06:35

11:48

17:20

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

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

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

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

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

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

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

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی  . چهارشنبه .  19 آبان 1400 . 4 ربیع الثانی 1443 . 10 نوامبر 2021 .

. سال هجدهم . شماره 4787 . 

قیچی رو با خودت ببر
راضیه حسینی

خیــران:  بــه  خطــاب  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
»خیلــی وقت هــا نمی دانیــم کجا هســتید به شــما کمک 
بــا  کنیــم چــون در بیــن شــما نیســتیم. کشــور را جــز 
مدیریــت و منابــع مردمی نمی توانیم اداره کنیم. کشــور 
باید با مدیریت و منابع 

مردم اداره شود.«
از خیــران  کــم کای 
خودشــان  کــه  اســت 
قــرار  دســترس  در  را 
نمی دهند. انتظار دارند 
مســئوالن بــا ایــن همــه 
مشــغله و کار در زمینــه 
مدیریــت منابع مردمی، 
کلــی وقــت بگذارنــد و تک تــک خیریــن را پیــدا کننــد؟ 
همیــن می شــود کــه آمــار رفــع مشــکالت این قــدر پایین 
می آیــد و سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش می گوید:  
بیش از ۳۰ درصد مدارس کشــور را خیران مدرسه ســاز 
ســاخته اند و در طــی ســال های اخیر بیــش از ۵۰ درصد 
پروژه هــای عمرانــی آمــوزش و پــرورش بــا کمــک خیــران 

تکمیل شده است.«
ایــن خیلــی کــم اســت. البــد انتظــار داریــد پنجــاه 
درصــد باقــی پروژه هــای عمرانــی را دولــت انجــام دهد؟ 

پس وظیفه خیران چه می شود؟ 
وظایــف  تقســیم  اینکــه  بــرای  پیشــنهاد می کنیــم 
درســت انجــام شــود و مســئوالن مجبــور نباشــند مــدام 
دنبال خیران بگردند، لیســت مســئولیت ها نوشته و به 

هر گروه داده شود.
در ابتدا لیست مسئولیت های خیران و مردم:

ساخت، نوسازی و تجهیز مدارس
ساخت بیمارستان

نیازمنــدان،  ســیل زدگان،  زلزلــه زدگان،  بــه  کمــک 
بی خانمان ها و...

افــراد  بــرای  مســکن  ســاخت  جاده ســازی.  و  راه 
نیازمند و...

کمــک بــه پــر شــدن خزانــه ملــی )در ایــن قســمت 
نیــازی نیســت خیــران کاری کننــد. از آنجــا کــه دولــت 
می دانــد مــردم بــرای کمــک، رضایــت صددرصــدی دارند 
و حاضرنــد حتــی در ایــن راه جــان بدهنــد، خــودش یک 
جوری از جیب شــان بر می دارد. لطفاً فکرتان را منحرف 
نکنیــد. اصــالً منظورمــان جریمه منع تردد شــبانه و این 

چیزها نیست. (
مسئولیت های طبیعت: 

خاموش کردن آتش جنگل ها با بارش باران.
از بیــن بــردن خشکســالی بــا بــارش بــه انــدازه و 

یک دست باران در همه مناطق کشور.
کمــک بــه ســتاد مدیریت بحران بــا نباریدن برف و 

سرازیر نکردن سیل 
صحبت با فلک برای ردیف شــدن ابر و باد و مه و 

خورشید و ایجاد آرامش برای سازمان محیط زیست.
و اما مسئولیت مسئوالن: 

مدیریــت همــه مــوارد باالیــی بــا بریــدن ربان هــای 
خوش رنــگ و البتــه مســئولیت خطیر به همراه داشــتن 

قیچی و فراموش نکردن آن در هنگام مدیریت.
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در سایت روزنامه بخوانید:

