
 

رهبر معظم انقالب اسالمی روزگذشته در دیدار جمعی از 
پرستاران و خانواده های شهدای مدافع سالمت، رفتار و سخنان 
حضرت زینب کبری )ســالم هللا علیها( را نشــان دهنده و تجلّی 
عظمت و قدرت روحی، معنوی و عقالنی جنس زن خواندند و 
با تبیین ابعاد مختلف »ارزش پرستاری و سختی ها و تلخی های 
این شغل شریف«، تقویت جامعه پرستاری در زوایای گوناگون 
را مطالبه اصلی پرستاران برشمردند و تحقق این مطالبه منطقی 
را وظیفه مسئوالن و ضرورتی برای حال و آینده کشور و جامعه 

دانستند.
ایشان با تبریک والدت حضرت زینب)س( و روز پرستار به 
تک تک پرستاران و فعاالن حوزه درمان و سالمت، گفتند: بانوی 
عظیم الشأن کربال به همه بشریت و تاریخ اثبات کرده است که 
»زن« بــا وجــود همــه تالش کوته فکرانِ گذشــته و حال از جمله 
غربی های مستبد برای تحقیر زن، می تواند اقیانوس عظیمی از 

صبر و تحمل، و قله بزرگی از خردمندی و تدبیر باشد.
رهبــر انقــالب صبر و بردباری حضرت زینب)س( در مقابل 
مصیبت ها را غیرقابل توصیف خواندند و افزودند: »ایستادگی و 
تحمل شهادت ۱۸ نفر از عزیزان از جمله برادر بزرگوار و حجت 
خــدا حضــرت سیدالشــهدا و دو تن از فرزنــدان حضرت زینب«، 
»صبر در مقابل اهانت های اراذل و اوباشی که آن بانوی با عزت 

خانــدان رســول هللا را مــورد جســارت قــرار می دادنــد«، »تحمل 
مســئولیت ســنگین جمع آوری و اداره دهها زن و کودک داغدار 
و مصیبــت زده« و »صبــر زیبــا در پرســتاری از امــام ســجاد)ع(« 
جلوه هایــی از عظمــت روحــی و معنوی حضــرت زینب به عنوان 
یک زن است. ایشان در تبیین رفتار خردمندانه و قدرت عقالنی 
آن بانوی بزرگ، به رفتار مدبرانه و سخنان شگفت انگیز حضرت 
زینب در مقابل حکّام جابر و یاوه گویی همچون ابن زیاد و یزید 
اشــاره کردند و گفتند: آن اقتدار تاریخی، در مقابل مردم جای 
خود را به تبیین و سخنانی سرزنش بار می دهد که بعدها به یکی 

از عوامل قیام توّابین در کوفه منجر می شود.
رهبــر انقــالب »جهــاد روایــت و تبییــن« را از دیگــر ابعــاد 
خردمندی و تدبیر عمیق حضرت زینب برشمردند و افزودند: آن 
حضرت با روایت حقیقی، تأثیرگذار و ماندگارِ کربال، فرصت نداد 

روایت دشمن بر واقعیت غلبه کند.
ایشان با تکرار تأکیدات گذشته خود درباره ضرورت روایت 
حقیقیِ »واقعیات جامعه، تاریخ انقالب، دفاع مقدس و حوادث 
گوناگون ۴۲ سال اخیر« گفتند: اگر این کار نشود که در موارد 
متعدد نشــده اســت، دشمن روایت تحریف آمیز و دروغ خود را 
در افــکار عمومــی جــاری، و با عوض کــردن جای ظالم و مظلوم، 

اقدامات مستمر ظالمانه خود را توجیه می کند.

حضرت آیت هللا خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان 
درباره ارزشهای پرستاری گفتند: نقطه اصلی این ارزشها، کمک 
به انسان نیازمند یعنی بیمار است که در همه مسائل، نیازمند 

توجه و یاریِ پرستار است.
رهبــر انقــالب، پرســتاری را موجــب اجــر مضاعــف الهــی 
دانستند و افزودند: ایجاد امنیت خاطر برای بیمار، نزدیکان بیمار 
و همه مردم از دیگر ارزشهای برجسته پرستاری است و جامعه 
پرستاری در واقع به گردن همه ملت حق دارد. ایشان با اشاره به 
خوشحالی مستکبران عالم از رنج ملت ایران که در حوادثی نظیر 
»کمک به صدام برای بمباران شیمیایی و ایجاد درد عمیق و رنج 
جانکاه برای مردم شهرهای مرزی ایران« و نیز در مسائلی مانند 
»تحریم دارویی ملت ایران« کامالً آشکار شده است، افزودند: 
با توجه به این واقعیات وقتی پرستاران، با تالش و ایثار، لبخند 
بر لبان بیماران و نزدیکان شان می نشانند، در حقیقت در حال 
مجاهدت در مقابل استکبار کینه توز هستند که این کار، ارزش 

مضاعف جامعه پرستاری در ایران اسالمی است.
رهبر انقالب در ادامه، طبیعت کار پرستاری یعنی »مشاهده 
درد و رنج بیماران و مراقبت شبانه روزی از آنان« را تلخ و سخت 
خواندند و گفتند: در بعضی از مقاطع مانند دوره دفاع مقدس و 

یا کرونا این سختی ها چند برابر شده است.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودند: همچنانکــه در دوران 
جنگ تحمیلی، پزشکان و پرستاران و امدادگران در زیر بمباران 
کار می کردند، در دوره کرونا نیز پرستاران با افزایش ساعات کار، 
کاهش مرخصی ها، حضور در بیمارستان در ایام تعطیالت نوروز، 
و مشاهده دردناک مرگ و میر بیماران و همکاران، سختی هایی 

مضاعف، و خطر ابتال به بیماری مهلک را تحمل کردند.
ایشان با تأکید بر اینکه ملت باید این سختی ها را درک و 
آنها را ارزشگذاری کند، حضور طیف هایی همچون دانشجویان، 
طالب و جوانان برای کمک به پرستاران در دوره کرونا را از جمله 
حقایــق درخشــان برشــمردند و افزودنــد: ایــن تعهــد و احســاس 
مسئولیت که در مقاطع مختلفی همچون مبارزات دوران انقالب 
و دفاع مقدس نیز بروز یافته بود، نشان دهنده هویت پر نشاط، 

پر تحرک و با وجدان ملت ایران است.
رهبــر انقــالب، حرکــت عظیــم علمــی کشــور را نشــانه و 
محصولی از این هویت رویش ساز دانستند و خاطرنشان کردند: 
قهرمانانــی مانند شــهیدان ســلیمانی، فخری زاده و شــهریاری از 

درون این حقیقت و هویت عظیم بیرون می آیند.
ایشــان، بــا اشــاره بــه خــأ روایــت هنــری از ســختی ها و 
دشــواری های کار پرســتاری، و زمینه ها و مایه های هنری فراوان 
برای پرداختن به این حوادث گفتند: هنرمندان مسئول و متعهد 
به میدان بیایند و این سرمایه عظیم فرهنگی را در قالب انواع 

هنرها به نمایش بگذارند.
مطالبــات  موضــوع  ســپس  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
مــورد  را  پرســتاران 
تأکیــد قــرار دادنــد و 
گفتند: مطالبه اصلی 
یــک  در  پرســتاران 
جمله »تقویت جامعه پرستاری« است که ضرورتی برای 
حال و آینده کشــور به شــمار می رود. ایشــان افزودند: 
قضیه کرونا نشــان داد که اگر جامعه پرســتاری تقویت 

نشود، در بزنگاهها ضربه خواهیم خورد.
خدمــات  تعرفه گــذاری  قانــون  »اجــرای  انقــالب،  رهبــر 
پرستاری« را از جمله مطالبات مشخص پرستاران خواندند و با 
اشاره به تأکیدات سابق خود در این زمینه گفتند: این قانون ۱۴ 
سال قبل تصویب شده اما متأسفانه تا روزهای آخر دولت قبل 
حتی آیین نامه های اجرای آن تنظیم نشــده بود که اصرار دارم 
در این دولت، وزارت بهداشــت مســئله تعرفه گذاری را دنبال و 

اجرا کند.
»کمبــود پرســتار و لــزوم تکمیــل ســرانه آن نســبت بــه 
تخت های بیمارستانی«، و »مسئله امنیت شغلی« دو مطالبه 
دیگــری بــود که رهبــر انقالب تحقق آنها را ضروری دانســتند و 
گفتنــد: در برخــی مقاطــع از جمله در دوره کرونا فراخوان هایی 
برای کار پرستاری داده شده است؛ اما با پرستاران قراردادهای 
کوتاه مدت بسته شده و پس از مدتی آنها را مرخص کرده اند در 
حالی که پرستار باید امنیت شغلی داشته باشد و نباید همچون 

کارگر فصلی به آن نگاه شود.
»بازســازی شــبکه بهداشــت کشــور« و »توزیــع عادالنــه 
پزشــک« دو موضــوع دیگــری بود که رهبر انقــالب در خصوص 

نظام سالمت بیان کردند.
ایشــان با اشــاره به آثار و دستاوردهای بسیار خوب نظام 
سالمت در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ با تمرکز بر مقوله بهداشت 
و پیشــگیری، خاطرنشــان کردنــد: البتــه درمــان الزم اســت امــا 
پیشــگیری بهتر از آن اســت و باید شــبکه بهداشت، بازسازی و 
تقویت شود تا با هزینه کمتر، سالمت مردم بیشتر تأمین شود.
حضرت آیت هللا خامنه ای، توزیع پزشک در مناطق مختلف 
را ناعادالنه دانســتند و افزودند: درباره مســئله کمبود یا کافی 
بــودن پزشــک اظهارنظــر نمی کنــم امــا توزیع پزشــک در مناطق 
مختلف کشــور عادالنه نیســت که این مســئله باید مورد توجه 

قرار بگیرد.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان، توکل به پروردگار قادر 
یعنی کار و تالش در عین اعتماد به وعده ی برکت و یاری الهی 
را در همه امور زندگی و کشور راهگشا خواندند و ابراز امیدواری 
کردند فردای ملت ایران بهتر از امروز آن باشد و خداوند، ملت 
ایران را در همه عرصه های مواجهه با دشمنان پیروز و سربلند 

سازد.

جلســه علنــی روز گذشــته مجلــس بــه ریاســت محمدباقر 
قالیباف درحالی برگزار شد که آیت هللا سید ابراهیم رئیسی با 
حضور در صحن الیحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد تا دخل 
و خــرج دولــت در ســال آینده را برای بازبینی بــه رای نمایندگان 
محول کند، رقم بودجه پیشنهادی دولت برای سال  آینده ۳۶۳۱ 

هزار میلیارد تومان است.
رئیســی، هنگام تقدیم الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور 
به مجلس شــورای اســالمی گفت: امیدوارم با دقت نظر و کمک 
نمایندگان بر غنای الیحه بودجه ۱۴۰۱ افزوده شــود و ان شــا هللا 

بودجه ای در شان و گره گشای مسائل کشور ارائه شود.
رئیس جمهــوری افزود: در ســال های پــس از پیروزی انقالب 
اســالمی به برکت مجاهدت های مردان و زنان کار بســیاری برای 
توســعه یافتگی در آب، برق، آموزش عالی، کشــاورزی، صنعت و 
معدن شــده اســت اما با همه این اقدامات با مشــکالت جدی در 

حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم.
آیــت هللا رئیســی در ادامــه بیــان کــرد: بــرای برداشــتن ایــن 
مشکالت از پیش پای مردم نیازمند برنامه و کار جهادی هستیم.
رئیس جمهــوری بــا یــاداوری تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری 
نسبت به اصالح ساختار بودجه و ارتقای سرمایه گذاری و اشتغال 
اظهارداشــت: امروز یکی از محوری ترین مســائل کشــور و مطالبه 
مردم ، مســاله اشــتغال اســت و در کنار آن اصالح نظام بانکی و 

بهبود فضای کسب و کار همواره مورد تاکید بوده و هست.
رئیسی با بیان اینکه در آسیب شناسی های اقتصادی کشور، 
شاهد رشد اقتصادی کاهنده، بی ثباتی اقتصادی، تورم فزاینده، 
نامتوازن بودن توسعه در سرزمین و کیفیت نامناسب بودجه ریزی، 
هستیم،  گفت: این شرایط اقتضا می کند که بازنگاهی به آنچه که 
انجام شــده و برنامه ریزی برای آنچه که باید انجام شــود، داشــته 

باشیم.

پیش از این اقتصاد را به اراده بیگانگان گره 
زده بودند

رئیس جمهــوری گفت: اشــکال جدی کــه در قبل همه را رنج 
می داد این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و لذا با 
وجود ظرفیت های بسیاری که در کشور وجود دارد، به ویژه نیروی 
انسانی متراکم و ذخایر ارزشمندی که کشور بحمدهللا در جای جای 

خود دارد، مشکالت جدی اقتصادی داشتیم.
دکتــر رئیســی بــا اشــاره بــه اینکه عــدم برابری میــزان جذب 
سرمایه گذاری به نسبت استهالک، رشد اقتصادی در حد ۴ دهم 

درصــد و افزایــش هزینه هــای ۱۰ برابری، مردم، نمایندگان و همه 
کســانی کــه ایــن شــرایط را می بینند و دغدغه مشــکالت مــردم را 
دارند، رنج می دهد،  اظهار کرد: اولین هدف در بودجه ۱۴۰۱ ثبات 
اقتصادی اســت. اقتصاد باید از ثبات بهره مند شــود که این ثبات 
بتواند برای تولیدکننده، مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد.

 الزمه ثبات اقتصادی
ارائه بودجه بدون کسری است

رئیسی افزود: الزمه ثبات اقتصادی این است، که بودجه ای 
ارائــه کنیــم که کســری نداشــته باشــد. اگر کســری بودجه وجود 
داشته باشد خود این مساله ریشه بسیاری مشکالت در کشور 
خواهد شد. نکته دوم مساله انضباط بانک هاست. بانک ها باید 
منضبط اداره شوند. بانک مرکزی منضبط اداره شود. این انضباط 
در نظام پولی و مالی کشور به ویژه انضباط در بانک ها مورد تاکید 

است.

رئیسی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی 
و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است که این اتفاق 
نیفتد چون مشکالت جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. کما 
اینکه ما در این چند ماهه دولت هم تالش کردیم بتوانیم دولت 
را بدون اســتقراض از بانک مرکزی اداره کنیم و این آثارش را در 

کاهش تورم نشان می دهد.

تالش دولت برای کاهش تورم
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه این رویه تا تک رقمی شدن 
تورم ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: این امید را داریم که تورم 
که اکنون دو رقمی است و خاطر مردم و فعاالن اقتصادی و همه را 
نگران کرده به یک تورم حداقلی و کاهشی تبدیل و شرایط مناسبی 

در کشور ایجاد شود.
رئیســی خاطرنشــان کرد: این نکته را از نظر دور نمی دانیم 
که این اتفاق با بودجه ای که ارائه شده محقق شود، منتها اجرای 

این بودجه نگاه ملی می طلبد. اگر نگاه بخشی به آن بشود، این 
اتفاق نمی افتد. 

ســازمان های مختلــف، نماینــدگان و دســتگاه های مختلف، 
نمایندگان عزیز، باید نگاه، نگاهِ کامال ملی باشد برای اینکه رشد 

اقتصادی ۸ درصدی هدف گیری شده و اتفاق بیفتد.
رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه نکتــه دوم در ایــن بودجــه 
هدف گیــری رشــد ۸ درصــدی اســت کــه تحقق آن تــالش همگان 
را می طلبــد، گفت: رشــد اقتصادی ۸ درصــدی چگونه امکان پذیر 
است؟ به دنبال آن هستیم تا سه و نیم درصد رشد مورد نظر از 
محل افزایش بهره وری و چهارم و نیم درصد آن از محل افزایش 
سرمایه گذاری اتفاق بیفتد. این امکان پذیر است، فقط کار و تالش 

و برنامه ریزی می خواهد.

یکی از اهداف بودجه ۱۴۰۱ تضمین رشد 
اقتصادی است

رئیسی با یادآوری اینکه هدف دوم بودجه ۱۴۰۱ تضمین رشد 
اقتصادی اســت که به هدف رشــد ۸ درصدی برسیم، اضافه کرد: 
نکته سوم به عنوان هدف بودجه ۱۴۰۱، مسأله عدالت در توزیع 
ظرفیت ها و امکانات در کشور است. در حال حاضر توزیع ناعادالنه 

است و باید متوازن شود.
رئیس جمهــوری تصریــح کــرد: طبیعتــاً اینجا مســأله آمایش 
ســرزمینی حتمــاً بایــد مورد توجه قــرار گیرد. امروز مســأله اجرای 
عدالت، مسأله بسیار مهمی است. باید عدالت را محور قرار دهیم 

و توسعه را در بخش های مختلف متوازن کنیم.
ادامه در صفحه ۴

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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مصادیق رقابت غیرمنصفانه 
صنعتی و تجاری تعیین شد

صفحه ۳
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هوالرزاق

دستور بایدن برای 
توقف تامین مالی 

پروژه های با انتشارکربن 
زیاد در خارج از کشور

ترجمه: سلیم حیدری

اســناد  براســاس 
دیپلماتیک، دولت بایدن 
دســتور داده اســت کــه 
دولتــی  ســازمان های 
فــوراً  متحــده  ایــاالت 
تأمیــن مالــی پروژه های 
جدید ســوخت فســیلی 
را  کشــور  از  خــارج  در 

متوقــف کنند و همکاری های جهانی برای اســتقرار فناوری 
انرژی پاک را در اولویت قرار دهند.

این نشانه ها که توسط رویترز دیده شده است، نشان 
می دهد که تعهدات دولت باید منعکس کننده اهداف تعیین 
شده فرمان اجرایی صادر شده در آغاز سال، با هدف پایان 
دادن بــه حمایــت مالــی آمریــکا از پروژه هــای انــرژی بــا زغال 
ســنگ و کربن در خارج از کشــور باشــد. ارتباطات رســانه      ای 
می گوید: »هدف این سیاست... تضمین این است که اکثریت 
مشارکت های بین المللی ایاالت متحده، انرژی پاک را ترویج 
کنند، فن آوری های نوآورانه را ارتقا دهند، رقابت در فناوری 
پاک ایاالت متحده را تقویت کنند و از پروژه انتقال به سمت 
انتشــار خالــص صفر حمایــت کنند. مگر در مــوارد نادری که 
دالیل ملی، ژتواستراتژیک یا توسعه/انرژی وجود دارد و هیچ 
جایگزینی با انتشار کربن پایین تر که این اهداف را محقق کند 
وجود نداشته باشد.«این خبر را ابتدا بلومبرگ گزارش کرد.

 Carbon« این سیاست، مشارکت های انرژی بین المللی
intensive« )کربن شدیدتر( را پروژه هایی تعریف می کند که 
شدت گازهای گلخانه ای آن ها باالتر از مقدار آستانه چرخه 
عمر ۲۵۰ گرم دی اکسید کربن در هر کیلووات ساعت است 
و شــامل زغال ســنگ، گاز یا نفت می شود. این سیاست هر 
گونه تأمین مالی دولتی ایاالت متحده از پروژه های زغال سنگ 
خــارج از کشــور که انتشــار کربن را جــذب نمی کنند یا فقط 
تــا حــدی آن را جذب می کننــد، ممنوع می کند. همچنین به 
آژانس های فدرال این امکان را می دهد که تنها در صورتی که 
پروژه نشان دهنده جمع آوری کامل انتشار گازهای گلخانه ای 
باشــد یا بخشــی از یک مرحله تسریع شده باشد، در تولید 
زغال سنگ شرکت کنند. به دو دلیل پروژه های کربن زیادتر 
را معاف می کند: به نظر برسد که پروژه به دالیل امنیت ملی 
یا ژئواستراتژیک مورد نیاز است یا برای دسترسی انرژی به 
مناطق آسیب پذیر ضروری است. این سیاست اهداف تعیین 
شده توسط دولت در دستورات اجرایی قبلی و رهنمودهای 
سیاسی را رسمیت می بخشد و در مجامع چندجانبه مانند 
نشســت G۷ در فرانســه در ماه اوت )مرداد( و نشســت آب 
و هوایی سازمان ملل متحد در پاییز تکرار شده است. طی 
مذاکرات اقلیمی سازمان ملل در اسکاتلند، دولت بایدن با ۴۰ 
کشور و پنج موسسه مالی متعهد شد که تا پایان سال ۲۰۲۲ 
بــه تامیــن مالــی جدید بین المللــی برای انرژی ســوخت های 

فسیلی پایان دهد، مگر در موارد محدود.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه روز جمعه در پاســخ به 
درخواســت ها بــرای اظهــار نظــر در ایــن باره گفــت: »دولت 
تغییــرات آب و هوایــی را بــه عنــوان اصــل سیاســت خارجی 
خــود مطــرح کرده اســت.« این ســخنگو گفــت: تعهد انجام 
شــده در اســکاتلند »ده هــا میلیــارد دالر از دارایی عمومی و 
تریلیون ها دالر سرمایه خصوصی را به سمت اولویت های کم 
کربن هدایت می کند.« کیت دی آنجلیس، کارشناس امور 
مالی اقلیم در دوستان زمین، گفت: »این سیاست مملو از 
معافیت ها و حفره هایی است که شفافیت ندارند و می تواند 
محدودیت ها در تأمین مالی ســوخت های فســیلی را کامالً 

بی معنا کند.«
منبع: رویترز

کناره گیری اِیان ماسک 
و فروش سهام تسال

ترجمه: محمود نواب مطلق

ثروتمندتریــن مرد 
جهــان ۹۳۴هــزار ســهم 
خــود را یکجــا فروخــت. 
ماســک،  ایــان  توئیــت 
»اِســپِیس  مدیرعامــل 
ایکــس« با بیــش از ۶۵ 
میلیــون مشــترک ۲۳۷ 
هزار استقبال را به خود 

اختصاص داد. 
او که مدیر عامل شرکت خودروسازی تسال نیز هست 
روزجمعه ۱۰ دسامبر)۱۹ آذر( چند ساعت پس از فروش سهام 
شــرکت خــود اعــالم کرد قصد دارد از ســمت خود کناره گیری 
کند. ایان ماسک، در توئیتش از ۶۵ میلیون مشترک خود این 
سئوال را کرد:»برای تبدیل شدن به یک عنصر تمام وقت در 
اعمال نفوذ در نظر دارم از سمت خود کناره گیری کنم. نظر 
شــما چیســت؟«  ۲3۷ هــزار نفر به نحو کنایه آمیــزی از این 
پیام استقبال کردند و عبارت:»من دوست دارم« را نوشتند. 
قیمــت ۹3۴ هــزار ســهمی که او فروخته اســت و در شــرکت 
تنظیم مقررات بورس آمریکا نیز به ثبت رسیده است ۹۶3 
میلیون دالر اســت. البته این کارآفرین میلیاردر آمریکایی از 
حق خود در باز خرید ۲/۲میلیون گزینه سهام به قیمت هر 
ســهم۶/۲۴ دالر نیز اســتفاده کرد. او در ماه نوامبر)آبان( نیز 
در توئیتش نظر مشــترکینش را در مورد فروش ۱۰ درصد از 
سهام خود جویا شده بود. اکثریت آنان با این امر موافق بودند. 
بســیاری از صاحبنظران بر این باورند که مدیرعامل تســال در 
آمد حاصل از بخشی از فروش سهام خود را صرف پرداخت 
مالیات هایــش خواهــد کــرد. او تا کنون ۱۱میلیون ســهم خود  
در شرکت خودروسازی تسال را فروخته است. اگر ۶ میلیون 
دیگر بفروشد به ۱۰ درصدی که در نظرسنجی توئیتش اعالم 
کرده است می رسد.  در آخرین ساعات کاری بازار بورس وال 
استریت قیمت سهام تسال در مبادالت کاالهای الکترونیک با 

۰/۸ درصد کاهش به ۹۹۶ دالر رسید.
منبع: فیگارو

انا لله و انا الیه راجعون

 از طرف محمد یزدانی و محمد ودود
  

جناب آقای مهندس علی مومنی 

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 . 

در سایت روزنامه بخوانید:

دخل و خرج اولین سال قرن ۱۵ 
روی میز مجلس 

بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم بر روی رقم 3631 هزار میلیارد تومان برای سال 
1401 بسته شده است

رهبر انقالب: اگر حقایق 
را  روایت نکنید دشمن

 با دروغ و تحریف
 جای ظالم و مظلوم را

عوض می کند

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: رفع 
موانع بازگشت ارز صادرکنندگان
صفحه ۵
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کیانی، تولیدکننده 
شیرینی های سنتی: 

شیرینی ها از کرونا جان 
بدربردند از بی ثباتی بازار نه!

بــهگفتــهیــکتولیدکننــدهشــیرینیســنتی،بــا
توســعهبازارهــایصادراتــیوتغییرســبکبســتهبندی
امــا شــد کرونــا پاندمــی ســببشکســت محصــوالت

بیثباتیقیمتهادربازارهنوزپاربرجاست.
به گزارش بازار، پاندمی کرونا خسارت سنگینی را 
به بســیاری از کســب و کارها وارد کرد. بسیاری تعطیل 
را متحمــل  شــدند و بســیاری هــم خســارت ســنگینی 
شــدند. امــا در این وضع بودنــد تولیدکنندگانی که برای 
کاهــش زیــان ناشــی از رکــود بازارهــا به دنبــال راه حلی 

تازه بودند. 
علــی کیانــی، تولیدکننــده شــیرینی های ســنتی در 
کشــور می گوید بعــد از همه گیری پاندمی ســعی کردیم 
تا افزایش صادرات و رشد درآمدهای ارزی وضع بهتری 
را بــرای خــود رقــم بزنیم. هم زمــان بــا برنامه ریزی برای 
صــادرات، در تــاش  بــرای کاهــش هزینه هــا و افزایش 

بهره وری هم بودیم.
از  درصــد   1۵ حــدود  چیــزی  حــاال  گویــد:  مــی  او 
تولیدات مــان را بــه بازارهــای هــدف صــادر می کنیــم؛ از 
کشورهای همسایه گرفته تا آلمان و انگلستان.   کیانی 
ادامــه می دهــد: برای پاندمی کرونــا راه عاج وجود دارد 
و تولیدکننــده بــرای مقابله با آن در نهایت راه حلی پیدا 
می کند. آنچه که چاره ای برای آن وجود ندارد بی ثباتی 
بازار است. متن گفتگوی بازار با علی کیانی تولیدکننده 
و صادرکننده شیرینی های سنتی را در ادامه می خوانید:

و شــیرینی صنعــت در کــه اســت ســال *چنــد
شکالتفعالیتمیکنید؟

حــدود 18 ســال اســت کــه در صنعــت شــیرینی و 
شکات فعالیت می کنم. البته حدود 12 سال است که 
به صورت تخصصی مشــغول تولید شــیرینی های سنتی 
ایــران مثــل نخودچی و شــیرینی های آردی هســتیم. در 
گذشــته این شــیرینی ها به صورت دســتی تولید می شد 
اما حاال با همکاری شــرکت های دانش بنیان به صورت 
صنعتی این کار را انجام می دهیم  و پروانه های ساخت 
این شیرینی ها از معاونت غذا و دارو دریافت کرده ایم.

