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بازارصنایــع  حرفــه ای  تولیدکننــدگان 
غذایی»رَنجیس« در فرانســه  بــه توانمندی های 
خود در تولید بسیار مطمئن هستند. ویژگی آنها 
مراقبت خاص از پشــتیبانی و تدارکات به عنوان 

حلقه اصلی زنجیره تولید است. 
بازارصنایع غذایی»رَنجیس« در فرانسه روز 
دوشنبه۱۰ ژانویه)۲۰دی(  فعاالن بخش های صنایع، 

کشاورزی، حمل ونقل و توزیع را گردهم  آورد. 
تمــام ایــن تالش هــا بــرای حمایــت از صنایــع غذایــی اســت. 
درحالیکه به تدریج حضور کارکنان در بخش های مختلف به دلیل 
ظهور اُمیکرون کمرنگ تر می شود دولت تالش می کند تا خاطرات تلخ 
موج قبلی کرونا تکرار نشود. در این موج تقاضای باال فشار سنگینی 
بر زنجیره پشتیبانی و تدارکات وارد کرد تا حدی که هر آن در معرض 

توقف کامل قرار گرفت. 
هفتــه گذشــته هســته مقابلــه با بحــران کرونا  که در ســال 
۲۰۲۰)۱۳۹۸(   در وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه تشکیل شده بود، 
مجــددا  فعالیــت خود را آغــاز کرد و از اتحادیه های تولید و توزیع 
مواد غذایی دعوت کرد تا در مورد افزایش تعداد کارکنان مستقر 
در منــازل بــه دلیل شــیوع اُمیکرون و همچنین میــزان مخاطرات 

احتمالی تهدیدکننده زنجیره تدارکات و پشتیبانی 
بحث و بررســی کنند.  تولید به طور کلی موضوع 
نگران کننده ای به نظر نمی آید چراکه کارخانه ها و 
مغازه ها فراگرفته اند چگونه با ۳۰ تا ۳۵ درصد نیروی 

کار غایب به فعالیت خود ادامه دهند. 
کارشناســان حرفه ای صنایــع غذایی بیش از 
پیش تالش می کنند تا حلقه تدارکات و پشتیبانی 
را به عنوان حلقه اصلی زنجیره تولید مواد غذایی 
تقویــت کننــد. بنــا بــه گفتــه مدیــران اتحادیه های 
شرکت های حمل و نقل و پشتیبانی مواد غذایی، نظارت جدی بر 
این امر همواره انجام می شود تا میزان غیبت کارکنان از حد ۵ تا ۷ 

درصد تجاوز نکند. 
وزیر کشاورزی نیز به نوبه خود روز دوشنبه۱۰ ژانویه)۲۰ دی( 
از فعاالن این حوزه از جمله سندیکاهای کشاورزی، صنعتی، حمل 
ونقل، توزیع، عمده فروشان و رستوران داران دعوت می کند تا در مورد 
موضوعات مهمی چون توقف احتمالی تولید، تعداد خطوط تولید 
تعطیل شده و همچنین بخش های دارای چالش تدارکاتی در حوزه 
صنایع و کشاورزی مانند بسته بندی به بحث و گفت وگو بپردازند. 
وزیر کشاورزی همچنین تأکید کرد:» نظارت جدی بر فعالیت های 
بهداشتی کشتارگاه ها اعمال می شود تا ادامه کار آنها تضمین شود.«  

از سوی دیگر »دمینیک شارژه« رئیس تعاونی کشاورزی فرانسه 
که ۴۰ درصد فعالیت های غذایی و کشاورزی فرانسه را در اختیار دارد 
معتقد است:»اگرچه حتی با ۱۰ درصد غیبت کارکنان تهدیدی متوجه 
امر ذخیره سازی مواد غذایی در مغازه ها نیست اما به هرحال می توان 
آن را به عنوان چالشی تحت نظر داشت. نگرانی اصلی ظرف چند 
هفته آینده هنگام ظهور موج جدید در نیمه ژانویه بروز خواهد کرد.«
»ژاک کرِِسل« نماینده عمومی فدراسیون بازرگانی و توزیع 
نیز معتقد است:»اگر مدارس با قوانین آسان در خصوص رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی کرونا باز باشند خطر ابتالی صدها هزار 
نفری، زنجیره تولید مواد غذایی را تهدید می کند.« عالوه بر موضوع 
افراد غایب موضوع اجناس تحویل شده با نشانهای خاص در انبارها 
نیز به دقت بررسی خواهند شد. همه چیز برای یک توزیع بزرگ آماده 
می شود. صنعتگران نیز در این قبیل جلسات شرکت داشته اند و بر 
به تعویق انداختن ها تاکید داشته اند تا بتوانند جایگزین های مناسب 
پیدا کنند. در برخی کارخانه ها خطوط برخی خوشه های صنعتی 
متوقف شده اند. مدیران آنها در نظر دارند به طور موقت تولید را 
تعطیل کنند. برخی صنعتگران نیز طی نامه ای به »برونو لومِر« از وی 
تقاضای مهلت قانونی برای جلوگیری از جریمه های تاخیر در تحویل 

اجناس به مغازه ها تا بهبود وضع بهداشتی کرده اند.
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حمایت دولت فرانسه از صنایع غذایی در برابر سویه اُمیکرون

دکتر مهدی کریمی تفرشی

رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو

گرایــش جهانــی بــه الگــوی توســعه مبتنــی 
بر اقتصاد آزاد و افزایش صادرات، موجب شده 
کشــورهای منطقــه ای و فرامنطقــه ای بــه ســوی 
همــکاری در زمینــه تجــارت و صنعــت، به عنوان 
ابزاری کارآمد برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 
قــدم بردارنــد. بــر این اســاس ســازمان همکاری 
اقتصادی )اکو( توسعه اقتصادی کشورهای عضو 

را مدنظر قرار داده است. 
اکــو یــک ســازمان منطقه ای دولتی محســوب می شــود که 
در سال ۱۹۸۵ از سوی ایران، پاکستان و ترکیه با هدف پیشبرد 
همکاری هــای اقتصــادی، فنی و فرهنگی میان کشــور های عضو 
تاسیس شد. اکو در واقع جانشین سازمان همکاری منطقه ای 
برای توسعه )RCD( است که از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۹ موجودیت 
داشت. در سال ۱۹۹۲، این سازمان با پذیرفتن هفت عضو کشور 
جدید شــامل افغانســتان، آذربایجان، قزاقســتان، قرقیزستان، 
تاجیکســتان، ترکمنستان و ازبکستان مورد توجه بیشتری قرار 

گرفت.
مهمترین نقش اکو برای کشــورهای عضو، توســعه روابط 
اقتصادی آن است. اگر چه با موانع اقتصادی- سیاسی فراوانی 

مواجه است.
گرایش جهانی برای پذیرش الگوی توسعه مبتنی بر اقتصاد 
بازار و افزایش صادرات، سبب شده کشورهای عضو اکو نیز به 
افزایــش ســرعت آزادســازی اقتصــادی و نقــش فزاینــده بخــش 

خصوصی در توسعه اقتصادی توجه ویژه ای داشته باشند. 
علیرغم چشم انداز روشن و اهداف توسعه ای مهمی که این 
سازمان دارد هنوز نتوانسته به جایگاه قابل قبولی دست پیدا کرده 

و اهداف منطقه ای خود را محقق کند.
آمارها نشان دهنده این است که در سال ۲۰۱۴،  تبادالت 
تجاری بین کشورهای عضو این سازمان تنها ۸ درصد از تجارت 
خارجی کشورهای عضو را در برداشته است و این نشانگر توسعه 
نیافتن بخش بازرگانی در میان کشورهای عضو است. در حالیکه 
بعد از تاسیس اتحادیه اروپا، حدود ۸۰ درصد از تجارت کشورهای 

عضو در درون خود اتحادیه انجام گرفته است.
یکی از ابزارهای مهمی که به منظور گسترش مبادالت درون 
منطقه ای استفاده می شود، کاهش تعرفه های گمرکی و تخفیف 
تعرفه برای کاالهای وارد شده از سایر کشورهای عضو است. در 
این زمینه کشورهای عضو اکو با عقد موافقتنامه هایی برای کاهش 

تعرفه برخی از کاالهای وارداتی خود اقدام کرده اند.
در حال حاضر اقتصاد کشــورهای عضو اکو عموما توســعه 
نیافته، وابسته، تک محصولی، صادرکننده مواد خام و واردکننده 
کاالهــای ســاخته شــده مصرفی اســت و این ویژگی هــا، اقتصاد 
کشورهای عضو را بیشتر به اقتصادهای رقیب و نه مکمل تبدیل 
کــرده اســت، هرچنــد این ســاختارها در حال دگرگونی اســت و 
کشورهای عضو در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و صنایع و 

خروج از اقتصاد تک محصولی تالش می کنند.