دردسرهای اضافه وزن 
60درصدی جمعیت در ایران

بــه گفتــه رئیــس پژوهشــکده غــدد و متابولیســم ایــران 
بیــش از 60 درصــد از افــراد جامعــه دچــار اضافــه وزن و 
چاقــی هســتند کــه همیــن موضوع باعث شــده تــا چاقی 
شایع ترین اختالل آندوکرین در ایران به حساب می آید.
بــه گــزارش پژوهشــکده غــدد و متابولیســم ایران، 
و  غــدد  پژوهشــکده  رئیــس  عزیــزی  فریــدون  دکتــر 
متابولیســم دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی ، با 
اشــاره بــه چاقــی کــه شــایع ترین اختــالل آندوکریــن در 
کشــور اســت، گفــت: بیش از 6۰ درصــد از افراد جامعه 
دچــار اضافــه وزن و چاقــی هســتند کــه همیــن موضوع 
باعــث شــده تا چاقــی شــایع ترین اختــالل آندوکرین در 
ایــران بــه حســاب می آیــد و بعــد از آن دیابــت دومیــن 
بیمــاری شــایع غــدد درون ریز قرار دارد بــه طوری که در 
شــهر بزرگی مثل تهران 1۵ درصد و در کل ایران حدود 

11 درصد جامعه دچار این بیماری هستند.
عزیــزی بــا اشــاره به وضع رشــته غــدد درون ریز و 
متابولیســم در ایــران، اظهار کــرد: در اوایل انقالب فقط 
16 پزشــک متخصــص و فــوق تخصــص غــدد در کشــور 
حضور داشــتند که در 4۰ ســال گذشــته این آمار به 27 
برابر افزایش یافته به طوری که امروزه حدود 42۰ فوق 
تخصص این رشته در سطح کشور مشغول به فعالیت 

و درمان هستند.
وی با اشاره به سیزدهمین کنگره بین المللی غدد 
درون ریــز و متابولیســم در روزهــای 19 تــا 21 آبــان کــه 
بــه صــورت آنالین برگزار می شــود، گفــت : این کنگره با 
بررسی دستاوردهای روز درمانی اختالالت آندوکرین به 
ویــژه در زمینــه تیروئیــد، بارداری، دیابت و چاقی اســت 
کــه در ارتقــای دانش پزشــکان و ارتقای کیفیت مراقبت 

از بیماران قطعا موثر و حائز اهمیت خواهد بود.

وزیر بهداشــت با اشــاره به قدمت طب ایرانی 
و با بیان اینکه وزارت بهداشــت از طب ایرانی 
مســتند بر کریکلوم مشــخص حمایت می کند، 
در عیــن حــال گفــت کــه در رابطــه بــا کرونــا 
انتظــار داریم دانشــمندان طــب ایرانی فعال تر 
شــوند و بــر همیــن اســاس نیز بــرای اولین بار 
از مشــارکت متخصصان طــب ایرانی در کمیته 

علمی کشوری کرونا استفاده کردیم.
بــه گزارش ایســنا، دکتر بهــرام عین اللهی 
در اختتامیــه دومیــن جشــنواره طــب ایرانــی که 
ایــن  گفــت:  شــد،  برگــزار  بهداشــت  وزارت  در 
جشــنواره کاری ارزشــمند اســت و مــا دوســت 
داریم در وزارت بهداشت نوآوری داشته باشیم 
و کار تکــراری انجــام ندهیــم و کار تحول آفربن 
انجام دهیم. طب ایرانی، میراثی گرانبها اســت 
که ســالیان ســال فراموش شده بود و علی رغم 
قدمــت دیرینــه، احیای طــب ایرانی یک مســئله 
مهــم بــرای مــا اســت. در ایــران بحــث هویــت 
کشــورهای  از  خیلــی  اســت.  مهــم  موضوعــی 
هم جــوار مــا هویت ندارند امــا برای خود هویت 
مصنوعــی می ســازند؛ امــا هیــچ کــس نمی تواند 

منکر هویت ایران شود.
وی افزود: امروز ایران و ایرانی در دنیا به 
عنــوان یــک افتخــار مطرح اســت و ایــران یعنی 
امام خمینی )ره(، حضرت آقا، قاسم سلیمانی، 
هشــت ســال دفاع مقــدس و ایــران یعنی کادر 
بهداشــت و درمانــی کــه در مقابلــه بــا کرونا در 
میدان حاضر بود و ما باید به ایرانی بودن خود 
افتخــار کنیــم و طب ایرانــی می تواند بیانگر این 
هویــت باشــد. او بــا تاکیــد بــر گســترش ندادن 
افــکار ســکوالر و جــدا، بیــان کــرد: طــب ایرانــی 
بایــد در کریکلوم ها بیاید اگــر محدودیت ایجاد 
کنیم، رشد نمی کنیم و کیفیت در کمیت ایجاد 
می شــود. اگــر محــدود فکــر کنیــم، ایــن رشــته 
رشــد نخواهــد کــرد؛ هــر رشــته ای کــه بخواهیم 