*بســیاریازفعــاالنصنعــتشــیرینیوشــکالت
دردوســالگذشــتهورشکســتهشــدندوبســیاریهم

تعطیل.اوضاعفروششماچطوربود؟
کــه  بــه قنادی هــا  را  زیــادی  ایــن بیمــاری آســیب 
بازارهــای اصلــی هــدف ما بودنــد، وارد کرد. بســیاری از 
آنها تعطیل شــدند. ولی ما در همان ســال سعی کردیم 
تا با رشــد صادرات بخشــی از زیانی که رکود بازار داخل 
به ما وارد کرده بود را جبران کنیم. جدای از این ســعی 
کردیــم کــه  تــا بــا کاهــش هرینه هــای خــود، افزایــش 
بهره وری و توســعه سیســتم فروش خیلی ســریع وضع 

فروش در داخل را سامان دهی کنیم.
*هــماکنــونشــیرینیهایســنتیایرانبــهکدام

کشورهاصادرمیشود؟
و  کیفیــت   نظــر  از  ایرانــی  ســنتی  شــیرینی های 
طعــم محبوبیــت باالیــی را در بازارهــای جهانــی دارنــد. 
البتــه بایــد بگویــم کــه بــه دلیــل نبــود تبلیغــات کافــی 
هم اکنــون مشــتریان مــا معموال ایرانی هــای مقیم خارج 
کشــور هســتند. بــه همین دلیــل هرجا که ایرانی باشــد 
شــرینی ســنتی مــا هــم در آنجــا هســت. اکنــون مــا بــه 
کشــورهای همســایه، اروپایــی مثــل انگلســتان، آلمــان، 
کانادا و بسیاری دیگر از کشورها تولیدات خود را صادر 
می کنیم. خوشــبختانه ما توانســته ایم نمره قابل قبولی 
را هــم در رابطــه بــا رضایت مشــتری دریافــت کنیم. اما 
تــا رســیدن بــه جایــگاه واقعی خــود هنوز فاصلــه زیادی 

داریم.
*چنددرصدتولیداتخودراصادرمی کنید؟

حــدود 1۵ درصــد تولیداتمــان بــه بازارهــای هــدف 
صــادر می شــود  و 8۵ درصــد دیگــر هم در بــازار داخلی 

مصرف می شود.
*آیــاشــیرینیهایســنتیایــرانقــدرترقابــتبا

شیرینیهایسنتیترکرادارد؟
شــیرینی های ســنتی ایرانی در ترکیــه وجود ندارد. 
تولیــدات مــا متفــاوت با آنها بود و از این مورد مشــکلی 
نداریــم. هرچنــد کــه کیفیــت تولیــدات مــا دســت کمــی 
از آنهــا نــدارد وحتــی در بســیاری مــوارد بهتر اســت. اما 
مشــکات دیگــری باعــث شــد کــه ســهم مــا از بازارهــای 

جهانی به اندازه توانمان نباشد.
*مهمترینچالشهاییکهباآنمواجههستید،

بفرمایید؟
مــا اکنــون بــا دو مشــکل اصلــی مواجــه هســتیم. 
چالــش اول پاندمــی کروناســت کــه امیدواریــم هرچــه 
سریع تر به صورت کامل برطرف شود. اما چالش بعدی 
بی ثباتــی  قیمت هــا در بــازار اســت. خیلــی از مشــکات  
همچــون پاندمــی کروناقابل حل اســت. بــه عنوان مثال 
بــا بســته بندی هــای جــدی توانســتیم اعتمــاد مشــتری 
را جلــب کنیــم و بــا توســعه بازارهــای صادراتــی کاهش 
فــروش خــود را جبــران کنیــم. امــا  تولیدکننــده بــرای 
بی ثباتی بازار نمی تواند چاره ای پیدا کند. رشد قیمت ها 
که یک مشکل داخلی است، نفس تولیدکننده را بریده 
اســت. جدای از این دولت باید مشــکات بروکراســی و 
هزینه های دور زدن تحریم را حل کند تا تولید کنندگان 
ایــران بتواننــد حتــی در قیمــت تمام شــده برابــر بــا دیگر 
تولیدکنندگان  دنیا، رقابت داشــته باشــد؛ این موارد  را 
بایــد دولــت رفــع کنــد؛ ناکارآمــدی دولت در ایــن ارتباط 

دامان تولیدکنندگان را نیز می گیرد.

»وزارت صمت و نمایشگاه 
بین المللی تهران برای 

انتقال نمایشگاه ها به شهر 
آفتاب مقاومت می کنند«

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی 
شهر آفتاب از تصویب انتقال 
نمایشگاه ها به شهر آفتاب در 

شورای شهر تهران خبر داد
مدیرعاملنمایشــگاهبینالمللیشهرآفتابتاکیدکرد
کــهوزارتصمــتونمایشــگاهبینالمللــیتهــرانبرای

انتقالنمایشگاههابهشهرآفتابمقاومتمیکنند.
بــه گــزارش ایســنا، محمد رئوف قادری در حاشــیه 
در  و  تهــران  برگــزاری ســی امین جلســه شــورای شــهر 
جریان بررسی یک فوریت طرح »الزام شهرداری تهران 
بــه انتقــال نمایشــگاه بین المللــی تهــران بــه مجموعــه 
نمایشــگاهی شــهر آفتــاب« در جمــع خبرنــگاران گفت: 
خوشــبختانه یــک فوریــت ایــن طــرح بــا 21 رأی اعضــای 

شورای شهر تهران به تصویب رسید.
از  پرمخاطــب  نمایشــگاه های  انتقــال  دربــاره  او 
نمایشــگاه  بین المللــی ســئول بــه شــهر آفتــاب گفت: با 
توجــه بــه زیرســاخت ها و ســالن های نمایشــگاه شــهر 
نمایشــگاه های  کــه  دارد  وجــود  آمادگــی  ایــن  آفتــاب 
پرمخاطب در نمایشــگاه شــهر آفتاب و در خارج از شهر 

برگزار شود.
قــادری بــا بیــان اینکــه پیــش از کرونــا و در یــک 
بــازه زمانــی دو ســاله بیــش از 8۵ نمایشــگاه در محــل 
نمایشــگاه بین المللــی شــهر آفتــاب برگــزار شــد، تاکیــد 
کــرد: موضوع انتقال نمایشــگاه های پرمخاطب از درون 
پایتخــت بــه شــهر آفتاب موضوعی اســت کــه هم اینک 
مورد توجه دولت و شــهرداری و شــورا قرار گرفته اســت 
و روز گذشته نیز یک فوریت این طرح در صحن شورای 

شهر تهران به تصویب رسید.

از طریــق  ایــن مســئله همچنیــن  کــرد:  تاکیــد  او 
کمیســیون زیربنایی دولت، شــورای اداری و استانداری،  
وزارت کشور و ... پیگیری شده است و همه مصمم به 
انتقال این نمایشــگاه ها به خارج از پایتخت و در محل 

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب هستند.
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب درباره 
انتقــال نیافتــن نمایشــگاه های پرمخاطــب از نمایشــگاه 
بین المللــی ســئول بــه نمایشــگاه شــهر آفتــاب تصریــح 
کــرد: در ایــن زمینــه با مقاومت از ســوی وزارت صمت و 
نمایشــگاه بین المللی تهران روبه رو هســتیم و این طرح 

می تواند در این انتقال بسیار موثر باشد.
بــر  انتقادهــای مطرح شــده مبنــی  قــادری دربــاره 
اینکه نمایشــگاه بین المللی شــهر آفتاب در طی 4 سال 
گذشــته رها شــده اســت و هم اینک زیرساخت های آن 
برای برگزاری نمایشگاه ها وجود ندارد، گفت: متاسفانه 
در مدیریت شــهری گذشــته اعم از شــورا و شــهرداری و 
در طــی 4 ســال از حضــور آنهــا در پایتخــت عنایتــی بــه 
تکمیل و توسعه نمایشگاه شهر آفتاب صورت نگرفت و 
کار جدی انجام نشــد اما اینگونه هم نیســت که شرایط 
برگزاری نمایشــگاه ها را نداشــته باشد و زیرساخت های 

نمایشگاه هم فراهم است.

خبـــــــــــــــــرخبـــــــــــــــــر

کشــوری هواپیمایــی ســازمان رئیــس
اعالمکردکهخطقرمزبرایماامنیتپرواز
ومسافراناستوارزانفروشیتاجاییکه
آســیبیبهاینمسئلهنزند،اشکالینداردو

رقابتبینایرالینهاست.
بــه گزارش ایســنا، طی روزهای گذشــته 
بــه  اینکــه  بــر  مبنــی  شــده  منتشــر  خبــری 
داخلــی  مســافرتی  آژانس هــای  و  ایرالین هــا 
کتبا اعام شــده باید حداقل قیمت ۶00 هزار 
تومانــی بــرای پروازهای داخلی را رعایت کنند 

و از آن پایین تر نیایند.
ایــن موضــوع واکنش هــای متعــددی را 
به دنبال داشــت از جمله اینکه چرا ســازمان 
هواپیمایی کشــوری به این مســئله ورود پیدا 
نمی کنــد و مگــر ارزان فروشــی قیمــت بلیــت 

هواپیما هم جرم است؟
محمــد محمدی بخــش، رئیــس ســازمان 
گفــت:  بــاره  ایــن  در  کشــوری  هواپیمایــی 

ایــن ســازمان بــه عنــوان دســتگاه حاکمیتــی 
مخالفتــی بــا کاهش قیمــت بلیــت هواپیما و 
ارزان فروشــی آن نــدارد به شــرط آنکه امنیت 

پرواز و مسافران هوایی به مخاطره نیافتد.
او افــزود: هزینه هــای ثابــت هر ســاعت 
پــرواز بــا جــدول ماتریکســی تعیین شــد و در 
هــر پروازی با هر هواپیمایی مشــخص اســت 
کــه حداقــل قیمت بلیــت هواپیمــا باید چقدر 
باشــد. بنابرایــن قیمت گــذاری پایین تــر از آن 
به این معنی خواهد بود که در آینده بســیار 

نزدیک آن شرکت ورشکسته می شود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه 
داد: نگرانی اصلی در این زمینه این است که  
کاهش قیمت یا ارزان فروشی غیرمنطقی هم 
نشــان دهنده صرف نظــر کردن یک ایرالین از 
یکــی از آیتم هــای مربوط بــه هزینه های ثابت 
بــه  نــکات مربــوط  ماننــد ســوخت، مالیــات، 
مســائل ایمنــی و... اســت و اگــر قیمت بلیت 

هواپیما بیش از حد کاهش پیدا کند سازمان 
هواپیمایــی ورود پیــدا خواهد کرد؛ چرا که در 
ایــن صورت نشــان می دهد از مســائل مربوط 
بــه ایمنــی کــه خــط قرمــز ماســت صــرف نظر 
شــده اســت؛ چرا که یک پرواز بدون ســوخت 
یــا مســائلی مانند پرداخت مالیــات و عوارض 

نمی تواند انجام شود.
محمدی بخش گفت: اگر رقابت لحظه ای 
به وجود بیاید و در موردی خاص مانند زمانی 
کــه از کل صندلی هــای یک پــرواز تعداد کمی 
باقی مانــده باشــد، کاهــش قیمــت آن هم در 
صورتی که به مسائل ایمنی و امنیت پرواز و 
مســافران آســیبی نزند، مشکلی ندارد اما اگر 
بیش از این حد باشــد مســلما ورود خواهیم 

کرد و با شرکت متخلف برخورد می کنیم.
او با بیان اینکه مسئله ما درباره کاهش 
بیش از حد قیمت بلیت هواپیما یک موضوع 
صرفــا بازرگانــی و اقتصــادی نیســت، تصریــح 

کرد: در چنین مواردی که حداقل قیمت پرواز 
بــرای مســیرهای داخلــی مشــخص و روشــن 
اســت به عنوان مثال قیمت 1۵0هزار تومانی 
یــک پــرواز نگران کننده اســت. گرچه حداقل 
قیمــت پرواز برای مســیرهای داخلی و بســته 
به  هزینه های ثابتی که ممکن است برای هر 
پــروازی در هــر مســیری متفاوت باشــد، عدد 
یکســانی نباشد اما این مسئله به دقت مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  رئیــس 
گفت: در روزهای گذشــته شــاهد این مسئله 
بودیم که قیمت بلیت هواپیما از قیمت بلیت 
اتوبوس در همان مسیر کمتر بود و این نکته 
اســت کــه نگرانی ما را بــر می انگیزد و باید به 
آن ورود پیــدا کنیم. در غیر اینصورت کاهش 
یــا افزایــش قیمت بلیــت هواپیما بســتگی به 
عرضــه و تقاضــا دارد و رقابتــی اســت که باید 

در این بازار و بین ایرالین ها باشد.

فــروشفوقالعــادهگروهصنعتیایرانخودروبا
عرضه7محصولازروزگذشتهآغازشد.

جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم متقاضیــان محتــرم 
و نمایندگی های مجاز می رســاند شــرایط فروش 
فوق العــاده برخــی از محصــوالت ایران خــودرو بــا 
موعــد تحویــل ۳ ماهــه و از طریق قرعه کشــی به 

شرح جدول ذیل ارائه می گردد.
قبلــی  قرعه کشــی های  در  کــه  متقاضیانــی 
ایران خودرو، انتخاب نشده اند، می توانند در این 
طــرح با شــرایط ذیل ثبــت نام کنند. در این طرح 
قیمــت قطعــی بــوده و موعد تحویــل خودرو ها ۳ 

ماهه خواهد بود.

تاریخ شروع و مهلت ثبت نام:
طــرح فروش فوق العاده )با موعد تحویل ۳ 
ماهــه( برخــی محصوالت شــرکت ایران خودرو )با 
روش قرعه کشی( مطابق جدول انتهای بخشنامه 
از روز یکشــنبه مــورخ 1400/09/21 شــروع و تــا 
پایــان روز ســه شــنبه مــورخ 1400/09/2۳ ادامه 

خواهد داشت.
مطابق با بخشــنامه شــماره 4249 دریافت 
کــد کاربــری و کلمــه عبــور قبــل از ثبــت نــام در 
نــام  ثبــت  الزامــات  از  اینترنتــی  فــروش  ســایت 
اســت؛ لذا بدیهی اســت در صورت عدم دریافت 
کــد کاربــری و کلمــه عبور، امکان ثبت نام میســر 

نخواهد بود.

اعالمشــده، جهانــی قیمتهــای اســاس بــر
درآخریــنمــاهازســالجاریمیــالدیمحصوالت
کشــاورزیباکمتریننوســانقیمتیعرضهشــد
کــهمــیتوانگفــتحدود۵درصدبودهاســت.
اگرچــهانبــهافزایــشقیمتیبیــشاز۱۰۰درصد

داشتهاست.
به گزارش خبرگزاری بازار، بر اساس تابلوی 
قیمت هــای جهانــی در آخریــن ماه از ســال جاری 
میــادی انــواع محصوالت کشــاورزی در بازارهای 
جهانی با نوســانات کم و حدود ۵ درصد افزایش 
نســبت بــه مــاه نوامبــر عرضــه می شــود. ایــن در 
حالی است که قیمت برخی محصوالت کشاورزی 
همچــون »مــوز، گابی، ســیر و زنجبیــل« روندی 

کاهشی داشته است.  

قیمتهرکیلوگرمسیبتازه؛
یکونیمدالر

گزارش هــای جهانــی می گویــد: در دســامبر 
2021 هــر کیلوگــرم ســیب تــازه بــا قیمتــی بیــن 
۵۳ ســنت تــا یــک دالر و ۳4 ســنت در بازارهــای 
بین المللی عرضه شده است. این در حالی است 
که هر کیلوگرم پرتقال در بازارهای جهانی با نرخ 
۵۳ ســنت تا یک دالر و ۶ ســنت خرید و فروش 

می شود.  
نشــان  جهانــی  قیمت هــای  همچنیــن   
می دهــد: هــر کیلوگــرم مــوز در بازارهــای جهانــی 
متناســب بــا کیفیــت آن بین 4۷ تا 9۵ ســنت به 
فروش می رســد که نشــان می دهد در مقایسه با 

ماه قبلتر روندی کاهشی داشته است.
ازای  بــه  قیمــت هندوانــه  اســاس  ایــن  بــر 
هــر کیلوگــرم بین 28 ســنت تا ۶1 ســنت اســت. 
همچنیــن میــوه انبه در بازارهــای جهانی امروز با 
قیمتــی بیــن 8۶ ســنت تــا 11 دالر و 4۷ ســنت به 

ازای هر کیلوگرم عرضه می شود.

از ســوی دیگــر آنانــاس تازه جــزو میوه های 
گرمســیری است که در دسامبر 2021 )آذر 1400 
( بــا نــرخ 4۳ ســنت تــا یــک دالر و ۳۶ ســنت بــه 
ازای هــر کیلوگــرم در بازارهــای جهانی به فروش 
می  رود. همچنین آناناس منجمد نیز در بازارهای 
جهانــی در مــدت نامبرده به قیمت یک دالر و 90 

سنت به ازای هر کیلوگرم عرضه می شود.
کاهشحدودانیمدالریقیمت

گالبیدربازارهایجهانی
قیمت های جهانی همچنین نشان می دهد:  
هــر کیلوگــرم انگــور تــازه در مقایســه با مــاه قبل 
کمــی افزایــش داشــته اســت و در حالــی کــه در 
نوامبــر بــا نرخــی تــا 2 دالر و 91 ســنت به فروش 
می رســید هــم اکنــون بــا قیمتی بین ۶4 ســنت تا 
۳ دالر و ۳۳ ســنت به ازای هر کیلوگرم خرید و 

فروش می شود.

قیمت هــا حاکــی از این اســت: هــر کیلوگرم 
گابــی تــازه در بازارهای جهانی بین ۷۷ ســنت تا 
یــک دالر و ۵۷ ســنت عرضــه می شــود و بــه ایــن 
ترتیــب بــاز هــم در مقایســه بــا مــاه قبــل کاهش 
قیمتــی بیــش از ۵0 ســنت را بــه ثبــت رســانده 

است.
تابلــوی قیمت هــای جهانــی نشــان می دهد: 
مــدت  در  کیلوگــرم خرمــای خشــک  هــر  قیمــت 
نامبرده بین ۶۶ سنت تا یک دالر است. همچنین 
هــر کیلوگــرم بــادام هندی با نرخــی بین یک دالر 
تا یک دالر و 28 سنت خرید و فروش می شود.

فروشسیرمعمولیدربازارهای
جهانیبهنرخیکدالرو۵سنت
بازارهــای  در  کیلوگــرم ســیر معمولــی  هــر 
جهانــی متناســب بــا نــوع کیفیــت آن تــا 1 دالر و 
۵ ســنت خریــد و فــروش می شــود؛ ایــن نشــان 

از کاهــش قیمــت ایــن محصــول در مقایســه بــا 
مــاه قبــل دارد.  مغــز بــادام از دیگــر محصــوالت 
کشــاورزی اســت کــه در دســامبر جــاری با قیمت 
هــر کیلوگــرم تــا ۵ دالر و 4۳ ســنت بــه ازای هــر 

کیلوگرم به فروش می رسد.
هــر کیلوگــرم زنجبیــل کامل نیز روزگذشــته 
در بازارهــای جهانــی یــک دالر و 4۶ ســنت بــود و 
نسبت به ماه قبل حدود یک دالر کاهش قیمت 
داشــته اســت. همچنین هر کیلوگــرم دانه کنجد 
روزگذشــته قیمتــی بیــن 1 دالر و 2۷ ســنت تــا 2 

دالر و 44 سنت در بازارهای جهانی  بود.
محصــوالت  جهانــی  قیمت هــای  تابلــوی 
کشاورزی در دوازدهم دسامبر )21 آذرماه( جاری 
نیز نشان می دهد که قیمت جهانی هر کیلوگرم 
نخــود خشــک شــده تا ۶0 ســنت خریــد و فروش 
می شــود کــه ایــن خود نیــز بیانگر کاهــش قیمت 

حدود 2 درصدی این محصول است.

بــهگفتــهرئیساتحادیهلــوازمخانگی،۹۰
درصــدکاالهــایخارجــیموجــوددرواحدهــای
کــهشــرکتهای چــرا قاچــاقهســتند، صنفــی
خارجــیازســال۹۶حــقحضــوردربازارهــای

ایرانراندارند.
اکبر پازوکی در این باره به باشگاه خبرنگاران 
و  از فروشــگاه  بازرســی  و  نظــارت  جــوان گفــت: 

مغاز ه ها حداقل در هفته ۳ بار انجام می شود.
لــوازم  واردات  ممنوعیــت  داد:  ادامــه  او 
خانگــی و ناتوانی تولید کنندگان داخلی در تامین 

نیاز بازار به کاال های با کیفیت و قیمت مناســب، 
موجب شــد لــوازم خانگی تولید داخــل، به لحاظ 
قیمــت و کیفیــت، رقابــت با محصــوالت قاچاق را 

به برند های مشهور کره ای ببازند.
پازوکــی گفــت: اکنــون مشــکل اصلــی ما در 
منطقه شــوش تهران این اســت کــه پخش لوازم 
خانگــی قاچاق گســترده تر شــده اســت بــه طوری 
کــه در مکان هــای زیرزمینــی گــروه هایــی دســت 
به برندســازی تقلبی در مقایســه بــا کاال های ریز 

مانند غذاساز، آبمیوه گیری و ... می زنند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: به نظر 
من زمانی که در کشور تولید کاالیی را نداریم نباید 
جلــوی واردات آن را گرفــت تا این گونه برندســازی 

تقلبی در بازار ما رواج پیدا نکند.
او گفــت: اکنــون 90 درصــد کاال های موجود 
خارجــی در واحد هــای صنفــی قاچــاق هســتند به 
دلیل اینکه شــرکت های خارجی از ســال 9۶ حق 

حضور در بازار های ایران را ندارند.
لــوازم خانگــی ادامــه داد:  رئیــس اتحادیــه 
متاســفانه در ایــن بیــن نمایندگی های تقلبی هم 

اقــدام بــه خدمــات پــس از فــروش و بیمه هــای 
تقلبی می کنند که مشتریان می توانند در سامانه 
اتحادیــه و یــا با شــماره گیــری 124 از اصالت کاال 
و لــوازم خانگــی خود اعم از قاچــاق یا غیر قاچاق 

بودن آن اطمینان حاصل کنند.
او گفــت: از اول ســال تــا بــه امــروز فقط در 
سطح شهر تهران 800 هزار مغازه و یا فروشگاه 
بــدون مجــوز شناســایی و رصــد شــدند کــه تمــام 

آن ها دارای جواز شدند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: قاچاق 

لوازم خانگی در مقایســه با 4 ســال گذشته خیلی 
کمتر شــده، امروز همه نشــان های تجاری خارجی 

موجود در کشور متاسفانه قاچاق هستند.
از  برخــی  در  متاســفانه  گفــت:  پازوکــی 
شــهر های مــرزی، کاال هایــی خریــداری شــد کــه 
بــه  را  کیلویــی  لباسشــویی ۵  مثــال  عنــوان  بــه 
جــای لباسشــویی 8 کیلویــی بــه مــردم فروختند. 
مارک هــای  بــا  را  بی کیفیــت  کاال هــای  همچنیــن 
معــروف کارتــن می زننــد و بعــد هــم بــه راحتی با 
کارت گارانتی و برچسب بیمه گذاری می فروشند.

رئیساتحادیهلوازمخانگی:۹۰درصدلوازمخانگیموجوددرکشورقاچاقاست

نوسان۵درصدیقیمتمحصوالتکشاورزیدردسامبر۲۰۲۱

فروشفوقالعادهمحصوالتایرانخودروآغازشد

ارزانفروشیقیمتبلیتهواپیماتخلفاست؟
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

 آگهی مزایده عمومی
شماره 70-1400/9 ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی "فروش کلوخه باریت معدن مهدی آباد در دو پارتی 30 
هزار تن )با وزن مخصوص4/2( و 25 هزار تن )با وزن مخصوص4(" را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 1000001028000029 و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره 1100001028000061 به مبلغ 500.000.000 
ریال )پانصد میلیون( ریال، برای پارتی دوم به شماره 1100001028000062 به مبلغ 4.700.000.000 
ریال )چهار میلیارد و هفتصد میلیون( ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح 
مورخ 1400/09/20 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 1400/10/01 و 
مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1400/10/11 می باشد. عالقمندان 
شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی با شماره 1456 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه 

نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 1400/10/12 برگزار می گردد. 

واردات لوازم خانگی کره ای 
از طریق ته لنجی ممنوع شد

مدیرعامل تعاونی لنجداران بندرگناوه اعالم کرد، 
واردات لــوازم خانگــی از کشــور کــره جنوبــی از طریــق 

کاالی همراه ملوان )ته لنجی( ممنوع شده است.
بــا  گفت وگــو  در  موســوی گمارانی  ســیدعلی 
خبرگــزاری ایرنا افزود: براســاس ابالغیــه جدید مدیرکل 
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، ثبت آماری 1۶ تعرفه لوازم خانگی ساخت کشور 
کره جنوبی برای مشموالن تسهیالت قانون ساماندهی 
مبــادالت مــرزی، بازارچه هــای مرزی غیررســمی موقت، 

ملوانان و کولبران ممنوع اعالم شده است.
و فریــزر  انــواع یخچــال، یخچــال  کــرد:  اظهــار  او 
ظرفشــویی،  و  لباسشــویی  ماشــین  سایدبای ســاید،  و 
جاروبرقــی، اتوپــرس و برقی، توســتر، میوه خشــک کن، 
ســرخ کن خانگی و رســتورانی، انواع کیک پز، ماکروویو، 
آســیاب،  غذاســاز،  صنعتــی،  و  خانگــی  مایکروفــر 
مخلوط کــن و همــزن خانگــی، لــوازم صوتــی، تصویری و 
قطعات آن، ساندویچ ســاز خانگی و رستورانی، دستگاه 
دی وی دی، قهوه ســاز و قهوه جــوش، چای ســاز خانگــی، 
رســتورانی و صنعتی، کتری برقی، ســماور برقی و گازی 
و کولــر گازی مشــمول ممنوعیــت واردات از کشــور کــره 
جنوبی شده است. او گفت: این ابالغیه برای لنجداران 

شهرستان گناوه اعالم شده است.
کاالی همــراه ملــوان بــه کاالیــی گفته می شــود که 
صاحبــان لنــج و خدمــه مجاز بــه واردات آن بــا معافیت 
از پرداخــت عــوارض گمرکــی هســتند و  امتیــازی بــرای 
و  بنــادر  برخــی  بــه  محــروم  و  مــرزی  مناطــق  توســعه 
شهرهای مرزی ایران برای گذران زندگی ساحل نشینان 
در ســال های دور اعطا شــده  اســت. شهرســتان ساحلی 

گناوه در شمال استان بوشهر قرار دارد.

 تکلیف وزارت کشاورزی
برای ابالغ طرح الگوی کشت 

تا حداکثر شش ماه 
طبــق الیحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت جهاد کشــاورزی 
مکلــف شــده اســت تا ۶ ماه پس از ابــالغ قانون، طرح 

الگوی کشت را ابالغ کند.
بــه گــزارش ایســنا، در ردیــف )ب( تبصــره 8 الیحه 
بودجه 1401 آمده است: در اجرای بند »ر« ماده )۳۵( 
قانــون برنامــه ششــم توســعه، وزارت جهــاد کشــاورزی 
موظف است حداکثر شش ماه پس از ابالغ این قانون 

نسبت به ابالغ الگوی کشت اقدام کند.
در ردیــف م ایــن تبصره آمده اســت: دولت مکلف 
در  دامــی  و  کشــاورزی  محصــوالت  واردات  در  اســت 
شــرایط مســاوی اولویــت خریــد خــود را از شــرکت های 
ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. 
آیین نامه اجرایی این بند از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
بــا همــکاری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و بانــک 
مرکزی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در بنــد »ل« ایــن تبصــره نیز ذکر شــده اســت که بانک 
مرکــزی جمهــوری اســــالمی ایران موظف اســــت حداکثر 
یــک مــاه پــس از ابــالغ این قانــون طــی دســــتورالعملی 
امــکان پذیــرش پروانــه چــرای دام، ضــــمانت زنجیــره ای 
و حســاب یارانــه را بعنــوان وثیقــه و تضمین بازپرداخت 
دولتــی،  بانک هــای  از  عشــایر  دریافتــی  تســهیالت 
خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی را فراهم کند.

عوارض صادراتی هر راس 
دام زنده سبک و سنگین 

تعیین شد
طبــق الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ عــوارض صادراتــی هــر 
راس دام زنــده ســبک ۵۳هــزار و۷۰۰ تومــان و هرکیلو 

دام زنده سنگین نیز ۱۶ هزار و۷۰۰ تومان است.
بــه گــزارش ایســنا، در الیحــه بودجــه 1401 آمــده 
اســت کــه در راســتای اجــرای بنــد )ب( مــاده 14 قانــون 
افزایــش بهــره وری بخش کشــاورزی و منابع طبیعی به 
دولــت اجــازه داده می شــود بــه ازای صــادرات هر راس 
دام ســبک بــه مبلــغ ۵۳هــزار و۷00 تومــان و بــه ازای 
صــادرات هــر کیلوگــرم وزن دام زنــده ســنگین مبلــغ 
1۶هزار و ۷00 تومان از صادرکنندگان دام دریافت و به 
ردیف درآمدی 140212 جدول شــماره ۵ این قانون نزد 
خزانه داری کل کشـــور واریز کند. معادل وجوه واریزی 
تا ســـقف 140میلیارد تومان را از محل ردیف مشخص 
شده در جدول شــماره )۹( این قانون در اختیار وزارت 
جهــاد کشــــاورزی بــرای بهبــود ژنتیکی نژادهــای بومی، 
افزایش تولید شــیر و گوشــت و کاهش فشــار بر مراتع 

قرار می گیرد.

اخبـــــــــــــــــار

تعیین تکلیف پرونده 
۱۲۰هزار تنی ذرت های آلوده 

بــه گفتــه نماینده قــوه قضائیه در ســازمان اموال 
تملیکــی، پرونــده ۱۲۰هزار تنی ذرت های آلوده با ورود 

دستگاه قضایی تعیین تکلیف شد.
به گزارش ایســنا، قاســم رسولی فاضل در حاشیه 
بازدیــد از انبارهــای امــوال تملیکــی اســتان خوزســتان 
اظهــار کــرد: بــا توجه بــه تاکیدات ریاســت قــوه قضائیه 
مجاز به سرکشــی و بازرســی از انبارهای اموال تملیکی 
در اســتان های مختلــف هســتیم. در ایــن زمینــه، چهــار 
اســتان هــدف داریــم کــه شــاخص هســتند. ایــن چهــار 
اســتان شــامل هرمــزگان، بوشــهر، خوزســتان و تهــران 

است.
نماینــده قــوه قضائیــه در ســازمان امــوال تملیکــی 
اظهــار کرد: با توجــه به رصدها و برنامه ریزی های انجام 
شــده بــرای نظــارت، در بررســی های به عمــل آمــده در 
استان خوزستان، مشخص شد که این استان پیشرفت 

بسیار خوبی برای تعیین تکلیف کاالها داشته است.
او بــا اشــاره بــه تســریع صــورت گرفتــه در تعییــن 
تکلیــف کاالهــای موجــود در انبارهــای امــوال تملیکــی 
اســتان خوزســتان در پی تاکیدات ریاســت قوه قضائیه 
اذعــان کــرد: در مقابــل حجــم کاالهایی کــه در انبارهای 
اموال تملیکی این اســتان موجود اســت، تعیین تکلیف 

و خروج کاال شاید خیلی خود را نشان ندهد.
اقدامــات  مهم تریــن  بــه  اشــاره  بــا  رســولی فاضل 
اســتان  تملیکــی  امــوال  انبارهــای  در  گرفتــه  صــورت 
خوســتان طی دو ماهه اخیر گفت: بیش از ۵00 رای از 
سوی سازمان تعزیرات قطعی شده و در اختیار سازمان 
امــوال تملیکــی قرار گرفته اســت و تعدادی از پرونده ها 
نیــز از ســوی مراجــع قضایــی تعییــن تکلیــف شــده و در 

اختیار این سازمان قرار گرفته است.

نماینــده قــوه قضائیــه در ســازمان امــوال تملیکــی 
اســتان  امــوال تملیکــی در  کــرد: ســازمان  خاطرنشــان 
خوزســتان نیز در پی آراء صادره، با ســرعت برای تعیین 
تکلیف کاالها اقدام کرده اســت؛ به طوری که بخشــی از 
کاالها انهدام شــده، بخشــی در قالب مذاکره به فروش 
رفته و بخشی در قالب حراج و مزایده به فروش رفته و 

بخشی نیز به صاحب کاال استرداد و اعاده شد.
او بــا بیــان اینکــه حــدود ۶0 درصــد کل کاالهــای 
موجــود در انبارهــای ســازمان امــوال تملیکی در اســتان 
کــرد:  عنــوان  تکلیــف شــده  اســت،  تعییــن  خوزســتان 
مدیــرکل امــوال تملیکــی اســتان خوزســتان بــا توجــه به 
کاهــش کاالهــا اقدام بــه تجمیع انبارها کرده  اســت که 
اقدام خوب و مثبتی است که باعث کاهش هزینه های 

جاری این سازمان می شود.
رســولی فاضل تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس مقرر 
شــد تــا پایان دی ماه نســبت به تعییــن تکلیف کاالهای 

موجود در دو سوله باقی مانده اقدام شود.
نماینــده قــوه قضائیه در ســازمان اموال تملیکی با 
اشــاره بــه ذرت هــای متروکــه در بنــدر امام خمینــی )ره( 
گفــت: ایــن ذرت ها دو بخش اســت. حــدود 20هزار تن 
از این ذرت ها در ســال ۹۵ وارد شــده و حدود 120هزار 
تــن نیــز در ســال ۹۷ وارد شــده بــود کــه آلــوده به ســم 
»آفالتوکســین« بودنــد کــه از بدو ورود ایــن آلودگی در 
ذرت هــا وجــود داشــت و بنا به همین دلیــل اجازه ورود 

این ذرت ها به کشور داده نشد.
او تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه پیگیری هــای به عمل 
آمــده در نهایــت پرونــده 120هــزار تــن ذرت آلــوده بــا 
فروش به شرط صادرات تعیین تکلیف شد و در نهایت 
از انبارهــا و کشــور خــارج شــد. درباره 20هــزار تن ذرت 
باقی مانــده نیز اقدامــات الزم برای تعیین تکلیف آن در 

دست انجام است.
دربــاره  کــرد:  عنــوان  ادامــه  در  رســولی فاضل 
خــارک،  نفتــی  بــه مجموعــه  متعلــق  بــرق  ژنراتورهــای 
متاســفانه بــه  دلیــل اتفاقاتی که ســال گذشــته رخ داد، 
ایــن ژنراتورهــا شــدیم و از  بــه ابطــال مزایــده  مجبــور 
نماینــدگان شــرکت های مربوط به ایــن ژنراتورها دعوت 
کردیم و در نهایت این ژنراتورها تعیین تکلیف و از بندر 

امام خمینی )ره( خارج شد.
نماینــده قــوه قضائیــه در ســازمان امــوال تملیکــی 
عنوان کرد: درباره مواد شــیمیایی که در بندر خرمشــهر 
نگهــداری می شــد، ایــن نگرانی وجود داشــت که ســبب 
وقــوع حادثه شــود که بــا پیگیری های به عمل آمده، این 

مواد تعیین تکلیف و از بندر خارج شد.
او در بخــش دیگــر ســخنان خــود تصریــح کــرد: در 
ســازمان امــوال تملیکی شــاهد هســتیم کــه ورودی کاال 
بــا خروجــی آن اصــال مطابقــت نــدارد و الزم اســت کــه 
روش هــای تعییــن تکلیف روزآمد شــود و حداقل ماهی 
دو یا ســه مزایده باید در ســازمان اموال تملیکی داشته 
باشــیم. در همیــن راســتا، موضــوع حــراج الکترونیک با 
مدیریت جدید سازمان اموال تملیکی در حال به نتیجه 
رسیدن است و امیدوارم حراج روز 2۳ آذر آخرین حراج 

حضوری ما باشد.
رســولی فاضل در پایان گفت: در اســتان خوزستان 
و در بخــش کاالی متروکــه شــاهد هســتیم کــه ورودی 
کاالی متروکــه در مهــر 1۷ پرونــده بــوده و در آبان مــاه 
2۵پرونــده بوده اســت. در زمینــه قاچاق، ورودی در مهر 
۳2پرونــده بــوده و در آبان مــاه 21۷ پرونده شده اســت؛ 
لذا الزم اســت که ســازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف 
کاالهــا را در دســتور کار خــود قــرار دهــد تــا بتوانــد در 

ورودی و خروجی مطابقت ایجاد کند.

خبـــــــــــــــــر

بــر اســاس مصوبــه نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســالمی، هرگونه اقــدام غیرمتعارف 
کــه  تجارتــی  و  صنعتــی  رقابــت  عرصــه   در 
بــه منافــع رقبــا یــا مصرف کننــدگان خدشــه 
منافــع  بــه  دســتیابی  مانــع  یــا  کنــد  وارد 
ممکن الحصــول شــود، رقابــت غیرمنصفانــه 

محسوب می شود.
بــه گــزارش ایســنا، نماینــدگان مجلــس 
شورای اسالمی در جریان جلسه علنی دیروز 
مجلــس گزارش کمیســیون قضایی و حقوقی 
دربــاره طــرح حمایــت از مالکیــت صنعتــی را 
بررســی کــرده و مــواد 124 تا 1۳4 این طرح را 

به تصویب رساندند.
بر اساس ماده 124 این طرح: دستیابی 
بــه اســرار تجارتــی یا افشــای آنها، بــدون اذن 
مالک، نقض اسرار تجارتی محسوب می شود.
بر اساس ماده 12۵ این طرح: موارد زیر 

نقض اسرار تجارتی نیست:
در صورتــی کــه شــخصی بــدون نقــض اســرار 
تجارتــی دیگــران، به طور مســتقل و در نتیجه  

فعالیت های خود، اطالعات را کسب کند.
2- هــرگاه دســتیابی بــه اطالعــات، در نتیجــه  

مهندسی معکوس صورت گرفته باشد.
بــه  را  اطالعــات  کــه  شــخصی  تبصــره- 
آورد،  بــه دســت  از روش هــای مذکــور  یکــی 
در صــورت دارا بــودن شــرایط مــاده)12۳( این 
قانــون می توانــد از حمایــت قانونــی مربوط به 
اســرار تجارتی درمورد اطالعات به دســت آمده 

برخوردار شود.
بــر اســاس مــاده 12۶ ایــن طــرح: مــدت 
حمایــت از اســرار تجارتــی، تا زمانی اســت که 

اطالعات مزبور افشاء نشده باشد.
بر اساس ماده 12۷ این طرح: حق بهره برداری 
از اسرار تجارتی در انحصار صاحب آن اسرار 
او  از طــرف  او  یــا اشــخاص مــأذون  اســت و 
می تواننــد اســرار تجارتی را بــه دیگری منتقل 
کــرده و بــا منتقلٌ الیه، قــرارداد التزام به عدم 

افشای اطالعات منعقد کند.
تبصره- هر شــخصی که اسرار تجارتی را 
بــه هــر نحــو در اختیــار دیگری قــرار می دهد، 
باید موضوع سرّ تجارتی بودن آن را به طرف 
مقابــل اطــالع دهد؛ در غیر این صورت نقض 
مشــمول  ثالــث  شــخص  ســوی  از  اطالعــات 

نقض اسرار تجارتی نیست.
بــر اســاس مــاده 128 این طــرح: مراجع 
ذی صــالح موظفنــد از اســرار تجارتــی که برای 
انجــام امــوری ماننــد آزمایش یــا اعطای مجوز 
از اشــخاص یــا مؤسســات دریافــت می کننــد 
محافظت کند؛ در غیر این صورت، آن مراجع، 
حســب مورد مکلف به جبران خسارت است. 
این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء 

نمی شود.
تبصره-  در مواردی که موضوع رسیدگی 
دادگاه، ســرّ تجارتــی بــوده یــا یکــی از طرفین 
بــرای دفــاع یــا اثبــات ادعــای خــود ناگزیــر بــه 
ارائه اســرار تجارتی باشــند، دادگاه به شــکل 

غیرعلنی برگزار می شود.
بــر اســاس مــاده 12۹ ایــن طــرح: مفــاد 
مــواد )۷2( تــا )۷4( ایــن قانون حســب مورد، 

 در خصوص اسرار تجارتی نیز مجری است.
بــر اســاس ماده 1۳0 این طــرح: هرگونه 

اقــدام غیرمتعــارف در عرصه  رقابت صنعتی و 
تجارتــی که بــه منافع رقبا یــا مصرف کنندگان 
خدشــه وارد کنــد یــا مانع دســتیابی به منافع 
غیرمنصفانــه  رقابــت  شــود،  ممکن الحصــول 

محسوب می شود.
بر اساس ماده 1۳1 این طرح: موارد زیر 
از مصادیــق رقابــت غیرمنصفانــه  موضوع این 

قانون است:
رقیــب  علیــه  واقــع  خــالف  اظهــار   -1
کــه موجــب ســلب یــا کاهــش یــا آســیب بــه 
اعتمــاد نســبت به بنــگاه اقتصــادی، کاالها یا 

فعالیت های صنعتی و تجارتی او شود.
2- اقدامــی کــه منجــر بــه ایجــاد تشــابه 
کاالهــا و خدمــات خــود بــا کاالهــا و خدمــات 
موجــب  نوعــاً  کــه  به شــرطی  شــود،  رقیــب 

گمراهی مصرف کنندگان شود.
گمراه کننــده  یــا  نادرســت  تبلیغــات   -۳
تصــور  ایجــاد  یــا  اطالعــات  ارائــه   هرگونــه  و 
نادرســتی کــه موجب گمراهی عمــوم در مورد 
ماهیــت محصــوالت و کیفیــت آنهــا از قبیــل 
و  اعتبــار  مــدت  کاال،  تشــکیل دهنده   مــواد 
منشــأ آنهــا، روش ســاخت، میزان یــا مقدار و 

دسترسی برای استفاده  از محصوالت شود.
گمراه کننــده  مقایســه ای  تبلیغــات   -4
از ســوی رقیــب کــه باعــث وارد کردن خدشــه 
یــا  خدمــات  کاالهــا،  اعتبــار  و  شــهرت  بــه 

فعالیت های اقتصادی رقیب شود.
۵- تبلیغاتــی کــه کاالی اصلــی و کاالی 
تحــت مجوز بهره بــرداری )تحت لیســانس( را 
از هــم متمایز کند، مگــر آنکه با مجوز دارنده 

کاالی اصلی باشد.
۶- هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش 
قیمت کاال و خدمات که به منظور حذف رقبا، 

صورت گیرد.
تبصره- هرگونه اظهارنظر واقعی از سوی مرجع 
تخصصــی رســمی در مورد کاالها یــا خدمات از 

مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.
 بــر اســاس مــاده 1۳2 ایــن طــرح: حکــم ماده 
)۷۳( ایــن قانــون، حســب مــورد در خصــوص 

رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است.
بر اســاس ماده 1۳۳ این طرح:  ارتکاب 
جــرم محســوب  زیــر،  رفتارهــای  از  یــک  هــر 
و مرتکــب عــالوه بــر جبــران خســارت و ضبــط 
امــوال و عوائــد حاصــل از جــرم بــه پرداخــت 
جــزای نقــدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل 

دو برابــر خســارات وارده شــده هرکــدام کــه 
بیشتر باشد محکوم می شود:

کــه  غیرمجــاز  بهره بــرداری  هرگونــه   -1
طــرح  اختــراع،  ثبــت  از  پــس  مــورد  حســب 
صنعتی یا نمونه شــی )مدل (  مصرفی مطابق 
مــادی  حقــوق  نقــض  قانــون  ایــن  مقــررات 

محسوب شود.
اســتفاده  و  بهره بــرداری  هرگونــه   -2
غیرمجــاز از نــام تجارتــی، عالمــت تجارتــی یــا 
عالمــت جمعــی یــا عالمــت تأییــدی بــر خالف 
مقــررات منــدرج در ایــن قانــون بــه نحوی که 

نوعاً باعث فریب عموم شود.
 ۳- تحصیــل یــا افشــاء اســرار تجارتــی 
متعلــق بــه غیــر بــدون رضایت او یــا بر خالف 

مواد )124 و 12۷( این قانون.
4- ارتــکاب اقداماتــی کــه بــه موجب این 
قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می شود.

طبــق  کــه  رفتــاری  ارتــکاب  تبصــره1- 
نقــض حقــوق معنــوی  قانــون  ایــن  مقــررات 
محســوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه 

شش است.
تبصــره2- ارتــکاب جرم موضــوع بند )2( 
در فضــای مجــازی عالوه بر مجــازات مقرر در 
این ماده مستوجب حبس درجه شش است.
تبصــره ۳- جرائــم موضــوع ایــن مــاده به 
جز بند )2( از جرائم قابل گذشت است و در 
صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب 
او، از امــوال توقیفــی رفــع توقیــف می شــود، 
مگــر در مــواردی کــه طرفیــن به گونــه دیگری 

مصالحه کرده باشند.
تبصــره4- در صــورت احراز عــدم توانایی 
مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد )۵2۹، 
دادرســی  آییــن  قانــون  و ۵۳۳(   ۵۳1  ،۵۳0
کیفری مصوب  4/  12/ 1۳۹2 با اصالحات و 

الحاقات بعدی مجری است.
تبصــره ۵- در کلیــه جرائــم موضــوع این 
مــاده بــه جــز بنــد )2( در صــورت وجود ســایر 
شــرایط مقــرر قانونی برای صدور قــرار تعلیق 
تعقیــب، قــرار تعویــق صــدور حکــم، تعلیــق 
مجــازات، مقــام قضائــی می توانــد عــالوه بــر 
دســتورهای پیش بینی شــده در مــواد قانونی 
مربوطه، مرتکب را به اجرای یک تا ســه مورد 

از دستورهای زیر محکوم کند:
الــف- شــرکت در کالس هــا، همایش هــا 
یــا دوره های آموزشــی مالکیت فکــری حداکثر 

به مدت دویست ساعت ظرف مدت دوسال.
ب- اســتخدام یک ســاله حداکثر سه نفر 
کــه نــام آنها به عنوان مخترع یا طراح صنعتی 
در گواهینامــه ثبــت اختــراع  یا طــرح صنعتی 

درج شده است ظرف مدت شش ماه.
پ- تهیــه یا تأمیــن مالی تدوین نماهنگ 
یا برنامه تصویری آموزشی برای فرهنگ سازی 
رعایــت حقوق مالکیت فکــری و فراهم آوردن 
زمینــه پخــش آن از طریــق رســانه ملــی ظرف 

مدت یک سال.
صــادرات  موجبــات  کــردن  فراهــم  ت- 
یکــی از محصــوالت تولیــد داخل شــرکت های 
دانش بنیــان ثبت شــده ظــرف مدت شــش ماه 

تا یک سال.
از شــاکی  ث- درج مراتــب عذرخواهــی 
در جرائــد صنــف مربوطــه، جرائــد محلــی یــا 
کثیراالنتشــار به هزینه خــود به ویژه در موارد 
نقــض حقــوق معنــوی موضــوع ایــن قانــون، 

ظرف مدت سه ماه.
ج- توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقالم 
حاوی نقض عالمت شاکی و مورد حمایت این 
قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقالم 
مذکور به شاکی یا معدوم سازی آنها در حضور 

وی ظرف مدت یک ماه.
چ- جمــع آوری کلیــه فرآورده هــای مــورد 
عرضــه خــود کــه حــاوی نقــض حقــوق مــورد 
حمایــت ایــن قانــون اســت، از بــازار، تحویــل 
داوطلبانــه فرآورده هــای مذکور به شــاکی و یا 
مرجــوع نمــودن یا محو مــوارد مغایر با حقوق  
و در صورت عدم امکان، معدوم سازی آنها به 

هزینه خود ظرف مدت دوماه.
بر اساس ماده 1۳4 این طرح: 

هــرگاه شــخص حقوقــی مرتکــب جرائــم 
موضوع این قانون شــود، مطابق مواد )20( و 
)21( قانون مجازات اسالمی مصوب  1/ 2/ 1۳۹2 

مجازات می شود.
تبصــره- در مــواردی کــه مطابــق قانــون، 
جــرم  ارتــکاب  حقیقــی،  شــخص  بــر  عــالوه 
متوجــه شــخص حقوقی نیز  باشــد، شــاکی یا 
مدعی خصوصی می تواند تمام خســارات  را از 
شــخص حقوقی مطالبــه نماید یا به هر کدام 
به  نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی 
می توانــد جهــت مطالبــه خســارتی کــه بــرای 
تقصیــر شــخص حقیقی پرداخت کرده اســت 

به وی رجوع کند.

نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی در 
جلســه علنی دیــروز مجلس در بررســی های 
طــرح حمایــت از مالکیــت صنعتــی مــاده ۱۱۲ 
تــا ۱۲۳ ایــن طــرح را بــه تصویــب رســانده و 
در مــاده ۱۱۹ آن مصــوب کردنــد کــه هرگونــه 
نــام تجارتــی از ســوی غیــر بــه  اســتفاده از 
صورت نــام تجارتی،  عالمت تجارتی، عالمت 
جمعی یا عالمت تأییدی یا هرگونه اســتفاده 
از آنهــا بــر روی کاال یــا راجع بــه خدمــات کــه 
عرفــاً موجــب گمراهــی عمــوم شــود، ممنــوع 

است.
بــه گــزارش ایســنا، متــن کامــل ایــن 10 

ماده به شرح زیر است:
مــاده112- مــدت اعتبــار گواهینامــه  ثبت 
عالمــت، ده ســال از تاریخ ثبت اظهارنامه  آن 
اســت. تمدیــد اعتبــار گواهینامــه مشــروط بر 
اینکه شــش ماه قبل از انقضای مهلت اعتبار 
بــا پرداخــت هزینــه  مربوط درخواســت شــود، 
بــرای دوره هــای متوالــی ده ســاله امکان پذیــر 

است.
مهلــت  در  تمدیــد  چنانچــه  تبصــره1- 
مقرر درخواســت نشــود، تا شــش ماه پس از 
انقضــای مدت اعتبار با پرداخت جریمه ای که 
میزان آن دو برابر حق الثبت می باشد، تمدید 

امکان پذیر است.
تبصــره2- مرجــع ثبــت مکلف اســت یک 
مــاه قبــل از انقضای مــدت اعتبــار گواهینامه 
در ایــن مــاده، بــه نحــو مقتضــی، مراتب لزوم 
پرداخت هزینه را به اطالع دارنده گواهینامه 

ثبت عالمت برساند.
مــاده11۳- متقاضــی اظهارنامــه یــا  مالک 
عالمــت تجارتــی می توانــد مشــروط بــه ارائــه 
اظهارنامــه جدیــد، افزایش یا کاهش کاالها و 
خدمــات یــا طبقــه  بین المللــی ثبــت آنهــا را از 

مرجع ثبت تقاضا کند.

مجــوز  اعطــای  درصــورت   -114 مــاده 
مالــک  دیگــری،  بــه  عالمــت  از  بهره بــرداری 
عالمت در مقابل مصرف کنندگان و اشــخاص 
مجــوز  دارنــده   اقدامــات  مســئول  ثالــث، 
بهره برداری در راســتای بهره برداری از عالمت 
ثابــت  اینکــه  مگــر  اســت،  کیفیــت(  )کنتــرل 
کنــد بــه طــور مؤثر و کافــی بر کیفیــت کاالها 
یــا خدمــات دارنده  مجــوز بهره بــرداری نظارت 

داشته است.
در  تغییــر  کــه  صورتــی  در  مــاده11۵- 
مالکیــت عالمــت در مــواردی ماننــد ماهیــت ، 
مبدأ، مراحل ســاخت ، خصوصیات یا تناســب 
بــا هــدف کاالها یــا خدمات ســبب گمراهی یا 

فریب عموم شود، آن تغییر، معتبر نیست .
تأییــدی  یــا  جمعــی  عالمــت  مــاده 11۶- 
ثبت شــده یا اظهارنامه  آنها نمی تواند موضوع 

قرارداد انتقال یا اجازه بهره برداری باشد.
ماده11۷- مفاد مواد )2(، )۳(، تبصره)۳( 
مــاده )۷(، )10(، )1۳(، )21(، )2۳(، )28( تــا 
 ،)۶8(  ،)۶۶(  ،)۶4(  ،)۵۹( تــا   )۵۷(  ،)۳۳(
مــورد  تــا )۷4( و )8۷(، حســب   )۷2( ،)۷0(

درخصوص عالمت نیز مجری است.
در  کیفــری می تواننــد  مراجــع  تبصــره1- 
مــوارد فــوری و وجــود ادلــه قابــل قبــول، بــا 
رعایــت مــاده)۷۳( ایــن قانــون، رأســاً دســتور 
جمــع آوری و توقیــف کاالهــای دارای عالمــت 

تجارتی متقلبانه را صادر کند.
تبصــره2- حــق تقــدم موضــوع مــاده)10( 
ایــن قانــون درمــورد عالئم تجارتی، شــش ماه 

است.
مــاده118- نــام تجارتی حتــی بدون ثبت، 
مشمول حمایت های این قانون می باشد، ولو 
اینکه طبق ســایر قوانین و مقررات، ثبت نام 

تجارتی اجباری باشد.
تبصره- ثبت نام تجارتی مطابق آیین نامه 

اجرائی این قانون است.
نــام  از  اســتفاده  هرگونــه  مــاده11۹-  
تجارتــی توســط غیــر بــه صــورت نــام تجارتی،  
عالمــت تجارتــی، عالمــت جمعــی یــا عالمــت 
تأییدی یا هرگونه استفاده از آنها بر روی کاال 
یــا راجع بــه خدمات کــه عرفاً موجــب گمراهی 

عموم شود، ممنوع است.
معنــا،  کــه  عنوانــی  یــا  اســم  مــاده120- 
آن،  از  اســتفاده  روش  یــا  ترکیــب  ماهیــت، 
برخــالف موازین شــرعی یا نظم عمومی باشــد 
و یا موجبات فریب عموم را نسبت به ماهیت 
شــرکت، مؤسســه یــا بنگاهــی کــه آن اســم یــا 
عنوان، معرف آن اســت فراهم کند، نمی تواند 

به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.
مــاده121- هرگونــه تغییر در مالکیت نام 
تجارتــی باید همراه با انتقال شــرکت یا بنگاه 
تجارتی یا بخشی از آن که با آن نام شناخته 
می شــود، صــورت پذیــرد. رعایــت مــواد )2۳(، 
)28( تــا )۳2(، )۵۷(، )۵۹( و )۷2( تــا )۷4( 
ایــن قانون درمورد نام های تجارتی ثبت شــده 

الزم االجراء است.
مــاده122- کلیــه نام هــا و عالئــم تجارتی 
کــه مطابــق ایــن قانــون ثبــت می شــود، ظرف 
در  بایــد  ثبــت  از  پــس  مــاه  پانــزده  مــدت 
بهره برداری تجاری استفاده شود و در صورت 
عــدم بهره بــرداری مالــک نام یا عالئــم تجارتی 
ظــرف مدت مذکور، ثبــت نام و عالئم تجارتی 

مشابه آن مجاز است

اسرار تجارتی
مــاده12۳-  اســرار تجارتــی عبــارت اســت 
از هــر نــوع اطالعات تجارتی کــه دارای ارزش 
اقتصــادی مســتقل بالقوه یــا بالفعل یا ارزش 
رقابتی باشد و به سبب آنکه عموماً ناشناخته 
اســت و بــه ســادگی و از طــرق قانونــی قابــل 

دســتیابی یــا احــراز نیســت، دارنــده قانونــی، 
تدابیــر متعارفی را بــرای حفظ محرمانگی آنها 

ترتیب داده باشد.
اطالعاتــی از قبیــل تمــام اشــکال و انواع 
اطالعــات مهندســی، اقتصادی، فنــی، علمی، 
تجــاری یــا مالــی از جملــه الگوهــا، نقشــه ها، 
مجموعه هــا، برنامه هــا و قواعــد )فرمول هــا(، 
طرحهــا و روش ها، ابزارها، فنون )تکنیک ها(، 
)کد(هــا،  شناســه  نرم افزارهــا،  فرآیندهــا، 
فهرســت های مشــتریان، روش های انجام کار 
تجــارت، اســرار تولیــد، اختراعــات و طرحهــای 
صنعتی ثبت  نشده و هرنوع اطالعات دیگر با 
داشــتن شــرایط مذکور می توانند ســرّ تجارتی 

تلقی شوند.
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»هرگونه اســتفاده از نام تجارتی توسط غیر ممنوع است«

مصادیق رقابت غیرمنصفانه صنعتی و تجاری 
تعیین شد
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ادامهازصفحه1

 اساسبودجه1۴۰1 
برنامهمحوریاست

رئیس جمهــوری بــا مــرور ســه نکتــه محــوری در 
ارتبــاط بــا بودجه 1401، گفت: اســاس ایــن بودجه بر 
برنامه محــوری اســت به نحوی که این بودجه ســاده، 
قابل فهم، نظارت پذیر و نتیجه گرا باشــد و به رشــد و 

ثبات اقتصادی در کشور کمک کند.
رئیســی خاطرنشــان کــرد: بنــای بودجــه بــر این 
اســت کــه بــه مســئوالن در اســتان و بــه مســئوالن 
مختلف در وزارتخانه ها و دســتگاه ها اختیاراتی دهد 
کــه آنهــا را نســبت بــه آنچه در بودجــه در اختیار آنها 
قرار بگیرد، مســئولیت پذیر و پاســخ گو کند. اینکه در 
رابطــه بــا فرهنگ و رفع آســیب های اجتماعی و رشــد 
اقتصــادی، اســتان و وزارتخانــه ای از لحاظ بودجه ای 
چه کار کرده و سهم اش چقدر بوده، این قابل نظارت 
و اندازه گیــری اســت و مــی شــود گفــت کــه چقــدر از 

بودجه را مصرف و یا تخلف کرده است.
رئیس جمهوری اضافه کرد: اما در رابطه با رشد 
فهمــی اینکــه درخصوص رفع آســیب های اجتماعی و 
رشــد اقتصــادی، هــر دســتگاه چقــدر از ســهم خود را 
انجــام داده اســت، ایــن قابــل پایــش و اندازه گیــری 
نیســت ولــی وقتی مســئولیت محول شــد، هــم برای 
و هــم  اســت  نظــارت  و  اندازه گیــری  قابــل  مجلــس 
بــرای دســتگاه های اداری و نظارتــی در کشــور و هــم 
مســئولین می داننــد کــه چــه وظایفی به عهــده  دارند 
و مأموریت هــای قانونی شــان کامالً قابــل اندازه گیری 

و نظارت است.

پیشبینیسامانهیکپارچهمدیریت
مالیبخشعمومی

یکپارچــه  ســامانه  پیش بینــی  گفــت:  رئیســی 
مدیریــت مالــی بخش عمومی به نحوی که بودجه در 
بســتری واحــد و نظارت پذیــر با شناســه مشــخص به 
دســت ذی نفــع نهایی برســد، هــم از مشــخصات این 

بودجه است.
کــردن  عادالنــه  بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــوری 
می دهــد،  رنــج  را  همــه  کــه  پرســنلی  پرداخت هــای 
اظهارداشــت: امــروز یک نظــام ناعادالنــه پرداخت در 
بخش هــای مختلــف وجــود دارد که بایــد به یک نظام 
عادالنــه تبدیــل شــود و ایــن کامــالً امکان پذیر اســت. 
افزایــش حقــوق طبقــات پاییــن و محدود کردن رشــد 
حقوق طبقات باال با ســاز و کاری پیش بینی شــده و 
در بودجه هم به آن اشاره شده است که چگونه این 
اتفــاق می افتد.دربــاره کاهش 1۵ درصدی هزینه های 
دولت به غیر از حقوق هم باید از پرخرج بودن دولت 

بکاهیم.

 کاهشرشدهزینههایدولت
درالیحهبودجهسالآینده

رئیسی با یادآوری مسأله اصالح ساختار بودجه، 
گفــت: در ایــن بودجــه کاهــش کســری تــراز عملیاتــی 
از 4۶4 هــزار میلیــارد تومــان بــه 2۷1 هــزار میلیــارد 
تومان، کاهش خالص اســتقراض دولت از 24۵ هزار 

میلیــارد تومــان بــه 4۷ هــزار میلیــارد تومــان، کاهــش 
خالــص اســتقراض دولــت از بــازار ســرمایه بــه منفــی 
40 هــزار میلیــارد تومــان، افزایــش نســبت مالیــات به 
تولیــد ناخالــص از ۵,4 درصــد بــه ۶.۹ درصــد، کاهش 
رشــد هزینه های دولت از 104 درصد در قانون بودجه 
سال جاری به ۵ درصد در الیحه بودجه سال آینده از 
مشــخصه های این بودجه اســت که دقت شــده تا آن 
اتفاقی که باید در رابطه با رشد اقتصادی حاصل شود.
رئیس جمهــوری در ادامــه بــه مســأله تولیــد و 
اشــتغال بــه عنــوان موضوع محوری در بودجه اشــاره 
نمــوده و خاطرنشــان کــرد: امســال، ســال حمایــت از 
تولیــد و موضــوع همــه اســتان ها مســأله نگرانــی از 
بیــکاری اســت لــذا تولیــد و اشــتغال مســاله محــوری 
اســت. در ایــن رابطــه تعییــن اهــداف رشــد اقتصادی 
هــر  ســهم  تعییــن  و  اســتان ها  و  بخش هــا  بــرای 
شهرســتان و مســئولیت پذیر کــردن مســئوالن، وزرا، 
اســتانداران بــرای تحقــق رشــد اقتصــادی هدفگــذاری 

شده است.

 تبدیلصندوقکارآفرینی
بهصندوقعدالتوپیشرفت

رئیسی با تاکید بر تبدیل صندوق کارآفرینی به 
صنــدوق عدالــت و پیشــرفت و تشــکیل صندوق هــای 
اســتانی و تأمین 2 هزار میلیارد تومان ســرمایه برای 
هر استان و اجازه به استان ها برای واریز مازاد درآمد 
مالیاتی و فروش اموال مازاد دولتی و بهره مالکانه از 
معادن و نیز سهم بهره مالکانه از معادن، گفت: این 
صندوق اســتانی می تواند زمینه برای جلب مشــارکت 
بخــش خصوصــی و، نهادهــای عمومــی را فراهــم کند 
و می توانــد در جهــت تولیــد و اشــتغال در اســتان ها 

نقش آفرینی داشته باشد.
رئیس جمهــوری بــا یــاداوری بعضــی نگرانی هــا 
درباره چگونگی سامان دادن به پروژه های نیمه تمام، 
اظهارداشــت: اینجــا کار شــورای برنامه ریــزی اســتان 
اســت که اولویت ســنجی کند. ده ها سال پروژه نیمه 
تمام در کشور وجود دارد اما باید اولویت سنجی کرد 

تا نسبت به آن، بودجه ها اختصاص پیدا کند.

اهتمامدولتبرایحمایتازتولید
رئیســی بــا بیــان اهتمــام دولــت بــرای حمایــت 
از تولیــد، گفــت: بــرای حمایــت از واحدهــای صنفــی 
آســیب دیده از کرونا که تعداد قابل توجهی هســتند، 
کاهــش ۵ واحــد درصــد از مالیــات پیش بینــی شــده 
بــورس  نوســانات  افــزود:  رئیس جمهــوری  اســت. 
خیلی هــا را رنــج می دهد و در این زمینه اگر مدیریت 
تقویــت صنــدوق تثبیــت، فعــال شــود، می توانــد بــه 
پشــتوانه ای بــرای کســانی کــه در بورس ســهام دارند 

بویژه کسانی که سهام خرد دارند، تبدیل شود.
رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه مشــکل دیگــر 
موضوع مدیریت نقدینگی اســت که همواره نسبت 
بــه آن تأکیــد شــده اســت، گفــت: نقدینگــی بایــد 
مدیریت شود. باید تالش کنیم از تحمیل هزینه های 
دولت و نظام بانکی جلوگیری کنیم؛ دست در جیب 
مــردم کــردن. این موضوع باید در بودجه 1401 کامالً 
مدیریت شــود و این اتفاق ناگوار که اقتصاد کشــور 

همواره از آن رنج می برد، تکرار نشود.

 ضرورتاصالحنظامحمایتی
وجلوگیریازهدررفتارز

رئیســی بــر ضــرورت اصــالح نظــام حمایتــی و 
جلوگیــری از هــدر رفتــن ارز در دســت دالالن بــه 
جــای تخصیــص عوایــد آن بــه حمایــت از معیشــت 
مــردم تاکیــد کــرد و افــزود: بعضــی از پول هــا را که 
ردیابــی کنیــم، مشــخص می شــود بــه جــای اینکــه 
بــه ســفره و زندگــی مردم برســد، در داللــی از بین 
رفتــه اســت و ســوداگران بــا ســوداگری خودشــان 
نگذاشــتند این پول دســت مردم برسد. این را باید 

برنامه ریزی کرد.
رئیس جمهوری اظهار کرد: بودجه دولت را باید 
با استحکام، هم در تدوین و تصویب و هم در اجرا 
دنبال کنیم. باید تالش کنی اجرای بودجه به شکلی 
پیــش نــرود کــه بعد الزم باشــد بــا عــده ای برخورد و 
پیگیری شود. باید ساز و کار خودمان را محکم کنیم 
تا الزم نباشــد دیگران را متهم کنیم. اگر این ســاز و 
کار محکــم گرفته شــود، بدانید قطعاً افراد ســوداگر 
و سوءاســتفاده چی نمی تواننــد زمینه سوءاســتفاده 

بیابند.
رئیســی بــا بیــان اینکــه در تدوین الیحــه بودجه 
1401 از تمامــی بخش هــای کشــور خواســته شــده تــا 
بگوینــد چــه ســهمی می تواننــد در تحقق اهــداف این 
الیحه داشته باشند، تصریح کرد: از باب مثال عرض 
می کنم بخش ســاختمان برای رســیدن به این هدف 
رشــد اقتصــادی 8 درصــدی کــه عــرض کــردم، معادل 
11,4 درصد، بخش کشاورزی معادل ۹ درصد، بخش 
صنایــع معــادل 12.۶ درصد، بخش نفت خام و ســایر 
معــادن معــادل ۷.۹ درصــد و بخش انــرژی معادل ۵ 
درصــد برنامه ارائه کرده اند. همچنین بخش خدمات 
و دیگــر بخش هــا، تمامــی دســتگاه ها و وزارتخانه ها، 

برنامه ارائه داده اند.

بررسیپیشنهاداتوزارتخانهها
درتدوینالیحهبودجه

رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: تمامی دســتگاه ها و 
وزارتخانه هــا برنامــه دارنــد تــا نقش خــود را در رابطه 
بــا رشــدی کــه قــرار اســت در قانــون بودجــه 1401 بــه 
آن برســیم، ارائــه دهنــد تا بعد پیشنهاداتشــان قابل 
نظارت و پایش باشد تا بتوان کار را کامل دنبال کرد.
رئیســی بــا بیان ارقــام کالن الیحــه بودجه 1401 
گفت: کل منابع عمومی دولت در الیحه بودجه 1401 
نســبت بــه قانــون بودجه ســال جاری، ۷ درصد رشــد 
داشــته و به 1۳۷2 هزار میلیارد تومان رســیده است. 
درآمدهــای عمومــی در ایــن الیحــه نســبت بــه قانون 
بودجــه ســال قبــل 4۶ درصــد، درآمدهــای مالیاتــی 
واگــذاری  از  حاصــل  منابــع  و  درصــد   1۳ گمرکــی  و 
دارایی هــای ســرمایه ای ۳ درصــد نســبت بــه قانــون 

بودجه 1400 افزایش داشته اند.
رئیس جمهــوری افــزود: همچنیــن از کل منابــع 
بودجــه عمومــی کشــور 22 درصــد از محــل واگــذاری 
دارایی هــای مالی تامین شــده اســت. ایــن ارقام کالن 

بودجه 1401 است.

نیازبهتوجهجدیبرایرفع

مشکالتصندوقهایبازنشستگی
اظهــار  ســخنانش  ادامــه  در  رئیســی  آیــت هللا 
کــرد: چنــد نکتــه قابــل توجــه وجــود دارد کــه بعــد از 
تقدیــم الیحــه بودجــه باید دنبــال کنیم. یکی مســاله 
مســاله  بــه  اگــر  اســت.  بازنشســتگی  صندوق هــای 
صندوق های بازنشســتگی توجه جدی نکنیم، راهکار 
بــرای آن پیــدا نکنیــم، مشــکالت جــدی بــرای بودجــه 
نــه فقــط امســال، بلکه در ســال های آتی هــم فراهم 

می کند.
رئیس جمهــوری بــا تاکید بر اینکه بازنشســتگان 
حقوقــی دارنــد که بایــد حقوق آنها پرداخت شــود اما 
بایــد بــه منابع آن هم فکر کرد، گفت: در حال حاضر 
این منابع کامال از طرف دولت پرداخت می شــود، اما 
باید برای منابعی که بتواند صندوق های بازنشستگی 

را اداره کند فکر جدی شود.
رئیســی تصریح کرد: نکته دیگر مســاله عادالنه 
کــردن یارانه هاســت. یارانه هــای پنهــان و آشــکار باید 
عادالنــه شــود. اینهــا از نکاتــی اســت کــه در دســت 
بررسی داریم و انشاءهللا با کمک مجلس این مساله 
هم باید به شکلی عادالنه در کشور سامان پیدا کند.

تاکیدبرعادالنهشدننظامجذب
نیرویانسانی

رئیس جمهوری نکته بسیار مهم دیگر را مساله 
پرداخــت  و  نگهــداری  نظــام جــذب،  عادالنــه شــدن 
نســبت بــه تمامــی کارکنــان و حقوق بگیــران از خزانه 
عنوان و خاطرنشان کرد: منظور فقط کارکنان رسمی 
نیســت، هــر کــس بــه نــام دولــت و از خزانــه عمومی 
اســتفاده می کند، چه عنوان شرکتی دارد، چه عنوان 
رســمی، پیمانــی، خریــد خدمت، باالخره ایــن باید به 

شکل عادالنه باشد.

سامان دهینظامپرداختحقوق
ودستمزد

رئیســی گفــت: االن در هــر کــوی و برزنــی کــه 
می رویــم بــه ایــن قضیــه اعتــراض وجــود دارد که چرا 
فالنــی بــا اینکه مدرک تحصیلی ما مشــابه هم اســت 
یا مثال مدرک تحصیلی من از فالنی باالتر است و در 
یک اتاق کار می کنیم، اما چند نوع پرداخت نسبت به 
افــرادی کــه نه در یک اداره بلکه در یک اتاق هســتند 
وجود دارد. واقعا ســامان یافتن این قضیه از مســائل 

بسیار ضروری کشور است.
رئیس جمهــوری اضافــه کــرد: فکــر می کنم این 
از مســائلی اســت که شما نمایندگان و مردم را رنج 
می دهــد و بایــد ایجــاد نظــام پرداخــت عادالنــه را با 
قــوت دنبــال کنیــم و بدانیــم در ایــن قضیــه ممکــن 
اســت عده ای کمی ناراحت شوند، اما در این قضیه 
بــرای مــا مــالک رضایــت عمــوم مــردم و نــه رضایــت 
خواص اســت. ممکن اســت چند نفــری حقوق خود 
را از دســت بدهنــد، ممکــن اســت حقــوق آنهــا کــم 

شود، چه کنیم؟
رئیسی با طرح این سوال که آیا رضایت خدا را 
کــه بــه ما اجرای عدالت و کســب رضایت مردم را امر 
کــرده دنبــال می کنیــم یا چنــد نفری که ممکن اســت 
حقوق شــان مقــداری کاهــش پیــدا کنــد؟ اظهــار کرد: 

حتما باید دنبال این هدف باشــیم و به نظرم در این 
رابطــه می توانیم با همکاری مجلس انشــاءهللا نظام 

عادالنه پرداخت را در کشور پایدار کنیم.
 اجرایطرحرتبهبندیمعلمان

دربودجه1۴۰1
در  دولــت  توجــه  یــاداوری  بــا  رئیس جمهــوری 
بودجــه به موضوع رتبه بنــدی معلمان، گفت: مبلغی 
که باید به این موضوع اختصاص پیدا کند در بودجه 
1401 اختصاص یافته است تا طرح رتبه بندی معلمان 

با قدرت اجرا شود و حق این عزیزان ضایع نشود.
رئیســی بــا بیان اینکه در چنــد ماهه آخر دولت 
گذشــته هزینه هایــی برای دولت جدیــد ایجاد کردند، 
اظهارداشت: تعهداتی ایجاد کردند که چون برای این 
تعهدات، کارشناســی الزم انجام نشــده بود هم ما و 
هم مجلس را به شدت به زحمت انداخت در صورتی 
که باید این تعهدات با یک کارِ کارشناسی و با در نظر 

گرفتن همه ابعاد انجام می شد.
رئیس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: در کشــور که 
فقط یک قشــر نداریم، اقشــار مختلف، حضور دارند، 
یک اداره نداریم و سازمان های مختلف هستند، یک 
بخشــی از تحصیلکرده ها در یک بخش و بخشــی در 
جاهــای دیگــر هســتند و آنچــه مــردم از ما بــه عنوان 
دولــت و مجلــس توقــع دارند، مســاله اجــرای عدالت 
کــه  دارد  وجــود  برکاتــی  عدالــت  اجــرای  در  اســت. 
می توانــد هــم بــه آرامــش و رضایــت مــردم و هــم بــه 

افزایش سرمایه اجتماعی بیانجامد.
رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد؛آنچه در دولت 
تنظیم و تصویب شــده و امروز تقدیم مجلس شــورای 
اسالمی می شود به یک رشد اقتصادی، فرهنگی و رفع 
آسیب های اجتماعی در کشور بیانجامد و بودجه سال 
1401، بتواند بنیاد درست و پایه محکمی ایجاد کند که 
در سالهای آتی هم همین روال در حوزه های مختلفی 

کشور ادامه یابد.
رئیسی افزود: امیدوارم محصول آنچه در دولت 
انجــام شــد و در مجلــس تصویب خواهد شــد، نتایج 
بســیار خوبی داشــته باشد و جلســات بین مجلس و 
دولــت در جهــت گفــت وگــو و رفع مشــکالت همواره 

ادامه پیدا کند.
محمــد باقــر قالیبــاف هــم پــس از ارائــه الیحــه 
بودجه سال 1401 کل کشور از سوی رئیس جمهوری، 
رونــد بررســی آن در مجلــس را تشــریح کــرد و  بیــان 
کرد: رئیس جمهوری به نکاتی بر حق در الیحه بودجه 
ســال 1401 از قبیــل اصــالح ســاختار بودجــه، کنتــرل 
نقدینگــی و تــورم و شفاف ســازی آن اشــاره داشــت 
که ان شــاءهللا با همکاری مجلس شــورای اســالمی و 
دولت و انجام کار کارشناسی دقیق این امر در تدوین 

الیحه بودجه سال آینده محقق خواهد شد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد: براســاس آیین نامــه 
داخلی مجلس شــورای اســالمی الیحــه بودجه تکثیر 
خواهد شد و در اختیار همه نمایندگان قرار می گیرد 
سپس نمایندگان 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادات 
خــود را بــه کمیســیون برنامــه و بودجــه ارائــه کننــد. 
کمیسیون برنامه و بودجه نیز 1۵ روز فرصت بررسی 

خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح 
کرد: سپس بعد از بررسی آن در کمیسیون برنامه و 

بودجه، 1۵ روز در کمیســیون تلفیق مجلس شــورای 
اسالمی الیحه  بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت 
و در صورت تقاضای کمیســیون تلفیق، 1۵ روز دیگر 
فرصــت تمدید جهت بررســی وجــود دارد. با همکاری 
مجلس و دولت ان شاءهللا شاهد خواهیم بود که در 
مدیریــت جدیــد و دولــت جدیــد بودجه ای اثرگــذار در 

کشور به تصویب خواهد رسید.
بر اســاس الیحه بودجه 1401 اعالم شــد که به 
منظور پایدارســازی منابع صندوق های بازنشســتگی، 
از ابتــدای ســال 1401، ســنوات خدمــت مــورد قبــول 
مــرد  و  زن  مســتخدمین  تمــام  بازنشســتگی  بــرای 
دارای حداقــل مــدرک کارشناســی معتبر به هر میزان 
ســابقه خدمــت در صنــدوق تأمین اجتماعــی در تمام 
صندوق های بازنشســتگی اعم از کشــوری، لشگری و 

سازمان تأمین اجتماعی  2سال افزایش می یابد.
گــزارش  همچنیــن  دیــروز  علنــی  جلســه  در 
طــرح  خصــوص  در  حقوقــی  و  قضایــی  کمیســیون 
قــرار  بررســی  مــورد  صنعتــی  مالکیــت  از  حمایــت 
گرفــت و بر اســاس مصوبــه نمایندگان، مــدت اعتبار 
گواهینامــه  طــرح صنعتــی، پنج ســال پــس از تاریــخ 
تســلیم اظهارنامــه بــوده و دارنــده  گواهینامــه  طــرح 
صنعتــی می توانــد بــا پرداخــت هزینه  مربــوط، تمدید 
اعتبــار گواهینامــه را بــرای دو دوره پنج ســاله  متوالــی 

درخواست نماید.
در جریــان بررســی های مربــوط بــه مــواد دیگری 
از ایــن طــرح مصوب شــد که هرگونه اســتفاده از نام 
تجارتــی توســط غیــر بــه صورت نــام تجارتــی،  عالمت 
تجارتــی، عالمــت جمعی یا عالمــت تأییدی یا هرگونه 
اســتفاده از آنهــا بــر روی کاال یــا راجع بــه خدمــات که 

عرفاً موجب گمراهی عموم شود، ممنوع است.
بــر اســاس مصوبــه دیگــری نماینــدگان هرگونه 
اقــدام غیرمتعارف در عرصه  رقابت صنعتی و تجارتی 
که به منافع رقبا یا مصرف کنندگان خدشه وارد نماید 
یــا مانــع دســتیابی بــه منافــع ممکن الحصــول شــود، 

رقابت غیرمنصفانه محسوب می شود.
در آخریــن مــاده ایــن طــرح نیز مصوب شــد که 
از تاریــخ الزم االجراءشــدن ایــن قانــون، قانــون ثبــت 
اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجارتی مصوب 

1۳8۶/8/۷ نسخ می گردد.
در ادامــه جلســه، رئیــس مجلــس در پاســخ بــه 
تذکر شفاهی نصرهللا پژمانفر درباره حقوق معلمان، 
تاکیــد کرد: با دســتگاه های نظارتــی صحبت خواهیم 
کرد، درست است در قانون کار 44 ساعت پیش بینی 
شــده است اما معلمان خرید خدماتی 24 ساعت در 
هفتــه تدریــس داشــته و فرصت مطالعاتــی آنها باید 
در این 44 ساعت دیده شود و از طریق دستگاه های 

نظارتی این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
در جلســه علنــی همچنیــن محمدباقــر قالیباف 
نتیجه انتخاب ناظران در شوراهای استان قم را اعالم 
کرد. این نمایندگان جایگزین علیرضا زاکانی نماینده 

سابق قم شدند.
مجتبــی ذوالنــوری بــه عنــوان نماینــده ناظــر در 
شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان قم و همچنین 
ناظــر در شــورای نظــارت بر مدارس و مراکز آموزشــی 
و پرورشــی غیردولتی اســتان قم انتخاب شــد. احمد 
امیرآبــادی فراهانــی نیــز ناظــر در کمیتــه هماهنگــی 

اشتغال استان قم شد.

دخلوخرجاولینسالقرن15رویمیزمجلس

دورهفتــم ادامــه آذر 1۸ پنجشــنبه روز از
و اســت جریــان در ویــن شــهر در مذاکــرات
مذاکرهکنندهارشدکشورمانهرگونهعقبنشینی
ایرانراردکردوگفتبهحصولتوافقخوشبین

استولیایرانسادهاندیشنخواهدبود.
بــه گــزارش فــارس، هتــل کوبــورگ شــهر ویــن 
پایتخت اتریش از روز پنجشنبه 18 آذر ماه باز هم 
میزبان مذاکرات ایران و گروه 1+4 )آلمان، فرانسه، 
انگلیــس، روســیه و چیــن( و نماینــده اتحادیه اروپا 
بــرای رفــع تحریم هــای آمریــکا بــود. ایــن مذاکــرات 
ادامــه هفتمیــن دور مذاکراتــی اســت که از هشــتم 
آذر مــاه آغــاز و روز جمعــه 12 آذر مــاه بعــد از پنــج 
روز رایزنــی و پــس از ارائــه دو ســند پیشــنهادی از 
ســوی ایــران در خصــوص رفــع تحریم هــا و اقدامات 
هسته ای و بعد از وقفه ای شش روزه به درخواست 
اروپایی ها برای مشــورت با پایتخت هایشــان از ســر 

گرفته شد.
دولــت  در  مذاکــرات  ایــن  قبلــی  دور  شــش 
دوازدهــم و از اواســط فروردیــن ماه تــا پایان خرداد 
مــاه در شــهر ویــن برگــزار و در نهایت پیش نویســی 
تدویــن شــد کــه بــه گفتــه علی باقــری، صرفــاً پیش 
نویــس بــوده نه توافق و موضوعات اختالفی شــش 
دور مذاکــره قبلــی در ویــن هنــوز هــم حل نشــده و 

روی میز قرار دارد.

 مواضعسهکشوراروپایی
وواکنشآمریکا

دور جدید مذاکرات در حالی برگزار شد که در 
این وقفه شش روزه شاهد مواضعی غیرسازنده از 
ســوی ســه کشــور اروپایی برجام بودیم که مقامات 
ایــن کشــورها در دســتورکاری مشــخص و طی ســه 
روز هــر کــدام اظهاراتی را درباره پیشــنهادات ایران 
مطــرح کردنــد. اولیــن واکنــش از آلمــان بــود و یــک 
ســخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که این کشــور 
انتظار دارد ایران با پیشنهادهای واقع بینانه به میز 
مذاکرات در وین بازگردد. وی افزود: ما پیشنهادها 
را بــا دقــت و بــه طور کامل بررســی کردیم و به این 
نتیجه رســیدیم که ایران تقریباً تمام مصالحه هایی 
را که قبالً در ماه ها مذاکره ســخت به دســت آمده 
بود، نقض کرده است. این پیشنهادها پایه ای برای 

پایان موفق گفت وگوها نیست.
روز بعد فرانســه به اظهارنظر پرداخت و »ژان 
ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه شامگاه سه شنبه 
در اظهاراتی اعالم کرد که شــواهد درباره مذاکره با 
ایــران دلگرم کننده نبــوده و تصور می کند ایرانی ها 
به دنبال تعلل در گفت وگوها هســتند. البته پیش 
از ایــن نیــز وزارت خارجــه فرانســه اعــالم کــرده بود 

که پیشنهادات ارائه شده ایران در خصوص پرونده 
هسته ای پایه معقولی برای هیچ توافقی نیست. 

 آخریــن موضع گیــری از ســوی بریتانیــا مطرح 
نیــز  انگلیــس  وزیــر خارجــه  تــراس«  شــد و »لیــز 
بــرای  ایــران  مذاکــرات در ویــن را آخریــن شــانس 

بازگشت به برجام خواند.
البتــه ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا نیــز در 
اظهاراتــی گفــت که مذاکرات باید با بازگشــت ایران 
بــه ویــن با حســن نیت و بــرای پیگیــری از جایی که 
دور ششــم مذاکــرات متوقــف شــده، از ســر گرفتــه 
شــود. از ســوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
هــم در گفت وگویــی با همتای روســیه ای خود ایران 
را به عدم آمادگی برای همکاری جهت حل و فصل 

مسائل مربوط به برنامه هسته ای متهم کرد.
»علی باقری« مذاکره کننده ارشــد ایران قبل 
از حضــور در دور جدیــد مذاکــرات در ویــن، ســفری 
به مســکو داشــت و با »ســرگئی ریابکــوف« معاون 
وزیــر خارجــه روســیه دیــدار کرد و عالوه بــر این نیز 
بــا همتــای چینــی تلفنــی گفت وگــو کــرد. او در ایــن 
گفت وگوی تلفنی با بیان اینکه پیشــنهادهای ایران 
مســتند و مستدل تدوین شــده، گفت: بدیهی ترین 
اقدام طرف  های مقابل در برابر این اقدام ســازنده، 

اعالم نظر مستند و مستدل در مورد آن است.
پیش از آنکه دوباره مذاکرات در وین از سر گرفته 
شود، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و 
»جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

در بامداد پنجشنبه تلفنی گفت وگو کردند.
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در 
توئیتــی نوشــت کــه در این تمــاس تلفنــی، بر لزوم 
حرکت سریع تر در مذاکرات وین تاکید کرده است. 
از ســوی دیگر هم امیرعبداللهیان در این گفت وگو 
بــا بیــان اینکــه تیــم ایــران برای رســیدن بــه توافق و 
رایزنــی بــا 1+4  تــا هــر زمــان کــه الزم باشــد در وین 
خواهد ماند، گفت: تردید داریم که آیا طرف غربی 
آمــاده رفــع تحریم هاســت یا به دنبــال رفع یکطرفه 

نگرانی های خود است.
قبــل از نشســت آغازیــن کمیســیون مشــترک 
مــاه،  آذر   18 پنجشــنبه  بعدازظهــر  در  برجــام 
رایزنی هایی بین هیأت ایرانی با نمایندگان روســیه 

و چین و همچنین مالقاتی دوجانبه بین علی باقری 
و »انریکــه مورا« معاون مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا برگزار شــد و باقری هم در توئیتی در 
گزارشــی از رایزنی هایش در روز پنجشــنبه نوشــت: 
ایــران بــه تعامــل جــدی ادامــه داده و مصمــم بــه 
دســتیابی به توافق خوبی اســت که حقوق و منافع 

ملت مان را تأمین کند.
باالخره بعدازظهر پنجشنبه 18 آذر ماه نشست 
کمیســیون مشــترک برجــام بــه ریاســت علــی باقری 
مذاکره کننده ارشــد جمهوری اسالمی ایران و انریکه 
مــورا و بــا حضــور مذاکــره کنندگان پنج کشــور برگزار 
شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این نشست 
ضمن تشــریح مبانی پیشــنهادات ایران، بر جدیت و 
حســن نیت جمهــوری اســالمی در گفت وگوها تأکید 
کــرد و در ایــن نشســت مقــرر شــد گفت وگوهــا در 

خصوص متون در سطوح مختلف ادامه یابد.
منابع مطلع در وین پنجشنبه شب در تشریح 
فضــای مذاکــرات ایران و 1+4 عنــوان کردند که فضا 

رو  به جلو است.
در  همچنیــن  ایــران  خارجــه  وزیــر  معــاون 
گفت وگویی دیگر با اشاره به اعتراض چند عضو 4+1 
نســبت بــه تحریم هــای جدید آمریــکا، دربــاره فضای 
مذاکرات کنونی در وین گفت: احساســم این بود که 
طرف مقابل اراده جدی تر برای ورود به گفت وگوهای 

موثر و نتیجه بخش را پیدا کرده است.
در میانــه مذاکــرات شــاهد اظهــارات یک مقام 
ارشــد امارات عربی متحده بودیم. »انور قرقاش«، 
مشــاور دیپلماتیــک رئیــس امــارات عنــوان کــرد کــه 
اعمال تحریم های بیشــتر علیه ایران راه حلی برای 

مسائل مربوط به پرونده هسته ای ایران نیست.
وزیــر  فرحــان«  بــن  دیگــر، »فیصــل  ســوی  از 
خارجــه عربســتان ســعودی نیــز روز پنجشــنبه گفت 
کــه کشــورش امیدوار اســت مذاکــرات ویــن از منافع 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس محافظت کند(.
البتــه پــس از پایان ســفر »محمد بن ســلمان« 
ولی عهــد ســعودی بــه بحریــن و دیــدار او بــا مقامات 
ارشــد ایــن کشــور در بیانیــه ای دو طــرف بــر اهمیــت 
رسیدگی جدی و مؤثر به پرونده هسته ای و موشکی 

ایران با تمام عناصر و پیامدهای آن تأکید کردند.

امروزوقتعملاست
خارجــه  امــور  وزیــر  امیرعبداللهیــان  حســین 
نیــز در ســاعات پایانــی پنجشــنبه شــب در صفحــه 
اینستاگرامش با بیان اینکه امروز وقت عمل است 
و بــرای رســیدن بــه توافقــی جــدی و خــوب تــالش 
می کنیم، اعالم کرد: اگر غرب با حسن نیت، ابتکار 
عمــل و ایده هــای ســازنده در ادامه مذاکرات حضور 

یابد، یقینا شاهد پیشرفت سریع خواهیم  بود. 
جمــع  در  باقــری  علــی  نیــز  جمعــه  صبــح 
خبرنــگاران دربــاره جدیــت ایــران در مذاکرات جاری 
در ویــن گفــت: این کــه در ویــن حضــور داریــم و در 
حال مذاکره هســتیم، نشــانگر جدیت ایران اســت. 
وی بــا بیــان اینکه من برای حضــور در این مذاکرات 
در چند جلسه ای که باید حضور می داشتم شرکت 
نکــردم، گفــت: من چند جلســه داشــتم و آنها را به 
هم زدم. ببینید چه کسانی جلسات دیگر را ترجیح 

دادند و اینجا نماندند.
تالشهایبیفرجام

صهیونیستها
در ایــن میــان صهیونیســت ها هــم کــه چنــدی 
پیــش وزیر خارجه ایــن رژیم در گفت وگو با همتای 
آمریکایــی خواســتار توقــف مذاکــرات شــده بــود و 
بــا انتشــار اخبــار دروغیــن دربــاره  از ســوی دیگــر 
فعالیت هــای هســته ای ایــران در تالش بــرای ایجاد 
اخــالل در رونــد مذاکــرات بودنــد، بــاز هــم ســاکت 
ننشســتند و ســفیر ســابق رژیــم صهیونیســتی در 
ســازمان ملــل ضمن اعــالم هم نظری آمریــکا با این 
رژیــم دربــاره برجام گفــت، امیدوار اســت مذاکرات 

در وین با شکست مواجه شود.
از ســوی دیگــر وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی 
و  ایــران  علیــه  بی اســاس  ادعاهــای  تکــرار  ضمــن 
تهدیدی که برای این رژیم دارد، مدعی شد تل آویو 
بــرای هــر ســناریویی آمــاده می شــود. وزیــر خارجــه 
رژیم صهیونیســتی هــم در گفت وگو با وزیر خارجه 
آمریــکا خواســتار برداشــته نشــدن تحریم هــا علیــه 

ایران شد.
در همیــن خصــوص نیــز خبرنگار یــک روزنامه 

صهیونیســتی گــزارش کرد کــه در بحبوحه مذاکرات 
»وین« نه تنها منتظر شکســت مذاکرات هســتند، 
بلکه تمام تالش خود را برای مانع تراشــی در مســیر 

این روند به کار گرفته اند. 
الزم بــه ذکــر اســت این کــه مقامــات آمریکایی 
اعمــال  بــه  اقــدام  یــک ســو  از  در حیــن مذاکــرات 
تحریم های جدید علیه ایران کرده و در حال رایزنی 
بــا مقامات رژیمی هســتند کــه از هیچ اقدامی برای 
نابودی برجام دریغ نکرده اند، چنین رویکردی صرفا 
باعــث افزایــش بی اعتمــادی شــده و ایــران را بــرای 
دریافت تضمین های محکم تر مصمم تر خواهد کرد.
تــا قبــل از  در حالــی کــه طرف هــای اروپایــی 
حضــور مجــدد در مذاکــرات اظهاراتــی طلبکارانــه و 
غیرســازنده داشــتند، برخــی منابــع مطلــع عنــوان 
کردنــد کــه در دور جدیــد مذاکــرات بــاز هــم بــه میز 
ایــران  عملگرایــی  مقابــل  در  و  بازگشــته  مذاکــره 
مجبور به پذیرش واقعیات شدند. خبرنگار روزنامه 
آمریکایــی »وال اســتریت ژورنــال« نیــز گزارش داد 
یــک مقــام ارشــد اتحادیــه اروپــا گفتــه بعــد از بیــان 
نــکات مــورد نظــر هیأت جدید ایــران، تصور وی این 
اســت کــه مذاکــرات وین در مســیر منطقی در حال 

پیشروی است )جزئیات بیشتر(.
اولیانــوف نماینــده روســیه در ویــن هــم روز 
جمعــه 1۹ آذر مــاه در واکنــش بــه اظهارنظــر ایــن 
مقــام ارشــد اتحادیــه اروپــا گفــت: مذاکره کننــدگان 
توانســتند برخــی ســوء تفاهمــات را کــه در پایــان 
هفتــه گذشــته بــا آن مواجه شــدیم برطــرف کنند و 

کار عملی را آغاز کردند.
یــک منبــع مطلــع نیــز در گفت وگــو بــا فــارس 
تغییر رویکرد سه کشور اروپایی عضو برجام در این 
دور از مذاکرات و عقب نشینی از مواضع اخیرشان 
بــه منظــور بررســی  بــه میــز مذاکــره  و ورودشــان 
پیشــنهادهای ایــران را نخســتین پیــروزی جمهــوری 

اسالمی در نبرد وین خواند. 
رایزنی هــا در ویــن روز جمعــه 1۹ آذر مــاه نیــز 
در ســطوح مختلــف در دو حــوزه رفــع تحریم هــا و 
موضوعات هسته ای برگزار شد و علی باقری عالوه 
بر دیدار با نماینده روســیه و وزیر خارجه اتریش و 

انریکه مورا دیدار کرد.

معــاون سیاســی وزیــر خارجــه هــم با اشــاره به 
دیدارش با وزیر خارجه اتریش و با بیان این که رفتار 
مسئوالنه ایران، برجام را زنده نگهداشته، در توئیتی 
نوشــت: فضاســازی دروغیــن خــارج از اتــاق مذاکــره 

خللی در جدیت مذاکره کنندگان ایجاد نمی کند.
در همیــن میــان یــک مقــام ارشــد اروپایی روز 
جمعــه بــا بیــان این کــه مــا درســت در مســیر کامــالً 
منطقــی مذاکــرات پیش می رویم، گفت که هشــت 
نکتــه بــرای دســتیابی بــه توافــق بــا ایــران در ویــن 
باقیمانده که نکات سیاسی بزرگی هستند. روزنامه 
الشــرق  االوســط هــم بــه نقــل از منابــع دیپلماتیــک 
نوشــت هیأت ایرانی در مذاکرات رفع  تحریم ها، از 

مواضع خود عقب نشینی نکرده است.

میدانمآنکسانیکهگفتند
ایرانعقبنشینیکرده،مبنای

اظهارنظرشانچهبودهاست
ایــن میــان برخــی گزارش هــا مطــرح شــد  در 
دربــاره این کــه ایــران از مواضــع خــود عقب نشــینی 
کــرده کــه باقــری در این باره اعالم کرد: آن کســانی 
کــه گفتنــد ایــران عقــب نشــینی کــرده را نمی دانــم 
مبنــای اظهارنظرشــان چه بوده اســت. مــا در هفته 
گذشــته دیدگاه هــا و مواضع طــرف ایرانی را بر روی 
پیش نویســی که در وین ۶ نهایی شــده بود، اعمال 
و درج کردیــم و آن را بــه طــرف مقابــل دادیم و این 
بدان معنا بود که جمهوری اســالمی ایران براساس 
ایــن نگاه، اولویت هــا و مواضع وارد مذاکره با طرف 

مقابل می شود.
گفتنــی اســت با توجه به این شــرایط می توان 
گفــت کــه طــرف مقابــل اســت کــه از خواســته های 
خود عقب نشسته، نه ایران و همانگونه که باقری 
اعالم کرد ایران در این مذاکرات با دست پر حاضر 
شــده و دیدگاه هایــش را در مــورد مســائل مختلفی 
کــه در گفت وگوهــا هســت همــه را دســته بنــدی، 
جمــع بنــدی و اولویت بندی کــرده و برخی از آنها را 
ارائــه داده و برخــی را در روزهــای آینــده به اقتضای 
رونــد گفت وگوهــا ارائــه خواهــد کرد. عــالوه بر این 
آنگونه که باقری می گوید ایران چارچوب هایی را در 
مذاکرات رعایت کرده که زمینه ســاز حصول توافق 
اســت به ویژه بنا گذاشــتن مواضع و دیدگا ه هایش 
براســاس توافقی که مورد نظر هر دو طرف اســت، 

یعنی توافق سال 1۳۹4 )برجام(.
مذاکره کننده ارشد ایران همچنین خاطرنشان 
کرد: من نســبت به حصول توافق خوشــبینم، اما با 
توجــه به ســابقه ناخوشــایندی که مــردم ما از طرف 

مقابل دارند، قطعا ساده اندیش نخواهیم بود.

داستانوینبهروایتخبرگزاریفارس
ازخوشبینیباقریبهحصولتوافقتاتالشهایبیفرجامصهیونیستها
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

ارائه خدمات چک های 
 صیادی از طریق پیامک

در بانک ملت
از  بانــک ملــت می تواننــد  دارنــدگان حســاب در 
ســامانه پیامکی خدمات مربــوط به چک های صیادی را 

دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک ملــت، ایــن بانک 
توســعه  منظــور  بــه 
دسترســی  درگاه هــای 
بــه فرایندهــای ســامانه 
انجــام  امــکان  صیــاد، 
صــدور/  ثبــت  عملیــات 
انتقــال  دریافــت/ 
چک هــای صیــاد )چک هــای طرح جدید بــه رنگ بنفش( 
را در بستر پیامک با سرشماره 15560018 به ترتیب زیر 

فراهم کرده است:
- ثبت صدور چک با ارسال عدد 1

- ثبت دریافت چک با ارسال عدد 2
- ثبت انتقال چک با ارسال عدد 3

براین اساس، با ارسال هر یک از اعداد به سرشماره 
مذکــور، پیــاِم متناســب بــا هــر یــک از عملیات فــوق، از 
طریق سرشــماره پوشــش داده شــده»BankMellat« به 

مشتری ارسال می شود.

مدیر امور شعب و بازاریابی: 
74 درصد منابع بانک توسعه 

صادرات، ارزان قیمت است
توســعه  بانــک  بازاریابــی  و  شــعب  امــور  مدیــر 
صــادرات ایــران گفــت کــه 74درصــد از منابــع شــعب 
در بانــک توســعه صــادرات، منابع ارزان قیمت اســت و 
تنهــا 26درصــد از منابع 
ســپرده های  شــعب، 
سرمایه گذاری هستند.

گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
صــادرات،  توســعه 
حبیــب احمــدی دربــاره 
ایــن  شــعب  عملکــرد 
بخــش  در  بانــک 
خدمــات اظهــار کرد: با وجود تحریم ها، مجموع خدمات 
ارائه شــده در بخش اعتبارات اســنادی و بروات وارداتی 
از ســوی شــعب بانــک تا پایان مهر بــه 153میلیون دالر 
و در بخش اعتبارات اســنادی و بروات صادراتی با رشــد 

378درصدی به رقم 240میلیون دالر رسید.
به گفته مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه 
صــادرات، در هفــت ماهه نخســت امســال، شــعب این 
بانــک، 595میلیــون دالر حوالــه ارزی صــادر کرده انــد 
کــه نســبت بــه ســال گذشــته رشــدی 61درصدی نشــان 
می دهد و بیانگر 154درصد دسترسی به اهداف است.

پرداخت بیش از 42562 
 میلیارد ریال وام ازدواج

از سوی بانک رفاه
بانــک رفاه از ابتدای ســال جاری تــا پایان آبان در 
راســتای تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشــکیل آن، 
تعــداد 49790فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و 
تهیــه جهیزیــه بــه مبلــغ بیــش از 42562میلیــارد ریال 

پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی 
بررســی  رفــاه،  بانــک 
ســال  آبــان  عملکــرد 
رفــاه  بانــک  جــاری 
پرداخــت  زمینــه  در 
تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج و تهیــه جهیزیــه 
نیــز نشــان می دهــد که 
در ایــن مــاه تعداد 3652فقره تســهیالت به مبلغ بیش 
از 3150میلیارد ریال از ســوی این بانک، پرداخت شــده 
اســت. ایــن گــزارش می افزایــد، براســاس آمــار ســامانه 
ازدواج بانــک مرکــزی 13.939متقاضی نیز تا پایان آبان 
ســال جــاری در صــف دریافت تســهیالت قرض الحســنه 

ازدواج و تهیه جهیزیه از بانک رفاه قرار دارند.

 پرداخت 4754 وام
ودیعه مسکن در موسسه 

اعتباری ملل
موسسه اعتباری ملل در راستای ایفای مسئولیت 
اجتماعی و کمک به توانمندســازی مستاجران درتأمین 
مســکن به اعطای تسهیالت به 4754نفراز مستاجران 

اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی 
موسســه اعتباری ملل، 
ایــن موسســه براســاس 
بانــک  دســتورالعمل 
مرکــزی بــه متقاضیانــی 
که در سامانه وزارت راه 
و  ثبت نــام  وشهرســازی 
یکی از شــعب موسســه 
ودیعــه  تســهیالت  کرده انــد  راانتخــاب  ملــل  اعتبــاری 
مســکن پرداخت می کند. این تســهیالت در ســقف های 
700میلیــون ریــال در شــهرتهران،400میلیون ریــال در 
ســایر کالنشــهرها و250میلیون ریال در سایر شهرها با 

بازپرداخت 60ماهه و 36ماهه پرداخت می شود.

اعطای 10 هزار فقره 
 تسهیالت بانک دی
به مدافعان سالمت

مدیرعامــل بانــک دی از پرداخــت بیــش از 10هزار 
فقره تسهیالت اعتباری به کادر درمان و کارکنان نظام 

سالمت خبر داد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
بــا  کریمــی،  بــرات  دی، 
حضــرت  میــالد  تبریــک 
روز  و  زینــب)س( 
پرستار با اعالم این خبر 
گفت: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در کشــور 

و بــه پــاس جبــران ایثارگری هــای کادر درمــان در ایــن 
دوران، در طراحــی محصوالت اعتباری مختلف در بانک 
تالش شــده اســت شــرایط ویژه ای برای پزشــکان و کادر 
درمانی کشور در نظر گرفته شود که با استقبال جامعه 
هدف در سال گذشته، 10هزار و 367فقره تسهیالت به 

مدافعان سالمت کشور اعطا شد.

ارائه بیمه نامه صندوق امانات 
از سوی بیمه پارسیان

خدمــت جدیــد بیمــه پارســیان بــرای حفاظــت از 
دارایی های باارزش مشتریان بانک ها راهی بازار شد.

ایــن  پارســیان،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
شــرکت به منظــور اطمینــان خاطــر، آســایش و حفاظــت 

بــاارزش  دارایی هــای  از 
خدمــات  و  مشــتریان 
بانکــی، محصــول جدید 
خــود را بــا عنــوان بیمــه 
راهــی  امانــات  صنــدوق 

بازار کرد.
ایــن  براســاس 
گــزارش، در مرحلــه اول 
دســته  آن  طــرح،  ایــن 

از مشــتریان فعلــی بانــک پارســیان کــه صنــدوق امانات 
بانک را اجاره کرده اند و یا مشــتریان حقیقی و حقوقی 
کــه یکــی از انــواع حســاب های فعــال نــزد شــعب بانــک 
پارســیان را داشــته باشــند می تواننــد از ایــن پوشــش 
بیمه ای برای حفاظت از دارایی های باارزش خود که نزد 

بانک پارسیان است محافظت کنند.

رشد 43.6 درصدی فروش 
بیمه آسیا در هشت ماهه 

سال 1400
عملکرد بیمه آســیا در هشــت ماهه ســال 1400با 
تولید 77هزار میلیارد ریال حق بیمه، نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 43.6درصد رشد داشته است.
بــه گــزارش روابط عمومی بیمه آســیا، این شــرکت 

از  بیــش  پرداخــت  بــا 
ریــال  34هــزار میلیــارد 
خســارت به بیمه گزاران 
38درصــد  تنهــا  و 
رشــد در هشــت ماهــه 
کاهــش   ،1400 ســال 
شــاخص  1.8واحــدی 
نسبت خســارت به حق 
بیمه تولیدی نســبت به 

مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.
38.4درصــدی  رشــد  می افزایــد،  گــزارش  ایــن 
بیمــه بدنــه، 28.2درصــدی بیمه هــای عمــر و پس انداز، 
80درصــدی  مســئولیت،  بیمه هــای  42.1درصــدی 
بیمه های باربری، 37.4درصدی بیمه های آتش ســوزی، 
44.3درصــدی بیمه هــای عمر و حــوادث، 96.3درصدی 
و  ثالــث  شــخص  51.9درصــدی  مهندســی،  بیمه هــای 
42.6درصدی درمان در پایان هشــت ماهه ســال 1400، 
نشــان از تــداوم رونــد رو بــه رشــد حــق بیمــه تولیــدی و 
بهبود ترکیب پرتفوی بیمه آسیا نسبت به مدت مشابه 

در سال قبل دارد.

تحقق 7100 میلیارد ریالی 
 سود سرمایه گذاری های

بیمه کوثر
بیمه کوثر توانست در هشت ماه سال1400مبلغ 
محــل  از  را  ســود  ریــال  7هزارو100میلیــارد 

سرمایه  گذاری های گوناگون محقق کند.
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، مدیر سرمایه گذاری 

شــرکت  اقتصــادی  و 
اخبــار  بــا  گفت وگــو  در 
ضمــن  مالــی،  پولــی 
فــوق،  مطلــب  بیــان 
 : د ن کر نشــا طر خا
بــرای  برنامه ریــزی 
افزایش سودهای ناشی 
از سرمایه گذاری ها یکی 
از مهم ترین دغدغه های 

هر شرکت بیمه است، زیرا عموما درآمدهای بیمه گری 
ناچیــز و بعضــا منفــی اســت. بنابراین بیمه کوثــر نیز از 
چنــد ســال قبــل برنامه ریــزی دقیــق و جــدی بــرای ایــن 
عرصــه در نظــر گرفــت کــه خوشــبختانه به نتایــج خوبی 
نیز منجر شد. نوید خاندوزی گفت: بیمه کوثر از حیث 
ســودآوری خالــص در ســال گذشــته رتبــه ســوم را در 
صنعــت بیمــه به خــود اختصــاص داد و منافــع خوبی را 

نصیب سهام داران و ذی نفعان کرد.

ترجمه: محمود نواب مطلق

»لورانــس ژیــرارد«، خبرنــگار اقتصادی 
روزنامــه لوموند کمبود مواد اولیه و تأثیر آن 
بر قیمت محصوالت را بررســی کرده اســت: 
تــا بهــار 2021)1400( فلــزات مــورد اســتفاده 
در جواهرســازی و صنعــت خودرو بیشــترین 

قیمت را به خود اختصاص دادند.
امروز بیشترین عامل در افزایش قیمت 
محصــوالت؛ کمبــود شــدید مــواد اولیــه مــورد 
نیاز در ســاخت آنهاست. پاالدیوم هنوز ماده 
اولیــه مهــم و مطرحی محســوب می شــود. اما 
تــا چــه زمانی این وضع دوام خواهد داشــت؟ 

در رقابــت بــا ســایر فلــزات گرانبهــا پاالدیــوم 
افزایش قیمت چشمگیری نخواهد داشت.

مانــد.  خواهــد  رأس  در  همچنــان  طــال 
چنــدان  جــاری  ســال  بازارهــای  در  اگرچــه 
درخششــی از خــود نشــان نــداده اســت. بــا 
حفــظ تقریبــی قیمــت مــاه ژانویــه خــود )دی 
1399( قیمــت آن حــدود 1780 دالر)1577( 
یــورو در هــر اونــس اســت. امــا در مقایســه 
باشتاب قیمت آن در تابستان 2020) 1399( 
به نحوی آشــکار عقبگرد داشــته است. در آن 
زمان به همان اندازه که اشــعه های خورشــید 
بر همگان می تابیدند این فلز گرانبها در میان 
انگشتان ســوداگران با درخششی فوق العاده 

جرقه زنان  می سوخت و قیمت 2000 دالر در 
هر اونس را پشت سر گذاشت. 

2021)اردیبهشــت1400(  مــه  مــاه  در 
پاالدیــوم بــه باالتریــن قیمــت 
خود رســید. با غلبه بر تمامی 
آن  قیمــت  جاذبــه،  قوانیــن 
ســر به آســمان گذاشــت و به 
هــر  در  دالر   3000 از  بیــش 
انــس رســید و رکــورد قیمــت 
در  قبــال  شکســت.  را  خــود 
ســال 2017)1396( نیــز آغــاز 
فلــز  ایــن  قیمــت  افزایــش 

برخــی  اذهــان  در  را  پرســش هایی  گرانبهــا 
برانگیختــه بــود. از آن زمــان ســیر قیمــت آن 
عمــودی شــد. قیمــت آن از 1000 دالر در هــر 
اونــس گذشــت، 2000 دالر را نیز پشــت ســر 
گذاشــت و به 3000 دالر در هر انس رســید. 
گویــی حبــاب پاالدیــوم دائم در حال پر شــدن 

از گاز هلیــوم بــود. به نحوی که چندین ســال 
ایــن فلــز در رأس  افزایــش  متوالــی قیمــت 
قیمــت ســنگین مــواد اولیه در رده بنــدی بازار 
ســال  در  امــا  داشــت.  قــرار 
ایــن  نتوانســت   )1400(2021
موقعیــت را حفــظ کنــد. از مــاه 
مه )اردیبهشت( ورق برگشت و 
حبــاب افزایــش قیمت پاالدیوم 
در  شــد.  ســوراخ  یــک  قربانــی 
روز محاســبه قیمــت ایــن فلــز 
خاکســتری در مقایســه بــا مــاه 
25درصــد  ژانویــه)دی1399( 
عقبگــرد داشــت و بــه 1800 دالر در هــر انس 
رسید. پاالدیوم رنگ باخت و بیشترین تغییر 
وضــع در میــان مــواد اولیــه در ســال جــاری را 
نصیــب خود کرد. معموال مواد اولیه به ندرت 

دچار این تغییر وضع می شوند.
منبع: لوموند

رنگ باختن پاالدیوم  

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس کل بانــک مرکــزی از رفــع موانع 
بازگشت ارز صادرکنندگان خبر داد.

به گزارش بانک مرکزی، علی صالح  آبادی  
در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری 
همســایه،  کشــورهای  در  ایــران  اســالمی 
گفــت: گســترش مراودات اقتصــادی و تجاری 
بــا همســایگان بســیار مهــم، حیاتــی و دارای 

اهمیت راهبردی است.  
او بــا تشــریح جزئیــات چرخــه امــور در 
ســامانه نیما، افزود: بانک مرکزی دخالتی در 
تعیین نرخ ارز در ســامانه نیما ندارد و توافق 
بیــن صادرکننــده و واردکننــده، تعیین کننــده 

نرخ حواله ارز در این سامانه است.

دربــاره  اعتبــار  و  پــول  شــورای  رئیــس   
واردکننــدگان،  ارزی  تعهــدات  رفــع  ضــرورت 
تاکیــد کــرد: از ابتدای ســال جــاری تاکنون 20 
میلیارد دالر عرضه ارز در ســامانه نیما عرضه 
شــده اســت کــه به مراتب بیــش از میزان کل 
ســال گذشــته اســت؛ عــالوه بــر این در ســال 
جــاری تاکنــون 36 میلیــارد دالر تامیــن ارز در 
کشــور صــورت گرفتــه کــه این میــزان، معادل 

کل سال گذشته است.
او درباره افزایش درآمدهای ارزی ناشی 
از صــادرات نفــت و میعانــات در ســال جــاری 
ابــراز امیــدواری کــرد: ایــن روند تا پایان ســال 

نیز تداوم و بهبود خواهد داشت.

آزادسازی منابع ارزی
همچنیــن  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
گفت: اقدامات خوبی در خصوص آزادسازی 
منابــع ارزی کشــور؛ انجــام شــده اســت کــه 
تــوان بانــک مرکزی برای مدیریــت بازار ارز را 

افزایش داده است.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش نــرخ تــورم در 
ماه های اخیر افزود: الیحه بودجه ســال 1401 
مبتنــی بــر واقعیت هــا و بدون کســری تنظیم 
شــده اســت کــه نقــش مهمی در کنتــرل تورم 

خواهد داشت.
تکالیــف  اینکــه  بیــان  بــا  صالح  آبــادی 

ســال های  بودجــه  در  بانکــی  نظــام  متعــدد 
گذشــته موجــب افزایــش ناتــرازی بانک هــا و 
فشــار مضاعــف بــه بانــک مرکــزی شــده بــود، 
تاکید کرد: این تکالیف در بودجه ســال آینده 
کمتر شــده اســت و این موضوع نقش مهمی 
در کنتــرل خلــق پــول بانک هــا از ســوی بانــک 

مرکزی دارد.
رمزپــول  کــرد: موضــوع  او خاطرنشــان 
دســتور  در  مهــم  مــوارد  جملــه  از  ملــی 
و  زیرســاخت  کــه  اســت  مرکــزی  بانــک  کار 
تدویــن  آن  بــه  مربــوط  دســتورالعمل های 
شــد و در آینــده نزدیک به صورت آزمایشــی 

راه اندازی خواهد شد.

فنــاوری  شــرکت  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
سیســتم  و  معامــالت  ســامانه  بــورس، 
کارگزاری ها دچار مشکل نیستند و اختالل در 
ســامانه های آنالین، فقط مربوط به قطع برق 
در یکی از مراکز داده اســت که ســرویس های 
آنالیــن را تحــت تاثیر قــرار داد این ســامانه ها 

اکنون در حال برگشت هستند.
روح هللا دهقــان در ایــن بــاره بــه پایگاه خبری 
بازارســرمایه )ســنا( گفــت: طــی روز گذشــته، 
شــرکت های  آنالیــن  ســامانه های  برخــی 
کارگزاری هــا دچــار مشــکل شــدند، در حالیکه 
سامانه معامالت آنها به فعالیت مشغول بود 

و سفارشــات مربوط را بدون مشــکل دریافت 
می کردنــد. او دلیــل آن را قطعــی بــرق یکی از 
مراکــز داده ایــن ســامانه ها دانســت و افــزود: 
از آنجایــی کــه ســامانه های آنالیــن روی یــک 
سری دیتاسنتر مستقر است و سرویس دهی 
می کننــد، یکــی از این مراکــز دچار قطعی برق 

می شــود و ایــن مشــکل بــه وجــود می آیــد. او 
تاکیــد کــرد: اغلــب ایــن ســامانه ها اکنــون بــه 
مدار برگشــته اند و اکنون کارشناســان و گروه 
پشــتیبان مربوطه در حال بررسی این مشکل 
هســتند بــه طوری که مابقی ســامانه ها هم تا 

دقایقی دیگر به مدار برمی گردند.  

ســرمايه،  بــازار  کارشــناس  گفتــه  بــه 
بودجــه 1401،  تغییــرات اساســی در الیحــه 
از کاهــش چشــمگیر فــروش اوراق در ســال 
پیــش رو تــا تثبیت نرخ بهــره مالکانه معادن، 
تــا  شــرکت ها  مالیــات  درصــدی   5 کاهــش 
بودجــه مســتقل بــرای صنــدوق تثبیــت بــازار 
همگــی نشــان از عــزم یکپارچــه دولــت بــرای 

رونق بخشی و تثبیت بازار سرمایه دارد.
دربــاره  احمدزاده  اصــل  محمدعلــی 
تغییــرات اساســی در الیحــه بودجــه 1401 بــه 
گفــت:  )ســنا(  ســرمایه  بــازار  خبــری  پایــگاه 
فعاالن بازار سرمایه به اعداد و مواردی که به 
شکل واقع بینانه ای در بودجه لحاظ می شود، 

احترام می گذارند.
او ادامــه داد: آن چیــزی که برای فعاالن 

بــازار ســرمایه در بودجــه مطــرح اســت، قابل 
آنهــا  ارقــام و همگامــی   اعــداد و  بــودن  اتــکا 
بــا واقعیــت اســت. بــرای نمونــه، کاهــش 5 
درصــدی مالیــات شــرکت ها به عنــوان یکی از 
این ارقام، تأثیر مثبتی بر شرکت های بورسی 
می گــذارد و الزم اســت اجرایــی شــود. زیرا به 
نفع شــرکت های پذیرفته شــده در بورس و به 

ویژه شرکت های تولیدی است.
احمــدزاده دربــاره عوامل مرتبط با اعداد 
و ارقام در بودجه که در بازار ســرمایه اثرگذار 
اســت و بــه ثبــات بــازار ســرمایه می انجامــد، 
تصریح کرد: تثبیت نرخ خوراک پتروشیمی ها 
از دیگــر ایــن عوامــل اســت که رشــد بــازار در 

آینده را در پی دارد.
بهــره  ســرمایه،  بــازار  تحلیل گــر  ایــن 

مالکانــه و حــق پروانــه از معــادن را از جملــه 
تغییرات مهم در الیحه بودجه 1401 برشــمرد 
و خاطرنشــان کــرد: بــا تصویــب ایــن موضوع، 
بخــش بزرگــی از بازار از این سیاســت منتفع 
می شــوند و ایــن موضــوع، تثبیــت ســودآوری 
شــرکت ها و همچنیــن افزایــش آن را در پــی 

خواهد داشت.
او درباره کاهش چشمگیر فروش اوراق 
در سال آتی و همچنین بودجه مستقل برای 
صنــدوق تثبیــت بــازار ابــراز کــرد: ایــن اقــدام 
دولــت در ارتبــاط بــا واریــز منابــع مســتقل به 
صندوق تثبیت، بازگشــت و تقویت اعتماد به 

بازار را به دنبال دارد.
احمدزاده اصل خاطرنشان کرد: با توجه 
به تعهداتی که دولت در برابر بازار سرمایه و 

شرکت های پذیرفته شده در بورس دارد، الزم 
اســت حــذف قیمت گذاری دســتوری را نیز به 
آیتم های یادشــده افزود. با این اقدام دولت، 
بــازار ســرمایه می تواند از وضــع رو به کاهش 
به طرف ثبات و افزایش و رشــد شــاخص های 

بورسی در تمامی جهت ها حرکت کند.
او اعــالم کــرد: وضع شــرکت های بورســی 
قیمت هــا  اســت،  امیدوارکننــده  روزهــا  ایــن 
ارزنده انــد و ســودآوری شــرکت ها در گــزارش 
صورت های مالی دوره ای بســیار مطلوب اعالم 
شــده اســت. امیــد مــی رود اقدامــات دولت در 
بودجه در راستای رفع ابهام ها از اعداد و ارقام 
به شفافیت بیشتر در بازار سرمایه منجر شود 
و در پــی آن شــاهد ثتبیــت بــازار و رونــق آن با 

توجه به سودآوری شرکتها باشیم.

از  یکــی  ســال،  هــر  بودجــه  الیحــه 
موضوعاتــی کــه بازار ســرمایه به اخبار مثبت 
و منفی آن به شــدت واکنش نشــان می دهد 
و بایــد بــا توجــه بــه اخبار خــوب بودجه برای 
تغییــر  ســرمایه  بــازار  فعلــی  رونــد  بــورس، 

خواهد کرد یا خیر.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، یکــی از 
اصلی تریــن موضوعاتــی کــه می تواند بــر بازار 
ســرمایه تاثیر مســتقیم داشــته باشــد، الیحه 
بودجــه کشــور بــرای ســال آینــده اســت. ایــن 
مساله در سال های گذشته نیز توانسته تاثیر 

زیادی بر روند بورس بگذارد.
بــا  خــرد  ســهامداران  کــه  صورتــی  در 
آشــنا  بودجه ریــزی  و  کالن  اقتصــاد  مباحــث 
باشــند، می توان امیــدوار بود با روندهایی که 
در بودجــه در نظر گرفته شــده اســت، بورس 
نیز از محل این اتفاقات مثبت می تواند روند 
صعودی بگیرد و به یک روند نوسانی و نزولی 

پایان دهد.
از  اقتصــاد  وزیــر  گذشــته  ماه هــای  در 
تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه سخن به 
میان آورده بود و برخی ســهامداران نیز واریز 
مبالــغ جدیــد به این صنــدوق را اتفاقی مثبت 
بــرای بــازار تلقــی می  کردنــد؛ اما کارشناســان 

نظــرات مختلفــی در ایــن زمینــه داشــته و بــه 
ســازوکار ایــن صنــدوق نقدهــای زیــادی وارد 

می کنند.
 خبر خوب بودجه 1401

برای بازار سرمایه
در الیحه بودجه سال 1401 که صبح روز 
یکشنبه 21 آذرماه از سوی رئیس جمهوری به 
مجلس تقدیم شــد، برای نخستین  بار، ردیف 
مســتقل بــرای صنــدوق تثبیــت بــازار در نظــر 

گرفته شده است.
پرداخــت کل مالیات حاصل از معامالت 
بــازار ســرمایه به صنــدوق تثبیت خبــر مثبتی 
اســت کــه می تواند به شــدت بــر معامالت در 
بــازار ســرمایه تاثیرگــذار باشــد. کارشناســان 
مبلــغ مالیاتــی کــه بــه صنــدوق تثبــت از ایــن 
محــل جدیــد واریــز می شــود را حــدود 10هزار 

میلیارد تومان برآورد می کنند.
عــالوه بــر ایــن نکتــه مثبــت، بدهی های 
صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت مورد 
توجــه دولــت قرار گرفته و مقرر شــده اســت، 
واریــز نشــده های قبلــی نیــز امســال پرداخت 
شــود. به عبــارت دیگر، دولت عــالوه بر واریز 
یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق 

تثبیت بازار، بدهی های ســال های گذشــته به 
این صندوق را نیز جبران خواهد کرد.

 حل مشکل بی اعتمادی
به بازار سرمایه با صندوق 

تثبیت بازار
اصلی ترین مشــکل بــازار نبود اعتماد در 
انجام معامالت اســت و طی ماه های گذشــته 
چنین تصوری میان سهامداران به وجود آمده 
است که قرار نیست، حمایتی از بازار صورت 
گیــرد؛ اما تزریق مبالغ گفته شــده به صندوق 
تثبیــت بــازار بــا وجــود اینکــه مبالــغ هنگفتی 
نیست، می تواند منجر به کاهش بی اعتمادی 
در بــازار شــود کــه ایــن موضــوع می توانــد بــه 
عنــوان مثبت ترین نکته در واریز این مبلغ به 

صندوق تثبیت بازار سرمایه محسوب شود.
بســیاری از کارشناســان معتقدنــد، عدد 
چنــد  را  تثبیــت  صنــدوق  تــوان  پیشــنهادی، 
برابــر افزایش خواهــد داد. اقدامات دولت در 
حرکت به سمت حذف قیمت  گذاری دستوری 
و مداخــالت، جــدی شــد و وعــده دولــت در 
حمایــت از بــازار با مصادیــق متعددی در حال 

تحقق است.

بــازار  تثبیــت  صنــدوق  بــه  پــول  ورود 
می توانــد یکــی از جدی تریــن معضــالت ایــن 
روزهای بازار سرمایه را یعنی کمبود نقدینگی 
و تقاضــا را تــا حــدود زیــادی از بیــن ببرد. این 
مســاله تــا حــدود زیــادی می توانــد بــازار را به 

آغاز یک روند متعادل امیدوار کند.
در صورتــی کــه این اعــداد و ارقام که در 
بودجه سال آینده برای وارد شدن به صندوق 
تثبیت بازار مطرح شــده است، اجرایی شود، 
مــی توان گفت ســهامداران به وعــده حمایت 
پول هــای  و  امیــدوار شــده  بــورس  از  دولــت 

پارک شده وارد بازار سرمایه خواهد شد.
 اکنــون بــه نظــر می رســد بار دیگــر بحث 
صنــدوق  منابــع  تخصیــص  و  منابــع  تزریــق 
توســعه برای صندوق تثبیت بازار ســرمایه در 
دستور کار دولت قرار گرفته و همزمان شدن 
این اقدام با وضع بســیار ارزنده بازار و ســایر 
اخبــار خــوش بودجــه  ای، نویــد روزهای خوب 
برای بازار سرمایه را تا پایان سال خواهد داد.
پــس  ســال  دو  بــازار،  تثبیــت  صنــدوق 
مهرمــاه  از  یعنــی  آن،  اساســنامه  انتشــار  از 
ســال 96، بــه منظــور تثبیــت بــازار ســرمایه و 
محافظت از نوسانات شدید در وضع بحرانی 

بازار آغاز به کار کرد.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: رفع موانع 
بازگشت ارز صادرکنندگان

صالح  آبادی از راه اندازی رمز پول ملی در آینده نزدیک خبر داد

»سامانه معامالت بورس مشکلی ندارد«
به گفته مدیرعامل شرکت فناوری بورس، اختالل روز گذشته معامالت مربوط به »سامانه آنالین« کارگزاری ها است

 احمدزاده، کارشناس بازار سرمايه مطرح کرد: از تغییرات الیحه 
بودجه 1401 تا تثبیت بورس

تخصیص بودجه مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه

در سایت روزنامه بخوانید:
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JRC و ارتقاء سیستم ناوتکس MF/HF موضوع مناقصه : تعمیرات اساسی سیستم های
- مهلت و نحوه دریافت اسناد :

مورخ  اداری  وقت  پایان  تا   1400/09/21 تاریخ  از  توانند  می  مناقصه  در  شركت  متقاضیان 
1400/09/28 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت به دریافـت )خرید( 

رایگان اسناد اقدام نمایند. 
* ضمناً دریافت آگهی از سایت های    www.shahidrajaeeport.pmo.ir                        نیز 

امکان پذیر و رایگان می باشد.
- مهلت و محل تسلیم پاكات و بارگذاری اسناد:

تدارکات  در سامانه   1400/10/12 14:00مـورخ  تا ساعت  را  پیشنهـادات خود  باید  متقاضیان 
الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند. 

*  تبصره 1: متقاضیان مكلفند عالوه بر بارگذاری اسناد خود در سایت مذكور نسبت به تحویل 
فیزیكی صرفاً پاكت الف محتوی ضمانتنامه شركت در مناقصه حداكثر تا مورخ 1400/10/13 
ساعت 14:00 به دبیرخانه مركزی اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – مجتمع بندری 

شهیدرجایی – ساختمان مركزی – طبقه همكف اقدام نمایند.
* تبصره2 : کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
گشایش پاكت الكترونیكی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( 
عدم  در صورت  گران  مناقصه  است  الزم  و  شد  خواهد  انجام    www.setadiran.ir آدرس 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند بدیهی است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه مذکور 

پیشنهاد ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمی گردد.
تضمین شركت در مناقصه : مناقصه گران می بایست ضمانتنامه بانكی بدون قید و شرط و 

قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 4101064571214853 بنام 
تنخواه گردان پرداخت بندر شهید رجایی نزد بانك مركزی به مبلغ  000ر000ر450  )چهارصد 

و پنجاه میلیون( ریال ارائه نمایند. 
- شماره اقتصادی كارفرما: 4113-1957-7986

- شناسه ملی : 14000180614
IR 920100004101064571214853 : شماره شبا -

- آدرس دستگاه مناقصه گذار : بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره كل بنادر 
و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی – تلفن : 

07632123606
- برآورد اولیه مناقصه :  000ر000ر000ر9 )نه میلیارد( ریال

- مدت اجرای كار : 6 ماه
- شرایط اختصاصی :

1- كسب حداقل 60 امتیاز ارزیابی كیفی طبق معیارهای ارزیابی كیفی
2- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر شرکت

- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات:
تاریخ 1400/10/14 ساعت 09:00 مجتمع بندری شهیدرجایی – ساختمان مركزی اداره كل – 

طبقه سوم – دفتر مدیر كل
تبصره : دریافت اسناد ،مراحل ثبت نام و بارگذاری كلیه اسناد و مدارك می بایست از طریق 

سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( انجام پذیرد.
- اسناد باید با كیفیت باال و خوانا )400 یا dpi 300( اسكن و بارگذاری گردد . در صورت ناخوانا 

بودن ، به اسناد مذكور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر شهیدرجایی شناسه آگهی : 1237093

وزارت راه و شهرسازی 
سازمان بنادر و دریانوردی

 اداره کـل بنـادرودریانـوردی استـان هرمـزگـان 
))تجدید آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای((

شماره : 13/ فنی / 1400

iets.mporg.ir

  

موضـوع مناقصـه: تهیـه و نصـب پایـه و تابلوهـای راهنمـای مسـیر مطابق شـرح خدمات منـدرج در 
اسـناد و مـدارک و شـرایط مناقصـه و قـرارداد منضـم.

مبلغ سـپرده شـرکت در مناقصه: 1.250.000.000 )یک میلیارد و دویسـت و پنجاه میلیون( ریال 
به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان.
مهلـت دریافـت اسـناد حداکثـر تـا تاریـخ 1400/10/09 از اداره پیمـان و رسـیدگی، مهلـت قبـول 
پاکتهـا در مـورخ 1400/10/12 در محـل  بازگشـایی  تاریـخ 1400/10/11 و  تـا  پیشـنهادات حداکثـر 

شـهرداری کاشـان خواهـد بـود.
- هـر گاه برنـدگان اول تـا سـوم مناقصـه، حاضـر بـه عقـد قـرارداد در مهلـت مقـرر نشـوند، سـپرده 

شـرکت در مناقصـه ایشـان بـه ترتیـب ضبـط خواهـد گردیـد.
- کلیـه هزینـه هـای چـاپ آگهـی بـه عهـده برنـده مناقصـه مـی باشـد و شـهرداری در رد یـا قبـول هـر 

یـک از پیشـنهادها مختار اسـت. 
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است. 

تلفن: 55440055-8)031(

شهردار کاشان -  حسن بخشنده امنیه

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 1400/66
ت اول(» مرحله دوم«

) نوب

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/22 نوبت دوم : 1400/10/01

شركت شهرك های صنعتی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( ) عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضالب فاز 5 و اصالح شبکه موجود 
شهرک صنعتی مورچه خورت ( به شماره ) 2000001281000142 ( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی  پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس WWW.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 

1400/09/21 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1400/09/27 

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاریخ 1400/10/09
زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی : ساعت 8:30 صبح روز شنبه تاریخ 1400/10/11

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .
موضوع مناقصه : عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضالب فاز 5 و اصالح شبکه موجود شهرک صنعتی مورچه خورت

مبلغ برآورد اولیه : 205،352،584،448 ریال و براساس فهارس بهای سال 1400 سازمان برنامه و بودجه کشور ) اعتبار طرح جاری (
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 8،007،052،000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران رتبه 5 یا باالتر در رشته آب
مدت اجرا : 12 ماه 

حضور در جلسه توجهی مطابق اسناد مناقصه الزامیست .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف :  آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن ، مجموعه اداری امیرکبیر ، شرکت 

شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن 03132647300
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934 – 021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سامانه WWW.setadiran.ir  بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است .

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهانتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/21 نوبت دوم : 1400/09/22

شناسه آگهی : 1240686

فراخوان مناقصه  عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( یک مرحله ای
 دوم(

 نوبت
(

 
رشکت شهرک اهی صنعتی اصفهان

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

شماره  مجوز  و   1400/06/13 فوق العاده  عمومی  مجمع  مصوبۀ  به استناد  می ر ساند  به اطالع 
1400/402/51923 مورخ 1400/04/12 بیمه مرکزی ج.ا.ا و مجوز شمارۀ 089 – 754007 /004 مورخ 
1400/06/02 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 3.900 میلیارد ریال 
به مبلغ 5.000 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید 
سهام، تعداد 1.005.746.376 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده 
است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 
94.253.624 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به 

مجوز شماره 41/221789 مورخ 1400/09/16 اداره ثبت شرکتها به شرح زیر عرضه می گردد:
1( موضوع فعالیت شرکت: 

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از :
* انجام عملیات بیمه ای اتکایی درانواع رشته های بیمه بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی 

بیمه مرکزی ج. ا. ایران.
* تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در 

چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج. ا. ایران .
* قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی درحدود مقررات مربوط، مشروط به 

رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج. ا. ایران اعالم می کند.
* سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب 

شورای عالی بیمه.

    تبصره : میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج .ا. ایران 
تعیین و ابالغ می نماید.

2( مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: 
N.B.O16 دفتر مرکزی: جزیره کیش – خیابان سنائی – بلوار اندیشه – قطعه

دفتر ارتباطی: تهران – بلوار نلسون ماندال )بلوار آفریقا( – خیابان قبادیان شرقی – شماره یک
نشانی شعب شرکت: شرکت فاقد شعبه است.

کد پستی: 1917635711
3( سرمایۀ فعلی شرکت: 3.900.000.000.000 ریال،

4( موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالی 
5( محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده و آورده نقدی

6( مبلغ افزایش سرمایه: 1.100.000.000.000 ریال،
7( مبلغ سرمایه پس از افزایش: 5.000.000.000.000 ریال،

8( مدت شرکت: نامحدود
9( نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10( ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال،
11( مبلغ مشارکت  شده توسط سهامداران شرکت: 1.005.746.376.000 ریال،

12( تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 94.253.624 سهم،
13( مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: 

* شرکت بیمه البرز )سهامی عام( ثبت شده به شماره 6796 و شناسه ملی 10100314776 و شرکت 
سرمایه گذاری صبا تأمین )سهامی عام( ثبت شده به شماره 147960 و شناسه ملی 10101908370 

بعنوان اعضای علی البدل می باشند.
14( شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

طبق ماده 19 اساسنامه، در کلیه مجامع عمومی ، صاحبان سهام میتواند شخصاً ، یا وکیل یا قائم 
مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام 
خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار ، برای هر یک سهم 
فقط یک رای خواهد داشت. در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه اصل ورقه سهام 

یا گواهی موقت نقل و انتقال سهم حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت.
15( مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

تقسیم سود طبق قانون تجارت و بر اساس نظر مجمع عمومی عادی سالیانه صورت می گیرد. 
همچنین طبق ماده 52 اساسنامه ، وضع اندوخته قانونی و سرمایه ای از سود خالص شرکت و 
بر اساس قانون تجارت و آیین نامه های بیمه مرکزی ج.ا.ایران انجام می شود. به پیشنهاد هیأت 
مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر 
اندوخته ها کنار گذاشته شود. طبق ماده 54 اساسنامه ، تصفیه پس از انحالل شرکت با متابعت 

از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد.
16( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

17( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل 
تبدیل به سهام است.

18( مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق 
مشارکت است.

19( مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: 
و  کوتاه مدت  بدهی های  مجموع   1399/12/30 شدۀ  حسابرسی  مالی  صورت های  با  مطابق 
بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با 5.788.683 میلیون ریال و صفر می باشد. همچنین بر اساس 
یادداشت شماره 40 همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی های احتمالی به همراه 

مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با صفر می باشد.
20( مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/09/22 آغاز و تا 

پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/10/11 به مدت  20 روز ادامه خواهد داشت. 
تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه 

تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.
21( حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و 
حداکثر 94.253.624 سهم با رعایت حدود مقرر در ماده 33 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران 

و بیمه گری. 
22( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: 

آن  ناشر در  آگهی های  و  اطالعیه ها  روزنامۀ کثیراالنتشاری که  23( روزنامۀ کثیراالنتشار: 
منتشر می شود روزنامۀ دنیای اقتصاد و اقتصاد کیش میباشد. همچنین اعالمیه مذکور در 
روزنامه های عصر اقتصاد و اخبار کیش ) بر اساس مفاد ماده 177 الیحه اصالحی قسمتی از 

قانون تجارت( نیز منتشر می گردد. 
نزد  امین )سهامی عام(  اتکایی  بیمه  به ثبت شرکت  با توجه  24( چگونگی پذیره نویسی: 
سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری 
انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی 
نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می بایست 
عالوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. 
25( مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم های دریافتی توسط کارگزار 

ناظر در پایان هر روز معامالتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه، به حساب زیر واریز می گردد:

حساب شمارۀ 2-14669088-8100-205 به نام شرکت بیمه اتکایی امین )سهامی عام( ، نزد 
بانک پاسارگاد شعبۀ آفریقا کد 205

26( کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعالمیۀ پذیره نویسی 
و آخرین صورت های مالی به ادارۀ ثبت شرکت های کیش تسلیم شده است. همچنین گزارش 
توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام 
در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس 

عالقه مندان می باشد.
27( مشخصات سهامداران:

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام شرکت بیمه اتکایی امین )سهامی عام(
ثبت شده به شمارۀ 1672 و شناسه ملی 10861533126

هیئت مدیره شرکت بیمه اتکایی امین )سهامی عام( 

28( نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت: 
در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره نویسی 
تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی ، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )سهامی 
عام( متعهد گردیده حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی عرضه عمومی نسبت به خرید کلیه حق تقدم 

های استفاده نشده اقدام نماید.
نکات مهم:

* مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
* ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران 
خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات 

ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.
* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات 
قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، 
تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار 

توسط سازمان نمی باشد.
* پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه 

مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار 

و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای 

* مطابق با ماده 33 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، تملک بیش از 20 درصد سهام 
شرکت های بیمه ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی باشد.

* با توجه به مادۀ 6 آیین نامه شمار ه 40 ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب شورای 
عالی بیمه، مجموع اشخاص زیر در هر حالت یك شخص محسوب می شوند: 

1. شخص حقیقی متقاضی بعالوه اقارب نسبی و سببی درجه یك از طبقه اول شامل پدر، مادر، 
فرزند، همسر، پدر و مادر همسر.

2. شخص حقوقی متقاضی بعالوه سایر اشخاص حقوقی كه متقاضی بطور مستقیم یا با واسطه 
در آنها بیش از 20 درصد حق رأی داشته باشند.

3. اشخاص حقوقی كه شخص حقیقی متقاضی و یا اقارب مندرج در بند فوق در آن بیش از 20 
درصد حق رای داشته باشند.

4. اشخاص حقوقی كه یك شخص حقیقی یا حقوقی همزمان بطور مستقیم یا با واسطه در آنها 
بیش از 20 درصد حق رای داشته باشند.

* در رعایت ماده 4 آیین نامه شماره 40 ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، وزارتخانه 
ها، مؤسسه های دولتی، مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شركت های موضوع ماده 

2 "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" نمی توانند جزء مؤسسین شرکت بیمه باشند. 
* اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به آنها نمی توانند در پذیره نویسی سهام شركت بیمه اتکایی 
امین )سهامی عام(  شركت نمایند. در صورت شركت نهادهای مذكور در پذیره نویسی، وجوه 

واریز شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.

اشخاص حقیقی یا حقوقی
شماره ثبت 

اشخاص حقوقی
شناسه ملی اشخاص 

حقوقی
سمتکد ملیشماره شناسنامهنام پدرنماینده

شرکت سرمایه گذاری های 
خارجی ایران

8952690491664رضااسداله عباسی13849610101815789
 رئیس هیات مدیره 

– غیر موظف

507130033881626سید حجت الهسید مصطفی کیایی1900310100641966شرکت بیمه دانا )سهامی عام(
مدیرعامل و نائب رئیس 

هیات مدیره – موظف

56604839396639مشهدی آقافرشید پورکاویان46010103858742شرکت سهامی بیمه ایران
 عضو هیات مدیره 

– غیر موظف

156300036171646عباسمهدی شریفی679510100314757شرکت بیمه آسیا )سهامی عام(
 عضو هیات مدیره 

– غیر موظف

شرکت توسعه کسب و کار 
سبا )سهامی خاص(

22870056200420محمد حسنخسرو حقیقی پناه9496410101390322
 عضو هیات مدیره 

– غیر موظف

موضوع فعالیتمیزان تعهداتشخصیت حقوقینام متعهد

سرمایه گذاریبه میزان کل حق تقدم های استفاده نشدهسهامی عامشرکت سرمایه گذاری صبا تأمین

درصد مالکیتتعداد سهامنوع شخصیت حقوقینام سهامدار

586,799,98415.05سهامی عامشرکت بیمه آسیا

584,997,48415.00سهامیشرکت سهامی بیمه ایران

497,485,24312.76سهامی خاصشرکت توسعه کسب و کار سبا

441,189,09011.31سهامی عامشرکت بیمه دانا

573,3610.01سهامی خاصشرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران

238,004,5456.10سهامی خاصشرکت بیمه ایران معین

259,635,3366.66سهامی عامشرکت بیمه البرز

255,747,0386.56سهامی عامشرکت سرمایه گذاری صبا تأمین

149,293,0503.83صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم

118,038,7063.03سهامی عامبانک صادرات

108,202,1472.77سهامی عامبانک تجارت

69,000,5771.77سهامی خاصصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا

59,019,3521.51سهامی عامبانک ملت

213,036,2005.46-سایر سهامداران حقوقی ، صندوق ها و سبد های سرمایه گذاری

318,977,8878.18-سهامداران حقیقی

3.900.000.000100جمع

کاربران اوانو می توانند تا 23 آذرماه از تخفیف های 
جذاب تا 65 درصدی خرید کتاب بهره مند شوند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اوانــو، کاربــران اوانــو 
می تواننــد تــا 23 آذرماه با مراجعه به فروشــگاه آنالین 
اوانو، کتاب های مورد نیاز خود را با تخفیف های جذاب 
تا 65 درصد خریداری کنند.گفتنی است کاربران اوانو که 
تا 23 آذرماه در اوانو کتاب مورد عالقه خود را خریداری 
کننــد، عالوه بر بهره منــدی از تخفیف های جذاب تا 65 
درصد، در قرعه کشی یک دستگاه مک بوک شرکت داده 

خواهند شد.

بخش کتاب فروشگاه اوانو شامل مجموعه کاملی 
از انواع کتاب در حوزه های مختلف از جمله کتاب های 
انگیزشی، روانشناسی، داستان های فارسی، اقتصادی، 
کودکان، مهارت های زبان و کتاب های مخصوص آیلتس 

می شود.
عالقه مندان می توانند برای بهره مندی از تخفیف های 
خریــد کتــاب اوانو و  شــرکت در قرعه کشــی یک دســتگاه 
 https://ewano.app مک بوک، اپلیکیشن اوانو را از طریق
نصــب و کتــاب مورد نظر خود را از فروشــگاه آنالین اوانو 

خریداری کنند.

هدیه هیجان انگیز اوانو برای دوست داران کتاب، تا 65 درصد 
تخفیف ویژه خرید کتاب و شرکت در قرعه کشی مک بوک
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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 
خرم آبـاد به شـرح ذیـل:

مورخـه   140060325001006872 شـماره  رای  و   1400114425001000682 کاسـه  پرونـده 
1400/8/15 بـه تقاضـای محمـد بهرامـی شـینه فرزنـد علی اکبـر نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب 
سـاختمان )تجاری( به مسـاحت 67/33 مترمربع مجزی شـده از پاک شـماره 2091  اصلی واقع 
در بخـش 1 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه علیمـردان والیـزاده معجـزی بـه 
واسـطه محمدحسـین والیـزاده معجـزی رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردیـد. مراتـب در اجـرای مـاده 
3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی در دو نوبـت به فاصلـه 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 تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/9/7 - تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/22

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

موضوع ماده 3 قانون 13 آئین 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 
خرم آبـاد بشـرح ذیل:

مورخـه   140060325001006583 شـماره  رای   1400114425001000895 کاسـه  -پرونـده 
1400/08/06 بـه تقاضـای اکـرم طـاری فرزنـد علیرضـا نسـبت بـه ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان 
مسـکونی  بـه مسـاحت 395 مترمربـع مجـزی پـاک شـماره 25 فرعـی از 5 اصلـی واقـع در بخـش 
و  رومیانـی  بهـرام  و  رشـیدفر  عبدالـه  اولیـه  مالـک  مالکیـت  از  خروجـی  خرم آبـاد  شهرسـتان   4
همایـون پورسـرتیپ  رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردیـد. مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن 
اطـاع  بـه فاصلـه 15 روز جهـت  نوبـت  فاقـد سـند رسـمی دو  اراضـی و سـاختمان های  تکلیـف 
مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد  از تاریـخ 
نشـر 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 قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/22

صید آقا نجفوند دریکوندی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

موضوع ماده 3 قانون 13 آئین 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 
خـرم آبـاد بشـرح ذیل :

مورخـه  شـماره140060325001007107  رای  کاسـه1400114425001000472  -پرونـده 
یک بـاب  ششـدانگ  بـه  نسـبت  غامعلـی  فرزنـد  مهرپـور  لطفعلـی  تقاضـای  بـه   1400/8/18
سـاختمان مسـکونی  به مسـاحت 12/167 مترمربع مجزی پاک شـماره 16 اصلی واقع در بخش 
اولیـه صیدمـراد دالونـد رسـیدگی و  از مالکیـت  مالـک  )زاغـه( خروجـی  10 شهرسـتان خرم آبـاد 
تاییـد و انشـاء گردیـد مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در 
روزنامـه کثیـر االنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد  از تاریـخ نشـر 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 
اعتراض،دادخواسـت خـود را  بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/22

صید آقا نجفوند دریکوندی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

موضوع ماده 3 قانون 13 آئین 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 
خرم آبـاد بشـرح ذیـل :

مورخـه  شـماره140060325001007022  رای  کاسـه1398114425001001002  -پرونـده 
1400/08/16 به تقاضای  مجتبی فاح نژاد فرزند محمد نسـبت به ششـدانگ  یکباب سـاختمان 
تجاری  به مسـاحت 40/79 مترمربع مجزی پاک شـماره 16 اصلی واقع در بخش 10شهرسـتان 
خرم آباد)زاغـه( خروجـی از مالکیـت  مالـک اولیـه گردعلـی دالونـد رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردیـد 
مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطاع مالکین و سـایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشـار و 
محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند  از تاریخ نشـر اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/22

صید آقا نجفوند دریکوندی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

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 
خرم آبـاد به شـرح ذیـل:

مورخـه   140060325001005656 شـماره  رای  و   1398114425001000903 کاسـه  پرونـده 
1400/7/4 بـه تقاضـای پرویـن عزیزپـوری فرزنـد خیرالـه نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب سـاختمان 
مسـکونی به مسـاحت 153/41 مترمربـع مجـزی پـاک شـماره 1  فرعـی از 5 اصلـی واقـع در بخـش 
4 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه دوسـتعلی حیـدری رسـیدگی و تاییـد و 
انشـاء گردیـد. مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند 
رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع مالکیـن وسـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه 
کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/9/7  -  تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/22

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

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

آرای صـادر هیـأت حـل اختـاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 
خرم آبـاد بشـرح ذیـل:

مورخـه   140060325001006643 شـماره  رأی  و   1399114425001000865 کاسـه  پرونـده 
یک بـاب  شـش دانگ  بـه  نسـبت  صیدمحمـد  فرزنـد  دالونـد  حمیـد  تقاضـای  بـه   1400/08/06
سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 152.56 مترمربـع مجـزی شـده از پـاک شـماره 16 اصلـی واقـع 
در بخـش 10 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه صیدمحمـد دالونـد رسـیدگی و 

تأییـد و انشـاء گردیـد.
مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطاع مالکین و سـایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشـار و 
محلی آگهی می گردد در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/09/22 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/07

صیدآقا نجفوند دریکوندی  - رییس اداره اسناد و امالک خرم آباد

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

آرای صـادر هیـأت حـل اختـاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 
خرم آبـاد بشـرح ذیـل:

مورخـه   140060325001006647 شـماره  رأی  و   1399114425001000866 کاسـه  پرونـده 
یک بـاب  شـش دانگ  بـه  نسـبت  صیدمحمـد  فرزنـد  دالونـد  حمیـد  تقاضـای  بـه   1400/08/06
سـاختمان مسـکونی- تجـاری به مسـاحت 85.05 مترمربـع مجـزی شـده از پـاک شـماره 16 اصلـی 
واقع در بخش 10 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه صیدمحمد دالوند رسیدگی 

و تأییـد و انشـاء گردیـد.
مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطاع مالکین و سـایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشـار و 
محلی آگهی می گردد در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/09/22 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/07

صیدآقا نجفوند دریکوندی - رییس اداره اسناد و امالک خرم آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم اکـرم عابـدی بـا تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی مصـدق به مهر دفترخانه 
3 همدان برابر وارده شـماره 13197 مورخه 1400/09/14 مدعی اسـت که سـند 
مالکیـت پـاک 1732 فرعـی 175 اصلـی واقـع در حومـه بخـش دو همـدان بـه 
شـماره مسلسـل 508295 ذیـل ثبـت 73444 دفتـر427 صفحـه 230 بـه علـت 
نامعلوم مفقود گردیده و در بیع شـرط نیسـت لذا به اسـتناد تبصره الحاقی به 
مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود تـا هرکسـی مدعی 
انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار این 
آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسـناد و اماک مراجعه و ضمن ارائه اصل 
سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم نمایـد درصـورت 
انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا درصورت اعتراض چنانچه اصل 
سـند مالکیـت ارائـه نگـردد سـند مالکیـت المثنـی به نام متقاضی صادر و تسـلیم 
خواهـد شـد.مراتب بـر اسـاس آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع امـاک تهیـه و 

گـزارش شـده اسـت م.الـف: 1335 
حمید سلگی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 شهرستان همدان 

مفقودی
 کارت ، بـرگ سـبز و سـند کمپانـی اتومبیـل وانـت پیـکان بـه 
شـاره موتور ۱۱۲۸۴۰۸۳۷۷۸  شـماره شاسـی ۱۲۱۵۹۸۹۴  پالک 
انتظامـی  ایـران ۴۳ - ۱۹۸ و ۸۹  متعلـق بـه آقـای محمـود کهکـی 

مفقـود و فاقـد اعتبـار مـی باشـد .

مفقودی
پلاک  شلماره  بله  سلاندرو   خلودرو  کارت  و  سلبز  بلرگ  سلند 
 NAPBSRBYAG1004996 :۳6۷ل66 ایران ۷۷ شلماره شاسلی
 و شلماره موتلور : K4MC69۷_ R02004۷  بله نلام  اینجانلب 

میثم علی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اجرای طرح مطالعات 
 مقاوم سازی ایستگاه اول

تله کابین عون ابن علی تبریز
مدیرعامــل ســازمان عمــران تبریــز از اجــرای طرح 
مطالعــات محــدوده ایســتگاه اول تلــه کابیــن عون ابن 

علی تبریز خبر داد 
بــه گــزارش امــور ارتباطات ســازمان عمــران تبریز، 
بابک شریفی تصریح کرد: این مطالعات شامل بازبینی 
طرح محوطه و مقاوم ســازی ســازه موجود اســت که به 
همت معاونت طراحی و مهندسی سازمان عمران تبریز 
اجــرا شــده اســت. او با بیان اینکه ایــن مجموعه یکی از 
جاذبه های گردشــگری شــهر تبریز  محســوب می شــود، 
افــزود: ایســتگاه اول تلــه کابیــن تبریــز به منظــور رفــاه 
گردشــگران نیــاز به مقاوم ســازی و اختصــاص فضاهای 
تفریحی دارد. مدیرعامل سازمان عمران هدف از اجرای 
پروژه مقاوم ســازی ایســتگاه اول تله کابین را اختصاص 
فضــای خدماتــی و تفریحــی و گردشــگری بــه ســاختمان 
محــدوده  شــمالی  ترانشــه های  پایدارســازی  موجــود، 
ورودی، اصــاح خیابــان و دسترســـی بــه تلــه کابیــن بــه 
لحاظ هندسـی به شـکل استاندارد و نیز تفکیک حاشیه 

فضاي سبز و پیاده رو بیان کرد.

بیش از 17هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری در بخش 

صنعت قم 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اعالم 
کــرد کــه بــر اســاس هدفگذاری صــورت گرفته تــا پایان 
آبــان  ســال جاری بیــش از ۱۷هــزار و ۴۷۵ میلیارد ریال 
ســرمایه گذاری در راســتای توســعه صنعتــی، معدنی و 
افزایش فعالیت های تجاری استان انجام شده  است.

محمــود ســیجانی دیــروز درگفت وگو بــا ایرنا، بیان 
کرد: میزان تعهد ســرمایه گذاری در بخش های یاد شده 
طــی ســال جاری 1۶هــزار و ۵00 میلیــارد ریال بــود که با 
تــاش  صورت گرفته و مشــارکت فعــال بخش خصوصی 
ایــن میــزان بــه صــورت 100 درصــد محقــق شــده و از 
برنامه جلوتر هســتیم. او با توجه به اهمیت حمایت از 
تولیدکنندگان برای ســرعت بخشــیدن به پیشرفت های 
اقتصــادی اســتان افــزود: توســعه فعالیت هــای تولیــدی 
امــکان بســیار خوبــی بــرای افزایــش اشــتغال در قــم را 
بــه همیــن دلیــل مســئوالن اســتان  فراهــم می کنــد و 
رئیــس ســازمان  دارنــد.  ایــن بخــش  بــه  ویــژه ای  نــگاه 
صمــت ادامــه داد: در همیــن رابطــه اســتفاده هرچــه 
بهتــر از ظرفیت هــای صنعتــی و معدنی قم با مشــارکت 
و ســرمایه گذاری بخش خصوصــی طــی ســال های اخیــر 
موجب افزایش حجم تولید و صادرات محصوالت و نیز 

گسترش فرصت های شغلی در این استان شده است.
ســیجانی گفــت: بر اســاس برنامه ریزی های انجام 
و ۳00 فرصــت شــغلی  ۶ هــزار  طــی ســال جاری  شــده 
جدیــد در حــوزه فعالیت هــای صنعتــی و معدنی اســتان 
فراهــم خواهــد شــد کــه از این میزان چهــار هزار و ۶۹۷ 
مــورد آن تاکنــون ایجــاد شــده  که نشــان دهنــده تحقق 
۷۵ درصــدی برنامــه مــورد نظــر در این بخش اســت. او 
بیان کرد: فعالیت های تولیدی در قم مســیر رو به رشــد 
خود را با نگاه به ظرفیت های زیست محیطی و اولویت 
ســرمایه گذاری در صنایــع پــاک و کم آب بــر ادامه خواهد 
داد و از ظرفیت هــای اســتان در ایــن بخــش بــرای ایجاد 
اشتغال و درآمدزایی بیشتر استفاده خواهد شد. حجم 
ســرمایه گذاری انجام شــده بــرای واحدهــای صنعتــی قم 
حــدود 80 هــزار میلیــارد ریال اســت که با ایــن حجم از 
ســرمایه گذاری صــورت گرفتــه در حــدود 2 هــزار و 400 
واحد صنعتی و تولیدی استان برای بیش از ۶0 هزار تن 
فرصــت اشــتغال ایجاد شده اســت. قم دارای ۷ شــهرک 
صنعتــی شــکوهیه، الغدیــر، چــاپ و نشــر، ســلفچگان، 
محمودآبــاد، درودگــران، فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
)I.C.T( و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو 
و طغــرود اســت کــه هر کدام از آن هــا موقعیت ممتازی 

برای توسعه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال دارد.

خبـــــــــــــــــر

۹۹.۵ درصد مصارف آب 
خراسان جنوبی از منابع 

زیرزمینی است
معــاون حفاظــت و امــور اجتماعــی حوضــه آبریــز 
فــالت مرکــزی و مــرز شــرقی کشــور اعــالم کــرد کــه از 
مجمــوع یــک میلیــارد و ۷۰ متــر مکعــب مصــرف آب 
در خراســان جنوبــی بیــش از ۱ میلیــارد متــر مکعــب از 
منابع آب زیرزمینی تامین می شــود که موجب کاهش 
محسوس سطح آب در دشت های استان شده است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای 
خراســان جنوبــی، عبــدهللا فاضلــی شــنبه در نشســت 
هم اندیشــی با هیات مدیره نظام صنفی کشــاورزی این 
اســتان افــزود: بــرای حفظ ظرفیت هــای آبخوان هــا باید 
طــرح احیــا و تعادل بخشــی بــا همــکاری دســتگاه های 

مربوط اجرایی شود.
زمیــن و  گــرم شــدن  بارندگــی،  او گفــت: کمبــود 
کاهــش ســطح منابــع آب زیرزمینــی در کشــور به ویــژه 
اســتان خراســان جنوبی، وضع شــکننده و ناپایداری در 

منابع آبی ایجاد کرده است.
معــاون حفاظــت و امــور اجتماعــی حوضــه آبریــز 
فــات مرکــزی و مــرز شــرقی کشــور بــا بیــان اینکــه آب 
کاالیــی ارزشــمند و بــدون جایگزیــن اســت، افــزود: این 
منابــع ســرمایه همگانــی اســت کــه هــر ســال از میــزان 

ذخیره آن کاسته می شود.
فاضلــی بر نقش مهم نظام های صنفی کشــاورزی 
در مدیریت منابع آب تاکید و تصریح کرد: کمبود منابع 
آب در خراســان جنوبــی موجــب افزایــش مهاجــرت بــه 
استآن های دیگر شده است که مسئولیت ما را در قبال 

منافع عمومی و استان سنگین تر می کند.
آب  منابــع  تعادل بخشــی  طــرح  اجــرای  بــه  او 
زیرزمینی پرداخت و گفت: هرچند تمامی این 1۵ پروژه 
به دالیل اعتباری اجرایی نشده اما اقدامات ارزشمندی 
همچــون کنتــرل اضافه برداشــت از چاه های کشــاورزی 

صورت گرفته است.

اثــر  بــر  کشــور  آب  شــوری  گفــت:  مســئول  ایــن 
برداشــت بی رویــه از 40 ســال گذشــته بیــش از 2 برابــر 
شــده و عاوه بــر کاهــش آب، موجــب شــوری منابع آب 
و منابــع خــاک نیز شــده اســت لــذا باید دنبــال قوانینی 

باشید که این دو منبع حیاتی را حفظ کنیم.
و  آبخــوان داری  بحث هــای  کــرد:  بیــان  فاضلــی 
آبخیــزداری در بیســت و هفتمیــن جلســه شــورای عالی 
آب مصــوب شــد کــه برنامه هــای آن بایــد بــا همــکاری 
ســازمان برنامه و بودجه، جهاد کشــاورزی، شــرکت های 
و  اولویت بنــدی  عضــو  دســتگاه های  و  منطقــه ای  آب 

اجرایی شود.
این مســئول تغییر الگوی کشت، افزایش راندمان 
ایجــاد  و  گلخانــه ای  شــهرک های  احــداث  کشــاورزی، 
صنایــع کــم آب طلــب را از مهمتریــن راهکارهــای حفــظ 
منابع آبی برشــمرد و گفت: هدف اصلی از اجرای همه 
ایــن برنامه هــا و راهکارهــا در درجــه اول، تثبیت افت و 
پایداری ســطح آب در دشــت ها و در مرحله بعد احیای 

آبخوان ها به صورت مستمر و پایدار است.

اخبـــــــــــــــــار

اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  بوشــهر  اســتاندار 
توســعه روابط با کشــور چین از سیاســت ها 
و اولویت های مهم دولت اســت، با توجه به 
ظرفیــت  اقتصــادی این اســتان در بخش های 
مختلــف، اســتقرار دفتر ســرمایه گذاری چین 

در بوشهر ضروری دانست.
عمومــی  روابــط  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
اســتانداری بوشــهر، دیروز احمــد محمدی زاده 
بــا هیــات ســرمایه گذاری چینــی  در نشســت 
پروژه هــای  از  بخشــی  افــزود:  بوشــهر  در 
زمینــه  در  بوشــهر  اســتان  ســرمایه گذاری 
راهســازی،  بنــدر،  فــرودگاه،  ســد،  ســاخت 
گردشــگری  طرح هــای  بیمارســتان،  احــداث 
و مجتمــع تجــاری اســت کــه از هیــات چینــی 
بــرای ســرمایه گذاری در این حوزه ها اســتقبال 

می شود.
او درباره ساخت سد باهوش در استان 
بوشــهر اضافــه کــرد: ایــن ســد در فاصلــه ۵0 
کیلومتری ســد دشــت پلنگ در استان بوشهر 
قرار دارد و به  عنوان نخســتین پیشــنهاد برای 

سرمایه گذاری معرفی می شود.
اســتاندار بوشــهر بــا بیــان اینکــه مجــوز 
ســاخت سد باهوش در ســفر رئیس جمهوری 
به بوشــهر صادر شــده اســت، ادامه داد: کار 
مطالعات و آماده سازی این سد انجام شده و 
زمینه ســرمایه گذاری در ســاخت سد باهوش 

فراهم است.
محمدی زاده به پروژه های سرمایه گذاری 
در حــوزه راه و شهرســازی پرداخــت و گفــت: 
برای انتقال فرودگاه بوشــهر به خارج از شهر 
زمیــن آن تأمیــن و کار مطالعات مقدماتی نیز 

انجام شده است.
او بیان کرد: قرار اســت ســه بندر جدید 

و مجهــز بــه مــوج شــکن، اســکله و پســکرانه 
بنــدری بــا تجهیزات کامل در شــهرهای دیلم، 
گنــاوه و ریــگ هر کدام به فاصله ۵0 کیلومتر 

ساخته شود.
ایــن  شــد:  یــادآور  بوشــهر  اســتاندار 
ســه طــرح بنــدری بــا کارفرمایــی وزارت راه و 

شهرسازی احداث می شود.
محمدی زاده ســاخت بزرگراه در بوشــهر 
بــرای  مناســب  پروژه هــای  از  دیگــر  یکــی  را 
ســرمایه گذاری عنوان کــرد و گفت: این پروژه 
دارای ۵0 کیلومتر طول و ۵0 درصد پیشرفت 

فیزیکی و یک پل بزرگ اســت که زمینه تردد 
خودروهای ســنگین به بندر بوشــهر را فراهم 

می کند.
بــا  در عســلویه  بیمارســتان  او ســاخت 
بهداشــت،  و  نفــت  وزارتخانــه   2 کارفرمایــی 
درمــان و آمــوزش پزشــکی را از جملــه دیگــر 

پروژه های مهم استان بوشهر عنوان کرد.
اســتاندار بوشهر افزود: اجرای طرح های 
گردشگری با توجه به ورود ساالنه ۹ میلیون 
دیگــر  جملــه  از  اســتان  ایــن  بــه  گردشــگر 
پروژه های قابل سرمایه گذاری مهم در استان 

بوشهر به شمار می رود.
محمدی زاده گفت: چون سواحل استان 
بــا منطقــه کوهســتانی فاصلــه دارد  بوشــهر 
زمینــه اجــرای طرح هــای نویــن گردشــگری از 

جمله تله کابین دریایی حائز اهمیت است.
او بــا بیــان اینکــه ۷0 درصــد گاز و ۹0 
درصــد نفت صادراتی ایران از اســتان بوشــهر 
اســت، یــادآور شــد: تنهــا نیــروگاه هســته ای 
 42 اســتقرار  و  دارد  قــرار  بوشــهر  در  ایــران 
مجتمــع پتروشــیمی در ایــن اســتان از دیگــر 

ظرفیت های سرمایه گذاری به شمار می رود.

مدیرعامل شــرکت گاز استان اردبیل از 
تکمیــل طرح های گازرســانی به ۵۵ روســتای 
تاکنــون ســال جاری  ابتــدای  از  اســتان   ایــن 

خبر داد.
اســماعیلی  ســردار  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
دیروز در این باره گفت: امســال در بســیاری 
بخش هــا بیــش از هدف هــای مصــوب اقــدام 
شــده و از جملــه بــا ارائــه خدمــات گازرســانی 
تعــداد  مجمــوع  نظــر،  مــورد  روســتاهای  بــه 
روســتاهای برخوردار از گاز طبیعی اســتان از 

بــدو تاســیس این شــرکت تــا کنون بــه 142۷ 
روستا رسیده است.

او افــزود: در راســتای خدمت رســانی بــه 
شــهروندان به ویژه در مناطق کم برخوردار نیز 
گازرسانی به ۷۷ روستای دیگر استان اردبیل 
در دســت اجراســت کــه بــا بهره منــدی آن ها، 
نقــاط  در  طبیعــی  گاز  نفــوذ  میــزان ضریــب 
روســتایی ایــن اســتان بــه بیــش از ۹8 درصد 

خواهد رسید.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اردبیــل 

بیــان کــرد: تعــداد کل مشــترکان گاز طبیعــی 
از بــدو تاســیس این شــرکت تاکنــون به ۵21 
هزار و ۳۹۹ مشترک رسیده است که از این 
تعــداد، بیــش از ۳81 هــزار مشــترک شــهری 
روســتایی  مشــترک  هــزار   1۳۹ از  بیــش  و 

هستند.
اســماعیلی اضافــه کــرد: در چنــد ســال  
گذشــته بــا گســترش شــبکه گازرســانی، 100 
درصــد خانــوار شــهری و بیــش از ۹۶ درصد از 
خانوارهای روســتایی ســاکن استان اردبیل از 

نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.
گاز  شــرکت  کــرد:  اظهــار  همچنیــن  او 
اســتان اردبیــل تاکنون توانســته اســت اقدام 
بــه طراحی و اجــرای بیش از 10 هزار کیلومتر 
و  انشــعاب  مــورد  شــبکه، نصــب 2۵1 هــزار 
گازرســانی بــه یک هــزار و ۶00 واحد تولیدی و 

صنعتی کوچک و بزرگ کند.
اســتان اردبیــل با جمعیــت افزون بر یک 
میلیون و 280 هزار نفر، 2۹ شــهر و یک هزار 

و 8۵۶ روستا و آبادی دارد.

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
استان مرکزی از بهره برداری ۱۰۵ واحد تولیدی 
و صنعتی در طول ســال جاری در شــهرک ها و 

نواحی صنعتی این استان خبر داد.
طیــب میرزایــی دیــروز در گفت وگــو بــا 
ایــن واحدهــای  بــه کار  بــا آغــاز  افــزود:  ایرنــا 
صنعتی یک هزار و ۵81 فرصت شــغلی جدید 
در اســتان مرکــزی ایجــاد شــده اســت کــه در 
مقایســه با سال گذشــته افزایش چشمگیری 

دارد.
همــکاری  قــرارداد   1۵۶ داد:  ادامــه  او 
بــا بخــش خصوصــی امســال در شــهرک های 

صنعتــی اســتان مرکزی منعقد شــده اســت و 
در این راســتا ســرمایه گذاری بیــش از ۹ هزار 
و ۵20 میلیــارد ریــال در شــهرک ها و نواحــی 

صنعتی استان محقق شد.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان مرکــزی اظهــار داشــت: 810 میلیــارد 
تامیــن  بــرای  امســال  مالــی  منابــع  ریــال 
زیرساخت های مناسب در شهرک ها و نواحی 
صنعتــی تخصیــص شــده کــه گام هــای بلندی 
به منظــور جلــب رضایــت واحدهــای صنعتــی 

مستقر در استان مرکزی برداشته شد.
میرزایــی بیــان کــرد:  104 طرح صنعتی 

اکنون در شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان 
مرکــزی در دســت اجــرا اســت که بیــش از ۶ 
هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار قرارداد بــرای این 

و 4۶0  و یک هــزار  مهــم منعقــد شــده  امــر 
ایــن منابــع مالــی تاکنــون  میلیــارد ریــال از 

هزینه شده است.

بهره برداری از ۱۰۵ واحد در شهرک های صنعتی استان مرکزی 

تکمیل طرح گازرسانی به ۵۵ روستای اردبیل 

استاندار: استقرار دفتر سرمایه گذاری چین 
در بوشهر ضروری است
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اصالً شما دو تا کارتن 
سیگار بده با توتون اضافه

راضیه حسینی

»هدیــه ســیگار بــه خبرنــگاران در معارفــه رئیــس 
جدید دخانیات«

حاال درســت اســت از قدیم گفته اند »هرچه از دوســت 
ولــی  نیکوســت«  رســد 
چیــزی.  هــر  نــه  دیگــر 
آمدیــم چنــد روز دیگــر 
محــل  بــه  خبرنــگاران 
دعــوت  زبالــه  بازیافــت 
شــدند. به هرکــدام یک 
عــدد آفتابــه تهیه شــده 
بــا مــواد بازیافتی هدیه 
می دهیــد؟ یا مثــاً برای 
تهیــه خبــر بــه کمپ ترک اعتیــاد رفتند. بــه هرکدام یک 

بسته متادون می دهید؟
اگر هدیه دادن از محصوالت و تولیدات شرکت ها 
مرغــداری،  دام داری،  از  بازدیــد  در  پــس  اســت،  روال 
شــرکت های بزرگ خودروســازی، لــوازم خانگی، صوتی، 
تصویــری، بانــک مرکــزی، ســازمان بــورس و... هــم باید 
همیــن قانــون وجود داشــته باشــد و محصــول مرتبط با 

آن شرکت و سازمان به خبرنگاران هدیه داده شود.
مثــاً در بازدیــد از گاوداری، بــه هرکــدام یــک گاو 
گوشــتی هلنــدی، یــا یــک گاو نــه مــن شــیرده بدهنــد و 
در مرغــداری پکیــج کاملی شــامل مــرغ، خروس، جوجه 

یک روزه و یک شانه تخم مرغ.
 شــرکت های خودروســازی که دست شــان حسابی 
بــاز اســت و تنــوع محصــول معرکــه ای دارنــد. می توانند 
انتخاب را با خبرنگارها بگذارند، از هرکدام که دوســت 

داشتند یکی را بردارند.
لوازم خانگی هم جذابیت کمی ندارد. می توانند به 
قید قرعه یکی از محصوالت، شامل یخچال، تلویزیون، 
هدیــه  خبرنگارهــا  بــه  را  و...  ماشین لباسشــویی  گاز، 
بدهنــد. یــا اصــاً از خودشــان بپرســند کــدام را بیشــتر 

دوست دارند.
ســازمان بورس، یک پکیج شــامل همه ســهام های 
چراغ سبزی هدیه بدهد. بانک مرکزی هم درست است 
فقــط یــک محصــول دارد، ولــی همــان یکی حــرف اول و 
آخر را در بازار می زند که می تواند هدیه بی نظیری برای 

خبرنگارها باشد. 
هرچنــد شــاید بهتــر باشــد قبــل از همــه، ســری 
بــه ســازمان محیط زیســت بزننــد. در ایــن ســازمان بــه 
عنــوان هدیــه فقــط یک قــول بگیرند بس اســت. همین 
کــه اتوبوســی بــا ترمــز و معاینــه فنــی ســالم در اختیــار 
خبرنگارهــا بگذارند کافی اســت. همیــن که قول بدهند 
خــودروی اســقاطی بــرای جابجایــی آنها اســتفاده نکنند 

عالی است.
اگر روال کار همین طور اســت و تمامی شــرکت ها 
بــرای هدیــه دادن ایــن شــکلی عمــل می کنند، کــه اصاً 
شــما دو تــا کارتــن ســیگار بهمن، بــا توتون اضافــه بده، 

مشکلی نیست.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

دولــت روزگذشــته الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ را 
تقدیــم مجلــس کــرد؛ بررســی بندهــای مختلــف 
الیحه نشان می دهد که دولت برای سال آینده 
۷ تصمیم مهم در مورد معیشت و زندگی مردم 

گرفته است.
به گزارش مهر، بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ در 
حوزه معیشت نشان می دهد که دولت برای سال 
آینــده برنامه هــای ویــژه ای جهــت حفظ معیشــت 

مردم و بهبود اوضاع در نظر گرفته است.

حذف یارانه نقدی ثروتمندان 
اجرایی می شود

شــده  مطــرح  مباحــث  مهم تریــن  از  یکــی 
در الیحــه مربــوط بــه حــذف یارانــه ثروتمنــدان و 
توزیــع منابــع حاصــل از آن بــه اقشــار کــم درآمد 
و ضعیــف جامعــه اســت. نکنــه قابــل تأمــل آنکه 
طی ســال های گذشته یکی از اصلی ترین وظایف 
دولت ها، ســاماندهی یارانه نقدی و حذف اقشار 
پردرآمــد از صــف دریافــت یارانه بــود اما هرگز به 

صورت کامل اجرا نشد.
تاکیــد بــر حــذف ســه دهــک بــاالی درآمدی 
در ایــن آئیــن نامه، در حالی اســت که نگاهی به 
تاریخچــه ورود یارانــه نقدی بــه ادبیات اقتصادی 
ایران نشان می دهد از بدو تولد یارانه های نقدی 
تاکنــون، دولت هــا بــا عناویــن مختلــف بــه دنبال 
غربالگــری و ســاماندهی یارانه بگیــران بوده انــد؛ 
چــه در دولــت نهــم کــه قرار بــود با خوشــه بندی 
وضعیــت یارانــه پرداختــی بــه افــراد را مشــخص 
کنــد و چــه در دولت هــای یازدهــم و دوازدهم که 
هــر ســال در قالب هــای مختلفــی، مســاله حذف 
ثروتمنــدان از ردیــف یارانــه بگیــران مطرح شــده 

است.
بــا ایــن حــال آنچــه کــه در عرصــه عمــل رخ 
داده، خــارج از قواعــد نوشــته شــده روی کاغــذ 
بــوده اســت و طــی حــدود ۱۰ ســالی کــه از اجرای 
هدفمنــدی یارانه هــا می گــذرد، به دلیل نداشــتن 
و  توجــه  قابــل  اتفــاق  هنــوز  قانــون،  ضمانــت 
مؤثــری در ایــن حــوزه رخ نــداده اســت؛ بــه جــز 
حــذف ۴ میلیــون نفــر در ســال ۹۴ کــه البتــه آن 
هــم بــا اعتــراض حذف شــدگان همــراه شــد و بــا 
توجــه بــه اعــام وزارت تعــاون، یــک میلیــون نفر 
از حذف شــدگان بــه صــف دریافــت یارانــه نقــدی 

بازگشتند.

مبلغ یارانه نقدی و معیشتی 
تغییری نمی کند

دیگــر بحــث مهــم در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱، 
تثبیــت نــرخ مربوط به یارانه نقدی )از ســال ۸۹( 
و معیشــتی )از ســال ۹۸( اســت کــه مقــرر شــده 

بدون تغییر و همانند ســال ۱۴۰۰ پرداخت شــود؛ 
بــه طــوری کــه در الیحــه ۴۲ هــزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 
و یارانه غیرنقدی پیش بینی شــده اســت که این 
مبلــغ طــی ســال های گذشــته همــواره در همیــن 
حدود ثابت بوده اســت. برای یارانه معیشتی که 
بعد از افزایش قیمت بنزین پرداخت می شود ۳۱ 

هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
البته باید توجه داشــت که دولت ســیزدهم 
وعده پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی داده است 
که به نظر می رســد در صورت حذف بخش قابل 
توجهــی از یارانه بگیــران، دولــت بتوانــد ایــن دو 
یارانــه را ادغــام کرده و نســبت بــه پرداخت ارقام 

باالتر اقدام کند.

سیاست دولت برای جبران 
تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

در بخش دیگر الیحه به موضوع مهم حذف 
اگرچــه  اســت؛  شــده  اشــاره  تومانــی   ۴۲۰۰ ارز 
مســیرهای  بــرای مسدودســازی  ارز  ایــن  حــذف 
رانتی و ســودجویی مورد تأیید اغلب کارشناسان 
اقتصادی و دولتمردان است اما نکته قابل توجه 
آنکــه در صــورت حــذف این ارز بازار دچار شــوک 
و گرانی هــای مقطعــی خواهد شــد که قطعاً تأثیر 
مســتقیمی بــر معیشــت و کوچــک شــدن ســفره 
مردم به ویژه اقشــار کم درآمد و کارگران خواهد 

داشت.
دولــت باید به صورت شــفاف اعام کند که 
چــه برنامــه جایگزینــی برای جبــران تبعات حذف 

الیحــه  از  بخشــی  در  البتــه  دارد؛  ترجیحــی  ارز 
هــزار   ۱۰۰ دارد،  قصــد  کــه  کــرده  اعــام  دولــت 
میلیــارد تومــان بــرای جبران اصاح نــرخ کاالهای 
اساســی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم 
اختصاص دهد که به نظر می رسد این ۱۰۰ هزار 
میلیــارد تومــان قــرار اســت به صــورت جبرانی به 
مــردم پرداخــت شــود که البتــه این گــزاره در حد 
گمانی زنــی بوده و هنوز مشــخص نشــده که این 
مبلــغ به صــورت نقدی به مــردم پرداخت خواهد 
شــد یا از روش های دیگری برای جبران هزینه ها 

استفاده می کند.
الیحــه  در  تومانــی   ۴۲۰۰ ارز  مجمــوع  در 
بودجــه ســال آینــده حذف شــده و طبیعتــاً منابع 
آن بایــد بــرای جبران هزینه ها و تأمین معیشــت 

مردم اختصاص یابد.

دولت چقدر برای تنظیم بازار 
کاالهای اساسی خرج خواهد کرد

بــه  مربــوط  مســائل  اصلی تریــن  از  یکــی 
معیشــت مــردم، مربوط به نحــوه تأمین کاالهای 
اساســی و قیمت این کاالها می شــود؛ بر اســاس 
آنچــه که دولت در الیحه بودجه پیش بینی کرده 
بــرای یارانــه نهاده هــای کشــاورزی، تنظیــم بــازار 
تعهــدات  تادیــه  و  و ضــروری  اساســی  کاالهــای 
مربــوط در ردیــف ۱۸ جــدول تبصــره ۱۴ الیحــه 
بودجــه ۱۴۰۱، ۴ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار در 

نظر گرفته شده است.
دولــت بایــد توجــه داشــته باشــد کــه تنظیم 
دخالت هــای  بــا  صرفــاً  اساســی  کاالهــای  بــازار 

دولــت و اصــرار بر قیمت گذاری دســتوری حاصل 
نمی شــود بلکــه بهتــر اســت دولــت ایــن مبلــغ را 
بــرای تنظیــم واقعــی بــازار و خــروج تدریجــی از 

قیمت گذاری دستوری هزینه کند.
همچنین دولت جهت بهبود وضع واردات و 
تأمین به موقع و کافی کاالهای اساســی تصمیم 
گرفته که به سه دستگاه شرکت بازرگانی دولتی 
ایــران، پشــتیبانی امــور دام کشــور و همچنیــن 
دریافــت  مجــوز  کشــاورزی  حمایتــی  خدمــات 
تسهیات بانکی بابت واردات کاالهای اساسی را 
بدهد. این بند برای اولین بار است که در بودجه 
ســاالنه دیــده می شــود. تســهیات در صورتــی به 
ایــن ســه شــرکت اعطــا خواهــد شــد که بــه تائید 
ایــن  ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور برســد و 

سازمان این موضوع را مصوب کند.

آب بهای پرمصرف ها گران شد
نشــان  دولــت  درآمدهــای  بخــش  بررســی 
بهــای  آب  گرفتــه  تصمیــم  دولــت  کــه  می دهــد 
مشــترکان آب شــهری را بــه ازای هــر مترمکعــب 
فروش آب شــرب باالتر از الگوی تعیین شــده به 

میزان ۱۵ درصد گران کند.
بــه نظــر می رســد تصمیــم دولت بــرای گران 
کــردن قبــوض آب مشــترکان پرمصــرف بــا توجــه 
اخــذ  مــردم  معیشــتی  و  اقتصــادی  شــرایط  بــه 
شــده اســت؛ اگر دولت خانوارهای کم مصرف را 
مشــمول گــران کــردن قبــض آب می کــرد، نه تنها 
کمکــی بــه بهبود مصرف آب نمی کرد بلکه تعادل 

الگوی مصرف را نیز از بین می برد.

افزایش سن بازنشستگی
یکــی از مهم تریــن مباحــث مطــرح شــده در 
الیحه مربوط به افزایش سن بازنشستگی است.
در بســیاری از کشــورها ســن بازنشســتگی 
کارمندان بر اســاس ســن امید به زندگی تعریف 
می شــود. اما در ایران اگرچه سن امید به زندگی 
بین ۷۲ تا ۷۴ ســال اســت اما ســن بازنشســتگی 
زنــان ۵۵ ســال  بــرای  و  مــردان ۶۰ ســال  بــرای 
اســت؛ یعنــی افراد بســیار زود از بــازار کار خارج 
می شــوند و بــه همــان تناســب نیــز وارد لیســت 
بازنشســتگی  صندوق هــای  مســتمری بگیران 

می شوند.
تعــداد  کــه  می شــود  ســبب  مســاله  ایــن 
بیمه پــردازان صندوق های بازنشســتگی کاهش و 
تعداد مســتمری بگیران آن افزایــش پیدا کند. در 
چنیــن حالتــی تعادل منابع و مصــارف صندوق ها 
به هم می خورد و صندوق های بازنشستگی دچار 
بحران می شــوند. بنابراین به نظر می رســد هدف 
دولت از افزایش سن بازنشستگی، ایجاد تعادل 

در منابع و مصارف این صندوق هاست.

حقوق ها چه تغییری می کنند
مباحــث  مهم تریــن  از  کارکنــان  حقــوق 
معیشــتی بودجــه اســت کــه طبق الیحــه بودجه، 
دولت افزایش پلکانی حقوق را برای ســال آینده 
در دســتور کار قــرار داده اســت بــه گونــه ای کــه 
متوســط افزایش حقوق ۱۰ درصد خواهد بود اما 
بــرای طبقــات پایین تــر از این رقم، حقوق بیشــتر 
افزایــش پیــدا خواهــد کــرد کــه بر همین اســاس 
افزایش حقوق در سال آینده بین ۵ تا ۲۹ درصد 

متغیر خواهد بود.
حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان اســت بــه طــوری که 
تاکید شــده بعد از اعمال افزایش های پیش بینی 
چهــار  از  کمتــر  کارکنــان  دریافتــی  نبایــد  شــده 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.
نکتــه مهم آنکــه دولت در الیحه پیش بینی 
کرده که حقوق کارکنان در ســال آینده تا ســقف 
مالیــات  از  مــاه معــاف  تومــان در  پنــج میلیــون 
خواهــد بــود کــه یعنــی حداقلــی بگیــران مالیاتی 

نخواهند پرداخت.
این در حالیست که در سال جاری افزایش 
حقوق کارکنان ۲۵ درصد بر اساس آخرین حکم 
کارگزینــی در ســال ۱۳۹۹ پیش بینــی شــده بــود 
اما مشــروط بر اینکه میزان افزایش حقوق از دو 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند.
بــه  پرداختــی  حقــوق  حداقــل  همچنیــن 
کارکنان برای سال جاری، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار 

تومان پیش بینی شده بود.

براســاس الیحــه بودجــه ســال آینــده معافیت هــای 
مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه ها حذف می شود. 
به گزارش ایسنا، در بند )ق( تبصره ۶ الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ که به عوارض و مالیات مربوط 
اســت، آمــده کــه معافیــت مالیاتــی فعالیت هــای 
مربــوط بــه انتشــارات کمــک درســی موضــوع بند 
)ل( مــاده ۱۳۹ قانــون مالیات هــای مســتقیم تــا 
سقف ۲ میلیارد ریال در سال قابل اعمال است 

و بعــد از آن حســب مــورد بــه نــرخ مــاده ۱۵۰ یــا 
مــاده ۱۳۱ قانــون مالیات هــای مســتقیم مشــمول 

مالیات می شود.
در ادامــه ایــن بند الیحه بودجه ســال آینده 
ذکــر شــده اســت: »بــه منظــور حمایــت از تولیــد 
و صاحبــان کســب وکارهای آســیب دیده از کرونــا 
واحدهای صنفی با درآمد مشــمول مالیات کمتر 
از یــک میلیــارد ریــال در ســال ۱۴۰۰ عــاوه بــر 

معافیت های قانونی و بخشــودگی و مشــوق های 
مالیاتــی، بــرای مالیات بــر عملکرد ســال ۱۴۰۰ از 
پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. 

واردات خودروی آمبوالنس توســط ســازمان 
اورژانــس کشــور هم از پرداخــت حقوق ورودی و 

عوارض گمرکی معاف است. 
کنکــور  موسســات  مالیاتــی  معافیت هــای 

دانشگاه ها حذف می شود. 

برخــورداری از معافیت هــای مالیاتــی بــرای 
درآمدهــای حاصــل از صــادرات کاالهــا و خدمات 
و هرگونــه جایــزه و مشــوق های صادراتــی منــوط 
بــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه 

اقتصادی کشور است. 
اقتصــاد دارایــی موظــف اســت  امــور  وزارت 
در راســتای هدفمندســازی معافیت هــای مالیاتی، 
گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست 

اعتبــار مالیاتــی و گمرکی با نرخ صفــر را جایگزین 
معافیت هــای قانون مالیاتی در قانون مالیات های 
مســتقیم و قانــون امــور گمرکــی کــرده و فهرســت 
تمامــی معافیت هــای مالیاتــی و گمرکــی و میــزان 
معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست شامل 
حــوزه فعالیت اشــخاص، میــزان درآمــد مالیاتی و 
گمرکی چشم پوشــی شده در اثر این معافیت ها و 

استناد قانونی این معافیت ها باشد.«

بــه گفتــه معــاون وزیــر راه و شهرســازی، 
بــا اختیــاری کــه هیــات دولــت بــه وزارت راه و 
شهرســازی محــول کــرده اســت شــرط نداشــتن 
مالکیــت خصوصی برای ثبت نام در طرح نهضت 
بــه حداکثــر ۵ ســال  ملــی مســکن از ۱۶ ســال 

کاهش پیدا می کند.
محمــود محمــودزاده، در گفــت و گــو بــا ایرنا 
دربــاره تغییــر در مقــررات مربــوط بــه »فــرم ج« 
افــزود: بر اســاس مصوبه دولت تعداد ســال های 
عدم مالکیت خصوصی و حداقل سابقه سکونت 
بــر عهــده  وزارت راه و شهرســازی گذاشــته شــده 

است.
وی علــت اتخــاذ این تصمیم را تســهیل گری 
اعام کــرد  مــردم  شــدن  دار  خانــه  بــرای  دولــت 
بــرای شــهرهای مختلــف  ایــن شــرایط  افــزود:  و 
متفاوت است و اکنون وزارت راه در حال بررسی 

و تکمیل دستورالعمل جدید است.
راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
و شهرســازی گفــت: از آنجایــی کــه بســیاری از 
بودنــد و  زمانــی صاحبخانــه  مســتاجران فعلــی، 
بعــد از فــروش ملــک خود از تورم بخش مســکن 
جامانده اند و نتوانستند مجدد صاحبخانه شوند، 
وزارت راه و شهرســازی در حــال کاهــش مالکیت 

خصوصی به حداکثر ۵ سال است.
وی گفــت: بــر اســاس شــرایط فعلــی، عــدم 
ســابقه مالکیــت خصوصــی از ابتــدای ســال ۸۴ 
ماک است. یعنی متقاضی از ۱۶ سال قبل نباید 
صاحبخانــه باشــد. بــر اســاس مصوبــه جدید این 

عدد به حداکثر ۵ سال کاهش پیدا می کند.
تعــداد  اســت  قــرار  گفــت:  زاده  محمــود 
سال های مالکیت در کانشهرها، شهرهای بزرگ 

و سایر شهرها نیز متفاوت باشد.
وزیر راه و شهرســازی نیز اخیرا گفته اســت 
مقــررات مربــوط بــه »فــرم ج« بــا مصوبــه دولــت 

تغییر کرده است و به زودی اباغ می شود.
رســتم قاســمی گفته است: این بدان معنی 
اســت کــه ریــزش افــراد در پاالیش کمتــر خواهد 
بود. از ســوی دیگر اکنــون مجردین نیز می توانند 
در ایــن طــرح ثبت نام کننــد البته این تغییر هنوز 
در ســامانه جــاری نشــده اســت، بنابرایــن در این 

طرح متقاضیان زیادی خواهیم داشت.
 تاکنــون بیــش از ۲ میلیــون نفر در ســامانه 
نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند و بر اساس 
پاالیــش  نتایــج  شهرســازی  و  راه  وزارت  اعــام 
متقاضیــان طــرح نهضــت ملــی مســکن دی اعام 

می شود.

تعویق بازنشستگی معلمان 
تا ۶۵ سالگی در صورت 

رضایت
وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی 
معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر را تا 
ســن ۶۵ ســالگی و در صــورت رضایت معلــم به تعویق 

بیاندازد.
به گزارش ایلنا، در بند »د« تبصره ۹ بودجه سال 
۱۴۰۱ در بخش آموزش، پژوهش و فرهنگ آمده است؛ 
وزارت آمــوزش و پــرورش مجــاز اســت ســازو کارهــای 
تشــویقی و از طریق مدارس سراســر کشور کتب درسی 
مستعمل، دفترچه و مجات مصرفی در پایان هر سال 
تحصیلــی را جمــع آوری و نســبت بــه فــروش آنهــا اقدام 

نماید.
همچنین منابع حاصله به ردیف درآمد اختصاصی 
نــزد  را  قانــون  ایــن   ۵ شــماره  جــدول   ۱۶۰۱۰۱ شــماره 
خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی پس از 
مبادلــه موافقت نامــه با ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
صــرف پرداخت ســرانه مدارس مربوطــه و تامین رایگان 

کتب درسی مناطق محروم می گردد.
همچنیــن در بنــد ی همیــن تبصــره آمــده اســت 
کــه وزارت آمــوزش و پــرورش مجاز اســت بازنشســتگی 
معلمــان دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی و باالتــر را 
تا ســن ۶۵ ســالگی و در صورت رضایت معلم به تعویق 

بیاندازد.

مقابلــه  کشــوری  علمــی  کمیتــه  دبیــر 
دربــاره  مطالعــات  اینکــه  بیــان  بــا  کرونــا  بــا 
واکسیناسیون سنین زیر ۱۲ سال علیه کووید 
هنوز کامل نشده، در عین حال درباره سویه 
اُمیکــرون گفــت کــه با توجه بــه اینکه ۳ مرکز 
فعــال در ایــن زمینــه داریــم که حتــی روزهای 
تعطیل هم از صبح تا شب در حال فعالیت و 
ژن سکوئنســینگ هســتند، اما هنوز گزارشی 

از امیکرون در ایران نداریم.
حمیدرضــا  دکتــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
علمــی  کمیتــه  جلســه  حاشــیه  در  جماعتــی 
کشــوری مقابلــه بــا کرونــا، گفــت: در جلســه 
امــروز کمیتــه علمــی درباره آخریــن یافته ها از 
ســویه اُمیکرون و گســترش آن در کشــورهای 
مختلــف جهــان صحبــت شــد و بحــث دوم در 
پلتفرم هــای مختلــف  و  واکسیناســیون  مــورد 
آن و دوز بوســتر بــود. در بخشــی نیــز دربــاره 
شــرکت های داخلــی کــه کار تولیــد واکســن را 
انجام می دهند نیز صحبت هایی شکل گرفت.
وی دربــاره واکسیناســیون افــراد زیــر ۱۲ 
ســال نیــز اظهــار کــرد: هنــوز مطالعــات کامــل 
نشــده اما در دســتور کار اســت و اگر اطاعات 

کافی به دســت آوریم که نشان دهنده کارایی 
و عدم عارضه برای ســنین زیر ۱۲ ســال باشــد 
)کــه معمــوال در برخــی کشــورها بــرای ۵ تــا ۱۲ 
ســال انجــام واکسیناســیون آغاز شــده اســت( 
در  هنــوز  امــا  می شــود؛  ابــاغ  ان شــاءهللا 
دستورکار نیست و کمیته علمی هنوز در حال 
مطالعــه بــر آن اســت تــا از کشــورهایی کــه در 
حال انجام این کار هستند، اطاعات به دست 

آورد تا بر اساس آنها تصمیم گیری کند.
او تاکیــد کرد: خوشــبختانه در یک ســری 
واکســن های داخلــی نشــان داده شــده اســت 
که نســبت به واکســن های خارجی اثربخشــی 
بیشــتری دارنــد و ایــن یک چشــم امیــدی برای 
مــا بــاز کــرده اســت کــه اگــر در آینــده حمایت 
کافــی صــورت گیــرد، بتوانیــم به صــادرات این 

واکسن های داخلی اقدام کنیم.
جماعتی درخصوص واکســن های بوســتر 
دز، تصریــح کــرد: بــا ایــن مطالعــات داخلی در 
کشــور کــه نشــان دهنــده اثربخشــی بیشــتر 
واکســن های تولید شــده داخلی بود، این نوید 
بــه مــا داده شــد کــه بتوانیــم از واکســن های 
داخلــی بــرای دزهــای بوســتر اســتفاده کنیم و 

شــاید حدود ۳۰ میلیون دز واکســن در کشــور 
داریــم کــه می توانیــم بــه عنــوان دز بوســتر در 

کشور استفاده کنیم.
بــاالی  حجــم  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  وی 
واکسیناســیون انجام شــده در کشور گرچه ما 
تشــویق می کنیم افرادی که واکســینه نشــدند 
اقدام به تزریق واکســن کنند ولی ان شــاءهللا 
امیــد مــا بــر این اســت تا بــا انجام دز بوســتر، 
اگــر خدایــی نکــرده با پیــک جدیــدی از اپیدمی 
یا تشدید بیماری روبرو شدیم بتوانیم حداقل 

عوارض ناشی از آن را داشته باشیم.
وی درباره ســویه اُمیکــرون نیز بیان کرد: 
یکی از گزارش هایی که در کمیته علمی امروز 
داشــتیم در مــورد ایــن بــود کــه آیــا در کشــچر 
ویــروس،  ژن  سکوئنســینگ  اســاس  بــر  مــا 
اســت  شــده  شناســایی  ایــران  در  امیکــرون 
بــه  توجــه  بــا  تاکنــون  یــا خیــر؟ خوشــبختانه 
اینکــه ۳ مرکــز فعــال داریــم که حتــی روزهای 
تعطیــل هــم از صبح تا شــب در حــال فعالیت 
و ژن سکوئنســینگ هســتند، هنوز گزارشی از 
امیکــرون در ایــران نداریــم و در حــد توانی که 

داریم در حال بررسی هستیم.

 کاهش شرط مالکیت خصوصی
از ۱۶ سال به حداکثر ۵ سال در 

طرح نهضت ملی مسکن

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا: 
واکسیناسیون زیر ۱۲ سال هنوز در دستور 

کار نیست

معافیت مالیاتی موسسات کنکور حذف شد

۷ تصمیم معیشتی دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱


