
مسعود وطنخواه

یــک کارشــناس بــازار ســرمایه واگرایی در 
اطالع رســانی تابلــوی معامالتی و تقســیم بندی 
برای ســه گــروه را »فســادزا« دانســت؛ چراکه 
هر چه میزان شفافیت و دسترسی همگانی به 
اطالعات در بازاری بیشــتر باشــد میدان رقابت 
ســالم تر می شود. مجتبی بهرامی افزون  بر این 
تاکید کرد که این واگرایی در نهایت روند تامین 
ســرمایه از طریــق بــازار ســرمایه را بــا مخاطــره 

روبه رو می کند.
او در گفت وگو با عصر اقتصاد تامین سرمایه 
از بــورس دغدغــه را اصلی همه کشــورها در چند 
ســال اخیر خواند و گفت: این مهم جز از تعمیق 
بازار ســرمایه امکانپذیر نیست و دسترسی کامل 
و یکسان همه فعاالن بازار سرمایه نقش کلیدی 
در تعمیق سرمایه دارد؛ چراکه الزمه اعتماد کردن 
وجود شفافیت باال در اطالعات ارسالی برای همه 
افــراد اســت و در غیــر ایــن صــورت، افــراد ترجیح 
می دهند برای ســرمایه گذاری بــه بازارهای موازی 
و رقیب طال، ســکه، خودرو، مســکن و... مراجعه 

کنند.
بــه گفتــه او، هجــوم نقدینگــی بــه بازارهای 
موازی، از یک سو، موجب نابسامانی های اقتصادی 
بــرای دولــت و جامعــه می شــود و از ســوی دیگر، 
مشــکالتی بــرای خــود فــرد ســرمایه گذار فراهــم 

می کند.
این کارشناس بازار سرمایه وجود دسترسی 
از  یکــی  افــراد  همــه  بــرای  آســان  شــفافیت  و 
فاکتورهای مهم در تعمیق بازار سرمایه های جهان 
توصیــف کــرد و افــزود: هر چه میزان شــفافیت و 
دسترســی همگانی به اطالعات در بازاری بیشــتر 
باشد میدان رقابت سالم تر می شود و به دنبال آن 
افراد بیشــتری برای ســرمایه گذاری وارد این  بازار 

می شوند. 
بهرامی تصریح کرد: نبود اطالعات مناسب 
سبب داغ شدن بازار گمانه زنی ها و بی اعتمادی ها 
می شود؛ یعنی همان مشکلی که سرمایه گذاران 
نهادهــای  از  و  هســتند  گله منــد  آن  از  بــورس 
باالدستی نظیر سازمان بورس تقاضای شفافیت 

دستورهای خریدوفروش را دارند.

نمایش سه گروهی در 
دسترسی به اطالعات

بــازار  کارشــناس  ایــن 
ســرمایه با بیان اینکه دستورهای 
خریدوفروش در بورس ایران برای 
ســه گروه نمایش داده می شــود، 
اضافه کرد: در گروه اول، اشخاص 
حقیقی تنها می توانند پنج ردیف 

دســتور خریدوفروش را مشــاهده کنند، در گروه 
دوم که  مربوط به آنالین های گروهی است، بخش 
مربوط به خریدوفروش 14خطی است و سرانجام 
بــرای بازارگــردان تمــام دســتورهای ثبت شــده در 

سامانه معامالت نمایش داده می شود.
بــه  موســوم  دوم،  گــروه  دربــاره  بهرامــی 
آنالین هــای گروهــی توضیــح داد: در حالــت عادی 
همه افراد دارای آنالین عادی هستند، اما افرادی 
کــه غیــر از پرتفوی خود اقدام به مدیریت پرتفوی 
چنــد نفــر دیگر نظیر دوســتان و اقــوام می کنند با 
مراجعــه درخواســت آنالین گروهــی می دهند و با 
همان سامانه از امکانات آنالین گروهی استفاده 
می کنند. او درباره تبعات این ناهمگونی هشدار داد 
و افزود: این واگرایی در اطالع رســانی، از یک ســو، 
فسادزاســت و از سوی دیگر، سبب ترس گروهی 
از معامله گــران می شــود. از آنجــا کــه گروهــی از 
شــرکت های بورس ســرمایه کمی دارنــد، برخی از 
بازیگــران با اســتفاده از ناهمگونی اطالع رســانی، 
می توانند در معامالت سهام آنها، دستورهای ترس 
منتشر کنند که همین امر موجب زیان و به تبع آن، 

فرار فعاالن بازار سرمایه از بورس می شود.
دســتور تــرس در بــورس به سفارشــی گفته 
بــرای  ســهامداران  ترســاندن  بــرای  کــه  می شــود 
جمــع آوری هــر چــه بیشــتر ســهم در کــف قیمتی 
اتفاق می افتد و معموال این سفارش ها حتی پس 
از شکست حمایت فیک استفاده می شود.  معموال 
گروهی از بازیگران سهم زمانی که قصد باال بردن 
)سهم( را داشته باشند، ابتدا بایستی حجم مورد 
نیاز خود را در کف قیمتی جمع کنند تا بتوانند در 

ادامه، به خوبی آن را کنترل کنند.
بهرامی ادامه داد: انتشــار دســتورهای ترس 

در بــازار ســرمایه از دیــد ناظــر بازار 
پنهــان نمی مانــد و ناظــر بــه دلیــل 
احتمــال ظــن دســتکاری اقــدام بــه 
متوقــف کــردن نمادهــا می کند که 
خــود ایــن امر نیز بــه دلیل کاهش 
افزایــش  ســبب  نقدشــوندگی، 
مشــکالت بــازار ســرمایه می شــود. 
البتــه بحث دخالت هــای ناظر بازار 
کــه گاهی ممکن اســت ســلیقه ای 
هم باشد مورد انتقاد فعاالن بازار سرمایه است و 
با توجه به اینکه موضوعی جداگانه است مجالی 

دیگر می طلبد.
عصــر اقتصــاد پیــش از ایــن نیــز، بــا طــرح 
ایــن ســوال کــه آیا ســازمان بــورس در دوره جدید 
مدیریــت خــود برنامــه ای برای همگرایــی اطالعات 
معامله گــران دارد؟ بــه ایــن موضــوع پرداخته بود. 
در این گزارش که با عنوان »آیا عشــقی برنامه ای 
برای دسترســی یکســان معامله گران به اطالعات 
بــورس دارد؟« در  مــورخ 25 ابــان 1400 منتشــر 
شــده، آمده اســت: »دخالت و نفوذ کارگزاران در 
بازار سرمایه در سه دهه اخیر سبب شد که بورس 
با نوعی نبود تقارن اطالعاتی همراه شود. از آنجا 
کــه جامعــه کارگزاران حــدود یک ســوم )۳0درصد( 
سهام شرکت های بورس، فرابورس، بورس کاال و 
بورس انرژی را در اختیار دارند به طور غیرمستقیم 
بر نحوه خدمات دهی شرکت های اطالع رسانی که 
زیرمجموعه های بازار ســرمایه هســتند، تاثیرگذار 
باشــند و در نتیجه مقررات بازار ســرمایه غالبا به 
گونــه ای تنظیــم می شــود که یا نفــع اصلی نصیب 

کارگزاران شود یا اینکه دست کم ضرر نکنند.«
اکنون نبود تقارن اطالعات تا آنجا گسترش 
یافتــه اســت کــه مدیــران بورســی بــا اعتــراف بــه 
وجــود ایــن ناهمگونــی اطالعــات ایــن امــر را مجاز 
می شمارند. برای نمونه، مدیرعامل شرکت مدیریت 
فنــاوری بــورس، در یکــی از اظهارنظرهای خود که 
1۹ مهر 1400 منتشر شده است، گفته بر اساس 
دســتورالعمل افشــای اطالعــات ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، استفاده از الگوریتم تنها برای عملیات 
بازارگردانــی مجاز اســت و شــرکت های نرم افزاری 
حق افشای اطالعات عمق سفارش ها به درگاه های 

آنالین به جز آنالین گروهی را ندارند.
نمایــش  مــدل  دو  دربــاره  دهقــان  روح هللا 
ســفارش ها در بازار به پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا( افــزوده اســت: »در مــدل نخســت، تنها 5 
مظنــه برتــر نمایش داده می شــود که ســایت ها و 
کاربــران آنالیــن بــه آن دسترســی دارنــد. دیگری، 
نمایش عمق سفارش هاســت که امکان مشاهده 
تمام سفارش های موجود در صف خرید یا فروش 

را میسر می کند.«
با وجود دفاع برخی از مدیران سازمان بورس 
از واگرایی اطالعات که اکنون بر بازار سرمایه حاکم 
است، بهرامی، کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: 
نبود تقارن اطالعات و چند دسته بودن دستورهای 
معامالت ســبب افزایش ریســک و فرار سرمایه از 

بورس می شود. 

پیشنهاد استفاده از دفتر ثبت 
سفارش 

ایــن فعــال بــازار ســرمایه تصریــح کــرد: در 
بورس هــای دنیــا تابلوی معامالت، نظیــر آنچه در 
بازار ســرمایه ایران برای نشــان دادن دســتورهای 
خریدوفــروش خــرد بــه کار می رود و ممکن اســت 
سهوی یا عمدی زمینه را برای فرصت طلبی گروهی 
کــه دسترســی بــه تمــام اطالعــات دارنــد، فراهــم 
کند، وجود ندارد. بورس های جهانی از دفتر ثبت 
سفارش ها یا Order Book استفاده می کنند که در 
آن نواحی تجمع نشان داده می شود و سفارش های 
خــرد یا عدد را نشــان نمی دهــد و از این راه امکان 

دسترسی یکسان برای همگان فراهم می شود.
اوردر بوک تعداد سفارش های پیشنهادشده 
یــا ارائه شــده در یــک قیمــت خــاص یــا عمق بــازار 
همچنیــن  ســفارش  دفتــر  می کنــد.  فهرســت  را 
مشــارکت کنندگان )خریــداران و فروشــندگان( در 
بازار را شناسایی می کند. این فهرست ها به تریدرها 
کمک می کنند که از شفافیت بازار مثل اطالعات 

قیمت و عمق معامالت استفاده کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان توصیه 
کرد: با توجه به اینکه در کشور ما بازار سرمایه در 
حال گســترش اســت ما نیز باید به ســوی جهانی 

شدن حرکت کنیم. 

ایــن روزهــا با توجه به حمایت  های دولتی از 
صنعت لوازم خانگی که قرار اســت تا ســال 1405 
اســتمرار داشــته باشد، گرفتن ســهم بازار داخلی 
بــرای تولیدکننــدگان لــوازم خانگی ســهل تر شــده 
است؛ به همین دلیل، رقابت در بازارهای صادراتی 
می توانــد بــرای ایــن صنعتگــران جذاب تــر از قبــل 
باشــد. برای آشــنایی با موانع و مشــکالتی که سر 
راه تولیدکنندگان لوازم خانگی برای صادرات آنها 
وجود دارد، گفت وگویی با سلطان حسین فتاحی، 
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صنایع لــوازم خانگی 
ایــران و مدیرعامــل گــروه صنایــع امرســان انجــام 

داده  ایم که در ادامه می خوانید:
حمایت های دولتی از صنعت لوازم خانگی به 
صورت گسترده شکل گرفته است و بنا به گفته ها 
تا سال 1405 نیز ادامه خواهد داشت؛ به نظر شما 
این روند چقدر می تواند در توسعه صنعت لوازم 

خانگی ایرانی موثر باشد؟
از آنجا که درآمدهای ارزی کشور در سالهای 
اخیر کاهش پیدا کرد، دولت برای کنترل وضعیت 
ارزی کشور مجبور شد واردات لوازم خانگی را ممنوع 
اعالم کند و این ممنوعیت همچنان ادامه دارد؛ اما 
باالخره در زمانی باید این محدودیت به پایان برسد. 
بر اســاس فرمایشــات مقام معظم رهبری در سال 
۹2 و با ابالغ سیاســت های اقتصاد مقاومتی اکثر 
تولیدکنندگان لوازم خانگی بخش خصوصی اقدام 

به سرمایه گذاری در زمینه واردات 
تکنولــوژی و افزایش ظرفیت خود 
کردنــد و ایــن باعــث شــد در زمان 
ممنوعیت واردات سال ۹7 آمادگی 
پاســخ دادن بــه تقاضــای بــازار را 
داشــته باشــند و ایــن آمادگــی در 
این ۳ ســال تقویت شــده و اکنون 
مشــاهده مــی کنیــم که عــالوه بر 

پاســخگویی بــه بــازار داخلی اکثــر تولیدکنندگان با 
دریافت استانداردهای بین المللی در حال صادرات 
به  کشورهای دیگر هستند. درباره حمایت از تولید 
لــوازم خانگی اشــتباه فرض نکنیــم؛ همه دنیا برای 
اینکه بتوانند از صنایع خود حمایت و صنعت کشور 
خود را رقابت پذیر کنند، حمایت های گوناگونی را در 
دستور کار خود قرار می دهند. از جمله کشورهای 
کــره جنوبــی و ترکیه که ســال ها ممنوعیت واردات 
در این زمینه داشتند و در این زمان با مشوق های 
صادراتی تولیدکنندگان برای صادرات محصوالتشان 
تشویق می کردند. در زمان هایی که واردات لوازم 
خانگی ممنوع است بهترین کار برای ایجاد نوآوری 
و خالقیــت و همچنیــن رقابــت پذیــری، صــادرات 
است. اکثر کشورها زمانی که از صنایع خود حمایت 
می کنند، زمین مجانی، نقدینگی با ســود پایین و 
بــازار داخــل و صادراتــی و همچنیــن مشــوق هــای 
صادراتی را برای تولیدکنندگان در نظر می گیرند تا 

سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری 
در  واســطه ای  فعالیت هــای  در 
ارزش  ایجــاد  بــرای  ســرمایه گذاری 
افزوده شرکت کنند و این باعث می 
شود که بهره وری باال رود و در همین 
راستا رقابت پذیری نیز افزایش پیدا 
می کند و اکثر تولیدکنندگان هم می 
توانند با باالبردن رقابت پذیری خود 

سهم خود را از بازار افزایش دهند. 
با توجه به حمایت های دولت از صنعت لوازم 
خانگی آیا کیفیت و تنوع آنها برای کسب بازارهای 

بین المللی مناسب است؟
به دلیل اینکه اکثر سرمایه گذاران صنعت لوازم 
خانگی بخش خصوصی هستند و منافع خود را می 
توانند به خوبی تشخیص دهند، سرمایه گذاری های 
خوبی در زنجیره تامین انجام دادند و اکنون در حال 
صــادرات آن محصــوالت هســتند. اکثر شــرکت ها 
صادرات را از چند ســال پیش در دســتور کار خود 
قــرار دادنــد از جملــه شــرکت امرســان کــه در حال 
صادرات محصوالت خود است. در این زمینه برای 
اینکه تســلط بیشتری به بازار هدف داشته باشیم 
کارخانــه تولیــد یخچــال و فریــزر در بغــداد و چنــد 
کشور دیگر بنا کردیم و خیلی به بازار هدف نزدیک 
هســتیم و به صورت رقابت پذیر در بازار ســهم می 
گیریم. این روند نشان می دهند که برای بقاء تولید 

حتما باید صادرات داشته باشند. در این مسیر باید 
اســتانداردهای بیــن المللی را رعایــت کنند؛ چراکه 
محصــوالت آنهــا در مغــازه هــا کنــار تولیدکنندگان 
خارجی قرار می گیرد و باید از نظر کیفیت، قیمت 
و خدمــات پــس از فروش بتوانند محصــول خود را 
پوشــش دهند تا ســهمی از بازار داشــته باشند. در 
راســتای خدمــات پس از فروش بــرای تثبیت افکار 
مصرف کننــدگان نیــز تمــام تولیدکننــدگان داخلــی 
۳ ســال گارانتی محصول دارند که باعث می شــود 
تــا روی کیفیــت قطعــات، مونتــاژ و طراحی با دقت 

بیشتری کار شود.
برای ورود به بازارهای بین المللی جدید چه 

تغییراتی در عرصه لوازم خانگی نیاز است؟
برای ورود به بازار هر کشــوری باید با شرایط 
خاص آن کشور حرکت شود و قبل از ورود به بازار، 
تحقیق بازار درستی انجام شود. حجم لوازم خانگی 
در آن کشــور چقــدر اســت؟ چــه برندهایــی رقیــب 
هستند؟ سهم هر کدام از رقبا در بازار چند درصد 
اســت؟ مــی خواهیــد در کــدام بخــش بــازار حضور 
داشته باشید؟ می خواهید چه مقداری گردش مالی 
داشته باشید تا بر اساس آن بودجه بندی کنید؟ و 
اینکه در آن بازار چه مدل و محصولی را می پسندند 
و بــرای آنهــا مشــتری وجود دارد تا بتــوان طراحی و 

تولید را بر اساس آن انجام داد؟
ادامه در صفحه 3

موانع ورود لوازم خانگی ایرانی به بازارهای بین المللی به روایت مدیر عامل امرسان

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

»واگرایی در اطالع رسانی تابلوی معامالتی 
فسادز است« 

رنا
ی ب

زار
رگ

خب
س :  

عک

Pi
xa

ba
y.c

om
س :  

عک

 بهانه  تراشی برای از دست ندادن
بازار انحصاری زیرساخت مخابراتی کشور

۱۰۰ معامله گر غیرمجاز رمزارز 
درگاه پرداخت دریافت کرده اند

صفحه 5صفحه 4
چهار شنبه 26 آبان 1400 . 17 نوامبر 2021 

11 ربیع الثانی 1443 . سال هجدهم . شماره 4792
تومان  7000  . صفحه   8

هوالرزاق

 آیا نفت واقعاً روزی بی ارزش خواهد شد
ترجمه: سلیم حیدری

افزایش اجتناب ناپذیر قیمت حمل و نقل هوایی
فیلیپ اِسکاند

خبرنگار اقتصادی روزنامه لوموند
ترجمه: محمود نواب مطلق

پروژه انتقال انرژی در جهان، اهمیت 
کاهــش مصــرف ســوخت های فســیلی را 
برجســته کــرده اســت. امــا بــرای مشــاغل 
و اقتصادهــای وابســته به نفــت و گاز چه 
اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ آیــا ســوخت های 
آینــده  دهــه  چنــد  در  نفــت  و  فســیلی 
»بی ارزش« می شوند؟ و این چه معنایی 

برای اقتصاد جهانی خواهد داشت؟ 
تحقیقــات جدیــد نشــان می دهد که 

اگر انتقال انرژی سبز با سرعت پیش بینی شده در اجالس 
COP26 پیش برود، نیمی از دارایی های ســوخت فســیلی 
جهان تا سال 20۳6 بی ارزش می شوند. اگر این دارایی ها 
ارزش خــود را از دســت بدهنــد، ممکن اســت با ســقوطی 
روبه رو شــویم که از زمان بحران مالی ســال 2008 تاکنون 
شاهد آن نبوده ایم. با این حال، کشورهای پذیرنده اولیه 
زیرساخت ها و فناوری های انرژی تجدیدپذیر می توانند از 
اقتصاد جدید سود ببرند و از ایجاد فرصت های شغلی جدید 

و ایجاد صنعت انرژی جدید حمایت کنند.
دولت هــا بایــد بــرای ســقوط احتمالــی نفــت و گاز 
برنامه ریــزی و اطمینــان حاصــل کننــد کــه انرژی ســوخت 
فســیلی نیازهــای انــرژی را در طــول دوره گــذار بــه انــرژی 
سبز برآورده می کند. اما این عرضه نباید بیشتر از کاهش 
تقاضای بین المللی نهایی باشد. با نرخ پیش بینی شده فعلی 
تولید، بین 11 تا 14 تریلیون دالر ممکن است در این بین 
از دست برود. اساساً می توانیم شاهد تجربه ای مشابه با 
کاهــش تقاضــای نفت در آوریــل 2020 )1۳ فروردین تا 11 
اردیبهشــت 1۳۹۹( باشــیم، زمانی کــه در طول همه گیری 
کوویــد-1۹ قیمــت نفت به ارقام منفی ســقوط کرد. به جز 
اینکه در حالت جدید تقاضا دوباره افزایش نخواهد یافت 
و شرکت های نفتی و اقتصادهای متکی به نفت با مشکالت 

اقتصادی قابل توجهی مواجه خواهند شد.
»بیــل گیتــس«، مدیرعامل پیشــین مایکروســافت، 
یکی از صداهای معروفی است که پیش بینی کرده است 
سرمایه گذاری در بیگ اویل )بازار نفت( اشتباه بزرگی است. 
این میلیاردر فناوری در نشست آب و هوای COP26 که چند 
روز پیــش پایــان یافــت، اظهار کرد: »برخــی از این غول ها 
ســقوط خواهنــد کرد. می دانید، ۳0 ســال آینــده، برخی از 

شرکت های نفتی ارزش بسیار کمی خواهند داشت.«
ایــن پیش بینی بــه دنبال کاهش قیمت ســهام چند 
شرکت بزرگ نفتی از جمله اکسون موبیل، بریتیش پترولیوم 
و رویال داچ شل در پنج سال گذشته صورت گرفت. در اوایل 
سال جاری، با گذشت یک سال از محدودیت های ناشی از 
همه گیری، اکسون موبیل از ضرر بیش از 20 میلیارد دالری 
در سه ماهه آخر سال 2020 خبر داد. مشابه این داستان 
برای بسیاری از شرکت های نفتی در سراسر جهان اتفاق 
افتاده است و آنهایی که از ورشکستگی در طول همه گیری 
جــان ســالم بــه در برده اند، در حــال جنگیدن با اقتضائات 

جدید هستند.

)زمســتان 1۳۹۹(،  میــالدی  جــاری  اوایــل ســال  در 
اندیشکده کربن ترکر اعالم کرد که از ارزش ذخایر سوخت 
فســیلی و شــرکت های مرتبــط، 12۳ میلیــارد دالر در دهه 
گذشــته از دســت رفته اســت. این روند نشان می دهد که 

قرار است به دنبال COP26 و فشار فزاینده 
ســازمان های بین المللــی پــروژه انتقــال از 
ســوخت های فســیلی که از قبل آغاز شده 
اســت، بــا ســرعت ادامــه یابــد. ســوددهی 
ذخایــر انرژی های تجدیدپذیر به طور قابل 
توجهی باالتر رفته و در سه دهه گذشته این 
سود سه برابر شده است. بازگشت مثبت 
ســرمایه گذاری در کشــورهای توسعه یافته 
و همچنیــن در اقتصادهای نوظهور نشــان 

می دهد که این یک پدیده جهانی است.
»هنریک جپسن، نویسنده این گزارش توضیح داد: 
»اکنون دیگر مخاطرات تغییرات اقلیمی را  نمی توان نادیده 
گرفت و ذخایر انرژی پاک به سرعت جایگزین نظم قدیمی 
به عنوان سرمایه گذاری انتخابی برای جهانی در حال گذار 

می شود.«
اگــر ایــن پیش بینــی درســت باشــد، اقتصــاد جهانــی 
می تواند آسیب ببیند؛ زیرا صدها هزار شغل در جهان در 
حال گذار از بین می رود. کسانی که در کشورهایی زندگی 
می کنند که برای درآمد و اشتغال به تولید سوخت فسیلی 
وابســته هســتند، بــه طور قابــل توجهی نگــران این تغییر 
هستند و آموزش و ایجاد شغل را در مرکز تمرکز خود برای 

صنعت نوظهور انرژی های تجدیدپذیر قرار می دهند.
اســتنلی، صنعــت  مــورگان  پیش بینــی  اســاس  بــر 
زغال ســنگ ممکــن اســت تــا ســال 20۳۳ از بیــن بــرود و 
کشــورهای توســعه یافته مانند بریتانیا متعهد شده اند که 
تولید زغال سنگ را ظرف پنج سال آینده پایان دهند. زمانی 
که زغال ســنگ تمام شــد ســوال این است که چقدر زمان 
الزم است تا صنعت نفت و گاز به دنبال آن بیاید و به اتمام 
برسد؟ سرمایه گذاری در انرژی پاک به طور پیوسته در حال 
افزایش است؛ زیرا انتقال انرژی به یک امر اجتناب ناپذیر 
تبدیــل می شــود. در مجموع 501.۳ میلیارد دالر در ســال 
2020 سرمایه گذاری صورت گرفته است که حدود ۹ درصد 
افزایش نسبت به سال 201۹ نشان می دهد. این افزایش 
تا زمانی که انتقال از ســوخت های فســیلی به انرژی های 
تجدیدپذیر به طور کامل صورت نگیرد، سال به سال ادامه 
خواهــد یافــت. مــا نباید این واقعیــت را نادیده بگیریم که 
بیگ اویل )بازار نفت( بر گسترش سبد سرمایه گذاری خود 
)پورتفولیو( تمرکز کرده است و سرمایه گذاری در انرژی های 
تجدیدپذیر به یک اجبار تبدیل شده است. واقعیت یادشده 
به این معنی است که بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی 
بین المللی به لطف تخصص و قابلیت های سرمایه گذاری 
خود به ســرمایه گذاری در بخش انرژی در مقیاس وســیع 
ادامه خواهند داد. چندین شرکت بزرگ نفتی قبالً به طور 
قابــل توجهــی در فناوری جــذب و ذخیره کربــن )CCS( به 
عنوان ابزاری برای کاهش تولید کربن در فرآیند تولید نفت 
خود سرمایه گذاری کرده اند تا به طور بالقوه عملیات تولید 
خود را با قابلیت عرضه طوالنی تری فراهم کنند. اقدامات 
یادشــده برای این اســت که دولت ها برای انتشــار آالینده 

صفر خالص در تالش هستند.
عــالوه بــر ایــن، تقریباً همه شــرکت های بزرگ نفتی 
در پروژه های تجدیدپذیر مانند هیدروژن، باد، خورشیدی 
و انــرژی زمین گرمایــی ســرمایه گذاری کرده انــد. این امر به 
بسیاری از شرکت ها اجازه می دهد تا بخشی از ارزش خود 

را حفظ کنند.
بعید است که بیگ اویل )بازار نفت( به لطف گسترش 
سریع سبد انرژی های تجدیدپذیر در بسیاری از شرکت های 
بزرگ، بی ارزش شود؛ با این حال، با افزایش سرمایه گذاری 
در انرژی هــای تجدیدپذیــر، ارزش ســوخت های فســیلی 
بــه طــور پیوســته رو به کاهش خواهد بــود. عالوه بر این، 
دولت ها و شرکت های نفتی در سراسر جهان باید سرعت 
منطقی را در نظر بگیرند که با آن سرعت این پروژه انتقال 
صورت بگیرد. این امر از انباشته شدن ذخایر بی ارزش نفت 
با کاهش تدریجی تقاضا که در نهایت می تواند منجر به یک 

بحران مالی جهانی شود، جلوگیری می کند.
منبع: راشاتودی

بــرای گــذر از ســوخت های فســیلی 
در صنعــت حمــل و نقل هوایــی چاره ای 
جــز اســتفاده از انــرژی پاک نیســت؛ اما 
ســوخت  از  پــاک  انــرژی  از  بهره منــدی 
فسیلی گرانتر تمام می شود و در نتیجه، 
هواپیمــا  بلیت هــای  قیمــت  افزایــش 

اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
از شــن های صحــرا تــا دریاچه هــای 
اســکاتلند همــه نگاههــا بــه یــک نقطــه 

دوخته شده است. بیست و ششمین کنفرانس بررسی 
اوضــاع اقلیمــی کــره خاکــی در گالســکوی اســکاتلند در 
حالی به تازگی کار خود را پایان بخشــیده و تصمیم های 
مهمی برای نجات آب و هوا اتخاذ کرده است که دست 
اندر کاران صنعت حمل و نقل هوایی در دبی روز دوشنبه 
15 نوامبــر) 24 آبــان(  گفت وگوهــای  بلند پروازانــه ای را 
آغاز کرده اند. بر اســاس محاســبات آنها، بین سال های 
2020 تا 2050 )1۳۹۹ تا 142۹( جمعیت کره زمین پنج 
برابر بیشتر از حمل و نقل هوایی استفاده  خواهد کرد. 
به گفته مدافعان محیط زیست، ساکنان کره زمین 
چیــزی از »شــرم پرواز« نمی دانند؛ این درحالیســت که 
برای رساندن شرکت کنندگان همین اجالس گالسکو از 
400 پرواز استفاده شده است. بنابراین صنعت حمل و 
نقل هوایی باید مسئولیت سنگین خود را در کربن زدایی 

کامل تا سال 2050 )142۹( به خوبی بر عهده گیرد. 
گازهــای  از  انتشــار ۳درصــد  عامــل  ایــن صنعــت 
گلخانه ای در جهان اســت و اگر تا ۳0 ســال آینده هیچ 
اقدامــی نکنــد، این رقــم به 6درصد خواهد رســید. چاره 
چیست؟ ساده ترین راه حل مسافرت کمتر است. این 
راه حل طبیعتا گزینه مناسبی برای صاحبان این صنعت 
نیســت؛ چراکــه حتــی در زمان هــای عــادی بــا مشــکالت 

فراوانی برای کسب درآمد مواجه اند.