بــرای ادغــام موثــر و کارآمــد 
کشــورهای عضــو اکــو در فرآینــد 
بــه ویــژه  اقتصــاد  جهانــی شــدن 
عضویت در سازمان تجارت جهانی، 
پیش زمینه هــا و زیرســاخت هایی 
از  شــود  فراهــم  کــه  اســت  الزم 
جمله ســرعت بخشــیدن به روند 
خصوصی ســازی و خارج شــدن از 
اقتصاد دولتی، آزادسازی و تنظیم 

بازار به ویژه خدمات، تالش در جهت جذب سرمایه های خارجی و 
کاهش تدریجی تعرفه ها، گرایش به سمت سیاست های بازارمحور 
و الــزام شــرکت های تجاری به افزایش کیفیــت کاالها می تواند 
زمینه ساز رشد فزاینده تحقق اهداف جهانی شدن اقتصاد باشد.
نقش سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان در انتقال ثروت 
عظیــم انــرژی در میان کشــورهای عضو اکو بســیار موثر و حائز 
اهمیت است. نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به انرژی یک فرصت 
مهم را پیش روی اکو قرار داده است که این سه کشور می توانند 

از این فرصت طالیی بهره برداری کنند.
در حال حاضر بخش عمده ای از گاز مصرفی اروپا از روسیه، 
نروژ و الجزایر تامین می شود. این امر در کنار بروز برخی مشکالت 
سیاسی بین اروپا و روسیه مشکالت فراوانی را برای اروپایی ها در 
پی داشت. بنابراین در صورت اتخاذ یک موضع هماهنگ در بخش 
انرژی، شرایط کنونی فرصت بزرگی را در اختیار اعضای اکو قرار 
می دهد که با برنامه ریزی مناسب می توان از آن به نفع کشورهای 

عضو بهره برداری کرد.
ایران که از بنیانگذاران این سازمان است، به یکی از محور های 
اصلی و تعیین کننده در منطقه تبدیل شده است که یکی از عوامل 
آن جایگاه ایران در بازار انرژی جهان است. منابع چشمگیر انرژی 
و امکان انتقال آن به بازارهای جهانی، اهمیت و اعتبار ایران را در 
منطقه بسیار افزایش داده است. ایران، موافقت نامه های همکاری 
چندجانبه متعددی را با کشورهای این منطقه امضا کرده است. 
ایران، یکی از بهترین مسیرهای انتقال انرژی از این منطقه به 

جهان است.
ایران به دلیل داشتن مرز زمینی با ۵ کشور دیگر عضو و دارا 
بودن موقعیت استراتژیک جغرافیائی برای برقراری اتصال سایر 
اعضا به آب های بین المللی و نیز به دلیل استقرار دبیرخانه دائمی 
اکو در تهران از موقعیت محوری در این سازمان برخوردار است. از 
سویی دیگر محصور بودن کشورهای آسیای مرکزی که عضو این 
سازمان هستند باعث شده که اهمیت داشتن روابط اقتصادی و 
تجاری این کشورها با ایران از اهمیت بسیاری برای این کشورها 

برخوردار باشد.
نقش سازمان اکو در احیای جاده ابریشم نقشی بسیار موثر 
و حیاتی می باشد. طرح جاده ابریشم جدید به عنوان یک طرح 
بسیار طالیی در جهت گسترش مبادالت تجاری و رشد فزاینده 
اقتصادی کشورهای عضو اکو که در کمربند جاده ابریشم هستند 
باید مورد توجه و بازنگری خاص کشورهای عضو اکو قرار گیرد. چرا 
که این سازمان می تواند با پشتیبانی از این طرح، به رفع موانع و 

چالش های موجود در این طرح مبادرت ورزد و به 
احیای این پروژه کمک موثری کند.

 کشور ما به عنوان یکی از مهمترین کشورهای 
مسیر جاده ابریشم جدید، می تواند نقش مهم و 
کلیدی در تسریع اجرایی شدن آن ایفا کند. ایران از 
نظر چین، عنصر مرکزی در کمربند اقتصادی جاده 
ابریشم است و موقعیت استراتژیک جغرافیایی 
آن، به کشــورمان در برنامه چین جایگاه حیاتی 
بخشیده است، لذا ایران می تواند محل عبور دو 

جاده دریایی و زمینی ابریشم باشد.
ایران یکی از اصلی ترین گذرگاه ها و کریدورها برای اجرای 
طرح ها و پروژه های بزرگ اقتصادی بوده و هســت. با توجه به 
موقعیت جغرافیایی ایران، انتظار می رود کشورمان جایگاه خوبی 

در راهبرد تزانزیتی چین داشته باشد.
ایــران با داشــتن منابع عظیــم نفت و گاز و قرار گرفتن در 
»هارتلنــد انــرژی« موقعیــت جغرافیایــی خوبی برای مشــارکت 
و بهره گرفتــن از مزایــای پــروژه راه ابریشــم چین دارد. موقعیت 
ژئواستراتژیک ایران که در مرز دریای خزر و خلیج فارس قرار گرفته 
برای چین مهم است و این کشور خواهان مشارکت جدی ایران 

در این پروژه است.
قطعــا ایــران بــه عنــوان یــک قطــب اساســی در ســازمان 
همکاری های اقتصادی اکو و نیز یک گذرگاه کلیدی در پروژه راه 
ابریشم می تواند از امکانات و مزایای این سازمان برای احیای جاده 
ابریشم و گسترش مناسبات تجاری بین کشورهای عضو استفاده 

کند و خود به یک قطب اقتصادی در منطقه تبدیل شود.
برای تحقق این هدف مهم، ایجاد جذابیت و اقتصادی کردن 
ترانزیت برای افزایش قدرت رقابت با کشــورهای دیگر به ویژه 
کشورهای همسایه را باید در اولویت سیاست های اقتصادی خود 
قرار دهیم. کنوانســیون ها و موافقت نامه های بین المللی مهم 
حوزه حمل و نقل و ترانزیت را باید جدی بگیریم. باید از ظرفیت 
باالی ناوگان حمل و نقل کشورمان استفاده کنیم و به سرعت 
زیرساخت ها را در این حوزه تقویت کنیم و در صدد رفع کمبودها 
و مشکالت موجود برآییم. برای تقویت این زیرساخت ها و رشد 
و توسعه در این حوزه قطعا اجالس سران اکو می تواند فرصتی 
مناســب برای کشــورمان در جهت بهره منــدی از توافق نامه های 
اقتصادی و تقویت مناسبات سیاسی و اقتصادی باشد که قطعا 
می تواند جایگاه ایران را در پروژه راه ابریشم مستحکم تر کند.
احیای جاده ابریشم باید به عنوان یکی از پروژه ها و طرح های 
اقتصادی کلیدی در سازمان همکاری های اقتصادی اکو مطرح شود 
و به عنوان یکی از اهداف اصلی این سازمان در دست بررسی 
و اقدام قرار گیرد. چرا که حضور موثر اکو در بحث احیای جاده 
ابریشم می تواند به ایجاد منافع اقتصادی فزاینده برای کشورهای 
عضو و تحقق بسیاری از اهداف اقتصادی این سارمان کمک کند.
گسترش مناسبات تجاری کشورهای عضو اکو با چین به 
عنوان یکی از ابرقدرت های اقتصادی جهان و دور زدن آمریکا و 
کنار زدن این کشور از گردونه مناسبات تجاری منطقه، می تواند از 

مهمترین دستاوردهای اتصال اکو با پروژه راه ابریشم باشد.

