
تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای بنگاه های اقتصادی امضا شد
تفاهم نامــه همکاری وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت و هفت بانــک عامل با موضوع تامین مالی 
زنجیره ای تولید با حضور علی صالح آبادی، رئیس 
کل بانــک مرکــزی، ســیدرضا فاطمی امیــن، وزیــر 
صمت، احســان خانــدوزی، وزیر امــور اقتصادی و 
دارایــی و علــی آقامحمــدی عضو مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام به امضا رسید.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل 
بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع تامین مالی تولید 
از اصلی ترین اولویت های نظام بانکی است گفت: با 
اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید  نیاز به 
نقدینگی واحدها کمتر می شود و در نتیجه آن، فشار 
بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود 

ترازنامه بانک ها خواهیم بود.
صالح آبــادی بــا تاکید بر اینکه در این طرح به 
جــای تمرکز صرف بر نقدینگی بر ابزارهای اعتباری 
تکیــه خواهــد شــد گفت: سیاســت مهم این اســت 
که از انحراف منابع بانکی در بازارهای غیر تولیدی 
در  اعتبــاری  هدایــت  و  جلوگیــری  ســفته بازانه  و 

تولید محقق شود. رئیس کل بانک مرکزی از دیگر 
ویژگی های این طرح را نظارت بر مصرف تسهیالت 
اعطایــی بــه شــبکه تولید خواند و گفت: بر اســاس 
مکانیزم طراحی شــده صدور فاکتور از یک ســامانه 
واحد انجام می شود در نتیجه شفافیت و نظارت بر 
مصرف تســهیالت و اعتبارات در بنگاه های تولیدی 

گسترده تر و نظام مند خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه مزیت این 
طرح را در کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها برشمرد 
و گفت: در موضوع مطالبات غیرجاری قطعا به دلیل 
نظام مند شــدن اعطای تســهیالت و رصد آن شاهد 
کاهش بدهی ها و مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی 
خواهیم بود ضمن آنکه هزینه تمام شــده محصول 
با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره ای کاهش 

می یابد.
 صالح آبادی کار مشترک بانک مرکزی، بانک ها 
و وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد 
و امور دارایی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از 
امروز به صورت آزمایشی در هفت بانک عامل صنعت 

و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارســیان و 
مسکن با همکاری وزرات صنعت، معدن و تجارت 
زنجیره تامین مالی تولید در حوزه های فلزات، خودرو، 
ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصوالت 
پتروشیمی، ماشین آالت و تجهیزات فعال خواهد شد 
و سپس به مرور به صنایع دیگر نیز تعمیم خواهد 

یافت.

کار مشترک حاصل هماهنگی تیم 
اقتصادی است

در ادامه جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت  با 
تشکر از بانک مرکزی و بانک های عامل در کار مشترک 
به منظور کمک به تولید گفت: امروز شاهد یک کار 
مشترک و هماهنگ هستیم و این مثالی  مناسب و 

عینی برای هماهنگی تیم اقتصادی است .
فاطمی امین با بیان اینکه با اجرایی شدن این 
طرح ضمن تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع 
بانکی از انحراف این منابع ممانعت به عمل می آید 
گفت: بازگشت پذیری تسهیالت به بانک ها و حذف 

فاکتورهای صوری و دسترسی سهل تولیدکنندگان در 
دریافت اعتبارات از ویژگی های مهم این طرح است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه 
این طرح  امروز با حضور هفت بانک عامل به صورت 
آزمایشــی انجــام می شــود گفت: طــرح تامین مالی 
زنجیره ای کمک موثری برای نظام بانکی در مدیریت 
و هدایت اعتباری اســت و در مقابل نیز واحدهای 
تولیدی به صورت آسان تر و زنجیره ای اعتبارت الزم را 

برای فعالیت خود دریافت خواهند کرد.
فاطمی امین با بیان اینکه با این طرح شــاهد 
حذف فاکتورهای صوری در اعطای تسهیالت خواهیم 
بود تاکید کرد: زیرساخت های الزم در سامانه جامع 
تجارت مبنا عمل قرار می گیرد و تامین مالی زنجیره ای 

در این بستر انجام خواهد گرفت.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای 
تفاهم نامــه تامیــن مالــی زنجیــره ای باعــث افزایش 
۳۰درصدی دسترسی بنگاه های اقتصادی به منابع 

مالی خواهد شد.
ادامه در صفحه 3

مسعود وطنخواه

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، در اصالح 
قانــون بــازار ســرمایه دربــاره مجوزهای شــرکت های 
کارگــزاری، مشــاوره ســرمایه گذاری و ســبدگردانی 

جدید همچنان انحصار دیده می شود.
به تازگی کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادات 
اصالحی خود را در رابطه با اصالح قانون بازار سرمایه 
طــی ۹ بنــد مطــرح کرده اســت، موضوعی که ســبب 
نگرانی هایی در فعاالن بازارسرمایه شد و بر پاسخگویی 
این کمیته به دغدغه های اهالی بازار ســرمایه و رفع 

نگرانی ها اصرار دارد.
مجتبی بهرامی درباره اصالح قانون بازار سرمایه 
گفت: دستورالعمل سه ماه به سازمان بورس فرصت 
داده است که برای فعاالن فضای مجازی تعیین کند که 
به نظر می رسد که ناکارآمدی و ضعف سازمان بورس را 

می خواهند به گردن فعاالن حوزه مجازی بیندازند.
او افزود: این در حالی است که در تمام دنیا درباره 
درباره سهام صحبت کردن )تعریف یا انتقاد از شرکت( 

آزاد است.
ایــن کارشــناس بــازار ادامــه داد: قوانیــن بایــد 
بــه ســمت تعمیق بازار ســرمایه و ایجــاد امنیت برای 
تازه واردان منتهی شــود؛ اما این قوانین جدید خیلی 

دلگرم کننده برای سهامداران جدید نیست.
بهرامــی توصیــه کــرد: اگر می خواهیم به ســوی 
تعمیق بازار برویم باید به اشخاص حقیقی و سهامداران 
و سرمایه گذاران خرد بهای بیشتری دهیم تا بتوانیم 
نقدینگی را از بازارهای رقیب نظیر طال، خودرو، ارز به 
بورس هدایت کنیم. او با انتقاد از انحصارات در صدور 
مجوزها اضافه کرد: فضای جدید باید درست شود و 
تبلیغات بیشتری برای بازار سرمایه و فرهنگ سازی برای 

بورس صورت گیرد.
بهرامی درباره قسمتی از مالیات دولت از محل 
معامــالت بــورس را به صداوســیما گفــت: این مقدار 
ناچیز است. این کارشناس بازار سرمایه در باره کانون 
سهامداران حقیقی نیز اظهار کرد: همانطور که حدود 
5۰میلیون کد سهامداری و بیشتر از 1۰۰کارگزاری وجود 
دارد اما هنوز کانون سهامداران حقیقی وجود ندارد که 
وجود این کانون می تواند کمک موثری در تعادل بازار 

داشته باشد.
ضرورت همفکری کمیسیون 

اقتصادی مجلس پیرامون اصالح 
قانون بازار با اهالی بازارسرمایه

دبیر کل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار خطاب 
به اعضای این کانون و نیز فعاالن بازار سرمایه نامه ای 

منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه 
)سنا(، به دنبال ارائه پیش نویش طرح 
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 
ایران، مصوب کارگروه تخصصی بازار 
ســرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، این کمیسیون ۹ محور 
اصالحی برای قانون بازار سرمایه در نظر 

گرفته است.
ایــن مــوارد طی نامــه ای از طرف 

دبیــر کل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار خطاب 
به اعضای این کانون و نیز فعاالن بازار سرمایه منتشر 
شده است تا آن ها نظرات تخصصی خود را در خصوص 
اصالحــات پیشــنهادی و یا اضافه کــردن بندهایی در 
راستای تقویت و توسعه نقش و جایگاه بازارسرمایه به 

این کانون ارسال کنند.
در ادامه عمده اصالحات پیشنهادی کمیسیون 
اقتصادی مجلس منتشرشده در نامه دبیرکل کانون 

کارگزاران بورس و اوراق بهادار آمده است:
- حضور رئیس ســازمان بــورس اوراق بهادار در 

جلسه های هیات دولت.
- معرفی شورای عالی بورس، اعضای این شورا و 

حیطه وظایف و اختیارات ایشان.
- قانون گــذاری در باب گســترش فرهنگ ســازی 
و آموزش بازارسرمایه از طریق نهادهای متولی مانند 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
- تدوین و تهیه سند ارتقا دانش مالی و اقتصادی 

ایران.
- قانون مندسازی فعالیت ذی نفعان بازارسرمایه در 

فضای مجازی.
- تخصیص 1۰ درصد از سود خالص سازمان بورس 

و اوراق بهادار به صندوق نثبیت بازارسرمایه.
- تاسیس صندوق های پروژه در سطح ملی.

- الزام شرکت های مرتبط جهت عرضه تولیدات در 
بورس های کاال و انرژی ایران.

- تاسیس کانون سهام داران حقیقی.

 لزوم همفکری با کارشناسان
بازار سرمایه

ســیاوس وکیلــی، فعــال بازارســرمایه در همین 
راستا توئیت کرد: »چند مدتی است مطالب زیادی در 
خصوص اصالح قانون بازار اوراق بهادار بیان می شود 
که عمده افراد در باب انتقاد، سازمان بورس را مورد 
خطاب قرار داده اند، اما آنچه که منتشرشده از طرف 

کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است.«
عظیــم ثابــت، یکــی دیگر از فعاالن بــازار نیز در 
همین راستا بیان کرده است: پیش از این در رابطه 

با ضرورت مشارکت کانون ها و فعاالن 
بازار سرمایه برای انجام اصالحات در 
پیش نویس قانون بازار صحبت و تاکید 

شده است .
وی افــزود: حتــی قــرار شــد تــا 
کانون هــا بــه نمایندگــی از نهادهــا و 
کارشناســان بازار با ارسال نامه ای به 
کمیســیون اقتصادی مجلــس با بیان 
دالیل الزم، خواستار به تعویق افتادن 
اصالح قانون بازار بشوند؛ بنابراین، همگان باید از تمامی 
ابزارهای الزم برای اصالح بهینه بندهای مورد مناقشه و 

ابهام آمیز تالش و رایزنی کنند.
این پیشکسوت بازار بیان کرد: بیش از یک ماه 
پیــش، بنــده از طرف انجمن توســعه ســرمایه گذاری 
حرفه ای نامه ای به دکتر پورابراهیمی، رئیس کمیسون 
اقتصادی مجلس نوشــتم و خواهان برگزاری جلســه 
فعاالن و کارگزاران با ایشان شدم و از طریق ۲۳ نفر 
موضــوع را پیگیــری کردم که هنــوز این امکان فراهم 

نشده است.

نکات منفی و مثبت پیش نویس 
قانون جدید بازار سرمایه

محمدمهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه نیز 
پیش از این در این باره به تجارت نیوز گفته بود: در واقع 
پیش نویس قانون جدید، شبیه الحاقیه قانون مجازات 

اسالمی است نه قانونی برای توسعه بازار سرمایه.

نکات منفی
بــورس هــدف اصلــی  • دولتی ســازی ســازمان 
پیش نویس جدید است. امضای حکم رئیس سازمان 
بورس از سوی رئیس جمهوری براساس کدام بخش 

اساسنامه سازمان بورس است؟
• نگارنده این پیش نویس به وضوح سوابق اجرایی 
و عملیاتی در بازار سرمایه ندارد و صرفا با نگاه سطحی و 
موضوعی به تدوین قانون پرداخته و این متن بیشتر از 

قانون شبیه یک دستورالعمل نگارش شده است.
• نبود ضمانت اجرایی بسیاری از مواد قانون با 
توجــه به تعییــن تکالیف برای ارگان هــا، وزارتخانه ها 
و ســازمان های دولتی که بدون شــک محل چالش و 

دوگانگی آرا می شود.
• اشــاره نکــردن بــه هیچگونه نقــش موثر برای 
کانون ها در رسیدگی به تخلفات و احراز وقوع تخلف 
که باعث می شود به نوعی شاعد خودرأی شدن سازمان 

در تصمیمات شود.
و  تصمیم گیــری  اختیــارات  تمامــی  واگــذاری   •
تصمیم سازی به ارکان و سازمان های دولتی بدون هیچ 

اقدام موثری مبنی بر حضور فعاالن و بدنه بازار سرمایه.
• در بسیاری موارد، پیش نویس اصالحیه قانون 
بازار سرمایه به قوانین تجارت و مالیات های مستقیم 
ورود کرده است که طبق تجربه، متاسفانه سازمان امور 
مالیاتی به هیچ عنوان ضمانتی برای اجرای این تکالیف 

بر دوش خود نمی داند.
• وزن باال و مخرب قانون به دلیل تمرکز بر صنعت 
نفت که باعث تضییع حقوق ســایر صنایع می شــود. 
همچنین وزارت نفت به دفعات اثبات کرده است که 
هیچگونه تعهدی در قبال بازار سرمایه ندارد و بزرگترین 
نوسانگیری تاریخ بازار سرمایه نیز از سوی شرکت های 
متبوعه همین وزارتخانه در سال 1۳۹۹ رخ داده است.
• در تمامی انتصابات اعضای شورای عالی بورس 
حتی بخش خصوصی، تأییدیه هیأت وزیران و دولت 
دیده شده است. در نتیجه عمال هیچگونه شانسی برای 
فعاالن خصوصی برای حضور در فرایند تصمیم گیری 

بازار وجود نخواهد داشت.
• وزن بــاالی اقدامــات تنبیهــی و وزن نزدیک به 
صفر اقدامات تشویقی، این قانون را بسیار به قوانین 
مجازاتی رایج در کشور تبدیل کرده است در حالیکه در 
سایر کشورهای مترقی همواره نظام قانونگذاری در بازار 
های مالی مبتنی بر شیوه تشویق است و نه تنبیه.

• مــاده 1۴ پیش نویــس، پیرامــون عرضه کاال در 
بورس کاال و تکالیف عمومی ناشران بورسی و فرابورسی 
صحبت کرده درحالیکه عمال عرضه کاالی برخی شرکت ها 

در بورس کاال غیرممکن است.

نکات مثبت
• عضویت رئیس سازمان در شورای پول و اعتبار 

با داشتن حق رأی.
• انتشار و افشای صورت های مالی سازمان بورس 

برای عموم.
• توجه ویژه به موضوع فرهنگ سازی و آموزش 
سواد مالی در مقاطع تحصیلی مختلف. البته استفاده 
نکردن از ظرفیت بخش خصوصی، فعاالن بازار سرمایه و 

خبرگان این صنعت جای نقد بسیار جدی دارد.
• در ماده 11 معافیت مالیاتی ناشی از افزایش 
سرمایه از محل سود تقسیم نشده اتفاق مثبتی است.
• پیش بینــی اقدامــات ثبتــی بــرای شــرکت های 
ســهامی خاص در مکانیســم سازمان بورس که البته 
اگر دستورالعمل اجرایی آن درست تدوین نشود این 
موضوع صرفا باعث ایجاد فرایندهای بروکراتیک جدید 

خواهد شد.
پیشــنهاد می شــود، ضمن بازبینی جدی در این 
پیش نویس، رویکرد تنبیهی پیش بینی شده به رویکرد 

تشویقی تغییر یابد.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

 رهبر معظم انقالب: جریان مقاومت امروز

پر رونق تر و امیدوارتر از دو سال قبل است

همزمان با افزایش نگرانی مازاد عرضه، بازار 
نفت با موانع ناشی از سویه امیکرون مواجه 

شده است
ترجمه: سلیم حیدری

رهبــر معظم انقالب اســالمی روزگذشــته در 
دیدار خانواده ســردار شــهید حاج قاسم سلیمانی 
و تنی چند از همرزمان او، »صدق« و »اخالص« 
را خالصه و نماد و نمایه مکتب سلیمانی خواندند 
و بــا اشــاره بــه الگــو شــدن حــاج قاســم در میــان 
جوانان منطقه افزودند: سلیمانی عزیز، ملی ترین 
و امتی تریــن شــخصیت ایــران و دنیای اســالم بود 

و هست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، رهبر انقالب، شــهادت ســردار سلیمانی را 
حادثه ای ملی و حادثه بین الملل اسالمی برشمردند 
و افزودند: بزرگداشت مردمی و مبتکرانه حاج قاسم 
در سراسر ایران نشان دهنده  پیشرو بودن ملت در 

قدرشناسی از این شهید واالمقام است.
ایشــان با اســتناد به آیات متعدد قرآن کریم 
گفتند: صدق و اخالص، جوهره و شکل دهنده مکتب 
سلیمانی است که هم زندگی و هم شهادت او را پر 
برکت ساخت و کیفیت شهادت او نیز، به فضل الهی 
حجت را بر همه بندگان خدا و دشمنان اسالم تمام 

کرد.
حضــرت آیت هللا خامنه ای پایبندی و وفاداری 
کامالً صادقانه سردار سلیمانی به عهدی که با پروردگار 
بسته بود و تعامل از سر صدق حاج قاسم با امام و 
آرمان های اسالم و انقالب را مایه برکت فعالیت های 
سردار سلیمانی خواندند و افزودند: سردار عزیز ملت 
ایران، رنج مجاهدت در راه آرمانها را با همه وجود 
تحمل می کرد و با کمال دقت و در همه عمر به وظایف 
خود در قبال ملت ایران و امت اسالمی وفادار بود.
ایشــان بــا انتقــاد از کســانی کــه خواســته یــا 
ناخواسته خط دشمن در ترویج دوگانه دروغین »ملت 
و امت« را دنبال می کنند، گفتند: حاج قاسم ثابت کرد 
که می توان ملی ترین و در عین حال امتی ترین بود.
رهبر انقالب با اشاره به حضور دهها میلیونی 
ملــت در تشــییع پیکــر مطهر ســردار افزودنــد: این 
واقعیت نشان می دهد حاج قاسم ملی ترین چهره 
بوده و هست، ضمن اینکه نفوذ روزافزون یاد و نام 
او در دنیــای اســالم اثبــات می کند ســلیمانی عزیز، 

امتی ترین چهره دنیای اسالم نیز بوده و هست.
حضرت آیت هللا خامنه ای، حاج قاسم را مظهر 
تالش و کار خستگی ناپذیر و حیرت انگیز برشمردند و 
افزودند: سردار قهرمان ملت ایران، در همه کارها و 
فعالیت های بی پایانش در حد تحسین برانگیزی از 
شجاعت و شهامت و در عین حال عقالنیت برخوردار 
بود و ضمن شــناخت دقیق از دشــمن و امکانات و 
ابزارهایش، بدون ذره ای بیم، با قدرت و تدبیر وارد 
میدان مقابله می شد و کارهای اعجاب انگیزی انجام 

می داد.
ایشان تحسین ملت از شجاعت سردار سلیمانی 
را از جمله نتایج صدق حاج قاسم در وفاداری به عهد 

الهی خواندند.
رهبر انقالب، »اخالص و کار برای خدا« را ویژگی 
دیگر شهید سلیمانی و مایه برکت بی بدیل در کار او 
دانستند و افزودند: او از دیده شدن فرار می کرد و اهل 
تظاهر و الف زنی نبود و آن تشییع دهها میلیونی و 
رواج نام و یاد او در جهان، اولین پاداش و جزای الهی 

به اخالص او در دنیا بود.
ایشان با اشاره به تبدیل شدن شهید سلیمانی 
بــه الگــو و قهرمــان جوانانِ دنیای اســالم و منطقه، 

گفتند: امروز سلیمانی در منطقه ما نماد امید، اعتماد 
به نفس، رشادت و رمز استقامت و پیروزی است و 
همچنان کــه برخــی به درســتی گفته اند، »شــهید« 
ســلیمانی برای دشمنانش خطرناک تر از »سردار« 

سلیمانی است.
حضــرت آیت هللا خامنه ای افزودند: دشــمنان 
خیال می کردند با شهادت سلیمانی، ابومهدی و دیگر 
همراهان ایشان، کار تمام خواهد شد اما امروز به 
برکت آن خون عزیز و مظلومانه، آمریکا از افغانستان 
فرار کرده است، در عراق ناچار به تظاهر به خروج و 
اعالم نقش مستشاری و بدون حضور نظامی است 
که البته برادران عراقی باید با هوشیاری این مسئله 
را دنبال کنند، در یمن و لبنان جبهه مقاومت رو به 
پیشرفت است، در سوریه، دشمن، زمین  گیر و بدون 
امید به آینده است، و در مجموع جریان مقاومت و 
ضد استکباری در منطقه، امروز از دو سال قبل، پر 
رونق تر، شاداب تر و امیدوارتر در حال کار و حرکت 

است.
رهبر انقالب با نقل نمونه ای از برخورد عمیقاً 
مهربانانه شهید سلیمانی با فرزندان شهدا، خاطرنشان 
کردند: آن شهید عزیز با آن روحیه عطوف در مقابل 
خانواده شــهدا، در مقابل اشرار و مفسدان داخلی 
و خارجی چنان قاطع و با شــدت بود که حتی خبر 
حضــورش در یــک منطقــه، روحیــه دشــمن را نابود 

می کرد.
ایشــان برخــورد حذفــی مســتکبران بــا شــهید 
سلیمانی در فضای مجازی را نشانه ترس آنها حتی 
از اسم شهید و واهمه شان از رواج و تکثیر آن الگوی 
گران سنگ دانستند و گفتند: در دنیای امروز، فضای 
مجازی زیر کلید مستکبران است و این واقعیت باید 
مسئولین فضای مجازی کشور را نیز هوشیار کنند تا 
به نحوی عمل کنند که دشمن نتواند به هر شکل و هر 

جا که اراده کرد، در فضای مجازی برخورد کند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای شــهید ســلیمانی 
را یــک واقعیــت ماندنــی و تــا ابــد زنــده، خواندند و 
افزودند: قاتالن او همچون ترامپ و امثال آن، جزو 
فراموش شدگان تاریخ خواهند بود و در زباله دان تاریخ 
گم و گور می شوند، البته پس از آنکه تقاص جنایت 

دنیوی خود را پس بدهند.
رهبر انقالب با تحسین فعالیت های خانواده، 
همرزمان و دوستان شهید سلیمانی و بویژه سردار 
قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در دنبال 
کردن و به پیش بردن خط مبارک مقاومت، گفتند: 
خداوند به کسانی که در راه اراده و اهداف او حرکت 
کنند، وعده دفاع و نصرت داده اســت و این وعده 

امیدبخش شامل حال ملت ایران خواهد بود.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، خانم 
زینب سلیمانی فرزند شهید و مسئول بنیاد شهید 
سلیمانی گزارشی از فعالیت های این بنیاد و همچنین 
اقدامــات انجام شــده در ســتاد مردمی بزرگداشــت 

دومین سالگرد شهدای مقاومت بیان کرد.
همچنیــن ســردار ســالمی فرمانــده کل ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، شهید سلیمانی را حقیقتی 
جــاری، جوشــان و الهام بخــش بــرای جوانــان امــت 
اسالمی برشمرد و افزود: دشمن با آن جنایت به دنبال 
خاموش کردن نور مقاومت بود ولی اعجاز خون آن 
شهیدان پر افتخار موجب پیشرفت مقاومت و عقب 

زدن دشمن در همه جبهه های درگیری شد.

روز  در  رویتــرز  نظرســنجی 
جمعــه نشــان داد کــه تحلیلگــران 
بــرای  را  نفــت  قیمــت   پیش بینــی 
ســال 2022 کاهــش داده انــد. زیرا 
امیکــرون  ویروس کرونــای  ســویه 
باعــث ایجاد مشــکالتی در بازیابی 
تقاضای ســوخت شــده است و این 
اتفــاق خطر مازاد عرضــه را خواهد 
داشــت، زیرا تولیدکنندگان بیشتر 

از نیاز بازار نفت تولید می کنند.
نظرسنجی از ۳5 اقتصاددان و تحلیلگر نشان 
داد که میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۲ به 
7۳.57 دالر در هر بشکه خواهد رسید که حدود ۲ 
درصد کمتر از 75.۳۳ دالر در نوامبر )آبان( است. 
این اولین کاهش در پیش بینی قیمت ۲۰۲۲ از زمان 

نظرسنجی آگوست )تیر( است.
پیش بینی می شود که نفت خام آمریکا در سال 
۲۰۲۲ به طور متوسط 71.۳8 دالر در هر بشکه باشد، 

در حالی که در ماه قبل 7۳.۳1 دالر بود.
نوربــرت روکر، تحلیلگر جولیوس بائر، گفت: 
»با کاهش رشد تقاضای نفت، تداوم رشد عرضه و 
کاهش بحران انرژی، ما شاهد گسترش تراز بازار نفت 
به جای کاهش در سال ۲۰۲۲ هستیم؛ بنابراین انتظار 
داریم قیمت ها نسبت به سطوح کنونی کاهش پیدا 

کند.«
قیمــت بنچمارک نفت خــام برنت که در حال 
حاضر حدود 8۰ دالر در هر بشکه معامله می شود و در 
مسیر بزرگترین جهش ساالنه خود از سال ۲۰۰۹ قرار 
گرفته است زیرا تقاضا برای سوخت بازگشته است.
با این حال، نوع جدید ویروس کرونا سریعتر 
در حال گســترش اســت و باعث می شــود کشورها 
محدودیت ها را تشدید کنند. اگر محدودیت ها ادامه 

یابد، می تواند بهبود تقاضای نفت را 
معکوس کند.

رئیس سازمان جهانی بهداشت 
)WHO( گفت: نوع امیکرون ویروس 
کرونــا ســریعتر از نــوع دلتا در حال 
گسترش است و باعث ایجاد عفونت 
در افرادی می شود که قبالً واکسینه 
شده اند یا از بیماری کووید-1۹ بهبود 

یافته اند.
ســومیا ســوامیناتان، دانشــمند ارشد سازمان 
جهانی بهداشت، افزود: »غیرعاقالنه« است که از 
شــواهد اولیــه نتیجه بگیریم کــه امیکرون یک نوع 

خفیف تر از نمونه های قبلی است.
 ،OANDA ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در
گفت که بازگشایی های جهانی با گذر از افزایش فعلی 
سویه امیکرون بهبود خواهد یافت، و افزود که قیمت 
نفت احتماالً نوسان خواهد داشت زیرا اوپک پالس 
معامله گران را با افزایش تدریجی تولید در لبه نگه 

می دارد.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش 
موسوم به اوپک پالس، پس از توافق برای پایبندی به 
برنامه افزایش تولید به میزان ۴۰۰۰۰۰ بشکه در روز، 
در ۴ ژانویه برای تصمیم گیری در مورد سیاست تولید 

خود تشکیل جلسه خواهند داد.
سورو سارکار، تحلیلگر بانک دی بی اس، گفت: 
»در سمت عرضه، استراتژی اوپک پالس، مذاکرات 
هسته ای ایران و آمریکا و سرعت بازیافت شیل آمریکا 
همگی وارد عمل خواهند شد، اما تصویر رشد تقاضا 

در درجه دوم اهمیت قرار خواهد داشت.«
رشــد تقاضــا در ســال ۲۰۲۲ بیــن ۳.۲ تا 6.۰ 

میلیون بشکه در روز بود.
منبع: رویترز

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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اعالم نتایج قرعه کشی 
پیش فروش محصوالت 

ایران خودرو 
مراســمقرعهکشــیپیــشفروشهفــتمحصول
ایرانخــودروشــنبه،۱۱دیمــاهبــاحضــورنماینــدگان
از ایــندوره برنــدگان برگــزارشــدو ناظــر نهادهــای

پیشفروشمشخصشدند.
بــه گزارش ایران خودرو، نتایــج نهایی پس از تایید 
فرآیند قرعه کشی توسط نهادهای ناظر، از طریق سایت 
اعــام   esale.ikco.ir بــه نشــانی  ایران خــودرو  فــروش 
خواهــد شــد.  پیامــک اطاع رســانی بــرای برنــدگان نیــز 
ارســال خواهد شــد، اما مشــتریان مبنای دریافت نتایج 

را سایت فروش ایران خودرو قرار دهند.
منتخبــان بــه مــدت ســه روز مهلــت دارند براســاس 
بخش نامه ایران خودرو نســبت به پرداخت وجه خودروی 
مــورد نظــر اقــدام کننــد، در صــورت عــدم واریــز نفــرات 
ذخیــره جایگزیــن خواهنــد شــد. در ایــن مرحلــه، هفــت 
محصــول ســورن پــاس، رانــا پــاس، پــژو 20۷ دســتی 
ســقف شیشــه ای، رانا پاس سقف شیشه ای، دنا پاس 
توربوشــارژ اتوماتیک، دنا پاس توربوشــارژ دســتی  و تارا 

دستی با زمان تحویل یک ساله عرضه شد.
برپایه آمارهای ســامانه کدال، در ۹ ماهه امســال 
گــروه صنعتــی ایران خودرو موفق بــه تولید ۳2۵ هزار و 
۵۵۷ دســتگاه خــودرو شــد و همچــون ماه های گذشــته 

عنوان بزرگترین خودروساز کشور را از آنِ خود کرد.

توزیع هوشمند میوه تنظیم 
بازاری شب عید تا درب منازل 

۱۵ درصد زیر قیمت بازار
مدیرعاملاتحادیهمرکزیتعاونیهایروستاییو
کشاورزیکشورگفتکهمیوهتنظیمبازاریشبعید
امسالعالوهبرروشهایمعمولهرساله،بهصورت

هوشمنددربمنزلمردمتحویلدادهمیشود.
به گزارش تسنیم، صدرا علی اکبرخانی مدیرعامل 
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی کشور 
، دربــاره تنظیم بازار میوه شــب عیــد گفت: برای تحقق 
این امر 24 هزار تن پرتقال تامسون، 8 هزار تن پرتقال 
والنســیای جنــوب و 1۷ هــزار تــن ســیب درختــی ذخیره 
ســازی شــده کــه بــا درایــت دولــت در مقایســه بــا مدت 
مشــابه ســال قبل افزایش 20 درصدی دارد. وی افزود: 
بــه منظــور جلوگیــری از بروز التهاب در بــازار، میوه های 
تنظیــم بــازاری 1۵ تــا 20 درصــد زیرقیمــت بــازار توزیــع 
خواهند شــد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های کشاورزی 
تصریــح کــرد: میــزان تولیــد ســیب در ســال جــاری در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش یافته اما 
تولیــد تامســون مازندران 20 تــا ۳0 درصد کاهش یافته 
اســت که با اقدامات تنظیم بازاری مشــکلی برای تنظیم 

بازار شب عید نخواهیم داشت.