آنهــا  بــرای  گزینــه  مناســب ترین 
بهره منــدی از هواپیماهــای هیدروژنــی یا 
برقی اســت؛ اما چنیــن امکانی حداقل تا 
قبل از ســال های 20۳5 تــا 2040 )1414 
نفــره  بــرای هواپیماهــای 150  تــا 141۹( 
مهیــا نخواهــد شــد. بنابرایــن تنهــا گزینه 
استفاده از سوخت های مناسب تر است. 
ســوخت هایی بــر پایــه هیــدروژن و کربن 
در سطح صنعتی هنوز تولید نمی شوند؛ 
در حالی که ســوخت های زیستی در پاالیشگاهها تولید 
می شوند. این سوختها بر پایه مواد آلی، زباله وگیاهان 
و بقایای سایر مواد زیستی تولید می شوند. سوخت های 
زیســتی قابلیــت ترکیــب با ســوخت های فعلــی هواپیما 
را دارنــد؛ در نتیجــه قابل اســتفاده بــرای موتورهای آنها 

هستند. 
میــزان اســتفاده ترکیبــی از ســوخت های زیســتی 
 50 فعلــی  هواپیماهــای  موتورهــای  بــرای  معمولــی  و 
درصد اســت اما ســازندگان این نوع موتورها معتقدند، 
می تواننــد موتورهایــی تولیــد کننــد کــه امکان اســتفاده 
100 درصــد از ســوخت زیســتی را داشــته باشــند. بدین 
ترتیب تا میزان 80 درصد از انتشــار گازهای گلخانه ای 
در این صنعت کاســته خواهد شــد. اما نکته اینجاســت 
کــه اســتفاده از ایــن ســوخت ها چهــار تــا هشــت برابــر 
گرانتــر تمــام می شــود و در نتیجه کمتــر از یک درصد از 
آنها استفاده می شود. استفاده کمتر می تواند منجر به 
کمتر شدن قیمت شود؛ اما به هرحال، در یک کالم،  به 
نظر شرکت های هواپیمایی افزایش قیمت اجتناب ناپذیر 
است؛ به ویژه آنکه اگر به دلیل برقراری مالیات بر کربن 
تــا ســال 20۳0)140۹(  ایــن صنعت مجبور به اســتفاده 
از ســوخت های جایگزین شــود. به هرحال بهره مندی از 
هواپیماهای ارزان دیگر چندان قابل تصور نخواهد بود.

 بهرامی، کارشناس بازار سرمایه، از تفاوت تعداد دستورهای خرید وفروشی که برای معامله گران گوناگون به نمایش 
گذاشته می شود، انتقاد کرد
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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تصویب کاهش قیمت بلیت 
هواپیما در جلسه شورای 

عالی هواپیمایی 
رئیسسازمانهواپیماییکشوریعنوانکردکه
درنشســتشــورایعالــیهواپیماییکشــوریمصوب
شــدکــهقیمــتبلیتهواپیماازابتــدایآذروهمزمان
بــاپایــانمحدودیــت۶۰درصــدیپذیــرشمســافردر

پروازها،کاهشیابد.
بــه گــزارش روز وزارت راه و شهرســازی، نشســت 
شورای عالی هواپیمایی به منظور تعیین تکلیف قیمت 
بلیت هواپیما پس از اجرای رفع محدودیت ۶۰ درصدی 
ظرفیــت پــرواز کــه قــرار اســت از ابتــدای آذرمــاه انجــام 
شــود، بــا حضــور رســتم قاســمی، وزیر راه و شهرســازی 

برگزار شد.
محمد محمدی بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی 
و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در این باره گفت: با 
توجه به تصمیم اتخاذ شده در شورای عالی هواپیمایی 
و موضوعاتــی نظیــر رفع محدودیــت ۶۰درصدی ظرفیت 
پذیــرش پــرواز و افزایــش ظرفیــت پروازها و بــا توجه به 
اســتدالل های مطرح شــده از سوی ســازمان هواپیمایی 
کشوری، نماینده شرکت های هواپیمایی و سایر اعضای 
شــورا، توافق بر این شــد که از ابتدای آذرماه نرخ بلیت 
هواپیمــا بــه میزانــی کــه متعاقبــا اعــام خواهــد شــد، 

کاهش یابد.
جلســه  از  پیــش  روز  دو  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
مشترک با ایرالین ها خبر داده بود و اعام کرد: کاهش 
ســن نــاوگان و تــاش بــرای کاهــش نرخ بلیــت هواپیما 
در دســتور کار اســت. او تاکید کرد که جلســه مشــترک 
بــا ایرالین هــا بــا هــدف بررســی و کاهــش قیمــت بلیت 

هواپیما ادامه خواهد داشت.
رســتم قاســمی همچنیــن گفــت: از ورود نــاوگان 
مــا  کار  بــه صنعــت حمایــت می شــود، دســتور  جدیــد 
جوان ســازی نــاوگان اســت و همین طــور الزم اســت در 

بخش خدمات فرودگاهی ارتقا انجام شود.

قطعات خودرو با نام تجاری 
 KPI فاقد استاندارد

و جعلی است
ســازمان اســتاندارد اجــرای بــر نظــارت معــاون
ملــیاســتاندارد،ازجعلــیوفاقــداســتانداردبــودن
مپسنســور،بوشتعادل،وایرشمعوطبقخودروبا

نامتجاریKpiخبرداد.
بــه گزارش ســازمان ملی اســتاندارد ایران، مســلم 
کیفیــت  حفــظ  و  اســتمرار  منظــور  بــه  گفــت:  بیــات 
اجــرای  طــرح  اســتاندارد،  نشــان  دارای  محصــوالت 
هماهنگ اســتانداردهای اجباری )طاها( در ســطح بازار 

انجام می شود.
او افزود: در راستای اجرای طرح طاها، کارشناسان 
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران و همچنین شــرکت های 
بازرســی همکار تأیید صاحیت شــده به فروشــگاه ها و 
مراکــز عرضــه مراجعه کــرده و در موارد مشــکوک اقدام 
آزمــون و همچنیــن کنتــرل اصالــت  بــه نمونه بــرداری، 

محصوالت می کنند.
بیــات گفــت: در فرآینــد بازرســی ها بــا شناســایی 
در  موضــوع  جعلــی،  و  اســتاندارد  غیــر  محصــوالت 
کمیســیون مــاده ۴۲ بــرای برخورد قانونی طــرح و نتایج 

آن از طریق رسانه ها اطاع رسانی عمومی می شود.

 رئیس کمیسیون قوانین

 اتاق اصناف ایران: رشد

کمی و کیفی تولید بدون قوانین 
حمایت گر دست نیافتنی است
رئیــسکمیســیونقوانینومقــرراتاتاقاصناف
ایــرانعنــوانکردکهرشــدوتوســعهتولیــدچهازنظر
کمیوچهازنظرکیفیبدونوجودقوانینحمایتگر،

روشنوجامع،دستنیافتنیاست.
عبــاس رمدانی در گفت وگو با پایگاه اطاع رســانی 
اتــاق اصنــاف ایران، گفت: با توجه به برگزاری انتخابات 
کمیســیون قوانیــن و مقررات در ماه گذشــته، جلســات 
این کمیســیون با ترکیب جدید اعضا از ســرگرفته شــده 
و بــه طــور خصوصــی و یــا بــا دعــوت از نهادهــای دیگــر 
از جملــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی برگــزار 
می شــود. بــه ایــن ترتیــب تاش داریــم تا آنچنــان که از 
نام این کمیسیون برمی آید با بررسی قوانین و مقررات 
نظرات مشورتی و تخصصی الزم را به هیات رئیسه اتاق 

اصناف ایران ارائه دهیم.
ایــن  رویکــرد  بــر  مبنــی  ســوالی  بــه  پاســخ  در  او 
کــرد:  اظهــار  تولیــد  از  بــه حمایــت  کمیســیون نســبت 
کمیســیون قوانیــن مقــررات یکی از کمیســیون های پایه 
اتــاق اصنــاف ایــران اســت کــه در ارتبــاط و همــکاری بــا 
ســایر کمیســیون های اتاق، ظرفیــت و اهمیتی مضاعف 
می یابــد و می توانــد نقــش بســزایی در رفــع مشــکات و 

موارد داشته باشد.
رمدانی بیان کرد: به عنوان مثال در بحث حمایت 
از تولیــد، مباحــث قانونــی از اهــم موضوعــات اســت. 
رویکــرد »تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« کــه از 
سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال برگزیده 
شــده، بایــد بــه عنــوان رویکــردی واحــد، در بخش هــای 
اقتصــادی دنبــال شــود و الزمــه اجــرای آن، جدیــت ســه 
قوه و بخش غیردولتی در اجرای کامل قوانین کارآمد و 
اصاح قوانین ناکارآمد است. نماینده اتاق اصناف ایران 
در اســتان مازندران تصریح کرد: به عبارت دیگر، رشــد 
و توســعه تولید چه از نظر کمی )افزایش تعداد و تنوع 
اقــام کاالهــای تولیدی( و چه از نظر کیفی )تامین مواد 
اولیــه بــا کیفیــت، به روزرســانی ماشــین آالت و ابزارهــا، 
مهــارت در طراحــی و اجــرا و …( بــدون وجــود قوانیــن 

حمایت گر، روشن و جامع، دست نیافتنی است.

اخبـــــــــــــــــار

وشهرســازی راه وزیــر معــاون گفتــه بــه
بــهزودیامــکانســفرجــادهایبــاحمــلونقــل
عمومیبهکشورهایهمسایهفراهممیشود.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، داریــوش   
امانــی در نشســت خبــری در پاســخ بــه پرسشــی 
دربــاره رونــد نوســازی کامیون هــای فرســوده بــا 
آیــا در  اینکــه  ظرفیــت تولیدکننــدگان داخلــی و 
موضــوع امضــای قــرارداد بــا دو شــرکت داخلــی 
بررســی های الزم صــورت گرفتــه بــود، اظهار کرد: 
اتفاقــات خوبــی در صنعــت خــودرو روی داده و 
تــاش شــده از ظرفیــت داخلــی بــرای نوســازی 

ناوگان کامیون استفاده شود.
او افزود: در این راستا قرارداد 1۰۰۰دستگاه 
با شرکت ماموت و 5۰۰۰ دستگاه با ایران خودرو 
امضا شده است. به دنبال تامین منابع مالی این 

قراردادها هستیم.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی تصریــح کرد: 
ســازمان راهــداری همــواره بــه دنبــال حمایــت از 
تولیدکننــدگان داخلــی بوده اســت. در این زمینه 
نیــز طــی قــراردادی بــا شــرکت هپکــو بــرای ایــن 
شــرکت منابــع مالی را تأمین کردیــم و خط تولید 

این کارخانه مجددا فعال شده است.
امانــی بــا بیان اینکــه قبــل از تحریم ماموت 
و  کــرد  مــی  تولیــد  اســکانیا  کامیــون  کشــور  در 
ایران خــودرو بنــز، گفت: بــا توجه به اینکه تحریم 
هســتیم عمدتــا شــرکت های چینــی تامین کننــده 

موتور کامیون های تولید داخل هستند.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن بــا 
اشــاره بــه اینکــه یکــی از مشــکاتی و معضات و 
ابزارهای اساســی برای ما قیر اســت، اضافه کرد: 
اگــر ایــن موضــوع حــل شــود خیلــی از پروژه هــا 
انجــام می شــود. از مجلــس برای عملیاتی شــدن 

قیر رایگان را  خیلی پیگیری کردیم.
امانــی بیــان کــرد: متاســفانه در شــش مــاه 
دوم ســال در تعداد کمی از اســتان ها می توانیم 

عملیات راهداری را انجام دهیم.
او  با یادآوری اینکه تهاتر قیر هم از امسال 
ممنوع اســت، اظهار کرد: ســهم وزارت راه 7۲۰۰ 
میلیــارد تومــان بــوده اســت. بــه دلیــل افزایــش 
قیمــت قیــر در بــورس، قــرار شــد قیــر تحویلی به 
دســتگاه های دولتی با قیمت 9.5 میلیون تومان 

به ازای هر تن محاسبه شود.
به گفته او ســاالنه حدود ۲ میلیون تن قیر 
نیــاز داریــم کــه حــدود 1۰ درصــد قیر به ســازمان 

راهداری تحویل می شود.
او همچنیــن از بدهی حدود 13هزار میلیارد 
تومان ی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

به پیمانکاران خبر داد.
همچنیــن  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
درباره قیمت سوخت، اظهار کرد: درباره افزایش 

قیمت گازوئیل چیزی نشنیده ام.
حمل ونقــل  راه انــدازی  پیگیــری  از  امانــی 
مســافری بــه ترکیــه خبــر داد و گفــت: بــا توجــه  
بــه دســتورالعمل ها و پروتکل هــای بهداشــتی و 
واکســن کرونا در حال پیگیری اقداماتی هستیم. 
بحــث حمل ونقــل  ارمنســتان  بــا  راســتا  ایــن  در 
جاده ای را شروع کرده ایم. با ترکیه هم منتظریم 
دولــت این کشــور اجــازه تردد جــاده ای )اتوبوس( 

را صادر کند.
او بــا بیان این که مذاکرات این برنامه انجام 
شــده و ایــن اتفــاق می افتد، تاکید کــرد: در رابطه 
با ســوریه نیز مســیر تردد به لحاظ امنیت آن در 

حال پیگیری هستیم.
همچنیــن  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 

در رابطــه بــا قیمــت ســوخت، اظهــار کــرد: درباره 
افزایش قیمت گازوئیل چیزی نشنیده ام.

بــرای  دائمــی  احــکام  بــه  اشــاره  بــا  امانــی 
نوســازی نــاوگان کامیــون فرســوده کشــور اظهــار 
کــرد: بــر اســاس بند 3 ماده 3۰ ایــن احکام ورود 
نــاوگان زیر 3 ســال بــرای بخش حمل و نقل کاال 
عملیاتی شد. در این راستا تاکنون ۶ هزار و ۴۰۰ 

کامیون ثبت سفارش شده است.
او بــا بیان اینکه از این تعداد 17۰۰دســتگاه 
ترخیــص و ۶۰۰ دســتگاه نیز شــماره گذاری شــده 
اســت، ادامــه داد: از ظرفیت ایــن قانون 1۰درصد 
ناوگان که حدود 1۰هزار دســتگاه اســت نوســازی 
خواهــد شــد. همزمــان از ظرفیــت تولیدکنندگان 

داخلی نیز استفاده خواهیم کرد.
واردات  بــا  رابطــه  در  کــرد:  تاکیــد  امانــی 
ســهمیه  هیــچ  بدقــول  شــرکت های  بــه  کامیــون 
جدیــدی نمی دهیــم. در ایــن راســتا نیــز اقداماتی 
انجام شــده و ســهمیه چند شرکت نیز قطع شده 
واردکننــده  از شــرکت های  اینکــه  اســت. ضمــن 
تضامین کافی اخذ شــده تا در صورت بروز موارد 

احتمالی در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
نقــل  و  راهــداری و حمــل  رئیــس ســازمان 
جــاده ای بــا بیــان اینکــه 9 درصــد از وام نوســازی 
اتوبوس های فرســوده در کشــور از سوی سازمان 
راهــداری تامین می شــود، گفت: با این کار ســود 
تمــام  درصــد   ۶ راننــدگان  بــرای  تســهیات  ایــن 
می شــود. در مجمــوع متقاضــی ۲۰ درصــد قیمت 

ناوگان را پرداخت می کند.
بازپرداخــت  زمــان  اینکــه  بیــان  بــا  امانــی 
نوســازی  بــرای  کــم  اســتقبال  باعــث  تســهیات 
اتوبوس ها در کشور شده است، گفت: این زمان 
باعــث می شــود اقســاط ســنگین شــود بــه همین 

دلیــل به دنبال 1۰ ســاله شــدن زمــان بازپرداخت 
وام هســتیم تــا جذابیــت آن را افزایــش دهیــم. 
در حــال حاضــر قیمــت یــک اتوبــوس وی آی پــی، 
حدود ۶ میلیارد است که یک تولیدکننده داخلی 
اتوبوس هــای معمولــی را بــا قیمــت ۲.5 میلیــارد 

تولید می کند.
او با بیان اینکه در موضوع نوســازی ســواره 
کرایه با ایران خودرو تفاهم کرده ایم یادآور شــد: 
ایــن قــرارداد 3 هــزار دســتگاه اســت کــه تاکنــون 
حدود ۴۰۰ دســتگاه تحویل رانندگان شــده است 

باید قرارداد مذکور را فعال تر کنیم.

زیانسههزارمیلیاردتومانی
شرکتهایحملونقلمسافری

نقــل  و  راهــداری و حمــل  رئیــس ســازمان 
جــاده ای در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دلیــل 
شــیوع ویــروس کرونــا بخش خصوصــی فعال در 
حــوزه اتوبــوس حدود 3 هزار میلیارد تومان زیان 
دیده انــد، گفــت: واقعیــت آن اســت کــه دخــل و 
خرج شــرکت های حمل و نقل عمومی مســافر با 
هــم نمی خوانــد. در ایــن راســتا به دنبــال حمایت 
از ایــن شــرکت ها از طریــق تســهیات کرونایــی و 

برخی اقدامات دیگر هستیم.
امانی با اشاره به سهم 3 درصدی اتوبوس ها 
در تصادفــات جــاده ای، بــه اظهــارات اخیــر درباره 
نقــص فنی ۴۰درصــد دوربین های نظارتی کشــور 
اشــاره کــرد و گفــت: در جاده های کشــور بیســت 
درصــد دوربین هــا دچار نقص هســتند به عبارت 
دیگر حدود ۴۰۰ دســتگاه مشــکل دارد که تا یک 
مــاه آینــده آمــار دوربین هــای دارای نقــص بــه 1۰ 

درصد کاهش خواهد یافت.

 175 و  هــزار   ۲ اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  او 
دســتگاه دوربین نصب شــده یا در حال نصب در 
جاده هــا داریم، اظهار کرد: راه اندازی یک ســایت 

دوربین 1.۲ میلیارد تومان هزینه  دارد.
نقــل  و  راهــداری و حمــل  رئیــس ســازمان 
جــاده ای بــا یــادآوری اینکــه اکنــون بــرای عبــور از 
خــارج آذربایجــان و حرکــت به ســمت ارمنســتان 
عــوارض پرداخــت می کنیم، تصریــح کرد: در حال 
مذاکــره بــا ارمنســتان بــرای ایجــاد یــک راه جدید 
هســتیم. مســیر فعلی قابل بهره بــرداری نبوده و 
بایــد در آن 7۰ کیلومتــر راه ســازی انجــام دهیــم. 
فعا باید از خاک آذربایجان برای تردد به ســمت 

ارمنستان استفاده کنیم.
امانی با اشــاره به اینکه در برهه ای از زمان 
از طریــق کشــور روســیه عــوارض کامیون هــا در 
آذربایجــان از راننــدگان ایرانــی اخذ نشــد، افزود: 
مجــددا ایــن اتفاق افتاده اســت و هم اکنون مدیر 
کل دفتــر ترانزیــت ســازمان راهــداری و حمــل و 
نقــل جــاده ای برای مذاکره با مقامــات آذربایجان 

در باکو به سر می برد.

 خرابیشدید11هزارکیلومتر

راهشریانی
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه 
اینکه هم اکنون 33 هزار راه شــریانی در کشــور 
داریــم کــه 9۰ درصــد بــار از طریــق آنهــا جابه جــا 
می شــود گفــت: از ایــن میــزان 11 هــزار کیلومتــر 
خرابی شدید دارد که همین امروز باید برای آنها 
چاره اندیشــی کنیم اگر اولویت اول کشــور تعمیر 
و نگهــداری ایــن راه هــا باشــد بــه حــدود 13 هــزار 

میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم.

مرکــزی اتحادیــه هیاتمدیــره رئیــس
مرغــدارانمیهــنعنــوانکــردکهتعلــل15روزه
ســازماندامپزشــکیبــرایتعییــنتکلیــفتخــم
مرغهاباعثفاسدشدن75تنتخممرغشد.

حمیــد کاشــانی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ایلنــا، با اشــاره به اجرایی شــدن توزیــع اینترنتی 
مــرغ و تخم مــرغ، گفت: طرح بــازرگام به  صورت 
پایلــوت )آزمایشــی( در تهــران از ســوی ســازمان 
مرکــزی تعــاون روســتایی و بــا همــکاری اتحادیــه 

مرکزی مرغداران میهن اجرا می شود.
ایــن فعــال اقتصادی ادامــه داد: به نظر من 
عرضه اینترنتی تخم مرغ اقدام شایسته ای است 
چراکه کرامت  مصرف کنندگان در خرید اینترنتی 

حفــظ می شــود و می تواننــد کاالی مورد نیاز خود 
را ظــرف ۲۴ ســاعت در منــزل دریافــت کننــد و 
اینگونــه مجبــور به ایســتادن در صفــوف طوالنی 

نیستند.
او با اشــاره به نهایی شــدن قرارداد اتحادیه 
مرکــزی مرغــداران با ســازمان تعاونی روســتایی، 
گفــت: اتحادیــه موافــق این شــیوه فروش اســت 
و بــه آن بــاور دارد از ایــن رو تقاضــای همــکاری 
را  زمینــه  ایــن  در  روســتایی  تعاونــی  ســازمان 
پذیرفتیم. باید بگویم که سازمان زیرساخت های 

الزم برای اجرای کردن این طرح را دارد.
از  بخشــی  اتحادیــه  کاشــانی،  گفتــه  بــه 
اینترنتــی  تخم مرغــی کــه قــرار اســت به صــورت 

توزیــع شــود را برای ســازمان تهیــه و تامین کرده 
است چراکه ما بر این باوریم که فروش اینترنتی 
در نهایــت بــه نفع مصرف کنندگان اســت و روند 
خریــد را بــرای آنهــا تســهیل می کند. بایــد بگویم 

یک هفته از اجرای این طرح می گذرد.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه قیمت 
تخم مــرغ در مرغــداری از قیمــت مصــوب کمتــر 
شــده اســت، بیــان کــرد: قیمــت شــانه  تخم مــرغ 
در مرغداری ها بین 35 تا 37 هزار تومان شــده 
اســت؛ در بحــث تولیــد مــا بــا مشــکلی مواجــه 
نیســتم و شــبکه نامناســب توزیــع باعــث شــد 
قیمــت تخم مــرغ روند افزایشــی به خــود بگیرد و 

قیمت آن در صدر اخبار رسانه ها قرار بگیرد.

کاشانی با بیان اینکه قیمت در مرغداری ها 
در بــازه زمانــی ۲ تــا 3 روزه از قیمــت مصــوب 
باالتر رفت، خاطر نشــان کرد: در ســطح شــهر و 
واحدهــای خرده فروشــی امــکان کنتــرل و نظارت 
بــر نحــوه قیمت گــذاری دشــوار اســت از ایــن رو 
شاهد افزایش نرخ این محصول در بازار بودیم.
بــه دالیــل توقــف 3 کانتینــر  بــا اشــاره  او 
تخم مــرغ ترکیه ای، گفت: پروســه تایید ســامت 
از ســوی سازمان دامپزشکی طوالنی مدت است. 
ایــن ســازمان در این زمینه بــا ما همکاری الزم را 
نکــرد و محمولــه را ۲۰ روز در گمــرک معطل نگه 
داشــت و باعث شــد که تخم مرغ حالت کپک زده 
و قــارچ زده بــه خــود بگیــرد. ایــن محمولــه اکنون 

فقط قابلیت مصرف صنعتی دارد.
بــه گفته ایــن فعال اقتصادی، زمانی که این 
محمولــه وارد کشــور شــد یک مــاه تاریخ مصرف 
داشــت بــا وجــود تمــام نامه نگاری هــای اتحادیه، 
15 روز طول کشــید که ســازمان دامپزشکی برای 

بازدید و تعیین تکلیف آن ورود کند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه وزن ایــن محمولــه 
75 تــن بــود، گفــت: روزانــه 3 هــزار و 1۰۰ تــن 
تخم مــرغ در کشــور توزیــع می شــود و این حجم 
از تخم مــرغ مصــرف ۲۰ دقیقه کشــور بود و اگر 
در تایید سامت آن تعلل نمی شد این محموله 
در زمــان خــود توزیــع و شــاهد فاســد شــدن آن 

نمی شدیم.

