
صنعت نفت روسیه در سال 2021 رکود تولید را پشت سر گذاشت
ترجمه: سلیم حیدری

داده های روز یکشنبه نشان داد که تولید ساالنه 
نفت روسیه در سال گذشته به لطف کاهش تولید از 
ســوی گروه تولیدکنندگان پیشرو اوپک پالس، پس از 
کاهش ناشی از بیماری همه گیر در سال 2020، بیش از 

2 درصد افزایش یافت.
بر اساس داده های وزارت انرژی به نقل از خبرگزاری 
اینترفاکس و محاسبات رویترز، تولید نفت و میعانات 
گازی روسیه از 10.27 میلیون بشکه در روز در سال 2020 

به 10.52 میلیون بشکه در روز افزایش یافت.
بر حسب تن، تولید نفت و میعانات گازی از 512.68 
میلیون تن در ســال 2020 به 524.05 میلیون تن در 

سال 2021 افزایش یافت، اما همچنان 
زیر رکورد 560.2 میلیون تن در روز بود 
که در دوران شوروی ثبت شده است و 
یا 11.25 میلیون بشکه که در سال 2019 

مشاهده شد.
به گزارش اینترفکس، صادرات نفت 
روسیه به خارج از اتحاد جماهیر شوروی 
سابق با 2.2 درصد کاهش در سال 2021 
به 214.4 میلیون تن رســید. همچنین 

اعالم کرد که تولید گاز طبیعی روسیه در سال گذشته با 10 
درصد افزایش به 762.3 میلیارد متر مکعب رسیده است.
در آوریل 2020 )اردیبهشت 1399(، روسیه موافقت 

کــرد کــه تولید نفــت خود را بیــش از 2 
میلیون بشکه در روز کاهش دهد، این 
یک کاهش داوطلبانه بی سابقه همراه با 
سایر تولیدکنندگان پیشرو نفت و سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( بود.
معاون نخست وزیر الکساندر نواک 
گفته است که انتظار می رود تولید نفت 
این کشور در سال 2022 به 560-540 
میلیون تن )10.8-11.2 میلیون بشکه در 
روز( و در سال 2023 به 542-562 میلیون تن افزایش 

یابد.
او همچنین گفته است که روسیه تولید نفت خود را 

تا ماه مه 2022 )خرداد 1399( به سطح قبل از همه گیری 
بــاز می گردانــد، اگرچه این جدول زمانی توســط برخی 

تحلیل گران زیر سوال رفته است.
بسیاری از تولیدکنندگان نفت گزارش کرده اند که 
تقریباً ظرفیت تولید مازاد خود را به پایان رسانده اند و 
تولید خود را همزمان با سایر تولیدکنندگان اوپک پالس 

کاهش داده اند.
اوپک پالس اکنون در حال کاهش محدودیت های 
تولید خود است و در اوایل دسامبر )آذر( موافقت کرد 
که به برنامه خود برای افزایش تولید در ژانویه به میزان 

400000 بشکه در روز پایبند بماند.
منبع: رویترز

نهــال روزنامــه ای کــه در 13دی ســال 1382 بــه 
زحمــت مرحــوم ســیف اله یزدانــی کاشــته شــد روز 
گذشته به درخت تنومند 18 ساله ای بدل شد که با 
اینکه دو ســال ســخت از فقدان موسســش را پشت 
ســر گذاشــته است اما باز هم سرفرازانه قد کشیده 
کــه هــر روز گریبــان  و هنــوز در طوفــان حوادثــی 

مطبوعــات و حرفــه روزنامه نــگاری را می گیــرد، ســر 
خم نکرده است. به همین مناسبت اعضای خانواده 
بــزرگ روزنامــه عصر اقتصاد دور هم جمع شــدند تا 
بــه پــاس همراهــی جامعــه فهیــم اقتصاد ایــران این 

مناسبت را فرخنده بدارند.
 به امید روزهای بهتر برای اقتصاد ایران

ترجمه: محمود نواب مطلق

فرانســه و ســایر کشــورهای عضو اتحادیه اروپا  
ایجــاد هرگونــه  بــرای  مالــی  منابــع  تأمیــن  تســهیل 
تأسیسات  به منظورمبارزه با تغییرات اقلیمی هدف 
گرفته انــد و در همیــن راســتا کمیســیون اروپــا جمعه 
31 دســامبر )10 دی( یــک پــروژه »ســبز« در حیطــه 
نیروگاه هــای گازی و هســته ای رونمایــی کــرد. هــدف 
اتحادیــه از ایــن پــروژه، تســهیل تأمیــن منابــع مالــی 
برای ایجاد تأسیساتی است که در مبارزه با تغییرات 

اقلیمی ایفای نقش می کنند. 
بــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه متن پیشــنهادی 
راه اندازی این تأسیسات که در چند ماه گذشته مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته ولی همچنان تصویب نشده 
است؛ کمی قبل از نیمه شب جمعه 31 دسامبر )10دی( 
برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال شد. در این 
متن پیشــنهادی ســرمایه گذاری در ایجاد نیروگاه های 
گازی و هسته ای برای تولید برق به عنوان صنایع پاک؛ 
به عنوان اقدامی همسو با »سیاست های توسعه پایدار 
و مبارزه با انتشار گازهای گلخانه ای« قلمداد شده تا مورد 

حمایت مالی قرار  گیرند. 
فرانسه برای راه اندازی مجدد نیروگاه های هسته ای 
تولید برق خود به عنوان نیروگاه تُهی از کربن و کشورهای 
اروپای مرکزی همچون لهســتان و جمهوری چک برای 
جایگرینی نیروگاه های کربنی خود که بسیار آلوده کننده 
هستند از این متن پیشنهادی حمایت کرده اند. زمانی که 

ایــن صنایع در دســته صنایع پاک قرار  
گیرنــد تأمیــن منابــع مالــی بــرای ایــن 

پروژه ها آسانتر می شود.
ایــاالت متحده آمریــکا نیز از این 
برنامــه حمایــت کــرده اســت. ایــن در 
حالیســت کــه فعــاالن محیــط زیســت 
مخالــف قرارگرفتن صنایع گاز و انرژی 
هسته ای به دلیل انتشار گاز کربنیک و 
ضایعات هســته ای در رده صنایع پاک 

هستند. گروهی کوچک از کشورهای اروپا ازجمله اتریش 
و لوکزامبــورگ بــه رهبری آلمان تــالش دارند تا از این 
رده بندی جدید صنعت هسته ای در دسته صنایع پاک 

جلوگیری کنند.
اِستِفی لُومِکِ، وزیر محیط زیست آلمان در مصاحبه 
با گروه رسانه ای »فُونک« اعالم کرد:»اقدام کمیسیون 
اروپا برای قرار دادن نیروگاه های گازی و هسته ای در رده 
صنایع پاک اشتباه است.« او همچنین بر این باور است 
که فناوری هسته ای که می تواند به دلیل تولید ضایعات 
بسیار خطرناک و همچنین امکان بروز حوادث مرگبار، 
تبعات فاجعه بار زیست محیطی و آثار تخریبی فراوان به 
همراه داشته باشد؛ پس هرگز نمی تواند در ردیف صنایع 
پاک و همسو با سیاست های توسعه پایدار قرار گیرد.
از سوی دیگر لِئونُور گِوِسلِر، وزیر محیط زیست 
اتریــش نیــز ضمن مردود دانســتن اســتفاده از انرژی 
هســته ای طی بیانیــه ای اعالم کرد:» ایــن انرژی دیگر 

قدیمی شده و بسیار پرهزینه و در عین 
حــال کــم بــازده و کند اســت و به هیچ 
عنــوان برای مبــارزه با تغییرات اقلیمی 

مناسب نیست.«
حامیان این رده بندی در کمیسیون 
ســایر  از  بــرق  تولیــد  معتقدنــد  اروپــا 
انرژی های تجدیدپذیر همچون صفحات 
خورشیدی و نیروگاه های بادی به دلیل 
متناوب بودن آنها برای سال های آینده 
نمی تواند منجر به تولید برق ارزان شــود، اگرچه این 
روش ها  پیشتر در رده صنایع پاک نامگذاری شده بودند.
در متن پیشــنهادی بروکســل شــرایطی نیز برای 
گنجاندن نیروگاه های هسته ای و گازی در رده صنایع 
پاک ازجمله محدویت های زمانی پیش بینی شده  و براین 
اساس، نیروگاه های هسته ای جدید حتما باید تا قبل از 
سال 2045)1423( مجوز ساخت دریافت کنند. همچنین 
برای ادامه فعالیت نیروگاه های هســته ای موجود نیز 
مجوزهای الزم باید تا قبل از سال 2040)1418( صادر 

شود.
اخذ تضمین های ضروری در مورد تولید ضایعات 
هسته ای و همچنین برچیدن نیروگاه های هسته ای که 
عمرشان به پایان رسیده نیز منظور شده است. در این 
متن نیروگاه های گازی به عنوان صنایعی که میزان کمی 
گاز کربنیک تولید می کنند برای دوران انتقال به انرژی 
پاک مناسب تشخیص داده شده اند و لذا سرمایه گذاری 

در آن همســو با سیاســت های توســعه پایدار قلمداد 
می شود. کمیسیون اروپا به همین منظور سقف تولید 
100 گــرم گاز کربنیــک بــرای هــر یک کیلووات ســاعت 
را پیشــنهاد کرده اســت که به نظر کارشناســان محیط 
زیست در فناوری های فعلی مورد استفاده دراین قبیل 
نیروگاه ها، ســقفی دســت نایافتنی و دشوار است. با 
این حال یک بازه زمانی مشخص برای دوران انتقال در 

نظر گرفته شده است.
نیروگاه هایی که تا قبل از سال 2030)1408( مجوز 
ساخت دریافت می کنند مجازند تولیدی تا سقف 270 
گرم گاز کربنیک برای هرکیلووات ساعت داشته باشند؛ 
به شرطی که زیرساخت های قدیمی و بسیار آلوده کننده 
خود را تعویض کنند و پاسخگوی معیارهای مشخص 

شده برای این تغییرات باشند.
دولت های عضو اتحادیه اروپا و کارشناسان مشاور 
این پروژه دوهفته فرصت دارند تا در مورد متن پیشنهادی 
کمیسیون اروپا، نظرات اصالحی خود را مطرح کنند. 
انتشار متن نهایی برای نیمه دوم ماه ژانویه جاری )تا 25 
دی( پیش بینی شده است. سپس پارلمان اروپا چهارماه 
فرصت دارد آن را بررسی و در صورت لزوم آن را با اکثریت 
آرا رد کند. به نظر می رسد شورای اروپا نیز می تواند با 
این پیشنهاد مخالفت کند اما به این منظورباید 20 عضو 
اتحادیه اروپا را گردهم آورد. امری اجرایی شدنش دور از 

انتظار است.
منبع: فیگارو

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

چراغ سبز اتحادیه اروپا 
برای توسعه نیروگاه های هسته ای و گازی

زار
ی با

زار
رگ

خب
س :  

عک

اصالح فرمول محاسبه نرخ سوخت 
صنایع از سوی وزارت نفت ضرورت دارد

 رئیس سازمان غذا و دارو: قیمت دارو
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هوالرزاق

تجارت ایران با کردستان عراق، بررسی 
برخی راه های توسعه

دکتر سید محمدرضا طباطبایی 
کارشناس بازرگانی بین الملل

ظالمانــه  تحریم هــای 
ایالــت متحــده آمریكا و فشــار 
حداکثری بر جمهوری اسالمی 
ایران که اقتصاد کشور را هدف 
گرفته، می طلبد دست اندرکاران 
و مدیــران اقتصــادی و تجــاری 
کشــورمان متفاوت از قبل و با 
نــگاه و رویکردهایــی که شــاید 
کمتر در جایی تجربه شده، به 

اداره فعالیت هــای اثربخــش در حوزه اقتصاد 
و تجارت به تمشــیت امــور بپردازند. از جمله 
بخش هــای مهم این مجموعــه فعالیت ها که 
اتفاقــاً بســیار گســترده و متنــوع اســت حوزه 
بازرگانی خارجی و به طور خاص مبحث توسعه 

صادرات است.
توسعه صادرات نیز امری نیست که در 
ایــران تحــت تحریم های بانکی و حمل و نقل 
به راحتی مقدور باشد بلکه همانطور که عنوان 
شد نیازمند تالش و فعالیت متفاوت و چه بسا 
حجم فعالیت بیشتر از شرایط معمول است. 
به عنوان مثال توسعه بازار در بازارهای هدف 
صادراتی و افزایش سهم بازار چه مقدار و چه 
میزان ارز آوری. اگر در مجموعه کشورهای دارای 
تعامل تجاری با کشورمان نظری بیفکنیم قطعاً 
سهم بازار کشور عراق عمده و قابل مالحظه 

است.
بررسی 8 ماهه ابتدای سال 1400 نشان 
می دهد با افزایش 800 میلیون دالری نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل مجمــوع صادرات 
ایران به کشور عراق به حدود 6 میلیارد و یکصد 
میلیون دالر رسیده است و در بین کشورهای 
منطقه بیشترین حجم صادرات ایران متعلق 
به عراق است. اما سوال این است که همین 
مقدار حجم صادرات را باید کفایت دانست و 

امکان توسعه آن وجود ندارد؟
 چندی پیش نمایشگاه تخصصی جمهوری 
اسالمی ایران در اربیل عراق برگزار گردید )30آذر 
تا 4 دی( بیشتر از 120 شرکت ایرانی در این 
نمایشگاه حاضر بودند که عمدتاً عرضه کننده 
محصوالت تولیدی کارخانجات بودند. از تولید 
سیمان سفید تا روبات های صنعتی و از تولید 
محصوالت بهداشتی تا تولید مواد غذایی و از 
تولیدکنندگان فرش تا لوازم خانگی و باطری 
خودرو. این نشان دهنده تمایل تجارت ایرانیان 
بــا اقلیــم کردســتان عــراق اســت. متعدد هم 
شاهد بودیم که مشتریان عراقی و کرد با عالقه 
و اقبال نسبت به کاالهای ایرانی می نگرند. 

اما حقیقت این است که بخش اعظم بازار 
مصرف گرای کردستان عراق که شاید به نوعی 
نماینده بازار عراق باشد علیرغم قرب مسافت 
و پیوندهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در 
اختیار کشور ما نیست و به طور واضح رقبای به 
خصوص ترک و بعضاً کشورهای خلیج فارس 
بخش اصلی تامین این بازار را بر عهده دارند. 
طبــق آمارهــای موجود حجم تجــارت ترکیه با 
کشور عراق از حدود یازده و نیم میلیارد دالر 
در سال 2014 به حدود  21 میلیارد دالر در سال 
2020 رسید و در سال 2021 هرچند هنوز آمار 
رسمی منتشر نشده است؛ اما همه چیز حاکی 
از افزایش این رقم است. این موضوع به خودی 
خود حتی بدون اینکه به دنبال شواهد میدانی 
بود نشــان از ظرفیت باالی صادرات به عراق 
دارد که هنوز مغفول واقع شده و نشان دهنده 
امکان توسعه است. به نظر نگارنده این سطور 
برخی پیشنهادات که در ذیل می آید می توانند 
تا حدی این دامنه ارتباطی را گسترش دهند 
البته بدون اینکه کل این موضوع و پیشرفت 
چشــمگیر در موفقیت توســعه بازار صادرات 

محدود به این نکات باشد.
 1 - هنــوز هــم بخــش عمــده ای از تجــار 
کشورمان  نقل و انتقاالت ناامن پول و عموماً 
غیررســمی فی مابین ایران و عراق را از نقاط 
ضعف توسعه صادرات به آن کشور می دانند. 
سال ها است که کشورمان با موضوع تحریم 
دست و پنجه نرم می کند و واقعاً وقت آن نشده 
که دست اندرکاران حوزه مالی و اقتصادی به 
فکر حل این مشکل باشند. با توجه به ظرفیت 
و امکانات قابل توجه بنگاه های بزرگ اقتصادی 
کشورمان حل این موضوع از طریق ایجاد شعب 
صرافی های معتبر و قابل اعتماد در دو کشور و 
در نظر گرفتن مکانیسم ساده نقل و انتقال پول 
مقدور است حتی در بعد وسیع ترین صرافی ها 
)هــر عنوان دیگری می توانند داشــته باشــند( 
می توانند ایجادکننده نظام شــبه ال ســی فی 
مابین تجار دو کشور باشند. بطوری كه بتوانند 
اطمینان بخشی الزم را هم جهت خریدار عراقی 
و هم برای ارسال كننده كاالی ایرانی ایجاد کنند.
 2 - ایجاد مراکز دائمی عرضه محصوالت 

فعــال  نمایندگــی  دفتــر  همچنیــن  و  ایرانــی 
بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور در شهرهای 
هدف عراق از جمله اقلیم کردستان ، قطعاً در 
فرصت سنجی و شناسایی ظرفیت ها و آشنایی 
با تجار و نیازهای ایشان موثر است. متاسفانه 
بنا به هر دلیلی بخش عمده تجارت خارجی 
کارخانجات تولیدکننده کشورمان با کشورهای 
خــارج و حتــی کشــورهای همســایه از طریــق 
واسطه انجام می شود و عمالً منافعی که باید از 

آن کارخانه تولیدکننده بهره مند 
باشــد بیــن عوامــل مختلــف تا 
تحویــل کاال بــه مصرف کننــده 

تقسیم می شود.
 3 - توســعه فعالیت های 

تاســیس  و  پیمانــکاری 
شــرکت های مشــارکتی با تجار 
عراقــی و طبعــاً تحــت حمایــت 
بــزرگ  اقتصــادی  بنگاه هــای 
کشــورمان موضوعــی اســت کــه می بایســت 
خصوصاً در پروژه های بزرگ كشور عراق كنسر 
سیوم داخلی متشكل از چند بنگاه اقتصادی 
شکل گیرد. این موضوع به طور موثری می تواند 
ورود و نفوذ به بازار بزرگ پروژه های ساخت 
و ساز مسکن و راه و سدسازی را هموار کند. 
چــه خوب اســت کــه این موضوع بــا مدیریت 
و محوریت ســازمان توســعه تجارت باشــد تا 
مجموعــه متعــاون و متخصــص بــا مشــارکت 
ســرمایه های داخلــی و اســتفاده از ظرفیــت 
ســرمایه گذار عراقــی و ایجــاد بســتر اطمینان 
 بخش الزم وارد این بخش از بازار بزرگ کشور 
عراق شــوند. به عنوان مثــال فراموش نکنیم 
شــهر موصــل در 85 کیلومتری اربیــل تقریباً 
دارای 30 تا 50 درصد خرابی زیرساخت ها ناشی 
از جنگ است و هم اکنون باید به این موضوع 
نظــر داشــت. تجــارب موجود نشــان می دهد 
متأســفانه حتــی بنگاه هــای اقتصــادی در یك 
هلدینگ بزرگ هم مایلند منفرداً اقدام به ورود 
بازارهای صادراتی کنند در حالی كه قطعاً هم 
افزایی و همكاری فیمابین چندین بنگاه بسیار 
اثربخش تر از ورود تك تك بنگاه ها و متأسفانه 
حتی شكل گیری رقابت منفی در حوزه صادرات 

است.
4- وجود بانک اطالعات تجاری و اسامی 
و مشخصات تجار و بازرگانان دو طرف ایران و 
عراق که عالقه مند به همکاری هستند و تبادل 
شفاف و آسان این اطالعات و از طرفی فراهم 
کــردن شــرایط مذاکــرات اصطالحــاً B2B ایــن 
امر نیز اگر با کمک و مســاعدت های ابتدایی 
دست اندرکاران دولتی  باشد می تواند به طور 
موثری زمینه ساز افزایش مبادالت تجاری باشد.
5- هــر چند تاســیس و راه اندازی مراکز 
آموزشــی و دانشــگاهی و آکادمی فی نفسه و 
مقدمتاً فعالیت اقتصادی صادراتی محســوب 
نمی شــوند اما قطعاً یکی از عوامل زمینه ساز 
افزایش تعامــالت اقتصادی خواهند بود. چه 
بسا اینکه فارغ التحصیالن که در آکادمی های 
علمی تحت پوشش نظام آموزش ایران پرورش 
یافته اند در آینده سمت و سوی كسب و کار 
خود را به سمت تعامل با ایران خواهند برد. 
این موضوع که کامالً بدیهی و روشــن اســت 
می طلبد دســت اندرکاران اقتصادی کشورمان 
با این وســعت دید و آینده نگری مراکز علمی 
کشورمان را با ایجاد شرایط مناسب به سمت 
تاسیس و راه اندازی شعب در شهرهای مختلف 
عراق و به طور خاص اقلیم کردســتان ســوق 
دهند و حمایت های الزم در این خصوص نیز 

صورت پذیرد.
 6 - مشارکت در تولید و احداث کارخانه 

در کشور عراق همانطور که جهت موضوعات 
پیمانکاری بیان شد در این قسمت نیز در آن 
دسته از صنایعی که امکان راه اندازی آن وجود 
دارد می تواند به جای برنامه صادرات کاال که 
بعضاً صادرات انرژی و نیروی کار ارزان ایرانی 
به خارج است باعث ارزآوری بلند مدت ناشی 
از تولید در بازار هدف و اســتفاده از انرژی و 
یارانه ها و امتیازات دولتی در آن کشور شود.
7- لــزوم تدقیــق و مراقبــت بــر كیفیــت 
كاالهای صادراتی حتی فراتر از استانداردها در 
برخی موارد . قطعاً اگر این موضوع كه كاالهای 
ایرانی تحت بازرسی های كیفی جدی وارد كشور 
عراق می شوند بین تجار و مصرف كنندگان بازار 
جابیفتد به طور مؤثری باعث افزایش تمایل به 

خرید كاالی ایرانی خواهد شد.
 در پایــان ایــن نگارش با یــادآوری اینکه 
کار مجدانه و اثربخش و گسترده ای در جهت 
توسعه بازار صادراتی در مقابل فعاالن اقتصادی 
بــه طــور خــاص  اســت می طلبــد  کشــورمان 
ارکان تجــارت بین الملــل وزارت صمــت مانند 
سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه های 
بین المللی و صندوق ضمانت صادرات و بخش 
اقتصادی وزارت امور خارجه و البته ظرفیت های 
اداری سابق مانند ستاد توسعه روابط اقتصادی 
ایــران و عــراق و ســوریه و هــر بخــش دولتــی 
صاحــب نفــوذ و مرتبط با تجارت بین الملل با 
مفروض دانستن وظیفه حمایت کامل از تجار 
و بازرگانان و چابکی و سرعت در انجام کارها و 
اتخاذ تصمیم بر این مبنا با همکاری تنگاتنگ با 
بخش خصوصی و عمومی و ورود منابع مالی 
عند الزوم از مکانیزم های معمول تامین مالی 
در کشورمان، کمر همت را اصطالحاً ببندند و 
با هدف گذاری حداقل 20 میلیارد دالر صادرات 
رویکرد جدیدی در مقابل بازار عراق اتخاذ شود. 
فراموش نكنیم كه صادرات امر پیچیده ای است 
و در داخل كشور تا می توانیم باید از صادرات 
و صادركننده حمایت و فرآیندها كامالً تسهیل 

شود.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

دیـــــــــــــــــدگاه

روزنامه عصر اقتصاد 18 ساله شد 
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 بلیت هواپیما مشمول
۴ درصد مالیات بر ارزش 

افزوده شد
دبیــرانجمــنشــرکتهایهواپیمایــیگفــتکــه
براســاسقانــونمالیــات،ایرالینهــاازروز13دیدر
پروازهــایخــودبایــدتنهــا۴درصــدنــرخبلیــتخــودرا

افزایشدهند.
مقصوداســعد ســامانی در گفــت و گــو بــا باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان گفــت: قیمــت بلیــت هواپیمــا پس از 
تصویــب 1۵درصــدی نرخ بلیت در جلســه شــورای عالی 
هواپیمایــی تغییــری نکــرده و افزایــش 4درصــدی کــه بر 
روی بلیت ها از امروز اعمال می شود، مربوط به مالیات 
اســت کــه بایــد ایرالین هــا بــه ســازمان امــور مالیاتــی 

پرداخت کنند.
بــه  افزایــش  4درصــد  ایــن  ســامانی  گفتــه  بــه 
هیچ عنــوان در جیــب ایرالین هــا نمــی رود و مربــوط بــه 
قانون مالیات بر ارزش افزوده ای است که پیش از این 
مصوب شده بود. اکنون ایرالین ها حق ندارند، بیش از 
ایــن میــزان نرخ های خود را افزایش دهند و باید تمامی 

آنها سقف قیمتی را رعایت کنند.
بــه طــور مثــال نــرخ بلیــت مســیر تهــران -مشــهد 
اکنون801هزار تومان اســت که با احتســاب 4درصد به 
8۳2هــزار تومــان افزایــش پیــدا می کنــد، همچنین نرخ 
بلیــت مســیر تهــران -کیــش بــا احتســاب ایــن 4درصــد 

افزایش، ۷۹۹هزار تومان می شود.
براســاس قانــون دائمــی مالیــات بــر ارزش افــزوده 
مصوبــه 2خرداد امســال بخــش حمل ونقل هوایی از 1۳ 

دی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود.

تالطم قیمت گوشت در بازار
مدیرعامــلاتحادیــهمرکــزیدامســبکگفــتکــه
علیرغــمتالطــمقیمــتگوشــتدربــازار،واســطهها
را گوشــت قیمــت آرامــش و ثبــات اجــازه دالالن و

نمیدهند.
صــدردادرس در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان گفــت: دام هــای مولــد بــا قیمــت هــر کیلــو ۳0تــا 
۳۵هــزار تومــان از دامــدار خریــداری شــده و بــا نــرخ 
۹0هــزار تومــان باید به دســت مصرف کننده برســند که 
متاسفانه در بازار کمتر از 110تا 120هزار تومان نیست.
مدیرعامــل اتحادیه دام ســبک قیمت هر کیلو دام 

سبک را ۵2تا ۵۶هزار تومان اعالم کرد.
صــدردادرس گفــت: اخیــرا رئیس اتحادیه گوشــت 
گوســفندی اظهاراتی داشــته که نهاده با ارز ترجیحی به 
دامدار می رســد، به همین خاطر نباید گوشــت را صادر 
کــرد. او گفــت: رکــود بــازار و کاهش قــدرت خرید مردم 
هــم باعــث شــده که تولید دامداران بفروش نرســد، لذا 
تنهــا راه برون رفــت از ایــن وضــع ایجاد بــازار جدید برای 
ایــن بخش اســت کــه تنها از طریق صــادرات امکان پذیر 
اســت. بررســی ها از ســطح بــازار نشــان می دهــد کــه 
قیمت هر کیلو شــقه گوســفندی 1۳0تا 140هزار تومان 
و سردســت گوســفندی 1۵0تــا 1۶0هزار تومــان بوده که 

نسبت به هفته های اخیر افزایش داشته است.
مصوبــه صــادرات دام 14مهــر امســال در راســتای 
حمایت از دامدار از ســوی وزیر ابالغ شــد که بنابر آمار 
از روز گذشــته صــادرات اولیــن محمولــه دام ســبک بــه 

کشور عراق آغاز شد.

