
برنامه هــای  در  تجــارت  توســعه  حــوزه 
دولــت ســیزدهم دارد تــاش می کنــد با روشــی 
متفــاوت از دولت هــای قبــل تحریم ها را پشــت 
ســر بگــذارد، جایــگاه ویــژه ای دارد؛ زیــرا رفــع 
بخــش قابــل توجهــی از چالش  هــای روز افــزون 
اقتصاد کشــور نیز به رفع موانع تجارت خارجی 
کشور وابسته است. علیرضا پیمان پاک، معاون 
وزیــر صمــت و رئیــس ســازمان توســعه تجــارت 
در گفت وگــو بــا عصــر اقتصاد افزون بر تشــریح 
رویکــرد جدیــد حــوزه توســعه تجــارت، توضیــح 
می دهــد که چرا در کشــور مــا دولت ها، غالبا از 

اجرای برنامه هایشان باز می مانند.

شــما قبل از تصدی معاونت وزیر صمت و 
ریاست سازمان توسعه تجارت عنوان می کردید 
کــه ایــن ســازمان بایــد از وضعیــت ثبت محوری 
خــارج و به ســازمانی عملیاتــی در عرصه تجارت 
خارجــی تبدیــل شــود، هنــوز بــر همــان عقیــده  

هستید؟
اولیــن معضلــی کــه در دولــت هــم بــا آن 
مواجــه هســتیم و رســانه ها و مــردم بایــد بــه آن 
دقــت کننــد، موضــوع فقــدان برنامــه اســت. در 
دولــت هیــچ نقشــه راهی وجود نداشــته اســت. 
ایــن تنهــا مربوط به دولت قبلی نیســت؛ به نظر 
می رســد کال دولت هــا از زمانــی دچــار روزمرگــی 
شــدند. یعنــی دولت هــا فقــط متمرکــز شــدند بر 
حــل مشــکالت امــروز و از برنامه ریــزی غفلــت 
شــده اســت. اگــر مــردم، رســانه و حتــی مجلس 
و مســئوالن از دولت مطالبه غیرمنطقی داشــته 
باشــند، دولت ســیزدهم هم به بالی دولت های 

قبلی دچار خواهد شد.
می کنــم  مشــاهده  مــن  کــه  چیــزی  االن 
درخواســت حــل فــوری مشــکالت اســت؛ یعنــی 
مطالبــه  دولــت  از  کــه  اســت  روزمرگــی  همــان 
فاطمــی  آقــای  ماننــد  فــردی  طبیعتــا  می شــود. 
فــردی  و  داشــته  برنامه ریــزی  ذهــن  کــه  امیــن 
استراتژیســت بــوده ، از وقتــی وارد عرصــه اجــرا 
شده است به خاطر همین نوع مطالبات داره به 

سمت روزمرگی هل داده می شود.
مثــل در جریان خودرو که برنامه بلند مدت 
داریــم، همــان ابتدای کار کــه می خواهیم برنامه 
را پیــاده کنیم، با چهار چالش مواجه می شــویم. 
بنابرایــن دنبــال حــل ایــن چالش  هــا می رویــم، 

برنامه به حال خود رها می  شود.
تجــارت  توســعه  ســازمان  در  وضــع  ایــن 
هــم وجــود دارد، کــه توقــع دارنــد مشــکالت در 
کوتاه مــدت حــل شــود و در عمــل فرصــت داده 
نمی شود که برای حل ریشه ای مشکالت اقدامی 
جــدی صــورت بگیرد. در واقع مطالبــات از دولت 
بایــد منطقی باشــد و به جــای مطالبه حل فوری 

مشکالت، باید از دولت مطالبه برنامه شود.
به نظر شما چاره این مشکل چیست؟

بــرای حــل مشــکل بایــد زیرســاخت اصالح 
شــود. کاری کــه در ایــن ســازمان قصــد داریــم 
انجــام بدهیــم مشــخص کــردن هــدف و نقشــه 
راه اســت. در پنــج ســال آینــده مــا یــک هــدف 
داریــم و می خواهیــم صــادرات غیــر نفتــی را 35 
میلیارد دالر افزایش بدهیم. حاال می آیند به این 
هــدف خــرده می گیرنــد کــه این رقم کم اســت یا 
ایــن زیــاد اســت. ایــن ایــرادات هم محل اشــکال 
نیست. ما برنامه ریزی کرده ایم و هدف مشخص 
شــده اســت، کشــورهای هــدف صادراتــی را هــم 

اولویت بنــدی کردیــم و بــرای رســیدن بــه هــدف 
تعیین شده هم 20 اقدام تعریف شده است.

بــه شــما اجازه عمل بــه برنامه ای را که نام 
بردید، می دهند؟

کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
چــون مــا فعالیتمــان بــه خــارج از 
مرزهــا مربــوط می شــود، کمترین 
مشــکل را داریــم. بــرای ما ســه یا 
چهار مشــکل اساســی وجود دارد 
بــه تحریــم و  کــه مربــوط اســت 
چالش هــای FATF کــه اینها قابل 
حل اســت. به آســانی می توان با 
تحریم کنار آمد و آن را حل کرد؛ 

ولی وقتی پایمان را داخل مرز می گذاریم متوجه 
مشــکالتی می شویم که به مراتب حل کردنشان 

سخت تر هستند.
یعنی تحریم های داخلی سخت تر است؟

تحریم داخلی هم که اصطالح  شده است، 
تقصیــر دولــت نیســت؛ بلکــه ناشــی از درک و 
شناســایی اشتباه مســئله است که ناشی از یک 
فضــای مشــوش سیاســت زده اســت؛ فضایی که 
در آن، همــه انتظــار دارند و انتظارات کوتاه مدت 

نابجا.
یــک دولتــی االن مدیریــت کشــور را با 400 
هزارمیلیــارد تومــان کســری بودجــه بــه دســت 
گرفتــه اســت؛ ایــن یعنــی دولــت در وضــع صفــر 
مالــی هــم نیســت، بلکــه زیر صفر اســت. دولت 
خیلی باید تالش کند تا خودش را به سطح صفر 
برســاند، اما انتظارات در حد ســوئیس و آلمان و 

کشورهای پیشرفته مطرح می شود.
و  انتخابــات  فضــای  از  ناشــی  اتفــاق  ایــن 

انتظاراتــی کــه در رقابت هــای انتخاباتــی مطــرح 
می شود، نیست.

انتخابــات همیــن اســت؛ ولــی ایــن اشــتباه 
اســت. امــا اگــر مطالبه گر به بلوغ برســد کســی 
هــم که مخاطب این مطالبه قرار 
می گیرد، سعی می کند در مقابل 
پاسخ درست به مطالبات بدهد.

شــاید نهادینه شدن تحزب 
ایــن  حــل  راهکارهــای  از  یکــی 

معضل است.
ایــن حــرف درســت اســت؛ 
اجرایــی  و  عملیاتــی  راهــکار  امــا 
اینکــه  جــای  بــه  کــه  اســت  ایــن 
مشــکالت  فــوری  حــل  و  ارزانــی 
را مطالبــه کنیــم، همان طــور که گفتــم، از دولت 
برنامــه مطالبــه کنیــم. عنــوان می شــود کــه صــد 
روز گذشــته اســت، شــما کجای دنیا دیده اید که 
مشکالت 100 روزه حل شود؟ اما ای کاش مردم 
ما و رسانه های ما در صد روز می پرسیدند نقشه 

عملیاتی و برنامه شما چی شد؟
چــرا دولــت هــا قبل از قرار گرفتــن در این 

جایگاه برنامه ندارند؟
من واقعا در حوزه خودم می گویم که برنامه 
هست. شما همین االن در حوزه وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت می توانید از آقــای فاطمی امین 
برنامــه مطالبــه کنیــد؛ نــه اینکــه بگوییــد چــرا در 
ســه مــاه خــودرو را ارزان نکردی، نــه اینکه وضع 
پایین دستی فوالد چرا بهبود پیدا نکرده؟ یا بازار 

سیمان مشکالتش چرا حل نشد؟
ایــن  در  بایــد  کمیســیون صنایــع مجلــس 
ســه مــاه وزیــر صمــت را می خواســت و از او مــی 
پرســید کــه شــما یــک فــرد برنامه ریز هســتی که 
االن وارد وزارتخانه شدی و چالش های وزارتخانه 
را دیــدی، حــاال برنامه خــودت را با این چالش ها 
چطــور هماهنــگ کــردی؟ برنامه شــما بــرای رفع 
ایــن چالش ها چیســت؟ نه، اینکــه آقای نماینده 
از وزیــر مطالبــه پایانــه ای را بکنــد کــه در حــوزه 
انتخابیــه اش بایــد ســاخته مــی شــد. البتــه ایــن 
انتظار هم بجاست ولی این پایانه نیاز به بودجه 
دارد کــه تامیــن نشــده اســت. االن 900 میلیــارد 
اســت  مصــوب  صادراتــی  مشــوق های  تومــان 
ولــی یــک ریــال هم پرداخت نشــده اســت؛ چون 
بودجــه ای وجود ندارد. طرح این مطالبه فقط به 
چالشــی منتهی می شــود که نتیجه ای هم ندارد. 
امــا شــما از وزیــر صمــت این طــور مطالبــه کنید: 
آقــای فاطمــی امیــن، بــا توجــه بــه اینکــه بودجــه 
مشــوق  ها هیچ ســالی به درســتی تامین نشــده 
اســت، چــه برنامه ای بــرای تامین ایــن بودجه در 

سال 1401 دارید؟
ما برای این کار برنامه داریم، انتهای برنامه 
هم اعالم کردیم دولت اگر نتوانست مشوق های 
صادراتی را تامین کند ما به جای بودجه از دولت 
نفــت و گاز دریافــت می کنیــم. ســازمان توســعه 
تجــارت هســتیم و اگــر بلد نباشــم نفــت و گاز را 
بفروشــیم، باید این دم و دســتگاه را جمع کنیم. 
مــن بــا کمــک خــود تجــار کاری را که بــرای دولت 
ســخت اســت، انجام می دهم؛ یعنی نفت و گاز 
را بــه فــروش می رســانم، بودجه خــودم را تامین 
می کنــم و منابــع حاصله را به مشــوق ها و دیگر 
مــواردی کــه پیش بینــی شــده اســت، تخصیــص 

می دهم.
ایــن برنامــه مــن اســت و این را بایــد از من 

مطالبــه کنیــد نــه اینکــه از من بخواهیــد از هیچ 
برای شما پایانه بسازم، نمایشگاه بزنم. آن وقت 

چگونه صادرات را توسعه بدهم؟ 
دولــت چقــدر هماهنگــی کــه در ابتــدا در 

مورد آن صحبت می کرد را دارد؟
و  اســت  هماهنــگ  باالدســت  در  تیــم 
فرمانده هــا بــا هــم هماهنگ هســتند ولــی بدنه 
دســتگاه ها بــا هــم هماهنگ نیســتند. یک مثال 
می زنــم شــما حتمــا آن را منتشــر کنیــد. یکــی 
از چالش هــای مــا ســر تجــارت بــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی مرتبــط بود؛ چون بــه دلیل ممنوعیت 
صــادرات  تمــام  پاکســتان  از  نارنگــی  واردات 
ترحیجی ما با پاکستان متوقف شده بود. با وزیر 
بــه جلســه با مقامــات پاکســتانی رفتیــم. رئیس 
هیــات یــک دســتمال کاغــذی را از جادســتمالی 
بــرون کشــید، گفت بــرای یک دســتمال قیصریه 
را بــه آتــش نمی کشــند، بــرای یــک نارنگــی نباید 
تجارت دو کشــور متوقف شــود. طرف پاکستانی 
با تعجب پرســید چیزی شــده اســت؟ چرا عوض 
شــدید شــماها. اما این اتفاق در سطوح پایین تر 
اتفاقــی  بــاال  ســطوح  در  وقتــی  نمی دهــد.  رخ 

می افتد در سطوح پایین مقاومت می شود.
یعنــی شــما بــا مقاومــت ســاختاری مواجه 

هستید؟
بله مقاومت در داخل ساختار. اما نمی شود 
که شما به یک باره 200 هزار نفر را اخراج کنید. 
حــذف مقاومــت زمــان می بــرد. در ســطوح باالی 
دولــت همــه بــا هــم هماهنــگ هســتند. قبــل از 
ایــن، اگــر ایــن موضوع مطرح می شــد خــود وزیر 
مقاومــت می کــرد که اگر اجــازه واردات نارنگی را 
بدهــم، جــواب کشــاورز را چی بدهــم؟ االن وزیر 
جهاد کشــاورزی خودش راهــکار پیدا می کند که 
ایــن نارنگــی را از پاکســتان می گیــرم در مقابــل 
نارنگی خودم را به روسیه صادر می کنم و از من 
می خواهد که این راهکار را اجرا کنیم تا مشکل 
تجــارت ترجیحــی بین دو کشــور ایران-پاکســتان 

برطرف شود.
امــا در ســطوح پاییــن اصال اجرا نمی شــود. 
نامه وزیر در سطوح پایین تر 180 درجه متفاوت 
اجــرا می شــود؛ چــرا چــون کارشناســی کــه چهل 
سال یک کار را انجام داده است نمی تواند تغییر 
رویــه بدهــد. اصــال 40 ســال بخشــی نگری بــوده 

است.
می توانید این وضع را تغییر بدهید؟

می شود اما یک شبه نمی شود. من کارم در 
سازمان توسعه تجارت این بوده است که موارد 
را مــورد بــه مورد جلو می بــرم. به مرور، هر کدام 
از تغییرات و هم افزایی ها که شکل بگیرد، منافع 
حاصله باعث ایجاد انگیزه و کاهش مقاومت ها 

می شود.
لــوازم  نمایشــگاه  برگــزاری  آســتانه  در   
خانگــی هســتیم، حمایت هــای صــورت گرفته از 
ایــن صنعــت در قالــب ممنوعیــت وارد، بــه نظر 

شما موثر است؟
بــرای پرداختن به این موضــوع زمان زیادی 
الزم اســت. ایــن ممنوعیت هــا نــه خــوب بــوده 
است و نه بد. به عبارت دیگر، این ممنوعیت به 
خــودی خــود هیچ فایده ای ندارد، باعث آزار خود 
تولیدکننــده و مــردم می شــود و هیچ خروجی ای 
هم نخواهد داشت. این ممنوعیت باید هدفمند 
باشــد و در برنامــه دیــده شــود؛ امــا تا ایــن اتفاق 

نیفتد، فایده ای نخواهد داشت.

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

رئیس سازمان توسعه تجارت: از دولت به جای 
حل فوری مشکالت، باید برنامه مطالبه شود

pr
es

ide
nt

.ir 
س : 

عک

 چک تا پایان سال به خودپرداز 

متصل می شود
ویژه نامه صنعت لوازم خانگی 

منتشر شد
صفحه 5
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هوالرزاق

به آسانی می توان با 
تحریم کنار آمد و آن 
را حل کرد؛ ولی وقتی 

پایمان را داخل مرز 
می گذاریم، متوجه 

مشکالتی می شویم که 
به مراتب حل  کردن آنها 

سخت تر هستند

هشدار به دولت آمریکا درباره ممنوعیت 
صادرات نفت خام با هدف کاهش قیمت بنزین

ترجمه: سلیم حیدری

پیشــنهاد ممنوعیــت صــادرات نفــت 
خــام بــا مخالفت های شــدیدی در صنعت 
نفــت و گاز ایــاالت متحــده مواجــه شــده 
اســت. مخالفــان اســتدالل می کننــد، این 
نفتــی  حفاری هــای  بــه  تنهــا  ممنوعیــت 
آسیب می زند و به کاهش قیمت سوخت 

رانندگان کمکی نمی کند.
دولــت جــو بایــدن در حــال بررســی 
راه هایــی بــرای کاهــش قیمــت بنزیــن در 

ایــاالت متحــده اســت. قیمــت بنزیــن اکنــون بــه باالتریــن 
حــد خــود در هفت ســال گذشــته رســیده اســت. بایدن با 
درخواســت دموکرات هــا بــرای ارزیابــی همــه احتمــاالت از 
جملــه »گزینــه هســته ای« بــرای جلوگیــری از ممنوعیــت 

صادرات نفت خام آمریکا مواجه است.
کــه  معتقدنــد  صنعتــی  متخصصــان  و  تحلیلگــران 
ممنوعیتــی اتفاق نمی افتد و حتی اقدام غیرمحتمل دولت 
برای ممنوعیت صادرات نفت خام، قیمت ها را در پمپ ها 
کاهش نمی دهد. آنها می گویند که برعکس، قیمت بنزین 

می تواند حتی افزایش یابد.
در حالــی کــه رئیس جمهــوری آمریکا در حال بررســی 
اقداماتــی بــرای کاهــش قیمت هــای بــاالی انــرژی و به ویژه 
بنزیــن در ایــاالت متحــده اســت. تحلیلگــران می گویند که 
بهتــر اســت بــازار را بــه حال خود رها کنیم. بــه گفته آنان، 
ممنوعیــت صــادرات نفت خام جریان  جهانــی نفت خام را 
مختل می کند، قیمت های نفت خام WTI آمریکا را پایین تر 
می آورد، صنعت نفت آمریکا را از ســرمایه گذاری در تولید 
منصــرف می کنــد و چــون ســهم بیشــتری از عرضــه جهانی 
نفــت را در اختیار ســایر کشــورها از جمله اعضــای اوپک و 
اوپک پــالس می گــذارد، ایــن اقــدام در حالی رهبــری ایاالت 

متحده را تضعیف می کند.
قیمــت نفــت، 80 دالر و قیمــت بنزیــن در باالتریــن 
ســطح هفت ســال اخیر رســیده است. مســاله ای که برای 
رتبه بنــدی محبوبیــت رئیس جمهــوری مســتقر در ایــاالت 
متحــده اهمیــت دارد. بــه گفتــه تحلیلگــران، بــا ایــن حال، 
قیمت هــای بــاالی بنزیــن اکنــون بــه هیــچ وجــه یــک وضع 
اضطراری نیســت که نیاز به آزادســازی ذخایر اســتراتژیک 
نفت )SPR( یا ممنوعیت صادرات نفت خام داشته باشد.

در میــان بحــث دربــاره چگونگــی تأثیرگذاری بــر بازار 
جهانی نفت، صنعت ایاالت متحده فقط یک پیام به دولت 
بایدن دارد: از سیاســت های ضدنفتی عقب نشــینی کند و 
تولیدکنندگان نفت آمریکایی را به ســرمایه گذاری بیشــتر 
بــرای تأمیــن تقاضای کشــور به صورت فــوری و میان مدت 
تشــویق کنــد. ایــن هفتــه، 11 ســناتور دموکرات نامــه ای به 
بایدن ارسال کردند و از دولت خواستند که همه ابزارهای 
موجود را برای کاهش قیمت بنزین ایاالت متحده در نظر 
بگیرد. در نامه ســناتورها آمده اســت: »این ابزارها شــامل 
آزادســازی ذخایــر اســتراتژیک نفــت و ممنوعیــت صادرات 
نفت خام است. امیدواریم که شما این ابزار و سایر ابزارها 
را در نظر بگیرید تا بنزین را برای همه آمریکایی ها مقرون 
بــه صرفه تــر کنیــد.« تحلیلگــران می گویند کــه محدودیت 
صــادرات آمریــکا کمکــی بــه کاهش قیمت بنزیــن نخواهد 
کــرد. برعکس، قیمت ها مــی تواند حتی افزایش یابد، زیرا 
حتی اگر قیمت نفت خام WTI ســقوط کند، پاالیشــگاه ها 
همچنان به نفت خارجی سنگین تری نیاز خواهند داشت 
کــه بــا نداشــتن صــادرات حــدود 3 میلیــون بشــکه در روز 

توســط آمریــکا، تامیــن ایــن نفت خــام هم 
گرانتر تمام خواهد شد.

»کویــن بــوک«، مدیــر عامل شــرکت 
تحقیقاتــی کلیر ویو انرژی بــه بلومبرگ در 
ایــن بــاره گفتــه اســت: »اگــر نفــت خــام را 
مســدود کنیــد و باعــث کاهــش مصنوعــی 
قیمت WTI شوید، احتماالً بیشتر از اینکه 
بــه راننــدگان کمک کنید، به حفاری چاه ها 

آسیب می رسانید.«
»کار اینگهــام«، اقتصــاددان اتحادیــه تولیدکننــدگان 
انــرژی تگــزاس، نیــز بــه فاکس نیــوز دیجیتال گفته اســت: 
»اجرای ممنوعیت صادرات نفت خام مطلقاً هیچ فایده ای 

ً قیمت ها را باالتر می برد نه پایین تر.« ندارد. و احتماال
اینگهام تاکید کرده است که راه حل قیمت های باالی 
بنزین این است که از سر راه تولیدکنندگان آمریکایی کنار 

بروند.
روابــط  و  آرمبراســتر«، ســخنگوی شــرکت  »دانیــل 
عمومی شرکت تگزاس/نیومکزیکو به میدلند ریپورترتلگرام 
گفت: »از آنجا که نفت یک کاالی جهانی است، اگر ایاالت 
متحــده صــادرات را متوقف کند، و ســایر کشــورها یا اوپک 
ایــن شــکاف را پر نکنند، قیمت نفت خــام افزایش خواهد 

یافت.«
آرمبراستر افزود: »از آنجا که هزینه نفت خام 50 تا 
60 درصد قیمت بنزین در پمپ ها را تشــکیل می دهد، ما 
به سادگی هزینه را برای مصرف کنندگان آمریکایی افزایش 

می دهیم.«
»مایــک ســامرز«، رئیــس و مدیــر عامــل موسســه 
آمریکایــی نفــت آمریــکا )API( در مصاحبــه ایــن هفتــه به 
فاکــس نیــوز گفت که نبــود اطمینان درباره سیاســت های 

نفتی دولت، منجر به کمبود سرمایه گذاری شده است.
»دیــن فورمــن«، اقتصاددان ارشــد API، ماه ها پیش 
گفتــه بــود کــه سیاســت های نفتــی اخیــر دولــت بایــدن، 
از جملــه کشــتن کیســتون ایکــس ال و در نظــر گرفتــن 
مالیــات بیشــتر بــر ایــن صنعــت، »به نبــود اطمینــان برای 
ســرمایه گذاری طوالنی مدت در سوخت های فسیلی منجر 
شده است. این اقدام پیام کامالً اشتباهی برای این صنعت 
است و نشان می دهد که نمی تواند تقاضای مصرف کننده 

را در آینده نزدیک برآورده کند.«
انــرژی و  »بــن کیهیــل«، کارشــناس ارشــد امنیــت 
اســتراتژیک  مطالعــات  مرکــز  در  آب و هوایــی  تغییــرات 
مســتقر در واشــنگتن، هفته گذشــته در تفسیری نوشت: 
»ممنوعیــت صادرات نفت خــام می تواند نتیجه معکوس 

داشته باشد و قیمت بنزین را افزایش دهد.«
پاالیشــگاه ها همچنان باید برای گریدهای نفت خام 
قیمت گذاری شــده در برنــت، قیمت هــای باالیــی بپردازنــد. 
انتقال نفت خام یا محصوالت از ســاحل خلیج به ســاحل 
شرقی با قانون جونز محدود شده است. این ممنوعیت در 
داخل کشــور یک میدان مین سیاســی خواهد بود. کاهیل 
می گوید: »این اقدام منجر به واکنش شدید در ایالت های 
تولیدکننــده انرژی خواهد شــد، جایــی که تولیدکنندگان و 
پاالیشگاه های ساحلی خواهان صادرات بیشتر هستند.«

او خاطرنشــان کــرد: »بــه طور خالصــه، اعمال مجدد 
ممنوعیــت صــادرات نفــت خــام می توانــد آثــار فاجعه باری 

داشته باشد.«
منبع: راشاتودی

پیمان پاک: اگر مردم، رسانه و حتی مجلس و مسئوالن از دولت مطالبه غیرمنطقی داشته باشند، دولت سیزدهم 
هم به بالی دولت های قبلی دچار خواهد شد

قرنطینه امتناع کنندگان از تزریق واکسن از اتریش 
آغاز شد

ترجمه: محمود نواب مطلق

هشدار پاپ درباره افزایش بی  توجهی به فقرا

اعظــم  صــدر  شــلنبرگ،  الکســاندر 
پاییــن  نــرخ  از  ابــراز تأســف  بــا  اتریــش، 
واکسیناســیون در ایــن کشــور و شــرم آور 
خواندن آن، دستور داد تمامی افراد باالی 
۱۲ ســال کــه واکســن نزده انــد، قرنطینــه 
شــوند. اتریش اولین کشــور جهان اســت 

که چنین اتفاقی در آن رخ می دهد. 
صــدر اعظــم اتریــش دو روز پیــش، 
پس از جلســه با مســئوالن نه اســتانی که 

میلیون هــا نفــر از افــراد بــاالی 12 ســال آنها هنوز واکســن 
نزده اند و جویا شــدن نظرات آنان، دســتور قرنطینه آنها را 
از نیمه شب صادر کرد و گفت همگی موظفند آن را رعایت 

کنند. 
الکســاندر شلنبِرگ طی یک کنفرانس خبری در وین 
گفــت: »اوضــاع وخیم اســت. ما این تصمیم را به ســادگی 
اتخاذ نکردیم؛ اما با کمال تأسف ضرورت دارد این تصمیم 
اتخاذ شــود. نرخ واکسیناســیون بســیار پایین است و باید 
برای جلوگیری از گســترش همه گیری کرونا آن را افزایش 

دهیم. از این رو، این اقدامات اجتناب ناپذیر است.« 

اتریــش  مــردم  از  65درصــد  حــدود 
تاکنــون بــه طــور کامل واکســینه شــده اند. 
این نرخ یکی از پایین ترین نرخ های اروپای 
غربــی در زمینــه واکسیناســیون  بــر ضــد 
کوویــد 19محســوب می شــود. بــر اســاس 
این دســتور، بــرای اولین بار درجهــان افراد 
مشمول آن حق ندارند از منزل خارج شوند 
مگــر برای خریــد مایحتاج روزانــه، ورزش و 

امور پزشکی. 
بنا به دستور صدر اعظم، کنترل نامحسوس در این 
امــر اجــرا می شــود. ولف گانگموکِشــتاین، وزیر بهداشــت 
اتریش، نیز روز یکشــنبه 14 نوامبر)23آبان( اعالم کرد 10 
روز پس از اجرای این طرح یک ارزیابی از تأثیر آن به عمل 
می آیــد. او از کســانی کــه در برابر واکسیناســیون مقاومت 
می کنند، خواست هرچه سریعتر برای این کار اقدام کنند. 
شــبانه باید آن را تصویب کند. در این کشــور 9/8 میلیون 
نفری، شنبه، 13 نوامبر)22آبان( 13 هزار مورد جدید ابتال 

به کووید 19 به ثبت رسیده است.
منبع : راشاتودی

نوامبر)۲۳آبــان(   ۱۴ یکشــنبه  روز 
نوامبــر   ۱۴ یکشــنبه،  کاتولیــک  کلیســای 
گرامــی  را  فقــرا  جهانــی  روز  )۲۳آبــان(، 

داشــت. پنــج ســال پیــش، بــه ابتــکار پاپ 
فرانســوا ایــن روز بــه عنــوان روز جهانــی 
فقــرا نام گذاری شــد. به همین مناســبت، 
این مقام عالی کلیسای کاتولیک دو هزار 
نفــر از پیروانــش را در کلیســای ِســن پییِر 
روم گرد هم آورد. پس از مراســم، خیران 

بسته های معیشتی  توزیع کردند. 
نگرانی پاپ فرانســوا در قبال فقرا امری تازه نیســت؛ 
او در کشــور زادگاهــش آرژانتیــن نیز همــواره در کنار فقرا 
بوده اســت. پاپ در ســخنرانی یکشنبه  توجه همگان را به 
اقدامات عملی برای مبارزه با فقر و عنایت بیشتر به فقرا  
بــه عنــوان ضعیف تریــن حلقه هــای زنجیــره انســانی که از 

نظر او »بیش از همه در معرض سختی و 
مضیقه و سرکوب « قرار دارند؛ جلب کرد.