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

مشارکت در طرح احیای جاده ابریشم 
گامی مهم در جهت تحقق اهداف اقتصادی اکو
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هوالرزاق

 حزب کارگر بریتانیا خواستار محافظت
از مردم در برابر افزایش قبوض انرژی است

ترجمه: سلیم حیدری

 سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا
تا سال۲۰۵۰ در نسل جدید صنعت هسته ای

رشد ۲۵ درصدی ارزش تجارت ایران در پاییز

حــزب اصلی اپوزیســیون کارگر بریتانیا 
بــرای  تــا  خواســت  دولــت  از  یکشــنبه  روز 
افزایــش  از خانواده هــا در برابــر  محافظــت 
هزینه های برق اقدامات بیشتری انجام دهد 
و خواســتار اعمــال مالیاتی بــادآورده بر نفت 
و گاز دریــای شــمال شــد تــا بــه مــردم کمــک 
بیشــتری بــرای مقابلــه بــا قبــوض روبه رشــد 

انرژی ارائه کند.
حزب کارگر )که در نظرسنجی ها پیشتاز 

محافظه کاران حاکم است( مایل است دستور کار انرژی را تنظیم 
کند و بر نخست وزیر بوریس جانسون فشار بیاورد تا قبل از 
افزایش قابل انتظار سقف قیمت ها، اقدام کند. این افزایش 
قیمت حداکثر نرخی است که یک تامین کننده می تواند ساالنه 
با اعمال تعرفه دوگانه سوخت در انگلستان، اسکاتلند و ولز 

دریافت کند.
افزایــش شــدید هزینه های فروش عمده انــرژی بر این 
صنعت فشار وارد کرده است، به طوری که بیش از ۲۰ شرکت 
انرژی که گاز و برق را به خانه ها و مشاغل می رسانند، از سپتامبر 
سقوط کرده اند و با قیمت های عمده فروشی باال دست و پنجه 
نرم می کنند. این در حالی است که تنظیم کننده سقف قیمت ها، 
میزان افزایش  قیمت فروش به مشتریان را محدود می کند.
آف جم گفت: »در هفته های اخیر افزایش بی سابقه ای در 
قیمت جهانی گاز وجود داشته است که بر تامین کنندگان گاز 

فشار مالی وارد می کند«.
حزب اپوزیسیون گفت که طرح آنها حمایت از خانوارهای 
فقیرتر را افزایش می دهد و مالیات بر ارزش افزوده )VAT( را 

از قبوض گاز و برق خانگی به مدت یک سال 
حذف می کند. جانسون حذف مالیات را »ساز 
بی صدا« نامیده است، زیرا به افرادی که لزوماً 
به چنین حمایتی نیاز ندارند نیز کمک می کند. 
وی افزود: »بحث این است که حذف مالیات 
بــر ارزش افــزوده یک راهکار بی فایده اســت، 
و مشکل اینجاست که شما در نهایت قبوض 
سوخت را برای بسیاری از افرادی که احتماالً به 
حمایت مستقیم نیاز ندارند کاهش می دهید.«
ریچــل ریــوز، رئیس امور مالی حــزب کارگر در بیانیه ای 
گفت: »بحران قیمت گاز جهانی است، اما ده سال از سیاست 
شکســت خورده محافظــه کاران در زمینــه انــرژی می گــذرد و 
سردرگمی و تأخیر، بحران قیمتی را ایجاد کرده است که همه آن 

را احساس می کنند«.
در آستانه برگزاری رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در 
سال ۲۰۱۶، بوریس جانسون استدالل کرد که با خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا، لندن می تواند مالیات بر ارزش افزوده قبوض انرژی 
خانوارها را کاهش دهد تا به »فقیرترین خانوارها« کمک کند. 
قولی که ریوز می گوید: نخست وزیر اکنون باید به آن عمل کند.
او به اسکای نیوز گفت: »قبض ها را نمی توان با وعده های 
شکست خورده پرداخت کرد. دولت باید به تعهدی که نخست 
وزیر مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده از قیمت گاز و برق 
داده است، احترام بگذارد.« »اگر االن زمان انجام آن نیست، 
پــس صادقانــه باید بگویم واقعا نمی دانم چه زمانی مناســب 

است.«
منبع: رویترز

» تیِری بروتون« کمیسیر اروپا در امور 
بازارهای داخلی معتقد است:»سبز نامیدن 
صنعت هســته ای موضوعی جدی برای گذار 
و  می شــود  محســوب  پــاک  انرژی هــای  بــه 
بــرای ایجــاد نســل جدیــدی از نیروگاه هــای 
هســته ای نیاز به سرمایه گذاری۵00 میلیارد 
یورویی تا ســال ۲0۵0)14۲8( اجتناب ناپذیر 
اســت. بــرای حفــظ نیروگاه هــای هســته ای 
فعلی تا ســال ۲0۳0) 1408( ســرمایه گذاری 

۵0 میلیــارد یورویــی و بــرای نســل جدید ایــن نیروگاه ها تا 
ســال ۲0۵0)14۲8( ۵00 میلیــارد یــورو ســرمایه گذاری نیاز 

است.«
۳۱ دسامبر ۲۰۲۱) ۱۰ دی ۱۴۰۰( کمیسیون اروپا صنایع 
گاز و هسته ای را از نوع صنایع پاک و سبز برای دوران گذر 
به انرژی های پاک نامید تا از این مجرا تأمین منابع مالی به 
منظور ایجاد تأسیسات برای مبارزه با گرمایش زمین تسهیل 
شود. این نوع رده بندی تأمین سرمایه برای آنها را به جهت 
آنکه سبز نام گذاری شده اند، تسهیل می کند. هدف اتحادیه 
اروپا در کربن زدایی کامل تا سال ۲۰۵۰)۱۴۲۸( ایجاب می کند 
در این زمینه سرمایه گذاری های هنگفتی انجام شود. به همین 
منظــور نــوع رده بنــدی صنایع نیز در تأمیــن منابع مالی این 

سرمایه گذاری ها مؤثر است. 

در  اروپــا  کمیســیر  بروتــون«  ِــری  »تی
امــور بازارهــای داخلــی همچنین بــر این باور 
است:» گذر به دوران انرژی های پاک انقالب 
صنعتی دیگری به نحوی شگفت انگیز محسوب 
می شــود. بدیــن ترتیب انــواع انرژی های پاک 
نیازمند سرمایه گذاری های خاص خود هستند. 
به عنوان مثال انرژی های تجدیدپذیر نیازمند 
ســرمایه گذاری ۶۵ میلیــارد یورویــی در ســال 
هستند. به این رقم باید ۴۵ میلیارد یورو بابت 

تأمین تجهیزات اضافی در این انرژی ها را اضافه کرد.« 
بــه عقیــده وی در حال حاضر ۲۶درصد برق تولیدی در 
اتحادیه اروپا محصول نیروگاه های هسته ای است و در سال 
۲۰۵۰ )۲۰۲۸( این رقم به ۱۵ درصد در کنار سایر منابع تولید 
بــرق خواهــد رســید. این موضوع در میان کشــورهای عضور 
اتحادیه اروپا موافقانی از جمله فرانسه و مخالفانی از جمله 
آلمان و اتریش دارد که مباحثات جدی میان آنها در جریان 
است. کمیسیون اروپا ۳۱ دسامبر )۱۰ دی( پیش نویس متن 
پیشنهادی خود را در این خصوص برای اعضای اتحادیه اروپا 
فرســتاده اســت. از جملــه شــرایط مهــم در ایــن پیش نویس 
گذاشتن محدودیت های زمانی برای دریافت مجوزهای ساخت 
نیروگاه های هسته ای جدید تا قبل از سال ۲۰۴۵)۱۴۲۳( است.
منبع: لوموند

بنابر اعالم ســخنگوی گمرک، ارزش تجارت کشور در 
پاییز امســال نســبت به پاییز ســال قبل ۲۵ درصد از لحاظ 

ارزش رشد داشته است.
به گزارش ایلنا، سیدروح اله لطیفی، سخنگوی گمرک 
اظهار کرد : کل تجارت کشور در ۹ ماهه امسال ۱۲۲میلیون 
و ۴۵۲هــزار تــن کاال بــه ارزش ۷۲میلیارد و ۸۳میلیون دالر 
بود که سهم فصل پاییز ۴۳میلیون و ۳۱۸هزار تن به ارزش 
۲۷میلیارد و ۱۵۶میلیون دالر بوده است. وی افزود: تجارت 
پاییزی کشور)مجموع صادرات و واردات( نسبت به فصل سوم 
سال قبل، کاهش ۹درصدی در وزن وافزایش ۲۵درصدی در 
ارزش را تجربه کرده است و نسبت به فصل تابستان ۷درصد 
در وزن و ۱۴درصد در ارزش و نسبت به بهار ۱۲درصد در وزن و 

۲۸درصد در ارزش رشد داشته است.
لطیفی در خصوص میزان صادرات در فصل پاییز گفت: 
از مجموع صادرات ۹۲میلیون و ۳۳۳هزار تنی کشور به ارزش 