اجرای معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده برای ۲ گروه فعاالن 

گردشگری از روز گذشته
معاونگردشگریکشورازاجراییشدنمعافیت
مالیــاتبــرارزشافــزودهبــرایتمامــیمراکــزاقامتــی
و ازوزارتمیراثفرهنگــی،گردشــگری دارایمجــوز
صنایعدستیبهغیرازهتلهای۴و۵ستارههمچنین
گردشــگران جــذب در کــه مســافرتی دفاتــرخدمــات

ورودیفعالیتدارند،ازروز13دی1۴۰۰خبرداد.
بــه گــزارش اداره کل روابط عمومی و اطالع رســانی 
معاونت گردشــگری، علی اصغر شــالبافیان با اعالم این 
خبــر گفــت: »معافیــت تاسیســات گردشــگری و دفاتــر 
ورودی  گردشــگران  جــذب  در  کــه  مســافرتی  خدمــات 
فعالیــت دارنــد از قانــون مالیات بر ارزش افــزوده، جزو 

مطالبات بجای بخش گردشگری بوده است.«
شــالبافیان بــه بنــد 1۵قســمت »ب« مــاده ۹قانــون 
مالیات بر ارزش افزوده اشــاره کرد و گفت: »در این بند 
به صراحت اشاره شده است که خدمات اقامتی هتل های 
۳ســتاره و پایین تر، همچنین مهمان پذیرها و ســایر مراکز 
اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی مشمول این معافیت می شوند.«
اشــاره  بــا  کشــور  گردشــگری  معــاون  ادامــه  در 
بــه تبصــره ۳مــاده 10قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 
بیــان کــرد: »بــر اســاس این تبصــره خدماتی که توســط 
اشــخاص مقیــم ایــران )اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی 
ایرانی و یا شعب شرکت های خارجی مقیم ایران( ارائه 
می شــود و محــل مصــرف خدمــات و یــا مقصــد خدمــات 
داخل باشــد یا خارج از کشــور، در صورتی که مســتقیم 
یا غیرمســتقیم ارز حاصل و وارد کشــور بشــود صادرات 
محســوب می شــود. لــذا از پرداخــت مالیــات و عــوارض 
معــاف هســتند و مالیــات و عــوارض خریــد نهاده هــای 

آن ها مسترد می شود.«
او افزود: »بر همین اساس درآمد حاصل از جذب 
گردشــگران ورودی به کشــور صادرات تلقی شــده و این 
معافیــت مشــمول آن هــا می شــود. ایــن موضــوع یکــی 
از چالش هایــی بــود کــه از ســال های گذشــته بــه علــت 
تفاســیر گوناگون، فعاالن این حوزه را با چالش روبه رو 
کــرده بــود کــه با تصویــب و اجرایی شــدن قانــون جدید 

مالیات بر ارزش افزوده مرتفع می شود.« 
شــالبافیان در پایــان بــر هماهنگــی با دســتگاه های 
ذیربــط تاکیــد کــرد و گفت: »برای تســهیل در اجــرای این 
فرایند، نیاز به هماهنگی با سازمان امور مالیاتی است که 
بر اســاس تصمیمات متخذه ضمن برگزاری نشســت های 

مشترک، مسیر بهره مندی فعاالن هموار شود.«

اخبـــــــــــــــــار

محمدارفع
نشستتخصصینقشاتحادیههایصنفی
درتولیــدوصــادراتبــههمــراهآئیــنرونماییاز
نخســتینکتابتاریخشفاهیاصنافدرشرکت
تابعــهموسســه ازواحدهــای چــاپوبازرگانــی
مطالعاتوپژوهشهایبازرگانیوزارتصمتو
باحضورقاسمنودهفراهانی،رئیساتاقاصناف
تهران،غالمرضاحسنپور،رئیسسازمانبسیج
کشــور، اقتصــادی فعــاالن و بازاریــان اصنــاف،
رامینمهمانپرســتمبتکردیپلماســیاقتصادی
وسخنگویاسبقوزارتامورخارجهوسیدامیر
عبــاسافشــارامیــن،مدیــراجرایــیکنسرســیوم

صادراتیایران-اوراسیابرگزارشد.

شاهدحضورفارغالتحصیالن
کارشناسیارشددربسیاری
ازواحدهایصنفیهستیم

رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران در این نشســت 
عقــب  نرویــم،  پیــش  روز  علــم  بــا  اگــر  گفــت: 
اتحادیه هــای  پیــش  ســال   ۹ حــدود  می مانیــم. 
ســوپرمارکت داران را در مجلســی جمــع کردیــم و 
از ایشــان خواســتیم که فروشــگاه بزرگ بزنند. به 
ایشــان گفتیــم کــه اگر چنین نکنند، ۵ ســال بعد، 
بیکار می شــوید. پیشــنهاد دادیم که هر ۵0 واحد 
صنفــی یک فروشــگاه بــزرگ ایجاد کنند این کار را 
نکردند و حاال فروشگاه های بزرگی ایجاد شده که 

آن ها را از رونق انداخته است. 
قاسم نوده فراهانی ادامه داد: ما برای اولین 
بــار آمــوزش را در اصنــاف اجباری کــردم. آن زمان 
اعتراضاتــی شــد کــه مگر ما بی ســواد هســتیم که 
کالس هــای آموزشــی برویــم. به ایشــان گفتیم که 
کســب دانش ارتباطی به بی ســوادی ندارد. ما در 
فرهنــگ و ادب خــود می گوییــم که زگهواره تا گور 
دانــش بجوی. متاســفانه دانــش واحدهای صنفی 

مــا حتــی از قانــون نظــام صنفــی کافــی نیســت. 
پــس آمــوزش در اصنــاف همچون همــه گروه های 

اقتصادی و اجتماعی الزم است. 
شلففروشگاهیدرروسیه
وارمنستانرااجارهداریم

مدیــر اجرایــی کنسرســیوم صادراتــی ایــران- 
اوراســیا نیــز گفــت: بررســی های مــا نشــان مــی 
دهــد کــه ظرفیــت اصناف در صادرات باال اســت. 
بــا وجــود ایــن، اقدامات قابل دفاعــی در صادرات 
محصــوالت صنفی نداشــته ایم. دهه ها اســت که 
نمایشــگاه های صادراتــی تولیــدات ایرانــی برگــزار 
مــی شــود اما خبری از آمارهــای صادراتی اصناف 

نیست. 
سید امیر عباس افشار امین افزود: برخی از 
مســائل از جمله صادرات ممکن اســت در دســتور 
کار اصلــی اصنــاف نباشــد امــا نمــی تــوان منکــر 
ظرفیت ایشان به ویژه پیشکسوتان صنفی در رفع 
موانع صادرات شــد. اگر ایشــان با ریش ســفیدی 
زنجیــره تامیــن مواد اولیه، تولیــد، توزیع داخلی و 

صــادرات را مهیا کنند، منع قانونی ندارند.
وی گفــت: واضــح اســت کــه تغییــر برخــی از 
رویکردهای سنتی اصناف که هنوز باقی است، به 
رویکردهای جهانی کار دشــواری است با این حال 
نباید دســت روی دســت گذاشــت و الزم اســت تا 
اتحادیه ها در جهت تنویر افکار عمومی گزارشاتی 
از آنچــه در بــه روزرســانی رویکردهــای جمعــی و 

فردی اعضای خود داشته اند ارائه دهند. 
ایــران-  اجــرای کنسرســیوم صادراتــی  مدیــر 
اوراســیا گفــت: ایــن کنسرســیوم توانســته بــرای 
و  روســیه  ســفارت های  تاییــد  بــا  بــار  نخســتین 
ارمنســتان شــلف فروشــگاهی را یــک ســال اجــاره 
کنــد. هزینــه را هــم دالری پرداخــت مــی کنیــم. 
بدیــن واســطه بــه طــور مکتــوب، بــه اتــاق اصنــاف 
تهــران اعــالم آمادگــی خواهیــم کــرد که بــا تمامی 

دارنــد  صادراتــی  توانمنــدی  کــه  اتحادیه هایــی 
همــکاری کنیــم. امــا در ایــن راســتا الزم داریــم تــا 
بدانیــم اتحادیه هــای صنفــی از چنــد اســتارت آپ 
و در چــه حوزه هایــی حمایــت کــرده انــد و بــه چند 
شــرکت دانــش بنیــان پروانــه افتخــاری داده انــد. 
البتــه کارهایــی انجــام شــده اســت امــا اگــر کافــی 

نیست، انتظار داریم که بیشتر شود.
افشــار امیــن با تاکیــد بر مســئولیت آموزش 
اعضــای صنــف توســط اتحادیه هــا بیــان کــرد: این 
آموزش ها نباید طوری طراحی و هدایت شــود که 
منجــر بــه ســودآوری مالــی از محــل آموزش شــود 
بلکه الزم اســت برنامه های نوســازی را دنبال کند 
و در نهایت فرهنگ استفاده از شرکت های دانش 

بنیان در اصناف نهادینه شود. 
وی گفــت: در نمایشــگاه صادراتــی مبلمــان 
کــه بــه تازگــی برگــزار شــد، از بیــش از 100 غرفــه 
ایــن  صحبت هــای  از  فیلم هایــی  کردیــم.  بازدیــد 
تولیدکننــدگان موجود اســت که تاکید داشــته اند 
مشــکل اصلــی آنــان نوســان قیمت مــواد اولیه به 
ویژه در خصوص چوب است. این ها چیزی نیست 
کــه نتــوان آن را اداره کــرد و نامــه نــگاری با وزارت 
صمــت، یعنــی کاری که ده ها اســت اصناف انجام 

می دهند، کافی نیست. 
مدیــر اجرایــی کنسرســیوم صادراتــی ایــران- 
اوراســیا بیــان کــرد: الزم اســت بدانیــم کــه نقش 
دولــت در رفــع ایــن موانــع بســیار کمتــر از نقش 
بخــش خصوصــی اســت. ریــش ســفیدی، ایجــاد 
زنجیــره ارزش افزوده، ایجــاد زنجیره کامل تولید 
تخصــص  کــه  واحدهایــی  معرفــی  صــادرات،  تــا 
صادراتــی دارنــد، اســتفاده از شــرکت های دانش 
بنیــان در افزایــش بهــره وری واحدهــای صنفی و 
... از جملــه روش هایــی اســت کــه در نهایــت بــه 
ارتقــای کیفیــت تولیــد و صــادرات منجــر خواهــد 
شــد و ما بــه عنوان کنسرســیوم صادراتــی ایران- 
اوراســیا اعــالم آمادگی می کنیم تــا در این زمینه 

به اتحادیه ها کمک کنیم. 

وضعنامطلوباقتصادیبهمعنای
ایننیستکهکاریانجامندادهایم

در ادامــه ایــن نشســت، مبتکــر دیپلماســی 
اقتصــادی و ســخنگوی اســبق وزارت امــور خارجــه 
ضمن تقدیر از ســید حســین افشار امین موسس 
اتحادیــه صادرکننــدگان مبلمــان منــزل و اداری به 
واسطه ۶0 سال تالش صادقانه در عرصه تولید و 
صادرات مصنوعات چوبی، از جمله مبلمان گفت: 
همــه مــی دانیــم کــه مشــکالت زیــادی در تولیــد و 
صادرات داریم. تالش های زیادی هم شــده اســت 
امــا اگــر بــه نتیجه مطلــوب نمی رســیم بدین معنا 
اســت کــه ایــن زنجیــره تولیــد تــا صــادرات کامــل 

نیست و حلقه مفقوده دارد. 
 20 حــدود  افــزود:  پرســت  مهمــان  رامیــن 
ســال اســت کــه مقــام معظــم رهبــری، هــر ســال 
را بــا گرایشــات اقتصــادی نامگــذاری کــرده انــد اما 
چــرا همچنــان بــه نتیجه نمی رســیم. اگر وضعیت 
اقتصــادی نــا مطلوبی داریم به معنای این نیســت 
کــه کاری انجــام نــداده ایم. بلکه چیــزی که به آن 
نیاز داریم این اســت که اقتصاد دولتی ما باید به 

سمت بخش خصوصی متمایل شود. 
و  نظــارت  اســت  کافــی  دولــت  گفــت:  وی 
هدایــت کنــد امــا بایــد از دخالت های نابجا دســت 
بــردارد. هزینه های دولتی بایــد کاهش یابد. مواد 

اولیه، دانش فنی و ماشــین آالت مدرن ســه نیاز 
اصلی تولید است که باید آن را دنبال کنیم. 
لذتکارصنفیرابایدبا
روایتگریبراینوجوانان

دوچندانکرد
در ادامــه این مراســم مژده پورزکی، تدوینگر 
کتــاب ۶0 ســال زندگــی بــا هنــر و صنعــت چــوب 
در  و  نوشــت  بایــد قصه هایــی  کــرد:   خاطرنشــان 
گــوش نوجوانــان زمزمــه کــرد تــا لــذت کار صنفــی 

دوچندان شود.
وی اظهــار کــرد:  ایــن کتــاب روایــت شــفاهی 
اتحادیــه  موســس  افشــارامین،  سیدحســین  از 
مبلمــان منــزل و اداری اســت کــه به رشــته تحریر 
درآمــده اســت و روایتــی از ۶0 دوندگــی و تــالش 
در این صنعت اســت که به شــوق و غم بدل شده 
و خوانــدن ایــن کتــاب به عاشــقان اصنــاف توصیه 

می شود.
پورزکــی تاکیــد کرد:  کمبــود کتب صنفی باید 
بــا نشــر تاریخ شــفاهی اصناف مــورد پیگیری های 

بیشتر واقع شود.
کتــاب »۶0 ســال زندگــی بــا هنــر و صنعــت 
امیــن  افشــار  حســین  ســید  روایــت  بــه  چــوب« 
موســس اتحادیــه صادرکننــدگان مبلمــان منــزل و 
اداری و از پیشکســوتان صنــف درودگــران و قلــم 

مژده پورزکی در این مراسم رونمایی شد. 

مســئولآبزیاناتحادیهفروشندگانپرنده
ذخایــر کاهــش کــه کــرد ماهــیخاطرنشــان و
دریاییباعثشــدهاســتمیزانصیدماهیدر
شمالوجنوبکشورکاهشپیداکندازاینرو
شــاهدافزایشنرخماهیدربازارهســتیم.در
میادیــنعرضــهآبزیانبیشــترماهیانپرورشــی

مشاهدهمیشود.
فخرالدیــن احمــدی در گفت وگــو بــا ایلنا، با 
بیــان اینکــه افزایــش قیمــت مرغ و گوشــت قرمز 
بر قیمت ماهی نیز تاثیر خواهد گذاشت، گفت: 
در سال جاری صید ماهی شمال و جنوب نسبت 
به گذشته کاهش پیدا کرده و این مسئله باعث 

افزایش قیمت ماهی در بازار شده است.

او بــا بیــان اینکــه خــوراک ماهیــان بــا نــرخ 
ترجیحی وارد نشد، گفت: اصالح نظام یارانه ای، 
در نهایــت بــر روی قیمــت مــرغ و گوشــت قرمــز 
تاثیــر مســتقیم می گــذارد متعاقــب افزایــش نرخ 
مرغ و گوشت ما شاهد باال رفتن نرخ آبزیان نیز 
خواهیــم بــود چراکه ماهــی می خواهــد به قیمت 

این اقالم خود را نزدیک کند.
بــه گفتــه احمدی، اگــر مردم خریــد نکنند و 
تولید در دســت تولیدکنندگان بماند این احتمال 
وجــود دارد که شــاهد افزایش نــرخ ماهی بعد از 

اصالح نظام یارانه ای نباشیم.
ایــن فعــال صنفــی بــا بیــان حذف آبزیــان از 
سبد خانوارها، تصریح کرد: قیمت ماهی قزل آال 

در عمده فروشــی بــه کیلویــی ۶8هزار تومان و در 
میادین به کیلویی ۷8هزار تومان رســیده اســت. 
نــرخ ماهــی جنــوب بــه دلیــل کاهــش صیــد روند 
صعــودی به خود گرفته اســت تــا جایی که ماهی 
شــیر در میادیــن کیلویی 180هــزار تومان خرید و 

فروش می شود.
ماهیــان  دیگــر  نــرخ  بیــان  بــا  ادامــه  در  او 
جنــوب، افزود: شــوریده کیلویی 140هزار تومان، 
حلوا کیلویی 1۳0هزار تومان است که این نرخ ها 
در عمده فروشــی اســت و واحدهــای صنفــی بعد 
از افزایــش ســود 10درصــدی ایــن آبزیــان را بــه 

مصرف کنندگان عرضه می کنند.
بنــا بــه اظهــارات احمــدی، قیمــت ماهیــان 

جنوب در خرده فروشــی به مرز کیلویی 200هزار 
تومان هم رسیده است.

ایــن فعــال صنفی با بیان اینکــه حجم قابل 
پرورشــی هســتند،  میادیــن  از ماهیــان  توجهــی 
گفــت: افزایــش قیمــت سرســام آور ماهی جنوب 
کــرده  حــذف  مــردم  ســفره های  را  خــوراک  ایــن 
اســت. علــت کاهــش صید ماهــی جنــوب را باید 
در تقلیــل پیــدا کــردن ذخایــر دریایــی و طوفــان 
صیــد  همچنیــن  کــرد.  دنبــال  گذشــته  ماه هــای 
ماهیان استخوانی نیز افزایش پیدا نکرده و بازار 
ماهیــان شــمال مانند ســوف و کفــال نیز کاهش 
پیــدا کــرده اســت قیمــت ماهــی ســفید کیلویــی 
1۵0هــزار تومــان و ماهی کفــال کیلویی 120هزار 

تومان است.
او در پاســخ بــه این پرســش کــه پایین ترین 
نــرخ ماهــی در بــازار کیلویــی چند اســت؟ افزود: 
ماهــی حســون جنــوب، ماهیــان ریــز و کوچکــی 
اســت کــه پاک کردن آن دشــوار اســت و حداکثر 
ایــن  کیلویــی 1۵هــزار تومــان بفــروش می رســد 
ماهی اگر تازه باشد طعم و کیفیت خوبی دارد.

گفــت:  گرم آبــی،  ماهیــان  دربــاره  احمــدی 
ماهیان کپور، آمور، بی کتف جزو ماهیان گرمابی 
پرورشی هستند. اما باید بگویم که افزایش نرخ 
ماهــی از قــدرت خریــد مــردم باالتر رفته اســت و 
همیــن مســئله میــزان خریــد ماهــی را در ســال 

جاری کاهش داده است.

نماینــدهمــردمتربــتحیدریــهدرمجلــس
شورایاسالمیگفتکهنهادهایقدرتمندیکه
درحوزهزعفرانشکلگرفتهاندوهمهجانفوذ
دارنــدمانــعازایــنشــدندکــهایــنحــوزهســرو

سامانپیداکند.
بــه گــزارش دبیرخانه شــورای زعفــران کاران 
اســتان خراســان رضوی، محســن زنگنه، در جمع 
زعفران خیــز  ۳۳شهرســتان  شــورای  مشــورتی 
اســتان خراســان رضوی افزود: در مســیر حمایت 
نمی کنــم،  توجــه  شــایعات  بــه  زعفــران کاران  از 
بــرای بنــده نیــز شــایعاتی در ایــن زمینــه درســت 
کردنــد ولــی همچنــان تمام قــد بــرای حمایــت از 
زعفران کاران ایســتاده ام و معتقد هستم زعفران 
نگینــی خــوب باید هر کیلوگــرم ۶0میلیون تومان 
بــه فــروش بــرود و تــا یکمــاه آینــده بــه ایــن رقــم 

دست خواهیم یافت.
زنگنــه بــا بیان اینکه بیشــتر اعضای شــورای 
ملی زعفران کسانی هستند که محل درآمدشان 

از محــل صــادرات زعفــران اســت، تصریــح کــرد: 
همیــن افــراد در همــه جــا از جملــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی، کمیســیون گیاهــان دارویــی مجلــس 
،اتــاق تعــاون و اتــاق بازرگانــی حضــور دارنــد. من 
در مجلــس بــه کــرات ایــن افــراد را مــی بینــم کــه 
به بهانه های مختلف در مجامع مشــورتی حضور 
پیــدا می کننــد و چــون رســانه در دســت دارنــد، 

قدرت نیز دارند.
رســانه های  در  متاســفانه  کــرد:  اظهــار  او 
مختلف و حتی صدا و ســیما شــاهد هســتیم که 
گزارشــات منفــی علیــه ســازمان مرکــزی تعاونــی 
روستایی زده می شود و به دروغ اعالم می دارند 
که دلیل پایین آمدن قیمت زعفران در هفته های 
اخیــر عرضــه زعفــران توســط تعاونــی روســتایی 
است، در حالی که کاهش قیمت زعفران بخاطر 
موج سواری و مصاحبه های هر روزه برخی دالالن 

این حوزه است.
و  گزارشــات  ایــن  علیرغــم  داد:  ادامــه  او 

جوســازی ها بایــد روی کارمــان متمرکــز شــویم تــا 
به نتیجه مطلوب که همانا ســود کشــاورز اســت 
برســیم. در ایــن چنــد وقــت مباحثــی مبنــی بــر 
پرداخت نشــدن پول کشــاورزان از ســوی تعاونی 
روســتایی عنوان شــده بود که به همه آنها پاسخ 
داده ایم. از زمانی که بنده در این زمینه مدیریت 
می کنــم یعنــی از ســال ۹۹همــه پول هــا از طــرف 
پرداخــت  اگــر  و  اســت  شــده  پرداخــت  تعاونــی 
نشــدنی از طــرف تعاونــی روســتایی وجــود دارد 
مربوط به ســالیان قبل از مســئولیت بنده اســت 

که البته به آنها نیز رسیدگی می کنیم.
او تاکید کرد: شــورای شــهر به مردم متصل 
اســت؛ بنابرایــن پیشــنهاد اول من این اســت که 
ســال آینده مراکزی در شــهرها داشــته باشیم که 
بهتــر اســت این مراکز تعاونــی و در واقع نماینده 
حمایت از کشــاورز در شهرها باشند. سال آینده 
دیگــر نیــاز نیســت کــه دولــت، زعفــران را بخرد و 
بارهــا تاکیــد کردم که دولت بایــد هدایتگری کند 

تا محصوالت کشاورزان به خوبی خریداری شود.

نبایددراقتصاددخالتکنیم،
مردموامنمیخواهند

او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهار 
کــرد: در اقتصــاد نبایــد دخالــت کنیم، مــردم وام 
خــوب  قیمــت  بــه  را  زعفــران  مــا  نمی خواهنــد. 
از کشــاورز می خریــم و خــودِ کشــاورز می توانــد 

مشکالت دیگرش مثل آب و برق را حل کند.
زنگنــه ادامــه داد: پیشــنهاد دوم مــن ایــن 
اســت کــه بــر روی کار تعاونی هــا نظارت شــود تا 
تعاونی هــا بــرای جیب یک عــده ای خاص فعالیت 

نکنند و به فکر منافع همه کشاورزان باشند.
او در عیــن حال تاکیــد کرد: نکته آخر بحث 
اقتصاد شــهری اســت، شــهرداری ها بایــد پول در 

بیاورند.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه عضــو هیــچ گــروه یــا 

بیــان  را  حرفهایــم  صادقانــه  و  نیســتم  حزبــی 
می کنــم، گفــت: اگــر مــن بــه ایــن نتیجــه برســم 
کــه شــورا توانســته شــهرداری را خــوب مدیریــت 
کنــد خــود بنــده شــخصاً تمام قد از شــورا حمایت 
می کنم، متاســفانه روی بحث اقتصاد شهری کار 
نکردیــم و این درحالی اســت که بایــد با مدیریت 
اقتصاد شهری، مردم را ثروتمند کنیم تا مردم در 

خدمات شهری بتوانند ما را کمک کنند.
زنگنــه همچنیــن بــا طــرح ایــن ســوال کــه 
چیســت؟،  زعفــران  از  درآمــدش  شــهر  شــورای 
گفــت: پــول زعفــران بایــد بــه جیب شــهرداری ها 
خــود  دراصــل  و  دهیاری هــا  آن  زیرمجموعــه  و 
کشاورزان برود. بنده امسال با همکاری مجلس 
و دولــت اقدامــات حمایتــی را انجــام دادیــم کــه 
۵هــزار میلیــارد تومــان پــول زعفــران بــه جیــب 
کشــاورزان برود و خوشــبختانه در این راه موفق 
بودیــم وتنهــا نمــادی در بــورس کاال کــه در ۶مــاه 

گذشته 100درصد سود داده زعفران است.

ازروزگذشــتهمالیــاتبــرارزشافزودهاز
اجرتیاســودطالاخذشــد،درغیراینصورت
طالفروشنهتنهابایدمالیاتدریافتیراعودت
و مالیــات ۲برابــر بلکــهمشــمولجریمــه کنــد

عوارضدریافتینیزمیشود.
بــه گــزارش مهــر، قانــون مالیــات بــر ارزش 
افزوده مصوبه سال 1۳8۷ابتدا ۵سال به صورت 
آزمایشــی تصویــب و اجرا شــد و بــه همین منوال 
در ســال های بعــد نیــز در بودجه هــای ســنواتی 
تمدید می شد. در نهایت الیحه اصالح این قانون 
از گذشــت  پــس  و  ســال 1۳۹۵تقدیــم مجلــس 
تقریبــاً 4ســال در تیــر امســال اصــالح، تصویب و 

به دولت ابالغ شد.
ایــن قانون که از 1۳دی اجرایی شــد مالیات 
جدید نیســت و جایگزین همان مالیات بر ارزش 
افزوده ای است که 1۳سال در کشور اجرایی شد 

و فقط اصالحاتی در آن اعمال شده است.

اصالحمالیاتبرارزشافزودهطال،
قدرتخریدراافزایشمیدهد

با توجه به اینکه یکی از چالش های اساسی 
در مالیات بر ارزش افزوده طی 1۳ســال گذشــته 
مربــوط بــه صنــف طالفروشــان بــوده، از جملــه 
اصالحــات مهمــی کــه در این قانون اعمال شــده، 
اصــالح نحــوه اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده از 

طالست.
طبــق این قانون از این پس ۹درصد مالیات 
خرید طال فقط به سود و اجرت طال تعلق خواهد 
گرفــت و اصــل طــال از این مالیات معاف شــد. در 
ایــن رابطــه برخــی اعــالم کردنــد کــه از ایــن پــس 
در خریــد طــال بایســتی دقــت کــرد تــا واحدهــای 
فــروش، مالیــات ۹درصــدی را روی قیمــت اصلــی 

طال حساب نکنند.
در ایــن رابطــه ابراهیــم محمدولــی، رئیــس 

اتحادیــه ســازندگان و فروشــندگان طــال و جواهر 
تهــران بــا بیــان اینکه از ســیزدهم دی ماه مالیات 
بــر ارزش افــزوده از اصل طال حذف می شــود، به 
مهــر گفت: فعــاالن صنعت طال باید در چارچوب 
قانــون حرکــت کننــد و ۹درصــد مالیات بــر ارزش 
افــزوده را از اجــرت یــا ســود بگیرنــد. همچنیــن 
فروشــنده موظف اســت طبق فاکتور صادرشــده، 
به ســازمان امور مالیاتی مالیات را پرداخت کند. 
کسی هم که حق العمل کاری است از حق الزحمه 

یا حق العمکاری باید این مبلغ را بپردازد.
او افــزود: اســتنباط مــا ایــن اســت کــه اگــر 
مالیات بر ارزش افزوده از اصل طال حذف شــود 
می توانــد قــدرت خرید مصــرف کننــده را افزایش 
دهد و نســبت به گذشــته تعداد خریدها بیشــتر 
شود. امیدواریم قیمت ها هم به آرامش و ثباتی 

برسد و نوسان شدیدی نداشته باشد.
محمدولی گفت: مالیات بر ارزش افزوده ای 

کــه از اواخــر دهه 80در ایران اجرا شــد، منجر به 
گرانــی طال در کشــور و بــروز رکود در این صنعت 

شد.
نحوهاجرایقانون

مالیاتبرارزشافزودهطال
حــال بــا توجــه بــه اینکــه ایــن قانــون از روز 
گذشــته اجرایــی می شــود، اتحادیه طــال و جواهر 
تهــران نحــوه اجــرای ایــن قانــون را بــه واحدهــای 

صنفی طال ابالغ کرد.
در این ابالغیه آمده اســت: 1- نظر به اینکه 
بــا اجرایی شــدن قانــون مالیات بــر ارزش افزوده 
مصــوب 1400.0۳.02 اصــل طال، جواهر و پالتین 
به کار رفته در مصنوعات ســاخته شــده از فلزات 
مزبــور از تاریــخ 1400/10/1۳ معــاف از مالیــات و 
عوارض اســت؛ صرفاً اجرت ساخت، حق العمل و 
سود فروشنده کاالهای موضوع این بند مشمول 

مالیــات و عــوارض بــا نــرخ ٩ درصد )۹ ٪( اســت. 
یــاد  لــذا ضــرورت دارد فروشــندگان مصنوعــات 
شــده نســبت بــه تفکیــک مــوارد معافیــت )اصــل 
طــال، جواهــر و پالتین به کار رفتــه در مصنوعات 
ســاخته شــده( از ســایر مــوارد در صورتحســاب 
فــروش صــادره اقدام نمایند تا امکان محاســبه و 
دریافــت مالیــات و عــوارض بــر مبنــای اجــزای یاد 

شده مشمول باشد.
2- بــر اســاس قانــون مذکــور، فروشــندگان 
مصنوعات ســاخته شــده از طال، جواهر و پالتین 
از تاریــخ 1400.10.1۳ بــه هیــچ عنــوان مجــاز بــه 
دریافــت مالیات و عــوارض ارزش افزوده از اصل 
طــال، جواهــر و پالتیــن نیســتند و در صورت عدم 
رعایــت بنــد )1( نه تنهــا بایــد مالیــات و عــوارض 
دریافتی را عودت نمایند بلکه مشمول جریمه ای 
معــادل دو برابــر مالیــات و عــوارض دریافتــی نیز 

می شوند که غیرقابل بخشودگی است.«

اخذمالیاتازاصلطالمشمولجریمهمیشود

زنگنه،نمایندهتربتحیدریه:نهادهایقدرتمندمانعازساماندهیبازارزعفرانشدند

قیمتماهیجنوببهمرز۲۰۰هزارتومانرسید

دعوتبههمکاریکنسرسیومصادراتیایران-اوراسیا
ازاتحادیههایصنفی

به گفته افشار امین، ظرفیت اتحادیه ها در حمایت از تولید و صادرات بیشتر از 
عملکرد آنان است
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قصور وزارت کشاورزی؛ علت 
 عودت فلفل دلمه ای

از روسیه
به گفته ســخنگوی کمیســیون کشاورزی مجلس، 
گروهــی از اعضــای کمیســیون کشــاورزی مجلس برای 
بررســی علــت مرجوع شــدن فلفــل دلمه ای به روســیه 
اعــزام شــدند و در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدیم که 
در  شــده  اســتفاده  ســم  معرفــی  خواهــان  روس هــا 
محمولــه بودنــد و در ایــن زمینــه وزارت جهــاد ایــران 

کوتاهی کرده و پاسخ این پرسش را نداده است.
احــد آزادی خواه در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا، در 
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیا علــت عــودت محصوالت 
کشاورزی حل شده است؟ گفت: سفیر ایران در روسیه 
برای آگاهی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس درباره 
علت عودت فلفل دلمه ای جلســاتی با مسئوالن مرتبط 

با وزارت کشاورزی روسیه هماهنگ کرد.
 او بــا اشــاره بــه نتایــج ســفر اعضــای کمیســیون 
کــرد:  خاطرنشــان  روســیه،  بــه  مجلــس  کشــاورزی 
متاســفانه در ایــن زمینــه وزارت جهــاد کشــاورزی ایــران 
قصــور کــرده اســت و پاســخ مکاتبــات روس هــا را نداده 
بــود. علــت عودت محمولــه فلفل دلمه ای پاســخ ندادن 
بــه نامه نــگاری روســیه از ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی 

ایران بود.
کــه  ســمومی  مالیــر،  مــردم  نماینــده  گفتــه  بــه 
اســتفاده  دلمــه ای  فلفــل  بــرای  ایرانــی  گلخانــه داران 
آنهــا  و  بــود  نشــده  شناســایی  روســیه  در  می کردنــد 
خواهــان معرفــی ایــن ســموم از ســوی ایرانیــان بودند و 
هیــچ ایــراد بیولوژیکی هم به محموله وارد نکرده بودند 
صرفا یک سوال مطرح کردند که وزارت کشاورزی ایران 
می توانســت مختصــات و DNA ســموم را بــرای روس ها 

تشریح کند.
او در پاســخ به این پرســش که به چه علت وزارت 
جهــاد کشــاورزی پاســخ طــرف روس را نــداده اســت؟ 
گفت: باید این وزارتخانه این پرســش را پاســخ بدهد و 
مــا علــت خاصــی برای این پاســخگو نبودن پیــدا نکردیم 
امــا بایــد بگویــم که این مشــکل بعد از ورود کمیســیون 
کشــاورزی حــل شــده اســت و هم اکنــون مشــکلی برای 

صادرات فلفل دلمه ای وجود ندارد.
آزادی خــواه همچنیــن دربــاره علت عــودت کیوی و 

سیب زمینی از هند و ازبکستان اظهار بی اطالعی کرد.

درخواست تولیدکنندگان 
لوازم خانگی از وزیر صنعت 

برای صدور مجوز افزایش 
قیمت 

ارائــه  بــا  ایــران  خانگــی  لــوازم  صنایــع  انجمــن 
توضیحاتــی در مــورد تغییــرات قیمت نهاده هــای تولید 
از وزیــر صنعــت درخواســت کــرده متناســب بــا تغییــر 
قیمتــی مــواد اولیــه امــکان افزایــش قیمت هــا را بــرای 

تولیدکنندگان لوازم خانگی فراهم کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، اکنــون بــازار لوازم 
خانگــی در رکــود قابــل توجهــی بــه ســر می بــرد و بــه 
اعتقاد فروشندگان، مردم فقط به قید ضرورت به بازار 
مراجعــه کــرده و بیشــتر ترجیــح می دهند لــوازم خانگی 
خــود را تعمیــر کننــد. البتــه در بــازار راکــد لــوازم خانگی 
همچنــان کاالهــای قاچــاق در صدر فروش قرارداشــته و 
نســبت بــه تولیــدات داخلــی ســهم باالیــی از بــازار را به 

خود اختصاص داده اند.
در ایــن شــرایط وزارت صنعــت بــرای مدیریت بازار 
ضمــن مقابلــه بــا ورود کاالهــای قاچــاق تصمیــم گرفتــه 
اســت بــرای حمایــت از تولیدکننــده و مصرف کننــده در 
بــازار لــوازم خانگــی نصــب قیمــت کاال را بــر روی ایــن 
محصــوالت الزامــی کنــد؛ هرچنــد نصــب قیمــت کاال بــا 
بعــد  امــا  روبه روســت  تولیدکننــدگان  جــدی  مخالفــت 
از چانه زنی هــای بســیار ایــن موضــوع از 15 دی اجرایــی 
خواهــد شــد. بــا الــزام نصــب قیمت هــا بــر روی کاالهــا 
تولیدکننــدگان معتقدنــد باید تعدیل قیمتی نیز بر روی 
محصــوالت اعمــال شــود در غیر این صــورت تولید برای 

ما به صرفه نیست.
بــه همیــن منظــور انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی 
ایــران بــا ارائــه توضیحاتی در مــورد تغییــرات نهاده های 
تولید از وزیر صنعت درخواســت کرده اســت متناســب 
با تغییر قیمتی مواد اولیه امکان افزایش قیمتها را برای 

تولیدکنندگان لوازم خانگی درنظر بگیرند.
براســاس نامه انجمن صنایع لوازم خانگی به وزیر 
صنعــت نــرخ جاری تورم عمومی 40درصد و تورم بخش 
تولیــد 78درصــد و افزایش قیمت نهاده هــای تولید رقم 
قابــل توجهی اســت. با توجه به ایــن موضوع ما نیازمند 
یــک سیاســت گذاری جامــع و اجتناب ناپذیــر در تعدیــل 

منطقی قیمت ها هستیم.
اکنون این درخواست به وزیر صنعت ارسال شده 
و هنــوز مشــخص نیســت آیــا وزیــر صنعــت بــا افزایش 

قیمت لوازم خانگی موافقت خواهد کرد یا خیر.

اخبـــــــــــــــــار

کریمی، عضو کمیسیون صنایع 
مجلس عنوان کرد: صدور 
 مجوز بهره برداری از معادن

به نام افراد فاقد صالحیت 
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس عنوان 
کــرد کــه در برخــی موارد افــرادی مجوزهای اکتشــاف و 
بهره بــرداری را دریافــت می کننــد کــه صالحیــت الزم را 

ندارند و این خالف شفافیت است.
علــی اکبــر کریمــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری خانه 
ملــت بــا بیــان اینکــه معــادن ظرفیــت بســیار مناســبی 
بــرای رشــد اقتصادی، اشــتغال زایی و تولید ثــروت دارند، 
گفــت: بــه دلیــل ســاختار کنونــی واگــذاری معــادن، در 
برخــی موارد افــرادی مجوزهای اکتشــاف و بهره برداری را 
دریافــت می کننــد کــه صالحیــت الزم را ندارنــد از ســوی 
دیگر ســازوکار قانونی مناسب که عملکرد بهره برداران را 
ارزیابی کرده و در صورتی که معادن فعال نباشند، آن ها 

را مجدد به چرخه ی واگذاری بازگرداند، وجود ندارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس 
شــورای اســالمی افــزود: بارهــا دیــده شــده کــه معــادن 
بســیاری واگــذار شــده اند امــا ســال ها راکــد ماندنــد و 
اســتفاده ای از آنها به عمل نیامده و متاســفانه پروســه 
و فرآینــد بازپس گیــری ایــن معــادن نیز بســیار طوالنی، 

پرپیچ و خم و همراه با بوروکراسی شدید است.
او اضافــه کــرد: بســیاری از مجوزهــای بهره بــرداری 
از معــادن بــه نــام افــرادی کــه هیچ صالحیت و تناســب 
الزم ندارنــد، صــادر می شــود )بــه طــور مثال بــه نام یک 
خانم سالخورده( که این امر خالف شفافیت است زیرا 

بهره بردار واقعی در آن مشخص نیست.
ایــن نماینــده مردم در مجلس یازدهــم تصریح کرد: 
قوانیــن و مقــررات مربوط به معادن باید اصالح شــود که 
کمیســیون صنایــع و معــادن در حــال اصــالح ایــن قوانین 
است؛ دولت نیز باید در این زمینه فعال تر بوده و ضوابط 

عملیاتی تری را برای فعال کردن معادن داشته باشد.
کریمــی بــا بیــان اینکــه بایــد تمهیــدات الزم بــرای 
حمایــت از بهره بــرداران معــادن انجــام شــود، بــا اشــاره 
بــه مشــکالت موجــود در حوزه اکتشــاف، افــزود: از یک 
ســو دولت اعتبارات مناســبی برای اکتشــاف پیش بینی 
نمی کنــد و اکتشــاف را به بخش خصوصــی واگذار کرده 
و از ســوی دیگــر در برخــی مــوارد بخــش خصوصــی نیــز 
ســلیقه ای اکتشــاف می کند؛ بنابراین این فرآیند آنگونه 

که باید انجام نمی شود.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس تامین 
ماشــین آالت موردنیاز و ایجاد زیرســاخت را از مشکالت 
داد:  ادامــه  و   دانســت  معــادن  واقعــی  بهره بــرداران 
زمانیکه اکتشاف به دقت انجام نشود، ظرفیت های این 
حوزه به صورت کامل مشخص نمی شود و این رویه به 
مرحله بعدی یعنی بهره برداری نیز منتقل خواهد شد.

 تجارت ۹میلیارد دالری

ایران در آذر 
بــه گفتــه ســخنگوی گمــرک تجــارت کشــورمان در 
آذر بــه ۱۳میلیــون و ۱۷۲هــزار تــن بــه ارزش ۸میلیارد و 
۹۵۱میلیون دالر رســید که نســبت به آذر ســال گذشــته 
۳درصد در وزن و ۲۵درصد در ارزش رشد داشته است.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســیدروح هللا لطیفــی، 
ســخنگوی گمــرک اظهــار کــرد: از مجموع تجــارت یکصد و 
22میلیون تنی کشور به ارزش 72میلیارد دالر در ۹ماهه 
امسال 1۳میلیون و 172هزار تن کاال به ارزش 8میلیارد و 

۹51میلیون دالر مربوط به ماه نهم ســال است.
۹میلیــون  آذر  در  کشــورمان  صــادرات  افــزود:  او 
و5۹۳هزار تن به ارزش 4میلیارد و 41میلیون دالر بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل )آذر ۹۹( رشد نیم 

درصدی در وزن و 2۳درصدی در ارزش داشته است.
آذر  دربــاره مقاصــد صادراتــی کشــور در  لطیفــی 
گفت: پنج کشور مقصد کاالهای صادراتی ایران در آذر 
بــه ترتیــب چین یا یک میلیون و ۹77هزار تن به ارزش 
یــک میلیــارد و 12۶میلیــون دالر، عــراق بــا یــک میلیــون 
و 8۳۹هــزار تــن بــه ارزش ۶4۹میلیــون دالر، امــارات با 
یــک میلیــون و 1۳هزار تــن بــه ارزش 4۹۹میلیون دالر، 
ترکیــه بــا ۳۳8هــزار تــن بــه ارزش ۳۶۳میلیــون دالر و 
افغانســتان بــا 2۶۹هــزار تــن بــه ارزش 141میلیون دالر 

بودند.
آذر  در  واردات  میــزان  دربــاره  گمــرک  ســخنگوی 
توضیــح داد: واردات کاالهــای مــورد نیــاز کشــور در مــاه 
ارزش  بــه  تــن کاال  نهــم ســال ۳میلیــون و 57۹هــزار 
4میلیارد و ۹10میلیون دالر بوده که نسبت به آذر سال 
قبــل 1۹درصــد در وزن و 27درصــد در ارزش افزایــش 

داشته است.
لطیفــی دربــاره کشــورهای تأمین کننــده نیازهــای 
کشــور گفــت: کشــور امــارات بــا فــروش 878هــزار تــن 
کاال بــه ارزش یــک میلیــارد و 420میلیــون دالر، چین با 
28۶هــزار تن بــه ارزش یک میلیــارد و 1۹1میلیون دالر، 
ترکیــه بــا 212هــزار تن کاال بــه ارزش 454میلیون دالر، 
ســوئیس بــا 240هــزار تن بــه ارزش 157میلیــون دالر و 
آلمــان با فــروش 44هزار تن کاال بــه ارزش 15۶میلیون 
دالر، 5 کشور اول تأمین نیازهای کشور در آذر بودند.

سخنگوی گمرک افزود: در آذر امسال یک میلیون 
و 57هــزار تــن کاالی خارجــی نیــز از مســیر جمهــوری 
اسالمی ایران ترانزیت شد که این میزان نسبت به آذر 

سال قبل 5۳درصد رشد داشته است.

اخبـــــــــــــــــار

نایب رئیــس کمیســیون صنایع و معادن 
مجلــس از تصویــب کلیــات طــرح حمایــت از 
کارخانه هــا و واحدهــای تولیدی و صنعتی در 

این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایبِنا، ســیدجواد حســینی کیا 
بــا اشــاره بــه تصویــب کلیات طــرح حمایت از 
صنعتــی  و  تولیــدی  واحدهــای  و  کارخانه هــا 
گفت: براســاس این طــرح تعطیلی واحدهای 
تولیــدی در اســتان ها و حبــس یا زنــدان مدیر 
تامیــن  اذن شــورای  بــه  تنهــا  تولیــدی  واحــد 

استان انجام می شود.
نماینده مردم ســنقر در مجلس شــورای 
اســالمی افزود: در این طــرح رعایت ماده 50 
قانــون ســازمان تامیــن اجتماعــی و مــاده 114 

قانون آیین دادرسی کیفری ضروری است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
یــادآور شــد: ایــن طرح بــه دنبــال جلوگیری از 

توقف چرخه تولید تصویب شده است.
در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 
آمــده اســت: جلوگیــری از فعالیــت همــه یــا 

بخشــی از امــور خدماتــی یــا تولیــدی از قبیــل 
امــور تجارتی، کشــاورزی، فعالیــت کارگاه ها، 
کارخانه هــا و شــرکت های تجارتی و تعاونی ها 
و ماننــد آن ممنــوع اســت مگــر در مواردی که 
حســب قرائــن معقــول و داشــتن ادلــه، ادامه 
ایــن فعالیــت موجــب ارتکاب اعمــال مجرمانه 
و مضــر به ســالمت، مخل امنیــت جامعه و یا 
نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس 
مکلف است با اطالع دادستان، حسب مورد، 
از آن بخــش از فعالیــت جلوگیــری و ادله یاد 

شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم 
ظــرف پنج روز پــس از ابالغ قابل اعتراض در 

دادگاه کیفری است.
همچنین براساس ماده 50 قانون تامین 
اجتماعــی، مطالبات ســازمان بابــت حق بیمه 
و خســارات تاخیــر و جریمه های نقدی ناشــی 
از اجــرای قانــون در حکــم مطالبــات مســتند 
بــه اســناد الزم االجــرا بــوده و طبــق مقــررات 
مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله 

ماموران اجرای سازمان قابل وصول است.

دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکوئیت، 
شــیرینی و شــکالت ایــران از کمبــود روغــن 
برابــری  دو  از  بیــش  افزایــش  صنعــت، 
قیمــت ایــن مــاده اولیــه و کاهــش تولید این 
محصــوالت خبــر داد و علت آن را بالتکلیفی 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد.
جمشــید مغازه ای در گفت وگو با ایســنا، 
بــا بیــان اینکه مشــکل اصلی صنایع شــیرینی 
و شــکالت اکنــون تامیــن روغن اســت، گفت: 
روغــن صنعتــی از حــدود 45 روز گذشــته در 
بــازار نیســت و قیمــت هــر کارتــن 1۶کیلویــی 
روغن صاف )روغن قنادی( از حدود 200هزار 

تومــان بــه بیــش از 500هــزار تومــان رســیده 
است.

و  جلســات  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نامه نــگاری بــرای حــل ایــن مشــکل، تصریــح 
کــرد: هیــچ کدام از تالش هــای فعاالن صنایع 
مصرف کننده روغن تاکنون به جواب نرسیده 
اســت. بنابرایــن تولیدکننــدگان تحــت فشــار 
شدید قرار دارند و اکثر آنها با حداقل ظرفیت 
فعالیــت می کننــد، چراکه روغن یکــی از مواد 

اصلی تولید شیرینی و شکالت است.
دبیــر انجمن صنفی صنایع بیســکوئیت، 
شــیرینی و شــکالت درباره علت کمبود روغن 

صنعــت نیــز گفــت: ظاهــراً علــت ایــن وضــع، 
تصمیــم در رابطــه بــا حــذف ارز 4200 تومانی 
روغــن اســت کــه مشــخص و قطعی نیســت. 
ارز  دی  اول  از  بــود  شــده  اعــالم  پیش تــر 
4200 تومانــی حــذف می شــود. در این راســتا 
از کارخانه هــای روغــن درخواســت شــده بــود 
موجــودی خــود را اعــالم کنند. در این شــرایط 
تولیدکننــدگان روغن، تمایلی به عرضه روغن 

ندارند.
مغــازه ای در ادامــه درباره پایان معافیت 
ارزش  بــر  مالیــات  پرداخــت  از  و شــکر  قنــد 
افزوده در قانون جدید، اظهار کرد: این قانون 

بــر قیمــت شــیرینی و شــکالت تاثیــر خواهــد 
داشــت و احتماالً قیمت ها کمی افزایش پیدا 

می کند.
صنایــع  ســندیکای  هــم  یکشــنبه  روز 
کنسروســازی در نامــه ای بــه رئیس جمهــوری 
ضمــن اشــاره بــه اینکــه حــدود 45روز اســت 
ســهمیه روغن صنایع تحت نظر این ســندیکا 
1۶0واحــد  تولیــد  خطــوط  و  نشــده  تحویــل 
صنعتی عضو ســندیکا از جمله برندهای ملی 
و مطرح کشــور یا تعطیل شــده اند یا در حال 
تعطیلی انــد، درباره تعطیلی این کارخانه ها و 

بیکاری صدها هزار کارگر هشدار داد.

رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق ایران 
ارز و شــرایط  بازگشــت  بــه دلیــل  می گویــد 
تحریمــی برخــی جایگاه هــا ماننــد مقــام اول 
صادرات پسته به اروپا را از دست داده ایم.

بــه گــزارش ایســنا، محســن امینــی روز 
دوشــنبه در دوازدهمیــن نشســت کمیســیون 
کشــاورزی اتــاق بازرگانــی البــرز که بــا معرفی 
اعضای جدید این کمیسیون همراه بود، اظهار 
کــرد: از حــدود دو ماه قبل و با اعتماد فعاالن 
بخش خصوصی، کرســی ریاســت کمیســیون 
کشــاورزی و صنایــع وابســته اتاق ایــران از آن 
البــرز شــد و ایــن رخداد یک پتانســیل بســیار 
خوب برای استان البرز است که ظرفیت های 

خاص و ویژه در بخش کشاورزی دارد.
او با اشــاره بــه فعالیت های مهمی که با 
جدیت در کمیســیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
قالــب  در  افــزود:  می شــود،  دنبــال  ایــران 
شــکل گیری تیــم قــوی و منســجم، برنامــه ای 
مــدون بــر اســاس اولویت هــای خــاص تنظیم 
شــده اســت، از جملــه اقدامــات انجــام شــده 
در ایــن راســتا اخــذ دبیری میزهــای تخصصی 
صنایــع کشــاورزی، دام و طیــور و آبزیــان از 
ســازمان توســعه تجــارت اســت. از ســال بعد 
جلســات ایــن میزهــا مشــترکا از ســوی ایــن 
ســازمان و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 

ایران برگزار خواهد شد.
رئیس کمیســیون کشــاورزی اتــاق ایران 
و عضــو هیــات نمایندگان اتــاق بازرگانی البرز 
گفت: حضور در جلســات شــورای گفت وگوی 
دولــت و بخــش خصوصــی و ســتاد تســهیل 

کشــور از جملــه دیگــر اقدامــات انجــام شــده 
از ســوی کمیســیون کشــاورزی اتاق ایــران در 
ســال های اخیر بوده اســت و به عنوان بازوی 
مشــورتی ایده ها و طرح های موردنظر خود را 

ارائه می دهیم.
اســت  قــرار  کــرد:  عنــوان  ادامــه  در  او 
بازگشــت  علــل  دربــاره  تخصصــی  گزارشــی 
محصــوالت صادراتی کشــاورزی به کشــور، از 
ســوی کمیســیون کشــاورزی اتاق ایران، تهیه 
و در صحــن علنــی مجلــس شــورای اســالمی 

قرائت شود.
امینی با اشاره به برگزاری میز تخصصی 
بازرگانــی جمهــوری  رایــزن  بــا حضــور  کیــوی 
اســالمی ایــران در هندوســتان و فعــاالن ایــن 
حــوزه بــه منظور بررســی مشــکالت مربوط به 
راهکارهــای  ارائــه  و  ایــن محصــول  صــادرات 
کیفــی محصــوالت صادراتــی  و  کمــی  ارتقــاء 
همــه  دغدغــه  گفــت:  هــدف  کشــورهای  بــه 
خانواده ها در اختیار داشتن محصوالت سالم 
و بــدون افزودنــی اســت، امــا بایــد گفــت کــه 
کیوی محصولی ارگانیک اســت و نیاز به ســم 
ندارد، بنابراین کیوی های صادراتی کشورمان 
بــه هندوســتان بــه هیــچ عنــوان ســمی نبوده 

است.
صنایــع  کشــاورزی،  کمیســیون  رئیــس 
تبدیلــی و محیــط زیســت اتــاق بازرگانی البرز 
هماننــد  ریــزی  آفت هــای  وقتــی  داد:  ادامــه 
آفت هــای تــوت بــر روی کیوی هــای صادراتــی 
ایران به هندوستان مشاهده شد، همین امر 
موجب شد که سازمان مبارزه با آفات گیاهی 

هندوستان به محصوالت صادراتی کشورمان 
ایراداتــی وارد کنــد و در نتیجه این محموله ها 

به کشورمان بازگشت داده شد.
او با تاکید بر اهمیت فعالیت شرکت ها 
و هلدینگ هــای بزرگ در حــوزه صادرات برای 
کنترل بیشتر این محصوالت گفت: از دو ماه 
قبل در موضوع صادرات با ایجاد کنسرسیوم 
صنایع غذایی و کشــاورزی، شــاهد این رخداد 
و  کشــاورزی  محصــوالت  کــه  بــود  خواهیــم 
غذایــی ایــران بر اســاس توانایــی دانش تولید 
و صــادرات بــه خوبــی کنتــرل، عرضــه و صادر 

شوند.
امینــی گفــت: این کنسرســیوم با حضور 
شــرکت های مادرتخصصــی می توانــد فعالیت 
متوســط  و  خــرد  شــرکت های  از  تعــدادی 
و  ســاماندهی  را  صــادرات  حــوزه  در  فعــال 
نظام منــد کند تا با مشــکالتی مانند بازگشــت 
محصوالت صادراتی کشاورزی از جمله کیوی 
و ســیب زمینی مواجه نشــویم و محصوالت با 

کیفیت به نام ایران به خارج صادر شود.
کمیســیون  فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  او 
میــز  برگــزاری  در  ایــران  اتــاق  کشــاورزی 
تخصصــی خشــکبار به منظــور یافتن راه حل 
بــرای بازیابــی جایگاه ایــران در این حوزه در 
ســطوح بین المللی افزود: به دلیل بازگشــت 
جایگاه هــا  برخــی  تحریمــی  شــرایط  و  ارز 
ماننــد مقــام اول صــادرات پســته بــه اروپا را 
از دســت داده ایــم و بنابرایــن بایــد در قالب 
تصمیمــات تخصصــی و پرداخــت تســهیالت 
بــه تجــار و بازرگانان برای بهبود این شــرایط 

برنامه ریزی شود.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی و صنایــع 
بــا  دیگــری  بخــش  در  ایــران  اتــاق  وابســته 
اشــاره به اینکه برای اولین بار ســند راهبردی 
کمیســیون کشــاورزی اتــاق ایــران تهیــه شــده 
فعالیت هــا،  قالــب  ایــن  در  افــزود:  اســت، 
حرکت ها و ریل گذاری این کمیســیون تعریف 

شده است.
او عنــوان کــرد: وقتــی بحران هایی مانند 
پیــدا  بــروز  جهــان  ســطح  در  کرونــا  شــیوع 
می کنــد، بیــش از همــه چیــز موجبــات تهدید 
امنیت غذایی جوامع مختلف فراهم می شــود 
و بدین منظور هاب کشــاورزی و غذا در نقاط 

مختلف جهان راه اندازی می شود.
امینــی ادامــه داد: در فــاز نخســت 5 تــا 
10هــاب کشــاورزی و غــذا در سراســر جهــان 
ایجاد خواهد شد که در صورت موافقت اتاق 
بازرگانــی بیــن المللــی  ICC، ایــران نیــز یکــی 

از هاب ها خواهد بود.
او در ادامه با اشاره به برگزاری نشست 
کمیســیون کشــاورزی اتــاق ایــران بــا ســازمان 
مــواد  آفــات  دفــع  منظــور  بــه  اتمــی  انــرژی 
غذایــی و محصوالت کشــاورزی و نیز افزایش 
مانــدگاری آنهــا گفــت: ایــن اقدامــات از جمله 
حــال  در  بنــاب  و  تهــران  گامــای  ســامانه  در 
انجام است و به زودی نمونه هایی از تولیدات 
مختلــف کشــاورزی بــرای افزایــش مانــدگاری 
کیفیت محصوالت کشاورزی به ویژه غالت و 
حبوبات در اختیار ســامانه پرتودهی الکترون 

قزوین قرار خواهد گرفت.

محصــوالت  بازرگانــی  دفتــر  سرپرســت 
روســتایی  تعــاون  مرکــزی  ســازمان  کشــاورزی 
ایــران اعــالم کــرد که ۵۸هزار تن ســیب صنعتی 
و  باغــداران  از  ریــال  ۶۸۰میلیــارد  ارزش  بــه 

تولیدکنندگان خریداری  شد.
به گزارش ســازمان مرکزی تعاون روســتایی 
ایران )پات(، ســعید امید دربــاره پرداخت آخرین 
وضــع مطالبــات خریــد تضمینــی ســیب  درختــی 
درجــه ســه در کشــور افــزود: در مجمــوع مقــدار 
58هــزار تــن ســیب صنعتــی از  ۶اســتان کشــور 

خریداری شده است.
محصــوالت  بازرگانــی  دفتــر  سرپرســت 

کشــاورزی ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
ایــران اظهــار کــرد: در راســتای سیاســت های 
خریــد  قانــون  اجــرای  در  و  دولــت  حمایتــی 
ابــالغ  بــا  کشــاورزی  محصــوالت  تضمینــی 
وزیر جهاد کشــاورزی در 4 مهر ســال جاری، 
ســه  درجــه  ســیب درختی  تضمینــی  خریــد 
)صنعتی( از ســوی ســازمان تعاون روســتایی 
در اســتان  های آذربایجــان غربــی، آذربایجان 
همــدان،  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه  شــرقی، 
فــارس و اصفهــان آغــاز و تا پایــان مهر ادامه 

یافت.
او بــا اشــاره بــه اســتقبال تولیدکننــدگان و 

باغداران برای خرید تضمینی سیب درختی درجه 
ســه از ســوی تعــاون روســتایی، گفت: براســاس 
درخواســت اعضــای کارگــروه ۶ اســتان و ابالغیــه 
وزیــر جهــاد کشــاورزی، مهلــت خریــد تضمینــی 
ســیب  درختــی درجــه ۳ تــا تاریــخ 10 آبــان تمدید 

شد.
بــه گفتــه امیــد، بــا توجــه بــه رونــد افزایش 
تحویــل ســیب بــه مراکــز خریــد در اســتان های 
مذکــور، بــرای بــار دوم درخواســت تمدیــد زمــان 
خریــد تــا تاریــخ 20 آبان برای اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد و تا تاریخ 15 آبان برای استان اصفهان 

تمدید شد.

تسویه باقیمانده طلب باغداران 
استان آذربایجان غربی تا پایان هفته

محصــوالت  بازرگانــی  دفتــر  سرپرســت 
روســتایی  تعــاون  مرکــزی  ســازمان  کشــاورزی 
ایــران بــا بیــان ایــن که مقــدار 58هزار تن ســیب 
صنعتــی بــه ارزش ۶80میلیــارد ریــال از باغداران 
خاطرنشــان  خریداری شــد،  تولیدکننــدگان  و 
کــرد: ایــن میــزان خرید در ســطح ۶ اســتان و 22 

شهرستان و 44 مراکز خرید انجام شده است.
امید تصریح کرد: تاکنون مبلغ ۶7۳میلیارد 
ریــال از مطالبــات باغداران پرداخــت و طلب پنج 

اســتان کشــور کال تســویه شــده و مبلــغ هفــت 
میلیــارد ریــال باقیمانده طلب اســتان آذربایجان 
غربــی بــوده کــه تا پایــان همین هفتــه پرداخت و 

تسویه خواهد شد.
ســیب  تضمینــی  خریــد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
درختــی از باغــداران غــرب کشــور از مهر آغاز و تا 

پایان آبان  ادامه خواهد داشت.
طبق آمارها پارسال چهار میلیون تن سیب 
درختــی در کشــور تولیــد شــد که امــکان صادرات 
وجــود  هــدف  کشــورهای  بــه  آن  مــازاد  بخــش 
داشت، بنابراین بخشی از سیب درختی در ازای 

واردات موز به کشورهای هدف صادر شد.

۵۸هزار تن سیب صنعتی از باغداران خرید تضمینی شد 

ایران جایگاه اول صادرات پسته به اروپا را از دست داد

کمبود روغن، تولیدکنندگان را زمین گیر کرد

تصویب کلیات طرح حمایت از واحدهای 
تولیدی در کمیسیون صنایع مجلس
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رئیس جمهوری: بانک 
مرکزی از خلق نقدینگی از 

سوی بانک ها جلوگیری کند
رئیسجمهوریازبانکمرکزیخواستباافزایش
نظارتبرعملکردبانکهایدولتیوخصوصیازخلق

نقدینگیجلوگیریکند.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت یکشــنبه شب 
به ریاســت آیت هللا ســید ابراهیم رئیسی تشکیل و در 
ایــن نشســت گزارش هــای جداگانه بانک مرکــزی درباره 

وضعیت کنونی تورم، نقدینگی و بازار ارز ارائه شد.
گزارش بانک مرکزی در مورد تورم نشــان می دهد 
برنامه هــا و سیاســت های دولــت بــرای مهــار رشــد تورم 
موفقیت آمیز بوده طوری که نرخ رشــد تورم در ابتدای 
دولــت ســیزدهم کــه بــه رقــم بی ســابقه ای در ۷0 ســال 

اخیر رسیده بود کاهش قابل توجهی داشته است.
رئیس جمهــوری در ایــن نشســت با تاکیــد بر لزوم 
تالش بیشــتر برای مهار رشــد تورم و نقدینگی، از بانک 
مرکــزی خواســت بــا افزایــش نظــارت بــر کار و عملکــرد 
بانک هــای دولتــی و خصوصــی از خلق نقدینگی توســط 

بانک ها جلوگیری شود.
رئیسی با تاکید بر اینکه بانک ها باید از بنگاه داری 
خارج شــوند، گفت: ناترازی بانک ها تهدیدی برای نظام 

بانکی است و این موضوع باید جدی گرفته شود.
رئیــس دولــت ســیزدهم موضــوع کفایــت ســرمایه 
بانک ها را نیز از چالش های مهم در نظام بانکی کشور 
برشــمرد و دســتور داد بانــک مرکــزی در خصوص بهبود 
کفایــت ســرمایه برنامــه عملیاتــی ارائــه و اجــرای آن را 

پیگیری کند.
رئیســی حفــظ ارزش پــول ملــی و نظــارت بــر بــازار 
ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانســت و بر پیگیری 

جدی این موضوع تاکید کرد.

 رفع ایرادات شورای نگهبان

به طرح اصالح قانون انتخابات
ســخنگویکمیســیونامــورداخلیکشــوریــادآور
شــدکــهجهتتامیننظرشــوراینگهبــاندراصالحیه
الحاقیکتبصرهبهماده۶۳قانونانتخاباتشوراها،
تصمیماتهیاتمرکزینظارتمنحصراازحیثنقض
قوانیــنومقــرراتحداکثــرظــرفدوروزکاریپساز
ابالغبهداوطلبیاانتشــارعمومی،قابلشــکایتدر

دیوانعدالتاداریاست.
بــه گــزارش ایرنــا، روح هللا نجابــت در تشــریح کار 
کمیســیون امورداخلــی کشــور و شــوراها گفــت: در این 
نشســت بررســی طــرح دو فوریتی الحاق یــک تبصره به 
ماده ۶۳ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای 
اســالمی کشــور کــه بــرای مرحلــه دوم از طــرف شــورای 

نگهبان اعاده شده بوده مورد بررسی قرار گرفت.
نجابــت اضافــه کــرد: در تبصــره ۶ مصوبــه مجلس 
آمده؛ آراء و تصمیمات هیأت مرکزی نظارت درخصوص 
تأیید یا رد صالحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات 
و مقــررات حداکثــر  قوانیــن  نقــض  از حیــث  منحصــرا 
ظــرف مــدت 48 پس از اعالم نظر هیأت مرکزی نظارت 
بــه داوطلــب، قابــل شــکایت در دیــوان عدالــت اداری 
اســت. دیــوان نیــز موظــف اســت بــه موضــوع خــارج از 
نوبــت رســیدگی کنــد و چنانچــه رأی را واجد ایــراد موثر 
تشخیص دهد، الزم است شعبه رسیدگی کننده با ذکر 
مــوارد بــه صورت مســتند و مســتدل و با ذکــر مصادیق، 
موضــوع را بــه هیأت مرکزی نظارت جهت اتخاذ تصمیم  

اعاده کنند.

 روایت میرسلیم

 از اصالحات مورد نیاز

در بودجه سال آینده
نمایندهتهراندرمجلسشــورایاســالمیاصالح
وضعبودجهدراوضاعکنونیرانیازمنددرایتوجرأت
دانســتوگفتکهدراینمســیرتفاهمارکاننظامو
همراهیمردمبرمبنایصداقتدولتضروریاست.
ســیدمصطفی میرســلیم در گفت وگــو بــا ایســنا بــا 
پرداختــن بــه انتظــارات از مجلــس و دولــت و چگونگــی 
دســتیابی به بودجه مطلوب گفت: اصالح وضع بودجه 
بویژه در شرایط کنونی، نیازمند درایت و جرأت است و 
با محافظه کاری و اتالف فرصت ســازگار نیســت. برخی 
از رویه هــای جــاری ادامــه اقدامــات دولت هــای گذشــته 
اســت؛ ماننــد پرداخت یارانه نقــدی ماهانه بدون حذف 
دهک هایی که از آن مســتغنی اند و با توجه به ضرورت 
کمک بیشــتر به دهک های آســیب پذیر. امید اســت در 
قانــون بودجــه این قبیل موارد اصالح شــود و دولت نیز 

برای اجرای دقیق و سریع آن خود را آماده کند.
وی با تاکید بر اینکه در اصالح بودجه، تفاهم ارکان 
نظــام و همراهــی مردم بر مبنای صداقــت دولت ضروری 
است، ادامه داد: دولت و مجلس باید برای رفع مشکالت 
بوجود آمده که عمده آن ناشی از سوء مدیریت در دولت 
قبلــی اســت، همــکاری صمیمانــه و جــدی داشــته باشــند 
و بویــژه اقتضــای موفقیــت و آثــار و تبعــات کوتــاه مــدت 
تصمیمات الزامی بودجه را با مردم در میان بگذارند تا این 
همکاری سه جانبه هرچه زودتر ثمربخش شود و به ندای 

استغاثه مردم پاسخ داده شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه امکان کارشکنی 
در ایــن مســیر یــا ایجــاد مزاحمــت بــرای جلوگیــری از 
موفقیــت دولــت وجــود دارد، یــادآور شــد:  مــا همگــی 
بایــد هوشــیار باشــیم. دفــع اقدامــات زیانبــار دشــمنان 
و سوءاســتفاده کننــدگان از ناهنجاری هــای اقتصــادی 
و اجتماعــی موجــود الزم اســت. عــده ای ممکــن اســت 
بخواهنــد از فشــارهایی کــه مردم تحمل مــی کنند برای 
ایجــاد بی ثباتــی اجتماعــی و به تأخیــر انداختن اقدامات 
اصالحــی کــه بــی شــباهت بــه نوعــی جراحــی اقتصادی 
نیســت، بــه نفــع خــود و بــر ضد مصالــح کشــور و عامه 

مردم، بهره برداری کنند.

اخبـــــــــــــــــار

زندانهــا، ســازمان رئیــس
توســعهاستفادهازپابندهایالکترونیک

واجــرایمجــازاتحبــسدرخــارجاززنــدانرا
یکیازبرنامههایعمدهاینسازماندرراستای
اعمــالمجازاتهایجایگزیــنحبسعنوانکرد
وازهمکاریوتعاملجدیوگســتردهســازمان
زندانهــابــادادســتانیکلکشــور،مرکــزآمــار
 وفنــاوریاطالعــاتقــوهقضاییــهدرایــنزمینــه

خبرداد.
قضائیــه،  قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش  بــه 
غالمعلــی محمــدی رئیــس ســازمان زندان هــا در 
نشســت  در  و  عدلیــه  دســتگاه  رئیــس  حضــور 
شــورای عالی قوه قضائیه و با یادآوری تاکیدهای 
اخیر رئیس قوه قضاییه در زمینه توســعه اِعمال 
مجازات هــای جایگزیــن حبس و ضــرورت کاهش 
جمعیــت کیفــری زندان هــا گفــت: در ایــن زمینــه 
عــالوه بــر اقدامــات خوبــی که در گذشــته صورت 
گرفتــه بایــد اقدامات تحولی، اثرگــذار و اثربخش 

انجام شود.
وی از انعقــاد قــرارداد بــا دو شــرکت دانــش 
بنیــان بــرای تولیــد انبــوه پابندهــای الکترونیــک 
خبر داد و گفت: نظارت فنی بر این ســامانه های 
الکترونیک بر عهده مرکز آمار و فناوری اطالعات 

قوه قضاییه است.
محمــدی افــزود: همــکاران قضایــی هــم پای 
زمینــه  در  متعــددی  آراء  امــروز  تــا  و  آمــده  کار 
نگهــداری محکومــان بــا اســتفاده از ســامانه های 
الکترونیکی صادر کردند و افق روشــنی در جهت 
بهره مندی هر چه بیشتر از این سامانه به وجود 

آمده است.
وی اســتفاده از ظرفیــت بنــد ۳ جــزء »ت« 
مــاده 11۳ قانــون برنامــه ششــم توســعه ناظــر بر 
کاهــش 10 درصــدی ســاالنه آمــار مجرمــان را از 
دیگر برنامه ســازمان زندان ها در راستای کاهش 
جمعیــت کیفــری زندانیــان عنــوان کــرد و گفــت: 
ســازمان زندان هــا در شــرایط فعلــی هیچگونــه 
محذوریــت فنــی بــرای اجــرای ایــن قانــون وجــود 
نــدارد و می توانــد ظرفیت پذیــرش زندانیان را به 
صــورت برخــط در اختیــار مقامــات قضایــی قــرار 

دهد.
رئیــس ســازمان زندان هــا گفــت: 28 درصد 
افــرادی کــه از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان آذرمــاه 
امسال وارد زندان شدند یک تا سه روز در زندان 
اقامــت داشــتند؛ ایــن دســته از افــراد، کســانی 
هستند که برای آن ها قرار وثیقه یا کفالت صادر 
شده و پس از آنکه نتوانسته اند آن قرار را تودیع 
کننــد، راهــی زنــدان شــده اند و در ایــن شــرایط 
طبیعــی اســت اگــر بــه تکالیف بنــد ۳ جزء »ت« 
ماده 11۳ قانون برنامه ششم توسعه عمل شود، 
می تــوان یــک تحول عمــده را در راســتای کاهش 

جمعیت کیفری زندان ها انجام داد.
قانــون   11۳ مــاده  »ت«  جــزء   ۳ بنــد  در 
برنامــه ششــم توســعه آمــده اســت کــه ســازمان 
کشــور  تربیتــی  و  تامینــی  اقدامــات  و  زندان هــا 

مکلــف اســت ضمــن 
آگاهــی دادن به مقامات 
قضایــی در خصــوص وضعیــت آمــار زندانیــان و 
فضــای آزاد زنــدان، ظرفیــت پذیــرش زندانیــان را 
بــه صــورت برخــط و بــا رعایــت جهــات امنیتی در 
اختیــار مقامــات قضایــی صالحیــت دار قــرار دهد 
و قضــات بــا لحاظ ظرفیت اعالم شــده و تناســب 
قــرار تامیــن، از صــدور قرارهای تامیــن منتهی به 
بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری 
بــه موجــب قوانیــن مربوطه خــودداری کننــد و با 
رعایــت قوانیــن مربــوط، از تاســیس های جدیــد 
کیفــری ماننــد تغییــر تعقیب یــا مجــازات، تغییر 
صــدور حکــم، آزادی های مشــروع و مجازات های 
و  کــرد  خواهنــد  اســتفاده  حبــس  جایگزیــن 
دادســرای انتظامــی قضــات نیــز بر حُســن اجرای 

این امر نظارت خواهد کرد.
همچنین در این نشســت، محسنی اژه ای، 
به دادســتان کل کشور مأموریت داد با همکاری 
ســازمان زندان ها و شــورای حل اختالف حداکثر 
تــا پایــان ســال جاری، نســبت بــه تعییــن تکلیف 
محکومــان قدیمــی پرونده هــای قصــاص کــه در 
مواردی حتی بیش از ســه دهه هســت در زندان 

به سر می برند  اقدام کند.
رئیــس قــوه قضاییه بــه اســتفاده حداکثری 
از ظرفیــت مــردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کالم 
برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید 

کــرد و گفــت: قصــاص هــر یــک نفــر در جامعــه، 
و  فرزنــدان  آینــده  بــرای  را  بســیاری  مشــکالت 

خانواده او به وجود می آورد.
محســنی اژه ای بــا بیــان اینکــه اگــر، ولــی یا 
اولیــای دم در مرحلــه اول راضــی بــه صــرف نظــر 
بــاز  از قصــاص نشــدند، نبایــد ناامیــد شــوند و 
هــم بایــد اقــدام کننــد، تصریح کــرد: در خصوص 
محکومــان قصاص قدیمی که در زندان هســتند، 
امــا اولیــای دم نــه حکــم را اجــرا می کننــد و نــه 
رضایت می دهند چنانچه اولیای دم عذر موجهی 
ندارند، ماده 42۹ قانون مجازات اسالمی تکلیف 
را روشــن کــرده و امــکان اخــذ تضمین مناســب و 
آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص 
فراهم اســت؛ البته تشــخیص تضمین مناسب با 

قاضی است.
برخــی  پرونــده  بــه  رابطــه  همیــن  در  وی 
محکومــان بــه قصــاص کــه بــه دالیــل مختلــف از 
جمله عدم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم 
یــا جهات دیگر چندین ســال اســت کــه در زندان 
بالتکلیــف به ســر می برند اشــاره کــرد و گفت: از 
یکــی از اســتان ها که کســب اطالع کــردم متوجه 
شــدم کــه محکومی از ســال ۶۳ کــه مرتکب قتل 
شده و محکوم به قصاص گشته است، در زندان 
در وضعیت بالتکلیفی به ســر می برد که این امر 
آســیب های زیــادی را بــه لحــاظ روانــی بــرای فرد 

محکوم ایجاد می کند.
رئیس عدلیه در همین راستا با مرور اهمیت 
گذشــت و بخشــش و درعین حال حق اولیای دم 
بــرای قصاص گفت: شــورای حــل اختالف در این 

خصوص باید جدی تر وارد عمل شــود، ســوابقی 
از افــراد محکــوم به قصــاص در معاونت اول قوه 
قضاییــه گردآوری شــده که دادســتان کل کشــور 
و شــورای حــل اختــالف بــا دریافت این ســوابق و 
تکمیل آن تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف 
افــرادی کــه در پرونده هــای قتل عمــد محکومیت 

قصاص پیدا کرده اند مبادرت کند.
کــه  دالیلــی  تبییــن  بــا  ادامــه  در  وی 
باعــث بالتکلیفــی محکومــان بــه قصــاص در 
پرونده هــای قتــل عمد می شــود، بــر ضرورت 
توجه به ماده 42۹ قانون مجازات اســالمی 
ناظــر بــر مواردی که محکــوم به قصاص، در 
زنــدان اســت و صاحــب حق قصــاص، بدون 
عــذر موجــه یا به علــت ناتوانــی در پرداخت 
فاضــل دیــه، مرتکــب را در وضعیت نامعین 

رها می کند، اشاره کرد.  
رئیــس قــوه قضاییــه در ادامه نشســت 
شورای عالی قوه قضاییه به موضوع گذراندن 
دوران محکومیت و تحمل کیفر در زندان های 
محــل ســکونت افــراد محکــوم اشــاره کــرد و در 
ایــن زمینه به مســئوالن ذیربــط تاکید کرد وقتی 
محکومــی از طــرف یــک حــوزه قضایــی کــه در آن 
محکومیــت یافته به حوزه قضایی مرتبط با محل 
ســکونتش منتقــل می شــود، حتما  بایــد از طرف 
حــوزه قضایی مبدأ، پرونده این محکوم از جهات 
مختلــف نظیــر بهره منــدی از تأسیســات ارفاقــی، 
مرخصی ، اســتفاده از پابند و نیابت های قضایی 
شــفاف و روشــن شــود و اگــر الزم اســت حــوزه 
قضایــی مبــدأ اختیــارات حقوقــی الزم را به حوزه 

قضایی مقصد تفویض کند.
محسنی اژه ای با یادآوری اهمیت سرکشی 
مقامــات و مســئوالن قضایــی از زیرمجموعه های 
خود و مالقات چهره به چهره با کارکنان دستگاه 
قضایی گفت: همه مقامات و مسئوالن قضایی و 
همچنین روســای کل دادگســتری های استان ها، 
ســازمان های  و  مراکــز  و  مراجــع  از  سرکشــی 
زیرمجموعــه و مالقــات چهــره بــه چهــره و بــدون 
در  را  قضایــی  دســتگاه  کارکنــان  بــا  واســطه 
برنامه هــای کاری خود بگنجانند، چرا که این امر 
تأثیر شــگرفی در پیشــبرد امور و آگاهی مقامات 
و مسئوالن از نقاط قوت و ضعف مجموعه تحت 

مدیریت دارد.
وی همچنین از مقامات و مسئوالن قضایی 
کــه در مرکــز ارتباطــات مردمی قــوه قضاییه برای 
دیدار بدون واســطه با مردم و اســتماع مسائل و 
رفع مشــکالت آنها حضــور پیدا می کنند قدردانی 
کــرد و بــه حضــور شــب گذشــته خود بــرای اقامه 
نمــاز مغــرب و عشــاء در یکــی از مســاجد تهــران 
و مالقــات و شــنیدن مشــکالت تعــدادی از مــردم 
بــه صــورت چهره بــه چهره در حاشــیه اقامه نماز 
اشــاره کــرد و تأکیــد کــرد: حضــور در متــن مــردم 
بــرکات بســیاری دارد و پیشــنهادات و انتقــادات 
ارائــه شــده از جانــب مــردم متدیــن و دلســوز، 

بسیار راهگشا است.
رئیــس دســتگاه قضــا همچنیــن بــه بازدیــد 
ســرزده هفتــه پیــش خــود از دادســرای کارکنــان 
دولــت )ناحیــه 28 تهران( اشــاره کرد و گفت: در 
جریــان بازدیــدی که از دادســرای کارکنــان دولت 
داشتم متوجه شدم که پنج بازپرس این دادسرا 
بــه منظــور تســریع در خدمــت رســانی قضایــی و 
حقوقــی بــه مــردم در هفتــه حــدود چهــار شــب 
بــه منــزل خــود مراجعــه نمی کننــد و تــا پاســی از 
شــب مشــغول رســیدگی بــه پرونده هــای قضایی 

هستند.

رئیــسکمیتــهمشــترکبازرگانــیایــرانو
ژاپناظهارکردکهاخیراسازمانتجارتخارجی
ژاپــنیکبســتههمکاریباایــرانراآمادهکرده
وعالقهمنداستکهمناسباتراافزایشدهد،
کهاینموضوعنشــانمیدهدژاپنیهاآیندهرا

مثبتمیبینند.
بهرام شــکوری در گفت وگو با ایلنا در مورد 
آخریــن وضــع تجــاری ایــران و ژاپــن اظهــار کــرد: 
تجــارت ایــران و ژاپــن بســیار کم بــوده و می توان 
گفــت حجــم مبــادالت تجــاری مــا بــا ایــن کشــور 
نزدیک به صفر رسیده است. بخشی از صادرات 
مــا نفــت بــود که آن هم متوقف شــده و صادرات 
غیرنفتــی هــم بیــش از ۳۷ تــا ۳8 میلیــون دالر 
نیســت، و ایــن رقم یعنی مــا هیچگونه مبادله ای 

با ژاپن نداریم.
وی افــزود: ایــران و ژاپــن قدمــت دســت کم 
۹0 ساله در ارتباطات سیاسی و اقتصادی دارند، 
بــه نظــر می رســد ایــن حجم مبــادالت بســیار کم 
اســت ولــی دو کشــور می تواننــد مناســبات خــود 
را افزایــش دهنــد و حتــی می توانیــم بیــش از 10 

بــا ژاپــن داشــته  میلیــارد دالر مبــادالت تجــاری 
باشیم، به ویژه  حوزه  هایی مانند معدن و صنایع 
و...  زیســت  محیــط  آب،  گردشــگری،  معدنــی، 

مستعد افزایش همکاری هستند.
رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن 
گفــت: اخیــرا جتــرو یــا ســازمان تجــارت خارجــی 
ژاپــن یــک بســته همکاری بــا ایران را آمــاده کرده 
و عالقه مند اســت که مناســبات را افزایش دهد، 
کــه ایــن موضــوع نشــان می دهــد ژاپنی هــا آینده 
را مثبــت می بیننــد چراکــه از االن بــه دنبــال ایــن 
هســتند کــه در چنــد مرحله بتوانیم جلســات بی 
تــو بــی را هــم گذاشــته و ارتبــاط بیــن واحدهــای 
بتوانیــم  تــا  کنیــم  برقــرار  را  معدنــی  و  صنعتــی 
مناســبات را شــکل دهیــم. بــه نظــر می رســد بــا 
مذاکراتــی کــه در حال انجام اســت این ارتباطات 

برقرار خواهد شد.
وی تصریــح کــرد: اگر بتوانیــم برجام را احیا 
کــرده و تحریم هــا را لغــو کنیــم، ژاپــن می توانــد 
جایگزین بسیاری از دیگر کشورهای حتی اروپایی 
بــرای ما شــود چراکــه از نظر تکنولــوژی و نوآوری 

در حــد بســیار باالیــی اســت و می توانیــم همــه 
نیــاز معــدن، صنایــع معدنــی و ســایر بخش هــای 
اقتصــادی را از ژاپــن بگیریــم و همچنیــن مقصــد 
خوبــی بــرای صــادرات بســیاری از محصــوالت مــا 
از جملــه خشــکبار، کنســانتره های میــوه، صنایع 
دســتی، زعفران، فرش، محصوالت دریایی مانند 
میگــو و خاویــار و بســیار از محصوالت کشــاورزی 

ما است.
وی افــزود: همچنیــن در حــوزه گردشــگری 
ژاپــن می توانــد مقصــد خوبــی بــرای گردشــگران 
ایرانــی باشــد و ژاپنی هــا هــم عالقــه زیــادی بــه 
تاریخ آثار باستانی دارند. بنابراین در صورت لغو 
تحریم ها می توانیم ســطح مبادالت با این کشــور 

را بسیار افزایش دهیم.
مثبــت  نشــانه های  یــادآوری  بــا  شــکوری 
ایــن ســند بــرای ایــران، افــزود: تنظیم یک بســته 
همــکاری بــا ایــران در ژاپن نشــانه خوبی اســت و 
نشــان می دهــد ژاپنی هــا معتقدنــد کــه تحریم ها 
علیــه ایــران برداشــته خواهــد شــد؛ بــا توجــه بــه 
اینکه ژاپنی ها شرکای آمریکایی دارند و مراودات 

زیــادی بــا آمریــکا دارنــد، در تحریم هــا مراقبــت 
زیــادی می کردنــد و بخشــی از پول هــای مــا هــم 
در انجــا بلوکــه شــده، وقتــی در چنیــن شــرایطی 
ســازمان توســعه تجارت ژاپن یا جترو، یک بسته 
ایــن چنینــی ارائــه می دهــد نشــان از آن دارد کــه 
طرف ژاپنی آینده خوبی را متصور است. این خبر 
خوبــی برای ماســت کــه احتماال ایــن مذاکرات به 

نتیجه خواهد رسید.
مشــکل  کــه  زمانــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
جــای  بــه  کــه  شــد  پیشــنهاد  داشــتیم،  واکســن 
ولــی  بدهنــد؛  واکســن  شــده  بلوکــه  پول هــای 
متاســفانه این مشــکل از یک سو به ژاپنی ها و از 
سوی دیگر به بانک مرکزی ایران مربوط می شود. 
طبــق آخریــن صحبتــی کــه بــا ســفارتخانه ایــران 
داشــتم، بایــد بانــک مرکزی برای اســتفاده از این 
پول برای ســایر بخش ها از جمله واکســن، مجوز 
صــادر می کــرد که بانک مرکزی مجوز اســتفاده از 
ایــن پول هــا بــرای واردات واکســن را صــادر نکرد. 
بــه هرحــال بخــش عمــده ای از مشــکل مربوط به 
تحریم هــا اســت، اگــر تحریم هــا رفــع شــود و بــه 

FATF بپیوندیــم مشــکل انتقــال پــول هــم حــل 

می شود.
ایــران و  بازرگانــی  رئیــس کمیتــه مشــترک 
ژاپــن بیــان کرد: گاهی حتی ممکن اســت فعاالن 
اقتصــادی هــم بخواهنــد از ایــن پول ها اســتفاده 
کنند، اگر االن بانک مرکزی اعالم آمادگی کند ما 
بــرای واردات ماشــین آالت معدنی بــه این پول ها 
نیــاز داریــم. اگــر بانک مرکــزی بتواند بــا همکاری 
وزارت امــور خارجــه تفاهمــی را بــا ژاپنی ها انجام 
دهد، می توانیم از محل این پول ها ماشــین آالت 

و تجهیزات مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا در ســند 
تنظیمــی ژاپنی هــا بــه موضــوع پول هــای بلوکــه 
شده اشاره شده یا خیر، گفت: سازمان  توسعه 
تجــارت خارجــی ژاپن بــه دنبال مناســبات تجاری 
بخــش خصوصــی اســت. پول هــای بلوکــه شــده 
مربــوط بــه دولت و فــروش نفت اســت. بنابراین 
بــه ســندی که این ســازمان در زمینــه همکاری با 
ایــران تهیــه کرده مربوط نمی شــود و اشــاره ای به 

آن نشده است.

رئیــسســازمانبرنامــهوبودجــهگفــتکه
ســالآینــدهارز۲نرخیدربــازاروجودنخواهد
داشت،یارانهایکهازطریقدونرخیکردنارز
پرداخــتمیشــد،درســفرهمردمقــرارنگرفته

است.
میرکاظمــی  مســعود  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
حاشــیه  در  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
نشســت  کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجه ســال 
1401 کل کشــور در خصــوص مطالــب مطروحــه 
در ایــن جلســه گفــت: بیشــتر مباحــث پیرامــون 
جهت گیری های بودجه سال آینده بود و تحلیلی 
از آســیب های بی تدبیری در بودجه طی ســنوات 
گذشــته و اثــرات مثبــت یــا منفــی آن در زندگــی 

مردم  ارائه شد.
وی بــا بیــان اینکــه از ایــن آســیب شناســی 

بــه مســیری رســیدیم کــه جهت گیری هــای دولت 
و مجلــس بایــد بــه چــه شــکلی در ســال آینــده 
باشــد، تصریــح کــرد: یکــی از مهم تریــن محورهــا 
کنترل تورم اســت که ریشــه های تورم شناســایی 
و دقیقا هدف گیری شده است و مشخص شده 
کــه کنتــرل منابع و مصارف کشــور نباید منجر به 
اســتقراض از بانک مرکزی شــود و از ســوی دیگر 
بــرای ایجــاد انضبــاط بانکی شــورای پــول و اعتبار 
مکلــف شــده و دولــت بــرای آن هــا دیگــر تکلیفی 

مشخص نمی کند.
رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه ادامه داد: 
مــا بــه این موضــوع نیز توجه داشــتیم که خالص 
دارایــی خارجــی بانــک مرکــزی افزایش پیــدا نکند 
تــا منجــر بــه افزایش پایه پولی شــود، بنابراین از 
ابعــاد مختلــف در بودجه ســال آینده دقت شــده 

که به یک ثباتی در اقتصاد کشور برسیم تا مردم 
احســاس اطمینان کنند و این اقتصاد برای آن ها 
قابل پیش بینی باشــد و بتوانند ســرمایه گذاری 

کنند.
از  کــرد: بخــش دیگــری  اظهــار  میرکاظمــی 
جهــت گیری هــای مــا در بودجه ســال 1401 بحث 
جلوگیــری از توســعه نامتــوازن در کشــور اســت، 
و  دارد  وجــود  موضــوع  ایــن  اکنــون  متاســفانه 
تدابیری برای ایجاد یک توسعه متوازن در بودجه 
سال آینده در نظر گرفته شده است. در این راه 
صندوق پیشرفت و عدالت در استان ها جانمایی 
شــده تا بتواند در اســتان های محروم مانند دیگر 

استان های برخوردار توسعه ایجاد شود.
وی در ادامــه گفــت: بحــث حمایــت از رشــد 
اقتصــادی در کشــور یکــی دیگــر از اولویت هــای مــا 

در بودجه سال آینده است، ما در گذشته آنچنان 
بــه حاشــیه مــی پرداختیم که از متــن اصلی که در 
حقیقــت همــان رشــد اقتصــادی، افزایــش درآمــد 
خانــوار، بــزرگ شــدن ســفره مردم و  اســت، غافل 
می شدیم.این مسائل در متن بودجه قرار گرفته و 
تبصره های مختلفی برای ایجاد این رشد اقتصادی 
در نظر گرفته شده است تا بتوانیم از ابتدای سال 

آینده بحث کسب وکار را مدیریت کنیم.
افــزود:  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
در ســال آینــده ضمــن مکلف شــدن دســتگاه ها، 
شورای اداری استان ها نیز مکلف می شوند تا ماه 
به ماه پاســخگوی عددهایی که از رشد اقتصادی 
برای آن ها تعیین شــده، باشــند. عدد و سهم هر 
زیــر بخــش ماننــد کشــاورزی، صنعــت و خدمات 
تا ســطح شهرســتان ها کامال در بودجه مشــخص 

و  اســتان ها  برعهــده  آن  مســئولیت  کــه  شــده 
دستگاه های اجرایی قرار داده شده است.

میرکاظمــی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر 
اینکه وضع یارانه ها در سال آینده به چه صورتی 
خواهــد بــود، گفــت: ایــن مســائل تــا پایان ســال 
جــاری بایــد تعییــن تکلیــف شــود، طبــق قانــون 
دیگــر نمــی توانیــم ارز 4200 را داشــته باشــیم و 
مــی توانیــم از این پس با ریــال حمایت های خود 
را انجــام دهیــم یعنــی دیگــر ارز 2 نرخــی در بازار 
وجود نخواهد داشــت. اگر بخواهیم یارانه ای به 
کاالیــی تخصیــص دهیم به صــورت ریالی خواهد 
بــود و بــه ذینفع نهایی و مردم پرداخت می شــود 
زیرا تمامی مســائل حاکی از آن اســت، یارانه ای 
که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت می شد، 

در سفره مردم قرار نگرفته است.
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کوتاه از بانک و بیمهیادداشت

 کاهش صف وام ازدواج
در بانک ملی

با پرداخت بدون وقفه تسهیالت ازدواج در بانک 
ملــی، تعــداد افــراد متقاضــی ایــن وام در بانــک رونــد 

کاهشی به خود گرفته است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــی، در پایــان 

29هــزار  امســال  آبــان 
صــف  در  593نفــر  و 
ازدواج  وام  دریافــت 
رقــم  ایــن  کــه  بوده انــد 
نســبت بــه مــاه قبل آن 
هــزار  هشــت  از  بیــش 
کاهــش  500فقــره  و 

داشته است.
در  همچنیــن 

هشــت ماه ابتدای امســال بالغ بر 174هزار و 771فقره 
تســهیالت ازدواج بــه زوج هــای جوان پرداخت شــده که 
ارزش ریالــی ایــن تســهیالت 152هــزار و 806میلیــارد و 

633میلیون ریال است.
پرداخــت وام ازدواج بانــک ملــی بــا هــدف ترویــج 
ســنت حســنه ازدواج در میان جوانان، از ســیر صعودی 
مطلوبــی برخوردار اســت و ارزیابی آمــار وام ازدواج این 
بانــک طی پنج ســال اخیر نشــان می دهــد، روند اعطای 

این تسهیالت همواره صعودی بوده است.

 ارائه کارت اعتباری
2000 میلیون ریالی از سوی 

پست بانک
مدیــر امــور اســتان ها و بازاریابــی پســت بانک از 
اعطــای کارت هــای اعتبــاری مرواریــد پــالس بــا مبالــغ 
50میلیــون  و   100  ،200  ،300  ،500  ،1000  ،2000
ریالی به مشتریان اعتباری این بانک و دیگر هموطنان 
و  کاال  خریــد  بــرای  آنهــا،  اعتبارســنجی  بــا  متناســب 

خدمات خبرداد.
بــه گــزارش روابط عمومی پســت بانک، علیرضــا واحدپور 
بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: درراســتای کمــک بــه رونــق 

و  اشــتغال  و  تولیــد 
خریــد  قــدرت  افزایــش 
خانوارهــا، ایــن بانک به 
مشــتریان خــود و دیگــر 
تســهیالت  متقاضیــان، 
خریــد اعتباری در قالب 
عقــد مرابحــه تــا ســقف 
واگــذار  ریــال  2میلیــارد 

می کند.
واحدپور تصریح کرد: کارت اعتباری مروارید پالس 
صرفا برای اعطای تسهیالت در قالب عقد مرابحه قابل 
اســتفاده و بــا نــرخ ســود 15درصد بــوده و تراکنش های 
مالی دیگر نظیر برداشــت وجه، انتقال وجه و برداشــت 

از کارت مزبور مجاز نیست.
او در ادامــه عنوا ن کــرد: تمامی کارت هــای اعتباری 
مرواریــد پــالس، فقــط بــر روی دســتگاه های POSنصب 
شده در فروشگاه های طرف قرارداد با پست بانک قابل 

بهره برداری است.
مدیرامــور اســتان ها و بازاریابــی بانــک در پایــان 
اعــالم کرد: متقاضیان می توانند برای کســب اطالعات 
بیشــتر بــه شــعب و باجه هــای ایــن بانــک در سراســر 
کشــور مراجعــه کــرده و درصــورت نیــاز از آن بهره منــد 

شوند.

پرداخت 2281 میلیارد ریال 
تسهیالت بانک توسعه 

صادرات به فعاالن اقتصادی 
آذربایجان غربی

صــادرات  توســعه  بانــک  ارومیــه  شــعبه  رئیــس 
اعــالم کــرد کــه مانــده تســهیالت پرداختــی این شــعبه 

صادرکننــدگان،  بــه 
تولیدکنندگان و فعاالن 
در  اســتانی  اقتصــادی 
امســال  آبــان  پایــان 
میلیــارد   281 و  2هــزار 

ریال بوده است.
آتش پیکر  حســین 
بــا  گفت وگــو  در 
اگزیم نیوزگفــت: ســقف 

تســهیالت  پرداخــت  درخصــوص  انباشــته  تجمیعــی 
صادراتــی و غیــر صادراتــی، اعتبــارات اســنادی داخلــی 
و ضمانت نامه هــای گمرکــی بــا وثایــق نــوع یــک، مبلــغ 

180میلیارد ریال است.
صادراتــی،  غیــر  و  صادراتــی  تســهیالت  حجــم  او 
اعتبــارات اســنادی داخلی و ضمانت نامه هــای گمرکی با 
وثایــق نــوع دوم را 150میلیــارد ریال اعــالم کرد و گفت: 
سقف تجمیعی وثایق نوع سوم برای تسهیالت صادراتی 
و غیرصادراتی، اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه گمرکی 
بــه طــور انباشــته 75میلیــارد ریال اســت و ارقــام باالتر 
بــه اداره اعتبــارات مرکزی بانک توســعه صادرات ارجاع 

داده می شود.
صــادرات،  توســعه  بانــک  ارومیــه  شــعبه  رئیــس 
تعــداد کارکنــان ایــن شــعبه را 11نفر اعالم کــرد و افزود: 
ایــن شــعبه دارای 172مشــتری فعــال اقتصــادی، هزار و 
65حســاب و ســپرده ارزی، 815فقره سپرده کوتاه مدت 

و 217سپرده ارزی است.
ارومیــه  شــعبه  کــرد:  خاطرنشــان  آتش پیکــر 
ارز و اســکناس  بانــک توســعه صــادرات عامــل خریــد 
صادرکنندگان در استان بوده و در هشت ماهه نخست 
امسال بیش از 3.5میلیون دالر از ارز صادرکنندگان را 

خریداری و از آنها رفع تعهد کرده  است.

به گفته رئیس ســازمان بورس، فرمول 
محاسبه نرخ سوخت از سوی وزارت نفت به 
نحــوی اصالح شــود که فاصلــه قیمتی زیادی 
بــا کشــورهای رقیــب تولیدکننــده گاز وجــود 

نداشته باشد.
بــه گزارش ســنا، ششــمین میــز صنعت 
بــا موضــوع  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
حضــور  بــا  و  پتروشــیمی  صنعــت  مشــکالت 
رئیــس ســازمان بــورس، معاونــان و مدیــران 
ســازمان بورس و تعدادی از مدیران و فعاالن 

صنعت پتروشیمی برگزار شد.
در ابتــدا مجید عشــقی، رئیس ســازمان 
بــورس بــا بیــان اینکــه هــدف از برنامه هــای 
مدنظر آن است که چالش های صنایع شنیده 
و با همفکری طرف ها تصمیماتی اتخاد شــود 
که در نهایت به نفع ســرمایه گذاری در کشور 
و مــردم باشــد، گفــت: یکــی از رســالت های 
بحــث  بهــادار،  اوراق  و  بــورس  ســازمان 
شفاف ســازی صنایع پذیرفته شده و حاضر در 

بورس است.
وی افــزود: بــه طــور معمــول، ابهــام در 

صنایع، مشــکالتی را ایجــاد می کند که منجر 
به زیان سهامداران می شود؛ بنابراین وظیفه 
خــود می دانیــم ابتــدا مشــکالت و چالش هــا 
صنایــع مختلــف را شناســایی و گام به گام به 

سمت اصالح آنها حرکت کنیم.
عشــقی با بیــان اینکه در چنــد ماه اخیر 
چندین مشــکل در رابطه با پتروشــیمی ها رخ 
داد اما جای هیچ نگرانی نیست، تشریح کرد: 
اولیــن موضــوع در رابطــه با حواشــی پیرامون 
بودجــه ســال 1401 و افزایــش قیمت ســوخت 
پتروشــیمی ها بود که تغییر محسوسی لحاظ 

شده بود.
رئیس ســازمان بورس افزود: محاسبات 
مــا حاکــی از آن بــود کــه در صــورت اجرایــی 
شــدن متن الیحــه بالغ بر 350 هــزار میلیارد 
صنعــت  بــه  آینــده  ســال  در  هزینــه  تومــان 
تحمیل می شد که نسبت به هزینه 85 هزار 

میلیارد تومانی کنونی بسیار باالتر است.
وی اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده 
در نهایت هزینه سوخت پتروشیمی ها تغییر 

اندکی پیدا کرد.

عشقی تصریح کرد: البته مشکل مهمی 
که در این رابطه وجود دارد مربوط به فرمول 
و  پتروشــیمی ها  ســوخت  و  خــوراک  قیمــت 
صنایع اســت، این فرمول قریب به پنج ســال 
مشــکلی نداشــت امــا هــم اکنــون بــه دلیــل 
مسائل سیاسی و منطقه ای که بین روسیه و 
اتحادیه اروپا شــکل گرفته و باعث افزایش 6 
برابــری قیمــت گاز در اتحادیه اروپا شــد برای 
اولیــن بــار نــرخ گاز کشــورمان از کل دنیــا بــه 

غیر از اروپا بیشتر شده است.
بایــد  افــزود:  بــورس  ســازمان  رئیــس 

پیگیــری کنیــم فرمــول از ســوی وزارت نفت به 
نحــوی اصــالح شــود کــه فاصلــه قیمتــی زیادی 
بــا کشــورهای رقیــب تولیــد کننــده گاز وجــود 
نداشته باشد، در این صورت می توانیم بگوییم 

قیمت گذاری منطقی انجام شده است.
وی گفــت: بــه هیچ وجه بــه دنبال رانت 
بــرای هیــچ صنعتــی نیســتیم؛ امــا نمی توانیم 
شــاهد آن باشــیم کــه یــک صنعــت رقابتــی با 

تصمیمات اشتباه از صحنه خارج شود.
عشــقی در بخــش دیگــری از اظهــارات 
خــود، گفــت: مطــرح می شــود حاشــیه ســود 
همیــن  البتــه  اســت،  زیــاد  پتروشــیمی ها 
بیــان  فلــزی هــم  دربــاره صنایــع  را  موضــوع 
می کنند؛ مســئله اینجاســت که این ســود در 
نهایــت تبدیــل بــه ســرمایه گذاری در صنعــت 
می شــود؛ اگــر ســرمایه گذاری نکنیــم صنعــت 

مستهلک می شود.
پایــان  در  بــورس  ســازمان  رئیــس 
افــزود: دلیــل کــم بــودن اســتهالک صنایــع ما 
ســرمایه گذاری است که انجام و حاشیه سود 

تعدیل شده است.

در   Central bank بین المللــی نشــریه 
شــماره اخیــر خــود از بررســی و تائیــد فراهم 
بــودن مقدمــات و آمادگی بانک مرکزی ایران 

در راه اندازی »ریال دیجیتال« خبر داد.
بین المللــی  نشــریه  ایبِنــا،  گــزارش  بــه 
Central bank ; payment news  در شــماره 

نوامبــر خــود با ارائــه گزارشــی از فعالیت های 
فناوری هــای  حــوزه  در  ایــران  مرکــزی  بانــک 
نویــن، با اعالم اینکه ایران همچنان بر امکان 
ارائــه پــول دیجیتال بانک مرکــزی تاکید دارد، 

بــه نقــل از رئیــس کل بانــک مرکــزی نوشــت: 
»پایلــوت ریــال دیجیتــال بانــک مرکــزی پــس 
راه انــدازی  اعتبــار  و  پــول  شــورای  تاییــد  از 

می شود«.
بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  نشــریه  ایــن 
اظهــارات رئیس کل پیشــین بانــک مرکزی در 
خصوص راه اندازی پول دیجیتال، عنوان کرد: 
بررســی ســوابق و اظهارات مدیران پیشین در 
بانــک مرکــزی ایــران حکایــت از ایــن دارد کــه 
مقدمــات کارشناســی در مــورد پــول دیجیتال 

بانــک مرکــزی ایران در شــرف تکمیل اســت و 
بــه زودی راهبــرد اجرایــی و برنامــه راه انــدازی 

آزمایشی آن ارائه خواهد شد.
 central bank المللــی  بیــن  نشــریه 
در خصــوص  اعــالن خبــری  بــه  همچنیــن 
از  نقــل  بــه  و  پرداختــه  نیــز  پــل  ســامانه 
مرکــزی  بانــک  نویــن  فناوری هــای  معــاون 
ایــران ، راه انــدازی پرداخت هــای لحظــه ای 
در  مهمــی  اقــدام  را  دســامبر  مــاه  در 
ایــران  بانکــداری  و  پرداخــت  اکوسیســتم 

برشمرده است.
همچنین تاکید شــد که این ســامانه هم 
اکنــون پــس از انجــام آزمایش هــای نهائــی به 

مرحله بهره برداری رسیده است.
ایــن نشــریه در گزارش خود مــی افزاید: 
ســامانه جدیــد پرداخــت لحظــه ای )پــل( بــه 
دنبــال هماهنگی هــای گســترده بــا بازیگــران 
بخش مالی و بانکی در ایران توســعه یافت و 
امکان پرداخت های 24 ســاعت در طی هفت 

روز هفته را فراهم می کند.

بــه گفتــه معــاون وزیــر اقتصــاد، مبلــغ 
بــه  فــروش  از  پــس  بانک هــا  مــازاد  امــوال 
چرخــه بانک و اعطای تســهیالت به مردم باز 

می گردد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
معــاون بانــک و بیمه وزارت اقتصاد و دارائی 
گفــت: یکــی از اولویت هــای وزارت اقتصــاد 
واگــذاری امــوال مــازاد بانک هــا و بازگشــت 
مبلــغ آن بــه چرخــه بانکی و ارائه تســهیالت 

به مردم است.
طبق نامه وزیر اقتصاد و همچنین تاکید 
دولت، ســال آینده دستگاه ها ملزم به عرضه 

اموال مازاد خود و فروش آنها هستند. 
چنــد  در  مــردم  حســینی؛  گفتــه  بــه 
خصــوص  در  خوبــی  اخبــار  آینــده  روز 
سیاســت های جدیــد و بخشــی از اقدامــات 
اســالمی  بانکــداری  حــوزه  در  انجام شــده 
خواهنــد شــنید. سیاســت های کالن بانکــی 

در جهــت تســهیل امــور و خدمــت رســانی 
بــه بنگاه هــای تولیدی و اقشــار آســیب پذیر 

جامعه در حال تدوین اســت.
قانــون بانکــداری اســالمی، ایــن الیحــه 
پــس از تغییر هــای انــدک، در شــهریور1362 
بــه تصویــب مجلس شــورای اســالمی و تأیید 
شــورای نگهبان رســید و قانون عملیات بانک 
داری بــدون ربــا از ابتدای ســال1363 به همه 

بانک ها ابالغ شد.

کبیــری، مدیــر حقوقــی پویــش جهــادی 
حــذف ربــا در ایــن بــاره می گویــد: درحالی کــه 
بیــش از پنــج دهــه از تصویــب مقــررات پولی 
و بانکــی و نزدیــک بــه چهــار دهــه از تصویــب 
قانــون بانکداری اســالمی می گذرد متأســفانه 
بانک هــا مخصوصــا مؤسســات خدمــات مالی 
خصوصــی یک ســاعت هم این مقــررات را در 
عمــل اجــرا نکردنــد و صرفــاً بــه فکر پــر کردن 

جیب خودشان هستند.

عملیاتــی  از  صمــت  وزیــر  مقــام  قائــم 
شــدن ورود کل کاالهــای پایــه از جمله حوزه 

پتروشیمی به بورس خبر داد.
محمدصادق مفتــح درباره روند تحوالت 
بــازار فــوالد کشــور بــه مهر گفــت: از چند ماه 
پیــش و از زمــان آغاز به کار دولت ســیزدهم، 
در  تــوازن  ایجــاد  و  بــازار  ســاماندهی  بــرای 
ایــن  کل محصــوالت  عرضــه  فــوالد،  زنجیــره 
قــرار  بــورس کاال در دســتور کار  زنجیــره در 
گرفــت که ایجاد ثبات و قیمت های منطقی تر 

در این بازار ماحصل اقدامات اخیر است.

قائــم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی 
افــزود: امروز با بهره گیری از شــفافیت آماری 
بورس کاال، در حوزه واردات تا پوشش سقف 
نیــاز کشــور و همچنیــن صــادرات منــوط بــه 
تأمیــن کامــل نیــاز بــازار داخل در دســتور کار 
قــرار گرفــت و انواع محصــوالت نیز مرحله به 

مرحله وارد بورس می شوند.
مفتــح تاکید کــرد: این رویداد، دو مزیت 
بــزرگ بــرای تولید کشــور بــه ارمغــان می آورد 
نخســت، تأمیــن نیــاز صــد درصــدی و بــدون 
کشــف  دوم،  و  تولیــدی  واحدهــای  دغدغــه 

کــه  بــرای محصــوالت  قیمت هــای منطقی تــر 
منافع این اتفاق به همگان می رسد.

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه کدام 
کاال  بــورس  در  کامــل  طــور  بــه  محصــوالت 
عرضــه خواهنــد شــد؟ گفت: عــالوه بر عرضه 
محصــوالت زنجیــره فــوالد، ورود کل کاالهای 
پایــه از جملــه در حــوزه پتروشــیمی نیــز در 
حال عملیاتی شــدن اســت که با این اقدامات 
شــاهد ایجاد یک شــفافیت بی سابقه در بازار 
مفتــح  بــود.  خواهیــم  پایــه  محصــوالت  کل 
مســتمر  عرضه هــای  نتایــج  اینکــه  بیــان  بــا 

محصــوالت فــوالدی در بــورس طــی چنــد ماه 
اخیر بســیار رضایت بخش بوده اســت، اظهار 
کــرد: ایــن رویــه قطعــاً بــه ســود تولید کشــور 
اســت و همــان طــور کــه در بحث ســیمان نیز 
مشــاهده شــد بــا ورود کل تولیدکننــدگان به 

بورس، یک ثبات قیمتی در بازار ایجاد شد.
قائــم مقــام وزیر صمت در امــور بازرگانی 
تاکیــد کــرد: در واقــع به دلیل حــذف رانت و دو 
قیمتی از بازارها، این رویدادها به همراه امکان 
پیش بینی پذیــری بازارها از جملــه مزایای ورود 

کامل زنجیره تولید به بورس است.

فرابــورس  بــازار  بــر  نظــارت  معــاون 
یک شنبه شب با حضور در الیو اینستاگرامی 
آخریــن وضــع اطالعیه های تغییــر حجم مبنا 

را تشریح کرد.
ســروش  ایــران،  فرابــورس  گــزارش  بــه 
خواجــه حــق وردی با بیــان اینکه حجم مبنا یک 
ساختار ذهنی درون خود دارد که در قیمت اثر 
دارد، گفــت: اکنون با تغییرات فعلی معامالت 
ســه نمــاد در بــازار پایــه روان شــد و 20 نمــاد 
نیــز حجــم مبنا یک دارند و منتظر هســتیم که 
معامالت آن ها نیز روان شود تا به شرایط قبل 

برگردند و حجم مبنا به خود بگیرد.

حذف بدون سقف دامنه 
نوسان اما مشروط

او بــا اعالم خبری بســیار مهم افزود: در 
دســتورالعمل بازار گردانــی موضوعاتی اضافه  
شــد، ازجملــه اینکــه اختیار بــه بورس ها داده 

 شــد تا ضوابطی تهیه شــود که برای نمادهای 
با بازار گردان، حجم مبنا حذف شود. البته بر 
اســاس ضوابطی که بورس هــا تهیه و مصوب 
می کننــد، نمادهایی کــه ضوابط را دارند دیگر 

حجم مبنا نخواهند داشت.
وی توضیــح داد: در ایــن موضــوع بحــث 
کــه  نمادهایــی  بــرای  اســت  نوســان  دامنــه 
هیات مدیــره  شــرایط  بــا  دارنــد  بازارگــردان 
بورس هــا می تواننــد دامنه نوســان را افزایش 
دهنــد و ایــن افزایــش هیــچ ســقفی نــدارد، 
هیات مدیــره فرابــورس در حــال تهیــه ضوابط 
دقیق این موضوع است تا برابر با این ضوابط 

اجرا انجام شود.
حــق وردی بــا تأکید بر اینکــه باید ضوابط 
تنظیــم  دقیــق  بســیار  موضــوع  ایــن  اجــرای 
و  نشــود  ایجــاد  مقرراتــی  آربیتــراژ  تــا  شــود 
قیمتــی  دامنــه  افزایــش  از  ســرمایه گذاران 
آســیب نبینند، افــزود: در مقرراتی که تنظیم 
تابلوهــا  می کنیم هارمونــی  ســعی  می شــود، 

برهم نخورد.
حق وردی با اشــاره به اینکه در خصوص 
بازارهــای اول و دوم هیات مدیــره فرابــورس 
اختیــاری بــرای تغییر مقــدار و عدد حجم مبنا 
نــدارد و ایــن اختیــار بــا هیات مدیــره ســازمان 
بورس است، گفت: اما در بازار پایه اختیارات 

کامل است.

 حراج تک قیمتی
با دامنه ۴ برابری

دیگــر  تصمیــم  خصــوص  در  وی 
کــرد:  اظهــار  گردانــی  بــازار  دســتورالعمل 
مقررشده نمادهایی که در دستورالعمل بازار 
گردانــی چند روز صف می شــوند امکان حراج 
تــک قیمتــی بنــا بــه درخواســت بــازار گــردان 
داشــته باشــند کــه ایــن حــراج تــک قیمتــی با 
دامنه 4 برابری است و ضوابط این حراج باید 

توسط هیات مدیره فرابورس تصویب شود.

بــا  فرابــورس  بــازار  بــر  نظــارت  معــاون 
تأکید بر اینکه بر اســاس مصوبه هیات مدیره 
ســازمان بورس، تمام ناشران موظف هستند 
بازارگــردان داشــته باشــند، گفــت: امــا امــروز 
چالش اصلی نحوه عملکرد بازارگردان است.

تغییرات تیک قیمتی
حــق وردی در ادامــه تغییــر تیــک قیمتــی 
بازارهــای اول و دوم را مــورد بررســی قــرارداد 
و اظهــار کــرد: تیــک قیمتی محور اعــداد قابل 
 قبــول بــرای بورس هــا اســت و در بورس هــای 
مختلــف وجــود دارد، علت اجرای تیک قیمتی 
این اســت که تجمع ســفارش ها در نمادهای 
مختلف مهم است. زمانی که تیک قیمتی در 
نمادهــای بــا قیمت باال افزایــش پیدا می کند، 
البتــه  عمــق دیــد بورس هــا بیشــتر می شــود 
هزینه معامالتی هم بیشــتر می شــود که این 
هزینه برای شــفافیت اســت تا غنای بیشتری 

به دفتر سفارش ها داده شود.

رئیس سازمان بورس: اصالح فرمول 
محاسبه نرخ سوخت صنایع از سوی وزارت 

نفت ضرورت دارد

توضیحات معاون نظارت بر بازار فرابورس درباره حذف دامنه نوسان 
معاون نظارت بر بازار فرابورس درباره حذف بدون سقف دامنه نوسان اما مشروط، حراج تک قیمتی با دامنه ۴ برابری و 

تغییرات تیک قیمتی توضیح داد

وعده عملیاتی شدن ورود کاالهای پایه به بورس 

 معاون وزیر اقتصاد: مبالغ واگذاری اموال مازاد بانک ها
به چرخه تسهیالت باز می گردد

پیش بینی راه اندازی پایلوت پول دیجیتال بانک مرکزی ایران؛ 
به زودی

گالیه کارشناسان بازار 
سرمایه درباره استفاده 

 نکردن از خرد جمعی
در پیش نویس قانون بورس

مسعود وطنخواه

دربــاره  ســرمایه  بــازار  کارشناســان  از  بســیاری 
پیش نویــس اصــالح قانــون بــازار ســرمایه و اســتفاده 
نکــردن از خــرد جمعــی نگراننــد و حتــی اعتمــادی بــه 
استفاده کردن از نظرات کارشناسان این حوزه ندارند.
ریســک  میــزان  بــا  ســرمایه  بــازار  بــه  اعتمــاد 
ســرمایه گذاری ارتبــاط مســتقیم دارد بــه عبــارت دیگــر، 
افزایــش اعتمــاد بــه یک بازار ســبب جــذب نقدینگی به 
دلیل کاهش ریســک می شــود و یکی از وظایف سازمان 
بورس در نقش تنظیم کننده بازار ســرمایه پاس داشــت 
میزان اعتماد است. این روزها پس از مدت ها انتقاد از 
قانون تجارت قدیمی، شــاهد آماده شــدن پیش نویس 
اصــالح قانــون بــازار ســرمایه هســتیم. پیش نویســی که 
پــس از چنــد ســال چکــش کاری آمــاده شــده، امــا چون 
نقایصــی کــه در قانــون فعلــی وجــود دارد و بــا وجــود 
مطالبــه فعــاالن بــازار ســرمایه هنوز نیــز در پیش نویس 
رفع نشــده شــاهد واکنش جمعی فعاالن بازار ســرمایه 

هستیم.
مجیــد عشــقی، رئیس ســازمان بــورس و اوراق 18 
آبــان 1400، بــا حضــور در خانــه ملــت، ایجــاد ثبــات و 
بازســازی اعتماد مخدوش شده ســهامداران را مهمترین 
ماموریت ســازمان بورس خوانده و گفته بود: »با توجه 
به اینکه اعتماد عمومی در پروســه چندین ســال از بین 
رفته اســت، مطمئن هســتیم که یکباره بــاز نمی گردد و 
به کمک همه سیاســتگذاران برای بازگشــت اعتماد نیاز 

داریم.«
بــا توجــه بــه انتقــاد گروهــی از کارشناســان بــازار 
ســرمایه بــر لــزوم اســتفاده از خــرد جمعــی در تدویــن 
قانــون جدیــد هنــوز راهــکاری مشــخصی برای اســتفاده 

کردن از این ظرفیت ارائه نشده است. 
ایــن در حالی اســت که عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلــس، محســن علیــزاده بــا تاکیــد بــر اینکــه نظــرات 
فعــاالن بــازار ســرمایه درباره این حــوزه باعث اصالحات 
بهتــر خواهــد شــد. بــه ســنا گفــت: بعــد از شــنیدن این 
اظهارنظرهــا، ضــرورت اصالح قانون بازار ســرمایه ایجاد 
شد و کمیته ای ذیل کمیته کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی برای شناســایی ضعف هــای این قانون 
شــکل گرفت و جمع آوری پیشــنهاد فعاالن، مدرســان و 
دلسوزان بازار چند ماهی به طول انجامید و جلسه های 

مختلفی با اهالی بازار برگزار شد.

انجام اولین تامین مالی 
زنجیره ای )SCF( از سوی 

بانك صنعت و معدن
اولیــن تامیــن مالی در نظام بانكی با روش تامین 
مالــی زنجیــره ای )SCF( از ســوی بانك صنعت و معدن 
اســتعالم  اســاس  بــر 
و  الكترونیــك  فاكتــور 
تفاهم نامــه  قالــب  در 
صنعــت،  وزارت  بــا 
معــدن و تجــارت بــرای 
گــروه  تأمین كننــدگان 
ســایپا  خودروســازی 

انجام شد.
به گزارش روابط عمومی 
بانك صنعت و معدن، این بانك، اولین بانك در كشور 
اســت كه تامین مالی به شــیوه تامین مالی زنجیره ای را 
بــا امضای تفاهم نامه ای مبنی بــر تامین مالی زنجیره ای 

و استعالم صورتحساب الكترونیكی آغاز کرده است.
به صــورت  بنگاه هــا  مالــی  تامیــن  روش،  ایــن  در 
پیوســته و در طــول زنجیــره تأمیــن مبتنــی بــر جریــان 

واقعی كاالها انجام می شود.
ایــن تفاهم نامــه همــکاری بــه منظــور تامیــن مالی 
وزارت  ابالغــی  سیاســت های  بــه  توجــه  بــا  زنجیــره ای 
صمت و به عنوان یکی از راهبردهای اصلی تامین مالی 
بــرای تامین کنندگان گروه خودروســازی ســایپا به مبلغ 
1000میلیــارد ریــال )بــدون افزایــش حد اعتبــاری فعلی( 
بــرای دو زنجیــره منعقــد شــد و مرحلــه اول آن بــه مبلغ 
500میلیارد ریال در تاریخ 1 دی 1400به انجام رســید و 
مرحله دوم به مبلغ 500میلیارد ریال با گروه سایپا در 

حال برنامه ریزی است.

فروش 9ماهه بیمه کوثر از 
۴هزارمیلیارد تومان گذشت

حــق بیمــه  تولیــدی شــرکت بیمــه کوثــر در 9مــاه 
ســال1۴00، با 50درصد رشــد نســبت به مدت مشــابه 
مبلــغ  بــه  قبــل،  ســال 
رد  1میلیــا 6 5 و ر ۴هزا

تومان رسید.
گــزارش  بــه 
اعــالم  و  روابط عمومــی 
و  برنامه ریــزی  معــاون 
کوثــر،  بیمــه  نــوآوری 
طــی ایــن مــدت، از حــق 
 بیمه تولیدی و خســارت 
غیرزندگــی  رشــته های  ســهم  کوثــر،  بیمــه  پرداختــی 
بــه ترتیــب 85و 86درصــد، و ســهم بیمه هــای زندگــی 
بــه ترتیــب 15و 14درصــد بــوده اســت. در ایــن مــدت، 
رشــته های مهندســی، انــرژی، درمــان و باربــری شــرکت 
بیشــترین رشــد فروش را نســبت  به مدت مشــابه سال 

گذشته، در میان سایر رشته ها داشته اند.
مسعود طاهری وسیه سری افزود: نسبت خسارت 

بیمه کوثر در 9ماه سال جاری 49.4درصد بوده است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 . سه شنبه . 14 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4828 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شرکت آب و فاضالب استان البرز درنظر دارد انجام عملیات حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه عمیق به روش دورانی در شهرستان نظرآباد 
را از محل اعتبارات طرحهای عمرانی و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای حداقل رتبه 5 در رشته کاوشهای زمینی واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2000005186000071 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه ، مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برآورد براساس فهارس بهاء ابنیه ، تاسیسات برقی و چاه  سال 1400 ، مبلغ 
11.054.301.129 ریال و مدت اجرای کار 80 )هشتاد( روز و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 552.715.057 ریال به صورت یکی از تضامین ذکر شده 

در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659/هـ مورخ 94/09/22 می باشد.
مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایل های pdf تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، موظف به ارائه آن در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 16 روز  شنبه 

مورخ 1400/11/02 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز می باشند.
مهلت تحویل اسناد مناقصه : پیشنهاد دهندگان می بایست مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ شرایط تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/11/02 بصورت 

فایل pdf در سامانه فوق بارگذاری نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1400/11/03 خواهد بود.

 داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/10/14 تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 از طریق سامانه ستاد به آدرس 

www.setadiran.ir اقدام نمایند. تلفن تماس : 32117150 - 026

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید. م /11391

شرکت آب و فاضالب استان البرز  » سهامی خاص «

شناسه آگهی : 1253995

سیستم یکپارچه مدیریت / کد فرم 10/43/00/ف
ت اول(آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای )شماره 154/ م ع/1400(

) نوب

آقای: محمدرضا جعفری      فرزند : مصطفی
نظـر بـه ایـن كـه پرونـده تخلفاتـی شـما به اتهام غیبـت غیرموجه به صورت 
متوالی برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده لیكن برگ تفهیم اتهام 
مذكـور بـه دلیـل مجهـول المـكان بـودن ابـالغ نگردیده اسـت. لـذا به تجویز 
مـاده 73 قانـون آییـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقـالب در امـور 
مدنـی مراتـب یـك نوبـت در یكـی از جرایـد كثیراالنتشـار آگهـی می شـود، تـا 
از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت یـك مـاه بـه دفتـر ایـن هیـأت واقـع در 
تهـران خیابـان فردوسـی -  بانـك ملـی ایـران - ادارات مركـزی – سـاختمان 
شماره )3( - طبقه همکف - اتاق 132 مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خـود نسـخه ای از بـرگ ابـالغ مزبـور را دریافـت و دفاعیـات الزم را در موعد 

مقـرر بـه ایـن هیأت تسـلیم فرمایید.
بدیهـی اسـت در صـورت عـدم اقـدام در موعـد قانونـی بـه شـرح فـوق ایـن 
اداری مصـوب  تخلفـات  بـه  رسـیدگی  قانـون  مفـاد  بـه  عنایـت  بـا  هیـأت 
1372/9/7 مجلـس شـورای اسـالمی و سـایر ضوابـط و مقـررات مربوطـه 

رأسـاً بـه مـوارد اتهامـی رسـیدگی و رأی مقتضـی صـادر خواهـد نمـود. 

شعبه اول هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
بانك ملی ایران 

م الف : 3409   شناسه آگهی: 1253671

آگهـی احضـاریه

اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه در نظر دارد مناقصه عمومی ارائه خدمات نگهداری فضای سبز ، نظافت و پاک سازی اماکن و محوطه های بندرلنگه و بنادر 
تابعه )بندر خمیر ، بندر چارک ، بندر آفتاب ، سیری،  الوان ، بندر شیوء ، ابوموسی و انرژی بر پارسیان ( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
 نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد .
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ) به صورت بر خط ( برای کلیه 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی :

تاریخ انتشار فراخوان : 1400/10/14
مهلت دریافت اسناد فراخوان :  تا ساعت 19:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/10/21

مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت 09:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/11/06
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 1400/11/06

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 
شرکت کنندگان باید اصل ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ 4.000.000.000 ) چهار میلیارد ( ریال یا اصل فیش وجه نقد 
به شماره شبا   IR560100004101064571217344  به نام سازمان بنادر و دریانوردی – تنخواه گردان پرداخت بندرلنگه را  قبل از اتمام مهلت ارائه پیشنهاد 

به دبیرخانه مرکزی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه تحویل نمایند.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

 آدرس بندرلنگه – بلوار امام خمینی ) ره ( – اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/14 نوبت دوم : 1400/10/15تلفن : 5-44243281-076     فاکس _ 076-44243289

))فراخوان مناقصه عمـومي یك مرحـله ای((
شماره مناقصه :2000003754000011

ت اول(
) نوب

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه یک مرحله ای عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( اقدام نماید.

 www.setadiran.ir کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت )ستاد(     به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد روز سه شنبه مورخ 1400/10/14 می باشد.
نوع تضمین شرکت در مناقصه:  ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 

مهلت زمانی دریافت اسناد: از ساعت 08:30 روز سه شنبه مورخ 1400/10/14 تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1400/10/20
مهلت زمانی ارسال پيشنهادها: تا ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1400/10/30 در سامانه ستاد بصورت کامل بارگزاری گردد.

محل و زمان افتتاح پيشنهادها : از ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/11/02 در محل سالن جلسات اداره کل برگزار و پیشنهاد مناقصه گران در بستر سامانه ستاد 
بازگشایی می گردد.

 جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 37780426-7 025 

تماس حاصل فرمایند.
ارائه پاکت الف به آدرس :  قم - انتهای بلوار عمار یاسر – بلوار تعاون  - مجتمع ادارات – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم 

شماره نمابر : 02537775583
مرکز تماس سامانه ستاد ایران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : )شماره پشتیبانی سامانه: 02141934 و 1456(

انتشار نوبت اول : 1400/10/14 نوبت دوم : 1400/10/15

شناسه آگهی : 1253407

ت اول(فراخوان مناقصه یك مرحله ای عمومی ) شماره 1400-6(
) نوب

مبلغ برآورد )ریال(موضوعردیف
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

)ریال(

1
لکه گیری و اجرای روکش حفاظتی بخشی از محور سلفچگان – راهجرد 

)رفت - برگشت(
37.714.080.6021.886.000.000

2
بهسازی آسفالت و ایمن سازی محورهای روستایی فتح آباد، شریف آباد 

گاوخونی، ونارچ و صفرآباد
70.422.000.0003.522.000.000

كاالهای مستعمل  دارد  نظر  در  ایران  نفت  ملی  کاالی شركت  تأمین  و  پشتیبانی ساخت  مدیریت 
فوق الذکر با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
فروش برساند عالقه مندان به شركت در مزایده مزبور می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
الکترونیکی )توکن( با مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه به شماره 1456-021 تماس حاصل نمایند و با 

www.setadiran.ir : مراجعه به آدرس
1- از تاریخ 1400/10/11 تا 1400/10/22 نسبت به دریافت اسناد مزایده ، فرم بازدید از اقالم مزایده و 

انجام بازدید اقدام نمایند.
2- مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400/10/11 تا 1400/11/03 می باشد.

3- تضمین ) ودیعه( شرکت در مزایده معادل پنج درصد قیمت پایه کارشناسی می باشد.
4- پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/11/05 در تهران ، خیابان طالقانی، خیابان 
حافظ، نبش خیابان رودسر، ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران ، طبقه دوم گشایش 

خواهد یافت.
اشخاص و یا مؤسساتی که مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی می باشندحق شرکت در 

مزایده را ندارند.
) تلفن تماس در تهران : 82014862 و 82014943 و 021-88916396(

همه آگهی های ستاد شركت ملی نفت ایران در سایت www.nioc.ir قابل مشاهده است.

روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/10/11   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/10/14                          

شناسه آگهی: 1246727
ت دوم(آگهـی مزایـده عمـومی

) نوب

شركت  ملی نفت ایران

محل بازدیدقیمت پایه کارشناسی )ریال( واحدمقدارشرح کاالشماره مزایده

تهران ، شهرریبصورت یكجا 515،650،000قلم55انواع لوازم رایانه و اداری مستعمل و غیر قابل استفاده1000092921000010

دستگاه مناقصه گزار : شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه اهواز به نشانی اهواز، میدان شهید بندر ، جنب سپاه پاسداران شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز

ســـایتـــهــای  در  شـــده  بارگذاری  اسناد  و  آگهی  متن  ضمنا   . شد  خواهد  گشوده  نمایند  ارایه  را  متقاضیان(  )شرایط  فوق  مستندات   ، شكلی  ارزیابی  در  كه  گرانی  مناقصه  پیشنهاد  میگردد  تاكید   * 
ســامــانــه بســـتــر  در  مراحل  سایر  و  اسناد  برداشت  از  اعم  مناقصه  برگزاری  مراحل  كلیه  است  و ضروری  بوده  رویت  و  اطالع  http://iets.mporg.ir صرفا جهت  و   http://monaghese.niopdc.ir 

www.setadiran.ir انجام گردد . بدیهی است بارگزاری )آپلود( و ارسال مدارك مورد نیاز و ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها صرفاً پس از دریافت )دانلود( اسناد مناقصه از طریق درگاه 
سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ضروری است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام را در سایت مذكور و دریافت گواهی 
دیجیتال الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .  اطالعات تماس سامانه تداركات الكترونیك دولت)ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 

8896737-021 و فاكس 88955953-021 می باشد.
*اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل تامین كننده/مناقصه گر موجود است .

انتشار نوبت اول : 1400/10/13 نوبت دوم : 1400/10/14

شناسه آگهی : 1251950
ت دوم(تجدید آگهی مناقصـه عمومـی یك مرحله ای 

) نوب

شرحعنوانردیف

استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و كنترل كیفیت مجاری عرضه منطقه اهوازموضوع مناقصه1

یكسال شمسیمدت اجرای قرارداد2

15/007/574/911 ریال برآورد پایه3

751/000/000 ریالمبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار4

یكی از تضامین قابل قبول آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 94/09/22 و به مبلغ اعالمی فوق ) در صورت واریز نقدی به شماره حساب جام دو طرفه 9200040180  با نوع تضمین5
شناسه 40132 نزد بانك ملت ( می باشد )ارایه هرگونه چك قابل قبول نیست(

روز سه شنبه مورخ 1400/10/14 ساعت 8 صبح تاریخ انتشار در سامانه تداركات الكترونیكی دولت6

تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/10/18مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد7

راس ساعت 10 صبح روز یكشنبه مورخ 1400/10/26 در سالن جلسات ستاد منطقه اهوازتاریخ و محل جلسه توجیهی / بازدید8

تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/11/02     مهلت زمانی ارسال پیشنهاد در سامانه ستاد9

10

محل و نحوه دریافت و تسلیم پیشنهادات : دریافت 
پاكات  تسلیم  و  ارزیابی  های  فرم  و  مناقصه  اسناد 
الف )تضمین شركت در فرایند ارجاع كار( پاكت ب 
)اسنادومدارك مناقصه( پاكت ج)پیشنهاد قیمت ( و 

پاكت ارزیابی

در مهلت مقرر با مراجعه به سایت www.setadiran.ir اسناد را دریافت و پس از بارگزاری كلیه پاكات تكمیل شده در سامانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد( رسید آنرا به همراه اصل پاكت الف 
)تضمین شركت در فرایند ارجاع كار( بصورت الك و مهر و امضاء شده به دبیرخانه كمیسیون مناقصات شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز واقع در  اهواز، میدان شهید بندر – جنب 
سپاه پاسداران ، شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز تحویل نمایند . شركتهای حاضر در مناقصه باید كلیه اسناد و پاكات تكمیل شده را در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری نمایند 
در غیر اینصورت و با ادعای تحویل اصل مستندات پاكت الف صرفاً به صورت فیزیكی به دبیرخانه كمیسیون مناقصات مورد پذیرش نبوده و به صالحدید مناقصه گذار از مناقصه كنار گذاشته 
میشود و حق هرگونه اعتراض در مراجع اداری و قضایی را از خود سلب می نماید .الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سایت مذكورثبت نام نموده و نسبت به دریافت گواهی 

امضای دیجیتال جهت شركت در مناقصه اقدام نمایند .

شرایط متقاضیان11

1- ارائه گواهی تعیین صالحیت فعالیت ) دارای اعتبار ( از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی كه در آن مناقصه گر مجاز به   الف ( فعالیت در بخش خدمات عمومی  ب( حمل و نقل باشد 
تبصره : در صورتیكه محل صدور گواهینامه تعیین صالحیت فعالیت از استانی به غیر از استان محل فعالیت ) استان خوزستان ( باشد اخذ و ارائه تاییدیه گواهینامه موصوف از اداره كل تعاون ، 

كار و رفاه اجتماعی استان خوزستان توسط برنده مناقصه الزامی است.
2- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانكاران ) دارای اعتبار ( از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی 

توضیح اینكه تامین اعتبار گواهینامه های مورد اشاره در بندهای 1 و 2 در طول مدت فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه و اجرای كار ، الزم و به عهده شركت كننده در مناقصه می باشد.
3- ارائه كپی از  1- كلیه صفحات اساسنامه شركت 2- آگهی تاسیس شركت و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی 3- كد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است.
4- كلیه متقاضیانی كه در شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز در حال حاضر دارای 2 پیمان می باشند مجاز به شركت در این مناقصه نمی باشند.

5- كلیه صفحات فرم های پیش نویس قرارداد و شرح كارهای مناقصه باید به امضای تعهد آور ) فرد مجاز طبق اساسنامه ( برسد و در صورت تغییر امضای فرد مجاز می بایست گواهی امضاء 
ارائه گردد.

6- عدم ارائه مدارك فوق و یا عدم تحقق هر یك از شروط مندرج در این آگهی و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه موجب رد صالحیت مناقصه گر خواهد شد.
7- عدم ممنوع المعامله بودن در سطح كلیه شركتها ) در صورت قرار داشتن در لیست شركتهای ممنوع المعامله ، سپرده شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گردید (

از ساعت 10 صبح یكشنبه مورخ 1400/11/03 در سالن جلسات شركت به نشانی مناقصه گذارتاریخ و مكان گشایش پاكات الف،ب،ج12

سه ماه بعد از بازگشایی پاكات نرختاریخ اعتبار پیشنهادات13

2 مناقصه گرحداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاكات14

وفق اسناد مناقصه و گزیده شرایط اسناد )ضروری است متقاضی كلیه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجیهی قبل از پیشنهاد نرخ را دریافت ، مطالعه و اطالعات و مدارك سایر شرایط و زمانبندی15
درخواستی را از طریق سامانه ستاد ارایه نماید(

آغاز ثبت نام سومین دوره 
کارآموزی همراه اول

ســومین دوره جــذب گســترده کارآمــوز در ســطح 
خانــواده بــزرگ همــراه اول با جذب بیــش از 80 کارآموز 
در رشته های مهندسی و مدیریت، توسط آکادمی همراه 

آغاز شد
ارتباطــات  ارتباطــات شــرکت  اداره کل  گــزارش  بــه 
ســیار ایران، ثبت نام دوره ســوم کارآموزی همراه اول که 
از  4دی مــاه 1400 آغــاز شــده، تــا 20دی مــاه ســال جاری 
ادامــه دارد؛ لــذا متقاضیــان شــرکت در دوره می بایســت 
تــا ایــن تاریــخ اطالعــات اولیــه خــود را در ســایت آکادمــی 
همــراه بــه نشــانی www.hamrah.academy وارد کرده و 
درخواست خود را در موقعیت های مدنظر، ثبت کنند. دوره 
کارآمــوزی)Internship(، یــک دوره  4ماهــه  کاری بــا هــدف 
توانمندســازی و مهــارت افزایــی در میــان دانشــجویان و 
فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی جویای کار اســت. هدف از 
برگــزاری ایــن دوره هــا شناســایی، توانمندســازی و جــذب 
استعدادهای برتر در خانواده بزرگ همراه اول عنوان شده 
است. این دوره ها که ساالنه در سه نوبت برگزار می شود، 
با شناسایی و غربال افراد مستعد از طریق برگزاری آزمون 
آنالین و مصاحبه های تخصصی شروع می شود و بعد از 
ورود افراد منتخب، با آموزش مهارت و توانمندسازی آنها، 
تــداوم پیــدا می کند. در پایان دوره نیــز در صورت رضایت 
کارآموز و مدیران بخش مربوطه، امکان جذب در خانواده 

همراه اول برای کارآموزان وجود دارد. 
بــه عنــوان برگزارکننــده  دوره هــای  آکادمــی همــراه 
کارآمــوزی همــراه اول، تاکنــون دو دوره در ســطح خانواده 
بــزرگ همــراه اول برگزار کرده کــه در این دوره ها بیش از 
100 نفــر وارد فرآینــد ارزیابــی کارآمــوزی و خانــواده بــزرگ 
همــراه اول شــده اند. تعدادی از نفــرات برگزیده دوره اول 
کارآمــوزی نیــز، به صــورت قطعــی وارد فرآینــد جــذب در 
همــراه اول شــدند. آکادمی همــراه از همــه دانشــجویان و 
فــارغ التحصیــالن جویــای کار، بــرای شــرکت در ســومین 
دوره کارآمــوزی همــراه اول دعــوت کرده کــه با مراجعه به 
ســایت آکادمی تا تاریخ ذکر شــده، درخواســت خود را در 
 حداقــل یــک موقعیت از 80 موقعیــت موجود، ثبت کنند.

شــرکت صبا فوالد خلیج فارس در ســال مالی 
آذرمــاه )۱۳۹۹ تــا ۱۴00( توانســت با ثبت 8۵۷ هزار 
و ۷۷8 تــن تولیــد، رکورد جدیدی را در ســال از خود 
»تولیــد، پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا« به ثبت 

برساند.
بــه گــزارش عصــر اقتصاد، ســعید بزرگــی مدیر 
عامــل شــرکت فوالد خلیــج فارس با اعــالم خبر فوق 

گفت: شرکت صبا فوالد خلیج فارس پس از افزایش 
21 درصدی تولید در سال مالی قبلی، امسال نیز در 
پایــان شــیفت تولیــد ۳0 آذرماه 1400 و در شــب یلدا 
تولید ســالیانه خود را با افزایش ۳8 درصدی نســبت 
به ســال گذشــته رکــورد زد.وی با قدردانــی از خدمات 
کارگران، کارکنان و مدیران خدوم شــرکت صبا فوالد 
خلیج فارس و همچنین  حمایت های مدیران هلدینگ، 

صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در دستیابی به این رکورد اظهارداشت: در 2 
سال پیاپی با افزایش چشمگیر رکورد تولید، خاطره ای 
خوش برای مجموعه صبا فوالد خلیج فارس رقم خورد.
مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس با اشاره 
به مشــکالت پیش روی تولید در ســال گذشته تصریح 
کرد: ثبت رکوردهای متعدد تولید درسال گذشته و ثبت 

رکود تولید سالیانه در پایان سال مالی در شرایطی شکل 
گرفت که با قطعی های پی در پی برق در تابستان و افت 
فشار و قطع گاز در زمستان گذشته رو به رو بودیم، که 
این اتفاق نشانه ی بهره گیری از برنامه ریزی های دقیق و 
مدیریت هوشمندانه تولید و همت واالی جوانان خدوم 
شرکت دارد.کارخانه صبا فوالد خلیج فارس در منطقه 
ویــژه اقتصــادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در 

1۳ کیلیومتــری غــرب بندرعبــاس واقــع است.ســاخت 
کارخانه صبا فوالد خلیج فارس از سال 88 در منطقه 
ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در 1۳ 
کیلومتری غرب بندرعباس آغاز شده است.هرمزگان با 
سهم 10 درصدی، سومین تولیدکننده فوالد کشور است 
و صبا فوالد خلیج فارس نیز سومین کارخانه تولید فوالد 

در هرمزگان است.

کســری غفــوری، مدیرعامــل مجتمــع فوالد 
خراســان به همراه اعضای هیات مدیره شــرکت 
از روند پیشرفت پروژه کارخانه کنساتتره سنگان 

خواف بازدید کرد.

به گزارش عصراقتصاد، در جریان این بازدید، 
دکتــر غفــوری  و اعضــای هیــات مدیره بــا مدیران 
مجتمــع فــوالد خراســان، مدیــران و کارشناســان 
»شــرکت تهیــه و تولیــد مواد معدنی شــرق فوالد 

خراســان« )مســتقر در ســنگان( و کنسرســیوم 
ســاخت پــروژه مجتمــع تولیــد کنســانتره فــوالد 
خراسان تشکیل جلسه دادند تا آخرین وضعیت 
پــروژه، نحــوه اجرای برنامه های مرتبط با تســریع 

روند ســاخت و مســایل و مشــکالت کار از نزدیک 
مورد بررسی قرار گیرد.

 گفتنی اســت آبان ماه امســال، تفاهم نامه 
کارخانــه  ســاخت  اجرایــی  عملیــات  در  تســریع 

2.5میلیــون تنــی کنســانتره  میــان شــرکت هــای 
»تهیه و تولید مواد  اولیه شــرق فوالد خراســان«، 
»ایریتــک« و »ایمپادکــو« با حضور مدیران عامل 

شرکت های یاد شده به امضا رسید.

شرکت صبا فوالد خلیج فارس با تولید بیش از 8۵۷ هزار تن تولید 
سالیانه رکورد زد

 تشکیل جلسه هیات مدیره فوالد خراسان در سنگان



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . سه شنبه . 14 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4828 . 

آگهـی تغییـرات شـرکت مـداوا گسـتران ارکیـد سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 568571 و 
شناسـه ملی 14009589391 به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ 1400/08/03 و با 
اجـازه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1400/04/26 تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : سـرمایه 
شـرکت از مبلـغ 500000000 ریـال بـه مبلـغ 100000000000ریـال منقسـم بـه 200000000 
سهم 500ریالی که 132140000 سهم با نام عادی و 67860000 سهم با نام ممتاز از طریق 
مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح و ذیل 

ثبـت از لحـاظ افزایـش سـرمایه در تاریـخ فـوق الذکـر تکمیـل امضـاء گردیده اسـت .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1254511(

تاسیس شرکت سهامی خاص سنجش افزار فرزام درتاریخ 1400/10/11 به شماره ثبت 589313 به شناسه ملی 14010657031 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خاصه آن به شـرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :موضوع شـرکت : نظارت بر کیفیت مواد اولیه، تجهیزات، ماشـین آالت و محصوالت تولیدی 
در کلیه صنایع ارائه خدمات بازرسی قبل از حمل کاال سورویانس کلیه کاالهای مجاز ارائه خدمات نظارت و بازرسی فنی حین ساخت و نصب در کلیه صنایع در داخل 
و خارج از کشور بر اساس معیارهای قانونی نظارت فنی بر حسن اجرای تاسیسات، تعمیرات و زیرساخت ها در کلیه صنایع اعم از نفت، گاز، پتروشیمی،فوالد، سیمان 
و غیـره بازرسـی جـوش و انجـام آزمایشـات غیرمخـرب در کلیـه سـازه هـای صنعتـی و سـاختمانی بازرسـی کلیـه باالبـر هـای صنعتـی، انـواع جرثقیـل ها، آسانسـورهای برقی و 
هیدورلیکـی کنتـرل خوردگـی، حفاظـت کاتدیـک، بازرسـی رنـگ و پوشـش در کلیـه صنایـع بازرسـی فنـی کلیـه ظـروف تحـت فشـار، مخـازن ذخیـره، دیگ هـای بخار و آبـداغ و 
آبگرم بازرسـی تایید نوع خودرو، موتورسـیکلت و جهارچرخ ها، تراکتور و انواع ماشـین های کشـاورزی موتوری و غیر موتوری، انواع ماشـین های راهسـازی، سـاختمانی و 
معدنی و بازرسـی معاینه فنی بازرسـی کلیه مواد معدنی و تجهیزات، ماشـین آالت، تاسیسـات وابسـته، تعیین انگ فلزات گرانبها بازرسـی جایگاه های سـوخت )بنزین، 
گازوئیـل، سـی ان جـی، برقـی و ....(، خودروهـای دوگانـه سـوز، مخـازن سـی ان جـی، مخـازن گاز مایـع بازرسـی و تاییـد مشـخصات فنـی محصـوالت کارخانجـات نظـارت و 
بازرسـی در کلیـه زمینـه هـای مرتبـط بـا صنایـع نفـت، گاز، پتروشـیمی، بـرق، الکترونیـک، مکاترونیـک، مکانیـک، نیـروگاه، آب و فاضـاب، بهینـه سـازی انـرژی، صنایـع ریلـی، 
صنایـع دریایـی، بنـادر و کشـتیرانی، صنایـع غذایـی، شـیمیایی، تجهیـزات پزشـکی، تجهیـزات مخابـرات، علـوم کامپیوتـری و نـرم افـزار، سیسـتم هـای تهویـه و صنایـع هوایـی 
نطارت بر راه اندازی، ساخت و احداث واحدهای تولیدی و صنعتی و انجام بازرسی در کلیه مراحل بازرسی معیار مصرف انرژی در کلیه صنایع انرژی بر نطارت بر حسن 
اجرای مراحل اجرایی و کیفی قراردادها و پروژه ها ایجاد آزمایشـگاه های آزمون و کالیبراسـیون مسـتقل و انجام آزمون ها بازرسـی و نظارت بر حوزه نگهداری و تعمیرات 
ارائه خدمات بازرسـی و نظارت در زمینه های ایمنی، محیط زیسـت و بهداشـت حرفه ای ارائه خدمات مشـاوره یا گواهی در زمینه سیسـتم های مدیریت کیفیت برگزاری 
دوره های آموزشـی عمومی و تخصصی به منظور ارتقا سـطح علمی و فنی صنایع و شـرکت ها مشـارکت در تدوین اسـتانداردهای ملی و بین المللی شـرکت در مناقصات 
و مزایده ها در موضوع فعالیت شـرکت اخذ نمایندگی از شـرکت های بین المللی و ایجاد شـعب در موضوع فعالیت شـرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکزی ، شـهر تهران، محله شـهران شـمالی ، کوچه 
شـهید هوشـنگ نصیری ک یکم شـرقی ، بن بسـت یکم شـرقی ، پاک 11 ، مجتمع تجاری _ اداری لیدا ، شـرقی ، طبقه پنجم ، واحد 17 کدپسـتی 1478646596 سـرمایه 
شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 200,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 1000 سـهم 200000 ریالـی تعـداد 1000 سـهم آن بـا نـام عـادی مبلـغ 70000000 ریـال توسـط 
موسسـین طـی گواهـی بانکـی شـماره 14008701059 مـورخ 1400/09/10 نـزد بانـک بانـک سـامان شـعبه پونـک بـا کـد 870 پرداخـت گردیـده اسـت والباقـی در تعهد صاحبان 
سـهام مـی باشـد اعضـا هیئـت مدیـره آقـای شـاهرخ معتضدیـان قمـی بـه شـماره ملـی 0047445513 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای ناصـر ولدخانـی 
بـه شـماره ملـی 0078524921 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال آقـای احمـد کفـاش یـزدی بـه شـماره ملـی 
1262059364 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، 
قراردادها عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسـنامه بازرسـان خانم نگین بزرریز به شـماره ملی 0018758363 به سـمت بازرس اصلی به مدت 1 سـال آقای مرتضی معتضدیان به شـماره ملی 0074918508 
بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهی های شـرکت تعییـن گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکـور به منزله اخذ 

و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1254512(

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود پرسـه گشـت پـارس درتاریـخ 1400/10/12 بـه شـماره ثبـت 589340 بـه شناسـه ملـی 14010658320 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :فعالیـت بـه اخـذ روادیـد و تنظیـم انجـام مسـافرت گروهـی داخلـی و خارجـی و 
ذخیـره مـکان و هرگونـه خدمـات گردشـگری بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات سـازمان میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری .انجـام هریک از فعالیت های فوق مسـتلزم 
دریافت مجوز مربوطه از مرجع ذیربط وزارت متبوع میباشـد.هرگونه تغییرات در خصوص سـهام ، شـرکاء،مدیران شـرکت ،مکان فعالیت و تاسـیس شـعبه باید با کسـب 
موافقت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان تهران صورت پذیرد. بموجب مجوز شـماره 6822/126/14002 مورخ 1400/07/14 سـازمان میراث 
فرهنگـی و گردشـگری تاسـیس گردیـد. مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، 
محلـه شـهیدقندی-نیلوفر ، خیابـان رهبـر ، خیابـان خرمشـهر ، پـاک 103 ، طبقـه سـوم ، واحـد 7 کدپسـتی 1533864311 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از 
مبلـغ 50,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا خانـم محبوبـه اسـمعیل نظـری بـه شـماره ملـی 0074935712 دارنـده 12500000 ریـال سـهم الشـرکه 
آقـای حسـام مختـاری جعفـری بـه شـماره ملـی 0075695596 دارنـده 37500000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره خانـم محبوبـه اسـمعیل نظـری بـه شـماره ملـی 
0074935712 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای حسـام مختـاری جعفـری بـه شـماره ملـی 0075695596 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مدت 2 سـال و به 
سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقود 
اسـامی بـا امضـاء مدیـر عامـل یـا رییـس هیـات مدیـره یـا نایـب رییـس هیـات مدیـره منفـردا همـراه با مهر شـرکت معتبر میباشـد،همچنین حق امضای اوراق عـادی و اداری 

تنهـا بـا مدیـر عامـل میباشـد اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1254517(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت همگام سرام غرب )سهامی خاص(

به شماره ثبت 307944 و شناسه ملی 10103461798

بدین وسـیله از کلیه صاحبان سـهام شـرکت همگام سـرام غرب )سـهامی خاص( به 
شـماره ثبـت 307944 دعـوت مـی شـود تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه 
شـرکت کـه در روز شـنبه مـورخ 1400/10/25 رأس سـاعت 11 بـه نشـانی: تهـران – 

خیابـان سـمیه – خیابـان رامسـر – پـاک 46 برگـزار مـی گـردد حضـور بهـم رسـانند.
دستور جلسه:

1- اسـتماع گـزارش هیئـت مدیـره و بـازرس قانونـی و حسـابرس شـرکت بـرای سـال 
مالـی منتهـی بـه 1400/6/31

2- بررسـی و تصویـب ترازنامـه و صورتحسـاب سـود و زیـان بـرای سـال مالـی منتهـی 
بـه 1400/6/31

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

5- تعیین اعضاء هیئت مدیره
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر )سهامی خاص(

به شماره ثبت 234991 و شناسه ملی 10102759380
بدیـن وسـیله از کلیـه صاحبـان سـهام شـرکت سـرمایه گـذاری فراسـت تدبیـر 
جلسـه  در  تـا  نمایـد  مـی  دعـوت   234991 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص(   )سـهامی 

مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه روز چهارشـنبه مـورخ 1400/10/29 رأس سـاعت 
11 صبـح کـه در محـل قانونـی شـرکت بـه نشـانی: تهـران – خیابـان سـمیه – 

خیابـان رامسـر – پـاک 46 برگـزار مـی گـردد حضـور بهـم رسـانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره ، بازرس قانونی و حسابرس
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1400/6/31

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

هیئت مدیره شرکت

مفقودی
کلیه مدارک )سـند کمپانی، برگ سـبز( مینی بوس بنز تیپ 309 
مـدل 1362 بـه شـماره پـاک 235 ع 11 ایـران 28 و شـماره موتـور 
 37939150411355 شاسـی  شـماره  بـه  و   3349110073740
بنـام محسـن تـرک جـوکاری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط 

است. 

مفقودی
اصـل سـند، بـرگ کمپانـی ، شناسـنامه مالکیـت و کارت سـوخت 
مربـوط بـه خـودرو پرایـد جـی تـی ایکـس آی مـدل 1385 به شـماره 
پـاک  393 ق 84 ایـران 21 و شـماره موتـور 1460026 بـه شـماره 
شاسـیS  1412285800996 به نام مهناز محبی بیله ورق مفقود 

و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

به اطاع می رساند به استناد مجوز فعالیت شماره 122/79718 مورخ 1399/12/11 سازمان بورس 
و اوراق بهادار، بر اساس ماده )18( اساسنامه و بند )17( امیدنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه 
پویا الگوریتم مقرر گردید طی فراخوان عمومی نسبت به جذب 20 درصد از مبلغ اسمی واحد های 

سرمایه گذاری در تعهد سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح زیر اقدام گردد:
1- سرمایه صندوق: 500 میلیارد ریال

2- تعداد واحدهای عرضه شده: 500,000 واحد
3- ارزش اسمی هر واحد صندوق: 1,000,000 ریال

4- مبلغ تأدیه هر واحد: 200,000 ریال
5- مبلغ فراخوان: 20% مبلغ اسمی سرمایه معادل 100 میلیارد ریال

6- مهلت فراخوان مبلغ سرمایه تعهد شده 30 روز از تاریخ انتشار این آگهی میباشد.
7- در صورتی که هر یک از سرمایه گذاران در زمان مقرر، مبلغ فراخوان شده را تأدیه ننمایند و 

یا به هر دلیل تأدیه مبلغ مذکور برای ایشان امکان پذیر نباشند، مدیر صندوق بر اساس رویه 
زیر اقدام می نماید:

پس از انقضای مهلت تعیین شده، مبلغی به عنوان وجه التزام از قرار نرخ رسمی تورم به عاوه 
چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده افزوده می شود. بافاصله پس از مهلت تعیین شده در 
فراخوان، مدیر صندوق اخطاریه ای برای سرمایه گذارانی که مبلغ را تأدیه نکرده اند، صادر و پنج 
روز کاری برای تأدیه مذکور مهلت خواهد داد. اگر با گذشتن مهلت های مذکور، مبلغ مورد مطالبه 
و خسارت تاخیر آن تماما پرداخت نشود، مدیر صندوق، تشریفات فروش واحدهای سرمایه گذاری 

از طریق بورس را شروع خواهد کرد.
همچنین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعهد خود را پرداخت نکرده اند، حق حضور و 
رأی در مجامع عمومی صندوق را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع تعداد 

این گونه واحدهای سرمایه گذاری از کل کسر خواهد شد.

8- سایر شرایطی که در امیدنامه و اساس نامه تعیین نشده، مطابق مقررات قانون تجارت 
خواهد بود.

این  مهلت  ظرف  می بایست  الگوریتم  پویا  جسورانه  سرمایه گذاری  واحدهای  دارندگان   -9
فراخوان از تاریخ 1400/10/15 لغایت 1400/11/15 مبلغ20% از بهای اسمی واحدهای صندوق 
 IR300620000000203643189007 یا شماره شبا به شماره حساب 0203643189007   را 

به نام صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم نزد بانک آینده واریز و رسید بانکی به 
همراه کد ملی را به آدرس ایمیل Info@algocm.com و یا شماره واتساپ 09941684110 و 
یا شماره فکس 66972804 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به دفتر مرکزی این صندوق 
به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پاک16، طبقه چهارم، واحد 410 تحویل و 

رسید دریافت نمایند.

مدیر صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم

فراخوان تأدیه 20 درصد مبلغ اسمی سرمایه صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم

30 روز از تاریخ 1400/10/15 تا 1400/11/15  مهلت فراخوان

5 روز از تاریخ 1400/11/16 تا 1400/11/20 مهلت واریز بعد از اخطار کتبی )اصل مبلغ تأدیه نشده به همراه جریمه تأخیر(

10روز از تاریخ 1400/11/23 تا 1400/12/02 مهلت فروش واحدهای شرکت نکرده در تأدیه توسط صندوق

»گواهی حصر وراثت«
تاریخ رسـیدگی: 1400/10/01 شـماره پرونده: 140041920000758775 خواهان: شـابگم زارعی به آدرس: 
باشـت – روسـتای کوهـرک خوانـده: »شـورای حـل اختـاف شهرسـتان باشـت« خواسـته: گواهـی حصـر 
وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل اختـاف شـعبه یـک شهرسـتان باشـت خانـم شـابگم زارعـی 
بـه شـماره شناسـنامه 165 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی 
بـه شـماره 140041920000758775 تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار داشـته کـه شـادروان باباجـان 
خواجـوی کـوه سـرک بـه شـماره شناسـنامه 4 در تاریـخ 1400/08/03 در اقامتـگاه دائمـی خـود در گذشـته 
و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: یـک همسـر دائمـی بنـام شـابگم زارعـی بـه شـماره شناسـنامه 165 و 
سـه فرزنـد ذکـور بنامهـای 1- کـورش خواجـوی کـوه سـرک بـه شـماره شناسـنامه 4269098635، 2- علـی 
سـینا خواجـوی کـوه سـرک بـه شـماره شناسـنامه 4269098643، 3- علـی خواجـوی کـوه سـرک بـه شـماره 
شناسنامه 4269906197 و سه فرزند اناث بنامهای 1- معصومه خواجوی کوه سرک به شماره شناسنامه 
بیگـم  مـاه  شـماره شناسـنامه 4269098627، 3-  بـه  سـرک  کـوه  خواجـوی  نرگـس   -2 ،4269098651
خواجـوی کـوه سـرک بـه شـماره شناسـنامه 251 و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد و الغیـر اینـک 
پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبـت آگهـی اعـام تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص نسـبت 
بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای دارنـد اعـام نمـوده در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصف 

فـوق صـادر مـی گـردد. اعتبـار قانونـی ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از پانصـد میلیـون ریـال اسـت.
رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهی حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

مفقودی
بـرگ سـبز خـودروی کامیـون کشـنده سیسـتم اسـکانیا مـدل 
1984 بشماره انتظامی 91-713ع25 بشماره موتور 526918 
بشـماره شاسـی 1087268 بنـام وحیـد حسـین زاده مفقـود 
شده از درجه اعتبار ساقط می باشد.                    اردبیل

اردبیل به شبکه آزاد راهی 
کشور متصل می شود

مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل از اتصال  
این اســتان به شــبکه آزاد راهی کشــور با تکمیل پروژه 

بزرگراه اردبیل-سرچم خبر داد.
محبــوب حیــدری دیــروز بــه خبرنگاران اظهــار کرد: 
طــول کل ایــن پــروژه در هفــت قطعــه بــه طــول 1۷8 
کیلومتــر اجــرا می شــود کــه از ایــن میــزان 1۹ کیلومتــر  
بــه بهره بــرداری رســیده و 11۶ کیلومتــر نیــز در دســت 

اجراست.
او افــزود: پیشــرفت فیزیکی پــروژه در مجموع 22 
درصــد اســت و بــرای اجــرای آن 2 هــزار و ۷۷۳ میلیــارد 
ریال اعتبار هزینه شــده و اعتبار سال جاری پروژه 4۶۳ 
میلیــارد ریــال اســت کــه تاکنــون 212 میلیــارد ریــال آن 

تخصیص یافته است.
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اردبیــل بیــان 
کرد: برای تکمیل قطعات در دست احداث به طول 11۶ 
کیلومتر از پروژه بزرگراه اردبیل – سرچم به یک هزار و 

8۷0 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
  حیدری با بیان اینکه این جاده اصلی ترین مسیر 
اســتان اردبیــل بــه مرکــز کشــور و تنها جاده شهرســتان 
اردبیــل بــه شــهرهای جنوبــی اســتان به شــمار مــی رود، 
افــزود: قطعــه اول و دوم ایــن پــروژه بــا پیشــرفت بیش 
از ۹0 درصد در حال اجراست که اعتبار مورد نیاز برای 
تکمیل این قطعات یک هزار و 100 میلیارد ریال است.

او بیــان کــرد: قــرار اســت تا یــک ماه آینــده مراحل 
تکمیل مطالعات و واگذاری قطعه چهار و پنج این پروژه 
به پیمانکار انجام و 4۳ کیلومتر این مسیر نیز به شکل 

کامل به پیمانکار برای اجرا واگذار شود.
اســتان اردبیل 18۵ کیلومتر بزرگراه، ۷1۶ کیلومتر 
راه اصلــی، ۷02 کیلومتــر راه فرعی و چهار هزار و ۷۳8 

کیلومتر راه روستایی دارد.

 سرپرســت ســازمان منطقــه آزاد قشــم از 
برنامه ریزی برای تبدیل قشــم به هاب بانکرینگ 
منطقــه خبــر داد و اعــام کرد که بــرای اتمام پل 
خلیــج فــارس حــدود 300 میلیون یورو ســرمایه 

نیاز است.
به گزارش عصر اقتصاد، افشار فتح الهی در 
نشســت خبــری کــه شــنبه در دبیر خانه شــورای 
عالــی مناطــق آزاد برگــزار شــد، ادامــه داد: اگــر 
بخشــی از ایــن ســرمایه در قالــب بودجــه ســال 
آینده تامین شــود؛ می توانیم کار را شروع کنیم، 
یعنــی  پــروژه  ایــن  پیمانــکار  بــا  اولیــه  مذاکــرات 
قــرارگاه خاتم االنبیــا صــورت گرفته کــه امیدواریم 
بــا کمک هــای دولتــی از طریــق اختصــاص ردیــف 
بودجــه ســاخت پــل خلیــج فــارس در زمــان مورد 

نظر به اتمام برسد.
او تاکیــد کــرد: پــل خلیــج فــارس می توانــد 
نقــش تعیین کننــده در منطقــه داشــته باشــد و 
ســاخت ایــن پــروژه خواســت مــردم منطقــه آزاد 

قشم است.
سرپرســت ســازمان منطقــه آزاد قشــم در 
ادامــه دربــاره حذف برخــی معافیت هــا از مناطق 
مالیاتــی  معافیت هــای  حــذف  گفــت:  نیــز  آزاد 
ســبب شــد تــا مزایــای مناطــق آزاد از بیــن بــرود. 
سرمایه گذار به ما می گوید وقتی محدودیت هایی 

که در سرزمین اصلی وجود دارد؛ در مناطق آزاد 
هــم اجــرا شــود، دیگــر صرفــه ســرمایه گذاری در 

منطقه آزاد وجود نخواهد داشت.
فتح الهــی گفــت: نبایــد ورود کاال بــه مناطق 
آزاد محــدود شــود، فلســفه مناطــق آزاد، ایجــاد 
منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اســت و کاال باید به 
راحتــی در آن گــردش کنــد. تســری تصمیم هایــی 

که برای اعمال محدودیت  ورود کاال به ســرزمین 
مادر اتخاذ می شود، به مناطق آزاد اشتباه است.
ایــن  از  پیــش  شــد:  یــادآور  همچنیــن   او 
شــهرداری قشــم به طور کامل در اختیار سازمان 
منطقــه آزاد بــود و نمی توانســت اقداماتــی انجام 
دهــد امــا در دو مــاه اخیــر بــا شــهرداری قشــم و 
شورای شهر این جزیره تفاهم نامه امضا کرده ایم 

که برخی کارها به شهرداری واگذار شود.
سرپرســت ســازمان منطقــه آزاد قشــم در 
بخــش دیگــری از ســخنان خود با تاکیــد بر اینکه 
توســعه  آن  بــا ظرفیت هــای  مقایســه  در  قشــم 
نیافتــه و ایــن توســعه نامتــوازن بــه یــک توســعه 
کاریکاتــوری در قشــم منجــر شــده اســت، افزود: 
بــه همیــن منظــور لــزوم برنامه ریــزی منســجم با 
گروه های متخصص وجود داشت که برای جبران 
ایــن کمبودهــا، مطالعــات اســنادی و باالدســتی 
بــرای توســعه قشــم انجــام شــد کــه در دو ماهــه 
اخیــر ایــن مطالعــات به صورت میدانــی نیز نهایی 

شده است.
فتح الهــی بــا بیــان اینکــه برنامه ریــزی انجام 
شــده نقشــه راهی با افق ســال 1408 اســت تا با 
مشــخص بــودن مســیر تغییر مدیریــت خللی در 
اجــرا ایجــاد نکند، افزود: کســب جایگاه نخســت 
صادراتــی بــه ویــژه در زمینــه پتروشــیمی، تبدیــل 
جــذب  افزایــش  خاورمیانــه،  قطــب  بــه  شــدن 
ســرمایه گذاری داخلــی و خارجی، اتصــال اقتصاد 
ملــی بــه جهانــی، ارتقــای کیفیت زندگــی مردم و 
هوشــمند شــدن جزیــره از جملــه اهــداف اصلــی 
برنامه راهبردی سازمان منطقه آزاد قشم است.
زیرســاخت های  تکمیــل  افــزود:  او 
سخت افزاری و نرم افزاری مانند پل خلیج فارس، 

احداث آب شــیرین کن، توســعه زیرســاخت های 
از  صادراتــی  پایانه هــای  ایجــاد  و  لجســتیکی 

مهم ترین این برنامه ریزی ها محسوب می شود.
سرپرســت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
دیپلماســی  توســعه  بــر  بارهــا  رئیس جمهــوری 
اقتصــادی با کشــورهای منطقه و همســایه تاکید 
کــرد تــا صــادرات افزایــش پیــدا کنــد و بــه اهداف 

پیش بینی شده در این زمینه دست یابیم.

جزئیات اجرای طرح جدید 
بنزینی در منطقه آزاد قشم

فتح الهــی درباره جزئیــات اجرای طرح جدید 
بنزینی در منطقه آزاد قشم اظهار کرد: ابتدا قرار 
اســت طــرح »بنزیــن برای همــه« در کیــش آغاز 
شود و با یک فاصله 2 تا ۳ هفته ای این روند در 

قشم عملیاتی می شود.
او افــزود: اقشــار ضعیــف جامعــه همیشــه 
از  انــرژی  مختلــف  حــوزه  در  را  بهــره  کمتریــن 
یارانه هــا بردنــد. طــرح دولــت در کیــش و  قشــم 
رســاندن یارانــه بــه دســت اقشــار ضعیف اســت. 
بنابــر ایــن بــه جــای پرداخت یارانه به خــودرو، به 
هر فرد 1۵ لیتر بنزین تخصیص داده می شــود و 
هیــچ تغییــری در نرخ بنزین رخ نمی دهد و فقط 
یارانه به صورت مستقیم به افراد داده می شود.

مدیر کل گمرک اســتان ایام اعام کرد که 
ترانزیــت کاال از ابتدای ســال جــاری تا پایان آذر 
با بیش از ۷0 هزار تن ۱۶۸ درصد در مقایسه با 

سال گذشته رشد داشته است.
روح هللا غالمــی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنا 
اظهــار کرد: از ابتدای ســال جــاری تا پایان آذرماه 
۵۷8 میلیــون دالر کاال از مــرز بین المللــی مهران 
به عراق با وزن یک هزار و ۵1۷ هزار تن به عراق 

صادر شده است.

ایــن مدت)ابتــدای  افــزود: همچنیــن در  او 
ســال جــاری تــا پایــان آذر( 20۷ هــزار تــن انــواع 
محصوالت کشــاورزی )صیفی جات( به ارزش ۶۳ 
میلیــون دالر از مــرز بین المللــی مهــران بــه عراق 

صادر شده است.
مدیــر کل گمــرک اســتان ایــالم یادآور شــد: 
و  صادراتــی  کاالی  حامــل  کامیون هــای  روزانــه 
از  پــس  مهــران  بین المللــی  مــرز  از  بازرگانــی 
تشــریفات گمرکی به کشــور عراق صادر و تمامی 

ایــن کامیون هــا قبــل از خــروج از مــرز بازرســی 
می شــوند، در صــورت برخــورد بــا موارد مشــکوک 
این موضوع در دست بررسی قرار خواهد گرفت.
غالمــی با توجه به میــزان صدور محصوالت 
کشــاورزی در ســال گذشــته از مــرز مهــران بیــان 
کــرد: ســال گذشــته بیــش از 12۵ هزار تــن انواع 
ارزش  بــه  کشــاورزی)صیفی جات(  محصــوالت 
۵۵ میلیــون و ۶8۷ هــزار دالر از مــرز بین المللی 

مهران به عراق صادر شده است.

مــرز مهــران در  اقــالم صادراتــی  او دربــاره 
مــدت یادشــده از مــرز مهــران افــزود: مهم تریــن 
شــامل  یادشــده  مــدت  در  صادراتــی  اقــالم 
مصالــح ســاختمانی، میــوه و تره بــار، محصوالت 
پالستیکی، صنعتی، شیشه و جام، لوازم خانگی 

و محصوالت فلزی بوده است.
مدیــر کل گمرک اســتان ایالم بــا بیان اینکه 
ماموریــت گمــرگ بســیار گســترده اســت، اضافه 
کرد: گمرگ مبارزه با قاچاق، حمایت از واحدهای 

تولیــدی، نظارت بر پروازهای خارجی و نظارت بر 
ورود کاالهای اولیه را برعهده دارد.

غالمــی ادامــه داد: اکنون تــردد کامیون های 
صادراتــی بــه مــرز مهــران در جریــان و صــادرات 
کاال بــدون وقفه و مشــکل خاصــی در حال انجام 
اســت. شــهر مرزی مهران در اســتان ایالم حدود 
2۳0 کیلومتــر فاصلــه بــا بغــداد پایتخــت عــراق 
فاصلــه دارد و بــه کانون فعالیت هــای صادراتی و 

تردد زوار با کشور همسایه تبدیل شده است.

مدیر کل گمرک ایام: ترانزیت کاال در مرز مهران ۱۶۸ درصد رشد یافت

 سرپرست منطقه آزاد قشم: تکمیل پل خلیج فارس

به 300 میلیون یورو سرمایه نیاز دارد 
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حرف مرد یکی است
راضیه حسینی

»حجــت الــه عبدالملکــی، وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: سه سال پیش مطرح کردیم که با یک 
میلیون تومان هم می شود شغلی ایجاد کرد و اکنون با 
وجــود گذشــت چند ســال و گرانی مــواد اولیه هنوز هم 
می تــوان با یــک میلیون 
تومــان شــغلی را ایجــاد 

کرد.«
اســت.  درســت  همیــن 
یکــی  بایــد  مــرد  حــرف 
ایــن  از  بعضــی   باشــد. 
مســئوالن اصــاً بــه این 
موضوع  دقت نمی کنند 
حرف شــان  مــدام  و 
را تغییــر می دهنــد. مثــاً همیــن وام ازدواج و مســکن. 
همــه اش در حــال تغییــر رقــم و مبلــغ آن هســتند. ایــن 
اصاً درســت نیســت. باید برای شان یک دوره تخصصی 
عــوض نکــردن حــرف بگذاریــد، تا یــاد بگیرند حــرف مرد 
تحــت هــر شــرایطی بایــد یکــی باشــد. مثــاً اعــام کنند 
هنــوز هــم با وجــود گرانی زمین، باز بــا همان وام چهل 
میلیونی مسکن، می شود خانه گرفت. هر کسی هم که 

بگوید نمی تواند عرضه اش را ندارد.
هنوز هم با وامی که چند ســال پیش برای ازدواج 
می دادنــد، می شــود جهیزیه گرفت و مراســم ازدواج راه 
انداخت. هر کسی هم که نتواند معلوم است دهانش 

بوی شیر می دهد و همان بهتر که مجرد بماند.
هنــوز هــم بــا حقوق زیر چهار میلیونی می شــود از 
عهده یک زندگی برآمد و تازه یارانه را هم آخر ماه فقط 
برای پس انداز نگه داشــت. البته اگر سرپرســت خانوار 
باعرضه باشد می تواند با این حقوق، سه تا شغل ایجاد 
کند و صبح به صبح همه اعضای خانواده بروند سر یک 

شغلی و آخرماه کلی کاسب بشوند.
خانــه  یــک  میلیــون  ده  بــا  می شــود  هــم  هنــوز 
هشــتاد متــری در منطقه خوب تهــران رهن کرد، با پنج 
میلیــون می شــود پرایــد گرفــت. بــا دو میلیــون و پانصــد 
هــزار تومــان،  ســرویس و حلقــه طــا گرفــت، بــا پانصد 
هــزار تومــان، بچــه دار شــد، بــا پنجــاه هــزار تومــان یــک 
کیلو گوشــت گوســفند،  و با بیســت و پنج هزار تومان 
می توان  مرغ و ماهی به اندازه کافی خرید. شاید حتی 
هنــوز هــم تلفن هــای همگانی بــا ســکه های دوزاری کار 

کنند و آالسکا دانه ای پنج زار باشد. 
اگــر  بــود  شــدنی  این هــا  همــه  نکنیــد،  تعجــب 
مســئول های قبلــی هم متوجه می شــدند کــه حرف مرد 

باید یکی باشد. فقط یکی، نه بیشتر.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

نایــب رئیــس اتحادیــه مشــاوران امالک 
اهــواز گفــت کــه قیمــت مســکن بــا توجــه به 
گرانــی مصالــح، جوابگو نیســت از طرفی نیز 

این بازار کشش افزایش قیمت را ندارد.
مرتضی بدرانی کوه در گفت وگو با ایسنا 
اظهــار کــرد: متاســفانه بــا توجــه بــه وضعیت 
رکــودی کــه در بــازار مســکن بــه وجودآمــده، 
پیش بینی کردن این بازار کار دشواری است. 
بازار مســکن، وضع خوبی ندارد و بعید اســت 
کــه تــا انتهای ســال جاری هم شــاهد افزایش 

قیمت باشیم.
توجــه  ســیزدهم،  دولــت  افــزود:  وی 
بســیاری بــه بحــث مســکن دارد و بــه دنبــال 

ایجــاد تعــادل در ایــن بــازار اســت و به همین 
دلیــل، احتمــال جهش قیمت مســکن بســیار 

کم است.
نایــب رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک 
اهواز با اشــاره به اینکه بازار مســکن، کشش 
افزایش قیمت را ندارد، گفت: اگر چه قیمت 
مصالح ســاختمانی به شــدت باال اســت و هر 
کیســه ســیمان را به سختی می توان با قیمت 
۵۰ تا ۶۰ هزار تومان پیدا کرد اما این موضوع 
ممکــن اســت در ســال آینــده، بــر روی قیمت 

مسکن تاثیر بگذارد.
بدرانی کــوه بیان کــرد: زمانی که قیمت 
مســکن ثابت است، خریداران مسکن اقدام 

بــه خریــد نمی کننــد و به محــض اینکه تکان 
هجــوم  بیایــد،  وجــود  بــه  بــازار  در  قیمتــی 
خریــداران به این بازار میزان افزایش قیمت 
تحــت  توجهــی  قابــل  انــدازه  بــه  را  مســکن 
تاثیــر خــود قرار می دهد. به عنوان مثال اگر 
قیمــت مســکن ۳۰ درصــد افزایش پیدا کند، 
هجوم مردم در این بازار باعث می شــود که 
ایــن افزایــش قیمــت حتــی تــا ۱۰۰ درصد نیز 

برسد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار 
مسکن آرام است، بیان کرد: اگر در وضعیت 
کنونــی، فــردی بــه دنبــال خریــد خانــه اســت 
بهترین کار این اســت که خرید خود را انجام 

دهد و معموال در شــرایط فعلی فروشــندگان 
نیز برای فروش مسکن، در مقایسه با زمانی 
کــه بــازار متاطــم اســت، از نظــر قیمتــی بــا 

خریداران کنار می آیند.
نایــب رئیــس اتحادیه مشــاوران اماک 
تعــداد  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  اهــواز 
از  بیشــتر  مســکن  بــازار  در  فروشــندگان 
تعــداد خریــداران شــده اســت، خریــد خانــه 
بــازار  کــه  اســت  زمانــی  از  راحت تــر  بســیار 

متاطم است.
بدرانی کوه افزود: قیمت مسکن با توجه 
به گرانی مصالح، جوابگو نیست اما از طرفی 
نیز این بازار کشش افزایش قیمت را ندارد.

رئیــس ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور 
اعــالم کــرد حــدود ۴۴۰ فرصت شــغلی مهارت 
محــور در کشــور شناســایی شــده اســت کــه 
تومــان  میلیــون  یــک  از  آنهــا کمتــر  از  برخــی 

سرمایه نیاز دارد.
به گزارش ایســنا، غامحســین حسینی نیا 
روز گذشــته در بازدیــد از  نمایشــگاه مشــاغل 
مهــارت محــور کــم ســرمایه کــه در مرکــز تربیــت 
مربــی ســازمان فنــی حرفــه ای البــرز برگــزار شــد 
گفــت: حــدود ۴۴۰ فرصت شــغلی مهارت محور 
در کشور شناسایی شده است که برخی از آنها 

کمتر از یک میلیون تومان سرمایه نیاز دارد.

سراســر  در  نمایشــگاه   ۳۱ افــزود:  وی   
کشــور برگــزار شــده کــه در اســتان البــرز نیــز 
ایــن  از  خوبــی  اســتقبال  و  هســتیم  شــاهد 
نمایشگاه ها به عمل آمد؛ به نحوی که تفاضای 
برگزاری این نمایشگاه ها در تمام شهرستان ها 

نیز وجود دارد.
وی با اشاره به کاهش مدت صدور مجوز 
آموزشــگاه مهارت آمــوزی فنــی حرفــه ای گفــت: 
بــرای اینکــه توانمندی هــای بخــش خصوصی را 
نیــز مــورد اســتفاده قــرار دهیــم و چتــر مهارتی 
را در تمــام مناطــق بــه خصــوص جاهایــی کــه 
مرکــز دولتــی نداریــم گســترش دهیــم، صــدور 

مجــوز آموزشــگاه ها را از هشــت مــاه بــه ســه 
روز کاهــش دادیــم که بســیار کمک کننده بوده 
است. به گفته وی در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ 

مجوز جدید صادر شده است.
در  همچنیــن  داد:  ادامــه  حســینی نیا 
روســتاها و حاشــیه شهرها هزار میلیارد تومان 
تسهیات در قالب وام کم بهره از محل تبصره 
۱۸ قانــون بودجــه ۱۴۰۰ در نظــر گرفتــه شــده 
اســت و تاکید بر آموزشــگاه هایی اســت که در 

رشته های جدید به فعالیت می پردازند.
وی افــزود: طبــق برنامه ریــزی افــرادی کــه 
مهــارت آموختــه مراکــز فنــی حرفــه ای هســتند 

بــرای دریافــت وام بــه مراکــزی چــون صنــدوق 
کارآفرینــی معرفــی می شــوند تــا شــاهد ایجــاد 

اشتغال باشیم.
بــه گفته رئیس ســازمان فنــی و حرفه ای، 
افــراد آمــوزش دیــده حتــی در بســتر کار نیــز 

مشمول حمایت وزارت کار خواهند بود.
حســینی نیا افــزود: ۴۵ درصد ورودی های 
فارغ التحصیــان  حرفــه ای  فنــی  ســازمان 
آمــوزش  هــدف  بــا  کــه  هســتند  دانشــگاه ها 
مهارت در مراکز فنی و حرفه ای کشــور ثبت نام 
می کننــد و اکثــر ایــن افــراد دارای مهــارت کار 

جذب بازار می شوند.

رئیــس ســازمان غــذا و دارو، گفــت کــه 
افزایــش قیمت ها با هماهنگی بیمه ها اســت 
و ســازمان غــذا و دارو، اصــوالً در نیمــه دوم 

سال به افزایش قیمت دارو اقدام می کند.
بهــرام دارایــی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه درصد 
خیلــی کمــی افزایــش قیمــت دارو داشــته ایم، 
تاکیــد کــرد: افزایــش قیمــت دارو ســاالنه اتفاق 
می افتــد، چون نمی خواهیم مــردم در نیمه اول 

سال دغدغه گرانی دارو را داشته باشند.
دارایــی در خصــوص تعــداد اقــام دارویــی 
که افزایش قیمت داشــته اند، گفت: تعداد آنها 
قابل توجه نیست و از سال گذشته کمتر است. 
با این حال مشغول رایزنی با سازمان و برنامه و 
بودجــه هســتیم تا آن اقــام دارویی که افزایش 
قیمت داشته اند و هنوز تحت پوشش بیمه قرار 

نگرفته اند، از سوی بیمه ها حمایت شوند.

در سه سال گذشته برخی 
داروها از بازار رسمی خارج و 

به بازار غیررسمی وارد شد
از ســوی دیگر حمیدرضا اینانلو، مدیرکل 
دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با 
بیــان اینکــه درحال حاضــر مهم ترین وظیفه ما 
ایجاد دسترسی پایدار به داروهاست، به ایلنا 
گفــت: بــا توجه به محدودیت هــای منابع ارزی 
در کشــور و اینکــه در شــروع نیمــه دوم ســال 

جــاری ارز کافی بــرای تامین داروهای موردنیاز 
بیمــاران بــه مــا تخصیــص داده نشــده اســت، 
اولویت بنــدی الزم را انجــام داده ایــم تــا دچــار 
کمبودهای گســترده نشویم و تمرکز اصلی مان 
را بــر تامیــن دارو گذاشــتیم تــا در پایــان ســال 
بتوانیــم پایــداری در تامیــن دارو را بــرای آن ها 
بــر  جــدی  نظــارت  آن  کنــار  در  کنیــم.  ایجــاد 
کیفیت داروهایی که تامین می کنیم، خواهیم 
داشت تا داروهایی که به دست مردم می رسد 
و بیمــاران آن را مصــرف می کننــد، از کیفیــت 
الزم برخــوردار باشــند و بتوانند باعث افزایش 

سامت بیماران شوند. 
او افــزود: همــان طــور کــه گفتــه شــد در 
شــروع نیمــه دوم ســال جــاری ارز الزم بــرای 
تامیــن دارو بــه ســازمان غــذا و دارو تخصیــص 
داده نشــد، امــا خوشــبختانه بــا دســتوری کــه 
چنــد هفتــه پیــش ریاســت محتــرم جمهــوری 
دادنــد و دســتور تامیــن ارز موردنیــاز را بــرای 
تامیــن دارو تا پایان ســال جاری صــادر کردند، 
امیدواریــم بــا اولویت بنــدی درســت و تامیــن 
داروهــای حیاتــی و ضروری بیمــاران، کمبودها 

را به کمتر از مقدار فعلی برســانیم. 
اینانلــو گفــت: تا پایان آذر بــرآورد ما این 
بــود کــه کمبودهــا بیــن ۴۰ تــا ۴۲ قلــم اســت. 
مــا کمبودهــای دارویی را براســاس نــام ژنریک 
داروها درنظر می گیریم و از نظر منطقی کمبود 
داروهــای برنــد کــه معــادل تولید داخــل وجود 

دارد، از نظر سازمان غذا و دارو جزو کمبودها 
بــه حســاب نمی آیــد، زیرا ما با منابــع ارزی که 
دراختیــار داریــم و براســاس آن اولویت بنــدی 
الزم را انجــام می دهیــم، بــرای تامین داروهای 
تولیــد داخــل و وارداتــی برنامه ریزی می کنیم و 
بــا توجــه به پیشــرفت های خوبی کــه در تولید 
دارو در داخــل کشــور داشــتیم و نظــارت جدی 
کــه بر کیفیت آن ها داریم، محوریت ما تامین 

دارو با تولیدات داخل است. 
اینانلــو گفــت: کمبــود داروهــای برنــد که 
مشابه تولیدات داخل دارند از نظر ما مشمول 
طرفــی  از  نمی شــود.  محســوب  دارو  کمبــود 
تجویــز تــک نســخه ای از ســوی پزشــکان نیــز 
ممنوع است و به هیچ عنوان جزو اقام دارای 
کمبود به حساب نمی آید. بی شک اگر ارز الزم 
تامین شود و ما با چالش ارزی روبرو نشویم، 

کمبودها را به کمتر از ۲۰ قلم می رسانیم. 
او بــا اشــاره بــه مشــکل قاچــاق دارو از 
کشــور گفــت: یارانــه ای کــه دولــت بــه اســم 
کشــور  داروســازی  بــه صنعــت  ترجیحــی  ارز 
بیمــاران  از  مالــی  محافظــت  بــرای  می دهــد، 
داروســت.  بــه  مــردم  دسترســی  افزایــش  و 
ممکن اســت در مســیر تخصیص ارز ترجیحی 
زنجیــره  ابتــدای  بــه  چندســال  ایــن  در  کــه 
اختصــاص می یافــت، تــا بــه انتهــای زنجیــره و 
به دســت مصرف کننده واقعی برســد، عده ای 
از ایــن بســتر سوءاســتفاده کــرده و دالالن و 

ســودجویان و قاچاقچیــان، بخشــی از داروهــا 
را از مســیر اصلــی خــودش خــارج کننــد و در 
مســیر غیررســمی آن را عرضــه کننــد، به ویژه 
در داروهــای گــران قیمتــی کــه یارانــه بخــش 
پوشــش می دهــد،  را  آن  قیمــت  از  عمــده ای 

چنین اتفاقاتی رخ می دهد. 
اینانلــو گفــت: بــه همیــن دلیــل دولــت 
محتــرم دغدغه ایــن را دارد که ضمن حفاظت 
مالــی از بیمــاران، مســیر تخصیــص یارانــه را 
اصــاح کنــد و یارانه بــه جای اینکه بــه ابتدای 
زنجیره داده شود، به انتهای زنجیره اختصاص 
یابد و در آنجا از مصرف کننده واقعی حمایت 
شــود، زیــرا اختــاف ارز ۴۲۰۰ تومانــی با بازار 
آزاد، برای برخی جذاب است و متاسفانه این 
ســودجویی ها در این ســه ســال صورت گرفته 
اســت کــه برخی داروهــا از بازار رســمی خارج 

شده و به بازار غیررسمی وارد شده است. 
او در ارتبــاط بــا کمبــود داروی فاکتــور ۹ 
که مربوط به بیماران هموفیلی اســت، گفت: 
کمبود این دارو که اخیرا نیز رسانه ای شد، به 
دلیــل همان مشــکل در تخصیص ارز بود. در 
برخی از رسانه ها بیان شده بود که موجودی 
این دارو به صفر رســیده اســت. چنین چیزی 
حقیقــت نــدارد و موجــودی ایــن داروهــا صفر 

نیست و ما حداقل موجودی الزم را داریم. 
کــه  نداریــم  ادعــا  مــا  گفــت:  اینانلــو 
موجودی کافی برای این دارو وجود دارد، زیرا 
ارز موردنیاز در شــروع نیمه دوم ســال جاری 
تخصیــص داده نشــده اســت و دســتوری هم 
کــه ریاســت محتــرم جمهوری دادنــد، در چند 
هفتــه اخیر صادر شــده اســت و اثرگذاری آن 
در تامین دارو طبیعتا زمانی حداقل ۴۰ تا ۴۵ 

روزه را به خود اختصاص می دهد. 
او افــزود: بــه همیــن خاطــر مــا حداقــل 
موجــودی را کــه از فاکتــور ۹ داریــم براســاس 
صــورت  درمــان  معاونــت  از  کــه  اســتعامی 
توزیــع  اضطــراری  مصــارف  بــرای  می گیــرد، 
می کنیــم، امــا خوشــبختانه همــان طــور کــه 
رئیــس جمهــوری محترم دســتور تامیــن ارز را 
دادنــد، برنامه ریــزی الزم را انجــام داده ایــم و 
تــا پایــان دی تقریبــا کمبودهــای ایــن دارو را 
برطــرف خواهیــم کــرد و برنامه ریــزی پایــداری 
و  بهمــن  دارو در ماه هــای  تامیــن  بــرای  نیــز 
اســفند و تــا پایان ســال جــاری داریم که برای 
بیمــاران هموفیلی مان به مقــدار کافی داروی 

فاکتور ۹تامین شود.

معاون درمان وزارت 
 بهداشت: آمار اومیکرون

در کشور به ۱۹۴ مورد رسید
معاون درمان وزارت بهداشــت، از شناسایی ۱۹۴ 
مــورد قطعــی اومیکرون در کشــور خبــر داد و گفت که 

نگران افزایش موارد اومیکرون هستیم.
ســعید کریمــی، بــا اشــاره بــه گذشــت دو ســال از 
پاندمــی کرونــا در کشــور، گفــت: هدف گــذاری ما تعالی 
خدماتی است که ارائه می دهیم و اولویت ما، دسترسی 

همگان به خدمات سامت است.
وی بــا تاکیــد بر اولویت بنــدی نیازها، تصریح کرد: 
منابــع محــدودی در اختیار داریم و باید بهره وری بهینه 
از منابع داشــته باشــیم. لذا، فرایندها باید حتماً اصاح 
شود و داشتن اطاعات خیلی مهم است. یعنی، دیتاها 

باید به روز به دست ما برسد تا تصمیم بگیریم.
داد:  ادامــه  بهداشــت  وزارت  درمــان  معــاون 
بایــد  لــذا،  هســتیم.  دور  ســامت  در  عدالــت  از  مــا 
محرومیت زدایــی کنیــم و ســند درمــان نوشــته شــده و 
بررســی کردیم که آیا به اهداف ســند رسیده ایم یا خیر. 
از همین رو، ســندهای مجزا برای اســتان های محروم و 

خیلی محروم، نوشته ایم.
وی بــه تکریــم ارباب رجــوع تاکید کرد و گفت: این 

موضوع را در بدنه معاونت درمان جا می اندازیم.
در  بیمارســتان ها  آمادگــی  بــه  ادامــه  در  کریمــی 
مواجهــه بــا آنفلوانــزا و اومیکــرون اشــاره کــرد و افــزود: 
تعــداد مراجعیــن ســرپایی بــا عائــم مشــکوک بــه کرونا 
روزانــه حــدود ۱۲۵۰ نفــر اســت و افزایــش قابل توجهی 
نداشــته ایم. در مــورد بســتری ها نیــز در حــدود ۵۸۰۰ 
بیمــار بــوده و افزایشــی نداشــته ایم. در آی ســی یــو نیز 

حدود ۱۴۰۰ بیمار بستری هستند.
وی گفــت: در مــورد اومیکــرون مــوارد مبتــا زیــاد 
شده و امروز)دوشنبه( به ۱۹۴ مورد قطعی رسیده و در 
حــال افزایش اســت. ما نگران افزایــش موارد اومیکرون 
هســتیم، زیرا ســرعت انتقال این ســویه شدیدتر است. 
بنابرایــن، تزریــق دوز ســوم واکســن کرونــا می توانــد در 

پیشگیری از ابتا به اومیکرون، مؤثر باشد.
کریمی افزود: امیدواریم وارد پیک بعدی نشــویم، 

اما بیمارستان ها در آماده باش هستند.
بــا  ارتبــاط  در  بهداشــت  وزارت  درمــان  معــاون 
نسخه نویســی الکترونیک، گفت: قطعاً مشکاتی وجود 

دارد، اما به تدریج این مشکات حل خواهد شد.
کریمی به افزایش موارد آنفلوانزا در بین مراجعان 
به بیمارستان ها اشاره کرد و افزود: فعاً نشانه هایی از 

وجود بیماری های ترکیبی مشاهده نشده است.
معــاون درمــان وزارت بهداشــت در مــورد کمبــود 
پزشــک در مناطق محروم کشــور، گفت: برای ماندگاری 
پزشــکان در مناطق محروم، باید تســهیات الزم فراهم 
شــود. یعنــی کاری کنیــم کــه یک پزشــک متخصص بعد 
از دوره تعهــدش، بــا رضایــت خاطــر خــودش بــه مناطق 
محروم برود. وی در واکنش به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دارو، گفت: باید کار کارشناسی در مجلس انجام شود، 
تــا در مــورد حــذف ایــن نــوع ارز صحبت کرد. امــا، آنچه 
مســلم اســت اینکه حمایت از حوزه ســامت برای سال 
آینــده در الیحــه بودجــه دیــده شــده و فکــر نمی کنم که 
نمایندگان مجلس بخواهند حوزه سامت را رها کنند.

کرونــا،  واکســن  ســوم  دوز  نــوع  دربــاره  کریمــی 
افزود: از نظر علمی درباره اینکه چه نوع دوز سومی از 
واکسن های کرونا مؤثرتر است، بین علما اختاف هایی 
وجــود دارد. ایــن مــوارد بایــد در کمیتــه علمی بررســی و 
تعییــن تکلیف شــود. بحث واردات هــم مربوط به حوزه 
معاونت درمان نیســت. وی در پاســخ به اینکه با وجود 
تزریق واکسن چرا هنوز کرونا مهار نشده است، گفت: 
ایــن موضــوع طبیعــی اســت و هیــچ واکســنی بــه ویــژه 
دربــاره کرونــا نــه ادعا می کنــد و نه می توانــد ۱۰۰ درصد 
بیماری را کنترل کند و هیچ کجای دنیا این طور نیست 
که اگر واکســن تزریق کردند، دیگر ۱۰۰ درصد کســی به 
بیماری مبتا نشود. بنابراین هدف ما از واکسیناسیون، 
کاهش میزان ابتاء و به ویژه کاهش موارد شدید ابتاء 
و مــرگ و میــر اســت. کریمــی درباره وضعیــت داروهای 
درمــان کرونــا، اظهــار داشــت: دربــاره داروهــا هــم فعاً 
داروهایــی را کــه در پروتــکل درمــان کشــور وجــود دارد، 
در کشور در دسترس هستند. داروهای جدیدی هم که 
گزارش می شود، باید در کمیته علمی مورد بررسی قرار 
گیرند، وگرنه دچار مشکاتی می شویم که قباً داشتیم 
کــه اصــاً آیــا ایــن دارو مؤثر هســت یــا خیر. ایــن موارد 
در کمیته علمی بررسی می شود تا هزینه-اثربخشی آن 

مشخص شود و بعد به پروتکل ها اضافه می شود.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر در حــوزه درمــان 
مشــکلی نداریــم. چنــد دارویــی هــم کــه اعام شــده که 
ممکن اســت مؤثر باشــند، در حال بررســی اســت و اگر 
بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه واقعــاً موثرنــد، وارد پروتکل 
می شــوند. بنابرایــن ایــن مــوارد در کمیتــه علمــی بحــث 
می شــود و اگــر بــه صــورت علمی بــه این نتیجه برســیم 
کــه مؤثــر اســت، اقــدام می شــود. معــاون درمــان وزارت 
بهداشــت دربــاره اجرای قانــون جوانی جمعیــت، گفت: 
اصل بر اجرای قانون جوانی جمعیت است. ما روی این 
قانون اصرار داریم و این کار باید از طریق علمی انجام 
شود. توصیه می کنم خبرنگاران هم در این زمینه خیلی 
وارد حواشــی نشــوند. بایــد تــاش کنیم که قانــون اجرا 
شود تا جمعیت جوانی داشته باشیم و با مشکل پیری 

و کاهش نرخ جمعیت مواجه نشویم.
کریمــی دربــاره بحــث بیمارستان ســازی در کشــور 
و ایمنــی بیمارســتان ها، افــزود: در حــوزه درمــان مــا در 
زمینه اعتباربخشــی بیمارســتان ها می توانیم ورود کنیم. 
یکــی از فاکتورهــای ما در اعتباربخشــی این اســت که اگر 
بیمارســتانی ناایمــن باشــد، در اعتباربخشــی و صــدور و 
تمدیــد پروانــه ســخت گیری می کنیم و بایــد اصاح کنند. 
بایــد توجه کرد که بســیاری از بیمارســتان ها فرســوده اند 
و ممکن اســت ۸۰ یا ۹۰ ســال قبل ســاخته شده باشند، 
به روز کردن این بیمارستان ها اقدامی است که باید انجام 

شود که معاونت توسعه در این زمینه عمل می کنند.

دبیر کمیته علمی 
کشوری مبارزه با کرونا: 

واکسیناسیون ۵ تا ۱۱ سال 
ضروری است

کرونــا  بــا  مبــارزه  کشــوری  علمــی  کمیتــه  دبیــر 
ضمــن تشــریح وضعیــت موجود کرونا، گفــت که بحث 
دلمیکرون یک بحث تئوزیک است که هنوز از مجامع 
علمــی و محققیــن کشــورهایی کــه شــیوع بیشــتری از 
اومیکرون را داشــتند، گزارش نشــده اســت. تلفیق دو 

سویه دلتا و امیکرون فعال وجود ندارد.
دکتــر حمیدرضــا جماعتــی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
گفــت: آنچــه که بیشــترین تاکیــد و بحــث کمیته علمی 
کشــور بــر آن اســت، موضــوع بخش هــای مراقبــت ویژه 
در کشــور اســت. بر اســاس گزارشــات حدود ۱۲ هزار و 
۵۰۰ تخت ICU  داریم که از نظر تعداد تخت به نسبت 

جمعیت مشابه کشورهای پیشرفته هستیم.
وی افــزود: با توجه به مشــکات موجود توصیه بر 
این اســت تا اســتراتژی های آموزشی به سمتی برود که 
گروه مراقبت های ویژه و پرستاران شاغل در بخش های 
ویــژه قــوی و آمــاده باشــند. از طرفی بایــد پژوهش های 
موجــود بــه ســمتی بــرود کــه بــر اســاس اولویت هــای 
جامعــه در خصــوص رفع مشــکات باشــد، یعنــی محور 

پژوهش ها رفع مشکات جامعه باشد.
 ۱۱ تــا   ۵ ســنین  واکسیناســیون  دربــاره  جماعتــی 
ســال نیــز گفــت: بر اســاس مطالعات صــورت گرفته در 
کشــورهای دیگــر دنیــا و اویدنس های موجــود دریافتیم 
کــه واکسیناســیون ایــن گــروه ســنی الزامــی اســت. بــا 
توجه به اینکه ســویه امیکرون در کشــورهای دیگری که 
گسترش وسیع تری داشته، بیشتر سنین پایین را مبتا 
کرده است و در برخی کشورها حتی آمار ابتا و بستری 
اطفــال را بــه ۳۰ درصد رســانده اســت، بــه همین دلیل 
واکسیناســیون این رده ســنی ضرورت دارد. او با تاکید 
بر اینکه اکنون در بیمارســتان ها مشــکلی برای پذیرش 
بیمــاران وجــود نــدارد، اظهــار کــرد: تاکیــد فعلــی مــا بــر 
رعایت پروتکل ها و تشــویق مردم به واکسیناســیون دز 
سوم است. وی در پایان درباره شیوع سویه های جدید 
کرونا از جمله دلمیکرون، تصریح کرد: بحث دلمیکرون 
یــک بحــث تئوریــک اســت کــه هنــوز از مجامــع علمی و 
محققین کشورهایی که شیوع بیشتری از اومیکرون را 
داشــتند، گزارش نشــده اســت. کامبینیشن )تلفیق( دو 

ویروس دلتا و امیکرون فعا وجود ندارد.

بیــان  بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
اینکــه مذاکــرات ما با شــرکت های بیمه ای 
بــرای عقــد قــرارداد جدیــد بیمــه تکمیلــی 
کــه  گفــت  اســت  شــده  آغــاز  فرهنگیــان 
بهتریــن بیمــه را انتخــاب می کنیــم یا بیمه 
قبلــی را تــداوم می دهیــم که همــکاران ما 
رضایت بیشــتری از وضعیت فعلی داشته 

باشند.
یوســف نــوری در گفت وگــو با ایســنا، 
دربــاره آخریــن وضــع عقــد قــرارداد بیمــه 
تکمیلــی فرهنگیــان کــه ابتــدای اســفند به 

پایــان می رســد اظهــار کــرد: طــی چنــد روز 
اخیر جلساتی با شرکت های بیمه گر برگزار 

شد و مذاکرات در حال انجام است.
وی افزود: به سمت بیمه بهتری پیش 
خواهیــم رفــت. مذاکرات ما با شــرکت های 
بیمه ای آغاز شده و در نهایت بهترین بیمه 
را انتخــاب می کنیــم یا بیمــه قبلی را تداوم 
می دهیم که همکاران ما رضایت بیشــتری 

از وضع فعلی داشته باشند.
وزیــر آموزش و پرورش بــا بیان اینکه 
بیمــه و درمــان تعییــن  بــرای  را  گــروه  دو 

کردیــم گفــت: بــه نظــر می رســد ظرفیــت 
بــرای بازگشــت به بیمه طایــی و در زمانی 
کــه بنــده خــودم مدیــر بودجه بــودم وجود 
داشــته باشــد. امیــد اســت بحــث بیمــه را 

بتوانیم تا آخر ماه به نتیجه برسانیم.
قرارداد فعلی بیمه تکمیلی فرهنگیان 
شــرکت  بــا   ۱۳۹۹ ســال  اســفند  اول  از 
آتیه ســازان حافــظ منعقــد شــده بــود و تــا 
اسفند ۱۴۰۰ ادامه دارد. حق بیمه تکمیلی 
این قرارداد به ازای هر نفر ۴۹ هزار و ۵۰۰ 

تومان تعیین شده بود.

آغاز مذاکرات برای 
عقد بیمه تکمیلی 

جدید فرهنگیان

شناسایی ۴۴۰ فرصت شغلی کم سرمایه در کشور

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک اهواز: بازار مسکن 
کشش افزایش قیمت را ندارد

 رئیس سازمان غذا و دارو: قیمت دارو
با هماهنگی بیمه ها افزایش می یابد