اخبـــــــــــــــــار

بررســیآمارهــایمنتشــرهوزارتصنعــت،
معدنوتجارتنشــانمیدهدباتوجهبهروند
افزایــشقیمــتکاالهــایاساســیدریــکســال
گذشــته،درآبانماه۱۴۰۰برنجتایلندی)غیراز
هومالــی(با۱۱.۲درصــدکمترینافزایشقیمت

راداشتهاست.
به گزارش ایرنا، بررسی آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشان می دهد در یک ماه منتهی 
به آبان ماه ســال 1400، قیمت هر کیلوگرم برنج 
تایلنــدی )غیــر از هومالــی( به طــور میانگیــن 16 
هزار و 114 تومان شد که نسبت به مدت مشابه 
در آبان مــاه ســال ۹۹ بــا قیمــت 14 هــزار و 4۹۷ 

تومان، نزدیک 11.2 درصد رشد داشته است.
بنــا بــر ایــن گــزارش، همچنیــن در آبان مــاه 
پاکســتانی  برنــج  کیلوگــرم  هــر  قیمــت   1400
باســماتی )درجــه یــک( 2۷ هــزار و ۷02 تومــان، 
برنــج  و  تومــان  هــزار   ۵0 اعــاء  طــارم  برنــج 
 614 و  هــزار   48  ) یــک  )درجــه  داخلی هاشــمی 
تومــان شــد که نســبت به مــدت مشــابه آبان ماه  
پارســال بــه ترتیب حــدود 14 درصد، ۵6.۷ درصد 

و ۵۵.4 درصد رشد را نشان می دهد.
در همیــن مــدت زمــان، قیمت هــر کیلوگرم 
به طــور میانگیــن  گوشــت گوســفندی )مخلــوط( 
1۳1 هزار و ۹40 تومان شــد که نســبت به مدت 
مشــابه آبــان مــاه  ۹۹ بــا قیمــت 111 هــزار و 1۵0 

تومان، حدود 18.۷ درصد رشد داشته است.

گوشــت  کیلوگــرم  هــر  قیمــت  همچنیــن 
میانگیــن  به طــور  امســال  آبان مــاه  در  گوســاله 
1۳4 هزار و ۳06 تومان شــد که نســبت به مدت 
مشــابه آبــان مــاه ســال ۹۹ بــا قیمــت ۹4 هــزار و 
821 تومان، رشد 41.6 درصدی را نشان می دهد.
در یــک مــاه منتهی به آبان ماه ســال 1400، 
قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ تــازه به طــور 
میانگیــن ۳0 هــزار و ۷۷4 تومان شــد که نســبت 
به مدت مشــابه آبان ماه ســال ۹۹ با قیمت 24 
هــزار و 211 تومــان بیــش از 2۷.1 درصــد رشــد 

داشته است.
هــر  قیمــت  متوســط  آمارهــا،  ایــن  برپایــه 
کیلوگرم شــکر ســفید نیز در آبان ماه سال 1400 
حــدود 14 هــزار و ۷64 تومان شــد که نســبت به 
مــدت مشــابه آبــان مــاه ســال گذشــته بــا قیمــت 
هشــت هزار و ۳8۳ تومــان، حــدود ۷6.1 درصــد 

رشد را نشان می هد.
بر اســاس آمارهای وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، در آبان ماه ســال ۹۹ قیمت هر کیلوگرم 
برنج پاکســتانی باســماتی )درجه یک( 24 هزار و 
2۹۳ تومــان، برنــج تایلندی )غیــر از هومالی( 14 
هــزار و  4۹۷ تومــان، برنــج طــارم اعــاء ۳1 هزار 
و ۹10 تومــان، برنــج داخلی هاشــمی )درجــه یک( 
۳1 هزار و 282 تومان و شــکر ســفید هشت هزار 
و ۳8۳ تومان، گوشــت گوســاله ۹4 هزار و 821 
تومــان، گوشــت گوســفندی )مخلــوط( 111 هزار و 

1۵0 تومــان و گوشــت مــرغ تــازه 24 هــزار و 211 
تومان بوده است.

برپایــه ایــن گــزارش، قیمــت مهرمــاه ســال 
1400 برای هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی 
2۷ هــزار و ۳۹0 تومــان، برنــج تایلنــدی )غیــر از 
هومالی( 16 هزار و 460 تومان، برنج طارم اعاء 
برنــج داخلی هاشــمی  تومــان،  4۷ هــزار و ۳۳1 

)درجه یک ( 46 هزار و 42۵ تومان،  شکر سفید 
14 هزار و 61۵ تومان، گوشــت گوســاله 1۳2 هزار 
)مخلــوط(  گوســفندی  گوشــت  تومــان،   24۳ و 
1۳2هــزار و ۷۳۹ تومــان و گوشــت مــرغ تازه 2۷ 

هزار و ۹81 تومان بوده است.
مقایســه قیمتــی مهرمــاه بــا آبان مــاه ســال 
برنــج  کیلوگــرم  هــر  کــه  می دهــد  نشــان   1400

پاکســتانی باسماتی 1.1 درصد، برنج تایلندی غیر 
از هومالــی منفــی 2.1 درصــد، برنــج طــارم اعــاء 
۵.6  درصــد، برنــج داخلی هاشــمی )درجــه یــک( 
4.۷ درصــد، شــکر ســفید  یــک درصــد،  گوشــت 
گوســاله 1.6 درصــد، گوشــت گوســفندی مخلوط 
منفی 6 دهم درصد و گوشت مرغ تازه 10 درصد 

رشد داشته است.

مدیرکلبنادرودریانوردیهرمزگاناجرای
طرحتســهیلســفرهایدریاییدرایناستانرا
منوطبهتصویبوابالغستادملیکرونااعالم

کرد.
علیرضــا  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
محمــدی کرجــی ران بــا تاکیــد بــر اهمیــت طــرح 
تســهیل ســفرهای دریایی، به اهــداف اجرای این 
طــرح ویژه نوروز در اســتان هرمــزگان اظهار کرد: 
هدف از اجرای این طرح که همه ســاله به شــکل 
مداوم مدنظر قرار گرفته، تأمین ایمنی سفرهای 
و  شــناورها  پایانه هــا،  ایمنــی  افزایــش  دریایــی، 
مســیرهای تــردد، هــم افزایــی ارگان هــای همــکار 
و تیم هــای عملیاتــی و نیــز پیــش بینی هــای الزم 
برای پاسخ گویی به شرایط اضطرار در مسیرهای 

دریایی است.
وی ادامــه داد: طــی ســال های ۹8 و ۹۹ بــه 

دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، طرح 
گردشگری دریایی دچار وقفه شد.

هرمــزگان  دریانــوردی  و  بنــادر  مدیــرکل 
دربــاره اقدامــات و تدابیــر اندیشــیده در نیمــه 
تســهیل  طــرح  راســتای  در  جــاری  ســال  دوم 
ســفرهای دریایــی ویــژه نــوروز 1401 افــزود: بــا 
توجــه بــه افزایش تردد شــناورها در ایام مذکور 
تدابیــر و اقدامــات گســترده ای انجــام می شــود 
کــه بــه منظــور تأمیــن و ارتقاء ایمنی ســفرهایی 
دریایــی گردشــگران تاکنــون چندیــن جلســه بــا 
ارگان های همکار و بنادر زیرمجموعه، بازرســان 
اجــرای طــرح، همیــاران ناجی و برج هــای کنترل 

برگزار شده است.   
بــه گفتــه وی، از دیگر اقدامات انجام شــده 
در اجــرای هرچــه بهتــر طــرح مذکــور در صــورت 
تأییــد ســتاد ملــی کرونــا، بازرســی فنــی و ایمنــی 

متمرکــز بــه صــورت ویژه از شــناورهای مســافری 
متــردد بــه بنــادر تابعــه از آبان ماه ســال جاری تا 

فروردین 1401 است.
شــناورهای  ظرفیــت  بــه  همچنیــن  وی 
مســافری در شــهر بندرعباس اشاره کرد و گفت: 
درحــال حاضر 40 فروند شــناور با ظرفیت 4هزار 
و ۹2 صندلــی موجود اســت که بــا رعایت فاصله 
صندلــی  و 4۵۵  هــزار   2 بــه  اجتماعــی  گــذاری 

کاهش پیدا می کند.
بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان در  مدیــرکل 
خصوص اقدامات صورت گرفته در راســتای ارتقا 
ایمنی بنادر مسافری، اظهار کرد: پیگیری و انجام 
اطفــاء  سیســتم  اســتقرار  جهــت  الزم  اقدامــات 
حریــق در بنادر مســافربری، برنامــه ریزی حضور 
24 ســاعته تیم هــای غواصی، هــال احمر، آتش 
نشــانی و اورژانــس در بنــادر مســافری، برنامــه 

ریــزی جهــت تأمین امکانات رفاهی، بهداشــتی و 
امدادی، جذب همیاران ایمنی در بنادر از نفرات 
بومــی دریایــی مناطــق شــرق و غــرب اســتان بــه 
صــورت خرید خدمت جهت ســاماندهی و کنترل 
تردد شناورها و اطمینان از فراهم شدن امکانات 
ویژه مســافران توانخواه از جمله اقدامات صورت 

گرفته است.
بــه گفتــه وی در صــورت اجــرا شــدن طــرح 
تســهیل ســفرهای دریایــی ویژه نــوروز 1401، ۳8 
فرونــد شــناور شــامل 16 فرونــد شــناور خدماتی، 
22 فرونــد شــناور همیــار ناجــی بــا تیــم 2 نفــره، 
1۵ تیــم غواصــی در کل بنــادر اســتان بــه همــراه 
آمبوالنــس، آتــش نشــانی و هال احمر و 12 تیم 

بازرسی در بنادر استان مستقر خواهند شد.  
بــا  بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان  مدیــرکل 
تأکید بر هشدارهای مکرر حوزه سامت مبنی بر 

رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی بــرای جلوگیری 
از انتشار ویروس کرونا و سویه های جدید، بیان 
کــرد: بــه رغــم آمادگــی و اتخــاذ تدابیــر الزم برای 
اجرای طرح تسهیل سفرهایی دریایی ویژه نوروز 
1401، برگــزاری طــرح مذکــور منــوط بــه تصمیــم 

ستاد ملی کرونا است.
کرجــی ران اضافــه کــرد: اســتان هرمــزگان 
بــا دارا بــودن بیــش از نیمــی از آب هــای تحــت 
 200 و  هــزار   2 حــدود  کــه  ایــران  حاکمیــت 
کیلومتــر مــرز دریایــی از ســواحل شــرق اســتان 
در دریــای عمــان تــا ســواحل خلیــج فارس اســت 
و دارا بــودن جاذبه هــای دریایی در جزایر 14 گانه 
خلیــج فــارس، پایتخت گردشــگری دریایــی ایران 
ســفرهای  تســهیل  طــرح  و  می شــود  محســوب 
دریایی ویژه نوروز نیز همه ساله از 2۵ اسفند تا 

1۵ فروردین مدنظر قرار می گیرد.

کانــون صنایعدســتی و گردشــگری مدیــر
جهانگــردیواتومبیلرانــیبــایــادآوریحضور۱۴
نمایشــگاه در گردشــگری بخشخصوصــی فعــال
ایــراندرســالن ازحضــورغرفــه فیتــوراســپانیا

کشورهایاروپاییبرایاولینبارخبرداد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و اطــاع 
مدیــر  ســجادی راد  کانون، هــادی  ایــن  رســانی 
و  جهان گــردی  کانــون  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
نمایشــگاه  در  ایــران  حضــور  دربــاره  اتومبیل رانــی 
فیتور اســپانیا بیان کرد: »با توجه به محدود شــدن 
ســالن های نمایشــگاه فیتــور غرفــه 120 متر مربعی 
ایران، امســال برخاف ســال های گذشــته از ســالن 
دو کــه محل اســتقرار شــرکت کننده های خاورمیانه 
بود به ســالن چهار منتقل شــده اســت و در ســالن 

کشورهای اروپایی قرار دارد.« 

تخفیف۱۰درصدیبهحاضراندرفیتور
ســجادی راد بــه برگــزاری جلســات متعــدد بــا 
انجمن هــای صنفــی گردشــگری در راســتای حضــور 
هرچــه بهتــر در این نمایشــگاه اشــاره کــرد و گفت: 
از ســوی  طــرح دغدغه هــا  بــا  کانــون  »مدیرعامــل 
رؤســای صنــوف و بــرای همراهی بــا آن ها همچنین 
بــا رویکردی حمایتــی 10درصد هزینه های مربوط به 
غرفــه و زمیــن را از محــل درآمدهای عمومی متقبل 

شد.« 
کانــون  صنایع دســتی  و  گردشــگری  مدیــر 
جهان گــردی و اتومبیل رانــی، افــزود: »ایــن تخفیــف 
10درصــدی کــه با اســتقبال از ســوی جوامــع مواجه 
شــد، موجــب دلگرمی بیشــتر آن ها بــرای حضور در 

نمایشگاه شد.« 

او به واگذاری غرفه ها در کمترین زمان ممکن 
اشــاره کــرد و گفــت: »بــا همراهی خوبی که شــکل 
گرفــت، ظــرف کم تــر از یــک هفته ظرفیــت 14 غرفه 
تکمیــل و اقدامــات بعدی از جمله اخذ دعوت نامه و 

تعیین وقت سفارت با سرعت آغاز شد.« 

معرفیمعماریاصیلایرانبا
المانهاییازدورههخامنشیوصفویه

سجادی راد درباره طرح غرفه ایران در این دوره 
فیتــور توضیح داد: »بــا توجه به مدت باقیمانده به 
برگــزاری نمایشــگاه همچنین تعطیات کریســمس 
نــو میــادی در نهایــت یکــی از طرح هــای  و ســال 
پیشــنهادی که معرف معماری ایرانی اســامی باشد 
و قابلیــت اجــرا در این بازه زمانی محدود را داشــته 

باشد، انتخاب و وارد فاز اجرایی شد.« 
کانــون  صنایع دســتی  و  گردشــگری  مدیــر 
جهان گــردی و اتومبیل رانــی در تشــریح طراحی غرفه 
ایــران، گفــت: »بخــش عمومــی ســازه از ســتون ها و 
سرستون هایی تشکیل شده که معرف معماری اصیل 
ایرانی است. تعدادی از سرستون ها با الگوبرداری از 
دوره هخامنشــی و تعــدادی برگرفتــه از المان هایــی 

مربوط به دوره صفویه طراحی شده است.« 

طراحیپرشینرومیمزینبهفرش
فاخرایرانیولوسریشکیل

او بــه اهمیــت نورپــردازی در طراحــی انجــام 
شــده به منظــور جلــوه هــر چــه بیشــتر غرفــه ایــران 
اشــاره کــرد و افــزود: »غرفــه متشــکل از 14 غرفــه، 

چایخانــه و بخــش وی آی پــی اســت کــه در مرکــز آن 
بخشی به عنوان پرشین روم قرار دارد. در باالی این 
بخــش کــه مزین بــه یکی از فرش هــای فاخر ایرانی 
می شــود، ســازه گنبــدی شــکلی مزیــن بــه لوســری 

شکیل طراحی شده است.« 

همکاریبابنیادتعاونزندانیان
برایعرضههنرزندانیاندرفیتور

فاخــر  عرضــه صنایع دســتی  بــه  اشــاره  بــا  او 
ایرانــی در ایــن رویــداد بیــان کرد: »تعامــات خوبی 
با چندین کارگاه و مجموعه صنایع دستی همچنین 
بنیاد تعاون زندانیان در راستای توانمندسازی افراد 
تحت آموزش و حمایت از هنر زندانیان داشته ایم« 
ســجادی راد بــا اشــاره بــه همــکاری با ســفارت 

ایــران در اســپانیا بــرای برگــزاری دو برنامــه شــب 
ایرانی و ایران شناســی، گفــت: »با توجه به اباغیه 
فیتــور تمامی شــرکت کننده ها از اجرای برنامه هایی 
کــه باعــث تجمــع شــود، منــع شــده اند. بــر همیــن 
اســاس اجرای گروه موســیقی، نمایش های آیینی و 
فعالیت هــای ایــن چنینی در این رویــداد امکان پذیر 

نیست.« 
کانــون  صنایع دســتی  و  گردشــگری  مدیــر 
وجــود  »بــا  افــزود:  اتومبیل رانــی  و  جهان گــردی 
برنامه ریــزی و آمادگــی بــرای اجرای چنین مراســمی 

آن ها را از برنامه خارج کردیم.« 
نمایشــگاه فیتور اسپانیا 1۹ تا 2۳ ژانویه برابر 
بــا 2۹ دی تــا ۳ بهمن مــاه در محــل نمایشــگاه های 
پایتخــت  مادریــد،  شــهر  در   IFEMA بین المللــی 

اسپانیا برگزار می شود.

و مســکن راه، تحقیقــات مرکــز رئیــس
کــه گفــت شهرســازی و راه وزارت شهرســازی
فرصتهایــیماننــدمســکنمهرویــاجهشتولید
مسکنمیتواندزمینهصنعتیسازیرابهصورت

پایداردرکشورفراهمکند.
بــه گــزارش  مهــر، محمــد شــکرچی زاده شــب 
گذشته )10 دی ماه( در یک برنامه تلویزیونی اذعان 
کــرد: آنچــه بــه عنــوان ارکان صنعتــی ســازی دنبال 
می کنیم، بهره برداری بهینه از منابع، کاهش زمان 

و حفظ کیفیت است.
وی افزود: واقعیت این است که درصد مهمی 
از ســاخت و ســاز کشــور، غیــر از انبــوه ســازی های 
مسکن مهر به صورت انفرادی ساخته می شود. اگر 
صنعتی ســازی به انبوه ســازی منحصر شــود ســهم 
و درصــد آن کاهــش می یابــد. هنر ما این اســت که 
بتوانیــم حتــی در تــک ســازی نیــز از عنصــر صنعتی 

سازی استفاده کنیم.
شــکرچی زاده بــا بیــان اینکــه انبــوه ســازی به 
شــکل اجتنــاب ناپذیــری بــا موضوع صنعتی ســازی 
پیوســته شــده، خاطرنشــان کرد: برای بهره برداری 
مناســب از منابــع بایــد بــه تقویــت عنصــر صنعتــی 
ســازی در کشــور بپردازیــم و زمینه هــای صنعتــی 
سازی را بهبود بخشیم. بدین شکل نیازی به انبوه 
ســازی نیســت. در ســاخت و ســازهای انفرادی، که 
با ســرمایه های اندک انجام می شــود، بهتر است از 
مزایای صنعتی ســازی اســتفاده شــود. انبوه سازی 

فراهــم  ســازی  صنعتــی  بــرای  مناســب تری  بســتر 
می کند لیکن متضمن صنعتی سازی نیست.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه لزومــاً صنعتــی ســازی 
کــه  اســت  ممکــن  افــزود:  نیســت،  ســازی  ســبک 
هزینه هــای ســبک ســازی بــه انــدازه ای باشــد کــه 
ضرورتــی وجــود نداشــته باشــد و اگــر ســاختمانی 
یــک یــا دو طبقه باشــد ســبک ســازی ضرورتــی پیدا 
نمی کند. می توان گفت برای اقتصادی سازی کردن 
پروژه بسیاری مواقع اقتضا می کند که سبک سازی 

صورت بگیرد.
مهــم  ارکان  گفــت:  همچنیــن  زاده  شــکرچی 
دیگری که با آن روبه رو هستیم، آب است و یکی از 
چالش های مهم امروز کشور مدیریت آب است. اگر 
بتوان در ســاختمان مدیریت آب خاکســتری را انجام 
داد و آن را بازیابی کنیم و مجدد از آن استفاده کنیم 
بدین شکل به سمت صنعتی سازی پیش رفته ایم.

وی بــه مســئله انــرژی نیــز پرداخــت و گفــت: 
میــزان مصــرف انــرژی در ســاختمان ها بیــن 400 تا 
4۵0 کیلووات ســاعت بر متر مربع در ســال اســت. 
در صورتــی کــه با همین وضعیت اقلیمی کشــور به 
طــور متوســط می توانــد 1۵0 کیلــو وات ســاعت در 
ســال باشــد، اگــر بتوانیــم در ســاختمانی بــا اجــرای 
درســت مبحث 1 ۹ مقررات ملی ســاختمان این امر 
صــورت بگیرد، قاعدتاً می بایســت به صورت عناصر 
و المان هــای باشــد کــه بــه صــورت صنعتــی تولیــد 
می شــود که بدین شــکل به ســمت صنعتی ســازی 

پیشرفته پیش رفته ایم.
شکرچی زاده افزود: باید بهره وری از صنعت 
ســاختمان را که نزدیک به 40 درصد اقتصاد کشــور 
بــدان مرتبــط اســت، افزایــش دهیــم و بــرای ایــن 
امــر می تــوان از عناصــر و مفاهیــم صنعتــی ســازی 

استفاده کرد و دیدی واقع گرا داشته باشیم.
وی عنوان کرد: ساخت و ساز متداول ما سنتی 
است و درصد صنعتی سازی به طور کلی شاید کمتر 
از 10 درصد است، بنابراین باید این گزار را طی کرده 
که به سمت صنعتی سازی پیش رویم. فرصت هایی 
مســکن  تولیــد  جهــش  یــا  و  مهــر  مســکن  ماننــد 
فرصت هایی اســتثنایی هســتند که اگر هــر میزان از 
آن محقق شــود، می تواند زمینه صنعتی ســازی را به 
صورت پایدار در کشــور فراهم کند و تغییر پارادیمی 

در ساخت و ساز صورت دهد.
ســازی  انبــوه  اســت:  معتقــد  زاده  شــکرچی 
می توانــد زمینه هــای صنعتی ســازی را رشــد دهد و 
فرهنگ صنعتی ســازی را حتی برای تک ســازی نیز 
فراهم کند و از این فرصت می توان به نحو مناسب 

استفاده کرد.
رشــته  در  دانشــگاه  اســتاد  قدوســی  پرویــز 
مدیریــت ســاخت و تکنولــوژی نیــز در ادامــه ایــن 
برنامه درباره صنعتی سازی ساختمان گفت: حجم 
بزرگــی از عملیــات ســاخت از کارگاه بــه کارخانــه 
قطعــات  ســاختن  خصــوص  بــه  دادن  انتقــال  و 
اســتاندارد، بهتریــن تعریفــی اســت کــه می تــوان از 

صنعتی سازی ساختمان یاد کرد.
وی افزود: صنعتی ســازی ساختمان به شدت 
در کنتــرل کیفیــت حائز اهمیت اســت. در کارخانه 
المللــی بســیار بهتــر می تــوان  بیــن  طبــق ضوابــط 
کیفیــت را تحت کنترل قرار داد. بنابراین؛ عملیاتی 
که در کارخانه صورت می گیرد بسیار بهتر از روندی 

است که در کارگاه ها اجرا شود.
قدوســی همچنیــن گفــت: تفکــر سیســتم بــر 
صنعتــی ســازی نیازمنــد آن اســت کــه مدیــری کــه 
مســئولیت آن را برعهــده گرفتــه، تحــول آفریــن و به 
دنبــال چشــم انــداز طوالنــی مــدت، دارای خاقیت و 
تعهد و تخصص داشته و همواره در حال رشد باشد.
وی بــه مســائل فنــی و مدیریتــی اشــاره کــرد 
و گفــت: بــدون شــک از لحــاظ مســائل فنــی هیــچ 
گونــه مشــکلی نداریــم و دارای بهتریــن اســاتید در 
ســطح دنیا هستیم و با تشکیل کمیته در خصوص 
مســائل مدیریتــی متشــکل از افــرادی آگاه و آشــنا 
بــه ســاخت چابــک و ســاختار ارگانیکــی مشــکات 
مدیریتی حل شــود و از همه مهمتر هنگام اجرا به 

شرکت های خصوصی محول شود.
بایــد  کــه  آنچنــان  موضــوع  افــزود:  قدوســی 
پیچیده نیســت و نیاز به یک اهتمام جدی از ســوی 

مدیران است.

تنها۷درصدساختوسازهای
کشورانبوهسازیاست

محســن گرامی استاد دانشگاه در رشته زلزله 
بــا بیــان اینکــه صنعتــی ســازی یــک فرآینــد اســت، 
گفــت: تنهــا ۷ درصــد از ســاخت و ســازهای کشــور 
انبوه ســازی و ۹۳ درصد آن غیر انبوه ســازی است 

که آمار خوبی نیست.
وی با مرور اینکه صنعتی سازی با فناوری های 
نویــن بــا انبــوه ســازی و مصالــح نویــن گــره خــورده 
اســت، گفت: متأســفانه مباحث مشــکات اجرایی 

کشور بر هم انباشه می شود.
گرامی اضافه کرد: ما در مبحث طراحی عقب 
نیســتیم لیکــن برعکــس در اجــرا اختــاف بســیار 

زیادی با استانداردها داریم.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد به برنامه ریــزی ارکان 
کار انبوه پرداخت، گفت: باید تکنســین های کاربلد 
را در زمینــه صنعتــی ســازی بــه طــور جــدی آموزش 
متــر  دفترچه هــای  برخــی  همچنیــن  شــوند.  داده 
بــرآورد خــاص صنعتــی ســازی نیــاز اســت. مســئله 
دیگر این اســت که انتظار می رود ســازمان مدیریت 
باید فهرست بهای ویژه صنعتی سازی را کلید بزند. 
در صورت عدم آماده سازی این ارکان تمام حرف ها 

در حد شعار باقی می ماند.

دستهایپنهانمافیایمسکن
اجازهنمیدهدصنعتیسازی

صورتبگیرد

اســفندیار ســلطانی کارشناس ســاخت و ساز 
نیــز در ایــن برنامــه عنــوان کــرد: دســت های پنهــان 
ســازی  نمی دهــد صنعتــی  اجــازه  مســکن  مافیــای 
صــورت بگیــرد. صنعتــی ســازی بــه معنــای ســریع 
رویکــرد  بــا  ســازی  ارزان  و  ســازی  ســبک  ســازی، 

کیفیت است.
وی افــزود: در سیســتم کنونــی مــا عمر مفید 
ســاختمان در اوایــل انقــاب همچــون کشــورهای 
آمریــکا و اروپــا ۳0 ســال بــوده لیکــن اکنــون عمــر 
مفیــد ســاختمان در کشــور بــه 2۷ تــا 24 ســال و 
در کشــورهای آمریکا و اروپا به 120 ســال رســیده 

است.
سلطانی اضافه کرد: مباحث مختلف در قانون 
نظــام منــدی ســاخته می شــود کــه در آن مباحث یا 
قوانیــن، قانــون یــا تبصــره ای ذکر می شــود که جای 
فرار یا گریزی برای منفعت طلبان از مســکن ایجاد 
می کنــد تــا عــده ای معــدود بتواننــد ســوار بــر مــوج 

سوءاستفاده های مولتی میلیاردر مسکن شوند.
وی بــه مبحــث یازدهــم آییــن نامــه پرداخت و 
گفت: به شرطی مبحث یازدهم در بحث ساختمان 
ســازی مثمــر ثمــر اســت که برای کســانی کــه از آن 

منتفع می شوند، انحصاری نشود.
سلطانی خاطرنشان کرد: برای ساخت مسکن 
نیازمنــد ســه مؤلفــه کارگــر آمــوزش دیــده، مصالــح 

باکیفیت و استاندارد و نظام مهندسی هستیم.

رئیسمرکزتحقیقاتمسکن:کمتراز۱۰درصدساختوسازهایکشوربهصورتصنعتیاست

شرکتکانونجهانگردیواتومبیلرانیایراندرفیتوراسپانیابا۱۴فعالبخشخصوصی

طرحتسهیلسفرهایدریایینوروزیمنوطبهتصویبستادملیکرونا

برنجتایلندی،کمترینافزایشقیمتدرآبانماه۱۴۰۰را
تجربهکرد
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تفسیر ناقص یک بخشنامه 
نهاده های دامی را مشمول 

پرداخت عوارض کرد
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های 
دامــی دام و طیــور می گویــد ابهام در بخشــنامه صادره 
از ســوی ســازمان امور مالیاتی کشــور موجب شــده تا 
گمــرکات اجرایــی کشــور نهاده هــای دامــی را مشــمول 

پرداخت عوارض قلمداد کنند.
محمدمهــدی نهاونــدی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
مهــر بــا بیــان اینکــه ابهام در بخشــنامه صادره از ســوی 
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور موجب شــده تــا گمرکات 
اجرایــی کشــور نهاده هــای دامــی را مشــمول پرداخــت 
عــوارض قلمــداد کننــد، اظهــار کــرد: بــر اســاس قانــون 
مالیات برارزش افزوده کشور که در تاریخ 14 تیر 1400 
ابالغ شده است کاالهای موضوع جز 2 بند الف قانون 
مالیات برارزش افزوده شــامل دام زنده و خوراک آن از 

پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند.
او ادامه داد: اخیراً از ســوی ســازمان امور مالیاتی 
مبنــی بــر اخــذ عــوارض و مالیــات از کاالهای کشــاورزی 
صادر شــده اســت که ابهام در این بخشــنامه و تفکیک 
بخشــنامه  ایــن  اجــرای  مشــمول  کــه  اقالمــی  نشــدن 
نمی شوند، موجب شده تا گمرکات اجرایی کشور اقدام 

به اخذ عوارض از نهاده های دامی کنند.
بــه گفتــه ایــن مســئول صنفــی، پیــرو نامه نــگاری 
ســازمان  بــا  واردکننــدگان  اتحادیــه  ســوی  از  رســمی 
امورمالیاتی و درخواســت برای ابهام زدایی از بخشــنامه 
صــادره از ســوی ایــن ســازمان مبنــی بــر اخــذ مالیــات و 
عــوارض از محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی خــام 
الزم اســت تا اقدامات مؤثر در مورد تفکیک اقالمی که 
مشــمول پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده و عــوارض 

نمی شوند در اسرع وقت صورت بگیرد.
عضــو هیأت مدیــره اتحادیه واردکننــدگان نهاده های 
مــا شــاهد  کــه  کــرد: در شــرایطی  دام و طیــور تصریــح 
باالترین قیمت های جهانی مواد غذایی در 10 ســال اخیر 
هســتیم اخــذ ۹درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده از محل 
واردات مواد غذایی به کشور با شعارهای دولت سیزدهم 

که صیانت از سفره مردم بوده همخوانی ندارد.
اخــذ  قانــون  کــرد: هرچنــد  نهاونــدی خاطرنشــان 
مالیــات بــرارزش افزوده از محصوالت کشــاورزی و مواد 
غذایــی خــام در دولــت قبــل به تصویب مجلس شــورای 
اســالمی رســیده امــا احتمــاالً بــه دلیل فشــار معیشــتی 
آن بــر مردم اجرایی نشــد. بدیهی اســت بــه طریق اولی 
از دولــت انقالبــی انتظــار مــی رود آثار منفــی اجرای این 
قانون بر معیشت مردم را مورد توجه جدی قرار دهد.

این مسئول صنفی یادآور شد: قانون اخذ مالیات 
مــواد  و  کشــاورزی  بــرای محصــوالت  افــزوده  بــرارزش 
غذایــی خــام مقــرر شــده تــا از روز 1۳ دی 1400 اجرایی 
شــود بنابراین اقدام ضرب االجل دســتگاه های ذی صالح 
می توانــد مانعــی در مقابــل زیان دهــی تأمین کننــدگان 
نهاده هــای دامــی و در نهایــت اختــالل در فرآینــد تأمین 

این کاالی اساسی ایجاد کند.