بهگفتهرئیساتحادیهفروشــندگانپرنده
وماهــی،11هــزارتوماناختــافقیمتبیناین
خریــد مســئله همیــن و دارد وجــود محصــول
گوشتمنجمدرابرایمردمجذابکردهاست.
بــا  گفت وگــو  در  یوســف خانی  مهــدی   
خبرگــزاری ایلنــا، بااشــاره به کمبود گوشــت مرغ 
منجمــد  گوشــت  عرضــه  گفــت:  بــازار،  در  گــرم 
بــا هــدف کاهــش تقاضــا برای گوشــت مــرغ گرم 

صورت گرفت.
او بــا اشــاره بــه تفــاوت قیمت مــرغ منجمد 
بــا مــرغ گــرم، تصریح کــرد: مرغ منجمــد کیلویی 

۲۰هزار تومان در تمامی واحدهای صنفی عرضه 
می شــود. این در حالیســت که مرغ گرم با قیمت 
مصوب کیلویی 31هزار تومان به فروش می رسد. 
11هــزار تومــان اختــاف قیمت بین ایــن محصول 
وجود دارد و همین مسئله خرید گوشت منجمد 

را برای مردم جذاب کرده است.
او در پاســخ به این پرســش که چه عواملی 
باعث تفاوت قیمت مرغ منجمد و مرغ گرم شده 
است، بیان کرد: به نظر من کیفیت مرغ منجمد 
بــا مــرغ گرم چندان متفاوت نیســت. دولت برای 
اینکه مرغ منجمد با این نرخ در بازار توزیع شود 

یارانــه قابــل توجهــی بــه تولیدکننــدگان پرداخــت 
ایــن  خریــد  تــوان  مصرف کننــدگان  تــا  می کنــد 

محصول را داشته باشند.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکه مــرغ با 
نــرخ مصــوب تمــام نیــاز بــازار را تامیــن نمی کند، 
بیــان کــرد: نــرخ بــازار آزاد با نرخ مصــوب حداقل 
۴ تــا 5 هــزار تومــان فرق دارد و قیمــت مرغ گرم 
آمــاده طبــخ بیــن 35 تــا 37 هــزار تومان اســت. 
البتــه بایــد ایــن نکتــه را بگویــم کــه مــرغ بــا نــرخ 
مصوب تنها 5۰ درصد نیاز بازار را تامین می کند.
گــرم  مــرغ  تامیــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  او 

کــرد:  بیــان  هســتیم،  مواجــه  مشــکاتی  بــا 
تولیدکننــدگان مــرغ بــا مشــکاتی چــون افزایش 
قیمــت جوجــه یــک روزه و کمبود نهــاده و خوراک 
طیور دست و پنجه نرم می کنند و همین مسائل 
دســت به دســت هم داده تا قیمت مرغ در بازار 

آزاد روند صعودی به خود بگیرد.
یوســف خانی در پاســخ بــه ایــن پرســش که 
خبر فروش مرغ اینترنتی از سوی رئیس سازمان 
تعــاون روســتایی اعــام شــد بــه نظــر شــما ایــن 
شیوه توزیع تا چه میزان می تواند در تنظیم بازار 
نقش داشــته باشــد، گفت: این روش فروش در 

راســتای تکریــم شــهروندان اجــرا خواهــد شــد تــا 
مصرف کنندگانی که امکان خرید حضوری ندارند 
و مریض احــوال هســتند نیــاز خــود را به صــورت 

مجازی تهیه و تامین کنند.
او ادامه داد: طبق آنچه اعام شد قرار است 
در ســامانه ای کــه این ســازمان بــرای این موضوع 
تعریف کرده اســت مرغ منجمد کیلویی ۲۰ هزار 
تومــان عرضــه شــود. بایــد بگویم مــرغ منجمد به 
وفــور بــا همیــن نــرخ در بازار موجود اســت و من 
نمی دانم فروش این محصول با یک نرخ مصوب 

در بازار مجازی و بازار حضوری چه فرقی دارد؟
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رئیس اتاق کرمان: با 
عملکرد فعلی بانک ها توقع 

تولید و اشتغال نابجاست
رئیــس اتاق کرمان می گوید در اوضاع فعلی فقط 
بانک هــا در تأمیــن مالــی فعــال هســتند کــه آنهــا هــم 
قراردادها را به نفع خود منعقد می کنند و عمالً امکان 

رشد تولید و اشتغال را از بین می برند.
ســیدمهدی طبیب زاده در کارگاه آموزشــی بررســی 
قراردادهــای بانکــی، گفــت: سیســتم بانکی کشــور باید 
اصــاح شــود تــا تولیــد شــکل گیــرد زیــرا اکنــون تنهــا 
مجموعــه ای کــه در تأمیــن منابــع مالــی فعــال اســت، 

بانک ها هستند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه بــا عملکــرد فعلــی بانک هــا 
افــزود: در  نمی تــوان توقــع تولیــد و اشــتغال داشــت، 
قراردادهــای بانکــی، بانک ها تمام اختیارات را برای خود 
می گیرنــد و این گونــه قراردادهــا کامــاً یک طرفــه منعقد 

می شود.
رئیــس اتــاق کرمــان تصریــح کــرد: مســائل بانکــی 
از  اقتصــادی،  حــوزه  مهــم  بخــش  از  یکــی  به عنــوان 
دغدغه های مهم اکثر فعاالن اقتصادی هستند که اتاق 
کرمان نیز برای رفع مشــکات این بخش متمرکز شــده 

است.
طبیــب زاده، با اشــاره به انتشــارات اتــاق کرمان در 
حــوزه مســائل مختلف بانکی ادامــه داد: اتاق کرمان در 
بحــث دور زدن قوانیــن بانکی مطالعاتی داشــته و نقطه 
آسیب و ضرر فعاالن اقتصادی در قراردادهای بانکی را 

بررسی کرده است.
او تصریح کرد: مســائل بانکی موضوعی اســت که 
عــاوه بــر فعــال اقتصــادی، مســئوالن کشــور و بانک ها 
نیــز از ایــن موضوع ناراضی هســتند حتــی رهبر انقاب 
به صراحــت نارضایتــی خــود از عملکــرد بانک هــا را بیــان 
کرده انــد، امــا متأســفانه هنــوز مســائل و مشــکات این 

حوزه باقی است.
 طبیــب زاده، با اشــاره به اینکه همــه موارد مربوط 
بــه تخلفــات و دور زدن قوانیــن را بــه اطــاع مســئوالن 
بانــک مرکــزی و وزیــر اقتصــاد رســانده ایم، ادامــه داد: 
متأســفانه بــه دلیل همین مســائل یک قانــون خوب در 

مرحله اجرا از حالت انتفاع خارج می شود.
رئیــس اتــاق کرمان بیان کرد: در راســتای دور زدن 
قوانیــن بانکــی مجموعــه ای از اقداماتــی کــه منجــر بــه 
تعطیلــی واحدهــای تولیــدی شــده را بــه همــراه عکس، 
فیلــم و مســتندات جمــع آوری کرده ایــم و بــه رئیس قوه 

قضائیه تحویل داده ایم.
بــه  رئیس جمهــوری  دســتور  علی رغــم  افــزود:  او 
تعــدادی از وزرا در مــورد بازگردانــدن هــزار و ۷۴۷ واحد 
تولیــدی تملــک شــده از ســوی بانک هــا، بــه صاحبــان 
خــود، بانــک مرکــزی در دولــت قبــل بــا حــذف مــاده ۱۱ 
دســتورالعمل واگــذاری امــوال غیرضــروری مانــع از ایــن 

اقدام شده است.
ایــن  در  بانک هــا  داد: مدیــران  ادامــه  طبیــب زاده 
قضیــه کوتاهــی نمی کننــد بلکــه سیســتم بانکــی، رونــد 
کار و فرآیندهــای اجراشــده طــوری اســت که هیچ یک از 

فعاالن اقتصادی راضی نیستند.
او خاطرنشــان کرد: همواره تأکید داشــته ایم که از 
فعالیت هــای مشــروع اقتصــادی حمایــت می کنیــم و در 
تــاش هســتیم بــا توجیــه قضــات، برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی، ســمینارها و جلســات متعــدد الزم و ضــروری 

مسائل بانکی را مطرح کنیم.

استقبال کشاورزان از اصالح 
قیمت چغندرقند

قنــد  تولیدکننــدگان  کارخانه هــای  انجمــن  دبیــر 
و شــکر بــا اشــاره بــه اصــالح قیمــت خریــد تضمینــی 
چغندرقند عنوان کرد که پیش بینی می شود با توجه به 
قیمت اصالح شده، اگر سال آینده مشکل آب نداشته 

باشیم گام بزرگی به سمت خودکفایی برداریم.
مهــر  خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  دانایــی  بهمــن 
دربــاره اصاح نرخ خریــد تضمینی چغندرقند و افزایش 
قیمــت چغنــدر بهــاره بــه ١٧٠٠ تومــان گفــت: دوشــنبه 
سیاســتهای  اتخــاذ  و  قیمت گــذاری  شــورای  جلســه 
حمایتی محصوالت اساســی کشــاورزی تشکیل شد و با 
مســاعدت شــخص وزیر و همراهی قابــل تقدیر اعضای 
زراعــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰  بــرای ســال  قیمــت چغنــدر  شــورا، 

اصاح و تصویب شد.
او اضافــه کــرد: برایــن اســاس قیمت چغنــدر بهاره 
بــر مبنــای عیــار ۱۶ هر تن ۱۷۰۰۰ ریــال و قیمت چغندر 
پاییــزه بــر مبنــای عیــار ۱۵ هر تــن ۱۶,۴۱۰ ریــال تصویب 
شــد ضمــن اینکه کمک کرایه بــرای چغندر بهاره به ازای 
هــر تــن ۱,۰۰۰ ریال و کمــک کرایه برای چغندر پاییزه به 

ازای هر تن ۱,۳۰۰ ریال تعیین و تصویب شد.
دانایــی گفــت: همچنیــن بــه ازای هــر تــن چغنــدر 
تحویلی به میزان ۲ کیلوگرم قند یا شــکر به قیمت هر 
کیلوگــرم ۲۲,۰۰۰ ریــال و بــه میــزان ۲۰ کیلوگــرم تفالــه 
خشــک بــه قیمــت هــر کیلوگــرم ۸,۰۰۰ ریــال بــه عنوان 

جایزه به کشاورزان تحویل خواهد شد.
قیمــت  ایــن  بنــده  اعتقــاد  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  او 
مناســب اســت و بــر همین اســاس پیش بینــی می کنیم 
که اســتقبال خوبی از کشــت این محصول شــود، ادامه 
داد: امسال اصاح قیمت سه ماه زودتر از سال گذشته 
انجــام شــد و همیــن مســأله یکــی از مهم تریــن دالیلــی 

ترغیب کشاورزان به کشت چغندر است.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی تاکیــد کرد: هــر چند 
بــرای پیش بینــی میزان تولید ســال آینده زود اســت اما 
به نظرم اگر مشــکل آب نداشــته باشیم، قدم بزرگی به 

سمت خودکفایی بر می داریم.
انجــام  قیمــت  اصــاح  اگــر  کــرد:  اضافــه  دانایــی 
نمی شــد ســال آینــده میــزان تولید چغندر بــه ۴ میلیون 

تن هم نمی رسید.
او با اشــاره به افزایش شــدید قیمت جهانی شــکر 
نســبت  داخــل  تولیــد  شــکر  قیمــت  هم اکنــون  گفــت: 
بــه شــکر وارداتــی دارای مزیــت اســت و همیــن مســأله 
می توانــد بــه تولیــد پایــدار ایــن محصــول و خودکفایــی 

واقعی در این حوزه کمک کند.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیان 
اینکــه برنامــه ای بــرای محــدود کــردن گاز صنایع 
نداریــم، می گویــد اگــر بــرودت هوا شــدت یابد، 
صنایــع ســیمانی بایــد از ســوخت مایع اســتفاده 

کنند.
به گزارش صدا و سیما، مجید چگنی درباره 
وضع تامین ســوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی 
و صنعتــی در فصــل ســرما، گفت: مــا همه تاش 
خود را برای تامین گاز مورد نیاز صنایع در فصل 
سرما به کار می بریم، زیرا به اهمیت تولید واقف 
هســتیم، همچنیــن هموطنــان بــا کاهش مصرف 
بــه دولت و شــرکت ملــی گاز در تامین گاز پایدار 

صنایع کمک کنند.
او افــزود: هرچنــد برای مدیریــت گاز صنایع 

اگــر  امــا  شــده،  برنامه ریــزی  نیــز  ســرما  اوج  در 
برودت هوا شــدت بگیــرد و مصرف افزایش یابد، 
باید اولویت های در نظر گرفته شده، اعمال شود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیــان 
اینکــه تاکنــون برنامــه ای بــرای محــدود کــردن گاز 
صنایــع نداشــتیم، تصریــح کــرد: تــاش می شــود 
محدودیتــی ایجــاد نشــود، امــا طبیعــی اســت که 
از  می تواننــد  کــه  ســیمان  صنایــع  نمونــه  بــرای 
از  زمــان  ایــن  اســتفاده کننــد، در  ســوخت دوم 
ســوخت مایــع اســتفاده کننــد و مــا گاز آن هــا را 
مقــداری محــدود کنیــم. در قراردادهایــی کــه بــا 
صنایــع داریــم، تامین گاز در هشــت ماه نخســت 
سال تضمین شده، اما در چهار ماه دوم صنایعی 
که می توانند باید از سوخت دوم استفاده کنند.

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشاورزی تهران عنوان کرد که منابع کشور اگر 

گنج قارون هم باشد یارانه ها آن را می بلعد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما؛ مســعود 
اتــاق  خوانســاری در نشســت هیــات نماینــدگان 
بازرگانی تهران افزود: با ادامه پرداخت ارز ترجیحی 
عاوه بر ایجاد فساد، رانت و قاچاق، منابع کشور 

اگر گنج قارون هم باشد روزی به پایان می رسد.
 او با اشاره به اینکه دولت الیحه دو فوریتی 
خــود دربــاره ارز ترجیحــی را ۱۹ آبــان بــه مجلس 
ارســال کــرد؛ گفت: در این الیحــه دولت افزایش 
سقف ارز ترجیحی از ۸میلیارد دالر به ۱۲میلیارد 
و ۶۰۰میلیــون دالر و فــروش ارز بــه صــورت آزاد 
و بــرای جبــران، کمــک مســتقیم یــا اعتبــاری بــه 
خانواده هــا را پیشــنهاد کــرده بود، اما مجلس آن 
را رد کرد و این امر را در اختیار دولت دانست. 

خوانســاری افزود: در بودجه ســال گذشــته 
اساســی  کاال هــای  واردات  بــه  دالر  ۱۰میلیــارد 
اختصاص یافت که ۵میلیارد دالر از محل فروش 
نفــت و ۵میلیــارد دالر دیگــر از محــل وجوه بانک 

مرکزی و صندوق توســعه ملی تامین شــده است 
که با احتســاب مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا 
ارز ۲۲هزار تومانی ســامانه  نیما، حدود ۱۰۰هزار 
میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شده که 

افزایش پایه پولی را در پی داشته است.
 او ادامه داد: ســال ۹۹ در مقایســه با ســال 
۹۸هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشتیم 
که از این میزان ۷۵۰هزار میلیارد تومان افزایش 
افتــاده  اتفــاق  ترجیحــی  ارز  محــل  از  نقدینگــی 

است.
 رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت: دولت 
نرخ خرید تضمینی گندم را حدود ۷ هزار تومان 
بــه ازای هــر کیلــو تعیین کرده، امــا آرد را کیلویی 
۶۰۰ تومــان در اختیــار نانوایی هــا قــرار می دهــد 
یعنــی ۶۴۰۰ تومــان بــه ازای هر کیلو از این محل 
یارانــه پرداخــت می شــود همچنیــن قیمــت هــر 
کیلــووات بــرق بــرای دولــت ۲ تــا ۳ هــزار تومــان 
تمــام می شــود، اما آنــرا کیلوواتــی ۲۰۰ تومان به 

مردم می فروشد.
 خوانســاری افزود: ســاالنه ۱۰۰میلیارد دالر 

یارانــه انــرژی در ایــران پرداخــت می شــود که اگر 
یارانه هــای ریالــی را نیــز بــه آن اضافــه کنیــم این 
میزان یارانه به نوعی آفت اقتصاد است بنابراین 
تــاش همه ما بــه ویژه دولت و مجلس باید حل 

این مشکل باشد.
 رئیس اتاق تهران همچنین گفت: بر اساس 
آخرین آمار کماکان در فصل اول سال جاری نرخ 
تشــکیل ســرمایه معادل منفی ســه و نیم درصد 
بــوده کــه نشــان از شــرایط بــد ســرمایه گذاری در 
ایران است و در نتیجه آن حجم اقتصاد کوچکتر 
شده و رشد مناسب در اقتصاد اتفاق نمی افتد.

 خوانســاری افزود: مرکز آمار در جدیدترین 
گزارش خود نرخ تورم منتهی به مهر ۱۴۰۰ را ۴۵ 
و چهــار دهــم درصــد اعــام کــرده کــه اگــر چه در 
مقایســه بــا ماه قبــل یعنی شــهریور ۱۴۰۰، چهار 
دهم درصد کاهش داشته، اما همچنان این نرخ 

تورم باالست.
 خوانســاری گفــت: تــورم نقطــه بــه نقطــه 
در مهــر ۱۴۰۰، بــه ۳۹ و ۳ دهــم درصــد رســیده 
یعنــی در مهــر امســال یــک خانــواده بــرای خریــد 

بــه قیمــت ثابــت ۳۹درصــد در مقایســه بــا ســال 
گذشته بیشتر پرداخت کرده است که ادامه این 

وضعیت خطرناک است.
 او اضافه کرد: تا به تورم تک رقمی نرســیم 
همچنــان آثــار و مضــرات ایــن تــورم بــر مصــرف 
ســرمایه گذاری  هســتیم؛  شــاهد  را  خانوار هــا 
صــورت نمی گیــرد و مردم ســرمایه های خود را به 

دارایی های غیرمولد تبدیل می کنند.
 رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: مرکز آمار 
تورم دالری شاخص کاال های وارداتی سال ۹۹ را 
در مقایســه با ســال ۹۸، ۴۷ و چهار دهم درصد 
اعام کرده که در مقایســه با مدت مشــابه ســال 
قبــل ۱۷درصــد رشــد داشــته اســت کــه اگــر تورم 
جهانی را سه تا چهار و نیم درصد در نظر بگیریم 
بقیــه ایــن تورم دالری مربوط به تورمی اســت که 

در داخل کشور شکل گرفته است.
 خوانســاری افــزود: بــر اســاس آمــار گمــرک 
بــه  واردات  دالر  ۳۸میلیــارد  گذشــته  ســال  در 
کشــور انجــام شــده، امــا ۱۷درصد جنــس کمتری 
وارد کشــور شــده است و با توجه به اینکه عمده 

کاال هــای وارداتــی را کاال هــای واســطه ای و مــواد 
اولیــه تشــکیل می دهــد ایــن کاهــش واردات، بــر 

روی تولید کشور اثرگذار است.
  کارنامه موفق دولت 

در واکسیناسیون
خوانساری با تشکر از عملکرد مثبت دولت 
دربــاره واکسیناســیون گفــت: بــا توجــه بــه اینکه 
دولــت تنهــا ســه مــاه اســت کــه مســئولیت خــود 
را آغــاز کــرده اســت، اما در همین مــدت عملکرد 
بســیار مثبــت و خوبــی در حــوزه واکسیناســیون 
داشته به گونه ای که تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون 

دوز واکسن در کشور تزریق شده است.
امــر  در  دولــت  اقدامــات  بــا  افــزود:  او   
واکسیناســیون، کســب و کار هــا بــه حالت عادی 
برگشــته و اضطــراب در جامعــه بــه مقــدار زیادی 
کاهــش یافتــه اســت و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
اقدامــات در اهــداف و برنامه هــای دولــت بــوده 
بــه نوعــی می تــوان گفــت کــه ایــن اهــداف دولت 

عملیاتی و محقق شده است.

با عضویت دائم ایران در اتحادیه اوراسیا، 
صــادرات هوایی از خوزســتان کــه ظرفیت تولید 
ســاالنه ۱۷ میلیون تن محصول کشــاورزی دارد، 

بیش ازپیش اهمیت پیدا کرده است.
صــادرات محصــوالت غیرنفتی از خوزســتان 
بــا وجــود اینکــه همــواره به صــورت ســنتی انجــام 
رونــد  گذشــته  ســال  بــه  نســبت  امــا  می شــود 
روبه رشــدی را در پیش گرفته اما در این بین نیاز 
اســت تــا حلقه های مفقــوده تجــارت خارجی این 
اســتان ماننــد اســتفاده از ظرفیت هــای صادراتی 

مرز هوایی موردتوجه قرار گیرد.
بــا عضویــت دائم ایران در اتحادیه اوراســیا، 
صــادرات هوایــی از خوزســتان کــه ظرفیــت تولید 
ساالنه ۱۷ میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی 
را دارد از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ بــه 
دلیــل صادرات ســنتی کاال از خوزســتان، همواره 
کشــور عــراق مقصد ۲۵ درصــد از کل صادرات از 
مرزهای این استان را به خود اختصاص داده که 
به ترتیب مرزهای شلمچه، بندر امام خمینی )ره( 
و چذابــه مبــدأ صادرات زمینــی و دریایی کاالهای 
استان خوزستان به این کشور به شمار می روند.
وجــود  بــا  خوزســتان  دیگــر  ســوی  از 
فرودگاه هــای اهــواز، آبــادان و دزفــول باید زمینه 
ایجاد زیرساخت های موردنیاز و همچنین تقویت 
امکانــات فرودگاهــی آن بــرای کمــک بــه توســعه 
صــادرات غیرنفتــی بیش ازپیــش در دســتور کار 

مجموعه مدیریت اقتصادی قرار گیرد.
هم اکنــون شــرکت های هواپیمایــی داخلــی 
عاوه بر جابه جایی مسافر، فعالیت قابل توجهی 
از فرودگاه هــای  بــرای حمــل کاالی صادراتــی  را 
اهــواز، آبــادان و دزفــول بــه نقاط مختلف کشــور 
انجــام می دهنــد کــه افزایــش میــزان جابه جایــی 
ایــن کاالهــا نیازمند اطاع رســانی و تعامل هرچه 
بیشتر با فعاالن اقتصادی و تجاری استان است. 
در این بین باید تأکید کرد که اطاعات مربوط به 
صادرات هوایی از فرودگاه های استان خوزستان 

به تفکیک قابل ارائه نیست.

لزوم احیای کد واردات و 
صادرات فرودگاه بین المللی 

شهید سلیمانی اهواز

محصــوالت  جملــه  از  غیرنفتــی  کاالهــای 
محصــوالت  ســاختمانی،  مصالــح  پتروشــیمی، 
کشــاورزی، فلــزی و شــیمیایی از مهم تریــن اقام 
صادراتی خوزســتان به کشورهای هدف هستند. 
برابر با ارزیابی در گمرک خوزســتان طی ۶ ماهه 
نخست سال ۱۴۰۰، صادرات این کاالها به میزان 
۶ میلیــون و ۸۲۶ هــزار و ۹۷۱ تــن به ارزش ۵۵۱ 
هــزار و ۳۲۶ میلیــارد و ۵۲۰ میلیون و ۲۳۸ هزار 
ریــال معــادل ۲ میلیــارد و ۴۸۸ میلیــون و ۱۲۲ 
هزار دالر بوده که نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشــته ازنظــر وزنــی ۲۲ درصــد افزایــش و ازنظر 

ارزشی ۱۰۲ درصد رشد داشته است.
شــورای  کارگــروه  در  اهــواز   اتــاق  رئیــس 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مستعدترین 
مســیر جابه جایی کاالهای کشــاورزی تولید شده 
در خوزستان به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 
را فعالیــت مــرز هوایی فــرودگاه دزفول بیان کرد 
و گفــت: بــه  مــوازات افزایــش تولیــد، بایــد رشــد 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی در خوزســتان در 
نظــر گرفتــه شــود، بــه همیــن دلیل در ســال های 
گذشــته تاش  زیادی بــرای راه اندازی خط هوایی 

دزفول به روسیه صورت گرفته است.
شها عموری با اشاره به اینکه سرمایه گذار 
مربــوط بــه فعالیــت مــرز هوایــی دزفــول در حــال 
تأمیــن زمیــن موردنیــاز بــرای ایجــاد بانــد فــرود 
هواپیماهــای کارگــو )بــاری( اســت ادامــه داد: در 
صــورت فعالیــت مــرز هوایــی فــرودگاه دزفــول، 
تولیــدی  محصــوالت  هوایــی  صــادرات  ظرفیــت 
اســتان خوزســتان به شــکل چشــم گیری افزایش 

خواهد یافت.
ظرفیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  او 
فرودگاهی در اهواز برای توسعه صادرات هوایی 
بین المللــی  فــرودگاه  در گذشــته  کــرد:  تصریــح 
ســردار شــهید ســلیمانی اهواز به عنوان فرودگاه 
مرکــز اســتان از کــد واردات و صــادرات برخــوردار 
بــود کــه از ایــن طریــق، تجار و بازرگانــان مختلف 
می توانســتند از طریــق پروازهــای مختلف، کاالی 
صادراتی خود را به کشورهای هدف صادر کنند.
دبیــر شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصی خوزســتان افــزود: در کنار ظرفیت های 
کــه  مــی رود  انتظــار  موجــود،  هوایــی  صــادرات 

بــا همــکاری و تعامــل مشــترکی کــه بــا گمــرکات 
خوزستان صورت می گیرد، کد واردات و صادرات 

فرودگاه بین المللی اهواز مجدد صادر شود.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه اختصــاص ایــن کد به 
فرودگاه اهواز، نیازمند اســتقرار گمرک به صورت 
دائــم در ایــن فرودگاه اســت گفت: اگــر اداره کل 
فرودگاه های خوزســتان، فضای موردنیاز استقرار 
گمــرک را فراهــم کنــد، فعالیت هــای صادراتــی بــا 

سرعت بیشتری انجام می گردد.
بخــش  آمادگــی  بــه  اشــاره  بــا  عمــوری، 
محصــوالت  صــادرات  توســعه  بــرای  خصوصــی 
دیگــر  و  اهــواز  فــرودگاه  طریــق  از  غیرنفتــی 
فرودگاه هــای بین المللــی خوزســتان ادامــه داد: 
تجــار خوزســتانی، تمایــل دارنــد کــه محصــوالت 
صادراتــی مختلــف خــود را از طریــق فرودگاه های 

استان به کشورهای هدف صادر کنند.
از  بخشــی  هم اکنــون  کــرد:  اضافــه  او 
محصــوالت تولیدی خوزســتان از طریــق فرودگاه 
دیگــر  هوایــی  مســیرهای  یــا  و  تهــران  شــیراز، 
از حمل ونقــل زمینــی  )پــس  اســتان های کشــور 
داخلــی( بــه کشــورهای هــدف، صــادر می شــود و 
ایــن عملکــرد صادراتی در اطاعات و آمار اســتان 

خوزستان ثبت نمی شود.
دبیــر شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی خوزســتان افــزود: بــرای ســاماندهی و 
تهیــه برنامــه ای مــدون در زمینــه صــادرات هوایی 
محصوالت، انعقــاد تفاهم نامه ای چندجانبه بین 
اداره کل فرودگاه های خوزستان، گمرکات و اتاق 

اهواز پیگیری خواهد شد.

 استقرار گمرک فرودگاهی 
در استمرار صادرات هوایی 

محصوالت کمک می کند
معــاون امــور مســافری گمــرکات خوزســتان 
نیز با اشــاره به اینکه هم اکنون انجام تشــریفات 
گمرکــی در فــرودگاه اهــواز ویژه پروازهــای دارای 
گفــت:  می شــود  انجــام  صادراتــی  محموله هــای 
گمــرک  کارشناســان  پروازهایــی،  چنیــن  بــرای 
پیــش از انجــام پــرواز در محــل فــرودگاه اهــواز 
حاضر می شــوند و نســبت به بررســی محصوالت 

صادراتی اقدام می کنند.
محمدزمــان جعفــری اضافه کرد: تشــریفات 
از  برخــی  در  پروازهایــی  چنیــن  ویــژه  گمرکــی 
روزهــای هفتــه انجــام می شــود امــا درصورتی کــه 
اداره کل فرودگاه های خوزســتان فضای موردنیاز 
را اختصــاص دهــد، آمادگــی الزم بــرای اســتقرار 

دائم گمرک در فرودگاه اهواز وجود دارد.

استفاده از پروازهای عبوری 
برای حمل کاالهای صادراتی 

خوزستان
بــا  خوزســتان  گمــرکات  بازرســی  رئیــس 
اتحادیــه  در  ایــران  عضویــت  اینکــه  بــه  اشــاره 
اوراســیا فرصــت مناســبی بــرای ایــن اســتان در 
راســتای افزایــش حجــم مبــادالت تجــاری اســت 
گفــت: اجــرای پیشــنهاد اتــاق اهــواز بــرای انعقاد 
تفاهم نامــه همکاری مشــترک بیــن متولیان امور 
ایجــاد ســاختاری مشــخص در  صادراتــی باعــث 
به منظــور  مختلــف  ظرفیت هــای  از  به کارگیــری 

توسعه فعالیت های تجاری خواهد شد.
ایــن  از  یکــی  افــزود:  آذرافــروز  شــاهرخ 
بــا  مناســب  هماهنگــی  انجــام  ظرفیت هــا، 
عرصــه  در  فعــال  و  هوایــی  حمــل  شــرکت های 
صــادرات کاال اســت؛ لــذا پیشــنهاد می شــود کــه 
از پروازهــای عبــوری بــه ســمت کشــورهای عضــو 
اتحادیه اوراســیا برای صادرات هوایی محصوالت 

مختلف خوزستان استفاده شود.
او ادامه داد: بخشی از این پروازها به صورت 
خالی مســیرهای رفت وبرگشــت را طی می کنند و 
در صــورت توقــف در فــرودگاه بین المللــی اهواز، 
امــکان بارگیری محموله های صادراتی خوزســتان 
بــه مقصــد این پروازها )کشــورهای عضو اتحادیه 

اوراسیا( فراهم می شود.

طرح توسعه فرودگاه اهواز فرصتی 
برای افزایش مبادالت تجاری

رئیــس امــور مالــی اداره کل فرودگاه هــای 
خوزســتان با بیان اینکه فرودگاه ها از مشارکت 
افزایــش  بــرای  خصوصــی  بخــش  همــکاری  و 
حجــم صــادرات هوایی اســتقبال می کنند گفت: 

پیشــنهاد می شــود تعــدادی از فعــاالن اقتصادی 
بازرگانــان  و  تجــار  از  نمایندگــی  بــه  خوزســتان 
فــرودگاه  موجــود  ظرفیت هــای  از  اســتان 
بین المللی اهواز دیدن کنند تا چشــم انداز خود 
را بــا محوریــت صادرات هوایی به شــکل بهتری 

کنند. برنامه ریزی 
صدرالدیــن حجاریان ادامــه داد: با توجه به 
اینکــه فــرودگاه بین المللــی اهواز درحال توســعه 
بــرای  الزم  هماهنگــی  انجــام  بنابرایــن  اســت، 
شــناخت هرچــه بیشــتر از ظرفیت هــای فعلــی و 
آینده این فرودگاه با محوریت اتاق اهواز، باعث 

رشد مبادالت تجاری خوزستان خواهد شد.
او افــزود: تاش می شــود بــا همکاری بین 
بخشــی، نسبت به اســتقرار گمرک فرودگاهی 
در فــرودگاه بین المللــی اهواز اقدام شــود و از 
ایــن طریــق، رونــد صــادرات هوایــی محصوالت 
خوزســتان به ویژه در بخش کشــاورزی افزایش 

یابد.
امــور مالــی اداره کل فرودگاه هــای  رئیــس 
خوزســتان با اشــاره به اینکه مرزهای هوایی این 
اســتان نســبت به دیگر اســتان ها، با کشــورهای 
حــوزه خلیج فــارس به ویژه عــراق، کویت و امارات 
متحــده عربــی نزدیک تر اســت گفــت: هم اکنون، 
بخش خصوصی می تواند با هماهنگی  که صورت 
بین المللــی  فــرودگاه  توســعه  از طــرح  می گیــرد 
تجــاری  مبــادالت  افزایــش  به منظــور  اهــواز 

خوزستان استفاده کند.
صادراتــی  محصــوالت  هوایــی  حمل ونقــل 
اینکــه  بــر  عــاوه  کشــاورزی  بخــش  در  به ویــژه 
ایجــاد  درآمدزایــی  و  ارزش افــزوده  کشــور  بــرای 
می کنــد، منجــر به تشــویق صادرکننــدگان کاالها 
برای اســتفاده از روش های بهتر مبادالت تجاری 
خواهد شد. باید توجه داشت که صادرات هوایی 
ضمــن اینکه حفظ کیفیت محصــوالت مختلف را 
در پی دارد باعث تسریع در امور صادراتی شده، 

و حجم مبادالت تجار را افزایش خواهد داد.
از  هوایــی  صــادرات  فعالیت هــای  توســعه 
کــه  می شــود  باعــث  خوزســتان  فرودگاه هــای 
صــادرات کاالهــای تولیــدی به صــورت متمرکــز از 
داخل استان انجام شود و خروج کاالهای استان 

از مبادی دیگر استان های کشور کاهش یابد.

