
اعتراض کارگران بوش به تعطیلی کارخانه ها و 
کاهش مشاغل

ترجمه: سلیم حیدری

روز جمعــه چندین هــزار کارگر تولیدی 
خــودرو رابرت بوش در آلمان علیه تعطیلی 
کارخانه ها و تغییرات شغلی اعتراض کردند. 
بــه گفتــه شــرکت بــوش ایــن تغییــرات برای 
انطبــاق بیشــتر بــا تغییــر تقاضــای ناشــی از 
انتقال به خودروهای الکتریکی الزم است.

اتحادیه »آی جی متال« گفت که حدود 
3000 کارگر از کارخانه های مختلف در خارج 
از کارخانه بوش در بوهل جمع شدند. جایی 
که به گفته این شــرکت، حدود 1000 کارمند 
در آلمان تا سال 2025 در نتیجه جابجایی، 
تعدیل نیرو یا استخدام های جدید شغل خود 
را از دست خواهند داد. کارگران همچنین در 

شــهر آرنشــتات تجمع کردند. 
تولیــد  کارخانــه  کــه  جایــی 
اســت  ژنراتــور  تنظیم کننــده 
)بخشی از خودرو که دیگر در 
وســایل نقلیــه الکتریکی مورد 
نیــاز نیســت(. قرار اســت این 
بخش در پایان ســال به دلیل 
کمبــود مشــتری تعطیل  شــود 
که صدها شغل با تعطیلی آن 

از بین می رود.
تظاهرات همچنین در خارج از کارخانه 
بــوش در مونیــخ برگزار شــد. جایــی که 250 
شــغل باید به خارج از کشــور منتقل شــود، 
هرچنــد تصمیــم نهایــی هنــوز گرفتــه نشــده 

است.
مدیــر  لونتــز«،  »جــورج 
کارخانــه در ایمیلــی به رویترز 
پمــپ  هــر  ازای  »بــه  گفــت: 
ســوختی کــه در مونیــخ تولید 

می شود، ما ضرر می کنیم.«
ســیل«،  »فرانــک 
بخــش  کاری  شــورای  رئیــس 
راه حل های بوش گفت: »هیچ 
کس منکر این نیست که تغییرات ساختاری 
در بوش به تالش زیادی نیاز دارد. اما تحول 
باید منصفانه باشد و کارگران در کانون توجه 

قرار گیرند.«
سخنگوی بوش، بزرگترین تامین کننده 

قطعات ایمنی خودرو در جهان گفت: »هدف 
مــا همیشــه طراحــی تدبیــری در گفت وگــو با 
اشــتغال  ادامــه  بــرای  اجتماعــی  نماینــدگان 
اســت. در عیــن حــال بــه فرصت هایــی بــرای 
مشــاغل جدید در خارج از شــرکت نیز اشاره 

می کنیم.«
آلمــان و جاهــای دیگــر  اتحادیه هــا در 
هشدار داده اند که در صورت آموزش ندیدن 
مجــدد کارگران، انتقال بــه تولید خودروهای 
الکتریکی می تواند حذف میلیون ها شــغل را 
به همراه داشته باشد. یک مطالعه در ماه مه 
)خرداد( تخمین می زند که با این امر 100هزار 
موقعیت شغلی تنها در آلمان از بین می رود.
منبع: رویترز

اکرم رضائی نژاد

عمده ترین گالیه تولیدکنندگان در بحث 
تامیــن مــواد اولیــه بــه ویــژه در حــوزه پلیمــر 
اســت کــه در فروش محصــول نیــز تاثیرگذار 
است. آشفتگی که در بازار وجود دارد باعث 
بی ثباتــی بهــای تمــام شــده محصــول تولیدی 
می شــود و بــه تولیدکننــده به شــدت آســیب 
می زند. نوسانات قیمت محصوالت پلیمری با 
توجــه بــه قیمت دالر و به نوعی موج ســواری 
پتروشــیمی ها بر روی نوسانات دالری، آفتی 
اســت کــه تولیدکننــده هیــچ وقــت تکلیفش 
مشخص نیست که بتواند روی محصول خود 
قیمت گذاری کند. این نوسانات در نهایت به 
بی اعتمــادی در سیســتم خرده فروشــی دامن 
می زند و نتیجه این می شود که کاال در بازار 

وجود ندارد.
و  پتروشــیمی  بــا محصــوالت  رابطــه  در 
عرضــه آنهــا بــه تولیدکننــدگان داخلــی دکتــر 
حســن سبحانی، عضو هیات علمی دانشکده 
اقتصاد دانشــگاه تهران در نشســت تخصصی 
»نیمــه پنهــان یارانه پنهــان« می گوید: کاالیی 
را که از ما نمی خرند و نمی توانیم صادر کنیم، 
اکنون به صاحبان اصلی اش با قیمت باالتری 

عرضه می کنیم.
این موضوع مشکل عمده تولیدکنندگان 
داخلــی اســت کــه بــا صنعــت پتروشــیمی در 
ارتبــاط هســتند و بــا آن چالش دارنــد و اینبار 
فعاالن صنعت اسباب بازی در این مورد گالیه 

می کنند.
با توجه به گردش مالی باالی اسباب بازی 
در کشور، بخش تولید آن از ظرفیت فراوانی 
برخوردار است و اگر فضای کسب و کار بهبود 
یابد حتما این صنعت مورد استقبال بیشتری 

قرار خواهد گرفت و توسعه خواهد یافت.
اهمیت دادن به صنعت اســباب بازی نه 
تنها ســطح درآمد شــاغالن این صنعت را باال 
می بــرد بلکــه می توانــد مانــع افزایــش بیکاری 
بیشتر در سطح کارگاه های خرد نیز شود و در 
بروز خالقیت های هنری و ترویج فرهنگ اقوام 

مختلف کشور نقش بسزایی داشته باشد.
در صنعت اسباب بازی وسایل و کار های 
چوبــی، پارچــه ای و پالســتیکی جایــگاه بزرگی 
دارند و نقش مهمی را ایفا می کنند؛ لذا چه به 
لحاظ نقش این صنایع در اشتغال و افزایش 
تولیــد ملــی و چــه در نقــش آن هــا در حفــظ 
فرهنگ بومی و غنی ایرانی – اسالمی و تبلیغ 
و گســترش آن هــا و مقابلــه بــا ورود فرهنــگ 
مهاجم غربی و اثرات ســوء آن بر جامعه باید 

به این صنعت بیشتر اهمیت داده شود.
نائــب  منشــی،  احســان  گفتــه  بــه 
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان 
اسباب بازی، این صنعت به خصوص می تواند 
یکــی از راه حل هــای از بیــن بــردن بخشــی از 
رکــود اقتصــادی باشــد و در اشــتغال و درآمــد 
ملی نقش تعیین کننده داشــته باشــد؛ توجه 
این صنعت نه تنها به تفکر اقتصادی بلکه به 
تفکر اســتراتژیک، برای سرمایه گذاری بر روی 
کودکان که آینده سازان این سرزمین هستند و 
حفظ آن ها در برابر تهدیدات فرهنگ بیگانه، 

نیاز دارد.
اســباب بازی  منشــی می گویــد: صنعــت 
صنعــت  ماشــین آالت  و  تکنولــوژی  نظــر  از 
»های تــک« در دنیــا نیســت و صنعتــی اســت 
که می تواند کامال بومی رشــد کند. صد درصد 
ماشــین آالت و خالقیــت آن در ایــران وجــود 
و  ماشــین آالت  اولیــه،  مــواد  و  منابــع  دارد. 
نیروی انسانی به وفور پیدا می شود. در حوزه 
اسباب بازی رومیزی که خالقیت بسیار زیادی 
در ایــران وجــود دارد. او می افزایــد: بســیاری 
از تولیدکننــدگان اســباب بازی از تولیــد یــک 
محصول و به شــکل خانگی شــروع کردند که 
نیازی به حمایت ویژه ندارند فقط محیط مهیا 
باشــد کفایت می کند. ما اگر بتوانیم محیط را 
تســهیل کنیم باعث رشد این صنعت و بهبود 

وضع معیشت فعاالن می شود.
او بــا بیــان اینکــه آمــار دقیقــی از میــزان 
اشتغال و اشتغالزایی این صنعت در دسترس 
نیست، می گوید: یکی از دیتاهایی که ما دنبال 
آن هســتیم ایــن اســت که یک جامعــه آماری 
انجمــن  ایجــاد کنیــم.  در حــوزه اســباب بازی 

تولیدکنندگان اسباب بازی 130 
تولیدکننــده را شناســایی کرده 
اســت و اکنــون 60 نفــر عضــو 
ایــن انجمــن هســتند. یکــی از 
کارکردهــای انجمــن این اســت 
کنیــم  مشــخص  بتوانیــم  کــه 
قدرت این صنعت چقدر است 
و برای چند نفر اشــتغال ایجاد 
کرده اســت که در تالشیم این 

امر را اجرایی کنیم.
انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس  نائــب 
تولیدکننــدگان اســباب بازی دربــاره بــازار ایــن 
صنعــت اظهــار می کنــد: در ســال 1399، 10 
میلیون دالر صادرات رسمی اسباب بازی ثبت 
شده است که صادرات غیررسمی بیش از این 
ارقام اســت. ســهم مصرف اســباب بازی تولید 
داخل در ایران به بیش از 30درصد ارتقا پیدا 
کــرده و 70 درصــد بــازار در دســت محصوالت 

وارداتی است.
منشــی به ارتباط صنعت اســباب بازی با 
ســایر صنایع اشاره می کند و می گوید: صنایع 
بسیاری به طور مستقیم و غیرمستقیم با این 
صنعــت در ارتبــاط هســتند تا محصــول نهایی 
به بازار عرضه شــود. صنایع چوب، پالســتیک 
صنایــع  و  مســتقیم  طــور  بــه  بســته بندی  و 
الکترونیکی که پتانســیل رشــد باالیی دارد در 
ارتباط مستقیم با صنعت اسباب بازی هستند. 
او بــا تاکیــد بر بازار وســیع و تاثیر آن در 
اقتصــاد کشــور می افزایــد: یکــی از روش هــای 
ایجــاد درآمــد در ســه کشــور شــرق آســیایی 
تایــوان، هنگ کنگ و چین تولید اســباب بازی 
بــوده اســت. با توجه به منابــع و خالقیتی که 
ظرفیــت  ایــن  از  داریــم می توانیــم  ایــران  در 

کامــال اســتفاده کنیــم. یکــی از 
از  می توانیــم  کــه  حوزه هایــی 
خام فروشــی جدا شویم ارتقای 
اســت.  اســباب بازی  صنعــت 
99 درصــد مــواد اولیه در ایران 
وجود دارد. امروز چین و ترکیه 
مواد اولیه را از ایران خریداری 
می کننــد و محصــول نهایــی که 
اســباب بازی است را وارد ایران 
می کننــد. ما می توانیم با بهبود فضای کســب 
و کار ایــن شــرایط را عــوض کنیــم و خودمــان 
بیشــترین بهره بــرداری را از منابــع و نیروهای 

انسانی خالق در کشور داشته باشیم.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
اســباب بازی ادامــه مــی دهد: صنعت اســباب 
بــازی نهــال نوپا با افق روشــن اســت. ما قائل 
بــه حمایــت نیســتیم اما قائل به تســهیل گری 
هســتیم. انتظار نداریم حمایت کنند اما مانع 
هم ایجاد نکنند. صنعت اسباب بازی به خوبی 
می تواند دوام یابد و جایگاه خوبی را پیدا کند 
به خصوص در حوزه ایجاد اشــتغال خانگی و 

کسب و کارهای کوچک.
منشــی بــا اشــاره بــه مشــکالت فعــاالن 
صنعت اسباب بازی اظهار می کند: عمده ترین 
گالیــه همکاران ما در بحــث تامین مواد اولیه 
بــه ویــژه در حــوزه پلیمر و کاغذ و بســته بندی 
اســت که در فروش محصول تاثیرگذار است. 
آشفتگی که در بازار وجود دارد و بی ثباتی بهای 
تمام شده محصول تولیدی به تولیدکننده به 
شدت آسیب می زند. نوسانات دالر به شدت 
به صادرات ضربه می زند. مانع و آفت صنعت 
این است که تولیدکننده هیچ وقت تکلیفش 
با خودش مشــخص نیســت. اینکه این کاال با 

چه بهایی تمام می شود و با چه بهایی می تواند 
بفروشــد و تــا چه زمانی با ایــن قیمت فروش 
مــی رود، معلــوم نیســت. در طــی همین 2ماه 
اخیــر قیمــت مواد پلیمری بیــش از 30 درصد 
افزایــش داشــته اســت. تولیدکننــده نمی داند 
چند روز بعد چه قیمتی است آیا کاهش دارد یا 
گران می شود؛ بنابراین نمی تواند روی محصول 
خود قیمت گذاری کند. این نوسانات در نهایت 
به بی اعتمادی در سیستم خرده فروشی دامن 
می زنــد و نتیجه این می شــود کــه کاال در بازار 

وجود ندارد.
انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس  نائــب 
کارکــرد  دربــاره  اســباب بازی  تولیدکننــدگان 
انجمــن نیــز می گویــد: بزرگترین کارکــردی که 
در ایــن 4 ســالی کــه انجمــن تولیدکننــدگان 
اســباب بــازی تشــکیل شــده، داشــته اســت 
هم افزایــی اعضــا و جمع کــردن تولیدکنندگان 
در کنــار هم اســت. او می افزایــد: امروز تعداد 
محصوالت اسباب بازی از مرز5 هزار محصول 
گذشــته که عمده ترین دلیل آن این است که 
کسانی که خالق بودند با یک ماهیت پویا به 
نام اسباب بازی آشنا شدند و توجهات به این 

صنعت جلب شد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
اسباب بازی با اشاره به برنامه های آتی انجمن 
اظهــار  حــوزه  ایــن  فعــاالن  از  حمایــت  بــرای 
می کنــد: آنچــه ما می توانیم بــه عنوان انجمن 
دنبال کنیم بهبود فضای کســب و کار اســت. 
با وجود پتانســیل بســیار باالی تولیدکنندگان 
اسباب بازی و همه صنایع در ایران، در دنیا در 
پایین ترین ســطوح شــاخص کسب و کار قرار 
داریم. رسالت انجمن این است که مسائل را 

شناسایی کند و از دولت مطالبه گر باشد.

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

موج سواری پتروشیمی ها 
مانع قیمت گذاری تولیدکنندگان

زز
زز

ویز
س :  

عک

شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور 
مجوزها ایراد گرفت

ورشکستگی گاوهای شیری اقتصاد 
ایران با استمرار سیاست های غلط 
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هوالرزاق

ضیافت بزرگ 
اقتصادی بدون آفت 

تورم در ایران 
مهرداد حاجی زاده فالح

تحلیلگر مسائل اقتصادی

اقتصاد  چشــم انداز 
در نیمه اول ســال 2015 
اقتصادهــای  اکثــر  در 
مــورد  کامــالً  پیشــرفته 
گرچــه  نبــود.  رضایــت 
رشــد  می رفــت  انتظــار 
داخلــی  ناخالــص  تولیــد 
گذشــته  ســال  از  باالتــر 
هیــچ  تــورم  امــا  باشــد، 
بــه  بازگشــت  از  نشــانی 
رونــد صعــودی را نشــان 
عوامــل  بــود.  نــداده 
افــت  ماننــد  بی ثباتــی 
قیمت نفت تا حد زیادی 
عامل ســقوط تــورم بود، 

اما حتی قبل از شوک نفت، به نظر نمی رسید که رشد 
قیمت ها با بهبود اقتصادی همراه باشد. دالیل این رشد 

اقتصادی بدون تورم چه بود؟
چارچــوب نظــری کــه معمــوالً برای تحلیــل پویایی 
تورم در کوتاه مدت استفاده می شود، بر اساس منحنی 
فیلیپس است که تورم اقتصاد را به شکاف بین تولید 
بالقوه و بالفعل مرتبط می کند. بر اساس این رابطه، نرخ 
تورم زمانی پایدار خواهد بود که تولید ناخالص داخلی 
واقعی برابر با تولید ناخالص داخلی بالقوه باشــد، در 
حالی که انحراف در تولید واقعی از رقم بالقوه، باعث 
ایجاد فشار تورمی یا کاهش تورم )به ترتیب تولید باالتر 
یا کمتر از پتانسیل آن( می شود و این زمانی است که 
نرخ واقعی بیکاری باالتر از بیکاری ساختاری باشد؛ به 
عبارت دیگر، شــدت رکود باعث ایجاد شــکاف تولیدی 
بسیار بیشتر از سایر رکودها می شود. به عنوان مثال، 
در مورد اقتصاد اسپانیا، اگرچه شش فصل متوالی رشد 
تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده اســت، اما میزان 
استفاده ناکافی از منابع تولید آن هنوز در مقایسه با 
سطح قبل از بحران بسیار باال است که این موضوع با 
بیکاری باال منعکس می شود. نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلــی از فشــار بــر قیمت هــا و دســتمزدها جلوگیــری 

می کند.
این برآورد پس از رکود حتی نامطمئن تر می شود، 
زیرا تمایز بین تأثیر عوامل چرخه ای، مانند منابع تولید 
کــم اســتفاده و عوامل ســاختاری ماننــد کاهش دائمی 

ظرفیت تولید یک اقتصاد دشوار است.
صاحبنظران معتقدند که عامل اصلی این واگرایی 
در انتظــارات، قیمــت نفــت اســت کــه به نظر می رســد 
خانوارها به شــدت به آن واکنش نشــان می دهند. به 
عبارت دیگر، افزایش قیمت نفت از سال 2009 تا حد 
زیادی روند تورم پس از رکود بزرگ در ایاالت متحده را 

توضیح می دهد.
جهانــی شــدن، دومیــن عاملــی اســت کــه توضیح 
می دهــد چرا تورم اکنــون کمتر به وضع ادواری داخلی 
یــک کشــور وابســته اســت. کاهــش موانــع تجــاری و 
هزینه های حمل و نقل باعث شــده اســت که کاالهای 
تولیــد شــده در یک کشــور به راحتی بــا کاالهای تولید 
شده در کشور دیگر جایگزین شوند، به طوری که قیمت 
داخلــی ایــن کاالهــا نمی توانــد تفــاوت زیادی بــا قیمت 
کاالهای مشــابه تولید شــده در خارج از کشــور داشته 
باشد. در نتیجه، قیمت آنها تنها به شکاف تولید محلی 
بستگی ندارد، بلکه به میزان استفاده از منابع در سطح 
جهانی نیز بســتگی دارد. این اثر به طور فزاینده ای در 

توضیح پویایی تورم مهم است.
بــه طــور خالصــه، تــورم پاییــن در بهبــود پدیده ای 
اســت کــه ممکــن اســت در ابتــدا شــگفت انگیز به نظر 
برســد، بــه ویــژه بــا توجه بــه تزریق عظیــم نقدینگی از 
ســوی بانک هــای مرکــزی. بــا ایــن حــال، زمانــی که هم 
ویژگی هــای خــاص این بحــران و هم عوامل ســاختاری 
زیربنایی که بر پویایی قیمت ها در ســطح جهانی تأثیر 
می گذارنــد، تحلیل می کنیــم، در نتیجه، در کوتاه مدت 
می توان انتظار داشت که تورم پایین بماند، آن هم به 
دلیل شوک ناشی از قیمت نفت. با این حال، در میان 
مدت، با افزایش کشش بهبود اقتصادی و بسته شدن 
شکاف تولید، تورم به سطوح بسیار نزدیک تر به اهداف 

بانک های مرکزی بازمی گردد.
از اهداف نسخه وزیر محترم اقتصاد در ایران برای 
رشد اقتصادی عاری از تورم، می توان به  مهار نوسانات 
ارزی، کاهش فشــار بر منابع ارزی، کنترل سریع رشد 
ترازنامه بانک ها در حد 2 درصد، مدیریت نرخ در بازار 
بین بانکی، کنترل رشــد مخارج دولت در حد یک ســوم 
تورم انتظاری اشاره کرد. در مقابل برای رشد اقتصادی 

نیز دولت برنامه   ای جداگانه خواهد داشت.
»ثبتــی کــردن 30 درصــد مجوزهای کســب وکار«، 
حقــوق  تقویــت  و  رســمی  اســناد  انحصــاری  »اعتبــار 
مالکانه«، »باالبردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه 
لغو تعهدات دستگاه های حاکمیتی« و »مالیات   ستانی 
از  نامولــد«  ســودهای  و  ســوداگرانه  فعالیت هــای  از 
اقتصــادی  بــرای رشــد  دولــت جدیــد  اقدامــات  جملــه 
اســت. همچنین دولت در دو زمینه تســهیل در فضای 
کســب وکار و حمایــت از صنایــع پیشــران نیــز وظایفــی 

خواهد داشت. 
بــه گفتــه وزیــر اقتصــاد ســه راهــکار دولــت بــرای 
 حمایــت از صنایــع پیشــران به این ترتیــب خواهد بود: 

1. مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست 
و همســایه، 2.از طریق انتشــار ســهام پروژه و صندوق 
پروژه   هایی که در داخل کشــور ایجاد خواهد شــد 3.از 
طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ   های 

زیرمجموعه بانک ها و شرکت های بزرگ دولتی.

آسیب وارده برمردم 
ترکیه ناشی از ریزش 

ارزش لیر ترکیه 
ترجمه: محمود نواب مطلق

نعیم، خانم بازنشسته 
در بازارچه »آغمی نونو« 
کنار بازار بزرگ استانبول  
یادداشــت  دفتــر  ترکیــه 
و  مــی آورد  در  را  خــود 
یادداشــت  را  قیمت هــا 
می کنــد. او می گوید:»با 
لیــر  ارزش  کاهــش 
قیمت هــا هــر روز تغییــر 

می کنند. من باید حساب همه چیز را داشته باشم.«
بــرای اولیــن بار در طــول تاریخ پول ملی ترکیه روز 
پنجشنبه 1۸ نوامبر)27 آبان( به مرز 11 لیر در ازای هر 
دالر رسید. ارزش پول ملی ترکیه با سقوط آزاد در برابر 
دالر آمریکا از ابتدای ســال تاکنون به یک ســوم کاهش 
یافته است.  به عقیده اقتصاددانان ترکیه با تصمیمات 
غیر قابل پیش بینی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
این کشور کاهش ارزش لیر ادامه خواهد یافت. به ویژه 
آنکه با مقاومت در برابرافزایش نرخ بهره بانک ها خطر 
افزایــش تورم نیز بســیار افزایــش می یابد. تورمی که در 
حال حاضر نیز طی سال گذشته 20 درصد بوده است.  
بانــک مرکــزی ترکیه روز پنجشــنبه 1۸ نوامبر) 27 آبان( 
بــه صــورت دســتوری یک درصد نرخ بهــره را کاهش داد 
و به 15 درصد رساند که این امر منجر به سقوط مجدد 

ارزش لیر شد. 
نعیــم می گویــد:» من دیگر نمی توانم آن چیزی که 
می خواهــم را بخــرم. قیمت هــا هــر روز تغییــر می کنند. 
قبــال می توانســتیم بــرای ســفر برنامه ریــزی کنیــم . اآلن 
دیگر ممکن نیســت. از اول ماه تا آخرماه را به ســختی 

می گذرانیم. حقوقمان هیچ ارزشی ندارد.« 
عبدهللا سی سی و همسرش زوج بازنشسته دیگری 
هســتند کــه مســیر طوالنی را طــی کردند تا بــه بازارچه 
»آغمی نونو«  بیایند به امید آنکه اجناس را ارزانتر تهیه 
کنند. مرد بازنشسته 75 ساله به کیف خرید همسرش 
اشــاره می کند و با حســرت می گوید:» ما با 120 لیر)نه 
و نیــم یــورو( بــه انــدازه یک ســوم چیــزی که قبــال خرید 
می کردیم، توانستیم خرید کنیم. خیلی چیزهای دیگری 
می خواستیم بخریم که متأسفانه نتوانستیم. گوشت و 
سوســیس می خواســتیم؛ ولی خوب دیگر نشد، بخریم. 

حقوق ما واقعا هیچ ارزشی ندارد.«  
همسرش نیز در تکمیل صحبت های او می گوید:»ما 
ناچاریم مقادیر کمتر خرید کنیم. به جای یک کیلو نیم 

کیلو بخریم.«
منبع: فرانس پرس

۲۷ میلیون آگهی تقلبی 
حذف شده 

در بازار مجازی فرانسه 
در سال ۲۰۲۰

رکوردشــکنی  بــا 
تقلــب در بــازار مجــازی 
مقامــات  فرانســه 
مجبــور  کشــور  ایــن 
چاره اندیشــی  بــه 
همیــن  بــه  شــده اند. 
 ۱7 چهارشــنبه  منظــور 
نوامبر)۲6آبان( الیحه ای 
قانونمندکــردن  بــرای 

مجلــس  کمیســیون  در  مجــازی  فضــای  در  معامــالت 
فرانسه بررسی شد. 

منافــع اقتصــادی فضــای مجــازی در طــول مــدت 
قرنطینــه  بســیار مطلــوب بوده اســت. تقلب هــای مالی 
از این ماجرا مســتثنی نبوده اند. از شــروع بحران کرونا 
همه بخش های فروش مجازی سرشار از تبلیغات تقلبی 
بوده اند.  بر اساس پژوهشی که اتحادیه سازندگان در 
فرانسه انجام داده است در 11 ماه گذشته 27 میلیون 
آگهی تبلیغاتی تقلبی در فضای مجازی کشــف و حذف 
شده اند. این اتحادیه متشکل از شرکت ها و مؤسسه های 
تجاری معتبر و قانونیست که با تقلب و جعل در فضای 

مجازی مبارزه می کند. 
در ایــن بــازار تقلبــی، ســاالنه ۸ میلیــارد یــورو در 
فرانسه ناپدید می شود. بحران کرونا خود عامل مؤثری 
در رونق این بازار تقلبی در فضای مجازی بوده است. 

اتحادیــه ســازندگان بر این موضــوع تأکید دارد که 
صرفا طی ســه ماه جوالی تا اکتبر)تیر تا مهر( به عنوان 
نمونــه بیــش از 10 میلیون آگهــی تبلیغاتی تقلبی از 26 
شــرکت در فضای مجازی کشــف و حذف شــده اند. این 
بازار جعلی ساالنه منجر به نابودی 40 هزار شغل و ۸ 

میلیارد یورو دراقتصاد فرانسه شده است. 
بــه عقیــده ســارا بیســتروم، وکیــل امــور مالکیــت 
معنــوی، »همیــن اعــداد قابــل توجــه تــازه بســیار اندک 
هســتند و بســیاری از ایــن آگهی هــای تبلیغاتــی تقلبــی 
از فیلتــر کشــفیات عبــور می کننــد و بــه کار خــود ادامــه 

می دهند.« 
بر اساس آمار گمرگ فرانسه در سال 2020)1399( 
5/6 میلیون کاالی تقلبی کشــف و ضبط  شــده اســت. 
ازجملــه 79۸هــزار لباس، کفش و لــوازم جانبی تقلبی، 
473 هــزار  انــواع اســباب بــازی، 172 هــزار تجهیــزات 
الکترونیکی و 12۸ هزار دارو. همه بخش های اقتصادی 
در این بازار تقلبی درگیر می شــوند حتی انواع ســاعت، 

عطریات و مشروبات از این بازار مستثنی نیستند. 
ادامه در صفحه 4
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فاقد سند رسمی
آرای صـادره هیـات حـل اختـاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 

ذیـل: به شـرح  خرم آبـاد 
پرونده کاسه 1398114425001000364 و رای شماره 140060325001005642 مورخه 1400/07/04 
بـه تقاضـای سـتار آقائـی فرزنـد علـی نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 
204/80 مترمربـع مجـزی پـاک شـماره 22  فرعـی از 10 اصلـی واقـع در بخـش 2 شهرسـتان خرم آبـاد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه غامرضا دهقان رسیدگی و تایید و انشاء گردید. مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطاع مالکین وسایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد 

شـد.م/الف415590940
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/08/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/15

صیدآقا نجفوند دریکوندی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع

مدیریتواقتصادمحلی

باران عامل گرانی گوجه فرنگی 
محصــوالت ملــی اتحادیــه رئیــس
گوجــه قیمــت افزایــش علــت کشــاورزی
فرنگــیوســیبزمینــیرابارش هــایاخیــر
دانســتوگفتکهاینبارش هامنجرشد
تــابخشــیازمحصــوالتآســیبببیننــدو

ورودآنهابهبازارباکندیانجامشود.
ســیدرضا نورانی در گفت وگو با ایســنا 
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا افزایــش 
صــادرات قیمــت گوجــه فرنگــی را بــاال بــرده 
اســت یــا خیر؟ گفــت: صادرات  میــوه و تره 
بــار آزاد اســت و مشــکل قانونــی بــرای آن 
وجــود نــدارد. میــزان صــادرات ، افزایــش یــا 
کاهش آن هم بایســتی توسط گمرک اعالم 

شود.
نقــش  ادامــه داد:شــاید صــادرات  وی 
بســیار کوچکی در افزایش قیمت ها داشــته 

باشد اما قطعا دلیل اصلی نیست.
محصــوالت  ملــی  اتحادیــه  رئیــس 

کشــاورزی اضافــه کــرد: طــی یکــی دو هفته 
گذشــته بــه دلیــل بارندگی هــای زیــاد گوجه 
فرنگی هایــی کــه در فضــای باز تولید شــدند 
آســیب دیدند و ورود آنها به بازار مصرف با 
کنــدی صورت گرفت. در مورد ســیب زمینی 
هــم همیــن اتفــاق رخ داد و بارش هــا و گل 

شدن زمین برداشت آنها را دشوار کرد.
به گفته وی گوجه فرنگی های گلخانه ای 
قابلیــت صــادرات دارند و اگــر افزایش قیمتی 

رخ دهد در این نوع محصول خواهد بود.
وی تصریح کرد: تا یک ماه آینده تولید 
گوجــه فرنگــی گلخانــه ای دو تــا ســه برابــر 

بیشتر خواهد شد.
ماههــای  گفــت:در  پایــان  در  نورانــی 
آینــده برداشــت ســیب زمینی هــای جنــوب 
کشــور شروع خواهد شــد و اگر کمبودی در 
بــازار باشــد ایــن ســیب زمینی هــا مــی تواند 

کسری ها را جبران کند.