۳۵میلیــارد و ۱۴۱میلیــون دالر در ۹مــاه ســال، ۳۲میلیون و 
۳۳۷هزار تن کاال به ارزش ۱۳میلیارد و ۳۳۵میلیون دالر در 
فصل پاییز به سایر کشورها صادر شد که نسبت به پاییز سال 
قبل از لحاظ ارزش ۱۷ درصد، نسبت به تابستان سال جاری 
۲۰درصد و نسبت به فصل بهار ۲۵درصد افزایش داشته است.
ســخنگوی گمــرک در خصوص واردات کشــور در فصل 
سوم سال گفت: از مجموع ۳۰میلیون و ۱۱۹هزار تن کاالی 
وارده به کشور به ارزش ۳۶میلیارد و ۹۴۲میلیون دالر در ۹ماه 
سال جاری، ۱۰میلیون و ۹۸۱هزار تن کاال به ارزش ۱۳میلیارد 
و ۸۲۱میلیون دالر مربوط به پاییز بوده که نســبت به پاییز 
ســال قبــل ۳۰درصــد در وزن و ۳۷درصــد در ارزش افزایش 
داشته است. وی افزود: واردات کشور در فصل پاییز نسبت به 
تابستان، چهار درصد در وزن و پنج و نیم درصد در ارزش بیشتر 
شده و نسبت به فصل بهار نیز ۲۸درصد در وزن و ۱۶درصد در 

ارزش رشد داشته است.
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هشدارها به واقعیت پیوست
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس: در مصوبه قیر رایگان انحراف ایجاد شد

مجلــس  در   1401 بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  عضــو 
شــورای اســالمی، انحرافــات قانــون قیر رایــگان را غیرقابل 
قبول عنوان کرد و گفت که البته هم دولت و هم مجلس 
در قانون قیر رایگان به دنبال حل مشکالت مناطق محروم 

هستند.
به گزارش تسنیم، فسادها و رانت های موجود در طرح 
توزیع قیر رایگان، پس از چند سال اجرا در هفته های اخیر 
واکنش های صریحی را در مجلس شورای اسالمی برانگیخته 
است، امری که تصویب دوباره این طرح در الیحه بودجه ۱۴۰۱ را 
با ابهام زیادی مواجه کرده است. این دسته از نمایندگان منتقد 
ایــن طرح می گویند: نیت های خوب مانند آســفالت راه های 
روستایی به تنهایی نمی تواند بهانه یا انگیزه خوبی برای تسهیل 
شرایط رانت و فساد در زمینه قیر، آن هم در این اندازه ها و 

این ارقام باشد.
در همین رابطه، مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، انحرافات قانون قیر رایگان را غیرقابل 
قبول عنوان کرد و گفت: هم دولت و هم مجلس در قانون 
قیر رایگان به دنبال حل مشــکالت مناطق محروم هســتند، 
اما درعین حال باید سازوکاری داشته باشند تا در بخش قیر 

فسادی اتفاق نیفتد.
او بــا تأکیــد بــر اینکه مصوبات مربوط به قیر رایگان در 
چند سال گذشته با انحرافاتی مواجه و بعضاً موجب فساد 
شده است که باید به طور قطع مانع آن شد، تصریح کرد: در 
چند سال گذشته قیر رایگان تصویب شده مربوط به آسفالت 
کــردن جاده هــای روســتایی و مناطق محروم مورد اســتفاده 
قرار می گرفته است و زمانی که قیر رایگان تصویب نمی شد، 
رسیدگی به راه های روستایی و شهرهای کم جمعیت و مناطق 

محروم دچار مشکل می  شد.
رضاخواه ادامه داد: بنابراین قیر رایگان یا همان تهاتری 
هــم معایبــی دارد و هم مزایا، اما راه حل بهتر این اســت که 
هم جلوی معایب گرفته شود و هم در عین حال رسیدگی به 
شهرهای کم جمعیت و مناطق محروم مورد غفلت واقع نشود.
ایــن نماینــده مجلــس افزود: رســیدگی بــه معضالت و 
مشــکالت مناطق محروم و مشــکالت کشــور با توافق دولت 
و مجلــس امکان پذیــر اســت، به اعتقاد مــن هم دولت و هم 
مجلس به دنبال حل مشکالت مناطق محروم و مشکالت عمده 
کشور هستند اما درعین حال باید سازوکاری داشته باشند تا در 

بخش قیر مفسده انگیزی اتفاق نیفتد.
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پایان دی، آخرین مهلت 
تعیین تکلیف دستگاه های 

کارتخوان
امــور ســازمان مقــررات تنظیــم مرکــز رئیــس
مالیاتــیکشــورگفتکــهآخرینمهلــتتعیینتکلیف

دستگاههایکارتخوان،پایاندیسالجاریاست.
بــه گــزارش ســازمان امــور مالیاتــی ایــران، محمد 
برزگــری، بــا بیــان اینکــه ســازمان امــور مالیاتی کشــور 
بــا همــکاری بانک مرکزی در حال ســاماندهی و تعیین 
درگاه هــای  و  بانکــی  کارتخــوان  دســتگاه های  تکلیــف 
پرداخــت الکترونیکــی و اتصال آنها بــه پرونده مالیاتی 
اقتصــادی  فعــاالن  کلیــه  کــرد:  خاطرنشــان  اســت، 
دارای ابــزار پرداخت هــای بانکــی می تواننــد با ورود به 
بــه نشــانی الکترونیــک مالیاتــی   درگاه ملــی خدمــات 
my.tax.gov.ir بــرای ایجــاد تناظــر بیــن دســتگاه های 
کارتخــوان و پرونــده مالیاتــی حداکثــری تــا پایــان دی 

ســال جاری اقدام کنند.
او تاکید کرد: تمامی دســتگاه های کارتخوان بانکی 
و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده 

مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

جریمه های نقدی تخلفات 
قانون نظام صنفی کشور 

اصالح شد
هیئــتوزیران،جریمههــاینقدیتخلفاتقانون

نظامصنفیکشوررااصالحوتعدیلکرد.
تهــران، محمــد مخبــر،  اتــاق اصنــاف  گــزارش  بــه 
معــاون اول رئیس جمهــوری تصویب نامــه هیئت وزیران 
درخصــوص »اصــاح جریمه های نقــدی تخلفات مندرج 
در قانــون نظــام صنفــی کشــور« را طــی نامــه شــماره 
12۷۷14در تاریــخ هجدهــم دی جــاری بــرای اجــرا بــه 
وزارتخانه هــای اقتصــاد، صمــت، دادگســتری و ســازمان 

برنامه و بودجه کشور اباغ کرد.
بر اســاس این مصوبه، جریمه های نقدی تخلفات 

قانون نظام صنفی کشور اصاح و تعدیل شد.
جریمه هــای نقدی تخلفــات مندرج در قانون نظام 
صنفــی کشــور -مصــوب 13۹2- و اصاحات بعدی آن به 

شرح زیر اصاح می شود:

هیئت وزیران این مصوبه را در پی پیشنهاد وزارت 
دادگســتری و بــه اســتناد مــاده )28( اصاحــی قانــون 

مجازات اسامی -مصوب 13۹۹- تصویب کرده است.

لیست کاالهای منتخب 
 مشمول قیمت گذاری

اعالم شد
ســازمانحمایــتلیســتجدیــدکاالهــایمنتخب

مشمولقیمتگذاریرااعالمکرد.
حمایــت  ســازمان  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
تصمیمــات  بنابــر  تولیدکننــدگان،  و  مصرف کننــدگان 
متخــذه و بــا عنایــت بــه ضــرورت و نقــش حاکمیــت در 
کنترل بازار و حســب تاکیدات ریاســت محترم جمهوری 
و بــا رویکــرد حمایــت از مصرف کننــدگان هرگونــه تغییر 
قانونــی  دســتگاه های  طــرف  از  منتخــب  اقــام  قیمــت 
قیمت گذاری، پس از ارائه مســتندات و مدارک مربوطه 
و انجام محاســبات کارشناسی از سوی سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان و طــرح و تصویــب در 

ستاد تنظیم بازار صورت خواهد گرفت.
اقام منتخب اعامی به این شــرح اســت: لبنیات 
پرمصرف )ماست ساده، شیر کم چرب، پنیر uf (، شیر 
خــام، حبوبات، گوشــت مرغ، گوشــت قرمــز، تخم مرغ، 
قنــد و شــکر، کودهــای شــیمیایی پایــه، روغــن خــام و 
تصفیه شــده خوراکی، دانه هــای روغنی، نهاده های دام 
و طیــور )کنجالــه، جــو و ذرت(، گنــدم، آرد، نــان، برنــج، 
رب گوجه فرنگی، کنســرو تن ماهی، دارو و مکمل های 
دام و طیور )منتخب وزارت جهاد کشاورزی(، ماکارونی 
)رشته ای ساده(، دارو تجهیزات پزشکی )منتخب وزارت 
انــواع خــودرو  بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی(، 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  خــودروی  کمیتــه  )منتخــب 
تجارت(، انواع شــوینده )منتخب وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت(، یخچــال، یخچــال فریزر، تلویزیون، ماشــین 
لباسشــویی، کاغــذ مطبوعــات، چــاپ و تحریــر، روغــن 
موتور، الستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، 
خدمــات پزشــکی، درمانی، تشــخیصی و آزمایشــگاهی، 
حمــل و نقــل بــار و مســافر درون و برون شــهری )اعم از 
هوایــی، ریلــی و جــاده ای( و عــوارض جــاده ای و خدمات 

بندری.
ضوابــط عمومی قیمت گذاری مصوب هیات تعیین 
و تثبیــت قیمت هــا در پورتــال این ســازمان موجود بوده 
و کلیــه واحدهــا مرتبــط باید در تعیین قیمت اقام خود 

آن را رعایت کنند.

اخبـــــــــــــــــار

جعفــرزاده،ســخنگویســازمانهواپیمایی
کشــوربــابیــاناینکــهدرزمــانشــیوعبیمــاری
کرونافقط۱۰درصدازظرفیتپروازهااســتفاده
میشــد،گفتکهافزایش۴درصدیبهایبلیت
هواپیماهاازرونقسفرهایهواییکمنمیکند.
بــه دنبــال اصــاح قانــون مالیــات بــر ارزش 
افــزوده در دوم خــرداد ســال جــاری در مجلــس 
شــورای اســامی و اباغ آن در 12تیر امســال به 
رئیس جمهوری، ســازمان امــور مالیاتی اعام کرد 
این قانون ۶ماه پس از اباغ به دولت به مرحله 
اجرایــی در می آیــد کــه نتیجــه آن چنــدی پیــش 
بــا حــذف ۵درصــد عــوارض شــهرداری  ها از بلیت 
پروازهــای داخلــی و افــزودن ۹درصــد مالیــات بــر 

ارزش افزوده به بلیت هواپیما شده است.

بلیــت  نــرخ  بــه  4درصــد  تفاســیر  ایــن  بــا 
پروازهــای داخلــی از اواســط مــاه جــاری افــزوده 
هیــأت  رئیــس  رفیعــی،  هللا  حرمــت   کــه  شــده 
مدیــره انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرتی 
ایــران ضمــن انتقــاد از وضــع مالیات هــای متعدد 
بــرای ســفرهای هوایــی نســبت به قانــون مالیات 
اســتفاده  کاهــش  احتمــال  و  افــزوده  ارزش  بــر 
بــرای  شــیوه ای  عنــوان  بــه  هواپیماهــا  از  مــردم 
حمــل و نقــل ابــراز نگرانــی کــرد. در این راســتا و 
بــرای پاســخ به این ســوال که آیا بــا وضع قوانین 
جدیــد و افزایش 4درصدی بهای بلیت هواپیماها 
احتمــال کاهــش ســفرها وجــود دارد یــا نــه؟ رضا 
جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 

در گفت وگو با »بازار« توضیح می دهد:

برخــی بــه دنبــال افزایــش 4درصــدی بهــای 
بلیــت هواپیماهــا بــا وضع قانــون ۹درصد مالیات 
بــر ارزش افــزوده نســبت بــه کاهــش ســفرهای 
هوایــی ابــزار نگرانــی می کننــد و معتقدنــد ایــن 
اتفــاق موجــب از رونــق افتــادن صنعــت هوایــی 
کشــور مــی شــود، چه نظــری در این بــاره دارید؟ 
به نظرتان برای ادامه رونق سفرهای هوایی باید 

چه چاره ای اندیشید؟
افزایــش بهــای بلیــت هواپیماهــا منجــر بــه 
کاهش ســفرها نمی شــود و اگر در برهه ای شــاهد 
کاهش تمایل مردم به سفر هوایی بودیم فقط به 
دلیل این بود که در دوره اوج شیوع بیماری کرونا 
قرار داشتیم و در آن زمان تنها از 10 درصد ظرفیت 
پروازهــا بــه دلیــل توصیه های بهداشــتی اســتفاده 

می شــد. هرچنــد در آن تاریــخ مــردم بــه ماندن در 
خانــه تشــویق می شــدند امــا بــا شــروع گســترده 
واکسیناسیون و دوباره از سر گرفته شدن کسب و 

کارها، شمار پروازها هم افزایش یافت.
در خصــوص افزایــش بهای بلیت هواپیماها 
نیــز بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه مدیــران 
داشــتند  قصــد  هواپیمایــی  شــرکت های  عامــل 
کــه کســی تصــور نکنــد که نــرخ بلیت بــه صورت 
افسارگســیخته افزایــش یافتــه اســت، بنابرایــن 
ســقفی را تعییــن و بــه ســازمان اعــام کردنــد تــا 
بلیــت هواپیمــا را تــا انــدازه مشــخصی افزایــش 

دهند.
این روالی بود که تا چند سال انجام می شد 
و سال گذشته هم بر همین اساس به روزرسانی 

نــرخ بلیت هــا صــورت گرفــت و میــزان آن نیــز بر 
اســاس محاســبات فنــی، تخصصــی و بــر اســاس 
کار کارشناســی کــه انجام شــده بود و بر حســب 
هزینه هــای تمام شــده یــک صندلــی پــرواز اعــام 
شــد. امــا بــه تازگــی و طــی چنــد روز اخیــر دبیــر 
انجمــن شــرکت هواپیمایی اعام کــرد 4درصد به 
هزینــه بلیت هواپیما اضافه می شــود که رقم آن 
نیز مشخص است. حاال نرخ های جدید را شرکت 
هواپیمایــی بــا توافــق مدیــران عامل شــرکت های 

هواپیمایی اعام می کنند.
این مهم است که افزایش و کاهش پروازها 
می تواند تابع عرضه و تقاضا باشــد که چه تعداد 
صندلــی پــرواز فعال داریم و تقاضاها برای ســفر 

هوایی به چه سمت سویی باشد.

معاونــت فیمابیــن همــکاری تفاهمنامــه
گردشــگریوزارتمیراثفرهنگی،گردشــگریو
صنایعدســتیوســازمانتوسعهتجارتایرانبه
منظــوردســتیابیبهاهدافتوســعهگردشــگری

بهامضارسید.
و  روابط عمومــی  اداره کل  گــزارش  بــه 
تفاهم نامــه  گردشــگری،  معاونــت  اطاع رســانی 
وزارت  گردشــگری  معاونــت  فی مابیــن  همــکاری 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
معــاون  شــالبافیان،  علی اصغــر  نمایندگــی  بــه 
ایــران  تجــارت  توســعه  ســازمان  و  گردشــگری 
بــه نمایندگــی علیرضــا پیمــان پــاک معــاون وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت و رئیــس کل ســازمان 
بــه  دســتیابی  به منظــور  ایــران  تجــارت  توســعه 
از  بــه عنــوان یکــی  اهــداف توســعه گردشــگری 
بخش های توســعه اقتصادی کشــور، برخوردار از 
ظرفیت های توســعه صادرات غیر نفتی، ارزآوری 
و تجارت خارجی و دســتیابی به اهداف مشــترک 
و رفع موانع و مشــکات فعاالن حوزه گردشــگری 
در تجارت خارجی در سالن خلیج فارس معاونت 

گردشگری به امضا رسید.
امضــای  مراســم  در  شــالبافیان  علی اصغــر 
ایــن تفاهم نامــه بــا بیــان اتفاقــات دو ســال اخیر 
در صنعت گردشگری و خسارت ها و آسیب هایی 
که طی این مدت به این صنعت وارد شده است، 
گفــت: »صنعــت گردشــگری بــه دلیــل مشــکات 
ساختاری که دارد، سال هاست رنج می برد. یکی 
از ایــن مشــکات نهادینــه نشــدن گردشــگری در 

جای جای ادارات کشور است.«
از  افــزود: »اگــر حــرف  معــاون گردشــگری 
توسعه گردشگری و جایگزین شدن آن با صنعت 
نفت کشــور می زنیم، نیازمندیم تا گردشــگری به 

شکل جدی در نظام اداری کشور دیده شود.«
او تصریــح کــرد: »با شــیوع ویــروس کرونا، 
آســیب جــدی بــه صنعــت گردشــگری وارد شــد و 
مشکات ساختاری به گونه ای مضاعف شد. هیچ 
نهاد تضمین کننده برای این شــوک ها نداریم. به 
طور تقریبی از سازوکارهای بیمه ای بی بهره ایم.«
واکسیناســیون  »بــا  گفــت:  شــالبافیان 
گســترده و عمومــی کــه در ســطح کشــور اتفــاق 
افتــاد و مرزهــا بــاز شــدند، روزنه هــای امیــد بــه 

صنعت گردشگری بازگشت.«

از  »یکــی  کــرد:  بیــان  گردشــگری  معــاون 
دغدغه هــای مــن ایــن اســت کــه چگونــه می توان 
برداشــت. همچنیــن  ایــن صنعــت  بــرای  قدمــی 
یکــی از دغدغه هــای مهنــدس ضرغامــی در حوزه 
گردشــگری ایــن بود کــه گردشــگری جدی تر برای 