خیز بخش خصوصی برای توسعه صادرات هوایی از خوزستان

رئیس اتاق تهران: یارانه ها گنج قارون را هم می بلعد

وزیر نفت خبر داد: استفاده از سوخت مایع در صنایع 
سیمانی در صورت افزایش مصرف گاز

ادامه از صفحه  ۱

اینکــه بــر ایــن بــاور باشــیم هــر آنچــه تولیــد 
می کنیم، قابلیت صادرات به کشورهای دیگر را دارد 
بایــد پرهیــز کنیــم. شــاید در برخــی بازارهــای امکان 
صادرات همین محصوالت وجود داشــته باشــد؛ اما 
ایــن بازارهــا بســیار کوچــک اســت. برای رســیدن به 
ســهم بیشــتری از بــازار بیــن المللی بایــد با فرهنگ 
آن کشــورها آشــنا باشــیم و طراحــی بــر اســاس این 
شــناخت انجــام شــود تــا به درســتی قــدم برداریم و 

بتوانیم بازار را تسخیر کنیم.
در بــازار لــوازم خانگی و برای تولیــد و صادرات 
نیــاز بــه نقدینگــی وجــود دارد و به دلیل عــدم ورود 

ایــران بــه FATF و ناتوانی در بازگشــایی LC ریســک 
بازگشت پول افزایش پیدا می کند و باعث می شود 
کــه رغبــت صادرکننــدگان بــه بازارهــای بیــن المللی 
کاهــش پیــدا کنــد. بــرای افزایــش حجــم صــادرات 
 اولین نیاز ما پیوستن کشور عزیزمان به پیمان های

بین المللی بانکی است و همچنین نیازمند لجستیک 
مناســب هســتیم که باید از ســوی خودمان حمایت 
 شــود. همچنیــن نیازمنــد پیوســتن بــه پیمان هــای

بیــن المللــی و توافقنامه هــای تجــارت ترجیحــی بــه 
ویــژه بــا کشــورهای همســایه هســتیم تــا بتوانیم با 
خیــال راحــت بــه کشــورهای هــدف صادرات داشــته 
باشــیم. بــرای صــادرات فقط تولیدکننده نیســت که 

بایــد فعالیــت کنــد بلکه خــود دولت بیشــتر باید در 
قراردادهای بین المللی و تجاری ورود کرده و گردش 

پول را مدیریت کند.
انتظارات تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم 

خانگی از دولت سیزدهم چیست؟
بایــد زمــان و هــدف داشــته  بــرای هــر کاری 
باشــیم و مســئول آن مشــخص باشــد. بــه فــرض 
اینکه اعام شــود، تولیدکنندگان لــوازم خانگی باید 
۲۰ درصــد از تولیــد خــود را صــادر کنند تا بتوانند به 
ازاء صادرات خود مواد اولیه مورد نیاز را وارد کشور 
کننــد. مــا اکنون انتظار داریم که دولت مشــوق های 
خــوب و قابــل دســترس را بــرای صــادرات در نظــر 

بگیــرد و اجــازه دهــد تا بــه تکنولوژی روز دسترســی 
پیــدا کنیــم و ماشــین آالت و قالب هــای جدیــد برای 
ســاخت محصوالت باکیفیت و قابل رقابت را با ارز 
نیمایــی وارد کنیم. کمبود نقدینگی فشــار زیادی به 
تولیدکننــدگان وارد مــی کنــد و بــا وجــود تــورم بــازار 
ســرعت گــردش پــول در ایــران بســیار کــم اســت و 
باعث می شود که واحدهای تولیدی و صادرکنندگان 
به نقدینگی نیاز داشــته باشــند؛ پس خواهش می 
کنیــم کــه بانک ها و بازار ســرمایه به شــرط صادرات 
محصــوالت بــرای ارائــه نقدینگــی یــک مقــدار بــرای 
تولیدکنندگان سهل تر بگیرد. همچنین قراردادهای 

بین المللی و بانکی را تسهیل کنند.

موانع ورود لوازم خانگی 
ایرانی به بازارهای 

بین المللی به روایت 
مدیر عامل امرسان
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وصول ۴۹ هزار میلیارد تومانی 
مطالبات بانکی طی 2 سال 
گذشته از سوی قوه قضائیه

ســخنگویقــوهقضائیــهبــابیــاناینکــه۴۹هــزار
میلیاردتومانازمطالباتبانکیطیدوســالگذشــته
بــااجــرایثبتوصولشــد،گفتکهتــاکنوناقدامات
خوبــیدرجهــتوصــولمطالبــاتبانکهــاانجــامو
مبالغیبهطورکاملتســویهشــدهودولتخودپیش
قــدماســتودســتگاهقضائــینیــزبــادولــتهمکاری

خوبیدارد.
به گزارش ایرنا، ذبیح هللا خداییان روز ســه شــنبه 
در نشســت خبــری در پاســخ بــه ســوالی دربــاره پرونده 
بدهــکاران بانکــی اظهــار کرد: وصــول مطالبــات برعهده 
بانکهــا بــه خصــوص وزارت اقتصــاد و دارایی اســت ولی 
بعضی هــا وام هــای کالنــی را گرفتند و از پرداخت بدهی 
خود خودداری می کنند و اقساط را پرداخت نمی کنند.
بــا  نتوانســت  دولــت  اگــر  داد:  ادامــه  خداییــان 
وصــول  بــه  نســبت  دارد  اختیــار  در  کــه  راهکارهایــی 
مطالبــات اقــدام کنــد یا احیانا در مســیر اخذ تســهیالت 
سوءاســتفاده هایی صورت گرفته، دستگاه قضائی حتما 

همکاری الزم را با دولت خواهد داشت.
هنوزپروندهایبرایقصوروکوتاهیمسئوالندر

سازماناموالتملیکیتشکیلنشدهاست
ســخنگوی قوه قضائیه با مرور دســتور رئیس قوه 
قضائیــه  و تاکیــد بــر ســاماندهی امــوال در انبارهــای 
ســازمان جمع آوری و ســاماندهی اموال تملیکی گفت: 
دولت در زمینه ســازمان اموال تملیکی همکاری بســیار 
خوبــی دارد. امیدواریــم دیگــر شــاهد وضــع نابســامان 
کاالهــا چــه در گمــرک و چــه در انبارهــا نباشــیم. هنــوز 
پرونــده ای در خصــوص قصــور و کوتاهــی مســئوالن در 

سازمان اموال تملیکی تشکیل نشده است.

 دیوان محاسبات: فقط

2۰ درصد احکام بودجه 
۱۴۰۰ اجرایی شده است

دیــوانمحاســباتکشــورباارائهگــزارش۶ماهه
نخســتســالدربــارهاجــرایقانــونبودجــه۱۴۰۰بــه
مجلــسشــورایاســالمی،اعالمکــرد:فقــط۲۰درصد

احکامبودجه۱۴۰۰اجراییشدهاند.
به گزارش روابط عمومی دیوان محاســبات کشور، 
گــزارش اجــرای قانــون بودجه ســال ۱۴۰۰ در بازه زمانی 
۶ ماهه نخســت، به مجلس شــورای اســالمی ارائه شد. 
ایــن اقــدام کــه بــرای نخســتین بار پیــش از ارائــه الیحه 
بودجــه ســال آینــده و براســاس بررســی کلیــه احــکام و 
تبصره های قانون بودجه انجام شــده است، به دولت و 
مجلــس در تدویــن و تصویب هرچه بهتــر الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ بــه ویــژه در بخش شــرکت های دولتی کمک 

شایانی می کند.
براساس این گزارش، از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج 
در قانــون بودجــه ســال جــاری، ۸۲ حکم یعنــی تنها ۲۰ 
درصد آن به صورت کامل اجرا شــده اســت، ۲۳۸ حکم 
معادل ۵۸ درصد دارای عملکرد ناقص  بوده و ۹۰ حکم 

معادل ۲۲ درصد نیز فاقد عملکرد بوده اند.
یافته های این گزارش نشــان می دهد در حالی که 
طبق بند )ف( تبصره ۲۰ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ باید 
تمامــی ۴۹ آییــن نامــه الزم جهــت اجــرای کلیــه بندها و 
تبصره هــای قانون بودجه تــا پایان خردادماه به تصویب 
هیات وزیران می رســید اما تا پایان شــهریورماه تنها ۲۵ 
تصویب نامــه معــادل ۵۱ درصــد تصویــب و ابــالغ شــده 
اســت و ۲۴ مــورد معــادل ۴۹ درصــد بــه مرحلــه ابــالغ 

نرسیده است.
در بخشــی از گــزارش دیــوان محاســبات کشــور از 
اجــرای قانــون بودجه ســال ۱۴۰۰ در بــازه زمانی ۶ ماهه 
نخســت ســال، می توان به عملکرد ضعیف دستگاه های 
اجرایــی نســبت بــه انجــام تکلیــف قانونــی )در راســتای 
ایجاد شفافیت و انضباط مالی( جهت درج اطالعات در 
سامانه هایی همچون سادا )سامانه دارایی ها و اموال(، 
پاکنــام )پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری( و ســامانه 

حقوق و مزایا اشاره کرد.

ابالغ مالیات خانه های لوکس 
پــسازامتنــاعدولتروحانیازتصویبدریافت
مالیــاتازخانههــایلوکــسدرســالهای۹۹و۱۴۰۰،
دولــتســیزدهمآنراتصویــبوبــا۴۰روزوقفــهاز

سویسازمانمالیاتیابالغشد.
بــه گــزارش فــارس، آییــن نامــه دریافــت مالیات از 
خانه  هــا و بــاغ ویالهــای لوکس بعد از ۴۰ روز وقفه ) از 
زمان تصویب هیات وزیران( از سوی مسئوالن سازمان 

مالیاتی برای اجرا به ادارات مالیاتی ابالغ شد.
طبــق بنــد خ تبصــره ۶ قانــون بودجــه ســال جــاری 
بــه  گران قیمــت  ویالهــای  بــاغ  و  مســکونی  واحدهــای 
شــرح بندهای زیر مشــمول مالیات بر دارایی )ســاالنه( 

می شوند:
۱- واحدهــای مســکونی و بــاغ ویالهــای گران قیمــت )بــا 
احتســاب عرصــه و اعیــان( بــا ارزش روز معــادل یکصــد 
میلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیشتر به نرخ های زیر:
۱ـ۱- نســبت بــه مازاد یکصــد میلیــارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریــال تــا یکصدو پنجاه میلیــارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

یک در هزار
میلیــارد  پنجــاه  و  یکصــد  مــازاد  بــه  نســبت  ۲ـ۱- 
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال تــا دویســت و پنجــاه میلیــارد 

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دو در هزار
میلیــارد  پنجــاه  و  دویســت  مــازاد  بــه  نســبت  ۳ـ۱- 
میلیــارد  چهارصــد  تــا  ریــال   ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سه در هزار
۴ـ۱- نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال تا ششــصد میلیــارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال چهار 

در هزار
۵ـ ۱- نسبت به مازاد ششصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

ریال به باال پنج در هزار

اخبـــــــــــــــــار

دومیــن عنــوان بــه کــه فیاضــی مســعود
گزینــهوزارتآمــوزشوپــرورشوپــسازعدم
»حســین بــه مجلــس نماینــدگان اعتمــاد رأی
باغگلی«درســومشهریورماه،هفتهگذشتهاز
ســویرئیسجمهوردولتســیزدهمبهمجلس
معرفــیشــدهبــود،صبــحروزگذشــته،۲۵آبــان
مــاهبــاکســب۱۱۵رایموافــق،۱۴۰رایمخالف
و۵رایممتنــعازمجمــوع۲۶۰رایماخــوذه،
ازکســباعتمادنمایندگانمجلسبرایتصدی
پستوزارتآموزشوپرورشجاماندوبهاین
ترتیببزرگتریندســتگاهاجراییکشــورتازمان
معرفــیگزینهپیشــنهادیدیگــر،همچنانبدون

وزیربهکارخودادامهخواهدداد.
به گزارش ایسنا، مسعود فیاضی که متولد 
عمــران  لیســانس  دارای  و  تهــران  در   ۵۴ ســال 
هیئــت  عضویــت  و   اســت  تهــران  دانشــگاه  از 
علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی 
)اســتادیار(، معــاون مطالعات آمــوزش و فرهنگ 
مرکــز پژوهش هــای مجلس، معــاون اجتماعی – 
فرهنگــی مرکــز پژوهش هــای مجلــس، مدیــر کل 
آمــوزش  وزارت  آموزشــی  فنــاوری  و  انتشــارات 
و پــرورش در ســوابق کاری وی دیــده می شــود، 
قــرار بــود در صــورت موافقت نماینــدگان مجلس 
شورای اسالمی و پس از محسن حاجی میرزایی، 
بــه عنــوان شــانزدهمین وزیــر آمــوزش و پــرورش 
پــس از انقــالب کار خــود را آغــاز کند کــه با عدم 

رای اعتماد نمایندگان رو به رو شد.
 وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش طی یک 
هفته گذشــته با مخالفت ها و حواشــی بســیاری 
روبــه رو شــده بــود کــه از جملــه آنها می تــوان به 
نســبت فامیلی اش بــا »علیرضا زاکانی«شــهردار 
تهــران، نحوه طــی مدارج تحصیلی، مخالفتش با 
موســیقی، ممیزی های مجله رشد و مطرح شدن 
نامش در طرح صیانت از فضای مجازی پرداخت 
که وی موفق شــد برای برخی از آنها پاســخ قانع 
کننده ای ارائه دهد و در برخی موارد نیز ابهامات 
و پرسش هایی باقی ماند که می توانید پاسخ  وی 
به این موارد را از طریق این لینک مطالعه کنید.
فیاضــی تــالش کــرد بــا برگــزاری جلســات 
فرهنگیــان،  از  جمعــی  بــا  نشســت هایی  و 
و  تعلیــم  متخصصــان  مجلــس،  نماینــدگان 
تربیــت، اصحاب رســانه و فعاالن فضای مجازی 
و ... برنامــه چهارســاله خــود را تشــریح و نظــر 
موافق برخی اقشــار و تشــکل ها را برای حمایت 
و کســب رای اعتمــاد جلــب کنــد؛ ایــن در حالــی 
اســت که شــماری از فعاالن صنفی و نمایندگان 
گزینــه  بهتریــن  عنــوان  بــه  را  وی  مجلــس 
پیشــنهادی بــرای وزارت آموزش و پرورش تلقی 
نکــرده و از رئیــس جمهــوری خواســته بودند در 

این زمینــه تجدید نظر کند.
پس از گذشــت هفتــه ای پردغدغه و هیاهو 
بــرای دســتگاه تعلیــم و تربیــت، در نهایــت روز، 
ســه شــنبه، ۲۵  آبان جلســه رأی اعتماد به وزیر 
پیشــنهادی بــا حضــور رئیــس جمهــور در مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد.

دغدغــه بررســی بــا جمهــوری: رئیــس
نمایندگانبهفیاضیرسیدیم

اعتمــاد  رأی  جلســه  در  جمهــوری  رئیــس 
وزیــر  فراینــد معرفــی  بــه  فیاضــی،  بــه مســعود 
پیشــنهادی آمــوزش و پــرورش پرداخــت و بیــان 
کــرد: محور انتخاب، شایســتگی اســت و رفاقت، 
موجــب  هــم  رســانه ای  آوردن  فشــار  و  قرابــت 
وزیــر  انتخــاب  بــرای  نمی شــود.  فــردی  معرفــی 
آمــوزش و پــرورش کار گروهــی انجــام شــد و بــا 
بیــش از ۲۰ نفــر مصاحبــه کردند. فسادســتیزی، 
داشــتن روحیــه انقالبی، کارآمــدی، روحیه تحول 
از شــرایط همه وزرا اســت؛ با بررســی های انجام 
از  فیاضــی  شــد  کارگروه هــا مشــخص  در  شــده 
کســانی اســت که از جایگاه قابل قبول و ممتازی 
برخوردار است. من چند بار با او مصاحبه کردم. 
دوستان مورد اعتماد هم با او مصاحبه داشتند.

مدرســه  کالس،  فیاضــی  افــزود:  رئیســی 
و تعلیــم و معلــم را می شناســد. وی همچنیــن 
آمادگــی اجــرای ســند تحــول را دارد. مــن بــا او 
هم حــزب و هم گــروه نبــودم و نمی دانــم بــه چــه 
کســی رأی داده اســت، اما مهم در انتخاب افراد 
ایــن اســت کــه روحیــه انقالبــی داشــته باشــند و 
باشــند.  بــا شــاخص های دولــت تطابــق داشــته 

مــا دغدغه هــای نماینــدگان در زمینــه آمــوزش و 
پرورش را بررسی کردیم و به فیاضی رسیدیم.

مخالفاندربارهوزیرپیشنهادیچهگفتند؟
انتخــاب فیاضــی، نوعی توهین و دهن کجی 

به آموزش و پرورش بود.
از  از جملــه نظــرات مخالــف مطــرح شــده 
ســوی نماینــدگان مجلــس می توان به ایــن موارد 

می توان پرداخت:
در  بنــاب  مــردم  نماینــده  باقــری،  محمــد 
مجلــس شــورای اســالمی با بیان اینکــه فردی که 
حتی یک روز هم مدیریت یک مدرسه را برعهده 
نداشته و حتی سابقه مدیرکلی هم ندارد چگونه 
می تواند وزیر آموزش وپرورش باشد گفت: امروز 
بعــد از ۴۰ ســال از انقــالب چگونــه از بیــن یــک 
میلیــون فرهنگــی یــک وزیر پیدا نمی شــود؟ آقای 
فیاضــی حتــی یــک روز هــم مدیــر یــک مدرســه 
نبوده اســت حتی ســابقه مدیرکلی هم ندارد. آیا 
بــا انتخــاب ایشــان جامعــه فرهنگی از ما دلســرد 
نمی شــود؟ این امر نوعی توهین و دهن کجی به 

آموزش و پرورش است.
چــه پیشــنهادی وزیــر دربــاره موافقــان

گفتند؟
و  آمــوزش  مشــکالت  حــل  بــرای  فیاضــی 

پرورش راه حل دارد.
از جمله نظرات موافق مطرح شده از سوی 
نماینــدگان مجلــس نیــز می تــوان بــه ایــن مــوارد 

پرداخت:
موســی غضنفرآبــادی، نماینده مــردم بم در 
مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه هنــگام 
و  معانــد  شــبکه های  پیشــنهادی  وزیــر  معرفــی 
مروجین سند ۲۰۳۰ قصد تخریب وی را داشتند 
گفــت: بــه عقیــده اینجانــب ایشــان می تواند یک 
مدیــر اگرچه ناشــناخته ولی تحول آفرین باشــد، 
وزیر آموزش و پرورش باید شخصی باشد که به 
اهمیت آموزش و پرورش باور قلبی داشته باشد 
کــه در ایشــان بــه خوبــی قابــل مشــاهده اســت. 
رهبــری معظــم انقالب بارها نســبت بــه کارگیری 
جوانــان انقالبــی و جهــادی تاکیــد داشــتند اکنون 
نیــز فــردی جوان جهادی و متدیــن به عنوان وزیر 

پیشنهادی معرفی شده است.
فیاضــی:تنهــادغدغــهامارتقــایآمــوزشو

پرورشاست
مســعود فیاضی، وزیر پیشــنهادی آموزش و 
پــرورش در دفــاع از برنامه هــای خــود در مجلس 
گفت: یک مدیر تحول گرا هســتم و نقشــه تحول 
در دســت بنــده اســت. بودجه آمــوزش و پرورش 

در ســال گذشــته ۱۳.۴ درصــد کل بودجــه بــوده 
اســت. تنهــا دغدغــه ام ارتقــاء آمــوزش و پــرورش 
اســت. نزدیــک بــه ۵۰ میلیون از جمعیت کشــور 
با این وزارتخانه در ارتباط هستند. بنده در مرکز 
پژوهش هــای مجلــس هســتم و شــأن نمایندگی 
رأی  مــورد  در  خاطــر  همیــن  بــه  می شناســم  را 

نمایندگان خاضع هستم.
بــه گــزارش ایســنا، بــه ایــن ترتیــب بــه نظر 
مــی رســد دولــت ســیزدهم بــرای انتخــاب وزیــر 
بزرگتریــن و بنیــادی تریــن وزارتخانــه اش پس از 
گذشــت بیــش از ۸۰ روز از آغــاز بــه کارش، وارد 
چالــش جدیــدی شــده و حــاال بایــد بــرای معرفــی 
ســومین گزینــه پیشــنهادی دســت بــه کار شــود. 
ایــن در حالــی اســت کــه دوماه از ســال تحصیلی 
گذشــته و همچنان بازگشایی مدارس با ابهامات 
و مشــکالتی رو بــه رو اســت و دغدغه هــای بزرگ 
پیــش روی ایــن دســتگاه اجرایــی اعــم از تامیــن 
نیــروی انســانی، تامیــن کســری بودجــه، تســویه 
دیگــر  مــوارد  بســیاری  و  معوقــات  و  مطالبــات 
همچنــان به علت نداشــتن متولــی بدون پیگیری 
و نظارت کافی باقی مانده است و با این تفاسیر 
رتــق و فتــق امــور در ایــن وزارتخانــه بــاز هم برای 

مدتی دیگر عقب می ماند.

محمدارفع
شــده مدعــی ایــران مخابــرات مدیرعامــل
اســتازآنجاکهبرایتوســعهشــرکتمخابرات
بــااســتفادهازپــولمــردمســرمایهگذاریشــده
اســت،اگــرمخابــراتازچرخهتوســعهاینترنت
ثابتحذفشود،سرمایهمردم،بدوناستفاده

خواهدماند.
نشســت خبری مدیرعامل شرکت مخابرات 
با حضور اصحاب رســانه در حالی برگزار شــد که 
حســین فالح جوشــقانی، رئیــس ســابق رگالتوری 
در گفت وگویی که روز یکشــنبه با ســایت وزارت 
ســوی  از  ارائه شــده  دالیــل  داشــت،  ارتباطــات 
مخابرات را نادرســت دانســت و به بخش زیادی 
از ایــن گفته هــا پاســخ داد. وی در این گفت وگو، 
بــا تاکیــد بــر عــزم جــدی وزارت ارتباطــات بــرای 
توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر، بهانه های 
ارائه شــده از ســوی مخابــرات را رد کــرد و گفــت: 
چــه بــا مخابــرات و چــه بــدون مخابــرات، برنامــه 

توسعه ای درنظر گرفته شده عملی خواهد شد.
مقــرر  توســعه  برنامــه ششــم  در  پیشــتر   
شــده بــود که ۵میلیــون پورت اینترنت پرســرعت 
فیبرنــوری )بــاالی ۲۰ مــگ( در کل کشــور ایجــاد 
مدیرعامــل  نشــد.  محقــق  امــر  ایــن  کــه  شــود 
مخابــرات یکــی از علــل مهــم عملیاتی نشــدن این 
پروژه را همکاری نکردن دولت در اصالح تعرفه ها 
بــرای تامیــن هزینه هــای پــروژه عنــوان کــرد. بــا 
این حــال جوشــقانی و دیگــر شــرکت های فعــال 
بخش خصوصی، روایت متفاوتی از ماجرا دارند.
خــود  قبلــی  گفت وگوهــای  در  جوشــقانی 
تصریــح کــرد کــه »بــرای تامیــن هزینــه اجــرای 
۵میلیــون پــورت از ســوی مخابــرات، قــرار بــود 
را  هزینه هــا  ۲۰ درصــد  فقــط  تعرفــه  افزایــش 
جبــران کنــد و ۸۰ درصــد مابقــی هــم بــر عهــده 
مخابــرات باشــد، امــا در ایــن بخــش کار هــم که 
بــه عهــده خودشــان محــول شــده بــود کاری از 
پیــش نبردنــد.«  وی افزود: »مخابرات، شــرکتی 
پرهزینه و دارای انحصار اســت که در ســال های 
گذشته سرمایه گذاری الزم برای توسعه شبکه و 
خدمات را انجام نداده و دلیل آن مطمئنا تعرفه 
نبــوده اســت.  ســرمایه گذاری نکــردن، نداشــتن 
ســبد ســرویس متنــوع، هزینــه نگهداری بســیار 
فنــاوری،  قدیمی بــودن  دلیــل  بــه  شــبکه  بــاالی 
 انعطاف     پذیــر نبودن،  راهبرد نداشــتن بازاریابی، 

مناســب،  پاســخگویی  و  نبــودن   مشــتری     مدار 
به     طورکلــی  و  انســانی  نیــروی  بــاالی  هزینــه 
نداشتن ذهنیت اداره بنگاه مبتنی بر مولفه های 
اقتصــادی از عوامــل اصلــی مشــکالت مخابــرات 

اســت که الزم است اصالح شود.«
مشــاور تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی 
وزیــر ارتباطــات تاکید دارد: »البتــه اصالح تعرفه 
در کوتاه     مــدت منــوط بــه تعهــد مخابــرات بــرای 
اســتفاده از درآمــد حاصــل از افزایــش تعرفــه در 
ســرمایه گذاری موردنیــاز برای توســعه دسترســی 
پرســرعت ثابــت در شــبکه ملــی اطالعات اســت، 
به     شــرط آن کــه شــرکت مخابــرات چارچوب هــای 
رقابــت بــا ســایر بازیگران این حــوزه را نیز رعایت 

کند.«
ایــن ۵  داســتان  رگوالتــوری  رئیــس ســابق 
میلیــون پــورت را چنین تشــریح می کنــد: »اعالم 
کردیــم کــه در حــوزه ارتباطــات ثابــت نیازمنــد ۵ 
میلیــون پــورت پرســرعت هســتیم تا شــرکت های 
متقاضی ســرمایه گذاری در این بخش در صورت 
تمایــل ســرمایه گذاری کنند. مخابــرات ایران برای 
ایجــاد ۵ میلیــون پــورت اعــالم آمادگی کــرد و در 
ابتــدا هزینــه ایــن تعداد پــورت را ۴ هــزار میلیارد 
و ســپس ۵هــزار میلیــارد تومــان ذکــر کــرد. وی 
می افزایــد: مخابــرات اعــالم کرد کــه بودجه کافی 
بــرای اجــرای ایــن طرح را نــدارد، به همیــن دلیل 
در جلســات هفتگــی بــا حضــور وزیــر وقــت مقرر 
شــد تــا بخشــی از هزینــه موردنیــاز برای توســعه 
از طریق سرمایه گذاری سهامداران، بخشی دیگر 
با فروش دو یا ســه درصد از ســهام همراه اول در 
بــورس، بخشــی دیگر از طریــق اصالح تعرفه ها و 

بقیه از طریق دریافت تسهیالت تامین شود.
جوشــقانی ادامــه می دهــد: در جلســاتی که 
داشــتیم مخابــرات ادعاهــای خرید و ورود ســریع 
تجهیزات به کشور و نصب و را     ه     اندازی یک ماهه 
این تجهیزات را مطرح کرد اما بعدها این ادعاها 

محقق نشد.