رشــد یابــد، بایــد رشــد کمی داشــته باشــد. این 
اتفــاق در فضــای غیرعلمــی افتاده اســت که در 
کنتــرل وزارت بهداشــت نیســت، ولــی اگر طب 
ایرانی با اســتاندارد مشخص ایجاد شود، قطعا 
از روش غیرعلمــی جلوگیــری می کنــد. حتما در 
وزارت بهداشت طب ایرانی مستند بر کریکلوم 

مشخص را حمایت می کنیم.
او با اشاره به اینکه کرونا یک فاجعه ملی 
بــود، اظهــار کــرد: مــا در پیــک پنجــم روزی ۵۰ 
هــزار مبتــال، ۸۰۰۰ بســتری آی ســی یــو و مرگ 
و میــر 7۰۰ تایــی داشــتیم ولــی بــه لطــف خــدا 

واکسیناســیون در ابعــاد وســیعی انجــام شــده 
اســت و امــروز حــدود 9۵ میلیــون دوز بــا لطف 
عزیــزان انجــام دادیم کــه حرکتی ملی بود چون 
اگر خود وزارت بهداشــت قرار بود تنها کار کند 
شــاید واکسیناســیون بیــش از یــک ســال طــول 
می کشید و مردم بودند که به کمک ما آمدند. با 
نگاه به منحنی ها ســرعت واکسیناســیون ایران 
در جهــان اول شــده اســت. در رابطــه بــا کرونــا 
انتظــار داریــم دانشــمندان طب ایرانــی فعال تر 
شــوند و برای اولین بار از مشارکت متخصصان 
طــب ایرانــی در کمیتــه علمــی اســتفاده کردیم. 

وی با اشــاره به اینکــه تعدادی از داروهای طب 
ســنتی در حوزه کرونا تایید شــده است، گفت: 
ایــن داروهــا درمان کننــده کرونا نیســت و نباید 
برای فروش بیشــتر دارو آن را بزرگنمایی کنیم 
بلکــه بایــد بگوییــم ایــن داروهــا تقویت کننــده 
سیســتم ایمنــی بــدن هســتند. بایــد خودمــان 
دســتورالعمل های مشــخص داشــته باشــیم که 
جلــوی سوءاســتفاده ها گرفتــه شــود. حدود 17 
قلــم فــرآورده طبیعــی مجــوز گرفتنــد کــه بــرای 
درمــان کرونــا اســتفاده می شــوند و 9 قلــم آن 

وارد بازار شده است.

رئیــس مرکز برنامه ریزی منابع انســانی 
از  آموزش وپــرورش  وزارت  اداری  امــور  و 
در  جدیــد  نیــروی  به کارگیــری  ممنوعیــت 
آموزش وپرورش به صورت حق التدریس آزاد 

یا عناوین مشابه خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، ناصــر ســلیمان زاده 
در اطالعیه ای خطاب به مدیران کل آموزش 
و پــرورش اســتان های سراســر کشــور اعالم 
کــرد کــه در راســتای اجــرای دســتور 2۰ مهــر 
14۰۰  سرپرســت وزارت متبــوع منضــم بــه 
نامــه 19 مهــر 14۰۰ معــاون رئیــس جمهوری 
اســتخدامی  و  اداری  ســازمان  رئیــس  و 
کشــور، به کارگیــری افــراد جدیــد بــه صــورت 

حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر 
شــکل از سوی ادارات کل آموزش و پرورش 

اســتان ها ممنوع است.
رئیــس مرکــز برنامه ریزی منابع انســانی 
و امــور اداری وزارت آمــوزش و پرورش، اخیرا 
در تشــریح وضع ســازماندهی نیروی انســانی 
در ســال جدید گفته اســت: حدود ۵۵ هزار و 
497 نفر از مشموالن قانون تعیین تکلیف بر 
اساس مجوزهای سازمان اداری و استخدامی 
تبدیل وضعیت شده اند. ۳۳ هزار و ۵4۸ نفر 
نیــز در قالــب مجوزهای ســوم و چهارم اجرای 
قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و 
آموزشــیاران نهضت ســودآموزی به دانشــگاه 

فرهنگیان رفته اند.
جــذب و به کارگیــری 22 هزار و 926 نفر 
از طریــق مــاده )2۸( کــه در ســال 1۳99 در 
آزمــون اســتخدامی فراگیــر پذیرفته شــده اند، 
پذیــرش تعداد 26 هــزار نفر به عنوان متعهد 
خدمــت از طریــق کنکــور سراســری و معرفــی 
بــه دانشــگاه فرهنگیــان )و دانشــگاه تربیــت 
دبیــر شــهید رجایــی( و تخصیص کد پرســنلی 
همــکاران  تمامــی  بــرای  متمرکــز  صــورت  بــه 
ورودی ماده )2۸( و متعهدین خدمت از دیگر 
اقدامــات انجــام شــده در خصوص اســتخدام 

همکاران فرهنگی است.
بــه گفتــه وی تعــداد مجوزهــای جــذب 

نیروی انســانی در سه سال اخیر به صورت 
در  و  اســت  یافتــه  افزایــش  توجهــی  قابــل 
ســال جــاری نیز تعــداد ۵۰ هــزار نفر مجوز 
جذب از سازمان اداری و استخدامی کشور 
اخــذ شــده کــه فرآینــد اجرایــی آن در حــال 

انجام است.
خدمــت  اســتمرار  دربــاره  ســلیمان زاده 
نیروهــای بازنشســته نیــز گفــت: مشــمولین 
تحصیلــی ســال  آغــاز  تــا   بازنشســتگی 

14۰1-14۰۰ تعــداد 9۵ هــزار نفر برآورد شــده 
اســت کــه بــر اســاس اطالعــات تا پایــان مهر، 
تعــداد بازنشســتگان ســال جــاری ۵9 هــزار و 

۳۵7 نفر بوده است.

دبیــر کمیته علمی کشــوری کرونا تاکید 
کــرد: بر اســاس پروتــکل علمی، افــراد باالی 
60 ســال می تواننــد بعــد از ۲۸ روز از تزریــق 
دوز دوم واکسن کرونا، دوز اضافه را تزریق 

کنند.
حمیدرضــا  دکتــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
جماعتــی در حاشــیه نشســت کمیتــه علمــی 
کشــوری کرونــا با حضور در جمــع خبرنگاران، 
گفت: امروز)سه شــنبه( در جلســه در خدمت 
آقــای دکتــر یزدان پنــاه از فرانســه بودیــم کــه 
گایدالیــن درمــان کوویــد را در فرانســه تدوین 
کــرده بــود و دربــاره آخریــن اقدامــات درمانی 
شــده،  وارد  فرانســه  پروتکل هــای  در  کــه 
دربــاره  مباحثــی  همچنیــن  کردنــد.  صحبــت 
واکسیناسیون مطرح شد. استراتژی هایی که 
بــرای تشــویق مردم بــه انجام واکسیناســیون 
باید انجام دهیم، مطرح شد؛ شامل تبلیغات 
شــبکه های  و  رســانه ها  طریــق  از  وســیع 
اجتماعــی، هنرمنــدان و افــراد صاحــب نفــوذ 

و... همچنیــن دربــاره اســتفاده از دوز بوســتر 
و اضافه تاکیداتی انجام شد.

وی افــزود: در افــراد بــاالی 6۰ ســال بــه 
دارنــد،  کــه  ایمنــی ضعیفــی  دلیــل سیســتم 
توصیه سازمان جهانی بهداشت این است که 
حتما برای آنها دوز اضافه تزریق شــود. یعنی 
عالوه بر تزریق دو دوز واکسن، یک دز اضافه 
هم برایشان تزریق شود. به خصوص افرادی 
که نقص سیستم ایمنی دارند یا بیماری هایی 
دارند که سیستم ایمنی شان ضعیف می شود 
یــا داروهایــی را مصــرف می کننــد کــه باعــث 
ایمنی شــان  سیســتم  در  اختــالل  و  نقــص 
می شــود، توصیه بر این اســت که دوز اضافه 

را تزریق کنند.
دربــاره  پروتــکل  فعــال  گفــت:  جماعتــی 
افــراد بــاالی 6۰ ســال اســت کــه دوز اضافه را 
تزریــق کنند. معموال به این صورت اســت که 
حداقــل زمــان برای تزریــق دز اضافه، 2۸ روز 
بعد از تزریق دوز دوم است. یعنی بعد از 2۸ 

روز از تزریــق دوز دوم، می توانیــم دوز اضافــه 
را تزریــق کنیــم. البتــه ایــن زمــان بــر اســاس 
دارد،  وجــود  کشــور  در  کــه  اســتراتژی هایی 

می تواند متغیر باشد.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا افــراد باالی 
6۰ ســالی کــه دو دوز واکســن ســینوفارم را 
تزریــق کرده انــد، حتمــا باید بــرای دوز اضافه 
هــم همیــن واکســن را تزریــق کننــد یــا خیر، 
گفت: در این باره حتما این مســاله نیســت. 
با این حال  در این زمینه پروتکلی در وزارت 
بهداشــت وجــود دارد. توصیــه بــر ایــن اســت 
کــه هرنــوع واکســنی را از هــر پلتفرمــی کــه 
تزریــق  را  واکســن  همــان  کرده انــد،  تزریــق 
کننــد. البتــه شــعار اینکه بهترین واکســن در 
دســترس ترین واکســن اســت، اینجا مصداق 
پیــدا می کنــد. بنابرایــن هــر واکســنی کــه در 
دســترس اســت، از آنجایــی کــه در شــرایطی 
بــه  منجــر  می توانــد  پاندمــی  کــه  هســتیم 
بعــدی شــود و شــرایطمان  ایجــاد پیک هــای 

هنــوز  جامعــه  کلــی  واکسیناســیون  نظــر  از 
عقــب اســت، توصیــه ایــن اســت  کــه ســریعا 
ایــن واکسیناســیون را انجام دهیم تا شــاهد 
پیک هــای بعــدی در کشــورمان نباشــیم. در 
مجموع اکنون بر اساس پروتکل علمی افراد 
بــاالی 6۰ ســال می تواننــد بعــد از 2۸ روز دز 

اضافه را تزریق کنند.
دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری  اظهــارات 
کرونــا درباره تزریق دوز اضافه واکســن کرونا 
ســنین  در  دوم  دوز  تزریــق  از  بعــد  روز   2۸
بــاالی 6۰ ســال در حالیســت که پیــش از این 
وزارت بهداشت در اطالعیه شماره چهار خود 
اعــالم کــرده بود که» افراد باالی 6۰ ســال که 
دو نوبت واکسیناســیون اولیه از واکسن های 
غیرفعال شده)ســینوفارم، کوواکسین بهارات 
و کووایران برکت( اســتفاده کرده اند، بایستی 
نوبــت ســوم واکســن ترجیحــا مشــابه نوبــت 
اول)غیرفعــال شــده( و بــه فاصلــه 4 مــاه از 

نوبت دوم دریافت نمایند.«

رئیس اتحادیه امالک: دفاتر 
امالک متخلف با همکاری 

پلیس پلمپ می شوند
امــالک،  اتحادیــه مشــاوران  رئیــس  اعــالم  بنابــر 
برخــی دفاتــر امالک کــه تخلفاتی مثل ارائــه نکردن کد 
رهگیــری، اضافــه دریافت یا دریافــت بیعانه را مرتکب 
نیــروی  و  اتحادیــه  بازرســان  همــکاری  در  می شــوند 
انتظامــی بــا آنهــا برخورد می شــود که اخیــرا 6۹۳ مورد 

تذکر به این واحدها داده شده است.
در  خســروی  مصطفی قلــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
نشســتی بــا حضــور بازرســان اتحادیــه مشــاوران امالک 
در  انتظامــی  نیــروی  کــرد:  اظهــار  و خبرنــگاران  تهــران 
برخــورد بــا دفاتــر امالک متخلفی که از ســوی بازرســان 
اتحادیــه مشــاوران امــالک، تخلــف آنهــا محــرز می شــود 
همــکاری مناســبی بــا مــا دارد کــه از آنها کمال تشــکر را 
دارم. تمام امنیت ما در کشور به برکت نیروی انتظامی، 

این افراد مومن و پرتالش است.
وی افــزود: بــر اســاس منشــور ضوابــط و مقــررات 
دســتورالعمل اجرایــی مشــاوران امــالک، تکالیــف در 16 
بنــد مشــخص شــده کــه بازرســان اتحادیه بــه آن توجه 
می کننــد. برخــی از این موارد شــامل رویت نکردن اصل 
ســند و مــدارک هویتی متعامــالن، نگرفتن کد رهگیری، 
دریافــت مبلــغ اضافه برای کد رهگیــری، تنظیم قرارداد 
صــوری، اضافــه دریافــت، تنظیم قرارداد بــرای ملکی که 
سندش در بازداشت است، استفاده از کارتخوان واحد 
صنفــی و اخــذ بیعانــه اســت کــه اتحادیــه به ایــن موارد 
حســاس اســت و از طریــق 2۰۰ بــازرس شــهر تهــران بــا 
آنهــا برخــورد می کنــد. در هر منطقه از شــهر تهران ۸ تا 

1۰ بازرس داریم.
رئیــس اتحادیه مشــاوران امــالک تاکید کرد: از 24 
مهرمــاه 14۰۰ بــه مدت یک هفتــه 69۳ واحد صنفی در 
شــهر تهران اخطار دریافــت کرده اند که نیروی انتظامی 

با آنها برخورد کرده است.
خســروی بــا بیــان اینکــه بعضــا از صحبت هایــی 
کــه در جمــع دوســتانه صــورت می گیــرد سوءبرداشــت 
می شــود، گفت: در یک نشســت صمیمانه بنده عرض 
کــردم پلیــس کارش حســاس اســت و برخــی پلیس ها 
و  آمریــکا  پلیــس  منظــورم  کــه  دارنــد  خــرده  شیشــه 
انگلیس بود اما به دلیل شــرایط بد جســمی نتوانستم 
کالم را ادامــه دهــم. در ادامــه می خواســتم عرض کنم 
پلیــس مــا نیروی انتظامی به معنای نظم دهنده اســت 
که متاســفانه امکان تکمیل جمله فراهم نشــد. از این 
صحبــت برداشــت های منفــی شــده کــه همیــن جــا از 
نیــروی انتظامــی عذرخواهــی می کنــم. پــدر خــود بنده 
پلیــس بــوده و اگــر خــدای نکــرده جســارتی بــه نیــروی 
انتظامــی بشــود بــه پدر من هم منتســب خواهد شــد. 
بنابرایــن همــواره بایــد به سبزپوشــان نیــروی انتظامی 

بگذاریم. احترام 
وی همچنیــن با اشــاره به انتقــاد برخی نمایندگان 
مجلــس از صنــف مشــاوران امــالک گفــت: بعضــی از 
نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســالمی که همگی 
ســاماندهی  خواســتار  هســتند  اندیشــمند  و  باســواد 
اتحادیــه امــالک شــدند که ما نیــز در زمینه ســاماندهی 
و اصــالح، مشــکلی نداریــم. بــه هــر حــال خودپاالیشــی 
منجر به پیشرفت می شود که از آن استقبال می کنیم. 
بنابراین از نمایندگان محترم دعوت می کنم به اتحادیه 
تشــریف بیاورند تا اگر قرار اســت برای صنف مشــاوران 
امــالک، قوانیــن و مقرراتــی را تنظیــم کننــد حــرف مــا را 
هم بشــنوند و از نظرات کارشناســان و دلســوزان صنف 

استفاده کنند.
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امالک خاطرنشــان کرد: 
بــا شــناختی کــه از آقای قالیبــاف ریاســت مجلس دارم 
ایشــان را فــردی می شناســم کــه از نظــرات کارشناســان 
اســتفاده می کننــد. ضمــن احتــرام بــه همــه نماینــدگان 
مجلــس، بنــده عــرض می کنــم موضــوع تعییــن حقــوق 
ثابت برای مشاوران امالک، امکان پذیر نیست و باید در 

این زمینه همفکری بیشتری با ما صورت بگیرد.