 اگرچه او در این مراسم مستقیما به 
پنــاه جویــان و مضــرات آب و هوا اشــاره ای 
نکــرد؛ راه انــدازی برنامــه ای بــرای مبــارزه با 
تغییرات آب وهوایی به نام »الئوداتو سی«  
را اعــالم کــرد. ایــن برنامه طی هفت ســال 
اجرا می شــود. هدف آن پاســخ به »فریاد 
زمین و فریاد فقرا« است. تنها چند ساعت 
پس از پایان اجالس سران کشورهای جهان در گالسکو با 
موضوع تغییرات اقلیمی جهان، پاپ در این مراسم  تمامی 
رهبران سیاسی و همه دلسوزان  زمین را برای »اقدامی از 
روی شجاعت و بصیرت« در این امر فراخواند و آنان را  به 

مراقبت از » خانه مشترک«  دعوت کرد.
منبع: یورونیوز

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
شوفاژ تهران:  افزایش قیمت 

محصوالت و رکود بازار مسکن 
موجب افت تقاضای خرید 

محصوالت گرمایشی شد
و شــوفاژ لــوازم فروشــندگان اتحادیــه رئیــس
تهویــهمطبــوعتهرانبــابیاناینکهکاالهایگرمایشــی
بــهانــدازهنیــازبــازاروجــوددارد؛بیــانکــردکــهاغلب
کاالهــایگرمایشــیبــاکیفیــتبســیاربــاالدرکشــور
تولیدمیشــودبهگونهایکهنیازیبهوارداتنیســت
همچنیــنکارخانجــاتتولیدکننــدهبــرایتامیــنمــواد

اولیهموردنیازپیشبینیهایالزمراکردهاند.
بــه گــزارش اتاق اصنــاف تهــران، محمدباقر معتمد 
گفــت: نســبت بــه ســال گذشــته بــازار ایــن محصــوالت 
توســعه نیافتــه و حتــی میــزان بــازار امســال نســبت بــه 
ســال گذشــته نه تنها رشــد نداشــته بلکه ۱۰تا ۱۵درصد 
نیز کوچک تر شــده اســت. کاهش تقاضا و ثابت ماندن 
تیــراژ تولید کارخانه های داخلی موجب ثبات نســبی در 
بــازار محصوالت گرمایشــی مانند پکیــج و تهویه مطبوع 

شده است.
او در ادامــه تاکیــد کــرد: هــر ســال بــا آغــاز فصل 
ســرما با رشــد تقاضا مواجه بودیم؛ اما افزایش قیمت 
محصوالت و رکود شدید بازار مسکن بر افت تقاضای 
خرید محصوالت گرمایشــی تاثیر زیادی داشــته است. 
همــواره در فصــول ســرد ســال در حــوزه موتورخانه هــا 
بخشــی از تقاضا افزایش می یابد اما در حوزه پکیج ها 
تقاضــا در طــول ســال تقســیم می شــود؛ زیــرا خریــد و 
نصــب پکیــج و رادیاتــور آخریــن مرحلــه تکمیــل واحــد 
ساختمانی است با این روند امسال نیز با فرا رسیدن 
فصــل ســرما بایــد فشــار تقاضــای خریــد اینگونه اقالم 
افزایــش می یافــت کــه هنــوز چنیــن چیــزی را در بــازار 

نیستیم. شاهد 
معتمــد بــا بیــان این کــه مهمتریــن عامــل کاهــش 
بــه  را می تــوان  تقاضــای خریــد محصــوالت گرمایشــی 
رکــود بــازار و افزایــش قیمــت مســکن ربــط داد افــزود: 
تولیدکننــدگان بــه نســبت رشــد هزینه هــای تمام شــده 
بــرای کاال تنهــا بیــن ۸تــا ۱۰درصد قیمت محصوالتشــان 
را افزایــش داده انــد ایــن درحالــی اســت کــه اکنــون بــه 
دلیــل وضــع خوب تولید و اطمینــان تولیدکننده به بازار 
نســبت بــه فراوانــی عرضــه در برخی موارد شــرکت های 
توزیع کننــده حتــی از اعمــال ســود ۷درصــدی مصــوب 
۲الــی  بــه ســود  و  کــرده  نیــز خــودداری  خرده فروشــی 

۳درصدی بسنده کرده اند.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان لوازم شــوفاژ و تهویه 
مطبوع تهران در خصوص نیاز ســاالنه و ســهم تقاضای 
بــازار گرمایشــی بیــان کــرد: بــرآورد این چنین اســت که 
نیــاز ســاالنه بــه محصــوالت گرمایشــی و تهویــه مطبوع 
معــادل نیمــی از ۷۰۰تا ۸۰۰هزار واحد مســکونی اســت 
که ســاخته می شــود؛ زیرا نیمی از این ســاختمان ها به 
محصوالت صنایع گرمایشی مانند دیگ ها، پکیج ها و...
نیاز دارند. با این روند ســاالنه نیازمند ۳۵۰تا ۴۰۰هزار 
دســتگاه انــواع محصــوالت گرمایشــی هســتیم که همه 
آنها در داخل تولید می شود؛ همچنین نیاز بازار ساالنه 
بــه دیــگ و مشــعل ۳۰تــا ۴۰هزار دســتگاه و انواع پمپ 

۶۰هزار دستگاه است.
معتمــد در ارتبــاط بــا حجــم تقاضــا در بــازار بیــان 
از کاالهــای  بــرای برخــی  اکنــون تقاضــای خریــد  کــرد: 
گرمایشی مانند رادیاتورها و دیگ های چدنی و فوالدی، 
پکیج ها، پمپ ها، مشــعل ها، ابــزار کنترل موتورخانه ها 
و شــیرآالت مربــوط بــه رادیاتــور و موتورخانه هــا بیشــتر 
اســت کــه شــاهد مقــدار زیــاد تقاضــای خریــد قطعــات 
یدکــی دســتگاه هایی کــه در منــازل کار می کننــد ماننــد 
و  مشــعل  رلــه  و  دینــام  و  پمــپ  دینــام  الکلتروپمــپ، 

قطعات مربوط به پکیج ها هستیم.
ایــن حــوزه گفــت: ســهم  او در خصــوص واردات 
واردات در زمینه رادیاتور به کشــور بســیار ناچیز است؛ 
همچنیــن دیگ هــا و رادیاتورهــا وارد نمی شــوند و عالوه 
بــر تامیــن نیــاز بازار داخلی حتی صادر نیز می شــوند در 
حوزه پکیج ها نیز اگر ســهمی برای اقالم وارداتی باشــد 

کمتر از ۲تا ۵درصد است.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان لوازم شــوفاژ و تهویه 
مطبــوع تهــران در پایــان بیــان کــرد: انــواع رادیاتورهــای 
فــوالدی و آلومینیومــی در ایران با قیمت مناســب تولید 
و تکنولــوژی ســاخت ایــن محصوالت بومی ســازی شــده 
اســت و اغلــب صــادرات از طریــق نمایندگــی کارخانه ها 

در کشورهای اطراف و عمده فروشان صورت می گیرد.

 ادامه کاهش قیمت

جهانی برنج
قیمــتجهانــیبرنــجبهدلیــلانتظاربــرایعرضه
محصــولجدیــدودرتایلنــدبــهدلیلکاهــشتقاضاو

افزایشعرضه،اندکیکاهشیشد.
شــرکت  از  صداوســیما  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
بازرگانــی دولتــی ایــران، قیمــت جهانی برنــج در حالی 
در هفتــه  منتهــی بــه ۸نوامبر اندکــی کاهش یافت که 
تدوام بارش ها و جاری شدن سیالب های اخیر ممکن 
اســت موجــب تأخیــر در برداشــت و ایجــاد خســارات 

احتمالی شود.
تعطیــالت  دلیــل  بــه  همچنیــن  هفتــه  ایــن  در 
منطقــه ای، فعالیت هــای بازرگانی ایــن محصول کاهش 
یافت و برداشــت محصول در پنجاب پاکســتان به دلیل 

بارش ها به تأخیر افتاد.
چیــن بــا صدور اطالعیه دولتی اعــالم کرد به دلیل 
شــیوع کرونــا، خانوار هــا بایــد مایحتــاج خــود را قبــل از 
فــرا رســیدن زمســتان تهیــه کنند که این موضوع ســبب 

حمایت از قیمت ها شد.
در هفتــه  منتهــی بــه ۸نوامبــر، برنــج پنج درصد 
شکســته هنــد ۳۵۸دالر، پنــج درصد شکســته تایلند 
۳۷۳، پنــج درصــد شکســته هنــدی پاربویــل ۳۵۳و 
پنــج درصــد شکســته پاکســتان ۳۵۷دالر در هــر تــن 

قیمت خورد.

اخبـــــــــــــــــار

کاالی بــازار فروشــندگان از بخشــی
خــودرابهقیمتیکهوزارتجهادکشــاورزی
کــرده اعــام اساســی کاالی 79قلــم بــرای
نمیفروشــند،برایکنترلبــازار4پیشنیاز
اصلــیوجــودداردوتنهــانظــارتوبازرســی

کافینیست.
قیمــت  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
مصــوب ۷9قلم کاالی اساســی توســط وزارت 
تــا کســبه و  جهــاد کشــاورزی منتشــر شــده 
بازار آنها را رعایت کنند و گرانفروشــی اتفاق 
افتــاده،  اتفــاق  عمــل  در  آنچــه  امــا  نیفتــد، 
تنهــا بخــش کوچکــی از فروشــندگان بــه ایــن 
بــازار  پای بندنــد و گرانفروشــی در  قیمت هــا 

ادامه دارد.
محمد مخبــر معاون اول رئیس جمهوری 
هفتــه گذشــته در ســتاد تنظیــم بــازار تاکیــد 
کرد، وزارت جهاد کشاورزی با توجه به تفاوت 
قیمت هــای مصــوب و نــرخ بــازار،  قیمت هــای 
مصــوب را اعــالم کنــد و نظارت دقیق شــود تا 
فروشــندگان بازار هــم این قیمت ها را رعایت 

کنند. 
جهــاد  وزارت  دســتور،  ایــن  پــی  در 
کشــاورزی که پس از بازگشــت دوبــاره قانون 
بــه عهــده  را  بــازار  کامــل  انتــزاع مســئولیت 
گرفتــه، شــامگاه پنجشــنبه فهرســت ۲۵قلــم 

کاالی خوراکی را اعالم کرد.
در این فهرســت از قیمــت برنج ایرانی و 
گوشــت خبری نبود و مورد پرســش بســیاری 

هم واقع شد.
فهرست دوم شب شنبه منتشر شد که 
قیمــت ۴۵قلــم کاالی انــواع روغــن از مایــع تا 
جامــد و نیمــه جامــد و ســرخ کردنــی و بــدون 
پالــم و غیــره نوشــته شــده اســت، قیمت هــا 
هــم متنوع اســت از ۱۳هــزار تومان)۸۱۰گرم( 
و  دارد  وجــود  ۷۱۵۵۰تومان)۴۵۰۰گــرم(  تــا 
قیمت هــا بــا عناویــن کم جذب، شــفاف بدون 
پالــم، امگا، حاوی ویتامین ۳D، امگا طالیی و 

غیره فرق می کند.
ایــن قیمت هــا خبرنــگار  اعــالم  از  پــس 
فارس ســری به بازار زد تا قیمت ها را بررســی 
کند، گــزارش میدانــی خبرنــگار فــارس نشــان 
می دهــد، در بســیاری مــوارد قیمت هــا طبــق 
فهرســتی کــه وزارت جهــاد کشــاورزی منتشــر 
بــه  همچنــان  فروشــندگان  و  نیســت  کــرده 
ایــن  در  می فروشــند،  باالتــری  قیمت هــای 
تومــان،  ۳۱هــزار  کیلویــی  مــرغ  از  فهرســت 
تخم مــرغ شــانه ای ۴۳هزار تومان، شــیر خام 
۶۴۰۰تومان دیده می شد، اما قیمت های بازار 

خیلی باالتر از این رقم ها است.
بر اساس گزارش میدانی فارس، قیمت 
مــرغ در منطقــه ۱9تهــران کیلویــی ۳۵هزار و 
۸۰۰تومان به فروش می رود، قیمت تخم مرغ 
تومــان  ۵۳هــزار  شــانه ای  و  باالســت  هــم 
فروختــه می شــود، اما تعــدادی از مغازه داران 

برچسب توزیع دولتی به نرخ ۴۳هزار تومان 
هم داشتند.

فروشــی  ســنتی  لبنیــات  مغازه هــای 
معروف به ماســت بندی ها هر کیلو شــیر خام 
را کیلویی 9هزار تومان می فروشند، در حالی 

که نرخ مصوب دامداری ۶۴۰۰تومان است.
در ایــن میــان خریداران هم از این فاصله 
قیمت هــای مصــوب بــا بــازار بســیار گله مندند، 
آنها می گویند نظارت بر بازار باید بیشتر باشد.
مغــازهداراندربــارهعلــتگرانفروشــی

چهمیگویند؟
هــم  فروشــندگان  خــود  همزمــان 
از  دارنــد،  توزیع کننــدگان  از  گالیه هایــی 
فــروش گــران توزیع کننــدگان می گوینــد، کــه 
بــه قیمت هــای باالتــر می دهنــد و در حقیقت 

نظارت جدی باید بر این بخش باشد.
جعفــر عظیمــی مدیــر یــک فروشــگاه در 
منطقه ۱9 تهران به خبرنگار فارس گفت:  هر 
کیلــو مــرغ را بــه قیمت ۳۳هزار تومــان به ما 
می فروشــند و طبیعــی اســت کــه نمی توان به 
قیمــت ۳۱هــزار تومان که دولت تعیین کرده، 
عرضه کنیــم، اگر می خواهند قیمت های بازار 
کنتــرل  را  گلوگاه هــای  بایــد  شــود،  متعــادل 

کنند.
او افــزود: اتحادیه هــای توزیــع کاالهــا را 
گران تــر می دهنــد، در حالــی که شــرکت هایی 
بــه  ارزان تــر تحویــل می دهنــد،  هســتند کــه 
گفته او اکنون اتحادیه و شرکت دو نرخ برای 
تحویل تخم مرغ دارند، اولی به قیمت ۴۱هزار 
تومان و دومی ۳9هزار تومان به فروشگاه ها 

تحویل می دهند.
آیانظارتبربازارکافیاست؟

هــر دو بخــش فروشــندگان و خریداران 
از نظــارت بــر بــازار صحبــت می کنند و ســوال 

اساســی ایــن اســت کــه آیــا نظارتــی بــر بــازار 
خواهــد بــود کــه قیمت ها بــه نرخ مصــوب به 

فروش برسد؟
در پــی اعــالم قیمــت مصــوب هــر کیلــو 
گــرم مــرغ تــازه به ۳۱هــزار تومان و هر شــانه 
تخم مرغ ۳۰عددی به ۴۳هزار تومان، معاون 
اســتاندار تهران به همراه جمعی از بازرســان 
مراکــز  بــه  ســری  تعزیــرات  و  صمــت  وزرات 

فروش مرغ و تخم مرغ تهران زد.
معــاون اســتاندار تهــران در حاشــیه این 
بازدید،گفت: »فروش کاالهای اساسی باالتر 
از نرخ مصوب، تحت هر شرایطی جرم است 

و با متخلفان برخورد خواهد شد.«
ســال های  در  اســت  ایــن  واقعیــت  امــا 
گذشته نظارت و بازرسی تنها توانسته بخش 
کوچکی از بازار را با جریمه و نظارت ها کنترل 
کنــد و بخــش زیادی از بــازار به حال خود رها 

شده بود.
اشکالکارکجاست؟

تاکیــد می کنــد  وزارت جهــاد کشــاورزی 
کــه بایــد ســازمان حمایــت از مصرف کننــده و 
تولیدکننــده هــم بایــد در حیطــه کنتــرل ایــن 
وزارتخانــه باشــد کــه اکنــون در وزارت صمــت 

مدیریت می شود.
مسئله دوم این است که آیا کنترل بازار 
با بگیر و ببند و نظارت ها قابل کنترل است؟ 
و بــا پرونده ســازی و معرفــی بــه دادگاه بــازار 

کنترل می شود؟
راهکارچیست؟

بــازار طبــق یــک فرمــول قدیمــی تابعــی 
میــان  ایــن  در  اســت،  تقاضــا  و  عرضــه  از 
هزینــه تولیدکننــدگان یعنــی قیمــت کــه برای 
تولیدکننــده تمــام می شــود، نیــز مهم اســت، 
هــر چــه وزارت جهاد کشــاورزی بتواند در این 

بخش موفق باشــد، بازار خود به خود کنترل 
خواهد شد.

تولیــد  هزینه هــای  ۷۰درصــد  حــدود 
محصــوالت پروتئینــی به خوراک دام و طیور 
برمی گــردد کــه حــدود ۷۵درصــد وابســته به 
بــه  واردات هســتیم. وجــود رانــت و فســاد 
دلیــل اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات 
ســخت تر  را  تولیدکننــدگان  وضــع  خــوراک، 

کرده است.
کــه  آنجایــی  از  این هــا  کنــار  در  البتــه 
قیمت های بازار دســتوری است وجود نظارت 
و بازرســی البتــه درســت و صادقانــه می تواند 
به کنترل بازار کمک کند، به شــرطی که اینها 

خود عامل افزایش هزینه نباشند.
حــال کــه دولت برای کنتــرل بازار ورود 
منتظرنــد  مــردم  اکنــون  کــرده،  پیــدا  جــدی 
خودســرانه  افزایش هــای  از  قیمت هــا 
عقب نشــینی کنــد و به نــرخ مصوب برگردد. 
نگرانی مردم بیشــتر از این اســت که عده ای 
بــه نــام دالل و یــا بــازار بــر هــم زن در ایــن 
وســط پول هــای زیــادی به جیــب می زنند که 
بــه جیــب تولیدکننــده نمــی رود، بعضا ســود 
یــک شــبه آنهــا از ســود ســاالنه تولیدکننــده 

هم باالتر است.
اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی در سال های 
فســاد  و  رانــت  واردکننــدگان  بــرای  گذشــته 
ایجــاد کــرده نهــاده ارزان و کافــی بــه دســت 
تولیدکننده نرســیده اســت، تولید بعضا کم و 
بــا هزینه باالتر بوده، نظارت ها دقیق و کامل 
نبــوده و ســاختارهای ضعیــف مدیریــت بــازار 
نهایتــا بــه قیمت هــای گــران انجامیده اســت، 
دولــت بــرای کنترل بــازار این موانــع را باید از 
پیــش رو بــردارد و تنها نظــارت و کنترل کافی 

نخواهد بود.

اعــام بارفروشــان اتحادیــه رئیــس
کــردکــهدالالنســیبزمینیرادرانبارهــای
همــدان،کرمانشــاهواردبیــلدپــوکردنــدو
عرضهاینمحصولرابهیکســومرســاندند
میــدان در ســیبزمینی قیمــت نتیجــه در

ترهباربه8هزارتومانرسید.
بــا  گفت وگــو  در  دارایی نــژاد  مصطفــی 
ایلنــا، در پاســخ بــه ایــن پرســش که آیــا روند 
بــاال  باعــث  ســیب زمینی  صــادرات  افزایشــی 
رفتــن نــرخ این محصول شــده اســت؟ گفت: 
فعــاالن توزیــع محصــوالت هیچــگاه خواهــان 
توقــف رونــد صــادرات نیســتند چراکه کشــور 
بــرای ادامــه حیــات اقتصادی خود بــه ارز نیاز 
دارد. امــا ادامــه صــادرات بایــد مشــروط بــه 

تامین تقاضای داخلی باشد.
او ادامــه داد: مــن ۴مــاه پیــش زمانی که 
قیمــت ســیب زمینی در میــدان کیلویی ۴هزار 
تومان شــد به مســئوالن هشدار دادم که اگر 
نحــوه توزیــع ایــن محصول رصد نشــود بدون 
تردید شــاهد افزایشی شدن نرخ آن خواهیم 
بــود. مــن ایــن روزهــا را پیش بینــی می کــردم. 

قیمــت ســیب زمینی ۲۴آبان در میــدان تره بار 
به کیلویی ۸هزار تومان رسیده است.

این کــه  بیــان  بــا  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
صــادرات ســیب زمینی هیچگاه متوقف نشــد، 
بــه کشــورهای  ایــن محصــول  کــرد:  تصریــح 
ازبکســتان، ارمنســتان و عراق صادر می شد و 
امروز نیز صادرات آن ادامه دارد. به نظر من 
اصلی تریــن دلیــل افزایــش نرخ ایــن محصول 
به انبار کردن آن برمی گردد انبارهای همدان، 
اردبیل و کرمانشاه مملو از سیب زمینی شده 

است.
ســوی  از  محصــوالت  دپــو  بیــان  بــا  او 
دالالن، گفت: دالل ها با کاهش عرضه قیمت 
محصــوالت را تعییــن می کننــد از ایــن رو بایــد 
مانــع جــوالن دالل ها در بازار شــویم نه اینکه 
رونــد صــادرات را متوقف کنیــم. اکنون عرضه 
ســیب زمینی در بــازار بــه یــک ســوم رســیده 
اســت بدون تردید با این میزان عرضه شــاهد 

افزایش نرخ این محصول خواهیم بود.
دارایی نــژاد تولیــد ســیب زمینی در ســال 
جــاری را حــدود ۵میلیــون تــن اعــالم کــرد و 

افــزود: اگــر مانع توزیع این محصــول در بازار 
شــوند بــدون تردید توان مــردم برای خرید آن 

کاهش پیدا می کند.
او بــا انتقاد این ســخن کــه برخی بر این 
باورند که ما می توانیم در ۴فصل سیب زمینی 
تولیــد کنیــم، بیان کرد: تضمینــی وجود ندارد 
کشــور  جنــوب  در  دی  کــه  ســیب زمینی  کــه 

به عمل می آید یخ نزند.
بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی، میــدان 
از ســوی بازرســان رصــد می شــود تــا شــاهد 
ایــن محصــول  نــرخ  افزایشــی شــدن بیشــتر 
نباشــیم امــا اگــر عرضــه آن کاهــش پیــدا کند 
تردیــد نداشــته باشــید کــه ایــن نظارت ها هم 

نمی تواند چندان موثر باشد.
او بــا بیــان اینکــه میدانی هــا می تواننــد 
نرخ هــا را کنتــرل کننــد، گفت: تولیــد مرکبات 
در اســتان مازنــدران بــه ۲میلیــون و ۶۰۰هزار 
تــن رســیده اســت. عرضــه پرتقــال در میــدان 
قابــل توجــه شــده و قیمــت آن در میدان بین 
۸تا ۱۳هزار تومان شده است. ۱۳هزار تومان 
قیمــت پرتقــال صادراتــی وکیــوم شــده اســت 

وگرنــه قیمــت پرتقــال فلــه ای کیلویــی ۸هــزار 
تومان است.

بــاال رفتــن هزینــه  بــا بیــان  دارایی نــژاد 
تولیــد کشــاورزان، گفــت: هزینــه ســم، کــود، 
بــذر، کرایــه حمــل، ســردخانه و.... ۱۰۰درصــد 
اگــر صــادرات صــورت  پــس  یافــت؛  افزایــش 

بگیرد در واقع به کشاورزان کمک کردیم.
رئیــس اتحادیــه بــار فروشــان در پاســخ 
بــه ایــن پرســش که نــرخ واقعی ســیب زمینی 
کیلویــی چنــد اســت؟ بیــان کــرد: نــرخ بــاالی 
۶هــزار تومــان در میــدان معقول نیســت. اگر 
در میــدان ایــن محصــول ۶هــزار تومــان خرید 
واحدهــای  در  تردیــد  بــدون  فــروش شــود  و 
صنفــی کیلویــی 9هــزار تومــان خواهــد شــد. 
وقتــی قیمــت ســیب زمینی در میــدان ۸هــزار 
تومان باشد در بازار نرخ آن به ۱۲هزار تومان 

می رسد.
خریــد  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  او 
ســیب زمینی کیلویــی ۱۲هــزار تومــان از تــوان 
مــردم خــارج اســت مســئوالن حداقــل راضــی 

باشند که مردم سیب زمینی بخورند.

 کاهش قیمت تخم مرغ

در مرغداری ها
رئیــسهیئتمدیرهاتحادیــهمرغدارانمیهن،از
کاهــشقیمــتتخممرغدرمرغداریخبــردادوگفت
کههماکنونقیمتهرشانهتخممرغدرمرغداریبه

۳8تا۳9هزارتومانرسیدهاست.
باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  کاشــانی  حمیدرضــا 
خبرنــگاران جــوان، گفت: درصدد انعقــاد تفاهم  نامه با 
ســازمان تعاون روســتایی برای عرضه اینترنتی تخم مرغ 

در سراسر کشور هستیم.
او افزود: پشتیبانی امور دام توسط پخش مویرگی 

در سطح کشور اقدام به توزیع تخم مرغ می کند.
کاشــانی با اشاره به عرضه اینترنتی تخم مرغ بیان 
کــرد: تعــاون روســتایی بــا همــکاری اتحادیــه، تخم مــرغ 
تنظیــم بــازار با قیمــت مصوب هر شــانه ۴۳هزار تومان 
عرضــه می کنــد کــه ظرف ۲۴ســاعت پــس از خریــد کاال 

تحویل مصرف کننده می شود .
ایــن مقــام مســئول ادامه داد: مردم بــا مراجعه به 
ســامانه بــازرگام می تواننــد مــرغ و تخم مــرغ مــورد نیــاز 
را بــا نــرخ مصــوب خریــداری و ظــرف ۴۸ســاعت کاال را 
تحویــل بگیرنــد و همواره در صدد هســتیم که با انعقاد 
تفاهم نامه با ســازمان تعاون روســتایی اقدام به عرضه 
در کل کشــور کنیــم تــا مــردم بــه ســهولت کاال را با نرخ 
اینکــه  بیــان  بــا  او  بگیرنــد.  تحویــل  منــزل  در  مصــوب 
مشــکلی در تولید تخم مرغ نداریم، گفت: تولید روزانه 
تخم مــرغ بــه ۳هزار تن رســیده که با توجه به اثر کاالی 

جایگزین و ازدیاد تقاضا، کمبودی در عرضه نداریم.
تخم مــرغ  واردات  وضــع  آخریــن  دربــاره  کاشــانی 
افــزود: بنابــر آمــار حــدود ۶هزار تن تخم مرغ وارد شــده 
که بنابر مصوبه اخیر قرار است از آبان ماهیانه ۱۵هزار 
تــن تخم مــرغ وارد شــود، در حالــی که نیــازی به واردات 
نیســت و تنهــا نظــارت بــر عرضــه تخم مــرغ داخــل بایــد 

صورت گیرد.
میهــن  اتحادیــه مرغــداران  رئیــس هیئــت مدیــره 
ادامــه داد: هــر مقدار تخم مرغی کــه غرفه های میادین، 
فروشگاه های زنجیره ای و اتحادیه بخواهد در اختیارش 
تخم مــرغ  قیمــت  این کــه  بیــان  بــا  او  می دهیــم.  قــرار 
بســته بندی اعــالم  نشــده اســت، گفــت: اعــالم هــر چــه 
ســریع تر قیمــت تخم مــرغ بســته بندی موجــب شــده تــا 
محصول در ســطح خرده فروشــی ها بــا رعایت قیمت به 

دست مصرف کننده برسد.
کاشــانی بــا بیــان این کــه محدودیتــی بــرای عرضــه 
تخم مــرغ تنظیــم بــازار وجــود نــدارد، افــزود: اگــر عرضه 
بــا نرخ هــای باالتــر در مراکز خرده فروشــی صورت  گیرد، 
مــردم از طریــق تمــاس بــا ســازمان حمایــت موضــوع را 
اعــالم کننــد؛ چــرا کــه به دلیــل نبود محدودیــت، عرضه 

باالتر از نرخ مصوب تخلف است.
این مقام مسئول در پایان عرضه هر شانه تخم مرغ 
را  از ۴9هــزار و ۵۰۰تومــان  باالتــر  بســته بندی۳۰تایی 
گرانفروشــی دانســت و گفت: غالبا در بســته بندی های 

۶و 9تایی قیمت مصوب رعایت نمی شود.

رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران: برای رونق تولید در 

حوزه طال باید رغبت به خرید 
مصنوعات بیش از شمش باشد

رئیــساتحادیــهســازندگانوفروشــندگانطــاو
جواهــرتهــرانگفــتکــهاصــلموضــوعرونــقدرایــن
بخــشبــهتولیــدمصنوعــاتبــرمیگــردد.بایــدرغبــت
مــردمبــهخریــدمصنوعــاتبیــشازشــمشباشــدتــا

جریانتولیدرونقیابد.
بــه گزارش اتاق اصناف تهران، ابراهیم محمدولی، 
گفت: اینکه مردم بیشتر رغبت به خرید طالی آب شده 
دارند به دلیل 9درصد مالیات ارزش افزوده ای است که 
اکنــون محاســبه می شــود. چنانچه طبــق مصوبات عمل 
شــود و 9درصــد مالیــات نــه بر وزن طال، بلکــه بر اجرت 
طالی ســاخته شــده بســته شــود می توان انتظار داشت 
مردم به دلیل محاســبه نشــدن این نوع مالیات بر وزن 
که موجب گرانی طال می شــود به ســمت و ســوی خرید 

مصنوعات حرکت کنند.
خریــد  بــرای  افــراد  ترغیــب  عامــل  مهمتریــن  او 
مصنوعــات تولیدشــده را فرهنگ ســازی خوانــد و بیــان 
کــرد: یکــی از تولیــدات کشــور ایــران کــه می تــوان بــه 
جــرات گفــت از نــوع بهترین ها در تمام دنیاســت تولید 
طــال و مصنوعاتــش اســت، امــا اینکــه در کشــور هنــوز 
فرهنگ ســازی موثــری در باب میل بــه خرید مصنوعات 
ایرانــی نشــده، روشــن اســت که کــم کاری اتفــاق افتاده 
اســت. رئیــس اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان طال و 
جواهــر تهــران افزود: بســیارند افرادی کــه فکر می کنند 
مصنوعــات خارجــی به لحاظ متریال و یا ســاخت از نوع 
ایرانــی آن بهتــر اســت؛ امــا بــه عنــوان کارشــناس تاکید 
می کنــم بهتریــن هنرمنــدان و تولیدکننــدگان در عرصــه 
طــال و جواهــر در ایــران مشــغول بــه کار هســتند و در 
مقایســه با انواع خارجی می توان، نمره بسیار خوبی به 

تولیدات ایرانی داد.
محمدولــی در خصوص نوســانات قیمــت طال بیان 
کــرد: البتــه کــه تغییــرات انــس جهانــی طــال بــر قیمــت 
داخلــی تاثیــر دارد؛ اما روند افزایشــی و یا کاهشــی نرخ 
طــال در کشــور کامــالً بــه افزایــش و یــا کاهــش نــرخ ارز 

ارتباط دارد.
او افزود: التهاب در دو هفته گذشــته در بازار طال 
بــه دلیــل تغییــر در نــرخ ارز بوده و روز گذشــته کاهش 
ایــن عــدد بــه میزان یــک درصد نیز همین رونــد را ادامه 
می دهــد. نوســانات تنهــا بــازار داد و ســتد را کنــد کــرده 

است. انتظار داریم، بازار آرامش خود را حفظ کند.
طــال  فروشــندگان  و  ســازندگان  اتحادیــه  رئیــس 
و جواهــر تهــران در خصــوص برگــزاری نمایشــگاه طــال 
و جواهــر از ســوی اتحادیــه بیــان کــرد: بــه دلیل شــیوع 
ویروس کرونا امسال هیچ گونه برنامه ریزی انجام نشده 
اســت. احتمــال وجــود نمایشــگاه هایی از ســوی دیگــر 
فعاالن این حوزه وجود دارد؛ اما اتحادیه ان شاءهللا در 

سال آینده نمایشگاه خواهد داشت.

اخبـــــــــــــــــار

و نمایشــگاهداران اتحادیــه رئیــس
فروشــندگانخــودروتهرانبــابیاناینکه
نخســت حــرف همچنــان رکــود تشــدید
بــازارایــنروزهــایخــودرواســت،گفــت
کــهمیــزانمعامــاتدربــازارخــودروبــه
حداقلرســیدهوتنهابرخیمشــتریانکه
خودروهــایچینــیمــدلپاییــندارنــد،به
تعویــضایــنخودروهابــامدلهایجدید
وصفرکیلومتــرخودروهایمونتاژیچینی

اقداممیکنند.
بــه گزارش اتاق اصناف تهران، ســعید 

موتمنــی، قیمت هــای اعالم شــده در فضای 
مجازی برای برخی انواع صفرکیلومتر مدل 
9۸و 99و ۱۴۰۰خودروهــای پرتیــراژ داخلی 
مجــازی  فروشــندگان  بــازی  از  ناشــی  را 
خودرو با قیمت های بازار دانســت و گفت: 
بخشــی از افزایــش قیمت هــای اعالم شــده 
بــرای انــواع پرایــد بــه دلیــل توقــف تولید و 
مــورد  امــا در  ایــن خودروهاســت؛  عرضــه 
خودروهایــی کــه رونــد تولیــد و عرضــه آن 
حتــی بــه صــورت قطره چکانــی ادامــه دارد 
بــه دلیــل رشــد عرضه ناشــی از تــداوم فک 

شــدن رهن خودروهای پیش فروش شــده، 
نه تنها افزایش قیمت مشهودی نسبت به 
هفتــه گذشــته نداشــته ایم. اکنــون در بازار 
فروشــنده زیاد و خریدار کم اســت و حتی 
مــورد برخــی خودروهــا ماننــد کوئیــک  در 
قیمت هــا  نســبی  کاهــش  شــاهد  تیبــا  و 

بوده ایم.
او ادامــه داد: امــا فروشــندگان خــودرو 
پرایدهــا  انــواع  بــرای  مجــازی  فضــای  در 
ماننــد پراید۱۱۱کــه تولیــد آن متوقــف شــده 
بــازار  بــه  آن  کــه عرضــه  پراید۱۵۱پــالس  یــا 

بشــدت کاهــش یافتــه اســت، قیمت هایی را 
اعالم می کنند که خریداری برای آن در بازار 
وجــود نــدارد و معــدودی از متقاضیــان خرید 
خــودرو نیــز می توانند به جــای خرید پراید با 
قیمت هــای مذکــور بــا اندکــی افزایش قدرت 
خریــد بــه خریــد ســایر محصــوالت بــه روزتر 

سایپا مانند تیبا و کوئیک اقدام کنند.
بــه گفتــه او قیمــت پژوپــارس نیــز بــه 
دلیــل اینکــه فروشــنده زیــاد شــده اســت، 
تغییــر قیمــت حــدود ۲تا ۳میلیــون تومانی 

نسبت به هفته گذشته داشته است.

رئیساتحادیهنمایشگاهدارانتهران:میزانمعاماتدربازار
خودروبهحداقلرسیدهاست

 رئیساتحادیهبارفروشان:دالالنعرضهسیبزمینیرا

بهیکسومکاهشدادند

ناهمخوانیقیمتهایبازاربانرخهایاعامی
وزارتجهاد



تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
 . سه شنبه . 25 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4791 . 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی " فروش 49500 تن 
ماده معدنی سرب و روی معدن خانه سورمه اصفهان " را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 1000001028000024 و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 12.650.000.000 ریال )دوازده میلیارد 
و ششصد و پنجاه میلیون( ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 
صبح مورخ 1400/08/25 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 
مورخ 1400/9/03 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 
1400/09/13 می باشد. عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و 
همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 1456-021 تماس 
حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه 

بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 1400/09/14 برگزار می گردد.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی
 شماره 62- 1400/8 ت 

)نوبت دوم(

حسینی، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس: در 

ممنوعیت واردات خودرو 
تجدیدنظر شود 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
عنــوان کــرد کــه بایــد در ممنوعیــت واردات خــودرو به 
کشــور تجدیدنظــر صــورت بگیــرد و همچنیــن انحصــار 

خودروسازان داخلی در بازار شکسته شود.
ســیدکریم حسینی در گفت وگو با ایسنا، با انتقاد 
خودروســاز  شــرکت های  خودســرانه  قیمت گــذاری  از 
داخلــی، دربــاره واگــذاری قیمت خودرو به ســتاد تنظیم 
بــازار، اظهــار کــرد: در بحــث بــازار خــودرو، بایــد برنامــه 
جدیدی از سوی وزارت صمت برای مدیریت بازار، کنترل 
قیمت ها و افزایش کیفیت ارائه شود زیرا تفاوت قیمت 
خودرو در بازار و کارخانه ها، اصال قابل قبول نیســت و 

اثرات بسیار منفی بر روی مردم گذاشته است.
او افزود: قیمت گذاری دســتوری با شرایط و اصول 
اقتصــادی، متناســب نیســت اما انحصار بــه وجود آمده 
در خودروســازان نیــز مــورد پذیــرش مــا نیســت و از این 
رو بایــد در ممنوعیــت واردات خــودرو بــه درون کشــور 
خودروســاز  شــرکت های  همچنیــن  شــود.  تجدیدنظــر 

داخلی نیز باید کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند.
نماینده اهواز در مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکه باید انحصار خودروسازان داخلی در بازار شکسته 
شــود، گفت: نمایندگان مجلس به جد در حال پیگیری 
بحــث واردات خودرو هســتند تا شــرایط بــازار خودرو از 

وضعیت کنونی بهتر شود.
حســینی ادامــه داد: اینکــه بایــد از تولیــد داخلــی 
حمایت شــود یک اصل ثابت اســت اما این مساله دلیل 
نمی شــود تا شــرکت های خودروســاز خودســرانه قیمت 
محصــوالت خــود را باال ببرند. افزایــش قیمت  خودروها 
در چند روز گذشته نیز بدون مجوز بود که خوشبختانه 

از سوی رئیس  جمهوری ملغی شد.
فــروش  از  کــه  تجربــه ای  متاســفانه  افــزود:  او 
شــرکت های خــودرو در ماه های اخیر داشــته ایم، تجربه 
خوبی نیســت و چیزی که در قرعه کشــی ها و ثبت نام ها 
ارائه می شود اثری در حل مشکالت مردم و بازار ندارد.
شــورای  مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 
اســالمی گفــت: وضــع فعلــی بــازار خــودرو و عملکــرد 
خودروســازان داخلی اصال خوب نیســت و باید نسبت 
بــه ســاماندهی بــازار خــودرو و شــرایط فعلی از ســوی 

وزارت صمت اقدام شــود.

۲ خودرو داخلی یک ستاره 
ایمنی دارند

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش 
ارزشیابی کیفی خودرو مهر ۱۴۰۰ را منتشر کرد که در 
ایــن گــزارش ۲ خــودرو تولیــد داخــل با یک ســتاره رده 

کیفی به چشم می خورند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت بازرسی کیفیت و 
اســتاندارد ایــران که بــه عنوان نهاد بازرســی مورد تایید 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش عمده مسئولیت 
ارزشیابی کیفی خودرو ها در کشور را برعهده دارد. این 
شــرکت نتایج این ارزشــیابی را ضمن مقایسه با اهداف 
کیفــی تعیین شــده بــرای هــر خــودرو، براســاس جــدول 
سطوح کیفیت و حدود مجاز مصوب نیز مورد تجزیه و 

تحلیل قرار می دهد.
گزارشــی کــه از ایــن بررســی حاصــل می شــود را 
هرمــاه بــه وزارت صمت ارائه می کند. فرآیند ارزشــیابی 
کیفــی خودرو هــا بــه منظــور آگاهــی از تمــام ایــرادات 
موجــود در خــودرو بــه وســیله هدایــت آدیت به کشــف 
عیوب عملکردی و تاثیر حداکثری ایرادات ایمنی طراحی 

شده است.
در ارزشــیابی کیفی، خــودرو از نظر عیوب ظاهری 
و عملکردی مورد بازرسی قرار می گیرد. شرکت بازرسی 
ایــران مطابــق دســتورالعمل های  کیفیــت و اســتاندارد 
موجــود، خودرو هــای داخلــی را در پنــج دســته قیمتــی، 
مورد بررســی قرار داده و بســته به ســطح کیفی و البته 
میزان رضایت مشــتریان، بین ۱ تا ۵ ســتاره کیفی را به 

آن ها اختصاص می دهد.
کیفیــت  ارتقــا  گــزارش،  ایــن  از  اصلــی  هــدف 
خودروهــا، افزایــش رضایــت مشــتریان و ایجــاد رقابــت 

مثبت بین خودروساز ها است.
از  بیــش  گذشــت  از  پــس  شــاهین  و  فیدلیتــی 
چندیــن مــاه از تولیــد و فروش هنوز در لیســت کیفیت 

خودروهای داخلی غایب هستند.

اخبـــــــــــــــــار

نایب  رئیــس انجمن تخصصی صنایع همگن 
قطعه ســازان کشــور، ضمــن هشــدار نســبت بــه 
ورشکســتگی و نابــودی صنعــت قطعــه به ســبب 
نبود سرمایه در گردش مورد نیاز، آخرین میزان 
بدهــی خودروســازان به قطعه ســازان را ۷۰هزار 
میلیــارد تومــان اعــالم کرد و از تعطیلــی و تعلیق 

حدود ۴۰۰ شرکت قطعه سازی خبر داد.

مهــدی مطلــب زاده در گفت وگــو بــا ایســنا، 
ضمــن اشــاره بــه اینکــه اکنــون حــدود ۱۵۰هــزار 
خــودرو در کــف پارکینــگ خودروســازان به ســبب 
نبــود قطعــات یدکــی کافــی ، ناقــص باقــی مانــده 
اســت؛ اظهــار کــرد: چنانچه ایــن  خودروها تکمیل 
شــده و بــه بــازار عرضه شــوند و همزمان رونق در 
تولیــد ایجــاد شــود )بــا فاصله گیــری از زیان دهی؛ 

چراکــه افزایــش تولیــد بــا زیــان محقــق نخواهــد 
شــد(، به تبع بــازار خودرو در کنــار صنعت خودرو 

آرام خواهد شد.
نایب رئیــس انجمــن تخصصی صنایع همگن 
در  کشــور  خــودروی  قطعه ســازان  و  نیرومحرکــه 
قطعه ســازی  صنعــت   وضــع  آخریــن  بــا  رابطــه 
کشــور، تصریــح کــرد: صنعــت قطعــه عمــال رو به 

نابــودی اســت و نفس هایــش بــه شــماره افتــاده 
اســت. قطعه ســازان در شــرایط بســیار نامناسبی 
بــه ســر می برنــد و ســرمایه  در گــردش آن هــا نــزد 

خودروسازان بلوکه شده است.
او آخریــن میــزان مطالبــات قطعه ســازان را 
۷۰هــزار میلیــارد تومان اعــالم کرد و گفت: از این 
۷۰هــزار میلیــارد تومــان، ۲۵ هزار میلیــارد تومان 

بــه گفتــه عضو هیئت رئیســه اتاق ایران، 
ماشــین آالت داروســازی یا فرســوده هستند یا 
درحال فرســودگی اند و امکان جایگزینی آن ها 
بــا ایــن قیمــت ارز وجود نــدارد و ایــن موضوع 

روی کیفیت تولید دارو ها اثر می گذارد.
ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان 
بازرگانــی،  اتــاق  هیات رئیســه  عضــو  و  دارو 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، در گفت وگو 
بــا باشــگاه خبرنگاران جــوان، درباره مشــکالت 
واردات  گفــت:  دارویــی،  تجهیــزات  واردات 
تجهیــزات و ماشــین آالت دارویــی بــا ارز دولتی 
نیســت و واردکننده باید با ارز آزاد دســتگاه ها 
شــرکت های  تولیــدی  دارو هــای  کنــد.  وارد  را 
دارویــی نیــز بــه دلیل ایــن که مــاده اولیه آن ها 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری می شود، از سوی 

دولت قیمت گذاری می شود.
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  داد:  ادامــه  او 

وقتی شــرکت های دارویی، واردات ماشین آالت 
و تجهیــزات دارویــی را انجــام می دهنــد، بایــد 
محاســبه  دارو  روی  آن  اســتهالک  هزینــه 
شــود، امــا ایــن موضوع مــورد پذیرش ســازمان 
غــذا و دارو نیســت. البتــه مشــکالت بــه همین 
موضوعــات ختــم نمی شــود، بلکــه واردات ایــن 
کاال هــا کــه البتــه در دوران تحریــم و نبــود ارز 
کافــی بــرای شــرکت ها اگــر امکان پذیــر باشــد، 

اقتصادی نیست.
او دربــاره درخواســت شــرکت های دارویی 
ادامــه داد: اگــر قــرار اســت رونــد قیمت گــذاری 
بایــد واردات  پــس  باشــد،  ادامــه داشــته  دارو 
تجهیــزات دارویــی نیز با همان ارز مواد دارویی 
محاســبه شــود یا این که ارز برای واردات ماده 
دارویــی و تجهیــزات آن از حالــت ۴۲۰۰ تومانی 
به ارز نیمایی تغییر کند تا شــرکت های دارویی 

بتوانند تجهیزات خود را نو کنند.

صنفــی  انجمــن  هیئت مدیــره  رئیــس 
توزیع کننــدگان عمــده نهاده هــای دام و طیــور 
و آبزیــان معتقــد اســت کــه مهم تریــن راه حــل 
کــه  اســت  آن  تملیکــی  امــوال  ســاماندهی 
کارگروهی از ســازمان دامپزشکی، وزارت جهاد 
کشــاورزی، گمــرک و دادســتانی تشــکیل شــود 
تــا بالفاصلــه دربــاره هــر بــاری کــه وارد کشــور 

می شود بررسی و تصمیم گیری صورت بگیرد.
بــا میــزان،  محســن حافــظ در گفت وگــو 
امــوال تملیکــی،  دربــاره ضــرورت ســاماندهی 
ضمــن عالــی توصیف کــردن بازدید اخیر رئیس 
دســتگاه قضــا از انبــار مرکــزی ســازمان امــوال 
تملیکی تهران، گفت: عمده مشکالت کاالهای 
وارداتــی، آلودگــی کاالها بوده کــه بدون انجام 

تست )آزمایش( در کشور تخلیه شدند.
صنفــی  انجمــن  هیئت مدیــره  رئیــس 

توزیع کننــدگان عمــده نهاده هــای دام و طیور و 
آبزیــان، گفــت: بعد از تخلیــه کاالهای وارداتی 
آزمایش هایــی ویــژه صــورت می گیــرد در حالــی 
کــه روال امــر این اســت که باید قبــل از تخلیه 
بار وارداتی از کشتی تست های )آزمایش های( 
صــورت  دامپزشــکی  اســتاندارد  ســوی  از  الزم 
بگیــرد و بعــد تخلیــه از کشــتی انجام شــود که 

این اتفاق صورت نگرفته است.
او افزود: متأسفانه ارز مورد نیاز کاالهای 
وارداتی پرداخت و از مملکت خارج  شده است 
و واردات کاال انجام  شــده ولی به دلیل همین 
و  بــوده  تحت فشــار  کاال  واردکننــده  مســائل 
مصرف کننده نیز به دلیل کمبود نهاده مشکل 
دارد درحالی که انبارهای اموال تملیکی پر بوده 

و حتی در مواقعی باعث فساد کاال می شود.
صنفــی  انجمــن  هیئت مدیــره  رئیــس 

توزیع کننــدگان عمــده نهاده هــای دام و طیور و 
آبزیــان، گفــت: مهم ترین راه حل این اســت که 
کارگروهی از ســازمان دامپزشکی، وزارت جهاد 
کشــاورزی، گمرک و دادســتانی تشــکیل شــود 
تــا بالفاصلــه دربــاره هــر بــاری کــه وارد کشــور 

می شود بررسی و تصمیم گیری صورت بگیرد.
حافــظ در ادامه گفــت: هرکدام از بارهای 
وارداتی مشــکالت متفاوتی دارند و با تشــکیل 
کارگروه هــا باید درباره هرکاال به صورت موردی 
تصمیم گیری و عمل صورت بگیرد تا مشــکالت 

حل شود.
او افزود: رطوبت بادهای بندرها و گرمای 
فراوان، روزبه روز مشــکالت را بیشتر می کند و 
وقتــی از زمــان طالیی بگــذرد دیگر کاال و نهاده 
ارزش غذایــی برای مصرف ندارد و باید معدوم 

شود که خود معدوم سازی نیز معضل است.

دســت دوز  کفش هــای  اتحادیــه  رئیــس 
تهــران مطــرح کــرد که چرا تولیدکننــده از فردای 
خــود نبایــد بــا خبــر باشــد؟ اینکــه چــه میــزان 
ســرمایه گذاری کنــد یــا کارگــر اســتخدام کنــد؟ 
را  تولیدکننــده  ذهــن  خیــال،  و  فکــر  هــزاران 

مغشوش می کند. 
رســول شــجری بیــان کــرد: اگــر تولیدکننده 
فــروش  بــرای  انبارهــا  تولیداتــش در  کــه  بدانــد 
منتظــر نمــی ماند هرگــز کارگر متخصــص خود را 
تســویه نمی کنــد؛ بلکــه با ســرمایه گذاری بیشــتر 

تعداد بیشتری را مشغول به کار می کند.
رئیــس اتحادیه کفش های دســت دوز تهران 
با اشــاره به ضرروت کیفیت خوب در مواد اولیه 
تاکید کرد: آنچه آشــکار است مهمترین عامل در 
تهیــه هــر کاالی بــا کیفیــت و خــوب در دســترس 
داشــتن مــواد اولیــه شــاخص و با کیفیت اســت؛ 
اما متاســفانه کشــور ما با شــرایطی روبه روســت 
که واردکننده هر بار از هر کشوری که بتواند به 

موقع مواد اولیه را وارد کند اقدام خواهد کرد.

او ادامــه داد: واردکننــده مــواد اولیــه به دلیل 
تعهــدات شــغلی خــود نمی توانــد تهیــه مــواد اولیه 
را منحصــر بــه یــک یــا چنــد کشــور کنــد بلکــه اگــر 
کشــور فروشــنده مواد اولیه مورد تقاضای خریدار 
را نداشــته باشد، واردکننده مجبور است از کشور 
دیگــری آن را تهیــه کنــد در حالیکــه مــواد اولیه هر 
کشــور بــا دیگــر کشــورها متفــاوت اســت و همین 
تفاوت هــا در کیفیــت تولیــد محصول نهایــی تاثیر 
زیادی دارد. محصول هر بار با دفعه قبل متفاوت 
اســت و در صــورت پایین بــودن کیفیت مواد اولیه 
به تبع مشــتری ناراضی و یا از گردونه خرید خارج 
می سازد. اگر در شرایط تحریم قرار نداشتیم هرگز 
بــا این مشــکالت روبــه رو نبودیــم. تولیدکننــده در 

ایران با چالش های زیادی روبه روست.
دســت دوز  کفش هــای  اتحادیــه  رئیــس 
و  باکیفیــت  تولیــد  در  عامــل  مهمتریــن  تهــران 
اســتانداردهای الزم را مواد اولیه دانســته و بیان 
کــرد: زمانــی کــه محصولــی عالمــت اســتاندارد را 
اخــذ می کنــد بــا اعتمــاد مــردم روبه رو می شــود و 

کم کم محصول تبدیل به برند می شــود، بنابراین 
اســتاندارد یکــی از پدیده هــای بســیار خوش یمن 
دارای  کاالی  اطمینــان خاطــر  بــا  افــراد  و  اســت 

عالمت استاندارد را تهیه می کنند.
شــجری بــا تاکیــد بــر تاثیــر و نقــش نیــروی 
انســانی در تولیــد بیــان کــرد: مــا در رکــود بــه ســر 
می بریم که تولیدکننده با تولیدات انبارشده مواجه 
اســت. مــدت زمانی کــه در رکود توام با تورم بســر 
می بریم موجب شــده با وجود ســرمایه گذاری های 
نیــروی کار  فــراوان کارفرمــا در آمــوزش و تولیــد 
متخصــص مجبــور بــه تســویه کارگــر شــود. تامین 
مخــارج نیــروی انســانی بــرای تولیدکننــده میســر 
نیســت؛ بنابرایــن کارگــران بــرای تامین مخــارج به 
کارهایی غیر از تخصص خود روی آورده و یا احیاناً 

در کارهای کاذب جذب شده اند.
زیان هــای  رونــد  ایــن  ادامــه  کــرد:  تاکیــد  او 
غیرقابــل جبــران بــرای کارگر، تولیدکننده و کشــور 
خواهــد داشــت از جملــه بــه کار گماشــتن نیــروی 
غیرمتخصــص برای تولیدکننده. اینگونه اســت که 

اســتانداردهای الزم گاهاً مهیــا نخواهــد شــد. روال 
تولیــد بایــد بــدون توقــف و در مســیر اســتاندارد 
حرکت کند تا انتظار رعایت کامل را داشته باشیم.
شــجری بــا اشــاره به حذف بندهــای »ز « و 
»واو« از مالیــات بــر ارزش افــزوده آن را نابــودی 
تولیدکننــدگان و بنکــداران دانســته و تاکید کرد: 
از ســال ۱۳۸۷ بــا وجــود تمام مشــکالت کشــور و 
آمــاده نبــودن هیچ مودی در شــناخت و پرداخت 
بسترســازی های  نبــود  و  افــزوده  ارزش  مالیــات 
الزم از ســوی دولت وقت قانون مالیات بر ارزش 

افزوده راه اندازی شد.
او افــزود: در ادامــه چــون ایــن رویه به مزاج 
دولت شــیرین آمد با تمام کمبودها و فشــار زیاد 
کــه هیــچ انطباقی بــا توانایی مردم نداشــت اجرا 
شــد. در ســال های ۹۶ تــا ۹۸ فشــار بیــش از حد 
بــه مــردم وارد شــد و با اســتفاده از بندهای »ز« 
کفش،کیــف،  ماننــد  بنکدارانــی  بــرای  »واو«  و 
پوشــاک، پارچــه و ... بــه اخــذ ایــن نــوع مالیــات 
می پرداختنــد. من بــاب مثــال در ۱ میلیارد فروش 

که ســود بنکداری را ۷درصد محاســبه می کردند 
بــه عبارتــی ۷۰میلیون می شــد و از ۷۰میلیون با 
اســتفاده از بندهــای مذکــور بــه میــزان ۹ درصــد 
مالیــات ارزش افــزوده کســر و مبلــغ ۶ میلیــون 

سیصد هزار تومان در سال اخذ می شد.
رئیــس اتحادیــه کفــش دســت دوز تهران در 
این خصوص ادامه داد: بتازگی با ورود ضریب به 
این مالیات و حذف بندهای مذکور از یک میلیارد 
، ۹۰ میلیون مالیات ارزش افزوده اخذ می کنند؛ 
یعنی به عبارتی یکباره ۱۵ برابر افزایش داده اند.
رکــود  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  شــجری تصریــح 
زیــاد، تعطیــالت کرونایی و تحریــم به جای اینکه 
دولــت بــه تولیدکننــده توجه کنــد، موانع جدید و 
مشــکالت ایــن چنینــی نیز وارد مــی آورد؛ لذا باید 
شاهد باشیم که بی شمار بنکدارانی که از چرخه 
اقتصادی جدا و سرمایه هایشان را خارج می کنند 
و شاهد از هم پاشیدگی این گروه فعال اقتصادی 
باشــیم. دولــت دهها برابر بدتــر از ویروس کرونا 

به اصناف آسیب زد.
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انتخــاب  صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل 
الکترونیــک عنــوان کــرد کــه مالکیــت برنــد دوو 
بــه مــا بازگردانــده نشــد ولــی به علــت تحریم ها 
کــه  نکننــد  پرداخــت  را  مــا  پــول  می خواســتند 

محکوم به پرداخت این پول شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، ســازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان روز گذشــته اطالعیه ای 
منتشــر کــرده و اعــالم کرده بود که لــوازم خانگی 
تولیــد داخــل کــه بــه هــر نحــو بــا برچســب برنــد 
خارجی در بازار عرضه می شوند نیز فاقد اصالت 
خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند 

خارجی هستند.
گــروه  بــه  انتقاداتــی  موضــوع  ایــن  بالتبــع 
صنعتــی انتخــاب بــرای تولیــد لوازم خانگــی با برند 
کــره ای »دوو« مطــرح شــد. محمدحســین فهیمی، 
مدیرعامل این گروه صنعتی در یک نشست خبری 
در ایــن بــاره گفــت: شــاید دوســتان سوءبرداشــتی 
دارند که ناشی از اطالعاتی بوده که در اختیار آنها 
قرار گرفته اســت. برند دوو برند خارجی اســت که 
در داخل کشــور تولید می شــود، اینطور نیست که 

تنها نمایندگی فروش داشته باشیم.
برنــد  انتخــاب  صنعتــی  گــروه  افــزود:  او 
۱۰۰درصــد کــره ای اســت کــه از ۵۴ ســال پیــش 
وجــود دارد ولــی بــا مشــکالت مالــی مواجه شــده 
است. با این حال هنوز این برند در نقاطی مانند 

آمریکای جنوبی فعال است.
فهیمــی ادامه داد: قــرارداد بلندمدتی با این 
شــرکت داریــم تــا از برنــد آنها اســتفاده کنیم. ما 
نمایندگــی توزیــع محصــوالت دوو را از ســال ۸۷ 
گرفتیم. ســال ۸۹ گــروه انتخاب در مزایده خرید 
خریــداری  را  آن  توانســت  و  کــرده  شــرکت  دوو 
کنــد ولــی با وضع تحریم هــا دولت کره به صورت 
یــک طرفــه قــرارداد را لغــو کرد. ما در یــک دادگاه 
بین المللــی شــکایت کردیــم و دولت کــره جنوبی 

محکوم شد.
او در پاســخ بــه ســوالی در این مــورد که در  
صــورت محکوم شــدن دولت کــره جنوبی و خرید 
دوو چطــور قــرارداد اســتفاده از برنــد را منعقــد 
کرده اید، گفت: مالکیت برند دوو به ما بازگردانده 
نشــد ولی به علت تحریم ها می خواستند پول ما 

را پرداخت نکنند که محکوم به پرداخت این پول 
شدند. این پول در حال بازپس گیری است.

مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک 
بیان کرد: ما توانســتیم عمق ســاخت داخل را از 
طریــق انتقــال تکنولــوژی به ۷۵ درصد برســانیم. 
اگــر گفتــه می شــود که چــرا ال جی و سامســونگ 
از ایــران رفتنــد و دوو نرفــت، دلیل این اســت که 
دوو بومی ســازی شــده بود و نمی توانســت برود. 
مــا برنــد دوو را اجــاره کرده ایــم اما مــواردی مانند 
ایــران تنهــا نمایندگــی  ال جــی و سامســونگ در 

فروش داشتند.
او همچنیــن خاطرنشــان کــرد: مــا دو دســته 
واردات داریم که عمده ترین آنها مواد اولیه ای است 
کــه تولید آن را در کشــور نداریــم، ورق فوالدی نیز 
به صورت محدود داده می شود، ما حتی مذاکراتی 
انجام دادیم که در تولید ورق فوالدی وارد شــویم. 
پلن فروش ما برای امسال حدود ۲۰ هزار میلیارد 
بوده است، ۵ هزار میلیارد برای واردات مواد اولیه 

رقم متناسبی است.
بنرهــای  مــورد علــت جمــع آوری  فهیمــی در 

تبلیغی دوو از ســطح شــهر تصریح کرد: اینجا یک 
هم زمانــی رخ داده اســت، بنرهــای تبلیغاتی ما هر 
سه ماه یک بار برای جایگزینی جمع آوری می شوند.
پاســخ  انتخــاب  گــروه صنعتــی  مدیرعامــل 
روشــنی دربــاره رفتــار دوگانــه در مــورد برندهــای 
خارجــی و تقیبــح برخی برندها و تبلیغ اســتفاده 
از برنــد داخلــی و در مقابل اســتفاده از برندهای 
دیگــر خارجی بــرای فروش نداد و گفت: ال جی و 
سامسونگ از بازار ایران حذف نشدند بلکه ایران 
را تــرک کردنــد. نامــه رهبــری هــم نامــه انحصــار 
نبــود فقــط در مقابــل زمزمه هایــی کــه در مــورد 
واردات لــوازم خانگــی کــره ای در مقابــل پول های 
بلوکه شده بود مطرح شد. ما تعارضی با حضور 
کشورهای خارجی نداریم و مشکل ما نوع حضور 
آنهــا اســت. بــرای مثــال می توانند به جــای کاالی 

کامل در کشور ما کمپرسور تولید کنند.
 الزم بــه یــادآوری اســت که وقتی ســخن از 
اجــاره ای بــودن برنــد دوو ســخن به میــان می آید 
یعنــی آنکــه تکنولــوژی کره در اختیار شــرکتی که 

اقدام به اجاره برند کرده؛ قرار نگرفته است.

مدیرعامل انتخاب: نتوانستیم مالکیت دوو را برگردانیم

رئیس اتحادیه کفش های دست دوز تهران: تولیدکننده از فردای خود خبر ندارد

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو: فرسودگی 
ماشین آالت کیفیت دارو ها را کاهش می دهد

 تشکیل کارگروه تصمیم گیری کاال های وارداتی

 راه حل ساماندهی اموال تملیکی

در قالــب چک هــای خریــد دیــن، قراردادهــای تعطیلی ۴۰۰ شرکت قطعه سازی خودرو
سه جانبه با بانک ها و...، تا اطالع ثانوی تعیین 
تکلیف شــده اســت. البته در این شرایط هم تا 
زمانیکــه ایــن چک هــا وصول نشــوند یا اقســاط 
خودروســازان   ســوی  از  جانبــه  ســه  وام هــای 
پرداخــت نشــود، عمــال باز هم قطعه ســازان به 
پــول خــود دسترســی نخواهنــد داشــت. بخش 
دیگری از این مطالبات معادل ۱۵هزار میلیارد 

تومان، مطالبات باالی ۱۲۰روزه است.
انجمــن همگــن  هیات مدیــره  عضــو  ایــن 
کــرد:  خاطرنشــان  کشــور  قطعه ســازی 
خودروســازان به ســبب زیان های انباشــته و... 
تــوان پرداخــت بدهــی خود بــه قطعه ســازان را 
ندارنــد و بدیــن ترتیب صنعت قطعه هم رو به 
ورشکســتگی است. قطع به یقین با ادامه این 
رونــد، شــاهد از بیــن رفتــن شــغل های بســیار 
و بیــکاری تعــداد کثیــری از افــراد خواهیم بود. 
اکنــون حــدود ۴۰۰ قطعه ســاز تعطیل شــده اند 
یــا بــه حالــت تعلیــق درآمده انــد و در حقیقــت 
فعالیت سابق خود را ندارند. این  قطعه سازان 
چون نتوانستند مطالبات خود از خودروسازان 
را دریافت کنند، سرمایه در گردش و نقدینگی 
بــرای فعالیــت ندارنــد و دیگــر در  نیــاز  مــورد 
اصطــالح »از جیب هم نمی توانند خرج کنند« 

لذا فعالیت آن ها متوقف شده است.
مطلــب زاده ضمن تاکیــد بر اینکه با اصالح 
قیمت ها، صنعت خودرو و صنعت قطعه پویاتر 
خواهد شد و تمرکز خود را بر روی افزایش تیراژ 
و ارتقا کیفیت خواهد گذاشت؛ گفت: با افزایش 
تیــراژ تولیــد و به تبع افزایش عرضه بــه بازار، در 
حقیقت سود دالالن به تدریج کاهش و چه بسا 
حذف خواهد شــد اما مردم منتفع خواهند شــد 
چراکــه مصرف کننده واقعی بــه خودرو با قیمت 

واقعی دسترسی پیدا می کند.
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تاکید ستاد اقتصادی دولت 
بر تقویت صندوق تثبیت 

بازار سرمایه
ســتادهماهنگیاقتصادیدولــتمقررکردمدیر
دربــاره الزم مصوبــات ملــی توســعه صنــدوق عامــل
ســپردهگــذاریازمنابــعصنــدوقتوســعهملــیبــرای
صندوقتثبیتبازارســرمایهرااخذواقداماتالزمرا

دراینزمینهاجراکند.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت یکشــنبه شب 

به ریاست آیت هللا سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.
ســید جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشــاورزی در 
ایــن جلســه  گزارشــی از وضــع تنظیم بازار مــواد غذایی 
و خوراکی هــا بــا توجــه بــه تقســیم کار جدیــد و تفویض 
اختیارات و اقدامات مناسبی که دراین حوزه با مشارکت 
فعال بســیج و بازرسان وزارتخانه های جهادکشاورزی و 

صنعت، معدن و تجارت انجام شده ارائه کرد.
وی همچنیــن در گزارش هــای جداگانــه ای، وضــع 
توزیــع مــرغ و تخم مــرغ را با قیمت های مصوب و تحت 
نظــارت، از طریــق ســامانه هوشــمندی کــه بــه تازگــی با 

عنوان »بازرگام« راه اندازی شده، تشریح کرد.
پــس از ارائــه گزارش وزارت جهادکشــاورزی، مقرر 
شــد تنظیم بازار در بخش مواد غذایی طوری باشــد که 

شاهد افزایش قیمت نباشیم و قیمت ها تثبیت شود.
همچنین در این جلســه بر تقویت صندوق تثبیت 
بــازار ســرمایه از طریــق منابــع قانونی از جملــه صندوق 

توسعه ملی تاکید شد.
علــی صالــح  آبــادی رئیــس کل بانــک مرکــزی هــم 
گزارشــی از اقدامــات خــود در تنظیــم بــازار ارز و چگونگی 
نظــارت بر مبادالت ریالی فعاالن حــوزه بازار ارز ارائه کرد 

و مقرر شد اقدامات در این زمینه با قدرت ادامه یابد.

مدیرکل فناوری شرکت برق 
حرارتی: ۸۰ درصد قطعات 

نیروگاهی ساخت داخل است
مدیرکلفناوریشرکتبرقحرارتیبابیاناینکه
ســالگذشــتهبیــشاز۳۵۰هــزارقطعــهنیروگاهــی
داخــلکشــورســاختهشــدهاســت،گفــتکهدرســال
جاری۳۶قراردادساختداخلبهارزش۳۰۳میلیارد

تومانمنعقدشد.
بــه گــزارش وزارت نیــرو، علی عیســی پور، مدیرکل 
دفتــر فنــاوری و بومی ســازی نیروگاه هــای شــرکت بــرق 
حرارتــی با بیان اینکه ســال گذشــته بیــش از ۳۵۰ هزار 
قطعــه نیروگاهــی داخــل کشــور ســاخته شــده اســت، 
نظــام  کلــی  سیاســت های  اجــرای  راســتای  در  گفــت: 
درخصــوص اســتفاده حداکثــری از تــوان ســاخت داخــل 
و توانمندســازی شــرکت های داخلــی و قطــع وابســتگی 
در شــرایط تحریــم، تأمین قطعــات مورد نیاز در راهبری 
شــرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و شــرکت های 

زیرمجموعه از اولویت باالیی برخوردار است.
وی ادامــه داد: جهــت رفــع مشــکالت نیروگاه هــا 
در خصــوص قطعــات بــا تکنولــوژی بــاال، ایــن شــرکت 
بــا هــدف توانمندســازی  امکان ســنجی ســاخت داخــل 
شــرکت های دانش بنیــان و ایجــاد خــط تولیــد قطعات و 
تجهیــزات را در اولویــت کارهــای خود قــرار داده و نتایج 

مؤثری در این بخش به سرانجام رسیده است.
عیســی پور بــا تاکیــد بــر اینکه بیــش از ۸۰ درصد 
قطعــات نیروگاهــی داخــل کشــور ســاخته شــده و در 
گرفته انــد،  قــرار  اســتفاده  مــورد  بــرق  تولیــد  چرخــه 
دارای  کــه  گازی  توربیــن  پره هــای  تمامــی  افــزود: 
تأمیــن  مقطعــی  تــا  و  هســتند  پیچیــده ای  تکنولــوژی 
آن هــا از معضالت نیروگاه ها بود، توســط شــرکت های 
دانش بنیان در داخل کشــور ســاخته می شــود و یا در 

حال ســاخت هستند.
وی بــا مــرور اینکــه ســال گذشــته بیــش از ۳۵۰ 
هــزار قطعــه نیروگاهــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر دو هــزار و 
۹۶۷ میلیارد ریال ســاخت داخل شــده است، گفت: بر 
اســاس آخرین ارزیابی صورت گرفته در ســال جاری نیز 
۳۶ قرارداد ساخت داخل به ارزش ۳۰۳ میلیارد تومان 

منعقد شده است.
مدیــرکل دفتــر فنــاوری و بومی ســازی نیروگاه های 
شــرکت بــرق حرارتی اضافــه کرد: از طرفی بــرای تجمیع 
فعالیت هــای صــورت گرفتــه در زمینــه ســاخت داخــل و 
ایجــاد بانــک اطالعاتــی منســجم، ایــن دفتر در راســتای 
بــه  و  مدیریــت  عهــده دار  خــود،  ســازمانی  مأموریــت 
اشــتراک گذاری ایــن دانــش در نیروگاه هــا اســت. بدیــن 
منظور در سایت تمامی شرکت های مدیریت تولید برق 
درگاه ســاخت داخــل وجود دارد کــه تجربیات این حوزه 

در آن قابل مشاهده است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــسقــوهقضائیهگفتکهدرراهمبارزه
بــاقاچــاقبــهدنبــالکارهــایظاهرینیســتیمو
مطلقــاًنبایــدجنجالآفرینــیکــرد؛بلکــهبایدبه

دنبالحلواقعیمسألهباشیم.
قضائیــه،  قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش  بــه 
حجت االســالم محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه 
قضائیــه  قــوه  عالــی  شــورای  دیــروز  جلســه  در 
اظهــار کرد: امــروز رئیس جمهــوری و همکارانش 
در دولــت تمــام تــالش و تــوان خــود را بــرای حــل 
مشــکالت مــردم و ارتقــاء نظــام بــه کار گرفتنــد و 
نگاهی غیر از جلب رضای خدا و تعالی کشــور و 

عزت و سربلندی مردم ندارند.
وی خاطرنشــان کرد: کار اجرایی کار سختی 
اســت و در شــرایطی کــه مشــکالت زیــاد باشــد و 
تنیــده و عقــب ماندگی هــای  مشــکالت در هــم 
زیادی وجود داشــته باشد، کار سخت تر می شود 
و در چنیــن شــرایطی همــه بایــد هر چــه در توان 

داریم برای کمک به دولت بکار گیریم.
رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیان اینکه دســتگاه 
قضائــی بــر حســب وظیفــه ذاتــی و قانونــی و بــر 
اســاس تأکیدات و انتظــارات مقام معظم رهبری 
وظیفــه خــود می دانــد بــا کمــک به دولــت در حل 
مشکالت باری از دوش مردم بردارد، گفت: برای 
حل مشکالت باید به یک فهم مشترک از مسائل 

و راهکارهای واحد برسیم.
لــزوم  بــر  راســتا  در همیــن  محســنی اژه ای 
گفت وگــوی بیشــتر با دولــت و مجلس تأکید کرد 
و متذکــر شــد: اگــر هر ســه قــوه بــه درک واحدی 
از مشــکالت و راه حــل آنهــا نرســند و هــر کــدام 
بخواهند راه خود را بروند مسائل حل نمی شود.
برگــزاری ۷  مــرور  بــا  قــوه قضائیــه  رئیــس 
نشســت رئیــس قــوه قضائیــه بــا کمیســیون های 
مجلــس در چهــار مــاه اخیــر بــه ارائــه گزارشــی از 
جلســه دیــروز خــود بــا اعضــای کمیســیون اصــل 
۹۰ مجلــس پرداخــت و گفــت: در قانون اساســی 
تصریــح شــده هــر کــس از طــرز کار قوا شــکایت 
دارد می تواند در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کند.
محســنی اژه ای افــزود: از ســال ۵۹ تاکنــون 
کــه ایــن قانون و آیین نامه آن اجرایی شــده هنوز 
ممکــن اســت یک تعریف مشــترک درباره مفهوم 
شــکایت، طــرز کار و یــا نحــوه شــکایت حاصــل 
نشــده باشــد که اگر این مســأله به خوبی تبیین 

نشود ممکن است باعث تداخل کارها شود.
رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: مجلس شــورای 
اسالمی یکی از وظایف خود را نظارت بر همه امور 
کشــور می دانــد و در قوه قضائیــه هم دو مجموعه 
نظارتی وجود دارد که یکی ســازمان بازرســی است 
کــه  بــر اســاس اصــل 1۷4 قانون اساســی بــر روند 

حسن اجرای قوانین نظارت دارد.
محســنی اژه ای افــزود: دیوان عدالــت اداری 
هــم بــر اســاس قانــون اساســی مســئول بررســی 
تصمیمــات و بخشــنامه های دولــت اســت کــه به 
شــکایات مردمــی در ایــن حوزه رســیدگی می کند 
و ما باید بررســی کنیم چگونه می توانیم ظرفیت 
ایــن مجموعه هــا با ظرفیت مجلــس را به گونه ای 
هماهنــگ کنیــم تا بــا جلوگیــری از موازی کاری ها 

نقش مؤثری در اصالح امور داشته باشیم.
وی ادامــه داد: مجلســی ها از دیربــاز گالیــه 
داشــتند که بر اســاس وظیفه ذاتــی خود تحقیق 
بــرای  را  آن  و  انجــام می دهنــد  تفحص هایــی  و 
رســیدگی بــه قــوه قضائیــه ارجــاع می دهنــد و یــا 
گزارش هایــی از ســوی کمیســیون اصــل ۹۰ بــه 
دســتگاه قضائــی ارجــاع می شــود کــه نتیجــه آنها 

معلوم نیست.
محســنی اژه ای تصریــح کرد: طبعــاً همکاران 
ایــن  در  نظراتــی  نیــز  قضائــی  دســتگاه  در  مــا 
خصــوص دارنــد و یکی از بســترهایی که می توان 
یــک  بــه  تــا  ایــن خصــوص هم اندیشــی کــرد  در 
فهــم مشــترک و راه حــل دقیــق بــرای هم افزایــی 
ظرفیت هــا و پیشــگیری از موازی کاری ها و خنثی 
کــردن اقدامــات دســتگاه ها رســید، گفت وگــو و 

برگزاری نشست های مشترک است.
رئیــس قــوه قضائیــه گفت: دســتگاه قضا با 
دولت نیز برای رسیدن به دیدگاه مشترک درباره 
مســائل بحــث و تبــادل نظــر دارد و از جلســات 
سران قوا به عنوان یکی از بسترهای هم اندیشی 
برای رســیدن به فهم مشــترک دربــاره موضوعات 
مختلف و اولویت بندی آنها بر اســاس مالک های 

مورد اجماع یاد کرد.
محســنی اژه ای افزود: در جلسات سران قوا 
که از آغاز دولت ســیزدهم به جز یک نوبت، هر 
هفتــه شــنبه ها بــه صورت مســتمر برگزار شــده، 
بحــث و تبــادل نظــر شــده کــه کــدام مشــکالت 
ناشــی از اشــکاالت ســاختاری و کدام یک مربوط 
بــه ضعــف قوانیــن و دســتورالعمل ها و کدام یک 
مربوط به روندهاست که نیازمند اصالح هستند.
رئیــس دســتگاه قضــا از مســأله اقتصــاد به 
عنــوان اولویــت امــروز کشــور یــاد کــرد و گفــت: 
یکــی از اولویت های نظام که مقام معظم رهبری 
بــر آن تأکیــد دارنــد و هــم خنثــی  سال هاســت 
کننــده نقشــه ها و تحریم های دشــمنان و هم به 
اســتقالل واقعی کشــور و افزایش امید و اعتماد 

مردم کمک می کند، تولید است.
محســنی اژه ای افزود: دولت سیزدهم رونق 
و جهش تولید و ایجاد اشتغال را از عوامل اصلی 
کاهــش مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی مــردم 
می دانــد و قــوه قضائیــه و مجلس هم باید دولت 
را در ایــن عرصــه یــاری کننــد و بایــد ببینیــم چــه 

وظایفی در این زمینه برعهده ماست.
رئیــس دســتگاه قضــا از قاچــاق کاال و ارز 
بــه عنــوان یکــی از موانــع تولیــد یاد کــرد و گفت: 
مســلماً یکی از از پدیده های شــومی که بر تولید 
داخلــی تأثیــر می گذارد و می تواند بعضی وقت ها 

تولید را فشل کند، قاچاق است.
وی ادامــه داد: مســئوالن همــواره بــه دنبال 
مقابلــه بــا قاچــاق بوده اند اما بــا وجود این  گفته 
تومــان  میلیاردهــا  طــول ســال  در  کــه  می شــود 
قاچاق انجام می شود که عدد قابل توجهی است 
و اگــر بخواهیــم همــان مســیر گذشــته را ادامــه 

دهیم نتیجه مطلوب نمی گیریم.
رئیس قوه قضائیه بر همین اســاس متذکر 
شــد کــه مجموعــه دســتگاه های نظــام و مــردم و 

خــود تولیدکننــدگان و صنــوف و تجــار و فعــاالن 
اقتصــادی متدین انقالبی هم باید برای مقابله با 
قاچاق وارد میدان شوند و یک دستگاه به تنهایی 

نمی تواند کاری انجام دهد.
همــه  همگرایــی  لــزوم  بــر  محســنی اژه ای 
قاچــاق  بــا  مقابلــه  بــرای  مــردم  و  دســتگاه ها 
ســازمان یافته تأکیــد کــرد و گفت که گاهی برخی 
افــراد که قاچــاق انجام می دهند قصد ضربه زدن 
بــه نظــام را ندارنــد امــا قطعــاً کســانی کــه پشــت 
پــرده قاچاق های تشــکیالتی قــرار دارند و زمینه و 
بســترها را فراهم می کنند قصدشــان ضربه زدن 

به نظام و کشور است.
جلســه  یــاداوری  بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
پنجشــنبه گذشــته خود با مسئوالن ستاد مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز و مدیران ســازمان جمع آوری 
تــداوم  بــر  تأکیــد  و  تملیکــی  امــوال  فــروش  و 
ایــن جلســه دربــاره  ایــن نشســت ها گفــت: در 
همــه  آمــدن  کار  پــای  و  هم افزایــی  راهکارهــای 
دســتگاه های متولــی بــرای تقویت رونــد مبارزه با 

قاچاق بحث و تبادل نظر شد.
 دستورات11گانهبرایمقابله

باقاچاقکاالوارز
محســنی اژه ای در ادامــه بــه ارائــه دســتوراتی 
11 گانــه بــه مســئوالن عالــی قضائــی و نماینــدگان 
دســتگاه قضــا در ســتاد مبــارزه با قاچــاق پرداخت 
و ســازمان بازرســی کل کشــور را مأمور کرد از روز 
)دوشــنبه( بررسی کند که کدام یک از دستگاه ها، 
از قــوه قضائیــه تا دیگر نهادها به درســتی وظایف 
بــا قاچــاق انجــام نداده انــد و  خــود را در مبــارزه 

اقدامات الزم را در این خصوص انجام دهد.
رئیــس دســتگاه قضــا از معــاون پیشــگیری 
قوه قضائیه که عضو ستاد مبارزه با قاچاق بوده 
و مســئولیت کمیتــه پیشــگیری ایــن ســتاد را نیــز 
برعهــده دارد خواســت کــه بــا توجــه بــه تغییرات 
مدیریتــی در قــوا و دســتگاه ها، وظایــف هــر یــک 
از مدیــران جدیــد در مبارزه بــا قاچاق را برای آنها 

تبیین کند.
محســنی اژه ای از دادســتان کل کشــور نیــز 
خواســت کــه به عنــوان دیگــر عضو ســتاد مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز، در گام اول تــالش کنــد تــا 
جلســات این ســتاد بیش از گذشــته و به صورت 

منظم تری برگزار شود.
وی همچنیــن بــا یــادآوری گالیه هایــی که از 
عــدم اجــرای احــکام صــادره قضائــی در برخورد با 
قاچاق مطرح می شــود از دادســتان کل خواســت 
بــا یــک کار مضاعــف آمــار ایــن نــوع احــکام را از 
دادگستری ها و دادسراها دریافت کرده و اجرای 

آنها را پیگیری کند.
رئیــس قوه قضائیــه با مرور تکلیــف قانونی 
بــرای  ویــژه  شــعب  ایجــاد  بــرای  قضــا  دســتگاه 
رســیدگی به پرونده های مربــوط به قاچاق گفت: 
برخــی اعضــای ســتاد و ضابطــان گالیــه داشــتند 
احکامی در برخی اســتان ها یا شــعب صادر شده 
که هنوز اجرایی نشــده اند یا در مرحله بازپرســی 
متوقــف شــده اند کــه بایــد ایــن مســأله بــه دقــت 
بررســی شــود که اشکال کار کجاســت و تمهیدی 
در نظر گرفته شود تا این پرونده ها زودتر تعیین 

تکلیف شوند.
محســنی اژه ای با بیان اینکه آمار شــعب ویژه 
در معاونــت اول قــوه قضائیــه وجــود دارد تصریــح 
کرد: به استان ها ابالغ شده بود که با ایجاد شعب 
ویــژه بــه پرونده هــای قاچــاق کاال و ارز رســیدگی 
کننــد و از معــاون اول قــوه قضائیــه خواســت کــه 
به روزرسانی این مسأله را بررسی کند تا اگر جایی 

نیاز است این شعب تقویت شوند.
رئیــس قــوه قضائیــه همچنیــن از دادســتان 
کل کشــور خواســت کــه بــا یــک آسیب شناســی 
دقیــق دربــاره علــل بالتکلیفــی برخــی پرونده هــا 
و بــر زمیــن مانــدن اجرای احــکام آنهــا، تمهیداتی 
بیندیشــد تــا پرونده هــای جدیــد در یــک فرآینــد 
دقیــق و کامــل تشــکیل شــوند تا زودتر رســیدگی 

شده و به نتیجه برسند.
محســنی اژه ای همچنیــن از نماینــدگان قــوه 

قضائیــه در ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق خواســت که 
قوانیــن را بررســی کننــد تــا در صــورت عــدم منع 
قانونی به جای یک حاکم شرع، چند حاکم شرع 
در ســازمان امــوال تملیکی برای فــروش و تعیین 

تکلیف کاالهای قاچاق و متروکه مستقر شود.
وی همچنیــن از نمایندگان مذکور خواســت 
کــه بررســی کننــد کــه اگــر ایــن کار منــع قانونــی 
دارد موضــوع اعــالم شــود تــا اقدامــات الزم بــرای 

پیشنهاد اصالح قانون صورت گیرد.
رئیــس قــوه قضائیه همچنیــن از نمایندگان 
دســتگاه قضا در ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
خواست که اگر تشخیص می دهند تعداد قضات 
ویــژه در شــعب رســیدگی کننده بــه پرونده هــای 
قاچــاق افزایــش یابــد و یــا به صــورت موقت برای 
تســریع در کارهــا، شــعب ویژه ای برای رســیدگی 
بــه ایــن پرونده هــا در برخــی نقــاط از جمله بنادر 

ایجاد شود.
قــوه  حقوقــی  معاونــت  از  اژه ای  محســنی 
قضائیــه هــم خواســت کــه بــا بررســی قوانیــن و 
مقــررات مربــوط به قاچاق هر جا ضعف، اشــکال 
یــا خــأ قانونی می بینند اعالم کنند تا با اصالح و 
به روزرسانی قانون روند مبارزه با قاچاق تسهیل 

و تشدید شود.
رئیس قوه قضائیه از رسانه ها هم خواست 
کــه در انعــکاس گزارش هــای مربــوط بــه قاچــاق 
صرفــاً بــه انتشــار اخبــار بســنده نکننــد و بــا یــک 
فرآینــد دقیــق اطالع رســانی موضــوع را بــا جدیت 
بیشــتر دنبــال کننــد تــا یــک اقــدام مفیــد در ایــن 

زمینه صورت گیرد.
محســنی اژه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه در مبــارزه 
بــا قاچــاق به دنبــال کارهای پوپولیســتی و ظاهری 
نیســتیم، تصریح کــرد: در مبارزه بــا قاچاق مطلقاً 
نبایــد جنجال آفرینــی کــرد و بایــد بــه دنبــال حــل 
واقعی مسأله باشیم و همه تالش کنیم تا معضل 
قاچاق که سالیان درازی است گرفتار آن شده ایم و 
از جهات مختلف از جمله به تولید در کشور ضربه 

می زند حل شود و کار را هم رها نکنیم.

رئیــسجمهوریروابطنزدیکایرانوترکیه
رابهنفعصلحوثباتدرمنطقهدانستوگفت
کــهایــرانوترکیــهبایدبانهاییکردننقشــهراه
ارتقایهمکاریهاکهتدوینآندردستورکاردو
کشــوراست،آمادهارتقایروابطازسطحکنونی

بههمکاریهایهمهجانبهباشند.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ریاســت 
روز  رئیســی  ســیدابراهیم  آیــت هللا  جمهــوری، 
دوشــنبه در دیــدار »مولود چــاووش اوغلو« وزیر 
خارجه ترکیه، توســعه روابط دو کشور به ویژه در 
حــوزه مســائل تجــاری و اقتصــادی را بــه نفــع دو 
ملــت  ارزیابــی کــرد و گفــت: ایــران و ترکیــه باید 
بــا نهایــی کردن نقشــه  راه ارتقای همکاری ها، که 

تدوین آن در دســتور کار دو کشــور اســت، آماده 
ارتقــای روابــط از ســطح کنونــی بــه همکاری هــای 
همه جانبه باشند. رئیس جمهوری روابط نزدیک 
دو همســایه را بــه نفــع صلــح و ثبــات در منطقــه 
دانست و گفت: همکاری های منطقه ای دو کشور 
باید به همکاری در عرصه بین المللی تبدیل شود 
و ایــن نــوع تعامــالت بــا توجه به جایــگاه مهم دو 

کشور می تواند در معادالت جهانی مؤثر باشد.
وی با یادآوری نگاه جمهوری اسالمی درباره 
توانایی کشــورهای منطقه برای حل مسائل خود 
بــدون دخالت بیگانگان، خاطرنشــان کرد: حضور 
بیگانــگان جــز ناامنــی و تنــش میــان ملت هــا و 
دولت هــای منطقــه نتیجه ای نــدارد؛ همچنان که 

۲۰ ســال حضور آمریکا در افغانســتان جز قتل و 
خونریزی و تخریب نتیجه ای نداشــت و مشخص 
شــد مشــکالت افغانســتان بــه دســت مــردم این 

کشور و با کمک همسایگان قابل حل است.
رئیسی با تاکید بر اینکه اقدامات داعش به 
زیان همه کشورهای منطقه است، گفت: داعش 
بــه اذعــان مقامات آمریکایی ســاخته آنهاســت و 
طبیعتــا ایــن جریان با فرمــان آمریکایی ها حرکت 
و به صورت نیابتی در کشــورهای مختلف قتل و 

خونریزی می کند.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکه حضــور این 
گروه تروریســتی را در هر کجای منطقه به زیان 
ملت هــا می دانیــم، گفــت: مبــارزه بــا تروریســم 

و جرایــم ســازمان یافتــه می توانــد از محورهــای 
همکاری  تهران و آنکارا باشد و ایران برای ارتقای 

سطح همکاری در این زمینه آماده است.
وی همچنیــن بــا مــرور ســخنان وزیر خارجه 
ترکیــه دربــاره همــکاری مشــترک بــا ایــران بــرای 
ایجــاد ثبــات و توســعه روابــط تجــاری در منطقــه 
قفقــاز جنوبــی، گفــت: جمهــوری اســالمی ایــران 
بــا جمهــوری آذربایجــان و ترکیــه فراتــر از رابطــه 
همســایگی، پیونــد عمیــق و دیرینــه اعتقــادی و 
فرهنگــی دارد و نباید اجازه دهیم برخی تحرکات 

بیگانه خدشه ای در روابط ایجاد کند.
مولــود چــاووش اوغلــو وزیــر خارجــه ترکیــه 
نیــز در ایــن دیــدار بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــورش 

بــه دنبــال ایجاد شــتاب در افزایش ســطح روابط 
بــا جمهــوری اســالمی ایــران اســت، گفــت: ترکیه 
دولــت جدیــد ایران را دولتــی نتیجه گرا می داند و 
مصمم است سطح همکاری ها با تهران را هر چه 
بیشــتر افزایــش دهد. وزیــر خارجه ترکیه با مرور 
اهمیــت همــکاری و مشــارکت ایــران در توســعه 
ثبــات و تجــارت در قفقــاز جنوبــی، تصریــح کــرد: 
بــرای افزایــش ثبات و مناســبات تجاری در قفقاز 
جنوبــی بــه دنبــال ایجــاد و تقویــت همکاری هــای 

مشترک با جمهوری اسالمی ایران هستیم.
وی همچنیــن بــا یــادآوری تحــوالت منطقه، 
همــکاری بــا ایران در مبارزه با تروریســم و ایجاد 

ثبات و آرامش در منطقه را خواستار شد.

رئیسجمهــوری اول معــاون مخبــر، محمــد
مصوبــههیاتدولتدربــاره»ضوابطصرفهجویی
انــرژیدرســاختمانها«واصالحیــهآییــننامــه
اجراییتعیینارزیابیتجربهپیمانکاررابرایاجرا

ابالغکرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر هیات 
و در  آبــان  وزیــران در جلســه 1۹  دولــت، هیــات 
برنامــه ششــم  قانــون  در  مقــرر  تکلیــف  راســتای 
توســعه مبنــی بــر اتخاذ تدابیر الزم از ســوی دولت 
بــرای کاهــش ســاالنه ۵ درصــد از تلفــات انرژی در 
بخــش ســاختمان بــه عنــوان بــزرگ تریــن بخــش 
وزیــران  هیئــت  کشــور،  در  انــرژی  مصرف کننــده 
»ضوابــط صرفــه جویی انــرژی در ســاختمان ها« را 

به تصویب رساند.
طریــق  از  ســازها  و  ســاخت  کیفیــت  ارتقــای 
بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی، ارتقای 
رده انــرژی ســاختمان ها از طریــق اعمال تشــویقات 

از  بــرق( و اســتفاده  تنبیهــات )گازبهــا و تعرفــه  و 
ظرفیــت قانون هدفمندی یارانه ها با هدف افزایش 
بهــره وری انــرژی در ســاختمان ها، از جملــه دالیــل 

مصوبه یاد شده است.
بر این اساس، دستگاه های اجرایی مندرج در 
قانــون خدمــات کشــوری موظفند به منظور کســب 
رده انــرژی ذکــر شــده در مبحــث 1۹ مقــررات ملــی 
ســاختمان )رده انــرژی EC(، نســبت بــه مطالعــه، 
مبحــث  ایــن  رعایــت  بــر  نظــارت  و  اجــرا  طراحــی، 
توســط شــرکت های ذی صــالح برای ســاختمان های 

جدیداالحداث خود اقدام کنند.
موظــف  شهرســازی  و  راه  وزارت  همچنیــن 
اســت با بهره گیری از خدمات شرکت های ذی صالح 
موضــوع مــاده )4( قانــون نظــام مهندســی و کنترل 
ساختمان در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به 
کنترل و نظارت عالیه ساختمان های جدیداالحداث 
بخش خصوصی به منظور اطمینان از رعایت کامل 

الزامــات مبحــث 1۹ مقــررات ملــی ســاختمان اقدام 
کنــد. شــرکت های یــاد شــده نیــز موظفنــد گــزارش 
نظــارت خــود را بــه واحدهــای ذی ربــط وزارت راه و 

شهرسازی و شهرداری ها ارایه کنند.
ارایه پایان کار به ساختمان های جدید االحداث 
از ابتــدای ســال 14۰1 منــوط به رعایــت مبحث )1۹( 
مقررات ملی ساختمان می باشد و به منظور آگاهی 
مردم از تلفات انرژی در ساختمان ها، وزارت کشور 
از طریق شــهرداری ها موظف اســت از ابتدای ســال 
14۰1 نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار 
ســاختمان های جدیداالحــداث و نصــب پالک آن در 

ورودی در ساختمان ها اقدام کند.
دولــت همچنیــن دســتگاه های اجرایــی مندرج 
در قانون خدمات کشوری را موظف کرد با استفاده 
از شــرکت های ذی صــالح حســب مــورد نســبت بــه 
ممیــزی انــرژی و بازرســی فنــی و دریافت برچســب 
انرژی طبق  استانداردهای مصوب و ابالغی از سوی 

ســازمان ملــی اســتاندارد ایران برای ســاختمان های 
در حــال بهــره بــرداری خــود اقــدام و نتیجــه را بــه 
همراه طرح های بهینه سازی الزم به وزارتخانه های 

نفت، نیرو و راه و شهرسازی اعالم کنند.
دارای  ســاختمان های   14۰۲ ســال  ابتــدای  از 
مشــمول  انــرژی  برچســب   / انــرژی  رده   حداقــل 
تخفیــف )پــاداش صرفــه جویــی( معــادل ۵ درصــد 
گاز بهــا و تعرفــه بــرق خواهنــد شــد و بــه ازای هــر 
رتبــه ارتقــای رده انــرژی/ برچســب انــرژی مشــمول 
در  و  می شــوند  بیشــتر  تخفیــف  درصــد   ۵/۲
صــورت عــدم کســب رده انــرژی / برچســب انــرژی 
از ابتــدای ســال 14۰1 بــرای ســاختمان های جدیــد 
االحــداث دســتگاه های اجرایــی و بخــش خصوصــی 
افزایــش گازبهــا و تعرفــه بــرق ۳۰ درصــدی و بــرای 
دســتگاه های  بهره بــرداری  درحــال  ســاختمان های 
اجرایــی افزایــش گازبهــا و تعرفــه بــرق ۲۰ درصــدی 

اعمال خواهد شد.

هیــات وزیــران همچنیــن در جلســه 1۹ آبــان، 
بــا هــدف پیــش بینی ســاز و کار حمایتــی الزم برای 
واســطه  بــه  اخیــر  ســال های  در  کــه  پیمانکارانــی 
مشــکالت ناشــی از تحریم با کاهش فعالیت روبرو 
بوده اند، موادی از آیین نامه اجرایی تعیین ارزیابی 

تجربه پیمانکار را اصالح کرد.
برخــی  احتمالــی  سواســتفاده  از  جلوگیــری 
اهــداف  از  کیفــی  ارزیابــی  انحــراف  و  متصدیــان 
قانونــی »آیین نامــه اجرایــی تعییــن ارزیابــی تجربه 
پیمانکار« و نیز لزوم توجه بیشتر به تشخیص های 
کارشناســی و مدیریتــی دســتگاه مناقصــه گــذار، از 

دیگر دالیل اصالح آیین نامه یاد شده است.
بــر ایــن اســاس، ارزیابــی تجربــه پیمانــکاران 
)ســابقه اجرایــی( مطابق اطالعات مربــوط به تعداد 
و نوع کارهای مشــابه انجام شــده در رشته و زمینه 
کار در 1۰ ســال گذشــته تعییــن می شــود، بنابرایــن 
حداکثــر امتیــاز در صورتــی احراز می شــود که 4 کار 

مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه 
توســط پیمانــکار اجــرا شــده باشــد و بــرای مقادیــر 
کمتــر، امتیــاز تجربــه بــه تناســب کاهــش می یابــد. 
همچنیــن ارزیابــی حُســن ســابقه در کارهای قبلی، 
مطابــق امتیــاز ارزیابــی کارفرمایــان کارهــای قبلــی 
در 1۰ ســال گذشــته، مــالک تعییــن امتیاز یادشــده 

خواهد بود.
 ارزیابــی تــوان مالی پیمانکاران نیز بر اســاس 
اطالعات حداکثر 1۰ ســال گذشــته تعیین می شــود. 
عــالوه بــر ایــن، ارزیابــی تــوان فنــی و برنامــه ریــزی 
بــه اســتناد حداکثــر امتیــاز مربــوط بــه برنامه ریــزی 
و کنتــرل پــروژه در صورتــی احــراز می شــود کــه در 
ســوابق 1۰ ســاله گذشته پیمانکار، حداقل دو پروژه 
بــدون تأخیــر غیرمجــاز )تــا تحویــل موقــت( وجــود 

داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه هیات 

وزیران را برای اجرا ابالغ کرد.

دستورهای11گانهرئیسقوهقضائیهبهمسئوالنعالی
قضائیمقابلهباقاچاقکاالوارز

ابالغضوابطصرفهجوییانرژیدرساختمانها

رئیسجمهوری:تهرانوآنکاراآمادهارتقایروابطبهسطحهمکاریهای
همهجانبهباشند
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

ارائه تسهیالت قرض الحسنه 
 خرید یا ساخت مسکن

 به مددجویان بهزیستی

و کمیته امداد
بانــک مســکن بــه مددجویــان کمیتــه امــداد امــام 
تســهیالت  بهزیســتی کشــور،  و ســازمان  خمینــی)ره( 
قرض الحسنه ساخت یا خرید مسکن پرداخت می کند.
بــه گزارش هیبنا، مطابق بــا جزء )4( بند)و(تبصره 
۱۶ قانــون بودجــه ســال 
شــرایط  ۱4۰۰کشــور، 
تســهیالت  پرداخــت 
ســاخت  قرض الحســنه 
بــه  مســکن  خریــد  یــا 
مددجویان معرفی شــده 
ســازمان  ســوی  از 
و  کشــور  بهزیســتی 
امــام  امــداد  کمیتــه 
خمینــی)ره( اعــالم شــد. براین اســاس بانک مســکن به 
معرفی شــدگان از ســوی ایــن دو نهــاد در صورتــی کــه 
واجد شــرایط مشــخص شده باشند تا سقف ۸۰میلیون 
تومــان در شــهرهای با جمعیت کمتــر از ۲۰۰هزار نفر و 
تا ســقف ۱۰۰میلیون تومان در ســایر شهرها، تسهیالت 
قرض الحســنه ســاخت یــا خریــد مســکن بــه ازای هــر 
واحــد مســکونی اعطــا می کنــد. در ارتبــاط بــا پرداخــت 
تســهیالت صدراالشــاره و در راســتای تســهیل و تسریع 
امور، دســتورالعمل اجرایی به شــبکه بانک ابالغ شــده 
اســت و براســاس ضوابط تعیین شــده، دوره بازپرداخت 
در  بــا  ۱۰ســال  معــادل  قرض الحســنه  تســهیالت  ایــن 
نظرگرفتــن حداکثــر دو ســال دوره تنفــس برای ســاخت 
اســت) مجمــوع دوره ســاخت و بازپرداخــت تســهیالت 
حداکثر ده ســال باشــد(. مطابق با ضوابط و شــیوه نامه 
پرداخــت، در صورتی کــه متقاضــی خواهــان اســتفاده از 
این تسهیالت برای ساخت و ساز باشد، پروژه مسکونی 
بایــد حداقــل دارای ۲۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی باشــد. 
پــس از قطعی شــدن قــرارداد بــرای ســاخت، تســهیالت 
بــه صــورت یکجا به حســاب ممتــاز متقاضــی واریز و در 
حساب مسدود می شود و با تایید بانک به میزان مبلغ 

تاییدشده، رفع انسداد می شود.
همچنین در صورتی که متقاضی خواهان استفاده از این 
تســهیالت برای خرید واحد مســکونی باشــد، عمر بنای 
واحــد خریــداری شــده بایــد حداکثر ۲۵ســال باشــد. در 
این بخش نیز مبلغ تســهیالت در قالب چک تســهیالت 
در وجه فروشــنده صادر می شــود و در دفترخانه اســناد 
رســمی از ســوی نماینــده بانــک بــه او تحویــل می شــود. 
مطابــق بــا ضوابــط، مــدارک مــورد نیــاز جهــت تشــکیل 
پرونــده شــامل مــدارک شناســایی و هویتــی متقاضــی، 
درآمــدی  و  شــغلی  مــدارک  و  ملــک  عمومــی  مــدارک 
متقاضــی اســت و پــس از دریافــت تســهیالت متقاضــی 
هزینه هــای  و  کارمزدهــا  تمامــی  پرداخــت  بــه  موظــف 
مربــوط به ارزیابی وثیقه ها خواهد بود. همین طور وفق 
تفاهم نامه فی مابین بانک و نهادهای مربوطه،اخذ یک 
ضامن معتبر دارای گواهی کسر از حقوق برای تضمین 

بازپرداخت اقساط تسهیالت الزامی است.

جبران تمام هزینه های 
دندانپزشکی با طرح جدید 

بیمه سرمد
تمامــی  ســرمد،  انفــرادی  دندانپزشــکی  بیمــه 
هزینه های درمانی دندانپزشــکی افراد 12تا 65ســال را 

تحت پوشش قرار می دهد.
بیمــه  ســرمد،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
انفــرادی  دندانپزشــکی 
ویژگی هــای  ســرمد 
منحصــر به فــردی دارد؛ 
از  پــس  بیمه شــده 
رایــگان،  اولیــه  ویزیــت 
و  آزمایش هــا  تحــت 
قــرار  ۶ماهــه  معاینــات 
از  پــس  و  می گیــرد 
تعییــن ســطح ســالمت 
دهــان و دنــدان، طــرح درمانــی و برنامــه مراقبتی خاص 
خــود را دریافــت می کند. جرم گیری دوره ای در طول این 
طرح، رایگان بوده و بیمه شده تحت نظر متخصصان در 

مراکز درمانی ویژه این طرح قرار می گیرد.
راهنمایی آنالین و خط ۲4ســاعته مشاوره و موارد 
اورژانســی و استانداردســازی درمــان و کاهــش ریســک 
ابتــال بــه بیماری های دهان و دنــدان از مزایای دیگر این 
طرح اســت. مرکز تماس شــبانه روزی ۱۵۱۶بیمه ســرمد 
و مرکز تماس ۲۵743آرمانیســتا، آماده پاســخگویی به 

سواالت شما در این زمینه هستند.

اختصاص 2.5 میلیارد ریال برای 
خرید تبلت دانش آموزان 

کم برخوردار گیالن
بانــک ملــی اداره امور شــعب اســتان گیــالن مبلغ 
دومیلیــارد و پانصــد میلیــون ریال کمــک بالعوض برای 
خریــد تبلت و اهــدای آن به دانش آموزان کم برخوردار 

استان اختصاص داد.
بــه گــزارش روابط عمومی 
بانــک  ایــن  ملــی،  بانــک 
تفاهم نامــه  امضــای  بــا 
کمیتــه  بــا  همــکاری 
امــداد امــام خمینــی )ره( 
بــرای  بــرای خریــد تبلــت 
دانش آموزان کم برخوردار 
اســتان و بــا هــدف انجام 

مسئولیت های اجتماعی خود اقدام کرده است.

 حضور بیمه »ما«

در نمایشگاه حمایت از 
شرکت های منطقه عسلویه

بیمــه مــا در نمایشــگاه توانمندســازی و حمایت از 
شرکت های منطقه عسلویه حضور دارد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ما، نمایشگاه توانمندسازی 
و حمایت از شرکت های 
در  عســلویه  منطقــه 
تامیــن نیازهــای عمومی 
و تخصصی شــرکت های 
از  پتروشــیمی عســلویه 
بیســت و چهــارم لغایت 
آبــان  ششــم  و  بیســت 
منطقــه  میزبانــی  بــه 
عســلویه برگزار می شود 

و بیمه ما در این رویداد مهم حضور دارد. براســاس این 
گزارش، این نمایشگاه در قالب ۱۸گروه کاالیی در محل 
ســالن پردیــس ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی 
پــارس جنوبــی برگزار می شــود و بیمه ما بــا برپایی غرفه 
بــه معرفــی محصوالت بیمه ای و ارائه مشــاوره تخصصی 

در این زمینه می پردازد. 

فعال سازی رمز دوم کارت 
مشتریان بانک رفاه بدون 

مراجعه به شعبه
بانــک رفــاه بــا هــدف تســهیل در ارائــه خدمــات و 
افزایــش رضایتمندی مشــتریان این بانــک، امکان ثبت 
و اصالح شماره موبایل متصل به رفاه کارت مشتریان 
دســتگاه های  طریــق  از  و  شــعبه  بــه  مراجعــه  بــدون 

خودپرداز و کیوسک بانکی را فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، بر این اساس 

رفــاه کارت  دارنــدگان 
می توانند بدون مراجعه 
طریــق  از  و  شــعبه  بــه 
دســتگاه های خودپــرداز 
از  بانــک  کیوســک  و 
و  رمــز  تغییــر  منــوی 
خدمــات رمــز دوم پویا / 
رمــز دوم یکبــار مصــرف 
شــماره  تاییــد   / پویــا 

تلفــن همــراه مربــوط بــه کارت )ســامانه شــاهکار(، بــه 
تاییــد، تغییــر و یــا ثبــت شــماره همــراه متصــل بــه رفاه 
کارت خود به منظور بهره مندی از خدمات رمز دوم پویا 

اقدام کنند.

حمایت 460 میلیارد ریالی 
بانک کشاورزی از بزرگ ترین 

 گلخانه سبزی و صیفی

در بروجن
بــا حمایــت و مشــارکت بانــک کشــاورزی، گلخانه 
پــرورش انــواع ســبزی و صیفی جــات بــا تولیــد ســاالنه 
1300تــن ســبزی و انــواع صیفی جــات در سفیددشــت 

شهرستان بروجن راه اندازی شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک کشــاورزی، ایــن 

مشــارکت  بــا  گلخانــه 
4۶۰میلیارد ریالی بانک 
زمینــی  در  کشــاورزی 
۶۰هــزار  مســاحت  بــه 
متــر مربع احداث شــده 
بزرگ تریــن  از  یکــی  و 
اســتان  در  گلخانه هــا 
بختیــاری  چهارمحــال 
اســت و با تولید ساالنه 

گوجــه  به ویــژه  صیفی جــات  انــواع  و  ســبزی  ۱3۰۰تــن 
فرنگی، خیار و فلفل دلمه ای عالوه بر رفع نیاز بازارهای 
داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود و 
با ایجاد اشــتغال برای ۱۲۰نفر، نقش مهمی در توســعه 

پایدار و رونق اقتصادی این منطقه ایفا می کند.

کاهش 6۳ درصدی 
پرونده  های تخلفات اداری 

کارکنان پست  بانک  
جمال مقصودی مدیر امور نظارت و حقوقی پست بانک 
تخلفــات  پرونده هــای  تعــداد  63درصــدی  کاهــش  از 
اداری کارکنان بانک در ســال گذشــته نســبت به ســال 

13۹۸خبــر داد و گفــت 
کــه پرونده هــای مفتوح 
کارکنان پســت بانک  در 
رســیدگی  هیات هــای 
از  اداری،  تخلفــات  بــه 
ســال  در  136پرونــده 
13۹۸، به 51پرونده در 
کاهــش  گذشــته  ســال 
رونــد  ایــن  و  یافتــه 

کاهشی در سال جدید نیز ادامه دارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ، مقصودی 
بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: افزایــش نظــارت و آمــوزش 
کارکنــان نقش بســزایی در کاهش پرونده های تخلفات 
اداری داشــته اســت. مقصودی با بیان اینکه بسیاری از 
تخلفــات اداری بــه دلیل ناآشــنایی بــا قوانین و مقررات 
اتفاق می افتد، تصریح کرد: در پست بانک  طی دو سال 
گذشــته در ۱۱عنــوان از ۱7عنــوان مورد بررســی تخلفات 

اداری، هیچ پرونده ای ثبت و گزارش نشده است.

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:

رئیس کل بانک مرکزی از آغاز تدریجی 
دســتگاه های  بــه  دســته چک ها  اتصــال 
خودپــرداز در آذر و عملیاتــی شــدن آن تــا 

پایان سال خبر داد.
علــی  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
صالح آبادی روز گذشــته در حاشــیه نشســت 
رئیس کل بانک مرکزی با کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس شــورای اسالمی در جمع خبرنگاران، 
یکی از مهم ترین بحث های قانون چک که در 
این نشست مورد بررسی قرار گرفت را تائید 
و ثبت چک دانســت و گفت: اکنون از طریق 
اپلیکیشــن های موبایلــی ایــن امــکان فراهــم 
اســت اما از طریق پیامک و خودپرداز اجرایی 
نشــده اســت که مورد تأکید کمیســیون اصل 

۹۰ مجلس قرار گرفت.
بــه  امســال  پایــان  تــا  آذر  از  افــزود:  او 
تدریــج همــه بانک هــا امــکان تائیــد چــک از 
طریــق خودپــرداز را فراهم می کننــد؛ بانک ها 
را ملــزم کردیــم کــه با توجــه به اینکه بیشــتر 
مشــتریان به داخل شــعب مراجعه می کنند، 
ســریع تر  خودپــرداز  طریــق  از  امــکان  ایــن 

عملیاتی شود.
رئیــس کل بانــک مرکــزی موضــوع دیگر 
این جلسه را در خصوص قانون چک، امکان 

دسترســی بــه موجــودی صادرکننــده چــک در 
ســایر بانک ها عنوان و اظهار کرد: در صورتی 
حســاب  در  می شــود  صــادر  کــه  چکــی  کــه 
نداشــت،  کافــی  بــه چــک موجــودی  مربــوط 
موجــودی  از  می توانــد  چــک  دریافت کننــده 
فــرد صادرکننــده چک در ســایر بانک ها آن را 

وصول کند.
تنهــا  اکنــون  داد:  ادامــه  صالح آبــادی 
۱۸ بانــک ایــن امــکان را دارنــد، تــا دی همــه 
بانک هــا امــکان مذکــور را فراهــم می کننــد و 
ایــن فرآیند اجرایی می شــود کــه از موجودی 
فرد صادرکننده چک در دیگر بانک ها امکان 
رئیــس کل  باشــد.  برداشــت وجــود داشــته 
بانــک مرکــزی موضــوع ســوم مــورد بحث در 
جلسه را بحث ضمانت با چک و راهکارهای 
قانونــی آن دانســت و گفــت: در این جلســه 
قرار شد راهکار قانونی در آینده با همکاری 
موضــوع  افــزود:  او  شــود.  فراهــم  مجلــس 
چهــارم، تعیین ســقف رقم چــک بود که قرار 
شــد به تدریج انجام شــود؛ در جلســه آینده 
رقــم  تعییــن ســقف  اعتبــار  و  پــول  شــورای 
چــک مطــرح و بــه تدریــج عملیاتــی می شــود 
چون ممکن اســت برای برخی کســب وکارها 

مشکالتی ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی 
درباره انتشار اسامی ابربدهکاران نوشت در 
نامه رسمی به بانک مرکزی خواسته شد که 
به طور مســتمر فهرســت ابربدهــکاران را در 

سایت خود منتشر شود.
بــه گــزارش یکشــنبه شــب ایرنــا، ســید 
احســان خانــدوزی در ایــن توئیت نوشــت: در 
این نامه از بانک مرکزی خواستیم که بانک ها 
هرســه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت 

خود منتشر کنند.  
او افــزود: انتشــار اســامی ابربدهــکاران 
موجب می شــود تا به جای اشــخاص معدود، 
دسترســی به تسهیالت برای طیف وسیع تری 

از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.
آبــادی  صالــح  بــه  خانــدوزی  نامــه  در 
رئیــس بانــک مرکزی آمده اســت: »بانک ها و 
موسســات اعتباری مکلف شــوند مشــخصات 
تســهیالت گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای 

تخصیص منابع، مبلغ تســهیالت یا تعهدات، 
میــزان بازپرداخــت، مانده بدهی، نرخ ســود، 

نوع کلی تضامین را منتشر کنند.
اســت:  آمــده  همچنیــن  نامــه  ایــن  در 
بانــک و موسســات اعتبــاری مکلــف هســتند 
کــه آخریــن اقدامــات موسســه اعتبــاری برای 
وصــول مطالبــات در خصوص کلیه اشــخاص 
حقیقی و حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص 
مرتبــط با آنها که مانده بدهی غیرجاری آنان 

اعــم از بدهــی تســهیالتی یــا تعهــدات ارزی 
یــا ریالــی بیــش از ســقف مقــرر در آیین نامه 
تسهیالت و تعهدات کالن و همچنین ضوابط 
تعهــدات  و  تســهیالت  آیین نامــه  در  مقــرر 
اشــخاص مرتبط مصوب شــورای پول و اعتبار 
در هــر موسســه اعتبــاری اســت، در پایــگاه 
اطالع رســانی رســمی خــود برای اطــالع عموم 
بــه صــورت گزارش هــای 3ماهــه در پایان هر 

فصل منتشر کنند.«

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
عرضه اوراق دولتی را براســاس کشــش بازار 

سرمایه خواند.
مجید عشقی در گفت وگو  با خبرگزاری 
دولتــی  اوراق  فــروش  دربــاره  ســیما  و  صــدا 
در بــازار ســرمایه گفــت: بــازار بدهــی و بــازار 
ســرمایه دو بازار مجزا هســتند که در کل دنیا 

در کنار هم فعالیت می کنند.
او ادامــه داد: فــردی که ســهام خریداری 
می کند به ندرت اتفاق می افتد که سهام خود 

را بفروشد و اقدام به خرید اوراق مشارکت یا 
اوراق بدهی کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان 
کــرد: مــا قصد داریم بازار بدهــی را بزرگ کنیم 
تــا هــم دولــت و هــم شــرکت های خصوصی به 

راحتی از این بازار تامین مالی کنند.
عشــقی با بیان اینکه بر اســاس کشــش 
بــازار ســرمایه اقــدام بــه عرضــه اوراق دولتــی 
می شود، گفت: نهادهای مالی مانند بانک ها، 
بایــد  ســرمایه گذاری  و صندوق هــای  بیمه هــا 

از دارایــی خــود  براســاس مقــررات، بخشــی 
را اوراق خریــداری کننــد و در زمانــی کــه قــرار 
اســت اوراق عرضــه شــود مــا میــزان توانایــی 
آن ها در خرید اوراق را می سنجیم و برهمین 

اساس خریداران اوراق مشخص می شوند.
بــا بیــان اینکــه ســهامداران حقیقــی  او 
ایــن اوراق را خریــداری نمی کننــد، ادامــه داد: 
اینگونــه نیســت کــه اوراق روی میــز باشــد و 
بــه مــردم بگوییــم، ســهام بفروشــند و اوراق 
خریــداری کننــد، زیرا ۹۹درصد این اوراق قبال 

بازاریابی شده است.
عشــقی تصریــح کرد: بخش عمــده ای از 
منابــع حاصــل از فــروش اوراق صرف بازخرید 
اوراق قبلی می شود و وجوه حاصل از فروش، 
دوبــاره بــه بانک ها و صندوق ها باز می گردد و 
لــذا خالــص عددی کــه از بازار خارج می شــود 

۱۰درصد است.
او افــزود: مــا در عرضه هــای اولیــه نیــز 
کشــش بازار را مدنظر قرار می دهیم و اکنون 
برخی از شرکت ها آماده عرضه اولیه هستند.

اجرایــی  دســتورالعمل  مرکــزی  بانــک 
بــه  بانکــی  خدمــات  جدیــد ارائــه  شــرایط 

اشخاص محجور را به بانک ها ابالغ کرد.
در  مرکــزی  بانــک  بــازار،  گــزارش  بــه 
بخشــنامه ای بــه تمامــی بانک هــا و موسســات 
اعتباری تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور 
تمــام،  از )۱۸( ســال  اشــخاص کمتــر  از  اعــم 

مجانین و اشخاص غیررشید را اعالم کرد.
بر این اســاس، ارائه خدمات بانکی اعم 
از اعطــای هرگونه ابــزار پذیرش، اعطای انواع 
تسهیالت و قبول انواع تعهدات با موضوعات 
تجــاری، افتتــاح و نگهــداری حســاب ســپرده 
قرض الحســنه جــاری بــا یــا بدون دســته چک 
و خریــد و فــروش ارز اعم از نقدی و حواله ای 
بــه اشــخاص محجــور مجــاز نیســت و اجــاره 
صنــدوق امانــات بــه اشــخاص کمتــر از )۱۸( 

سال نیز ممنوع شده است.
افتتــاح  بــه  مجــاز  اعتبــاری،  مؤسســه 
ســپرده  حســاب  یــک  از  بیــش  نگهــداری  و 
قرض الحســنه پس انداز و یک حساب سپرده 
ســرمایه گذاری کوتاه مــدت عــادی بــه نــام هــر 

شخص محجور نمی باشد.
بــه  ســپرده  حســاب  افتتــاح  همچنیــن 
صــورت مشــترک بــا اشــخاص محجــور مجــاز 
نیست و افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه 
ســرمایه گذاری  ســپرده  حســاب  و  پس انــداز 
کوتاه مــدت عــادی به نام هر شــخص محجور 
مجموعا در بیش از ۲ مؤسسه اعتباری مجاز 
نیســت و بانک مرکزی شــرایط اجرای آن را از 

طریق سامانه سیاح فراهم می کند.
بــه  پرداخــت  ابــزار  هرگونــه  اختصــاص 
 )7( از  کمتــر  اشــخاص  ســپرده  حســاب های 

ابــزار  اســت. اختصــاص  تمــام ممنــوع  ســال 
اشــخاص  ســپرده  بــه حســاب های  پرداخــت 
باالتــر از )7( ســال تمــام تــا )۱۲( ســال تمــام 
و نیــز مجانیــن و اشــخاص غیررشــید باالتر از 
)۱۸( ســال تمــام فقــط در قالب اعطــای کارت 

پرداخت فیزیکی مجاز است.
شــرکت های  و  اعتبــاری  مؤسســات 
خدمات پرداخت باید امکان پذیرش ابزارهای 
پذیرنــدگان  در  محجــور  اشــخاص  پرداخــت 
اصنافی را که بانک مرکزی مشــخص می کند، 

محدود کنند.
بایــد رویه هایــی را  مؤسســات اعتبــاری 
اتخــاذ کننــد کــه پــس از رفع حجــر، بالفاصله 
نســبت به خلع ســمت نماینــده قانونی اقدام 
و زمینــه بــرای بهره بــرداری مســتقیم مشــتری 
از خدمــات بانکــی فراهــم شــود و ســلب حــق 

برداشت از حساب های سپرده ای که از سوی 
مــادر افتتــاح شــده اند بایــد پــس از رســیدن 
مشتری به سن )۱۸( سال تمام صورت پذیرد.
مجمــوع  مجــاز  آســتانه  آن،  بــر  عــالوه 
مبالغ برداشــت حضوری از همه حســاب های 
ســپرده متعلق به هر شــخص محجور روزانه 
مبلــغ ۵۰۰ میلیــون ریــال و ماهانــه مبلغ پنج 

میلیارد ریال است.
حــق  دارنــده  درخواســت  صــورت  در 
برداشــت از حســاب ســپرده شــخص محجور 
مبنی بر ضرورت برداشت وجه حضوری بیش 
از آســتانه های مجــاز تعیین شــده، برداشــت 
وجــه منــوط به تکمیــل )قســمت( »بابت« در 
فرم هــای مربــوط و ارائه اســناد مثبتــه دال بر 
ارتبــاط وجــوه مــورد تقاضا بــرای برداشــت، با 

منافع شخص محجور است.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری 
با ضرورت اجتناب از قیمت گذاری دســتوری 
بــه رئیس جمهوری پیشــنهاد داد تــا کارگروه 
تخصصــی ویژه با حضور نهادهای فعال بازار 

سرمایه تشکیل شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، ســعید 
بــه  نامــه ای  ارســال  بــا  بیدگلــی  اســالمی 
ابراهیــم رئیســی دربــاره ضــرورت اجتنــاب از 
قیمت گــذاری دســتوری اعــالم کــرد: یکــی از 
معضــالت بــزرگ اقتصادی که زمینه ســاز بروز 
فســاد و ایجاد بستر رانت شد و قیمت گذاری 

دستوری کاالها و خدمات است.
در ایــن نامــه آمده اســت: »بــه طوری که 
طــی ســالیان اخیــر اتخــاذ برخــی تصمیم هــای 
از  حمایــت  هــدف  بــا  حــوزه  ایــن  در  اشــتباه 

مصرف کننــده منجــر بــه مخاطرات و مشــکالت 
اقتصادی و اجتماعی بســیار شــد که در نتیجه 
فعــاالن  و  تولیدکننــدگان  طــرف  یــک  از  آن 
اقتصــادی را دچــار بحــران کــرد و از طــرف دیگر 
نارضایتــی عمومــی مــردم را به همراه داشــته و 
چنان فشــاری بر ساختار تولیدی وارد کرده که 
گاه برخــی از بخش هــای تولیــدی را در آســتانه 
فروپاشی قرار داده است. در این برهه حساس 
از  دور  بــه  و  هوشــمندانه  تصمیمــات  اتخــاذ 
جناح بندی های سیاسی و در نظر گرفتن منافع 
عمــوم جامعــه، اهمیــت فزاینــده ای پیــدا کــرده 
اســت. به نظــر اکثر متخصصین، پژوهشــگران 
و فعــاالن اقتصــادی یکی از راهکارهای موثر در 
خشکاندن ریشه های فساد و رانت در اقتصاد، 
حرکــت بــه ســمت ایجــاد بازار هــای شــفاف و 

رقابتــی بــه معنــای واقعــی و حمایــت از رقابــت 
و تعییــن قیمــت محصــوالت بــر اســاس ســاز و 
کار بازار اســت تا از طریق برقراری توازن میان 
عرضــه و تقاضــا، منابــع محــدود به طــور بهینه 
بــه بخش هــای مولــد تخصیــص یابــد. بــا توجه 
بــه مطالــب فــوق بــه پیوســت نامــه برخــی از 
نهادهــای عضــو کانون نهادهای ســرمایه گذاری 
و فعــاالن بــازار ســرمایه در رابطــه بــا مضرات و 
مشکالت ناشی از قیمت گذاری و پیشنهادهای 
ارائه شــده جهــت اســتحضار و بهره بــرداری بــه 
حضور تقدیم می شــود. موضوع این کانون نیز 
پرهیــز از مداخلــه دولــت در بــازار و اجتنــاب از 
قیمت گذاری دســتوری کاالها و خدمات اســت 
تــا در شــرایط تنگنــای اقتصــادی، منابع محدود 
صــرف فربه تــر کــردن دالالن، تشــدید اختــالف 

طبقاتــی و افزایــش بیــکاری به اســم حمایت از 
مردم نشود.

تغییر ســاز و کارهایی که ســال ها اســت 
بــر اقتصــاد حکمرانــی می کنــد، کاری بســیار 
دشــوار اســت و پیچیدگی هــای فراوانــی دارد. 
بــه همیــن دلیل پیشــنهاد می شــود ایــن مهم 
بــا تشــکیل کارگــروه تخصصی ویــژه با حضور 
کارشناســان و پژوهشــگران و نهادهــای فعال 
در بازار سرمایه انجام شود و این کارگروه در 
طراحی ســاز و کارهای نوین با وزارت اقتصاد 
و ســایر دســتگاه های دولتــی همــکاری کنــد و 
در فرایند اجرا نیز حضور داشــته باشــد. امید 
کــه با بــذل توجه بــه دغدغه های مطرح شــده 
و نظرات کارشناســی ارائه شــده شاهد رشد و 

شکوفایی اقتصاد باشیم.«

نامه دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری به رئیس جمهوری درباره 
اجتناب از قیمت گذاری دستوری

شرایط جدید ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور

وعده رئیس سازمان بورس درباره عرضه اوراق دولتی 
براساس کشش بازار سهام

 وزیر امور اقتصادی: بانک ها فهرست ابر بدهکاران

را در سایت خود منتشر کنند

چک تا پایان سال به خودپرداز متصل می شود
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، همچنین امکان تائیدیه صدور چک از طریق پیامک فراهم می شود
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ت اول(
) نوب

شركت ملی نفت ایران

مبلغبرآوردیکساله)ریال(شمارهمرجعسامانهستادناممناقصهگزار
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روشارزیابی

1- براساس حداقل امتیاز )50( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل - 1
می شود ، انجام می گردد . 

2- هرمناقصه گر صرفاً می تواند حداکثر برنده یک مناقصه مشابه در مدیریت عملیات حفاری خشکی-1 باشد.- 2

دریافتاسناد

از 27 /1400/08 تا 1400/09/06تاریخشروع وپایاندریافتاسناد

تاریخشروعوپایاناستعالمهای
ارزیابیکیفی

از  07/ 1400/09  تا  1400/09/20

آدرسمناقصهگزارجهتدریافت
اطالعات

 - A  آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت
اداره قراردادها – تلفن :   061-34148522

 ده میلیارد و دویست و نود وشش میلیون)000ر000ر296ر10( ریالمبلغتضمین

انواعتضامینقابلقبول

 ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ 50659  هـ تاریخ 1394/09/22و اصالحات بعدی آن .	
 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره4001114006376636 و شماره شبا IR 350100004001114006376636نزد بانک مرکزی 	

جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

90روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد( 90مدتاعتبارپیشنهاد/تضمین

 کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتوتحویلاسنادمناقصهوبازگشاییپاکاتپیشنهادیازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.ir انجام

میشود.

www.nidc.ir        http://sapp.ir/nidc_pr

 به اطالع می ر ساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/11 
و مجوزشماره  001-004/711551 مورخ 1400/01/15 سازمان بورس و اوراق بهادار، 
مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 580 میلیارد ریال به مبلغ 880 میلیارد ریال، 
افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام ، تعداد 
291.816.154 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده 
است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق 
افزایش سرمایه ، تعداد 8.183.846  سهم 1.000 ریالی استفاده نشده سهامداران 
برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 140030400901099113 مورخ 

1400/08/24 از اداره ثبت شرکتها به شرح ذیل عرضه میگردد:
1(موضوعفعالیتشرکت:

الف-موضوعاتاصلی
1- تأسیس هر قسم کارخانه یا موسسه برای تهیه و تولید، خرید و فروش و توزیع 
محصوالت دارویی، انسانی و دامی و گیاهی و مکمل های غذایی،رژیمی و دارویی ، 
شیمیایی، آرایشی و بهداشتی، کشاورزی، ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی، 
کیت های تشخیص طبی و مواد اولیه و بسته بندی مورد استفاده در صنایع فوق 

الذکر.
2- ساخت و وارد کردن ماشین آالت مربوط به تولید و اصالح و یا تغییر صنعتی 

مواد، همچنین وارد کردن لوازم بسته بندی مورد استفاده در صنایع.
3- اجازه استفاده از عالئم و اختراعات و بدست آوردن هر نوع حقوق و امتیاز در 
داخل کشور و یا در کلیه کشورهای خارجی نسبت به اختراعات و هر نوع حقوق 

دیگری که به نحو مربوط به فعالیت ها و منافع شرکت باشد.
4- واردات مواد اولیه یا نیمه ساخته و ساخته شده انواع داروها ، ملزومات پزشکی 
و دارویی ،مکمل های غذایی ،رژیمی و دارویی و تجهیزات پزشکی و همچنین اخذ 

نمایندگی واردات هریک از اقالم مذکور از شرکتهای خارجی.
5- انجام تحقیقات و روش های جدید برای بهتر ساختن طرق تهیه و ساخت 

فرآورده های دارویی.
6- تأسیس البراتوارها و اشتغال به تحقیقات علمی، جستجو و اکتشاف و اختراع 
طرق عمل و محصوالت و تحصیل گواهی اختراع در مورد آنها و خرید و فروش 

دانش فنی در ایران و دیگر کشورها.
7- انجام عملیات تحقیقاتی و معامالت بازرگانی و متفرعات آن.

تولیدکارمزدی،  نظیر  دارو  صنعت  به  مربوط  کارمزدی  خدمات  انجام  و  ارائه   -8
انبارش  کنترل کیفیت، خدمات آزمایشگاهی، خدمات مهندسی، کالیبراسیون، 

تحقیقات،پژوهش، آموزش و سایر خدمات مربوط به صنعت داروسازی.
9- ب- موضوعات فرعی

10- مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید و فروش سهام آنها
11- مشارکت در شرکتهای دارویی و دیگر شرکتها و خرید و فروش سهام آنها.

2(مرکزاصلیونشانیشعبشرکتوکدپستی:تهرانبزرگراهآیتالهسعیدی،
بلوارمعلم،انتهایخیابانکرمانی–کدپستی1371658111

     الزم به ذکر است شرکت فاقد شعبه است.
3(سرمایهفعلیشرکت:580.000.000.000ریال

4(موضوعافزایشسرمایه:اجرایطرحوتامینسرمایهدرگردش
5(محلافزایشسرمایه:مطالباتحالشدهسهامدارانوآوردهنقدی

6(مبلغافزایشسرمایه:300.000.000.000ریال
7(مبلغسرمایهپسازافزایش:880.000.000.000ریال

8(مدتشرکت:نامحدود
9(نوعسهام:عادیباناموشرکتفاقدسهامممتازاست.

10(ارزشاسمیهرسهم:1.000ریال
11(مبلغمشارکتشدهتوسطسهامدارانشرکتمبلغ:291.816.154.000ریال

12(تعدادسهامقابلعرضهبهعموم:8.183.846.000سهم
13(مشخصاتاعضایهیئتمدیرهومدیرعاملشرکت:

*شرکتفاقدعضوعلیالبدلهیاتمدیرهمیباشد.
14(شرایطحضوروحقرأیصاحبانسهامدرمجامععمومی:

دركليه مجامع عمومي، صاحبان سهام می تواند شخصاً، يا وكيل يا قائم مقام قانوني اشخاص 
حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف  نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه 
مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به  هم رسانند. هر سهامدار، براي هر يك سهم فقط يك رأي 

خواهد داشت.
15(مقرراتاساسنامهراجعبهتقسیمسود،تشکیلاندوختهوتقسیمداراییبعدازتصفیه:

الف - اندوخته قانونی و اختیاری : وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون شرکت 
انجام می شود به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ، ممکن است قسمتی از 

سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.
ب- موارد اختیاری انحالل شرکت و تصفیه : مجمع عمومی فوق العاده شرکت ، به پیشنهاد هیأت 
مدیره می تواند رأی به انحالل شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دالیل 
و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد آن ، پیشنهاد انحالل شرکت را ارائه نمودند . 
این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس 
به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس 
در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحالل اختیاری شرکت ، با 
حضور حداقل 75 درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هر گاه شرکت طبق مندرجات 

فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

16(تعدادوامتیازاتسهامممتازشرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
17(مبلغوتعداداوراقمشارکتقابلتبدیلبهسهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل 

به سهام است.
18(مبلغبازپرداختنشدهاوراقمشارکت:شرکت فاقد هرگونه مبلغ باز پرداخت نشده اوراق 

مشارکت است.
19(مبلغدیونشرکتوهمچنینمبلغدیوناشخاصثالثکهتوسطشرکتتضمینشدهاست:
مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده مجموع بدهی های جاری وغیر جاری شرکت به ترتیب 
برابر با مبلغ 2.887.086 میلیون ریال و مبلغ 160.083 میلیون ریال و جمع کل بدهی ها به 
مبلغ 3.047.169 میلیون ریال می باشد. همچنین بر اساس یادداشت 36 همراه صورت های مالی 
حسابرسی شده 1400/03/31 مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در 

خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با مبلغ 4.908.092 میلیون ریال می باشد.
20(مدتپذیرهنویسیعمومی:پذیره نویسی از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/08/25 
آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/09/09 به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت. 
تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه 

تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.
21(حداقلوحداکثرسهامیکههنگامپذیرهنویسیبایدتعهدشود:حداقل 1 سهم و حداکثر 

8.183.846 سهم
22(مشخصاتمتعهدپذیرهنویسیومیزانتعهداتآن:

 23(روزنامهکثیراالنتشار:روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامه اطالعات  میباشد. همچنین اعالمیه مذکور در روزنامه های ابرار اقتصادی و عصر اقتصاد 
) براساس مفاد ماده 177 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر میگردد. 

24(چگونگیپذيرهنويسی: با توجه به ثبت شرکت ایران دارو )سهامی عام( نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان 
پذیره نویسی میتوانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکتهای کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم 

فوق، می بایست عالوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند. 
25(مشخصاتحساببانکیناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار مربوطه باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شماره 609-00776276-470 به  نام شرکت ایران دارو )سهامی عام( ، نزد بانک پارسیان شعبه آزادی کد 1006
26(کلیهاطالعاتومدارکمربوطبهشرکتشامل:اساسنامه، طرح اعالمیه پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش 
توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.irandaru.com و سامانه جامع انتشار اطالعات اشخاص 

تحت نظارت سازمان بورس و اوارق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس عالقه مندان می باشد.
27(مشخصاتسهامداران:

28(نحوهعملدرصورتعدمتکمیلپذیرهنویسیسهامشرکت: شرکت گروه دارويي سبحان )سهامی عام( متعهد گرديده تا نسبت به خريد کل حق تقدم هاي استفاده نشده ظرف مدت 5 روز 
پاياني مهلت پذيره نويسي اقدام نمايد.

29(نکاتمهم:
* مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.

* ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص 
و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.

* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین 
سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد. 

* پذیره نویسان میتوانند در صورت مشاهد هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای

اعالمیه پذیره نویسی سهام  شركت ایران دارو )سهامی عام(
ثبت شده به شماره 9489 و شناسه ملی 10100394490

هیئتمدیرهشرکتایراندارو)سهامیعام(

شمارهنامپدرنمایندهشناسهملیشمارهثبتاشخاصحقوقی
شناسنامه

سمتکدملی

گروه دارویی سبحان    
)سهامی عام(

دکتر فردوس 2567310100711350
نصیری زاده

مدیر عامل و عضو 24792061350844میکائیل
هیات مدیره-موظف

گروه سرمایه گذاری 
البرز)سهامی عام(

عضو هیات مدیره-غیر 5902451497998عبدالمجیددکتر علی رزازان1116810100443908
موظف

سبحان دارو  
)سهامی عام(

آقای محمدرضا 19843310102402553
بهمن زاده

نائب رئیس و عضو 36100046490817عباس
موظف 

سرمایه گذاری اعتالء 
البرز )سهامی عام(

رئیس هیات مدیره و 155730069569371محمد هادیدکتر رضا توکالن7076410101156935
غیر موظف

البرز دارو   
)سهامی عام(

دکتر سید احمد 4910861412626
احمدی تیمور لوئی

عضو هیات مدیره و 6090383615941میرعباس
غیر موظف

موضوع فعالیت میزانتعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد

هلدینگ دارویی خریدکل حق تقدم های استفاده نشده ظرف مدت 5 روز پایانی عرضه سهامی عام گروه دارویی سبحان

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

53.67 311.270.180 سهامی عام گروه دارویی سبحان

46.33 268.729.820 - سایر
100 580.000.000 - جمع کل

شركتتوزیعنیرویبرقاستانیزددر نظر دارد کاالهای  مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصهعمومیدومرحلهای از  فروشندگان دارای تائید شرکت توانیر و واجد شرایط 
خریداری  نماید . لذا متقاضیان شركت در مناقصه  می توانند ازتاریخ1400/08/24لغایت1400/08/30از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به 
دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و  پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه 

را به دبیر خانه این شركت تحویل نمایند .ضمناً به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

1- هزینه درج آگهی مناقصه و كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
2- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد و یا در سامانه ستاد بارگذاری نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

3- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 و 36243111-035 امور تدارکات تماس حاصل نمایند .                                                                                                              

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق استان یزدتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/24 نوبت دوم : 1400/08/25

شناسه آگهی : 1221950

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای(
شركت توزیع نیروی برق استان یزد

ت دوم(
) نوب

شركت توزیع نیروی برق 
استان یزد

شمارهفراخوانمناقصهدرسامانهستاد:2000005066000059

مقدار شرح مناقصهشماره مناقصه
دستگاه

تضمین شرکت 
زمان تحویلنوع ضمانتنامهدر مناقصه

پاكتها
زمان  بازگشائی
پاکت الف و ب 

1400/138/603
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مشکالت ۱۵ ساله هپکو منجر به بدهی ۱۲ 
هزار میلیارد ریالی برای این شرکت شده است.
به گزارش معدن نیوز، قائم مقام مدیرعامل 
هپکو گفت: مشــکالت ۱۵ ســاله هپکو منجر به 
بدهــی ۱۲ هــزار میلیــارد ریالی برای این شــرکت 

شده است.
علیرضــا میقانــی روز دوشــنبه ۲۴ آبــان در 
نشســت مدیران هپکو با معاون وزیر کار که در 
محل این شــرکت برگزار شــد، اظهار کرد: هپکو 
پتانســیل اســتراتژیک کشــور اســت و باید از آن 
حمایت شــود، در سال های طوالنی، این شرکت 
دچار مشکالت عدیده شد اما با تصمیم قاطعی 
کــه در دولــت دوازدهــم گرفتــه شــد، موضــوع 
ســهامداری این شــرکت حل شــد اما این کفایت 
نمی کند و اگر به مســایل مختلف توجه نشــود 

مشکالت دوباره این شرکت را درگیر می کند.
وی با بیان اینکه مشــکالت ۱۵ ســاله هپکو 

منجر به ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی شد، گفت: 
طرحی در خصوص تولید محصوالت معدنی ارائه 
شده می تواند هفت هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی 

ایجاد کند.
وی اضافه کرد: ظرفیت تولید اســمی هپکو 
سه هزار دستگاه است که امیدواریم این شرکت 

به این ظرفیت برگردد.
مهــدی کرمــی، نائــب رئیــس  شــورای کار 
شــرکت هپکــو نیــز در ایــن نشســت با اشــاره به 
مشــکالت مربــوط بــه بیمــه کارگــران اظهــار کرد: 
بدهی هپکو به تامین اجتماعی ۶۰ میلیارد است 
کــه ۷۰ میلیــارد جریمــه نیــز بــه آن اضافه شــده 
است، لذا تقاضای ما بخشیده شدن این جریمه 
است تا بتوان با بخشی از این جریمه تعدادی از 

کارگران را بازنشسته کرد.
وی افــزود: طــرح طبقــه بنــدی گــروه هــا و 
جایــگاه هــا نیــز نیازمنــد بازنگــری اســت. حقوق 

ها در این شــرکت به نســبت ســایر شرکت های 
اطراف پایین تر اســت، خودمــان را با آلومینیوم 
مقایســه نمــی کنیــم اما در مقایســه بــا آذرآب و 
ماشین سازی دریافتی کارگران این شرکت پایین 

است.
کرمــی ادامــه داد: تــا ســال آینــده ۱۹۲ نفــر 
از  پرســنل ایــن شــرکت بازنشســته مــی شــوند 
و تعــداد نیروهــا کاهــش مــی یابد لــذا می طلبد 
شــرایطی فراهم شود که نیروهای متخصص در 
این شرکت جذب شوند. در حال حاضر حاضر به 
همت مدیریت جدید سفارش کار گرفته شده اما 

بدون نیرو نمی توان سفارش ها را انجام داد.
وی اضافــه کــرد: در زمینــه رفاهیــات نیــز 
هیچگونه رفاهیاتی به پرســنل تعلق نگرفته که 
نیــاز اســت ایــن مهم نیز مــورد توجه قــرار گیرد. 
سنوات پایان خدمت پرسنل نیز نباید به نعویق 

بیفتد.

با توجه به شرایط بازار مصرف سیمان در شمال 
شرق ، پیرو دعوتنامه صادره ، کارگروه شرکتهای تولید 
کننده سیمان خراسان بزرگ در مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ 
در محل دفتر شــرکت ســیمان شــرق در شــهر مشهد 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان شرق، در 

این جلسه که مدیران شرکتهای تولید سیمان شرق ، 
زاوه تربــت ، باقــران ، مجد خواف ، غرب آســیا، جوین 
، بجنورد و الر ســبزوار شــرکت داشــتند ضمن بحث و 
تبــادل نظــر مفصــل و بررســی جمیع جهات پیشــنهاد 
گردید بر اساس شرایط موجود بازار مصرف، که متاثر 
از کاهش چشمگیر تقاضای بازار صادراتی ، قطعی گاز 

، کاهش معمول و سنتی مصرف در فصل سرما و سایر 
عوامل،  کف عرضه شرکتهای سیمانی از شرایط فعلی 
اعالمی ۳۰ درصد کاهش یابد.همچنین مقرر شد در 
ایــن خصــوص مکاتبات و پیگیریهای الزم توســط دبیر 
کارگروه و سایر کارخانجات منطقه به تناسب صورت 

پذیرد.

واحد دوم از مجموعه ASU۲ )واحد هوای فشرده( 
شرکت دماوند انرژی عسلویه با دانش و فناوری روزآمد 
و استفاده از پیشرفته ترین ماشین آالت، به بهره برداری 

و تولید رسید.
بــه گــزارش نیپنــا به نقــل از شــرکت دماونــد انرژی 

عســلویه، واحــد دوم از مجموعــه ASU۲ شــرکت دماونــد 
انــرژی عســلویه بــا دانش و فنــاوری روزآمد و اســتفاده از 
پیشــرفته ترین ماشــین آالت، پــس از انجــام موفق مراحل 
راه اندازی، به مرحله بهره برداری و تولید رسید.براساس این 
گزارش، با بهره برداری از این پروژه راهبردی با ظرفیت تولید 

۷۲ هزار و ۵۰۰ نرمال مترمکعب اکسیژن، ۱۱ هزار نرمال 
مترمکعب نیتروژن، ۶ هزار و ۷۰۰ نرمال مترمکعب هوای 
ابزار دقیق و ۳ هزار و ۴۰۰ نرمال مترمکعب هوای سرویس، 
زمینه تأمین اکسیژن مورد نیاز شرکت های متقاضی این 
محصوالت در فاز دوم پتروشیمی منطقه پارس مهیا شد.

قائم مقام مدیر عامل :هپکو پتانسیل 
استراتژیک کشور است و باید از آن حمایت شود

جلسه کارگروه شرکت های تولید کننده سیمان در خراسان بزرگ برگزار شد

بهره برداری از واحد دوم ASU۲ شرکت دماوند انرژی عسلویه
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آگهی تغییرات شرکت پارس تدبیر دانش سهامی خاص به شماره ثبت 24۶379 و شناسه 
ملی 10102870179 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/08/04 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـای محمـود آجورلـو بـه شـماره ملـی 00۶7728529 بعنـوان 
بـازرس اصلـی و آقـای مسـلم نظـری راد بـه شـماره ملـی 053404805۶ بعنـوان بـازرس علـی 
البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند . روزنامـه کثیراالنتشـار عصراقتصـاد جهـت 
درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد . تـراز نامـه و حسـاب سـودو زیـان سـال مالی منتهی به 

1400/0۶/31 بـه تصویـب رسـید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
 )1223688(

تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود تجهیز سیسـتم آداک درتاریخ 1400/08/19 به 
شـماره ثبـت 58۶418 بـه شناسـه ملـی 14010499379 ثبـت و امضـا ذیل دفاترتکمیل 
میگـردد. موضـوع  آگهـی  اطـالع عمـوم  زیـر جهـت  بـه شـرح  آن  کـه خالصـه  گردیـده 
فعالیـت :تامیـن و پشـتیبانی سـخت افـزار و نـرم افـزار رایانـه درصـورت لـزوم پـس از 
اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مدت نامحدود 
مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه 
ابوذر ، خیابان صاحب الزمان )عج( ، خیابان پرستار جنوبی ، پالک 104 ، طبقه سوم ، 
واحـد 9 کدپسـتی 17۶7۶3۶748 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 
1,000,000 ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا آقای محمدصادق طاهری 
به شماره ملی 002285۶803 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی حبیبی 
به شـماره ملی 4570002۶09 دارنده 500000 ریال سـهم الشـرکه اعضا هیئت مدیره 
آقـای محمدصـادق طاهـری بـه شـماره ملـی 002285۶803 بـه سـمت مدیرعامـل بـه 
آقـای  نامحـدود  مـدت  بـه  مدیـره  رئیـس هیئـت  نایـب  بـه سـمت  و  نامحـدود  مـدت 
مهـدی حبیبـی بـه شـماره ملـی 4570002۶09 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهد آور شـرکت از قبیل 
چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـا و اوراق 
عـادی و اداری باامضـاء آقـای محمدصـادق طاهـری و آقـای مهـدی حبیبـی همـراه بـا 
مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر 
االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع 

فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1223702(

آگهی تغییرات شـرکت فناوری کامپوزیت بیتا شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 
52982۶ و شناسـه ملـی 140077۶9244 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
آقـای   : شـد  اتخـاذ  ذیـل  تصمیمـات   1399/11/08 مـورخ  العـاده  فـوق  بطـور  عـادی 
طاهـر شـریفی جمالـی بـه شـماره ملـی 0071235388بـه سـمت بـازرس اصلی وآقای 
حسـین مصلح خمیران به شـماره ملی 2۶49744855به سـمت بازرس علی البدل 

بـرای مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب شـدند  .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1223711(

آگهـی تغییـرات شـرکت فنـاوری کامپوزیـت بیتـا سـهامی خـاص بـه شـماره 
ثبـت 52982۶ و شناسـه ملـی 140077۶9244 بـه اسـتناد صورتجلسـه 
مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1400/02/18 تصمیمـات 
ذیـل اتخـاذ شـد : - آقـای عبـدهللا سـاالری بـه کدملـی ۶559795۶۶7 بـه 
عنـوان مدیـر عامـل و نائـب رئیـس هئیـت مدیـره و آقـای بهـزاد سـاالری 
رویـا  بـه کدملـی 13۶2179310بـه عنـوان رئیـس هئیـت مدیـره و خانـم 
مدیـره  هئیـت  عضـو  عنـوان  بـه  ملـی 1379259۶22  کـد  بـه  چمراسـی 
قبیـل  از  بهـادار  اسـنادواوراق  کلیـه   - شـدند  انتخـاب  دوسـال  بـرای 
چک،سـفته،بروات،قراردادهاواوراق عـادی واداری بـا امضـای مدیرعامـل 

منفـردا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1223712(

احضاریه 
امـوال  عنـوان  تحـت  الذکـر  ذیـل  امـوال  پرونـده  اینکـه  بـه  نظـر 

بـه  مفتـوح  دادگاه  ایـن  در  اساسـی  قانـون   49 اصـل  مشـمول 

رسـیدگی مـی باشـد لـذا بـه شـخص یـا اشـخاص ابـالغ میگـردد تـا 

اسـناد  بـا در دسـت داشـتن  روز  آگهـی ظـرف 30  تاریـخ نشـر  از 

و مـدارک مثبـت مالکیـت بـه ایـن دادگاه مراجعـه نماینـد بدیهـی 

اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر، اقـدام قانونـی معمول خواهد 

 000018 پرونـده  کالسـه  گردیـد. 

شرح اموال : گوشی سریتل به شماره سریال 35422۶071۶844941

صادقی – قاضی شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی زاهدان

دادنامه
پرونده کالسـه 9809954۶4201077 شـعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسـی دادگاه انقالب اسـالمی شهرسـتان 
زاهدان تصمیم نهایی شـماره 140029390001۶1۶888 خواهان: سـتاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشـانی 
خیابان خالد اسالمبولی نبش خیابان خفدهم شماره 131 با نمایندگی آقای محمود مالشاهی حسنخان فرزند 
محمد خواسته: تعیین تکلیف اموال )موتور سیکلت به شماره موتور 0۶15250( به تاریخ 1400/0۶/27 دادگاه 
ویـژه رسـیدگی کننـده امـوال در اختیـار ولـی فقیـه )اصـل 49 قانـون اساسـی( اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـه 
تصـدی اینجانـب امضـاء کننـده ذیـل تشـکیل اسـت و پرونـده کالسـه 980050 تحـت نظـر قـرار داد ایـن دادگاه بـا 
مطالعه و توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی 
مـی نمایـد. رای دادگاه در خصـوص درخواسـت صـادره از شـعبه دادیـاری دادسـرای عمومـی و انقـالب شهرسـتان 
کنارک مبنی بر تعیین تکلیف یکدستگاه موتور سیکلت به شماره موتور 0۶15250 و شماره شناسی 8۶25۶۶8 
بـه شـرح گـزارش پاسـگاه مـرزی دریایـی تنـگ، نظـر بـه اینکـه از تاریـخ توقـف موتورسـیکلت مذکـور مـدت مدیـدی 
گذشـته و علیرغـم ابـالغ مشـخصات آن در روزنامـه مالـک مراجعتـی نداشـته و در صـورت توقـف بیشـتر آن در 
پارکینـگ باعـث کسـر فاحـش قیمـت موتورسـیکلت خواهـد شـد و بـا عنایـت بـه کارشناسـی انجـام شـده و احـراز 
عرفـی اعـراض مالـک بـرای دادگاه از آنجـا کـه موتورسـیکلت فـوق الذکـر از مصادیـق امـوال مجهـول المالـک و در 
اختیار ولی فقیه اسـت دادگاه به اسـتناد اصول 45 و 49 قانونی اساسـی و مواد 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 
و 5 آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی و حکم حکومتی حضرت امام )ره( و مقام 
معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی( حکـم بـه ضبـط موتورسـیکلت بـه شـرح فـوق الذکـر بـه نفـع سـتاد اجرایـی فرمـان 
حضرت امام )ره( صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی اسـت و ظرف مهلت بیسـت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهـی در ایـن شـعبه و ظـرف مهلـت بیسـت روز پـس از انقضـاء مهلـت واخواهـی قابـل تجدیدنظرخواهـی در 

شـعب دادگاه تجدید نظر اسـتان تهران می باشـد.
محسن صادقی  - قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت آرین 
سازه نیکان شهرکرد)سهامی خاص( به شماره ثبت 5297 

و شناسه ملی 10680049706
بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران شـرکت آریـن سـازه نیـکان شـهرکرد بـه 
عمـل  بـه  دعـوت   10۶8004970۶ ملـی  شناسـه  و   5297 ثبـت   شـماره 

می آیـد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی بـه طور فوق العاده شـرکت که 
در سـاعت 10 صبح روز شـنبه 1400/09/0۶ در محل شـرکت به آدرس : 
شـهرکرد ، خیابـان شـریعتی ، کوچـه 5 ، پـالک 7 برگـزار میگـردد، حضـور 

بـه هم رسـانید.
دستورجلسه :

1- انتخـاب مدیـران  2- تعییـن سـمت مدیـران  3- انتخـاب روزنامـه 4- 
تعییـن وضعیـت حـق امضـاء  5- سـایر مـواردی کـه در صالحیـت مجمـع 

باشـد.   
هیئت مدیره شرکت آرین سازه نیکان شهرکرد

مفقودی
چك های پست بانك  متعلق به اینجانب سهیال قنبری قزوینی به 
شـماره های ٥٣٥١٩٤ ٨٦ -ج تاریخ  ٨٨/٤/٣٠ به مبلغ 511500000 
ریـال ، ٥٣٥١٨٣ ٨٦ - ج بـدون تاریـخ بـه مبلـغ 500000000 ریـال ، 
٠١٤٢٤٢ ٨٦ - د تاریخ ٨٧/١٢/١٣ به مبلغ 700000000 ریال مفقود 

گردیده اسـت  و از درجه اعتبار سـاقط می باشـند . 

مفقودی
 سـند کمپانی اتومبیل سـواری کار نیسـان به شـماره موتور 
Z2405072۶Z    شماره شاسی PNK15Z723593 پالک 
انتظامـی ایـران 23_495 ط 32 متعلـق بـه خانـم عصمـت 

شمسـی مفقـود و فاقـد اعتبـار مـی باشـد .

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 

1- نـام: علـی 2- نـام خانوادگـی: حرمـت جـو3- نـام پـدر: الیـاس  مهلـت حضـور: 30 روز  
نـوع علـت حضـور: دفـاع از اتهـام انتسـابی دعوی پشـوتن پیراسـته فـر به طرفیت علی 
حرمـت جـو و الـه کـرم حرمـت جـو مبنـی بـر شـرکت در تحریـق عمـدی منـزل مسـکونی 
بـا توجـه بـه علـت حضـور منـدرج در ایـن ابالغیـه بـه شـما ابـالغ مـی گـردد ظـرف مهلت 

مقـرر اقـدام، در غیـر اینصـورت مطابـق مقـررات اتخـاذ تصمیـم خواهد شـد.
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان باشت

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
 شرکت گروه فن آوا )سهامی عام( به شماره ثبت 199336و شناسه ملی 10102411479

بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران محتـرم یـا نماینـدگان قانونـی آنـان دعـوت بعمـل مـی آیـد تـا در مجمـع 
عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که رأس ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/09/07 

بشـرح ذیـل تشـکیل مـی گـردد، حضـور بهـم رسـانند. 
محل برگزاری مجمع فوق  به آدرس :  تهران میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه 29 پالک 3 می باشد.

دستور جلسه 
1- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه  

2- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
3- اصالح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت

4- سایر مواردی که در صالحیت این مجمع می باشد.
توجه: 1- سهامداران محترم به استحضار می رساند حسب ابالغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان 
بـورس اوراق بهـادار برگـزاری مجمـع بـا حضـور حداکثـر 15 نفـر از سـهامداران حقیقـی و حقوقـی برگـزار 
میشـود از این رو با توجه به الزام حضور  ارکان هیات رئیسـه ، نمایندگان سـازمان بورس و حسـابرس و 
بازرس قانونی و سـهامدران عمده ، از سـهامداران محترم تقاضا می گردد به منظور حفظ سـالمت خود 
و دیگـران از حضـور در مجمـع خـودداری نمـوده و بـا مشـاهده هـم زمـان مجمع از طریق سـایت شـرکت به 

نشـانی www.fanava.com  خادمـان خـود را در برگـزاری ایـن مجمـع یاری رسـانند. 
 هیئت مدیره شرکت گروه فن آوا 

سنا
: ای

س 
عک

افزایش 5 رشته گرایش تحصیلی 
جدید در دانشگاه كاشان

كاشــان  دانشــگاه  توســعه  و  برنامه ریــزی  مدیــر 
از افزایــش 5 رشــته گرایــش جدیــد در ســال تحصیلــی 

1401-1400 در این دانشگاه خبر داد.
مهــدی محمــدزاده افزود: در ســال تحصیلی جدید 
بــا موافقت شــورای گســترش آموزش عالی، رشــته های 
فیزیولــوژی ورزشــی گرایش فیزیولــوژی فعالیت بدنی و 
تندرســتی، ریاضــی كاربــردی گرایــش رمز و كــد، ریاضی 
كاربــردی گرایــش معادالت دیفرانســیل و سیســتم های 
دینامیكــی و همچنیــن رشــته مرمــت و احیــای ابنیــه و 
بافت هــای تاریخــی گرایــش مرمــت و حفاظــت میــراث 
شــهری در دوره كارشناســی ارشــد بــه مجمــوع رشــته 
گرایش هــای تحصیلــی ایــن دانشــگاه افــزوده و پذیرش 

دانشجو داشته است.
او خاطر نشان كرد: شورای گسترش آموزش عالی 
بــرای ســال تحصیلــی امســال همچنیــن بــا ایجاد رشــته 

هنرهای اسالمی در دوره دكترا موافقت کرده است.  
مدیــر برنامه ریــزی و توســعه دانشــگاه كاشــان افــزود: با 
افزایش این رشته ها مجموع رشته گرایش های تحصیلی 

این دانشگاه به 202 رشته گرایش ارتقا یافته است.

رشد 5۰ درصدی ارزش هر 
تن کاالی صادراتی سمنان 

در ۷ ماهه نخست سال
معاون امور بازرگانی و اقتصادی سازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت اســتان ســمنان از رشــد بیــش از 50 
درصدی ارزش هر تن کاالی صادراتی استان در هفت 

ماهه گذشته خبر داد. 
 حمیدرضا مداح تصریح کرد: در هفت ماه گذشته 
بیش از ۱۳۳ هزار تن کاال به ارزش حدود 220 میلیون 
دالر از گمرک استان صادر شده است که در مقایسه با 
مدت مشابه آن در سال گذشته، از نظر ارزش ۴۱ درصد 
رشد را نشان می دهد.  او افزود: طی این مدت کاالهایی 
از قبیل شــمش، ســرب، سود سوزآور، محصوالت یکبار 
مصرف، هیدروکربن سبک، کابل، فروسیلیسیوم، کولر 
آبی، پودر لباس شویی، قطعات و اجزا از آهن و فوالد، 
کرک و پشــم حالجی شــده، سیمان، کاشی و سرامیک، 
شــیرینی و شــکالت و غیــره بــه کشــورهایی نظیر عراق، 
ترکیه، هند، ایتالیا، ارمنســتان، گرجســتان، هنگ کنگ، 
ازبکســتان، ترکمنســتان، افغانســتان، امــارات متحــده 
عربــی، اندونــزی و ... صــادر شــده اســت.  معــاون امــور 
بازرگانــی و اقتصــادی ســازمان صنعت ، معدن و تجارت 
اســتان ســمنان اظهــار کــرد: طی ایــن مــدت در حدود ۶ 
هزار تن کاال به ارزش حدود 2۹ میلیون دالر به استان 
وارد شــده اســت که عمده کاالهای وارداتی شــامل اجزا 
و قطعــات ماشــین و دســتگاه های برقــی، ماشــین آالت 
نانوایی و شــیرینی پزی، کائوچوی اتیلن، ماشــین آالت و 
دســتگاه های تهیه لبنیات، پنبه حالجی نشــده یا شــانه 
نزده، قطعات ترانســفور ماتورها، پروپیلن، لقاکننده ها 
و مبدل های اســتاتیک برقــی، تنظیم کننده ولتاژ، روغن 

ترانسفور ماتور و غیره است.
مــداح بــا بیــان اینکــه متوســط ارزش دالری هرتــن 
کاالی وارداتــی در اســتان چهــار هزار و ۹۳0 دالر اســت 
افــزود: ایــن مقدار کاالهای وارداتی از کشــورهایی نظیر 
ترکیــه، چین، ازبکســتان، ایتالیا، آلمــان، بلژیک، هلند، 
امارات متحده عربی و غیره به گمرک اســتان وارد شــده 
است که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته 

از نظر ارزش ۶ درصد کاهش داشته است.

اخبـــــــــــــــــار

۲5میلیون مترمکعب 
آب ساالنه از دشت های 

گچساران برداشت می شود
رئیــس اداره امــور آب گچســاران اعــام کــرد کــه 
ســاالنه به صــورت میانگیــن ۲5میلیون متــر مکعب آب 
از دشــت های این شهرســتان برداشت و در بخش های 

کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات مصرف می شود.
ســیدمعصوم افضلــی دیــروز  در گفت وگــو بــا ایرنا 
افزود: ۵۸2 حلقه مجاز در  دشت های لیشتر، خرآباد، 

سرپری و امامزاده جعفر این شهرستان وجود دارد.
ایــن  تغذیــه مصنوعــی  کــرد: طرح هــای  اظهــار  او 
خشکســالی های  کــه  اســت  شــده  موجــب  شهرســتان 
اخیــر تاثیــر کمتــری در افت منابع آبی زیرزمینی دشــت 

امامزاده جعفر این شهرستان داشته است.
رئیــس اداره امــور آب گچســاران تصریح کرد: ۱۶۳ 
حلقــه  چــاه غیرمجــاز در این شهرســتان وجــود دارد که 

۵۵ حلقه آن مربوط به دستگاه های اجرایی است.
 افضلــی گفــت: به منظــور افزایــش آب ســفره های 
زیرزمینی سه طرح تغذیه مصنوعی در مناطق ناصرآباد، 
گــرک دا و شــیخ خواجــه واقع در دشــت امامزاده جعفر 

این شهرستان احداث شده است.
او  بــا اعــالم اینکــه حجــم حوضچه هــای طرح هــای 
تعذیــه مصنوعــی ایــن شهرســتان بیــش از ســه میلیون 
متــر مکعــب اســت، افــزود: ۱۴ حلقــه چــاه غیرمجــاز تــا 
پایان ســال در این شهرســتان بســته خواهد شــد که در 
این زمینه ۱۸۳ هزار متر مکعب آب ساالنه صرفه جویی 
خواهد شــد. رئیس اداره امور آب گچســاران ادامه داد: 
از اواخر سال گذشته تاکنون ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز در 

شهرستان گچساران پر و مسدود شد.
افضلــی مســدود کــردن چاه های غیرمجــاز و نصب 
برنامه هــای  مهم تریــن  را  حجمــی  هوشــمند  کنتــرل 
بــرای  جــاری  ســال  در  ایــن شــرکت  اجــرای  در دســت 
نجات بخشــی ســفره های زیرزمینی در شهرســتان اعالم 
کرد. او از همه بهره برداران حوزه کشــاورزی درخواســت 
کــرد: عالوه بــر رعایت الگوی کشــت مناســب و تعامل با 
شــرکت آب منطقــه ای، از هرگونــه برداشــت بی رویــه و 

غیرمجاز، به ویژه از منابع زیرزمینی خودداری کنند.
رئیس اداره امور آب گچساران تاکید کرد: 2۳هزار هکتار 
از زمیــن دارای پتانســیل کشــاورزی گچســاران تخصیص 
آب دارنــد کــه از ایــن میــزان ۹ هزار هکتــار تاکنون تحت 

پوشــش شبکه های انتقال آب قرار گرفته است.

۸5میلیارد ریال برای 
مدرسه سازی در طرح آجر 

به آجر جمع آوری شد
مدیــر کل توســعه مشــارکت های مردمی ســازمان 
نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس از جمــع آوری ۸5 
میلیارد ریال تاکنون در سطح کشور از محل کمک های 
خرد مردمی در قالب طرح مشارکتی مدرسه سازی آجر 

به آجر خبر داد.
محمدعلی قورچی بیگی دیروز در گفت وگو با ایرنا 
بــا تاکیــد بــر اینکه طرح آجــر به آجر یکــی از برنامه های 
بسته  تحولی وزارت آموزش و پرورش برای تحقق اهداف 
سند تحول بنیادین است، افزود: در این طرح هر کس 
با خرید حتی یک آجر می تواند در مدرسه ســازی ســهیم 
شــود کــه هدف از اجرای ایــن طرح جمع آوری کمک های 
مالی خرد و فرهنگ سازی در زمینه مدرسه سازی است. 
او اظهــار کــرد: در راســتای اجــرای این طــرح یک میلیون 
و ۳00 هــزار نفــر از بانــوان، دانش آمــوزان و  گروه هــای 
ایــن طــرح مشــارکت  جهــادی در پویش هــای مختلــف 
داشــتند و با جمع آوری کمک های خرد ســاخت مدرســه 

در ۳۱ استان کشور آغاز شده است.
مدیــر کل توســعه مشــارکت های مردمــی ســازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با اعالم اینکه تکمیل 
مدرســه در چندیــن اســتان کشــور از محل اجــرای طرح 
آجــر بــه آجــر اجرایی شــده اســت، گفت: تا پایان ســال 
مابقی مدارس با کمک خیرین و اعتبارات دولتی تکمیل 
خواهــد شــد. قورچی بیگــی افــزود: در پویــش بــه رنــگ 
مدرسه با موضوع »مدرسه دوست داشتنی من« بیش 
از 2۷0 هزار دانش آموز با فرســتادن نقاشــی در ترویج 
فرهنگ مدرسه سازی مشارکت داشتند. به گفته او، در 
طــرح آجــر به آجــر پیام مدرسه ســازی، توســعه فرهنگ 
کار خیــری و مدرسه ســازی در اولویــت قــرار دارد و تــا 
خیرین در این حوزه مشــارکت کنند و مدرسه ســازی به 

عنوان یک دغدغه در جامعه نهادینه شود.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی فــارس بــا تاکید بر لــزوم توجه به 
دیپلماسی اقتصادی در کشور عنوان کرد که 
دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اولویت یافتن 
در سیاســت خارجــی  اقتصــادی  موضوعــات 
یکــی از ابزارهــای مهــم در پیشــبرد اهــداف 
بلندمدت رشــد و توســعه اقتصادی کشــورها 

به حساب می آید.
دیپلماســی  نشســت  در  رازقــی  جمــال 
اقتصــادی ایران در حوزه فناوری و محصوالت 
فناورانه که به صورت وبینار برگزار شــد، بیان 
کرد: یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند 
دولت هــا بــرای کنــش در فضــای بین المللی و 
دســتیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی 

دیپلماسی اقتصادی است.
او افزود: در این نوع دیپلماسی اقدامات 
رســمی دیپلماتیکی که دسترسی به بازارهای 
خارجــی را بــرای کســب وکارهای ملی تســهیل 
می کننــد و همچنیــن در تــالش بــرای جــذب 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی هستند و بر 
اثرگــذاری روی قوانین بین المللی در راســتای 
پیشــبرد منافــع ملــی به منظــور رایزنــی بــرای 

رابطه دوسویه بین کشورها تاکید می کند.

رئیــس اتــاق بازرگانی فــارس اظهار کرد: 
دیپلماســی اقتصــادی فعــال می توانــد حرکت 
داخلــی  اقتصــاد  بهبــود  مســیر  در  را  ایــران 

تسهیل کند.
رازقــی بــا توجه بــه دیپلماســی اقتصادی 
ایــران در حــوزه فناوری و محصــوالت فناورانه 

اضافه کرد: اگر دیپلماســی اقتصادی خصوصا 
در  کشــور  شــود،  محقــق  فنــاوری  حــوزه  در 
مسیر اقتصادی حرکت می کند، رفاه و ثروت 
عمومــی ایجــاد و اعتماد جهان را در همگرایی 

با کشورمان تقویت خواهد شد.
او ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه 

تحقــق دیپلماســی اقتصــادی  به خصــوص در 
حــوزه فنــاوری و محصــوالت فناورانــه ســبب 
می شــود کــه جابجایــی ســرمایه، تکنولــوژی و 
تخصص در کشور باال رود و کالن بحران هایی 
کــه منابــع محــدود داخلــی نمی توانــد آنــان را 
حــل کنــد از جملــه بیــکاری، فقــر، مشــکالت 
زیســت محیطی و کمبود آب و غیره به تدریج 

حل و کاهش یابد.
رئیــس اتاق بازرگانــی فارس با طرح این 
سوال که آیا کارکرد دیپلماسی علم و فناوری 
در ایران و دیگر کشــورهای دارای دیپلماســی 
فعال یکســان اســت؟ عنوان کرد: دیپلماســی 
اقتصــادی علــم و فنــاوری نقــش عمــده ای در 
ایجــاد و شــکل گیری ائتالف های منطقــه ای و 
بین المللــی دارد و در واقــع این دیپلماســی با 
تاکیــد بــر علــم و فنــاوری می توانــد تعارضــات 
میان کشــورها و ملت هــا را با کمترین هزینه 

مدیریت کند. 
در این نشست بازار جهانی، دیپلماسی 
و  فرصت هــا  اروپــا،   منطقــه  در  اقتصــادی 
و   D۸TTEN معرفــی  صــادرات،  چالش هــای 
فرصت های ســرمایه گذاری در حوزه فناوری و 

محصوالت فناورانه بررسی شد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
بیــان کــرد که با عملیاتی شــدن پروژه انتقال 
آب خلیــج فارس و انعقاد قراردادهای جدید 
نیــاز صنعــت  مــورد  کــه کل آب  امیدواریــم 
به ویــژه فــوالد مبارکــه را از محــل پســاب و 

پروژه انتقال خلیج فارس تأمین کنیم.
از  بازدیــد  در  طیب نیــا  محمدیاســر 
تصفیه خانه آب بابا شــیخعلی با خاطرنشــان 
کــردن تالش های جدی فوالد مبارکه از حدود 
یــک دهــه قبــل در زمینه  کاهــش مصرف آب 

اظهــار کــرد: مصــرف بهینــه آب، رویکرد جدی 
فوالد مبارکه بوده اســت، به طوری که اکنون 
می توانیــم ادعــا کنیــم در ســرانه مصــرف آب 
بــه زیــر شــاخص های بین المللــی در صنعــت 
فوالد رســیده ایم. او گفت: عالوه بر پروژه های 
بهینه ســازی و کاهــش مصــرف آب، طی دهه 
از  اســتفاده  به منظــور  پروژه هایــی  گذشــته 
پســاب صنعتــی و آبــی کــه اســتفاده شــرب 

ندارد، تعریف شده است.
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه با بیان 

بــا همــکاری  بعــد  بــه  از ســال ۱۳۹2  اینکــه 
اصفهــان،  اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
در  ســرمایه گذاری  ریــال  میلیــارد  هــزار   ۷
احــداث  و  جمــع آوری  شــبکه  اجــرای  بخــش 
تصفیه خانــه فاضــالب شــده اســت، افــزود: با 
ســرمایه گذاری انجــام شــده پســاب شــهرهای 
ســده،  زاینــده رود،  چمگــردان،  شــهر،  زریــن 
ورنامخواســت، مبارکــه، کرکونــد، دیزیچــه و 
زیبــا شــهر جمــع آوری و پــس از تصفیــه بــرای 
کاربــرد در صنعــت بــه مجتمــع فــوالد مبارکــه 

منتقل می شود. 
طیب نیــا بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مجتمــع 
فوالد مبارکه مشــکل آب در کشــور و اســتان 
را مشــکل خــود می دانــد، گفــت: بــه عنــوان 
مصرف کننــده آب برنامه هایــی داریــم، در این 
حــال بــا توجه به این که حل مشــکل آب نیاز 
بــه ســرمایه گذاری های کالن دارد، این مهم را 
جزو اولویت های خود قرار داده ایم و انشاهللا 
ظــرف یکــی دو ماه آینده پروژه های جدیدی را 

شروع خواهیم کرد.

آذربایجــان  شــمال  در  خــوی  فرمانــدار 
غربــی با بیان اینکــه 1۷00 میلیارد ریال برای 
پایانــه رازی هزینه شــده اســت، تصریح کرد 
که سرعت پیشرفت اجرایی پایانه مرزی این 
شهرســتان تاکنــون ۸5 درصــد بــوده اســت 
و ایــن طــرح تــا قبــل از ۲۲ بهمــن امســال به 

بهره برداری می رسد.
گفت وگــو  در  دیــروز  عباســی  حســین 

بــا ایرنــا اظهــار کــرد: ایــن طــرح در ۹ هــزار و 
۵00 متــر مربــع زیربنــا در ســه طبقــه درحــال 
اجراســت و در آستانه بهره برداری قرار گرفته 

است.
او ادامــه داد: ایــن پایانــه مــرزی در حال 
اول  طبقــه  شــامل  طبقــات  دارای  ســاخت 
مخصوص ورود و خروج مسافران، طبقه دوم 

ترانزیت و طبقه سوم قسمت اداری است.

فرمانــدار خــوی بیــان کــرد: پایانــه مرزی 
رازی یکی از بزرگترین پایانه های مرزی کشور 
اســت که انتظار می رود با تکمیل آن و محور 
خوی – قطور- رازی در دوران پساکرونا تحول 
زیــادی در حــوزه تجارت مرزی و بین المللی از 

طریق این مرز صورت گیرد.
ایــن  از  بهره بــرداری  گفــت:  عباســی 
طــرح می توانــد، ســبب ارتقای ســهم صادرات 

غیرنفتی و درآمد از طریق ترانزیت بین المللی 
برای کشور باشد.

رســمی  مــرز  ســومین  خــوی  رازی  مــرز 
ایــران بــا ترکیــه در آذربایجــان غربــی اســت و 
نقــش موثری در رونق اقتصادی منطقه دارد. 
گمــرک مــرزی رازی در فاصلــه ۷۵ کیلومتــری 
غرب شهرستان خوی و در مرز ایران با کشور 

ترکیه قرار دارد.
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شرط بندی موشکی
راضیه حسینی

غضنفرآبــادی، رئیس کمیســیون قضائی و حقوقی 
مجلس: »شرط بندی در شمشیر بازی، سوارکاری اعم از 
شتر سواری و قاطر سواری مشکلی ندارد. این موضوع 
نــص صریــح فقــه اســت و بــر اســاس روایــات و مراجــع 
اســت. شــرط بندی روی 
مســائل دفاعی اشــکال 
نــدارد. شــرط بندی روی 
موشــک اشــکالی ندارد. 
هرچیــزی کــه سیســتم 
دفاعی ما را تقویت کند 

اشکالی ندارد.«
و  اســب  و  شــتر 
از  می شــود  را  قاطــر 
نزدیــک دیــد، ولــی موشــک را چطــور ببینیــم کــه رویش 
شــرط ببندیــم؟ راســتش را بخواهید ما تــا به حال حتی 
یکی از این موشک ها را از نزدیک ندیده ایم. اصالً گیریم 
کــه دیدیم، مگر مســابقه موشــکی داریــم؟ مثالً یک روز 
خــاص همه موشــک ها از دوربرد، زمیــن به هوا، هوا به 
زمیــن، زمین بــه زمین، زمین به دریا، زمین به زیرزمین 
و... یک جا قرار می گیرند و بعد با هم شلیک می شوند؟
 اصــالً گیریــم این اتفاق هم افتــاد، از کجا بفهمیم 
کدام شــان برنده شــد؟ مســیر که یکی نیســت. هرکدام 
یــک وری می رونــد. مثــل پرتــاب نیــزه هم نمی شــود یک 
نفر در محل دقیق فرود )همان انفجار( بایستد و زمان 

را اعالم کند. 
مثالً یکی روی »شــهاب« شــرط می بندد و آن یکی 
روی »خلیج فارس«، یکی به آسمان می رود و آن یکی 

دریا؛ حاال کدام برنده می شوند؟ 
حتــی اگــر بخواهیــم روی یــک نــوع موشــک هــم 
شــرط بندی کنیــم، بــاز هــم مشــکلی وجــود دارد: ایــن 
موشک ها را کجا پرتاب کنیم؟ باید هدفی وجود داشته 
باشــد تا شــرط بندی هم انجام شود. تفنگ بادی نیست 
کــه همین طــوری الکــی تیــر پــرت کنیــم و برنــده معلــوم 
شــود. ایــن موشــک ها هــم احتمــاالً جــز در حالت جنگ 
استفاده دیگری ندارند. فکر کنید وسط جنگ یک سری 
شــرط بند مدام از این طرف به آن طرف بروند برای اینکه 

روی موشک های پرتابی شرط  ببندند. 
حــاال اگــر بــه فــرض محــال ایــن اتفــاق هــم افتــاد 
مــا هنــوز نفهمیدیــم چه طــور بــا شــرط بندی، سیســتم 
دفاعی مان تقویت می شود؟ مثالً اگر روی دو تا موشک 
شــرط بســتیم و یکی برنده شــد دشــمن می گوید: »اوه، 
اوه دیدی، برنده شــد... اینا سیســتم دفاعی شون خیلی 

قویه... بهتره بزنیم به چاک« 
حــاال اگــر ایــن موشــک بــه هــدف خــورد ولــی بــه 
اشــتباه، تکلیف چه می شــود و چه کســی برنده اســت؟ 
مثالً عوض اینکه هواپیمای دشمن را بزند به هواپیمای 
خودی برخورد کند، چه کســی برنده می شــود؟ سیستم 

دفاعی چقدر تقویت می شود؟

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

معــاون وزیــر راه و شهرســازی از تمدید 
زمــان ثبت نــام در نهضــت ملی مســکن تا ۱۵ 
آذرمــاه خبــر داد و گفــت: تاکنــون حدود یک 

میلیون و ۲۶۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند.
بــا  گفت وگــو  در  محمــودزاده  محمــود 
تســنیم، اظهــار کــرد: تــا کنــون یــک میلیون و 
260 هزار و 647 نفر در نهضت ملی مســکن 

ثبت نام کرده اند.
وی بــا یــادآوری این کــه ثبت نــام نهضــت 
ملی مســکن از 28 مهرماه امســال آغاز شــده 
است، افزود: قرار بود این ثبت نام طی یکماه 

انجام شود و 28 آبان  به پایان برسد.
افزایــش  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  وی 
تقاضــا برای تمدید مهلت ثبت نام، متقاضیان 
می تواننــد تــا 15 آذرمــاه با مراجعه به ســایت 

saman.mrud.ir اقدام به ثبت نام کنند.
معــاون مســکن و ســاختمان اعــالم کرد: 
در 520 شــهر زمین ســاخت واحدهای قانون 

جهش تولید تامین شده است.
محمــودزاده پیش تر گفته بود:سیاســت 
وزارت راه این است تا در شهر هایی که زمین 
تأمین نشــده اســت، ثبت نــام را آغــاز نکند تا 
توقــع بــدون امکان تحقق ایجاد نشــود. بدون 
تقاضا هیچ پروژه ای آغاز نمی شــود و ثبت نام 

بــرای پروژه هایی آغاز می شــود که زمین برای 
ساخت وساز آن تأمین شده باشد.

راه  وزارت  ســاختمان  و  معــاون مســکن 
و شهرســازی گفــت: زمیــن 165 هــزار واحــد، 
اکنــون آمــاده کلنگ زنــی اســت و تــا 4 ســال 

آینده 4میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان 
مشخص و ثبت نام شده ساخته می شود.

محمــودزاده دربــاره 4 شــرط متقاضیــان 
کــرد:  تصریــح  ثبت نــام  بــرای  ملــی  مســکن 
بــرای ثبت نــام در ســامانه ثمــن رعایــت چهــار 

شــرط تأهل یا سرپرســت خانوار بــودن، عدم 
مالکیت بخش خصوصی، اســتفاده نکردن از 
امکانــات دولتــی از ابتــدای انقــالب در بخــش 
زمین و مســکن و پنج ســال ســابقه ســکونت 

در شهر مورد تقاضا، الزم است.

نشــان  جهانــی  آمارهــای  و  دیتاهــا 
می دهنــد کــه آمــار اســتفاده از اســباب بازی 
در کشــورهای پیشرفته و توسعه یافته تا چه 
اندازه باال است و این امر نقش پر رنگی در 

هویت سازی کودکان دارد.
افــراد  از  بســیاری  ذهنیــت  خــالف  بــر 
کــه اســباب بــازی را به چشــم یــک کاالی غیر 
ضــروری و لوکس برای کــودکان می بینند، اما 
محصوالتی که در این زمینه تولید می شــوند، 
همواره می توانند در رشد و نمو کودکان تاثیر 

بسیار زیادی داشته باشند.
نشســت  روزگذشــته  راســتا  همیــن  در 
خبــری انجمــن تولیدکننــدگان اســباب بــازی 
رئیــس  دیزجــی  غالمرضــا  حضــور  بــا  ایــران 
انجمــن، علیرضــا لوالگــر دبیــر و عضــو هیــات 
مدیره انجمن، حامد تاملی عضو هیات مدیره 

انجمن و بهادری بازرس انجمن برگزار شد.
انجمــن  رئیــس  دیزجــی،  غالمرضــا 
تولیدکننــدگان اســباب بــازی ، بــا بیــان اینکه 
فقــط 20درصــد اســباب بازی های موجــود در 
ایــران تولید داخل و 80درصــد مابقی خارجی 
هســتند، گفــت: جالــب ایــن اســت کــه اکثــر 
مســئوالن قبــول دارنــد کــه اســباب بازی جــزو 
کاالهای اساســی فرهنگی اســت و پیش نیاز 
رشد کودک محسوب می شود اما در عمل آن 
را یــک کاالی لوکــس تلقــی می کننــد و چه در 
تولیــد داخلــی و چــه در واردات از آن حمایتی 
نمی کنند این شــده که اســباب بازی در حال 

حذف شدن از سبد خانوار ایرانی است.
اســباب  تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
افــزود: كاربــرد حســاب شــده اســباب  بــازی 
بــازی هــا به عنــوان ابزار موثر بر فرآیند رشــد 
شــناختی كــودك و پــرورش ذهــن در آینــده 
ســازگاری كــودك بــا محیــط زندگــی مــدرن و 

كســب مهــارت هــای اجتماعی را تســهیل می 
كنــد و بــه این دلیل اســت كه بــازی مهمترین 
دوران  در  شــخصیت  گیــری  شــكل  عرصــه 

كودكی است.
اســباب بازی  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ایــن  کاالی فرهنگــی اســت، اظهــار کــرد: در 
میــان ضــروری اســت مدیــران بــا تغییــر نــگاه 
خــود بــه ایــن ابــزار، آن را یــک کاالی فرهنگی 
بدانند. اســباب بازی هنوز به عنوان محصول 
فرهنگــی شــناخته نشــده اســت و از این نظر 

دچار كم كاری فراوان هستیم.
به گفتــه دیزجــی ســرانه مصــرف اســباب 
بازی در ایران 15دالر یا کمتر از 400هزار تومان 
اســت درحالی کــه در کشــورهای توســعه یافته 

میانگین مصرف اسباب بازی 500دالر است. 
وی افــزود: اســباب بازی مهــم اســت چرا 
کــه حداکثــر رشــد مغــز هــر فــرد تــا 6ســالگی 
است یعنی قبل از یادگیری خواندن و نوشتن 
و هر تربیتی شــکل بگیرد در این دوره اســت، 
بنابرایــن اگــر کودک بــه اســباب بازی هایی که 
رشــد او را تکمیــل می کند دسترســی نداشــته 

باشــد، قطعــا جامعــه در ادامــه دچــار عواقب 
سنگینی خواهد شد. 

اســباب  تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
بــا اشــاره بــه اخــذ مالیــات از فعــاالن  بــازی 
صنعــت اســباب بــازی گفــت: بــا وجــود اینکه 
اســباب بــازی یــک کاالی فرهنگــی اســت، و 
کاالهــای فرهنگــی از پرداخــت مالیــات معاف 
هســتند، اما تولیدکنندگان این صنعت مانند 
ســایر صنایــع غیرفرنگی مالیــات پرداخت می 

کنند. 
دیزجــی بــا تاکیــد بــر اینکــه معافیــت از 
مالیات بر ارزش افزوده یک گام بسیار مهم و 
اساسی در صنعت اسباب بازی ایرانی خواهد 
بود، خواستار همکاری و حمایت مسئوالن در 

این رابطه شد.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط ســخت فعاالن 
بــا  کــه  ســال   2 ایــن  در  افــزود:  حــوزه  ایــن 
از  درصــد   17 حــدود  هســتیم  درگیــر  کرونــا 
تولیدکنندگان از رده فعالیت خارج شده اند.

حامــد تاملی، عضــو هیات مدیره انجمن 
ایــن  ادامــه  بــازی در  اســباب  تولیدکننــدگان 

نشســت گفــت: در کشــور مســاله کپــی رایت 
را بــه طــور جــدی داریــم کــه مختــص صنعــت 
اســباب بازی نیســت اما باید بتوانیم اســباب 
بــازی ایرانــی را با طراحــی ایرانی عرضه کنیم. 
بــه دلیــل تنــوع ســلیقه ای کــه در ایــن حــوزه 
وجود دارد تولیدکنندگان متفاوتی نیز داریم.
وی افزود: بســیاری از بنگاه هایی که در 
این حوزه فعالیت می کنند در قالب بنگاه های 
کوچک و متوسط هستند. برخی از بنگاه ها با 

2 نفر و برخی با 35 نفر کار می کنند.
هیــات  عضــو  و  دبیــر  لوالگــر،  علیرضــا 
مدیره انجمن تولیدکنندگان اســباب بازی نیز 
گفــت: حوزه تولید اســباب بازی و برندســازی 
در ایران نیاز به توجه و کمک به دیده شــدن 

فعاالن این عرصه دارد. 
تولیدکننــدگان  انجمــن  وی  گفتــه  بــه 
اســباب بازی در ســال 1396 تاســیس شــد و 

60 تولیدکننده عضو این انجمن هستند.
از  حمایــت  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  لوالگــر 
تولیدکننــدگان ایــن صنعــت افــزود: بــا وجــود 
ایرانــی  بازی هــای  اســباب  بــاالی  کیفیــت 
مشــکالت بسیاری ســر راه تولیدکنندگان این 
حــوزه بــرای معرفی محصــوالت به کــودکان و 
حمایــت  نیازمنــد  کــه  دارد  وجــود  مخاطبــان 

رسانه ها و دستگاه های مربوطه است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان اســباب بازی 
ادامــه داد: در حــال مطالبــه گــری از دولــت 
هســتیم کــه بتوانیم ارز دولتــی را برای تامین 
مــواد اولیــه تولیدکننــدگان در راســتای پاییــن 
آمــدن قیمــت ایــن محصــوالت برقرارکنیــم اما 
این مهم هنوز در حد تالش برای مطالبه گری 
زمینــه  ایــن  در  بتوانیــم  امیدواریــم  و  اســت 
کمکــی هرچنــد کوچــک بــرای تولیدکننــدگان 

این صنعت باشیم.

رفــاه  صنــدوق  رئیــس  بنابراعــام 
دانشــجویان، مبالــغ وام های دانشــجویی۳۰ 
درصد رشد و وام تحصیلی برای دانشجویان 
متاهل دو برابر مبلغ وام دانشجویان مجرد 

افزایش یافته است.
مســعود گنجی در نشســِت برنامه ریزی 
و هماهنگیِ از ســرگیریِ آموزش حضوری در 

دانشــگاه ها بــا بیــان اینکه در ســال تحصیلی 
دانشــجویی30  وام هــای  مبالــغ   1401-1400
درصــد رشــد داشــته اســت و از طرفــی وام 
دو  متاهــل  دانشــجویان  بــرای  تحصیلــی 
برابــر مبلــغ وام دانشــجویان مجــرد پرداخــت 
بــا  کــه  افــزود: دانشــگاه هایی  می شــود. وی 
کمبــود ظرفیــت خوابگاهــی مواجه می شــوند 

می تواننــد بــا اســتفاده از ظرفیــت وام ودیعه 
مســکن نســبت بــه اجــاره ی خوابــگاه اقــدام 
قراردهنــد.  دانشــجویان  اختیــار  در  و  کــرده 
ســال  بــرای  گروهــی  مســکن  ودیعــه  وام 
تحصیلــی جدیــد، 100 درصــد افزایــش یافتــه 
اســت. ایــن وام می توانــد در تامیــن خوابگاه، 
بخــش عظیمــی از کمبود ظرفیــت خوابگاهی 

دانشگاه ها را برطرف نماید.
رئیــس صندوق رفاه دانشــجویان گفت: 
وام ودیعه مسکن متاهلی نیز با افزایش 30 
درصــدی در تهــران بــه 32 میلیــون و پانصــد، 
در کالن شــهرها بــه 26 میلیــون و در ســایر 
شــهرها بــه 19 میلیــون و پانصــد هــزار تومان 

افزایش یافته است.

درحالــی بــر اســاس قــرارداد هزینه نصــب 
انشــعاب و کنتــور گاز از متقاضیان مســکن مهر 
دریافــت شــده کــه پیمانکار گازرســانی برای این 
کار درخواســت واریــز حــدود ۱.۴ میلیون تومان 

را کرده است.
نوشــت:  گزارشــی  در  تســنیم  خبرگــزاری 
بــه نظــر می رســد همزمــان بــا تغییــر و تحــوالت 
مدیریتی برخی پیمانکاران خدمات رســان مسکن 
مهــر  پردیــس فرصــت را بــرای دریافــت مبالغــی 
باالتــر از مبلــغ درج شــده در قراردادهــا مغتنــم 
شــمرده اند. اواسط اردیبهشــت ماه سال گذشته 
برخی متقاضیان مســکن مهر فاز 11 این شــهر در 
تماس با تســنیم از درخواســت واریــز 985 هزار 
تومان توسط پیمانکار گازرسانی )ب( برای نصب 

کنتور گاز خبر دادند.
ایــن در حالــی بــود کــه مطابــق قراردادهــای 

مسکن مهر  برای هزینه های مربوطه به انشعاب 
انشــعاب  هزینــه  ریــال(،  میلیــون   5( فاضــالب 
کنتور برق واحد و مشــاعات )3.5 میلیون ریال( 
و هزینه طرح و نظام مهندسی، انشعاب و کنتور 
گاز )2.5 میلیــون ریــال( از متقاضیــان دریافــت 
شــده اســت. بــر اســاس مفــاد قــرارداد 5 برگــی 
مســئولیت نصــب انشــعابات در فــاز 11 بــر عهده 
شرکت ترکیه ای است و پیش خریدار با توجه به 
پرداخت های انجام شــده باید واحد مســکونی را 

با تمام انشعابات و پکیچ تحویل بگیرد.
چند ســاعت پس از اطالع رسانی خبرگزاری 
بــه  گازرســانی  شــرکت  مدیرعامــل  تســنیم، 
واحدهــای مســکن مهــر گفتــه بــود: یــک میلیون 
از دالالن  فقــط  گاز  کنتــور  نصــب  بــرای  تومــان 
را در زمــان مقــرر تحویــل  کــه واحــد  افــرادی  و 

نگرفته اند، دریافت می شود.

وی بــا ایــن ادعــا کــه بــرای نصــب انشــعاب 
و کنتــور گاز سیســتم رایــگان داریــم، افــزود: در 
صــورت حضــور تمــام ســاکنان یــک بلــوک بــرای 
نصــب کنتــور گاز و مســائل مربــوط بــه آن هیــچ 
پولــی از مالــکان مســکن مهر دریافــت نمی کنیم.
ایــن در حالــی اســت که برخی واحدهای مســکن 
مهر را ســال 95 تحویل داده ایم، اما مالکان این 
واحدهــا بــرای انجام امور مربــوط به نصب کنتور 
گاز مراجعــه نکرده اند و این مســئله جزو قرارداد 

ما با شرکت ترکیه ای کوزو نبوده است.
وی ادامــه داد: بــه همین دلیــل هم ناظران 
نظــام مهندســی ســاختمان بعضــا تــا 30 بــار نیز 
برای تایید کنتور گاز به بلوک ها مراجعه می کنند 
کــه ایــن موضــوع هزینه هــای باالیــی را بــه دنبال 
دارد و خــارج از تعهــد ماســت. وی تاکیــد کــرد: 
هزینــه 985 هــزار تومانــی نیز بیشــتر مربوط به 

دالالنــی و افــرادی اســت کــه بــه هر دلیلــی برای 
تحویــل واحدهــای خود اقدام نکرده اند و واحدها 
افزایــش  بــرای  واحــد  بعــد  بــه   95 ســال  از  را 
قیمــت خالــی گذاشــته اند. ایــن در حالــی اســت 
کــه همزمــان بــا اخبار مربوط به رفتــن مدیرعامل 
شرکت عمران پردیس به شهرداری تهران، برخی 
متقاضیــان مســکن مهــر فاز 11 )کــوزو( در تماس 
بــا خبرگــزاری از درخواســت 1.4 میلیــون تومانــی 

پیمانکار گازرسانی خبر داده اند.
پیمانــکار  کارمنــدان  از  یکــی  آنچــه  طبــق 
گازرســانی می گویــد: چنانچــه مامــور مربوطــه به 
محــل پــروژه مراجعــه کــرده و متقاضــی حضــور 
ایــاب  مبلــغ  تومــان  هــزار   300 باشــد  نداشــته 
 و ذهــاب بــه مبلــغ 1.4 میلیــون تومانــی اضافــه

مــی شــود. ضمــن این کــه اگر ســه ماه از قــرارداد 
بگــذرد متقاضــی باید مجــددا یک میلیون و 385 

هزار تومان دیگر پرداخت کند.
پیمانــکار  همیــن  نیــز   96 ســال  خــرداد 
گازرســانی در قبــال انجــام یــک ســری کارهــا از 
جمله اخذ تاییدیه و... درخواست مبالغ باالیی را 
از متقاضیان کرده بود. مســئله ای که با اعتراض 
متقاضیــان مســکن مهــر روبــرو و باعــث برگزاری 
جلســه ای بیــن یکــی از مســئوالن شــرکت عمران 

پردیس و پیمانکار گازرسانی شد.
در جلســه مذکــور نیز دریافــت مبالغ خارج 
از چارچــوب مــورد اعتــراض عضــو هیئــت مدیــره 
شــرکت عمــران پردیــس و مــردم قــرار می گیــرد و 
پیمانکار نیز در جواب می گوید :»پول زور اســت 
و می توانــم بگیــرم و وزارت راه و شهرســازی نیــز 
نمــی توانــد در ایــن رابطــه کاری انجــام دهــد.« 
اظهاراتی که در نهایت منجر به شــکایت شــرکت 

عمران پردیس علیه پیمانکار شد.

سخنگوی سازمان اورژانس 
کشور خبر داد: وقوع ۴۸۰۵ 
حوادث ترافیکی در ۷ ماهه 

ابتدای سال
وقــوع  از  کشــور  اورژانــس  ســازمان  ســخنگوی 
بیــش از چهــار هزار و ٨٠۵ حــوادث ترافیکی مهم در 

۷ ماهه ابتدای سال خبر داد.
جمــع  در  خالــدی  مجتبــی  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
هدایــت  مرکــز  در  کــه  اقداماتــی  دربــاره  خبرنــگاران 
عملیــات و بحــران وزارت بهداشــت صــورت مــی گیــرد 
و بــا اشــاره بــه تاریخچــه تشــکیل ایــن مرکــز گفــت: 
ایــن مرکــز از ســال ٨4 آغــاز بــه کار کرده اســت. مرکز 
هدایــت عملیــات بهداشــت روزانــه ٧4 حادثــه مهــم را 
ثبــت مــی کنــد. این حوادث یا بیــش از پنج مصدوم یا 
بیش از ســه کشــته دارد. البته عدد خیلی باال است و 
تقریبا نیمی از این حوادث ترافیکی اســت. این نشــان 
می دهــد که کشــور بایــد مقداری در خصــوص حوادث 
ترافیکــی بیشــتر فکــر کنــد. ایــن امکان که پشــت ســر 
هــر اتوبــوس یــک آمبوالنس اعــزام کنیم وجــود ندارد 
و در حــال حاضــر شــرایط بــه گونه ای اســت که روزانه 
یــک واژگونــی اتوبــوس یا یک ســانحه بــرای اتوبوس را 

شاهد هستیم.
ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــور خاطرنشــان 
راننــدگان  اتوبــوس،  راننــدگان  اینکــه  علیرغــم  کــرد: 
حرفــه ای هســتند و بایــد کمتریــن تلفــات را در ایــن 
حــوادث داشــته باشــیم امــا می بینیــم کــه کار نگــران 
کننــده اســت و یکــی از مطالبــات ســازمان اورژانــس 
کشــور از کمیســیون ایمنــی راه هــا ایــن اســت که برای 

حوادث ترافیکی یک فکر اساسی شود.
وی گفت: چهار هزار و ٨٠5 مورد حادثه پرتلفات 
ترافیکــی از ابتــدای فروردیــن تــا کنــون رخ داده اســت 
کــه البتــه ایــن شــامل همــه حــوادث ترافیکی نیســت. 
حوادثــی کــه یــک یــا دو مصدوم دارد شــامل ایــن آمار 
نیست. این نشان دهنده این است که این آمار برای 
هفــت مــاه عــدد بســیار باالیــی اســت و امکاناتــی کــه 
مــا مــی توانیــم در اختیــار دیگر موارد قــرار دهیم برای 

حوادث ترافیکی مورد استفاده قرار می گیرد.
خالــدی با اشــاره بــه اقدامات انجام شــده گفت: 
بحــث لوکیشــن یکــی از نگرانی هایــی بود که ســازمان 
اورژانــس کشــور داشــت و هــر کســی که تصــادف می 
کــرد نمــی توانســت آدرس دقیق محــل حادثه را اعالم 
کنــد و مــا نیــز نمی توانســتیم متناســب با درخواســت 
ایــن فــرد نزدیکتریــن آمبوالنــس را اعــزام کنیــم. در 
 حوادث پرتلفات اطالعاتی که در لحظات اولیه مددجو

می دهد بسیار مهم است و این نیز نیاز به آموزش دارد.
وی ادامــه داد: ابتــدای امســال موقعیــت یــاب در 
اورژانس کشور راه اندازی شد و امیدواریم بتوانیم در 
سراســر کشــور آن را راه انــدازی کنیــم. بر اســاس این 
موقعیــت یــاب هــر گاه تمــاس گیرنده ای بــا اورژانس 
 تمــاس بگیــرد، موقعیــت آن بــه طــور دقیــق مشــخص

می شود.
خالــدی گفــت: اقدامــات دیگــری نیــز بــرای ســایر 
گروه هــا ماننــد ناشــنوایان و بیمــاران اوتیســم در حال 

انجام است.
گفــت:  کشــور  اورژانــس  ســازمان  ســخنگوی 
اورژانس هــای موتــوری، هوایــی و دریایی در چند ســال 
اخیر پیشرفت داشته است اما هنوز نیز جای کار دارد.

پرداخت حق بیمه در 
سامانه خدمات غیرحضوری 

تامین اجتماعی
با اجرای طرح یکپارچه سازی سامانه های خدمات 
کارفرمایــان  اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان  غیرحضــوری 
کارگاه هــای مشــمول قانــون تامین اجتماعــی باید برای 
ارســال صــورت مــزد یا حقــوق بیمه شــدگان و همچنین 
پرداخــت حــق بیمــه بــه ســامانه خدمــات غیرحضــوری 

سازمان به نشانی es.tamin.ir مراجعه کنند.
بــه گــزارش ســازمان تامیــن اجتماعــی، بــا تمرکــز 
خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی در سامانه 
ایــن  ارائــه تمامــی خدمــات غیرحضــوری   ،es.tamin.ir
ســازمان به کارفرمایان، بیمه شــدگان و بازنشستگان از 

طریق سامانه نام  برده انجام می شود.
در راســتای یکپارچــه ســازی ســامانه های خدمــات 
ســامانه اجتماعــی  تامیــن  ســازمان   غیرحضــوری 

samt.tamin.ir نیــز بــه زودی غیرفعــال خواهــد شــد، 
بنابرایــن بــه منظــور تــداوم بهــره منــدی کارفرمایــان از 
خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی در دریافت صورت 
مــزد یــا حقــوق بیمــه شــدگان و جلوگیــری از هرگونــه 
اختــالل در ارائــه خدمــات، الزم اســت کارفرمایانــی کــه 
تاکنون صورت مزد یا حقوق بیمه شــدگان را از ســامانه 
samt.tamin.ir ارســال کــرده انــد، در اســرع وقــت بــه 
ســامانه خدمــات غیرحضــوری ایــن ســازمان بــه نشــانی 
es.tamin.ir مراجعــه کــرده و پــس از تکمیــل اطالعــات 
کارفرمایــی نســبت به ارســال صورت مــزد و حقوق بیمه 

شدگان و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.
کاهــش  هــدف  بــا   ٩٩ آبــان   19  ،3070 طــرح 
ایــن  کارگزاری هــای  و  شــعب  بــه  حضــوری  مراجعــات 
ســازمان افتتــاح شــد. ایــن طــرح بــا ارائــه 30 خدمــت 
الکترونیــک، 70 میلیــون مراجــع از مجمــوع 96 میلیون 
مراجــع تامیــن اجتماعــی بــه شــعب وکارگزاری هــای این 

سازمان را کاهش می دهد.

ابطال نامه معاونت حقوقی 
 نهاد ریاست جمهوری

در حوزه مزد کارگران
بــا صــدور  اداری  عدالــت  دیــوان  هیئــت عمومــی 
دادنامــه ای نامه معاونت حقوقی نهاد ریاســت جمهوری 
در مــورد اتخــاذ تدابیر الزم برای اجــرای تغییرات قانونی 
در وضعیت و مزد کارگران در سال جدید شده و اصاح 

نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی را ابطال کرد.
بــه گــزارش ایلنــا؛ در قســمت پایانــی نامــه ســال 
99 معاونــت حقوقــی نهــاد ریاســت جمهــوری در دولت 
دوازدهم از ســازمان تامین اجتماعی خواســته شده بود 
کــه نرم افــزار محاســباتی حــق بیمــه ســنواتی را اصــالح 
کنــد تــا امــکان توافــق بــر ســر دســتمزد کارگــران )ســایر 
سطوح مزدی( فراهم شود.  فعاالن کارگری که موضوع 
دســتمزد کارگــران حساســیت دارند و مــزد توافقی را رد 
می کننــد، بــه نامه فوق اعتــراض کردند.  هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری، بر روی شکایتی که دریافت کرده، 
در دادنامــه ای ایــن نامــه را ابطــال کــرده اســت.  قضات 
دیــوان اســتدالل کرده انــد کــه معاونــت حقوقــی رئیــس 
جمهــور بــه منظــور ایجــاد تکالیف فــوق بــرای مخاطبین 
ایــن تکالیــف صالحیت و شایســتگی نــدارد.  با این حال 
قضات محتوای نامه را از لحاظ محتوا فضاوت نکرده اند 
و صرفــا بــر ایــن موضــوع تاکیــد کرده انــد کــه معاونــت 

حقوقی صالحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.

اخبـــــــــــــــــار

دریافت پول زور از متقاضیان مسکن مهر ادامه دارد 

وام دانشجویی۳۰ درصد افزایش یافت

اسباب بازی؛ کاالیی فرهنگی که معاف از مالیات نیست

مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن تمدید شد