 بخشخصوصی:

مخابراتهمکارینکرد
از آنکــه در زمینــه ایجــاد ۵ میلیــون  پــس 
پــورت فیبرنوری، حرکتی جدی از ســوی مخابرات 
مشاهده نشد، اوایل سال گذشته مقرر شد تا از 

همــکاری تعدادی از شــرکت های بخش خصوصی 
در این امر کمک گرفته شــود. در این راســتا پس 
از اعــالم همــکاری تعــدادی از ایــن شــرکت ها، در 
چارچــوب اجــرای مصوبــه ۲۶۰ کمیســیون مبتنی 
بــر بیت اســتریم قرارداد هایــی منعقد شــد و قرار 
شــد این شــرکت ها در شهرهای مختلف کار خود 
را آغاز کنند و ایجاد یک میلیون و هشــتصد هزار 
پورت همچنان به عهده مخابرات ماند. با این حال 
نتایــج نشــان می دهــد این شــرکت های FCP  نیز 
نتوانســتند کاری از پیــش ببرنــد و در پاســخ بــه 
علت محقق نشــدن این هدف، بر سنگ اندازی ها 
و همکاری نکــردن شــرکت مخابــرات بــرای انجــام 

این امر تاکید کردند.
مدیرعامــل  یوســفی زاده،  محمدعلــی 
آســیاتک در تشــریح علل عملیاتی نشدن وظایف 
بخش خصوصــی  شــرکت های  بــه  شــده  محــول 
از  گذشــته  می گویــد:  »دنیای اقتصــاد«  بــه 
شــرکت های  بــا  شــهرداری ها  همکاری نکــردن 
ســرویس دهنده خصوصــی برای نصب کابینت ها 
علــل  اصلی تریــن  از  یکــی  شــهرها،  ســطح  در 
عملیاتی نشــدن این قراردادها، مشکالتی بود که 
شــرکت ها در بخــش اتصــال به شــبکه با شــرکت 
مخابــرات پیــدا کردنــد. وی می گویــد: از آنجــا کــه 
بخــش زیــادی از زیرســاخت های ارتباطــی کشــور 
در اختیــار مخابــرات اســت، بــرای پیشــبرد ایــن 
طــرح مقــرر شــد تــا مخابــرات قرارداد هایــی را بــا 
شرکت های همکار امضا کند تا پس از قرارگرفتن 
کابینت هــا در ســطح شــهر، کابل هــای ارتباطــی 
ایجــاد شــده به کابل های مخابرات متصل شــوند 
کــه در اختیــار  از طریــق کابل هایــی  اینترنــت  و 
مخابــرات بــود، اینترنــت را بــه خانه هــای مــردم 

برساند، اما مخابرات از این کار سر باز زد.
یوســفی زاده می گویــد: »در آخریــن جلســه 
کنتــرل پــروژه کــه بــا حضــور تمامــی شــرکت های 
دســت اندرکار و شرکت مخابرات برگزار شد، این 
شــرکت مدعــی شــد کــه از ســهم محول شــده بــه 
این شــرکت در ایجاد پورت ها، نهصد هزار پورت 
ایجاد شــده اســت. با این حال این شــرکت حاضر 
بــه ارائه گزارشــی از چند و چــون این نهصد هزار 

پورت مدعی شده نیست.«
مشاور وزیر ارتباطات نیز در گفته های خود 
به نوعــی ایــن موضــوع را تاییــد کــرد و گفت: »در 
حال حاضــر بر اســاس اعالم شــرکت مخابرات به 

رگوالتــوری، ایــن شــرکت حــدود ۶۵۰ هــزار پــورت 
پرســرعت دارد کــه ۱۸۰ هزار پــورت دارای خدمات 
حــدود  ایجــاد  ادعــای  بنابرایــن  هســتند؛  فعــال 
یک     میلیــون پــورت در ســال گذشــته، حداقــل در 
بــه رگوالتــوری داده     انــد، صحیــح  کــه  آمار هایــی 

نیست.«
  فعاالن بخش خصوصی پیشتر بارها تاکید 
کــرده بودنــد کــه مخابــرات بــا در دســت داشــتن 
بخش قابل توجهی از شــبکه زیرســاختی کشور و 
به ویژه نقطه تماس با مشترکان )LastMile(، نه 
خود برای توســعه گام پیش می گذارد و نه اجازه 
ایــن کار را بــه دیگــر شــرکت های رقیــب می دهد. 
آنهــا معتقدنــد کــه مخابــرات با وجود آنکــه بهانه 
اقدام نکــردن در امــر توســعه را نداشــتن ســرمایه 
می داند، اما حاضر نیست اجازه دهد شرکت های 
خصوصی ســرمایه گذاری کرده و توســعه دهند و 

در ازای آن به شرکت مخابرات سهم دهند.
گفتــه می شــود احتمــاال بخشــی از توســعه 
قالــب  در  اســت  قــرار  ارتباطــات  وزارت  مدنظــر 
اعطــای پروانــه جدیــدی بــا نــام  CNSP )پروانــه 
انجــام  ارتباطــی(  خدمــات  و  شــبکه  همگرایــی 
شــود کــه اپراتورهای ارتباط ســیار و ثابت را برای 
توســعه زیرســاخت ها وارد همــکاری می کنــد، بــا 
این حــال فعــاالن حــوزه ارتباطات ثابــت معتقدند 
ایــن مصوبــه بــه گونــه ای نوشته شــده که بیشــتر 
منافــع اپراتورهــای بــزرگ ارتباطــات ســیار کشــور 
را مورد توجــه قــرار می دهــد، زیرا به نظر می رســد 
ســهمی از درآمدی که این اپراتورها می توانند به 
دولــت پرداخــت کننــد )۳۰ درصــد از درآمــد(، در 
مقایســه با ســهم از درآمد قابل پرداخت از ســوی 
بســیار  )۳ درصــد(  ثابــت  ارتباطــات  شــرکت های 
اســت:  معتقــد  یوســفی زاده  اســت.  قابل توجــه 
اســت  ممکــن  پروانــه ای  اگرچــه طراحــی چنیــن 
موجــب میزانــی از بهبــود در شــبکه های ارتباطــی 
کشــور شــود، اما تاثیر چندانی در احیای صنعت 
ارتباطــات ثابــت نــدارد و بــه احتمال زیــاد موجب 
شکل گیری انحصاری جدید در کنار شرکتی مانند 
مخابــرات شــود و فقط بازیگــران انحصارگر حوزه 
از یــک بــه دو افزایــش پیــدا می کنند. بــا این حال 
جوشــقانی در گفته هــای اخیــر خــود تاکیــد کرده 
اســت کــه وزارت ارتباطــات قصــد دارد به گونــه ای 
عمل کند که به انحصار و قوت گرفتن یک بازیگر 

مشخص منجر نشود.

از همیــن جهــت بــود کــه شــرکت مخابــرات 
ســریعا دســت به کار شــد با یک نشســت خبری 
بهانه هــای جدیــدی را برای توســعه ندادن شــبکه 
اینترنــت ثابــت از ســوی خــود تراشــید بــر مبنــای 
آنچــه ایرنــا گــزارش کــرده اســت مدیر عامــل این 
اینکــه  بــر  مبنــی  بــه ســوالی  پاســخ  در  شــرکت 
بــدون حضــور شــرکت  ثابــت  ارتباطــات  توســعه 
مخابرات انجام خواهد شد یا خیر؟ تصریح کرد: 
هیچ کشــوری شرکت مخابراتی مادر خود را کنار 

نگذاشته است.
مجید سلطانی تاکید کرد: شرکت های مادر 
مخابراتــی قدمــت زیــادی دارنــد وســرمایه گذاری 
زیــادی بــرای توســعه ایــن شــرکت ها انجام شــده 
اســت. بــرای توســعه تمــام امــور نیــز از ســرمایه 
مردم هزینه شده است. اگر مخابرات در توسعه 
اینترنــت ثابــت حــذف شــود، ســرمایه مردمی که 
طــی ۵۰ ســال توســعه پیــدا کــرده اســت، بــدون 
اســتفاده می شــود و ایــن بــه نفــع مردم نیســت. 
بهتــر اســت در ایــن مــورد مــا از الگوی اســتاندارد 
بین المللی استفاده کنیم و می توانیم در توسعه 
ارتباطــات ثابــت موفــق شــویم. نیاز نیســت هیچ 

بازیگری را در توسعه حذف یا کمرنگ کنیم.
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات دربــاره میزان 
توســعه  گرفتــن  ســرعت  بــرای  گــذاری  ســرمایه 
شــرکت  در  گــذاری  ســرمایه  افــزود:  مخابــرات 
مخابــرات و اپراتورهــا الزامــی اســت امــا تــا زمانی 
کــه ســاالنه ۵ تا ۶ هــزار میلیارد تومــان برای این 
کار صــرف نشــود، نمی تــوان جهش قابل لمســی 
را مشــاهده کــرد. اگــر در بخــش ثابــت حــدود ۶ 
هزار میلیارد ســرمایه گذاری داشته باشیم باعث 
جهش می شــویم، اما سرمایه گذاری کمتر از این 

مقدار، توسعه محسوسی را رقم نخواهد زد.
سلطانی درباره توسعه ارتباطات زیرساخت 
مجموعــه  ایــن  ســوی  از  اســتریم  بیــت  ارائــه  و 
تاکیــد کــرد:  زمانــی کــه مــن وارد مخابــرات شــدم 
شــرکت  کــه  معنــی  ایــن  )بــه  »بیت اســتریم« 
مخابرات زیرساخت خود را در اختیار شرکت های 
ارائــه دهنــده اینترنــت قــرار دهنــد تــا آن هــا روی 
آن ســرویس ارائــه کننــد( انجــام نمی شــد. تیمــی 
برای بررســی این مســاله گذاشــتیم تا این طرح، 
اجرایــی شــود. اکنــون با هشــت شــرکت قــرارداد 
بیــت اســتریم منعقــد کرده ایــم اما اجرایی شــدن 

آن نیازمند تغییر سیستم ها است.

بازهمآموزشوپرورشدولتسیزدهمبیوزیرماند

بهانهتراشیبرایازدستندادنبازارانحصاریزیرساختمخابراتیکشور
مدیرعامل شرکت مخابرات مدعی شد که حذف انحصار در توسعه اینترنت ثابت، حذف سرمایه مردم است
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

رونمایی از نسل سوم 
پیشخوان مجازی بانک آینده

در راســتای خدمت رســانی و ارزش آفرینی هر چه 
بیش تر برای مشتریان، بانک آینده در مسیر بانکداری 
دیجیتال و ایجاد تحول در عرصه بانکداری الکترونیکی 
امــن، نســل ســوم پنــل مشــتریان و شــعب پیشــخوان 

مجازی را عرضه کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
آینــده، بــر این اســاس، 
عــاوه بــر امــکان ثبــت 
آنایــن  درخواســت های 
کاربــر،  بــرای  آفایــن  و 
مشــاهده  امــکان 
حســاب ها  جزییــات 
و تراکنش هــا، جزییــات دقیــق تیکت هــای ثبــت شــده و 
گزارش آخرین وضع آن ها، مانده حســاب و ویجت های 

راهنمایی کاربر در نسل جدید فراهم شده است.
ســامانه پیشــخوان مجــازی، بــر پایــه فناوری هــای 
کــه  اســت  یافتــه  توســعه  و  طراحــی  به نحــوی  نویــن، 
قابلیت های یک شــعبه مجازی را برای کاربران به همراه 
دارد. هم چنین، در پیشــخوان نســل سه با هدف بهبود 
تجربــه مشــتریان، امــکان سفارشی ســازی کاربــری بــر 

اساس سلیقه و عاقه مشتریان نیز وجود دارد.

تغییر موقت سرشماره 
 پیامکی بانک سامان

برای مشترکان ایرانسل
بانــک ســامان بــا انتشــار اطاعیــه ای اعــام کــرد 
کــه تــا اطــاع ثانــوی، پیامــک بانکــی مشــتریانی کــه از 
بســتر شبکه ایرانســل اســتفاده می کنند، با سرشماره 

۲۰۰۰۰ارسال خواهد شد.
به گزارش سامان رســانه، بانک سامان در اطاعیه 
بــه  خطــاب  خــود 
مشــتریانی که از بســتر 
بــرای  ایرانســل  شــبکه 
دریافــت پیامــک بانکــی 
می کننــد،  اســتفاده 
عنوان کرد که »با توجه 
به اختال فنی به وجود 
آمده در ســامانه ارسال 
تــا  بانکــی  پیامک هــای 
اطــاع ثانــوی پیامک هــای بانــک ســامان را از سرشــماره 

۲۰۰۰۰ ارسال خواهد شد«
بر این اساس، مشتریان در صورت بروز مشکل یا 
ســوال می توانند به صورت ۲4ســاعته با ســامان ارتباط 

به شماره ۰۲164۲۲تماس بگیرند.

امکان مدیریت آنالین 
چک صیاد با اپلیکیشن 

»گردش پی«
گردش پــی، اپلیکیشــنی رایــگان اســت کــه امــکان 
اســتفاده از خدمــات بانکــی و پرداختــی را بــرای همــه 
کاربــران فراهــم کرده اســت. امور بانکــی در گردش پی 

بدون نیاز به مراجعه به شعبه انجام می شود.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، افتتاح 
حســاب آناین از طریق 
شــعبه هوشــمند بانــک 
گردشگری)شــباهنگ(، 
موجــودی  مشــاهده 
بــه  متصــل  کارت هــای 
احــراز  شــتاب،  شــبکه 
هویــت آنایــن، افتتــاح 
بانکــی،  ســپرده  انــواع 
درخواســت صدور کارت 
نقــدی، درخواســت صــدور کارت هواداری پرســپولیس، 
درخواســت صــدور و تغییر رمــز اول و پویا کارت، امکان 
شــارژ ســیم کارت، خرید بســته اینترنتی، پرداخت انواع 
قبــوض و خافــی خودرو، بخشــی از خدمات گردش پی 
اســت. همچنیــن خریــد کارت هدیــه آنایــن، کارت بــه 
کارت از مبــدا 1۲بانــک کشــور، پرداخــت خیریــه، کیــف 
پول الکترونیکی و در حوزه گردشــگری امکان اســتعام 
قیمت و خرید اینترنتی بیمه مسافرتی برای مسافران و 

کاربران گردش پی فراهم شده است.

ارسال کمک های بیمه گزاران 
بیمه آسماری برای 

زلزله زدگان اندیکا
بیمــه آســماری در راســتای عمــل بــه مســئولیت 
اجتماعی خود، مقادیری کاال به مناطق زلزله زده اندیکا 

ارسال کرد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
ایــن  در  آســماری، 
اقــدام انسان دوســتانه، 
حــاوی  بســته های 
و  ضــروری  کاالهــای 
ســاختمانی  مصالــح 
تامیــن  منابــع  محــل  از 
شــده از ســوی بیمه گــزاران نوع دوســت بــرای هموطنان 

آسیب دیده از این حادثه ارسال شد.
مردم شهرســتان اندیکا در استان خوزستان، نیمه 
مهــر ســال جــاری در اثر وقوع زلزله با مشــکاتی مواجه 
شــدند و بیمه آســماری تاش دارد در کاهش بخشی از 

آالم آنان مشارکت کند.

صدور آنالین بیمه حوادث 
انفرادی در وب اپلیکیشن 

سرمد
امــکان خریــد بیمــه حــوادث انفــرادی، به صــورت 

آناین در وب اپلیکیشن سرمد فراهم شده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه ســرمد، در بیمــه 

انفــرادی،  حــوادث 
فــوت،  ماننــد  خطراتــی 
از  عضــو،  نقــص 
از  و  دائــم  کارافتادگــی 
و  موقــت  کارافتادگــی 
ناشــی  درمــان  هزینــه 
کــه  بدنــی  جراحــات  از 
باشــد،  حادثــه  اثــر  در 
پوشــش داده می شــود. 

وب اپلیکیشــن ســرمد، امکانــی را فراهــم کــرده اســت تا 
هر یک از بیمه گزاران بتوانند بیمه نامه حوادث انفرادی 
را به صــورت آنایــن و وارد کــردن اطاعــات مــورد نیــاز 
خریــداری کــرده و حــق بيمه را به صــورت الکترونیکی از 
طریق کارت بانکی خود پرداخت کنند. حق بیمه حوادث 
انفــرادی ســرمد، 1۰9,۰۰۰ریال و پوشــش ســرمایه فوت 
در اثــر حادثــه آن، حداکثــر 1۰۰میلیــون ریال و پوشــش 
نقــص عضــو در اثــر حادثــه آن نیــز حداکثــر 1۰۰میلیون 

ریال است.
1516بیمــه  ۲4ســاعته  تمــاس  مرکــز  کارشناســان 
ســرمد، آماده پاســخگویی به سواالت شــما درباره بیمه 
حوادث انفرادی هســتند. وب اپلیکیشن سرمد از طریق 
آدرس webapp.sarmadins.ir برای تمامی شــهروندان 

قابل دسترسی است.

حمایت 1200 میلیارد ریالی 
بانک ملی از مجتمع فوالد 

کانی حدید میانه
بانک ملی هزار و ۲83میلیارد ریال منابع شــامل 
ثابــت  ســرمایه گذاری  بخــش  در  ریــال  3۰۰میلیــارد 
از محــل بنــد الــف تبصــره 18قانــون ســنواتی کشــور و 
983میلیارد ریال در بخش سرمایه در گردش از محل 
منابــع داخلی بانک بــه مجتمع فوالد کانی حدید میانه 

اختصاص داده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــی، ایــن بانــک 

ســه  99و  ســال  در 
ســال  نخســت  ماهــه 
جــاری بالــغ بــر ۲4هزار 
۲5۰میلیــارد  و 
بــه  تســهیات  ریــال 
تولیــدی  بخش هــای 
آذربایجــان  اســتان 
داده  تخصیــص  شــرقی 
اســت کــه از مهم تریــن 

طرح های سرمایه گذاری این استان، مجتمع فوالد کانی 
حدیــد میانــه بــا اشــتغال زایی مســتقیم و غیر مســتقیم 

5۰۰نیروی انسانی است.
ایــن مجتمع با ظرفیت تولید 3۰۰هزار تن شــمش 
آهــن در ســال، بخــش مهمــی از نیاز واحدهــای فوالدی 

کشور را تامین می کند.

پرداخت بیش از 104 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت 

به صنایع پیشران از سوی 
بانک اقتصادنوین

بانک اقتصادنوین در راستای کمک به رونق تولید 
ملــی و شــکوفایی اقتصادی، بیش از 1۰4هــزار میلیارد 

تومان تسهیات پرداخت کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک اقتصادنوین، این 

و  میلیــون  یــک  بانــک 
5۰میلیــارد  و  46هــزار 
بــه  تســهیات  ریــال 
واحدهــای  و  بنگاه هــا 
اقتصادی پرداخت کرده 
کــه در این میــان تامین 
پیشــران  صنایــع  مالــی 
به عنــوان موتور محرک 
هــدف  بــا  اقتصــاد، 

اشــتغال زایی، رفــع محرومیــت از مناطــق کمتربرخوردار 
کشــور و ارزآوری در دوره تحریم در صدر سیاســت های 

تامین مالی این بانک قرار گرفته است.
صنعت نفت )نفت، گازی و پاالیش و پتروشیمی( 
بزرگ تریــن و موثرتریــن صنعــت ایــران اســت کــه نقش 
مهمی در تامین انرژی بخش های صنعتی و خانگی دارد 
و حیات اغلب صنایع و گردش اقتصاد ایران وابسته به 
این صنعت است. از این رو این صنعت بیشترین سهم 
را از تســهیات بانــک اقتصادنویــن بــه خــود اختصــاص 

داده است.
صنعــت خــودرو نیز که به دلیل وابســتگی صنایع 
شــناخته  مــادر  صنعــت  به عنــوان  پیشــین  و  پســین 
اوضــاع  بهبــود  در  قابل توجهــی  نقــش  و  می شــود 
اقتصــادی کشــور ایفــا می کنــد رتبــه دوم را در میــان 
صنایــع هــدف بانــک اقتصادنویــن بــرای تامیــن مالــی 
در اختیــار دارد. صنایــع غذایــی، دارویــی و بهداشــتی، 
فلــزات اساســی، فناوری اطاعــات و ارتباطات و لوازم 
خانگــی نیــز در رتبه هــای بعــدی از نظر تامیــن مالی از 

ســوی این بانک قرار دارند.
بانــک اقتصادنوین حمایت از صنایع پیشــران برای 
تقویت تولید ملی و اشــتغال را اصلی ترین رسالت خود 
می داند و توانسته است در دو سال گذشته به پشتوانه 
اعتمــاد مشــتریان بــا رشــد 3برابــری در حجــم عملیات، 
نقش موثری در تامین مالی صنایع مولد داشته باشد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه یک عضو شــورای عالی کانون 
صرافــان، در حالــی کــه هیــچ صرافی رســمی 
حــق معاملــه رمز ارز را ندارد به بیش از 1۰۰ 
معامله گــر رمــزارز درگاه پرداخت داده شــده 
اســت و مــردم می تواننــد از طریــق آنایــن از 
طریق این درگاه ها معامات را انجام دهند. 
نکته بســیار حائز اهمیت این است که کیف 
پــول بســیاری از افــرادی کــه رمــزارز معاملــه 
می کنند امن نیســت و ممکن اســت ســرمایه 

خود را از دست بدهند.
کامران سلطانی زاده در گفت وگو با ایلنا 
درباره واکنش بازار ارز درباره خبر  آزادســازی 
منابــع بلوکه شــده گفــت: بــه هــر حــال مدتی 
زمــان الزم اســت تــا ایــن منابــع  در  دســترس 
اقتصــاد قــرار گیرد و تاخیر آن قاعدتا با تاخیر 
خواهــد بود و  اهمیت این اخبار زمانی قوی تر 
خواهد شــد که از سوی مقامات رسمی اعام 
شــود و در ایــن صــورت می تواند اثــر تصاعدی 

داشته باشد.
او ادامــه داد: از ســوی دیگــر مردم کمتر 
منتظــر اخبــار هســتند و بــر اســاس تجربیات 
خود برای ســرمایه های خود تصمیم می گیرند 
در  احتمالــی  کننــد،  احســاس  چنانچــه  و 
افزایــش نرخ هــا به وجــود خواهد آمد تصمیم 
خــود را اتحاذ و با ســرعت عملــی می کنند که 
ایــن تصمیمــات و تحلیل هــا قاعدتــا متکــی بر 
تحلیل هــا در رابطــه بــا میــزان نقدینگی، نرخ 
تورم و واقعیت های اقتصادی کشور هستند.

ســلطانی زاده دربــاره اثرگــذاری تــورم در 
بازار ارز گفت: نرخ تورم بر اســاس شنیده ها 
در کشــور چیزی حدود 4۰درصد است؛ یعنی 
اگر ســال گذشــته نــرخ دالر به طــور میانگین 
بیــن ۲5 تــا ۲7هــزار تومــان بــود امســال بــر 
اســاس نــرخ تــورم بایــد افزایــش متناســب با 

نرخ تورم داشته باشد.
عضو شورای عالی کانون صرافان درباره 
انتظارات مردم از بازار ارز در چند ماه گذشته 
ادامــه داد: مــردم در چنــد ماه گذشــته منتظر 
کاهــش قیمــت ارز بودنــد امــا وقتــی نــرخ ارز 
کاهــش پیــدا نکــرد یعنی حداقل بــر روی نرخ 
۲7هــزار تومانی ثابت شــد و ایــن عدد را کف 
قیمت دالر تشــخیص دادند؛ بنابراین در این 
حالــت مــردم دیگر خریدار دالر می شــوند. در 
بــازار خودرو، ملک و ســایر کاالها هم شــاهد 
همیــن رونــد و پروســه بودیــم و ایــن آغــاز و 
خــروج از صبــر احتیــاط بــرای خریــد می توانــد 
آغــاز و  افزایــش حجــم خریــد شــود کــه زمــان 

مناســبی بــرای ورود بازارســاز بــرای مدیریــت 
بازار خواهد بود.

او تاکیــد کــرد:  نکتــه حائــز اهمیــت ایــن 
اســت کــه بازارهــای مــوازی بــر هم اثــر منفی 
دارنــد و قطعــا گرانــی خودرو، ملــک، کاالها و 
نــرخ خدمــات بر روی بازار ارز اثــر می گذارد و 

یا بر عکس.
ارز  بــازار  وضــع  دربــاره  ســلطانی زاده 
گفت: بر خاف انتظار و نیت منتشرکنندگان 
پول هــای  دالر  3.5میلیــارد  آزادســازی  خبــر 
بلوکه شــده ایران، مردم در بــازار خریدار دالر 
هســتند. البتــه بایــد توجه داشــته باشــیم که 
در یــک دوره ای بــازار در اختیــار بــازار بــود بــه 
ایــن معنــا کــه وقتــی بازاری هــا پیش بینــی از 
ریزش قیمت ها داشــتند فروشــنده می شدند 
امــا کمتــر ایــن امر تحقــق می یابد کــه باید به 

دنبال علل آن باشیم.
او بــا بیــان اینکــه بــازار بایــد پاســخگوی 
همــه نیازهــای جامعــه باشــد گفــت:  در حالی 
که گفته می شود بازار ارز تنها باید پاسخگوی 
نمی تــوان  امــا  باشــد،  ارز  رســمی  نیازهــای 
نیازهای غیررسمی را نادیده گرفت برای مثال 
بســیاری از خدمات ارزی در فضای غیررسمی 
و فضــای مجــازی بــه صــورت غیرمجــاز ارائــه 

می شود.
چنــد  اکنــون  داد:  ادامــه  ســلطانی زاده 
میلیــون نفــر ایرانــی در خارج از ایــران زندگی 

می کنند و همچنین ساالنه چند صد هزار نفر 
از ایران برای کار و تحصیل مهاجرت می کنند؛ 
بنابراین همین موضوع حجم قابل توجهی از 
ارز را بــه صــورت غیررســمی از کشــور خــارج 

می کند.
عضو شــورای عالی کانــون صرافان افزود: 
تنها در کمتر از دو ســال گذشــته شــاهد خرید 
حدود 1۰هزار واحد مسکونی در ترکیه از سوی 
ایرانی هــا بودیــم کــه میانگین قیمــت هر ملک 
چیزی بین ۲5۰ تا 3۰۰هزار دالر است؛ بنابراین 
فقط در این بخش می بینیم که در کمتر از دو 
سال گذشته چه مقدار ارز از کشورمان خارج و 

وارد بازار اماک ترکیه شده است.
ســلطانی زاده در پاســخ به این سوال که 
این میزان ارز چگونه از کشور خارج می شود، 
گفت: بخشــی از نیاز بازار غیررســمی معموال 
از مرزهای کشور قاچاق می شود اما تمام این 
شرکت هایی که در فضای مجازی برای فروش 
ملک خارجی تبلیغ می کنند دالالن غیررسمی 
در کشــورمان دارنــد و از ســوی، دیگــر وقتــی 
محدودیت ها را برای صرافان رســمی افزایش 
می دهنــد بــه صــورت ناخــودآگاه و ناخواســته 
این نیاز را به ســمت فعاالن  غیررســمی سوق 
می دهنــد کــه هدایــت ایــن میــزان تقاضــا بــه 
ســمت فضاهــای غیررســمی خطراتــی ماننــد 
نبود نظارت، پولشــویی و رشــد حجم تبادالت 

بین فعاالن  غیررسمی را دارد.

او تاکیــد کــرد:  واقعی تــر شــدن نــرخ ارز 
خــوب  بســیار  نیــز  واردات  و   صــادرات  بــرای 
خواهــد بــود و بایــد نرخ هــا بــه ســمت هر چه 

واقعی تر پیش برود.
ســهم  افزایــش  دربــاره  ســلطانی زاده 
رمزارزهــا در معامــات ایرانی ها گفت: اکنون 
هیــچ صرافی رســمی حــق معامات رمــزارز را 
ندارد چراکه هنوز این موضوع قانونی نشــده 
اســت اما شــاهد خروج سرمایه قابل توجه از 
کشــور از طریــق معامــات رمزارز هســتیم که 
معتقــدم می توانــد در اثــر بــروز مشــکل بــرای 
پلتفرم هــا و کیف پــول الکترونیکی هموطنان 

به یک بحران همه گیر تبدیل شود.
او ادامــه داد: در حالــی کــه هیچ صرافی 
رســمی حــق معامله رمز ارز را نــدارد به بیش 
از 1۰۰معامله گــر رمــزارز درگاه پرداخــت داده 
شــده است و مردم می توانند از طریق آناین 
انجــام  را  معامــات  درگاه هــا  ایــن  طریــق  از 
دهنــد. نکتــه بســیار حائــز اهمیت این اســت 
کــه کیــف پــول بســیاری از افــرادی کــه رمزارز 
معامله می کنند،  امن نیســت و ممکن اســت 

سرمایه خود را از دست بدهند.
ســلطانی زاده گفــت:  هر ایرانی با شــارژ 
کیــف پــول رمزارز خود می توانــد به راحتی در 
ترکیه یا ســایر کشــورها هر چه که می خواهد 
خریــداری کنــد و ایــن رونــد خروج ســرمایه از 

کشور به شدت در حال فراگیری است.

مدیرعامل موسســه اعتباری ملل دالیل 
تاخیر در بانک شدن موسسه ملل را تشریح 

کرد.
بــه گزارش پرســون، ســید امیــن جوادی 
دربــاره تصمیــم ایــن موسســه بــرای افزایــش 
ســرمایه دو برابــری گفــت کــه ســرمایه ایــن 
موسســه پس از افزایش ســرمایه که از محل 
آورده نقدی ســهامداران اســت در مرحله اول 
از 1۰به ۲۰هزار میلیارد ریال و در مرحله بعد 
از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا بــه 4۰تــا 
45هــزار میلیــارد ریــال تــا نیمــه ســال آینــده 

می رسد.
جــوادی در ادامــه درباره موضــوع تبدیل 
وضــع موسســه و ارتقــای آن ضمــن یــادآوری 
ایــن  بــرای  مرکــزی  بانــک  چهارگانــه  شــروط 
موسســه بــرای تبدیــل شــدن به بانــک گفت: 
افزایش سرمایه تا دو برابر و فروش دارایی ها 
دو شــرط بســیار مهــم از چهــار شــرط بانــک 
مرکزی اســت که این موسســه گام های جدی 

برای اجرای این دو شرط برداشته است.
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با بیان 
این کــه شــرط دوم بانک مرکــزی یعنی فروش 
دارایی هــا نیــز آغــاز شــده اســت، افــزود: در 
تاشــیم تــا دو شــرط مهــم یعنــی افزایــش دو 

برابری ســرمایه و فــروش دارایی ها را تا پایان 
سال جاری محقق کنیم.

او با تاکید بر اینکه موسسه ملل تمامی 
خدمات بانکی از جمله ســاتنا، پایا، شــتاب و 
غیره را همچون بانک های دیگر ارائه می کند، 
حیطــه  در  چــک  دســته  ارائــه  تنهــا  گفــت: 
امیدواریــم  کــه  نیســت  اعتبــاری  موسســات 
بــا تحقــق شــروط بانــک مرکــزی و همراهــی و 
همدلی مســئوالن در جهت ارتقای موسســه، 
ایــن خدمــت را نیز به مردم عزیز و مشــتریان 

ملل ارائه کنیم.
جــوادی در ادامــه بــا تکذیب خبــر ادغام 
موسســه کاســپین در ایــن موسســه اعتبــاری 
تصریــح کــرد: مــا اجراکننــده دســتورات بانک 
مرکــزی هســتیم. در گذشــته نیــز بــا تصمیــم 
مســئوالن چندیــن تعاونــی اعتبــاری از جملــه 
وحــدت را مدیریــت کردیــم. در موضع تعاونی 
وحدت ما اجازه پرداخت وجوه ســپرده گذاران 
تا ســقف 1۰میلیارد ریال را داشتیم که حدود 

97درصد سپرده گذاران را شامل می شود.
در  ملــل  اعتبــاری  موسســه  مدیرعامــل 
ادامــه، بــه ظرفیت و پتانســیل های موجود در 
حوزه گردشــگری کشــور در مقایســه با ســایر 
کشــورها پرداخــت و با اشــاره بــه هزینه کم و 

درآمــد و اشــتغال زایی ایــن صنعت در کشــور 
گفت: در بخش گردشــگری نیز موسسه ملل 
در محــدوده چارچوب مجوزهای قانونی بانک 
مرکــزی اقــدام بــه ســرمایه گذاری در چندیــن 
شــهر چــون گــرگان، مشــکین شــهر اردبیــل، 

کهنوج و تربت حیدریه کرده است.
در  موسســه  ایــن  حضــور  ادامــه  در  او 
خارج از مرزها یاداور شــد و با تاکید بر اینکه 
ایــن موسســه حتــی یــک ریــال نیــز از کشــور 
افــزود: در چنــد ســال  خــارج نکــرده اســت، 
گذشــته توانســته ایم در قزاقســتان از طریــق 
ماشــین آاالت  خریــداری  بــه  اقــدام  لیزینــگ 
کشــاورزی و کشــت گنــدم، جــو و کلــزا کنیم. 
ایــن ســرمایه گذاری با توجه به کم آبی کشــور 
می تواند الگوی خوبی برای ســرمایه گذاری در 
کشــورهای دیگــر چــون اوکرایــن بــرای تامیــن 

غات کشور باشد.
جــوادی بــا بیــان ســهم و رتبــه مناســب 
موسســه ملل در بین بانک های خصوصی در 
حــوزه بــازار پولــی، عنــوان کــرد: این موسســه 
نیــز  الکترونیکــی  بانکــداری  حــوزه  در  حتــی 
جــزو اولین هــا بــه شــمار مــی رود و توانســته 
ایــن حــوزه  ســرمایه گذاری بســیار خوبــی در 
داشــته باشــد. هرچنــد ایــن بخــش نیازمنــد 

نــرخ کارمــزد و خدمــات اســت،  بازنگــری در 
چراکه ســرمایه گذاری بســیار گران و بازگشت 

سرمایه بسیار ناچیز است.
او بــا رد افزایــش نــرخ کارمــزد خدمــات 
بانکــی گفــت: مســئوالن و مــردم بایــد اجــازه 
دهنــد شــبکه بانکــی متناســب بــا هزینه های 
صورت گرفتــه در بخــش خدمــات الکترونیکــی 
کــه بســیار هم پرهزینه اســت، درآمد کســب 
و  خدمــات  بهبــود  بــه  نهایــت  در  تــا  کننــد 

رقابتی تر شدن فضا منجر شود.
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با بیان 
پرداخت ۸۲۰۰فقره تســهیات ودیعه مسکن 
از ســوی ایــن موسســه گفــت: ایــن موسســه 
تعهــدات خــود در ایــن حــوزه را کــه حتــی از 
برخی از بانک ها نیز بیشتر است، انجام داده 

و خواهد داد.
جوادی در ادامه به انجام مسئولیت های 
اجتماعــی موسســه ملل اشــاره کــرد و افزود: 
ســاخت 15خانــه بهداشــت، تامیــن تجهیــزات 
مورد نیاز برای بیماران کرونایی چون اکسیژن 
و کمک هــای باعوض با دانش آموزان و کمک 
مــوارد  جملــه  از  را  پایــدار  اشــتغال زایی  بــه 
ملــل  موسســه  اجتماعــی  مســئولیت های 

برشمرد.

معــاون اجتماعــی پلیس فتــا، از معرفی 
مجرمان نرم افزارهای جعلی بانکی که اقدام 
بــه خالــی کــردن حســاب کاربران مــی کردند 

خبر داد.
رامیــن پاشــایی دربــاره اینکــه مجرمان 
اینترنتــی با اشــکال مختلف ســعی بر خالی 
کردن حســاب بانکی سری افرادی دارند که 
از روی ناآگاهــی و یــا ســاده لوحی اطاعات 
بانکــی خــود را در اختیــار آنهــا می گذرانــد، 
بــه خبرگــزاری بــازار گفت: مــردم نباید گول 
بخورنــد  را  فریبنــده  و  جعلــی  پیامک هــای 
و در مقابــل دریافــت پیامک هــای دروغیــن 
چون »شــما جایزه فان مســابقه شده اید« 
و ... اطاعــات محرمانــه و شــخصی بانکــی 

خــود را درز کننــد چراکــه مجرمــان اینترنتی 
بــه  دسترســی  بــا  و  هســتند  کمیــن  در 
اطاعــات بانکی افراد ناآگاه حســاب آنها را 

می کنند. خالی 
انتشــار  و  طراحــی  یــادآوری  بــا  او 
ایرانــی  بانــک  چنــد  جعلــی  اپلیکیشــن های 
افــزود:  گذشــته  روزهــای  در  گوگل پلــی  در 
اگــر پلیــس بــه موقــع وارد عمل نمی شــد این 
احتمــال وجــود داشــت کــه حســاب خیلــی از 
کاربران بانکی از این طریق با نصب اپلیکشن 
جعلــی گوگل پلی خالی شــود؛ امــا همراهی و 
همــکاری مــردم بــا پلیــس موجب شــد تــا این 
نرم افزار جعلی از بستر بانک های کشور پاک 

شود.

دزدان اینترنتی در چنگال قانون
پاشــایی بــا بیــان اینکــه جزئیــات و نحوه 
شناسایی مجرمانی که از نرم افزارهای جعلی 
و ســایبری اقــدام بــه دسترســی حســاب های 
بانکــی برخــی افــراد کــرده انــد طــی روزهــای 
آینده اطاع رســانی می شود، گفت: درصورت 
برخــورد بــا پیامک هــای مشــکوک و فریبنــده 
مــردم با تیزهوشــی باید موضــوع را به پلیس 
اطــاع دهنــد از طرفــی نیــز بانک هــا بایــد در 
راســتای حفظ و صیانت از حســاب های بانکی 
مشــتریان درصــورت برخــورد بــا نرم افزارهــای 
جعلــی موضوع را در ســریعترین زمان ممکن 
بــه پلیــس اطــاع دهنــد تــا مانــع از فعالیــت 

سوءاستفاده کنندگان شوند.
معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ادامه داد: 
بانک هــا عــاوه بــر گزارش ســریع و بــه موقع 
مجرمــان بانکــی بــه پلیــس بایــد بــه موضــوع 
آمــوزش کاربــران و مشــتریان توجــه کننــد و 
بــرای آگاهــی آنهــا از چگونگــی نحــوه فعالیت 
سوء اســتفاده کنندگانی کــه بــا ایجــاد طعمــه 
گوناگــون  ترفندهــای  و  پیامــک  ارســال  بــا 
قربانیــان را به ســمت دســتگاه های خودپرداز 
می کشــانند تــا به اطاعات بانکی آنها دســت 
یابنــد را را آگاه کننــد و هــر از چنــد گاهــی 
خــود  مشــتریان  بــرای  را  انبــوه  پیامک هــای 
ارســال کنند تا آنها قربانی سوء اســتفاده های 

اینترنتی نشوند.

معاون اجتماعی پلیس فتا: بانک ها کاربران را از سوءاستفاده کنندگان 
مالی آگاه کنند

تشریح دالیل تاخیر در بانک شدن موسسه ملل

سلطانی زاده، عضو شورای عالی کانون صرافان: 
1۰۰ معامله گر غیرمجاز رمزارز درگاه پرداخت 

دریافت کرده اند



شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات
 . چهار شنبه . 26 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4792 . 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی خرید و دوخت البسه مورد نیاز بیماران بستری مرکز آموزشی 
و درمانی شهید مطهری شهرستان ارومیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از جمله دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ، و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت اخذ شرایط مناقصه و شرکت 

در مناقصه اقدام نمایند .
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه : مورخ 1400/08/26 می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ( دانلود ) از سایت : از مورخ 1400/08/26 الی 1400/08/30
مهلت زمانی ارائه مدارک : تا ساعت 14:30 مورخ 1400/09/13

)مهلت زمان انجام بارگزاری مدارک شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، و تحویل پاکت » الف « به حراست دانشگاه )

زمان بازگشائی : ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 1400/09/14
آدرس و تلفن دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

آدرس : ارومیه ، بلوار رسالت ، انتهای کوی اورژانس ، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
تلفن : 31937212– 044

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 - 021
دفتر ثبت نام : 88969737 – 85193768

اداره امور قراردادها ، مناقصات و مزایدات 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

شناسه آگهی : 1224725

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
شماره آگهی مناقصه : 1400/47/83127 

* مشخصات مناقصه :

* ارزیابی کیفی مناقصه گران : 

* نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

* تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

انتشار نوبت اول : 1400/08/25 نوبت دوم : 1400/08/26  کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران  

شناسه آگهی: 1221191

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای به روش معمولی 
موضوع مناقصه :  تامین بخشی از خدمات تخصصی مورد نیاز مدیریت عملیات حفاری خشکی -1

ت دوم(
) نوب

شركت ملی نفت ایران

مبلغ برآورد یکساله ) ریال (شماره مرجع سامانه ستادنام مناقصه گزار

000ر000ر770ر319 ریال      2000093985000697شرکت ملی حفاری ایران

روش ارزیابی 

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

دریافت اسناد

از 27 /1400/08 تا 1400/09/06تاریخ شروع و پایان  دریافت اسناد 

تاریخ شروع و پایان استعالمهای 
ارزیابی کیفی

از  07/ 1400/09  تا  1400/09/20

آدرس مناقصه گزار جهت دریافت 
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( ریالمبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

 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( 90مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

 کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

می شود .

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

شـرکت فرودگاه هـا و ناوبـری هوایـی ایـران )اداره کل فرودگاه هـای اسـتان فـارس( در نظـر دارد 
راهبـری و نگهـداری كلیـه سیسـتم های  تأسیسـاتی  )بـرق و مكانیـك(  فرودگاه هـای اسـتان فـارس 
)شـامل فرودگاه های شـیراز ، جهرم ، فسـا ، داراب و سـایت تأسیسـات ایسـتگاه RCAG  سـیدان( 
را به مدت یک سـال در قالب فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشـخاص حقوقی واجد 

شـرایط واگـذار نماید.
مهلـت و محـل دریافـت  اسـناد : دریافـت اسـناد مناقصـه از روز سـه شـنبه مـورخ  1400/08/25  
لغایت دوشـنبه مورخ  1400/09/01 از طریق درگاه سـامانه تداركات الكترونیكی دولت )سـتاد( به 

آدرس :www.setadiran.ir  انجـام خواهـد گردیـد.
کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا مراجعـه بـه سـامانه سـتاد نسـبت بـه دریافـت 

اسـناد و شـرکت در مناقصـه مذکـور اقـدام نماینـد. 

نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1400/08/25- نوبت 2 : روزنامه عصر اقتصاد 1400/08/26

شناسه آگهی : 1223041

»آگهی تجدید مناقصه عمومی «
شماره  33-00  ) یك مرحله ای (   

ت دوم(
) نوب

شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاه  های استان فارس

 شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار" انجام خدمات تخلیه، 

و نگهداری 180.000 تن شمش فوالدی در خارج از محوطه اسکله شهید رجایی و بارگیری ،حمل و 
تخلیه در خن کشتی " اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های دارای سوابق مرتبط در این زمینه دعوت 
بعمل می آورد حداکثر تا تاریخ 1400/09/05، نامه اعالم آمادگی خود را به همراه مدارک زیر به 

آدرس ایمیل SJS.TENDER1400@GMAIL.COM  ارسال نمایند.
• اسناد و مدارک: 

1- درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه (اعالم آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت 
و همراه الزامی است.)

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. (شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین 
تغییرات و ...)

3- رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.
)قرارداد و رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(

4- مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته)صورتهای مالی سه سال اخیر(
5- گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه

6- دانلود،تکمیل وارسال فرم "خوداظهاری تامین کنندگان" از نشانی اینترنتی SJSCO.IR قسمت 
خرید وفروش

• شرایط :
1- محل اجرا؛ بندرشهید رجایی 

2- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
3- شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09139964877 تماس حاصل نمایید. ) پاسخگویی در 
ساعات اداری (

5- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.
واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

" آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکار "
"شماره 30-00-خ"

شركت سهامی برق منطقه ای 
هرمزگان

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

سیمان شرق ؛ نخستین شرکت 
سیمانی 1000 میلیارد تومانی

مدیرعامل شرکت سیمان شرق با اشاره به برگزاری 
مجمــع عمومــی عادی ســاالنه این شــرکت در تاریخ 29 
آبان ماه عملکرد شــرکت ســیمان شــرق در ســال مالی 
منتهی به شهریور ۱۴۰۰ را بی نظیر خواند و از ارزآوری 
 9 میلیون دالری این شــرکت در این ســال مالی و رشــد

3 برابری نسبت به سال قبل خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومی ســیمان شــرق، مهندس 
ابراهیمی اینگونه بیان داشت: در راستای منویات مقام 
معظــم رهبــری )مد ظله( و در ســال تولید، پشــتیبانی ها 
و مانــع زدایــی هــا، شــرکت ســیمان شــرق )ســهامی عام( 
عملکــرد چشــمگیر خــود را در ســال مالــی منتهــی به ۳۱ 

شهریورماه ۱۴۰۰ متجلی نمود.
وی با بیان اینکه ســیمان شــرق در ســال گذشته با 
چالــش هــای بســیاری مواجــه بــود، ادامه داد: عــاوه بر 
تداوم تاثیر شرایط کرونایی بر بازار صادراتی، درگیری ها 
و تحوالت داخلی کشــور افغانســتان که منجر به بســته 
شــدن مســیر صادراتی به این کشــور شد، سبب شد که 
بــه دنبــال شناســایی مقاصد جدیــد صادراتی باشــیم که 
گشــایش های خوبی در این زمینه صورت گرفته اســت. 
در همین راســتا، ســیمان شــرق  موفق به کســب عنوان 

صادرکننده نمونه استانی در سال ۱399 گردید.
مهندس ابراهیمی ادامه داد:  چالش بزرگ دیگری 
کــه مــا و کل صنعــت ســیمان کشــور بــا آن مواجــه بوده 
و هســت، چالــش تامیــن پایــدار انــرژی خطــوط تولیــد و 
قطع گاز کارخانجات در زمستان و قطع برق در تابستان 
اســت کــه مشــکات زیــادی را بوجــود آورد و منجــر بــه 

توقف تولید شد.
وی افزود: شــرکت ســیمان شــرق در راستای ایفای 
در  ممتــازی  نقــش  خــود،  اجتماعــی  هــای  مســئولیت 
پیشــگیری از تعدیــل نیــروی کار و  نیــز حفــظ اشــتغال 
موجود و ایجاد اشتغال جدید با رعایت دستورالعمل ها 
و شیوه نامه های بهداشتی ایفا نموده است که در این 
زمینــه موفــق به دریافت تقدیرنامه از وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی گردید.

مهنــدس ابراهیمــی ادامــه داد: بــا وجــود همــه این 
چالش ها و موانع، مجموعه سیمان شرق دستاوردهای 
بزرگی در ســال مالی گذشــته گردیده است. این شرکت 
در عملکــرد مالــی خود رشــد ســود تلفیقــی ۱۰۴ درصدی 
را حاصــل کــرده اســت. درآمــد تلفیقــی شــرکت نیــز 89 
درصد رشــد داشــته اســت. نقطــه اوج عملکــرد مجموعه 
شرکت های سیمان شرق، فروش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد 
تومانــی در ســال گذشــته اســت کــه ســیمان شــرق را 
تبدیــل بــه نخســتین شــرکت ســیمانی ۱۰۰۰ میلیــاردی 
نمــوده اســت. وی افــزود: یکــی از نقــاط قــوت مجموعــه 
سیمان شرق، دارا بودن مجموعه کاملی از شرکت های 
مرتبــط بــا زنجیــره ارزش صنعت ســیمان اســت.عملکرد 
عملکــرد  نیــز  شــرق  ســیمان  زیرمجموعــه  شــرکت های 
مطلوبی بوده اســت. همچنین همه شرکت ها موفق به 

دریافت گزارش حسابرسی مطلوب  شده اند.
مجموعــه ســیمان شــرق توانســته بــا ثبــت رکــورد 
ســال  نســبت  بــه  ریــال  میلیــارد   2،8۱۱ خالــص  ســود 
مالــی قبــل ۱۰۴ درصــد رشــد داشــته باشــد که ایــن مهم 
ایــن هلدینــگ  دلیــل عملکــرد مجموعــه شــرکتهای  بــه 
میســر گردیــده، بدیــن صــورت که رشــد ســود خالص به 
نســبت ســال مالی 99 برای شرکت سیمان سفید شرق 
۳۹۷ درصــد، فرآورده هــای بتنــی بــه عنوان تنها شــرکت 
بورســی زیرمجموعه ســیمان شــرق ۴3۰ درصد، شــرکت 
ذغــال ســنگ۲۰۲ درصــد و شــرکت حمــل و نقــل ســپهر 
۳۵۲ درصــدی بــه ثبــت رســیده اســت و تمام شــرکتهای 
زیرمجموعــه از زیــان انباشــته خــارج شــده و ســود بیــن 
سهامداران تقسیم گردید. روی هم رفته عملکرد زنجیره 
خدمات و محصوالت در مجموعه ســیمان شــرق عملکرد 
درخشــانی بــوده اســت. عــاوه بــر آن، شــرکت ســیمان 
ســفید شــرق، اقدامــات الزم را جهــت درج نماد و عرضه 
در فرابورس در دستور کار داشته و در سال مالی پیش 

رو عرضه خواهد شد.

نمایشگاه سه روزه توانمندسازی و حمایت 
بــا هــدف  از شــرکت های منطقــه عســلویه کــه 
شناســایی نیــاز شــرکت های پتروشــیمی منطقــه 
به منظــور تأمیــن از طریــق واحدهــای  صنعتــی و 
خدماتــی فعــال در شهرســتانهای منطقه توســط 
 صنایع پتروشــیمی خلیج فارس برگزار شده بود 

امروز به کار خود پایان می دهد.
نمایشــگاه  خبــری  ســتاد  گــزارش  بــه 
شــرکت های  از  حمایــت  و  توانمندســازی 
منطقــه عســلویه در تأمیــن نیازهــای عمومــی و 
نمایشــگاه  پتروشــیمی،  شــرکت های  تخصصــی 
»توانمندســازی و حمایــت از شــرکت های منطقه 
عسلویه در سالن  اجتماعات منطقه ویژه اقتصاد 
انــرژی پــارس  »عســلویه« کــه روز دوشــنبه  کار 
و  اســتانی، محلــی  مقامــات  بــا حضــور  را  خــود 
مدیــران عامل و مدیران شــرکت های  پتروشــیمی 
اســدی  ســخاوت  همچنیــن  و  پــارس  منطقــه 
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی پــارس آغــاز 
کــرده بــود، امروز به کار خود پایان می دهد. این 
نمایشــگاه فرصت مناســبی بــرای معرفی ظرفیت 
شــرکتهای بومــی منطقــه و ایجاد رونــق اقتصادی 

در کل استان بوشهر است.
نخســت  روز  در  گــزارش،  همیــن  بــر  بنــا 
برگزاری خبری نمایشگاه توانمندسازی و حمایت 
از شــرکت های منطقه در تأمین نیازهای عمومی 
عســلویه،  پتروشــیمی  شــرکت های  تخصصــی  و 
مدیرعامــل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
تولیدکننــدگان  بــه  نمایشــگاه  از  بازدیــد  ضمــن 
بــه  متوســط محلــی  و  خــرد  و صاحبــان صنایــع 

گفت وگو نشست. 
جعفــر ربیعــی در ایــن بازدیــد ضمــن حضور 
در اکثــر غرفه هــای ایــن نمایشــگاه کــه بــا حضــور 
بیــش از  ۲۵۰ شــرکت بومــی در قالــب ۱۸ گــروه 
کاالیــی و ۴۰ شــرکت دانــش بنیــان در بیــش از 
۲۵۰۰ مترمربع فضای نمایشــگاهی به مدت ســه 
روز از عصــر روز گذشــته آغــاز بــه کار کــرده، بــا 
توانمندی ها و مشکات این شرکت ها آشنا شد. 
وی همچنیــن توانمندی شــرکت های منطقه 
را خــوب توصیــف کــرد و خواســتار حمایــت همــه 
جانبــه شــرکت های پتروشــیمی منطقــه عســلویه 
بــرای اســتفاده از توانمنــد و ظرفیت شــرکت های 
و  محلــی  اقتصــاد  تقویــت  راســتای  در  محلــی 
همچنیــن افزایــش اشــتغال در منطقــه میزبــان 

صنعت پتروشیمی شد.
صنایــع  گــروه  مدیرعامــل  مراســم  ایــن  در 
پتروشــیمی خلیج فارس، بــا بیان اینکه مجموعه 
اقدامات شــرکت پتروشــیمی در حوزه مســئولیت 

ایــن  در  گفــت:  بــوده،  دفــاع  قابــل   اجتماعــی 
ســال ها اتفاقات بزرگی در حوزه مسئولیت های 
اجتماعــی رقــم خــورده، نمی خواهیــم ادعا کنیم 
 کــه صنعــت پتروشــیمی در ایــن حــوزه نمــره ۲۰ 

گرفته اما قطعا نمره قبولی گرفته است.  
انجــام  اینکــه  بیــان  بــا  ربیعــی  جعفــر 
مســئولیت های اجتماعــی موجــب برکــت بــرای 
ایــن صنعــت اســت و خدمتــی اســت کــه بایــد 
بــه مــردم بومــی و  محلــی و به ویژه همســایگان 
بــا  ارائــه شــود، تاکیــد کــرد: مــا  پتروشــیمی ها 
اجــرای برنامه هــای مســئولیت های اجتماعی در 
حوزه هــای  خانــواده، آموزش و پــرورش، ورزش، 
از  حمایــت  و  اشــتغال  و  درمــان  و  بهداشــت 
زندانیــان بــه دنبــال خدمتی ماندگار و گذاشــتن 

یک  یادگاری نیک از خود در منطقه هستیم.  

 پیشنهاد ایجاد میز خدمت

از سوی استانداری بوشهر
معــاون  باســتین،  علــی  مراســم  ایــن  در 
بوشــهر،  اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی 
خواســتار ایجــاد میــز مشــترک ســرمایه گذاری، 

تامیــن کاال  و دریافت خدمات صنایع پتروشــیمی 
از شــرکت بومــی و محلــی و همچنیــن افزایــش 
بانک هــای  در  پتروشــیمی ها  ســپرده گذاری 

توسعه ای  استان بوشهر شد.  
دکتــر  مراســم  ایــن  از  دیگــر  بخشــی  در 
مرویــان حســینی، مشــاور مســئولیت اجتماعــی 
گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس با اشــاره 
در  اجتماعــی  مســئولیت  مطالعــات  بــه  انجــام 
ســال های ۹۷ و ۹۸ توســط ایــن گــروه و ســپس 
آغاز اجرای طرح های خورسندساز از  سال  ۱۳۹۹ 
ابتــدا در منطقــه ماهشــهر و ســپس آغــاز اجــرای 
ایــن طرح هــا در منطقــه عســلویه، ویژگــی ایــن 
طرح ها را مشــارکتی بودن آن  با هدف مشــارکت 
دســتگاه های مســئول، تدوام این طرح ها و ارائه 

خدماتی ماندگار به مردم منطقه عنوان کرد.  
مدیــر برنــد، مســئولیت اجتماعــی و روابــط 
عمومــی گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس 
هــم در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه ایــن کــه چنین 
 نمایشــگاهی پیــش از ایــن در ماهشــهر انجــام و 
حــدود ۶۰ تفاهــم نامــه فــی مابیــن شــرکت های 
گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس و  واحدهای 
تولیدی کوچک و متوسط بسته شد، گفت: بیش 
از ۳۰ درصــد ایــن تفاهــم نامه هــا تــا ایــن لحظــه 
تحقــق پیــدا کرده انــد و با برداشــته  شــدن موانع، 
امید داریم تا همه این تفاهم نامه اجرایی شــوند 
و بتواننــد گــردش مالــی خوبــی برای شــرکت های 

محلی ایجاد کند.  
ایــن  برگــزاری  اینکــه  بیــان  بــا  گلــی  جــواد 
نمایشــگاه فرصــت مناســبی اســت تــا کســب و 
کارهــای منطقــه رونــق پیــدا کــرده و شــرکت های 
تولیــدات  و  محصــوالت  خریــد  بــا   پتروشــیمی 
محلــی  متوســط  و  کوچــک  تولیــدی  واحدهــای 
بتوانند در پیشــرف معیشــت، کسب و کار، سبد 
 اقتصــادی و وضــع مالــی ســهمی داشــته باشــند، 
اظهــار داشــت: از تمــام بانک هایــی کــه در تحقق 

این روند ما را یاری کردند تشکر  می کنیم.  

امضاء تفاهم نامه 8هزار 
میلیاردتومانی پازارگاد

حجــت نظــری، مدیرعامــل شــرکت عملیات 
غیرصنعتــی پــازارگاد نیز در این مراســم با اشــاره 
به حضور مدیرعامل بانک ملت در این  مراســم و 
نمایشــگاه، از امضای تفاهم نامه ای بین پازارگاد 
و بین بانک ملت به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان 
بــرای اجــرای پروژه  عظیم اســکان در عســلویه در 

مدت زمان شش سال خبر داد.  

آغاز جشنواره استعدادیابی 
هنرمندان نوجوان و جوانان 

استان بوشهر 
و  »توانمندســازی  رویدادهــای  دیگــر  از 
حمایت از شرکت های منطقه عسلویه« رونمایی 

از پوستر جشنواره آفتاب خلیج فارس در مراسم 
افتتاحیــه نمایشــگاه با حضور  مدیرعامل شــرکت 
صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس، مدیــران عامل 
شــرکت های پتروشــیمی منطقــه پــارس و حجــت 
اشــرف زاده ســفیر این  جشــنواره اســتعدادیابی، 
بــود.  در ایــن جشــنواره کــه تــا اســفندماه ۱۴۰۰ 
ادامــه خواهــد داشــت، اســتعدادهای جوانــان و 
نوجوانــان  جنــوب اســتان بوشــهر در زمینه هــای 
موسیقی، شعر و داستان، هنرهای تجسمی و... 
شناســایی، انتخــاب، معرفــی و حمایــت خواهنــد 
شــد. این جشــنواره با همکاری شــرکت های تابعه 
گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در راســتای 
تحقق مسئولیت های اجتماعی، توسعه  فرهنگی 
مناطــق همجــوار صنعــت و رضایتمنــدی هــر چــه 
بیشــتر مــردم نجیــب و خونگــرم جنــوب اســتان 

بوشهر برگزار می شود. 
گفتنی اســت در این نمایشــگاه که تا امروز 
۲۶ آبــان مــاه در مجموعــه فرهنگــی و ورزشــی 
تــا  ۲۲   ۱۷ ســاعت  از  عســلویه  نایبنــد  خلیــج 
 برپاست بیش از ۲۵۰ شرکت بومی در قالب ۱۸ 
گروه کاالیی شامل لوازم مصرفی عمومی تصفیه 
آب و فاضــاب،  تاسیســات، مصالح، موادغذایی، 
پوشــاک و البســه، لبــاس کار و تجهیــزات ایمنی، 
تجهیــزات پزشــکی، لــوازم التحریــر، لــوازم برقــی 
ضدعفونــی،  و  شــوینده  مــواد  و  الکترونیکــی، 
و  اداری  تجهیــزات  ســلولزی،  محصــوالت 
تجهیــزات  مصــرف،  یک بــار  ظــروف  کامپیوتــری، 

 ترافیکــی، آتش نشــانی، ابزارآالت عمومی و ابزار 
و اقام بســته بندی و همچنین ۴۰ شرکت دانش 

بنیان حضور دارند.  
الزم به ذکر است که شناسایی محصوالت، 
نیــاز  مــورد  تخصصــی  و  عمومــی  خدمــات 
شــرکت های پتروشــیمی منطقــه به منظــور تأمین 
از طریــق واحدهــای  صنعتــی و خدماتــی فعال در 
ســطح شهرســتان عســلویه، کنــگان، جــم، دیــر، 
مســئولیت  اثربخشــی خدمــات  میــزان  افزایــش 
اجتماعی گروه  صنایع پتروشــیمی خلیج فارس و 
شــرکت های تابعــه در منطقه، ایجــاد و راه اندازی 
مشــاغل مســتعد و اثربخش متناســب با شــرایط 
پتروشــیمی،  صنایــع  روز  نیازهــای  منطقــه  و 
شناسایی ظرفیت واحدهای صنعتی منطقه برای 
تأمیــن کاالهای عمومی شــرکت های پتروشــیمی، 
 تقویت تشــکل های تولیدکنندگان صنایع تولیدی 
و  محلــی  جامعــه  متوســط  و  خــرد  خدماتــی  و 
ایجــاد شــبکه یکپارچه از آن ها جهت  فعالســازی 
شناســایی  موجــود،  اســتفاده  بــا  ظرفیت هــای 
و معرفــی ارائه دهنــدگان خدمــات کســب و کار 
دانــش بنیــان در جهت تقویت  واحدهای صنعتی 
در زمینه هــای بهبــود فرآینــد تولیــد و به کارگیــری 
و  آمایشــی  مطالعــات  بررســی  و  نویــن  فنــاوری 
شناسایی پتانسیل های  منطقه ای موثر در سطح 
متوســط  و  کوچــک  خدماتــی  و  تولیــدی  صنایــع 
جامعــه ی محلــی از مهمترین اهداف برگزاری این 

رویداد است.  

 برگزاری نمایشگاه »توانمندسازی و حمایت از شرکت های 

منطقه عسلویه« با هدف ایجاد رونق اقتصادی در استان بوشهر



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . چهار شنبه . 26 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4792 .  

 14 سازمان مردم نهاد
در کاشان در سال 1400 

مجوز فعالیت گرفتند
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی فرمانــداری 
ویــژه کاشــان در حاشــیه نشســت شــورای توســعه و 
حمایت از تشــکل های مردم  نهاد شهرســتان اعالم کرد 
که از فروردین تا آبان ســال جاری، 14 پروانه فعالیت 
بــرای ســازمان های مــردم نهــاد صــادر شــده و 5 پروانه 

فعالیت نیز تمدید شده است.
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی 
فرمانــداری ویــژه کاشــان، عباســعلی قپانی پــور افــزود: 
تاکنون 4 جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل های 
مــردم نهــاد برگــزار شــده کــه 13 مصوبــه در خصــوص 

وظایف این شورا به تصویب رسیده است.
او بیــان کــرد: تمام تالش ما در راســتای حمایت از 
سمن ها و حضور پر رنگ این تشکل ها در سطح جامعه 
اســت، چراکه ســازمان های مردم نهاد پل ارتباطی میان 
دولت و مردم و در واقع بازوان دولت در خدمت رسانی 

مناسب به شهروندان هستند.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی فرمانــداری 
ویژه کاشــان درباره ماهیت تشــکل های مردمی تصریح 
کرد: ماهیت ســازمان های مردم نهاد غیر سیاســی و در 
راستای رسیدگی و پیگیری برای رفع مشکالت اجتماعی 
و فرهنگی در سطح جامعه است که نمونه بارزی از آن 
مشــارکت در اوضاع ســخت مبارزه با ویروس کرونا بود 

که تمامی گروه های مردمی به میدان آمدند.
قپانی پــور در ادامــه اظهــار کــرد: به صــورت دوره ای 
کارشناسان فرمانداری نحوه فعالیت سازمان های مردم 
نهــاد را مــورد بررســی و  ارزیابــی قــرار می دهنــد کــه در 
ایــن مــدت 13 مــورد بازدیــد مســتقیم انجــام شــده کــه 
ایــن بازدیدهــا بــه صــورت دوره ای و به منظــور کمــک بــه 
تشــکل های مــردم نهــاد انجــام می شــود. او در خصوص 
فعالیت تشکل های مردم نهاد در سطح شهرستان بیان 
کرد: در ســطح شهرســتان کاشــان، 137 ســازمان مردم 
نهاد در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی فعالیت 
دارند که نماینده کل این تشــکل ها در شــورای توســعه 
و حمایــت از تشــکل هــای مــردم نهاد شهرســتان حضور 

داشته و دارای حق رای در تصمیمات این شوراست.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی فرمانــداری 
ویژه کاشان اظهار کرد: کاشان تنها شهرستان در استان 
اصفهان است که دارای مجمع هم اندیشی سازمان های 
مردم نهاد است، این مجمع در شهریور 1397 با حضور 
اعضای اصلی سمن ها )مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره( 
هــدف ارتقــای ســطح تعامل و همکاری بین تشــکل ها و 
ســازمان های مردم نهاد شهرســتان در ارتبــاط با جامعه 
و دولــت و ارائــه خدمات بــه گروه های هدف و همچنین 
کمــک بــه ارتقــای ســطح کیفــی فعالیت هــای تشــکل ها 
و ارزیابــی میــزان اثربخشــی و آسیب شناســی فعالیــت 
آن هــا و ارائــه راهکارهــای مناســب و کمــک بــه تامیــن 
منابع و حمایت مادی و معنوی و طراحی و پیاده ســازی 
و  موضوعــی  تخصصــی  اســتانداردهای  و  شــاخص ها 
ایجــاد بانــک اطالعــات تشــکل ها و همــکاری همه جانبه 
بــا دبیرخانــه و هیــات نظــارت ســازمان های مــردم نهــاد 
شهرستان تشکیل شد. قپانی پور افزود: از دیگر اهداف 
تشــکیل مجمــع برگــزاری کارگاه های آموزشــی، همایش 
و ســمینارهای مرتبــط و ارائــه مشــاوره و راهنمایــی بــه 
متقاضیان تاســیس و ثبت تغییرات و کمک برای حل و 

فصل اختالفات و داوری تشکل هاست.

 کشف پولشویی
360 میلیارد ریالی در شیراز

رئیــس کل دادگســتری اســتان فــارس از کشــف 
یک فقره پول شویی 360 میلیارد ریالی با هوشیاری و 

درایت سربازان گمنام امام زمان )عج( خبر داد.
موســوی  ســیدکاظم  والمســلمین  حجت  االســالم 
بــا بیــان اینکــه متهــم ایــن پرونده بــا دســتور قضایی در 
بازداشــت به ســر می برد، گفــت: فعالیت های اقتصادی 
ایــن متهــم طــی یــک ســال مــورد کاوش و بررســی قــرار 
گرفتــه اســت و ایــن تحقیقات زیر نظــر بازپرس ویژه در 

دادسرای انقالب اسالمی شیراز ادامه دارد.
میــزان  بــا  نــوع فعالیــت متهــم  اینکــه  بیــان  بــا  او 
گــردش مالی او مناســب نبوده اســت، گفــت: فرد مذکور 
نقدینگی هــای خــود را بــه امــوال منقــول و غیرمنقولــی 
از جملــه خودروهــای لوکــس، بــاغ و آپارتمــان در نقــاط 
مختلــف و بــه نــام افــراد متعــدد تبدیــل کرده اســت. این 
مقــام ارشــد قضایــی اســتان خاطرنشــان کرد: ایــن متهم 
عالوه بــر کتمــان امــوال و داریــی هــای خــود منشــأ اموال 
تحصیــل را نیــز پنهــان کــرده اســت. موســوی بــا توجه به 
جرائــم مالــی و اقتصادی شــرایط ویژه اقتصادی کشــور را 
مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: اثرات مخرب جرائمی 
هماننــد پول شــویی و فرارهــای مالیاتی بر اقتصاد کشــور 
زیــاد اســت و الزم اســت قضات اســتان به صــورت ویژه و 
تخصصــی و بــا همــکاری ضابطیــن و اقدامــات فنــی آنــان 

اقدام به کشف و پیگیری این دسته از جرائم کنند.

اخبـــــــــــــــــار

نیاز سدهای باغان و دشت 
پلنگ بوشهر به 200 میلیارد 

تومان آورده داخلی
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان بوشهر از 
نیــاز ۲00 میلیــارد تومانی این اســتان بــرای تامین ۷.5 
درصــد از ســهم آورده داخلــی ســدهای باغان و دشــت 

پلنگ این استان خبر داد.
علــی محمــدی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا افزود: 
باغان و دشــت پلنگ اســتان بوشــهر از جمله ســدهایی 
هســتند که باید از محل فاینانس خارجی تامین اعتبار 
شــوند؛ اما براســاس قانون دولت نیز باید 1۵ درصد به 
عنوان ســهم آورده داخلی برای این سدها تامین اعتبار 
کند. او بیان کرد: در این راستا تاکنون 7.۵ درصد سهم 
آورده داخلــی تامیــن و تالش می شــود در اصالح بودجه 

امسال و سال آینده مابقی این سهم نیز تامین شود.
بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
بوشــهر برای تکمیل هر یک از ســدهای باغان و دشــت 
پلنــگ یکهــزار میلیــارد تومــان باید ســرمایه گذاری انجام 
شــود. محمــدی یــادآور شــد: ســد باغــان بــا ۶۰ درصــد 
پیشرفت فیزیکی با رویکرد تامین آب شرب و کشاورزی 
در شهرســتان جــم احــداث و اوایل ســال آینــده آبگیری 
می شــود. او ادامــه داد: همچنیــن ســد دشــت پلنگ نیز 
شــروع خوبــی داشــته و بــا توجه بــه برنامه ریــزی انجام 

شده باید تا سال 14۰۲ آبگیری شود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان بوشــهر 
درباره خط انتقال آب از سد باغان نیز گفت: این پروژه 
از محل منابع داخلی و مشــارکت صنایع پایین  ســتی با 

7۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.
محمدی در باره ســد اخند در شهرســتان عســلویه 
اظهار کرد: این ســد با هدف کنترل ســیالب های فصلی 
و تبدیــل تهدیــد خطــر بــه فرصت و اســتفاده از حدود ۲ 
میلیون متر مکعب جریان آب برای مصارف آشامیدنی، 
کشــاورزی و تغذیه آبخوان پایین دســت در ســال 97 با 
ارتفــاع 3۲ متــر، طــول تــاج 113 متر و حجــم مخزن 1.9 

متر مکعب از نوع بتنی آغاز و آماده آبگیری است.
او ادامــه داد: حوضــه آبریــز اخنــد بــا 4۵ کیلومتــر 
مربــع مســاحت ســاالنه بیــش از ۲ میلیــون و 4۰۰هــزار 
متر مکعب رواناب تولید می کند و هر سال شاهد وقوع 
سیالب های مخرب و بروز خسارت به مناطق مسکونی، 
آن  مجــاور  امــالک  و  زمین هــا  زیربنایــی،  تاسیســات 
می شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر 
ســد دهــرود را از دیگــر خواســته های مــردم دشتســتان 
عنــوان کــرد و گفــت: مجوزهــای الزم زیســت محیطی، 
میــراث فرهنگــی و بهداشــتی بــرای اجــرای ســد دهــرود 
گرفته شده است و با انجام آگهی فراخوان سرمایه گذار 

ردیف اجرایی برای آن گرفته می شود.

تاکید جهاد کشاورزی کرمانشاه 
 بر گسترش سطوح بیمه

در تمام بخش های کشاورزی 
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان کرمانشاه 
خســارت ها  جبــران  خصــوص  در  بیمــه  اهمیــت  بــه 
پرداخت و اعالم کرد که تنها راه حمایت از کشــاورزان 
و جبــران خســارت های آ ن هــا از طریــق بیمــه اســت، 
درنتیجه با جدیت به دنبال گســترش ســطوح بیمه در 

همه بخش های کشاورزی هستیم.
بــه گزارش روابط عمومی ســازمان جهادکشــاورزی 
استان کرمانشاه، نوربخش حاتمی با تشکر از اقدامات 
بانــک کشــاورزی و صنــدوق بیمــه گفــت: طی ســال های 
اخیــر با توجه به خســارت هایی که به بخش کشــاورزی 
بیمــه  و  کشــاورزی  بانــک  همــواره  اســت،  شــده  وارد 
بــه  غرامت هــا  پرداخــت  به منظــور  را  الزم  همکارهــای 
کشــاورزان داشــتند. او افــزود: حجــم پرداخت های بیمه 
طی ســالیان اخیر با توجه به خســارت های خشکســالی 
و ســایر حــوادث افزایش یافتــه و همین امر باعث توجه 
کشــاورزان بــه بیمــه شــده اســت. رئیس ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان کرمانشــاه خاطرنشــان کرد: در طرح 
جهش تولید نقش بیمه محصوالت کشاورزی به صورت 
ویــژه دیــده شــده اســت و اســتقبال کشــاورزان از بیمــه 
بــا  ســال های  محصــوالت کشــاورزی نیــز در مقایســه 

گذشته بیشتر شده است.

503 معــدن آذربایجــان  غربــی فرصتــی 
بی نظیر برای توسعه منطقه به شمار می رود 
تــا بهره وری از این ظرفیت خدادادی، محرک 

چرخ های قطار اقتصادی کشور باشد.
بــه گــزارش ایرنــا، توســعه هــر کشــوری 
نیازمنــد توجه به بخش های مختلف فرهنگی،  
اقتصــادی و اجتماعــی آن کشــور اســت کــه در 
همین راســتا بهره وری از نعمت های خدادادی 
می تواند برای مردم و کشور ثروت آفرینی کند.
وجــود مــزارع غنــی، ایــن خطه از کشــور 
را به قطب محصوالت کشــاورزی تبدیل کرده 
است، اما باید اذعان کرد که در کنار ظرفیت 
نعمــت  یــک  غنــی  کشــاورزی وجــود معــادن 
خــدادادی را بــرای مــردم ایــن منطقــه به وفور 
فراهــم کــرده اســت تــا این نقطه از کشــور به 

سرزمین فرصت های بی نظیر شناخته شود.
آذربایجان غربــی  معــادن  محــدوده 
زون هــای  از  زون  ســه  پوشــش  تحــت 
کشــور  سیســتماتیک  اکتشــاف  بیســت گانه 
و  »مهابــاد«  »خــوی«،  »اشــنویه«،  شــامل 
»شــاهین دژ«  قرار گرفته اســت و این استان 
از نظــر تنــوع مواد معدنی با داشــتن ۵1 ماده 
معدنــی جایــگاه ســوم کشــور و از نظــر ذخایر 
معدنی با داشــتن یــک میلیارد و ۲14 میلیون 
ُــن ذخیــره مــواد معدنــی در جایــگاه هفتــم  ت

کشوری قرار دارد.
اشتغال بیش از پنج هزار نفر در بخش 
معــدن آذربایجــان  غربــی نشــان می دهــد کــه 
همین ظرفیت کم نظیر که بهره وری آنچنانی 
نیز از آن نشده است، می تواند بخش بزرگی 
از معضــل بیــکاری در منطقــه را رفــع کنــد؛ 
البتــه ثروت آفرینــی ایــن معــادن بــرای کشــور 
را نیــز نبایــد فرامــوش کــرد؛ چراکــه فقط از ۲ 
معــدن طالی »زرشــوران« و »آق دره« تکاب، 
آذربایجان  غربی  ساالنه در مجموع یک هزار 

و 3۵ تن طال  استخراج می شود.
از طرفی دیگر هم مرز بودن با کشورهای 
ترکیــه، عراق و جمهــوری خودمختار نخجوان، 
می توانــد ظرفیتــی بــرای پیداکــردن بازارهــای 
هــدف باشــد و صنعــت معــدن و فرآورده های 

معدنی را  شکوفا کند.

سرمایه گذاری بیش از 4۸00 
میلیارد ریالی در معادن 

آذربایجان غربی
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان غربــی بــا بیــان اینکــه تاکنون بیش 
از چهــار هــزار و ۸1۰ میلیــارد ریــال در زمینــه 
معــادن اســتان ســرمایه گذاری شــده اســت، 
افــزود: ۵1 نــوع مــاده معدنــی در آذربایجــان 
 غربی شناسایی و کشف شده است که با این 
آمار این استان به لحاظ تنوع مواد معدنی در 

جایگاه سوم کشور قرار دارد.
اکثــر  اینکــه  اعــالم  بــا  بابایــی  غالمرضــا 
معــادن آذربایجان غربــی فعــال اســت، تاکیــد 
کــرد: در ایــن اســتان ۵۰3 معــدن وجــود دارد 
و اســتان از ایــن لحــاظ نیــز در جایــگاه هفتــم 

کشور قرار دارد.
او بــا توجــه بــه اجرای طرح هــای فرآوری 
معدنــی طــی ســال های اخیــر در آذربایجــان  
غربــی نیــز گفــت: اکنــون ســه واحــد فــرآوری 
مســتقر در معادن در شــمال و جنوب اســتان 
فعــال اســت کــه چینــی پیرانشــهر، تراورتــن 

تکاب و مرمریت پلدشت را شامل می شود.

بزرگترین معدن طالی 
خاورمیانه در آذربایجان  غربی 

مستقر است
آمــار  مســئول  کارشــناس  گفتــه  بــه 
معاونــت معــدن ســازمان صنعــت، معــدن و 
از  بیــش  ســاالنه  غربــی  آذربایجــان   تجــارت 
هــزار و 3۵ تــن طــال از معادن در این اســتان 
اســتخراج می شــود کــه از این مقــدار ۶۶۰ تن 
مربوط به معدن طالی »زرشوران«)بزرگترین 
معــدن طــالی خاورمیانه( و 37۵ تن از معدن 

»آق دره« تکاب است.
مهسا اسالمی معدن طالی »زرشوران« 
تــکاب را بزرگتریــن معــدن طــالی خاورمیانــه 
برشــمرد کــه 3۰ درصد از ذخایر طالی کشــور 
در آن نهفتــه اســت و در حــال حاضــر حــدود 
7۰۰ نفــر در ایــن معــدن و کارخانــه طــالی آن 

مشغول به کار هستند.
نخســت  مرحلــه  کــرد:  خاطرنشــان  او 
طــرح ســاخت کارخانــه فــرآوری و اســتحصال 
طــالی »زرشــوران« بــا ســرمایه گذاری حــدود 
۲ هــزار میلیــارد ریــال و ظرفیت اســمی تولید 
ســاالنه ســه تــن طــال در آبان ســال 1393 به 

بهره برداری رسیده است.
مســئول آمــار معاونــت معــدن ســازمان 
صمــت آذربایجــان  غربی بــا خاطرنشــان کردن 
اجــرای طــرح توســعه 4۰ هکتــاری در معــدن 
طــالی »زرشــوران« تــکاب اعــالم کــرد: طــرح 
از ســوی ســازمان توســعه  توســعه زرشــوران 
معادن و صنایع معدنی در حال پیگیری است.
اسالمی ادامه داد: طی سال های گذشته 
عملیــات واحــد فــرآوری طال در مســاحت 1۰۰ 
تــکاب  از معــدن طــالی »زرشــوران«  هکتــار 
شروع شده بود که طرح توسعه 4۰ هکتاری 
نیــز ســال گذشــته نیــز به ایــن میــزان افزوده 

شده است.
بهینه ســازی،  کــه  کــرد  بیــان  او 
سیستم های فرآوری کارخانه با تمرکز بر روی 
افزایش راندمان، انجام مهندســی معکوس و 
ســاخت تمامــی قطعات و تجهیــزات کارخانه، 
فلــزات  اســتحصال  امکان ســنجی  و  بررســی 
همــراه )آنتیمــوان و تیتانیــوم(، همــکاری بــا 
مراکــز آمــوزش عالــی بــرای انجــام پروژه هــای 
دانشــجویی، امکان ســنجی انجــام مطالعــات 
برنامــه  و  آرســنیک  اســتحصال  و  جداســازی 
ایجاد مرکز تحقیقات و مطالعات  طالی کشور 

از آن جمله است.

رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
ریــال  میلیــارد   ۲4 پرداخــت  از  دامغــان 
تســهیالت از ســوی این اداره بــا هدف ایجاد 
اشــتغال بــرای ۷۲ طــرح در اســتان طی نیمه 

نخست امسال خبر داد.
در  دیــروز  کشــاورزیان  حمیدرضــا 
گفت وگــو بــا ایرنــا بــا بیــان نــوع طرح هــا کــه 
صنفــی  تجهیــزات،  خریــد  دامــداری،  شــامل 

و صنعتــی بــود، اضافــه کــرد: در کنــار ارائــه 
تسهیالت، توزیع بسته های معیشتی همواره 
در دســتور کار ایــن نهــاد مردمــی اســت کــه 
رزمایــش  قالــب  در  بســته معیشــتی   4۵4۵
کمــک مومنانــه، طــی ۶ مــاه نخســت امســال 
بیــن نیازمندان و مددجویان کمیته امداد این 

شهرستان توزیع شد.
او خاطرنشــان کــرد: طــی مــدت مذکــور 

اقــالم رزمایــش  کمــک مومنانــه کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی )ره( شهرســتان بــا کمک خیران 
و مراکــز نیکــوکاری تهیــه و از طریق شــبکه ها 
و مراکــز نیکــوکاری تحــت نظــارت و گروه های 
جهــادی در بیــن خانواده هــای نیازمنــد توزیــع 

شد. 
رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
دامغــان ادامــه داد: این بســته های معیشــتی 

شــامل اقــالم مختلــف از جمله برنــج، روغن، 
ســویا، حبوبــات، گوشــت، رب گوجــه فرنگی، 

خرما و ماکارونی بود. 
ایــن  توزیــع  کــرد:  تصریــح  کشــاورزیان 
تعداد بســته کاالیی به مناسبت های مختلف 
از ابتدای فروردین تا پایان شهریور و با صرف 
بیش از 13 میلیارد ریال اعتبار انجام شد که 
ارزش ریالی هر سبد سه میلیون ریال است. 

فرمانــدار اردبیــل اعــالم کــرد که شــبکه 
پایاب ســد پیله سحران با 45 میلیارد تومان 

اعتبار تکمیل و افتتاح خواهد شد.
مســعود امامی یگانه در جریان بازدید از 
رونــد تکمیــل شــبکه پایاب ســد پیله ســحران 
اردبیــل اظهــار کــرد: بــا تکمیــل و بهره بــرداری 
از ایــن پــروژه 4 هــزار و 4۰۰ هکتــار از اراضی 
و  نیــار  رضی آبــاد،  کمی آبــاد،  روســتاهای 
آبــی  زیــر کشــت محصــوالت  بــه  رســتم خان 

خواهد رفت.

او بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۲۰ میلیــارد 
تومــان در اجــرای ایــن پــروژه ســرمایه گذاری 
بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  شــده 
میلیــارد   ۶ پیلــه ســحران  ســد  عالج بخشــی 
تومــان و ایســتگاه پمپــاژ ۸ میلیــارد تومــان 

تامین اعتبار شــده است.
فرمانــدار اردبیــل تصریح کــرد: برای خط 
انتقــال ایــن پــروژه بــا پیشــرفت 4۰ درصــد ۶ 
کار  و  شــده  ســرمایه گذاری  تومــان  میلیــارد 
اجرایــی بــا همکاری جهــاد کشــاورزی در حال 

انجام است.
و  تکمیــل  بــا  گفــت:  امامی یگانــه 
بهره برداری از شــبکه پایاب ســد پیله سحران 
در کنــار تامیــن آب بهینه ســازی منابــع اتفــاق 

می افتد.
او اضافــه کــرد: در اوضــاع خشکســالی 
اجــرای ایــن پروژه هــا می توانــد بــه تامیــن آب 
آبیــاری  توســعه  طرح هــای  از  اســتفاده  بــا 
مــدرن کمک و زمینه اســتفاده بهینه از منابع 

ارزشمند آب را فراهم کند.