رشد ۳۶ درصدی پروازهای عبوری در مهر ۱۴۰۰
و فرودگاههــا شــرکت مدیرعامــل
ناوبــریهوایــیایرانازافزایش۱۱درصدی
پروازهاو۳درصدیمسافرانفرودگاههای
تحتمالکیتشــرکتدرمهر۱۴۰۰نسبت

بهمهر۱۳۹۹خبرداد.
بــا  گفت  وگــو  در  امیرمکــری    ســیاوش 
درصــدی   ۳۶ رشــد  خبــر  اعــالم  بــا  فــارس 
پروازهــای عبــوری در مهــر ۱۴۰۰ اظهــار کرد: 
در مهرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته 
)شــهریور( نیــز در نشســت و برخاســت ۳ 
درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 2۶ درصد 
و در ارسال و پذیرش بار و پست ۳۱ درصد 

افزایش رخ داد.
وی اضافــه کــرد: در هفــت ماهه ســال 
مــدت مشــابه ســال  بــا  مقایســه  در   ۱۴۰۰
گذشــته، در نشســت و برخاست ۳۱ درصد، 
در اعــزام و پذیــرش مســافر ۱۰ درصــد و در 
ارســال و پذیــرش بــار و پســت 27 درصــد 

افزایش وجود داشته است.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
توزیــع  بررســی  کــرد:  اظهــار  ایــران  هوایــی 
پروازهــا در ســاعات شــبانه روز و روزهــای 
هفتــه نیــز حاکــی از ایــن اســت کــه در 2۴ 

ســاعت شــبانه روز، اوج پروازها در ســاعت 
8 و در روزهــای هفتــه، اوج پروازهــا در روز 

یکشنبه بوده است.
امیرمکــری گفت: در مهر  ۱۴۰۰ حداقل 
8۰ درصد نشســت و برخاســت کل پروازها 
بــه ترتیــب در ۱۰ فــرودگاه مهرآباد، مشــهد، 
تبریــز،  اهــواز،  اصفهــان،  کیــش،  شــیراز، 
بندرعبــاس، خلیــج فارس)عســلویه( و یــزد 
انجــام شــده اســت. بــه گفتــه وی 9۶ درصد 
از کل نشســت و برخاســت پروازها، شــامل 
پروازهای داخلی با حدود 95 درصد اعزام و 

پذیرش مسافر است.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران گفت: در مهر ماه ســال جاری، 
28 درصد از پروازهای برنامه ای شرکت های 
هواپیمایــی داخلــی، دارای تأخیــر هســتند و 
همچنیــن در همیــن مــدت، متوســط زمــان 

تأخیر پروازهای تاخیردار 8۱ دقیقه است.
به گفته مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها 
و ناوبــری هوایــی ایــران در پروازهای عبوری 
از فراز کشــور در مهر ســال جاری ۳۶ درصد 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته، افزایش 

دیده می شود.

اخبـــــــــــــــــار

قائــممقامســازمانتعاونروســتایییادآورشــد
کهاینســازماندرنظرداردتاتنظیمبازارمیوهشــب
عیدرامانندمرغوتخممرغ،بااستفادهازاپلیکیشن

»بازرگام«دراستانهایمختلفشروعکند.
علــی  جــوان؛  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
شــاه میری قائم مقام ســازمان تعاون روستایی درباره 
تامیــن میوه شــب عید اظهــار کرد: همانند ســال های 
قبــل، اقدامــات الزم برای تنظیم بازار میوه شــب عید 
را داریــم، بــا این تفاوت که تالشــمان بر این اســت تا 
خرید های مناســبی را از کشاورز ها داشته باشیم؛ به 
نوعی که میوه ها دارای کیفیت مطلوب باشــد و انبار 
آن ها به نحوی انجام شــود که هزینه انتقال و حمل 

و نقل به کمترین میزان خود برسد.
او افــزود: از طــرف دیگــر با توجه به اینکه حدود 
۱۰ روز اســت، پخش هوشــمند استارت آپ ها را برای 
مــرغ و تخم مــرغ داشــته ایم، تنظیم بازار شــب عید را 

هــم روی همیــن پایلــوت قــرار اســت ادامــه دهیــم تــا 
بتوانیــم قســمت عمــده ای از بحــث تنظیم بــازار میوه 
شب عید را با استارتاپ ها داشته باشیم. این میوه ها 
مانند سال های گذشته، شامل پرتقال و سیب است 

که عمده مصرف را شامل می شود.
شــاه میری ادامه داد: حدود دو هفته اســت که 
خرید ها را آغاز کرده ایم و سعی می کنیم که انبارش 
بــه نحــوی انجام شــود تــا حداقل هزینــه حمل و نقل 
را داشــته باشــیم. توزیــع ســنتی ســبب می شــود کــه 
صف هــای ســنگین بــه وجــود آید. این موضوع ســبب 
ناعدالتــی می شــود، بــه نحــوی کــه کاال هــای تنظیــم 

بازاری سر سفره مردم قرار نمی گیرد.
مســاله  کــرد:  اضافــه  مســئول  مقــام  ایــن 
هوشمندســازی ســبب می شــود تا مردم بدون هزینه 
حمــل و نقــل، کاالی مــورد نیــاز را درب منــزل تحویل 
بگیرنــد. همیــن موضــوع را بــرای میــوه شــب عید نیز 

خواهیم داشت تا با استفاده از اپلیکیشن »بازرگام« 
این کار را در استان های مختلف شروع کنیم.

شــاه میری گفــت: ایــن کار را بــرای تنظیــم بــازار 
مرغ و تخم مرغ از شهر کرج و اصفهان آغاز کرده ایم 
و عمالً به اســتان های دیگر نیز می بریم. اقالم اصلی 
بــرای تنظیــم بــازار شــب عیــد، در حــال حاضــر فقــط 
پرتقال و ســیب اســت، اما بحث هایی که انجام شده 

به این سبد محصوالت دیگری را هم اضافه کنیم.
او افــزود: هــدف اصلی از این کار، کاهش دادن 
هزینه هاست؛ یعنی هزینه های حمل و نقل و زمان. 
همچنین، چون بازار ســیاه هم در زمینه تنظیم بازار 
به وجود می آید و مردم را نگران می کند، استفاده از 
روش های جدید ســبب می شــود تا یک امنیت فکری 
بــه وجــود آیــد، زیرا امنیــت فکری باعــث جلوگیری از 

ذخیره سازی بی دلیل می شود.
گفــت:  روســتایی  تعــاون  ســازمان  مقــام  قائــم 

زیــادی  فســادپذیری  پرتقــال،  ویــژه  بــه  محصــوالت 
دارنــد؛ بــه همیــن دلیــل، جایگاه هــای زیــادی را بــرای 
دپــوی محصــوالت قرار داده ایــم که جا به جایی ها به 
حداقل برســد، ضمن آن که نیازســنجی هر استان در 
کارگروه هــای مربــوط انجام شــده تــا از خرید بیش از 
حد که منجر به فساد میوه می شود، جلوگیری کنیم. 
بــه منظــور احتیــاط، فقط بین ۱۰ تا ۱5 درصد بیش از 

نیازسنجی ها خرید کرده ایم.

رئیسســازمانراهداریوحملونقلجادهای
ازلغــوکامــلمحدودیتمســافرگیریدراتوبوسهای

بینشهریازروزدوشنبهاولآذرخبرداد.
بــه گــزارش مهــر، از زمــان شــیوع کرونــا در اواخر 
ســال ۱۳98، محدودیت هــای پذیرش مســافر در حمل 
و نقــل عمومــی خصوصــاً در دو بخــش جــاده ای و ریلی 
از ابتدای ســال ۱۳99 اعمال شــد؛ به گونه ای که همه 
ســفرهای نــوروزی 99 لغــو و با دســتور وزیر ســابق راه 
و شهرســازی، بلیت های پیش فروش شــده برای نوروز 

آن ســال به خریداران مسترد شد.
بــا ایــن حال بر اســاس مصوبه ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونــا، بــرای دو گونه حمل و نقل مســافری جاده ای 
و ریلــی از تابســتان ۱۳99 محدودیــت مســافرگیری تــا 
5۰ درصــد و از آبــان ۱۳99 بــرای حمــل و نقــل هوایــی 
نیــز امــکان فــروش صندلی ها تا ۶۰ درصــد ظرفیت هر 

پرواز اعمال شد.
اینــک بــا گذشــت بیــش از یــک ســال از اعمــال 
محدودیت برای همه مودهای حمل و نقلی مســافری، 
ســتاد ملــی مقابلــه کرونــا بــا توجــه بــه افزایــش میزان 

بــرای  لغــو محدودیت هــا  بــه  واکسیناســیون، دســتور 
ترددهــای برون شــهری اعم از ریلی، جــاده ای و هوایی 

داده است.
ایــن مصوبــه را شــهرام آدم نــژاد معــاون حمــل و 
نقــل وزارت راه و شهرســازی بــه مدیــران دســتگاه های 
متولــی حمــل و نقــل جــاده ای، ریلی، هوایــی و دریایی 
در 9 آبــان مــاه ابــالغ و اعالم کــرده بود: از اول آذر این 

محدودیت ها برداشته خواهد شد.
محمــد مخبــر معــاون اول رئیس جمهــوری نیــز 
در جلســه رؤســای کمیته هــای تخصصــی ســتاد ملــی 
کرونــا کــه بعــد از ظهــر روز چهارشــنبه 2۶ آبــان بــه 
ریاســت معاون اول رئیس جمهور برگزار شــد، از آمار 
پوشش صد میلیونی تزریق واکسن کرونا در سراسر 
کشــور خبــر داد و گفــت: امیدواریــم بــا ادامــه رونــد 
واکسیناســیون و همچنیــن رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی بــه ســمت ریشــه کنی ویــروس کرونــا در 

کشور حرکت کنیم.
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در جلســه 9 آبــان 
امســال در خصــوص لغو محدودیت های مســافرگیری، 

این محدودیت ها را از 5۰ به 8۰ درصد افزایش داد؛ اما 
در ادامه اعالم کرد در صورتی که میزان واکسیناسیون 
کرونــا بــه 8۰ درصد جمعیت برســد، این محدودیت به 
طور کامل برداشــته خواهد شد و اتوبوس ها می توانند 

تا ۱۰۰ درصد ظرفیت خود مسافرگیری کنند.
از دیگــر تغییــرات پروتــکل حمــل و نقــل زمینــی 
در مصوبــه 9 آبــان ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا، الزامی 
شدن ارائه تست پی سی آر منفی 72 ساعته کرونا یا 

داشتن کارت واکسیناسیون از اول آذر است.
داریوش امانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و 
رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای روز 
گذشــته چهارشــنبه 2۶ آبان در یــک برنامه رادیویی 
از لغــو کامــل محدودیــت مســافرگیری در ســفرهای 
عمومــی  نقــل  و  حمــل  وســایل  دیگــر  و  اتوبوســی 
جــاده ای و امــکان تــردد نــاوگان جــاده ای بــا ظرفیت 

کامل خبر داد.
وی افــزود: از اول آذر قــرار بــود بــا کنتــرل کارت 
واکســن و پذیرش مســافر تا ســقف 8۰ درصد ظرفیت 
در اتوبوس هــا و نــاوگان حمــل ونقل عمومــی جاده ای، 

امــکان تــردد در محورهــای برون شــهری با حمل و نقل 
عمومی مسافری فراهم شود.

رئیــس ســازمان راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
ادامــه داد: از اول آذر پذیــرش مســافر در اتوبوس ها با 
۱۰۰ درصد ظرفیت انجام می شود؛ سامانه اولیه کنترل 
واکسیناســیون، مشــکالتی داشت ولی سامانه جدیدی 
طراحــی شــده کــه بر اســاس آن امــکان کنترل داشــتن 
پــی ســی آر منفــی یــا کارت واکسیناســیون مســافران 
فراهم شــده اســت لذا از اول آذر اتوبوس ها می توانند 

با ظرفیت کامل در جاده ها تردد کنند.
معاونوزیرراه:هممحدودیتمسافرگیری

برداشتهمیشودهمافزایشقیمتبلیتاتوبوس
خواهیمداشت

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: منتظریم 
ایــن موضــوع )مســافرگیری ۱۰۰ درصــدی( اجــرا شــود و 
درآمدهــای  و  مســافر  جایــی  جابــه  از  برآوردهایــی 
درآمدهــای  دیدیــم  اگــر  باشــیم؛  داشــته  شــرکت ها 
شرکت ها کمبودهایی دارد، در خصوص افزایش قیمت 
بلیت اتوبوس های بین شهری تصمیم گیری می کنیم.

مدیرعاملبنیادبرکتدراینمراسمباتوجه
بــهآغــازبــهکاررویدادملی»برکتینــو«اعالمکرد
کــهتــاپایــانامســال25۰۰طــرحاشــتغالبنیــاد
برکتستاداجراییفرمانامامدرحوزهآزادکاری

)فریلنسینگ(بهبهرهبرداریمیرسد.
محمد ترکمانه افزود: هدف از برگزاری رویداد 
ملــی »برکتینــو« ایجــاد ظرفیت هــای مناســب برای 
ایجاد اشتغال در حوزه آزادکاری است.همچنین در 
قالب این رویداد، از شــرکت های فعال و واســط در 

این حوزه حمایت می شود.
بــه گفتــه او، جامعــه مخاطبــان هــدف رویداد 
ملی »برکتینو« افراد تحصیل کرده و دانشــگاهی با 
مدرک تحصیلی معتبر و مرتبط در مناطق روستایی 

و محروم کشور هستند.
مدیرعامــل بنیــاد برکت توضیــح داد: آزادکاری 
یــک ســبک نــاو ن اشــتغال اســت که در کشــورهای 
اســتقبال  مــورد  توســعه  حــال  در  و  توســعه یافته 
واقــع شــده اســت و بســیاری از افــراد از ایــن طریق 
درآمدزایــی می کننــد. راو کــرد جدید بنیــاد برکت به 
تبعیــت از سیاســت های ســتاد اجرایــی فرمــان امام 
و  فن آورانــه  و  دانش بنیــان  حوزه هــای  بــر  تمرکــز 

سرمایه گذاری در علوم جدید است.
ترکمانه خاطرنشــان کرد: 2۰۰ رشــته شغلی در 
حــوزه آزادکاری وجود دارد که از جمله شــاخص ترین 
آن هــا می تــوان بــه طراحــی، برنامه نــاو ســی، ترجمه، 
تولید محتوا، ساخت انیمیشن و عکاسی اشاره کرد.

او اظهــار کــرد: تــا به امروز ۴۰۰ طرح اشــتغال 
در حــوزه آزادکاری در 9۳ روســتا و ۶9 شــهر ایجــاد 
شــده اســت و همچنین برنامه ریزی شــده اســت تا 
در ســال آینده هم 5 هزار طرح دیگر در این حوزه 

راه اندازی شود.
مدیرعامل بنیاد برکت یادآور شد: این طرح ها 
از این نظر حائز اهمیت هســتند که در روســتاهای 
سراسر کشور اجرا شده اند و بسیاری از کارآفرینان 

توانسته اند پروژه های بین المللی را جذب کنند.
ملــی  رویــداد  جزئیــات  تشــریح  در  ترکمانــه 
»برکتینو« بیان کرد: با برگزاری شش پیش رویداد، 
افــراد مســتعد شناســایی و فرآینــد آمــوزش بــرای 
آنهــا آغــاز شــده اســت. شــرکت کنندگان در رویــداد 

»برکتینــو« در ایــن مرحلــه، مهارت هایــی همچــون 
چگونگی مذاکره و جذب پروژه را می آموزند.

رویــداد  در  شــرکت کنندگان  داد:  ادامــه  او 
ملــی »برکتینــو« پــس از طــی دوره های آموزشــی، از 
تسهیالت اشتغال زایی بنیاد برخوردار شده و مشغول 
به کار می شــوند. مدیرعامل بنیــاد برکت درباره نحوه 
پشــتیبانی بنیاد برکــت از کارآفرینان حــوزه آزادکاری 
تصریح کرد: بنیاد عالوه بر برگزاری دوره های آموزشی 
جدید و ارائه مشاوره، اقدام به وصل این کارآفرینان 

به بازارهای بین المللی می کند.
ملــی  رویــداد  کــرد:  خاطرنشــان  ترکمانــه 
»برکتینــو« در دو ســطح برگــزار می شــود و افــراد 
استعدادشــان  و  توانایــی  بــه  توجــه  بــا  منتخــب 

بــه کار  بین المللــی مشــغول  و  داخلــی  در ســطوح 
می شــوند.کارآفرینان فعــال در ســطح بین المللــی 
می توانند از خارج کشور نیز سفارش دریافت کنند 

و پروژه های ارزی را جذب نمایند.
او آزادکاری را یــک فرصــت جدیــد بــرای فعــال 
کردن نیروهای غیرفعال کشــور خواند و تاکید کرد: 
از طریــق آزادکاری می تــوان نیروهــای غیرفعــال و 
به خصوص زنان را فعال کرد که باعث ایجاد ارزش 

افزوده قابل توجه در کشور می شود.
مدیرعامل بنیاد برکت یادآور شــد: با توجه به 
دغدغــه رهبر معظم انقالب می توان، نهضت تولید 
محتــوا را از طریــق آزادکاری در کشــور شــکل داد. 
همچنیــن بایــد بــه آزادکاری به عنوان یک اشــتغال 

پایدار نگاه شود.
ترکمانــه بــا تاکیــد بــر نقــش تســهیل گرانه و 
برکــت  بنیــاد  گفــت:  برکــت  بنیــاد  شــتاب دهنده 
درصدد رفع مشــکالت فعاالن حوزه آزادکاری است 
و اقداماتی را برای بیمه شــدن این افراد و کمک به 
بســتن قــرارداد کاری بــا نهادها و ســازمان ها انجام 
داده اســت. همچنیــن بخشــی از کارهــای بنیــاد در 

حوزه آی تی به این آزادکارها محول می شود.
گفتنی است، در این مراسم و از طریق ارتباط 
بــا اســتان های فــارس  مســتقیم او دیوکنفرانســی 
بنیــاد برکــت در  و کرمانشــاه، طرح هــای اشــتغال 
حوزه آزادکاری )فریلنســینگ( در این دو اســتان به 

بهره برداری رسید.

معاونبرنامهریزیواقتصادیســازمانجهاد
کشــاورزیگلســتانبــابیــاناینکهپــرورشمیگو
درگمیشــانیــکفرصتاســتثناییبرایاســتفاده
ازظرفیــتحــوزهآبزیــاندرمنطقــهبــرایتوســعه
کشــاورزیاســت،اعــالمکــردکهتســریعدرایجاد
شهرکمیگوگمیشانکهتفاهمنامهاجراییشدن
آنازسویمعاونرئیسجمهوری،رئیسسازمان
برنامــهوبودجــه،جهادکشــاورزیوقــرارگاهخاتم

االنبیابستهشد،بسیارضروریاست.
بــا  گفت وگــو  در  رودبــاری  جمشــیدی  آمنــه 
ایرنــا افــزود: شــهرک پــرورش میگــو در گمیشــان با 
وســعت ســطح ۶ هــزار هکتــار کــه زمیــن آن واگذار 
شــده و اکنون تامین اعتبار برای عملیاتی شــدن آن 
ضــروری اســت و مهم تــر اینکــه بــرای اجرایی شــدن 
مرحلــه نخســت این شــهرک، ۱۰ هــزار میلیارد ریال 

پیش بینی شده بود.
کشــاورزی  شــهرک  شــرکت  مدیرعامــل 
جهــاد کشــاورزی گلســتان نیــز یــادآور شــد: ایجــاد 
زیرســاخت های الزم برای شــهرک میگو در گمیشان 
بــا وســعت ۶ هــزار و ۶۰۰ هکتــاری، توســط قرارگاه 
خاتم االنبیا طبق تفاهم نامه اخیر امضا شده است 

و به زودی عملیاتی می شود.
نعمــت هللا کفشــگیری ادامــه داد: اکنون برای 
ایجاد زیرســاخت های این شــهرک، ۱5 هزار میلیارد 
ریال اعتبار الزم است که طرح هایی از جمله ایجاد 
کانــال انتقــال آب، زهکشــی اراضــی اعــم از ورود و 
خــروج آب بــه تــاالب، ایجاد پل و ابنیــه فنی، ایجاد 
مــزارع  بــه  جــاده  دسترســی  و  برق رســانی  شــبکه 

پرورش است.
او ادامــه داد: اجــرای این طرح با قرارگاه خاتم 

االنبیــا، قرارداد پنج ســاله بســته شــد کــه طبق آن، 
بعد از 2 ســال ســرمایه گذار می تواند کار پرورش را 

در بخش های آماده شده از اراضی آغاز کند.
کشــاورزی  شــهرک  شــرکت  مدیرعامــل 
جهادکشــاورزی گلســتان افــزود: پیگیــری از طریــق 
وزارتخانه و استان برای تسریع در عملیاتی اجرایی 
از سوی قرارگاه خاتم االنبیا در دست انجام است.

کفشــگیری در خصــوص اجــرای انتقــال کانــال 
انتقال آب از دریای خزر به شهرک میگو  گمیشان، 
گفــت: این طــرح 95 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد 
کــه ۱5۰ میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه شــده و بــرای 
تکمیل و بهره برداری آن مشکل تامین اعتبار وجود 

ندارد.
در ادامه مدیر شــرکت شــهرک های کشــاورزی 
خصــوص  در  گلســتان  جهادکشــاورزی  ســازمان 
اهمیــت اجــرای ایــن طــرح گفــت: ایــن شــهرک در 
راســتای سیاســت اقتصــاد مقاومتــی و اســتفاده از 
ظرفیت پرورش آبزیان در استان راه اندازی می شود 
کــه بــا بهره بــرداری از آن، عالوه بر تولید ســاالنه ۱۳ 
هــزار تــن میگــو، بــرای ســه هــزار و ۴۴۴ نفر شــغل 

ایجاد خواهد شد.

گمیشانمستعدپرورشمیگو
معتقــد  نیــز  گلســتان  دامپزشــکی  کل  مدیــر 
اســت کــه اراضی شــوره زار در شهرســتان گمیشــان 
به ویــژه در نزدیکــی ســواحل دریــای خــزر  مســتعد 
ســرمایه گذاری در پــرورش آبزیــان به ویــژه میگــو به 

شمار می رود.
ایــن  در  اکنــون  افــزود:  محرابــی  غالمرضــا 
نظــارت  و  موقــع  بــه  اقدامــات  بــا   شهرســتان 

شــبانه روزی گروه هــای دامپزشــکی و رعایــت نــکات 
بهداشتی محصول با کیفیت و بازار پسند صادرات 

تولید می شود.
او با یادآوری دســتاورد خوب نظارت بر مزارع 
و کنتــرل بیمــاری لکــه ســفید پیش بینی کرد: ســال 
در  ســرمایه گذاری  بــرای  متقاضیــان  شــمار  آینــده 

سایت پرورش میگو در گمیشان افزایش یابد.

لزومسرمایهگذاری
رئیــس اداره بهداشــت و مدیریــت بیماری های 
آبزیان اداره کل دامپزشــکی گلســتان نیز بیان کرد: 
ســایت پــرورش میگو در گمیشــان عــاری از بیماری 
بــدون  لکــه ســفید اســت و متقاضیــان می تواننــد 
دغدغه برای سرمایه گذاری در پرورش این محصول 

اقدام کنند.
کل  اداره  ایــن  داد:  ادامــه  فکــوری  شــاپور 
اداره  جــز  بــه  تمام وقــت  دامپزشــک  و  پزشــک   2
دامپزشکی گمیشان را برای نظارت بر پرورش میگو 
در اختیــار دارد و در صــورت اســتقبال برای پرورش 
از ســوی ســرمایه گذاران آمار کارشناســان ناظر هم 

افزایش داده می شود.
بــه گفتــه او، بــه ازای هــر ۳۰ مزرعــه پــرورش 
میگو یک پزشک دامپزشک اختصاص داده می شود 
تا فعالیت مزرعه از ابتدا تا پایان برداشت محصول 

تحت نظارت قرار گیرد.
دامپزشــکی  اداره کل  بهداشــت  اداره  رئیــس 
اکنــون  افــزود:  آزمایشــگاه  گلســتان دربــاره وضــع 
حدود چهار آزمایشگاه همکار در منطقه وجود دارد 

و از ظرفیت آن در صورت نیاز استفاده می شود.
پــرورش  مجــوز  امســال  داد:  ادامــه  فکــوری 

بــا  مزرعــه   8۰ تعــداد  بــه  گــذاران  ســرمایه  بــرای 
مجتمــع  مــزارع  از  هکتــار   2۳۶ و  هــزار  پوشــش 
پــرورش میــگاو  گمیشــان به این گونــه آبزی داده 
شــد کــه در این مــزارع با میانگیــن تراکم ۱۱۱ هزار 
و 2۳8 قطعه در هکتار ذخیره ســازی و در نهایت 
بعــد از ۱2۰ روز پــرورش، یــک هــزار و 5۶5 تــن 

محصول تولید شــد.

موانعتوسعهزیرساختها
در ادامــه رئیــس اداره فنی و عمرانی اداره کل 
شــیالت گلســتان گفــت: پســروی آب دریــای خــزر 

و لــزوم احــداث هرچه ســریع تر موج شــکن و ســازه 
آبگیــری در عمــق دریــا به منظــور تامیــن آب پایــدار 
بســیار ضــروری  گمیشــان  میگــو  پــرورش  مجتمــع 

است.
علــی نصرتــی تخصیــص نیافتن بــه موقع و به 
مقــدار مــورد نیــاز اعتبــارات عمرانــی و تســهیالتی، 
توســعه نیافتــن زیرســاخت های خــارج از مجتمــع 
متناســب با توســعه مجتمع مثل راه اصلی، شــبکه 
برق سراسری، گاز و آب آشامیدنی را از دیگر موانع 
پــرورش  زیرســاخت های  توســعه  در  شــتاب گیری 

میگو در گمیشان عنوان کرد.

رئیسسازمانحملونقلجادهای:ظرفیتاتوبوسهایبرونشهری
دوشنبهبهحالتعادیبازمیگردد

ذخیره سازیمیوهعیدآغازشد

تهیه یک دستگاه 
الکتروکوتر جراحی با 

مشارکت خیرین سالمت 
کاشان

مردمنهــاد ســازمانهای اداره رئیــس
وخیریــنســالمتدانشــگاهعلــومپزشــکی
کاشــان،ازخریــدیــکدســتگاهالکتروکوتــر
جراحــیبــهارزش765میلیــونو6۱6هــزار
ریــالبــرایاتاقعمــلمرکزآموزشــیدرمانی

شهیددکتربهشتیخبرداد.
بــه گــزارش وبــدا، فاطمــه عطــوف گفــت: 
هزینه خرید این دستگاه از مبالغ نقدی که از 
سوی خیرین سالمت به حساب مشارکت های 
مردمی دانشگاه  واریز شده بود، تامین شد.

جراحــی  دســتگاه  ایــن  کــرد:  تصریــح  او 
از  بــرش و جلوگیــری  ایجــاد  بــرای  الکتریکــی 
خونریــزی در اتــاق عمــل کاربرد وســیعی دارد؛ 
بــه نحوی که در خونریزی ها برای ایجاد لخته، 
بریدن و شکافتن بافت ها و نابود کردن بافت 

به روش سوزاندن کاربرد دارد.
رئیــس اداره ســازمان های مــردم نهــاد و 
خیریــن ســالمت دانشــگاه، راه هــای ارتباطــی 
 25 تلفــن   شــماره  شــامل  را  اداره  ایــن  بــا 
کــرد  بیــان  -55۴۴۳۰22 داخلــی)۳۴8-۳2۴( 

و گفــت: خیریــن گرامی برای اهدای کمک های 
خــود بــه بیمــاران می تواننــد در ســاعات اداری 
بــا شــماره مذکــور تمــاس بگیرنــد یا بــه آدرس 
این اداره واقع در ستاد مرکزی دانشگاه علوم 
پزشــکی کاشــان، میــدان ۱5 خــرداد ابتــدای - 

ـادخیابان اباذر مراجعه کنند.
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فرصتاستثناییپرورشمیگودرگمیشان،نیازمندسرمایهگذاری

آغازبهکاررویدادملی»برکتینو«؛ایجاد25۰۰طرحاشتغالبرکتدرحوزهآزادکاری



تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
 . یکشنبه . 30 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4794 . 

سیمان کردستان با خروج از زیان انباشته 70 ریال سود تقسیم کرد
در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد؛ 

  گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی

  پیام هیات مدیره

  ترکیب سهامداران

  صورت وضعیت مالی  صورت سود و زیان

سمتنام نماینده اشخاص حقوقیاعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

رئیس هیئت مدیرهسعید نایبشرکت سیمان سپاهان )سهامی عام(

نایب رئیس هیئت مدیره مهدی حنطه شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه )سهامی عام(

عضو هیئت مدیرهمحمد فیروزیشرکت مدیریت سرمایه گذاری امید

عضو هیئت مدیرهمهدی شریفی بروجردیشرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر )سهامی عام(

مدیرعامل و عضو هیئت مدیرهرضا نیک پورشرکت سیمان شرق

عام(  )سهامی  کردستان  سیمان  شرکت  سهام  درصد    87/96 دارندگان 
عادی  عمومی  مجمع   1400/7/26 مورخ  چهارشنبه  روز  صبح   10 ساعت 
سالیانه شرکت را جهت رسیدگی به صورتهای مالی و عملکرد شرکت برای 

سال مالی منتهی به 1400/06/31 تشکیل دادند.
به گزارش خبرنگار ما آقای سعید نایب  رئیس مجمع، سرکار خانم غزاله تیما و 
آقای کامران معتمدی بروجنی به عنوان ناظرین و آقای رضا نیک پور به عنوان 

منشی و مدیرعامل مجمع عمومی را تشکیل دادند.

مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی 
به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: 

1- صورتهای مالی به شرح پیشنهادی هیئت مدیره تصویب گردید.
2- برای هر سهم مبلغ 70 ریال سود تخصیص یافت.

3- موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بعنوان بازرس قانونی و روزنامه 
 اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت در سال مالی جاری انتخاب 

شدند.

مقام معظم رهبری:
)) سال 1400- یک زمینه ِی خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود دارد که 
از این بایستی حدّاکثر استفاده را کرد. باید این حرکت با جدّیّت دنبال بشود 
و به طور عمده حمایتهای قانونی و دولتی و حکومتی از همه سو نسبت به 
جهش تولید انجام بگیرد. چه این دولت تا وقتی که بر سر کار است، چه 
دولت آینده از اوّل استقرار بایستی همّت خودش را بر این قرار بدهد که 
موانع را برطرف کند و حمایتهای الزم را انجام بدهد و ان شاءهللا جهش تولید 

به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیرد.((
چشم انداز  :

 تبدیل شدن به برترین شرکت تولید سیمان و آهک در منطقه غرب کشور
ماموریت :

ما برآنیم تا در راستای توسعه پایدار و کمک به عمران و آبادانی کشور با 
استفاده از مدیریت سرمایه دانش محور ، مدیریت موثر بر روابط با مشتریان 
، نوآوری و توسعه محصوالت و خدمات و استفاده از دانش و فن آوری روز 
دنیا ، متعهدانه آماده تولید و عرضه انواع سیمان های تیپ ، ویژه و آمیخته 
با کیفیتی ممتاز و فراتر از استاندارد بوده و ضمن حفظ و گسترش سهم 
بازار داخلی خود در منطقه غرب و شمال غرب کشور ، حضوری خوش نام و 

مستمر در بازارهای صادراتی همسایگان غربی خود داشته باشیم .

درصدتعداد سهمنام سهامدار

53%1/172/967/115شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر )سهامی عام(

33%734/088/034شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید )سهامی عام(

1%15/000/000شرکت سهامی بیمه ایران )سهامی خاص(

-26/333شرکت سیمان سپاهان )سهامی عام(

-2/036شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه )سهامی خاص(

-7/962شرکت سیمان شرق )سهامی عام(

13%277/908/520سایرین )کمتر از %5(

2/200/000/000100مجموع

شرح
دوره منتهی به 

1400/06/31
تجدید ارائه شده دوره 
درصد تغییرمنتهی به 1399/06/31

حسابرسی شدهحسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

3.298.4112.251.09947درآمدهای عملیاتی

)31()1.303.016()1.708.995(بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 

1.589.416948.08368سود )زیان( ناخالص

)31()387.089()508.538(هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها 
)هزینه استثنایی(

000

)42(19.62533.686سایر درآمدها

--0)109.324(سایر هزینه ها

991.179594.68067سود )زیان( عملیاتی

29)161.539()114.568(هزینه های مالی 

سایر درآمدها و هزینه های 
غیرعملیاتی – درآمد سرمایه گذاری ها

4.4451.796147

سایر درآمدها و هزینه های 
غیرعملیاتی – اقالم متفرفه 

23.82619.95419

سود )زیان( قبل از احتساب سهم 
گروه از سود شرکت های وابسته 

904.882454.89199

000سهم گروه از سود شرکت های وابسته

سود )زیان( عملیات در حال تداوم 
قبل از مالیات

904.882454.89199

هزینه مالیات بر درآمد:

)59()75.646()120.353(سال جاری 

)2.371()899()22.210(سال های قبل

سود )زیان( خالص عملیات در حال 
تداوم

762.319378.346101

عملیات متوقف شده:

000سود )زیان( خالص عملیات متوقف شده

762.319378.346101سود )زیان( خالص

قابل انتساب به:

762.319378.346101مالکان شرکت اصلی

000منافع فاقد حق کنترل

سود )زیان( پایه هر سهم 

40522084عملیاتی )ریال(

0)48()48(غیرعملیاتی )ریال(

357172108ناشی از عملیات در حال تداوم

000ناشی از عملیات متوقف شده

357172108سود )زیان( پایه هر سهم

347172102سود )زیان( خالص هر سهم – ریال

2.200.0002.200.000سرمایه

شرح
به تاریخ 

1400/06/31
تجدید ارائه شده به 
تاریخ 1399/06/31

تجدید ارائه شده به 
درصد تاریخ 1398/07/01

تغییر حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
دارایی ها

دارایی های غیرجاری
1.893.3781.810.1631.809.0255دارایی های ثابت مشهود
0000سرمایه گذاری در امالک

0000سرقفلی 
87.27982.20282.2676دارایی های نامشهود

0000سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
4.4494.4494.4490سرمایه گذاری های بلند مدت

0000دریافتنی های بلند مدت
)49(133.912183.619260.322سایر دارایی ها

)2(2.119.0182.080.4332.156.063جمع دارایی های غیرجاری
دارایی های جاری

239.648111.31455.217334سفارشات و پیش پرداخت ها
1.104.450734.143692.89859موجودی مواد و کاال

)16(266.314203.473315.278دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
1041041040سرمایه گذاری های کوتاه مدت

110.84271.08378.25142موجودی نقد
1.721.3581.120.1171.141.74851

0000دارایی های نگهداری شده برای فروش
1.721.3581.120.1171.141.74851جمع دارایی های جاری

3.840.3763.200.5503.297.81116جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه
2.200.0002.200.0002.200.0000سرمایه

0000افزایش سرمایه در جریان
0000صرف سهام

0000صرف سهام خزانه
69.59932.82932.829112اندوخته قانونی

0000سایر اندوخته ها
0000مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

0000تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 
--)908.538()530.192(190.209سود )زیان( انباشته

سهام خزانه )شامل سهام شرکت در مالکیت 
--00)28.490(شرکت های فرعی(

حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان 
2.431.3181.702.6371.324.29184شرکت اصلی

0000منافع فاقد کنترل
2.431.3181.702.6371.324.29184جمع حقوق مالکانه

بدهی ها
بدهی های غیرجاری

0000پرداختنی های بلندمدت
)58(263.987394.879622.183تسهیالت مالی بلندمدت

59.71737.02924.270146ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
)50(323.704431.908646.453جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری
775.392599.278525.81547پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

7.60600مالیات پرداختنی
3.5153.5153.5310سود سهام پرداختنی

)75(177.635386.325719.908تسهیالت مالی
0000ذخایر

121.20676.88777.81356پیش دریافت ها
1.085.3541.066.0051.327.067)18(

بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری 
0000شده برای فروش

)18(1.085.3541.066.0051.327.067جمع بدهی های جاری
)29(1.409.0581.497.9131.973.520جمع بدهی ها

3.840.3763.200.5503.297.81116جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

در این دوره از نمایشگاه لوازم خانگی حضور 
بــاالی چینی هــا و مونتــاژکاران توجه بســیاری را به 
خود جلب کرده بود و این در حالی اســت که این 
نمایشــگاه بــرای حمایــت از تولیــد داخــل هرســاله 

برگزار می شود.
در حالــی بــازار لــوازم خانگی پــر از محصوالت 
حــال  در  روزانــه  هــم  قیمت هــا  و  اســت  قاچــاق 
افزایــش، تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی از حمایــت 
نشدن از سوی دولت گله مند هستند و با تاکید بر 
اینکــه قیمــت مواد اولیه افزایش یافته، درخواســت 

گران تر شدن محصوالت را دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امسال بیست و 
یکمیــن نمایشــگاه بین المللی لوازم خانگی با شــعار 
»تجلــی دانایــی و توانایی ایرانی در خدمت توســعه 
ملی« با حضور 411 واحد تولیدی داخلی و 7 شرکت 
دســت اندرکاران  اعتقــاد  بــه  شــد.  برگــزار  خارجــی 
هــدف از برگــزاری این نمایشــگاه حمایت از تولید و 
تولیدکننــدگان داخلــی و همچنین افزایش صادرات 
آخریــن  نمایشــگاه  از  دوره  ایــن  در  اســت.  بــوده 
تولیدات این صنعت از جمله انواع یخچال، یخچال 
فریــزر، لباسشــویی، انــواع لــوازم برقــی و غیربرقــی 

کوچک عرضه شده است.
نمایشــگاه امســال در حالــی برگــزار شــد کــه 
تولیدکننــدگان ایــن بخش از حمایــت نکردن دولت 
مدام گالیه داشته و معتقدند، تولید از کمبود مواد 
اولیــه رنــج می بــرد و در ایــن شــرایط بــه جــای کمک 
بــه تولیدکننــده داخلــی، بســتر بــرای ورود کاالهای 
قاچاق فراهم شده و بازار در اختیار اجناس قاچاق 
فاقــد اصالت اســت. موضوعی کــه حتی معاون اول 
رئیس جمهــوری هم آن را تأیید و اعالم کرده اســت 
40درصــد بــازار لــوازم خانگــی در اختیــار کاالهــای 

قاچاق است.
عــالوه بر این موضوع  قیمت گذاری کاالها آن 
هــم در شــرایط رکــودی بازار هم بر حجم مشــکالت 
تولیدکننــدگان اضافــه کــرده اســت بــه نحــوی کــه 
بایــد  اولیــه  مــواد  بــا گرانــی  تولیدکننــده می گویــد 
تغییــرات قیمتــی را انجــام دهیم اما شــرایط رکودی 
بــازار و کاهــش قــدرت خریــد مــردم مانــع ایــن امــر 
شده است. از آن طرف مصرف کننده هم از کیفیت 
کاالهــای تولیــدی داخــل گلــه داشــته و می گویــد بــا 
قیمت هــای بــاالی تولیــد داخلــی مجبــور بــه خریــد 

کاالهای قاچاق هستند.
لــوازم  نمایشــگاه  ایــن  در  توجــه  قابــل  نکتــه 
خانگی حضور باالی کاالهای چینی در غرفه هاست 
که همین امر ابهامات زیادی را برای بازدیدکنندگان 

به وجود آورده است. عالوه بر این مونتاژکاران هم 
حضــور فعالــی در نمایشــگاه داشــتند و همیــن امــر 
شناســایی تولیدکننــده واقعی را بــرای بازدیدکننده 
امســال  نمایشــگاه  در  البتــه  بــود.  کــرده  مشــکل 
هــم حضــور  لــوازم خانگــی  مطــرح  تولیدکننــدگان 
داشــتند امــا تعــداد آنهــا نســبت بــه ســایر شــرکت 

کنندگان آنچنان محسوس نیست. 

گران فروش اصلی خود دولت است
یکی از تولیدکنندگان حاضر در این نمایشگاه 
با اشــاره بــه اینکه وجود حجم زیــاد کاالهای چینی 
در نمایشــگاه بــه ایــن دلیــل اســت کــه غیــر چیــن 
کشــور دیگــری به ما جنــس نمی دهد، افــزود: بنده 
یکــی از قطعــات محصوالتــم را از هند وارد می کنم. 
متأسفانه این کشور انتقال پول به صورت حواله را 
قبــول نــدارد و می گوید من به جایی جنس می دهم 
کــه پــول را از هم آنجا دریافت کنم. همین موضوع 
باعــث شــد تــا مجبــور شــدیم 2 برابــر هزینــه خرید 
جنس هزینه کنیم تا محموله را از طریق هوایی به 

چین و سپس به ایران بیاوریم.

او گفــت: معــاون رئیس جمهــوری بــرای رصــد 
بــازار بــه امیــن حضــور می   آیــد و عامل گرانــی لوازم 
خانگی را بررســی کند به نوعی دنبال گران فروش 
می گردد. امروز گران فروش اصلی خود دولت است.
ایــن تولیدکننــده لــوازم خانگی با اعــالم اینکه 
برخی از قطعات مورد نیاز ما فلزی اســت و مجبور 
بــه خریــد ورق هســتیم، افزود: اما چــون ورق ها در 
برنامه تولید ما درج نشــده فوالد مبارکه به ما ورق 
نمی دهد. ناچاریم از بازار بخریم هفته پیش ورق 9 
هــزار و 500 تومــان بود امــا امروز به 31هزار تومان 
رســیده اســت. وقتــی مــن نمی توانــم مــواد اولیــه را 
بــا قیمــت مناســب بخــرم شــما چــه انتظــاری دارید 

قیمت ها را ارزان کنم.

مواد اولیه داخلی را با قیمت 
جهانی به تولیدکنندگان 

می فروشند
تولیدکننــده دیگــری کــه در تولید لباسشــویی 
فعالیــت می کنــد با بیان اینکه بخشــی از مواد مورد 

نیــاز مــا مــواد پالســتیکی اســت، افــزود: 70 درصــد 
گذشــته  پتروشــیمی ها خصولتــی هســتند. هفتــه 
قیمــت مــواد بــرای لباسشــویی در بــورس 38هــزار 
و 400 بــود امــا در نهایــت مــا بــا مشــقت 45هــزار 
تومــان خریدیــم. تفــاوت ایــن قیمت هــا فقــط عایــد 

پتروشیمی ها می شود.
بــه گفتــه او مــواد بســته بندی بــا قیمت هــای 
بــاال عرضــه می شــود بــه نحــوی کــه اگــر بخواهیــم 
همیــن مــواد را از کــره وارد کنیــم بــرای مــا ارزان تــر 
تمام می  شــود. امروز مــواد اولیه داخلی را با قیمت 
جهانــی بــه مــا عرضــه می کننــد و هیــچ تدبیــری هم 

برای این موضوع نیست.
او تصریــح کــرد: هیج برنامه ای در این صنعت 
نیســت. کســی به مــن تولیدکننــده نمی گوید چقدر 
مواد اولیه نیاز داری؟ موانع صادراتی شما چیست؟ 
امروز سیاست های بانکی فقط ارائه تسهیالت برای 
خریــد مواد اولیه اســت و هیچ برنامــه ای برای ارائه 
تسهیالت به تولیدکنندگان برای خرید ماشین آالت 
وجــود نــدارد. در این اوضاع برخی از تولیدکنندگان 
تســهیالت مــواد اولیــه را دریافــت امــا ماشــین آالت 

تســهیالت  بازپرداخــت  در  امــا  کرده انــد  خریــداری 
دچار مشــکل شــده اند چراکه بازپرداخت تسهیالت 
مواد اولیه یک سال است اما بازپرداخت تسهیالت 
خرید ماشــین 3 ســاله است. بســیاری از واحدهای 
تولیــدی ماشــین آالت دارنــد امــا چون منابعــی برای 

خرید مواد اولیه ندارند دچار مشکل شده اند.
تولیدکننــده دیگــری کــه در حــوزه کولــرگازی 
بــه  آزاد  مناطــق  اینکــه  از  بــا گالیــه  دارد  فعالیــت 
مناطــق قاچــاق تبدیل شــده اند، گفت: قــرار بود در 
این مناطق الزام به عمق ساخت داخل فراهم شود 
اما متأسفانه خبری از داخلی سازی نیست و کاالی 

ساخته شده با حجم باال وارد کشور می شود.

دولت برنامه ای برای روند تولید 
داخل و افزایش صادرات از ما 

نمی خواهد
او بــا اعــالم اینکــه با اعمــال ممنوعیت واردات 
لــوازم خانگــی تولیدکننــده داخلــی ســرمایه گذاری 
زیــادی را بــرای توســعه محصول انجام داده اســت، 
افــزود: بایــد با حمایت از تولیدکننده داخلی، زمینه 
تنــوع تولیــد با ارتقا کیفیت فراهم شــود. در همین 
واحــد تولیــدی مــا بــه ســختی بــه تکنولــوژی تولیــد 
دســت پیــدا کردیــم. اصــال شــرکای خارجــی تمایلــی 
بــه همــکاری فنی ندارند و فقــط می خواهند از بازار 
ایــران اســتفاده کنند. در ایــن اوضاع دولت به جای 
حمایــت از تولیدکننــده داخلــی فضــا را برای فروش 

کاالهای قاچاق در بازار فراهم می کند.
این تولیدکننده با اعالم اینکه سیاست گذاری 
دولــت در بخــش لــوازم خانگــی ایرادهــای بســیاری 
تغییــر  نیازمنــد  امــروز  مــا  کــرد:  تصریــح  دارد، 
سیاســت ها و نگرش هــا هســتیم تــا در نهایــت فضا 
برای رشــد صنعت لوازم خانگی فراهم شود. دولت 
اصالً از تولیدکننده برنامه ای برای روند تولید داخل 
و افزایــش صادرات نمی خواهد. اکثر تولیدکنندگان 
بــه صــورت ســلیقه ای اقــدام بــه تولیــد و صــادرات 

می کنند.
می توانستم 80 درصد کولرگازی 
را تولید داخل کنم اما هیچ کس 

توجهی نکرد
یکــی دیگــر از تولیدکننــدگان بــا اعــالم اینکــه 
قــوه قضائیــه تأکیــد کــرده واحدهــای تولیــدی را بــه 
دلیــل موضوع هــای بانکــی مصــادره نکنیــد، گفــت: 
ایــن عاملی شــده که بانک واحد تولیــدی را ارزیابی 

بــرای رهــن آن در نظــر می گیــرد. در  و مبلغــی را 
نهایــت وقتــی تولیدکننده متقاضی وام اســت به او 
می گوینــد وثیقــه ای را خــارج از طــرح بایــد بیــاوری. 
ایــن در حالــی اســت کــه کل طــرح با مبلــغ کمی در 
رهــن بانــک اســت امــا دوبــاره از تولیدکننــده وثیقه 

می خواهند. این سیاست ها ضد تولید است .
پیــش  ســال   4 مــن  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  او 
می توانستم 80درصد کولرگازی را تولید داخل کنم 
امــا هیچ کــس به من کمکی نکرد، افزود: به همه جا 

نامه نوشتم اما هیچ حمایتی از ما نشد.

قاچاق در بازار بیداد می کند 
 تولیدکننــده دیگــری که در بازار حضور فعالی 
دارد بــا اعــالم اینکــه متأســفانه اگــر لباسشــویی را 
بیاوری و اینجا مونتاژ کنی هزینه آن از تولیدداخل 
ایرانــی  جنــس  گفــت:  می شــود،  تمــام  ارزان تــر 
باکیفیــت، مشــتری خــود را دارد امــا دولــت باید در 

بخش مواد اولیه به ما کمک کند.
تولیدکننــده  امــروز  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  او 
مــدام  دولــت  و  واردکننــده  قاچاق چــی،  از  داخلــی 
اجنــاس  از  برخــی  در  افــزود:  می خــورد،  ضربــه 
قاچــاق کم فروشــی هــم اتفاق می افتــد به نحوی که 
بعضــاً لباسشــویی 7کیلویــی را بــه نــام 10کیلویــی 

می فروشند.
او بــا اعــالم اینکه ما مخالــف برندهای خارجی 
لــوازم خانگــی در بــازار نیســتیم، افــزود: امــا بایــد 
شــرکتهای خارجی را ملزم به افزایش عمق ســاخت 
داخل در کشور کرد. آنها باید تکنولوژی وارد کشور 
کننــد. نبایــد فقــط از بــازار کشــور اســتفاده کــرده و 

تمایلی به عمق ساخت داخل نداشته باشند.
ایــن تولیدکننــده لــوازم خانگــی تصریــح کــرد: 
اکنــون کــه هزینــه حمــل و نقل و تامین مــواد اولیه 
از محــل واردات گــران تمــام می شــود می توانیــم بــا 
اعمــال ســرمایه گذاری در کشــور مانــع واردات مواد 
اولیــه مــورد نیــاز تولیدکنندگان شــویم به نحوی که 
بــا تولیــد ایــن مواد اولیه در کشــور حتــی می توانیم 
ضمن تامین نیاز منطقه حضور پررنگی در بازارهای 
اروپایی داشته باشیم. به عنوان نمونه ما در تولید 
در یخچال مشــکل داریم. ورق آن وارداتی اســت و 
مجبوریم هزینه زیادی را برای حمل و نقل و خرید 
آن پرداخــت کنیــم. اگــر به صورت یک کنسرســیوم 
و بــا نظــارت وزارت صنعت ســرمایه گذاری از ســوی 
مــا  گیــرد  صــورت  بخــش  ایــن  در  تولیدکننــدگان 
می توانیــم مســیر توســعه و پیشــرفت را در صنعت 

لوازم خانگی با سرعت بیشتری طی کنیم.

حضور پررنگ خارجی ها و مونتاژکاران در نمایشگاه لوازم خانگی
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رئیسی خود برای لغو 
ممنوعیت تردد شبانه 

دست به کار شد
بــه توجــه بــا کــه کــرد تأکیــد رئیسجمهــوری
در شــبانه تــردد ممنوعیــت عمومــی، واکسیناســیون

شهرهالغوشود.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت، آیت هللا 
در  شــنبه  روز  رئیس جمهــوری  رئیســی  ابراهیــم  ســید 
جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا با گرامیداشت هفته 
بسیج و تجلیل از روحیه بسیجی دست اندکاران مقابله 
بــا بیمــاری کرونا، اظهــار کرد: کادر بهداشــت و درمان و 
همه دست اندرکاران با روحیه جهادی و بسیجی در خط 
مقــدم مقابلــه با بیماری کرونا مشــغول ایثار و فداکاری 
هســتند و بــا حفــظ و تقویــت ایــن روحیــه می تــوان بــر 

مشکالت غلبه کرد.
وی بــا قدردانــی از همراهــی و همــکاری مــردم بــا 
متولیــان مقابلــه با کرونا اظهارداشــت: اقدامات بزرگ و 
ارزشــمندی در راستای واکسیناسیون عمومی و صیانت 
از جان و سالمت مردم، انجام شده اما همچنان رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی ضروری است و باید از هرگونه 
شــیوه نامه های  رعایــت  در  سســتی  و  انــگاری  عــادی 

بهداشتی پرهیز کرد.
رئیس جمهــوری افــزود: دغدغــه و اولویــت اصلــی 
دولــت، صیانــت از جــان مــردم اســت و  این مســیر را تا 

رسیدن به شرایط مطلوب با قوت ادامه خواهیم داد.
رئیســی جدیــت در کنتــرل رفــت و آمــد از طریــق 
مرزهــای کشــور را حائــز اهمیــت دانســت و اظهــار کرد: 
وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان وظیفه دارند با  
حساسیت و جدیت، تردد افراد از مرزها را کنترل کنند.
وی بــا تأکیــد بر تداوم اعمال کنترل های هوشــمند 
و تاثیــر آن در کنتــرل بیماری کرونا،  گفت: به هر میزان 
که ابعاد و حجم کنترل های هوشــمند افزایش می یابد، 

می توان محدودیت های غیر هوشمند را کاهش داد.

رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست: تنها یک 

درصد برق کشور از منابع 
تجدیدپذیر تامین می شود

رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستباتاکیدبر
اینکــهکشــوردرحــوزهتوســعهاســتفادهازانرژیهای
تجدیدپذیرگامهایبزرگیبرنداشــتهاســت،گفتکه
درحالــیکــه۲۳درصــدازبــرقدنیاازتجدیــدپذیرها
تامینمیشود،اینمیزاندرایرانکمترازیکدرصد

است.
ششــمین  در  ســالجقه  علــی  ایســنا  گــزارش  بــه 
نمایشگاه و کنفرانس بین المللی و سومین جایزه ملی 
انرژی هــای تجدیــد پذیــر،  روز ۲۶ آبان را ســالگرد ابالغ  
سیاســت های ۱۵ گانــه مقــام معظــم رهبــری دانســت و 
گفــت: یکــی از ســرفصل های آن مربــوط بــه انرژی هــای 
تجدیــد پذیــر می شــود که تاکنــون گام هــای بزرگی برای 

تحقق آن برداشته نشده است.
اســتفاده  را  انــرژی  پایــداری  ارکان  از  یکــی  وی 
اظهارکــرد:  و  عنــوان  پذیــر  تجدیــد  انرژی هــای  از 
کاهــش انتشــار کربــن و آالیندگــی از مزایــای این نوع 

است. نیروگاه ها 
ســالجقه بــا بیــان اینکــه دو ســوم انتشــار گازهای 
گلخانه ای ناشــی از احتراق ســوخت های فســیلی است، 
گفــت: افزایــش ســالیانه مصــرف ســوخت و تولیــد دی 
اکســید کربن، گرم شــدن زمین و تغییرات گســترده آب 
و هوایــی از  چالش هــای مصــرف ســوخت های فســیلی 
است و این چالش ها ما را مجاب می کند که به سمت 

استفاده از انرژی های تجدید پذیر حرکت کنیم.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با تاکید بر 
اینکــه اســتفاده از انرژی هــای تجدیــد پذیر نــه یک الزام 
بلکــه یــک ضــرورت اســت، ادامــه داد: ایران کشــوری با 
۳۰۰ روز تابش خورشــید اســت که در زمره کشــورهایی 

با پتانسیل انرژی خورشیدی قرار می گیرد.

اخبـــــــــــــــــار

۲۷ میلیون آگهی تقلبی 
حذف شده در بازار مجازی 

فرانسه در سال ۲۰۲۰
ادامهازصفحه1

در  متخصــص  وکیــل  هیونــح،  هنــگ  کاتریــن 
امورمبــارزه بــا کاالهــای تقلبــی ومســئول امــور حقوقــی 
مؤسســه بازرگانــی پرنــوت ریــکارد دربــاره ایــن موضــوع 
می گویــد:» قیمت هــای پائیــن کاالهــای تقلبــی مــردم را 
شــیفته می کنــد.« بــازار کاالهای تقلبی بســیار ســودآور 
اســت. حتی از قاچاق مواد مخدر ســودآورتر و خطر آن 

بسیار کمتر است. 
بر اساس گزارش دیوان محاسبات فرانسه تجارت 
الکترونیــک نقــش عمــده ای در ایجــاد بازارهــای تقلبــی 
ایفــا کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل نماینــدگان اکثریــت 
مجلس فرانسه به فکر مبارزه قانونی با کاالهای تقلبی 
بــا تصویــب قانونــی جدیــد در ایــن خصــوص بــا هــدف 
نوین ســازی مبــارزه با کاالهای تقلبــی افتاده اند. هرچند 
به نظر ســارا بیســتروم این اقدامات بسیار کم است. » 
قوانین مبارزه با کاالهای تقلبی کم نیستند. آنچه مورد 
نیــاز اســت ابزارهــای مالــی، دیجیتالــی و شــخصی بــرای 
عملیاتی کــردن ایــن قوانیــن و شناســایی تولیدکننــدگان 

این کاالهاست.« 
کریســتین پُژوُ، مدیررئیس اتحادیه ســازندگان نیز 
بــر ایــن بــاور اســت که:»ما بایــد از همشــهریان خود در 
این زمینه محافظت و تولید کاالی تقلبی را از جنبه های 
اقتصــادی، اجتماعــی، امنیتــی و حتــی زیســت محیطــی 

بررسی کنیم.«
منبع:روزنامهلیبراسیون

درحالیکهوزیراموراقتصادوداراییتمرکز
وزارتخانهخودبرایتامینکســریبودجهبدون
تــورمرافــروشامــوالمــازاددولتاعــامکرده
اســت،اکنــوندرنامــهایبــهرئیــسجمهــوری
معــادلپانزدهچالشفروشاموالمازاددولت

رامطرحکردهاست.
احســان خانــدوزی پیــش از ایــن از برنامــه 
وزارت اقتصــاد بــرای افزایــش درآمدهای دولت و 
جبــران کســری بودجه بدون آثــار تورمی از طریق 

فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر داد.
رئیــس  بــه  نامــه ای  در  وی  منظــور،  بدیــن 
را  دولــت  مــازاد  فــروش  چالــش   ۱۵ جمهــوری 
آمــده  نامــه  ایــن  جزئیــات  در  کــه  کــرده  اعــالم 
مطابــق  مســتحضرید،  کــه  »همان گونــه  اســت: 
جزء هــای ۱ و ۲ بنــد )د( تبصــره ۱۳ قانون بودجه، 
بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اجــازه داده 
شــده نســبت به مولــد ســازی دارایی هــای دولت 
در اختیــار دســتگاه های اجــرای موضــوع مــاده ۲ 
قانون مدیریت خدمات کشــوری تا ســقف ۲۰۰۰ 
میلیــارد تومان با اســتفاده از انتشــار انواع اوراق 
مالی اسالمی خارج از سقف اوراق مالی اسالمی 
دولــت، اجــاره بلند مــدت حداکثر ۱۰ ســاله دارد. 
توثیق با تشــخیص و محور وزیر امور اقتصادی و 
دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی 

۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز کند”.
همچنیــن به وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
 ۶۰۰ و  هــزار   ۱۷ ســقف  تــا  شــده  داده  اجــازه 
میلیــارد تومــان از امــوال و دارایی هــای منقــول و 
غیرمنقــول و حقــوق مالــی مازاد دولــت جمهوری 
اســالمی ایران )به اســتثنای انفال و موارد مندرج 
در اصل هشــتاد و ســوم )۸۳( قانون اساســی را 
بدون رعایت تشــریفات مربوط به تصویب هیات 
وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج 
عمومــی در بــورس امالک و مســکن و یا از طریق 

مزایده عمومی به فروش برساند.
ضمــن اینکــه طبــق جــداول پیوســت قانــون 
بودجــه و آییــن نامــه اجرایــی جــز ۲ بنــد و تبصره 
ســال  بودجــه  قانــون   ۱۲ تبصــره  د  بنــد  و   ۲
۱۴۰۰ کل کشــور موضــوع تصویــب نامــه شــماره 
هیــات   ۱۴۰۰/۳/۱۲ مــورخ  ه   ۱۲۷۹۷۱/۵۸۷۹۵
محتــرم وزیــران در اجــرای جزء ۲ بنــد و تبصره ۲ 
قانــون بــا توجه به نوع مصارف پیش بینی شــده 
معــادل ۲۰ هــزار میلیارد تومــان در این چارچوب 
باید اموال مازاد شناســایی و با همان ســاز و کار 

بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد.
شایان ذکر است در بند ۵ تبصره ۱۲ قانون 
بودجه ســال ۱۳۹۷ کل کشــور نیز جواز مشابهی 
بــه ایــن وزارت داده شــده بود. بــا تالش های این 
وزارت در ایــن راســتا در ســال ۱۳۹۶ بــا تشــکیل 
کارگروه هــای ملــی و اســتانی پس از شناســایی و 
تشــکیل پرونــده تعــداد ۲۳۱۱ فقــره امــالک مازاد 

و غیرقابــل اســتفاده دولــت بــه ارزش بــرآوردی 
۱۴۴۷۲ میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که 
۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول 
گردیــد و در ســال جــاری با شناســایی تعداد ۱۲۰ 
ملک با ارزش براوردی ۱۴۲۰ میلیارد تومان مجوز 
فروش آنها صادر شده است لیکن علیرغم تنفیذ 
مجوزهای صادره در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای 
اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیش بینی 
شــده در قانــون بودجــه و عملکــرد منابــع حاصل 
از اجرای تکالیف مذکور در شــش ماهه نخســت 
ســال ۱۴۰۰ معــادل ۴۷۳ میلیــارد تومان بوده که 
بــه حســاب خزانــه واریز شــده اســت دالیل عدم 
تحقــق منابــع گذشــته از وجــود قوانیــن متعــدد 
و معــارض و وجــود احــکام مختلــف و مــوازی در 
تبصره هــای قانــون بودجــه و جــداول پیوســت آن 
بــرای فــروش امــوال و دارایی هــای دولــت و محل 
مصــارف متعدد منابــع حاصله و وجوه ردیف های 
درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش 
اموال به خزانه که موجب ایهام برای دســتگاه ها 
شــده اســت در خصــوص فــروش و مولدســازی 
امــالک شناســایی شــده مشــکالت و چالش هــای 

زیر وجود دارد.

بــا رعایــت جانــب  اجرایــی  ۱- دســتگاه های 
احتیــاط و احتمــال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد 

خودداری می کنند.
۲- اغلب دســتگاه ها اموال و دارایی های کم 
ارزش و اراضــی و امــالک فاقــد کاربــری واقــع در 
نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می کنند.
۳- پــس از شناســایی امــالک مــازاد توســط 
ادارات کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان ها، 
کارگــروه  جلســات  در  اجرایــی،  دســتگاه های 
اســتانی مخالفــت کــرده و تصمیــم گیــری توســط 
کارگــروه اســتانی را بــا چالــش مواجــه می کنند و 
بــا درخواســت انصــراف دســتگاه ها یــا مخالفــت 
بــا تصمیمــات کارگروه های اســتان، عــدم امضای 

بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی
۴- پــس از تصویب کارگروه اســتانی و ابالغ 
مجــوز فــروش دســتگاه ها از برگــزاری مزایــده و 

عملیات فروش استنکاف می کنند.
۵- برخــی از دســتگاه های اجرایــی از طریــق 
انعــکاس موضــوع در رســانه ها بــا واســطه قــرار 
دادن نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی، ائمه 
جمعــه و ... از اســتانداران محترم لغو تصمیمات 

کارگروه را درخواست می نمایند

۶- وزراء یــا باالتریــن مقــام دســتگاه ملــی با 
فــروش امــوال معرفی شــده واحدهای اســتانی و 
ادارات محلــی و تشــخیص اســتاندار و کارگــروه 
اســتانی با اســتناد بــه اینکه درخواســت واگذاری 
انتقــال و فــروش امــوال دولتی طبــق فصل پنجم 
قانــون محاســبات عمومــی کشــور از جملــه مــواد 
۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یــا پیشــنهاد وزیــر یــا 
باالترین مقام دســتگاه می بایست صورت پذیرد 

مخالفت می کنند.
اجرایــی  دســتگاه های  مقــام  باالتریــن   -۷
طــی مکاتبــات و بخشــنامه به واحدهای اســتانی 
برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقســیمات 

کارگروه استانی تأکید می کنند.
۸- وجــود امــالک مــازاد فاقــد ســند و عــدم 
اهتمــام دســتگاه ها بــر مســتند ســازی و تثبیــت 
مالکیــت دولــت کــه امــکان صــدور مجــوز فروش 

برای آن را ناممکن می سازد.
۹- عــدم ثبــت اطالعــات امــوال غیرمنقــول 
بــر  کــه  اجرایــی در ســامانه ســادا  دســتگاه های 
کتمــان اطالعــات و عدم شناســایی امالک دولتی 

منجر می شود.
۱۰- دغدغه دســتگاه ها در خصوص برگشت 

منابــع، به ویژه آنکه عدم بازگشــت منابع مربوط 
بــه مولدســازی بــه همــان دســتگاه باعــث عــدم 
اســتقبال از مولــد ســازی با ابزارهــای پیش بینی 

شده است.
کاربــری  تغییــر  فراینــد  بــودن  طوالنــی   -۱۱
و لــزوم تامیــن هزینه هــای الزم بــرای آن زمــان 
بــر بــودن اعــالم نظر کمیســیون مــاده )۵( قانون 
تاســیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار 
مالــی ناشــی از هزینــه بســیار باالی صــدور مجوز 
تغییــر کاربری امــوال دارای مجوز برای فروش در 
اجــرای مــاده )۶( قانــون الحــاق مــوادی بــه قانون 
تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )۲( کــه 
بعضــا بــرای یــک فقــره ملــک ۸۰ میلیــارد تومــان 

هزینه تغییر کاربری مطالبه می شود.
۱۲- در مــواردی بــا توجــه به اینکــه دبیرخانه 
شــورای  تاســیس  قانــون   )۵( مــاده  کمیســیون 
و  راه  ادارات  در  شهرســازی  و  معمــاری  عالــی 
شهرســازی اســتانها مســتقر اســت بدون ملحوظ 
داشتن وضعیت امالک و طرح آن برای فروش یا 
مولدســازی بجای طرح در کمیســیون این امالک 
در طــرح مــکان یابــی مســکن بعنــوان مــال مازاد 
برای ســاخت مســکن تشخیص و به استناد ماده 
۶ قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضه 
مسکن اسناد این امالک را بنام آن وزارت اصالح 
می کنند در حالیکه این امالک زمین بکر نبوده و 

اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.
۱۳- لــزوم فــروش یکجا و نقدی ملک و عدم 
امــکان تقســیط و رکــود حاکــم بــر بــازار امــالک و 

فروش نرفتن امالک علیرغم تجدید مزایده.
۱۴- مشــکالت مربوط به برگــزاری مزایده در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( امکان 
دسترســی آسان عموم مردم از جمله روستائیان 
را بــه مزایــده کاهــش داده و در مــواردی علیرغــم 
ســه بــار تجدیــد مزایــده خریــداری بــرای امــالک 

دولت مراجعه نمی کنند.
۱۵- علی رغم فراهم شــدن امکان فروش در 
بورس امالک و ابالغ دســتورالعمل های مربوطه، 
بــورس  دســتگاه ها اســتقبالی از عرضــه کاال در 

نمی کنند.
اینکــه چالش هــای مذکــور مبنــی  بــه  نظــر 
بــر بخشــی نگــری دســتگاه ها و عــدم همــکاری، 
مقاومــت و مخالفــت آنان، اجرای تکالیف قانونی 
و اعمــال مدیریــت دولــت در حوزه امــوال متعلق 
بــه خــود و تحقــق منابع مورد نیاز را با مشــکالت 
جــدی مواجــه نمــوده لــذا در صــورت صالحدیــد 
متــن بخشــنامه پیوســت کــه برای کاهــش موانع 
و  قوانیــن  چارچــوب  در  موجــود  چالش هــای  و 
مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش بینی 
شــده در بودجــه ســال جــاری تهیه شــده را تائید 
و دســتور فرماییــد بــه کلیــه دســتگاههای اجرایی 

ابالغ شود.

سخنگویشوراینگهبانازایراداینشورا
بــهمصوبه»تســهیلصــدورمجوزهایکســبو

کار«خبرداد.
نظیــف،  طحــان  مهر، هــادی  گــزارش  بــه 
سخنگوی شورای نگهبان روز )شنبه( در نشست 
خبــری و اظهــار کــرد: بخشــی از ایراداتــی کــه بــه 
مصوبه تسهیل صدور مجوزها در شورای نگهبان 
گرفتــه شــده مربــوط بــه هیئــت مقــررات زدایی و 

بهبود کسب و کار بود.
طحان نظیــف گفــت: بخــش دیگــر ایــرادات 

درخصوص تکالیف وزارت دادگستری بود.
ســخنگوی شــورای نگهبان همچنیــن درباره 
خــودرو،  واردات  دربــاره  مجلــس  اخیــر  مصوبــه 
گفــت: صنعــت خــودرو بایــد ســاماندهی شــود و 
خــودرو بایــد بــا قیمــت مناســب و بــا کیفیــت در 

اختیار مردم قرار گیرد. 
دربــاره تصویــب طــرح حمایــت از خانواده و 
جوانــی جمعیــت، گفــت: قانون اساســی ما توجه 
و نــگاه ویــژه ای بــه خانــواده دارد و امیدواریــم که 
شــاهد در محوریت قرار گرفتن خانواده در همه 
حوزه هــا باشــیم و ایــن قانــون هــم به طــور کامل 

اجرایی شود.

بیــان کــرد: در جلســات اخیــر شــورای  وی 
نگهبان، ابهامات الیحه نحوه کمک های اشخاص 
حقیقــی و حقوقــی بــه ســازمان فنــی و حرفــه ای 
مرتفع شد و خالف شرع و موازین قانون اساسی 

قرار نگرفت.
کــرد:  تصریــح  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
و  شــهرداری ها  هزینــه  و  پایــدار  درآمــد  الیحــه 
دهیاری ها از مجلس قبل بین مجلس و شــورای 
نگهبــان در رفــت و آمــد بوده اســت. ایــن بار هم 
شــورای نگهبان اشــکاالت متعددی را به جزئیات 
ایــن الیحــه وارد کرده اســت که مجلــس باید این 

موارد را مرتفع کند.

ابتکارقانونگذاریدراختیار
شوراینگهباننیست

طحــان نظیــف در پاســخ بــه ســوالی مبنــی 
بــر اینکــه چرا شــورای نگهبــان مجلــس را ترغیب 
نمی کنــد کــه موضوعــات مهم و اولویــت دار مردم 
را در دســتور کار قــرار دهد، افــزود: ابتکار قانون 
گــذاری در اختیــار شــورای نگهبــان نیســت و مــا 
مصوبــات را بررســی می کنیــم و لذا نقطه شــروع 

قانون گذاری، در شورای نگهبان نیست.
وی اظهــار کــرد: مــا تنهــا نهادی هســتیم که 
نســبت به اظهارنظر درباره مصوبات فقط ۱۰ روز 
زمــان نیــاز داریــم و امــکان دارد کــه در برخــی از 
موارد فقط ۱۰ روز تمدید شود اما اگر زمان بگذرد 
و شــورای نگهبــان نظــر ندهد، موضــوع تبدیل به 
قانــون می شــود و لــذا مــا نمی توانیــم مصوبات را 

نزد خودمان نگه داریم.
ســخنگوی شــورای نگهبــان افــزود: برخی از 
موضوعــات دغدغه مردم اســت اما ما نمی توانیم 
ایــن موضوعــات را در دســتور کار مجلــس و در 
اولویــت آنــان قرار دهیم و این مســئله در حیطه 
اختیــارات مجلــس شــورای اســالمی اســت و مــا 
نســبت بــه ایــن مســئله نمی توانیم ورود داشــته 

باشیم.
طحان نظیــف بــا بیان اینکه طــرح حمایت از 
خانــواده و جوانــی جمعیــت تاکنــون چندبــار بین 
مجلــس و شــورای نگهبــان در حــال رفــت و آمــد 
بوده است، گفت: در این رفت و آمدها به مرور 
اشــکاالت و ایرادات شورای نگهبان کاهش یافته 
و در نهایت اشکاالت شورای نگهبان به این طرح 

از بین رفته است.

کارشناســی  جلســات  شــد:  یــادآور  وی 
متعــددی حتــی در شــورای نگهبــان برای بررســی 
طــرح مذکــور برگــزار شــده اســت و موافقــان و 
مخالفــان ایــن طــرح هــم در ایــن جلســه حضــور 

یافتند و نقطه نظرات خود را اعالم کردند.

 مصوبهطرحساماندهی

وارداتخودروبهشورای
نگهباننیامدهاست

ســخنگوی شــورای نگهبــان دربــاره مصوبــه 
اخیــر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: هنوز 
مصوبه ای درباره طرح ساماندهی خودرو دریافت 
نکردیــم. مــا هم معتقدیم که صنعت خودرو باید 
ســاماندهی شــود و خودرو باید با قیمت مناسب 

و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.
بــه  نســبت  مــا  کــرد:  اظهــار  طحان نظیــف 
واردات خودرو ورود کارشناســی نداشــتیم. البته 
مخالفــان و موافقانی در مجلس و فضای مجازی 
در ایــن بــاره بحــث کارشناســی کردنــد. رســالت 
مــا در شــورای نگهبــان ایــن اســت کــه موضــوع را 
بررســی کنیــم تــا اگــر مغایــرت شــرعی و قانــون 

اساســی داشــت، آن را بررســی کنیــم تــا مرتفــع 
شــود. مــا بــه دنبــال مانــع تراشــی در ایــن زمینــه 
نیســتیم بلکــه بــه دنبــال حــل مشــکل هســتیم. 
قانــون  نبایــد برخــالف  البتــه مصوبــات مجلــس 

اساسی و شرع مقدس اسالم باشد.
وی تصریــح کــرد: شــورای نگهبــان اساســاً 
نســبت بــه مصوبــه مجلس درباره خــودرو هیچ 
اشــکالی وارد نکــرده بود و فقــط چند ابهام وارد 
کــرد و مــا آن ابهامــات را بــا نماینــدگان در میان 
گذاشــتیم و ســعی کردیــم کــه راهــکار را پیــدا 

کنیم.
البتــه  گفــت:  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
همزمان از هیئت عالی نظارت بر سیاســت های 
کــه  کردیــم  دریافــت  نامــه ای  هــم  نظــام  کلــی 
مصوبــه واردات خــودرو را مغایر با تعداد زیادی 
از سیاســت های کلــی می دانســتند. ما به دنبال 
حــل مســئله هســتیم. بایــد مصوبــه را دریافــت 
و  باشــیم  داشــته  دقیق تــری  بررســی  تــا  کنیــم 
طبیعتــاً مــا بایــد نســبت بــه ابهامــات خودمــان 
اظهــار نظــر کنیــم و مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام هــم بایــد نســبت به اشــکاالتی کــه گرفته 

بــود، اعالم نظر کند.

مدیرعاملشــرکتملینفــتایرانبابیان
اینکــهبایــدازبهتریــنروشهــاومدلهــابــرای
تامیــنمنابــعمالــیدرداخــلوخــارجکشــور
تســهیل ســرمایهگذاری زمینههــای و اســتفاده
شــود،گفتکهوقتاناســتقراردادهابهبود
وقــدرتچانهزنــیوجذابیتطرحهاراافزایش
یابــد؛البتــهایــنهــدفلزومــابــهمعنــایتغییــر
ماهیتیدرروشهایگذشتهنیست،بلکهباید
بــهدنبــالبهبــودوبهاصطــاحامروزیهاایجاد

موقعیتهایبرد-بردبود.
به گزارش ایســنا، محســن خجســته مهر در 
نشســت تکریــم و معارفــه مدیر ســرمایه گذاری و 
کســب و کار ایــن شــرکت، بــا بیــان اینکــه ایجــاد 
ســاختار مدیریــت ســرمایه گذاری و کســب و کار 
در شــرکت ملــی نفــت اقــدام خوبــی بــود کــه در 
گذشــته انجام شــد و به عنوان یک ضرورت باید 

به حداکثر اثربخشــی برســد، اظهار کرد: نفت در 
چنــد ســال آینــده ماموریت هــای مهمــی پیش رو 
دارد و در ایــن زمینــه الزم اســت مدیریــت امــور 
ســرمایه گذاری و کســب وکار بــا دیگــر بخش ها از 
جملــه مدیریــت برنامه ریــزی تلفیقــی، معاونــت 
توســعه و مهندســی، امور مالی و امور بین الملل 

همراه و در مسیر هم افزایی حرکت کند.
وی بــا بیــان اینکــه فعالیت هــای نفــت هــم 
سرمایه بر است و هم درآمدزا که درآمدزا بودن 
فعالیت هــا بشــدت بــه ســرمایه گذاری وابســته 
اســت، تصریــح کــرد: در طــی دو دهــه گذشــته 
شــرایط داخلــی و محدودیت هــای بیــن المللــی 
باعث شــد تا از مســاله ســرمایه گذاری و تامین 
منابــع مالــی تــا حدی غافل شــویم  و تا حدودی 
نیــز در کشــور دیر به این مســاله مهــم پرداخته 

شد.

خجســته مهــر ادامــه داد: بــا مطــرح شــدن 
بحث اصل ۴۴ قانون اساســی و واگذاری برخی 
بنگاه ها و برون ســپاری فعالیت ها، رویه بخش 
ســرمایه گذاری و تامین منابع مالی کمی تغییر 
کرد و در این مسیر متاسفانه برخی واگذاری ها 
ذیــل اصــل ۴۴ بــه صــورت ناقــص اجــرا شــد که 
ســرمایه گذاری های بــرای  مانعــی   مســتقیما 

بعدی بود.
وی تصریــح کــرد: در ادامه به تدریج کشــور 
ســمت  بــه  و  شــد  تــری  پیشــرفته  شــرایط  وارد 
تامیــن منابــع مالی با شــیوه ها و اســامی مختلف 
ماننــد فاینانــس، انتشــار اوراق، قراردادهــای بیع 
متقابل و... حرکت کردیم که هدف این ســرمایه 

گذاری ها، بهبود کسب و کار بود.
مدیرعامــل شــرکت ملی نفت ایــران با بیان 
اینکه دالیل توفیق نداشتن در زمینه تامین منابع 

مالــی و ســرمایه گــذاری را نبایــد تنهــا به مســایل 
داخلــی ربــط داد بلکــه زمینه هــای بین المللی نیز 
در ایــن بخــش اثرات منفی گذاشــته بــود، افزود: 
طرح های نفتی عمدتا جذاب و سودآور هستند و 
حتی مواقعی که قیمت نفت کاهش می یابد نیز 
در بخش باالدستی و به ویژه در برخی میدان ها 
و طرح هــا بــرای ســرمایه گــذاران جذابیت هایــی 

وجود دارد.
خجســته مهــر بــا بیــان اینکــه شــرکت ملــی 
نفــت ایــران در شــرایط فعلــی بایــد رویکردهــای 
متنوعــی را مدنظــر قــرار دهــد، گفــت: نفــت در 
چنــد ســال آینــده ماموریت هــای مهمــی پیش رو 
دارد و در ایــن زمینــه الزم اســت مدیریــت امــور 
ســرمایه گذاری و کســب وکار بــا دیگــر بخش ها از 
جملــه مدیریــت برنامه ریــزی تلفیقــی، معاونــت 
توســعه و مهندســی، امور مالی و امور بین الملل 

همراه و در مسیر هم افزایی حرکت کند.
حداکثرسازیدرآمدهایداخلینفت

وی بــا بیــان اینکــه زمانــی که نمــی توانیم از 
ظرفیت هــای بیــن المللی به طور کامل اســتفاده 
کنیــم بایــد درآمدهــای داخلی خود را بــه حداکثر 
برســانیم، گفت: این درســت نیســت که شــرکت 
ملی نفت برای دیگران درآمدزایی کند اما عایدی 
در  باشــد؛ خوشــبختانه  نداشــته  خــودش  بــرای 
مدت اخیر نیز در هیات مدیره شرکت ملی نفت 
ایــران تصمیمات خوبی گرفته شــده اســت که به 

تکمیل شدن زنجیره ارزش کمک می کند.
خجســته مهر افــزود: از منابــع داخلــی بــرای 
توســعه طرح هــا اســتفاده مــی شــود کــه این یک 
نوع اســتقراض اســت و شــرکت باید بتواند سهم 
خــود از محــل فروش نفت خــام و میعانات گازی 

را افزایش دهد.

ایرانبهدنبالموقعیتهایبرد-برددربخشسرمایهگذاریدرنفت

شوراینگهبانبهطرحتسهیلصدورمجوزهاایرادگرفت

 خاندوزیدرنامهایمشکاتفروشاموالمازاددولت

رابهرئیسیگوشزدکرد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

آغاز فعالیت باجه های عصر 
بانک ایران زمین

بانک ایران زمین در راستای ارائه خدمات مطلوب 
و جلــب رضایــت مشــتریان باجه هــای نوبــت عصــر این 

بانک را در برخی از نقاط کشور راه اندازی کرد.
ایران زمیــن،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
باجه هــای عصــر شــعب 
بــازار )مدیریــت منطقه 
اســتان یــزد( و زاهــدان 
منطقــه  )مدیریــت 
خراســان  اســتان های 
و  سیســتان  و  جنوبــی 
فعالیــت  بلوچســتان( 
خــود را از تاریخ 17آبان 
آغــاز کردنــد. همچنیــن 
باجه هــای عصــر شــعب نیشــابور، مفتــح، بلوار ســجاد، 
منطقــه  )مدیریــت  کاشــمر  بجنــورد،  مشــهد،  مرکــزی 
از روز شــنبه  اســتان های خراســان رضــوی و شــمالی( 
22آبان و شعبه ویالژتوریست از تاریخ 24آبان فعالیت 
خــود را شــروع کردنــد. براســاس این گــزارش باجه های 
عصر مدیریت شــعب اســتان های اصفهان، قم، مرکزی 
هشــت  عبدالــرزاق،  شــامل:  بختیــاری  چهارمحــال  و 
بهشــت غربی، خوراسگان، شهید بهشتی قم، شهرکرد، 
مطهــری کاشــان، میــدان ولیعصر اراک و شــاهین شــهر 
از ســاعت 16الی 18از تاریخ 1 آذر آماده خدمات رســانی 
به مشتریان گرامی هستند. مشتریان گرامی می توانند 
جهــت اطــالع از لیســت کامل باجه های عصر و ســاعت 
کاری ایــن باجه هــا بــا مرکز تماس با مشــتریان بانک به 

شماره 24809- 021تماس بگیرند.

انعقاد قرارداد 8000 میلیارد 
ریالی بانک توسعه صادرات 

و صندوق توسعه ملی
انعقــاد  از  صــادرات  توســعه  بانــک  مدیرعامــل 
قــرارداد ســپرده گذاری صنــدوق توســعه ملــی در ایــن 
بانک برای تخصیص تسهیالت سرمایه در گردش ویژه 
صــادرات کاالهــای صنعتــی و محصوالت کشــاورزی به 

مبلغ 8000میلیارد ریال خبرداد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک توســعه صــادرات، 
ســیدعلی حســینی بــا اعــالم ایــن مطلــب، افــزود: مبلغ 
ســپرده گذاری صنــدوق بــرای تامیــن ســرمایه در گردش 
کاالهــای صنعتــی طبــق 
بانــک  نــزد  قــرارداد 
میلیــارد  شــش هزار 
ریــال و برای محصوالت 
هــزار  دو  کشــاورزی 
خواهــد  ریــال  میلیــارد 

بود.
بانــک  مدیرعامــل 
در  صــادرات  توســعه 
خصــوص نــرخ ســود ایــن تســهیالت اظهارکــرد: مســتند 
بــه صورتجلســه مورخ  1398/2/3هیــأت امناء صندوق 
توسعه ملی، نرخ سود تسهیالت پرداختی به متقاضیان 
از محــل ســپرده موضوع این قــرارداد 11درصد به صورت 
میانگیــن نــرخ ســود تســهیالت اعطایــی خواهــد بود که 
به منظــور افزایــش پوشــش تســهیالت صادراتــی منابــع 
صندوق توســعه ملی و با منابع بانک به نســبت 50-50 

ترکیب شده و به صادرات اختصاص یافته است.
بــه گفته حســینی، مــدت این قــرارداد 24ماه بوده 
و ســقف اعطــای تســهیالت ســرمایه در گــردش بــرای 
اشــخاص  بــرای  و  ریــال  حقیقی100میلیــارد  اشــخاص 

حقوقی 500میلیاردریال تعیین می شود.

 اشتغال  3100 نفر

در هرمزگان با تسهیالت 
بانک ملی

ســاخت و بهره بــرداری از مجموعــه بــزرگ هتــل 
آســمان بــا حمایت هــا و مشــارکت بانــک ملــی، فرصت 
و زمینــه اشــتغال زایی بــرای 169نفــر بــه طور مســتقیم 
و 3هــزار نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم را در اســتان 

هرمزگان ایجاد کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــی، بــا توجه به 
موقعیــت تجــاری جزیره زیبای کیش و توریســتی بودن 
این منطقه، بانک ملی نیز در راستای توسعه و حمایت 
از صنعــت گردشــگری و 
هتــل داری و بــرای تنوع 
بخشیدن به منابع رشد 
درآمدهــای  اقتصــادی، 
همچنیــن  و  ارزی 
فرصت هــای  ایجــاد 
و  شــغلی  مختلــف 
20میلیــون  جــذب 
گردشــگر ورودی مطابق 
چشــم انداز افق 1404، از محل منابع طرح های ایجادی 
اقدام به ارائه تســهیالت و مشــارکت برای احداث هتل 
در ایــن جزیره کرده اســت. عملیــات احداث هتل بزرگ 
آســمان با مشــارکت بانــک ملی و اختصاص تســهیالتی 
بالغ بر1850میلیارد ریال آغاز و با پیشرفت 70درصد از 
پروژه مذکور، مبلغ 1350میلیارد ریال از کل تســهیالت 

مصوب پرداخت شده است.
هتــل آســمان کیش، یکــی از هتل های پنج ســتاره 
جزیــره کیــش اســت کــه در زمینــی بــه مســاحت حدودا 
8هــزار مترمربــع و با زیربنای کلــی 33هزار مترمربع در 
17طبقــه در دســت احــداث اســت. ایــن هتــل لوکــس و 
مجلــل مشــتمل بر 300اتــاق خواهد بود کــه در طراحی 
بــر اجــرای تمامــی اســتانداردهای  فضاهــای آن عــالوه 
بــا  و  به روزتریــن  جهــان،  و  ایــران  لوکــس  هتل هــای 
کیفیت تریــن مصالــح و تجهیــزات بــکار گرفتــه شــده تــا 

بتواند بهره وری منابع انسانی را در کار افزایش دهد.

مدیرعامل بانك صنعت و 
معدن: بانك های توسعه ای 
كارآمد، پیش شرط توسعه 

صنعتی و اقتصادی هستند
بــه گفتــه مدیرعامــل بانــك صنعــت و معــدن، در 
وضعی كه اقتصادها دچار ركود یا تورم و یا ركود تورمی 
می شــوند و وضــع برهم زننــده چرخــه معمــول اقتصــاد 
بــاالی  از ظرفیــت  بــروز می كنــد، تقویــت و اســتفاده 

توســعه ای  بانك هــای 
بحــران،  از  خــروج  در 
افزایش رشــد و توسعه 
به خصــوص  اقتصــادی 
محــروم  مناطــق  در 
صنایــع  از  حمایــت  و 
راهگشــا  راهبــردی، 
یــك  آن  از  باالتــر  و 
اجتناب ناپذیر  ضــرورت 

كارآمــد  توســعه ای  بانك هــای  از  برخــورداری  و  بــوده 
پیش شرط توسعه صنعتی و اقتصادی است.

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی بانــك صنعــت و 
معــدن، حســین مهری، بیــان کرد: حمایــت از طرح های 
مناطــق  در  متوســط  و  كوچــك  طرح هــای  و  زیربنایــی 
كمترتوســعه یافتــه بــا هــدف ایجــاد توســعه متــوازن و 
پایــدار، توســعه صــادرات  اشــتغال  محرومیت زدایــی و 
غیرنفتی در دوره تحریم و پشتیبانی از طرح های تأمین 
آب مــورد نیــاز صنایــع و بخــش كشــاورزی ماننــد ایجــاد 
تأسیســات آب شــیرین كن ها و طرح هــای آبخیــزداری بــا 
توجــه بــه اقلیم خشــك كشــور و كم آبی اغلــب مناطق؛ 
همچنیــن تأمیــن مالــی طرح هــای بهینه ســازی مصــرف 
محصــوالت  بســته بندی  و  كشــاورزی  مكانیزاســیون  و 
بــا هــدف جلوگیــری از هدررفــت محصــوالت كشــاورزی 
و افزایــش كیفیــت آن هــا و ممانعــت از اتــالف منابــع 
اولویــت دار  و  اهــداف خــاص  از جملــه  آبــی و خاكــی، 
ســرمایه گذاری های بانــك صنعــت و معدن اســت كه در 
توسعه كشور نقش بسیار مؤثری دارد و مستلزم توجه 
و پشــتیبانی های ویژه از ســوی نهادهای دولتی و تأمین 

مالی كشور است.
مهری در ادامه افزود: در افزایش سهم نوآوری در 
اقتصاد كشــور و ایجاد واحدهای دانش بنیان، اســتفاده 
از انرژی هــای تجدیدپذیــر و دوســتدار محیــط زیســت و 
توســعه و بهره بــرداری از طرح هــای اســتراتژیك بایــد به 
تــوان تخصصــی بانك هــای توســعه ای به طــور عمومی و 
بانــك صنعــت و معــدن بــه طــور خــاص توجــه و اعتماد 
بانك هــای  مأموریــت  چراكــه  شــود،  مبــذول  بیشــتری 
توســعه ای تأمین مالی هدفمند و هدایت شــده به عالوه 
پایــش و مشــاركت مســتمر در رونــد اجــرای پروژه هــا و 
ارائــه مشــاوره های تخصصــی در همــه زمینه های فنی و 
مالی طرح هاســت؛ بی تردید بهادادن به این اصل مهم، 
جهت گیــری بانك هــای توســعه ای كشــور را بــر مــواردی 
معطوف می ســازد كه نیاز حیاتی اقتصاد كشــور در حال 
و آینــده بــوده و از دغدغه هــای اصلــی ســرمایه گذاران، 

صنعتگران و نظام بانكی است.

اجرای 4 طرح تولیدی 
شاخص با حمایت بانک 

کشاورزی در آذربایجان شرقی
بــا حمایــت و مشــارکت 259میلیــارد ریالــی بانک 
کشــاورزی، طــرح چهار واحد تولیــدی و خدماتی بخش 

کشاورزی در این استان تصویب و اجرایی شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی مدیریــت شــعب بانــک 

آذربایجــان  کشــاورزی 
هفته هــای  در  شــرقی، 
اخیــر دو طــرح گلخانــه 
با ظرفت 7000مترمربع 
بــر  بالــغ  تســهیالتی  بــا 
در  ریــال  54میلیــارد 
کشــاورزی  شــهرک 
شهرســتان عجــب شــیر 
به مرحله اجرا درآمدند.

ایــن گــزارش می افزایــد: ســیلوی 15هزارتنی غالت 
شرکت گندم طالی شربیان بخش مهربان با تسهیالتی 
بالــغ بــر 85میلیــارد ریــال و واحــد تولیدی10هزارتنــی 
بــا  ســراب  شهرســتان  فرکــوش  طیــور  و  دام  خــوراک 
تســهیالتی بالغ بر 120میلیارد ریال، از دیگر طرح هایی 
هســتند کــه اخیــرا بــا حمایــت بانــک کشــاورزی در حال 

احداث هستند.
بــا اجــرای ایــن طرح هــا در مجمــوع زمینه اشــتغال 

مستقیم برای بیش از 50نفر فراهم خواهد شد.

پرداخت882 فقره وام 
ازدواج از سوی بانک آینده

بانک آینده در راستای کمک و همراهی با زوجین 
بــرای ازدواج و هم چنیــن ترویــج ایــن ســنت حســنه، 
882فقــره وام ازدواج در آبــان  امســال بــه متقاضیــان 

پرداخت کرده است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
آینده، این بانک امسال 
از ابتدا تا بیســت و پنجم 
آبان  مبلــغ 737میلیارد 
متقاضیــان  بــه  ریــال 
اســت.  کــرده  پرداخــت 
ابتــدای  از  همچنیــن 

امســال تــا 25آبــان ســال جاری، تعــداد 7124فقــره وام 
ازدواج به مبلــغ 5835میلیــارد ریال به جوانان هم وطن 
پرداخــت شــده اســت. تعــداد افــراد متقاضــی در نوبــت 
دریافت وام قرض الحســنه ازدواج بانک آینده، بیش از 

2300نفر است.

مسعود وطنخواه
شــاخص کل بــورس پــس از چنــد روز 
400هــزار  و  یک میلیــون  کانــال  در  نوســان 
واخــدی، دیــروز در ادامــه رونــد نزولی 4روز 
تــراز یک میلیــون و 300هــزار  گذشــته وارد 

واحدی شد.
مطابق شــکل )روزانــه و لگاریتمی( پس 
از شــکل گیری رونــد صعــودی از سه شــنبه 11 
آبــان  تــا چهارشــنبه 19  آبــان، شــاخص کل 
حــدود یک میلیــون  کاری  در 7روز  توانســت 
واحــد افزایــش را تجربه کنــد. 19 آبان و پس 
از اینکه شاخص کل به سقف آبی رنگ کومو 
برخــورد کــرد و نتوانســت از آن عبــور کنــد و 
پــس از دو روز در جــا زدن وارد فــاز نزولــی 
شــد و روز گذشــته با کاهش 27هزار واخدی 
ســطح یک میلیــون و 300هــزار واحــدی را از 

دست داد. 
بررســی شکل از یک سو نشان می دهد 
کــه نــوع کندل شــکل گرفته گویای این اســت 
که قسمت بیشتر بدنه کندل باالتر در کانال 
یک میلیــون و 400هــزار واحــدی اســت و بــه 
عبارت دیگر، هنوز اعتبار کانال یک میلیون و 
400هزار واحدی پابرجاست و از سوی دیگر، 
همانگونــه کــه در شــکل مشــاهده می شــود 
پهنای ابر آبی رنگ رو به کاهش اســت. نظر 
به اینکه معموال عبورها در مناطق کم پهنای 
ابرهــا اتفــاق می افتــد می توان انتظار داشــت 
در صــورت برگشــت رونــد در روزهــای آینــده 
احتمــال زیــادی وجــود دارد تــا شــاخص کل 
بتوانــد از منطقــه دو ابــر کومــوی آبــی و قرمز 

رنگ عبور کند.
مــرداد  از  شــکل گرفته  نزولــی  رونــد 
1399 ســبب شــد که قیمت گروهی از سهام 

شــرکت ها از قیمــت عرضه نیــز پایین تر بیاید 
که از آن جمله می توان صندوق پاالیشی یکم 
را نام برد. سهامی که گروهی از فعاالن بازار 
ســرمایه معتقدند این ســهام با قیمت باال به 

عموم عرضه شود.
خبرگــزاری فــارس در این باره نوشــت: 
بــا توجــه بــه اینکــه واحدهــای پاالیــش یکــم 
ســهام  باقیمانــده  از  مرکــب  گذشــته  ســال 
تبریــز،  تهــران،  4پاالیشــگاه  در  دولــت 
اصفهــان و بندرعباس در قالب پاالیش یکم 
بــه قیمــت هــر واحــد ســرمایه گذاری 10هزار 
تومان به مردم فروخته شــد، متأسفانه این 
واحدهــا در اوج بــازار فروختــه شــد و پــس 
از آن بــازار مرتــب ســقوط کــرد و خریــداران 
پاالیــش یکــم از ســال گذشــته تــا کنــون کــه 
اینکــه  بیــش از 14مــاه می گــذرد ،بــه جــای 

ســود کننــد هنــوز از 30درصد زیــان از اصل 
ســرمایه همــراه هســتند هــر واحــد پاالیــش 

یکم امروز 7004تومان معامله شــد.
مسئوالن در این باره گفتند این صندوق 
بازارگــردان دارد اما منابعی بــرای بازارگردانی 
فعــال در اختیار نــدارد در همان ابتدا 5درصد 
از پول هــای جمع آوری شــده برای بازارگردانی 
در اختیــار بازارگــردان قــرار داده شــد کــه در 
همــان روزهــای ابتدایی اســتفاده شــد و االن 
بازارگــردان پولــی نــدارد که بخواهــد عملیات 
بازارگردانــی بــرای ارزندگــی این ســهام انجام 
دهد و دولت هم گرچه بارها قول داده است 
کــه زیــان خریــداران پاالیــش یکم را با ســهام 
جایزه یا ســهام جدیــد جبران کند، اما به این 

وعده عمل نکرده است.
آزادســازی  بــه خاطــر  از ســال گذشــته 

در  بــازار  رشــد  همچنیــن  و  عدالــت  ســهام 
مــردم  از  زیــادی  تعــداد  پارســال  اول  نیمــه 
وارد بازار ســرمایه شــدند، به گونه ای که هم 
اکنــون 58میلیــون ایرانــی معــادل 70درصــد 
جمعیــت در بازار ســرمایه حضور دارند و این 
فرصــت مناســبی بــرای مردمی ســازی اقتصاد 
و اســتفاده از ســرمایه های انــدک مــردم در 
بازســازی اقتصاد اســت، اما متأسفانه برنامه 
مهمی برای حمایت از حضور مردم در بورس 
تدویــن نشــد و هــر روز شــاهدیم پول هــای 
مــردم از بــازار شــفاف بــورس خارج می شــود 
و به ســمت بازارهای دیگر مانند مســکن و یا 
دالر و حتی بازار غیررســمی رمزارزها می رود 
مــردم  عمــده  زیــان  بــا  آینــده  در  احتمــاال  و 
مشــکالتی در زمینــه ســرمایه گذاران در بــازار 

رمزارزها به وجود آید.

بــه گفته مدیــر اداره نظام های پرداخت 
بانــک مرکــزی، ســامانه پــل خدمتــی جدیــد 
در حــوزه تراکنش هــای ریــز مقــدار اســت و 
بانک هایی که به این اکوسیستم پیوسته اند، 
از طریــق ســه کانــال می توانند این خدمت را 

ارائه کنند.
معــاون  تازگــی  بــه  ایبِنــا؛  گــزارش  بــه 
فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی از رونمایــی 
از ســامانه پــل با هدف ســهولت در اســتفاده 
از خدمــات نقــل و انتقــال وجوه در آذر ســال 
جاری خبر داده و عنوان کرده بود که از سال 
گذشــته برای عملیاتی ســازی این ســرویس با 
بانک هــا هماهنگی هــای وســیعی آغــاز شــده 
اســت و اکنــون بانک های ملی، ملــت، آینده، 
صادرات، کشــاورزی، پارســیان، ســامان، دی، 
از  خاورمیانــه  و  پاســارگاد  تعــاون،  توســعه 
مرحله آزمون های نهایی عبور کرده اند و بنابر 
پیش بینی مدیران این پروژه، شاهد عملیاتی 

شدن سامانه پل در ماه آتی خواهیم بود.
داوود محمدبیگــی با بیان اینکه ســامانه 
پــل یکــی از سیســتم هایی اســت کــه مبتنــی 
بــر حســاب کار می کنــد، بــه ایبِنــا گفــت: این 
خدمــت جدیــد، از منظر کارکــردی و همچنین 
از منظر مشتری، خیلی شبیه به انتقال وجه 
کارت بــه کارت اســت. منتهــی مبــدا و مقصــد 
تراکنش هــا در ایــن ســامانه، حســاب به جای 

شماره کارت است.
ســامانه  ایــن  مثبــت  ابعــاد  دربــاره  او 
انتقــال  بــرای  جدیــد  سیســتم  کــرد:  اضافــه 
وجــه، مشــکالت کارت بــه کارت را نــدارد زیرا 
شماره حساب محدودیت های شماره کارت را 
نــدارد. )در حقیقــت شــماره کارت جــزو اقالم 
اطالعاتی حســاس اســت ولی شــماره حساب 
را بــرای نقــل و انتقال وجه به راحتی می توان 

در اختیار یکدیگر قرار داد(.
بانــک  پرداخــت  نظام هــای  اداره  مدیــر 
مرکزی ادامه داد: از منظر کارمزدی هم تالش 
شــد رقم کارمزد در مقایســه با سازوکار کارت 
بــه کارت، بســیار کمتــر )نصــف رقــم کارمــزد 
تراکنش کارت به کارت( باشد تا مشتری برای 

استفاده از این سامانه ترغیب شود.
او افــزود: از بُعــد بانک هــا هــم بــا توجــه 
بــه اینکــه تســویه ایــن تراکنش هــا بــه صــورت 
روزانه انجام خواهد شد، برای بانک ها نیز این 
سامانه و خدمت، مقرون به صرفه است. چون 
بــا توجــه بــه بدهــکار و بســتانکار، منابــع بیــن 
بانکی در همان روز تراکنش جابه جا می شود.

محمدبیگــی ادامــه داد: از ســوی دیگــر 
بایــد توجــه کرد کــه انتقال وجــه از طریق این 
خدمــت بانکــی، بــه صــورت کامال آنی اســت. 
یعنــی هر زمانی که شــما تراکنش را از طریق 
سامانه پل انجام دهید، همان لحظه پول به 

حســاب دریافت کننــده وجه منتقل می شــود. 
کارت  تراکنــش  بــا  مقایســه  در  همچنیــن 
بــه کارت، یــک ســری امکانــات در خصــوص 
یعنــی  دارد.  تراکنــش  رهگیــری  و  پیگیــری 
اینکــه ارائه دهنده خدمت، به لحظه می تواند 
متوجــه شــود کــه آیــا پول بــه حســاب منتقل 

شده است یا خیر.
خدمــت  ایــن  در  کــرد:  خاطرنشــان  او 
تائیده هایی که در بحث انتقال تراکنش داده 
می شود مثل تراکنش کارت به کارت نیست؛ 
زیــرا بعضــا در تراکنش کارت به کارت، ممکن 
اســت پول منتقل شــود ولی تراکنش ناموفق 
برگــردد.  حســاب  بــه  پــول  دوبــاره  و  باشــد 
بنابرایــن تــالش کردیــم ایــن مشــکالت را در 
ایــن خدمــت جدید، رفع کنیــم. در نتیجه هم 
از بُعــد بانکــی و هــم از بُعــد خدمــت و کارکرد 
مشــتری، مزایایــی را در مقایســه بــا تراکنــش 

کارت به کارت دارد.
ایــن مقــام مســئول در بانــک مرکــزی در 
پاسخ به این سوال که چه زمانی این سامانه 
راه انــدازی می شــود، هــم اظهــار کــرد: حــدود 
12بانــک اکنــون آمــاده هســتند و بنــا داریــم 
در آذر طــی یــک مراســم رونمایــی ایــن کار را 
بــا همان بانک ها شــروع کنیــم و در خصوص 
تــا  هســتیم  تــالش  در  هــم  بانک هــا  بقیــه 

سریع تر به این اکوسیستم بپیوندند.
بــه گفتــه محمدبیگــی، در نهایــت چــون 
شناســایی  کامــال  مقصــد  و  مبــدا  حســاب 
می شــود، تالش شــد تا یک ســری مشــکالتی 
کــه در بحــث تراکنش هــای کارتــی همچــون 

کارت هــای اجــاره ای هســت را در ایــن خدمت 
جدیــد نباشــد، تــا کســانی کــه احتمــاال قصــد 
دارنــد،  را  اکوسیســتم  ایــن  از  سوءاســتفاده 

پیشگیری های الزم صورت گرفته باشد.
بانــک  پرداخــت  نظام هــای  اداره  مدیــر 
مرکزی در ادامه اظهار کرد: این خدمت جدید 
در حــوزه تراکنش هــای ریزمقــدار و خــرد قرار 
رقــم 15میلیــون  آن  یعنــی ســقف  می گیــرد؛ 
تومــان اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه تــا بــه 
امــروز، برای انتقال وجه حســاب به حســاب، 
بســتر ســاتنا را بــرای این انتقــال داریم که به 
صــورت تقریبــا آنــی )زیــر یــک ســاعت( انجام 
می شــود، همچنین پایا را برای مبالغ کمتر از 
50 میلیون تومان داریم که تسویه های آن به 
صورت دوره ای است. بنابراین سامانه پل یک 
خدمــت جدیــد محســوب می شــود کــه از بُعد 
بانکی بســیار شــبیه خدمت ســاتنا و پایاست 
ولی از منظر مشــتری خیلی شــبیه به خدمت 

کارت به کارت است.
یــک  اگــر  اکنــون  افــزود:  محمدبیگــی 
مشــتری بخواهــد مبلغــی کمتــر از 15میلیون 
تومــان را از یــک حســاب بــه حســاب دیگــری 
منتقــل بکنــد بــه غیــر از پایــا و کارت به کارت 
راه حل دیگری ندارد. االن این خدمت، امکان 
جدیــدی اســت کــه مشــتریان از آن می توانند 
بهره منــد شــوند. اگرچــه بایــد تاکیــد کــرد کــه 
کمــاکان خدمــت کارت بــه کارت را داریــم و 
این انتخاب مشــتری اســت که از این خدمت 
اســتفاده می کنــد یــا خیــر. منتهی بــا توجه به 
کــه  تبلیغاتــی  احتمــاال  و  گفته شــده  مزایــای 

بانک ها شــروع خواهند کرد، به نظر می رســد 
بــرای خدمــت  مناســبی  جایگزیــن  آینــده  در 

کارت به کارت باشد.
او بــا بیــان اینکــه ســاتنا، پایــا و کارت به 
کارت کماکان به شــکل کنونی، فعال هستند 
و مشتری می تواند از آنها نیز استفاده بکند، 
تاکیــد کــرد: در کل ازُ بعد مردم و مشــتری ها، 
یــک خدمــت جدیــد در کنــار خدمــات دیگــر 
بانکــی اســت و مشــتری می توانــد بیــن ایــن 

خدمات، انتخاب کند.
محمدبیگــی دربــاره اینکــه برای اســتفاده 
از ایــن ســامانه چــه ســازوکاری وجــود دارد نیز 
گفت: اکنون بانک هایی که به این اکوسیســتم 
پیوســته اند، از طریق ســه کانال می توانند این 
خدمــت را بــه مشــتری ارائــه کنند؛ یــا از طریق 
کانــال شــعبه به صــورت مراجعه حضــوری )که 
خیلــی پســندیده نیســت(، یــا کانــال اینترنــت 
بانک و یا از طریق موبایل بانک امکان استفاده 

از این خدمت جدید فراهم خواهد شد.
او افــزود: منتهــی این امــکان وجود دارد 
کــه همچون خدمــت کارت به کارت، از طریق 
ایــن خدمــت در اختیــار فین تک هــا  بانک هــا 
نیــز قــرار بگیــرد تا ضریــب نفوذ را بــاال ببرند. 
البتــه فعــال در فــاز اولیــه، روی ایــن موضــوع 
کــه خدمــت جدیــد را خــارج از شــبکه بانکــی 
نیــز ارائــه کنیــم، تمرکــز نکرده ایــم؛ بنابرایــن 
االن از طریــق همــراه بانــک، اینترنــت بانک و 
مراجعه حضوری در شعبه، این خدمت جدید 
ارائــه خواهد شــد و در فازهــای آتی می توانیم 
ایــن خدمــت را از طریــق بانک هــا، در اختیــار 

فین تک ها نیز قرار دهیم.
او تاکیــد کــرد: در حقیقت بــا اجرای این 
خدمت جدید، کل پکیج تراکنش های حساب 
بــه حســاب در شــبکه بانکی، کامل می شــود. 
یعنی از یک ریال تا ســقف غیرحضوری یعنی 
یــک میلیــارد ریال )از طریق ســاتنا(، پوشــش 
داده خواهــد شــد. بنابرایــن بــا ســامانه پــل، 
بخــش صفــر تــا 15میلیــون تومان را پوشــش 

خواهیم داد.
محمدبیگی خاطرنشــان کرد: طبیعتا اگر 
مشــتری بخواهــد بــه صــورت غیرحضــوری از 
این خدمت استفاده کند، بر اساس سازوکار 
اســتفاده از خدمــات اینترنــت بانــک و موبایل 
بانــک، یــک کــد پیامکــی بــرای اخــذ تاییــده از 

مشتری ارسال خواهد شد.
او همچنیــن یــادآور شــد بــرای اســتفاده 
از ســامانه و خدمــت جدیــد، محدودیتــی در 
وجــود  بانک هــا  و  شــماره حســاب  خصــوص 
ندارد و به با حســاب بانکی مشــروط بر اینکه 
حساب مبدا و مقصد مشکلی از بابت انتقال 
وجه همچون مسدود نبودن حساب، نداشته 

باشند، می توان تراکنش را انجام داد.

پذیره نویســی باقی مانده ســهام شرکت 
شــبکه  طریــق  از  فــردا«  هوشــمند  »بیمــه 
مــورد  ایــران  فرابــورس  عضــو  کارگــزاران 

پذیره نویسی عمومی قرار دهد.
بر اســاس اطالعیــه فرابورس، 75درصد 
ســوی  از  ایــن  از  پیــش  شــرکت  ایــن  ســهام 

ســهم  هــر  ازای  بــه  موسســان  ســهامداران 
25درصــد  و  اســت  شــده  واریــز  500ریــال 
باقی مانــده نیــز بــه مــدت یــک مــاه از 13 آذر 
بــا قیمت هر ســهم 500ریال از طریق شــبکه 
کارگــزاران عضو فرابورس ایران به روش ثبت 
ســفارش مــورد پذیره نویســی عمومــی عرضــه 

می شود.
شــرکت کنندگان در پذیره نویسی متعهد 
می شوند مابقی ارزش اسمی هر سهم )مبلغ 
500ریــال بــه ازای هــر ســهم( را طی دو ســال 
از تاریــخ ثبت شــرکت و مطابق بــا برنامه های 

اعالمی آتی شرکت واریز کنند.

نفوذ شاخص کل بورس به تراز یک میلیون 
و 300 هزار واحدی

جزئیات سامانه »پل« بانک مرکزی اعالم شد
به گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، در سامانه پل مشکالت انتقال وجه با شماره کارت رفع می شود

 »بیمه هوشمند فردا«

 13 آذر پذیره نویسی
می شود
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اداره امور شعب استان قم در نظر دارد امالک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارک 
الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت فوق الذکر ، )طبق زمانبندی مندرج در سامانه( 
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تضمین برابر 5% مبلغ پایه مزایده و از نوع پرداخت الکترونیکی یا نقدی یا ضمانت نامه می باشد.

1- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره مرکز سامانه ستاد 41934-021 تماس حاصل فرمایند.
2- جهت هرگونه سوال یا رفع ابهام و همچنین هماهنگی جهت بازدید ملک به آدرس اداره امور شعب بانک ملی استان قم)واحد ساختمان یا کارپردازی( واقع 
در قم-خیابان امام-نبش کوی 26-پالک60-ساختمان اداره امور-طبقه سوم مراجعه و یا با شماره تلفن های 02536625128 واحد کارپردازی و 02536701554 

واحد ساختمان تماس حاصل فرمایند.

شناسه آگهی : 1224797

آگهی مزایده عمومی فروش امالک مازاد اداره امور شعب بانک ملی استان قم
شماره 2000001543000002

مساحت عرصه کاربرینوع ملکآدرسردیف
)مترمربع(

مساحت اعیان 
)مترمربع(

مبلغ پایه مزایده 
توضیحاتوضعیت کنونیپالک ثبتی)ریال(

1
قم-خیابان طالقانی-
طبق توضیحات تخلیه155/62240/559/572/000/0006881/2تجاریساختمانبین کوچه 41 و 43

مندرج در سامانه 

2

قم-خیابان ارم-
مقابل درب شرقی 
حرم مطهر حضرت 

معصومه)س(

سرقفلی و 
کسب و پیشه

محل سابق 
-بانک

وضعیت 
105/150/000/000موجود

1و2 فرعی از 779 
الی 782 اصلی و 

983 اصلی
طبق توضیحات تخلیه

مندرج در سامانه 

شرایط فروش

نقد و اقساط

نرخ سودنحوه بازپرداختمدت تنفسپیش پرداخت

حداکثر 6 ماهمعادل 20% قیمت واگذاری
اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر با احتساب دوره 

تنفس بمدت 5 سال
 نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار 

با نرخ %18

بدون تخفیفنقدی

انا لله و انا الیه راجعون

از طرف روزنامه عصراقتصاد

 جناب آقای تفنگچی 
با نهایت تاثرو تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند متعال برای آن مرحوم  رحمت واسعه و 

برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم . 

  

آیین تجلیل از کتابداران 
و مولفان برتر شهرستان 

سیرجان به همت شرکت 
 سنگ آهن  گهرزمین 

برگزار شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
ســنگ آهن گهرزمیــن، این مراســم صبح روز شــنبه ۲۹ 
آبــان مــاه در ســالن دارالقــرآن ســیرجان با حضــور امام 
جمعه شهرستان، فرماندار ویژه، مدیر کل امور کتابخانه 
استان، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان، 
رئیس دفتر نماینده سیرجان، معاون توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی گهرزمین، معاون بهره برداری گهرزمین، 
جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و همچنین جمع 

کثیری از مولفان سیرجانی برگزار شد.
در آغاز مراسم دکتر محمدرضا  خضری پور، معاون 
توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی شرکت گهر زمین به 
عنــوان میزبــان این مراســم ضمن خیر مقدم به مدعوین 
گفــت: نیــاز جامعــه بــه کتابخوانــی در تمامــی دوران هــا 
احســاس می شــود و امــروز وظیفــه مــا ترویــج فرهنــگ 
کتاب خوانــی در ســطح جامعــه و حمایــت از ایــن قشــر 

فرهیخته است.
در ادامه این مراسم حجت االسالم والمسلمین سید 
محمود حســینی امام جمعه معظم شهرســتان به عنوان 
دومین سخنران این مراسم بیان کرد: امروز شاهد حرکت 
قابل تقدیری از سوی شرکت سنگ آهن گهر  زمین بودیم 
که برای نویسندگان و مولفان شهرمان ارزش قائل شده 
و آیین تجلیل از این عزیزان و همچنین کتابداران محترم 

را برگزار کردند.
ســپس ســهراب بهاالدینی، فرماندار ویژه ســیرجان 
در ســخنانی از اقــدام ارزنــده شــرکت گهرزمیــن تشــکر 
کــرده و رویکــرد مدیــران این شــرکت و  توجه به فرهنگ 
را شایســته تقدیــر و تجلیــل دانســت. او در ادامه گفت: 
زیــر بنــای همــه ادیان الهی بر مبنای کتاب بوده اســت و 
زیبنــده اســت کــه هــدف مــا ایــن باشــد کــه زمینــه نشــر 
گســترش  جامعــه  در  را  کتابخوانــی  فرهنــگ  و  کتــاب 
دهیم.وی همچنین از شــرکت گهرزمین و مدیر کل امور 
کتابخانــه هــای اســتان درخواســت کــرد؛ بــا تــدارک یــک 
دســتگاه اتوبــوس حامــل کتاب هــای نفیس و ارزشــمند، 
روســتایی  و  مناطــق عشــایری  بــه  را  مهربــان  یــار  ایــن 
 شهرســتان بفرســتند تــا ایــن عزیــزان نیــز از ایــن نعمــت 

بی بهره نمانند.احمد وفایی مدیر کل امور کتابخانه های 
اســتان ســخنران پایانــی این آیین تجلیل بــود.او در آغاز 
از مهندس فالح مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین 
بــه جهــت برگــزاری ایــن آییــن تجلیــل و تکریــم قدردانی 
کــرده و ادامــه داد: امــروز ما باید عالوه بر نویســندگان و 
مولفان شایســته و فرهیخته شهرمان قدردان کتابداران 
نیز باشیم. افرادی که در ترویج و نشر آثار فاخر مولفان 
اهتمام ورزیده و از دیرباز تاکنون نقش انکارناپذیری در 
ایــن مســیر داشته اند.حســن ختــام این مراســم تقدیر و 

تجلیل از نویسندگان و کتابداران سیرجانی بود. 

بازدید مدیرعامل فوالد 
 هرمزگان از روستاهای 

زلزله زده
مدیرعامــل فــوالد هرمزگان و جمعی از مدیران این 
شــرکت از روســتاهای زلزلــه زده بخــش فیــن در اســتان 
هرمزگان بازدید و ضمن توزیع غذای گرم برای وعده شام 

و ناهار در جریان مشکالت آنان قرار گرفتند.
 معروفخانی با حضور در بین زلزله زدگان بر حمایت 

فوالد هرمزگان از آنان تاکید کرد و اظهار کرد: ما را در کنار 
خود بدانید وی دستور تامین  فوری وسایل گرمایشی برای 
ساکنین دو روستا را صادر کرد. مدیرعامل فوالد هرمزگان 
همچنین با دلجویی از تعدادی از سالمندان تحت پوشش 
کمیتــه امــداد دســتور تامیــن ویژه اســباب زندگی شــامل 
یخچــال و گاز و کولــر، درمان و تامین عینک و ســمعک را 
برای آنان صادر کرد. معروفخانی در این دیدارها بر تاکید 
وزیر صمت مهندس فاطمی امین و مدیرعامل فوالد مبارکه 
مهندس طیب نیا بر حمایت فوالد هرمزگان از زلزله زدگان 
در حد توان اشاره و از آنان برای این حمایت ها قدردانی 
کرد. وی از خرید ۱۰۰۰ تخته چادر اسکان به مبلغ ۶ میلیارد 
تومان و تهیه ۳۰۰۰ بسته بهداشتی از سوی فوالد هرمزگان 
برای توزیع در بین زلزله زدگان در روزهای آتی خبر داد. در 
پایــان ایــن بازدیدهــا در جلســه ای کــه در بخشــداری فین 
تشــکیل شــد، بخشــدار، شــهردار و اعضای شــورای شــهر 
فیــن نیــز از حضــور به موقــع و حمایت فــوالد هرمزگان ار 

زلزله زدگان قدردانی کردند.

مدیران پژوهش  ایمیدرو 
گردهم آمدند

نشســت هم اندیشی مدیران پژوهش و تحقیقات 
ایمیــدرو و برخــی شــرکت های معدنــی و صنعتی همکار 
ایمیدرو به میزبانی شــرکت گل گهر در ســیرجان برگزار 

شد.
بــه گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
گل گهــر، ایــن جلســه بــا هــدف هم اندیشــی و هم افزایی 
دربــاره اجــرای پروژه های تحقیقاتی در صنایع معدنی با 
حضــور مدیــران پژوهــش و تحقیقات ایمیــدرو و مدیران 
تحقیقــات شــرکت های منطقــه گل گهــر برگزار شــد و در 
آن بــه ترســیم رویکرد آینده فنــاوری و تعریف پروژه های 

مشترک در منطقه گل گهر پرداخته شد.
در این جلسه مهندس حاجی زاده مدیر تحقیقات و 
فناوری شرکت گل گهر گزارشی از فعالیت های پژوهشی 
در این شرکت ارائه کرد و گفت: اجرای ۵۳ طرح تحقیقاتی 
کاربردی و پایه ای با رویکرد حل مســائل مربوط به تولید 
و طرح هــای توســعه ای بــا حمایــت و نــگاه بســیار مثبــت 
مدیرعامل و مدیران ارشــد گل گهر و با اســتفاده از توان 
 دانشگاهی و نخبگی کشور از جمله این فعالیت ها بوده 

است.

اخبـــــــــــار

نــگاه درآمــدی دولــت بــه بنــگاه هــای بزرگ 
اقتصادی کشــور به ورشکســتگی گاوهای شــیری 
اقتصــاد ایــران منجــر مــی شــود و دولت بــه جای 
حل مشکل فساد که ریشه تمام مشکالت است 
 بــا قیمــت گــذاری دســتوری ایــن رونــد را تســریع 

می کند.
ساده انگاری دولت در سالهای گذشته کالف 
ســردرگم اقتصاد ایران را هر روز پیچیده تر کرده 
اســت. روندی که اگر ادامه پیدا کند شــاهد عبور 
بنگاه های بزرگ کشور از مرز ورشکستگی پنهان 

به فروپاشی کامل خواهیم بود.
 قیـــمــــت گــذاری دستـــــوری نمـــاد عمــلــکـــرد 

رفــع  بــرای  کــه  اســت  دولــت  انگارانــه  ســاده 
ناکارآمدی های مستتر در فضای کسب و کار کشور 
که رابطه ای عمیق در هم تنیدگی غیر قابل انکاری 

با موضوع فساد در روابط اقتصادی دارد.
قیمــت گــذاری دســتوری بــه جــای حمایت از 
مصرف کنندگان و یا حتی کمک به تولید در نهایت 
به آشــفتگی بیشــتر بازارها منجر شده است و آن 
هم به دلیل وجود ساختارهای غیرقابل نظارت در 
فضای کســب و کار، رشــد فضای خاکســتری و در 
نهایت کم هزینه بودن فعالیتهای غیر قانونی است.
البته نکته قابل تامل این است  باعبور از این 
شرایط الزاما نمی توانیم با برداشتن قیمت گذاری 
دســتوری هم مشــکالت را برطرف کنیم؛ زیر ا هر 
بار که به اصطالح قیمتها اصالح می شوند شاهد 
امواج تورمی هستیم که اقتصاد کشور را در نقطه 
ای جــدی از ناتــرازی قــرار مــی دهد.امــا در نهایــت 
هرچه که در شرایط فعلی اقتصاد کشور درحال رخ 

دادن است در عمل بنگاه های بزرگ اقتصاد کشور 
را که می توانیم آن ها را به گاوهای شیری اقتصاد 
ایران تشبیه کنیم به سمت ورشکستگی سوق داده 

می شوند.
در حال حاضر صنایع خودروسازی کشور که 
بیش از چندین دهه است که در این مدار بسته 
گرفتار آمده اند  و در عمل صورتهای مالی شان خبر 
از هزاران میلیارد تومان بدهی انباشــته میدهد و 

وارد حیطه ورشکستگی عیان شده اند.
نظــر  بــه  امــروز  کــه  امــا صنایعــی هســتند 
حالشــان خوب اســت ولی بازهم به دلیل ناترازی 
سیاســت های شــتاب زده و نــگاه درآمــدی صــرف 
دولت در همین مســیر غلط هل داده می شــوند 
و اگــر امــروز نــه، در ســال هــای آتــی بایــد شــاهد 

ورشکستگی این شرکت ها باشیم.
یکی از مثال های خوب و هشدارهای ملموس 
در ایــن زمینــه در بیــن اپراتورهــای بــزرگ کشــور  
مانند ایرانسل  و همراه اول است که گریبان گیر 
سیاســتهای غلط دولت شــده اند اما آنچه در این 
گــزارش مورد بررســی قرار گرفته اســت ، شــرکت  
همراه اول است که در صنعت مخابرات به خاطر 
حضور در بورس، صورتهای مالی آن قابل دسترس 

و تفسیر روندهای مالی آن ممکن است.
مقایســه صورتهای مالی انتهای ســال ۱۳99 
همراه اول با صورتهای مالی سال ۱۳98 این شرکت 
نشان از افزایش شدید قیمت تمام شده خدمات 
این بنگاه اقتصادی دارد. قیمت تمام شده خدمات 
همراه اول از حدود ۱24هزار میلیارد ریال در پایان 
سال 98 به رقمی معادل ۱74هزار میلیارد ريال در 

پایان ســال 99 رسیده که گویای رشد 4۱ درصدی 
در بهای تمام شده این شرکت دارد.

در همین حال مقایسه صورت های مالی فوق 
نشان از رشد ۳۵ درصدی در درآمدهای عملیاتی 
شرکت دارد؛ یعنی رشد درآمدهای شرکت نسبت 
به رشد هزینه های عملیاتی ۶ درصد عقب افتادگی 
دارد در عیــن حــال بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد 
مشترکین همراه اول میزان درآمد عملیاتی سرانه 
نیــز تنها 2۰ درصد رشــد داشــته اســت بــه عبارت 
ساده تر رشد درآمدهای شرکت در مقایسه با رشد 
هزینه های عملیات همراه اول کمتر از نصف بوده 

است.
از ســوی دیگر آنچه  به این روند شــرکتهایی 
مانند همراه اول دیکته میکنند ناتوانی در نوسازی 
تجهیزات است، زمانی که رشد ناموزون بین درآمد 
و هزینــه اتفــاق مــی افتد، در عمل شــرکتها اولین 
هزینــه ای را کــه  به دلیل ناتوانــی حذف می کنند 
هزینه استهالکشان است. صورت های مالی همراه 
اول نشان می دهد که هزینه استهالک برای این 
شرکت در سال 98 حدود ۱۶ درصد و در سال 99 
معادل ۱۳ درصد کل هزینه های عملیاتی را به خود 
اختصاص داده است. کاهش درآمد این هزینه را 
تجدیــد کــرده و در نقطــه ای به صفر می رســاند و 
شــرکتها را ناتوان از نوســازی می کند.خیل عظیم 
صنایع فرسوده در کشور به خوبی گواه این تاثیر 
مخــرب اســت  کــه این وضعیت به مــرور عالوه بر 
افزایــش فزاینــده هزینــه ناشــی از هزینه تعمیر و 
نگهــداری کیفیــت خدمــات را هم تحــت تاثیر قرار 
خواهد داد و در عمل شرکتی مانند همراه اول را به 

طور کامل فلج می سازد.
در چنیــن شــرایطی دولــت تــالش دارد که با 
قیمت گذاری دستوری جهت حمایت از مردمی که 
ایــن روزهــا بیش از پیش به خدمات شــبکه تلفن 
همراه و شبکه فناوری اطالعات وابسته شده اند، 

جلوی رشد تعرفه ها را بگیرد.
مــورد  در  هنــوز  شــد  اشــاره  کــه  همانطــور 
شــرکت هایی ماننــد همراه اول شــاهد ســودآوری 
فعالیــت هــا هســتیم ولــی نســبت ناموزون رشــد 
قیمت تمام شــده با درآمدهای عملیاتی در ســال 

های آتی به سادگی این سوددهی را نزولی کرده 
و بــه عبــارت عامیانــه شــیر ایــن گاوهــای شــیری 
اقتصــاد ایــران هــم خشــک خواهــد شــد.بهتر آن 
اســت کــه دولــت به جــای تکــرار روندهــای غلط و 
بــه کارگیــری مســکن هــای کوتــاه مــدت راه حلــی 
درســت و اجرایی برای عبور از این شرایط بحرانی 
فروپاشــی  صــورت  ایــن  غیــر  در  بگیــرد  نظــر  در 
ایــن بنــگاه هــای بــزرگ اقتصــاد ایــران از فاصلــه 
 زمانــی کــه تصور می کنیم به مــا نزدیک تر خواهد 

بود. 

مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
گفته که  امیدواریم با تالش و همت مدیران 
مجموعــه فــوالد سفیددشــت چهارمحــال و 
بختیــاری تــا پیش از ســال 1401 بــه اهداف 
تعریف شده برای این صنعت دست یابیم و 
در نخستین گام، کوره قــوس الکتریکی آن 

را راه اندازی کنیم.
بــه گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاســر 
طیب نیا، مــــدیرعـــامل شـــرکت فـــوالد مبارکه، 
در جلسه با مدیرعامل و مدیران شرکت فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری با تأکید بر 
ضرورت پیگیری رفع مسائل و مشکالت این 
شرکت اظهار کرد: مدیران و دست اندرکاران 
در مجموعه فوالد سفیددشــت چهارمحال و 
بخــتـــیــاری بـــاید پیــگیـــر مســـائل و مشکالت 

موجود باشند و از پیگیری خسته نشوند.
وی بــا بیــان اینکه بــرای بهره بــرداری از 
پــروژه فوالدســازی فوالد سفیددشــت نباید 
زمان را از دست داد، افزود: این پروژه نتیجه 
یک عمر تالش مجموعه فوالد سفیددشــت 
اســت و باید توسط مدیرعامل شرکت فوالد 
سفیددشت به نتیجه برسد. در همین راستا 
آمادگی شرکت فوالد مبارکه به عنوان حامی و 
کمک رسان برای به نتیجه رساندن این پروژه 
را اعالم می کنم؛ البته آزادسازی تجهیزات از 
گمرک در این خصوص اهمیت زیادی دارد و 
الزم است در هر مرحله از اجرای این پروژه، 
اگــر  پیمانــکار کوتاهی کــرد، خودتــان کار را 

ادامه دهید و آن را به سرانجام برسانید.
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه به شــرایط حاکم 
بــر کشــور، تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد از 
مبارکــه  گــروه  فــوالد  پروژه هــای  ســرعت 
بــا  و  بایــد محکــم  بنابرایــن  کاســته شــود، 
انــرژی و انگیــزه بــه جلــو حرکــت کــرد و ایــن 
انتظار از  مدیران شرکت فوالد سفیددشت 
 مــی رود که با تمــام قوا به جلو حرکت کنند.

وی ادامه داد: موضوعات مربوط به مگامدول 
شرکت فوالد سفیددشت نیز باید با همکاری 
امور  ســرمایه گذاری مورد بررســی و مطالعه 
قــرار گیــرد، چراکــه سیاســت فــوالد مبارکــه 
بر مبنای توســعه اســت؛ در این میان بحث 
و  انــرژی، هزینــه حمل ونقــل  اولیــه،  مــواد 
محــل موردنظر بــرای احداث واحد مگامدول 
باید بررسی و کارِ کارشناسی شده و آمایش 
ســرزمین بــرای آن انجــام شــود.طیب نیا در 
خصــوص ضــرورت کاهــش هزینه هــا تأکیــد 
کرد: کاهش هزینه تولید همواره از بحث های 
جدی ما بوده و اکنون به واسطه قیمت انرژی 
و شــرایط کشــور، راه انــدازی مدول های احیا 
دارای توجیــه اقتصــادی اســت، امــا در آینده 
مشخص نیست که قیمت گاز و دیگر موارد 
در وضعیت فعلی باقی بمانند. پس باید در 
فوالد مبارکه و مجموعه های وابسته به آن، 
مباحث مربوط به انرژی، کاهش مصارف آب 
و محیط زیست به عنوان اهداف اصلی در نظر 
گرفته شوند.وی با بیان اینکه مباحث مربوط 
به انرژی از چالش های جدی کشور است و در 
آینده نیز جدی تر  می شود، گفت: در شرایط 
فعلی می توان انعطاف بیشتری در روش های 
تولید و حرکت به سمت جلو داشت؛ بنابراین 
اگر قرار است طرح توسعه ای تعریف شود، 
مباحــث بهــره وری و ترکیب محصــوالت باید 
از اکنون مدنظر قرار گیرد.مدیرعامل شرکت 
فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
برخــی واحدهــای زیرمجموعــه فــوالد مبارکه 
صرفا روی توسعه کمّی تولید در حال فعالیت 
و برنامه ریزی هستند، پس اگر واحد جدیدی 
بــه مجموعــه فــوالد مبارکه اضافه شــد، باید 
مأموریت ها تقســیم بندی شود و یک بخش 
توسعه کمّی و دیگر واحدها توسعه کیفی را 

انجام دهند و الزم است که این موضوع را در 
استراتژی های خود تعریف کنیم.

نیـــــرو  جــــذب  بــــه  اشـــــاره  بـــــا  وی 
کــرد:  عنــوان  انســانی  ســرمایه های  و 
شــرکت  در  انجام شــده  ســرمایه گذاری های 
فــوالد مبارکــه تنهــا به واســطه منابــع مالــی 
نبــوده، بلکــه بــه دلیــل وجــود دانــش فنی و 
مدیریتی ســرمایه های انســانی بوده است و 
همیــن عامل در شــرکت فوالد سفیددشــت 
نیــز صــدق می کنــد؛ فوالد مبارکــــه از نـــظـــــر 
مناســـــبی  الــگــــوی  انســانی  سرمـــایه هــــای 
بـــرای شرکـــت هـــای زیرمجموعه خود است، 
بنابراین باید در کنار کاهش هزینه های تولید 
و افزایش بهره وری، مباحث مربوط به آموزش 
سرمایه های انسانی و ارتقای سطح کیفی آن 
مدنظر قرار گیرند تا این شــرکت ها همچون 
فــوالد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری 

بتوانند در آینده موفق باشند.
طیب نـــیا با بیـــان اینـــکــه عامل موفقیت 
فــوالد مبارکــه، ســرمایه های انســانی فعــال 
و کارآمــد اســت، اضافــه کــرد: جــذب نیروی 
انســانی کیفــی بایــد در دســتور کار باشــد؛ 
درواقع باید استانداردهایی برای این موضوع 
مدنظر قرار گیرد، اقدامی که در شرکت فوالد 

مبارکه نیز مطرح شده است.
اســــــتـــــان  در  داشـــــت:  ابــــراز  وی 
چهارمحــال و بختیاری ســرمایه های انســانی 
زیــادی وجــود دارد کــه باید بــرای فعالیت در 
صنعت جذب شــوند و این به شــرطی است 
که از استانداردهای تعریف شده برای جذب 
سرمایه های انسانی کوتاه نیاییم و براساس 
کیفیــت و کارایــی افــراد، ایــن اتفــاق بیفتــد؛ 
چراکــه کیفیــت ســرمایه های انســانی خــط 
قرمز ما محســوب می شــود؛ کیفیت سرمایه 
و  ســــودآوری  تضـــمیـــن کنــنــــده  انســـــانی 
درآمدزایی یک مجموعه صنعتی موفق خواهد 
بود و از تعطیلی آن نیز جلوگیری خواهد کرد؛ 
بنابراین هیچ گاه نباید در مباحث اقتصادی و 
کیفیت سرمایه انسانی از استانداردهای خود 
عقب نشینی کنیم، چراکه این یکی از مسائل 

مهم و استراتژیک در فوالد مبارکه است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان 
بــا بیان اینکه تالش مدیــران مجموعه فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری در بخش 
تولید آهن اسفنجی موفق بوده است، ابراز 
امیــدواری کــرد: بــا تــالش و همــت مدیــران 
چهارمحــال  سفیددشــت  فــوالد  مجموعــه 

ورشکستگی گاوهای شیری اقتصاد ایران با استمرار سیاست های غلط 

شركت فوالد مباركه حامی و كمك رسان پروژه سفیددشت 

بختیــاری تــا پیش از ســال ۱4۰۱ خواهیم توانســت به 
اهداف تعریف شده برای این صنعت دست پیدا کنیم و 
در نخستین گام، کوره قوس الکتریکی آن را راه اندازی 
و بعد از آن نیز واحد ریخته گری را در این مجموعه وارد 

مدار تولید کنیم.
غالمرضــا طاهــری، معاون ســرمایه گذاری و امور 
شــرکت های شرکت فوالد مبارکه نیز در خصوص این 
جلسه اظهار کرد: در راستای ارتقـــای سطــــح تعامالت 

بیــــن شــرکــت هــــای زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه با 
شرکت مادر، نخستین جلسه هم اندیشی میان شرکت 
فوالد سفیددشــت و شــرکت فوالد مبارکه، روز شنبه 

۱4۰۰/8/22 در محل سالـــن مدیـــریــــت برگزار شد.
بـــرنــــامه ریـــزی هـــــای  بــراســـــاس  افــــزود:  وی 
انجام شده در شرکت فوالد مبارکه، چهارمین شنبه هر 
ماه به برگزاری جلسه با یکی از شرکت های زیرمجموعه 
فــوالد مبارکــه اختصــاص دارد و در همیــن راســتا، بــا 
هماهنگــی معاونت ســرمایه گذاری و امور شــرکت ها، 
فوالد مبارکه در نخستین جلسه، میزبان مدیرعامل و 

مدیران ارشد شرکت فوالد سفیددشت بود.
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: در این جلســه مدیران 
تولید و توســعه شــرکت فــوالد سفیددشــت، عملکرد 
آن شــرکت در حوزه های تولید و پروژه های توســعه را 
تشــریح کردند که با توجه به گزارش های ارائه شــده، 
شرکت فوالد سفیددشت در شش ماهه نخست سال 
۱4۰۰، عملکــرد مناســبی در حوزه های تولید و فروش 

داشته است.
وی اذعــان داشــت: بــا توجــه به اینکــه مهم ترین 
پروژه توسعه ای فوالد سفیددشت پــــروژه بهره بــــرداری 
از واحــــــد فـــــوالدسازی و ریخته گــری مــداوم در ایــن 
شــرکت اســت، مشــکالت موجــود و دالیــل تأخیــر در 
 اجرای این پروژه به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.

 بنــا بــر این گــزارش در ابتدای این دیــدار مدیرعامل و 
مدیــران فوالد سفیددشــت به ارائــه گزارش عملکرد ، 
چالش هــا و برنامــه هــای آینده ایــن مجموعه صنعتی 

پرداختند.
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای مهـدی سـپهریان وکیـل مالـک علـی برجیـان برابـر وکالتنامـه 
تهـران و 9۴683 و  72/6/2 دفتـر 125  و تفویـض وکالـت شـماره 67125 – 
سـند  تقاضـای  تهـران   119 دفتـر   1۴00/6/18 و 96588-   99/10/1  –  9۴68۴
مالکیـت المثنـی سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت 
223 مترمربـع قطعـه 2329 تفکیکـی از پـاک ثبتـی 23۴6 فرعـی از 38 مفـروز 
و مجـزی از 79 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع بخـش 12 تهـران کـه سـند مالکیـت 
آن ذیـل ثبـت 2۴6۴3 صفحـه 269 دفتـر 79 بـه شـماره چاپـی 65253۴ بنـام 
علـی برجیـان صـادر و تسـلیم شـده اسـت سـپس وکیـل نامبـرده بـا ارائه دو برگ 
استشـهادیه کـه بامضـاء شـهود رسـیده اسـت و بـا گواهـی دفتـر امـاک نسـبت 
بـه مالکیـت ذیـل آن طـی شـماره 39328 – 1۴00/6/2۴ توسـط دفترخانـه 181 
بـه علـت  کـه اصـل سـند مالکیـت  امضـاء گردیـد مدعـی اسـت  تهـران گواهـی 
جابجایـی مفقـود شـده و تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت ملـک مذکـور را 
نمـوده لـذا مراتـب باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یک نوبت آگهی 
مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت و یا در اختیار داشـتن 
سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت 10 روز از انتشـار ایـن آگهـی بـه 
ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام 
نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پـس از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند 
المثنـی سـند مالکیـت  ارائـه کننـده مسـترد خواهـد شـد و صـدور  بـه  مالکیـت 
منـوط بـه ارائـه دادنامـه از مراجـع ذیصـاح قضایـی خواهـد بـود و پس از انقضاء 
مـدت مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه صـدور المثنـی 

سـند مالکیـت اقـدام خواهـد نمـود.
م الف 1۴025 / شناسه آگهی 1225228

غضنفری – رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای فرزاد نبی پور با تسـلیم 2 برگ استشـهادیه محلی مصدق شـده طی شـماره 6712 مورخ 1۴00/5/23 توسـط دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 1۴۴ حوزه ثبتی تهران و برگ 
 xRXRyYhI 2pEB تقاضـا بـه شـماره وارده 1۴0085601025016036 مـورخ 1۴00/6/6 بـا ارائـه سـند وکالتنامـه دفتـر حفاظـت منافـع جمهوری اسـامی ایران – واشـنگتن بشـماره
مـورخ 1399/1/03 و وکالتنامـه تفویضـی 2۴098 مـورخ 1۴00/01/18 دفتـر 727 تهـران مدعـی گردیـده سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان واقـع در سـمت شـمالغرب 
طبقه دوم به مساحت 67/0۴5 مترمربع قطعه 9 تفکیکی به پاک 13۴07 و 13۴08 فرعی از 7022 اصلی مفروز از پاک 783 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران 
بانضمام ششدانگ یکواحد پارکینگ بمساحت 12/50 مترمربع قطعه 2 تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین ذیل ثبت 11۴199 صفحه 591 دفتر 957 به نام ابراهیم خلیلی ثبت 
و به شماره چاپی 3/۴97709 صادر شده است سپس ششدانگ بموجب سند شماره 18362 مورخ 1379/03/08 دفترخانه اسناد رسمی شماره 2۴8 تهران به فاطمه نبی 
پـور منتقـل شـده اسـت. اکنـون اعـام داشـته بعلـت سـهل انـگاری مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی پاک موصـوف را نموده اسـت لذا مراتـب در اجرای 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشـار )همین روزنامه( آگهی میشـود تا چنانچه کسـی ادعای انجام معامله نسـبت به ملک مذکور و 
یا وجود اصل سـند مالکیت نزد خود را داشـته باشـد از تاریخ انتشـار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سـند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا 
مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رویـت و ماحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکن به اعتراض بـدون ارائه اصل سـند مالکیت ترتیب 

اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی سـند مالکیت پاک مرقوم صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد گردید.
 م الف 1۴0۴3 / شناسه آگهی 12253۴7

شهمیرزادی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نارمک

 آگهی تغییرات شرکت داده پردازی فن آوا شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 211472 و شناسه ملی 10102529331 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/12/12 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : تـراز نامـه وحسـاب سـود وزیـان منتهـی بـه 
سال مالی 1399/09/30 بتصویب رسید . مؤسسه حسابرسی رایمند و 
همکاران به شماره ثبت 13272 و شناسه ملی 10100505999 بعنوان 
بـازرس اصلـی و مؤسسـه حسابرسـی دش و همـکاران بـه شـماره ثبـت 
1970 و شناسـه ملـی 10100171271 بعنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای 
یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه عصر اقتصاد جهت درج آگهی های 

شـرکت انتخاب گردید .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1227131(

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص سـفیران عافیـت بخـش درتاریـخ 1۴00/08/25 بـه شـماره ثبـت 586697 بـه شناسـه ملـی 1۴010515639 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :1-ارائـه خدمـات و مراقبتهـای بالینـی در منـزل اعـم از پزشـک، پرسـتار، رادیولوژی، 
آزمایـش و نمونـه گیـری، بهیـار و مراقبـت و فیزیوتراپـی - خریـد، فـروش، توزیـع تجهیـزات پزشـکی -ارائـه خدمـات بهداشـت و درمـان - برگـزاری کارگاه، نشسـت هـای 
تخصصـی، نمایشـگاه و رویدادهـای مرتبـط بـا حـوزه فعالیـت شـرکت بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی در داخـل و یـا خـارج از کشـور. - شـرکت در مناقصـات، پیمانهـا و 
مزایـدات دولتـی و خصوصـی و عقـد قـرارداد بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت - اخـذ وام و تسـهیات از کلیـه بانکهـا و موسسـات مالی 
و اعتبـاری. - اسـتفاده از تسـهیات و اعتبـارات دولتـی پـس از اخـذ مجوزهـای الزم. - انجـام کلیـه فعالیـت هـای مجـاز بازرگانـی و تجـاری اعـم از خریـد، فـروش، واردات و 
صـادرات کلیـه محصـوالت و کاالهـای مجـاز. - اخـذ نمایندگـی از شـرکتها، سـازمانها و موسسـات معتبـر داخلـی و بیـن المللـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت. - اعطـای 
نمایندگی و ایجاد شـعب در داخل و خارج از کشـور طبق قوانین جاری کشـور. - انجام هرگونه فعالیت در راسـتای اهداف شـرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه بـاغ صبـا-

سـهروردی ، کوچـه سـنندج ، خیابـان شـهید اسـتاد مطهـری ، پـاک 9۴ ، کانتـر D ، طبقـه دوم ، واحـد 2۴0 کدپسـتی 1578775۴9۴ سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت 
اسـت از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسـم به 10000 سـهم 1000 ریالی تعداد 8500 سـهم آن با نام عادی تعداد 1500 سـهم آن ممتاز 1- در مجامع عمومی با موضوع 
جلسـه انتقال سـهام، انتخاب بازرسـین، تصویب ترازنامه و صورتهای مالی و عملکرد سـالیانه شـرکت، تنفیذ معامات ذیل ماده 129 قانون تجارت، حق رأی سـهم ممتاز 
برابـر بـا 6 رأی می باشـد. - در مجامـع عمومی بـا موضـوع جلسـه انتخـاب اعضـای هیـات مدیـره، در صورتـی کـه اعضـای هیـات مدیـره 3 نفـر باشـند، حـق رأی هـر سـهم ممتـاز 
برابـر بـا 2 رأی و در صورتـی کـه اعضـای هیـات مدیـره 5 نفـر باشـند، حـق رأی هـر سـهم ممتـاز برابـر بـا 3 رای خواهـد بـود. - در مجامـع عمومی فـوق العـاده بـا موضـوع جلسـه 
افزایـش سـرمایه، حـق رأی هـر سـهم ممتـاز برابـر بـا 3 رأی می باشـد. مبلـغ 10000000 ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی شـماره 219.919.00ص مـورخ 1۴00/07/11 
نـزد بانـک پاسـارگاد شـعبه مطهـری بـا کـد 219 پرداخـت گردیـده اسـت اعضـا هیئـت مدیـره آقـای محمـد حسـن علـی اکبـری دوالبی منفرد به شـماره ملـی 0020595697 به 
سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای حامـد عزیـزی طوراغـای بـه شـماره ملـی 0۴80186995 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت عضـو 
اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای مهـدی جعفـرزاده اسـکوئی بـه شـماره ملـی 092183۴76۴ نماینـده حقوقـی ، اندیشـمندان نـوآور سـرزمین پاسـارگاد به شناسـه 
ملی 1۴003967068 به سـمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سـال دارندگان حق امضا : حق امضاء کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهدآور شـرکت از جمله چک، سـفته، 
بـرات، قراردادهـا بـا امضـای مدیرعامـل و رئیـس هیـأت مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت و اوراق عـادی، مراسـات، تفاهـم نامـه هـا و مناقصـه هـا بـا امضـای مدیرعامـل 
منفـرداً همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان خانـم فهیمه ارجمند به شـماره ملی 0۴527۴1۴16 به سـمت بازرس علی 
البـدل بـه مـدت 1 سـال آقـای علیرضـا بحرینیـان بـه شـماره ملـی 12923715۴۴ بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج 

آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1227136(

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای مهـدی سـپهریان وکیـل مالـک علـی برجیـان برابـر وکالتنامـه و 
تفویض وکالت شماره 67125-72/6/2 دفتر 125 تهران و 9۴683 و 9۴68۴ – 
99/10/1 و 96588- 1۴00/6/18 دفتـر 119 تهـران تقاضـای سـند مالکیـت المثنـی 
سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت 300 مترمربع قطعه 
1229 تفکیکـی از پـاک ثبتـی 5983 فرعـی از 38 مفـروز و مجـزی از 79 فرعـی 
از اصلـی مذکـور واقـع بخـش 12 تهـران کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 27779 
صفحـه 550 دفتـر 88 بـه شـماره چاپـی 963323 بنـام علـی برجیـان صـادر و 
تسـلیم شـده اسـت سـپس وکیل نامبرده با ارائه دو برگ استشـهادیه که بامضاء 
شـهود رسـیده اسـت و بـا گواهـی دفتـر امـاک نسـبت بـه مالکیـت ذیـل آن طـی 
شـماره 39326-1۴00/6/2۴ توسـط دفترخانـه 181 تهـران گواهـی امضـاء گردیـد 
مدعـی اسـت کـه اصـل سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده و تقاضـای 
صـدور المثنـی سـند مالکیـت ملـک مذکـور را نمـوده لـذا مراتـب باسـتناد مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی 
انجـام معاملـه نسـبت و یـا در اختیـار داشـتن سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد 
ظـرف مـدت 10 روز از انتشـار ایـن آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پس 
از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند مالکیـت بـه ارائه کننده مسـترد خواهد شـد 
و صـدور المثنـی سـند مالکیـت منـوط بـه ارائـه دادنامـه از مراجـع ذیصـاح قضایـی 
خواهـد بـود و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض این منطقه 

نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت اقـدام خواهـد نمـود.
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطاع.

م الف 1۴026 / شناسه آگهی 12252۴6
غضنفری – رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای مهـدی سـپهریان وکیـل مالـک علـی برجیـان برابـر وکالتنامـه و 
تفویض وکالت شماره 67125 – 72/6/2 دفتر 125 تهران و 9۴683 و 9۴68۴ 
– 99/10/1 و 96588- 1۴00/6/18 دفتر 119 تهران تقاضای سند مالکیت المثنی 
سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت 200 مترمربع قطعه 
1232 تفکیکـی از پـاک ثبتـی 5986 فرعـی از 38 مفـروز و مجـزی از 79 فرعـی 
از اصلـی مذکـور واقـع بخـش 12 تهـران کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 27771 
صفحـه 53۴ دفتـر 88 بـه شـماره چاپـی 693336 بنـام علـی برجیـان صـادر و 
تسـلیم شـده اسـت سـپس وکیل نامبرده با ارائه دو برگ استشـهادیه که بامضاء 
شـهود رسـیده اسـت و بـا گواهـی دفتـر امـاک نسـبت بـه مالکیـت ذیـل آن طـی 
شـماره 39327-1۴00/6/2۴ توسـط دفترخانـه 181 تهـران گواهـی امضـاء گردیـد 
مدعـی اسـت کـه اصـل سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده و تقاضـای 
صـدور المثنـی سـند مالکیـت ملـک مذکـور را نمـوده لـذا مراتـب باسـتناد مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی 
انجـام معاملـه نسـبت و یـا در اختیـار داشـتن سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد 
ظـرف مـدت 10 روز از انتشـار ایـن آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پس 
از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند مالکیـت بـه ارائه کننده مسـترد خواهد شـد 
و صـدور المثنـی سـند مالکیـت منـوط بـه ارائـه دادنامـه از مراجـع ذیصـاح قضایـی 
خواهـد بـود و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض این منطقه 

نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت اقـدام خواهـد نمـود.
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطاع.

م الف 1۴027 / شناسه آگهی 1225253
غضنفری – رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای مهـدی سـپهریان وکیـل مالـک علـی برجیـان برابـر وکالتنامـه و 
تفویض وکالت شماره 67125 – 72/6/2 دفتر 125 تهران و 9۴683 و 9۴68۴ 
– 99/10/1 و 96588- 1۴00/6/18 دفتر 119 تهران تقاضای سند مالکیت المثنی 
سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت 300 مترمربع قطعه 
1230 تفکیکـی از پـاک ثبتـی 598۴  فرعـی از 38 مفـروز و مجـزی از 79 فرعـی 
از اصلـی مذکـور واقـع بخـش 12 تهـران کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 27777 
و  بنـام علـی برجیـان صـادر  بـه شـماره چاپـی 693321  صفحـه 5۴6 دفتـر 88 
تسـلیم شـده اسـت سـپس وکیل نامبرده با ارائه دو برگ استشـهادیه که بامضاء 
شـهود رسـیده اسـت و بـا گواهـی دفتـر امـاک نسـبت بـه مالکیـت ذیـل آن طـی 
شـماره 3932۴-1۴00/6/2۴ توسـط دفترخانـه 181 تهـران گواهـی امضـاء گردیـد 
مدعـی اسـت کـه اصـل سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده و تقاضـای 
صـدور المثنـی سـند مالکیـت ملـک مذکـور را نمـوده لـذا مراتـب باسـتناد مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی 
انجـام معاملـه نسـبت و یـا در اختیـار داشـتن سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد 
ظـرف مـدت 10 روز از انتشـار ایـن آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پس 
از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند مالکیـت بـه ارائه کننده مسـترد خواهد شـد 
و صـدور المثنـی سـند مالکیـت منـوط بـه ارائـه دادنامـه از مراجـع ذیصـاح قضایـی 
خواهـد بـود و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض این منطقه 

نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت اقـدام خواهـد نمـود.
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطاع.

م الف 1۴028 / شناسه آگهی 1225258
غضنفری – رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای مهـدی سـپهریان وکیـل مالـک علـی برجیـان برابـر وکالتنامـه و 
تفویض وکالت شماره 67125 – 72/6/2 دفتر 125 تهران و 9۴683 و 9۴68۴ 
– 99/10/1 و 96588- 1۴00/6/18 دفتر 119 تهران تقاضای سند مالکیت المثنی 
سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت 200 مترمربع قطعه 
1231 تفکیکـی از پـاک ثبتـی 5985  فرعـی از 38 مفـروز و مجـزی از 79 فرعـی 
از اصلـی مذکـور واقـع بخـش 12 تهـران کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 27775 
صفحـه 5۴2 دفتـر 88 بـه شـماره چاپـی 69333۴ بنـام علـی برجیـان صـادر و 
تسـلیم شـده اسـت سـپس وکیل نامبرده با ارائه دو برگ استشـهادیه که بامضاء 
شـهود رسـیده اسـت و بـا گواهـی دفتـر امـاک نسـبت بـه مالکیـت ذیـل آن طـی 
شـماره 3932۴-1۴00/6/2۴ توسـط دفترخانـه 181 تهـران گواهـی امضـاء گردیـد 
مدعـی اسـت کـه اصـل سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده و تقاضـای 
صـدور المثنـی سـند مالکیـت ملـک مذکـور را نمـوده لـذا مراتـب باسـتناد مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی 
انجـام معاملـه نسـبت و یـا در اختیـار داشـتن سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد 
ظـرف مـدت 10 روز از انتشـار ایـن آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پس 
از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند مالکیـت بـه ارائه کننده مسـترد خواهد شـد 
و صـدور المثنـی سـند مالکیـت منـوط بـه ارائـه دادنامـه از مراجـع ذیصـاح قضایـی 
خواهـد بـود و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض این منطقه 

نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت اقـدام خواهـد نمـود.
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطاع.

م الف 1۴029 / شناسه آگهی 1225261
غضنفری – رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای مهـدی سـپهریان وکیـل مالـک علـی برجیـان برابـر وکالتنامـه و 
تفویض وکالت شماره 67125 – 72/6/2 دفتر 125 تهران و 9۴683 و 9۴68۴ 
– 99/10/1 و 96588- 1۴00/6/18 دفتر 119 تهران تقاضای سند مالکیت المثنی 
سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت 200 مترمربع قطعه 
1233 تفکیکـی از پـاک ثبتـی 5987  فرعـی از 38 مفـروز و مجـزی از 79 فرعـی 
از اصلـی مذکـور واقـع بخـش 12 تهـران کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 27773 
صفحـه 538 دفتـر 88 بـه شـماره چاپـی 693328 بنـام علـی برجیـان صـادر و 
تسـلیم شـده اسـت سـپس وکیل نامبرده با ارائه دو برگ استشـهادیه که بامضاء 
شـهود رسـیده اسـت و بـا گواهـی دفتـر امـاک نسـبت بـه مالکیـت ذیـل آن طـی 
شـماره 39325-1۴00/6/23 توسـط دفترخانـه 181 تهـران گواهـی امضـاء گردیـد 
مدعـی اسـت کـه اصـل سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده و تقاضـای 
صـدور المثنـی سـند مالکیـت ملـک مذکـور را نمـوده لـذا مراتـب باسـتناد مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی 
انجـام معاملـه نسـبت و یـا در اختیـار داشـتن سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد 
ظـرف مـدت 10 روز از انتشـار ایـن آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پس 
از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند مالکیـت بـه ارائه کننده مسـترد خواهد شـد 
و صـدور المثنـی سـند مالکیـت منـوط بـه ارائـه دادنامـه از مراجـع ذیصـاح قضایـی 
خواهـد بـود و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض این منطقه 

نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت اقـدام خواهـد نمـود.
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطاع.

م الف 1۴030 / شناسه آگهی 1225263
غضنفری – رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم مژگان مرتضوی با اعام گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره 3281-3280 مورخ 1۴00/8/12 دفترخانه 
6۴5 تهـران طـی درخواسـت وارده شـماره 1۴81۴ مـورخ 1۴00/8/23 تقاضـای صـدور سـند المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده اسـت کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت 

بـه شـرح زیـر آگهی مـی گردد:
1- نام و نام خانوادگی مالک: خانم مژگان مرتضوی 

2- شماره پاک: 58526 فرعی 116 اصلی واقع در بخش 11 تهران
3- علت گم شدن: اسباب کشی

۴- خاصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان واقـع در غـرب طبقـه همکـف بـه پـاک ثبتـی 58526 فرعـی از 116 اصلی، مفـروز و مجزا 
شده از 26020 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 1 واقع در بخش 11 ناحیه 01 حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران استان تهران به مساحت 72/28 مترمربع بانضمام پارکینگ قطعه ۴ 
بنام مژگان مرتضوی فرزند سـیدمرتضی شـماره شناسـنامه 9 تاریخ تولد 1337/01/01 صادره از سـاری دارای شـماره ملی 2091818135 بعنوان مالک دو دانگ مشـاع از شـش دانگ 
عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 15831 تاریـخ 1395/0۴/30 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 789 شـهر تهـران اسـتان تهـران، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 
02866۴ سـری ج سـال 9۴ با شـماره دفتر الکترونیکی 139520301080007562 ثبت گردیده اسـت. لذا با توجه به اعام فقدان سـند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواسـت صدور 
المثنـی آن مراتـب اعـام تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکـر نشـده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید تا ده 
روز پس از انتشـار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسـد و یا در صورت 

اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد.
محمد گلباغی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهرانم الف 1۴0۴0 / شناسه آگهی 1225330

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 88/43906 بخش 11 تهران
نظـر بـه اینکـه زهـرا ظهیـر برابـر بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 25۴۴۴ مـورخ 1399/05/01 )کـه متقاضـی در مورخـه 1۴00/07/10 جهـت احـراز هویـت مراجعـه نمـوده( و بـا 
تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی ثبـت شـده ذیـل ترتیـب شـماره هـای ۴۴2257 مـورخ 1399/05/01 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ۴21 تهـران مدعـی شـده کـه سـند 
مالکیـت شـش دانـگ یـک قطعـه آپارتمـان نـوع ملـک طلـق بـه پـاک ثبتـی ۴3906 فرعـی از 88 اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از 5۴۴1 فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه 1 تفکیکـی 
واقـع در طبقـه همکـف بـه مسـاحت 1۴0/57 مترمربـع کـه شـش دانـگ مـورد ثبـت بنـام آقـای عبدالـه ابراهیمیـان فرزنـد حبیـب ش.ش 2518 ثبـت دفتـر اماک و نسـبت به 
آن سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم گردیـده سـپس برابـر سـند قطعـی شـماره 7666 – 1379/10/03 دفترخانـه ۴۴5 تهـران بـه خانمهـا کبـری فخامـت نسـبت بـه 5.5 دانـگ 
و زهـرا ظهیـر نسـبت بـه 0/5 دانـگ منتقـل شـده اسـت. سـپس برابـر سـند 1۴269- 1383/10/27 دفترخانـه ۴۴5 تهـران خانـم کبـری فخامـت 2/5 دانـگ از سـهمی خـود را 
بـه خانـم زهـرا ظهیـر منتقـل نمـوده اسـت بانضمـام انبـاری قطعـه 7 بـه مسـاحت 3/38 مترمربـع بنـام زهـرا ظهیـر بعنـوان مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و 
اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 7666 تاریـخ 1379/10/03 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ۴۴5 شـهر تهـران اسـتان تهـران، موضـوع سـند مالکیـت المثنـی بشـماره چاپـی 
525516 سـری ج سـال 93 با شـماره دفتر الکترونیکی O139۴20301079011253 که در صفحه 1۴6 دفتر اماک جلد 127۴ ذیل شـماره 152885 و زهرا ظهیر بعنوان 
مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان ضمـن العقـد شـرط شـد حـق اسـتفاده از منافـع مـورد صلـح مـادام الحیـوه مصالـح در اختیـار وی مـی باشـد و پـس از 
فـوت وی منافـع نیـز تابـع عیـن و ملـک طلـق بامعـارض متصالـح خواهـد شـد و ایـن حـق بعـد از فـوت مصالـح قابـل انتقـال بـه ورثـه ایشـان نمی باشـد و متصالح بشـرح فوق 
قبـول انجـام مصالحـه نمـود. همچنیـن شـرط گردیـد چنانچـه مصالـح، منافـع مزبـور را بـه غیـر اجـاره دهـد و در حیـن مـدت اجـاره فـوت وی واقـع گـردد، تـا پایـان مـدت مـورد 
اجاره ملک در تصرف مسـتاجر باقی مانده و متصالح حق درخواسـت خلع ید مسـتاجر را نخواهد داشـت. که با توجه به گواهی فوت شـماره 19/۴28373ف خانم کبری 
فخامـت بتاریـخ 1395/06/28 فـوت نمـوده و مالکیـت منافـع تابـع عیـن میگـردد. بـا شـماره مسـتند مالکیـت 31853 تاریـخ 139۴/07/1۴ دفترخانـه ۴۴5 تهـران، موضـوع 
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 388357 سری د سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی 139820301079013537 ثبت گردیده و سند مالکیت چاپی شماره 388357 
سـری د سـال 97 بعلـت اسـباب کشـی مفقـود گردیـده فلـذا درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـاک موصـوف را نمـوده انـد. لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئین نامه 
قانـون ثبـت در یـک نوبـت در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور می باشـد و یـا ادعای وجود 
اصـل سـند مالکیـت نـزد خـود را دارد، از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی ظـرف مهلـت 10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد 
رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند پـس از رویـت و ماحظـه بـه ارائـه کننـده آن اعـاده خواهـد شـد. ضمنـاً بـه اعتراضـات بـدون سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمی 

شـود. النهایـه در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی، المثنـی سـند مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد شـد.
م الف 1۴0۴1 / شناسه آگهی 1225333                                                                             رضا النچری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای بهبود سرلک اصالتا و با تسلیم استشهادیه گواهی شده بشماره 5323 مورخ 99/2/3 دفترخانه 8۴6 تهران، طی درخواست وارده بشماره ۴9001289 مورخ 99/2/6 
و با اعام اینکه: سـند مالکیت دفترچه ای ششـدانگ یک دسـتگاه آپارتمان واقع در طبقه اول بمسـاحت 130/35 مترمربع که مقدار 3/60 مترمربع آن بصورت بالکن اسـت 
قطعـه اول تفکیکـی بشـماره 235 فرعـی از 3930 اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ۴9 فرعـی از اصلـی مذکـور )کـه بعلـت مکـرر بـودن و در راسـتای اسـتاندارد سـازی بپـاک 52۴ 
فرعی تغییر یافته اسـت( واقع در بخش 3 تهران و بانضمام ششـدانگ یکواحد پارکینگ قطعه اول تفکیکی بمسـاحت 11 مترمربع واقع در سـمت شـمالغربی طبقه همکف و 
ششـدانگ یکباب انباری بمسـاحت ۴/08 مترمربع قطعه اول تفکیکی واقع در طبقه همکف و با قدرالسـهم از عرصه و سـایر مشـاعات، ذیل ثبت 167201 صفحه 281 دفتر 
جلـد 1095 امـاک بنـام خانـم اعظـم صباغیـان ثبـت و بشـماره چاپـی 311251 صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت و ششـدانگ بموجـب سـند قطعـی شـماره 199۴0 مـورخ 86/10/16 
دفترخانه ۴93 تهران به آقای بهبود سرلک منتقل گردیده است و بموجب سند رهنی شماره 199۴1 مورخ 1386/10/16 دفترخانه شماره  ۴93 تهران در رهن بانک پارسیان 
قرار گرفته و نسـبت بدان اجرائیه صادر گردیده و ایضا بموجب دسـتور شـماره 13990580101200395۴ مورخ 1399/11/07 و دسـتور شـماره 13990580101200۴۴69 مورخ 
1399/12/09 صادره از اداره دوم اجرای اسـناد رسـمی تهران برای مالکیت بهبود سـرلک بازداشـت می باشـد و اداره دوم اجرا طی نامه شـماره 13002531 مورخ 1۴00/6/15 با 
صدور سند المثنی با حفظ حقوق بازداشتی موافقت نموده است و ایشان ادعای مفقودی سند مالکیت بشماره فوق االشعار را بعلت سهل انگاری نموده و تقاضای صدور 
المثنی سند مالکیت پاک مذکور را نموده است، علیهذا در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت )اصاحی 80/11/8(، مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید آگهی میشود 
تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم یا وجود سـند مالکیت نزد خود باشـند، ظرف مدت 10 روز پس از انتشـار این آگهی اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به این اداره تسـلیم و رسـید دریافت نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت 

اعتراض، اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نگردد، طبق مقررات و تشـریفات اداری، المثنی سـند مالکیت صادر و تسـلیم خواهد شـد. 
م الف 1۴0۴2 / شناسه آگهی 1225337                                                                                         مجید زاهدی منش – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران 
بـه اسـتناد مـاده 131 قانـون کار و آییـن نامـه چگونگـی تشـکیل ، حـدود وظایـف و اختیـارات و نحـوه عملکـرد انجمـن هـای صنفـی و کانـون هـای مربـوط – مصـوب آبـان ماه 1389 
هیات وزیران – و مدارک ارسـالی ، اسـامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به مدت 3 سـال از تاریخ 1۴00/07/22 و بازرسـان به مدت 3 سـال از تاریخ 1۴00/07/16 
 کـه در مجمـع عمومـی عـادی مـورخ 1۴00/05/23 انتخـاب و سـمت اعضـای هیـات مدیـره کـه در جلسـه هیـات مدیـره مـورخ 1۴00/06/8 تعییـن شـده انـد ، بـه شـرح زیـر 

می باشد :
آقای آرمان جهان بیگلری                                                                 رئیس هیات مدیره
آقای سامان رضایی                                                                         نایب رئیس و دبیر

آقای ایمان افاطونی                                                                        خزانه دار
آقایان : رضا حافظی بیرگانی و پژمان رفیعی سیاه خالسر                      اعضای اصلی هیات مدیره

آقایان : محمد حسین گرجی فرد و سعید بوربور                                 اعضای علی البدل هیات مدیره
آقای مجتبی عمانی زیارتی                                                                بازرس اصلی 

بـه اسـتناد  مـاده) 23 ( اساسـنامه ، کلیـه مکاتبـات اداری و اوراق عـادی بـا امضـای رئیـس هیـات مدیـره یـا دبیـر ممهـور بـه مهـر تشـکل و کلیـه اسـناد مالـی ، اوراق بهـادار 
و قراردادهـای تعهـدآور کـه بـه تصویـب هیـات مدیـره رسـیده باشـند ؛ بـا امضـای مشـترک رئیـس هیـات مدیـره یـا نایـب رئیـس و خزانـه دار و ممهـور بـه مهـر تشـکل معتبـر 

خواهـد بـود .
فرزاد یوسفی - مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی 

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آرای صـادره هیـات حـل اختـاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 

ذیـل: به شـرح  خرم آبـاد 
پرونده کاسـه 139811۴۴25001000903 و رای شـماره 1۴0060325001005656 مورخه 1۴00/7/۴ 
بـه تقاضـای پرویـن عزیزپـوری فرزنـد خیرالـه نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب سـاختمان مسـکونی 
به مسـاحت 153/۴1 مترمربـع مجـزی پـاک شـماره 1  فرعـی از 5 اصلـی واقـع در بخـش ۴ شهرسـتان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه دوسـتعلی حیدری رسـیدگی و تایید و انشـاء گردید. مراتب 
در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی در دو نوبـت بـه 
فاصله 15 روز جهت اطاع مالکین وسـایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشـار و محلی آگهی 
می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1۴00/08/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم 1۴00/09/15

صیدآقا نجفوند دریکوندی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

مفقودی
بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو پاتـرول بـه شـماره پـاک 
79۴ ق 96 ایـران 18 و شـماره موتـور 002196 و شـماره 
شاسی 907۴32 بنام امیر خضریان دوست مفقود شده 

و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

مفقودی
کارت ماشـین و گواهینامـه پایـه 2 ماشـین سـمند ایکـس 7 مشـکی 
– متالیـک  مـدل 1381 بشـماره پـاك ايـران 89-283 د 75 شـماره 
بـه  متعلـق   0081202918 شاسـی  شـماره   32908102806 موتـور 
عیسی شیخ حسینی پیر کوهی به کد ملی 2708792865 مفقود 

گردیـده  و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد
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 نگران نباشید
جا برای همه هست

راضیه حسینی

مجلــس  تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون  عضــو 
کشــور  بــه  نخبــگان  ورود  »مــوج  اســامی:  شــورای 
و افزایــش  حــال   در 

امیدوار کننده است.«
بــه  کمــی  اگــر 
کنیــد  نــگاه  دوروبرتــان 
می شــوید  متوجــه 
این قــدر  نخبــگان  چــرا 
دســته جمعی  و  ســریع 
بــه  گرفتنــد  تصمیــم 
برگردنــد.  کشــور 
البتــه از آن جایــی کــه ممکــن اســت تعــداد محــدودی از 
هموطنان مــان، حــال نــگاه کــردن بــه دوروبر را نداشــته 

باشند، فقط چند مورد از دالیل را توضیح می دهیم:
شایسته ســاالری،  اســت  حاضــر  کســی  _چــه 
اســتخدام های فقــط و فقــط مبتنــی بــر ضوابــط را ول 
کنــد و بــرود در کشــورهای خارج، که پــر از پارتی بازی و 

استخدام داماد و فامیل داماد است، کار کند؟
_آیا کسی حاضر است حقوق پایه باالی 11 میلیون 
)در حالی کــه خــط فقر 4میلیون اســت(، را ول کند و در 

کشورهای خارجی، زیرخط فقر زندگی کند؟
_چــه کســی حاضــر اســت کشــوری کــه خودرویــی 
بــا نــام »پرایــد« بــا ارزان تریــن قیمــت موجــود در جهان 
و باالتریــن کیفیــت را بــه مــردم عرضــه می کنــد کنــار 
بگذارد و در کشوری اروپایی با ماشین های بنجل بنز و 

بی ام دبلیو سرکار برود؟
_چــه کســی حاضــر اســت خانه هــای ارزان قیمــت 
بــاالی  متــراژ  بــا  دوبلکــس،  ویایــی،  )همگــی  ایرانــی، 
دویســت متــر( را ول کنــد و برود در قوطــی کبریت های 

خارج زندگی کند؟
_اصــاً کســی با آی کیــوی پایین هم حاضر نیســت 
کشــوری بــا ایــن میــزان ســرعت اینترنــت را ول کنــد و 
در کشــورهای خارجی با ســرعت الک پشــتی، ســاعت ها 
از  آخــر  بنشــیند و ســر  دانلــود  یــا  آپلــود  یــک  منتظــر 
شــدت عصبانیــت کلــی بد و بیراه نثار خــودش و تمامی 
رفتگانــش کنــد، چهارتا مشــت بــه لپ تاپ بی گنــاه بزند 
و بــرود بیــرون تــا کمــی مغــزش خنک شــود. مــا که این 
چیزهــا را تجربــه نکرده ایــم فقــط از بقیه شــنیده ایم که 
بعضــی از کشــورها برای یک دانلود ســاده چه مصیبتی 

می کشند.
در واقــع هرکســی کــه بــا ایــن همه مــوج امکانات، 
فراوانــی، خوشــبختی، آســایش و ... بــه ایــران برنگــردد 
حتمــاً یــک تختــه اش کــم اســت و بــه هیــچ وجــه نخبــه 
نیســت. اصاً همان بهتر که خارج از کشــور در فاکت، 
بدون یارانه نقدی و سبد معیشتی زندگی کند. هرچند 
بــا ایــن مــوجِ در حــال بازگشــت، دیگــر نخبــه  ایرانــی در 

کشورهای خارجی باقی نمی ماند.
 فقط نخبگان عزیز، کمی آرامش خودتان را حفظ 
کنیــد. لطفــاً هــول ندهید، صف را رعایــت کنید و جلوی 
گیت های فرودگاه ازدحام نکنید. نگران نباشید جا برای 

همه هست.

کاهش شهرستان های قرمز
کرونایــی  رنگ بنــدی  وضــع  آخریــن  اعــام  بنابــر 
شهرســتان های کشــور، درحال حاضر ۸ شهرســتان در 
وضعیــت قرمــز، ۵۸ شهرســتان در وضعیــت نارنجــی، 
۲۳۶ شهرســتان در وضعیــت زرد و ۱۴۶ شهرســتان در 

وضعیت آبی قرار دارند.
به گزارش ایسنا، با توجه به کاهش شهرستان های 
قرمز کرونایی هم زمان با خروج اکثر نقاط کشور از خیز 
پنجــم کرونــا رنگ بنــدی کرونایی شهرســتان های کشــور 

۲۹ آبان منتشر شد.
پیرانشــهر  اشــنویه،  شهرســتان های  هم اکنــون   
)آذربایجــان غربی(، طبس، فردوس )خراســان جنوبی(، 
زابل )سیستان و بلوچستان(، زرند، شهربابک )کرمان( 

و خاتم )یزد( در وضعیت قرمز هستند.
درحــال حاضــر ۸ شهرســتان در وضعیــت قرمز، ۵۸ 
در  شهرســتان   ۲۳۶ نارنجــی،  وضعیــت  در  شهرســتان 
وضعیت زرد و 14۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

دبیــر کمیتــه اپیدمیولــوژی و پژوهــش کمیتــه 
کاهــش  از  کوویــد۱۹  بــا  مقابلــه  کشــوری  علمــی 
ســرعت رونــد نزولــی کرونــا در کشــور خبــر داد و 
گفــت کــه نگرانیم که شــاید یک مــوج جدیدی وارد 
شــود که تقریبــا ورودش اجتناب ناپذیر اســت، اما 
زمانــش مشــخص نیســت. البته امیــدوارم تا پایان 
آذر بــروز پیــک جدیــد بــه تاخیــر بیفتــد تــا میــزان 
واکسیناســیون مان افزایــش یابــد. در ایــن صــورت 
انتظــار داریــم کــه اگــر موجــی رخ داد، فقــط موارد 
خفیف و ســرپایی را ایجاد کند، نه موارد شــدید و 

مرگ های باال.
بــا  گفت وگــو  در  یونســیان  مســعود  دکتــر 

ایســنا، دربــاره وضــع کرونا در کشــور، گفت: روند 
کوویــد 1۹ در کل کشــور همچنــان نزولــی اســت، 
امــا بــا شــیب کــم. چنــد هفتــه گذشــته افزایــش 
مختصــری در برخــی مناطــق کشــور دیــده شــد که 
برخــی اعــام کردنــد احتمــاال پیــک جدیــد بیمــاری 
اســت، امــا بــه نظر مــن نمی توانیم بــا یکی دو روز 
افزایــش، درباره این موضــوع اظهارنظر کنیم، این 
افزایش هــا یــا پیــک جدیــد اســت یا دندانه اســت. 
از آن تاریــخ تاکنــون ســه دندانــه داشــته ایم کــه 
رونــد بیماری در برخــی مناطق به میزان مختصری 
بــاال رفتــه و مجــددا پایین آمده و حتــی پایین تر از 

ســطح قبلی ایستاده است.

انتظار برای دو رقمی شدن مرگ ها 
طی هفته های آینده

وی با بیان اینکه بنابراین وضعیت کلی کشور 
مــوج نزولی بیماری اســت، گفت: منتهــا اتفاقی که 
رخ داده این است که سرعت کاهش موارد جدید، 
کم شــده اســت و در سطح باالیی از ابتا به تعادل 
رســیده اســت. ایــن ســطح بــاال باعــث می شــود کــه 
روزانــه بیــن 1۰۰ تــا 1۵۰ مــورد فــوت روزانــه داشــته 
باشــیم کــه عــدد باالیــی اســت. با ایــن حــال اگر در 
نظــر بگیریــم کــه فوتی هــای امروزمــان مربــوط بــه 
بســتری های چند هفته قبل هســتند، اگر با همین 

روال پیــش برویم، انتظار داریم که مرگ هایمان در 
هفته های آینده دو رقمی شود.

نگرانی از ورود موج جدید
یونســیان ادامــه داد: از طــرف دیگر ما نگرانیم 
کــه شــاید یــک مــوج جدیــدی وارد شــود کــه تقریبــا 
ورودش اجتناب ناپذیر اســت، اما زمانش مشــخص 
کــه  اســت  ایــن  کــه رخ می دهــد  اتفاقــی  نیســت. 
همزمان که رو به جلو پیش می رویم و احتمال بروز 
موج جدید هم هســت، پوشــش واکسیناســیون ما 
علی رغم تمام شــایعات و تبلیغاتی که جماعت ضد 
واکسن انجام می دهند، در حال افزایش است و به 

خصــوص تــک دزهــای ما همه دو دزه خواهند شــد. 
دو هفتــه کــه از تزریــق دو دز بگــذرد، درصــد قابــل 
ماحظــه ای ایمنــی در برابــر اشــکال شــدید بیمــاری 
رخ می دهــد. بنابرایــن بــا ایــن رویکرد انتظــار داریم 
کــه اگر ان شــاءهللا موج جدیدمــان را قبل از انتهای 
آذر مــاه نداشــته باشــیم و بعــد از انتهــای آذر مــاه 
موجــی وارد شــود، موجی بــا ابتاهای کم عامت یا 
بدون عامت و با بســتری و مرگ بســیار کم باشــد. 
ماننــد کشــورهایی نظیــر انگلیــس و... کــه پوشــش 
واکسیناسیون باالیی دارند. البته در کشوری مانند 
انگلیس به زندگی عادی بازگشتند و این باعث شد 
کــه تعــداد موارد ابتایشــان بــاال رود. منتهــا اگرچه 

تعداد مواردشــان به موج قبلی نزدیک می شود، اما 
تعداد مرگ ها کمتر از یک دهم موج قبلی است که 
ایــن تاثیــر واکســن اســت و عمده مرگی هــم که در 
ایــن کشــور می بینیــم ناشــی از عــدم تمکیــن تزریق 

واکسن از سوی برخی افراد است.
وی گفــت: البتــه نمی تــوان زمــان بــروز پیــک 
بعــدی را پیش بینــی کــرد، امــا امیــدوارم تــا پایــان 
آذر مــاه بــروز پیــک جدیــد بــه تاخیــر افتد تــا میزان 
واکسیناســیون مان افزایــش یابــد. در ایــن صــورت 
انتظــار داریــم کــه اگــر موجــی رخ داد، فقــط مــوارد 
خفیــف و ســرپایی را ایجــاد کنــد، نه موارد شــدید و 

مرگ های باال.

تحصیــل  تــرک  دانش آمــوز  ۹۷۰هــزار 
وزارت  مســئوالن  دیگــر  ســوی  از  کرده انــد؛ 
پنهــان  تحصیلــی  اُفــت  از  پــرورش  و  آمــوزش 
ســخن می گویند که در سال های آینده یادگیری 
دانش آمــوزان را تحــت تأثیر قرار می دهد و ترک 

تحصیل را دامن می زند.
نگرانی جدی از افت تحصیلی دانش آموزان 
و از ســوی دیگــر تــرک تحصیل هــای گســترده در 
دوران آمــوزش مجــازی، دو چالــش  اصلــی نظــام 

حضــوری  بازگشــایی  از  پــس  کشــور  آموزشــی 
مدارس خواهد بود.

پیــش از ایــن، هشــدارهای بســیاری دربــاره 
شــدن  مجــازی  تبعــات  و  مــدارس  تعطیلــی 
آموزش هــا در حاشــیه شــهرها و مناطــق محــروم 
داده شــد. دانش آمــوزان حاشــیه شــهرها بــا دور 
شــدن از مدرســه، فرصــت مناســبی را بــرای کار 
کردن به دســت می  آورند و مشخص نیست پس 
از بازگشــایی مــدارس چه تعــداد از آنهــا حاضرنــد 

پشت نیمکت های مدرسه بازگردند.
علیرضــا کاظمــی، سرپرســت وزارت آموزش 
و پــرورش به تازگــی از تــرک تحصیــل ۹7۰ هــزار 
دانش آمــوز خبــر داده اســت کــه بــر ایــن اســاس 
و  ابتدایــی  دوره  دانش آمــوز  هــزار   ۲1۰ حــدود 
حدود 7۶۰ هزار دانش آموز دوره متوســطه، ترک 

تحصیل کرده اند.
علیرضــا کمــره ای، معاون آموزش متوســطه 
وزارت آمــوزش و پــرورش در ایــن باره به تســنیم 

گفــت: آموزش مجازی به شــدت کیفیت یادگیری 
را مــورد آســیب قــرار داده اســت و شــاهد افــت 
کاس  در  دانش آمــوزان  یعنــی  پنهــان هســتیم 
مجــازی حضــور داشــته و در امتحانــات به شــیوه 
مجــازی شــرکت کرده انــد و جــزو تارکیــن تحصیل 
نیســتند حتــی نمرات دانش آمــوزان در امتحانات 
مجــازی رشــد داشــته اســت و در برخــی مــوارد، 
میانگین نمرات به طور غیرمنتظره ای رشد داشته 
اســت و در برخــی دروس رشــد ۵ تــا ۶ نمــره ای 

ارزیابی هایــی  براســاس  امــا  هســتیم  شــاهد  را 
کــه انجــام دادیم، یادگیری محقق نشــده اســت، 
ایــن موضــوع را افــت پنهــان می دانیــم و نگرانیــم 
در آینــده یادگیری دانش آمــوزان تحت تأثیر قرار 
بگیــرد و  تــرک تحصیل دامن زده شــود به هرحال 
این شرایط، آثار منفی خود را در سال های آینده 

عیان تر به نمایش خواهد گذاشت.
کمــره ای همچنیــن در همایــش تجلیــل از 
برگزیــدگان هفدهمین دوره جشــنواره کشــوری 
الگوهــای برتــر تدریــس گفته اســت: بســترهای 
تاش هــای  همــه  وجــود  بــا  مجــازی  یادگیــری 
معلمــان و دســت اندرکاران آمــوزش و پــرورش 
و  آمــوزش  مشــابه  شــرایط  اســت  نتوانســته 
یادگیــری حضــوری را ایجــاد کنــد و ادامــه ایــن 
تحصیلــی  شکســت  بــه  منجــر  آموزشــی  روش 
خواهــد شــد مگــر آن کــه به صــورت مکمــل کنار 

آمــوزش حضوری ادامه یابد.
قابل ذکر است؛ اُفت تحصیلی به ویژه اُفت 
تحصیلی پنهان، موضوعی نیســت که به ســادگی 
و در جریان گزارش های مستمر آتی ارائه شود و 
توجه مدیران و برنامه ریزان را به خود جلب کند؛ 
بنابرایــن تغییــرات مدیریتی در ســطوح مختلف، 
تمایــل مدیــران بــه دفــاع از عملکرد خــود، فراهم 
اندیشــیدن  بــرای  مناســب  فرصت هــای  نشــدن 
دربــاره افت تحصیلــی، پیش آمدها و دغدغه های 
انــکار  و  غفلــت  باعــث  اســت  ممکــن  مختلــف، 

موضوع افت تحصیلی شود.
یکــی از موضوعــات مهمــی کــه نیــاز اســت 
پیگیــری  کنــار  پــرورش  و  آمــوزش  آینــده  وزیــر 
متمرکــز  آن  روی  مــدارس،  حضــوری  بازگشــایی 
شــود برنامه ریــزی بــرای جبــران افــت تحصیلــی 
دانش آموزان است و بهتر است روی سه گروه از 
دانش آموزان تمرکز شــود؛ افرادی که نتوانســتند 
خــود را بــا شــرایط آموزش مجــازی تطبیق دهند، 
دانش آمــوزان دوره ابتدایی و دانش  آموزان دارای 

پایه درسی ضعیف تر.

رئیس بنیاد مسکن با بیان اینکه وام نوسازی 
و بازســازی مناطــق زلزلــه زده در هرمــزگان را ۲۵۰ 
میلیون تومان پیشنهاد داده ایم؛ اعام کرد خانوار 
مســتاجر به شــرط تامین زمین می توانند مشــمول 

دریافت وام ساخت شوند.
اکبر نیکزاد در گفت وگو با ایلنا درباره آخرین 
بــرای بازســازی  انجــام شــده  وضعیــت و اقدامــات 
مناطق زلزله زده در جنوب کشــور اظهار کرد: حدود 
۲ هــزار و 4۰۰واحــد در اثر زلزله تخریب شــده اند و 
بایــد بــه ازای ایــن تعــداد واحد تخریب شــده، خانه 
نوســاز احداث شــود. همچنیــن 7۵۰ واحد هم نیاز 

به تعمیر دارد.
واحدهــای  از  یکســری  داد:  ادامــه  وی 
اســت.  آســیب دیده  روســتاها  از  برخــی  در  دامــی 
ایــن  کــه  گرفتــه  صــورت  الزم  برنامه ریزی هــای 
واحدهــای دامــی هــم بازســازی و نوســازی شــوند و 

مردم این مناطق از این بابت هم نگران نباشند.
رئیــس بنیــاد مســکن بــا اشــاره بــه تصمیمات 

گرفته شده برای پرداخت وام به زلزله زدگان گفت: 
معــاون اول بــه فوریت در منطقه حضور پیدا کرد و 
بــا بازدیدهــای میدانــی انجام شــده تصمیماتی برای 
بازســازی ایــن مناطــق زلزلــه زده اتخــاذ شــد  کــه در 
جلســه هیات دولت هفته جاری تســهیات ساخت 
تصویــب  زلزلــه زده  مناطــق  ایــن  بــرای  باعــوض  و 
می شود. پیشنهاد و توافق اولیه این است که حدود 
1۸۰ میلیون تومان سقف تسهیات ساخت خواهد 
بــود و حــدود 7۰ میلیــون تومــان هــم ســقف وام 
باعــوض را پیشــنهاد داده ایــم که ۲ میلیــون تومان 
آن مربــوط بــه اســکان موقــت اســت و ۵۰ میلیــون 

تومان هم در حین ساخت ارائه خواهد شد.
نیکــزاد افــزود: بنابرایــن وام در نظــر گرفتــه 
شــده بــرای تخریــب و نوســازی مناطــق زلزلــه زده 
۲۵۰ میلیــون تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت 
و بــرای واحدهــای تعمیــری هم ســقف تســهیات 
۵۰ میلیون تومان پیشــنهاد شــده که ۲۰ میلیون 
تومان از این رقم باعوض است و به نظر می رسد 

که این پیشــنهاد بنیاد مسکن انقاب اسامی در 
روز یکشنبه یا چهارشنبه هفته جاری به تصویب 
مســکن  بنیــاد  البتــه  کــرد:  تاکیــد  وی  می رســد. 
بــرای آغــاز عملیات بازســازی منتظــر تصویب این 
تسهیات نمی ماند و قرار نیست بازسازی منطقه 
زلزلــه زده بــه تاخیــر بیفتــد تــا پروســه تصویب تا 
اباغ این وام طی شود. حجم خسارت در منطقه 
باال است و به همین دلیل سه استان سیستان و 
بلوچستان، کرمان و یزد به کمک استان زلزله زده 
در  آواربــرداری  عملیــات  و  شــتافتند  هرمــزگان 
منطقه آغاز شــده اســت. امروز اولین فنداســیون 
بتن ریــزی و روز یکشــنبه اولیــن اســکلت نصــب 
خواهد شد و تا 1۰ روز آینده حداقل سه واحد به 

مرحله نصب سقف می رسند. 
رئیــس بنیــاد مســکن گفــت: ســیمان بــرای 
بازســازی مناطــق زلزلــه زده بــه صــورت رایــگان از 
سوی بنیاد مستضعفان ارائه می شود. از اسکلت 
پیچ و مهره ای استفاده خواهد شد و سایر مصالح 

ســاختمانی مــورد مصــرف بــه انــدازه کافــی تامین 
می شود.

نیکزاد با اشــاره به اســکان موقت ســریع تمام 
زلزلــه زدگان اظهار کرد: واحدهای تخریبی ترک های 
بســیار عمیقــی دارد و بــه هیچ وجه اســکان در این 
بــرای  واحدهــا منطقــی نیســت و در حــال حاضــر 
اســکان موقــت خانوار بــا همــکاری هال احمر چادر 
به میزان کافی تامین شده است. تمام نهادها وارد 
میــدان شــده اند تــا خانــوار ایــن مناطــق کمبــودی را 
احســاس نکننــد امــا توجه داشــته باشــیم کــه زلزله 
هرمــزگان حــدود ۳هزار و ۳۰۰ خانوار را تحت تاثیر 
قــرار داده اســت و تامیــن مایحتــاج ایــن خانــوار کار 
ســنگینی اســت اما بازســازی را ســرعت می دهیم تا 
هــر چه ســریع تر خانــوار زلزلــه زده به زندگــی عادی 

خود برگردند.
وی درباره زمان پرداخت تســهیات گفت: وام 
مناطــق زلزله زده برای بازســازی و تعمیر به ســرعت 
ابــاغ می شــود؛ احتمــاال تــا 1۰ الــی 1۵ روز آینــده 

مشــموالن دریافــت ایــن تســهیات بــه بانــک عامل 
معرفی می شــوند و البته همکاران بانکی در مناطق 
زلزله زده مقیم می شــوند تا خانوار هر چه ســریع تر 
ایــن پروســه را طی کنند البتــه تاکید می کنم منتظر 
دریافت وام نمی مانیم و عملیات بازســازی از منابع 

داخلی بنیاد آغاز شده است.
رئیــس بنیــاد مســکن همچنیــن بــا اشــاره بــه 
اســکان موقــت و دائم مســتاجران مناطــق زلزله زده 
اظهــار کــرد: در بحــث اســکان موقــت هیــچ تفاوتــی 
بیــن مســتاجران و صاحبــان ملــک وجــود نــدارد و 
تمــام خانوار زلزله زده در حال حاضر اســکان موقت 
شــده اند. بــرای خانه هــای فرعی یا خانــوار فرعی که 
همــان مســتاجران هســتند، پیشــنهاد داده ایــم کــه 
اگــر امــکان تامین زمیــن در همان منطقــه زلزله زده 
را داشــته باشــند، این خانوار هم مشــمول دریافت 
تســهیات ســاخت خواهند شــد و می تواننــد با این 
تسهیات نسبت به ساخت واحد برای اسکان دائم 

اقدام کنند.

سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش با 
اشــاره بــه اینکــه انتظــار مــی رود از اول آذر 
مــدارس ابتدایی و متوســطه اول با برنامه و 
الگویــی که خود مدارس تدوین کرده اند، به 
صــورت حضــوری بازگشــایی شــوند گفت که 
تفاوتــی بیــن آمــوزش حضــوری و مجــازی به 
لحــاظ الزام برای شــرکت در کاس نیســت. 
در ایــن میــان اگــر دانش آموزی بیمار شــد و 
کســالت داشت می تواند تا زمان بهبودی در 

مدرسه حضور نیابد.
بــه گــزارش ایســنا، علیرضــا کاظمــی در 
ایــن بــاره اظهــار کــرد: منتظریــم از اول آذر 
مــدارس ابتدایــی و متوســطه اول بــا برنامه و 
الگویــی کــه خود مدارس تدویــن کرده اند، به 
صــورت حضوری بازگشــایی و به تدریج زمینه 

حضور دانش آموزان در مدارس فراهم باشد.
پروتکل هــا،  مــدارس  افــزود:  وی 
دستورالعمل ها و تمام استانداردهای مدنظر 
را هــم رعایــت خواهنــد کــرد تــا نگرانــی برای 

خانواده ها و دانش آموزان ایجاد نشود.
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  سرپرســت 
در پاســخ بــه اینکــه آیــا حضــور در مدرســه 
و  حضــور  الگــوی  گفــت:  اســت؟  اختیــاری 
اینکــه دانش آمــوزان یــک روز، دو روز یــا ســه 
منطقــه  اختیــار  در  باشــند  مدرســه  در  روز 
و مدرســه اســت، امــا بــه طــور کلــی حضــور 
دانش آمــوزان هماننــد دوره مجــازی و روزانه 
اســت و فرقی نمی کنــد. در واقع تفاوتی بین 
آمــوزش حضــوری و مجــازی بــه لحــاظ الــزام 
برای شــرکت در کاس نیســت. در این میان 

اگر دانش آموزی بیمار شــد و کسالت داشت 
می توانــد تــا زمــان بهبودی در مدرســه حضور 

نیابد.
اســاس  بــر  کــرد:  اضافــه  کاظمــی 
بررســی هایی کــه پژوهشــکده های معتبــر و 
مراکز نظرسنجی سطح کشور انجام داده اند 
میــزان موافقــت والدیــن با حضــور بچه ها در 

مدرســه نزدیک به 7۰ درصد است.
ادامــه  رســانه ملی  بــا  مصاحبــه  در  وی 
داد: توصیه ما این بوده که مدارس جلســات 
اولیاء و مربیان را تشــکیل دهند و با رویکرد 
کننــد.  دنبــال  را  کار  خانواده هــا،  اقناعــیِ 
رویکرد ما بازگشــایی آرام و تدریجی اســت و 
باید تاش کرد نگرانی خانواده ها نیز برطرف 

شود.

مجــوز  اروپــا  اتحادیــه  دارویــی  آژانــس 
اســتفاده اضطراری از داروی ضد ویروسی کرونا 

تولید شرکت »مِرک« را صادر کرد.
بــه گــزارش ایســنا، آژانــس دارویــی اتحادیه 
ویروســی شــرکت  قــرص ضــد  روز جمعــه  اروپــا 
مــرک را کــه بــرای درمان بیمــاری کوویــد-1۹ تولید 
شده، مورد تایید قرار داد و بدین ترتیب پزشکان 
اضطــراری  شــرایط  بــرای  را  دارو  ایــن  می تواننــد 
تجویــز کننــد. بــا تاییــد آژانــس دارویــی اتحادیــه 
اروپــا کشــورهای اروپایــی بــه ابــزار دیگــری بــرای 
مجهــز  کوویــد-1۹  بیمــاری  شــدید  مــوارد  درمــان 
خواهند شد، اگرچه این دارو که »مولنوپیراویر« 
نامگــذاری شــده بــرای عرضــه تجــاری در اتحادیــه 

اروپا تایید نشده است.
طبق اعــام این آژانس، داروی مولنوپیراویر 

را می توان برای بزرگساالن مبتا به کووید-1۹ که 
به اکسیژن درمانی نیاز ندارند و در معرض خطر 
ابتــا بــه نوع شــدید بیماری هســتند، تجویز کرد. 
توصیه می شــود که دارو ظرف پنج روز از شــروع 
عائم، تجویز و به مدت پنج روز و روزی دو نوبت 

مصرف شود.
بــه گــزارش پایگاه خبری آکســیوس، آژانس 
تنظیــم مقــررات دارویــی و محصــوالت بهداشــتی 
انگلیــس اوایــل ایــن ماه بــه عنوان اولین کشــور، 
مصــرف داروی مولنوپیراویــر را تایید کرد. هرچند 
تنظیم کننــدگان مقــررات دارویــی ایــاالت متحــده 
هنوز در حال بررســی این دارو هســتند اما گفته 
شــده کــه دولت جــو بایدن پیش از ایــن به خرید 
۳.1 میلیون دوره کامل این قرص به ارزش حدود 

۲.۲ میلیارد دالر اقدام کرده است.

کاهش سرعت روند نزولی کرونا در کشور

 اتحادیه اروپا استفاده اضطراری
از قرص کرونا را تایید کرد

 بازگشایی مدارس ابتدایی و متوسطه اول
از فردا 

رئیس بنیاد مسکن انقاب اسامی: مستاجران زلزله زده را به شرط تامین 
زمین صاحب مسکن می کنیم

 آموزش مجازی
به شکست تحصیلی 

ختم شد