ممنوعیت واردات لمینت 
مورد نیاز و باکیفیت؛ 

فرصتی برای فرصت طلبان
رئیــس اتحادیــه تزئینــات داخلی ســاختمان تهران 
درباره تولید لمینت های بی کیفیت از سوی برخی افراد 
بی تعهــد عنــوان کــرد کــه اگــر دولتمــردان و مســئوالن 
نظــارت داشــته باشــند و اجــازه ورود کاالی باکیفیــت 
را بدهنــد، تولیدکننــدگان بی تعهــد در تولید بی کیفیت 
موفق نخواهند شد و جلوی متضرر شدن مصرف کننده 
گرفته می شــود. مســئوالن درباره ورود کاالی با کیفیت 

تجدیدنظر نمایند و راه را برای فرصت طلبان ببندند.
بهــروز میالنــی، رئیــس اتحادیــه تزئینــات داخلــی 
ســاختمان تهــران بیان کــرد: تولیدکننــدگان داخلی باید 
در تولیــد لمینــت یــک ســری نــکات را رعایــت و انجــام 
دهنــد. بــه دلیــل هزینه بــر بــودن و برخــی مشــکالت، 
تولیــد لمینــت به افراد دیگر با برندهای متفرقه ســپرده 
می شــود تــا هــم لمینت تولید شــود و هــم هزینه ها کم 
شود؛ غافل از اینکه لمینت های بی کیفیت پس از چند 
مــاه موجــب نارضایتــی مصرف کننــده می شــود. بــا ایــن 
شــرایط در کارگاه بســته می شود و با نام دیگر در مکان 

جدید و برند متفرقه تولید می کنند.
او ادامه داد: این پروسه چند سالی است که ادامه 
دارد. اگر دولتمردان و مســئوالن نظارت داشــته باشــند 
و اجــازه ورود کاالی بــا کیفیت را بدهند، تولیدکنندگان 
بی تعهــد در ایــن کار موفــق نخواهنــد شــد و جلوی ضرر 

مصرف کننده گرفته می شود.
رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ســاختمان تهران با 
تاکیــد بــر توجــه و رعایــت اصــول اولیه ایمنی بــه هنگام 
کار بیان کرد: جنس و ســاختار لمینت از چوب اســت و 
این ماده کامالً قابل اشــتعال، لذا به هنگام نصب باید 
تدابیر ایمنی برای جلوگیری از آتش سوزی کامالً رعایت 
شود. بخاری مورد استفاده در منزل نباید، نفتی باشد. 
بخــاری گازی نیــز بایــد از زمیــن ارتفــاع داشــته باشــد و 
حــرارت بخــاری بــه کــف منزل نرســد. میالنــی گفت: در 
صورت اســتفاده از شــومینه در محل باید گازســوز بوده 
و هیزمی نباشــد و حد فاصل شــومینه تا لمینت حداقل 
یــک مترونیــم در نظر گرفته شــود. همچنین در نزدیکی 
شــومینه از پرده هایی استفاده شود که پارچه ای نباشد 
و از نــوع پرده هــای عمــودی و لوردراپــه نیــز اســتفاده 
نشــود. این نکات زمانی که ســاختمان ســاخته می شود 

باید رعایت شود تا صاحب منزل دچار حادثه نشود.
تمایــل  صــورت  در  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  او 
پی وی ســی،  کفپوش هــای  نصــب  بــرای  مصرف کننــده 
نصاب مجبور است از چسب های صنعتی استفاده کند 
کــه قابــل اشــتعال اســت. باید در محل مــورد نظر دقت 
داشــته باشــد تا انواع لوازم اشــتعال زا ماننــد آبگرمکن، 
شــومینه، پکیج، بخاری و گاز خوراک پزی حتماً خاموش 
باشــد. گاز نشــت گرفته از این چســب به محض روشن 
بودن موارد فوق سریع مشتغل می شود و باعث انفجار 
خواهد شد پس دقت به این موضوع بسیار مهم است.

اخبـــــــــــــــــار

سواری های پرتقاضا، اما با 
کمترین میزان رشد تولید

از  آبــان کمتــر  پایــان  تــا  ابتــدای ســال جــاری  از 
۵۹۰هــزار دســتگاه خــودرو ســواری تولیــد شــده، ایــن 
در حالــی اســت کــه خودروهــای ســواری پرتقاضاتریــن 
محصــوالت خودروســازان هســتند و قــول وزیر صمت، 
مســئوالن و خودروســازان بــر افزایــش تولیــد و عرضــه 
بــوده امــا آمــار تولیــد تاکنــون )با توجــه به اینکــه زمان 
زیادی تا پایان سال باقی نمانده است( نشان می دهد 
کــه بعیــد اســت امســال هــم بــه تولیــد یــک میلیــون 
دســتگاه خــودرو برســیم. این درحالیســت کــه افزایش 

تولید در خودروهای سنگین قابل توجه است.

به گزارش ایســنا، طبق آمارهای وزارت صمت، در 
هشــت ماهــه ســال جــاری، خودروســازان داخلــی ۵8۹ 
هزار و 400 دستگاه خودرو سواری تولید کرده اند که در 
مقایسه با ۵6۵ هزار و 400 دستگاه خودرو تولیدی در 
هشــت ماه ابتدایی ســال 1۳۹۹، تنها 24هزار دســتگاه 

بیشتر شده و رشد 4.2درصدی را ثبت کرده است.
بیشــترین رشــد تولیــد در بیــن خودروهــا در ایــن 
مقایســه آمار متعلق به کامیون، کامیونت و کشــنده ها 
اســت که رشــد ۷۵.۵درصدی داشــته اســت. تولید این 
خودروهای باری ســنگین از ۳۵20 دســتگاه تولیدی در 
مجموع هشــت ماه ســال گذشــته به 61۷۷دســتگاه در 

مدت مشابه سال جاری رسیده است.
پــس از آن، بیشــترین رشــد تولیــد را کمباین هــا و 
اتوبوس، مینی بوس و ون ها داشته اند؛ به ترتیب تولید 
کمباین  در هشــت ماهه امســال نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته 1۷.2درصــد و اتوبــوس، مینی بــوس و ون 

16.2درصد افزایش داشته است.
از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان آبــان بــه ترتیــب 
اتوبــوس،  1۳88دســتگاه  و  کمبایــن  4۹۹دســتگاه 
مینی بوس و ون تولید شــده اســت؛ این درحالیست که 
در مــدت مشــابه ســال 1۳۹۹ آمــار تولید ایــن خودروها 
11۹4دســتگاه  و  )کمبایــن(  ۳8۳دســتگاه  ترتیــب  بــه 

)اتوبوس، مینی بوس و ون( ثبت شده است.
 کمترین رشد تولید را تراکتورها در مقایسه آماری 
هشــت ماهه ســال جاری و مدت مشــابه ســال گذشــته 
داشــته اســت. تولیــد ایــن خودروهــا از 1۳هــزار و ۳۹۵ 
دســتگاه تولیــدی در هشــت مــاه ابتدایی ســال گذشــته 
بــه 14هــزار و 280دســتگاه در مدت مذکور ســال جاری 

رسیده و رشد 6.6درصدی را تجربه کرده است.
در مقابــل امــا تولیــد وانــت در هشــت ماهه 1400 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷.۷درصد کاهش 
تولید داشــته اســت. از ابتدای ســال جاری تا پایان آبان 
48هــزار و ۷۷۵دســتگاه وانــت تولیــد شــده اســت در 
حالیکــه در همیــن بــازه زمانــی در ســال گذشــته، تعداد 

وانت های تولیدی ۵4هزار و 828دستگاه بوده است.
الزم بــه ذکــر اســت عالوه بــر این ها، میــزان تولید 
الســتیک خودرو نیز در هشــت ماهه امســال نسبت به 
همیــن مــدت در ســال گذشــته کــه 1۷8هــزار و ۵00 تن 
بوده، به 1۷۳هزار و 400تن رســیده و افت 2.۹درصدی 

داشته است.

 کشور با کمبود پنبه

مواجه است
ادامه صفحه یک

بــه گــزارش خبرنگار ایلنــا، فاطمی امیــن در جمع 
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه تامیــن مالــی زنجیــره ای یک 
اقــدام مشــترک بیــن وزارت اقتصــاد، بانــک مرکــزی و 
وزارت صمــت اســت، اظهــار کــرد: این ایده از 1۰ ســال 
هزینه هــا،  کاهــش  و  بــوده  مطــرح  دنیــا  در  گذشــته 
کاهــش انحرافات منابع و افزایش دسترســی به منابع 

کمک می کند.
او ادامــه داد: در برخــی از مــوارد بــرای مثــال اگــر 
تولید یک کاالیی به 100 میلیون تومان نیاز دارد از سوی 
زنجیره هــای تولیــد آن 200 میلیــون تومــان تســهیالت 
تقاضــا می شــود؛ بنابراین ما با ایــن روش، میزان تقاضا 

به تسهیالت را به طور قابل توجهی کاهش دادیم.
وزیــر صمــت اضافــه کــرد: از دیگــر اقداماتــی که از 
ایــن رو شــاهد اجــرای آن خواهیــم بــود، ارائــه فاکتــور 
صورت حســاب الکترونیکــی اســت کــه باعــث می شــود 
فاکتورهای غیرواقعی یا جعلی برای تسهیالت در بخش 
تولید کاهش پیدا کند یا اینکه پس از این یک کاال از دو 

حلقه زنجیره تامین، وام دریافت نشود.
فاطمی امین همچنین با اشاره به مشکالت بخش 
پوشاک گفت: امروز کشور با کمبود پنبه مواجه است و 
در بخشی از اقالم پتروشیمی ها هم کمبودهایی وجود 
دارد بنابرایــن بــا مذاکراتــی که انجام شــده، قرار بر این 
اســت که واردات پنبه تســهیل شود تا دغدغه در تامین 

مواد اولیه برای تولید پوشاک را کاهش دهیم.
او همچنین درباره تعهدات ارزی تولیدکنندگان به 
بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برخی از فعاالن اقتصادی 
و تولیدکننــدگان بــه دالیــل متعــددی نتوانســتند تعهــد 
ارزی خــود را بــه بانــک مرکــزی برطــرف کننــد کــه تودیع 

برخی از این فعاالن اقتصادی منطقی است.
وزیر صمت افزود: یکی از دالیل بازگشت نداشتن 
ارز صادراتی تعیین شــده این اســت که قیمت صادراتی 
به درســتی درج نشــده اســت از این رو با بانک مرکزی 
تفاهماتی داشته ایم که درباره افرادی که دالیل منطقی 
بــرای اجرایــی نشــدن تعهــدات ارزی دارنــد، تصمیماتــی 

بگیریم که برای آنها رفع تعهد داشته باشیم.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی 
ایران می گوید دولت باید پیش از حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی، برخــی زیرســاخت های الزم 
را فراهــم و از برخــی نگرانی هــا، اطمینــان 

حاصل کند.
بــه گــزارش ایســنا، محمد قاســمی بیان 
کــرد: ارز 4200 تومانــی بــه چنــد حــوزه خاص 
محدود می شــود که مســتقیما بر روی زندگی 
مــردم تاثیــر دارد. از گنــدم و دارو گرفتــه تــا 
دانه های روغنی و نهاده های دامی، کاالهایی 
هســتند کــه بــه ســفره مــردم مرتبطنــد و بــه 
همین دلیل ایجاد تغییر در ساختار آنها، باید 
منوط به نهایی کردن تصمیماتی قاطع باشد.
دولتــی  ارز  حــذف  اینکــه  بیــان  بــا  او 
می توانــد بــه ایجــاد تغییــرات مثبــت در تولید 
داخلی منجر شود، توضیح داد: در حوزه هایی 
ماننــد دارو یا گنــدم این امکان وجود دارد که 
با افزایش حمایت از تولیدکنندگان، مقدمات 
افزایــش تولیــد ایــن محصوالت فراهم شــود، 
البتــه ایــن موضــوع بــه اجــرای سیاســت های 

حمایتی درست وابسته خواهد بود.
بــه گفته رئیس مرکــز پژوهش های اتاق 
بازرگانــی ایران، در صورتــی که بنا بر افزایش 
تولیــد دارو گذاشــته شــود امــا مثــال در حــوزه 
تامین مواد اولیه اقدامات الزم انجام نشــود، 
امــکان دســت یابی به اهــداف کالن این حوزه 

وجود نخواهد داشت.
سیاســت های  اینکــه  بیــان  بــا  قاســمی 
بــه شــکل شــفاف و  حمایتــی از مــردم بایــد 
دقیــق تشــریح شــود، گفت: مــردم نبایــد این 
نگرانی را داشته باشند که با حذف ارز 4200 
تومانــی زندگی آنها با مشــکالت جدید مواجه 
می شــود، از این رو ابالغ دقیق سیاســت های 
اجرایــی به دســتگاه های مختلــف و هماهنگ 

عمل کردن آنها اهمیت فراوانی دارد.
او با اشــاره به وابســتگی سیاســت حذف 
ارز 4200 تومانی به شرایط کالن کشور، بیان 
کــرد: اینکــه ما ارز را حــذف کنیم و به جای آن 
حمایت مستقیم از مردم را در دستور کار قرار 
دهیــم قطعــا اتفاق مثبتی خواهــد بود اما باید 

توجــه داشــت کــه در صــورت شــوک جدیــد به 
قیمــت ارز یــا افزایش تورم، میــزان تاثیرگذاری 
این حمایت های جدید از مردم کاهش خواهد 

کــه  چیــد  طــوری  را  مقدمــات  بایــد  و  یافــت 
حیــن ایــن تغییر در سیاســت گذاری، در ســایر 

بخش ها مشکالت جدیدی به وجود نیاید.

بــه گفتــه رئیــس اتــاق بازرگانــی اهواز، 
مقررات زدایــی  و  تلخیــص  تنقیــح،  شــورای 
مقــررات بیمــه ای، مصــوب کــرد کــه از ایــن 
پس صدور تمامی بخشــنامه های حوزه بیمه 
اتاق هــای  نظــر  اعمــال  بــا  اجتماعــی  تامیــن 
بازرگانی، تعاون، اصناف و کانون کارفرمایان 

انجام شود.
شــهال عمــوری در گفت وگــو بــا ایســنا بــا 
بیان اینکه یکی از مهمترین چالش های موجود 

در حــوزه کســب وکارها بخصــوص در اســتان 
خوزستان موضوع بیمه تامین اجتماعی است، 
اظهار کرد: علی رغم همکاری هایی که در استان 
از ســوی اداره کل تامیــن اجتماعــی خوزســتان 
صورت می گیرد اما بخشــی از رویه های ابالغی 
از ســوی ســازمان مرکزی بیمه تامین اجتماعی 
بــه چالش هــای جــدی بــرای فعــاالن اقتصــادی 

تبدیل شده است.
او افــزود: بــا پیگیری هــای پارلمــان بخش 

خصوصــی، در نهایــت شــورای تنقیح، تلخیص 
اخیــرا  بیمــه ای،  مقــررات  مقررات زدایــی  و 
بخشــنامه ای را ابــالغ کرده اســت کــه در آینده 
بروز چنین چالش هایی را کاهش خواهد داد.

عمــوری، اعمال نظر اتاق هــای بازرگانی، 
بخشــنامه های  صــدور  در  اصنــاف  و  تعــاون 
ارزش  بــا  دســتاوردی  را  اجتماعــی  تامیــن 
بــرای بخــش خصوصــی عنــوان کــرد و گفــت: 
و  اصــل ســه جانبه گرایــی  رعایــت  هــدف  بــا 

حــذف مقــررات متعــارض، تکــراری و افزایش 
شــفافیت در عملکــرد ســازمان، از ایــن پــس 
تمامــی بخشــنامه های این ســازمان بــا اعمال 

نظر بخش خصوصی خواهد بود.
و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  دبیــر 
خاطرنشــان  خوزســتان  خصوصــی  بخــش 
کــرد: ایــن تصمیــم شــورای تنقیــح، تلخیص و 
مقررات زدایــی مقــررات بیمــه ای باعــث بهبود 

محیط کسب و کار می شود.

بازرگانــی  اتــاق  عضــو هیات نماینــدگان 
اقتصــادی  کــه هیــچ فعــال  تهــران می گویــد 
بــا پرداخــت مالیــات مشــکلی نــدارد امــا در 
مهــم  مبنــای  بــه  کمتــر  گذشــته  ســال های 

مالیاتی در ایران توجه شده است.
عبــاس آرگــون در گفت وگــو بــا ایســنا، 
اظهــار کــرد: بــرای آنکــه نظــام مالیاتــی یــک 
کشــور شــفاف شــده و در مسیر درســت قرار 
بگیــرد باید دو شــرط را رعایــت کرد. مهم ترین 
موضــوع در ایــن حوزه عدالت مالیاتی اســت. 
مــا نمی توانیم توقع داشــته باشــیم که فشــار 
مالیاتــی بــر روی بخش هایی از اقتصاد باشــد 
و ســایر بخش هــا بــدون هیــچ محدودیتی کار 

خود را ادامه دهند.
او بــا بیــان اینکــه بخش های غیرشــفاف 

در اقتصــاد ایــران مالیات پرداخــت نمی کنند، 
توضیــح داد: کارمندهــای مــا بــه شــکل دقیــق 
و بــر اســاس قوانیــن کشــور، مالیــات خــود را 
نیــز  تولیــدی  واحدهــای  می کننــد،  پرداخــت 
بــا توجــه بــه اطالعــات ثبــت شــده هــر ســاله 
اظهارنامــه پــر کــرده و بــر اســاس آن مالیــات 
و  غیرشــفاف  بخش هــای  امــا  می دهنــد 
حوزه هایی که اطالعات آن به طور کامل ثبت 
نشــده، عمال هیچ مالیاتــی پرداخت نمی کنند 
و ایــن موضــوع کامال بر خــالف قاعده عدالت 

مالیاتی است.
عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران با اشــاره به 
رقــم بــاالی قاچاق در اقتصاد ایران، بیان کرد: 
ایــن رقم هــای بــزرگ قاچاق کاال در کشــور، از 
سویی بازار کاالهای داخلی را تهدید می کنند 

و از طــرف دیگــر از پرداخت هر نوع عوارض و 
مالیاتی نیز معاف هستند. ما باید راهی پیدا 
کنیم که این پول های کالن به شــکل شــفاف 
رصد شــوند و افراد مجبور شــوند که عوارض 
و مالیــات مربوط بــه آن را پرداخت کنند. این 
در حالی است که ما تولیدکننده را مجبور به 
پرداخــت تمــام عوارض و مالیــات می کنیم اما 

با قاچاقچی ها هیچ کاری نداریم.
آرگون درباره دومین مبنای مهم مالیاتی 
نحــوه  در  شــفافیت  موضــوع  گفــت:  کشــور 
استفاده از منابع مالیاتی نیز اهمیت فراوانی 
دارد. در ایــن تردیــدی نیســت کــه وقتی افراد 
بــه  پــول  ایــن  نهایــت  مالیــات می دهنــد، در 
نفــع آنهــا و در راســتای ارائــه خدمــات به آنها 
استفاده می شود اما ما باید نحوه هزینه کرد 

ایــن پــول را مشــخص کنیم تا مالیــات دهنده 
هزینه ناکارآمدی دولت را پراخت نکند.

حســاب های  رصــد  اینکــه  بیــان  بــا  او 
تجــاری بــه دولــت در ایجــاد عدالــت مالیاتــی 
همانطــور  داد:  ادامــه  کــرد،  خواهــد  کمــک 
کــه در بســیاری از کشــورها، دولــت بــر روی 
حســاب های تجــاری نظــارت دارد، ما در ایران 
نیــز باید تکلیف پول های کالنی که در شــبکه 
کنیــم.  مشــخص  را  می شــود  جابجــا  بانکــی 
نمی شــود کــه یــک قاچاقچــی ده هــا یــا صدها 
میلیارد تومان پول را در شــبکه بانکی کشــور 
جابجــا کنــد و هیچ نظارتی هم بر آن نباشــد، 
بــرای توســعه زیرســاخت ها و بهبــود عدالــت 
مالیاتــی باید این گام هــای مهم را با قاطعیت 

برداشت.

ایــران  بازرگانــی  اتــاق مشــترک  رئیــس 
و چیــن بیــان کــرد کــه چینی هــا پیش بینــی 
کرده انــد که بتوانند ســهم بزرگی در توســعه 
مکــران داشــته باشــند، بــرای ایــن کار تعداد 
زیــادی از شــرکت های چینــی بایــد در آنجــا 

مستقر شوند.
بــا  گفت وگــو  در  مالئــک  محمدحســین 
خبرگزاری ایلنا در مورد تاســیس کنســولگری 
براســاس  کــرد:  اظهــار  بندرعبــاس  در  چیــن 
روابــط  بــه  مربــوط  کــه  ویــن  کنوانســیون 
دیپلماتیــک اســت، کشــورها حق دارنــد دفاتر 
باشــند.  داشــته  دیگــر کشــورها  در  معادلــی 
یعنی اگر یک کشور در کشور دیگری سفارت 
یا سرکنســولگری داشــته باشد، کشور مقابل 
هــم می توانــد ســفارت یا کنســولگری داشــته 
باشــد. در واقــع تعــداد کنســولگری های ما در 
چین به سه عدد می رسد بنابراین چین طبق 
کنوانســیون روابــط دیپلماتیــک حق دارد ســه 

کنسولگری از ایران بگیرد.
او افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه روابــط دو 
کشــور افزایش زیادی داشــته و مــا پروژه های 
و  کرده ایــم  تعریــف  چینی هــا  بــرای  زیــادی 
در ایــران حضــور دارنــد و تعــداد چینی هــا در 
ایــران بیــن ۵ تــا 6 هــزار نفــر اســت، بنابراین 
بــرای مســائل و مشــکالتی کــه با آنهــا روبه رو 
می شــوند، نیاز به کنســولگری دارند. احتماال 
کنســولگری تهــران کفاف این تعــداد را نداده 
و به همین علت درخواســت یک کنســولگری 

دیگر را هم داده اند.
گفــت:  چیــن  در  ایــران  ســابق  ســفیر 

بندرعبــاس مهم ترین هــاب رفت وآمــد دریایی 
کشــور محسوب می شــود و همه کشتی هایی 
که از چین می آیند یا به این کشــور می روند، 
حتمــا در بندرعبــاس لنگر می گیرنــد. بنابراین 
بــرای رتــق و فتــق امــور آنهــا ایــن کنســولگری 

ایجاد می شود.
پیش بینــی  چینی هــا  کــرد:  تصریــح  او 
کرده انــد کــه بتوانند ســهم بزرگی در توســعه 
مکــران داشــته باشــند، بــرای ایــن کار تعــداد 
آنجــا  در  بایــد  از شــرکت های چینــی  زیــادی 
مســتقر شــوند. عــالوه بــر ایــن فعالیت هایــی 
در چابهــار نیــز دارنــد. ایــن هــم نیــاز بــه یــک 
کنسولگری دارد تا از این اتباع چینی حمایت 
کنــد. بنابرایــن این موضوع یک اقدام تکنیکی 

پیش بینی شده و درست است.
مالئک خاطرنشــان کرد: این کنسولگری 
به تســهیالت آنچه در این منطقه وجود دارد 
کمــک می کنــد. بعید اســت کــه با افتتــاح این 
کنســولگری پروژه جدیدی تعریف شــود بلکه 
چــون پروژه هــا تعریف شــده این کنســولگری 
در  خاصــی  تاثیــر  بنابرایــن  می شــود.  ایجــاد 
مــراودات تجــاری نخواهــد داشــت. یک چینی 
بــرای کار در ایــران بعــد از یــک ســال بایــد از 
کشــور خــارج شــود و دوبــاره برگــردد چراکــه 
مقــررات کار مــا، اتبــاع خارجــی را بــا مقررات 
خاصــی می پذیــرد. عــالوه بــر این وقتــی اتباع 
بــا  جامعــه  در  داریــم  کشــور  در  را  بیگانــه 
مشــکالتی هــم روبه رو می شــویم. بــرای مثال 
اســت  ممکــن  مســائل حقوقــی  و  مشــکالت 
پیــش بیایــد. همه اینها نیــاز ایجاد می کند که 

یــک کنســولگری از تبعــه خود حمایــت کند یا 
مشکل را حل کند.

 بیشتر چینی های مقیم ایران

در جنوب شرقی زندگی می کنند
زمینــه  ایــن  در  نیــز  حریــری  مجیدرضــا 
تجــاری  امــور  بــه  کنســولگری  کــرد:  اظهــار 
نمی پــردازد بلکــه بــه امور کنســولی رســیدگی 
می کند. ما عالوه بر ســفارت ســه کنسولگری 
در شــانگهای، گوانجــو و هنگ کنــگ داریم اما 
چیــن در ایــران فقــط یــک دفتــر ســفارت دارد  
معمــول این اســت که یک کشــور درجایی که 
صــالح می دانــد یــک کنســولگری بــر اســاس 

تفاهمات دو طرف تاسیس می کند.
او افــزود: ایــران نزدیک به بیســت ســال 
اســت کــه در چیــن کنســولگری های خــود را 
تأســیس کــرده اســت و ایــن بــه تعــداد اتبــاع 
ایرانی که در آن نقطه از چین هستند مربوط 
می شــود. چیــن هــم بــر مبنــای تعــداد اتبــاع 
چینی که در بندرعباس یا جنوب شرقی ایران 
مثل کرمان، سیرجان و رفسنجان مشغول به 
کار هستند کنسولگری تاسیس می کند تا به 

این اتباع سرویس دهد.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و 
چیــن بیــان کــرد: بخش زیــادی از اتباع چینی 
که در ایران زندگی می کنند در نواحی جنوب 
شــرقی ایــران در صنایعــی ماننــد شــرکت های 
و  هســتند  کرمــان  در  کــه  خودروســازی 
ســیرجان،  در  کــه  ســرمایه گذاری هایی 
و  سیســتان  از  بخش هایــی  و  رفســنجان 

بلوچســتان مانند چابهار دارند و احتمال دارد 
در آینــده هــم اتفــاق بیافتــد، مشــغول به کار 
هســتند بنابرایــن دولت چین احســاس کرده 
که برای خدمات دهی به اتباع خود در جنوب 
شرقی ایران باید یک دفتر نمایندگی تاسیس 

کند و این هیچ ارتباط تجاری خاصی ندارد.
او افــزود: طبــق تفاهماتــی کــه در ســال 
2016 در زمــان ســفر رئیس جمهــوری چین به 
ایران، با این کشــور کردیم، یکی از تفاهمات 
ایجــاد شــهرک های صنعتــی بــود کــه عمومــا 
جانمایــی شــهرک های  بــرای  ایــران  پیشــنهاد 
صنعتی مشترک بین ایران و چین در جاسک 
و نواحــی جنــوب شــرقی کشــور ماننــد مکران 

بوده است.
حریــری گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه قــرار 
اســت طبــق ســند 2۵ ســاله، همکاری هــای 
ایــران و چیــن گســترش پیــدا کنــد و از آنجــا 
جنــوب  و  جنــوب  نواحــی  در  ســرمایه گذاری 
شــرقی کشــور چــه در حوزه هــای نفــت و گاز 
و پتروشــیمی و چــه در حوزه هــای صنعتــی و 
چه در توســعه  زیرســاخت ها برای کشــورهای 
خارجی جذاب تر است، بسیاری از چینی هایی 
کــه در ایــران زندگی می کنند در همان نواحی 
و  سیســتان  هرمــزگان،  مکــران،  ســواحل 
بلوچســتان و بوشــهر مســتقر هستند، دولت 
چیــن الزم دیــده کــه نزدیــک بــه محلــی کــه 
تاســیس  دفتــری  می کننــد  زندگــی  چینی هــا 
کنــد تــا راحت تــر به اتباع خود ســرویس دهد 
تــا برای امور کنســولی خود مجبور نباشــند تا 

تهران بیایند.

رئیس اتاق ایران و چین: پکن به دنبال افزایش سهم خود از توسعه 
مکران است

آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران: قاچاقچی را رها کردیم از 
تولیدکننده مالیات می گیریم

صدور بخشنامه های تامین اجتماعی منوط به نظر 
بخش خصوصی شد

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران: حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی باید منوط به نهایی کردن 

تصمیماتی قاطع باشد
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نخستین حراج الکترونیکی 
اموال تملیکی آغاز شد

تملیکــی امــوال فــروش و جمــعآوری ســازمان
اعالمکــرد:نخســتینحــراجامــوالتملیکــیبــهصورت
الکترونیکشنبه،۱۱دیماهبا١٠پارتیازاستانتهران

برایعموممردمدردسترساست.
بــه گــزارش ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال 
تملیکــی، طبــق اطالعــات به دســت آمــده از حراج هــای 

بعدی میزان پارتی ها افزایش خواهد داشت.
در  شــرکت  بــرای  متقاضیــان  اســاس،  ایــن  بــر 
حراج هــای امــوال تملیکــی نیــاز اســت ابتــدا بــا انجــام 
پــول  کیــف  ســپس  و  شــوند  هویــت  احــراز  ثبت نــام، 

الکترونیکی خود را معرفی کنند.
ایــن ســازمان اعالم کــرد: متقاضیــان بــرای رویــت 
شــرایط عمومــی فــرو، همچنیــن شــماره تلفــن و آدرس 
مدیریت اموال تملیکی استان تهران از امروز به نشانی 

www.haraj.tamliki.ir مراجعه کنند.

همچنیــن بازدیــد از کاالهای مطرح شــده در حراج 
الکترونیک از دیروز تا 14 دی ماه سال جاری از ساعت ۹ 

صبح  تا 14 امکان پذیر خواهد بود.

تداوم معافیت مالیاتی 
 بخش حمل و نقل

از مالیات بر ارزش افزوده
معــاوندرآمدهایمالیاتیســازمانامــورمالیاتی
کشــوراعالمکردکهبراســاسقانوندائمیمالیاتبر
ارزشافزودهمصوبمجلسشورایاسالمی،خدمات
حملونقل)اعمازبارومسافر(درونوبرونشهری
وبیــنالمللــیجــادهای،ریلــیودریایــیازپرداخــت

مالیاتبرارزشافزودهمعافاست.
به گزارش ســازمان امور مالیاتی محمد مســیحی 
اظهــار کــرد: قانــون دائمــی مالیــات بــر ارزش افــزوده 
الزم   1400/10/1۳ تاریــخ  از   ،1400/0۳/02 مصــوب 
االجرا اســت و مشــموالن ایــن قانون مکلــف به اجرای 
تکالیــف قانونــی جدیــد و رعایــت مقــررات موضوع این 

قانون هستند.
وی افــزود: براســاس جــزء )1۳( بنــد )ب( ماده )۹( 
قانــون دائمــی مالیــات بــر ارزش افــزوده، خدمات حمل 
 و نقــل ) اعــم از بــار و مســافر( درون و بــرون شــهری و

بیــن المللــی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده معاف است.

گفتنــی اســت خدمــات حمل و نقل هوایــی اعم از 
بار و مســافر به نرخ ۹ درصد مشــمول مالیات بر ارزش 

افزوده است.
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده یکــی از قوانیــن 
مترقــی نظــام مالیاتــی اســت که اجــرای آزمایشــی آن از 
ســال 1۳8۷ آغاز شــد و بر اســاس اعالم ســازمان امور 

مالیاتی از 1۳ دی ماه امسال دانمی می شود.

عزم دولت سیزدهم 
برای اتمام پروژه فرودگاه 

بین المللی قم 
آیتهللاسیدابراهیمرئیسیدرسفردوروزهبه
قــمبــامرورجایگاهمهمشــهرقمدرمیانمســلمانان،

خواستاراتمامپروژههاینیمهتمامایناستانشد.
رئیــس جمهــوری فــرودگاه قــم را یکــی از مهمترین 
پروژه هــای نیمــه تمــام اســتان  عنــوان کــرد و افــزود: 
»برنامــه ای طراحــی کردیــم تــا در مدت زمــان کوتاه این 

پروژه به ساماندهی مطلوب برسد.«
رئیســی در جلســه شــورای اداری اســتان قم نیز با 
یادآوری دو پروژه فرودگاه و مونوریل قم  گفت: »زمانی 
که در قوه قضائیه بودم قرار شد  با رفع مشکل مجری 
طــرح فــرودگاه قــم  پــروژه نهایــی شــود . اســتاندار باید 

پیگیری کند تا زودتر این پروژه ها به نتیجه برسد.«
رئیــس  دیــدار  در  هــم  شــیرازی  مــکارم  آیــت هللا 
جمهــور ی بــا توجــه بــه جایگاه ویژه قم در جهان اســالم 
بیان کرد: »شــهر قم متعلق به تمام مســلمانان اســت. 
در ایــن شــهر حــرم حضــرت معصومــه )س(، جمکــران و 
حــوزه علمیــه فعال اســت و ســالیانه میلیون هــا  رفت و 
امــد انجام می شــود لذا راه اندازی فــرودگاه از ضروریات 

است.«

تشکیلکارگروهفرودگاهقم
رستم قاسمی وزیر راه و شهر سازی هم از تشکیل 
کارگــروه فــرودگاه قــم خبر داد و افــزود: »این کار گروه 

ابعاد فنی و اقتصادی این پروژه را بررسی می کند.«
 امیر شــفیعی عضو هیئــت مدیره فرودگاه قم نیز  
ســفر آیــت هللا رئیســی را مایــه دلگرمــی و نویــد بخــش 
روزهــای توســعه، شــکوفایی اقتصاد  و اتمــام پروژه  های 

نیمه تمام استان قم بیان کرد.
وی بــا یــادآوری اینکــه پــروژه فــرودگاه بین المللــی 
قــم از زمــان شــروع احــداث، ایــن همدلــی و پیگیــری 
مسوالن را شاهد نبودیم گفت: »کما اینکه طی 8 سال 
گذشــته  مســئوالن وزارت راه و شهرســازی و برخــی از 
مدیــران اســتانی  هیــچ عالقه ای بــه راه انــدازی فرودگاه 
قم نداشتند و تنها اقدام به سنگ اندازی و ایجاد موانع 

می کردند.«
عضــو هیئــت مدیــره فــرودگاه قــم ادامــه داد: »اما 
بــه لطف الهــی در  دوران ریاســت قــوه قضائیــه آیت هللا 
رئیســی  شــاهد بررســی کارشناســی  و حــل مشــکالت 
فرودگاه قم بودیم و امیدواریم مسئوالن  دولت مردمی 
ســیزدهم  گام بــه گام  مــا را در ایــن  پــروژه ملــی کــه 
در اوج تحریم هــای ظالمانــه کشــورهای غربــی در حــال  
ســاخت ان هســتیم فرودگاهی که مقصد بیش از ۳00 
میلیون شــیعه در اقصی نقاط جهان اســت و در رشــد و 
توســعه گردشــگری مذهبی نقشی مهم و اساسی دارد، 
یاری کنند تا یک میراث ماندگار  در صنعت حمل و نقل 
هوایی کشور را بتوانیم برای مردم انقالبی و شهید پرور 

قم ارائه دهیم.«

 حمایت گسترده

از نامزد کویت برای سمت 
دبیرکلی اوپک

برخــیمنابــعاعــالمکردنــدکــهنامزدکویــتبرای
احرازســمتدبیرکلیاوپکحمایتگستردهایدراین

سازماندارد.
به گزارش ایلنا از رویترز؛ دو منبع اعالم کردند که 
هیثــم الغیــص، نماینده پیشــین کویــت در هیئت عامل 
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفت )اوپــک( که نامزد 
دبیرکلی این سازمان پس از پایان دوره محمد سانوسی 
بارکیندو، دبیرکل کنونی شده، حمایت گسترده اوپک را 
دارد و انتظــار نمــی رود بارکینــدو بخواهد برای یک دوره 

دیگر نامزد شود.
ایــن دو منبــع گفتنــد: الغیــص تنهــا نامــزد ســمت 

دبیرکلی این سازمان است.
یک منبع دیگر هم اظهار کرد: انتظار می رود اوپک 
در نشســت ایــن هفتــه خــود دبیــرکل جدیــدی انتخــاب 

کند.
دوره فعالیت بارکیندو نیجریه ای در سمت دبیرکل 
اوپک، چهارم  ژوئیه به پایان می رســد، وی اواســط سال 
2016 این سمت را به عهده گرفت و در سال 201۹ برای 

یک دوره سه ساله دیگر انتخاب شد.
بارکینــدو اوپــک را در یــک دوره بی نهایــت دشــوار 
هدایــت کــرد که طی آن قیمت ها چند بار کاهش یافت 
و حتــی در ســال 2020 و در زمــان آغــاز بحــران شــیوع 

ویروس کرونا به زیر صفر سقوط کرد.
وی همچنین به توافق کاهش تولید اوپک پالس با 
تولیدکنندگان غیرعضو اوپک مانند روسیه برای کاهش 
تولیــد جهانــی نفت و متــوازن کردن بازار از ســال 2016 

کمک کرد.

تعطیلی نیروگاه های برق 
هسته ای آلمان در بحبوحه 

بحران انرژی
آلمــاندربدتریــنشــرایطممکــنیعنــیدراوج
بحرانانرژیدراروپا،۳نیروگاههســتهایدیگررادر

روزجمعهتعطیلکرد.
به گــزارش تســنیم بــه نقل از راشــاتودی، آلمان در 
تــالش بــرای نصف کــردن ظرفیــت تولید برق هســته ای 
کشــورش، ۳ نیــروگاه هســته ای دیگــر را در روز جمعــه 
تعطیــل کــرد. ایــن اقــدام در شــرایطی صورت گرفتــه که 

اروپا بدترین بحران انرژی در تاریخ را تجربه می کند.
انتظــار مــی رود این تعطیلی ها قیمــت گاز و انرژی 
را باالتــر ببرنــد. آنــگال مــرکل، صدراعظــم آلمــان پــس از 
فاجعــه هســته ای فوکوشــیما در 2011 تصمیــم گرفــت 

انرژی هسته ای را کامالً کنار بگذارد.
برلیــن قصــد دارد تــا پایــان 2022 کل تولیــد بــرق 

هسته ای خود را متوقف کند.
آلکســی موخین، مدیر مرکز مطالعات سیاســی در 
مســکو، عقیــده دارد دولــت فــدرال آلمان بایــد اقدامات 
جــدی جهــت جلوگیری از تعطیلی ایــن نیروگاه ها انجام 
دهــد امــا ظاهــرا به خاطــر قوانیــن اقتصــاد پــاک چنیــن 

اجازه ای ندارد.
انــرژی  قیمــت  بی ســابقه  افزایــش  بــه  توجــه  بــا 
در سراســر قــاره اروپــا، به نظــر می رســد تعطیلــی ایــن 
پاالیشگاه ها در بدترین زمان ممکن صورت گرفته است. 
قیمــت گاز طبیعــی در اروپا در ماه دســامبر به 18۷.۷8 
برابــر   10 یعنــی  رســید  مــگاوات ســاعت  هــر  در  یــورو 
باالتــر از ابتــدای 2021. قیمــت برق هــم به همین ترتیب 

روبه افزایش است.
طبق گفته  موخین، مقامات آلمان در دامی گرفتار 
شــده اند کــه توســط برلیــن پهن شــده اســت. وی اظهار 
تعجــب کــرد کــه چــرا اتحادیــه اروپــا تــالش می کنــد در 
بحبوحه بدترین بحران انرژی که منابع مالی شهروندان 
اروپــا را خالــی کــرده، سیاســت های انرژی پــاک را ادامه 

دهد.
جهانــی  اقتصــاد  بایــد  انــرژی  گفت:»بحــران  وی 
و سیاســت انــرژی پــاک را اصــالح کنــد امــا ایــن اتفــاق 
نمی افتد و دلیل آن تعصب، غرور بی جا، خودخواهی و 

سرسختی شرکای اروپایی است«.

افزایش 10 درصدی مصرف 
گاز در نیروگاه ها 

معــاونوزیــرنفــتدرامــورگازاعــالمکــردکهاز
ابتــدایامســالتاکنــون،نیروگاههــابهطــورمیانگیــن
روزانــه۲۱۸میلیــونمترمکعــبگازمصــرفکردهانــد
کهنســبتبهمدتمشــابهپارســال،۱۰درصدافزایش

یافتهاست.
چگنــی،  مجیــد  گاز،  ملــی  شــرکت  گــزارش  بــه 
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز در ایــن باره گفــت: این در 
حالی اســت که ســرمای زودرس امســال و افزایش ســه 
درصدی مشــترکان، افزایش مصــرف بی رویه گاز به ویژه 
در بخش خانگی و تجاری را نیز به همراه داشته است.
وی ادامه داد: درواقع با زمســتان زودرس امســال 
کــه از اوایــل آبان مــاه آغــاز شــد، در نیمــه دوم ایــن مــاه 
نســبت بــه همیــن بــازه زمانی در ســال ۹۹ و پنج ســال 
گذشــته، مصــارف خانگــی و تجــاری به واســطه بــرودت 
بیش از حد هوا به ویژه در اســتان های شــمالی کشــور، 

افزایش 20 درصدی را تجربه کرد.
بــا  ایــران همچنیــن  مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز 
بیــان اینکــه مقــدار گاز تحویلی به خطوط نیــز از ابتدای 
امســال تاکنون بــا تحویل میانگین روزانــه ۷0۷ میلیون 
مترمکعــب، چهــار درصــد افزایــش یافتــه اســت، افزود: 
این در حالی اســت که با تالش بی وقفه و شــبانه روزی 
همکارانمان در اقصی نقاط کشور، تالش شده با وجود 
افزایش مصرف در بخش خانگی، تاکنون روزانه به طور 
میانگین بیش از ۳40 میلیون مترمکعب گاز در مجموع 
بــه صنایــع و نیروگاه ها تحویل  شــود کــه بیش از مقدار 

تعهد شرکت ملی گاز ایران در این زمینه است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

مرکــزآمــاردرتازهتریــنگــزارشخــود
اعــالمکردکهرشــداقتصــادیبدوننفتدر

تابستانامسالبه۳.۳درصدرسید.
مرکــز آمــار در پایــان هــر فصل گزارشــی 
از وضعیــت اقتصــادی را ارائــه می کنــد. براین 
اســاس در تابستان امسال محصول ناخالص 
داخلــی بــدون نفــت بــه قیمــت ثابــت ســال 
1۳۹0 به رقم یک میلیون و 62۳ هزار و 21۳ 

میلیارد ریال بوده است. 
همچنیــن در ایــن دوره رشــد اقتصادی و 
رشد اقتصادی بدون نفت به ترتیب برابر 4.2 

و ۳.۳ درصد بوده است.
خدمــات  و  کاالهــا  قیمــت  شــاخص 
بــر   ١٤٠٠ تابســتان  در  کشــور  کل  مصرفــی 
مبنــای ســال ١٣٩٥ نیــز ۳۳8.۷ بــوده اســت 
کــه نــرخ تــورم 12 ماه منتهی به شــهریور ماه 
١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه قبل نرخ 4۵.8 

درصد بوده است.
همچنین نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ســاله 
و بیش تــر ۹.6 درصــد بــوده اســت که نســبت 
بــه فصــل قبــل، هشــت دهــم واحــد افزایــش 

داشته است.
براساس این گزارش، جمع کل نقدینگی 
کشــور بــه 40 هزار و 6۷6 هــزار میلیارد ریال 
رسیده است که نسبت به پایان سال گذشته 

1۷ درصد رشد داشته است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با 
18.6 درصد افزایش نســبت به فصل گذشــته 
بــه یــک میلیــون و ۳86 هــزار و 4۵1 واحــد 
رســیده است. در این فصل ارزش جاری بازار 
سهام با 1۹.۳ درصد افزایش نسبت به فصل 
گذشته به رقم ۵6 میلیون و ۹4 هزار و ۹04 

میلیارد ریال رسید.
بــازار  معامــالت  کل  ارزش  همچنیــن 
 ۳14 و  میلیــون  بهــادار چهــار  اوراق  بــورس 

هــزار و ۵86 میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه 
درصــد   6۳.۷ گذشــته  فصــل  بــه  نســبت 

افزایش داشته است.
هــزار   10 کشــور  گمــرک  از  واردات  کل 
و 810 هــزار تــن و بــه ارزش 12هــزار و 80۹ 
میلیــون دالر بــوده اســت کــه نســبت به دوره 
مشــابه ســال قبــل از نظر وزنــی ۳۹.۹ درصد 
درصــد   ۳۷.6 ارزش  لحــاظ  بــه  و  افزایــش 

افزایش داشته است.
در ایــن فصــل کل صــادرات غیرنفتی از 
گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران 2۹ هــزار و 

81۳ هــزار تــن و بــه ارزش 10 هــزار و ۹80 
میلیون دالر بوده اســت که نســبت به دوره 
مشــابه ســال قبــل از نظــر وزن ٢٠٥ درصــد 
درصــد   ۵2.1 ارزش  لحــاظ  بــه  و  افزایــش 

افزایش داشته است.
در بهــار١٤٠٠ متوســط قیمت هر بشــکه 
نفــت خــام ســبد اوپــک 66.1 دالر بوده اســت 
کــه نســبت بــه فصــل زمســتان 12.8 درصــد 
افزایــش داشــته اســت.میانگین قیمت ســکه 
طــرح جدیــد  11۳ میلیــون و ۵64 هــزار ریال، 
نیــم ســکه ۵8 میلیــون و ۷۵6 هــزار ریــال و 

ربع ســکه ۳6 میلیون و ۷26 هزار ریال بوده 
اســت که نســبت به فصل گذشــته به ترتیب 
8.۷ درصد افزایش، یک و ۳.8 درصد کاهش 

داشته است.
برابــر  آزاد  بــازار  در  دالر  نــرخ  متوســط 
2۵8 هزار و ۳1۹ ریال بوده است که نسبت 
بــه فصــل قبــل 10.1 درصــد افزایــش داشــته 
اســت.همچنین متوســط قیمت یــورو در بازار 
آزاد برابر ۳0۵ هزار و ۳84 ریال بوده اســت 
کــه نســبت به فصل قبــل 8.۷ درصد افزایش 

داشته است.

معــاونامــورمجلــسرئیــسجمهــوری
گفــتکــهدرطــرحاختصاصســهمیهبنزین
بــهافــرادبــهجــایخودروهــا،تعاملــیمیــان
مجلسودولتوجودداردونظرنمایندگان

تامینمیشود.
ســید  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
محمد حســینی در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
اینکــه بــا وجــود تــالش وافــر دولــت و مجلس 
بــرای ارتقاء معیشــت مردم، چقــدر میان این 
وجــود  هماهنگــی  اظهارنظر هــا  در  قــوه  دو 
دارد؟ افزود: نخســتین اولویت دولت مردمی 
ســیزدهم، مســئله ســالمت مردم است که با 
عنایت الهی و با اهتمام جدی، تا حد زیادی از 
مشکالت از سر راه برداشته شد و امیدواریم 

بساط کرونا به طور کامل برچیده شود.
وی گفت: دومین مسئله و دغدغه دولت 
مســائل اقتصــادی و معیشــت مــردم بــود کــه 
نهایت تالش صورت گرفت و با حضور معاون 
و دســتیار اقتصــادی، تیــم اقتصــادی دولــت؛ 
تقویت و از همه صاحبنظران و اندیشــمندان 

کمک گرفته شد تا بتوانند طرح ها و ایده های 
خود را ارائه دهند و بحث سند تحول هم که 
در دولت مطرح اســت بخش مهمی از آن به 

مسئله اقتصادی مربوط می شود.
حســینی افــزود: افزایــش تولیــد، ایجــاد 
اشتغال، رونق اقتصادی و جذب سرمایه گذاری 

مهم ترین برنامه های اقتصادی دولت است.
معــاون امــور مجلــس رئیــس جمهــوری 
گفــت: دولت در خصوص تصمیماتش ســعی 
دارد کــه بــا نمایندگان مجلس تعامل داشــته 
باشــد و قبــل از ارائــه الیحه بودجــه 1401 این 

تعامل صورت گرفت و
بــا  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
ویــژه  بــه  مجلــس  مختلــف  کمیســیون های 
اقتصــادی و بــا برخــی فعــاالن و صاحبنظــران 
اقتصــادی جلســه ای برگزار کرد کــه در نهایت 

الیحه ای تقدیم مجلس شد.
حســینی افزود: دربــاره بنزین نیز همان 
طور که سخنگوی دولت اعالم کرد به گونه ای 
خواهــد شــد کــه یارانه ها عادالنه توزیع شــود 

چــرا کــه مــا یارانه هــای پنهــان و پیــدا داریم و 
مشــخص اســت که عادالنــه توزیع نمی شــود 
و آن هــا کــه آب، بــرق، گاز و بنزیــن بیشــتری 
بیشــتری  یارانــه  واقــع  در  می کننــد  مصــرف 
نصیبشــان می شــود و در مقابل آن ها که کم 
مصــرف ترنــد یا مثال خودرویی ندارند از یارانه 

کمتری بهره مند می شوند.
بــه ســمت  بایــد  بــه تدریــج  وی گفــت: 
عدالت حرکت کنیم که نمونه آن طرح بنزین 
اســت کــه به جای اینکه به خــودرو تعلق پیدا 

کند به افراد داده شود.
جمهــور  رئیــس  مجلــس  امــور  معــاون 
در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه طــرح 
اختصاص سهمیه بنزین به افراد از چه زمانی 
اجــرا می شــود؟ گفــت: بحث هایــی در دولــت 
مطرح است که در ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولــت و ســتاد تنظیــم بــازار کار می شــود و 

امیدواریم نتیجه خوبی داشته باشد.
حســینی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بر 
اینکــه آیــا اجرای این طرح بدون مطرح شــدن 

آن در الیحه بودجه امکان پذیر است؟ افزود: 
مطــرح  الیحــه  در  نماینــدگان  پیشــنهاد های 
اســت و هنــوز جــای جرح و تعدیــل در بودجه 
شــوری  دو  را  بودجــه  امســال  و  دارد  وجــود 
کردند و قرار شد در شور اول، کلیات تصویب 
شــود، بعد به کمیســیون تلفیق برود و مجدد 

برگردد که این در حال بررسی است.
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنی بــر اینکه 
امکان دارد این طرح امسال اجرا شود؟ گفت: 
بــه هــر حــال نظــر نماینــدگان تامین می شــود 
در  می کنیــم  تــالش  و  دارد  وجــود  تعامــل  و 
اولین فرصت جلســه مشــترکی بــا نمایندگان 
داشته باشیم تا از نظر آن ها در خصوص ارز 
ترجیحی، یارانه ها و موضوع بنزین و سوخت 

استفاده کنیم.
معــاون امــور مجلس رئیس جمهوری در 
پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه چقدر دولت 
اصــرار دارد طــرح بنزیــن را امســال اجرا کند؟ 
افزود: دوســتان اقتصادی دولت باید جزئیات 

این مسئله را مطرح کنند.

عضــومجمــعتشــخیصمصلحــتنظام
گفــتکــهتــکنرخیشــدنارزکــهدرالیحه
بودجهســالآیندهنیزآمدهاســتبهبهبود
توسعهصادراتکمکمیکندوایرانکانون

وقطب)هاب(تجاریمنطقهمیشود.
به گزارش ایرنا، علی آقامحمدی با بیان 
یکــی  بودجــه 1401 گفــت:  ارزی در  مباحــث 
از مهمتریــن ویژگی هــای بودجــه ســال آینده، 
توســعه  بــه  کــه  اســت  ارز  تک نرخــی شــدن 
صــادرات کشــور کمــک می کنــد و طبــق الیحه 
و  عجیــب  مالحظــات  آینــده،  ســال  بودجــه 
غریــب در مباحــث ارزی برداشــته می شــود و 
ایــران می توانــد کانون و قطــب )هاب( تجاری 

منطقه شود.
وی کــه در مراســم امضــای تامیــن مالــی 
زنجیره تولید بین وزارتخانه های امور اقتصادی 
و دارایــی و صنعــت، معــدن و تجــارت و هفــت 
بانــک در محــل بانــک مرکزی ســخن می گفت، 
از  مرکــزی  بانــک  و  بانکــی  سیســتم  افــزود: 
مدت هــا قبــل بــه دنبــال تحقــق تامیــن مالــی 
زنجیــره ای بــرای کمــک بــه زنجیــره تولیــد بوده 
است که امروز نقطه آغاز این عملیات است.

آقامحمــدی ابــراز امیــدواری کــرد منابــع 
سرگردان به نام تولید نداشته باشیم و منابع 
به سمت تولید هدایت شود و به دریافت وام 

به سبک گرفتن پول خاتمه دهیم. 

رئیــس گــروه اقتصــادی معاونــت بررســی 
دفتــر رهبــر معظــم انقــالب گفت: ایــن موضوع 
بــه حــوزه ارزی نیــز بایــد تعمیم یابــد، به عنوان 
نمونــه شــرکت های صنایع غذای کنسرســیومی 
برای صادرات تشکیل داده اند، بازارهای جهانی 
را بیــن خودشــان تقســیم کــرده و بــه صــورت 
مشــترک بــه کشــت فرامــرزی روی آورده اند که 

درآمدهای ارزی آنها نیز باید نظام مند شود.
وی بــر اهمیــت بــورس در ایــن حــوزه نیــز 
تاکید کرد و ادامه داد: باید در روند این عملیات 
بتوانیم بورس را تقویت کنیم و اتفاقا بســیاری 
از مشکالت شرکت های بورسی در همین حوزه 
اســت و از این پس باید به شــرکت های بورسی 

تسهیالت داده شود.
آقامحمدی افزود: بســیاری از مشــکالت 
بانک هــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه در بخــش 
تامیــن مالــی شــرکت ها، زمینــی را بــه عنــوان 
وثیقــه در اختیــار بانک ها قــرار می دهند و در 
واقع زمین سوخته ای را با قیمت باال به بانک 

می فروشند. 
وی تصریح کرد: باید شرکت های بورسی 
در جریــان تامین مالی زنجیــره ای قرار بگیرند 
تــا ســهام وثیق باشــد و از این طریــق فقط به 
شــرکت های بورســی تســهیالت داده می شود 
و بخشــی از مشــکالت این شــرکت ها برطرف 

خواهد شد.

شــورای مجلــس پژوهشهــای مرکــز
 ۱۴۰۱ بودجــه الیحــه بررســی در اســالمی
راهکارهایتســویهبدهیهــایبخشبرقرا

بررسیکرد.
بــه گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلس 
شــورای اســالمی، معاونــت مطالعــات تولیدی 
این مرکز در گزارشــی، الیحه بودجه 1401 در 

بخش صنعت برق را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: احکام الیحه 
بودجــه ســال 1401 در بخــش بــرق تغییراتــی 
نســبت بــه قانــون بودجــه ســال 1400 دارد، 

امــا موضوعاتــی از قبیــل عــوارض بــرق، بیمــه 
مشــترکان خانگی و تجــاری، نصب کنتورهای 
بــرق  پرمصــرف  مشــترکان  بــرای  هوشــمند 
مشــابه قانــون بودجــه ســال 1400 در الیحــه 

تکرار شده است.
در ایــن گــزارش تصریــح شــد: دو جــزء 
مهــم از تبصره هــای قانون بودجه ســال 1400 
بــا موضــوع تســویه بدهــی طرح هــای تملــک 
دارایی هــای ســرمایه ای بخــش بــرق بــا مابــه 
التفــاوت قیمــت تکلیفــی و قیمت تمام شــده 
و تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی در بخش 

بــرق از الیحــه بودجه ســال 1401 حذف شــده 
اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت و اینکــه هیــچ 
ایــن موضــوع وجــود  بــرای  ســازوکار دیگــری 
ندارد پیشنهاد می شود احکام متناظر آنها در 
قانــون بودجه ســال 1400 همراه بــا تغییراتی 

در الیحه بودجه سال 1401 ابقا شود.
در ادامه این گزارش تاکید شــده اســت: 
طرح تأمین مالی نوسازی شبکه های فرسوده 
از محل واگذاری بخشــی از اموال و دارایی ها 
در الیحه بودجه سال 1401 حذف شده که به 
دلیل نوع مالکیت که کمترین آن خرید بوده 

است، لزومی به ابقای آن دیده نمی شود.
بخــش  پژوهش هــای مجلــس در  مرکــز 
دیگــری از ایــن گــزارش یــادآور شــد: در مــورد 
ســوخت صرفــه جویــی شــده نیروگاه هــا کــه 
پیش تر در تبصره »1۵« وجود داشــت، ردیف 
جدیــدی در تبصره »14« اضافه شــده که فقط 
بــرای تعهــدات ســوخت صرفــه جویی شــده در 
نیروگاه ها با استناد به ماده )61( قانون اصالح 
الگــوی مصرف به مبلــغ ۳0 هزار میلیارد ریال، 
امکان استفاده از آن برای توسعه نیروگاه های 

تجدیدپذیر را فراهم کرده است.

نظرمرکزپژوهشهادرموردتسویهبدهیهایبخشبرقدرالیحه
بودجه۱۴۰۱

آقامحمدی:تکنرخیشدنارزبهتوسعهصادراتکمکمیکند

توضیحاتمعاونامورمجلسرئیسجمهوریدرباره
طرحاختصاصسهمیهبنزینبهافراد

 رشد۳.۳درصدیاقتصادبدوننفت

درتابستان۱۴۰۰
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

حمایت بانک کارآفرین 
از مدرسه کودکان کار و 

بازمانده از تحصیل
تعهــدات  ایفــای  راســتای  در  کارآفریــن  بانــک 
مســئولیت اجتماعی بانک، اقدام به بازســازی و تجهیز 
سیســتم گرمایشــی مجتمع آموزشی آل احمد )مدرسه 

کودکان کار و بازمانده از تحصیل( کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی بانــک کارآفرین، مجتمع 
از  احمــد  آل  آموزشــی 
جمله مدارس آموزشــی 
اســت  کار  کــودکان 
بیــش  آمــوزش  بــا  کــه 
و  کار  از400کــودک 
بازمانــده از تحصیــل به 
کمک سیســتم آموزشی 

کشور آمده است.
بنا به گفته سمانه 
سنگســری، مدیر و موســس این مجتمع آموزشــی، این 
مدرســه با قدمت بیش از پانزده ســال از حدود دوازده 
ســال پیش رســما به عنــوان مجتمع آموزرشــی کودکان 
کار و بازمانــده از تحصیــل مجوزهــای الزم را اخــذ کــرده 
اســت و بــه آمــوزش کــودکان و خصوصــا کــودکان اتباع 

اقدام می کند.
بــه گفتــه او، اکنــون 400دانش آموز دختر و پســر 
در دو شــیفت صبح و ظهر در این مدرســه مشــغول به 

تحصیل هستند.
دانش آمــوزان این مجتمع که اغلب از کودکان کار 
افاغنــه و ایرانی هســتند بعــد از تحصیل در این مجتمع 
کارنامــه قانونــی مــورد تائیــد امــور بین الملــل آمــوزش و 
پــرورش را دریافــت می کننــد و بعــد از اخــذ ایــن گواهی 

امکان ادامه تحصیل در تمام مدارس ایران را دارند.
بر اساس این گزارش، همزمان با تکمیل بازسازی 
و تجهیــز ایــن مجتمع، در بازدید مدیران بانک کارآفرین 
از ایــن مجتمــع، عــاوه بــر کمک هــای انجام شــده بــرای 
نوســازی مدرسه لوازم التحریر و وسایل کمک آموزشی، 

کتاب به دانش آموزان اهدا شد.

 اقدامات بانک پارسیان

 برای محرومیت زدایی

در استان فارس
بــه گفتــه مدیرشــعب بانــک پارســیان در اســتان 
از  بیــش  تاکنــون  گذشــته  ســال  دو  طــی  فــارس، 
265میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای کمــک بــه رونــق و 
توســعه اســتان فــارس، تنهــا از ســوی بانــک پارســیان 

پرداخت شده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، عبدالحمید 
جوکار گفت: بانک پارســیان در طول ســال های گذشــته 
از هیــچ حمایتــی بــرای داشــتن ایرانــی آباد دریــغ نکرده 
اســت. از پرداخــت وام 
کســب وکارهای  بــه 
و  کرونــا  از  متضــرر 
ایجــاد رونــق در مناطــق 
توســعه  و  محــروم 
تــا  گرفتــه  کارآفرینــی 
و  صــادرات  توســعه 
صنایــع  توانمندســازی 
شــرکت های  و  داخلــی 
دانش بنیان، این تنها بخشــی از اقدامات انجام شده در 

بانک پارسیان است.
این مقام مســئول در بانک پارسیان معتقد است: 
پارســیان از پیشــگامان مانع زدایــی در بخــش تولیــد و 

محرک چرخه های اقتصاد و تجارت کشور است.
جــوکار افــزود: بانــک پارســیان در راســتای تحقــق 
اهــداف اقتصــاد مقاومتــی به ویــژه در حــوزه توســعه و 
تعمیــق اشــتغال در مناطــق روســتایی، محرومیت زدایی 
و همچنین ارتقای عدالت اجتماعی، کمک به محرومان 
و اقشــار آســیب پذیر و ایجــاد فرصت هــای شــغلی مولد 
در مناطــق روســتایی از طریــق انعقــاد تفاهم نامه هــای 
مختلــف بــا ارگان هــا، اقدامــات ارزنــده و حمایت هــای 
مؤثری داشته است. بر این اساس این بانک در استان 
فــارس بــه 9طــرح بالــغ بر24میلیــارد ریــال تســهیات 

قرض الحسنه پرداخت کرده است.
مدیر شــعب اســتان فارس درخصــوص تفاهم نامه 
منعقــده فی مابیــن بنیــاد برکــت بــه نمایندگــی از ســتاد 
امــام)ره(، معاونــت توســعه روســتایی  اجرایــی فرمــان 
و مناطــق محــروم ریاســت جمهوری، بــا عاملیــت بانــک 
پارســیان عنوان کرد: بر این اســاس این بانک در استان 
فــارس از ابتــدای طــرح تاکنــون بــه تعــداد 3719پرونده 
تســهیات  ریــال  1500میلیــارد  از  بیــش  مبلــغ  بــه  و 

قرض الحسنه پرداخت کرده است.

پرداخت 1360 فقره وام 
ازدواج در بانک آینده

بانک آینده در عمل به مســئولیت اجتماعی خود 
و همراهــی بــا زوجیــن بــرای ازدواج و هم چنیــن ترویج 
این سنت حسنه، تعداد 1360 فقره وام قرض الحسنه 
ازدواج در آذر  امســال به مبلــغ بیــش از 1100میلیــارد 
متقاضیــان  بــه  ریــال 

پرداخت کرده است.
گــزارش  بــه 
پرســون، هم چنیــن، در 
ماهــه  نــه  زمانــی  بــازه 
تعــداد  ســال جاری، 
ازدواج  وام  8800فقــره 
بــر  بالــغ  مجمــوع  بــا 
ریــال  7200میلیــارد 
بــه جوانان پرداخت شــده اســت. همچنین تعــداد افراد 
متقاضــی در نوبــت دریافــت وام قرض الحســنه ازدواج 

بانک آینده، بیش از 1900 نفر است.

هشدار بانک ملی درباره 
لینک جعلی »درخواست 
پرسشنامه سال نو 2022 «

بانک ملی ایران انتشــار »درخواســت پرسشــنامه 
سال نو 2022« در فضای مجازی را تکذیب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی، در پی انتشــار 
و مطالبــی   https://jvipif3.top/i/ir-BMI/?g=1 لینــک 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مبنی بر این که 

» با تکمیل پرسشنامه، 
دریافــت  شــانس 
را  5,000,000ریــال 
بــه  داشــت«،  خواهیــد 
ایــن  می رســاند  آگاهــی 
لینــک از اســاس جعلی 

است و صحت ندارد.
زمینــه  همیــن  در 
کســب  بــه  منظــور  و 

اطاعــات صحیــح، تاکیــد می شــود مشــتریان محتــرم و 
رســانه ها فقــط به اطاعیه های رســمی بانک ملی توجه 
کننــد و بــه مطالب درج شــده در ســایر رســانه ها که در 
ســایت رســمی بانک bmi.ir به آن اشــاره نشــده اعتماد 

نکنند.

تاکید مدیرعامل بانک 
تجارت بر حمایت از صنایع 

و پتروشیمی 
مدیرعامــل بانــک تجــارت در ســفربه اصفهــان بــا 
مدیران عامل شــرکت های پاالیش نفت، فوالدمبارکه، 
ذوب آهــن، لــورچ و پتروشــیمی اصفهــان دیــدار و بــر 
حمایــت ازفعاالن بخش تولیــد و مجموعه های صنعتی 

و پتروشیمی کشور تاکید کرد.
تجــارت، هــادی  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

آثــار،  فیــض  اخاقــی 
جداگانــه  درجلســات 
پاالیــش  مدیــران  بــا 
مبارکــه،  فــوالد  نفــت، 
و  لــورچ  آهــن،  ذوب 
اصفهــان،  پتروشــیمی 
روز  تبریــک  ضمــن 
پتروشــیمی بر گسترش 
ارتقــای همکاری هــای  و 

مشترک با این مجموعه های بزرگ صنعتی و پتروشیمی 
کشور تاکید کرد.

اخاقــی در ایــن دیدارهــا بــا بیــان تجربه ارزشــمند 
بانک تجارت در همکاری با صنایع و پتروشــیمی کشــور 
گفت: این بانک از گذشته تاکنون همواره همکاری های 
عمیقــی بــا معــادن و صنایــع مختلف در کشــور از جمله 
شــرکت های پاالیــش نفت، فــوالد مبارکــه، ذوب آهن و 
پتروشــیمی اصفهــان دارد و بانــک اول ایــن مجموعه هــا 

محسوب می شود.
مدیرعامل با تاکید بر روابط نزدیک بانک تجارت با 
مجموعه هــای تولیدی و پتروشــیمی افــزود: این بانک با 
توجــه بــه تجارب ارزنده در این حوزه، مصمم به تحکیم 
روابــط و اســتمرار همــکاری در ابعــاد مختلــف اســت و 
در ایــن راه بــا تدویــن بســته های خدماتــی متناســب بــا 
درخواســت های ایــن مجموعه هــا آمــاده ارائــه بهترین و 

شاخص ترین خدمات بانکداری الکترونیک است.

رونمایی از نرم افزار جدید 
بیمه آسیا

در مراســم افتتاح ســاختمان جدید شــعبه مرکزی 
بیمه آسیا در قزوین، نرم افزار جدید بیمه آسیا با نام 

»آسیا برتر« راه اندازی و رونمایی شد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
آســیا، مســعود بادیــن، 
آســیا  بیمــه  مدیرعامــل 
ایــن مراســم گفــت:  در 
برتــر  آســیا  نرم افــزار 
ســامانه ای اســت که در 
خدمــات  ارائــه  راســتای 
کیفیــت  بــا  و  متنــوع 

بیمــه ای بــه مردم و همچنین دسترســی آســان و ســریع 
به پوشش های مورد نیاز بیمه ای طراحی شده است.

او افــزود: در ایــن نرم افــزار، در مرحلــه نخســت، 
امــکان صدور بیمه شــخص ثالث بــرای متقاضیان ایجاد 
شــده و به تدریج امکان صدور ســایر رشــته های بیمه ای 

در این بستر الکترونیکی فراهم می شود.
مدیرعامــل بیمــه آســیا بــا تاکیــد بــر اینکــه اولویت 
نخســت بیمــه آســیا در برنامه هــای کان، توســعه ارائه 
خدمات بیمه ای به هموطنان در سراســر کشــور اســت، 
اظهارکــرد: بر همین اســاس، با برنامه ریــزی دقیق، طی 
ســه ســال گذشــته 15شــعبه و واحد پرداخت خســارت 
را در اقصــا نقــاط میهــن عزیزمــان افتتــاح و راه انــدازی 
کردیــم. افتتــاح ســاختمان جدیــد بیمه آســیا در اســتان 
قزوین نیز با هدف ارائه هر چه بهتر خدمات بیمه ای به 

هموطنانمان در این استان انجام شد.
مســعود بادین با ارزیابی مثبت از عملکرد بیمه ای 
بیمه آســیا، گفت: بیمه آســیا در نُه ماهه 1400با تولید 
بیــش از 88هــزار میلیــارد ریــال حــق بیمــه، نســبت بــه 
مــدت مشــابه در ســال قبــل، 45.5درصــد رشــد تولیــد 
داشــته و ســهم خــود در بــازار بیمــه را بــه 11.07درصــد 

رسانده که معادل کل تولید سال 1399است.
از  حمایــت  راســتای  در  آســیا  بیمــه  افــزود:  او 
بیمه گــزاران خــود و عمــل به وظیفــه بیمه گری خود در 
ایــن دوره، بیــش از 41هــزار میلیــارد ریال خســارت به 
بیمه گــزاران و زیان دیــدگان پرداخــت کــرد کــه نســبت 
به نُه ماهه ســال گذشــته 3.43 درصد رشــد را نشــان 

می دهد.

به گفته دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتبــاری خصوصــی، نرخ ســود منطقی باید 3 
درصد بیشــتر از نرخ تورم باشــد که این اعداد 
با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار باال است 
امــا نرخ ســود باید بــرای ســپرده گذار با صرفه 

و جذاب باشد.
بــه گــزارش ایلنا، در حالی که بازارها وارد 
دوره رکود شده اند و در نوسانات شاخص بازار 
سرمایه همچنان سیر نزولی و افت قیمت ها و 
کاهش معامات ســنگین تر است، زمزمه هایی 
دوبــاره  بانکــی  ســودهای  افزایــش  بــر  مبنــی 
شــنیده می شــود البته چند ســالی اســت که با 
تشکیل انواع صندوق ها الزامات شورای پول و 
اعتبار برای تعیین نرخ ســود مشخص دور زده 
می شود و نرخ سود در این صندوق ها به بیش 

از 25 درصد هم رسیده  است.
از ایــن رو هفتــه گذشــته بانــک مرکــزی 
اعام کرد نرخ  ســود علی الحساب سپرده های 
ســرمایه گذاری مــدت دار مابین 10 تــا 18 درصد 
سالیانه تعیین شده است و بانک ها موظف به 
رعایت نرخ های مذکور هستند. رئیس جمهوری 
هــم روز نهــم دی در ســفر اســتانی بــه قــم بــه 
صراحــت تاکیــد کــرد که دریافت ســود بیش از 
آنچه در شــورای پول و اعتبار مقرر شــده مجاز 
نیســت و هر بانکی ســود بیشتر دریافت کرده 

حتماً باید به مردم بازگرداند.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها 
و موسســات اعتبــاری خصوصــی در گفت وگــو 
بــا بیــان اینکــه تمــام بانک هــا زیــر نظــر بانــک 
مرکــزی فعالیــت می کننــد و طبــق بنــد 4 مــاده 
20 قانــون عملیــات بانکــداری بــدون ربا تعیین 

نرخ ســود بانکی بر عهده شــورای پول و اعتبار 
اســت، گفــت: تمــام بانک هــا ملزم هســتند که 
این نرخ های مصوب را رعایت کنند و تابع این 
مصوبات هم هستند. شورای پول و اعتبار هم 
نرخ هــای علی الحســاب ســود را بــه ســپرده ها 
و هــم تســهیات تعییــن را بــه بانک هــا ابــاغ 
می کنــد و نــرخ قطعــی ســودها طبیعتــا بعــد از 

انجام هر یک از معامات به اجرا می رسد.
در  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  وی 
بخــش ســپرده گذاری نــرخ ســود علی الحســاب 
تعیین شــده از سوی بانک مرکزی حداکثر برای 
دو ســال و 16 درصــد بــرای یــک ســال اســت. 
ســود  نــرخ  میــزان  مالــی  دوره  پایــان  در  اگــر 
بانک هــا بیشــتر از ایــن اعــداد بــود ســود مــازاد 
را بایــد براســاس مــدت مانــدگاری ســپرده بین 
ســپرده گذاران در ایــن بانــک تقســیم کننــد اما 
اگــر میزان ســود کمتر باشــد، چیزی از ســپرده 
برداشــت نمی شــود چراکــه ایــن ســود تضمیــن 
شــده اســت و کســری ســود را بانک هــا بایــد 

خودشان جبران کنند.
جمشیدی افزود: در تسهیات هم همین 
رونــد بــه اجــرا می رســد و نرخ ســود تســهیات 
در معامــات قطعــی حداکثر 18 درصد اســت و 
اگر معامات مشارکتی و مضاربه ای باشند نرخ 
بعــد از انجــام معاملــه به تعییــن و بین طرفین 

معامله تقسیم می شود.
دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصــی دربــاره کارکــرد انــواع صندوق هــا و 
جــذب ســپرده ها به این صندوق هــا اظهار کرد: 
مصوبــات  تابــع  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
طبیعتــا  و  نیســتند  اعتبــار  و  پــول  شــورای 

بعــد از انجــام معامــات هــر ســودی را کــه بــه 
دســت بیاورند نســبت بــه هــر دوره زمانی بین 
خریداران برگه های سهام یا واحدهای صندوق 
تقســیم می کنند. باید توجه داشــته باشــیم که 
طرفیــن معامات خریدار و فروشــنده هســتند 
و نــه ســپرده گذار و تســهیات گیرنده، بنابراین 
شامل سودهای تصویب شده نخواهند شد.  

وی تاکیــد کــرد: بــه طــور قطــع مهاجــرت 
پــول از بانــک بــه صندوق ها بســیار قابل توجه 
و چشــمگیر بــوده اما آمــار دقیقی از این میزان 
در اختیار نیســت و البته بانک مرکزی از ســال 
گذشــته به بانک ها تکلیف کرده اســت که اگر 
ســهامدار این صندوق ها هســتند سهام خود را 

بفروشند و کنار بکشند.
جمشــیدی بــا بیــان اینکــه واقعیــت ایــن 
اســت کــه نــرخ ســود در بخــش تســهیات بــا 
این وضع تورمی کشــور بســیار جذاب هستند، 
گفــت: امــروز افراد به دنبال این هســتند که از 
بانک ها وام بگیرند و با ســپرده گذاری در ســایر 

بخش ها سود آن را بپردازند.
دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصــی بــا تاکیــد بــر اینکــه پیشــنهادی برای 
افزایــش نــرخ ســود بانکی نیســت، اظهــار کرد: 
هر چند که پیشــنهاد افزایش نرخ ســود بانکی 

را نداده ایم اما نرخ 18 درصدی در این شــرایط 
تورمــی نــه تنهــا منطقــی نیســت بلکــه زیان ده 
اســت. بانک هــا ســود 18 درصــد بــه ســپرده ها 
می دهنــد و بایــد 80 درصــد ایــن ســپرده ها را 
بــا نــرخ 18 درصــد تســهیات دهنــد؛ بنابرایــن 
بــا احتســاب هزینه های بانکی با یک محاســبه 
ســاده عایــدی بانک هــا از ایــن محــل به دســت 
می آیــد. بانک هــا خیریه نیســتند و باید به فکر 
هزینه هــا و اقتصاد و کارایی مجموعه خود هم 

باشند.
وی ادامــه داد: نــرخ ســود  منطقــی بایــد 
3 درصــد بیشــتر از نــرخ تــورم باشــد کــه ایــن 
اعــداد بــا توجــه بــه تــورم اقتصــاد ایران بســیار 
باال اســت اما نرخ ســود باید برای ســپرده گذار 
با صرفه و جذاب باشــد. در این سیســتم فعلی 
هــم ســپرده گذار و هــم تســهیات گیرنده زیان 

می بیند چراکه اقتصاد مریض است.
جمشــیدی افــزود: در اوضاعــی کــه افــراد 
بــرای دریافــت ســود ســپرده گذاری می کنند در 
یــک ســال بعد با کاهش چنــد ده درصدی پول 
خــود بــه دلیل کاهش ارز پول مواجه می شــود 
از ســوی دیگــر تولیدکننــدگان هــم در این بازار 
پرداخــت ســود 18 درصــدی  تــوان  اقتصــاد،  و 

تسهیات را ندارند.

خصوصی ســازی  ســازمان  کل  رئیــس 
بــا بیــان اینکــه رقم 71 هــزار میلیــارد تومانی 
پیشــنهادی درآمــد دولــت از خصوصی ســازی 
در ســال آینــده بعیــد اســت محقق شــود، از 
واگذار شــدن باقیمانده ســهام دولت در سه 

بانک بورسی خبر داد.
بــا  گفت وگــو  در  قربــان زاده  حســین 
خبرگــزاری فــارس،  در پاســخ بــه این پرســش 
کــه پارســال قرار بــود باقیمانده ســهام دولت 
بــه  فــوالدی  و  خودرویــی  شــرکت های  در 
صــورت صنــدوق ای تــی اف واگــذار شــود، چــرا 
روش  ایــن  بــه  دوبــاره  آیــا  و  نیفتــاد  اتفــاق 
واگــذار می شــود، گفــت: واگــذاری بــه صورت 
مســتقیم انجــام خواهــد شــد، ماننــد حراجی 

کــه از باقیمانــده ســهام دولــت در هلدینــگ 
انجــام  بــازار ســرمایه  از طریــق  خلیج فــارس 
می شــود، همین گونه باقیمانده ســهام دولت 
و  ســایپا  ماننــد  خودرویــی  شــرکت های  در 
ایران خــودرو و فــوالدی ماننــد فــوالد مبارکــه، 
و  ترانســفو  ایــران   کشــتیرانی،  ملی مــس، 
مخابــرات ایــران و نیز باقیمانده ســهام دولت 
در سه بانک ملت، تجارت و صادرات در حال 
بررســی اســت که به شــیوه واگذاری از طریق 

بورس و حراج واگذار شود.
او افزود:  فعاً واگذاری باقیمانده ســهام 
دولــت در هلدینگ خلیج فارس در قالب ســه 
بلوک یک درصدی، دو درصدی و  15 درصدی 
از طریــق بــازار ســرمایه نهایــی شــده، امــا در 

مورد سایر شرکت ها در حال بررسی است.
رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی این را 
هــم گفــت: متأســفانه بــه جــزء بانک هــا بقیه 
ســهام دولــت در کارخانه هــای فــوالد، مــس، 
ایران خودرو، ســایپا و دیگر شرکت ها همه در 
وثیقــه بانک هــا برای تســهیات قــرار گرفته و 
فعــاً و در مرحله عمل امکان واگذاری ســهام 

دولت وجود ندارد.
کــه در  ایــن پرســش  بــه  وی در پاســخ 
الیحه بودجه درآمد حاصل از خصوصی سازی 
71 هــزار میلیــارد تومــان پیش بینــی شــده آیا 
محقق می شود، گفت: بعید می دانم این رقم 
71 همــت محقــق شــود، چــون درآمــد حاصل 
درآمــد  ماننــد  دولــت  دارایــی شــرکت های  از 

مالیاتی نیســت که یک درآمد مســتمر باشــد، 
بلکــه درآمــد کاهنــده اســت، یعنی به ســمت 
صفر نزدیک می شود و نمی توان هر سال یک 
عــددی را بــه عنــوان فــروش ســهام دولــت در 

شرکت ها دانست.
قربــان زاده ایــن را هــم گفــت: البته باید 
شــرکت ها  آماده ســازی  بــرای  کنیــم  تــاش 
بــه واگــذاری یــک آرامشــی ایجاد شــود و بعد 
واگــذاری صــورت گیــرد و ایــن نــگاه درآمــدی 
و فشــار بــه شــرکت ها باعــث می شــود کــه در 
بــه  شــرکت ها  آماده ســازی  ســاختار  اصــاح 
خوبــی صــورت نگیــرد و گاهــی عجلــه صــورت 
گیــرد کــه از این نظر به اصل خصوصی ســازی 

لطمه وارد می شود.

بــا  مبــارزه  مرکــز  رئیــس  گفتــه  بــه 
پولشــویی ســازمان بــورس، تدویــن رهنمــود 
شناسایی مشتریان )KYC( مبتنی بر سطوح 
ریســک های ســه گانه، گامــی مؤثر در کشــف 
و گزارش دهی عملیات و معامالت مشــکوک 
معامالتــی  رفتارهــای  رصــد  همچنیــن  و 
از  اســت.  مظنــون،  اشــخاص  غیرمتعــارف 
طریق این رهنمود، سالمت بازار و معامالت 
براســاس معیارهای مختلف ریسک، حفظ و 

تقویت می شود.
صابر جعفروند آذر با بیان اینکه رهنمود 

شناسایی مشتریان در سایت سازمان بورس 
و اوراق بهــادار، در قســمت لینــک مربــوط بــه 
مرکز مبارزه با پولشــویی قرار گرفت، به ســنا 
گفت: با توجه به رهنمود ارائه شده، اشخاص 
مشــمول تحت نظارت در بازار ســرمایه ضمن 
خودارزیابــی، می تواننــد بــرای اجــرا و تدویــن 
رویه ها با توجه به بازخوردهای حاصل، مورد 

نظارت و ارزیابی نهاد ناظر قرار بگیرند.
او رهنمود یادشــده در انطباق با مقررات 
داخلــی را مشــتمل بــر شناســایی ریســک در 
ســطوح ســه گانه ســاده، معمــول و مضاعــف 

برشــمرد و ابــراز کــرد: در این رهنمــود، رویکرد 
شناسایی مشتریان، استانداردهای بین المللی 
 )CDD( در زمینــه و شــناخت الزم از مشــتری
و دقــت مــورد نیــاز تقویت شــده در شــناخت 

مشتریان )EDD( لحاظ شده است.
رئیــس مرکــز مبــارزه بــا پولشــویی ادامه 
ضروریــات  از  مشــتریان  شناســایی  داد: 
فعالیــت در بخش هــای مختلــف بــازار اســت. 
این موضوع از جمله تکالیف قانونی ســازمان 
بــورس بــه عنــوان دســتگاه متولــی و تمامــی 
ســازمان  نظــارت  تحــت  مشــمول  اشــخاص 

بورس تلقی می شود.
او بــا بیــان اینکــه شناســایی مشــتریان، 
ســرمایه گذاران و طیف متنوع فعاالن در بازار 
ســرمایه، موضــع جدیدی نیســت، تأکید کرد: 
ایــن رویکــرد با توجه به ضرورت و اهمیتی که 
داشــته از ابتــدا بــه نحوی که برآورنــده نیازها 
بوده، انجام می شده است. با این حال، لزوم 
انطبــاق بــا قوانیــن و مقــررات جــاری، ضروت 
اقدامــات هماهنــگ، یکپارچه ســازی و تدویــن 
ایــن  در  ضــروری  اســتانداردهای  رعایــت  و 

خصوص را اجتناب ناپذیر کرده است.

بــه گفتــه یک کارشــناس بازار ســرمایه، 
صنــدوق تثبیــت یــک ابــزار کنترلی بیــرون از 
فضای بازار است که می آید و در معامالت یا 

کنش های بازار تداخل ایجاد می کند
شــاهین شــایان آرانی دربــاره ثبات بازار 
بــورس بــه بــازار گفــت: متاســفانه بــازار ثبات 
دارد ولی رونق ندارد. بازار ســرمایه کشــور ما 
درگیــر یک پدیده ای اســت که حالت بی رمقی 
و باتکلیفی بر کل جریان معامات آن حاکم 
اســت و این نشــات گرفته از دو عامل اســت 
و ایــن دو عامــل به گونه ای تاثیرگذار هســتند 
که یک دورنمای اقتصادی را نســبت به آینده 

توام با ابهام و چالش کرده اند.
وی در ادامه افزود: این دو عامل؛ اولین 
آن، پدیــده نتایــج حاصل از مذاکــرات و اینکه 
وضــع تحریم هــا چگونــه مــی شــود. قطعــا بــر 
روی کنشگران مالی و تصمیمات آنها در بازار 
ســرمایه تاثیر دارد. دومین عامل، عامل تورم 
اســت، اینکــه این تــورم مزمن و مخربی که ما 
در کشــور داریــم وضعــش چگونــه می شــود؟  

آیا همین طور می ماند یا کاهش پیدا می کند 
یا باال می رود؟ درســت اســت که دولت مرتب 
صحبت هــای مختلفــی می کند و ســعی براین 
دارد کــه ایــن تورم را مهار یا کاهش دهد ولی 
بازار سرمایه فضایی نیست که با صرفا حرف 
بشــود در آن رونــق و هیجــان ایجاد کرد، باید 

نتیجه ها خودش را نشان دهند.
شــایان آرانی در پاســخ به این پرســش، 
بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه در بــازار ســرمایه 
شــاهد هســتیم آیــا ســال آینده بــورس بهبود 
پیــدا می کنــد تصریــح کرد: شــما زمانــی تغییر 
را در بــازار بــورس مشــاهده خواهیــد کــرد که 
عوامــل کلیدی و شــاخص های مهــم اقتصادی 
هــم تغییــر کننــد. بــا توجــه بــه بودجــه ای کــه 
بسته شده فکر می  کنید چه شاخص اقتصادی 
ممکن اســت تغییر کند و به ســمت و ســویی 
بــرود کــه اثــر مثبــت بــر روی بــورس بگــذارد؟ 
صرفــا بــه صورت دســتوری که نمی شــود بازار 

سرمایه رونق پیدا کند.
ایــن تحلیلگر دربــاره اختصــاص 30 هزار 

میلیارد تومانی که دولت برای افزایش سرمایه 
صندوق تثبیت در نظر گرفته است، پاسخ داد: 
صنــدوق تثبیــت یعنی یــک صندوقی کــه بیاید 
و بــه نوعــی از تــورم و نوســانات بــاال در بــورس 
جلوگیــری کنــد و آن را مهــار کند. بــه نظر من، 
صنــدوق تثبیــت یــک ابــزار کنترلــی بیــرون از 
فضــای بــازار اســت کــه مــی آیــد و در معامات 
یــا کنش های بــازار تداخل ایجــاد می کند، برای 
همیــن مــن آن را یــک ابــزار بــرای ایجاد رشــد و 
رونــق نمــی بینیــم بلکه یــک ابزار کنترلــی برای 
ثبــات می بینیــم. بازار باید این حرکــت درون زا 
را بــرای رشــد و توســعه از خودش نشــان دهد 
چون محرک اصلی آن صندوق نیست، محرک 
آن بایــد از پدیده هــای اقتصادی نشــات گیرد و 
عوامل اقتصادی باعث تحریک فعل و انفعاالت 

و کنش ها بشوند نه صندوق تثبیت.
ابزارهایــی  همــه  مــوارد  ایــن  گفــت:  او 
هســتند که اثر می گذارند. اینها اثرها جانبی 
است. مثل این می ماند که بگوییم یک آدمی 
تــب 30 درجــه دارد و عفونت بدنش را گرفته 

اســت، مــی توانیــم بــه او بگوییم پاشــویه آب 
سرد و استراحت کند و یک آنتی بیوتیک هم 
به او بدهیم تا بخورد، آیا این باعث می شود 
حالش خوب شــود؟ زمانی خوب می شــود که 
آن عفونت را از بدنش پاک کنیم، یعنی خود 
بدن او باید برای پاک شدن و زنده شدن دفاع 
کند، بله! پاشــویه آب سرد کمک می کند ولی 
بــدن باید خودش ایــن تغییرات را ایجاد کند. 
در بحث های اقتصاد و مســائل بازار ســرمایه 
بایــد آن فعــل و انفعــاالت و تحریک هایــی که 
می خواهــد باعــث ایجاد عرضه و تقاضا شــود 
کــه بــازار را به رونق بکشــاند از درون اقتصاد 
نشــات گیــرد و دورنماهــای مثبــت نســبت به 
اقتصــاد بــر بازیگــران بــازار حاکــم شــود، در 
ایــن فضــا هســت که بــازار رونق پیــدا می کند 
و صنــدوق تثبیــت و مالیات هــا کمــک می کنــد 
کــه بشــود آن را متعــادل و مهــار کــرد و گرنــه 
بــه تنهایــی بــه عنــوان ابزارهــای عامــل اصلی 
تحریک نیســتند. بلکه بــه نوعی دوپینگ های 

مقطعی هستند.

»نرخ سود بانکی باید 3 درصد باالتر از 
تورم باشد«

به گفته دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی، بانک ها خیریه نیستند

رئیس کل سازمان خصوصی سازی: باقیمانده سهام دولت 
در بانک ها سال آینده واگذار می شود

»صندوق تثبیت، پاشویه ای که بورس را درمان نمی کند«
به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، صندوق تثبیت و مالیات ها به تنهایی به عنوان ابزارهای عامل اصلی تحریک نیستند. بلکه به 

نوعی دوپینگ های مقطعی هستند

»شناسایی مشتریان برای سالمت بازار سرمایه ضروری است«
به گفته رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس، شناسایی مشتریان از جمله تکالیف قانونی سازمان بورس تلقی می شود
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  درآمد فوالد خراسان
 ۶۴,۵ میلیاردتومان بیشتر 

شد
این فوالدساز خراسانی برای هفته منتهی به ۱۰ دی 
ماه توانســت درآمدزایی ۱۲۹ میلیارد و ۹۱۵ میلیونی را 

به ثبت برساند.
عملکرد فوالدخراســان پس از ریزش درآمدی که از 
هفته آخر آذرماه آغاز کرده بود را به ســوی جبران پیش 
برده اســت و در این هفته نیز به نســبت هفته گذشته، 
رشد ۹۹ درصدی درآمدی داشته یعنی توانسته در حدود 
۶۴ میلیارد و ۵۵۹ میلیون تومان به درآمد هفته گذشته 
خود اضافه کند.این فوالدساز خراسانی برای هفته منتهی 
بــه ۱۰ دی مــاه توانســت درآمدزایــی ۱۲۹ میلیــارد و ۹۱۵ 
میلیونی را به ثبت برســاند.فوالد خراســان، ســبدکاالیی 
همیشگی خود را یعنی »سبد میلگرد« را به سوی معامالت 
بازار فرستاد و دوباره توانست »شمش بلوم SP۵« را به 

سبدخود اضافه کند.
سبد میلگرد

این فوالدساز در بخش سبدمیلگرد بیش از ۱۳ هزار 
تن از این کاال را به رینگ نقره ای بازار آورد و تنها ۶ هزار 
و ۴۶۸ تن از این کاال ها را به فروش رساند؛ این شرکت 
با معامله سلف، درآمد ۸۷ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان را 

یادداشت کرد.
شمش بلوم

کاالی  دیگــر   ۵SP بلــوم دیگــر، شــمش  از ســوی 
سبدمحصوالت این شرکت بود که حجم عرضه ۵ هزارتنی 
را به همراه داشت و ۳ هزار و ۵۰۰ تن نیز به معامله ختم 
شــد تــا درآمدزایی ۴۲ میلیــارد و ۷۴۴ میلیون تومانی به 

حساب شرکت بنشیند.

نگاهی بر فروش ۱۲ ماهه 
کگهر

شرکت گهرزمین در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ 
حدود ۲۲۰۰۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصوالت 

خود کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
سنگ آهن گهرزمین، این شرکت موفق شد در ۱۲ ماهه 
منتهی به آذر ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰۰۴ میلیارد تومان درآمد از 
فروش محصوالت خود کســب نماید.هم اکنون شــرکت 
ســنگ آهن گهرزمین دارای بزرگترین معدن روباز سنگ 
آهن خاورمیانه است که دارای ۳ خط تولید کنسانتره هر 
کــدام بــا ظرفیت ۲ میلیون تــن و یک خط تولید گندله با 
ظرفیت ۵ میلیون تن می باشد.این شرکت در چشم انداز 
خــود عــالوه بــر افزایش خطوط تولید کنســانتره و گندله 
برنامه های توسعه ای دیگری از جمله: پروژه انتقال خط ۲ 
آب خلیج فارس، احداث ۳ کارخانه آهن اسفنجی هر یک 
با ظرفیت ۷/۱ میلیون تن، احداث کارخانه ذوب با ظرفیت 
تولیــد ۳ میلیــون تــن، احداث کارخانه نــورد با ظرفیت ۳ 

میلیون تن و احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی را دارد.

 تختال با ضخامت 
۳۰۰ میلی متر در فوالد مبارکه 

به تولید انبوه رسید 
 

تختــال بــا ضخامــت ۳۰۰ میلی متر برای نخســتین 
بار اســت که به صورت انبوه توســط فوالد مبارکه تولید 

می شود. 
به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه، این محصول 
در دی ماه سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار به صورت آزمایشی 
به مقدار ۳ ذوب در این شرکت تولید و همه آزمایش های 
مورد نیاز روی آن انجام شد.لوله های قطور مورد نیاز در 
خطوط انتقال نفت و گاز که با ورق های نوردشده تختال 
با ضخامت ۳۰۰ میلی متری فوالد مبارکه تولید می شوند 
کــه تولیــد این محصــول خاص مــا را از واردات آن بی نیاز 
کرده و به همین خاطر نقش به سزایی در خودکفایی کشور 

خواهد داشت.

ارزآوری یک  میلیارد دالری 
پتروشیمی  بوعلی سینا

مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا، میزان صادرات 
پتروشــیمی بوعلــی ســینا در ســال ۱۴۰۰ بــه حــدود یک 

میلیارد دالر پیش بینی کرد.
به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی 
بوعلــی ســینا، ســید محمــد احمــدزاده، مدیرعامــل ایــن 
مجتمع پتروشــیمی با اشــاره به ســختی ماه های نخست 
تحریم گفت: در ســالهایی که صنعت پتروشــیمی تحت 
شــدیدترین تحریمهــا قرار دارد، بــا تالش همکاران موفق 
شــدیم میزان تولیدات شــرکت را از ۷۱ درصد ظرفیت در 
ســال ۹۷ به ۱۱۲ درصد در ۹ماهه ســال ۱۴۰۰ برســانیم و 
عمده محصوالت تولیدی شامل بنزن، ریفرمیت و گازوئیل 
را صادر و ارز حاصل از آن را وارد چرخه اقتصادی کشور 
کنیم .احمدزاده با اشــاره به افزایش مســتمر درآمدهای 
شــرکت تصریح کرد: با تــالش و برنامه ریزی های صورت 
گرفته ســود شــرکت بوعلی ســینا از ۲هزار میلیارد ریال 
در ســال ۹۷ بــه ۲۱هــزار میلیــارد در ســال ۹۹ رســیده و 
امیدواریم که در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰هزار میلیارد 
ریال دســت یابیم که با تحقق پیش بینی ها ســود خوبی 
هم عاید سهامداران خواهد شد.وی با اشاره به افزایش 
درآمد هــای دالری شــرکت ادامه داد: در بحث ســودآوری 
پیش بینی می کنیم در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰میلیون 
دالر ســود کســب کنیم و این عدد در ســال بعد به بیش 
از ۳۰۰ میلیون دالر برســد که این میزان کســب سود در 
یکســال، معادل یک چهارم ارزش کل شــرکت است و به 
این معناست که طی چند سال آینده می توانیم معادل 
 ساخت یک مجتمع پتروشیمی شبیه بوعلی سینا را کسب 

کنیم.

مدیرعامــل پتروشــیمی ارونــد بــا اشــاره به 
افزایش ۳۰۰ درصدی ســود شــرکت پتروشیمی 
ارونــد در ۹ماهــه ســال ۱۴۰۰ نســبت بــه مــدت 
مشابه سال قبل، از آغاز طرح های توسعه این 

شرکت  در سال آینده خبر داد.
حســــن نــشــــان زاده مــقــــدم در دیــــدار بــــا 
مدیرعامــل بانــک ملــت گفــت: دو دهــه قبــل، 
شــرکت پتروشــیمی ارونــد بــه عنــوان بزرگتریــن 
زنجیــره کلــر دنیــا پایــه گذاری شــد و هــم اکنون 
افــزون بــر آن، بزرگتریــن زنجیــره PVC کشــور 
بــه شــمار  بــزرگ خاورمیانــه   و دومیــن زنجیــره 

می رود.
وی افزود: شرکت پتروشیمی اروند به عنوان 
 PVC اصلی ترین تامین کننده خوراک مجتمع های
کشور و تنها تامین کننده خوراک کلر پتروشیمی 
کارون در زمینه ایزوسیانات ها و خوراک پتروشیمی 
خوزســتان به عنوان تولید کننده پلی کربنات ها، 
وظیفه ی سنگینی را در صنعت پتروشیمی کشور 

به دوش می کشد.
داد:  ادامــه  ارونــد  پتروشــیمی  مدیرعامــل 
محصول استراتژیک کاستیک از دیگر محصوالت 
سبد پتروشیمی اروند است که در صنایع مختلف، 
از نفت، گاز، پتروشیمی ، پزشکی تا خودروسازی و 

آلومینیوم کاربرد دارد و »اروند« تولید کننده بیش 
از ۹۵ درصد کاستیک ایران است که از این حیث 
تکلیف بزرگی را در صنعت پتروشیمی کشور بر 

عهده داریم.
نشان زاده در ادامه با حائز اهمیت خواندن 
نقش پتروشــیمی اروند در صنعت کشــور تاکید 
کرد: پتروشــیمی اروند ســرآمد پتروشــیمی های 
کشور است و همکاران ما موفق شده اند امسال 
نیز به مانند ســال های گذشــته، روند رو به رشد 

تولیــد و خلــق ثروت برای اقتصاد کشــور را ادامه 
دهند.

وی با تشریح عملکرد این شرکت در شرایط 
سخت تحریم افزود: در ۹ ماهه سال گذشته، بیش 
از ۴۳۰۰ میلیارد تومان فروش داشتیم که امسال 
این عدد در مدت مشــابه به ســال گذشته بیش 
از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان 
 از افزایــش ۳۰۰ درصــدی فــروش در ســال جاری 

دارد.

مدیرعامــل پتروشــیمی ارونــد بــا اشــاره بــه 
همــکاری بانک هــا که بــه عنــوان مهمترین منبع 
تأمین مالی در این صنعت می باشد اذعان داشت: 
بانک ها به عنوان مهمترین منبع تأمین مالی می 
باشند و ما به عنوان یکی از بزرگترین شرکت  های 
صنعت پتروشــیمی کشــور، عالوه بر سهامداری 
ابرپروژه الماس، طرح های توســعه خود را ســال 
آینده به سمت اجرایی شدن پیش خواهیم برد و 
 PVC بنا داریم پروژه احداث واحد ۳۰۰ هزار تنی

را آغاز کنیم.
مدیرعامل بانک ملت در ادامه جلسه ضمن 
تبریک روز صنعت پتروشــیمی، گفت: به دنبال 
رفع موانع و دغدغه ها در حوزه های بانکی  هستیم 
و فراتر از آن باید برای حل آنها راهکار پیدا کنیم.
دولت آبــادی افــزود: صنعت مردان باید تنها 
دغدغه شان  تولید و خلق ارزش ها باشد و تمامی 
دغدغه های مرتبط با موضوعات مالی و بانکی  را 
به بانک ها بسپارند و ما وظیفه خود می دانیم در 

حوزه تخصصی خود در کنار شرکت ها باشیم.
وی با اشاره به بانک محور بودن نظام تامین 
مالــی تصریــح کــرد: تامین ســرمایه در کشــور ما 
برخالف دیگر نقاط دنیا که از طریق بازار سرمایه 
انجــام می شــود، بانــک  محور اســت و حــدود ۹۰ 
درصــد تامیــن مالی در کشــور از طریق سیســتم 

بانکی انجام می شود .
دولــت آبــادی در پایــان بــا اشــاره بــه نقش 
صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصاد کشور تاکید 
کرد: بانک ملت هم در حوزه تامین ارزی پروژه ها 
و هم از طریق منابع ریالی برای توسعه و اجرای 
طرح های تکمیلی در کنار صنعت پتروشیمی کشور 
خواهــد بــود و بنــا دارد نقش بیشــتری را در این 

زمینه ایفا کند .

از ابتــدای ســال ۹۹ تــا پایــان آبان مــاه ۱۴۰۰ 
در قرعــه کشــی ها قیمت مصوب با بــازار آزاد، در 
مجمــوع ۱۲۰ هــزار میلیــارد تومان تفاوت داشــته 
است؛ سوء مدیریت های گذشته به صنعت خودرو 

آسیب زد. 
به گزارش سایپانیوز به نقل از روزنامه ایران، 
دولــت گذشــته بــا قیمت گــذاری دســتوری توســط 
شورای رقابت به صورت مستقیم ۸۵ هزار میلیارد 
تومان و به صورت غیرمستقیم یعنی از فاصله قیمت 
بازار و کارخانه، زیان ۸۵ میلیارد دالری به صنعت 
خودرو و قطعه سازی وارد کرد؛ در این مدت جیب 
دالالن و واســطه ها پــر پــول و جیب تولیدکنندگان 

خالی شد.
طی ســال هایی که گذشت بارها کارشناسان 
اقتصادی و آنهایی که در دانشــگاه ها علم اقتصاد 
را آموزش می دادند به سیاســتگذاران تأکید کردند 
که قیمت گذاری دستوری در هیچ اقتصادی موفق 
نبــوده و نخواهــد بــود. اما دولت گذشــته اصرار بر 
قیمت گــذاری دســتوری خــودرو داشــت و ایــن نوع 
قیمت گذاری هم با بدترین شکل ممکن اجرا شد. 
شورای رقابت، با آنکه تورم بخشی را از بانک مرکزی 
می گرفت و مستندات الزم را داشت، قیمت خودرو 
را ســرکوب می کــرد و اجــازه نمــی داد کــه قیمت هــا 
مسیر طبیعی و واقعی خود را سپری کند. از همین 
رو بود که از سال ۹۱ فاصله قیمت خودرو در بازار و 
کارخانه بیشتر و بیشتر شد و در نهایت این روزها 
می بینیم که قیمت خودرو در بازار و کارخانه فاصله 
۱۰۰ میلیون تومانی پیدا کرده است. در کنار اجحافی 
کــه در حق مــردم صورت گرفت، صنعــت خودرو و 

قطعه سازی هم با زیان انباشته مواجه شد.
حــال دولــت ســیزدهم در خصــوص قیمــت و 
قیمت گذاری به گونه ای دیگر نگاه می کند. آن گونه 
کــه محمدصــادق مفتــح قائــم مقــام وزیرصمت به 
صــورت رســمی اعالم کرده این دولت قرار نیســت 
قیمت گذاری دستوری و دولتی کاالها را دنبال کند.
در اولین اقدام هم مجموعه ای که باعث شد 
تعادل بازار خودرو بهم بریزد یعنی شــورای رقابت 
حــذف شــد و ســتاد تنظیــم بــازار بــا توجه بــه تورم 
بخشی به خودروسازان اجازه داد قیمت ها ۱۸درصد 
اصالح شوند. بدون شک افزایش ۱۸ درصدی قیمت 
خــودرو که منجر بــه افزایش تولید خودرو، حرکت 
به سمت حذف قرعه کشی در خرید خودرو و کاهش 
فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه خواهد شد، 

به نفع خریداران خودرو خواهد بود.
در این باره با سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل 
گروه خودروســازی سایپا گفت و گویی انجام دادیم 

که در ادامه می آید.
چــه موضوعاتــی ســبب شــد که شــرکت های 

خودروسازی دچار زیان انباشته شوند؟
مهم ترین دلیل زیان ده شــدن خودروســازان 
کشــور که در ســال های اخیر تشدید هم پیدا کرد، 
قیمت گذاری دســتوری محصــوالت صنعت خودرو 
بــوده اســت. اصــول اولیــه اقتصــادی و همچنیــن 
می دهــد،  نشــان  نیــز  کشــورها  دیگــر  تجربیــات 
قیمت گذاری دستوری، نه فقط در صنعت خودرو، 
بلکــه هــر تولیدکننــده کاال یا ارائــه دهنده خدمت 

دیگری را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
رویکــردی کــه متأســفانه از قبــل دنبــال شــد 
و باعــث شــد تــا قیمت گــذاری دســتوری تأثیــرات 
مخرب تری بر صنعت خودرو داشته باشد، تثبیت  
قیمــت محصــوالت نهایــی در برابــر آزاد گذاشــتن 
بهای مواد اولیه بود. به این معنا که خودروســازان 
و قطعه ســازان، نهاده های اولیه تولید مثل فوالد، 
بــا  را  و...  پتروشــیمی  مــواد  مــس،  آلومینیــوم، 
قیمت هــای آزاد و گاه باالتــر از قیمت هــای جهانــی 
خریداری می کردند اما محصول نهایی تولید شــده 
با این مواد، به صورت دستوری قیمت گذاری می شد.
باید به  یاد داشت که عمده تولیدکنندگان این مواد 
نیز شرکت های دولتی هستند. به همین دلیل هم 
هست که شما امروز اگر بیالن مالی این شرکت ها 
را بررســی کنیــد، می بینیــد کــه ســودآوری بســیار 

باالیــی داشــته اند؛ امــا مشــتریان آنها که مشــمول 
قیمت گذاری شورای رقابت شده اند، با زیان انباشته 

باال مواجه شده اند.
برای آنکه زیان انباشته تقلیل پیدا کند، چه 

توصیه هایی دارید؟
پیشــنهادهای مــا را کــه شــما از آن به عنــوان 
توصیه یا راهکار یاد می کنید در جلسات متعددی 
کــه در ماه هــای اخیــر در وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت و مجلــس شــورای اســالمی برگــزار شــده، 
ارائه کرده ایم. پیش تر هم گفته ام اما در اینجا هم 
الزم است اشاره کنم که خوشبختانه آقای فاطمی 
امین، نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت است 
کــه به موضوعات حــوزه کاری خود نــگاه اقتصادی 
دارد و اجازه نمی دهد، رویکردهای غیر اقتصادی و 
مصلحت اندیشــی های کاذب، صنایع کشــور را به 

بیراهه ببرد.
تأکیــد و تمرکــز ایشــان از ابتــدای فعالیــت بر 
اصالح شرایط صنعت و بازار خودرو باعث امیدواری 
صنعتگــران ایــن حــوزه شــده اســت. در هفته های 
اخیر که موضوع خودرو مطرح بود، ایشان همواره 
در کنار اصالح قیمت ها، بر افزایش تولید، توسعه 
محصوالت و ارتقای کیفیت تأکید داشته و به نوعی 
اصالح قیمت را به بهبود فرایندهای صنعت خودرو 
مرتبــط کرده انــد. توصیه و در حقیقت خواســته ما 
ادامه همین روند و نگاه صرفاً اقتصادی به صنعت 
خودروســازی کشــور اســت. ادامــه ایــن روند قطعاً 
باعــث ارتقــای عملکــرد خودروســازها و بــه تبع آن 

کاهش زیان انباشته خواهد شد.
دولت سیزدهم چه مسیرهایی را باید دنبال 
کنــد کــه ماننــد دولــت گذشــته گرفتــار زیــان دهی 

خودروسازان و قطعه سازان نشود؟
خودروســازان و قطعــه ســازان کشــور در دو 
تا ســه ســال اخیر که با استناد به شرایط تحریمی 
از  یکــی  گفــت:  جــرأت می تــوان  بــه  کرونایــی،  و 
ســخت ترین دوره هــای تاریــخ ایــن صنعــت بــوده، 
نشان دادند که پتانسیل باالیی دارند. توجه کنید 
به اینکه دقیقاً در همین دوران سخت، تولید، حتی 
یک روز هم متوقف نشــد.  این درحالی اســت که 
بــه ازای توقــف تولیــد پراید به عنوان یــک خودرو با 
تکنولوژی قدیمی، تولید خودروهای جدید و توسعه 
محصول را نیز شاهد بودیم. با وجود این، اگر برخی 
سوء مدیریت ها درگذشته نبود، امروز می توانستیم 

کارنامه بهتری نیز داشته باشیم.
خودروســازان در نتیجــه نــگاه غیراصولــی در 
گذشته و زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی 
دچار بحران نقدینگی هستند. از یک بنگاه اقتصادی 
کــه در نتیجــه تصمیم های غیراقتصــادی در زیان و 
بحران به سر می برد، چگونه می توان انتظار افزایش 
کیفیــت و توســعه محصول داشــت؟ این حقیقت 

تلخی است که متأسفانه با آن رو به رو هستیم.
مخصوصــاً  گذشــته،  دولت هــای  رویکــرد 
قیمت گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت 
باعــث شــد تــا خودروســازان محصــوالت خــود را با 
زیان عرضه کنند و در حالی که صنعت خودرو روز 
به روز با زیان انباشــته بیشــتری مواجه می شــود، 

گزارش های تحلیلی اعالم می کند که تفاوت قیمت 
خودروهای عرضه شده از ابتدای سال ۹۹ تا پایان 
آبان ماه ۱۴۰۰ در قرعه کشــی های خودروسازان با 
بازار آزاد، در مجموع حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 
تفاوت قیمت داشته است. نکته تأسف بار این آمار 
و گزارش این است که این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 
از جیب مشتریان خارج شده اما وارد حساب تولید 
نشــده اســت و واســطه ها بیشــترین بهره را از این 

شرایط برده اند.
برای پایان دادن به این رویه غلط، قیمت گذاری 
خودرو براساس فرمول های صحیح اقتصادی، یک 
ضرورت اســت. این ذهنیت غلط در جامعه شــکل 
گرفته که خروج از قیمت گذاری دستوری به معنای 
افزایش قیمت خودرو در کشــور اســت اما اینگونه 
نیســت و اگر اجازه داده شــود قیمت ها براســاس 
فرمول های صحیح اقتصادی تعیین شود، خودرو با 
قیمت هایی پایین تر از آنچه در بازار واسطه محور 
فعلــی وجــود دارد به دســت مصرف کننــده واقعی 

خواهد رسید.
صنعت خودرو جزو ۱۰ صنایع پیچیده است؛ از 
سوی دیگر این صنعت که با ۶۰ رشته تولیدی دیگر 
به صورت مستقیم در ارتباط است نقش بسزایی در 

چرخه اقتصادی کشورها دارد.
زیان انباشته شرکت های خودروسازی ایران از 
سال ۹۷ و با آغاز تحریم های صنعت خودرو شدت 
گرفت و در سال های ۹۸ و ۹۹ به اوج خود رسید. 
اگر با این پرسش مواجه شویم که چرا زیان انباشته 
ایجاد می شــود و خودروســازان بدهی های سنگین 
به بار آورده اند؟ باید گفت سه سناریو وجود دارد؛ 
اولین موضوع این است که بنگاه صنعتی باید مواد 
و عوامل تولید را با قیمت مناسب و در حد کشش 
بازار تأمین کند، اگر چنین اتفاقی رخ ندهد به طور 

قطع قیمت ها دستخوش تغییر می شود.
نکته دیگر آنکه اگر یک بنگاه صنعتی نتواند بر 
اساس حداقل ظرفیت خود فعالیت کند، آن بنگاه 
بــا چالش مواجه خواهد شــد و نمی تواند مدیریت 
هزینه را بخوبی انجام دهد. مبحث دیگر این است 
که بنگاه صنعتی این امکان و اجازه را نداشته باشد 
که محصول خود را با توجه به قیمت تمام شده در 
بــازار به فروش برســاند، در چنین شــرایطی بنگاه 
نمی تواند هزینه های تحمیل شده را جبران کند و 
مجبور است با زیان هر دستگاه خودرو را به فروش 

برساند.
ایــن عوامــل نشــان می دهــد کــه موضوعــات 
بیرونی و محیطی باعث شده مشکالت در صنعت 
خودرو پدیدار شود، هر کدام از نکات عنوان شده 
می تواند اثر ســوء و منفی بر صنعت خودرو یا هر 
تولیــد دیگــر بگــذارد، در چنین شــرایطی اگر بنگاه 
صنعتی با تمام این موارد مواجه باشد،طبیعی است 

که زیان دهی در مسیر افزایش قرار می گیرد.
حال که سخن از اقدامات دولت در خصوص 
خودروســازان پیــش آمــد، الزم اســت ایــن موضوع 
را هــم تشــریح کنــم که بــا وجود تمــام مباحثی که 
مطرح می شود، متأسفانه دولت های گذشته هیچ 
حمایتــی از صنعت خودرو نکرده اند. ممکن اســت 

انتقادهایی به این جمله وارد شود. براساس آنچه 
منتقدان در جلســات و رســانه ها مطــرح کرده اند، 
قبــالً تعرفــه و اخیــراً ممنوعیــت واردات خــودرو به 
همراه تسهیالتی که به صنعت خودرو اعطا شده، 
مهم تریــن مصداق های حمایت دولت ها از صنعت 
خودرو عنوان می شود؛ اما بد نیست این محورها را 

بیشتر بررسی کنیم.
تعرفــه واردات، ابــزاری اســت که نــه فقط در 
ایران و نه فقط برای خودرو در نظر گرفته می شود و 
یکی از شیوه های حمایت از تولید محصوالتی است 
که امکان تولید در داخل کشور دارند. این نکته را 
هم باید در نظر داشت که به دلیل اختالف قیمت 
ارز و ریــال، قیمت خودروهــای وارداتی حتی بدون 
در نظــر گرفتــن تعرفــه نیز باالتر از ســطوح قیمتی 
خودروهای تولیدی در داخل کشور است. به عبارت 
دیگر، خودروهای وارداتی از نظر قیمتی، رقیبی برای 
محصوالت داخلی به شمار نمی آیند. موضوع بعدی 
که باید به آن توجه داشت اینکه یک ریال از مبالغی 
که براساس حقوق گمرکی و تعرفه واردات خودرو 
دریافت می شود به خودروساز نمی رسد و به عنوان 
درآمدهــای مالیاتــی بودجه، به خزانــه دولت واریز 
می شود. بنابراین خودروسازان داخلی هیچ انتفاعی 

از تعرفه های واردات خودرو نمی برند.
در بحــث ممنوعیــت واردات خودرو در دولت 
گذشــته نیــز بایــد گفــت کــه منــت ممنوعیــت این 
واردات بر ســر خودروســازان نیســت و دولت قبل 
به دلیل مشکالت ناشی از تأمین ارز و جلوگیری از 
خروج ارز از کشور، واردات خودرو را ممنوع اعالم 
کرد. لذا این رویکرد هم نمی تواند مصداق حمایت 

دولت های گذشته از صنعت خودرو به شمار آید.
 امــا در خصــوص ارائــه تســهیالت به صنعت 
خــودرو بایــد گفت که در وهله اول این تســهیالت 
برای جبران بخشی از بدهی خودروسازان در اختیار 
زنجیره تأمین قرار گرفت و مستقیماً به دو شرکت 
خودروســاز داده نشــد. از ســوی دیگــر بایــد توجــه 
داشت که این مبالغ، کمک بالعوض نبوده است؛ 
ســود این تســهیالت عمالً بیش از ۲۰ درصد بود و 
بار مالی زیادی برای خودروسازان ایجاد کرده است؛ 
نکته حائز اهمیت اینکه شورای رقابت در محاسبه 
هزینه های تمام شده محصوالت برای قیمت گذاری، 
این هزینه های مالی ناشی از سود تسهیالت را قبول 
نداشت و در فرمول خلق شده خود اعمال نمی کرد.
افزایــش ۱۸ درصــدی قیمت خودرو تا چه حد 

می تواند از زیان انباشته خودروسازان بکاهد؟
همانطــور کــه پیش تــر هــم گفتــم، رویکــرد 
دولــت ســیزدهم و وزیــر صنعت، معــدن و تجارت 
در ســاماندهی صنعــت و بــازار خــودرو کــه یکی از 
محورهــای آن، اصــالح قیمت هــا بوده اســت، مایه 
امیدواری صنعتگران این حوزه شده اما واقعیت این 
است که افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروها تنها از 

شدت افزایش زیان کاسته است.
بــر اســاس آمــار منتشــر شــده توســط بانــک 
مرکزی از تولید ناخالص داخلی که در رسانه ها نیز 
انعــکاس پیدا کــرده، تورم در بهار امســال )آخرین 
فصل فعالیت دولت گذشته( نزدیک به ۷۰ درصد 

بوده است.
در کنــار ایــن مــوارد می خواهــم توجه شــما را 
بــه مقایســه نرخ نهاده هــای داخلی از ســال ۹۷ تا 
۱۴۰۰ جلب کنم که مواد اولیه پلیمری ۱۹۹ درصد، 
الســتیک ۲۰۱ درصــد، آهــن و فــوالد ۳۳۳ درصــد، 
آلومینیوم ۲۱۶ درصد، چدن ۲۴۰ درصد و مس ۳۷۹ 
درصــد افزایش داشــته اســت. تمامی ایــن اعداد و 
ارقام قابلیت تشریح و پرداختن به جزئیات را دارند 
و در صــورت نیــاز می شــود مــدارک مســتدل آنها را 
ارائه کرد. حال شــما بگویید که اصالح ۱۸ درصدی 
قیمــت خــودرو تــا چه حــد می توانــد زیان انباشــته 

خودروسازان را پوشش دهد؟
خودروســازان در چه مهلــت زمانی می توانند 
از شــرایط ســخت گذشــته کــه بواســطه برخــی از 
بی تدبیری ها بوده است، رها شوند و افزایش تولید 

خودرو را دنبال کنند؟
متأسفانه بدترین کاری که دولت های گذشته 
توانســتند بــا صنعــت خــودرو کننــد، قیمت گذاری 
دســتوری محصوالت با فرمول های غیراقتصادی و 
غیرکارشناســی بــود. بارها و بارهــا به صورت علنی 
و  مســتقیم  غیررســمی،  و  رســمی  غیرعلنــی،  و 
غیرمستقیم این آمار و اطالعات را با مستندات الزم 
ارائه کردیم و خواســتیم تا این شــیوه قیمت گذاری 

تغییر کند اما گوش شنوایی وجود نداشت.
اگر اجازه داده بودند قیمت خودرو براســاس 
اصول اقتصادی و متناسب با بازار و عرضه و تقاضا 
پیــش بــرود امــروز دولت و وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت برای اجرای یک تصمیم اصولی و منطقی، تا 

این اندازه تحت فشار قرار نمی گرفتند.
رویکــرد گذشــته باعث شــد تا قیمــت خودرو 
مانند یک فنر فشرده شود تا زمانی که آزاد شود، 
جهش داشته باشد و آسیب هایی هم وارد کند اما 
اگــر نــگاه اصولی و اقتصادی بــر آن حاکم بود، یک 
خــودرو بــه جــای اینکه ناگهــان ۵۰ میلیــون تومان 
افزایــش قیمت داشــته باشــد، به مرور، متناســب 
بــا شــرایط بــازار و بــا یــک شــیب منطقــی افزایــش 
پیدا می کرد و مشتریان نیز به دلیل نقش آفرینی 
واســطه ها، برای تهیه خودرو مورد نیاز خود با این 
مشــکالت عدیــده رو بــه رو نمی شــدند.حال کــه با 
تصمیــم جســورانه دولت و وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت، زمینه اصالح اشتباه های گذشته ایجاد شده 
است، می توان امیدوار بود که خودروسازان فرصت 
افزایــش تولیــد و در نتیجــه افزایش عرضــه را پیدا 
کنند که همین امر نخستین گام در بهبود وضعیت 

صنعت و بازار خودرو خواهد بود.

 نشان زاده: به زودی طــرح های بــزرگ تــوسعــه پتـروشـیــمـــی ارونـــد 

را آغــاز خواهیــم کرد

سود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دالالن خودرو در ۲۰ ماه گذشته

اخبـــــــــــــــــار

بـا توجـه بـه اجرایـی شـدن قانـون دائمـی مالیات بـر ارزش افزوده 
از تاریـخ 1400/10/13 بـه اطـاع مـی رسـاند، از تاریـخ یـاد شـده 
اصـل  طـا، جواهـر و پاتیـن بـه کار رفتـه در مصنوعـات سـاخته 
شـده از فلـزات مزبـور معـاف از مالیـات بـر ارزش افـزوده بـوده و 
فقـط »اجـرت سـاخت، حق العمـل و سـود فروشـنده« مشـمول 

مالیـات و عـوارض بـا نـرخ نـه درصـد )۹%( مـی شـود.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
1526 مرکز ارتباط مردمی35019-021  ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

م الف : 3376  شناسه آگهی: 1252228

اطـالعـیه
قابل توجه کلیه خریداران طال ، جـواهر و پالتین
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مفقودی
آرپاتپـه فرزنـد عزیـز کـد ملـی 1464246041مالـک خـودرو سـواری  اینجانبـه سـایه جـوان 
بـه رنـگ خاکسـتری متالیـک بشـماره  تیـپ DENA+EF7-MT مـدل 1399   سیسـتم دنـا 
موتـور  بشـماره   NAAW21HU2LE273072 شــاســـی  بشمـــاره   انتظامـی91-137ن51 
147HO533108 بعلـت فقـدان سـندکمپانی و اسـناد فـروش تقاضـای رونوشـت المثنـی 
اسـناد مذکـور را نمـوده ام  . لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودروی مذکـور دارد 
ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی شـرکت ایـران خـودرو واقـع در کیلومتـر 14 جـاده مخصـوص 
تهران کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                           اردبیل

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  -1400/8/20هیـات   140060324009001614 شـماره  رای  برابـر 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی بوشـهر تصرفـات 
مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم سـکینه اکبـری پـور   فرزنـد محمـد  بشـماره شناسـنامه 
خانـه   یکبـاب  از   قسـمتی  در ششـدانگ  ملـی 3501023103  شـماره  ازبوشـهربه  2912صـادره 
بـه مسـاحت 218/06 مترمربـع پـالک30 فرعـی از 1245اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک  

اصلـی1245 واقـع در بخـش دو بوشـهر خریـداری از مالـک رسـمی  محـرز گردیـده اسـت.
لـذا 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 آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق سـند مالکیـت صـادر 

خواهـد شـد. م الـف:563
تاریخ انتشار نوبت اول:10/12/ 1400 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/10/27

شکرهللا سعادتی  - سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

 آگهی تغییرات شرکت مهندسی پارین کنترل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 137185 

و شناسه ملی 10101803010 
بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1400/09/14 تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد : کلیـه اوراق و 
اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات و عقـود اسـالمی بـا امضـای مدیـر 
عامـل بـه اتفـاق یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره و یـا آقـای محمـد باقـر دسـتمالچیان همـراه بـا مهـر 
شـرکت معتبر می باشـدکلیه اسـناد مناقصات و قراردادها و مکاتبات اداری و عادی یاامضاء مدیر 

عامـل و یـا نایـب رئیـس هیئـت مدیـره منفـردا" همـراه بـا مهرشـرکت معتبـر مـی باشـد  .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1252886(

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانـم جمیلـه افتحـی مسـتند بـه اصـل کارت ملـی بشـماره 0589633856 بـا اعـالم گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده ذیـل شـماره 31295 مـورخ 
1400/10/1 دفترخانـه 258 تهـران طـی درخواسـت وارده 25279 مـورخ 1400/06/10 تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده انـد کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح 

زیـر آگهـی می گـردد:
1- نام و نام خانوادگی: جمیله افتحی مالک شش دانگ

2- شماره پالک: 2 فرعی از 2400 اصلی واقع در بخش پنج تهران
3- علت گم شدن: جابه جایی

4- خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان مسـکونی بـه شـماره 2 فرعـی از 2400 اصلـی قطعـه 2 تفکیکـی مفـروز و مجزیـی از اصلـی مذکور واقع در بخـش 5 تهران 
بمسـاحت 50/11 مترمربع واقع در طبقه 1 که مقدار 2/16 دسـیمتر مربع آن بالکن اسـت، با قدرالسـهم از عرصه و سـایر مشـاعات و مشـترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن، 

دفتـر الکترونیکـی 139520301022020121 بـا شـماره چاپـی 418710 بـه نـام خانـم جمیلـه افتحـی ثبـت و صـادر گردیـده و بگواهـی دفتـر بازداشـتی و امـالک ملـک مذکور بازداشـت و رهـن ندارد.
لـذا بـا توجـه بـه اعـالم فقـدان سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی آن مراتـب اعـالم تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکر 
نشـده یـا مدعـی 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 اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماید و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسـد و یا در صورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارایه نشـود اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد. 

نشانی ثبت محل: خیابان شیخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب بیگی پالک 366 اداره ثبت اسناد و امالک مولوی
الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران م الف 14802 / شناسه آگهی 1252041  

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظـر باینکـه آقـای سـید محمـد فصیـح مارنانـی بـه موجـب وکالـت نامـه شـماره 13090 مـورخ 1400/08/25 دفتـر 1214 تهـران بـه وکالـت از خانم ها سـپیده بختیاری و پدیده بختیاری با اعالم گم شـدن 
سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده شناسـه یکتـا 140002155951000723 و 14000215595100722 رمـز تصدیـق 440724 و 910906 بـه شـماره 18339 و 
18338 مورخ 400/09/23 دفترخانه 709 تهران طی درخواسـت وارده شـماره 140085601026033068 مورخ 1400/09/23 تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت را نموده اسـت که مراتب در اجرای 

مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهی مـی گردد.
1- نام و نام خانوادگی مالک: سپیده بختیاری و پدیده بختیاری

2- شماره پالک: 201 فرعی 3310 از اصلی واقع در بخش 11 تهران
3- علت گم شدن: سهل انگاری

4- خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان بـه مسـاحت 140/90 مترمربـع در طبقـه دوم سـمت شـمالی قطعـه ششـم تفکیکـی بـه شـماره 201 فرعـی از 3310 اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از 127 و 133 فرعـی از اصلـی مذکـور بـه انضمـام انبـاری قطعـه دوم تفکیکـی بـه مسـاحت 3/60 مترمربـع ذیـل ثبـت 138644 صفحـه 269 دفتـر 444 امـالک بـه نـام سـلطنت 
بختیـاری ثبـت و بـه چاپـی 313599 صـادر شـده اسـت و بـه موجـب سـند انتقـال 121575 مـورخ 1366/04/28 دفتـر 46 تهـران بـه منصـوره بختیـاری منتقل شـده و سـپس برابر گواهـی انحصار وراثت 
شـماره 140091390007708379 مـورخ 1400/06/27 حـوزه 8 شـورای حـل اختـالف دربنـد مالـک اخیـر فـوت نمـوده و کـه وراث حیـن الفوتـش عبارتنـد از پدیده بختیاری و سـپیده بختیاری می باشـند.

لـذا بـا توجـه بـه اعـالم فقـدان سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی آن مراتـب اعـالم تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکر 
نشـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسـد و یا در صورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد.
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران م الف 14803 / شناسه آگهی 1252048  

آگهی فقدان سند مالکیت
امیـر خاکشـور ترنیـک اصالتـا/ طـی وارده شـماره 1045029433 مـورخ 1400/9/1  آقـای   خانـم / 
بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـا بـه شـماره 16998 مـورخ 1400/09/01 دفترخانـه 1401 تهـران 
تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده و مدعـی اسـت سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه 
آپارتمـان نـوع ملـک طلـق بـا کاربـری بـه پـالک ثبتـی 146082 فرعـی از 2395 اصلـی، مفـروز و مجـزا 
شـده از 25547 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 3 در طبقـه 2 و واقـع در بخـش 10 ناحیـه 00 حـوزه 

ثبـت ملـک رودکـی تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 76/25 مترمربـع
متن ملک، توضیحات ملک به موجب بخشنامه استاندارسازی پالک فرعی از 25547 به 146082 

تغییر یافت.
بـه حـدود: شـماال: اول دیوتـار و پنجـره بـه کوچـه دوم و سـوم درب و دیـوار بـه راه پلـه شـرقا: دیـوار 
بـه قطعـه 24 جنوبـا: اول و پنجـم دیـوار بـه قطعـه 21 دوم تـا چهـارم دیـوار بـه نوورگیـر غربـا: دیـوار بـه 

قطعـه 21 سـابق.
مشخصات منضمات ملک: 

مشخصات مالکیت:
مالکیـت امیـر / خاکشـور ترنیـک فرزنـد خدانظـر شـماره شناسـنامه 5406 تاریـخ تولـد 1359/09/02 
صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0451340851 بـا جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک شـش 
دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 30704 تاریخ 1398/04/03 دفترخانه اسناد رسمی 
شـماره 1401 شـهر تهران اسـتان تهران، موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 396884 سـری 
ج سـال 97 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139820301045021942 ثبـت گردیـده اسـت علـت کار 
اداری مفقـود گردیـده لـذا مراتـب در اجـرای تبصـره یـک مـاده 120 آییـن نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به آن و یا وجود سـند مالکیت مذبور 
نـزد خـود 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 مقـرر اعتراضـی واصـل نگـردد المثنـی سـند مالکیـت مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی 

تسـلیم می گـردد.
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام )سره(     م الف 14804 / شناسه آگهی 1252074 

امیر تفرقی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران

 آگهی تسلیم سند مالکیت موروث پالک ثبتی 2072 فرعی 

از 88 اصلی بخش 11 تهران
نظـر بـه اینکـه سـند مالکیـت شـش دانـگ یک قطعـه زمین به مسـاحت 512 مترمربع 
قطعـه 228  از  مفـروز  اصلـی   88 از  فرعـی  شـماره 2072  بـه  تفکیکـی   104 قطعـه 
و پـالک 62 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش یـازده تهـران ذیـل ثبـت شـماره 
هـای 22875- 22873 صفحـات 543-545 دفتـر 71 بنـام آقـای خدابخـش بلیـوان 
و هرمـز طاوسـیان بالمناصفـه ثبـت و سـند مالکیـت بشـمارگان چاپـی 282350 – 
مجلـس  صـورت  موجـب  بـه  ثبـت  مـورد  اسـت  گردیـده  تسـلیم  و  صـادر   282349
اسـت  شـده  تفکیـک  قطعـه  دو  بـه   1335/11/29 مورخـه   18320 شـماره  تفکیکـی 
کـه طبـق تقسـیم نامـه شـماره 31251 – 1337/8/6 تنظیمـی دفترخانـه 65 تهـران 
قطعـه اول تفکیکـی مذکـور بـه مسـاحت 256 مترمربـع در ازای سـهم مشـاعی در 
سـهم اختصاصـی آقـای هرمـز طاوسـیان و قطعـه دوم تفکیکـی مذکـور بـه مسـاحت 
256 مترمربـع در ازای سـهم مشـاعی در سـهم اختصاصـی آقـای خدابخـش بلیـوان 
قـرار گرفتـه اسـت کـه مطابـق گواهـی دفتـر امـالک نسـبت بـه قطعـات سـند مالکیـت 
علیحـده صـادر نگردیـده سـپس آقـای هرمـز طاوسـیان و برابـر انحصـار وراثـت شـماره 
6130 مورخـه 72/1/31 41 دادگاه حقوقـی تهـران فـوت نمـوده و وراثـت حیـن الفـوت 
وی عبارتند از: 1- سام طاوسیان – فردوس – نریمان طاوسیان )پسران متوفی( 3- 
آذر میدخـت 4- مهردخـت شـهرت )دختـران( شـهرت همگـی طاوسـیان ضمنـاً بعـض 
از وراث مالـک هرمـز طاوسـیان از طریـق دفترخانـه اسـناد رسـمی تهـران و بـه طریقـه 
پسـتی درخواسـت صـدور اسـناد مالکیـت سـهم االرث خـود را نمـوده انـد کـه بـا توجـه 
بـه عـدم ارائـه اصـل سـند مالکیـت بمنظـور اخبـار، مراتـب جهـت رفـع نقـص بصـورت 
پیامـک بـه ایشـان اعـالم و متعاقبـاً ورثـه فـوق الذکـر برابـر وارده شـماره 42173 مـورخ 
آقـای  نـزد  موصـوف  پـالک  مالکیـت  سـند  اصـل  کـه  انـد  داشـته  اعـالم   1400/9/14
سـام طاوسـیان قـرار دارد. لـذا مراتـب در اجـرای تبصـره 3 ذیـل مـاده 120 آئیـن نامـه 
اصالحـی قانـون ثبـت و برابـر اخطاریـه شـماره 44642 مـورخ 1400/9/15 بـه نشـانی 
دارنده سـند مالکیت اخطار شـده تا نسـبت به ارائه اصل سـند و یا مسـتند نگهداری 
آن اقـدام و رسـید اخـذ نمایـد لیکـن مطابـق گواهـی بایگانـی و دفتـر امـالک، سـند 
مالکیـت صـادره ظـرف مهلـت تعییـن شـده ده روزه بـه ایـن اداره ارائـه نگردیده اسـت. 
لـذا مراتـب بـه دسـتور تبصـره 3 ذیـل مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت یـک نوبـت 
در ایـن روزنامـه کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود تـا دارنـده سـند مالکیـت، ظـرف مـدت 
امـالک  اداره ثبـت اسـناد و  بـه  را  ایـن آگهـی سـند مذکـور  انتشـار  تاریـخ  از  10 روز 
تهرانپـارس نشـانی: بزرگـراه شـهید زیـن الدیـن – بلـوار توحیـد – خیابـان نوروزیان – 
جنـب پارکینـگ مجتمـع قضایـی شـهید باهنـر تسـلیم و یـا مجـوز قانونـی نگهـداری آن 
را ضمـن اعتـراض خـود بـه ایـن اداره اعـالم نمایـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء 
پـالک  مالکیـت  اصـل سـند  یـا  و  اعتـراض موجـه  و عـدم وصـول  تعیـن شـده  مـدت 
مارالذکـر، ایـن اداره وفـق مقـررات مربوطـه اقدامـات آتـی در خصـوص وظیفـه قانونی 

خـود مبنـی بـر صـدور اسـناد مالکیـت بنـام وراث فـوق الذکـر معمـول خواهـد نمـود.
م الف 14805 / شناسه آگهی 1252109

رضا النچری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت از طرف مالکین اعیانی ششـدانگ 
 119/12 بمسـاحت  چهـارم  طبقـه  در  واقـع  یـازده  قطعـه  آپارتمـان  یکدسـتگاه 
مترمربـع کـه 8/77 مترمربـع آن بالکـن بـاز در قسـمت جنـوب اسـت بـه شـماره 
32891 فرعـی از 2395 اصلـی مفـروز از 27327 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع 
در بخـش ده تهـران ذیـل ثبـت 362656 و 362655 و 217244 صفحـه 170 
و 167 175 دفتـر 2075 و 1391 بنـام امیـر رسـولی بمیـزان 2 دانـگ و اعظـم 
السـادات سـعیدی بمیـزان ثمنیـه اعیانـی و ارش رسـولی چهـار دانـگ ثبـت و 
بـه چاپـی 248117 و 248116 و 248118 صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت سـپس 
برابر سـند قطعی 93662 مورخ 1385/10/27 دفترخانه 256 تهران به آقایان 
کـوروش و جـالل و رضـا پـور یـزدان پنـاه کرمانـی هـر یـک 1/5 دانـگ و خانمهـا 
مرضیـه و زهـرا پـور یـزدان پنـاه کرمانـی هر یک 0/75 دانگ از ششـدانگ انتقال 
یافتـه اسـت اکنـون اعـالم نمـوده اسـت کـه سـند مالکیـت پـالک مـورد تقاضـا 
 12944 شـماره  موجـب  بـه  مراتـب  و  اسـت  گردیـده  مفقـود  جابجایـی  بعلـت 
مـورخ   23843 و   23845 و   23847 و  تهـران   1091 دفترخانـه  و   12943 و 
1400/08/17 – دفترخانـه 894 تهـران بـه شـهادت شـهود رسـیده اسـت. لـذا 
مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی میگـردد 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه پالک فوق میباشـد و یا سـند 
مالکیـت نـزد وی میباشـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بمـدت 10 روز اعتـراض خـود را 
کتبـاً ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه تسـلیم و 
رسـید اخـذ نمایـد در صـورت عـدم ارائـه اعتـراض یـا اصـل سـند مالکیـت یـا سـند 
خریـداری اقـدام جهـت صـدور صنـد المثنـی وفـق مقـررات انجـام خواهـد شـد. 
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پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد رضائی وکالتا از طرف آقای علی رجبی طی وکالتنامه شـماره 27468 مورخ 95/09/11 دفتر 916 تهران و با تسـلیم استشـهادیه گواهی شـده شـماره 22054 
مورخ 1400/08/09 دفتر اسـناد رسـمی شـماره 1397 تهران طی درخواسـت مورخ 1400/08/09 با اعالم اینکه سـند مالکیت چهار دانگ مشـاع از ششـدانگ یک دسـتگاه 
آپارتمـان بمسـاحت 107/61 مترمربـع واقـع در سـمت غربـی طبقـه دوم کـه )2/84( دو متـر و هشـتاد و چهـار دسـیمتر مربـع آن بالکـن، )4/51( چهـار متـر و پنجـاه و یـک 
دسیمتر مربع آن پیشرفتگی، است قطعه 3 تفکیکی بانضمام پارکینگ قطعه 5 تفکیکی به مساحت 10/42 مترمربع واقع در جنوب همکف و انباری قطعه 10 تفکیکی 
بـه مسـاحت 6/65 مترمربـع واقـع در سـمت مرکـزی زیرزمیـن یـک بـه شـماره 5949 فرعـی از 3923 – اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 319- فرعـی از اصلـی مذکـور 
واقـع در بخـش 3 تهـران طـی شـماره چاپـی 472124 بنـام آقـای علـی رجبـی ثبـت و صـادر و تسـلیم گردیـده کـه بعلـت جابجایی مفقود گردیده، تقاضای صدور المثنی سـند 
مالکیـت پـالک مذکـور را نمـوده اسـت در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت )اصالحـی 08/11/80( مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میشـود تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود باشـند ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض اصـل 

سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نگـردد طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صادر و تسـلیم خواهد شـد. 
محدودیـت: دو مـورد بازداشـت دائـم بموجـب دسـتور شـماره 1399191004033884 مـورخ 1399/06/01 صـادره از شـعبه اول اجـرای احـکام مجتمـع شـماره بیسـت و پنـج 
شـورای حل اختالف شـهر تهران به نفع – برای مالکیت علی رجبی بازداشـت می باشـد بموجب دسـتور شـماره 140091990004982286 مورخ 1400/02/22 صادره از 

شـعبه اول اجـرای احـکام مجتمـع شـماره بیسـت و پنـج شـورای حـل اختـالف شـهر تهـران بـه نفـع – بـرای مالکیـت علـی رجبی بازداشـت می باشـد.
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع.
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آگهی تسلیم سند مالکیت موروث پالک ثبتی 45724 فرعی 
از 88 اصلی بخش 11 تهران

نظـر بـه اینکـه اسـناد مالکیـت شـش دانـگ یـک قطعـه آپارتمـان قطعـه 7 تفکیکـی به پالک 
ثبتـی 45724 فرعـی از 88 اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از 25933 فرعـی از اصلـی مذکـور 
بخش 11 تهران به مساحت 87/53 مترمربع که مقدار 0/75 مترمربع آن بالکن و مقدار 
2/25 مترمربـع آن پیشـرفتگی بفضـای خیابـان اسـت بانضمـام شـش دانـگ انبـاری قطعه 
3 تفکیکی بمسـاحت 2/04 مترمربع و شـش دانگ پارکینگ قطعه 2 تفکیکی بمسـاحت 
10/80 مترمربـع بـا حقـوق ارتفاقـی مربوطـه ذیـل شـماره هـای 115062 و 115063 صفحـات 
149 و 152 دفتـر 1019 امـالک بنـام سـمیه سـتوده نیـک نـژاد و شـریک ثبـت و تحـت چاپـی 

شـماره 480796 و 480797 صادر شـده اسـت. سـپس بشـرح ذیل انتقال یافته اسـت:
مالکیت اله محمد فضلی برابر سـند انتقال شـماره 50121 مورخ 1383/12/23 دفترخانه 
140 تهران موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 480796 صفحه 149 دفتر امالک 
جلد 1019 ذیل شماره 120109 و سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 480797 صفحه 152 
دفتر امالک جلد 1019 ذیل شـماره 120110 ثبت گردیده اسـت. سـپس نامبرده فوت شـده 
و باعتبـار دادنامـه انحصـار وراثـت شـماره 217 مـورخ 1388/02/29 قاضـی شـورای حـل 
اختـالف حـوزه 2309 مجتمـع شـماره 24 تهـران و گواهـی مالیـات بـر ارث شـماره 3805 
مـورخ 89/02/13 اداره کل امـور مالیاتـی شـرق تهـران وراث عبارتنـد از: زهـرا فضلـی، آرزو 
فضلـی، شـیرین فضلـی و مریـم فضلـی )دختـران متوفـی( و حسـین فضلـی و حبیـب الـه 
فضلـی )پسـران متوفـی( و فخـری سـوری رودآوری )همسـر متوفـی( ضمنـاً احـدی از وراث 
)خانم آرزو فضلی( از طریق دفترخانه اسـناد رسـمی و به طریقه پسـتی درخواسـت صدور 
اسناد مالکیت سهم االرث خود را نموده اند که با توجه به عدم ارائه اصل سند مالکیت 
بمنظور ابطال / اخبار، مراتب جهت رفع نقص بصورت پیامک به ایشان اعالم و متعاقباً 
نامبـرده برابـر وارده شـماره 34793 مـورخ 1400/08/04 اعـالم داشـته کـه اصـل اسـناد 
مالکیـت پـالک موصـوف نـزد احـدی از ورثـه )آقـای حسـین فضلـی( قـرار دارد. لـذا مراتب در 
اجـرای تبصـره 3 ذیـل مـاده 120 آئیـن نامـه اصالحـی قانونـی ثبـت و برابـر اخطاریـه شـماره 
79019559 مـورخ 1400/09/06 بـه نشـانی دارنـده سـند مالکیـت در مورخـه 1400/09/09 
اخطـار شـده تـا نسـبت بـه ارائـه اصـل سـند و یـا مسـتند نگهـداری آن اقـدام و رسـید اخـذ 
نمایـد لیکـن مطابـق گواهـی بایگانـی و دفتـر امـالک، سـند مالکیـت صـادره ظـرف مهلـت 
تعیین شده ده روزه به این اداره ارائه نگردیده است. لذا مراتب به دستور تبصره 3 ذیل 
مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت یـک نوبـت در ایـن روزنامـه کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود 
تـا دارنـده سـند مالکیـت، ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی سـند مذکـور را بـه 
اداره ثبت اسـناد و امالک تهرانپارس نشـانی: بزرگراه شـهید زین الدین – بلوار توحید – 
خیابان نوروزیان – جنب پارکینگ مجتمع قضایی شهید باهنر تسلیم و یا مجوز قانونی 
نگهـداری آن را ضمـن اعتـراض خـود بـه ایـن اداره اعـالم نمایـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـاء مـدت تعیـن شـده و عـدم وصـول اعتـراض موجـه و یـا اصـل سـند مالکیـت پـالک 
مارالذکـر، ایـن اداره وفـق مقـررات مربوطـه اقدامـات آتـی در خصـوص وظیفـه قانونـی خود 

مبنـی بـر صـدور اسـناد مالکیـت بنـام وراث فـوق الذکـر معمـول خواهـد نمود.
رونوشت به: دایره آگهی های سازمان ثبت اسناد و امالک کشور جهت اطالع و اقدام به 

انتشار یک نوبت آگهی مربوطه با هزینه متقاضی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
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مفقودی
صفحـه سـوابق دفترچـه ثبـت سـاعت مینـی بـوس 
صـادره از ناجـا بـه شـماره 96/1100637 بنـام آقـای 
جاوید فرمانی جالل مفقود شده و از درجه اعتبار 

سـاقط است.
آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ثبت شده به شماره 11407 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1400/09/23 ساعت 

11:00 به شـرح ذیل می باشـد: 
1. صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 1400/06/31 تصویب گردید.

2. مؤسسـه حسابرسـی و خدمـات مدیریـت آزمـوده کاران مجـددا بـه عنـوان حسـابرس صنـدوق انتخـاب 
گردیـد.

3. روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتشار صندوق تعیین گردید.
   https://kooshafund.ir همچنین جهت اطالع از مشروح تصمیمات مجمع به تارنمای صندوق به آدرس

مراجعه فرمائید.

رئیــس شــورای اســامی شــهر شــیراز تاکیــد 
کرد که جلوگیری از وقوع حوادث اقدامی نیست 
که یک دســتگاه مثل شــهرداری بتواند به تنهایی 
آن را انجــام دهــد بلکــه بایــد همــه دســتگاه های 
متولــی کمک کنند تا نتیجه مطلوبی عاید شــهر و 

شهروندان شود. 
مثــل  دســتگاه  یــک  اگــر  طاهــری  مهــدی 
دســتگاه ها  ســایر  و  باشــد  حاضــر  شــهرداری 
حضــور نداشــته باشــند، کار تکمیــل نمی شــود و  
بــا گالیــه از دســتگاه های متولی مدیریــت بحران 
در هنــگام بارندگــی گفت: دســتگاه های متولی و 
مســئول نیــز بایــد در کنــار شــهرداری به ویــژه در 
مقاطع باالدســت شــهر همکاری داشــته باشند و 

کمــک آن ها به شــهرداری در کنترل ســیالب ها و 
بحران ها موثر است.

او در بازدید از سطح شهر و نقاط حادثه خیز 
گفــت: کوچــه 1۹ محلــه ســعدی، مدخــل و مســیر 
و  اســت  بــاران  آب  گــذر  بــرای  مهمــی  بســیار 
متاســفانه در آب گرفتگی ها و ســیل های ســالیان 
گذشــته منطقــه را دچــار مشــکل کرده بــود، از آن 
بازدیــد کردیــم، آمادگــی نیروهــا و شــرایط محل را 

سنجیدیم.
شــهردار شــیراز  نیــز در ایــن بازدید بــا بیان 
در  و ســیالب خاصــی  آبگرفتگــی  تاکنــون  اینکــه 
ســطح شــهر ایجاد نشــده اســت، افزود: با توجه 
بــه گزارش هــای نیروهــای گشــتی و مردمــی بــه 

ســامانه ارتباطــات مردمــی  1۳۷ و رصــد میدانــی 
تاکنــون آبگرفتــی خاصــی در شــهر ایجــاد نشــده 
و  نیروهــا  اســتقرار  ادامــه  بــا  داریــم  تــالش  و 
ماشــین آالت نیــز مشــکلی در ادامــه بــارش باران 

نیاید. پیش 
سیداحســان اصنافــی بــا توجــه بــه برگــزاری 
مانــور آمادگــی مدیریــت بحــران و مواجهــه با برف 
و بــاران در آبــان ســال جاری افــزود: ایــن مانــور در 
تمام نقاط شــهر به ویژه نقاط خطرآفرین اجرا شــد 
و آمادگی خوبی را با توجه به سناریوهای مختلف 
بحــران در نیروهــا ایجــاد کرد.اکنــون نیــز آمادگــی 
مناســبی در نیروهــا و ماشــین آالت وجــود دارد و 

امیدوارم بارش زمستانه ادامه داشته باشد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان قم 
در دیــدار بــا معــاون وزیر نیرو با توجــه به کمبود 
آب در اســتان، از تولیــد ســاالنه 40 میلیــون متــر 
مکعــب پســاب در تصفیه خانه هــای فاضــاب قــم 
خبر داد و بر لزوم برنامه ریزی به منظور استفاده 
از ایــن منبــع آبــی پایــدار در صنعــت و پرهیــز از 

استفاده از شبکه آب بهداشتی تأکید کرد.
شــورای  جلســه  در  صادق پــور  جــان  علــی   
انسجام بخشــی مدیــران صنعــت آب و برق قم که 
در ســالن جلســات کوثــر آبفــای قم برگزار شــد در 
سخنانی به ارائه گزارشی از اقدامات، فعالیت ها و 
عملکرد شــرکت آب و فاضالب استان قم پرداخت 
و گفت: اکنون 100 درصد جمعیت شهری و حدود 
8۷ درصــد جمعیــت روســتایی قــم از آب ســالم و 

بهداشتی بهره مند هستند.
بــدون درآمــد را در قــم 18  او شــاخص آب 
درصد اعالم و خاطرنشان کرد: این میزان ۹ درصد 
پایین تر از شــاخص کشــوری اســت و مــا همچنان 
تــالش داریــم که بــا اقدامات فنی و مهندســی این 

عدد را کاهش دهیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان قم 
ســرانه مصــرف آب در شــهر قــم را 16۹ لیتــر در 
شــبانه روز دانســت و اظهار کرد: این میزان گرچه 
از آمــار کشــوری پایین تــر اســت امــا میزان ســرانه 
مصرف آب در قم باالتر از اســتانداردهای کشوری 

و جهانی است.
صادق پــور بــا اشــاره بــه اینکه در حــال حاضر 
40 درصــد شــهر قــم زیــر پوشــش شــبکه فاضالب 
قــرار دارد یــادآور شــد: 4 تصفیه خانــه فاضالب در 
شــهر و یک تصفیه خانه در روســتاهای قم در مدار 

بهره برداری قرار دارد.
او با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب استان 
قــم در بســیاری از شــاخه های جــزو شــرکت های 
پیشــرو در کشــور بــه شــمار مــی رود، ابــراز کــرد: 
ســامانه های  از  یکــی  قــم   122 تلفنــی  ســامانه 
پیشــرفته و بــه روز کشــور اســت کــه بــه صــورت 
ایــام هفتــه 28 خدمــت  تمــام  شــبانه روزی و در 
بــه مــردم ارائــه می دهــد کــه ایــن مهم بــه افزایش 

رضایتمندی مردم کمک شایانی کرده است.
مدیرعامــل آبفــای قم ســامانه تله متری و تله 
کنترل تأسیسات آب و فاضالب قم را نیز از جمله 
مراکــز بــا کیفیت در کشــور دانســت و گفــت: این 
مرکــز به صورت آنالین شــبکه ها و تأسیســات آب 
و فاضــالب قــم را پایــش و راهبــری می کنــد که در 
مانورها و حوادث غیرمترقبه بسیار کارگشا است.
صادق پــور وجــود آزمایشــگاه پیشــرفته آب و 
فاضــالب را در قــم مــورد تأکیــد قــرار داد و اظهــار 
داشــت: بــه منظــور ســالمت از بهداشــت آب بــه 
صورت لحظه ای شــاخص های اســتانداردهای ملی 
و جهانی بر روی شــبکه و تأسیسات موردسنجش 

قرار  می گیرد.
از  نیــز  را  آب  توزیــع  شــبکه  دو  وجــود  او 
شــاخص های شــهر قــم دانســت و گفــت: شــبکه 
مســتقل آب شــیرین در کنار شــبکه آب بهداشتی 

کار آبرسانی در شهر را بر عهده دارد.
رویکــرد  یــادآوری  بــا  قــم  آبفــای  مدیرعامــل 
شرکت آب و فاضالب قم در حمایت از تحقیقات، 
نــوآوری و نظــام پیشــنهادها تأکید کــرد: در همین 
راستا توانسته ایم به موفقیت های زیادی در زمینه 
بومی ســازی و تولیــد تجهیزات فاضالبی در کشــور 
دســت یابیــم کــه از نقــاط ضعف صنعــت فاضالب 

کشور به شمار می رفت.
صادق پــور مواد منعقدکننــده تصفیه خانه های 
آب و فاضالب، آشغالگیرهای ریزدانه و ... را از دیگر 
دســتاوردهای شــرکت آب و فاضالب اســتان قم در 
حوزه تحقیقات دانســت و خاطرنشــان کرد: شرکت 
آب و فاضــالب قــم در حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیر 
نیســت توانســته بــا دو نیروگاه برقابــی و 5 نیروگاه 

خورشیدی در این زمینه گام های خوبی بردارد.
او در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــا اشــاره 
کمبود آب در اســتان، از تولید ســاالنه 40 میلیون 
متر مکعب پساب در تصفیه خانه های فاضالب قم 
خبــر داد و بر لزوم برنامه ریزی به منظور اســتفاده 
از ایــن منبــع آبــی پایــدار در صنعــت و پرهیــز از 

استفاده از شبکه آب بهداشتی تأکید کرد.

کامران زمانپور 
مطالبــات عدیــده  مــردم مرغا در شهرســتان 
اســت.  مانــده  بی پاســخ  کــه  سالهاســت  ایــذه 
دهســتان مرغــا در 40 کیلومتــری بخــش مرکــزی 
واقــع شــده  اســتان خوزســتان  ایــذه  شهرســتان 
اســت و جمعیتــی بالــغ بر 7 هــزار  نفر را در خود 
جــای داده اســت. ایــن منطقــه بــا وجــود بیش از 
45 روســتا و منابع نفتی فراوان از هیچ امکانات 

رفاهی و خدماتی بهره نبرده  است.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری صبــح ملــت ایــن 
در حالــی اســت کــه از ایــن طــالی ســیاه و منابــع 
نفتــی فــراوان که دائما از ســوی شــرکت ملی نفت 
بهره برداری می شود، هیچ بهره ای به مردم محروم 
ایــن منطقــه نمــی رســد. ســهم مــردم مرغــا از این 
طــالی ســیاه فقــط لوله هــای حامل نفت اســت که 
از آنجــا عبــور می کننــد و بــه پتروشــیمی به منظور 

پاالیش و فروش منتقل می شوند.
بــا توجــه بــه اینکــه مرغــا  علی رغــم مســتعد 
پوشــش  انــرژی،  منابــع  کشــاورزی،  در  بــودن 
گیاهــی و..... بســیار محروم اســت. فراهم نبودن 

کــه  معمــول  وامکانــات  اولیــه  زیرســاخت های 
نیاز هــای اساســی همــه مــردم  را در بــر می گیــرد؛ 
باعث نابســامانی ها و محرومیت های عدیده ای در  
این منطقه شده است. با وجود امکانات خدادادی 
در ایــن منطقــه ایــن همــه کمبــود امکانــات و فقــر  
نشانه چیست؟ بی تدبیری ها و نبود مدیریت های 
کارگشــا و دلســوزانه و نپرداختن به این مشــکالت 
و رفــع آن هــا  از ســوی مســئوالن مربوطــه مــردم 
مرغــا را در رنــج و عــذاب مضاعــف انداخته اســت. 
نمونه این کمبودها  سرعت پایین اینترنت است.  
دهســتان مرغــا فاقــد اینترنت پرســرعت اســت که 
یکــی از دغدغه هــای مهــم مــردم منطقــه اســت و 
ایــن مشــکل تاکنــون باعــث ترک تحصیــل تعدادی 
از  دانش آمــوزان و دانشــجویان  به خصــوص در 
طی این دو ســال و دوران کرونایی که نوجوانان و 
جوانــان منطقه امورات درســی خــود را باید از این 
طریق پیگیری و انجام می دادند، شــده اســت. چرا 
دهســتان مرغــا فاقــد اینترنت پرســرعت اســت؟ و 
چرا مشــکل به این مهمی باید از چشــم مســئوالن 

محترم پوشیده بماند؟ 

مطالبه دیگر مردم منطقه مرغا نبود درمانگاه 
مجهز و به روز است، با توجه به پراکندگی روستاها 
در منطقه فقط یک درمانگاه آن هم بدون تجهیزات 
که در روســتای چم ریحان واقع شــده اســت وجود 
دارد. فاصلــه ایــن درمانــگاه تــا تنها بیمارســتان ایذه 
قریــب بــه 4۳ کیلومتــر اســت، در حالــی کــه ایــن 
درمانــگاه از داشــتن حتــی یــک دســتگاه آمبوالنس 
محــروم اســت و بارهــا به همین دلیل مردم منطقه 
نبــودن  برخــوردار  بودنــد.  ناگــوار  حــوادث  شــاهد 
منطقــه مرغــا با این تعداد جمعیت و 45 روســتا  از 
بدیهی ترین امکان درمانی در یک درمانگاه چون یک 
دســتگاه آمبوالنــس عالمــت ســوالی بــزرگ دارد! و 

کمترین مطالبه مردم این منطقه است. 
مســئوالن کشوری، اســتان و شهرستان ایذه 
چــه زمانــی تصمیم دارند این منطقه را به حســاب 
بیاورند و مشکالت مردم را ببینند؟ چه زمانی قرار 
اســت در رابطــه بــا مشــکالت مــردم مرغــا تدبیر و 
تصمیــم امیدوار کننــده ای اتخــاذ کننــد؛ تــا بیش از 
ایــن شــاهد عســرو حــرج و ایــن همــه تنگنــا بــرای 

مردم منطقه مرغا نباشیم. 

لزوم استفاده از پساب در صنعت 
برای مقابله با كم آبی قم

بررسی مشکالت دهستان مرغا از توابع شهرستان ایذه 

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز: جلوگیری از وقوع حوادث به همراهی تمام 
دستگاه ها نیاز دارد
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ژن خوب یا پشت بازو؟
راضیه حسینی

»حقــوق عجیب بادیگاردها؛ ســاعتی بین هفتصد 
تا چند ده میلیون تومان«

الاقــل یــک هیکلی دارند که بهــش بنازند و بگویند 
داریــم نــان پشــت بــازو و ســیکس پک مان را می خوریم. 
بــرای بعضــی از حقــوق  
بایــد  نجومی بگیرهــا 
دقیقــاً  بگوییــم؟  چــه 
نــان کــدام قابلیت شــان 
می خورنــد؟  را 
مدیریــت قــوی؟ مــدرک 
هــوش  بین المللــی؟ 
استثنایی؟ یا ژن قوی؟

ژن قوی که داشته 
باشــی می توانــی بادیگارد، بــا هر هیکل و تیپی که دلت 
بخواهد استخدام کنی. می توانی آدم بخری، بفروشی. 
اصــاً می توانــی هــر وقــت دلــت خواســت جهــت تنــوع 
خــودت را هــم بخری. بعد با خودت چانه بزنی که گران 
اســت و کمــی ارزان تر. بعد خــودت به خودت بگوید نه، 
امکان ندارد کارخانه از این ژن فقط دو، ســه تا ســاخته 
و یکــی را بــرای نمونــه در مــوزه ژن های برتر نگه داشــته. 
ژن که مثل هیکل،  راحت گنده نمی شود. کمیاب است 

و گاهی هم نایاب.
باالخــره هرکســی یــک قابلیتــی دارد کــه بــا آن می تواند 
پول دربیاورد. حاال یکی هیکل گنده دارد و آن یکی ژن 
تپل. کسی که گوهری مثل ژن خوب در وجودش باشد، 
اصــاً الزم نیســت کاری کنــد. حتی اگــر هیکلش در یک 
لنگه کفش بادیگارد جا شود هم مهم نیست. حتی اگر 
بعد از باال رفتن از چهار پله به نفس نفس بیفتد مهم 
نیســت، یکی از این ژن معمولی ها را اســتخدام می کند 
تــا کولــش کند و ببرد باال. درســت اســت که معمولی ها 
هیکل بادیگاردی ندارند، ولی زورشان خیلی زیاد است. 
مثاً می توانند یک یخچال را در کوالک و برف وسط کوه 
و صخره حمل کنند. درســت اســت گاهی هم وســط راه 
کــم می آورنــد، ولی چه کســی اهمیــت می دهد یک آدم 

معمولی کمتر، سر ژن باالها سامت. 
ایــن افــراد خاص حتی ممکن اســت فقــط از عهده 
انجــام چهــار عمــل اصلــی ریاضــی، آن هــم بــا ماشــین 
از  بــاز هــم مهــم نیســت، یکــی  حســاب برآینــد. ولــی 
معمولی هــا را اســتخدام می کننــد تــا برایشــان حســاب 

کتاب کند. 
حتــی اگــر کاً چیــزی نفهمند باز هم مهم نیســت. 
معمولی ها جای شان می فهمند، ولی چیزی نمی گویند.

البتــه مــا اصاً از ایــن ژن های خــاص نداریم. همه 
یــک جــور هســتیم. چــه کارگــری کــه چشــم بــه دهــان 
از شــنیدن خبــر »تعییــن حداقــل  و  اســت  مســئوالن 
دســتمزد برای ســال آینده« کلی خوشــحال می شــود، و 
چه مسئولی که حقوق خودش هم خیلی بیشتر از این 

کارگر نیست. 
مســئوالن  بیــن  نجومی بگیــر  حقــوق  اصــاً  مــا 
نداریــم. ژن خــوب نداریــم. این هــا که گفتیــم همه مال 
آن ورآبی هاســت. این جا فقط یک ســری بادیگارد داریم 

که پول مفت می گیرند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  رئیــس 
ســن  افزایــش  حــذف  از  اســامی  شــورای 
بــا   ۱۴۰۱ ســال  بودجــه  در  بازنشســتگی 

پیشنهاد این کمیسیون خبر داد.
ولــی اســماعیلی در گفت وگــو با ایســنا، 
در رابطــه بــا حــذف افزایــش دو ســاله ســن 
بیــان   ۱۴۰۱ بودجــه  الیحــه  در  بازنشســتگی 
کــرد: در بودجــه ۱۴۰۱ بنــدی آورده انــد کــه دو 
سال به سن بازنشستگی اضافه شده است، 
بــه ایــن عبــارت کــه کســانی کــه دارای مــدرک 
کارشناســی هســتند ۳۲ ســال و کســانی کــه 
دارای مــدرک کارشناســی ارشــد کــه ۳۵ بوده 
۳۷ سال شوند. این کار با این هدف و توجیه 
صــورت گرفتــه اســت که منبــع درآمــدی برای 

صندوق های بازنشستگی باشد. 
وی افزود: اما برای اینکه درآمد صندوق ها 
را پایــدار کنیــم راه حــل آن افزودن دو ســال به 
ســن بازنشســتگی در بودجه ســنواتی نیست. 
برنامــه  بــا  اوال مغایــر  ایــن موضــوع  کــه  چــرا 
ششــم توسعه بوده و ثانیا اینکه احکام دائمی 
بیاوریــم.  ســنواتی  بودجــه  در  نمی توانیــم  را 
همچنین در کل دنیا اگر بخواهند چنین کاری 
انجام دهند ابتدا بازه زمانی برای این کار اعام 
می کنند که مثا هر سال سه ماه اضافه شود. 
بــه طور مثال این موضوع را دولت می تواند در 

برنامــه هفتــم بیاورد که مثا در عرض ۵ ســال 
هر سال ۳ ماه اضافه شود و با توجه به تبعاتی 

که دارد آن کار را انجام می دهند.
مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اسامی گفت: دلیل اصلی حذف این 
مســاله ازســوی کمیســیون اجتماعــی این بود 
کــه بــا ذی نفعــان ایــن بحث مشــورتی نشــده 
اســت و افــراد زیــادی بــه بنــده مراجعــه کرده 
و اعــام کردنــد کــه مــا هم روی بحــث پاداش 
بازنشســتگی حســاب باز کــرده و برنامه ریزی 
کرده بودیم که اول فروردین ۱۴۰۱ بازنشست 
شــویم ولــی االن برخــی زندگی هــا بــا ایــن کار 

دارد به هم می ریزد.
اســماعیلی بــا بیــان اینکــه مــا بــه عنوان 

ایــن  نمی توانیــم  مــردم  صــدای  و  مجلــس 
موضــوع را نادیده بگیریم، بیان کرد: بنابراین 
در صحــن  و  کردیــم  حــذف  را  موضــوع  ایــن 
مجلــس نیــز از آن دفــاع خواهیــم کــرد تا حق 
مــردم ضایــع نشــود. ضمــن اینکــه مــا طــرح 
پایدارسازی منابع صندوق ها را در دستور کار 
قرار داده ایم و راه حل آن این نیست که سن 

بازنشستگی را دو سال افزایش دهیم.
وی در رابطــه بــا پیشــنهاد افزایش مبلغ 
اجتماعــی  کمیســیون  ســوی  از  ازدواج  وام 
ایــن  کــرد:  بیــان  اســامی  شــورای  مجلــس 
موضــوع در الیحــه بودجه ۱۴۰۱  آورده نشــده 
اســت و بــه صــورت کلــی آورده شــده بــود که 
بانــک مرکــزی، وزارت اقتصــاد و وزارتخانه هــا 

تصمیم بگیرند و مبلغی را مدنظر قرار دهند. 
امــا کمیســیون اجتماعی اعام کــرده که  باید 
ماننــد ســال ۱۴۰۰ باشــد و مبالــغ آن را زیــاد 
کردیــم. کمیســیون بند الحاقــی در این رابطه 
آورده اســت کــه از منبع تخصیــص منابع و با 
توجــه بــه تورم و افزایش قیمــت فعلی که در 
خصــوص لــوازم خانگی وجود دارد، مبلغ ۱۵۰ 
میلیــون تومــان بــرای هــر زوج در نظــر گرفته 
شــده اســت. همچنیــن بــرای زوج هــای ســن 
پاییــن هــم بــه عنــوان مشــوقی بــرای ازدواج 
باشــد بــا توجــه به طــرح جوانی که بــه عنوان 
پیشــنهادات کمیســیون تخصصــی جمع بنــدی 
کردیــم که به کمیســیون تلفیق ارائه کرده ایم 

و از آن دفاع خواهیم کرد.

به دنبال اعام نارضایتی بازنشســتگان 
از توقــف پرداخــت وام ۷ میلیــون تومانــی، 
رئیــس کانون بازنشســتگان اســتان تهران از 
ایجــاد مانــع جدیــد در راه پرداخــت ایــن وام 

خبر داد.
بــه گــزارش ایلنــا، در روزهــای گذشــته 
بازنشستگان تامین اجتماعی اعام کردند که 
پرداخــت وام بــه آن هــا به دالیــل »نامعلوم« 

متوقف شده است. 
تامیــن  بازنشســتگان  بــه  وام  پرداخــت 
اجتماعــی مصوبــه ســازمان تامیــن اجتماعــی 
اســت و منابع آن باید توســط سازمان، تامین 

و به بانک رفاه کارگران واریز شود. 
در همیــن بــاره علــی دهقان کیــا، رئیس 
اجتماعــی  تامیــن  بازنشســتگان  کانــون 
شهرســتان تهــران گفــت: بانــک رفــاه کارگران 

برای استمرار پرداخت تسهیات دچار مشکل 
شده است. 

به گفته وی احتماال شــاید در ماه جاری 
)دی( این تسهیات به بازنشستگان پرداخت 
مــورد  ایــن  در  نمی تــوان  هنــوز  امــا  نشــود 

اطمینان داشت. 
پیشتر بازنشستگان خبر داده بودند که ۳ 
ماه است که وام ۷ میلیون تومانی بانک رفاه را 

دریافــت نکرده اند.  رئیس کانون بازنشســتگان 
شهرســتان تهــران، همچنیــن گفــت کــه بانــک 
ُــر شــدن ســقف پرداخــت  پ بــه دنبــال  مرکــزی 
تسهیات از سوی بانک رفاه، بر ادامه پرداخت 
آن ها توســط این بانک، ایراد گرفته اســت.  به 
همیــن دلیــل، پرداخــت وام بــا مشــکل مواجــه 
شده است و اطمینانی به استمرار پرداخت آن 

در ماه آینده هم وجود ندارد.

وزیــر آمــوزش و پــرورش اعــام کرد که 
ارائــه کارت واکســن و یــا تســت ۱۵ روزه پــی 
ســی آر در صــورت تزریــق نکــردن واکســن، 
برای ورود دانش آموزان به مدرسه و شرکت 

در امتحانات، الزامی نیست.
یوســف نــوری در گفت وگو با ایســنا، در 
پاســخ بــه اینکه آیا بــا توجه به شــرایط فعلی 
بــه گونــه  و شناســایی مبتایانــی در کشــور 
امیکــرون کرونا، بــرای اعمــال محدودیت های 
شــدن  غیرحضــوری  و  مــدارس  در  بیشــتر 
امتحانــات تصمیم گیــری خواهــد شــد؟ اظهــار 
کرد: ما در این باره تابع نظر ستادملی مقابله 

با کرونا هستیم.
وی افــزود: در اغلــب کشــورها، آخریــن 
جایــی کــه تعطیــل مــی کننــد مــدارس اســت 
امــا یــک اصــل در ایــن زمینــه مبنی بــر رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی وجــود دارد. مــا تابــع 
ســتادملی مقابله با کرونا هستیم و هرچه را 
ســتاد بــه ما اعام کند بــه همان صورت عمل 

می کنیم.
وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به این 
پرســش کــه »هفتــه گذشــته مدیــرکل وقــت 
آموزش و پرورش شهر تهران از دستورالعمل 

جدیــد وزارت بهداشــت و الزامــی شــدن ارائــه 
کارت واکســن و یا تســت ۱۵ روزه پی ســی آر 
در صــورت تزریــق نکردن واکســن، برای ورود 
دانش آموزان به مدرسه و شرکت در امتحانات 
خبر داده بود، آیا این الزام سراسری و مربوط 
بــه همــه مدارس اســت؟« گفت: خیر، ســتاد 
ملــی کرونــا ایــن مــورد را حــذف کرد. بــا توجه 
بــه اینکــه اکثــر دانش آموزان ما در ســنین ۱۲ 
تــا ۱۸ ســالگی واکســن خــود را زده انــد، چنــد 
روز پیش هم در یکی از کمیسیون های ستاد 
ملی کرونا در این باره بحث شــد و بر اســاس 

تصمیم ستاد، نیازی به این کار نیست.
دانش آمــوزی  اینکــه  مگــر  افــزود:  وی 
خوداظهاری کند که بیمارم و یا تستش مثبت 
شده باشد که در آن شرایط نمی تواند تا زمان 
بهبودی به مدرسه بیاید، اما اگر دانش آموزی 
واکســن نــزده باشــند ولــی عائم بیمــاری هم 
در  حضــور  بــرای  مشــکلی  باشــد،  نداشــته 

مدرسه ندارد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت: 

مصوبه ای برای حذف شرط 
واکسن برای مدارس اباغ نشد

حیــدری  کمــال  کــه  حالیســت  در  ایــن 
درمــان  بهداشــت،  وزارت  بهداشــت  معــاون 
انتشــار  بــه  اشــاره  بــا  پزشــکی  آمــوزش  و 
مصاحبــه ای در فضای مجازی مبنی بر حذف 
آزمایــش  داشــتن  و  واکســن  تزریــق  الــزام 
منفــی کرونــا به عنوان شــرط ورود به فضای 
از  یکــی  کــرد:  عنــوان  مــدارس،  آموزشــی 
موضوعاتی که همواره در جلســات متعددی 
کــه بــا عزیزان آمــوزش و پــرورش و متولیان 
امر برگزار شده است این بوده که اگر نظام 
مراقبــت در مــدارس اجرایــی شــود دغدغــه 
کاهــش  و  مدیریــت  بــرای  بهداشــت  وزارت 
در  آمــوزان  دانــش  بیــن  در  بیمــاری  ســویه 

مدارس کمتر خواهد شــد.
وی ادامــه داد: بــا توجه به اینکه هنوز 
ایــن امــر محقــق نشــده اســت لــذا نســخه 
صفــر هفــت اباغــی همچنــان باقــی اســت 
و داشــتن تســت منفــی پــی ســی آر بــرای 
نکرده انــد،  دریافــت  واکســن  کــه  افــرادی 
همچــون  مکان هایــی  در  حضــور  جهــت 

مدرسه الزامی است.
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت ادامه 
داد: حضــور مجــازی و یــا حضــور در ســاعاتی 

غیــر از زمانــی کــه افــراد واکســینه شــده در 
مــدارس حضــور دارند، یکی از موضوعاتی بود 
کــه در جلســات متعــدد بــا عزیــزان آموزش و 

پرورش مطرح شده است.
حیــدری تصریــح کرد: تاکنــون مصوبه ای 
اباغــی از ســتاد ملــی کرونــا مبنــی بــر الــزام 
نداشتن تست پی سی آر نداشته ایم؛ هرچند 
تاکیــد شــده اســت اگر راهــکاری وجــود دارد، 
کمیتــه تخصصــی  در  دنبــال شــود. موضــوع 
ســتاد کرونــا مطــرح شــده و همچنــان منتظــر 

مصوبه هستیم.
وی عنــوان کــرد: از ســوی دیگــر، وزارت 
بــه وزارت بهداشــت  نامــه ای  کشــور هــم در 
اعام کرده اســت با توجه اینکه ســامانه امید 
ابــاغ شــده بــرای آنکــه در تمام ســازمان ها و 
نهادهــا و جامعــه به صورت هوشــمندانه رفع 
محدودیت هــا را داشــته باشــیم، تســت پــی 
ســی آر الزامی نیســت که این موضوع هم به 
جــا اســت، هرچنــد با توجــه به عدم اســتقرار 
کامــل ایــن ســامانه در همــه مــدارس بــاز هم 
بایــد بــا وســواس این موضــوع را دنبال کرد تا 
ان شاءهللا مسئوالن مدارس درباره ورود این 

عزیزان دقت الزم را داشته باشند.

هشدار درباره تبعات 
سوءتغدیه کودکان در 

دهک های پایین درآمدی
وزارت  جامعــه  تغذیــه  بهبــود  دفتــر  کل  مدیــر 
الگــوی تغذیــه ای  بــر اهمیــت  بهداشــت ضمــن تاکیــد 
مناســب در پیشــگیری از ابتــا بــه کرونــا، در عین حال 
نســبت بــه کاهــش مصــرف منابــع پروتئیــن حیوانــی 
بــه ویــژه گوشــت و شــیر در دهک هــای پاییــن درآمدی 
هشــدار داد و گفــت کــه ادامــه دار شــدن ایــن مســاله 

می تواند عوارضی به دنبال داشته باشد.
بــه  خبــری  نشســت  در  عبداللهــی  زهــرا  دکتــر 
مناســبت اطاع رســانی بسیج ملی تغذیه، گفت: بسیج 
ملــی تغذیــه ســالم امســال هــم طبــق روال ســال های 
گذشــته از  ۱۵ تــا ۳۰ دی بــه مــدت دو هفتــه در ســطح 
و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  همــکاری  بــا  کشــور 
همینطور بخش های ذیربط از جمله آموزش و پرورش، 
شــهرداری، بهزیســتی، معاونت هــای بهداشــت و درمان 
نیروهای انتظامی،   ســپاه و ... در کشــور اجرا می شــود. 
هــدف برگــزاری بســیج، انتشــار پیام هایــی اســت که در 
شــرایط فعلــی کرونــا و به دلیل نقــش تغذیه صحیح در 
مدیریــت کرونــا اهمیــت می یابــد. در دو هفتــه بســیج 
امســال بــر ایــن دو موضــوع متمرکــز می شــویم کــه ایــن 
پیام را به مردم کشــور برســانیم که با رعایت یک الگوی 
غذایــی درســت در شــرایط فعلــی حتی می تــوان بیماری 

کرونا را کنترل کرد.

 الگوی تغذیه ای مناسب
برای پیشگیری از کرونا

وی افــزود: تغذیــه صحیح نقش مهمــی در تقویت 
سیســتم ایمنی بدن دارد. اصوال در افرادی که سیســتم 
ایمنی بدن به دلیل تغذیه نامناســب تضعیف می شود، 
قاعدتــا مقاومــت بدن در برابر این ویروس کمتر بوده و 
حتی ممکن است شدت و حدت بیماری و دوره بهبودی 

و نقاهت نیز افزایش یابد.

چگونگی تغذیه هنگام واکسیناسیون
انجــام  زمــان  در  تغذیــه  تاثیــر  بــه  اشــاره  بــا  او 
واکسیناســیون،   بیــان کــرد: نحــوه تغذیــه حتــی قبــل 
و بعــد از تزریــق واکســن اهمیــت دارد تــا بــدن پاســخ 
مناســب تری به واکســن بدهد، پاســخ مناســب بدن به 
واکسن وابسته به عملکرد مناسب سیستم ایمنی بدن 
اســت. بــه عنــوان مثال می گوییــم موقع واکسیناســیون 
ناشــتا نباشــید زیــرا ناشــتایی موقــع واکسیناســیون در 
برخی افراد منجر به افت فشــار خون می شــود. توصیه 
دیگــر ایــن اســت که باید بــه میزان کافــی آب و مایعات 
مصــرف کنیــد؛ در یک برنامه غذایی صحیــح باید روزانه 
بیــن ۶ تــا ۸ لیــوان آب و مایعــات مصــرف کــرد. خــوردن 
آب و مایعات قبل و بعد از واکسیناســیون ســبب بهبود 
عملکــرد سیســتم ایمنــی می شــود چــون کــم آبــی بــدن 
ســبب عملکرد نامطلوب سیســتم ایمنی می شود. انواع 
مایعــات و غذاهــای آبکــی عــاوه بــر آب قبــل و بعــد از 

واکسیناسیون مناسب است.
او تاکیــد کــرد: نکتــه مهــم چه برای واکسیناســیون 
و چــه بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه کرونــا داشــتن الگوی 
غذایــی مناســب اســت؛ یعنی الگویی کــه در آن مصرف 
قند و نمک و چربی در آن کم اســت. مصرف زیاد مواد 
قندی از جمله نوشابه ها،   شیرینی و ... می تواند سبب 
تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن شــود. بنابرایــن بایــد از 
مصرف زیاد و بی رویه مواد قندی و شیرین پرهیز کنیم. 
پیــام دیگــر ما مصرف کم نمک اســت زیــرا ما بیش از ۲ 
برابــر مقدار توصیه شــده نمک مصــرف می کنیم، میزان 
مجاز روزانه به طور متوسط ۵ گرم است. مصرف نمک 
زیــاد بــه طرق مختلف رخ می دهــد که یکی از آنها نمک 

پنهان در انواع فست فودها و سس ها است.
وزارت  جامعــه  تغذیــه  بهبــود  دفتــر  کل  مدیــر 
بهداشــت، ادامــه داد: از ســوی دیگــر افــراط در مصــرف 
غذاهــای چــرب و پــر ادویــه کــه معمــوال هضم ســنگینی 
دارند و حاوی اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای ترانس 

هستند هم عاملی برای تضعیف سیستم ایمنی دارد.

خطر کرونا در مبتایان به چاقی
وی افــزود: کاهــش مصــرف قنــد و نمــک و چربــی 
و دقــت در مصــرف مــواد غذایــی و اســتفاده از غذاهــا و 
نوشــیدنی هایی کــه قنــد، چربــی و نمــک کمتــری دارنــد 
ســبب می شــود که بدن بتواند مقاومت بهتری در برابر 
انــواع بیماری هــا داشــته باشــد. باید با رعایــت تعادل و 
تنــوع غذایــی وزن بــدن را کنتــرل کنیم؛ زیــرا افراد چاق 
معمــوال احتمال بیشــتری بــرای ابتا به کرونا دارند و در 
صــورت ابتــا هــم شــدت بیمــاری در آنها بیشــتر بوده و 
دوره بهبودی نیز بیشتر طول می کشد. بنابراین در کنار 
کاهــش مصــرف قنــد، نمک و چربی باید مصرف بیشــتر 
ســبزی ها و میوه هــا بــه میــزان ۴۰۰ گــرم در روز، کنترل 
وزن بدن و... را در برنامه غذایی خود بگنجانیم. با این 

توصیه ها می توان به مقاومت بدن کمک کرد.

۵۰ درصد مردم تحرک بدنی کافی ندارند
عبداللهی با اشــاره به شــعار امســال هفته بســیج 
و  واکسیناســیون  »تغذیــه،  بــر  مبنــی  امســال  تغذیــه 
کرونــا«، گفــت: میخواهیــم بــه مــردم بگوییم بــا رعایت 
اصولــی در برنامــه غذایــی روزانــه می توانیم به سیســتم 
ایمنی بدن کمک کنیم. االن روند چاقی در کودکان زیر 
۵ســال و دانش آموزان افزایشــی اســت و در بزرگساالن 
درصــد   ۶۰ حــدود  بررســی ها  آخریــن  اســاس  بــر  هــم 
جمعیــت باالی ۱۸ ســال دچار اضافــه وزن و چاقی بوده 
و بیــش از ۲۰ درصــد دانش آموزان دچار چاقی هســتند 
وحتــی  چاقــی شــکمی در دانش آموزان داریم. این روند 
افزایشــی بــه دو دلیــل رخ می دهــد. عامــل اول الگــوی 
غذایی غلط  شــامل اســتفاده زیاد از مواد غذایی چرب، 
شــور و شــیرین و مصــرف کــم میــوه و ســبزی اســت؛ از 
طرفــی تحــرک بدنــی نیز ناکافی اســت یعنــی ۵۰ درصد 
مــردم تحــرک بدنــی کافــی ندارند. هر فــرد باید به مدت 
۵روز در هفته ۳۰ دقیقه پیاده روی تند داشته باشد که 

حداقلی ترین حالت است.

نخستین کتاب تاریخ شفاهی 
اصناف به چاپ رسید

آییــن رونمایــی از نخســتین کتاب تاریخ شــفاهی 
اصنــاف بــا عنــوان »۶۰ ســال زندگــی بــا هنــر و صنعت 
چوب« به همراه نشست تخصصی »نقش اتحادیه ها 
در رفع موانع تولید و صادرات« در موسسه مطالعات 
بازرگانــی  پژوهش هــای  و 

برگزار می شود. 
از  کــه  کتــاب  ایــن 
ســوی شــرکت چاپ و نشــر 
حمایــت  بــا  و  بازرگانــی 
عصــر  روزنامــه  معنــوی 
اقتصاد و قلم مژده پورزکی 
اســت  رســیده  چــاپ  بــه 
پیشکســوت  خاطــرات  بــه 
حســین  ســید  صنفــی، 
موســس  امیــن،  افشــار 
اتحادیــه صادرکنندگان مبلمــان منزل و اداری می پردازد 
و حکایــت از ۶۰ ســال تــاش صنعتگــران عرصــه هنــر و 
صنعت چوب برای ارتقای کیفیت تولید و افزایش توان 
صادراتــی دارد. مشــکات بخــش خصوصــی در مســیر 
توســعه و نحــوه تعامــل دولــت بــا تشــکل های صنفی از 
جملــه مــواردی اســت که این پیشکســوت صنفــی از آن 

پرده برداشته است.

بــه گفتــه سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی 
و اطاع رســانی وزارت بهداشــت، در بهمــن ۹۹ 
زمانــی کــه اولیــن محمولــه واکســن وارد ایــران 
شــد، هنوز ســامانه های بهداشــتی کــه در مراکز 
واکسیناســیون برای ثبت واکسن مورد استفاده 
قرار می گرفتند به ســامانه تیتک متصل نبودند، 
به همین دلیل تزریق واکســن کادر بهداشــت و 
درمــان کــه در معــرض خطــر ابتــای باالیــی قرار 
داشــتند آغــاز و ثبــت واکســن آنهــا بــه صــورت 

دستی انجام شد.
بنابــر اعــام وبــدا، مهنــدس محمد هاشــمی 
سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی و اطاع رســانی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی درباره 

اظهــارات مطروحــه درباره مشــکات پزشــکان در 
دریافــت کارت واکســن، اظهــار کــرد: در بهمــن 
۹۹ زمانــی کــه اولین محموله واکســن وارد ایران 
شــد، هنوز ســامانه های بهداشــتی ســیب، سینا، 
نــاب و پارســا کــه در مراکــز واکسیناســیون بــرای 
قــرار می گرفتنــد  اســتفاده  مــورد  واکســن  ثبــت 
بــه ســامانه تیتــک غــذا و دارو متصــل نبودنــد و 
طبیعتــا از آنجایــی کــه امــکان بــه تعویــق افتــادن 
وجــود  درمــان  و  بهداشــت  کادر  واکسیناســیون 
نداشــت تزریــق واکســن افــرادی کــه در معــرض 
خطــر ابتــای باالیــی قــرار داشــتند آغــاز و ثبــت 

واکسن آنها به صورت دستی انجام شد.
وی ادامــه داد: ایــن اتصال حــدود ۲۰ روز تا 

یــک مــاه زمــان بــرد و بعــد از آن هــم هماهنگــی 
وزارت  و  پزشــکی  نظــام  ســازمان  بیــن  کامــل 
بهداشــت صــورت گرفــت و ثبــت واکســن افرادی 
کــه بــه هــر دلیلی محقق نشــده بود، در ســامانه 

انجام شد.
هاشمی، همچنین در ادامه درباره استعام 
اصالــت ۱۳ میلیــون واکســنی کــه بــا خطــا همراه 
بــود، توضیــح داد: در چنــد مــاه اول در ســامانه 
تیتــک بحــث اســتعام اصالــت واکســن روی یک 
ســرور اولیه ای بود که پردازش الزم را نداشــت و 
گاهی اوقات ممکن بود پاســخ اســتعام در زمان 
مناسبی به سامانه سطح یک ارسال نشود و اگر 
ســامانه ســطح یک پاســخ را دریافت نمی کرد به 

این معنا بود که تزریق واکسن در سامانه تیتک 
ثبت نشده است.

و  عمومــی  روابــط  مرکــز  سرپرســت 
اطاع رســانی وزارت بهداشــت افــزود: در ادامــه 
واکســیناتور تصــور می کــرد ثبت اتفــاق نیفتاده و 
دوبــاره و گاهــی اوقــات تــا ۱۰ بــار تــاش می کرد. 
مــردم هــم شــاهد ایــن موضــوع بودند کــه ممکن 
بــود ســامانه ســطح یــک، بارهــا خطایی را نشــان 
دهــد کــه بعــد از یــک بــار تــاش، ســامانه تیتــک 
پیام خطا ارســال می کرد به این معنا که واکســن 
یک بار ثبت شــده اســت و چون پیام خطا مجدد 
به ســامانه ســطح یک می رســید عما در ســامانه 
ســطح یــک  ایــن تصــور بوجــود می آمــد کــه ثبت 

واکسن با مشکل همراه بوده است.
وی بــا بیــان اینکه همکاران ما در معاونت 
فنــاوری بــه دو صورت توانســتند این مشــکل را 
برطــرف کننــد ادامــه داد: در مرحلــه نخســت از 
همــکاران غــذا و دارو خواســتند ســرور ســامانه 
تیتــک بحــث اصالــت واکســن را تغییــر داده و 
ســرور قوی تــری بــرای ایــن کار تعریــف کننــد، 
در مرحلــه بعــد هــم به ســامانه های ســطح یک 
از  پیــام خطــا  اعــام شــد در صــورت دریافــت 
سرویســی متفــاوت از غــذا و دارو کــه قابلیــت 
تعــداد  لــذا  کننــد.  اســتفاده  دارد  اســتعام 
پیام هــای خطایــی کــه در ســامانه تیتــک ثبــت 

شــده عمدتا به این دلیل است.
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