مفقودی
شناسـنامه خـودرو سـواری سیسـتم رنـو تیـپ تنـدر مـدل ۱3۹7 بـه 
رنـگ سـفد روغنـی بشـماره انتظامـی ۹۱-۵۸۸ی67 بشـمار موتـور 
   NAPLSRALDJ1370545 به شماره شاسی K4MA690-R263663

بنـام صابـر جعفـری بشـماره ملـی 640000۵0۵6 مفقـود شـده از 
اردبیلدرجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

مفقودی
کلیه مدارک (سـند کمپانی، برگ سـبز و کارت) خودرو پراید وانت 
بارکش سـایپا ۱۵۱ به شـماره پالک ۵۸۹ ق ۹۹ ایران ۱۸ و شـماره 
     4926714 L451100NAS 136505862 و شماره شاسی M موتور
بنـام احمـد مرشـدی صبـوری زاد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار 
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شــورای  رئیــس  خوشــحال_  گیالن_ریحانــه 
شــهر رشــت در جلســه هم اندیشی ســالروز ثبت 
رشــت بــه عنــوان شــهر خــالق خــوراک شناســی 
بــا بیــان اینکــه عنوان رشــت شــهر خــالق خوراک 
یونسکو در تمام این سال ها مورد بی مهری قرار 
گرفتــه اســت، اعــالم کــرد کــه بعــد از ثبــت شــهر 
رشــت بــه عنوان شــهر خالق خوراک در یونســکو 
اقداماتی که باید در این حوزه پیگیری می شدند، 

انجام نشد.
محمدحســین واثــق کارگرنیــا در ایــن جلســه 
کــه بــا حضــور جمعی از فعــاالن حوزه شــهر خالق 
خــوراک برگــزار شــد، خاطرنشــان کــرد: رشــت در 
گذشــته افتخــارات زیــادی را کســب کــرد و عنــوان 
شــهر اولین هــا را در اختیــار داشــت؛ امــا فــراز و 
فرودهای فراوان در دوره های گذشته موجب شد 

تا شهر رشت از جایگاه واقعی اش فاصله بگیرد.
رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه همه 
ســاله در جشــنواره ها و مختلف از شــهر رشت به 
نام شــهر خالق خوراک نام برده می شــود، افزود: 
به همین علت شــهر رشــت تاکنون توانســت این 
موقعیــت را در یونســکو حفــظ کنــد و شــاید اگــر 
شــهرداری  ســوی  از  کوچکــی  چنیــن حرکت هــای 
انجام نمی شد، اکنون نام رشت از این فهرست و 

عنوان حذف شده بود.
در  آذربایجــان  اینکــه جمهــوری  بیــان  بــا  او 

حــال ثبــت برخی از بازی هــای بومی محلی متعلق 
بــه گیــالن ماننــد، الفندبــازی بــه نــام خود اســت، 
تصریــح کرد: بــه گواه آمارهای مســتند، در گیالن 
بــاالی ۶۰ بــازی بومــی و محلــی ثبــت شــده وجــود 
دارد؛ امــا تاکنــون نتوانســتیم از ایــن ظرفیت هــا و 
داشته هایمان برای افزایش جذابیت و گردشگری 

استفاده کنیم.
کارگرنیا به همکاری همه بخش ها و حوزه ها 
به منظور حفظ جایگاه شــهر رشــت به عنوان شــهر 
خــالق خــوراک یونســکو تاکیــد کــرد و گفــت: تــا 
دو ســال دیگــر بایــد گزارشــی علمــی و مســتند از 
فعالیت هــا و وضــع شــهر رشــت بــا ایــن محوریــت 
بــه یونســکو ارســال شــود و اگــر ایــن گزارش هــا و 
فعالیت هــا چشــمگیر نباشــد، امتیــاز الزم نصیــب 

شهر رشت نخواهد شد.
او بــا توجــه بــه ارائــه طرح هــای عملیاتــی و 
اجرایــی به منظــور حفــظ جایــگاه شــهر رشــت بــه 
عنــوان شــهر خالق خوراک یونســکو بیــان کرد: در 
بیستم آذر سال جاری از اپ تخصصی خوراک در 
پیاده راه فرهنگی شــهر رشــت رونمایی می شــود و 
بایــد قبــل از برگزاری این جشــنواره آیتم های الزم 
یونسکو را اخذ می کند تا برنامه به گونه ای برگزار 
شود که بتوانیم امتیازات الزم را برای شهر رشت 

کسب کنیم.
رئیس شورای شهر رشت استفاده از ظروف 

قدیمــی و ســنتی گیــالن نظیــر گمــج و قاشــق های 
چوبــی را هــم بــرای فعالیــت مؤثــر در حــوزه شــهر 
خالق خوراک بســیار مؤثر دانســت و گفت: وقتی 
می خواهیم، غذاهای محلی شــهر رشت را معرفی 
کنیم، باید معرفی ظروف قدیمی را هم در دستور 
کار قــرار دهیــم زیرا جذابیت کار بیشــتر می شــود 
و از طرفی این کار به نفع صنایع  دســتی رشــت و 

گیالن نیز است.
کارگرنیــا بــا بیــان اینکــه ســبک و نحوه ســرو 
غذاهــای محلــی ماننــد ماهی ســفید و غیــره برای 
ایجــاد جذابیــت و تبلیــغ غذا بســیار حائــز اهمیت 
اســت، افــزود: بایــد فرهنــگ مصــرف را به ویژه در 
بخــش غذاهــای اصلــی و غذاهــای چاشــنی شــهر 

رشت رعایت و ترویج کنیم.
او با تشکر و قدردانی از تالش های مدیریت 
روابــط عمومــی و امور بین الملل شــهرداری رشــت 
پیرامــون پیگیــری برنامه هــای رشــت شــهر خــالق 
خوراک گفت: امیدواریم در جشنواره ۲۰ آذر شهر 
خالق خوراک، شــهر رشــت بدرخشــد و هدف های 

تدوین شده هم محقق شود.

ثبت شهر رشت در فهرست 
شهرهای خالق خوراک یونسکو از 
سوی مدیران گذشته کار بزرگی بود

سیدشمس شفیعی رئیس کمیسیون بودجه 

شــورا نیز در این جلســه برگزاری روز شــهر خالق 
خوراک در ۲۰ آذر و روز رشت در دی را دو مراسم 
بســیار حائز اهمیت خواند و اظهار کرد: تیم هایی 
کــه بایــد در ۲۰ آذر بــرای برگزاری روز شــهر خالق 
خوراک همکاری داشــته باشــند، از سوی مدیریت 
روابــط عمومــی و امور بین الملل شــهرداری رشــت 

ساماندهی و مدیریت خواهند شد.
او با بیان اینکه شــورای اســالمی شــهر رشت 
بــرای مناســبت های روز شــهر خالق خــوراک و روز 
رشــت همــکاری الزم را بــا شــهرداری رشــت انجام 
مــی دهد، یادآور شــد:  تقویت اقتصاد گردشــگری 
و شــهری مهم ترین هدفی اســت که باید در شــهر 

رشت مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای 
اسالمی شهر رشت پتانسیل و ظرفیت های بالقوه 
شــهر رشــت را در حوزه اقتصاد گردشــگری بسیار 
باال دانســت و عنوان کرد: متاســفانه ما تاکنون از 
این داشــته ها اســتفاده مطلوبی نکردیم. از طرفی 
معتقدیم ثبت شــهر رشــت در فهرســت شــهرهای 
خالق خوراک یونسکو که از سوی مدیران گذشته 
انجــام شــد، کار بزرگــی بــود اما بــرای رشــد پایدار 
اســتمرار حرکت هایــی  چنیــن  بایــد  رشــت   شــهر 

پیدا کند.
شــفیعی تعریــف یــک چشــم  انداز مشــخص 
برای شــهر رشــت در حوزه گردشــگری خاصه شهر 

رئیس شورای شهر: بعد از ثبت رشت به عنوان شهر خالق خوراک اقدامات الزم انجام نشد
خــالق خــوراک را الزم و ضــروری دانســت و ادامه 
و  هتل هــا  گردشــگری،  بخــش  متاســفانه  داد: 
رســتوران ها که به حفظ هویت شــهر رشت کمک 
می کنند، به دلیل پاندمی کرونا  زیان های زیادی 
را متحمل شــدند و باید از آن ها به شــکل مؤثرتر 

حمایت شود.

 تکمیل پایاب
 سد پیله سحران

با 45 میلیارد تومان 
اعتبار

کمیته امداد دامغان برای ۷۲ طرح، تسهیالت اشتغال 
پرداخت کرد

503 معدن آذربایجان  غربی؛ محرک چرخ های 
اقتصادی کشور
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. سال هجدهم . شماره 4792 . 

به اطالع میرساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1400/03/24و مجوز شماره004/732765-030 
مورخ 1400/03/02 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شركت از مبلغ  4.800.100 میلیون ریال به 
مبلغ 8.400.100 میلیون ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد 
3.595.117.249 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شركت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای 
مهلت استفاده از حق تقدم مذكور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 4.882.751 سهم 1000ریالی استفاده 
نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 140030400901098186مورخ  1400/08/24 

اداره ثبت شركت ها به شرح زیر عرضه می گردد:
1- موضوع فعالیت شركت :

    الف - موضوع فعالیت های اصلی :
1- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشركه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق 
رای با هدف كسب انتفاع بطوری كه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت كنترل یا اشخاص تحت كنترل واحد ، 
كنترل شركت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه یابد و شركت ، 

موسسه یا صندوق سرمایه پذیر ) اعم از ایرانی یا خارجی ( در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت كند :
1-1 تهیه ، تولید ، واردات ، صادرات ، توزیع انواع مواد اولیه و انواع محصوالت دارویی ، مكمل های غذایی ، 

دارویی ، شیمیایی، تجهیزات پزشكی ، آرایشی ، بهداشتی و مشاور پزشكی و فعالیتهای وابسته به آنها ؛
2-1  تاسیس هر نوع كارخانه ، موسسه یا شركت جهت واردات ، ساخت ، توزیع و فروش هر گونه مواد اولیه 

و محصوالت دارویی ، شیمیایی ، آرایشی ، بهداشتی و مشاور پزشكی .
 3-1 انواع فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی )اعم از صادرات و واردات ( ، خرید و فروش هر گونه كاال و 

پخش و توزیع هر گونه كاال ؛
4-1 فعالیت های مربوط به حمل و نقل داخلی و خارجی ؛

5-1 سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنوان یك شركت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط به شركت های 
سرمایه گذاری ؛

6-1 ارائه خدمات مالی از جمله خدمات تامین سرمایه ، كارگزاری ، بازار گردانی ، مشاور سرمایه گذاری ، سبد 
گردانی و پردازش اطالعات مالی و نمایندگی شركت های خدمات بیمه ای.

2- انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند 1 فوق :
1-2 – خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آالت برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

2-2- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
3-2- انجام مطالعات ، تحقیقات و بررسی های تكنولوژی ، فنی ، علمی ، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری 

توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ؛
4-2- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شركت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ 
تسهیالت بانكی به نام شركت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین باز پرداخت از طریق 

شركت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت ؛
5-2- تدوین سیاست های كلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ؛

 6-2- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی 
سرمایه پذیر؛

7-2- ارائه سایر خدمات فنی ، مدیریتی ، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
3- سرمایه گذاری با هدف كسب انتفاع و كنترل عملیات یا نفوذ قابل مالحظه در سهام ، سهم الشركه و سایر 
اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی كه خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا 

عالوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند ؛
1-3 خدمات موضوع بند 2 فوق ؛

2-3 حمل و نقل ، انبار داری ، بازاریابی ، توزیع و فروش محصوالت .
      ب ( موضوع فعالیت های فرعی :

1- سرمایه گذاری در مسكوكات ، فلزات گران بها ، گواهی سپرده بانكی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانك ها 
و موسسات مالی اعتباری مجاز؛

2-  سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشركه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای 
حق رای شركت ها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف كسب انتفاع به طوری كه به تنهایی 
یا به همراه اشخاص تحت كنترل و اشخاص تحت كنترل واحد ، كنترل شركت ، موسسه یا صندوق سرمایه 
گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد ؛ یا درصورت در اختیار گرفتن كنترل 
یا نفوذ قابل  مالحظه ، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذكور در بندهای 1 و 2 

قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
3- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار كه به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا كنترل 

ناشر را به مالك اوراق بهادار نمی دهد.
4- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیكی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی 

با هدف كسب انتفاع؛
5- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :

 1- 5- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ؛
2 -5-  تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار ؛

3-5- مشاركت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ؛
4-5- تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

6- شركت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذكور در این ماده ، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه 
اقدام به اخذ تسهیالت مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانكی افتتاح كند و به واردات یا صادرات 
كاال بپردازد و امور گمركی مربوطه را انجام دهد . این اقدامات فقط در صورتی مجاز است كه در راستای اجرای 

فعالیت های شركت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند .  
2- مركز اصلی و نشانی شعب شركت و كد پستی : تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان پنجم  

پالك 11 طبقه اول كد پستی 1513718111 و شركت فاقد شعبه می باشد .
3- سرمایه فعلی شركت: 4.800.100.000.000 ریال

4- موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالی
5- محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده و آورده نقدی و سایر اندوخته ها

6- مبلغ افزایش سرمایه: 3.600.000.000.000 ریال 
7- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 8.400.100.000.000 ریال 

8- مدت شركت: نامحدود
9- نوع سهام: عادی با نام و شركت فاقد سهام ممتاز می باشد.

10- ارزش اسمی هر سهم : 000ر1ریال 
11-  مبلغ مشاركت شده توسط سهامداران شركت: 3.595.117.249.000 ریال  

12-  تعداد سهام قابل عرضه به عموم: 4.882.751 سهم
13-  مشخصات اعضای هئیت مدیره و مدیرعامل شركت: 

اشخاص حقیقی یا 
حقوقی

شماره ثبت اشخاص 
حقوقی

شناسه ملی 
اشخاص حقوقی

نام پدرنماینده
شماره 

شناسنامه
سمت كد ملی

گروه دارویی بركت 
)سهامی عام(

1610384601480نورالدینمحمدودود حیدری37766510320275643
نایب رئیس هیات مدیره

- موظف

گروه دارویی سبحان 
)سهامی عام(

33161261980247حسینمصطفی ظهیر2567310100711350
عضو هیات مدیره

- غیرموظف

البرز دارو 
)سهامی عام(

9401283603861عباساكبر برندگی4910861412626
رئیس هیات مدیره - 

غیرموظف

سرمایه گذاری ملی ایران 
)سهامی عام(

2320610100686779
محمدعلی میرزا كوچك 

شیرازی
63150062804553حسین

عضو هیات مدیره
- غیرموظف

سرمایه گذاری اعتالء البرز 
)سهامی عام(

61200082660255برزوفرشید مرادی7076410101156935
مدیرعامل و عضو هیات 

مدیره - موظف

* شركت فاقد عضو علی البدل هیات مدیره می باشد.
14-  شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وكیل یا قائم 
مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، 
صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت 
سهام و مدرك هویت، وكالت یا نمایندگی، در  كلیه مجامع عمومی ، حضور یابد. هر سهامدار ، برای 
هر یك سهم فقط یك رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شركت كه مطابق 

ماده 88 اصالحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.
15- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشكیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: 

تقسیم سود طبق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع 
از سود ساالنه بین  ، تقسیم 10 درصد  بود و درصورت وجود منافع  عمومی عادی جایزخواهد 
صاحبان الزامی است. تشكیل اندوخته طبق مواد 140 و 238 قانون تجارت ، هیات مدیره مكلف 
است هرسال یك بیستم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانونی ، منظور نماید. همین 
كه اندوخته به یك دهم سرمایه رسید منظور كردن آن اختیاری است و در صورتی كه سرمایه 
شركت افزایش یابد، كسر یك بیستم مذكور ادامه خواهد یافت تا وقتی كه اندوخته به یك دهم 
سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممكن است قسمتی 
از سود خالص برای تشكیل سایر اندوخته ها كنارگذاشته شود. تقسیم دارایی بعداز تصفیه طبق 

مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهدآمد.  
16- تعداد و امتیازات سهام ممتاز شركت: شركت فاقد سهام ممتاز می باشد.

17- مبلغ و تعداد اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهم: شركت فاقد هرگونه اوراق مشاركت قابل 
تبدیل به سهام می باشد.

 18- مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشاركت: شركت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق 

مشاركت می باشد.
 19- مبلغ دیون شركت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین شده 

است: 
مجموع  به1399/12/30  منتهی  شده  حسابرسی  ماهه   12 مالی  دورة  صورت های  با  مطابق 
بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با 2.339.816 و 8.007 میلیون ریال 
و جمع کل بدهی ها برابر با2.347.823 میلیون ریال می باشد. همچنین بر اساس یادداشت 
2-39 همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های 

اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با 22.853.488 میلیون ریال می باشد.  
20- مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/08/26 آغاز و 

تا پایان وقت ادارای روز  دوشنبه مورخ 1400/09/15 به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت.
تذكر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تكمیل و وجوه 

مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد.
 21- حداقل و حداكثر سهامی كه هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل یك سهم و حداكثر 

4.882.751 سهم
22-  مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: 

23-  روزنامه كثیراالنتشار: روزنامه كثیراالنتشاری كه اطالعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامه اطالعات می باشد. همچنین اعالمیه مذكور در روزنامه های ابرار اقتصادی و عصر اقتصاد 
)براساس مفاد ماده 177 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر می گردد.

 24- چگونگی پذیره نویسی:

با توجه به ثبت شرکت گروه سرمایه گذاری البرز)سهامی عام( نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می-
توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق  تقدم فوق، می بایست 
عالوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از 

تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.
25-  مشخصات حساب بانکی ناشر : 

مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:
حساب شمارۀ 600- 00317510-470 به نام شرکت گروه سرمایه گذاری البرز )سهامی عام ( ، نزد بانک پارسیان شعبۀ حافظ شمالی كد 1039/5

 26- كلیه اطالعات ومدارك مربوط به شركت شامل: اساسنامه، طرح اعالمیه پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به اداره ثبت شركت و موسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده است. همچنین 

گزارش توجیهی هئیت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شركت به آدرس www.alborzinvest.ir و سایت رسمی ناشران 
اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir در دسترس عالقه مندان می باشد.

27- مشخصات سهامداران: )سهامداران با مالكیت باالی %10 ( 
5-نحوه عمل در صورت عدم تكمیل پذیره نویسی سهام شركت: شركت گروه دارویی بركت)سهامی عام( متعهد گردیده كه در صورت عدم مشاركت كامل دارندگان حق تقدم درافزایش سرمایه ، نسبت 

به خرید كل حق تقدمهای استفاده نشده )سهام پذیره نویسی نشده( حداكثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت پذیره نویسی عمومی اقدام نماید.

موضوع فعالیتمیزان تعهداتشخصیت حقوقینام متعهد

خریدكلیه حق تقدمهای باقی مانده حداكثر ظرف سهامی عامشركت گروه دارویی بركت
مدت 5 روز پایانی عرضه عمومی

هلدینگ دارویی

درصد مالكیتتعداد سهمنوع شخصیت حقوقینام سهامدار

49/92%2.396.597.001سهامی عامشركت گروه دارویی بركت

13/15%631.259.514سهامی عامشركت سرمایه گذاری ملی ایران

اعالمیه پذیره نویسی سهام  شركت گروه سرمایه گذاری البرز )سهامی عام(
ثبت شده به شماره 11168 - شناسه ملی 10100443908

هیات مدیره شركت  گروه سرمایه گذاری البرز)سهامی عام(

نكات مهم:
* مسئولیت صحت و قابلیت اتكای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.

* ناشر،  شركت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند كه در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و 
خالف واقع در عرضه اولیه كه ناشی از فعل با ترك فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.

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

* پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را كتباً 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 

گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است
راضیه حسینی

رئیســی در دفــاع از فیاضــی، وزیــر پیشــنهادی آمــوزش و پــرورش: 
»افــرادی ممکــن اســت با هم قوم و خویش باشــند؛ امــا توصیه افراد در 
انتصاب ها به هیچ عنوان تاثیرگذار نیســت. اگر به دســتاوردهای زندگی 

کسی بی توجهی شود، این هم بی عدالتی است.«
موضــوع  این قــدر  چــرا  نمی دانــم 
بــه  همــه ا ش  و  می کنیــم  ســخت  را 
انتصاب هــای فامیلــی گیر می دهیم؟ اگر 
یــک نفر دســت بر قضا فامیل مســئولی 
درآمد و اتفاقاً بســیار هم کارآمد، موفق 
و تحصیل کرده بود باید چه گلی بر ســر 
بگیــرد؟ چــرا باید کشــور را از این نیروی 

مفید و سودمند محروم کرد؟ 
چــه  فیاضــی  آقــای  بگوییــد  شــاید 
موفقیت خاصی داشتند و کجا کارآمد بودند؟ اشتباه نکنید؛ کارآمدی که 
فقط در سابقه مدیریتی و مدرک دانشگاهی نیست. اگر به این ها باشد 
که مثل ریگ روان آدم با مدارک دانشــگاهی خیلی معتبر و ســابقه های 
چندیــن و چنــد ســاله مدیریتــی ریخته اســت. موضــوع صالحیت، خیلی 
پیچیده تــر از ایــن حرف هاســت. این قدر تک بعدی نباشــید و همه چیز را 
در ســابقه، مدرک، علم، دانش و توانایی مدیریتی ندانید. چرا به جنبه 
مهم شناخت، فکر نمی کنید؟ بد است رئیس جمهوری می خواهد وزارت 
آموزش و پرورش را دست یک آشنا بسپرد تا خیالش راحت شود؟ تازه 
آشــنایی کــه کســی معرفی نکــرده و همین طــوری اتفاقی فامیــل درآمده 
است؛ یعنی احتماالً اول معرفی شده است و بعد گفتند :»ای بابا، این 

که فالنیه، فامیل فالنی«
 در واقــع اکثــر انتصاب هــای فامیلــی همین شــکلی و کامــالً اتفاقی 
انجام می شود. مثالً برای یک پست مدیریتی گزینه های زیادی پیشنهاد 
می شــوند که از قضای روزگار چندتای شــان هم فامیل از آب درمی آیند، 
و باز از قضای روزگار یکی از همین عزیزان، پست موردنظر را می گیرد. 

اصالً بیایید این طوری به این مسأله نگاه کنیم:
آدم هاســت.  پیشــرفت  و  رشــد  در  مهمــی  خیلــی  عامــل  ژن، 
انتصاب هــای فامیلــی ناخــودآگاه و کامالً اتفاقی انجام می شــود؛ چون 
هــر چــه ژن درســت و درمــان و حســابی داریــم بیــن یــک عــده پخــش 
شــده اســت و آن هــا هم با هــم فامیل انــد. بیچاره ها گناهــی نکرده اند 
کــه ژن شــان از مــال مــا بهتر اســت. اصالً دســت خودشــان نیســت. از 
ابتــدای خلقــت این طــوری بودنــد و احتمــاالً بــر اثــر کشــش ژنــی، باقی 
خوب های روزگار را هم دور و بر خودشــان کشــیدند. این مســأله هم 
ماننــد همــه مســائل دیگــر به هیچ وجه تقصیر مســئوالن نیســت. کار 
گلچیــن خوش ســلیقه روزگار اســت کــه هرچــه ژن خوب اســت را کنار 

هــم و در یک باغ می گذارد.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

ســخنگوی هیات رئیســه مجلس با بیان اینکه رئیس 
مجلــس بــر لزوم معرفی هر چه ســریعتر وزیر پیشــنهادی 
آمــوزش و پــرورش تاکیــد دارد، گفــت که رئیــس جمهوری 
۷ روز از فرصــت اولیــه ۹۰ روزه اش زمــان دارد تــا گزینــه 

پیشنهادی آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کند.
بــه گــزارش ایســنا، ســید نظــام موســوی در حاشــیه 
جلســه علنــی روزگذشــته در جمع خبرنــگاران درباره مهلت 
رئیــس جمهــوری بــرای معرفــی وزیــر پیشــنهادی آمــوزش و 
پــرورش گفــت: بعد از آنکــه مجلس در زمان معرفی کابینه 
پیشــنهادی دولــت بــه بــاغ گلی وزیــر پیشــنهادی آموزش و 
پــرورش رای نــداد، رئیس جمهوری ســه ماه فرصت داشــت 
تا گزینه بعدی را به مجلس معرفی کند که بعد از گذشت 

۸۳ روز آقای فیاضی به مجلس معرفی شد.
فیاضــی  آقــای  صالحیــت  بررســی  رونــد  افــزود:  وی 
و  شــد  انجــام  کمیســیون ها  در  مجلــس  آئین نامــه  طبــق 
امروز)سه شــنبه( مجلــس صالحیــت او را در صحــن علنــی 
بررســی کــرد. آقای فیاضی بــا ۱۴۰ رای مخالف در برابر ۱۱۵ 

رای موافق موفق به کسب رای اعتماد نشد.

ســخنگوی هیــات رئیســه مجلس افزود: طبق تفســیر 
شــورای نگهبان، رئیس جمهوری ســه ماه برای معرفی وزیر 
بعــد از رای اعتمــاد نگرفتن فرصت دارد که رئیس جمهوری 
از ایــن ســه مــاه یــک بــار بــرای وزیــر پیشــنهادی آمــوزش و 
پرورش استفاده کرد. لذا از مهلت ۹۰ روزه تنها هفت روز 
باقــی مانــده اســت. رئیس جمهــوری بایــد در اولین فرصت 
به معرفی گزینه بعدی پیشــنهادی آموزش و پرورش اقدام 

کند.
وی افــزود: رئیــس جمهوری می تواند در این هفت روز 
گزینــه بعــدی را معرفــی کنــد. البتــه طبق برخــی از بندهای 
قانون که بعضا روســای ســابق جمهوری نیز از آن اســتفاده 
کردند، آقای رئیسی می تواند برای اینکه سرپرست آموزش 
و پرورش مدت بیشــتری از ســه ماه در این وزارتخانه باشد 
از مقــام معظــم رهبــری اذن بگیــرد، این مصلحت اندیشــی 
بــر اســاس تشــخیص رئیس جمهوری اســت. بطــور کلی بر 
اســاس فهم مجلس از مواد قانون اساســی رئیس جمهوری 

باید در اسرع وقت وزیر پیشنهادی جدید را معرفی کند.
موســوی افــزود: طبــق قانــون تــا زمــان معرفــی وزیــر 

پیشــنهادی جدیــد سرپرســت معرفــی می شــود؛ در غیر این 
صــورت رئیــس جمهــوری به عنــوان رئیــس دولــت می تواند 
امورات وزارتخانه را اداره کند، البته به نظر می رسد تا قبل 
از معرفــی گزینــه بعدی سرپرســت قبلی آمــوزش و پرورش 

عهده دار وظایف این وزارتخانه باشد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس مجددا توضیح داد که 

رئیــس جمهــوری از فرصت اولیه ۹۰ روزه برای معرفی وزیر 
پیشــنهادی اســتفاده کــرده و هفــت روز باقــی مانــده، البته 
قانون ســکوت دارد و تفســیر شــورای نگهبان این اســت که 
رئیس جمهوری باید ظرف همان ۹۰ روز اولیه وزیر بعدی را 
معرفی کند. به هر حال تاکید رئیس مجلس بر این اســت 

که باید در اسرع وقت این کار صورت گیرد.

یــک کارشــناس با بیــان اینکه رشــد ماهیانه قیمت 
مســکن بــه کمتــر از یــک درصد رســیده اســت گفت که 
تقاضــای مصرفــی بــه دلیل کاهش قدرت خریــد از بازار 
مســکن حــذف شــده و بــه همین دلیــل نه تنها تــا پایان 
ســال جــاری بلکــه تــا ســال آینده هــم این بــازار از رکود 

خارج نمی شود.
حســن محتشــم در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کرد: 
نزدیــک بــه هشــت ماه از ســال ۱۴۰۰ گذشــته و طی این 
مــدت بــازار مســکن در یک محــدوده قیمتی قرار داشــته 
اســت. بــا وجــود آنکــه تــورم عمومی بــه بــاالی ۴۰ درصد 
رســیده، رشــد قیمــت مســکن شــهر تهــران در هفت ماه 
ابتــدای ســال ۴.۵ درصــد بوده و رشــد ماهیانه آن حدود 

۰.۶ درصد یعنی کمتر از یک درصد بوده است. علت آن 
اســت که در ســال های ۹۷ تا ۹۹ افزایش ســنگین حدود 
۶۰۰ درصــد را در بــازار مســکن تجربه کردیم و در بعضی 

مناطق به ۷۰۰ درصد رسید.
وی افــزود: افزایــش قیمــت مســکن در ســه ســال 
گذشــته بیــش از آنکــه از تقاضای مصرفی نشــأت گرفته 
باشــد ناشــی از ســرمایه گذاری بود. تقاضــای مصرفی در 
ســال ۱۳۹۶ چنــدان قــوی نبــود امــا بــه هــر حــال وجــود 
داشت. بعد از رشد حدود ۶۰۰ درصد، خریدهای واقعی 
و مصرفــی بــه شــدت کمرنــگ شــد. بنابراین ســالها طول 
می کشــد تــا تقاضــای مصرفــی بتوانــد دوبــاره بــه بــازار 

برگردد.

بانک ها ۳۷ میلیون مترمربع خانه خالی 
در اختیار دارند

ایــن کارشــناس بــازار مســکن بــا اشــاره بــه موضــوع 
مالیــات بــر خانه های خالی گفت: امــالک در اختیار بانک ها 
۳۷ میلیون متر مربع است که اگر متوسط هر واحد را ۱۰۰ 
متــر مربــع در نظر بگیریم حدود ۳۷۰ هزار واحد مســکونی 
یا بعضا تجاری را بانک ها در اختیار دارند. طبق این سامانه 
بانک ها باید واحدهای خود را بفروشند یا اجاره بدهند که 
اجاره دادن در چارچوب ضوابطشــان نیســت. البته ساخت 
و ســاز هم از وظایفشــان نبود اما به هر حال انجام دادند؛ 
هرچنــد در حــال حاضــر ســاخت و ســاز بانک هــا مقــداری 

کاهش یافته اما هنوز کامال متوقف نشده است.
محتشــم تاکیــد کــرد: مــا از یــک طــرف بــا حــدود ۲.۵ 
میلیــون مســکن خالــی و از ســوی دیگــر افــت شــدید تــوان 
متقاضیــان مواجهیــم. بنابرایــن وارد رکــود شــده ایم کــه نــه 
تنهــا تــا پایــان ســال جــاری بلکــه تــا ســال آینــده هــم ادامه 
خواهــد داشــت. مگــر اینکه تیــم اقتصادی دولــت بتواند به 
اقتصــاد رونــق بدهــد. بانک مرکــزی باید ارزش پــول ملی را 
حفــظ کنــد، دالر را در محــدوده ۲۸ هــزار تومان نگه دارد تا 
شــاهد افزایش قیمت طال و مســکن نباشیم. اما اگر نتواند 
 ایــن کار را انجــام دهــد ابتــدا بــا رشــد بازار ســکه ارز مواجه

مــی شــویم و ســپس بــا فاصلــه زمانــی باید منتظــر افزایش 
قیمت مسکن باشیم.

محتشم، کارشناس مسکن: بازار تا یک سال دیگر خواب است

مهلت ۷ روزه رئیس جمهوری برای معرفی سومین وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش


