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تداوم دورکاری، نسخه شرکت های 
آمریکایی در مواجهه با اُمیکرون

مترجم: محمود نواب مطلق

میــزان  آمریــکا  بــزرگ  شــهرهای  در 
بازگشــت بــه دفاتــرکار از 40درصــد تجــاوز 
جدیــد  ســویه  بــا  مواجهــه  در  نمی کنــد. 
آمریکایــی  اقتصــادی  بنگاه هــای  اُمیکــرون 
تالش هــای ضد کوویدی خــود را افزوده اند 
تعویــق  بــه  را  کاری  دفاتــر  در  حضــور  و 

انداخته اند. 
تقریبا در تمامی بخش ها این رویکرد 
مشــهود اســت و البته متناســب بــا نوع آن 
در  می شــود.  متفــاوت  آن  شــدت  بخــش 
کارت  داشــتن  تجــاری  مراکــز  از  بســیاری 
واکسیناســیون شــرط حضــور بــر ســر کار و 
حتی شــرط پرداخــت حقــوق ماهیانه اعالم 

شده است.
گــوگل  آنهــا  ســخت گیرترین  از  یکــی 
ایــن دســتورالعمل را براســاس  اســت کــه 
گزارش شبکه تلویزونی »سی اِن بی سی« 
در یک بخشــنامه داخلی ابالغ کرده اســت. 
بــه  گــوگل  یــک ســخنگوی  از ســوی دیگــر 
بــر  خبرگــزاری فرانســه گفتــه اســت:» مــا 
ایــن بــاور هســتیم کــه الزامــی کــردن کارت 
بســیار  ابزارهــای  از  یکــی  واکسیناســیون 
مهــم مــا در حفظ جــان و امنیــت کارکنان و 
تــداوم ارائــه خدمــات ما اســت. مــا هرآنچه 
در تــوان داریــم بــرای انجام واکسیناســیون 
کارکنانمــان انجــام می دهیــم.« ایــن غــول 
بازگشــت  همچنیــن  جســتجو  موتورهــای 
بسیاری از مهندسین و کارشناسان خود به 
دفاتــر کارشــان را که برای مــاه ژانویه پیش 
رو )دی 1۴00( پیش بینی شده بود تا مدت 

نامعلومی به تعویق انداخت.
»متا« شــرکت مادر فیس بوک نیز به 
نوبــه خــود انتخــاب مــکان کار کارکنانش را 
به خودشــان واگذار کرده اســت. ســخنگوی 
آمــازون نیــز بــه خبرگــزاری فرانســه گفــت: 
»ایــن شــرکت کــه قــرار بــود تــا اوایل ســال 
2022) دی 1۴00( با حضور حداقل سه روز 
در هفته کارکنانش بازگشت به دفاتر کاری 
را آغــاز کند در مــاه ژانویه 2022)دی1۴00( 

تدابیر جدید خود را اعالم خواهد کرد.«
البتــه کارکنــان انبارهــا و راننــدگان از 
ایــن تدابیــر مســتثی هســتند. زدن ماســک 
که از ماه نوامبر)آبان( در بسیاری از مراکز 
تجــاری آمریــکا اختیــاری شــده بــود دوبــاره 

اجباری شد.
شــرکت اَپِل هم مغازه هــای خود در فلوریدا، 
بــرای  را  کانــادا  اُنتاریــوی  ایالــت  و  مریلنــد 
هفتــه پیــش رو تعطیل کرد. بازار بورس وال 
استریت نیز باید در مقابله با افزایش شیوع 
ســویه جدید اُمیکرون تدابیری در نیویورک و 

سایر مراکز مالی در کشوراتخاذ کند. 
بــه  مــوُرگان«  پــی  »ِجــی  بانــک 
از  ســاختمان   ۹ بــه  ورود  منظــور  همیــن 
ســاختمان های خود در »مانهاتان« را صرفا 
کــرد.  اعــالم  افــراد واکســینه مجــاز  بــرای  
بدیــن ترتیــب کارکنان ایــن بخش ها مجبور 

نیستند ماسک بزنند.
پــی  »ِجــی  بانــک  از مســئولین  یکــی 
گفــت: فرانســه  خبرگــزاری  بــه   مــوُرگان« 

»مــا مطمئن هســتیم ۹0 درصد کارکنان ما 
واکســن زده انــد. از ایــن رو بــی انصافیســت 
ماســک  روز  تمــام  کنیــم  مجبــور  را  آنهــا 
نزده انــد  واکســن  کــه  کارکنانــی  بزننــد.« 

مجبورند در منزل کار کنند.

ایــن بانــک بنــا بــود در مــاه ژانویه آتی 
)دی 1۴00( کنفرانســی حضــوری در مــورد 
بــا  ســالمت در کالیفرنیــا برگــزار کنــد کــه 
فشار بسیاری از شرکت کنندگان به صورت 

مجازی برگزار خواهد شد.
در  دیگــر  مالــی  مراکــز  از  بســیاری 
یــا  و  »ســیتیگروپ«  ماننــد  نیــز  آمریــکا 
خــود  کارکنــان  از  اســتانلی«  »مُــرگان 
خواســته اند طی هفته های آینده در منزل 
کار کننــد. دربســیاری از مراکــز توزیــع نیز 
اقدامــات مقتضــی جهت مواجهه با هجوم 
مشــتریان )برای خرید مایحتاجشان( قبل 
از اعالم محدودیت ها صورت گرفته است.
شــده  منتشــر  مطالــب  براســاس 
آمریــکا،  رســانه های  از  بســیاری  در 
فروشــگاه های زنجیــره ای »کروجــر« واریــز 
حقــوق مرخصی هــای اســتعالجی کارکنــان 
مبتال به کرونای خود که واکسن نزده اند را 
بــه حالــت تعلیق در آورده اســت. به عالوه 
ایــن دســته از کارکنــان از مــاه ژانویــه )دی( 
باید مبلغ ۵0 دالر به عنوان حق بیمه برای 
باقی ماندن در بیمه سالمت مؤسسه خود 

بپردازند. 
بایدن در تالش اســت تا درمؤسساتی 
طــرح  دارنــد  کارمنــد   100 از  بیــش  کــه 
امــا  کنــد.  اجــرا  را  اجبــاری  واکسیناســیون 
بــرای اجــرای ایــن طــرح در تنگنــای حقوقی 

قرارگرفته است.
آذر(   26( دســامبر   1۷ جمعــه  روز 
دادگاه فــدرال حکــم رئیــس جمهــور را کــه 
نهــاد دیگــری آن را تعلیــق کــرده بــود ابقــا 
کارگــزاری  کــه  مطالعاتــی  براســاس  کــرد. 
بیمه »ویلیس تاور واســتون« در پایان ماه 
نوامبر)اوایــل آذر(  انجــام داده اســت ۵۷ 
درصــد کارفرمایــان آمریکایــی قصــد دارنــد 
واکسیناســیون کارکنان خود را انجام دهند 

و یا آن را اجباری کنند.
»جــف لوین شــرتز« از مســئولین این 
کارگــزاری می گویــد:» کارفرمایــان می توانند 
بــا زمانبندی مناســب و برقــراری روزهای به 
خصوصــی بــرای ایــن امــر، کارکنــان خــود را 
به واکسیناســیون و انجام آزمایشــات مکرر 
تشــخیص بیمــاری تشــویق کننــد. همچنین 
آنان را به منظور حفظ سالمت و امنیت به 

استفاده از ماسک ملزم کنند.« 
اُمیکــرون  آثــار  مهمتریــن  از  یکــی 
طــی  دورکاری  وضعیــت  شــدن  مانــدگار 
ماه هــای آینــده اســت. براســاس سنجشــی 
دســامبر)1۷آذر(   8 چهارشــنبه  روز  کــه 
کارشناسان سالمت و امنیت »کاستل« در 
10 منطقــه شــهری آمریــکا انجــام دادند ۴0 
درصــد ار دفاتــر کاری در این کشــور شــاهد 
حضــور کارکنان شــان بوده انــد. ایــن رقم در 
مــارس 2020)اســفند13۹8(  هنــگام  مــاه 
شــروع کرونا و قبــل از اعمال محدودیت ها 

۹۵ درصد بوده است.
منبع: فیگارو

تورم منطقه یورو به طور قابل توجهی 
باالتر می رود

ترجمه: سلیم حیدری

بانک مرکزی اروپا )ECB( پیش بینی 
تــورم خــود بــرای اروپــا را در ایــن هفتــه 
ســال  رشــد  چشــم انداز  و  داد  افزایــش 
2022 خــود را نیــز کاهش داد. وی اعالم 
کــرد کــه همه گیــری و اختــالالت زنجیــره 
بهبــود  رونــد  شــدن  کنــد  باعــث  تامیــن 

اقتصادی منطقه یورو شده است.
تنظیــم کننــده اکنون تورم را باالتر از 
هــدف 2 درصــدی خــود در ســال جــاری و 
2022 می بیند، اما در دو سال بعدی کمتر 
از آن باقی می ماند. این پیش بینی مطابق 
بــا راهنمــای قبلــی آن اســت کــه می گویــد 
تورم کنونی ممکن اســت طوالنی تر از حد 
انتظــار باشــد، امــا همچنــان تا حــد زیادی 

گذرا است.
در مــورد ســال آینــده، بانــک مرکــزی 
اروپــا اعالم کرده اســت کــه تورم »به طور 
قابل توجهی باالتر« خواهد بود و به 3.2 
درصــد خواهد رســید، کــه بســیار باالتر از 
1.۷ درصــد پیش بینــی شــده در ســپتامبر 
افــزود:  مرکــزی  بانــک  اســت.  )شــهریور( 
تورم در سال 2023 به 1.8 درصد کاهش 

خواهد یافت.
بــه گفتــه کریســتین الگارد، رئیــس 
بانک مرکزی اروپا، ریســک رشــد »به طور 

کلی متعادل« است.

او گفــت کــه محدودیت هایــی کــه در 
پاســخ بــه افزایش مــوارد ابتال بــه ویروس 
اقتصــادی  رشــد  شــده اند،  اعمــال  کرونــا 
منطقه را در ســه ماهه پایانی ســال جاری 
»تعدیــل« کــرده اســت. الگارد افزود »که 
کاهش رشــد اقتصادی منطقه یور چندین 
مــاه بــه تعویق افتاده اســت، تا ســه ماهه 
اول ســال آینــده و زمــان ریــکاوری منطقه 
اروپا به سطح پیش از همه گیری کرونا«

بانــک مرکــزی اروپــا پیش بینی رشــد 
خــود بــرای ســال آینــده را تــا ۴.2 درصــد 
کاهــش داد امــا آن را بــه 2.۹ درصد برای 
سال 2023 افزایش داده است. همچنین 
تصمیــم گرفتــه اســت کــه محــرک بحــران 
عظیــم خــود را کاهــش دهــد و اعــالم کرد 
کــه برنامــه 1.8۵ تریلیــون یورویــی )2.2 
تریلیــون دالر( بــرای پاســخ بــه همه گیــری 
را در ماه مارس )اسفند( پایان می دهد.
منبع: راشاتودی

مسعود وطنخواه
10 مصوبــه ســتاد اقتصادی دولت یکشــنبه شــب 
بــرای حمایــت از بازار ســرمایه مصوب شــد، مصوباتی 
محافــل  در  اقتصــاد  وزیــر  خانــدوزی،  احســان  کــه 
رســانه ای مطــرح کرده بود و بــه نوعی تقاضای فعاالن 
بــازار ســرمایه بــود. خاندوزی که مهمــان برنامه »نگاه 
یــک« شــنبه گذشــته بــود در خالل گفته هــای خویش 
بــا بیــان اینکه یک فعال اقتصادی برای ســرمایه گذاری 
نیــاز بــه پیش بینــی دارد و در ایــن راســتا او باید بداند 
حداقــل تــا یــک ســال آینــده برنامه های کشــور چگونه 
است، قول داد که دورنمایی برای فعاالن اقتصادی از 
امنیت تشــکیل شــود تا به راحتی بتوانند برنامه ریزی 
کننــد و دولت نیز از تصمیم های خلق الســاعه اجتناب 

کند. 
خانــدوزی همچنین افزوده بود که این تصمیمات 
نیــاز بــه موافقــت دولــت و مجلس دارد کــه در روزهای 

آینده اطالع رسانی می شود. 
کمتــر از 2۴ســاعت پــس از اعــالم خانــدوزی، 10 
مصوبه ســتاد اقتصادی دولــت در هیات دولت مصوب 

شد.
اولیــن مصوبــه مربــوط بــه قیمــت گاز در صنایــع 
پتروشــیمی، پاالیشــی، فوالدی، ســیمانی و... در ســال 
1۴01 اســت کــه بــا توجه به نقش مهمــی که قیمت گاز 
در قیمت تمام شــده و به تبع آن در ســودده یا زیان ده 
شــدن صنایــع دارد ایــن مصوبه به تمــام گمانه زنی های 
فعاالن حوزه اقتصادی خاتمه داد چراکه گمانه زنی های 
گروهــی از فعــاالن اقتصــادی ایــن بــود با توجــه به نیاز 
دولــت برای پوشــش کســری بودجــه، احتمــال افزایش 
زیاد در نرخ گاز و به تبع آن زیانده شدن وجود دارد.

دومین مصوبه مربوط به کاهش معادل پنج واحد 
درصــدی مالیات برای شــرکت های تولیدی بود. کاهش 
مالیــات شــرکت های تولیــدی یکــی از خواســته های این 
شــرکت ها و فعــاالن اقتصــادی بــود کــه رئیس جمهوری 
نیــز قبــل از انتخابــات آن را جــزو برنامه هــای اقتصادی 
خــود عنــوان کــرده بــود. با توجه بــه اوضــاع تحریمی و 
هزینه هــای بــاالی نقــل و انتقال ارز به کشــور، کاهش 
۵درصــدی مالیــات می تواند به عنــوان ضربه گیری برای 
تــداوم حیــات بنگاه های تولیدی عمل کنــد و این اقدام 

دولت تصمیمی شجاعانه بود.
ســومین مصوبــه مربــوط بــه تغییر نکــردن فرمول 
حقــوق دولتــی معــادن بــود. معــادن در دوران تحریمی 
نخریــدن نفــت، یکــی از منابــع ارزآوری کشــور بودند و 
بــا توجــه به اینکــه در ســال های فبل، دولت هــا به این 
خــوزه گاهــی بــه صــورت قلــک نــگاه می کردنــد و هر از 
گاهــی بــا افزایــش نــرخ بهــره مالکانه، به نوعــی حقوق 
دولتــی را افزایــش می دادنــد. پــس از روی کار آمــدن 
دولت سیزدهم، فعاالن اقتصادی از ترس اینکه حقوق 
معــادن افزایــش یابــد ســرمایه گذاری در معــادن و بــه 
تبع آن ســهام شــرکت های معدنی را پرریســک ارزیابی 
می کردنــد بــا ایــن تصمیــم دولــت دربــاره تغییــر نکردن 
حقوق معادن این نگرانی سرمایه گذاران نیز رفع شد.

مصوبــه چهارم و پنجم مربــوط به تقویت صندوق 
تثبیت از محل معادل مالیات حاصل از نقل و انتقاالت 
ســهام در بازار ســرمایه است؛ همچنین عالوه بر اوراق 
قبلی قرار است مبلغ 30 هزار میلیارد تومان به منظور 

افزایش سرمایه به صندوق تثبیت اختصاص یابد.
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای 
اجــرای مــاده 28 قانــون رفــع موانع تولیــد رقابت  پذیر و 
ارتقاء نظام مالی کشور، جهت انجام رسالت ملی خود 
بــا هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات ســامانه  ای 
منصفانــه،  رقابــت  شــرایط  حفــظ  فرادســتگاهی،  یــا 
جلوگیــری از ایجــاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع 

بحران  هــای مالــی و اقتصــادی و اجــرای سیاســت های 
عمومــی و حاکمیتی در بازار ســرمایه کشــور، همچنین 
جلب اطمینان ســرمایه  گذاران خرد برای تداوم فعالیت 
در این بازار به تصویب هیأت محترم وزیران رسید. اما 
یکی از مشــکالت صندوق تثبیت بازار ســرمایه همواره 
نبــود امکانــات مالی مناســب بود؛ چراکــه در زمان های 
بحرانــی بــا توجــه به اینکــه فراهم کــردن نقدینگی نیاز 
به طی فرآیند اداری داشت معموال کارایی این صندوق 
ضعیــف بــود که بــا این تصمیم اخیر دولــت، منابع این 
صنــدوق بــه طور خــودکار از داخل بازار ســرمایه تامین 

می شود.

 صندوق تثبیت بازار سرمایه؛
اهرمی مقابل هیجانات بازار

مدیرعامــل شــرکت مولدســازی و مدیریــت دارایی 
تجــارت تزریــق منابــع بــه صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه 
در زمان درســت و به جا، افزون بر بازگشــت جو اعتماد 
بــه بازار ســرمایه، بــه تعادل بخشــی، ثبــات، اجتناب از 
نوســانات شــدید و رفتارهــای هیجانــی خوانــد و در این 
بــاره او بــه پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه )ســنا(، گفــت: 
توجــه ویــژه بــه صنــدوق تثبیــت در بودجــه ســال آینده 
به منظور حمایت بیشــتر از بازار ســرمایه با اختصاص 
ردیف مســتقل، نشــان از جایگاه بازار ســرمایه در رشد 
اقتصــاد کشــور دارد. بنابراین، جهت گیری های درســت 
و دقیــق در ارتبــاط بــا ایــن صنــدوق در بــازار بــه منظور 
و  تولیــد  بخــش  بــه  ســرگردان  ســرمایه های  هدایــت 

اشتغال بیش از پیش اهمیت یافته است.
احســان رضاپور درباره اختصاص دارایی در قالب 
ســهام بــه ایــن صنــدوق، اظهــار کــرد: در زمان هایی که 
بــازار دچــار هیجان هــای صعــودی می شــود و از طــرف 
دیگر، محدودیت هایی در ســمت عرضه کنندگان وجود 
دارد، صنــدوق تثبیــت بــا عرضــه ســهامی کــه در اختیار 
دارد می توانــد بــه عنــوان یــک تنظیــم و تعدیل کننــده 
هیجانات ایفای نقش و  بازگشت بازار به روند منطقی 

و پایدار کمک کند.
او درباره سازوکار اجرایی صندوق تثبیت پیشنهاد 
کرد: این صندوق باید کلیت بازار را تحت پوشش قرار 
دهــد و بــه یــک یا چند ســهم خــاص و ویژه نپــردازد. به 
بیانــی دیگــر، بــا توجه به اینکــه رویکرد اصلــی صندوق 
تثبیــت، حمایــت از ســهامداران خــرد اســت، بنابرایــن، 
برنامه هــای ایــن صنــدوق بر ســهم های خاصــی متمرکز 
شــود. الزم اســت صندوق تثبیت از کلیت بازار سرمایه 
صرف نظــر از کوچکــی و بزرگــی ســهام حمایت کند تا از 
همه سهام شرکت هایی که در بورس پذیرش شده اند، 

به درستی و به دور از جهت گیری حمایت شود.
رضاپور با تأکید بر زمان درست واریز منابع نقدی 
و غیرنقــدی ایــن صنــدوق تصریــح کرد: افــزون بر زمان 
واریــز منابــع و مســتمر بــودن آن، الزم اســت مدیریــت 
حرفــه ای و قابــل قبولــی بر آن انجام شــود تــا افزون بر 
تعادل بخشی بازار سرمایه، رونق معامله ها و اجتناب 

از نوسان گیری غیرمتعارف را در پی داشته باشد.

بازارگردانی عرضه اولیه دولتی
مصوبــه ششــم مربــوط به ســهام های عرضه اولیه 
دولتــی نظیــر ETF هــا اســت؛ نبــود بازارگردان مناســب 
و  انتقــادات  از  یــک  دولتــی  اولیه هــای  عرضــه   بــرای 
خواسته های فعاالن بازار سرمایه بود در مصوبه ششم 
10 درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام های دولتی 
بــرای بازارگردانــی همــان ســهم ها به منظــور حمایت از 

آنها اختصاص خواهد یافت.
مصوبــه هفتــم مربــوط به انتشــار اوراق دولتی در 

بازار است که منوط به رعایت نسبت ۵0 درصد جریان 
ورودی نقدینگی به بازار ســرمایه شــد. به دلیل تاثیری 
کــه انتشــار اوراق دولتــی در بــازار پــول دارد و گروهــی 
معتقدند که این انتشار رقیب جدی برای بورس است. 
بــا ایــن مصوبــه بــه نوعــی از ســال جدیــد انتشــار اوراق 

دولتی در بازار به صورت کنترلی خواهد بود.

 دو مصوبه هیات دولت مربوط
به بانک مرکزی

دو مصوبــه هیــات دولــت مربــوط به بانــک مرکزی 
اســت کــه در یکــی ایــن بانــک موظف شــد نرخ تســعیر 
را  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا  ارزی  دارایی هایــی 
حداقــل ۹0 درصــد نــرخ ارز در ســامانه نیمــا طی 6 ماه 
گذشــته در نظــر گیــرد. ایــن مصوبه با توجه به ســابقه 
اختالف دو نرخ ارز اعالمی از سوی بانک مرکزی و امور 
مالیاتــی در اعــالم نرخ تســعیر در دولــت دوازدهم بود 
که سبب مشکالتی در تعیین سود و زیان شرکت های 

بورس مخصوصا تعدادی از بانک ها شد. 
 در مصوبــه دوم مربــوط بــه بانــک مرکــزی، ایــن 
بانــک موظــف شــد با مداخله فعال در بــازار بین بانکی 
و خریــد اوراق در بــازار ثانویــه میانگیــن نــرخ ســود در 
بــازار بیــن بانکی را در ســقف 20 درصــد مدیریت کند. 
بــا توجــه بــه اینکه فــراز و فــرود بهره بیــن بانکی نقش 
اساسی در تصمیم گیری های فعاالن اقتصادی و بورس 
بــرای ســرمایه گذاری دارد و چنــد وقتــی بــود که فعاالن 
بــازار بــورس از افزایش نرخ های باالی 20درصد و حتی 

رسیدن به باالی 2۵درصد واهمه داشتند.
رئیــس ســازمان  قــرار شــد  نیــز  یــک مصوبــه  در 
بــورس در جلســات ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولتی 
و همچنیــن کمیتــه بند »و« تبصــره ۵ که تصمیم گیری 
دربــاره عرضــه اوراق دولتــی در آن صــورت می پذیــرد 

حضور یابد.
مشــکالت  و  دغدعه هــا  از  ذکرشــده  مصوبــه   10
فعاالن بازار سرمایه بود که در این چند سال به صورت 
مطالبه به حق درآمده بود که این تصمیم هیات دولت 
بــه نوعی گویــای مهر تأییدی بر حمایت واقعی و عملی 

دولت سیزدهم از بازار سرمایه است.

سیر صعودی بورس از نیمه دی
مهــدی رباطــی، مدیرعامــل کارگزاری بــورس بیمه 
ایران بهبود در بورس را کوتاه مدت دانست و درباره 10 
محــور حمایتــی دولت در گفت وگو بــا برنامه »رهیافت 
رادیــو اقتصــاد« گفــت: تیــن محورها کارکرد مســکن را 
داشــته و نمی تواند مشــکالت بازار سرمایه را که ریشه 
در ســاختارهای نهاد متولی بازار دارد، از طریق این 10 
محــور قابل اصالح نیســت. اصــوال بازار بورس در ایران 
بــا هیــچ یــک از بورس هــای دنیــا قابــل مقایســه نبود و 
اصوال نمی توانیم با تعاریف جهانی بازار ســرمایه را در 
ایــران بــورس بدانیــم. تزریــق نقدینگــی در عمــل دردی 
از بــازار ســرمایه دوا نکــرده و آنچــه رخ می دهــد بهبــود 

کوتاه مدت بازار خواهد بود. 
او افزود: اما این اقدام دولت که برای سهامداران 
به معنی تالش دولت برای بهبود بازار اســت ارزشــمند 
اســت. امــا ایــن رونــد نزولی بــازار نیز گــذرا خواهد بود 
و بــازار دوبــاره از نیمــه دی ســیر صعــودی پیــدا می کند 
ولــی بهبود شــاخص هم بــه معنی رفع نقائــص پایه ای 
بــازار نیســت و بــرای آنکــه این بــازار جایگاه خــود را در 
اقتصــادی کشــور پیدا کنــد باید ســاختارهای ان از پایه 

صالح شوند.
کارشــناس  دیگــر  موســوی،  محســن  همچنیــن 
بــازار ســرمایه در ارزیابــی این راهکارهــا ضمن تاکید بر 

کاهش فضای ابهام بازار با اعالم این راهکارها که آنرا 
مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت: نکته اینجاســت کــه برای 
نــرخ خــوراک ســقف ریالی اعالم  شــد در حالــی که این 
ارقام معموال به دالر محاسبه می شود که جای تعجب 
دارد. امــا تعییــن ســقف بــرای نــرخ ســود بیــن بانکی و 
تغییــر نکــردن فرمــول حــق مالکانــه دولت از معــادن را 

مواردی موثر در میان مدت برای بازار است.

توضیحات وزیر اقتصاد درباره 
تصمیمات ستاد اقتصادی دولت 

وزیر اقتصاد بعد از پایان جلســه ســتاد اقتصادی 
یک شــنبه شــب، در گفت وگــو زنــده بــا شــبکه خبــر، به 
تشــریح 10 تصمیم مهم اقتصادی که در این جلســه با 

محور بازار سرمایه گرفته شد، پرداخت.
بــه گــزارش ســنا، احســان خاندوزی گفت: بســته 
پیشــنهادی بــرای حمایــت از بــازار ســرمایه بــا همراهی 
کامــل رئیس جمهــوری و اکثریــت مطلــق آراء در ســتاد 
اقتصــادی دولــت تصویــب شــد کــه بیانگــر اراده جــدی 
و  بورســی  صنایــع  و  تولیــد  ســودآوری  بــرای  دولــت 

چشم انداز امیدبخش در بازار است.
خــوراک  گاز  قیمــت  ســقف   1۴01 ســال  در   _1
پتروشــیمی ها معادل گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار 
تومــان در نظــر گرفتــه شــد، همچنیــن ســقف ســوخت 
گاز بــرای صنایعــی از جمله فوالدی ها، پاالیشــگاهی ها 
و  پتروشــیمی ها  خــوراک  قیمــت  درصــد   ۴0 معــادل 
حداکثــر 2 هــزار تومان لحاظ شــد، همچنین قیمت گاز 
مصرفــی در ســایر صنایــع از جملــه ســیمانی ها نیــز 10 
درصد قیمت خوراک پتروشیمی ها در نظر گرفته شد.

2_ مالیات شــرکت های تولیــدی معادل پنج واحد 
درصد کاهش خواهد داشت.

3_ در سال 1۴01 فرمول حقوق دولتی معادن در 
اقتصاد ایران تغییر پیدا نخواهد کرد.