 پرداخت تسهیالت
۱00 میلیونی مشاغل خانگی 

به سربازان ماهر
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار تهران 
از پرداخت مبلغ ۱00میلیون تومان تســهیالت در قالب 
مشــاغل خانگی به ســربازان ماهر و منقضی از خدمت 

خبر داد.
به گزارش  پایگاه اطالع رســانی اســتانداری تهران، 
حشمت اله عسگری در جلسه گروه کاری مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه نیروهای مســلح اســتان که با محوریت 
اعطــای تســهیالت شــغلی به ســربازان ماهــر و منقضی 
خدمــت برگــزار شــد، افــزود: در راســتای ایجاد اشــتغال 
و بهره منــدی ســربازان وظیفــه ماهر منقضــی از خدمت 
نیروهای مســلح مبلغ 1۰۰ میلیون تومان تســهیالت در 
قالب مشــاغل خانگی در 1۳۳ رســته شغلی بخش های 
کشــاورزی، صنعــت، خدمات، گردشــگری و فرهنگی به 

عاملیت پنج بانک پرداخت می شود. 
وی گفــت: ایــن تســهیالت مختــص ســربازان ماهر 
منقضی از خدمتی است که دارای مدرک مهارت آموزی 
و فنــی و حرفــه ای هســتند کــه از طریــق نام نویســی در 
ســامانه مشــاغل خانگــی و بارگــذاری مــدارک مهارتــی و 
همچنین کســب مجوزهای الزم از دســتگاه های اجرایی 

اقدام می کنند. 
در پایــان مقــرر شــد دبیرخانــه ایــن تســهیالت در 
اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان مســتقر و 
همچنیــن ابهامــات موجود در خصوص ســود تســهیالت 

مرتفع شود.

اخبـــــــــــــــــار

اعــالم  نامــه  رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
وصــول معرفی وزیر پیشــنهادی آمــوزش و پرورش را 

در مجلس قرائت کرد.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی روز سه شنبه 
نامــه  رئیــس مجلــس  قالیبــاف  مجلــس، محمدباقــر 

رئیــس جمهــوری بــرای معرفــی مســعود فیاضــی وزیر 
پیشــنهادی آموزش و پرورش به مجلس برای بررســی 

صالحیت و رای اعتماد را به شــرح زیر قرائت کرد:
»در اجــرای اصــل 1۳۳ قانون اساســی جمهوری 
آقــای مســعود  ایــران بدیــن وســیله جنــاب  اســالمی 

فیاضی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را به همراه 
مشــخصات و ســوابق و برنامــه ایشــان بــرای اخــذ رای 

اعتماد به مجلس شورای اسالمی معرفی می کند.
دوام توفیقات جنابعالی و همکاران محترم را از 

خداوند متعال خواستارم.

سید ابراهیم رئیسی«
از  بعــد  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
مــاده  طبــق  گفــت:  وصــول  اعــالم  قرائت نامــه 
بــه  پیشــنهادی  وزیــر  برنامه هــای  آئین نامــه   2۰2
از  پــس  می شــود.  ارجــاع  مجلــس  کمیســیون های 

گزارش کمیسیون های مرتبط، رسیدگی به صالحیت 
کار  دســتور  در  آینــده  هفتــه  در  پیشــنهادی  وزیــر 
مجلــس قــرار می گیــرد. در زمــان قرائت نامــه معرفی 
وزیــر پیشــنهادی آموزش و پــرورش، تعداد زیادی از 

نمایندگان به نشانه مخالفت دو دو می کردند. 

نامه معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس اعالم وصول شد

اشخاص باالی 60 سال ۲۸ روز پس از تزریق دز دوم واکسن کرونا 
دوز اضافه بزنند

 به کارگیری نیروی جدید به صورت حق التدریس آزاد
یا عناوین مشابه ممنوع شد

وزیر بهداشت: ۱۷ قلم فرآورده طبی و سنتی 
برای درمان کرونا مجوز گرفت