انتقــاالت  از نقــل و  ۴_ معــادل مالیــات حاصــل 
ســهام در بازار ســرمایه بــرای تقویت صنــدوق تثبیت و 

حمایت از بازار سهام به آن واریز شود.
۵_ عالوه بر اوراق قبلی قرار اســت مبلغ 30هزار 
میلیــارد تومــان بــه منظــور افزایش ســرمایه به صندوق 
تثبیت اختصاص یابد که ناگفته نماند این امر مستلزم 

تصریح در الیحه بودجه 1۴01 است.
6_ 1 درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام های 
دولتــی جهــت بازارگردانــی همــان ســهم ها بــه منظــور 

حمایت از آنها اختصاص خواهد یافت.
۷_ انتشــار اوراق دولتــی در بــازار منوط به رعایت 
بــازار  بــه  نســبت ۵0درصــد جریــان ورودی نقدینگــی 
ســرمایه شــد که قرار اســت بــه صورت ماهانــه این امر 
صــورت پذیرد، اما این مســئله بســتگی بــه میزان ورود 

نقدینگی به بازار سهام خواهد داشت.
تســعیر  نــرخ  شــد  موظــف  مرکــزی  بانــک   _8
را  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا  ارزی  دارایی هایــی 
حداقــل ۹0درصــد نــرخ ارز در ســامانه نیمــا طــی 6 ماه 

گذشته در نظر گیرد.
۹_ حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولتی و همچنین کمیته بند »و« 
تبصــره ۵ کــه تصمیم گیــری در خصــوص عرضــه اوراق 

دولتی در آن صورت می پذیرد، حضور یابد.
10_ بانک مرکزی موظف است با مداخله فعال در 
بــازار بیــن بانکی و خریــد اوراق در بازار ثانویه میانگین 
نــرخ ســود در بــازار بیــن بانکــی را در ســقف 20 درصد 

مدیریت کند.
10 تصمیــم  گفــت: مجمــوع  پایــان  در  خانــدوزی 
اخذشده نشان از حمایت دولت از بازار سرمایه دارد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

  مصوبه ستاد اقتصادی دولت
برای حمایت از بازار سرمایه

10در سایت روزنامه بخوانید:
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رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران: تخم مرغ 

وارداتی با ارز ترجیحی نهایتا 
۷ هزار تومان می شود

تخمگــذار مــرغ اتحادیــه مدیــره هیــات رئیــس
اســتانتهــرانگفــتکــهوارداتهــرکیلــوتخممــرغبا
ارز۴۲۰۰تومانــینهایتــا۷هــزارتومــانتمــاممیشــود
درحالیکهآنرابین۱۷تا۱۸هزارتوماندربازارعرضه

میکنند.
ناصــر نبی پــور در گفت وگــو بــا مهــر بــا بیــان اینکه 
قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بین 1۶هزار 
تــا 1۷هــزار و ۵00تومــان اســت، گفــت: اکنــون قیمــت 
تخم مــرغ حــدوداً ۲۵درصــد کمتــر از نــرخ مصــوب آن 

)18هزار و 300تومان در هر کیلوگرم( است.

او دلیــل ایــن اتفــاق را واردات تخم مــرغ و افزایش 
تولیــد ایــن محصــول اعــام کــرد و افــزود: علی رغم افت 
قیمــت تخم مــرغ به زیر نرخ مصوب، واردات آن متوقف 
نشــده و در نهایت نیز خســارت این کار به تولیدکننده 
وارد می شــود. ایــن فعــال بخــش خصوصــی اضافه کرد: 
دولــت تخم مــرغ را بــا ارز 4۲00تومانــی وارد می کنــد که 
قیمت آن بین ۶تا ۷هزار تومان تمام می شــود اما آن را 
در بازار حداقل بین 1۷تا 18هزار تومان در هر کیلوگرم 

عرضه می کنند.
او از سیاســت های اتخاذشــده در این حوزه انتقاد 
کرد و گفت: این اقدامات تولید را دچار مشکل می کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران: 
قیمت مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی 

باید ۱۲ هزار تومان شود
بهگفتهعضواتاقبازرگانیتهران،بیشتریننرخ
مرغدردنیاحدوداًکیلویی۲دالراستکهبااحتساب
همههزینههایجانبیبادالر۴۲۰۰بایدحدود۱۲هزار
تومــانبــهدســتمــردمبرســدامــادربــازاربــاقیمــت

۳۵هزارتومانمعاملهمیشود.
افشین کاهی در گفت وگو با مهر، با بیان حمایت 
نکــردن مؤثــر ارز 4۲00تومانــی از مصرف کننده، تصریح 
کــرد: بــا توجه بــه قیمت های جهانــی، کاالهایی که االن 
دالر 4۲00تومانــی دریافت می کنند باید بســیار ارزان تر 
از قیمت هــای موجــود در بازار عرضه شــوند اما شــواهد 
نشــان می دهد که در وضع فعلی کاالهای مشــمول ارز 
4۲00تومانــی، بــا نرخ دالر ۲4هزار تومانی یا بیشــتر به 

دست مردم می رسد.
او ادامــه داد: همیــن انحــراف قیمتــی در مــرغ بــه 
خوبــی خــود را نشــان داد و مهــر تأییــدی بــر ناکارآمــدی 
سیاست ارز ترجیحی زد. به عنوان مثال بیشترین نرخ 
مرغ در دنیا حدوداً کیلویی ۲دالر اســت که با احتســاب 
همــه هزینه های جانبی با دالر 4۲00باید حدود 1۲هزار 
تومــان بــه دســت مــردم برســد امــا در بــازار بــا قیمــت 

3۵هزار تومان معامله می شود.
عضو کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی 
تهــران تاکیــد کــرد: البتــه بایــد توجــه کــرد که حــذف ارز 
4۲00تومانــی تبعاتــی نیــز خواهد داشــت اما بــا اعطای 
یارانــه به صورت مســتقیم به مــردم، از تبعات منفی آن 

کاسته خواهد شد.
عضــو اتــاق بازرگانی تهران با بیــان اینکه حذف ارز 
4۲00تومانــی یــک جراحــی بــزرگ اســت، گفت کــه باید 
یارانــه ارزی به دســت خــود مردم برســد و کارت اعتباری 

خرید بهترین جایگزین ارز 4۲00 تومانی است.
افشــین کاهــی، در رابطــه بــا اصاح سیاســت ارز 
4۲00تومانی اظهار کرد: ارز ترجیحی نه تنها به اهداف 
خود نرســید بلکه از ابتدا نیز اشــتباه بود و بســیاری از 
کارشناســان بــا آن مخالفــت کردنــد. از ابتــدا ایــن نکتــه 
مطرح می شد که اگر با پرداخت یارانه ارزی قرار بر این 
است که وضع مردم بهبود یابد، بهتر است این یارانه را 
مســتقیم به خود مردم بدهیم به جای اینکه در ابتدای 

حلقه و به واردکننده یارانه بدهیم.
عضو کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی 
تهران ادامه داد: ارز 4۲00تومانی و به طور کل ارز چند 
نرخــی در بحــث تولیــد مشــکات فراوانــی ایجــاد کــرده 
اســت. اینکــه قیمــت واردات از قیمــت تولیــدات داخــل 
بیشــتر باشــد طبیعتاً روی کاهش تولید اثرگذار خواهد 
بود. متأســفانه واردات بــا ارز 4۲00تومانی تولید داخل 

را سرکوب کرد.

حذفارز۴۲۰۰تومانیبهمثابهیک
جراحیبزرگاست

وی گفــت: حــذف ارز 4۲00 تومانــی بــه مثابــه یک 
جراحــی بــزرگ اســت کــه ممکن اســت مشــکات جزئی 
نیــز ایجــاد کنــد امــا دولــت بایــد بــرای تعادل بخشــیدن 
بــه اقتصــاد جرأت اصــاح روندهای غلط دولت پیشــین 
را داشــته باشــد. ممکــن اســت ایــن تصمیــم تبعاتی نیز 
در پــی داشــته باشــد امــا در این مورد بایــد صادق بود و 
جسارت الزم برای مقابله با این موضوع را داشت. باید 
ارز 4۲00 تومانی حذف شود و مردم به صورت مستقیم 

حمایت شوند.
عضو کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی 
تهران افزود: در مجلس نیز بحث کارت اعتباری مطرح 
شــده به نظر می رســد که راه حل موجود همین باشــد؛ 
یعنی برای کاالهای اساسی اعتباری به مردم داده شود 
و کارت آنهــا شــارژ و مشــخصاً بــرای کاالهــای اساســی 
اختصــاص داده شــود و در رده بعــدی نیــز می تــوان بــه 

بخشی از جامعه نیز این یارانه جدید را اعطا کرد.
کاهــی با اشــاره به لزوم پرداخــت یارانه نقدی به 
صــورت کامــل بــه مردم بــرای جبران حداقل آثــار تورمی 
حــال  در  گفــت:  تومانــی   4۲00 ارز  حــذف  از  حاصــل 
حاضــر بایــد حــذف ارز 4۲00 تومانی اتفــاق بیفتد یعنی 
بــه صــورت مســتقیم بــه خود مــردم یارانه داده شــود تا 
حداقــل آثــار تورمــی کــه بــه مــردم وارد می شــود نیــز از 
طریق این یارانه کنترل شود. باید یارانه ارزی به دست 
خــود مــردم برســد و بــا حــذف ارز 4۲00 تومانــی و تــک 

نرخی کردن ارز، رانت نیز از بین برود.

 ایجاد ۹ هزار شغل برکت

 در حوزه گیاهان دارویی

تا پایان سال
تعــداد کــه کــرد اعــام برکــت بنیــاد مدیرعامــل
مشــاغلایــنبنیــاددرحــوزهتولیــدگیاهــانداروییتا

پایانامسالبه۹هزارشغلمیرسد.
محمــد ترکمانــه بــا بیان ایــن مطلب افــزود: تعداد 
طرح های بنیاد در حوزه تولید و پرورش گیاهان دارویی 
تــا پایــان ســال جاری به 3هــزار طرح می رســد که ایجاد 

اشتغال برای ۹هزار نفر را به دنبال دارد.
اشــتغال زایی  طــرح  3هــزار  ایــن  داد:  ادامــه  او 
اجتماع محور در ۲3۲شهرستان و 83۵روستای سراسر 

کشور راه اندازی می شود.
مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشان کرد: تا به امروز 
1۵00طــرح اشــتغال در حوزه پــرورش گیاهان دارویی با 
حجــم کل ســرمایه گذاری 1۶30میلیــارد ریــال راه اندازی 
شــده اســت و تــا پایــان امســال 1۵00طــرح دیگــر بــه 

بهره برداری خواهد رسید.
ترکمانه در تشــریح جزئیات طرح های اشــتغال در 
حــوزه پــرورش گیاهــان دارویــی اظهار کــرد: این طرح ها 
شــامل کشــت گیاهان دارویی زعفرانی، گلی، ریشه ای، 

برگی، دانه های و سردسیری و گرمسیری است.
بــه گفتــه او، اســتان های لرســتان، چهارمحــال و 
بختیاری، خراسان جنوبی و رضوی بیشترین سهم را از 
طرح های این بنیاد در حوزه پرورش گیاهان دارویی به 

خود اختصاص می دهند.
مدیرعامل بنیاد برکت یادآور شــد: این طرح ها در 
قالــب مدل اشــتغال زایی اجتماع محور ایجاد می شــود و 
زنــان و مــردان کارآفرین به ترتیب 33و ۶۷درصد از این 

طرح ها را راه اندازی می کنند.
زنجیــره  تکمیــل  و  ایجــاد  بــر  تاکیــد  بــا  ترکمانــه 
تولیــد و حمایــت از کارآفرینــان گفــت: بنیــاد برکــت از 
طریــق بازاریابــی مجــازی و فریلنســینگ بین المللــی بــه 
تولیدکننــدگان گیاهــان دارویی بــرای فروش محصوالت 

خود یاری می رساند.
او افــزود: همچنیــن بــا رویکرد اتصال بــه بازارهای 
مجــازی، امــکان عرضــه و فــروش گیاهــان دارویــی در 

سایت »با سام« فراهم شده است.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت اظهــار کــرد: بنیــاد برکــت 
در ســال جــاری راه انــدازی 80هــزار طــرح اشــتغال زایی 
اجتماع محور منجر به ایجاد ۲40هزار فرصت شــغلی را 
در مناطق محروم و روستایی کشور در دستور کار دارد.
ترکمانه ادامه داد: بنیاد برکت تا به امروز 1۶0هزار 
طــرح اجتماع محــور را با ظرفیت اشــتغال 480هزار نفر 

در این مناطق راه اندازی کرده است.
بنیاد برکت بر اساس منویات رهبر معظم انقاب 
و سیاســت های اباغــی از ســوی ســتاد اجرایــی فرمــان 
امــام، ایجــاد فرصت هــای شــغلی در مناطــق محــروم را 
اقتصــادی  توانمندســازی  محرومیت زدایــی،  هــدف  بــا 
و برقــراری عدالــت اجتماعــی در ایــن مناطــق بــه عنــوان 
اولویــت اصلــی در راس برنامه هــا و فعالیت هــای خــود 

قرار داده است.

مدیرعامل تشکل مردم نهاد 
پیشگیری و مبارزه با فساد: درج 
قیمت تولیدکننده به جای قیمت 

مصرف کننده خالف قانون و 
به  زیان مصرف کننده است

و پیشــگیری مردمنهــاد تشــکل مدیرعامــل
مبــارزهبــافســادگفــتکــهبراســاسمــاده۵قانون
حمایتازحقوقمصرفکنندگانهرکاالیاخدماتی
بایــدهمــراهبــاقیمــتبــرایمصرفکننــدهباشــدتــا
مصرفکننــدهبــااطمینــانازقیمــتآنمبــادرتبــه

خریدکاالیاخدماتکند.
بــه گــزارش خبرگــزای تســنیم، از روز شــنبه )۲۷ 
آذر( درج قیمــت تولیدکننــده بــرای چهــار قلــم کاالی 
مصرفــی شــامل آب معدنــی، نوشــابه گازدار، آبمیــوه 
شــامل  ســرمایه ای  کاالی  قلــم  چهــار  و  ماءالشــعیر  و 
ماکروویــو  و  گوشــت  چــرخ  نوشیدنی ســاز،  غذاســاز، 
اجبــاری شــده اســت. ایــن تصمیــم کــه قــرار اســت در 
آینــده بــه ســایر کاالهــا نیــز تعمیــم داده شــود، از آن 
جهــت اتخــاذ شــده اســت کــه مبالــغ اضافــی در چرخه 
تولید تا فروش به مصرف کننده کاال ســاماندهی شــود 
و ایــن ســاماندهی از طریــق درج قیمــت تولیدکننــده 

روی کاال محقق خواهد شــد.
در حقیقــت دولــت مدعــی اســت بــا ایــن روش، 
در  شــده  تمــام  قیمــت  مابه التفــاوت  از  مصرف کننــده 
کارخانــه و نیــز قیمــت فــروش آگاهــی پیدا می کنــد و از 
خرید اقامی که در آن سود نامعقول دریافت می شود 
منصرف خواهد شد و این راهکاری برای کنترل قیمت ها 

و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته کاالهاست.
از  حمایــت  بــرای  و  قانونــی  اقــدام  ایــن  آیــا  امــا 
حقــوق مصرف کننــدگان اســت؟ پاســخ محمــد محمدی، 
مدیرعامل تشکل مردم نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد 

به این پرسش منفی است.
محمــدی بــا بیــان اینکــه؛ درج قیمــت تولیدکننــده 
به جــای قیمــت مصرف کننــده هــم خــاف قانون هســت 
هــم بــه زیــان مصرف کننــده، گفــت: بر اســاس مــاده ۵ 
قانــون حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان هــر کاال یــا 
خدماتی باید همراه با قیمت برای مصرف کننده باشد تا 
مصرف کننــده بــا اطمینان از قیمت آن مبادرت به خرید 

کاال یا خدمات کند.
او افــزود: بــا توجه به اینکه مســئوالن توان نظارت 
بر درج قیمت واقعی مصرف کننده را ندارند می خواهند 
صورت مســئله را پاک کنند و قیمت تولیدکننده را درج 
کنند که عاوه بر خاف قانون بودن، واجد اشکال های 

متعددی است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

هواپیمایــی ســازمان رئیــس گفتــه بــه
کشور،قیمتبلیتهواپیمابهصورتافسار
گســیختهنبــودهوکامــاکنترلشــدهاســت
واکنــونشــاهدکاهشمتعــددقیمتبلیت
درمســیرهایمختلفهســتیم.باوجوداین
ســقفقیمــتبلیــتهواپیمــاتعییــنوبرای

اجرابهایرالینهااباغشدهاست.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
خبــری  نشســت  در  محمدی بخــش،  محمــد 
پنجمیــن نمایشــگاه حمل ونقل، لجســتیک و 
صنایــع وابســته در پاســخ بــه ســوال باشــگاه 
خبرنگاران جــوان درباره قیمت بلیت هواپیما  
گفــت: بخش بلیــت هواپیما و مباحث مربوط 
بــه قیمت هــا مولفه هــای متعــددی پایه گذاری 
شــده اســت؛ اولین موضوع برای آن بحث در 

نظر گرفته شده چارچوب قیمت گذاری بود.
هواپیمــا  بلیــت  قیمــت  داد:  ادامــه  او 
به صورت افسار گسیخته نبوده و کاما کنترل 
شده است. همین االن شاهد کاهش متعدد 
قیمت بلیت در مسیر های مختلف هستیم. با 
وجود این  سقف قیمت بلیت هواپیما تعیین 

و برای اجرا به ایرالین ها اباغ شده است.

محمدی بخــش گفــت: بــه هموطنان هم 
اعــام می کنیــم هرگونــه موضوع و مســئله ای 
را کــه خــارج از چارچــوب اعام شــده اســت، 
به ســازمان هواپیمایی اطاع رســانی کنند. ما 
به عنــوان عالی ترین نهاد حاکمیتی در صنعت 
ورود  آن  بــه  مســافری  هوایــی  حمل ونقــل 

خواهیم کرد.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: در ایــن 
راستا تعدادی از ایرالین ها را توبیخ کرده ایم، 
ضمن اینکه شــماری از آژانس های مســافرتی 
تــاش  شــده اند.  تعطیــل  تخلــف  دلیــل  بــه 
کرده ایم یک بازار رقابتی ســالم در این بخش 
ایجــاد کنیم، ضمــن اینکه بقــای ایرالین ها در 
حوزه ایمنی برای سازمان هواپیمایی کشوری 

بسیار بسیار مهم است.
او گفــت: ســعی خواهیــم کــرد کــه دیگر 
اجازه افزایش قیمت بلیت هواپیما را با توجه 

به افزایش نرخ دالر ندهیم.
ایــن مقــام مســئول دربــاره جدیدتریــن 
مسیر های پروازی ایران به کشور های اروپایی 
گفــت: پــرواز بــه 11مقصــد اروپایــی از طریــق 
 )VIP ایرالین هــای داخلــی )مســافری، بــاری و

در حال انجام است.
پروازهــای  هم اکنــون  داد:  ادامــه  او 
ایران ایر، ایرتور و قشــم ایر به مقاصد اروپایی 
در حال پرواز هستند که این پرواز ها در حال 

افزایش است.
محمدی بخش با بیان اینکه در حال اخذ 
مجــوز پــرواز بــرای ســایر ایرالین هــای ایرانی به 
مقاصد اروپایی هستیم، گفت: در همین راستا 
بــود کــه هفته پیش ایرتور توانســت مجوز های 

الزم برای پرواز به اروپا را دریافت کند.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: ما 
مذاکــره کرده ایــم کــه بــا 11 کشــور پرواز هــای 
طبــق  همچنیــن  و  باشــیم  داشــته  دوجانبــه 
مذاکــره ای کــه انجــام داده ایم امکان ســفر به 
ســوریه بــه زودی فراهــم می شــود. بــا توجــه 
بــه لغــو ویزای عتبــات پیش بینی می شــود که 

میزان پرواز های ما به عتبات دو برابر شود.
محمــدی بخــش ادامــه داد: بــا توجــه به 
زیــان دِه بــودن ایرالین هــا اینکــه شــرکت های 
یــا خیــر محــل  زیــان دِه هســتند  هواپیمایــی 
زمینــه  ایــن  در  بایــد  و  اســت  نظــر  اختــاف 

ارزیابی های دقیق تری صورت گیرد.

او گفــت: بــه ایــن بخــش کــه ایرالین هــا 
زیــان دِه هســتند اشــکال جــدی وارد اســت و 
بنــده موافــق نیســتم کــه ایرالین هــا زیــان دِه 
اقتصــادی  توســعه  مــدل  در  بلکــه  هســتند، 
آن هــا بحــث وجــود دارد و اگــر مــا مدل هــا را 
اصــاح کنیــم و بــازار آن هــا را فعــال کنیــم و 
رقابت سالم ایجاد کنیم، اتفاقات مثبتی رقم 

خواهد خورد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه 
داد: بخــش هوایــی صــرف نظــر از موضوعــات 
اقتصــادی جــزو الینفک هر کشــوری در حوزه 
حمل و نقل است و تحت هر شرایطی بخش 

هوایی را باید زنده نگه داریم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: 
با وضع کرونا زمان و صرفه جویی های اقتصادی 
هــر موقــع بتوانیــم اقدامــات را انجــام دهیــم، 

می توانیم شعار توسعه و عدالت را دهیم.
دربــاره  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
تابــع  مــا  گفــت:  هــم  اُمیکــرون  ســویه  ورود 
دســتورالعمل های ســتاد ملی مقابله با کرونا 
هستیم و اکنون هم تمامی دستورالعمل های 

بهداشتی را رعایت می کنیم.

زینبغضنفری
مجلــس در ۸۳طرحــی ســال اســفند
وقــتبــهتصویبرســیدتحتعنــوانتثبیت
قیمتهــاکــهدرعمــلاجــرایبرنامــهچهارم
توســعهرامختــلودرنهایــتدولــترابــه
ســمتتدویــنطــرحهدفمندســازییارانهها
هــولدادودومینــویتورمکهیکیازتبعات
مصوبــهفــوقبودامروزهمچنــانگریبانگیر

اقتصادیایراناست.
براســاس قانــون برنامه چهارم توســعه، 
قیمت خدمات دولتی باید طی ۵سال ساالنه 
حــدود ۲0درصــد افزایــش پیــدا می کــرد تــا بــا 
نرخ هــای جهانــی برابری کنــد و در نهایت بعد 
از آن این نرخ ها شناور می شد، از آب و برق و 
گاز گرفتــه تا خدمات ارتباطی و دیگر خدمات 
کــه از ســوی دولــت ارائه می شــد. اما مجلس 
وقــت بــا انتقــاد از ایــن اقــدام طــرح تثبیــت 
قیمت خدمات دولتی را به تصویب رساند که 
در نهایت منجر به شکست کل برنامه چهارم 
توسعه و خروج ساختار برنامه ریزی کشور از 

ریل خود شد.
امــا در ادامــه دولــت وقــت کــه در تاطم 
اوج  دوران  در  آنکــه  به رغــم  تــورم  از  ناشــی 

ســال  در  می بــرد،  به ســر  نفتــی  درآمدهــای 
8۷مجبــور بــه تصویــب طــرح هدفمندســازی 
بــه  آن را   8۹ ســال  در  و  شــد  یارانه هــا 
اجــرا گذاشــت؛ یعنــی اتفاقــی کــه قــرار بــود 
به صــورت تدریجــی و بــدون نیــاز بــه پرداخت 
یارانــه نقــدی طی چهار ســال اتفــاق می افتد، 
به صــورت ناگهانــی آن هم در ســالی اجرا شــد 
کــه برنامــه معلــق چهــارم بایــد به هــدف خود 
می رســید و نتیجه آن شــد که دیدیم و امروز 
همچنــان دولت هــا بــا موضــوع قیمت گــذاری 
و پراخت هــای نقــدی ناشــی از مابه التفــاوت 

قیمت حامل های انرژی درگیر هستند.
اما سوی ناگفته دیگری نیز در این بازار 
وجود دارد که همچنان در فضای خبری کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است و آن هم رویکرد 
تثبیتــی در خدماتــی اســت کــه کمتــر فرصــت 

عرض اندام خبری پیدا می کنند.
در همیــن دوره زمانــی شــاهد اوج گیری 
خدمات ارتباطی هســتیم، خدماتی که به رغم 
رشــد تقاضــا و توســعه فراوانی که داشــته اند 
در مقایســه بــا فضای تورمــی، همچنان درگیر 
تبعــات تفکــر تثبیــت قیمت هایی هســتند که 

اتفاقات باال را رقم زد.

پایــه درآمــدی بــرای هــر دقیقــه مکالمــه 
بــرای همــراه اول کــه بزرگتریــن اپراتــور تلفن 
همراه کشــور تلقی می شــود در سال 8۹برای 
معادل44.۷تومــان  درون شــهری  مکالمــات 
و بین شــهری معــادل ۷۶تومــان بــوده اســت. 
امــا مدتــی بعــد ایــن تعرفه هــا یکســان شــد و 
رقــم یعنــی ۵۹.۹تومــان بــرای کل مکالمــات 
بــا  شــد.  اعمــال  بین شــهری  و  درون شــهری 
گذشــت حدود 11ســال این رقم بدون افزایش 
باقــی مانده اســت. این اتفاق در حالی اســت 
نــرخ تــورم متوســط طی ســال های 8۹تــا آبان 
ســال 1400رقمی معادل 3۵.۶درصد در سال 
و  کاالهــا  قیمــت  به عبــارت ســاده تر  و  بــوده 
خدمات طی سال های مورد اشاره 3۵۶درصد 
رشــد کرده اســت در حالی که کل رشــد تعرفه 
مکالمــه تلفــن همــراه در کشــور صفــر بــوده 

است.
در مــورد خدمــات دیتا نیز روند نزولی را 
شــاهد بوده ایم، قیمت هــر کیلو بایت دیتا در 
ســال 8۹معــادل 0.8ريــال بــوده، در حالی که 
آخریــن تعرفــه اعمالــی کــه مربــوط بــه ســال 
۹۷اســت ایــن نرخ را بــرای دیتــای بین المللی 
0.4ریال و برای دیتای داخلی 0.۲ریال تعیین 

کرده است.
شــاید در نــگاه نخســت ایــن اتفــاق بــا 
توجــه بــه بازار بــزرگ ارتباطات که در آن چند 
منطقــی  می کننــد  فعالیــت  محــدود  اپراتــور 
بــه نظــر برســد و نوعــی حمایــت گســترده از 
مصرف کننده باشد اما این حمایت در وضعی 
که هزینه های روز افزون فعالیت های ارتباطی 
آن هــم با توجه بــه هزینه های دالری که برای 
نگهــداری و توســعه شــبکه بــه ایــن اپراتورهــا 
از  معنــی  بــه  تنهــا  و  تنهــا  تحمیــل می شــود 
بین بــردن توجیه اقتصــادی ادامه فعالیت این 

اپراتورها است.
اگــر نگاهــی بــه صنایــع کشــور داشــته 
بســیاری  کــه  اســت  مشــهود  کامــا  باشــیم، 
نــوع  ایــن  بــا  کــه  صنعتــی  واحدهــای  از 
محدودیت هــای قیمت گــذاری مواجه هســتند 
در عمــل تــوان نوســازی و بــه روزآوری خطــوط 
تولید خود را ندارند و ماشین آالت آنها بسیار 
فرســوده و یا حتی از دور خارج شــده هستند 
ناهماهنگــی  و  هزینه هــا  رشــد  دلیــل  بــه  و 
ایــن مجموعه هــا در کســب درآمــد متناســب 
می بینیــم بهره وری پایین در کنار اتاف منابع 
وقــوع  حــال  در  ایــن مجموعه هــا  تمامــی  در 

است.
حــال در نظــر بگیریــد شــبکه ارتباطــات 
کشــور کــه نیازمنــد نوســازی اســت بــه دلیــل 
تثبیــت قیمت هــا و رشــد بی رویــه هزینه هــا 
در مقایســه، ناتــرازی درآمــدی تــوان نوســازی 
شــبکه را نداشــته باشــند، ایــن اتفــاق اگــر تــا 
امروز نیفتاده است به زودی رخ خواهد داد.

دارد  قصــد  دولــت  اگــر  میــان  ایــن  در 
مصرف کننــدگان  یــا  و  مــردم  از  همچنــان 
حمایــت کــرده و یا بــه نوعی فرصت توســعه 
ارزان قیمــت  به صــورت  را  خدمــات  ایــن 
تضمیــن کنــد، بایــد به دنبال راه حلی باشــد 
تــا اپراتورهــا همچنــان تــوان به روزرســانی و 
نوســازی شــبکه فنی خود را داشــته باشــند، 
بخشــودگی های  ازطریــق  یــا  اتفــاق  ایــن 
مالیاتــی برای ایشــان محقق می شــود و یا از 
طریــق اصــاح منطقــی تعرفه هــای خدماتــی 

اپراتورهــای تلفن همراه.
تخصیــص  جــای  بــه  بایــد  دولت هــا 
یارانه هــای حمایتی با مبارزه جدی با فســادی 
کــه فعالیت هــای اقتصادی را مختــل می کنند 
بــه حمایــت از مصرف کننــدگان بپردازنــد و در 
مقابــل اجازه دهنــد خدمات با قیمت منطقی 
ارائــه شــود و حتــی اصــاح قیمت هــا از محــل 
افزایــش بهــره وری صــورت گیرد نه دســتورات 
اداری و گرنــه همچنــان شــاهد قربانی شــدن 
بنگاه هــای اقتصــادی کشــور زیــر فشــار تفکــر 

تثبیت قیمت ها خواهیم بود.

آجیــل اتحادیــه رئیــس گفتــه بــه
از ناشــی آجیــل، گرانــی خشــکبار، و

تقاضاهایشبیلدانیست.
گفتگــوی  در  احمــدی،  مصطفــی 
افــزود:  بــا خبرگــزاری صداوســیما  تلفنــی 
امســال به علــت خشکســالی در ماه هــای 
افــت  ۶0درصــد  ۵0تــا  شــهریور،  و  مــرداد 
تولیــد داشــتیم، اما با وجــود این بازرگانان 
و  عــراق  ماننــد  کشــور هایی  از  خارجــی 
افغانســتان، محصــوالت خشــکبار و آجیل 
را از کشــاورزان ســر زمین خریدند و اخیرا 
هــم بازرگانانــی از کشــور های پاکســتان و 
امارات به ایران آمدند و به روال سال های 

گذشته آجیل را از ایران خریدند.
او اضافــه کــرد: گرانــی آجیــل شــب 
یلــدا مربــوط به دو عامل حضــور بازرگانان 
خارجی و خشکسالی است که از چند ماه 

گذشــته وجــود داشــته اســت، امــا اکنــون 
مــردم به علت افزایش مصــرف متوجه این 

گرانی شده اند.
احمــدی، قیمــت آجیــل شــب یلــدا را 
هــم یادآور شــد و گفت: آجیل با باســلوق 
بــدون  آجیــل  و  تومــان  ۲۵0هــزار  1۵0تــا 
باســلوق 180تــا ۲۷۵هــزار تومــان بایــد از 

سوی آجیل فروشان عرضه شود.
او همچنین کاهش ۶0درصدی تولید 
تخمــه ژاپنــی در مشــهد و ســبزوار را علت 
گرانــی صــد در صدی آن دانســت و اضافه 
کــرد: بازرگانــان عراقــی این محصــول را به 
صــورت فلــه ای خریــد و بــه عــراق منتقــل 
اینکــه کشــاورز  بــه جــای  می کننــد یعنــی 
و کارگــر ایرانــی از مزایــای ارزش افــزوده 
نصیــب  آن  مزیــت  شــوند  برخــوردار  آن 

کشور های دیگر می شود.

و میــوه فروشــندگان اتحادیــه رئیــس
ســبزیتهرانقیمتانواعمیوهرادرآستانه

شبیلدااعامکرد.
مهــر  بــا  گفت وگــو  در  کارگــر  اســدهللا 
آخریــن وضــع بــازار میــوه را در آســتانه شــب 
یلــدا تشــریح کــرد و گفت: قیمت انــواع میوه 
در آستانه شب یلدا در میدان مرکزی میوه و 
تره بار با نوساناتی همراه بود و در اکثر اقام 
بین 1000تا ۲000تومان افزایش قیمت اتفاق 

افتاده است.
نارنگــی،  انــواع  قیمــت  کــرد:  اضافــه  او 
هندوانــه و پرتقــال بیــن 1000تــا ۲000تومــان 
افزایــش داشــته، در مــوز ایــن افزایــش قیمــت 
نسبت به هفته گذشته ۲هزار تومان بوده و در 
انار فقط قیمت انار دماوند افزایش یافته و به 
کیلویی ۲0هزار تا 3۵هزار تومان رسیده است.
14تــا  نیــز  را  ســاوه  انــار  قیمــت  کارگــر 
۲0هــزار تومــان، انــار شــیراز را ۲0تــا ۲8هــزار 
۲۲تــا 3۵هــزار  را  کوهســتان  انــار  و  تومــان 

تومان اعام کرد.
او قیمــت هــر کیلوگــرم پرتقــال تامســون 
شــمال را ۹تــا 1۵هــزار تومــان و پرتقال نــاول را 
نیز بین 18تا ۲4هزار تومان اعام و اضافه کرد: 
قیمت موز نیز بین ۲۲تا ۲۹هزار تومان است.

کیلوگــرم  هــر  قیمــت  افــزود:  کارگــر 
هندوانه خطی نیز 4تا 8هزار تومان، هندوانه 
دزفولــی 4تــا 8هزار تومــان، هندوانه محبوبی 
۵تا 8هزار تومان و هندوانه میناب نیز 3هزار 

و ۵00تا ۷هزار تومان است.
او قیمــت هــر کیلوگرم نارنگــی تانجلو را 
نیــز بین 10تا 1۶هزار تومان و نارنگی انشــو را 
نیــز 10تــا 1۶هزار تومــان و نارنگی پیــچ را بین 

14تا 18هزار تومان اعام کرد.
به گفته کارگر قیمت نارنگی تخم ژاپنی 
نیــز 10تــا 1۷هــزار تومــان و نارنگــی یافــا 10تــا 

18هزار تومان است.
او گفــت: در مراکــز خرده فروشــی حدود 
3۵درصد سود به ارقام فوق اضافه می شود.

افزایش مجدد قیمت میوه در آستانه شب یلدا رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار: گرانی آجیل 
ربطی به شب یلدا ندارد

رئیسسازمانهواپیماییکشور:اجازه
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افزایش ۳۰درصدی نرخ 
مواد اولیه پوشاک

نایب رئیس اتحادیه پوشــاک با اشــاره به افزایش 
۳۰درصدی نرخ مواد اولیه پوشــاک، عنوان کرد که در 
۲ هفتــه گذشــته، وزارت صمــت بــا صــدور مجوزهایی، 
به صورت نســبی واردات مواد اولیه پوشــاک را تسهیل 

کرده است.
مجید نامی در گفت وگو با خبرگزاری مهر در مورد 
علــت گرانــی پوشــاک زمســتانه، اظهار کرد: از تابســتان 
تاکنون نرخ مواد اولیه به شدت باال رفته که همین امر 
موجب شــد قیمت تمام شــده پوشــاک افزایش یابد. به 
صورت میانگین می توان گفت که قیمت مواد اولیه بین 
30 تــا 40 درصــد افزایــش یافته اســت؛ به عنــوان مثال 
قیمــت پنبــه و مخلوط هایــی از پنبــه کــه عمدتــاً وارداتی 
اســت، دو مــاه پیــش 1۲0هزار تومان بود هــم اکنون به 

1۷۵هزار تومان رسیده است.
نایب رئیــس اتحادیــه تولیــد و صادرات نســاجی و 
پوشــاک ایــران بــا بیــان اینکــه اغلب مــواد اولیــه مورد 
مصرف در پوشــاک وارداتی اســت، افزود: تنها ماده ای 
تولیــد  بــه صــورت صددرصــدی در داخــل کشــور  کــه 
می شــود پلی اســتر اســت کــه آن هم در بــورس عرضه 
می شــود و بــه دلیــل اینکــه قیمت گذاری هــا بر اســاس 
نــرخ دالر اســت، قیمــت ایــن ماده بســیار باالســت به 
گونــه ای کــه اگــر پلی اســتر وارد کنیــم برای مــا ارزان تر 

تمام می شود.
او ادامه داد: در صنعت پوشــاک به شــدت وابسته 
بــه واردات مــواد اولیه هســتیم و وقتی مواد اولیه ای که 
به عنوان ســرزنجیره ســبد پوشــاک محســوب می شــود 
بــا مشــکل مواجــه می شــود، طبیعتــاً قیمــت تمام شــده 
محصــول بــاال مــی رود و باالخــره بــا توجه به نــرخ تورم، 
بهره های بانکی و هزینه های تولید و فروش، تولید باید 

صرفه اقتصادی داشته باشد.

واردات مواد اولیه پوشاک تسهیل شد
نامــی گفــت: یکــی از عمــده مشــکالتی کــه وزارت 
صمت نیز با آن مواجه بوده و موجب تخصیص دستوری 
و ســخت ارز بــرای واردات شــده، محدودیت هــای ارزی 
اســت اما نکته مهم این اســت که باید وضع به گونه ای 
مدیریت شــود که اگر زمانی با کمبود مواد اولیه مواجه 
شــدیم، واردات تســهیل شــود تا تولیدکننده برای تولید 

به مشکل نخورد.
نســاجی  صــادرات  و  تولیــد  اتحادیــه  نایب رئیــس 
و پوشــاک ایــران بــا بیــان اینکــه وزارت صمــت بایــد بــه 
نگرانی هــای بخــش خصوصــی پاســخ دهــد و بــه نظرات 
کارشناســی آنهــا توجــه کنــد، افــزود: البتــه در ۲ هفتــه 
گذشــته، وزارت صمــت بــا صدور مجوزهایــی، به صورت 
نسبی واردات مواد اولیه پوشاک را تسهیل کرده است؛ 
بــه عنــوان نمونــه واردات نــخ از ســال های گذشــته بــا 
محدودیت مواجه بود، این محدودیت ها را برداشــته اند 

و سعی کردند از این طریق بازار را بهتر تنظیم کنند.
او در مــورد وضع تقاضا در بازار پوشــاک زمســتانه 
نیــز گفــت: بــه هر حال قــدرت خرید مــردم کاهش و از 
آن طــرف نیــز قیمــت پوشــاک افزایــش یافتــه اســت که 
همزمانــی ایــن دو اتفــاق، تقاضــا را بــه صــورت نســبی 

نزولی کرده است.

دلیل ترخیص نشدن 
محموله یونجه از گمرک

طبق اعالم گمرک ایران، مشــکل پیش آمده برای 
ترخیــص محمولــه یونجــه خریــداری شــده از روســیه 
بــه ارائــه نشــدن مجوزهــای الزم از ســوی واردکننــده 
برمی گــردد و تــا زمانــی کــه مســتندات ایــن مجوزها در 
سیستم بارگذاری نشود، گمرک امکان ترخیص ندارد.
بــه گــزارش ایســنا، اخیــرا اعــالم شــد کــه محموله 
یونجه ای برای تامین خوراک دام که از روسیه خریداری 
شده در گمرک آستارا مانده و با مشکل ترخیص مواجه 

است.
گمــرک ایــران دربــاره ماجرای ایــن محموله این بود 
که روز ۲4 آبان محموله حدود ۲1 تنی یونجه به گمرک 
اظهــار شــده کــه بالفاصلــه در ۲۵ آبــان  بــه کارشــناس 
مجــازی ارجاع شــده اســت. بــر این اســاس صاحب کاال 
با اخذ مجوزهای الزم از سازمان های همجوار همچنین 
دریافــت کد منشــا ارز و شناســه ارزش امــکان ترخیص 
خواهد داشــت، چراکه گمرک یک ســازمان مجری است 
و تــا هنگامــی کــه تمامی مجوزهای قانونی صادر نشــود 

ترخیصی صورت نمی گیرد.
لطیفــی بــا اعــالم این که تاکنــون واردکننــده اقدام 
کافــی را بــرای ارائــه مجوزهــای الزم انجــام نداده اســت 
یــادآور شــد: در ششــم آذر در کامنتــی اعــالم کــرده کــه 
مجوز وزارت جهاد کشــاورزی را دریافت کرده اســت در 
حالــی کــه این برخــالف رویه گمرکی بــوده و باید تمامی 
مجوزهای الزم اخذ شــده در سیستم بارگذاری شود که 

تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
او بــا اشــاره بــه این کــه صاحــب کاال بایــد نســبت 
بــه اخــذ مجوزهــا اقــدام و در اســرع وقــت محمولــه را 
تعییــن تکلیــف کنــد، یــادآور شــد: بــا  گذشــت زمــان در 
صــورت ورود نکــردن صاحــب کاال و البته بــه دلیل نبود 
فضــای کافی در گمرک بــرای نگهداری محموله وارداتی، 
اخطــار متروکــه از ســوی گمــرک صادر خواهد شــد و در 
صورت رســیدگی نشدن در زمان تعیین شده،  محموله 
بــرای تعییــن تکلیــف به ســازمان اموال تملیکــی تحویل 

می شود.
ایــن در حالــی اســت که اخیــرا مدیرعامــل اتحادیه 
دامــداران بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه ای  بــا طــرف روســی 
برای خرید 1۵0هزار تن یونجه برای حمایت از دامداران 
در شــرایط خشکســالی، گفته اســت که بخشــی از این 
محمولــه بــه دلیــل ایرادات وارد شــده از ســوی ســازمان 

حفظ نباتات در گمرک مانده است.
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مصوبه مجوز واردات 
تخم مرغ نطفه دار گوشتی 

اصالح و ابالغ شد
مصوبــه مجوز واردات تخم مرغ نطفه دار گوشــتی 
از ســوی شــرکت پشــتیبانی امور دام کشور اصالح و با 

امضای معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر هیات دولت، 
هیات وزیران در جلســه مورخ ۲4 آذر 1400، به منظور 
تأمیــن نظــر مجلــس شــورای اســالمی دربــاره مصوبــه 
مربــوط بــه مجــوز واردات تخم مــرغ نطفه دار گوشــتی از 
ســوی شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور، آن را اصالح 

کرد.
بــه موجب این اصالحیه، ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور مکلف اســت با اعالم شرکت پشتیبانی امور دام 
کشــور و پس از تأیید سازمان حسابرسی، مابه التفاوت 
قیمت مصوب برای فروش و قیمت تمام شده را از محل 

اعتبارات مصوب مربوط تخصیص دهد.
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور همچنین موظف 
اســت اصــل و ســود تســهیالت و هزینه های تبعــی را از 

محل اعتبارات مصوب مربوط تعهد و تضمین کند.

محدودیت سامانه ای 
صادرات کاالهای عرضه 

نشده در بورس کاال ابالغ 
شد

معاونــت معــادن و فــرآوری مــواد وزارت صنعــت، 
محدودیــت ســامانه ای صــادرات کاالهای عرضه نشــده 
در بورس طی یک ماه آینده را به سازمان های صنعت 

۳۱ استان و جنوب کرمان ابالغ کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، معاونــت معادن و 
فــرآوری مــواد وزارت صنعت در نامه ای به ســازمان های 
صنعــت 31 اســتان و جنــوب کرمــان دربــاره محدودیــت 
ســامانه ای صــادرات کاالهــای عرضــه نشــده در بــورس 
طــی یــک مــاه آینــده اعالم کــرد: بــا عنایت به نامه ســه 
آذر قائم مقــام وزیــر در امــور بازرگانــی مبنــی بــر اجــرای 
سیستمی درخواست های صادرات کاال و کنترل ضوابط 
در سامانه جامع تجارت و با توجه به اینکه مقرر شده، 
ارتبــاط سیســتماتیک بیــن ســامانه های جامــع تجــارت، 
بــورس کاال و گمــرک حداکثــر تــا پایان آذر اجرایی شــود 
و پــس از اتصــال و ارتبــاط نرم افــزار ســامانه ها انجــام 

فرآیندهای صادرات از سایر درگاه ها محدود می شود.
لــذا شایســته اســت ترتیبی اتخاذ شــود کــه تمامی 
تولیدکننــدگان مــواد و محصــوالت فلــزی و غیــر فلــزی 
مشــمول به الزام عرضه در بورس کاال نســبت به انجام 
فرآیندهــای الزم بــرای عرضه تمامــی محصوالت تولیدی 
در بــورس کاال اقــدام کننــد؛ چراکه صــادرات محصوالت 
عرضــه نشــده در بــورس بــه صــورت سیســتمی محــدود 

خواهد بود.
ایــن معاونــت امکان تایید یــا تایید نکردن صادرات 
را نخواهــد داشــت لــذا عواقب ناشــی از اجرایی نشــدن 

دستورالعمل برعهده استنکاف کنندگان است.
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چیــن  و  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
می گویــد فرصت طلبــی در حــوزه بین المللــی 
یــک هنر اســت اما مــا در حوزه حمــل و نقل 
نشــان دادیــم یــا ایــن هنــر را نداریــم و یــا 

هنرمندان ما در سیاست گذاری نیستند. 
بــه گــزارش خبرگــزاری ایلنــا، مجیدرضــا 
و  نــو  ابریشــم  »راه  کنفرانــس  در  حریــری 
خاورمیانــه« اظهــار کرد: مزیت هــای ترانزیتی 
در کشــور مــا به طور تاریخــی مورد توجه قرار 
نگرفته است. از اوایل دهه 40 سرمایه گذاری 
فــوالد  ماننــد  حوزه هایــی  صــرف  را  زیــادی 
کردیــم کــه نتیجــه آن جز از بیــن رفتن محیط 
زیســت و ... نبوده اســت. اگر بخشــی از این 
هــزاران میلیــارد را در ترانزیت ســرمایه گذاری 
می کردیــم هــم جــواب بهتــری می گرفتیم هم 
امنیــت و اشــتغال بیشــتری داشــتیم و هــم 
معضــالت زیســت محیطی امروز را نداشــتیم. 
موقعیــت ترانزیتــی مــا از منابــع زیرزمینــی ما 

بهتر است اما از آن استفاده نشده است.
او افــزود:  از چنــد دهه پیــش پیش بینی 
می شــود که درگیری هایــی بین چین و آمریکا 
ایجاد شود از آنجا که در راه های دریایی چند 
تنگــه وجــود دارد که یک ســمت آن در اختیار 
آمریکاســت اگر درگیری به وجود بیاید مسیر 
رفــت و آ مــد چیــن مختل می شــود؛ بــه همین 

دلیل چین شــروع به راه ســازی کرده و نواحی 
شــرقی و غربی را به هم متصل می کند جاده 
ابریشــم از چیــن بــه بنــادر بارســلون و لنــدن 

می رسد.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و 
چیــن بیــان کــرد: تــا اول نوامبــر ۲0۲1، 1400 
الین قطار از مناطق شرقی چین به اروپا رفته 
کــه حــدود یک میلیون و 400 هــزار کانتینر را 
در برمی گیرد در حالی که در همین مدت سه 
تــا چهــار قطار از چین به اینچه  برون آمده اند 
در حالــی کــه مــا تحریــم هســتیم انــگار بــرای 

توسعه این راه ها برنامه ای نداریم.
او تصریــح کرد: مشــکل دیگر این اســت 
که بار از چین به ایران می آید اما از ایران باری 
بــرای بــردن ندارنــد. در حالــی کــه محصــوالت 
مــا بیشــتر در نیمــه شــمالی کشــور قــرار دارد 
آنهــا را از طریــق مســیر فرســوده جــاده ای بــه 
بندرعبــاس می فرســتند تــا از ایــن طریــق بــه 
کننــد. محصــوالت معدنــی در  ارســال  چیــن 
نیمه شــمالی کشــور را می توان با اتصال های 
کوتــاه بــه راه آهن وصل کــرد تا ما هم بتوانیم 
بخشی از این یک میلیون و 400 هزار کانتینر 
را اســتفاده کنیــم چراکه هــم صرفه اقتصادی 
داشــته و هــم ایجاد امنیــت می کند. هیچ یک 
از مدیران در یک دهه گذشــته چنین تغییری 

را ایجاد نکرده اند.
حریــری تصریــح کرد:  موضــوع دیگر این 
اســت کــه ما چگونه می خواهیــم از پروژه یک 
جــاده یــک کمربنــد اســتفاده کنیــم. در ایــن 
مــورد هم مثل همیشــه فکــر می کنیم که دنیا 
بایــد معطــل مــا باشــد و تصوراتــی ماننــد دور 
زده شــدن ایــران را می پرورانیــم در حاللی که 
ایــن یک راه نیســت بلکه کانســپت اســت که 
کشــورها بایــد خــود را در آن تعریــف کننــد. 
نبایــد بــا ذهنیــت قدیمــی طــوری رفتــار کنیــم 
کــه نــه بهره ای به شــرکای ما برســد و نه حتی 
زیرکــی و فرصت طلبــی خود را نشــان بدهیم. 
تنهــا اســتفاده مــا برقی شــدن مســیر تهران و 

مشهد بود.
او ادامــه داد: مــا بایــد بــه جــای پروژه های 
چنــد صــد کیلومتــری پروژه هــای کوتــاه ماننــد 
همیــن مســیر رشت-آســتارا را فعــال کنیــم یــا 
کریدورهــای کوتــاه را ایجــاد کنیــم. اگــر نقــاط 
اتصال داخلی ما وجود داشــته باشــد آنها مایل 
به سرمایه گذاری می شوند و شاهراه ها را به این 
نقــاط متصل می کنند. باید طراحی های جدیدی 
بــه عنــوان واصــل و بهتریــن نقطه بــرای اتصال 
شرق و غرب جهان داشته باشیم. فرصت طلبی 
در حــوزه بین المللــی یــک هنــر اســت امــا ما در 
حــوزه حمــل و نقــل نشــان دادیم یا ایــن هنر را 

نداریــم و یــا هنرمنــدان مــا در سیاســت گذاری 
نیســتند. حــوزه حمــل و نقــل بســیار از مواردی 

مانند نفت و گاز مفیدتر هستند.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و 
چیــن اضافــه کــرد: هزاران ســال اســت که به 
جــای بهــره از ایــن موقعیت از قــرار گرفتن در 
چهــارراه دنیا لطمــه خورده ایم و به جای آنکه 
از ایــن موقعیــت اســتفاده کنیــم تنهــا بــه زیر 
زمیــن پرداخته ایــم. درســت اســت کــه ایــران 
بهتریــن نقطــه اتصــال در جهــان اســت اما ما 
تنهــا نقطــه ای نیســتیم و اگر کشــورهای دیگر 
ببیننــد کــه اســتفاده از ایــن بهتریــن نقطــه 

سخت است به سراغ موارد دیگر می روند.
حریــری افــزود: فرودگاه هــای محلــی در 
جنــوب شــرقی آســیا از فــرودگاه بین المللــی 
ایــن موضوعــات  مــا ظرفیــت بیشــتری دارد. 
ارتباطــی بــا تحریــم نــدارد و حتــی می توانــد 
ســپری در مقابــل تحریم باشــد اگــر دو درصد 
از بــار اروپــا از ایــران رد می شــد بــه راحتــی 
نمی توانســتند دور مــا دیــوار بکشــند. مــا بــا 
سیاســت گذاری های داخلــی، اقتصــاد خــود را 
محلی می کنیم در حالیکه جهانی اندیشــیدن 
مزایــای زیــادی بــرای مــا خواهد داشــت ما در 
نقطــه بســیار طالیــی جهــان قــرار گرفته ایــم و 

نباید این نعمت را کفران کنیم.

رئیس بنیاد ملی توانمندســازی گندمکاران 
ایــران می گویــد قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم با 
قیمــت جهانــی فاصلــه دارد و بــه دنبــال تجدیــد 

نظر در نرخ تضمینی گندم هستیم.
علیقلی ایمانی در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا، 
دربــاره میزان کشــت پاییــزه گندم در ســال جاری، 
گفت: حدود 3میلیون و ۷۵0هزار هکتار از اراضی 
زیــر کشــت دیــم پاییــزه رفته اند، این در حالیســت 
که پیش بینی شده بود امسال در 4میلیون هکتار 
از اراضی کشــت پاییزه داشــته باشــیم. همچنین 1 
میلیون و ۷00هزار هکتار از اراضی زیر کشت آبی 
رفته اســت درحالی که بنا بر این بود که ۲میلیون 

هکتار کشت آبی پاییزه داشته باشیم.
او بــا اشــاره بــه رونــد مســاعد بارندگــی در 
برخــی مناطــق، گفــت: در مناطقــی کــه بارندگــی 
مناســب بــوده اســت کشــاورزان هــم گندم ســبز 
خوبــی دارنــد و هــم ایــن امیــدواری در بیــن آنهــا 
وجــود دارد کــه گندم هــای کــه هنوز ســبز نشــده 

است در روزهای آینده سبز شوند.
عضــو شــورای قیمت گــذاری گنــدم در ادامه 
گفــت: کم بارشــی در برخــی مناطــق باعــث شــده 
آنهــا  و  بیفتــد  عقــب  کشــاورزان  کشــت   اســت 
منتظــر بارندگی هــا در روزهــای آینــده هســتند. 
اگر بارندگی ها در اســفند و اوایل فروردین ادامه 
داشــته باشــد پیش بینی کشــت 6 میلیون هکتار 

در کل کشور محقق خواهد شد.
ایمانــی با اشــاره بــه تغییــرات اقلیمی، بیان 
کرد: تغییرات اقلیمی کشــت را به تاخیر انداخته 
اســت امــا بارندگی های اخیر این امیــدواری را در 

مــا زنــده کــرده اســت که امســال تولیــد خوبی در 
سطح کشور داشته باشیم که حداقل نیاز داخلی 
تامین می شــود. به گفته او ســال گذشــته حدود 
4میلیــون هکتار کشــت دیم پاییــزه و ۲میلیون و 

30هزار هکتار کشت آبی پاییزه داشتیم.
کشــت  داد:  ادامــه  کشــاورزی  فعــال  ایــن 
استان های آذربایجان غربی و شرقی، خوزستان، 
همــدان، کردســتان، فــارس معمــوال بــه صــورت 
دیمی است و همواره در کشور میزان کشت دیم  

۲ برابر کشت آبی بوده است.
رئیــس بنیاد ملــی توانمندســازی گندمکاران 
ایــران ۵ تــا 10 فروردیــن را زمــان برداشــت گنــدم 

پاییــزه عنــوان کــرد و افــزود: برداشــت گنــدم در 
اســتان های گرمســیری چون سیستان بلوچستان 
و بوشــهر در فروردین آغاز می شــود و کم کم زمان 
برداشــت به مناطق معتدل و سردســیر می رســد. 
بایــد بگویــم خصلت مناطق سردســیر بــه گونه ای 
اســت کــه آنهــا زودتــر از همــه کشــاورزان کشــت 
و دیرتــر برداشــت می کننــد. او بــا اشــاره بــه نــرخ 
تضمینی خرید گندم در سال زراعی جدید، گفت: 
پیش از شــروع ســال زراعی، نرخ تضمینی خرید 
گندم از سوی شورای قیمت گذاری ۷ هزار و ۵00 
تومــان تعییــن شــد امــا این نرخ نتوانســته اســت 
رضایت کشــاورزان را جلب کند چراکه این قیمت 

متناســب بــا هزینــه تولیــد و قیمت جهانــی گندم 
نیســت از ایــن رو بــه  دنبــال تجدید نظــر روی نرخ 
نهایی خرید تضمینی گندم هســتیم. رایزنی هایی 
بــا کمیســیون اقتصــادی مجلــس و وزارت جهــاد 
بــه نتیجــه  کشــاورزی را آغــاز کردیــم امــا هنــوز 

نرسیده و تغییری در نرخ اعمال نشده است.
او در پاســخ به این پرســش که چه نوع کود 
برای گندم اســتفاده می شــود؟ گفت: اســتاندارد 
مصــرف کــود بایــد براســاس آزمون خــاک تعریف 
 شــود کــه متاســفانه بــه ایــن بخــش کمتــر توجــه 
می شود. در هر هکتار اراضی که زیر کشت گندم 
می رود باید 1۵0کیلو کودهای فسفاتی، 100کیلو 

پتاس، ۲00 کیلو اوره اســتفاده شــود اما در عمل 
کشاورزان از این میزان کود در کشت و کار خود 
بهــره نمی گیرنــد زیرا هزینــه خرید کودهــای پایه 
گران است و از توان خرید کشاورز خارج است.

بــه گفته ایمانی، بســیاری بــر این باورند که 
نیتــرات محصــوالت کشــاورزی در ایران باالســت 
امــا بایــد بگویم که چنین نیســت. میــزان مصرف 

کود در ایران کمتر از مقیاس جهانی است. 
در یــک ســال زراعــی بایــد 4 میلیــون و ۵00 
هــزار تــن کود مصرف شــود این در حالیســت که 
میزان مصرف کود به ۲ میلیون تن هم نمی رسد 
چراکــه کــود مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی تامیــن 
نمی شــود. اگــر بیــش از 4میلیــون کــود در ســال 
مصرف شــود آن زمان می توانیم درباره باال بودن 

مصرف کود در کشورحرف بزنیم.
ایــن فعــال کشــاورزی ادامــه داد: در زمــان 
داشت گندم به عنوان فرک از کود اوره استفاده 
می شــود؛ همچنیــن ریزمغذی هایی چــون منگنز، 
روی، آهن و موادی که مورد نیاز محصول هست 
به وسیله سم پاشی ها با محصول داده می شود.
او در پایــان حداقــل کــود مصرفــی در هــر 
هکتــار را ۵00 کیلــو عنــوان و خاطرنشــان کــرد: 
مصــرف کــود در اراضــی دیــم کمتــر اســت اما این 
رقــم بایــد در اراضــی آبــی اتفــاق بیفتــد اگــر در 
اراضــی آبــی بحــث تغذیه گیاهی را کامل داشــته 
باشــیم می توانیــم از  ۲ میلیــون هکتــار حداقــل 
10 میلیــون تــن گنــدم برداشــت کنیــم؛ امــا ایــن 
اتفــاق نمی افتــد چراکه نمی توانیــم کود مورد نیاز 

کشاورزان را تهیه و تامین کنیم.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت 
اظهــار کــرد که کویتی ها متاســفانه مدتی اســت 
کــه بــه تجــار مــا ویــزا نمی دهنــد و امــکان بــرای 
تجار جدید برای کار کردن در این کشــور فراهم 
نیســت. اگــر کســی هــم بــا کویــت کار می کنــد 

کسانی هستند که از قبل آنجا بوده اند.
هانی فیصلی در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا 
در مورد آخرین وضع تجاری ایران و کویت اظهار 
کرد: تجارت ما با کویت نســبت به ســابق بســیار 

کم شــده اســت. یکی از علل این موضوع مسئله 
شــیوع کرونا اســت. موضــوع مــورد اهمیت دیگر 
در ایــن مســئله امــکان ورود نشــدن تجــار جدیــد 
بــه بازار کویت اســت. کویتی ها متاســفانه مدتی 
است که به تجار جدید ما ویزا نمی دهند و امکان 
بــرای تجــار جدیــد بــرای کار کــردن در این کشــور 
فراهم نیست. اگر کسی هم با کویت کار می کند 

کسانی هستند که از قبل آنجا بوده اند.
او افــزود: شــرایط کویــت نســبت بــه دیگــر 

کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بســیار متفــاوت 
اســت. در دیگر کشــورها از جمله امارات، قطر یا 
عمان به راحتی می توان برای سیاحت، گردش یا 
تجــارت ویــزا گرفت اما در مورد کویت گرفتن ویزا 
کمی ســخت اســت. ما در این رابطــه وزارت امور 
خارجــه و همچنیــن ســفارتخانه مکاتبــات زیــادی 
انجام دادیم اما هنوز گشایشی صورت نگرفته و 
مکاتبه ای با کویت نشده است؛ البته مکاتباتی با 
اتاق بازرگانی این کشور داشتیم که هنوز جواب 

درستی به ما ندادند.
فیصلــی تصریــح کرد:  یک شــرکتی که عضو 
اتــاق بازرگانــی ایــران و کویــت هــم هســت، خــط 
کشــتیرانی را راه انــدازی کــرد کــه از خرمشــهر بــه 
کویــت می رود و کانتینرهای یخچالی هم جابه جا 
می کند. بسیاری از بارهای که فاسدشدنی است 
و نیــاز بــه یخچــال دارد از طریــق همیــن شــرکت 
بارگیری شده و به کویت می رود. هفته ای دو بار 

رفت و آمد در این خط انجام می شود.

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و کویت 
در پاســخ بــه ســوالی دربــاره تاثیــر عربســتان بــر 
کشــورهای حــوزه خلیج فارس و میــزان اثرگذاری 
مذاکرات با این کشــور بر تجارت با کویت گفت: 
مذاکرات انجام شــده بین ایران و عربســتان برای 
بهبود روابط سیاســی، طبیعتا روی روابط تجاری 
بین ایران و عربستان تاثیر می گذارد. برای بهبود 
تجارت با کویت نیاز اســت که با خود این کشــور 

مذاکراتی انجام شود.

کویت به تجار جدید ایران ویزا نمی دهد

آغاز رایزنی برای تجدیدنظر در نرخ تضمینی گندم

 رئیس اتاق ایران و چین: هنر استفاده

از فرصت ها را نداریم
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محسن رضایی: از ابتدای 
 دی ۱۴۰۰ رقم یارانه ها

دو برابر می شود
معاوناقتصادیرییسجمهوریاعالمکردازدی
ســالجارییارانه800هزارتومانیبهخانوادههای4 

نفریتخصیصدادهمیشود.
بــه گــزارش ایلنــا، محســن رضایــی، اظهار کــرد: ما 
در ســند بودجــه ای کــه به مجلــس ارائه دادیــم یارانه ها 
را دو برابــر کردیــم البتــه رییــس جمهــوری اصــرار دارنــد 
کــه افزایــش یارانه هــا در 3 مــاه باقی مانده ســال جاری 

اعمال شود.
وی ادامــه داد: طبــق برآورده هــا و پیش بینی هــای 
صــورت گرفتــه هــر خانــواده 4 نفــری حداقــل 800 هزار 
بــن کارت  یارانــه به صــورت نقــدی و در غالــب  تومــان 

دریافت خواهد کرد.
رضایــی بــا بیــان اینکــه به مســئوالن اجرایــی گفته 
شــده اســت کــه ایــن افزایــش دو برابــری یارانه هــا بایــد 
از دی اجــرا شــود، خاطــر نشــان کــرد: بنا بر ایــن بود که 
افزایــش نــرخ یارانــه از آذر اجــرا شــود امــا از آنجایی که 
قــرار اســت بخشــی از این یارانه به صــورت کاال به مردم 
داده شــود این مســئله به تعویق افتاد. رییس جمهوری 
از مســئوالن اجرایی خواســته اند که این مسئله هر چه 

زودتر اجرایی شود.

طحان نظیف: حاشیه سازی ها 
بر فعالیت های شورای نگهبان 

اثر نخواهد گذاشت
ســخنگویشــوراینگهبــاندرپاســخبــهاظهارات
علــیالریجانــیگفــتکــهبرخــیحاشیهســازیهابــر
داشــت، نخواهــد اثــر شــورا تخصصــی فعالیتهــای
و مــردم آرامــش بــا بــازی و شــده تمــام انتخابــات

فضاسازیرسانهایصحیحنیست.
هــادی طحــان نظیــف روز دوشــنبه در گفت وگــو 
بــا ایرنــا دربــاره اظهــارات علــی الریجانــی گفــت: پرونده 
ایشان مثل سایر افراد در یک فرآیند قانونی در شورای 
نگهبان بررسی شده است و برای رسیدگی به صالحیت 
ایشــان مطالــب موجــود در پرونــده کــه بخشــی نیــز بــه 
بیرون منعکس شــده، مورد به مورد در جلســات شــورا 
مطــرح و پــس از انجــام مباحــث متعــدد و بیــان نظرات 
مخالف و موافق رای گیری به صورت مخفی انجام شده 
اســت. البته نســبت به برخی مطالب هم که به بیرون 
منعکــس شــده نــه شــورای نگهبان مســبب آن بود و نه 

راضی به آن.
وی اضافــه کــرد: جمــع بندی اعضای شــورا با توجه 
احــراز  بــر  بــه محتــوای پرونــده و گزارش هــای متعــدد 

صالحیت نبود که نتیجه هم اعالم شد.
ســخنگوی شــورای نگهبان خاطرنشــان کرد: همان 
گونه که بارها گفته شــده در انتخابات ریاست جمهوری 
بحــث رد صالحیــت مطــرح نیســت و شــرایط مذکــور در 
اصل 11۵ قانون اساسی باید احراز شود. شورای نگهبان 
یــک جمــع تخصصــی اســت و هــر یــک از اعضــای آن بــر 
اساس تشخیص خود عمل می کنند و ورود سیاسی به 

موضوعات ندارند. مالک نیز نظر اکثریت اعضا است.
طحان نظیف اضافه کرد: البته اینکه نامه شخصی و 
محرمانه شــورا توســط یک فرد خارج نشین منتشر شود، 
جــای بررســی دارد امــا به هر حال انتخابات تمام شــده و 
بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه ای صحیح نیست 
هر چند ما در شورای نگهبان گوش شنوا داریم و مطالب 

هر کسی را که نقد داشته باشد می شنویم.

درخواست دادستان کل 
کشور از بانک مرکزی و 

مجلس برای مشخص کردن 
وضع رمزارزها 

مکاتباتــی کــه کــرد تاکیــد کشــور دادســتانکل
بــابانــکمرکــزیداشــتهوازمجلــسمحتــرمشــورای
اســالمیهمخواســتهکهوضعرمزارزهارابرایمردم

مشخصکنند.
بــه گــزارش روابــط عمومی دادســتانی کل کشــور، 
حجــت االســالم و المســلمین منتظــری دادســتان کل 
کشــور در حاشــیه بازدیــد از مرکز ارتباطــات مردمی قوه 
قضائیه درباره آخرین اقدامات انجام شده در خصوص 
مســئله بورس گفت: در این رابطه با ســازمان بازرســی 
کمیتــه  تــا  گرفتــه  صــورت  کشــور هماهنگی هایــی  کل 
مشــترکی تعیین و تشــکیل شود تا هم سازمان بازرسی 
کل و هم دادســتانی کل در چارچوب وظایف و تکالیف 
خود اقدامات الزم را انجام دهند. امیدواریم که بتوانیم 

در ظرف یک زمان معینی به نتیجه برسیم.
وی گفــت: البتــه مقدمــات ایــن کار فراهم شــده و 
کارهایــی صــورت پذیرفتــه اســت. خوشــبختانه دولــت 
فعلــی هــم بــا اهتمامی که دارد به دنبال رفع مشــکالت 
بورس اســت و قطعا میتوانیم با همکاری دولت محترم 
و وزارت اقتصــاد و دارایــی و مســئوالن جدیــد ســازمان 
بــورس نســبت بــه گذشــته بررســی های خــود را انجــام 
دهیم و ان شــاءهللا بتوانیم مطابق قانون با کســانی که 
احتمــاال دچــار جــرم و یــا تخلفی در این زمینه شــده اند 

برخورد کنیم.
ایــن مقــام قضائــی در خصــوص مســئله رمزارزهــا 
هــم گفــت: متاســفانه امروز رمزارزها به یک آســیب در 
جامعه تبدیل شده است و عده ای از مردم بخاطر عدم 
توجــه بــه عواقــب آن بــه موضــوع رمزارزها وارد شــده و 
بعداً دچار یکسری مشکالت می شوند، و احیانا توسط 
عده ای افراد کالهبردار هم به دام می افتند که مشابه 
آن را در پرونده هایــی شــاهد هســتیم. دادســتان کل 
کشــور افــزود: در ایــن رابطــه مکاتباتــی با بانــک مرکزی 
داشته و از مجلس محترم شورای اسالمی هم خواسته 

ایم که وضع رمزارزها را برای مردم مشخص کنند.

اخبـــــــــــــــــارخبـــــــــــــــــر

مرکــز زیربنایــی مطالعــات دفتــر
اســالمی شــورای مجلــس پژوهشهــای
کســری میــزان کــه کــرد اعــالم درگزارشــی
تجمعــیذخیــرهآبهــایزیرزمینیایــرانبه
بیــشاز۱۳۲میلیــاردمترمکعــبرســیدهکه
تنهــاحــدود۱0۵میلیــاردمترمکعــبازایــن
رقــممربــوطبــه۱۷ســالاخیــرو۱8میلیــارد
بــهپنــجســالاخیــر مترمکعــبآنمربــوط

است.
بــه گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلس 
شــورای اســالمی، در گــزارش دفتــر مطالعات 
زیربنایــی ایــن مرکــز دربــاره آثــار متقابــل دو 
حــوزه علــم و سیاســتگذاری در پایداری منابع 
آبهــای زیرزمینــی آمــده اســت: براســاس آمار 
و اطالعــات وزارت نیــرو، منابــع آب زیرزمینی 
حــدود ۵۷ درصــد از نیــاز آب شــرب شــهری، 
حــدود 83 درصــد از نیاز آب شــرب روســتایی 
و حــدود ۵۲ درصــد آب کشــاورزی کشــور را 
تأمیــن می کنــد. در ســال های خشــک نســبت 
تأمیــن آب از این منبــع برای مصارف مختلف 

افزایش می یابد.
ایــن گــزارش اعالم کرد: آمــار و اطالعات 
نشــان می دهــد کــه تأمیــن نیازهــای مختلــف 
آبــی در کشــور وابســته بــه برداشــت آب های 
زیرزمینی است. عواملی نظیر کمبود بارش و 
رخداد خشکسالی های پی درپی در سال های 
اخیــر، عدم اجرای طرح هــای تغذیه مصنوعی 

و  مهــار ســیالب ها  پخــش ســیالب جهــت  و 
احیــای آبخوان هــا، حفــر چاه هــای غیرمجاز با 
پیشرفت فناوری و تسهیل حفاری چاه و بهره 
برداری هــای بیــش از حــد از چاه هــا منجــر به 
کســری ذخیــره آب هــای زیرزمینــی و کاهــش 

توان مدیریتی در آبخوان ها شده است.
مرکــز  زیربنایــی  مطالعــات  دفتــر 
پژوهش هــای مجلــس افــزود: درحــال حاضــر 
آب هــای  ذخیــره  تجمعــی  کســری  میــزان 
میلیــارد  از 13۲  بیــش  بــه  ایــران  زیرزمینــی 
مترمکعب رســیده که تنها حدود 10۵ میلیارد 
مترمکعب از این رقم مربوط به 1۷ سال اخیر 
و 18 میلیــارد مترمکعــب آن مربــوط بــه پنــج 
ســال اخیر اســت. در حال حاضر از بین ۶0۹ 
دشت کشور، 188 دشت وضعیت آزاد، ۲۷3 
دشت وضعیت ممنوعه، 13۵ دشت وضعیت 
لیســت  در  دشــت   13 و  بحرانــی  ممنوعــه 
بنابرایــن  دارنــد.  قــرار  ممنوعیــت  پیشــنهاد 
می توان گفت که 4۲0 دشــت دارای وضعیت 
ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند که با افت 
دائمی، تغییر کیفیت آب و فرونشست زمین 
مواجــه هســتند و بــه عنــوان دشــت ممنوعــه 

شناخته می شوند.
در  نگرانــی  داد:  ادامــه  گــزارش  ایــن 
مــورد کاهــش آب هــای زیرزمینــی و تخریــب 
مفهــوم  توســعه  بــه  منجــر  اکوسیســتم ها 
پایــداری آب هــای زیرزمینــی به عنــوان ابزاری 

در  زیرزمینــی  آبهــای  سیاســتگذاری  بــرای 
منابــع آب در سراســر  برنامه هــای مدیریــت 
جهان شــده اســت. از آنجا که مدیریت پایدار 
سیســتم های  درون  در  زیرزمینــی  آب هــای 
و  زیســتی  محیــط  هیدرولوژیکــی،  تلفیقــی 
اجتماعی ـ اقتصادی تعبیه شــده است، اجرای 
ایــن سیاســت ها چالشــی بــرای مدیــران آب و 
جامعه علمی محســوب می شــود. این مساله 
در صــورت نبــود فرایندهــای مشــارکتی منجــر 
بــه ایجــاد شــکاف ارتباطــی بیــن متولیــان آب 

کشور، دانشمندان و جامعه می شود.
مرکــز  زیربنایــی  مطالعــات  دفتــر 
پژوهش های مجلس در بخش دیگری از این 
گــزارش خاطرنشــان کــرد: ازایــن رو می تــوان 
بــه  را  زیرزمینــی  آب هــای  پایــداری  مفهــوم 
منظور ارائه رویکردهای مشــارکتی و یکپارچه 
تــر و به جهــت کاربرد در حوزه سیاســتگذاری 
و وضــع قوانین برای برقراری امنیت آبی ارائه 
داد. بــرای ایــن منظــور نیاز به بررســی مفهوم 
پایداری آب های زیرزمینی از چشــم اندازهای 
سیاســتی و علمــی و ارائــه ســیر تکاملــی ایــن 
مفهــوم از آب دهی مطمئــن تا مدیریت پایدار 
همچنیــن  دارد.  وجــود  زیرزمینــی  آب هــای 
ایــن مهــم، نیازمنــد تمرکز بر تنــوع ارزش های 
اجتماعی مرتبط با پایداری آب های زیرزمینی، 

کارایی و عوامل حکمرانی آبخوان است.
ایــن گــزارش افــزود: مؤلفه هــای اصلــی 

ارزیابی علمی و مؤثر سیاست پایداری آبهای 
زیرزمینــی، مدل ســازی چندفراینــدی، تحلیل 
طبــق  هســتند.  مشــارکت  و  قطعیــت  عــدم 
بررســی اولیه به نظر می رســد سیاســتگذاری 
پایــدار و کارامــد آب هــای زیرزمینــی مســتلزم 
یــک ارزیابــی علمی، شــامل: 1. مشــارکت ذی 
نفعان در یک فرایند مشارکتی از طریق مدل 
سازی مشارکتی و یادگیری اجتماعی، ۲. درک 
درســت از ســناریوهای درحــال توســعه بیــن 
آب هــای ســطحی ـ زیرزمینــی، اکوسیســتم ها 
و فعالیت های انســانی، 3. بررســی و در نظر 
اولویت هــای  تنــوع  و  قطعیــت  عــدم  گرفتــن 
جامعــه بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل عدم 
قطعیت چندمدله و مدیریت تطبیقی است.

مرکــز  زیربنایــی  مطالعــات  دفتــر 
پژوهش هــای مجلس شــورای اســالمی تاکید 
کــرد: توســعه چنیــن رویکــرد بیــن رشــته ای 
کــه سیاســت، علــم و عمــل را بــرای ارزیابــی 
پایــداری آب هــای زیرزمینــی بــه هــم تلفیــق 
می کنــد، در سراســر جهــان هنــوز در مراحــل 
ابتدایــی اســت، ولــی بــه طــور کلــی مطالعات 
مربــوط بــه پایــداری آب هــای زیرزمینــی رشــد 
بســیار بیشــتری نســبت به مطالعــات مربوط 
بــه آب هــای زیرزمینــی دارنــد. الزم اســت در 
قوانیــن، بودجه ریزی و سیاســت گذاری هایی 
کــه در کشــور انجــام می شــود به ایــن رویکرد 

توجه شود.

ادعــای دربــاره خارجــه وزارت ســخنگوی
مشاورامنیتملیآمریکامبنیبرپیاممستقیم
بهایرانگفتکهدرخصوصگفتوگوهایوین
گفتوگــویمســتقیمیباایاالتمتحــدهدراین
ماههاانجامنشــدهاســت.برخیپیامهاتوســط
انریکــهمــورامکتــوبوغیرمکتــوبدرخصــوص
پاســخ آنهــا بــه فــورا و دریافــت  مذاکــرات

دادهشد.
ایرنــا، ســعید خطیــب زاده روز  بــه گــزارش 
دوشــنبه در نشســت خبری درباره ادعای مشاور 
امنیــت ملــی آمریــکا مبنــی بــر پیــام مســتقیم به 
ویــن،  گفت وگوهــای  درخصــوص  گفــت:  ایــران 
صحبت مستقیمی با ایاالت متحده در این ماه ها 

انجام نشده است. 
وی اضافــه کــرد: برخــی پیام هــا بــه واســطه 
انریکــه مــورا بــه صــورت مکتــوب و غیرمکتــوب از 
ابتدای گفت وگوها در وین درخصوص موضوعات 
و  دریافــت  آن(  از  بیــش  )نــه چیــزی  مذاکراتــی 

جواب ها هم در جا داده شده است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه یادآورشــد:در 
طول این مذاکرات شاید بیش از هر دوره دیگری 
از مذاکــرات، بــا یــک کمپیــن و کارزار دیپلماســی 
عمومــی و رســانه ای برخــی از ایــن کشــورها علیه 

آنچــه که در اتاق های گفت وگوها انجام می شــد، 
مواجه بودیم. به ویژه سه کشور اروپایی به جای 
ایــن کــه وقت و انــرژی خود را بــه مذاکرات جدی 
معطوف کنند بعضا وارد کارزار رســانه ای شــدند 
و هم اطالعات غلط و هم اطالعات برساخته هر 

دو داده شد.
خطیــب زاده اضافــه کــرد: ما امــروز دو متن 
توافــق شــده جدیــد داریــم کــه ماحصــل گفــت و 
گوهای بسیار فشرده ای است که طی چند روزه 
گذشــته در وین همراه با تنفس چند روزه ای که 
اتفاق افتاده بدســت آمده است. متن های جدید 
نظــرات ایــران بــه همــراه تیــم قبلــی در آن لحاظ 
شــده اســت و ما متونی داریم که گفت و گوهای 

آتی را بر اساس آن ادامه دهیم.
وی تصریــح کــرد: طرف هــای مقابــل توجــه 
کننــد کــه اگر از روز اول با همین رویکرد روزهای 
آخــر وارد مــی شــدند زودتر می توانســتیم به این 

متون به عنوان مبنای گفت و گوها برسیم.
همچنیــن  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
بازداشــت  درترکیــه  کــه  ایرانیانــی  وضــع  دربــاره 
و بــه ارتــش آزاد ســوریه تحویــل داده شــده انــد 
و اقدامــات ایــران در ایــن زمینــه گفــت: یکــی از 
موضوعاتــی کــه در ســفر وزیــر خارجــه ترکیــه بــه 

کشــور در دســتور کار قرار گرفــت همین موضوع 
بــود. قــرار شــد مرزبانی دو کشــور این مســئله را 

پیگیری کنند.

دیداروزیرانخارجهایرانو
عربستاندرپاکستان

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه همچنیــن از 
دیدار کوتاه امیر عبداللهیان با همتای عربستانی 
خود در پاکستان خبر داد و گفت: وزیران خارجه 
حاشــیه  در  کوتاهــی  دیــدار  عربســتان  و  ایــران 
نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسالمی 

در اسالم آباد پاکستان داشتند.
وی درباره دیدار امیرخان متقی و امیرعبداللهیان 
هم گفت: در حاشیه اجالس های بین المللی این 
گفت و گوها طبیعی است. دیدار مختصری بین 
وزیر خارجه هیات سرپرستی امروز افغانستان و 
وزیــر امــور خارجه کشــورمان انجام شــد و عکس 

این دیدار را هم همه دیدند.
خطیب زاده در پاســخ به این ســوال که آیا 
دیــدار امیــر عبداللهیان با امیرخــان متقی تاثیری 
بــر تشــکیل یــک دولــت همه گیــر در افغانســتان 
دارد یا نه، گفت: تاکید اولیه ما مردم افغانستان 

اســت. دلمــان از وضــع ســخت مردم افغانســتان 
بــه درد می آیــد. تمام تالش را برای ســامان دادن 
پاکســتان  افغانســتان در نشســت  بــه  کمک هــا 

دنبال کردیم.
افــزود:  دیپلماســی  دســتگاه  ســخنگوی 
مســببان شــرایط امروز افغانســتان فرار کردند و 
خود را از آنچه امروز در افعانستان می گذرد، کنار 
کشــیدند. در اســالم آبــاد همــه هیات هــا به طور 
شــفاف گفتنــد کــه همــه چیــز از مســیر تشــکیل 
دولت شــمول گرا و بازتاب دهنده جمعیت قومی 
و نــژادی مــردم افغانســتان مــی گــذرد و مقامــات 

طالبان این را فهمیدند.

توجهیبهکارزاربیارزش
رسانهاینداریم

 این دیپلمات عالیرتبه کشورمان درخصوص 
اظهارات جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا 
مبنی براینکه واشــنگتن در حال پرداخت تصمیم 
فاجعــه بــار ترامپ اســت، گفــت: اعضــای1+4 در 
موضــوع خــروج آمریــکا از برجــام موضــع واحــدی 
مــا  بــر  آمریکایــی  مقامــات  روش  البتــه  دارنــد. 
یــک  راه انداختــن  بــه  بــا  آنهــا  نیســت.  پوشــیده 

ارکستر مصنوعی برای ترغیب کشورهای اروپایی 
برعلیه جمهوری اسالمی ایران تالش می کنند که 
مــا از نزدیــک اطــالع داریــم و پیگیــری کردیــم که 
مسیرهای اشتباهی است که واشنگتن می رود. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: ما  
در زبان فارسی ضرب المثلی که می گوید آزموده 
را آزمودن خطاســت. این مســیر فشــار حداکثری 
و شکســت حداکثــری کــه انجــام می دهــد مســیر 
کارزارهــای بــی ارزش رســانه ای در حــوزه فشــار 
بــر افــکار عمومــی و یــا تاثیــر بر تصمیــم گیری در 
اتاق هــای بســته اســت کــه مــا هیچ وقت بــه آنها 

توجهی نخواهیم کرد.
 خطیــب زاده توصیــه من به مقامات ایاالت 
متحــده ایــن اســت کــه اگــر در جلســه اســتماع 
گفتنــد کــه قبول دارند ترامپ مســبب اصلی این 
وضع اســت، بایــد بدانند ترامــپ رئیس جمهوری 
ایــاالت متحــده بــوده و ایاالت متحده مســئولیت 
دقیــق و رســمی وضــع امــروز را دارد. آنهــا تنهــا 
مســیری را کــه بایــد طــی کننــد کــه بتواننــد بلیط 
عضویــت برجــام را بدســت بیاورند مســیر صریح 
قابــل راســتی آزمایــی همــراه بــا تضمین های الزم 
بــرای اجــرای تعهدات آنها ذیــل برجام و قطعنامه 

۲۲31 است.

از کــه کــرد تاکیــد قضائیــه قــوه رئیــس
ظرفیتهــایقانونــیموجــودبرایتوســعهاعمال
مجازاتهایجایگزینحبسبامحوریتخدمات

اجتماعمحوروعامالمنفعهاستفادهشود.

به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت 
االســالم والمسلمین غالمحســین محسنی اژه ای 
روز دوشنبه در شورای عالی مسئوالن قضائی با 
یادآوری ایده اخیر قوه قضائیه در راستای صدور 

بــا محوریــت خدمــات  احــکام جایگزیــن حبــس 
اجتمــاع محــور و عــام المنفعــه افــزود: در حــال 
ســنجش راهکارهایــی هســتیم که بــه موجب آن 
برخــی محکومــان به جای رفتن به زندان و انتظار 
بــرای عفــو و آزادی مشــروط، از ابتــدا یــا در اثنای 
تحمــل محکومیــت، مشــمول مجــازات جایگزیــن 
حبــس شــوند و از هنــر، مهارت و تــوان مالی آنها 

در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
محسنی اژه ای با مرور ایده ای که در جریان 
ســفر بــه اســتان گلســتان بــرای نمونــه در رابطه با 
الیروبــی خلیــج گــرگان بــا اســتفاده از ظرفیــت و 
استعداد  مالی و فکری محکومین به حبس مطرح 
شــد، گفــت: پژوهشــگاه قــوه قضائیــه و معاونــت 
حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره گیری 
از ظرفیت هــای مالــی و فکــری محکومــان به حبس 
در راســتای ارائــه خدمات اجتماعــی و عام المنفعه 
را ســنجش و ارزیابــی کننــد. وی اضافــه کــرد: در 
گذشــته و قبــل از رســانه ای شــدن ایــن ایــده بــا 
نماینــدگان مجلــس هم موضوع مطرح شــد که با 
اســتقبال تعــدادی از نماینــدگان مواجــه گشــت و 
اعالم شد اگر نیاز به الیحه وجود دارد ارائه شود.
قانونــی  ظرفیت هــای  بــه  اژه ای  محســنی 

موجــود بــرای تعلیــق و تعویــق مجــازات حبــس 
محکومــان پرداخــت و گفــت: در قانــون موجــود 
ظرفیت هــای قابــل توجهــی در راســتای تعلیــق و 
تعویــق مجــازات محکومــان به حبس وجــود دارد 
ایــن ظرفیت هــا می توانیــم  بــا بهره گیــری از  کــه 
و  محوریــت  بــا  حبــس  جایگزیــن  مجازات هــای 
ماهیــت خدمــات اجتمــاع محــور و عام المنفعه را 

توسعه و بسط دهیم.
رئیــس دســتگاه قضا به برخــی ظرفیت های 
تعویــق  و  تعلیــق  راســتای  در  موجــود  قانونــی 
مجــازات محکومــان بــه حبس پرداخــت و در این 
رابطــه، مــاده 40 قانون مجازات اســالمی ناظر بر 
تعویق مجازات محکومین به واسطه جبران ضرر 
و زیــان یــا برقــراری ترتیبات جبــران از ناحیه آنها 
و بنــد »ب« مــاده 41 قانون مزبور ناظر بر تعویق 
مجــازات محکومان مشــروط بر رعایت دســتورها 
توســط  دادگاه  ناحیــه  از  شــده  مقــرر  تدابیــر  و 

محکوم علیه را مورد تاکید قرار داد.   
محســنی اژه ای در ادامــه بــا یــادآوری مــاده 
۵0۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط 
تعویق مجازات محکومان به واســط بیماری آنها، 
گفــت: برخــی محکومان بواســطه شــرایطی نظیر 

بیمــاری یــا کهولــت ســن، در اثــر محبوس شــدن 
دچــار عــوارض ناخوشــایندی می شــوند و بیمــاری 
آنها تشــدید یا در روند بهبودی شــان تاخیر ایجاد 
می شــود و حتــی احیانــاً با وجود بیمــار نبودن در 
خــالل گذرانــدن حبــس، بیمــاری بــر آنهــا حــادث 
می شــود؛ بــر همین اســاس قانونگذار بســتری را 
فراهــم کــرده کــه ایــن قبیــل محکومیــن البتــه بــا 
کســب نظر پزشــکی قانونی، با تعویق مجازات و 

یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.     
رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از ظرفیت های 
جایگزیــن  احــکام  صــدور  بــرای  موجــود  قانونــی 
حبــس بــا ماهیــت و محوریــت خدمــات اجتمــاع 
محــور و عامل المنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات 
اســالمی دانســت که تصریح دارد مرتکبان جرائم 
عمــدی کــه حداکثر مجــازات قانونی آنها ســه ماه 
حبس اســت به جای حبس به مجازات جایگزین 

حبس محکوم می گردند.
رابطــه،  ایــن  در  اژه ای همچنیــن  محســنی 
بــه مقولــه آزادی مشــروط کــه یکــی از مهمتریــن 
مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است نیز 
پرداخــت و از اختیــار قانونی قاضی در این عرصه 
برای مواجهه با محکومین به حبس سخن گفت.

قاضیالقضاتدرخواستکرد:برایاعمالمجازاتجایگزینحبسازظرفیتهایقانونی
استفادهشود

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

برابر رای شماره 139960331057001926 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک کـرج ناحیـه دو تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی محمـد عبـادی خلـف  فرزنـد: 
هیبـت الـه بـه شـماره شناسـنامه: 371  صـادره از: در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای 
احداثـی بـه مسـاحت 175/60  مترمربـع  پـالک 952  فرعـی از 361 اصلـی واقـع در ولدآبـاد 
بـزرگ خ امیرکبیـر خ سـی ام خ مجاهدیـن اسـالم پ 36 محلـه چمـن خریـداری از مالـک 
رسـمی سـهمی مهـدی شـفیعی زاده گـرده کوهـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بمنظـور اطـالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند میتوانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
م الف : 584 انتشار نوبت اول: 1400/09/14  انتشار نوبت دوم: 1400/09/30 

ـاداداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج 
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 کسب رتبه نخست قم

در کاهش تلفات جاده ای 
مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایقماظهار
کــردکــهامســالاســتانقــمبــاکاهــش۳۳.۶درصدی
بیــن را نخســت رتبــه جــادهای، تصادفهــای تلفــات

استانهایکشورکسبکرد.
محمدحســن کلهــری دیــروز در جمــع خبرنــگاران 
تصریح کرد: با مطالعات و بررسی های انجام شده، 30 
نقطه اولویت دار پرتصادف در استان قم شناسایی شده 
اســت کــه در صــورت جذب اعتبــارات، برای ایمن ســازی 

این نقاط اقدام خواهد شد.
او با بیان اینکه بیش از ۵0 درصد حجم ترددهای 
عبــوری از محورهــای مواصالتــی اســتان قــم بــه دلیــل 
نزدیکــی ایــن اســتان به پایتخت و قــرار گرفتن در نقطه 
اتصــال پایتخــت بــه جنــوب کشــور، مربــوط بــه نــاوگان 
غیربومــی اســت، گفــت: حجم باالی تــردد در محورهای 
اســتان موجــب مشــکالتی از جملــه اســتهالک روکــش 
جــاده ای شــده کــه ایــن مســاله باعــث افزایــش ســرعت 
خرابی جاده ها در مقایســه با  ســرعت بازسازی به دلیل 

کمبود اعتبار شده است.
مدیر کل راه و ترابری ادامه داد: افزایش تصادف ها 
از دیگــر مشــکالتی اســت کــه به دلیل حجــم باالی تردد 
در محورهای استان قم رخ می دهد؛ به گونه ای که سال 
گذشته 1۷1 نفر در صحنه تصادف جان خود را از دست 

دادند.
کلهری خاطرنشــان کرد: در ســال های گذشــته ۶۶ 
نقطه حادثه خیز در اســتان قم شناســایی شــده بود که 
۵0 نقطــه اصــالح و در ســال ۹8 ایــن نقــاط یک بار دیگر 
بازنگــری و در ایــن راســتا 1۲ هــزار کروکــی تصــادف از 

پلیس راه بررسی شد.
هوشــمند  ســامانه های  زمینــه  در  گفــت:  او 
حمل ونقل اقدامات خوبی انجام شده است و همکاران 
مانیتورینــگ ۲4 ســاعته مســتقر هســتند و  در مرکــز 

جاده ها را رصد می کنند.
مدیر کل راه و ترابری افزود: ۲3 دســتگاه دوربین 
نظارت تصویری برخط، ۷۵ دستگاه دوربین ترددشمار، 
یک سامانه توزین در حین حرکت، 1۲۵ دستگاه ردیاب 
خودرویی، ۷۹ دســتگاه بی ســیم خودرویی و دستی، 10 
دســتگاه تابلــوی پیــام متغیر خبــری، ۲ دســتگاه تابلوی 
ترافیک نما، ســه دســتگاه تابلوی کنترل ســرعت و ســه 
دســتگاه دوربیــن ترددشــمار در محورهــا  نصــب شــده 

است.
کلهــری تصریــح کرد: از ابتدای امســال تــا ۲0 آذر، 
88 هزار و 8۵۹ سفر در استان قم انجام و یک میلیون 
مســافر جابه جــا شــده کــه تعــداد ســفر 33.۵ درصــد و 

تعداد مسافر ۲۶.1۵ درصد افزایش داشته است.

خطیبزاده:کشورهایاروپاییبهجایمذاکرهکارزاررسانهایدروین
راهانداختهبودند

مرکز پژوهش های مجلس: 
 کسری  تجمیعی

آب های زیرزمینی به بیش 
از ۱۳۲ میلیارد متر مکعب 

رسیده است

آژیرخطرفـاجعهکمبودآبهایزیرزمینی
بهصدادرآمـد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 فعال سازی غیرحضوری
رمز پویا در سامانه کیلید 

بانک آینده
مشــتریان بانــک آینــده کــه از ســامانه »کیلیــد« 
بانــک آینــده اســتفاده می کننــد بــرای فعال ســازی رمــز 
پویــا نیــازی بــه مراجعه 
و  شــعب  بــه  حضــوری 
و  ندارنــد  خودپــرداز 
به صــورت  می تواننــد 
اول  رمــز  غیرحضــوری، 
و دوم پویــا را در بخش 
کیلیــد،  ســامانه  وب 
فعــال کننــد. هم چنیــن 
این خدمت در ســامانه 
پیشــخوان نیز از طریق بخش »ســایر خدمات«، منوی 

فعال سازی رمز پویا در دسترس است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک آینــده، از مزایــای 
ایــن خدمــت، حــذف نیاز به مراجعه مشــتری به شــعب 
بانک یا دســتگاه خودپرداز بانک آینده برای فعال ســازی 
رمــز پویا و دسترســی بدون محدودیــت زمان و مکان به 

خدمات بانکداری الکترونیکی بانک آینده است.
مشتریان می توانند برای دریافت رمز پویا از طریق 
سامانه ریما یا پیامک اقدام و هر یک از این روش ها را 

بسته به نیاز خود فعال کنند.
غیرحضــوری  به صــورت  عملیــات  آن جایی کــه  از 
اســت، مشــتری بایــد از طریــق شــماره موبایــل خــود که 

در سامانه های بانک، تعریف شده تایید هویت شود.
درصــورت تطابــق، مشــتری می توانــد از ســرویس 
غیرحضــوری فعال ســازی رمــز دوم پویــا اســتفاده کنــد. 
بدیــن ترتیــب با دریافــت و انجام فرآیندهــای راهنمایی 
شــده در ســایت بانــک آینــده می توانــد رمــز پویــای خود 

را فعال کند.
بــه  نیــاز  کیلیــد  نصــب ســامانه  بــرای  هم چنیــن، 
مراجعــه بــه شــعبه نیســت و از طریــق ســایت کیلیــد 
دیگــر  و  کــرد  فعــال  و  نصــب  را  برنامــه  ایــن  می تــوان 
هیچ گونــه نیــازی بــه حضور در شــعب برای فعال ســازی 

رمز دوم پویا نیست.

پرداخت 75 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت بانک 

توسعه تعاون در 100 روز 
ابتدایی فعالیت دولت

پرداخــت  از  تعــاون  توســعه  بانــک  مدیرعامــل 
75هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت ایــن بانــک طــی صد 

روزه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک توســعه تعــاون، 
حجت اله مهدیان، مدیر 
عامل اظهار کرد: دولت 
برنامه هــای  ســیزدهم 
ارتقــای  بــرای  متعــددی 
ســطح تولید و اشــتغال 
کشــور به اجرا در آورده 
اســت. او افــزود: بانــک 
توســعه تعاون در مدت 
فعالیت صد روزه دولت 
75 هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت پرداخت کرده اســت 
و 5362میلیــارد ریــال تســهیالت تکلیفــی و بــا رویکــرد 

حمایتی به معرفی شدگان اعطا شده است.
مدیرعامــل بانک توســعه تعــاون گفت: عملکرد صد 
روزه بانک موید آن است که 1180میلیارد ریال تسهیالت 
طرح اشــتغال پایدار روســتایی و عشــایری و 1160میلیارد 
ریــال تســهیالت مــاده 52قانــون بودجــه پرداخــت شــده 
اســت. او افزود: 109بنگاه های کوچک و متوسط مجموعا 
از 3هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت بانــک توســعه تعــاون 
بهره مند شــده اند و 2هزار میلیارد ریال تســهیالت نیز به 

شرکت های دانش بنیان تعلق گرفته است.
مهدیان توضیح داد: بانک توسعه تعاون طی مدت 
اخیــر میــزان واگــذاری اســناد خزانه اســالمی در شــعب 
بانــک را از 940هــزار میلیارد ریال به 1050میلیارد ریال 
افزایــش داده اســت و در راســتای انجــام تکالیــف مــاده 
16قانــون رفــع موانع تولید، چهل فقره اموال تملیکی به 

میزان 162میلیارد ریال به فروش رفته است.

کسب مقام اول در رسیدگی 
به شکایات از سوی بیمه دی

بیمه مرکزی، شرکت بیمه دی را به سبب عملکرد 
مناســب در فرآینــد رســیدگی بــه شــکایات، شایســته  

کسب مقام اول در این زمینه دانست.
بیمــه دی، كاظــم فیروزپــوری  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
مدیــرکل  بندپــی، 
حسابرســی  بازرســی، 
بــا  مبــارزه  و  داخلــی 
بیمــه مرکــزی  پولشــویی 
طــی دیداری از بیمه دی، 
موفقیــت این شــرکت در 
رســیدگی ســریع و دقیق 
بــه پرونده های خســارت 
زمــان  کاهــش  نیــز  و 
رسیدگی به شکایات بیمه ای را قابل تحسین قلمداد کرد. 
او با بیان این نکته که میانگین زمان رسیدگی به شکایات 
در بیــن شــرکت های بیمــه ای، 10روز کاری و در بیمــه دی 
3روز اســت، فرآیند تعریف شــده در این شرکت را، بسیار 
مؤثــر و کارآمــد توصیــف کــرد و آن را الگوی مناســبی برای 
ســایر شــرکت های بیمــه ای ارزیابی کرد. مدیرکل بازرســی 
بیمه مرکزی افزود: تنها 1.05درصد از کل شکایات بیمه ای 
ثبت شــده، مربوط به بیمه دی اســت که نســبت به ســهم 
صــدور بیمه نامــه و خســارات پرداختی این شــرکت از بازار 

بیمه، در وضع بسیار مطلوبی قرار دارد.

رونمایی بیمه سرمد از 
سامانه صدور آنالین بیمه 

شخص ثالث با قابلیت 
دریافت همزمان کد یکتا

مدیرعامــل بیمــه ســرمد، از اولیــن ســامانه صدور 
آنالین بیمه شــخص ثالث، با قابلیت دریافت همزمان 
کــد یکتــا از طریــق ســامانه جامــع بیمه گــری شــرکت 

فناوران رونمایی کرد.
به گزارش روابط عمومی 
بــا  ســرمد،  بیمــه 
رونمایی از این ســامانه 
همــه  منحصربه فــرد، 
می تواننــد  مشــتریان 
درخواســت  از  پــس 
صدور بیمه نامه شخص 
ثالــث و پرداخــت وجــه، 

بــه صــورت آنالیــن ایــن بیمه نامــه را بــه همــراه کــد یکتا 
دریافت کنند. ســامانه صدور آنالین بیمه شخص ثالث 
ســرمد، به صورت آنالین با ســامانه سنهاب بیمه مرکزی 
در ارتبــاط اســت و مشــتریان می تواننــد پــس از صــدور 
بیمه نامــه، اســتعالم کــد یکتــای بیمــه خــود را از بیمــه 
مرکزی دریافت کنند. این ویژگی، تفاوت بزرگ ســامانه 
بیمــه ســرمد بــا ســامانه های مشــابه اســت کــه آن را از 
تمامــی پلتفرم هــای موجــود فــروش بیمه شــخص ثالث 
متمایــز می کنــد و در واقــع، لقــب اولین ســامانه آنالین 
صــدور آنالیــن بیمــه شــخص ثالث را به خــود اختصاص 
می دهــد کــه کــد یکتــا را نیــز پــس از صــدور بیمه نامه از 
طریــق ســامانه جامعــه بیمه گــری شــرکت فنــاوران در 

اختیار مشتریان قرار می دهد.

امضای قرارداد افزایش همکاری 
بانک تجارت با گروه انتخاب

در مراسم امضای قرارداد همکاری بانک تجارت و 
گروه انتخاب الکترونیک از طرح »زوج مهر« رونمایی 

شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
تجــارت، هادی اخالقی، 
مدیرعامــل این بانک در 
مراســم امضای قــرارداد 
گــروه  بــا  همــکاری 
الکترونیــک  انتخــاب 
تعامــل  از  قدردانــی  بــا 

مدیــران ایــن گــروه برای اجــرای طرح زوج مهــر گفت: با 
اجــرای ایــن طــرح در قالب قرارداد همــکاری با مجموعه 
صنعتــی و تولیدی گروه انتخــاب به عنوان خدمتی نوین 
در زنجیــره خدمــات متنــوع بانــک تجــارت و در قالــب 
ایفای مســئولیت های اجتماعــی دو مجموعه گامی بلند 
در راســتای تســهیل امر ازدواج برداشــته می شــود و این 
طــرح بــا همــکاری گــروه انتخــاب الکترونیــک بــه عنوان 
مجموعــه ای خوشــنام و بــزرگ می توانــد تبدیــل بــه یــک 

تجربه موفق اجرایی شود.
اخالقی با بیان شبکه گسترده شعب بانک تجارت 
و تقاضای فراوان وام ازدواج از ســوی متقاضیان یادآور 
شــد: در طــرح زوج مهــر تمــام تمرکز بر روی تســهیل در 
دریافــت و تهیــه لــوازم مــورد نیــاز بــرای شــروع زندگــی 

مشترک است.

پرداخت 280 فقره وام 
ازدواج در بانک توسعه 

صادرات
بانــک توســعه صــادرات در هشــت ماه اول ســال 
جــاری 280فقره تســهیالت برای قرض الحســنه ازدواج 

اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه صادرات، 
مبلــغ  مجمــوع 
بــه  اعطایــی  تســهیالت 
بالــغ  جــوان  زوج هــای 
ریــال  221میلیــارد  بــر 
دوره  در  کــه  اســت 
زمانــی 1400/1/1 لغایت 

تفاهم نامــه  طبــق  اســت.  شــده  1400/8/30پرداخــت 
منعقده بین بانک توسعه صادرات و بانک قرض الحسنه 
رسالت، بانک مذکور به نیابت از بانک توسعه صادرات 

اقدام به پرداخت این تسهیالت می کند.

اهدای ویلچر به توانخواهان 
بهزیستی از سوی کارکنان 

بانک ملی
در  کرمــان  اســتان  شــعب  امــور  اداره  کارکنــان 
اقدامی خداپســندانه 15دستگاه ویلچر به توانخواهان 

سازمان بهزیستی این استان اهداء کردند.
بــه گــزارش روابط عمومی 
بانک ملی،کارکنــان اداره 
امور شعب استان کرمان 
بــه مناســبت روز جهانــی 
راســتای  در  معلــوالن 
مســئولیت های  ایفــای 
پویــش  در  اجتماعــی 
شــعبه  »هدیــه  مومنانــه 
ویلچــر«،  یــک  مــا، 

15دســتگاه ویلچــر به ارزش 360میلیــون ریال تهیه کرده و 
به توانخواهان سازمان بهزیستی این استان  اهداء کردند.

اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
بــر  تأکیــد  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
افزایش سهم استان از منابع بانکی بیان کرد 
کــه بانک هــای فعــال در اســتان بایــد در روند 

توسعه نقش آفرینی کنند.
شــورای  جلســه  در  کالمــی  محمــد 
هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی با توجه 
بــه ســهم 2.5 درصــدی اســتان از منابع بانکی 
کشور گفت: ساختار اصلی اقتصاد آذربایجان 
شــرقی، بخش خصوصی اســت و این ســهم از 
منابــع بانکــی، بــرای ایــن اســتان ســهم اندکــی 

است.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه بــرای جــذب منابــع 
بانکــی بایــد برنامه ریزی جدی داشــته باشــیم، 
افزود: باید بررسی شود که چه موانعی در این 
زمینه موجود اســت و چــه کارهایی باید انجام 

شود تا بتوانیم این سهم را افزایش دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
نســبت  کــرد:  آذربایجــان شــرقی خاطرنشــان 

تســهیالت به ســپرده های بانکــی در بانک های 
دولتی اســتان نســبت خوبی اســت، اما از نظر 
عملکــرد مجموع بانک هــای دولتی و خصوصی 
در رتبه 21 کشور قرار داریم که نشان می دهد 
بانک هــای خصوصــی یــا در اعطــای تســهیالت 
سخت گیری می کنند یا منابع خود را از استان 

خارج می کنند.
کالمی با بیان اینکه همه در قبال توسعه 
عملکــرد  گفــت:  دارنــد،  مســئولیت  اســتان 
بانک هــای خصوصــی در ایــن زمینــه مطلــوب 
نیســت و انتظــار همراهی بیشــتری را از آن ها 

داریم.
او در ادامــه حمایــت از صنایع شــاخص و 
پیشران را مهم ترین برنامه استان برای توسعه 
ذکــر کــرد و گفــت: بانک هــا بایــد از واحدهــا و 
صنایعی که به خاطر مشکالت اقتصادی دچار 
چالش شــده اند و برای برون رفت از مشــکالت 

برنامه و اراده دارند، حمایت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 

آذربایجــان شــرقی خاطرنشــان کــرد: تعطیلــی 
واحدهــای تولیدی به دلیل معوقات بانکی، نه 
مشــکل بانک را حل می کند نه مشکل اقتصاد 
را عالوه بــر ایــن تبعاتــی دارد کــه بانک هــا باید 

این تبعات را بپذیرند.
انتظــار  بانک هــا  از  کــرد:  اظهــار  کالمــی 
داریــم کــه با لبه نرم قانون بــا صاحبان صنایع، 
تولیدکننــدگان و بازرگانــان رفتار کنند و موجب 
نشوند که سرمایه آن ها  از استان خارج شوند.
او همچنین با تأکید بر اینکه عزم استان 
بــرای توســعه جــدی اســت، افــزود: بانک ها در 
ایــن زمینــه نقــش مهمی دارنــد، چراکــه تأمین 
مالــی بخــش تولیــد و ســرمایه گذاری بــر عهده 

نظام بانکی است.
بانک هــای  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
آذربایجان شرقی نیز در این جلسه از استقرار 
و فعالیــت 31 بانــک و موسســه اعتبــاری در 
قالب 742 شــعبه در سراســر اســتان خبر داد 
و گفــت: میــزان ســپرده های بانکــی اســتان تــا 

پایان مرداد امسال، بیش از 105 هزار میلیارد 
تومــان )3 درصــد کشــور( و میــزان تســهیالت 
پرداختــی، بالغ بــر 67 هــزار میلیــارد تومــان )2 
درصــد کشــور( بوده و ســهم بانک هــای دولتی 
از منابع و تسهیالت به ترتیب 69 و 90 درصد 

است.
عــادل غالمــی بــا بیــان اینکــه آذربایجــان 
شرقی از نظر منابع، رتبه 6 و از نظر تسهیالت، 
رتبه 7 کشور را در اختیار دارد، افزود: نسبت 
مصــارف به منابع در بانک های دولتی اســتان، 

89 درصد و در مجموع، 63 درصد است.
او همچنیــن از اجرایــی شــدن 96 درصــد 
مصوبــات بانکــی کارگروه تســهیل و رفع موانع 
تولید استان خبر داد و گفت: نسبت مطالبات 
بانکــی  تســهیالت  بــه  )معوقــات(  غیرجــاری 
در اســتان 4.89 درصــد اســت کــه پایین تــر از 
میانگین کشــوری و نتیجــه همراهی و همدلی 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  و  صنایــع  صاحبــان 

قانونی نظام بانکی است.

در مراســم آییــن افتتــاح معامــالت آتــی 
مــس و گواهــی ســپرده مــس و میلگــرد در 
بــورس کاال کــه رئیس ســازمان بــورس، وزیر 
صمــت و رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
وزیــر صمــت  آن حضــور  داشــتند،  نیــز در 
بــورس کاال را بســتری مهــم بــرای مدیریــت 
هوشمند و شفاف بازارهای کاالیی دانست.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
از  یکــی  گفــت:  فاطمی امیــن  رضــا  )ســنا(، 
ســاماندهی  در  صمــت  وزارت  اقدامــات 
کاالی  از  کــه  اســت  ایــن  کاالیــی  بازارهــای 
سهمیه بندی شــده، حــدود 20 کاال ســهمیه ها 
حذف شد و در ادامه به سرعت برای 10 مورد 
کاالی باقیمانــده نیــز ســهمیه بندی برداشــته 
می شــود؛ نتیجــه ایــن رونــد در کاهــش نــرخ 

تورم تولیدکننده نمایان خواهد شد.
کشــور  اقتصــاد  در  کــرد:  تصریــح  او 
مشــکالت ســاختاری زیــادی داریــم کــه یکــی 
از ایــن مشــکالت در حــوزه بازارهــا اســت، به 
همیــن دلیــل در وزارت صمــت قصــد داریــم 
ســاختار بازارهــا را اصــالح کنیــم کــه بــه نفــع 

تولید کننده و مصرف کننده باشد.
 فاطمی امیــن افــزود: بــازار کاالهای پایه 
بــه عنوان یکــی از بازارهای موجود در اقتصاد 
اســت از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت که 
را  بازارســرمایه  بــازار،  ایــن  مدیریــت  بــرای 
انتخــاب کردیــم؛ دلیل ایــن انتخاب هم وجود 
ســرمایه  بــازار  در  و ضابطه منــدی  شــفافیت 
ابزارهــای  وجــود  بــا  دیگــر  طرفــی  از  اســت. 
بــورس، امــکان مدیریــت  متفــاوت و کارا در 
دقیق تــر و کاملتر از ایــن طریق برای بازارهای 

کاالیی فراهم است.  
او دربــاره حــذف قیمت گــذاری دســتوری 
گفــت: منظــور از ایــن کــه اقتصــاد دســتوری 
نباشــد، ایــن اســت کــه بایــد ضوابطــی بــرای 
کشــف قیمــت بهینه و تنظیم بــازار بگذاریم و 
ضوابط را اجرایی کنیم که در این خصوص با 
بورس کاال همکاری بسیار خوبی داشتیم؛ به 
طوری که بالفاصله بعد از رأی اعتماد مجلس 
با بورس کاال در مورد سیمان جلسه ای برگزار 
ایــن خصــوص  را در  نتایــج خوبــی  و  کردیــم 

شاهد بودیم.
فاطمی امین تصریــح کرد: برای مدیریت 
بــازار کاالهــای پایــه 25 ابــزار طراحــی شــده 
اســت کــه امروز 2 ابــزار افتتاح شــد، پیش از 
ایــن طــی دو هفته پیش نیــز قرادادهای بلند 

مدت عملیاتی شد.
به گفته وزیر صمت، ابزارهای معامالتی 
عــالوه بر شــفافیت و اعمــال تنظیم گری کمک 
زیــادی بــه صنعت و تامین مواد اولیه می کند، 
ایــن  تولیــد  واحــد  نگرانی هــای  از  یکــی  زیــرا 
اســت کــه مــواد اولیــه نداشــته باشــد، ولــی با 

قراردادهای آتی این هزینه ها کاهش می یابد.
فاطمی امیــن اضافه کرد: این موضوع در 
مورد بازار ورق های فوالدی خود را نشان داد، 
بــه طــوری که در یک روز شــاهد معامله 300 
هزار تن ورق فوالدی با کاهش 2 هزار تومانی 
قیمــت بودیــم و البته نویدبخش کاهش تورم 

تولید کننده در ماه های آتی است.
وزیــر صمــت در ادامــه دربــاره دو خبــر 
خــوب در حــوزه معــدن افــزود: هفته گذشــته 
مزایــده معــدن مــس جانجــا )معــدن اســتان 
سیســتان و بلوچســتان( برگزارشد که یکی از 
شــروط مزایــده این بــود که بایــد 4٠ درصد از 
ســهام شــرکت بــه مــردم واگذار شــود که این 
بهتریــن نــوع ســرمایه گذاری اســت، زیــرا بــا 
ایــن کار هــم توزیــع ثــروت انجام شــده و هــم 
فرصت هــای ســرمایه گذاری خوب بــرای مردم 
ســال  آذر  در  روش  ایــن  می شــود.  فراهــم 
جاری آغاز شــد و در دی نیز ســه معدن دیگر 
بنابرایــن  بــه همیــن روش عرضــه می شــود، 
و معــادن  یــک معــدن  بــزرگ،  بــرای معــادن 
کوچــک، چندیــن معــدن بــه صــورت یــک جــا 
بــه ســرمایه گذاران واگــذار می شــود تــا صرفــه 

اقتصادی داشته باشد.
الیحــه  در  کــرد:  تصریــح  فاطمی امیــن 
بودجــه دولــت مجــاز اســت واگــذاری معــادن 
را از طریــق ســاز و کار بــورس انجــام دهــد، 
بنابراین در حوزه معدن از ابزار بازار ســرمایه 

استفاده بیشتری خواهیم کرد.

 تبدیل معامالت فیزیکی
به معامالت اوراق بهادار؛ 

رسالت بورس کاال
همچنیــن رئیس ســازمان بــورس، اوراق 

تبدیــل معامــالت   بهادارســازی محصــوالت و 
یکــی  بهــادار،  اوراق  معامــالت  بــه  فیزیکــی 
از اهــداف بــورس کاال عنــوان کــرد و  اوراق 
تبدیــل معامــالت  بهادارســازی محصــوالت و 
فیزیکــی بــه معامــالت اوراق بهــادار را یکــی از 
بــورس کاال، برشــمرد و  رســالت های تجربــه 
گفت: موانع و مشــکالت زیــادی در راه اندازی 
بهــادار محصــوالت صنعتــی  اوراق  معامــالت 
وجود داشت که با تالش مسئوالن این اتفاق 
راه انــدازی  شــاهد  )دوشــنبه(  روز  و  داد  رخ 

معامالت آتی مس بودیم.
او ادامــه داد: بــورس کاال مســیر پــر فراز 
و نشــیبی را طــی کــرده اســت و مخالفت ها و 
دســت اندازهای زیــادی در مقابــل بــورس کاال 
بــرای توســعه معامالت و پذیــرش محصوالت 

جدیــد شــرکت ها وجــود داشــت و اکنــون 50 
میلیون تن محصوالت مختلف در حال معامله 
در بورس کاال هستند که عددی بسیار خوب 
اســت. بخش عمــده ای از محصوالت صنعتی 
و پتروشیمی در فضای کامال شفاف و رقابتی 

در حال معامله هستند.
رئیــس ســازمان بــورس بــا بیــان اینکــه 
صنعتــی،  محصــوالت  از  عمــده ای  بخــش 
پتروشیمی در فضایی شفاف و رقابتی معامله 
بحــث  قیمت گــذاری  کــرد:  اظهــار  می شــود، 
دســتوری اقتصادی کشــور به نحوی است که 
در دارایی های فیزیکی حساسیت هایی وجود 
دارد امــا بــورس کاال بــه نحوی اوضــاع را برای 
فضــای رقابتــی و دسترســی صنایــع بــه مــواد 

فراهم کرده است.

ارائــه  »دســتورالعمل  مرکــزی  بانــک 
خدمــات تأمیــن مالــی زنجیــره تأمیــن توســط 
بانکــی  شــبکه  بــه  را  اعتبــاری«  مؤسســات 

کشور ابالغ کرد.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
بــه منظور افزایــش کارایی و شــفافیت تأمین 
مالــی ســرمایه  درگــردش بنگاه هــای تولیــدی، 
اعتبــاری،  سیاســت های  ارتقــای  و  اصــالح 
بهبود شــاخص های ســالمت بانکی و افزایش 
پایــداری ترازنامه بانک  ها و همچنین با هدف 

تســریع و تســهیل فرایند هــای تأمیــن مالــی 
بنگاه هــای تولیــدی و کمک به رشــد اقتصادی 
پایــدار از طریــق شــیوه های غیرتورمــی، بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران، توســعه و 
ترویــج شــیوه های تامیــن مالــی زنجیــره ای را 
در دســتور کار قرار داده اســت. در این زمینه 
مالــی  تأمیــن  خدمــات  ارائــه  »دســتورالعمل 
زنجیــره تأمیــن توســط مؤسســات اعتبــاری« 
و  ذینفعــان،  صاحبنظــران  همفکــری  بــا 
کارشناســان، تهیــه و بــه تصویــب کمیســیون 

اعتبــاری و تأییــد هیــات عامــل بانــک مرکــزی 
رسیده است.

مجموعــه ای  زنجیــره ای،   مالــی  تأمیــن 
از شــیوه ها و عملیــات تامیــن مالــی از قبیــل 
تنزیل اســناد دریافتنی، خرید دین، عاملیت، 
و  تســهیالت  پرداخــت  معکــوس،  عاملیــت 
اوراق بهادار ســازی اســناد دریافتنی اســت که 
در چارچــوب روش هــای زنجیــره ای، منجــر به 
بهبــود مدیریت ســرمایه در گــردش بنگاه های 
جــای  بــه  روش،   ایــن  در  می شــود.  تولیــدی 

تســهیالت مســتقیم  دریافــت  شــیوه ســنتی 
توســط بنگاه هــای اقتصــادی، فراینــد تأمیــن 
مالــی بنگاه هــا بــه صــورت پیوســته و در طول 
زنجیره هــای تأمین و مبتنــی بر جریان واقعی 

کاال و خدمت صورت می گیرد.
امــکان  زنجیــره ای،  مالــی  تأمیــن  در 
بــرای  تعهــدی  شــیوه های  انــواع  بکارگیــری 
تأمیــن مالــی بنگاه هــا وجــود دارد کــه منجــر 
بــه کاهــش نیاز بنگاه ها به تســهیالت جدید 

خواهد شد. 

پورابراهیمی: طرح اصالح قانون بازار سرمایه امروز 
در مجلس رونمایی می شود

بــه گفتــه رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس، گــزارش طــرح اصــالح قانــون بــازار 
اقتصــادی  کمیســیون  در  امــروز  ســرمایه 

مجلس رونمایی می شود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ 
پورابراهیمــی، رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلس در حاشــیه مراســم افتتاحیه گواهی 
آتــی  داد  قــرار  و  میلگــرد  و  مــس  ســپرده 
گفــت: در کمیســیون اقتصــادی مجلــس در 
حال تالش هســتیم و رویکرد مثبتی نسبت 
بــه بــورس کاال وجود دارد. چیــزی که امروز 

بــرای مــا قابل اهمیت اســت، این اســت که 
را  ســرمایه  بــازار  فعالیــت  در  جدیــد  پیــام 

کنیم. بازنگری 
عدالــت،  ســهام  حســب  بــر  افــزود:  او 
جنــس بــازار ســرمایه تغییــر کــرد. حــدود 50 
عدالــت  ســهام  ذی نفــع  تنهــا  نفــر  میلیــون 
هســتند. در صورتــی کــه در دوره قبــل اصــال 
بــه این شــکل نبود اما امروز بــا رویکرد جدید 
نگاه ما دقیق تر شده است. در شرکتی مانند 
تامین اجتماعی چندین میلیون ذی نفع وجود 

دارد که از میان مردم هستند.

ایــن نماینــده مجلــس ادامــه داد: بــازار 
ســرمایه از قیمتگــذاری دســتوری رنج می برد. 
در صنعــت خــودرو تصمیماتــی گرفته شــده و 
جلســاتی برگزار شده اســت و نباید هزینه ها 

از جیب مردم برود.
پورابراهیمی گفت: امروز از طرح اصالح 
رونمایــی  مجلــس  در  ســرمایه  بــازار  قانــون 
می شــود و کار آن به اتمام رســیده است و دو 
هفته بررسی خواهد شد.  با استفاده از این 
ابزار ریسک پوشش می یابد و به سود صنایع 

پایین دستی است.

وزیر صمت عنوان کرد: بورس کاال؛ جاده هموار 
کنترل تورم و سدی مقابل افزایش نقدینگی

بــه گفتــه سرپرســت مدیریت نظــارت بر 
بورس ها، ما به دنبال این هستیم که از وقوع 
تخلفــات جلوگیــری کنیــم. یعنی ســامانه های 
ما به ســمتی بروند که هشــدار های الزم را به 

اشخاص و افراد بدهند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ 
مهــدی پارچینــی گفــت: پایــه اصلــی دســتور 

العمل هــای مــا قانــون بــازار اســت. در حــال 
اســت  بازنگــری  قانــون  بــازار،  قانــون  حاضــر 
و نقــاط ضعــف، نقطــه نظــر فعــاالن بــازار و 
دیدگاه هایــی کــه وجــود داشــته، اخذ شــده و 
هم اکنون در مجلس در حال بررسی است.

او ادامــه داد: مــا بــه دنبال این هســتیم 
کنیــم،  جلوگیــری  تخلفــات  وقــوع  از  تــا 

یعنــی ســامانه های مــا بــه ســمتی برونــد کــه 
افــراد  و  اشــخاص  بــه  را  الزم  هشــدار های 

بدهند.
پارچینــی گفــت: هــدف مــا این اســت تا 
ســامانه های مــا بــه نحــوی توســعه پیــدا کنند 
تــا پیشــگیری از تخلف به جای کشــف تخلف 

قوت پیدا کند.

اصالح مکانیسم های 
نظارتی بر مبنای پیشگیری 

از تخلف در بورس

دستورالعمل تأمین مالی زنجیره ای به شبکه بانکی کشور ابالغ شد

انتظار همراهی معاون استاندار آذربایجان شرقی از بانک های خصوصی 
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در سایت روزنامه بخوانید:



 . سه شنبه . 30 آذر 1400 . سال هجدهم . شماره 4818 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی مخزن 2000 مترمکعبی، ابنیه های جانبی و لوله گذاری خطوط انتقال 
شهرک فرهنگیان شهرستان سردشت به شماره فراخوان 2000005390000122 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت و تحویل اسناد تا سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمناً تمام اسناد مناقصه 
باید به مهر و امضای الکترونیکی )مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد( پیشنهاد دهنده برسد و اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد 

پذیرش نیست. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/09/28 می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 13:00 روز شنبه تاریخ 1400/10/04
مهلت ارسال پاسخ مناقصه: تا ساعت 13:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/10/14 

گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گران در ساعت 09:30 روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/15 خواهد بود.
توجه: الزم بذکر است پاکات مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در مواعد مقرر، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف )تضمین 
شرکت در مناقصه( عالوه بر ، بارگذاری در سامانه مزبور بصورت فیزیکی نیز بایستی قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهاد ها پس از رویت دفتر قراردادها 

تحویل دبیرخانه گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه ، خیابان ارتش ، چهارراه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر 

قراردادها و تلفن 04431945372
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

شركت آب و فاضالب آذربایجان غربی )سهامی خاص( انتشار نوبت اول : 1400/09/28 نوبت دوم : 1400/09/30

»آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم.«
ت دوم(فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای

) نوب

شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان غربی

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت در 
قیمت اسناد مناقصه صالحیت های موردنیازمناقصه )ریال(

)ریال(

عملیات تکمیلی مخزن 2000 مترمکعبی، 
ابنیه های جانبی و لوله گذاری خطوط 
انتقال شهرک فرهنگیان شهرستان 

سردشت 
27.709.943.133121.386.000.000

رشته آب پایه 5 و باالتر از 
سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی و همچنین داشتن 

گواهینامه صالحیت ایمنی از 
وزارت کار

1.000.000

محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی )طبق نوع تخصیص اعتبارات ارائه شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی(

مدیریت بانک کشاورزی استان قزوین در نظر دارد، امالک مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی برمبنای 
قیمت پایه مزایده، در وضعیت موجود و به صورت نقد و اقساط بدون متصرف و متصرف دار به فروش برساند، 
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک، دریافت اسناد مزایده ) برگه های شرایط شرکت 
در مزایده( از تاریخ 1400/09/30 لغایت 1400/10/11 و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 14 مورخ 1400/10/11 ) به 

مدیریت بانک کشاورزی استان قزوین واقع در خیابان بوعلی واحد حقوقی ( مراجعه نمایند.
1-بانک کشاورزی در رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

2-پیشنهادهای فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط مردود است.
3-رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.

4-سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمین 
شده بانکی در وجه مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین به همراه سایر مدارک به واحد حقوقی مدیریت بانک 

کشاورزی استان قزوین واقع در خیابان بوعلی تحویل نمایند.
5- متقاضیان می توانند در موعد یاد شده )1400/10/14( با ارائه کارت شناسایی در جلسه بازکردن پاکات شرکت 

نمایند.
6-امالک دارای متصرف به صورت وکالت بالعزل و یا قطعی و با تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعالم های 

گرفته شده در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد برعهده خریدار واگذار می گردد.
7-برای کلیه امالک، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد. بانک از پذیرفتن هرگونه اعتراض در 
این زمینه از متقاضیان، معذور می باشد و برای امالک متصرف دار با عنایت با فرض مذکور ارزش گذاری شده لذا 
تخلیه و تصرف ملک برعهده خریدار ) برنده مزایده( می باشد و بانک هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ندارد.

8-کلیه امالک مشاعی متصرف دار در  وضعیت موجود واگذار می گردد و تخلیه ملک برعهده خریدار است.
9-تخلیه و تصرف امالک مشاعی برعهده برنده مزایده است و بانک هیچ گونه تعهدی در این زمینه ندارد.

10-ملکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود حداقل 10 درصد به صورت نقد و الباقی پس از انعقاد قرارداد به 
روش اجاره به شرط تملیک ، با اقساط حداکثر 60 ماهه و سود ابالغی مصوب شورای پول و اعتبار واگذار می گردد در 

صورتیکه مبالغ پیشنهادی خریداران، به طور مساوی باشد، اولویت فروش با شرایط نقدی است.
11-هزینه کارشناسی برعهده خریدار است و وی می بایست این هزینه را براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد 

قرارداد به صورت نقد در وجه بانک واریز نماید.
12- متقاضیان خرید امالک به صورت نقد و اقساط می بایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده) که به صورت 

نقد و اقساط در اختیار ایشان قرار می گیرد( صراحتاً اشاره به قبولی شرایط مدت و سود نرخ مورد نظر نمایند.
13-محل تحویل پاکت مبلغ پایه: قزوین- خ بوعلی مدیریت بانک کشاورزی قزوین) واحد حقوقی( می باشد.

محتویات پاکت شامل اوراق شرکت در مزایده که می بایست تمام آن امضاء گردیده باشد، کپی شناسنامه و کارت ملی 
، اعالم آدرس و نلفن شرکت کننده و اصل چک تضمینی یا رسید واریز 5% وجه نقد به حساب بانک کشاورزی باشد.

14- متقاضیان الزاماً می بایست یک شماره شبا به نام خود متقاضی جهت برگشت مبلغ تضمین شرکت در مزایده در 
صورت برنده نشدن به بانک اعالم نمایند.

15- ضمناً متقاضی با شرکت در مزایده حاضر اعالم و اقرار و تعهد می نماید که مشمول قانون ) منع مداخله وزراء و 
نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری( نبوده و در صورت احراز خالف این امر در هر 

مرحله ای از برگزاری مزایده هرگونه مسئولیت قانونی آن بر عهده متقاضی می باشد.
16 –قطعیت مزایده منوط به موافقت بانک کشاورزی ایران ) ستاد مرکزی تهران ( می باشد.

مدیریت شعب بانک در استان قزوین

شناسه آگهی : 246010
مزایده نوبت اول بانک کشاورزی استـان قزوین

شماره ردیف
اعیان عرصه)مترمربع(کاربریپالک ثبتیآدرس ملکپرونده

وضعیت وضعیت مالکیت)مترمریع(
شرایطتوضیحاتقیمت پایه )به ریال(تصرف

11600

قزوین- 
شهرستان 

بوئین 
زهرا- روستای 

حسین آباد

384 فرعی 
از 50 اصلی 

بخش 9

دامداری 
100 راسی 
پرواربندی

3271.86580
سه و سه چهارم 

)3.75( سهم 
مشاع از 6 دانگ 

دامداری 

متصرف 
8.000.000.000دارد

 سالن پرواربندی با پایه آجری و سقف شیروانی

انبارعلوفه-ساختمان مسکونی در دو طبقه- انبار 
 کوچک و موتورخانه

دارای استخر ذخیره آب  با حجم حدوداً  350 متر 
 مکعب و مخزن آب هوایی 

گاوداری با ظرفیت 100 رأس پروار بندی گوساله، 
دارای پروانه تأسیس، جوز احداث بنا، مجوز 

تغییر کاربری، پروانه بهره برداری و چاه آب 2 اینچ 
بوده  است.

نقد و 
اقساط

26203
قزوین- 

 اسفرورین-

خیابان 
طالقانی

پالک 3289 
 فرعی 

از 4 اصلی بخش 
6 قزوین

6 دانگ عرصه و 232.62160مسکونی
اعیان

متصرف 
نقد و قدمت ساختمان حدود ده سال- نما آجری4.087.000.000دارد

اقساط

36466
قزوین- 

 اسفرورین-

خیابان 
طالقانی

پالک 2880 
فرعی از 4 

 اصلی 

بخش 6 
قزوین

6 دانگ عرصه و 221.13130مسکونی
اعیان

متصرف 
نقد و قدمت ساختمان حدود پانزده سال3.335.000.000دارد

اقساط

46513
قزوین- 

 اسفرورین-

 خیابان امام 
خمینی

3591 فرعی 
از 4 اصلی 

بخش 6
345.26201مسکونی

صد و نود و شش 
ممیز یازده صدم 
 سهم مشاع از 

سیصد و چهل و 
 پنج ممیز 

بیست و شش 
 صدم سهم 

عرصه و اعیان

متصرف 
9.169.684.640دارد

در ششدانگ ملک مورد  نظر در طبقه همکف 
حدودا 108 متر مربع بنای انباری با سازه نیمه 

اسکلت فلزی و سقف خرپایی با پوشش ورق فلزی 
و حدودا 58 متر مربع به صورت مغازه مصالح 

فروشی با سازه اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی  
و حدودا 35 متر مربع بنا به صورت مغازه مشاور 
امالک با سازه نیمه اسکلت فلزی و سقف طاق 

 ضربی - دارای انشعابات آب، برق، گاز

)سهم بانک به صورت مشاعی است(.

نقد و 
اقساط

56188

 قزوین-شال

ضلع شرقی 
 جاده شال به

 دانسفهان

معروف به 
سردشت

1842 فرعی از 
 8 اصلی 
بخش 6

زمین 
6 دانگ عرصه و 82001942مزروعی

اعیان
متصرف 

43,108,000,000دارد

ملک مورد نظر به صورت یک واحد پرورش گاو 
شیری با ظرفیت 55 رأس دام مولد   دارای 870 متر 

مربع سالن مسقف و 1072 متر مربع تأسیسات 
جانبی غیر مسقف  و چاه آب با پروانه بهره برداری 

که تا تاریخ 1391/03/21 اعتبار داشته است.

نقد و 
اقساط

66368 
6171

 آبیک-

 روستای 
بهجت 

آباد-جاده 
 روستای

زاغه

1135 فرعی 
از 29 اصلی 

مفروز و مجزی 
از 7 فرعی از 
اصلی مذکور 

بخش 16 
 آبیک

 و
1134 فرعی 
از 29 اصلی 

مفروز و 
مجزی شده 
از 7 فرعی از 
اصلی مذکور 

بخش 16

مجموعه 
کشاورزی  
-دامداری

عرصه دامداری 
 6622 

و 114149.54 
مساحت زمین 

 مزروعی

جمع کل عرصه 
 دو پالک

 117729

6 دانگ عرصه و 7261
اعیان

متصرف 
104.000.000.000دارد

عرصه ملک با کاربری دامداری و اعیانی شامل 
 یک باب

ساختمان مسکونی کارگران و مهمانسرا به مساحت 
195 متر مربع در دو طبقه -بهاربند و آبخور به 

مساحت 600 متر مربع -سیلوی سرباز نگاهداری 
علوفه به صورت شیبدار حدود 450 متر مربع- سالن 

سرپوشیده به عنوان انبار دام به مساحت حدود 
220 متر مربع - اصطبل روباز حدود 525 متر مربع- 

دیوار کشی محوطه و در ورودی حدود 165 متر 
مربع - یک حلقه چاه نیمه عمیق-برق سه فاز  32 

 آمپر-منبع آب هوایی 6000 لیتری

و زمین مزروعی به صورت یکپارچه و دارای خاک 
حاصلخیز -دارای حقابه از شبکه کانال و چاه می 

باشد دارای یک باب استخر ذخیره آب به مساحت 
حدود 1600 متر مربع -سیستم آبیاری تحت فشار 
اجرا شده از نوع کالسیک ثابت می باشد. اصطبل 
باز 1350 متر مربع-بهاربند 720 متر مربع- زایشگاه 
250 متر مربع- محوطه سازی 1120 متر مربع - دیوار 

کشی 166 متر

نقدی

7_

تاکستان- 
 روستای ورسج

محور جاده 
آسفالته 

 ضیاءأباد به 

نهاوند 
)خرمدشت(

248 فرعی از 
 6 اصلی

بخش 11 
قزوین

زمین 
مزروعی

 عرصه و اعیان 

499553 متر مربع 
6 دانگ عرصه و 

14.986.590.000_اعیان
ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی با 

 کاربری زراعی 

دسترسی به جاده و نزدیکی به خطوط 
انتقال گاز و برق و جمیع عموامل موثر 

نقدی

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از 
سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های4329-07731314335 تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/09/30   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/10/04                          

شناسه آگهی: 1245116 ت اول( آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله  ای
) نوب

شركت  ملی گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

2000093498000703 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
 R1-1400/002 4011199287 مناقصه شماره-AD تقاضای شماره مناقصه و تقاضا 

RGA خرید نصب و راه اندازی تجهیز هم بند ساز موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
-/2/574/000/000 ریال مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت50659 ه مورخ 
94/09/22 هیات وزیران می باشد. نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار

-/51/465/000/000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه
6 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخرین مهلت بارگذاری و  ارسال مستندات ارزیابی كیفی )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد. آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-پاالیشگاه اول – اداره خرید آدرس مناقصه گزار

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان البرز ، در این دیدار جناب آقای غفاریان،سرپرست 
شرکت گاز استان البرز ،ضمن اشاره به این نکته که ،باید به خانواده های شهدا نگاهی ویژه 
داشته باشیم عنوان کرد :نظام جمهوری اسالمی ایران متعلق به خانواده های شهدا و ایثارگران 
شهدا  های  خانواده  برابر  در  که  مسئولیتی  قبال  در  باید  :ما  افزود  غفاریان  باشد.  می  عزیز 
داریم ، مرد عمل باشیم و امور مربوط به ایثارگران و شهدا را به موقع و در زمان خودش انجام 
دهیم ،ما هیچ منتی نباید روی خانواده های شهدا داشته باشیم .در پایان آقای رستمیان ،مدیرکل 
بنیادشهیداستان البرز تشریح کرد :ایثارگران و خانواده هایشان متوقع و مدعی نمی باشند ما باید 

سعی کنیم حداقل انتظاری که آنها از این نظام دارند را برآورده سازیم.

دیدار مدیرکل بنیاد شهید استان البرز، جناب آقای رستمیـان 
با سرپرست شرکت گاز استـان البرز جناب آقای مهنـدس غفـاریان

 از چند وقت پیش تاکنون تغییر وضعیت سهامداری 
کنسرسیوم معدن سرب و روی مهدی آباد و تبدیل از حالت 
کنسرسیوم به شرکت و نیز انحراف از برنامه هایش ، مورد 
اعتراض شرکای  این ابرپروژه ملی شده و حاال که رئیس 
جمهور به استان یزد سفر کرده اند ، خواستار ورود جدی 
رئیس جمهور و دســتگاه های نظارتی به مشــکالت بعد از 

واگذاری معدن هستند.
به گزارش خبرنگاران، روز جمعه رئیس جمهور، سفری 
به اســتان یزد داشــتند تا در ســرزمین معادن به مشــکالت 
رسیدگی کنند، این موضوع با توجه به اینکه ایران به دنبال 
فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی است گام موثری خواهد بود، 
اما دستیابی به اهداف پیش رو در بخش معدن مستلزم رفع 

مشکالت و حمایت از سرمایه گذاری های سالم است.
از چند وقت پیش تاکنون تغییر وضعیت سهامداری 

کنسرســیوم معــدن ســرب و روی مهــدی آبــاد و تبدیــل از 
حالت کنسرســیوم به شــرکت و نیز انحراف از برنامه های 
بهره بــرداری شــرکت موجــب اعتــراض بســیاری از فعــاالن 
معدنــی و ســهامداران آن شــده اســت ، در همیــن راســتا 
یکی از خواســته های بومیان منطقه، ورود رئیس جمهور و 
دســتگاه های نظارتی به مســاله معدن ســرب و روی مهدی 
آباد اســت.نماینده اســتان یزد در مجلس با تاکید بر اینکه 
بعد از واگذاری معادن نباید معادن به حال خود رها شوند، 
گفت: نخستین مساله این است که معدن واگذار شده به 
مسئولیت اجتماعی و منافع بومیان منطقه بپردازد و نباید 
تعارض منافعی در این مساله وجود بیاید ، از طرف دیگر طبق 
همان قوانین و مقرراتی که معدن واگذار شده باید نظارت بر 
آن هم ادامه داشته باشد تا در صورتی که تغییری در اهداف 
اولیه واگذاری به وجود آمده باشد در شورای عالی معادن 

رسیدگی شود.
محمد صالح جوکار با بیان اینکه اقتصاد معادن باید 
در دولت جدی گرفته شود، تصریح کرد: به طور قطع معادن 
بســیار ارزشــمند هســتند و امروز در دنیا از معادن ، ارزش 
افزوده باالیی ایجاد می کنند که ایران هم باید در این مسیر 
حرکت کند ، از این رو در واگذاری معادن باید به صالحیت 
افراد در بهره برداری و استحصال مواد معدنی توجه جدی 
شود و معادنی که بعد از واگذاری دچار مشکالتی شدند باید 
از نظر حقوقی به آنها رسیدگی شود تا جلوی آسیب های 

اقتصادی در این بخش گرفته شود.
در حال حاضر تعدادی از سهامداران اصلی کنسرسیوم 
نسبت به تغییر وضعیت به شرکت اعتراض دارند و مسئوالن 
هــم اعــالم کــرده انــد درصورتــی کــه انحرافــی در فعالیت و 
واگذاری معدن مهدی آباد رخ داده باشد باید اصالح شود. 

مـطالـبه سهـامـداران از رئیـس جمهوری بـرای استفــاده از آخریــن فرصــت نجــات 
معدن مهــدی آبــاد

چندی قبل دادستانی کل کشور به واگذاری های 
بدون چارچوب برخی معادن ورود کرده بود و در حال 
حاضر هم گمانه زنی ها حکایت از این دارد که دولت 
دنبال نظارت و ارزیابی به وضعیت معادن واگذار شده 
همچون معدن سرب و روی مهدی آباد است، استاندار 
پیشین یزد هم در پیگیری رسانه ها درباره مشکالت 
معدن سرب و روی مهدی آباد تاکید کرده بود که این 
موضوع از طریق استانداری و در ارتباطات با ایمیدرو 
در حال پیگیری است و سهامداران متضرر می توانند 
خواسته های خود را به صورت مکتوب به استانداری 

یزد ارسال کنند. 
معدن دولتی سرب و روی مهدی آباد که پروانه 
آن متعلــق بــه ایمیدرو اســت؛ قرار بود ۵ ســال پیش 
با تشکیل یک کنسرسیوم تخصصی با همکاری چند 
شــرکت ایرانــی عضــو کنسرســیوم، مــواد اولیــه مــورد 
نیــاز صنایــع پایین دســتی را تامین کند، امــا از حالت 
کنسرســیوم خارج و به یک شــرکت خانوادگی تبدیل 
شــده اســت. ایمیــدرو به عنــوان مالک معــدن و نایب 
دولــت ، نســبت بــه تغییــر رویه هیچ واکنشــی نشــان 
نداده و در حالی که آقای نجمی نیا)شرکت آریا جنوب 
ایرانیــان( و شــریکش )شــرکت مبین (هــم اکنون ۹3 
درصــد معــدن مهــدی آبــاد را در اختیــار گرفتــه و عمال 
برنامه های خود را خارج از طرح اولیه معدن پیش می 
برنــد ومدیریــت این معــدن به یک شــرکت خانوادگی 
واگذار شــده و با اعالم افزایش ســرمایه های کالن از 
محل مطالبات غیر کارشناسی و ... ، سهام و مالکیت 

خود بر این معدن را افزایش داده اند.
این معدن بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه 
است؛ اما به دلیل پشت پرده هایی که توسط افرادی 
در این هیات مدیره به وجود آمده است ، معدن زیانده 

و غیر فعال باقی مانده است.
واگذاری مطابق با منافع کشور

ابراهیــم جمیلی، رئیس جدید کمیســیون معدن 
ابــراز  بــا ... ضمــن  ایــران در گفتگــو   اتــاق بازرگانــی 

بی اطالعی از حاشیه های معدن سرب و روی مهدی آباد 
گفت : اگر معدن طبق قانون واگذار شده باشد تغییر از 
حالت کنسرسیوم به شرکت پروژه ، یک مساله داخلی 

است و سهامداران باید درباره آن اظهار نظر کنند. 
این اتفاقی که در واگذاری رخ داده از نظر حقوقی 
قابــل بررســی اســت و دســتگاه هــای نظارتــی بــه این 
موضوع ورود کرده اند که چطور یک معدن حاکمیتی در 
نیمه راه ، به یک نفر واگذار شده ، زیرا برای جلوگیری 

از انحصــار وفســاد ، بایــد یک نگاه حاکمیتی و مطابق 
بــا منافع کشــور وجود داشــته باشــد و بر مبنــای آن ، 
فعالیت های این معدن سیاســت گذاری شــود.رئیس 
اتحادیه سرب و روی کشور با اشاره به اینکه در ابتدا 
معدن ســرب و روی مهدی آباد به کنسرســیوم واگذار 
شــده بود و هر یک از ســهامداران قرار بود بخشــی از 
مســائل بخــش معــدن را جلو ببرنــد، گفــت: در زمان 
اجرای قرارداد گفتند باید سرمایه جدید وارد شود که 
مــا به عنوان ســهامدار موافــق آن نبودیم، زیرا معتقد 
بودیم که ابتدا اســتخراج انجام شــود و با اســتفاده از 
همین محصوالت ، فرآوری و تولید انجام شــود و بعد 
کارخانه کنسانتره راه اندازی شود و تامین کننده مواد 
اولیه مورد نیاز شرکتهای سرب و روی موجود در کشور 

باشند ، که هم اکنون مشکل مواد اولیه دارند.
چرا دیگر سهامداران کنار رفتند؟

اجرای این طرح در کنار افزایش ســرمایه ای که 
بــا میــزان بســیار بــاال از محل مطالبات ایجاد شــده از 
ناحیه باطله برداری و خریدهای خارجی انجام شــد ، 
باعــث گردیــد عــده ای که مخالف سیاســت گذاریهای 
غیر کارشناسی هستند و در افزایش سرمایه ها ورود 
نکردند ، از مدیریت این پروژه کنار گذاشــته شــوند و 
این مساله شائبه ای شد که این احتمال داده شود که 
عمدا موضوع افزایش سرمایه را راه انداختند تا دیگر 
سهامداران را کنار بگذارند ، در حالی که برخی از این 

سهامداران شاکله اصلی این کنسرسیوم بودند.
حسن حسینقلی با بیان اینکه برخی از سهامداران 
نیز از همکاری برای افزایش سرمایه خودداری کردند 

زیرا سرمایه کافی برای مشارکت نداشتند ، افزود: در 
حال حاضر ، انجمن سرب و روی با بیش از 6۵ عضو 
، تنها ســه درصد ســهم دارد اما اکثریت سهام مربوط 
به شرکت های آریا جنوب و راهسازی مبین است که 
حدود بیش از ۹0 درصد سهام را در اختیار دارند از این 
رو آنها تصمیم گیر نهایی بودند، با این حال ما معتقد 
هستیم که آنها مسیر پرهزینه را انتخاب کردند که از 
نظر قانونی خالف مقررات نیست و در حال حاضر هم 
گرانترین تجهیزات اروپایی را خریده اند و شاید خرید 
از چین صرفه اقتصادی بیشــتری داشت اما سهامدار 
عمده در شرکت جایگزین شده ، اینگونه صالح دیده 
اســت.او افــزود: در شــرایط کنونــی ســهامداران پروژه 
سرب و روی مهدی آباد به دنبال ایجاد زیرساخت های 
کارخانه هستند و قرار است فاز اول کارخانه که 200 
هزار تن کنســانتره ســرب و روی اســت  با تاخیر چند 

ساله ، تا خرداد 1400 به بهره برداری برسد. 
حســینقلی با بیان اینکه ما انتظار داریم مهدی 
آباد ، کنســانتره ســولفوره را به اکســید تبدیل کند تا 
خــوراک بیــش از 80 کارخانه موجود در کشــور تامین 
شــود، گفت: اگر قرار باشــد این معدن ، کنســانتره و 
شــمش تولید کنــد با اهداف اولیه شــرکت همخوانی 
 ندارد. وقتی کنسرســیوم به شــرکت خصوصی تبدیل 

می شود ، خط مشی شرکت را سهامدار عمده تعیین 
می کنــد وســهامداران خــرد نمــی توانند تعییــن کننده 
برنامه شرکت باشند ؛ هرچند اگر تخلفی اتفاق بیفتد 
مساله چیز دیگری است و می توانند از طریق قضائی 

پیگیری کنند.
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تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود پیام اختر زرین نوین درتاریخ 1400/09/21 به شـماره ثبت 588172 به شناسـه ملی 14010586855 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :ارائـه کلیـه فعالیتهـای تجـاری و خدمـات بازرگانـی در زمینـه خریـد و فـروش و 
خدمـات پـس ازفـروش کلیـه کاالهـای بازرگانـی، خریـد و فـروش و صـادرات و واردات کلیـه کاالهـای بازرگانـی ، تامیـن نیـروی انسـانی مـورد نیـاز شـرکت، گشـایش اعتبـارات 
و ال سـی بـرای شـرکت نـزد بانکهـا، ترخیـص کاال از گمـرکات داخلـی و بیـن المللـی، اخـذ و اعطـای نمایندگـی کمپانیهـای معتبـر داخلـی و خارجـی، برپایـی غرفـه و شـرکت در 
کلیـه نمایشـگاه هـای داخلـی و بیـن المللـی، انعقـاد قـرارداد بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی، ایجـاد شـعب و نمایندگـی در داخـل و خـارج از کشـور، اخـذ ضمانـت نامـه 
بانکـی، اخـذ وام و اعتبـارات بانکـی بصـورت ارزی و ریالـی از کلیـه بانکهـای داخلـی و خارجـی، شـرکت در کلیـه مناقصـات، پیمانهـا و مزایـدات دولتـی و خصوصـی، واردات و 
صادرات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشـین آالت و تجهیزات تولیدی و صنعتی تامین نیروی انسـانی مورد نیاز شـرکت، بازاریابی قانونی و غیرهرمی و غیرشـبکه ای، خرید 
سـهام شـرکت های دیگـر، انعقـاد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه چیتگـر )خرگـوش دره( ، کوچـه آسـمان هفتـم ، خیابـان آسـمان ، پـالک 0 ، 
سـاختمان آفتـاب 22 )بـرج 1( ، بلـوک آ )A( شـمالی ، طبقـه 13 ، واحـد 133 کدپسـتی 1485633567 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 12,000,000 ریـال 
نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای علـی معینیـان بـه شـماره ملـی 0073029742 دارنـده 4000000 ریـال سـهم الشـرکه خانـم مهسـا فاضـل حسـن آبـادی بـه 
شـماره ملـی 0080568114 دارنـده 4000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای رسـول نیـک فـر بـه شـماره ملـی 0385907257 دارنـده 4000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت 
مدیـره آقـای علـی معینیـان بـه شـماره ملـی 0073029742 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود خانم مهسـا فاضل 
حسـن آبـادی بـه شـماره ملـی 0080568114 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای رسـول نیـک فـر بـه شـماره ملـی 0385907257 بـه سـمت نایـب 
رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک، سـفته، بـروات، قراردادهـا، عقـود اسـالمی و 
همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء حداقـل دو نفـر از اعضـای هیـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه 

روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .

 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1245813(

خـاص  سـهامی  هرمـز  تنگـه  تجـارت  توسـعه  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
اسـتناد  بـه   14007821283 ملـی  شناسـه  و   531092 ثبـت  شـماره  بـه 
صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1400/08/08 تصمیمـات 
ذیـل اتخـاذ شـد : نـام شـرکت بـه گـروه مالـی نقشـه راه فـردا تغییـر یافت و 

. مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردیـد 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1245838(

آگهی تغییرات شرکت داده سامانه فن آوا سهامی خاص به شماره ثبت 211995 و شناسه ملی 10102534268 
از طـرف  بـه نمایندگـی  بـه کـد ملـی 2003151567  پـور  آقـای حمیـد حمیـدی   : اتخـاذ شـد  بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1400/06/23 تصمیمـات ذیـل 
شـرکت توسـعه هوشـمند بـه سـام بـه شناسـه ملـی 10102597103 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیـر عامـل. آقـای محمدصـادق کریمـی مهرآبـادی بـه کـد ملـی 
0603246680 بـه نمایندگـی از طـرف شـرکت فـن آوا سیسـتم بـه شناسـه ملـی 10102561765 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره. آقـای محمدرضـا حیـدری نصرآبـادی بـه کـد 
ملی6199911474 به نمایندگی از شـرکت فن آوا ماهواره به شناسـه ملی 10102582478 به سـمت عضو هیات مدیره آقای رسـول خوانسـاری به کد ملی 6219920661 
بـه نمایندگـی از شـرکت شـبکه گسـتر فـن آوا بـه شناسـه ملـی 10102534249 بـه سـمت عضـو هیـات مدیـره انتخـاب گردیدنـد. هیئـت مدیـره اختیـارات ذیـل را بـه مدیـر 
عامـل تفویـض نمـود. 1. پیگیـری پیشـنهادات هیئـت مدیـره بـه مجامـع عمومـی جهـت تخصیـص منابـع بـه ذخایـر، پیگیـری تشـکیل جلسـات مجامـع عمومـی و تهیه دسـتور 
جلسـه بـرای ایـن مجامـع بـا تصویـب هیئـت مدیـره. 2. پیگیـری برگـزاری مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه برای تصویب صورتهای مالی پایان سـال مالی و جلسـات فوق العاده 
و تعییـن دسـتور جلسـه آنهـا از طریـق هیئـت مدیـره. 3. تهیـه و تنظیـم گـزارش هیئـت مدیـره و صورتهـای مالـی سـاالنه و ارائـه آن بـه هیئـت مدیـره. 4. دریافـت مطالبـات 
شـرکت و پرداخـت دیـون شـرکت و متفرعاتـش و گـزارش آن بـه هیئـت مدیـره 5. تعییـن میـزان اسـتهالک هـا بـا توجـه بـه قوانیـن جـاری کشـور و ارائـه بـه هیئـت مدیـره. 6. 
تنظیـم خالصـه صـورت دارایـی و ارائـه قـروض شـرکت هـر شـش مـاه یکبـار و ارائـه آن بـه هیئـت مدیـره جهـت تصویـب . 7. تنظیـم خالصـه صـورت دارایـی و دیـون شـرکت 
پـس از انقضـای سـال مالـی و همچنیـن ترازنامـه و حسـاب عملکـرد و حسـاب سـود و زیـان شـرکت جهـت ارائـه بـه هیئـت مدیـره. امضـاء کلیـه اوراق و اسـناد تعهـد آور از 
جملـه چـک ، سـفته ، بـرات و قراردادهـا بـا امضـای مدیرعامـل و یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر و در غیاب مدیرعامل بـا امضای دو نفر از 
اعضـای هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر اسـت و اوراق عـادی و مراسـالت بـا امضـای مدیرعامـل منفـرداً همـراه بـا مهـر شـرکت و در غیاب ایشـان با امضای 

یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1245839(

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم شـیرین اسـپالنی با تسـلیم 2 برگ استشـهادیه به شـماره 10977 مورخ 

1400/09/02 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1003 تهران با اعالم اینکه :
سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه آپارتمـان بـه پـالک ثبتـی 1329 فرعـی از 
6749 اصلـی ، مفـروز و مجـزا شـده از 153 فرعـی از اصلـی مذکـور ، قطعـه 16 
تفکیکـی طبقـه 4 واقـع در بخـش 02 ناحیـه 00 حـوزه ثبت ملک نارمک تهران 
بنـام شـیرین  چاپـی 871770  بـه  مترمربـع  بـه مسـاحت 54  تهـران  اسـتان 

اسـپالنی ثبـت و سـند صـادر گردیـده اسـت .
طـی  اسـت  گردیـده  مفقـود  مسـافرت  علـت  بـه  مالکیـت  سـند  اصـل  کـه 
درخواسـت وارده فـوق تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـالک مذکـور 
ثبـت  قانـون  اصالحـی  نامـه  آییـن   120 مـاده  اجـرای  در  و  اسـت  نمـوده   را 

) مصوب 8/11/80 ( مراتب در یک نوبت آگهی می شـود تا چنانچه شـخص 
یـا اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم  یـا وجـود سـند 
مالیکـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی 
ایـن  بـه  یـا سـند معاملـه  ارائـه اصـل سـند مالکیـت  اعتـراض خـود را ضمـن 
منطقـه واقـع در خیابـان سـید جمـال الدیـن اسـدآبادی ) یوسـف آبـاد ( نبـش 
در  اسـت  بدیهـی  نماینـد  اخـذ  رسـید  و  تسـلیم   476 پـالک  هفتـاد  خیابـان 
اعتـراض  یـا در صـورت  اعتـراض  انقضـا مهلـت مقـرر وعـدم وصـول  صـورت 
اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود طبـق مقـررات المثنـی سـند 

مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد .
14623 م الف اردشیر شهمیرزادی  -رییس ثبت اسناد و امالک 
نارمک تهران 

مشخصات مالکیت : مالکیت رضا/ غالمی پور فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
18 تاریـخ تولـد 1343/01/06 صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0049820125 با 
جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره 
مستند مالکیت 25189 تاریخ 1396/01/21 دفترخانه اسناد رسمی شماره 577 
شهر تهران استان تهران ، موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 831368 
سـری الـف سـال 95 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139620301045013516 ثبـت 
گردیـده اسـت بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیده لذا مراتـب در اجرای تبصره یک 
مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی گـردد تـا چنانچه کسـی 
مدعی انجام معامله نسـبت به آن و یا وجود سـند مالکیت مذبورنزد خود باشـد 
از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار 
گیـرد بدیهـی اسـت چنانچـه در مهلـت مقرراعتراضـی واصـل نگـردد المثنـی سـند 

مالکیـت مرقـوم صـادر و بـه متقاضی تسـلیم مـی گردد .
14622 م الف امیر تفرقی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران 
از طرف سید هادی جاللی امام

آگهی احراز تصرفات ؛ موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن 

مصوب 1390/09/20
نظـر بـه اینکـه بـه اسـتناد رای شـماره 140060301026000824 مـورخ 1400/09/02 
موضـوع پرونـده کالسـه شـماره 1399114401026000033 هیئـت رسـیدگی کننـده 
قانـون صدرالذکـر مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـالک قلهـک تهـران ، تصرفـات 
بالمنازع آقای قاسـم نهانی به شـماره شناسـنامه 46833 و کد ملی 0032310900 
صـادره از تهـران فرزنـد هاشـم نسـبت بـه قسـمتی از ششـدانگ یـک قطعـه  زمیـن 
بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 100/68 مترمربـع مفـروز ازپـالک ثبتـی 593 
آن  بـرای  کـه  قلهـک  ثبتـی  حـوزه  تهـران   11 بخـش  در  واقـع  اصلـی   43 از  فرعـی 
پـالک ثبتـی فرعـی جدیـد 14205 در نظـر گرفتـه شـده اسـت بـه نشـانی پاسـداران 
از  انتقالـی  پـالک 119  از کوچـه خـاک  تـر  پاییـن  نیـا  پناهـی  میـدان هـروی خیابـان 
بنیاد مسـتضعفان و جانبازان طبق سـند قطعی شـماره 124011 مورخ 1400/09/21 
نامـه  مالکیـت طـی  اجـرا و صدورسـند  احـراز شـده و جهـت  تهـران  دفترخانـه 149 
شـماره 14006030102600116 مورخ 1400/09/22 به این اداره اعالم گردیده اسـت 
لـذا بـه اسـتناد مـاده 3 قانـون مذکـور مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 
تـا چنانچـه شـخص و یـا اشـخاص اعـم از حقیقـی یـا حقوقـی نسـبت بـه موضـوع 
صـدور سـند بنـام متقاضـی مذکـور هـر گونـه اعتراضـی دارنـد ظـرف مهلـت دو مـاه 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی ، بـه ایـن اداره مراجعـه و ضمـن اعـالم اعتـراض و اخـذ 
رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خود را به دادگاه 
عمومـی محـل وقـوع ملـک تقدیـم نمـوده و گواهـی مربوطـه را از دادگاه اخـذ و بـه 
این اداره تحویل نماید ، در غیر اینصورت پس از سـپری شـدن مهلت مقرر ، سـند 

مالکیـت وفـق مقـررات صـادر خواهـد گردیـد . 
انتشار نوبت اول 1400/09/30 نوبت دوم 1400/10/15

14621 م الف مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

آگهی احراز تصرفات ؛ موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن 

مصوب 1390/09/20
نظـر بـه اینکـه بـه اسـتناد رای شـماره 140060301026000825 مـورخ 1400/09/02 
کننـده  پرونـده کالسـه شـماره 1399114401026000036 هیئـت رسـیدگی  موضـوع 
، تصرفـات  تهـران  امـالک قلهـک  ثبـت اسـناد و  اداره  قانـون صدرالذکـر مسـتقر در 
بالمنـازع آقـای جمشـید نقـی زاده بـه کـد ملـی 2594820709 فرزنـد صالـح صـادره از 
رشـت نسـبت بـه قسـمتی از ششـدانگ یـک قطعـه  زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه 
مسـاحت 109/40 مترمربـع مفـروز ازپـالک ثبتـی 593 فرعـی از 43 اصلـی واقـع در 
بخـش 11 تهـران حـوزه ثبتـی قلهـک کـه بـرای آن پـالک ثبتـی فرعـی جدیـد 14206 در 
نظر گرفته شـده اسـت به نشـانی پاسـداران میدان هروی بلوار گلزار ما بین خیابان 
هـای دهـم و دوازدهـم پـالک هـای 109 و 111 انتقالـی از بنیـاد مسـتضعفان و جانبازان 
طبـق سـند قطعـی شـماره 123989 مـورخ 1400/09/18 دفترخانـه 149 تهـران احـراز 
شـده و جهـت اجـرا و صدورسـند مالکیـت طـی نامـه شـماره 14006030102600116 
مـورخ 1400/09/22 بـه ایـن اداره اعـالم گردیـده اسـت لـذا بـه اسـتناد مـاده 3 قانـون 
مذکـور مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی تـا چنانچه شـخص و یا اشـخاص 
اعـم از حقیقـی یـا حقوقـی نسـبت بـه موضـوع صـدور سـند بنـام متقاضـی مذکـور هـر 
گونـه اعتراضـی دارنـد ظـرف مهلـت دو مـاه از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی ، به این اداره 
مراجعـه و ضمـن اعـالم اعتـراض و اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه دادگاه عمومـی محـل وقـوع ملـک تقدیـم نمـوده و 
گواهـی مربوطـه را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تحویـل نمایـد ، در غیـر اینصـورت 
پس از سـپری شـدن مهلت مقرر ، سـند مالکیت وفق مقررات صادر خواهد گردید .

 انتشار نوبت اول 1400/09/30 نوبت دوم 1400/10/15
14620 م الف مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تهرانپارس

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139860301079000955 مـورخ 1398/05/14 هیـات اول موضـوع 
رسـمی  فاقـد سـند  و سـاختمانهای  اراضـی  و  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون 
بالمعـارض  مالکانـه  تهرانپـارس تصرفـات  ملـک  ثبـت  ثبتـی حـوزه  واحـد  در  مسـتقر 
متقاضـی آقـای علـی اکبـر عبداقـی فرزنـد رمضـان بـه شـماره شناسـنامه 15 صـادره از 
لواسـان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 
25. 62 مترمربع از پالک 1570 فرعی از 85 اصلی واقع در بخش 11 تهران خریداری 
از مالک رسـمی ) بنیاد شـهید انقالب اسـالمی ( محرز گردیده اسـت . لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
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 
پس از اخذ رسـید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد . 
انتشار نوبت اول 1400/09/30 نوبت دوم 1400/10/15

14619 م الف رضا النچری – رئیس ثبت اسناد و امالک تهرانپارس

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

برابر رای شماره 140060331057000899 هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک کـرج  ناحیـه دو تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی طلعـت غالمـی فرزنـد بنیـاد 
علـی بـه شـماره شناسـنامه: 1041 صـادره از: خدابنـده در یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی 
بـه مسـاحت 119/70 مترمربـع پـالک 212  فرعـی از 7 اصلـی واقـع در محمـد شـهر جفعـر 
آبـاد خیابـان المهـدی کوچـه منتظـر یـک پـالک 52 خریـداری از مالـک رسـمی عبدالعلـی 
پیرمحمـدی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بمنظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 
15 روز آگهـی میشـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
م الف : 784 انتشار نوبت اول: 1400/09/14  انتشار نوبت دوم: 1400/09/30

 اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم الهام احمدی چگنی با استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منضم 
به تقاضای کتبی به شـماره 36453 مورخ 1400/9/24 دریافت سـند مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت تک برگ به شماره 648176 به میزان یک و نیم 
دانـگ مشـاع از شـش دانـگ تحـت پـالک 852 فرعـی از 43 اصلـی واقـع در بخـش دو متعلـق بـه 
وی می باشـد که بعلت جابجایی مفقود گردیده اسـت با بررسـی دفتر معلوم شـد سـند مالکیت 
ذیـل ثبـت 40909 صفحـه 68 جلـد 291 بنـام الهـام احمـدی چگنـی ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده 
است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه اصالحی 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی و متذکـر می گـردد هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت با سند معامله ای 
بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت عـدم اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول 
اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی 

و تسـلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شـد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی - رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد

مفقودی
شاسـی  شـماره  بـه  ولـوو  کمپرسـی  کامیـون  سـبز  بـرگ 
و   476583 موتـور  شـماره  و   YV2B4CFD85T707822
شـماره انتظامـی 925ع12 - ایـران 86 بـه نـام ابراهیـم مومنـی 

اسـت. سـاقط  اعتبـار  درجـه  از  گردیـده  مفقـود 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابـر رای شـماره 140060316014001463 مـورخ1400/08/13 هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک کرمانشـاه ناحیـه دو تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مـژده کیهانـی 
فرزنـد درویشـعلی بشـماره شناسـنامه 34631 صـادره از کرمانشـاه مقـدار6/7 دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ سـاختمان بـه مسـاحت 181.13 متـر مربـع در قسـمتی از پـالک باقیمانـده  182- اصلـی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جانعلـی الرتـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
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. 

2034/م الـف/12
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/30

سعید سلیم فر - رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای سـامان سـرخ مـرد وکالتـا از طـرف آقـای ابراهیـم اقبالـی و بـا تسـلیم استشـهادیه مصـدق ذیـل شـماره 8619 دفترخانـه 660 تهـران طـی درخواسـت وارده بـه شـماره 
139885601151019197 – 98/08/18 و 139885601151025469 مـورخ 98/11/06 اعـالم نمـوده انـد کـه سـند مالکیـت پـالک ثبتـی 3821 فرعـی از 6718 اصلـی واقـع در 

بخـش 2 تهـران بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت وتقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی جهـت پـالک مذکـور را نمـوده انـد .
مشخصات مورد ثبت :

ششـدانگ یـک بـاب مغـازه تجـاری ) بـرای شـغل مجـاز ( واقـع در طبقـه همکـف قطعـه اول تفکیکـی بـه مسـاحت 93 . 42 مترمربع به پالک ثبتـی 3821 فرعی از 6718 اصلی 
، مفـروز و مجـزا شـده از 1115 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 2 تهـران ذیـل ثبـت 167932 صفحـه 437 دفتـر 1147 بنـام ابراهیـم قبالـی فرزنـد مختـار ثبـت امـالک 
گردیـده و سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی 455147 صـادر شـده اسـت کـه مـورد ثبـت بـه موجـب سـند قطعـی 41121 – 1400/09/06 بـه آقـای سـامان سـرخ مـرد منتقـل مـی 

گردد .
لـذا بـا توجـه بـه اعـالم مفقـودی سـند مالکیـت بـا مشـخصات فـوق الذکـر و در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت ) مصـوب 8/11/80 ( مراتـب در یـک نوبـت 
آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظرف مـدت 10 روز پس از انتشـار 
ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در تهران بزرگراه شـهید باقری پشـت مجتمع قضایی شـهید باهنر خیابان 
شـهید نوروزیان اداره ثبت اسـناد و امالک منطقه لویزان تسـلیم و رسـید اخذ نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا در صورت 

اعتـراض و عـدم ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیت صادر و تسـلیم خواهد شـد .
14624 م الف غالمرضا غضنفری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظـر بـه اینکـه آقـای مرتضـی خلیلـی بموجـب وکالتنامـه شـماره 25781 مـورخ 1400/8/11 دفترخانـه 67 تهـران بوکالـت از آقـای احمـد احمـدی پـور وو سـعید احمدی پور ووامـل احمدی پور 
بـا تسـلیم دوبـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده طـی شـماره 596938و637303و167121 مـورخ 1400/8/11 دفترخانـه 167 تهـران وبـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 1025013095 مـورخ 
1400/05/05 مدعی فقدان اسـناد مالکیت یک قطعه زمین نوع به پالک ثبتی 119 فرعی از 6423 اصلی ، مفروز و مجزا شـده از 76 فرعی از اصلی مذکور، در طبقه و واقع در بخش 
02 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت 25 . 85 مترمربع بنام آقای سعید/احمدی پور مالک دو سهم مشاع از پنج سهم عرصه و اعیان که سند مالکیت 
المثنـی بشـماره چاپـی 714650  سـری سـال 98 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139920301025023267 ثبـت گردیـده اسـت.امل احمـدی پـور مالـک یـک سـهم مشـاع از پنـج سـهم عرصـه 
و اعیـان سـند مالکیـت المثنـی بـه شـماره چاپـی 714651 سـری سـال 98 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139920301025023268 ثبـت گردیـده اسـت. و آقـای احمـد / احمـدی پـور مالک دو 
سهم مشاع از پنج سهم عرصه و اعیان که سند مالیکت المثنی بشماره چاپی  714652 سری سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 139920301025023269 بنامش صادر  و تسلیم 
گردیده اسـت .مدعی فقدان اسـناد مالکیت اصل سـند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده اسـت طی درخواسـت وارده فوق تقاضای صدور المثنی اسـناد مالکیت پالک مذکور را 
نموده است و در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت )مصوب 8/118/80( مراتب در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود اسـناد مالکیت نزد خود میباشـد ظرف مدت 10 روز پس از انتشـار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل اسـناد مالکیت یا اسـناد معامله به این منطقه واقع 
در خیابان سـیدجمال الدین اسـدآبادی )یوسـف آباد( نبش خیابان هفتاد پالک 476 تسـلیم و رسـید اخذ نمایند بدیهی اسـت در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا 

در صورت اعتراض اصل اسـناد مالکیت یا اسـناد معامله ارائه نشـود طبق مقررات المثنی اسـنند مالکیت صادر و تسـلیم خواهد شـد%
م الف 14625  / شهمیرزادی - رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران
از طرف علی محمدی

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

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پویا تدبیر فراست ) سهامی خاص (
به شماره ثبت 266128 و شناسه ملی 10103059650

بدیـن وسـیله از کلیـه صاحبـان سـهام شـرکت پویـا تدبیـر فراسـت ) سـهامی خـاص ( 
به شـماره ثبت 266128 دعوت می شـود تا در جلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه 
شرکت که در روز شنبه مورخ 1400/10/11 راس ساعت 11 به نشانی تهران ، خیابان 

سـمیه ، خیابان رامسـر ، پالک 46 برگزار می گردد حضور بهم رسـانند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی 
منتهی به 1400/06/31

 2-بــررســـی و تصویـــب ترازنامه و صورتــحــســــاب ســـود و زیـــان بــــرای ســـال مــــالی 
منتهی به 1400/06/31

3-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت 
4-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

هیئت مدیره شرکت

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139604030011001711/1
بدینوسیله به آقای : سید حسن وزیری شماره ملی : 0384572741 بدهکار 
کـه   )9601785 : پرونـده  )شـماره   139604030011001711/1 کالسـه  پرونـده 
برابـر گـزارش مامـور ابـالغ در آدرس منـدرج در گواهـی عـدم پرداخت شـناخته 
 3450/106594 : شـماره  بـه  چـک  برابـر  کـه  گـردد  مـی  ابـالغ  ایـد  نگردیـده 
صـادره بعهـده بانـک تجـارت ، مبلـغ : 651،321،216ریـال بدهـکار مـی باشـید 
کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه در اداره 
اجـرای ثبـت قـم نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بکالسـه 
بایگانـی : 9601785 در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18 آئیـن 
نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن 
ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط همیـن یـک نوبـت در  آگهـی کـه تاریـخ 
روزنامه چاپ و منتشـر میگردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهی 
خـود اقـدام و درغیـر اینصـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی 

طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد.
م الف 14627/ رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم - مهدی روزخوش

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم فریبا اعتمادی عبدل آباد با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده با شماره شناسه یکتا 140002152077000570 رمز تصدیق 
بـه شـماره 475951 مـورخ 1400/9/11 دفترخانـه 242 تهـران طـی درخواسـت وارده شـماره 31130 مـورخ 1400/9/13بـه علـت جابجایـی و مفقـودی تقاضـای صـدور سـند المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده 

اسـت کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت به شـرح زیر آگهـی می گردد.
سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه آپارتمـان مسـکونی نـوع ملـک طلـق بـه پـالک ثبتـی 8979 فرعـی از 34 اصلـی ، مفـروز و مجـزا شـده از 1616 فرعـی از اصلـی مذکـور ، قطعـه 6 تفکیکـی در طبقـه 3 و 

واقـع در بخـش 11 تهـران بـه مسـاحت 85 .98 مترمربـع
مشخصات منضمات ملک :

پارکینگ قطعه 5 به مساحت 11 مترمربع و انباری قطعه 5 به مساحت 66 . 8 مترمربع
مشخصات مالکیت :

مالکیت فریبا اعتمادی عبدل آبادی فرزند محمدعلی شـماره شناسـنامه 57 تاریخ تولد 1336 دارای شـماره ملی 6519796905 با جز سـهم 3 از کل سـهم 6 بعنوان مالک سـه دانگ مشـاع از شـش 
دانـگ بـا شـماره مسـتند مالکیـت 15649 تاریـخ 1391/02/11 موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 039198 سـری پ سـال 90 کـه در صفحـه 281 دفتـر امـالک جلـد 2443 ذیـل شـماره 517962 

ثبت گردیده اسـت.
لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت این آگهی ذکر نشده و یا مدعی 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و اگـر ظرف مهلت مقرر 

اعتراض نرسـد و یا در صورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد.
 م الف 14626 / مهدی شعبانی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

از طرف محمد مفاخری باشماق



اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

05:40

07:10

12:02

17:15

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

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

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

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

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

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

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

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی  . سه شنبه .  30 آذر 1400 . 16 جمادی االول 1443 . 21 دسامبر 2021 .

. سال هجدهم . شماره 4818 . 

 فیلم لورفته انوشیروان
در شکارگاه

راضیه حسینی

ســخنگوی شورای شــهر تهران: »انوشیروان یک پادشاه 
ظالم بوده؛ انقالب کرده ایم که اسامی پادشاهان ظالم 
خیابان های مــان  روی 

نباشد.«
داشتم در اینترنت 
دنبــال اســنادی از ظلــم 
می گشــتم  انوشــیروان 
حکایــت  ایــن  بــه  کــه 
ســعدی  گلســتان  از 

برخوردم
کــه  »آورده انــد   
انوشــیروان عــادل را در شــکارگاهی صیــد کبــاب کردنــد 
تــا نمــک آرد.  و نمــک نبــود، غالمــی بــه روســتا رفــت 
نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود، 
و ده خــراب نگــردد. گفتنــد از ایــن قــدر چــه خلــل آیــد؟ 
گفــت بنیــاد ظلــم در جهان، اوّل اندکی بوده اســت، هر 

که آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده.
اگــر ز بــاغ رعیــت ملــک خــورد ســیبی/ بــر آورنــد 

غالمان او درخت از بیخ«
هنــوز بــه کلمــه آخــر نرســیده بــودم کــه صفحه ای 
باز شــد و یوســف سالمی شروع کرد به صحبت: »خب 
بیننــدگان عزیز، همین طور که مشــاهده می کنید ما در 
اون شــکارگاهی هســتیم که انوشیروان رفته بود و بعد 
از صید دنبال نمک می گشت. دست برقضا گویا در اون 
روز مخصوص، دوربین های مداربسته چندتا از ویالهای 
اطراف، روشن بوده و نشون می دهد انوشیروان از اول 
هــم نمــک داشــته و قضیــه فرســتادن غــالم بــرای خرید 

نمک چیز دیگه ای بوده.
 برای روشــن شــدن بیشــتر ماجرا به ســراغ چند تا 
از افــرادی کــه اون روز اتفاقــی داشــتند از این شــکارگاه 

می گذشتند رفتیم و ازشون اصل ماجرا رو پرسیدیم:
_ جناب سالم. شما اون روز دقیقاً این جا بودید؟

+ بله. من تقریباً در فاصله صد متری با انوشیروان 
ظالم بودم. آقا اصالً اون جوری که می گن نیســت. قبل 
از موضوع نمک باید خدمت تون عرض کنم این پادشاه 
ظالــم یــک گونــه نــادر از درناهای مهاجــر رو صید کردند 
کــه شــکارش غیرمجــازه و بــه هیــچ اعتراضی هــم توجه 
نکردند. بعدش خودم دیدم یه بسته بزرگ نمک یددار 
تــو وسایل شــون بود ولی تا غالم اومــد برش داره گفتن 
نــه اونــو بــذار قیمتــش کشــیده بــاال، فــردا ببر تو بــازار، 
گرون تــر بفــروش... بــرو از این مغــازه دارای محلی نمک 

بگیر که هنوز در جریان گرون شدنش نیستن.
_پــس اصــل ماجرا این بوده؟ خــب بینندگان عزیز 
همون طور که مشــاهده می کنید، قضیه اصالً اون طوری 
کــه جنــاب ســعدی گفتــن نبــوده و البتــه ایــن هــم جای 
بحث داره که چرا ســعدی خواســته چهره انوشیروان رو 
دادگر و عادل نشون بده؟ آیا از این قضیه نفعی بهش 
می رسیده؟ آیا پشت پرده ای بوده؟ به نظر می رسه باید 
به دنبال یک دوربین مداربســته در جاهایی باشــیم که 
جناب سعدی با انوشیروان ظالم تنها بودن و ببینیم با 

هم چی می گفتند.
فعالً تا دوربین مداربسته دیگر خدانگهدار.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

جزئیــات پرداخــت تســهیالت جهــش تولید 
و تامیــن مســکن، در قالــب دســتورالعمل بانــک 

مرکزی مشخص و ابالغ شد.
بــه گزارش فارس، به اســتناد نامه مدیریت 
کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانکی 
مرکزی، دســتورالعمل اجرایی پرداخت تسهیالت 
احداث و نوســازی مســکن بر اساس طرح جهش 
تولیــد و تامیــن مســکن به بانک هــای عامل ابالغ 
شــد و از ایــن پــس 26 بانــک تعییــن شــده بــرای 
تســهیالت  تومــان  میلیــارد  هــزار  پرداخــت 360 
ســاخت مســکن بــر مبنــای دســتورالعمل اعــالم 
شده موظف به پرداخت سهم مسکن معادل 20 

درصد تسهیالت نظام بانکی هستند.
دســتورالعمل،  ایــن  جزئیــات  اســاس  بــر 
تســهیالت موضــوع طــرح جهــش تولیــد و تامیــن 
مســکن پــس از تاییــد وزارت راه و شهرســازی بــه 
متقاضــی تعلــق گرفتــه و وزارت راه و شهرســازی 
کاری،  روز   10 ظــرف  حداکثــر  اســت  موظــف 
ایــن  موضــوع  تســهیالت  دریافــت  متقاضیــان 

دستورالعمل را تعیین تکلیف کنند.

صفرتاصد تسهیالت ساخت 
جهش تولید و تامین مسکن

بر همین اســاس، تسهیالت ساخت مسکن 
موضــوع قانــون جهــش تولید و تامین مســکن در 

تهــران معــادل 450 میلیون تومان، در شــهرهای 
باالی 1 میلیون نفر جمعیت، معادل 400 میلیون 

تومان، در مراکز استان  ها 350 میلیون تومان در 
ســایر شــهرهای کشــور 300 میلیون تومــان و در 

روستاها 250 میلیون تومان است.
بــر همیــن اســاس ایــن تســهیالت مطابــق با 

پیشرفت پروژه به صورت تدریجی معادل پرداخت 
10 درصــد در مرحلــه پی کنی و فوندانســیون، 40 
درصد در مرحله اســکلت و ســقف، 25 درصد در 
مرحلــه ســفت کاری و 25 درصــد در مرحله نازک 

کاری پرداخت می شود.
بازپرداخــت  و  مشــارکت  دوران  مجمــوع 
تسهیالت معادل 20 سال با در نظر گرفتن حداکثر 
3 سال مشارکت مدنی در نظر گرفته شده است، 
همچنیــن امکان تقســیط پلکانی تســهیالت بنا بر 

درخواست متقاضی قابل اقدام است.
از طرفــی نــرخ ســود ایــن تســهیالت مطابــق 
بــا نرخ ســود مصوب شــورای پول اعتبــار در زمان 
انعقاد قرارداد بوده اســت؛ اما در صورت ترکیب 
منابــع بانــک با صنــدوق ملی مســکن و همچنین 
پرداخــت بخشــی از نرخ ســود تســهیالت توســط 
دولــت ایــن نــرخ ســود متناســب با رقــم پرداخت 
شــده قابــل کاهــش بوده و در اقســاط بازگشــتی 

اعمال می شود.
فروش اقساطی تسهیالت ساخت به تعداد 
صرف 1 واحد مســکونی به نام هر متقاضی قابل 
اقــدام اســت. همچنیــن بانــک عامــل در صــورت 
اعطــای تســهیالت موضــوع قانــون جهــش تولیــد 
مسکن مجاز به انتشار اوراق رهنی در چهارچوب 
مقــررات بانــک مرکــزی و ســازمان بــورس و اوراق 

بهادار خواهد بود.

وزیر بهداشــت با اشــاره به ســرعت انتقال 
ســویه اومیکــرون، بــر انجــام واکسیناســیون و 

رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد.
جلســه  حاشــیه  در  عین اللهــی،  بهــرام 
اضطــراری ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، گفــت: 
توصیــه مــا در درجــه اول ایــن اســت کــه همــه به 
ســرعت برای واکسیناســیون اقــدام کنند. آنهایی 
کــه یک دوز واکســن تزریــق کردند حتماً دوز دوم 

را تزریق کنند.
مــاه   3 کــه  کســانی  همچنیــن  افــزود:  وی 

از تزریــق دوز دوم واکسن شــان گذشــته اســت 
می توانند برای تزریق دوز سوم اقدام کنند.

مراکــز  تمــام  کــرد:  تاکیــد  بهداشــت  وزیــر 
فعــال  کشــور  کل  در  را  خــود  واکسیناســیون 
می کنیم تا مشــابه فعالیت شــان در چند ماه قبل 
بــه همان شــکل بتواننــد واکسیناســیون را انجام 

دهند.
کرونــا  اومیکــرون  جهــش  افــزود:  وی 
خصوصیت انتشار خیلی سریع دارد و در فاصله 
یک روز و نیم به اندازه دو برابر منتشــر می شــود 

و در کشــورهای دیگــری کــه گرفتــار ایــن ویروس 
هســتند می بینیــم کــه ســرعت انتشــار خیلی باال 
اســت؛ بنابرایــن بایــد مقاومــت خــود را افزایــش 

دهیم.
عین اللهــی بــا تاکیــد بــر لــزوم اســتفاده از 
ماسک، ادامه داد: االن ثابت شده است کسانی 
که ماســک می زنند گرفتار اومیکرون نمی شــوند، 
بنابراین توصیه می کنم مردم حتماً ماســک بزنند 
و فاصله گــذاری را رعایــت کــرده و تا حد امکان از 
تجمعــات و حضــور در اماکــن ســر بســته و فاقــد 

تهویه مناسب خودداری کنند.
وی در ادامه با عنوان این موضوع که از مراکز 
دانشــگاهی خواســتیم بــرای مقابلــه بــا اومیکرون 
مراکز تجمیعی را فعال تر کنند، گفت: تا دو هفته 

آینده باید مراکز تجمیعی بازگشایی شود.
رعایــت  افزایــش  لــزوم  بــر  بهداشــت  وزیــر 
دســتورالعمل هایی بهداشــتی تاکیــد کــرد و افزود: 
بــا توجــه بــه ورود اومیکــرون به کشــور، گســترش 
واکسیناسیون ضروری تر شده و در اولویت است.

وی گفــت: در همــه اســتان ها واکســن بــه 

میــزان کافــی موجــود اســت، امــا در برخــی نقــاط 
استقبال از واکسن مناسب نیست.

وزیر بهداشــت افــزود: امیدواریم ۸ میلیون 
نفری که هنوز واکسن نزده اند زودتر برای تزریق 

واکسن اقدام کنند.
تجمیعــی  واحدهــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بازگشــایی  آتــی  هفته هــای  در  واکسیناســیون 
شــوند، گفت: برای افرادی که نمی توانند به مراکز 
واکسیناسیون مراجعه کنند، گروه واکسیناسیون 

به منازل این افراد اعزام می شوند.

سرپرســت معاونــت اشــتغال و کارآفرینــی 
وزیــر کار بــا تشــریح جزئیــات زیســت بــوم ملــی 
بــه  تســهیالت  پرداخــت  می گویــد:  اشــتغال 
تنهایی موجب ایجاد اشــتغال پایدار نمی شــود و 
اشتغالی که بدون توجه به اصل تولید به وجود 

آید، اشتغال ناپایداری خواهد بود.
به گزارش ایســنا، زیســت بوم ملی اشتغال 
بــه عنــوان ماموریتی خطیــر و برنامــه ای عملیاتی 
در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

قرار گرفته است.
زیســت بومــی ملی اشــتغال، دو الزام دارد؛ 
الزام نخست شامل تکنیک ها و روش های ایجاد 
اشــتغال اســت و الــزام دوم ایجــاد هماهنگــی در 
ســطح کالن میان همه دســتگاه ها و وزارتخانه ها 
به منظور عملیاتی شدن سند و زیست بوم ملی 

اشتغال است.
بــوم ملــی اشــتغال  تحقــق الگــوی زیســت 

کشور، نیازمند وجود بازیگران فعال و معتقد به 
کار سیستمی و رفع هرگونه موازی کاری و انجام 

کار جزیره ای است.
بــه اعتقــاد کارشناســان، ایــن برنامــه بــرای 
اجــرا بــه اصالح پاره ای قوانین و مقررات از جمله 
قوانیــن مخــل ســرمایه گذاری و رفــع چالش هــای 
پیــش روی تولیــد نیــاز دارد و تــا زمانــی کــه ایــن 
هم  افزایــی، مشــارکت و کار سیســتمی و گروهــی 
بیــن بازیگــران اصلی و فرعی این زیســت بوم به 
وجــود نیایــد، تحقــق اهــداف مربــوط بــه تولیــد و 

اشتغالزایی امکانپذیر نیست.
حجــت عبدالملکی، وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی چنــدی قبــل مخاطبــان اصلــی زیســت 
بــوم ملــی اشــتغال را دو گــروه عنــوان کــرده و 
گفتــه بود»گــروه نخســت جامعــه بیــکار و گــروه 
دوم کســانی هســتند که شــغل شایســته، پایدار 
و یا رســمی ندارند؛ بنابراین در زیســت بوم ملی 

اشــتغال درصدد هســتیم تا ضمن ایجاد اشتغال 
برای بیکاران، به افزایش کیفیت اشتغال موجود 
و افزایش درآمدزایی و اشتغال پایدار کمک کنیم 

و شغل ها بیمه شوند. «

زیست بوم ملی اشتغال، پایه اصلی 
برای پیگیری ایجاد یک میلیون 

فرصت شغلی در سال است
به گفته وی این زیست بوم پایه اصلی برای 
پیگیری ایجاد متوسط یک میلیون فرصت شغلی 
در ســال اســت و بنــا بــه دســتور رئیس جمهــوری 
مقرر شــده برنامه های اســتانی و شهرســتانی در 
راســتای زیست بوم ملی اشتغال هرچه سریعتر 
توزیــع شــود و هماهنگــی کامل میان دســتگاه ها 

برای عملیاتی شدن آن به وجود آید.
سرپرســت  بیرانونــد،  کریمــی  محمــود 

معاونــت اشــتغال و توســعه کارآفرینــی وزیر کار 
ضمن تشــریح جزییات زیســت بوم ملی اشتغال 
می گوید: این زیست بوم برگرفته از فرمان مقام 
معظــم رهبــری اســت. بنــد یــک ابالغیــه اقتصــاد 
مقاومتــی بــه بســیج تمامــی امکانــات بــرای حــل 
مســاله بیــکاری پرداختــه و ایــن طــرح می خواهد 
همــه چیــز را به هم نزدیک کند تا این جمع برای 

مبارزه با معضل بیکاری شکل بگیرد.
مســاله  یــک  عنــوان  بــه  اشــتغال  از  وی 
اجتماعــی یاد کــرده و می افزاید:همه افراد در هر 
پست و شغل که هستند در زیست بوم اشتغال 
نقــش دارنــد و بــرای توســعه اشــتغال بایــد ایــن 

احساس در همه افراد جامعه شکل بگیرد.
آنطور که کریمی بیرانوند می گوید: اشتغال 
بُعد دوم تولید اســت و اگر تولید تقویت نشــود، 
اشــتغال رخ نمی دهــد چــون اگــر اشــتغال بــدون 
توجــه بــه اصل تولیــد روی دهد اشــتغال حاصله 

ناپایدار و مقطعی خواهد شد.
تســهیالت  پرداخــت  صــرف  وی،  گفتــه  بــه 
ایجاد اشتغال  پایدار نمی کند و آسیب پذیری این 

قبیل اشتغال ها باال است.
در زیســت بــوم ملــی اشــتغال بــه تولیــد از 
منظــر اشــتغال نــگاه شــده و پنج عامــل آموزش، 
ترویــج، اطالع رســانی، شناســایی و مشــاوره کــه 
توجــه  مــورد  تاثیرگذارنــد،  اشــتغال  و  تولیــد  بــر 
قــرار گرفتــه  اســت؛ برایــن اســاس، اشــتغال های 
متناســب با مزیت هــای ملی، محلی، منطقه ای و 
بین المللــی و تولیــدات با اشــتغالزایی بیشــتر در 

اولویت هستند.
زیســت بوم اشــتغال دو گــروه افــراد بیکار و 
افــراد فاقد شــغل شایســته را به عنــوان مخاطب 
در نظــر دارد و تــالش می کنــد بــرای افــراد بیــکار 
شغل ایجاد کرده و وضع شغلی افراد فاقد شغل 

شایسته را نیز بهبود بخشد.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت از آغــاز 
تزریــق دوز ســوم واکســن کرونــا به افــراد باالی 

۱۸ سال خبر داد.
دکتــر کمال حیدری گفت: تزریق دوز ســوم 
واکســن کرونا برای افراد باالی 1۸ ســال که ســه 
تــا چهــار ماه از زمان تزریق دوز دوم آنها گذشــته 
باشد، آغاز شده است.بنابر اعالم کانال تلگرامی 
وزارت بهداشــت، این که دز ســوم مانند دوزهای 
اول و دوم یا متفاوت از آنها باشد، هر دو از نظر 

علمی مورد تایید است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین با 
اشــاره به اینکه قدرت ســرایت جهش »اُمیکرون« 
3 تــا 5 برابــر بیــش از جهــش »دلتــا« اســت، در 
عین حال نسبت به برگزاری تجمعات ابراز نگرانی 
کرد و گفت: اکیدا توصیه می کنم بیماران خاص و 
سالمندان به خوبی پروتکل ها را رعایت کنند  و در 

تجمعات و مهمانی ها حاضر نشوند. 
دکتــر کمــال حیــدری در گفت وگــو بــا ایســنا، 
با اشــاره به وضع رنگ بندی آبی و زرد اســتان های 
کشور، گفت: کشورهای اروپایی و غربی نیز چنین 

وضعی داشتند اما به موج ششم کرونا رسیدند.
واکســن ها  اثرگــذاری  علی رغــم  گفــت:  وی 
در کاهــش بســتری و فوتی هــا، ولــی واکســن بــه 
تنهایــی مشــکل کرونــا را حــل نمی کنــد و رعایــت 

پروتکل های بهداشتی باید در کنار تزریق واکسن 
انجــام شــود.  او بــا تاکیــد بــر لــزوم افزایش خود 
مراقبتــی در افــراد، تصریــح کــرد: محدودیت هــا 
کاسته شده است و اگر افراد در محیط جامعه و 
اماکــن تجمعی بدون خــود مراقبتی حضور یابند، 

ممکن است آسیب ببینند. 
وی با اشاره به شیوع جهش اُمیکرون کرونا 
در جهــان، اظهــار کــرد: ۸5 کشــور بــه جــز ایــران 
اعــالم کردنــد کــه ایــن ســویه در آنجــا شناســایی 
شــده اســت. ســرعت انتشــار جهــش امیکــرون 
بســیار باالتر از ســویه دلتا است. موارد مشکوک 
جدید در حال رصد هستند، به ویژه آنکه در ایام 
فاطمیــه، شــب یلــدا و پس از آن عید نــوروز قرار 

داریم و باید رصد و خود مراقبتی افزایش یابد.
معــاون وزیــر بهداشــت ادامــه داد: اکیــدا توصیــه 
خوبــی  بــه  ســالمندان  و  خــاص  بیمــاران  می کنــم 
پروتکل ها را رعایت کنند  و در تجمعات و مهمانی ها 
حاضر نشوند.  حیدری بیان کرد: اطالعات در مورد 
امیکرون جدید است و قدرت سرایت آن به روایتی 
3 و بــه روایتــی دیگر 5 برابر ســویه دلتا اســت؛ اما 
اینکــه بیماری زایــی و کشــندگی آن چگونــه اســت، 
بایــد گفــت تا االن اطالعــات می گوینــد بیماری زایی 
و کشندگی این جهش کمتر از نوع قبلی است اما 

سرعت انتشار بیشتری دارد.

دستورالعمل تسهیالت جهش تولید مسکن به ۲۶ بانک   ابالغ شد  

بازگشایی مراکز تجمیعی واکسیناسیون تا دو هفته آینده

سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار: دادن وام به تنهایی اشتغال زایی نمی کند

واردات مکمل ها صفر شد
مدیــرکل اداره فرآورده هــای طبیعــی، ســنتی و مکمــل 
سازمان غذا و دارو گفت که میزان واردات فرآورده های 

طبیعی در سال ۱۴۰۰، صفر درصد بوده است.
بــه گزارش مهــر، عبدالعظیم بهفر، صبح دوشــنبه 
در نشست خبری که در محل سازمان غذا و دارو برگزار 
شــد، افــزود: رویکــرد ســازمان غــذا و دارو بــه مکمل ها، 

تلفیق بین صنعت و دانشگاه است.
وی به تعامل ســازمان غذا و دارو با صنعت اشــاره 
کرد و گفت: همایش امسال مکمل های رژیمی و غذایی 

نیز در همین راستا برگزار می شود.
بهفــر ادامــه داد: یکی از نکات مورد توجه ســازمان 
غذا و دارو، ویژگی های خاص مکمل ها است. به طوری 
که تسهیالتی به این منظور در نظر گرفته شده است.

وی، تسهیل در صدور مجوزهای صادرات مکمل ها 
را مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود: واردات مکمل هــا بــه 
سمت صفر شدن حرکت کرده و از سال های گذشته به 

سمت کاهش واردات پیش رفته ایم.
شــرکت های  بــرای  ســبز  مســیر  گفــت:  بهفــر 
و  طبیعــی  فرآورده هــای  تولیــد  زمینــه  در  دانش بنیــان 

مکمل ها فراهم شده است.
وی در عیــن حــال بــر تشــدید فرآیندهــای نظارتــی 
سازمان غذا و دارو در بازار مکمل ها تاکید کرد و افزود: 
نظارت در ســطح عرضه را افزایش داده ایم. همچنین، 
کنتــرل ایمنــی و کیفیــت فرآورده در زمــان صدور مجوز، 
صــورت می گیــرد. بهفر ادامــه داد: روش هــای آزمون در 
پروانه های ساخت برای مکمل ها نیز به منظور افزایش 
صادرات این محصوالت، مورد توجه سازمان غذا و دارو 

قرار گرفته است.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه عمــده فرآورده های 
طبیعــی و مکمل در بازار کشــور دارای اصالت هســتند، 
گفت: در افق 1404 ما جلوتر از برنامه حرکت کرده ایم. 
بــه طــوری کــه تا پایان مــرداد 1400، تعــداد 42۹1 مجوز 
برای داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی صادر شده 
اســت که این عدد برای افق 1404، 2300 مجوز اســت. 

یعنی، 1۸6 درصد جلوتر از برنامه هستیم.
بهفر ادامه داد: پروانه ســاخت در ســال ۹6، 313 
عدد بوده که در انتهای سال ۹۹ این عدد به ۷60 مورد 

رسیده است که رشد 143 درصدی را نشان می دهد.
وی افــزود: میــزان واردات فرآورده هــای طبیعی در 

سال 1400 صفر درصد بوده است.

 فراخوان سنین باالی ۱۸ سال
برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا

دبیــر انجمــن داروســازان ایران بــا انتقاد 
از آنچه که تاخیر ســازمان تامین اجتماعی در 
پرداخــت مطالبــات داروخانه هــا خواند، گفت 
که در آســتانه اجرای طرح نسخه الکترونیک، 
نگرانی ها بابت تاخیر مطالبات داروخانه ها از 
سازمان تامین اجتماعی پررنگ تر شده است.
جلیــل ســعیدلو، دبیر انجمن داروســازان 
ایــران در گفت وگــو بــا ایســنا ضمــن گالیــه از 
ســازمان تامیــن اجتماعی اظهار کــرد: مطالبات 
از  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  از  داروخانه هــا 

تیــر پرداخــت نشــده و این به معنای آن اســت 
کــه داروهــای مردم توســط داروخانه هــا عرضه 
شــده ولی ســازمان های بیمه گر، ســهم خود را 

از هزینه نسخه های مردم پرداخت نکرده اند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاخیــر مطالبــات 
کمرشــکن  اجتماعــی  تامیــن  از  داروخانه هــا 
شــده، گفــت: ما در این خصــوص بارها مکاتبه 
کردیم و درخواســت وقــت مالقات کردیم؛ ولی 
بازهــم شــاهد بی اعتنایی و بی توجهی ســازمان 
تامیــن اجتماعــی هســتیم. ایــن درحالی اســت 

کــه مــا دنبــال چیزی بیــش از قانون نیســتیم و 
توقــع داریــم کــه هرچــه زودتر آنچه کــه قانون 
تصریح کرده، اجرایی شود. سعیدلو ادامه داد: 
بــا شــروع نسخه نویســی الکترونیــک از ابتدای 
دی، با توجه به اینکه زیرساخت های آن کامل 
نشــده اســت، به خصــوص در شــهرهای بزرگ 
مشــکالت و گرفتاری مردم و داروخانه ها کامال 
قابل پیش بینی است. وی افزود: عالوه بر آن، 
ایــن برنامه هــا بــار مالی بــرای داروخانه ها دارد 
و متاســفانه ســازمان های بیمه گر هزینه آن را 
حــذف کرده انــد و این موضوع فشــار مضاعفی 

را بر اقتصاد داروخانه ها تحمیل کرده است.
افــزود:  ایــران  داروســازان  انجمــن  دبیــر 
بابــت  را  ویــژه ای  تســهیالت  نیــز  بانک هــا 
فعالیت هــای داروخانــه قائــل نمی شــوند و این 
اقتصــادی  گرفتاری هــای  کــه  می شــود  ســبب 
داروخانه هــا افزون شــود. ســعیدلو تاکید کرد: 
واقعیــت غیرقابــل انــکار آن اســت کــه اقتصــاد 
داروخانه هــا بیــش از پیــش تحــت فشــار قــرار 
گرفتــه و نگــران هســتیم کــه داروخانه هــا در 
تامیــن داروی مورد نیاز مردم، عاجز شــوند. ما 
امیدواریــم هرچــه زودتر مســئوالن مربوطه در 
این خصوص گره گشــایی کنند و مانع شکسته 

شدن زنجیره دارویی کشور شوند.

 دبیر انجمن داروسازان ایران: تاخیر تامین اجتماعی
در پرداخت مطالبات داروخانه ها، کمرشکن شده است