اقتصاد کشور نقش آفرینی کند.«
او ادامه داد: »خوشــبختانه دولت سیزدهم 
دغدغه دارد تا در حوزه گردشگری کارهایی انجام 
دهد، نقش آفرینی برای صنعتی که آسیب دیده 
و ظرفیــت باالیــی بــرای اشــتغال زایی دارد. کمتــر 
حــوزه ای را می تــوان پیــدا کــرد کــه راحــت  بتوانــد 
بــا مــردم ارتبــاط برقــرار کنــد. یکــی از اصلی ترین 
راهبردهــای مــا این اســت که بتوانیــم هماهنگی 
بیــن دســتگاه های مختلــف در حــوزه ایجــاد کنیم 

و نقــش حمایــت  گونــه ای بــرای کســب وکارهای 
گردشگری داشته باشیم.«

معــاون گردشــگری تاکیــد کــرد: »بــه دلیــل 
دارد  گردشــگری  حــوزه  کــه  ذاتــی  ویژگی هــای 
حمایــت و حمایــت نکــردن از ایــن صنعت ســریع 
نمــود می کنــد. اگــر بتوانیــم حمایت هــای بیرونی 
نظام منــد را بــرای ایــن حــوزه تدوین کنیــم، اثرات 

آن را قطعا خواهیم دید.«
ماحصــل  »ایــن جلســه  گفــت:  شــالبافیان 
چندیــن گفت وگــو با معاون وزیــر صمت و رئیس 
کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران اســت. ایــن 
ســازمان با عاقه  ای که به حوزه گردشــگری دارد، 
این موضــوع را یکــی از اولویت های خود قرار داده 

است.«

او با بیان اینکه معاونت گردشگری دو هفته 
پیش میزبان 40رایزن اقتصادی بود، عنوان کرد: 
»بــا پیگیری هــا و مســاعدتی کــه وزیــر صمــت و 
وزیر میراث فرهنگی و رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران داشــتند، گردشــگری به عنوان یکی 
ایــران  تجــارت  توســعه  ســازمان  اولویت هــای  از 
مطــرح شــد و در بخش هــای مختلفــی کــه ایــن 

سازمان فعالیت دارد، جای گرفته است.«
»موضوعــات  گفــت:  گردشــگری  معــاون 
گردشــگری بــا همــکاری ســازمان توســعه تجارت 
ایران در قالب تفاهم نامه ای نوشــته شد و در آن 
2۵مورد از همکاری های مشترک تدقیق و تدوین 
شــده اســت و امــروز نیــز بــه امضــا رســید. از روز 
دوشــنبه 20 دی  1400بــه عنــوان اولین دســتاورد 

این تفاهم نامه، معاونت گردشگری میزبان چهار 
نفــر از رایزنــان بازرگانی اســت که بــرای بازارهای 
ترکیــه، هندوســتان، عــراق و پاکســتان فعالیــت 
می کننــد. ایــن گفت وگوهــا و ارتباطاتــی کــه فردا 
ثمــرات  بلند مــدت  در  می توانــد  می گیــرد  شــکل 

خوبی داشته باشد.«
شــالبافیان در ادامه افزود: »این رایزن های 
بازرگانــی در همــکاری بــا معــاوت گردشــگری بــه 
طور مشــخص نســبت بــه فعالیت ها و مــراودات 
گردشــگری بــا کشــور محــل خدمــت خــود آشــنا 
خواهنــد شــد و تحقیقــات بــازاری کــه معاونــت 
گردشــگری بــرای آن هــا آماده کرده اســت در یک 
روز کاری توضیح داده می شــود. همچنین بخش 
خصوصی ذی ربط در این جلسات، امکان آشنایی 
با رایزنان بازرگانی را خواهند داشــت. امیدواریم 
که اهداف مشــترک ما با ســازمان توسعه تجارت 
ایران یعنی جای گرفتن گردشگری در دستور کار 
ایــن ســازمان بیــش  از پیــش قرار گیــرد و موجب 

توفیق و توسعه گردشگری کشور شود.«
همــکاری  تفاهم نامــه  امضــای  مراســم  در 
فی مابین معاونت گردشــگری و ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند و مــواردی را دربــاره مشــکات خــود در 

صنعت گردشگری مطرح کردند.
فی مابیــن  همــکاری  تفاهم نامــه  موضــوع 
معاونــت گردشــگری و ســازمان توســعه تجــارت 
ایــران شــامل »همــکاری، هماهنگــی و اســتفاده 
بهینــه از ظرفیت هــای ایــن معاونــت و ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران بــه منظــور افزایــش ســهم 
صنعــت گردشــگری در توســعه تجــارت کشــور« 
و »همــکاری و مشــارکت در حمایت هــای قانونــی 
و اجــرای برنامــه و پژوهش هــا در جهــت تســهیل 
فرآیند فعالیت های مرتبط با صادرات گردشــگری 

از جمله برند ملی گردشگری ایران« است.
ظرفیت هــای  معرفــی  در  همــکاری 
گردشــگری کشــور در بازارهــای هــدف خارجــی، 
توســعه گردشگری خارجی با اولویت گردشگری 
صــادرات  مصادیــق  از  یکــی  عنــوان  بــه  ورودی 
غیــر نفتــی و تشــویق فعــاالن و کســب وکارهای 
گردشــگری به منظور توســعه بازار، ارتقای برند 
ملی گردشگری و رشد ورودی از اهداف امضای 

این تفاهم نامه اســت.

شــرکت نــان و آرد هماهنگــی مدیــرکل
بهرهبــرداری آغــاز از ایــران دولتــی بازرگانــی
سراســریســامانهفــروشآردکشــور)ســامانه
یکپارچهمدیریتآردکشور(از۲۵دیخبرداد.
دولتــی  بازرگانــی  شــرکت  گــزارش  بــه 
ایــران، محمدحســن جالــی گفــت: بــا توجــه بــه 
یکپارچــه  ســامانه  انجام شــده،  برنامه ریز هــای 

مدیریــت آرد کشــور بــه صــورت کامــل از 2۵دی  
عملیاتی می شود.

جالــی بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن، ایــن 
ســامانه در برخی اســتان ها به صــورت کامل و در 
برخــی اســتان ها حداقــل در یک شهرســتان مورد 
استفاده قرار گرفته افزود: برای فروش آرد یارانه 
مصــارف نانوایــی نــوع 1 و 2، از 1۵دی  در ســامانه 

ســیما عملیاتــی شــده و از ما ه هــای پیــش رو این 
بارگذاری از بیستم هر ماه انجام خواهد شد.

او عنــوان کــرد: ســامانه خریــد آرد یارانــه ای 
حداکثــر تــا 30دی و ســامانه فــروش آرد ســایر 

مصارف تا 24دی  در دسترس و فعال است.
جالی خاطرنشان کرد: اطاعات خرید گندم 
کارخانجات از 20دی  از ســامانه ســیفا به ســامانه 

یکپارچه مدیریت آرد کشور )سیما( منتقل می شود 
و گندم کارخانجات شارژ خواهد شد.

شــرکت  نــان  و  آرد  هماهنگــی  مدیــرکل 
بازرگانــی دولتــی ایــران گفــت: اختصــاص گنــدم 
کارخانجات براســاس مقــدار خرید گندم و توزیع 
از انبار های در اختیار این شــرکت )مانند ســامانه 

سایر مصارف قبلی( انجام می شود.

گفــت ایــران خودروســازان انجمــن دبیــر
میلیــارد هــزار هــزار ۴ جامعــه نقدینگــی کــه
تومــاناســت،زمانیکهیکآگهــیبرایفروش
فوقالعــادهیــاپیشفــروشدادهمیشــودایــن
میــزانازنقدینگــیبــهســمتاینبــازارمیآید.
مطالعــاتمیدانــیمــانشــانداده8۰درصداین

ثبتنامها،سرمایهگذاریاست.
احمــد نعمت بخــش در گفت وگو بــا ایلنا در 
مــورد افزایــش عرضــه خــودرو و همچنیــن عرضه 
100هــزار دســتگاه کــه بعــد از دســتور ســازمان 
بازرســی بایــد انجــام شــود اظهــار کــرد: بــا آمــدن 
دولــت جدیــد آقای وزیر تاکیــد کردند که افزایش 
تولید داشــته باشــیم تا میزان تولید را امســال به 
1میلیــون دســتگاه برســانیم. تــاش شــبانه روزی 
خودروساز هم این است که به این هدف دست 
پیــدا کننــد امــا یــک ســری از مشــکات بــه قــوت 
خــود باقــی اســت. برای مثال در مورد چیپ ســت 
در دنیــا کمبــود وجــود دارد و کمپانی هایــی مانند 
فولکــس تولیــد خــود را کــم کرده انــد تــا بعــد از 
اینکــه چیپ ســت را بــا قیمــت مناســب خریدنــد 
افزایــش تولیــد دهنــد امــا مــا بــا سیاســت گذاری 
وزارت صمت مجبور به افزایش تولید شــدیم، به 
هرحــال بــا کمبود چیپ ســت مواجه هســتیم که 

همیــن موضــوع منجــر به این شــده کــه 1۷0هزار 
خودروی ناقص در کارخانه ها باشند.

او افــزود: مــا ســعی می کنیم که چیپ ســت 
خریــداری کنیــم حتی اگر قیمــت آن 10تا 20برابر 
قیمت قبلی باشــد. حتی حاضریم که چیپ ســت 
2تــا 3دالری را تــا 40دالر خریداری کنیم تا تولید 
خــود را افزایــش دهیــم و هــم خــودروی ناقص را 
تکمیــل کنیــم امــا همچنــان قیمت های دســتوری 
علی رغــم افزایــش 18درصــدی قیمــت خودروهــا 
هنــوز زیــر قیمت تمام شــده خودرو می فروشــیم. 
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه نســبت بــه افزایــش 
نیســت.  مقایســه  قابــل  اصــا  خــودرو  قیمــت 
18درصــد همــان فرمول شــورای رقابــت بود که با 

تاخیر هم اقدام شد.
دبیر انجمن خودروســازان ایران با تاکید بر 
اینکــه خودروســازی ها همچنان زیان ده هســتند 
گفــت: زیــان کمتر شــده اما همچنــان وجود دارد 
مــا االن 4۵هــزار میلیــارد تومان به قطعه ســازان 
بدهــی داریم. گاها قطعه ســازان هــم توان تولید 
قطعــه را ندارنــد چراکــه آنهــا هــم از مــا طلبــکار 
پــول آنهــا را بدهیــم و  هســتند و نتوانســته ایم 
درنتیجــه آنهــا هــم دچار مشــکل هســتند. با این 
حال در حال تاش هستیم که بر مشکات فائق 

بیاییــم. امــا همچنــان از دونرخــی بــودن قیمــت 
خــودرو رنــج می بریــم. در فــروش جدیــد ایــران 
خــودرو بــرای ۷000خودرو 4میلیــون نفر ثبت نام 
کرده اند یعنی به ازای هر هزار نفر دو نفر برنده 
می شوند. علت این است که اختاف قیمت بازار 

با کارخانه قابل توجه است.
او در ادامــه اضافــه کــرد: نقدینگــی جامعــه 
4هــزار هــزار میلیارد تومان اســت، زمانی که یک 
آگهــی بــرای فــروش فوق العــاده یــا پیش فــروش 
داده می شــود ایــن میــزان از نقدینگــی به ســمت 
ایــن بــازار می آیــد. مطالعــات میدانــی مــا نشــان 
ســرمایه گذاری  ثبت نام هــا  ایــن  80درصــد  داده 
اســت، یعنی فرد خودرو را می خرد و می فروشــد 
و پــول مفتــی از آن بــه دســت مــی آورد و مالیات 
هم نمی دهد. این روش درست نیست؛ دوستان 
باید تجربه دهه ۷0را مورد استفاده قرار دهند تا 

خودرو تک نرخی شود.
کاالی  هــر  کــرد:  تصریــح  نعمت بخــش 
دونرخــی منشــا رانــت و فســاد اســت کــه خودرو 
هــم درگیــر چنین وضعی اســت. برای پــژو پارس 
کارخانــه 20تــا 30میلیــون تومــان ضــرر می کند و 
80درصــد کســانی کــه خــودرو می خرنــد و برنــده 
می کننــد.  ســود  تومــان  1۷0میلیــون  می شــوند، 

مشخص نیست تا کی این بی تدبیری ادامه پیدا 
می کنــد. مــا ســعی می کنیم به مســئولین راهکار 

نشان دهیم اما گوش شنوایی در کار نیست.
او همچنین خاطرنشــان کرد: خودروســازان 
برنامه دارند اما به دلیل مشکات موجود اجرای 
برنامه هــا بــا تاخیــر روبرو می شــود. امــا تاش ما 
این اســت به یک میلیون دســتگاه تولید در سال 
جاری برســانیم. وقتی مشکل حمل و نقل داریم 
و بــرای آوردن قطعه هر هواپیمایی نمی تواند بار 
بیاید، وقتی روی فروش هر خودرو ضرر می کنیم 
و بدهی مــان افزایــش می یابــد باعث می شــود که 

زمان بندی به درستی و دقیق پیش نرود.
نعمت بخش در مورد اتهام احتکار خودرو از 
ســوی خودروســازان که از طرف سازمان بازرسی 
مطــرح شــد بیــان کــرد: بعــد از آنکــه در اخبــار 
منتشــر شد که سازمان بازرسی به خودروسازها 
تفهیــم اتهــام کرده انــد، مــن بــه نماینده ســازمان 
بازرســی در کمیتــه خودرو اعتــراض کردم که چرا 
بــا وجــود آنکــه از کــم و کیــف کار مطلع هســتید 
مدیــران عامــل را متهم بــه احتکار می کنید؟ اصا 
احتکاری در کار نیست. کدام خودرو در کارخانه 
کامل بوده که تحویل نداده ایم؟ برخی می گویند 
این خودروها مانده تا افزایش قیمت داده شود. 

اول اینکــه مــا می دانیــم در ســال جــاری افزایــش 
قیمــت دیگــری در کار نخواهــد بود عــاوه بر این 
تحویل با تاخیر منجر به جریمه تاخیر می شــود. 

هیچ عقل سلیمی این را نمی پذیرد.
او افــزود: گلــه مــا هــم از ســازمان بازرســی 
ایــن بــود که با وجــود آنکه از این کمبودها اطاع 
داشــتند چرا آبــروی مدیران ایران خودرو و ســایپا 
را بردند. من فکر می کنم که آقایان هم خودشان 
متوجــه شــدند چــون در غیــر ایــن صــورت بایــد 
مدیران ما را برای تعقیب قضایی به قوه قضاییه 
معرفی می کردند ولی برایشــان ثابت شــد که اگر 
خودرویی در کارخانه است ناقص بوده و اوضاع 

کشور هم تحریمی است.
دبیــر انجمــن خودروســازان ایران در پاســخ 
بــه اینکــه گفته می شــود خودروســازان با کاهش 
عرضــه خــود بــه دنبــال افزایــش قیمــت در بــازار 
و بــه تبــع آن در کارخانــه هســتند خاطرنشــان 
کــرد: وزارت صمت، ســازمان گســترش، ســازمان 
و  تولیدکننــدگان  و  از مصرف کننــدگان  حمایــت 
حتی سازمان بازرسی کل کشور بر خودروسازان 
نظارت دارند، مگر خودروسازان می توانند دست 
از پــا خطــا کننــد؟ مــن ایــن موضــوع را به شــدت 

تکذیب می کنم.

امضایتفاهمنامههمکاریمیانمعاونتگردشگریو
سازمانتوسعهتجارتایران

عملیاتی شدن 
سامانه فروش آرد 

کشور از ۲۵ دی

دبیرانجمنخودروسازانایران:عرضهنشدنخودروبرایافزایشقیمت
راتکذیبمیکنیم

سخنگویسازمانهواپیماییکشوری:رونقسفرهایهواییباافزایشبهایبلیتکمنمیشود
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افزایش ۶۰۰ میلیون دالری 
صادرات ایران به آفریقا

مدیــرکل دفتــر عربــی آفریقایــی ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران با اشــاره به افزایــش ۶۰۰ میلیون دالری 
صــادرات ایــران بــه آفریقــا گفت کــه آمارهای منتشــره 
نشــان می دهد در ۹ ماهه ابتدای ســال ۱۴۰۰ صادرات 
ایــران بــه قــاره آفریقا بــا افزایش ۱۹۹ درصدی نســبت 
بــه مــدت مشــابه در ســال ۱۳۹۹ بــه ۹۱۲ میلیــون دالر 

رسید.
بــه گــزارش ســازمان توســعه تجــارت ایــران، فرزاد 
پیلتن با اشــاره به افزایش ۶00 میلیون دالری صادرات 
ایران به آفریقا گفت: آمارهای منتشــره نشــان می دهد 
در ۹ ماهــه ابتــدای ســال 1400 صــادرات ایــران بــه قاره 
آفریقا با افزایش 1۹۹ درصدی نســبت به مدت مشــابه 

در سال 13۹۹ به ۹12 میلیون دالر رسید.
وی بــا اعــام خبــر گفت: در میــان طرف های عمده 
صادراتــی ایــران بــه آفریقا طــی مدت مذکور کشــور غنا 
بــا 2۹2 میلیــون دالر، رتبــه 1، آفریقــای جنوبــی بــا 1۶۹ 
میلیــون دالر، رتبــه 2، نیجریه بــا 8۵ میلیون دالر، رتبه 
3، ســودان بــا ۷2 میلیــون دالر، رتبــه 4 و الجزایر با ۶۷ 

میلیون دالر، رتبه ۵ را کسب کرده اند.
مدیــرکل دفتــر عربــی آفریقایــی ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران افــزود: همچنیــن کشــورهای کنیــا بــا ۵۷ 
میلیــون دالر، موزامبیــک بــا ۵۵ میلیــون دالر، تانزانیــا 
بــا 4۹ میلیــون دالر و ســومالی بــا 18 میلیــون دالر و 
ســاحل عــاج بــا 14میلیــون دالر به ترتیــب رتبه های ۶ تا 
10 طرف هــای صادراتــی ایــران در قــاره آفریقــا را به خود 
اختصــاص داده انــد. وی ادامــه داد: همچنیــن طی مدت 
مذکــور 40 میلیــون دالر از کشــورهای آفریقایــی کاال به 

ج.ا.ایران وارد شده است.
پیلتن همچنین گفت: پیش بینی می شــود تا پایان 
ســال 1400 رکــورد صــادرات 1 میلیــارد دالری بــه قــاره 

آفریقا در سال 1400 محقق شود.
اســت  قــرار  اینکــه  بــه   توجــه  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ســتاد آفریقــا به ریاســت معــاون اول رئیــس جمهور در 
آینــده نزدیــک برگــزار شــود، انتظــار مــی رود بــا تصویب 
پیشنهادات کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا و تحوالت 
جدیــد در سیاســتگذاری ها و برنامه ریزی هــای مربوط به 
توســعه روابــط تجاری ایران و قــاره آفریقا صورت گرفته 
و در ســال های آتی امکان دستیابی به رکوردهای جدید 
و تحقق اهداف جدید در زمینه توسعه صادرات به قاره 

آفریقا فراهم شود.
مدیــرکل دفتــر عربــی آفریقایــی ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران خاطــر نشــان کــرد: بررســی ها حکایــت از 
ظرفیــت ۵ میلیــارد دالری افزایــش روابــط اقتصــادی و 

تجاری با کشورهای آفریقایی دارد.

آخرین وضعیت طرح 
اصالح قانون معادن

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس اظهار 
کــرد: قطعــا منافــع بهره بــردار و اشــتغال دیــده شــده 
و کاری انجــام نخواهــد شــد کــه بــه بهره بــرداران ضــرر 
برساند. میزان حقوق معدنی ۴ برابر شده اما این رقم 

بر اساس محاسباتی است.
هللا وردی دهقانــی در گفت وگــو بــا ایلنــا در مــورد 
آخریــن وضعیــت طرح اصاح قانون معــادن اظهار کرد: 
تغییــرات ایجاد شــده در قانون معادن، موانعی هســت 
که در ســالیانی که این قانون جاری بود، وجود داشــت. 
نهادهــای مختلــف از جملــه مرکــز پژوهش های مجلس 
و نهادهــای اقتصــادی و امنیتــی نقطــه نظــرات خــود را 
ارائه دادند و جمع بندی کردیم. مواردی مانند آزادسازی 
معــادن حبــس شــده و تصمیم گیــری در مــورد ســرمایه 
گــذاری در معــادن و صنایــع پایین دســتی در ایــن طــرح 

وجود دارد.
بــه  معــادن  پــول  از  بخشــی  همچنیــن  افــزود:  وی 
شهرستان هایی که معادن در آن قرار گرفته تخصیص داده 
می شــود. همچنین موارد محیط زیســتی هم به آن اضافه 
شــده تــا ایــن معــادن به کســانی کــه اهلیــت دارنــد واگذار 
شود. کار ما روی این طرح در کمیسیون صنایع تمام شده، 

منتظریم وارد صحن شده و مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: 
قرار است یک جلسه هماهنگی بین وزیر  صمت، معاون 
معادن و مرکز پژوهش های مجلس و کمیســیون صنایع 
برگــزار شــود تــا طرح قبل از رفتن به صحن مورد بررســی 
قــرار گرفتــه و نهایــی شــود. بنابراین بــرای رفتن به صحن 
منتظــر نظــرات وزیــر و معــاون معدنی ایشــان هســتیم و 
امیدواریم در این جلسه طرح نهایی شود. البته نظر همه 

فعالین معدنی را هم در این رابطه گرفته ایم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد افزایش 
چشــم گیر حقــوق دولتــی در بودجــه ســال 1401 و تاثیــر 
آن بــر معــادن گفــت: وزارت صمت و شــورای معادن به 
موضــوع حقوق دولتی می پــردازد، احتماال برای برخی از 
معــادن می تــوان حقوق دولتــی را تا این انــدازه افزایش 
داد امــا بــرای برخــی از معــادن صرفــه اقتصــادی ندارد و 
آنهــا را هــم در نظــر می گیرنــد. البته اکنون هــم اینگونه 
نیست که حقوق دولتی ثابتی را از همه معادن بگیرند 
یعنی حقوق معدنی سنگ آهن و مس و سنگ ثابت و 
یکســان نیســت. بنابراین طوری نیســت که برای منافع 

بهره بردار مشکل ایجاد کند.
دهقانــی تصریــح کــرد: قطعــا منافــع بهره بــردار و 
اشــتغال دیــده شــده و کاری انجــام نخواهــد شــد که به 
بهره برداران ضرر برســاند. میزان حقوق معدنی 4 برابر 
شــده اما این رقم بر اســاس محاســباتی بوده اســت. با 
ایــن حــال در مجلــس هــم در مورد آن بحث می شــود و 
پیشــنهادات شــنیده می شــود. دولت، ســازمان برنامه و 
بودجــه و بخــش خصوصی حتما در این رابطه نظر خود 
را خواهنــد داد. در نهایــت خروجــی بــه شــکلی نخواهد 

بود که به ضرر بهره برداران معادن باشد.
نماینده شــهر ورزقان در مجلس خاطرنشــان کرد: 
بــه هرحــال وصول عــوارض و مالیــات برای اداره کشــور 
الزم است، در بسیاری از موارد ما این عوارض و مالیات 
را حقیقــی نمی دانیــم. در هــر صــورت وزارت صنعــت، 
معدن و تجارت طرح را به شــکلی تنظیم می کند که به 

بهره برداران برای تولید آسیب نرسد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران می گویــد در 
طول چهار دهه گذشته کشور همواره با کسری 
بودجــه مواجــه بــوده و دولت ها بــرای جبران آن 

دست در جیب مردم کرده اند.
بــه گــزارش ایســنا، مســعود خوانســاری در 
مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران 
که در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد، 
اظهار کرد: بررسی عملکرد بودجه در طول 40 سال 
گذشــته نشــان می دهد که ما همواره درآمدمان از 
هزینه هایمان پایین تر بوده است. تحت تاثیر این 
شــرایط دولت هــا همــواره با کســری بودجه مواجه 
بوده انــد و همیــن موضــوع باعــث افزایــش تــورم و 

چاپ پول جدید شده است.
او بــا بیــان اینکــه بســیاری از کشــورها برای 
حفــظ آمــار صادراتی خود ارزش پول ملی شــان را 
پاییــن نگــه می دارنــد توضیح داد: کشــوری مانند 
چیــن در طــول ســال های گذشــته بــا اســتفاده از 
همیــن شــیوه بازارهــای صادراتــی بزرگــی را بــه 
دست آورده است. ترکیه نیز هرچند با مشکات 
اقتصــادی مواجه شــده اما با اســتفاده از کاهش 
ارزش پــول ملــی صــادرات خــود را افزایــش داده 

است.
رئیــس اتــاق بازرگانی تهــران ادامــه داد: ما از 
سال 13۶۷ که ارزش پول ملی مان کاهش پیدا کرد 
تــا امــروز نه تنها از این فرصت اســتفاده نکرده ایم 
که حتی برای صادرکنندگان مشکاتی نیز به وجود 
آورده ایم. متاسفانه دولت ما با توجه به درآمدهای 
نفتی، خود را از بخش خصوصی بی نیاز می داند و 
همین موضوع بستر بسیاری از مشکات اقتصادی 

را به وجود آورده است.
خوانســاری با اشــاره به افزایــش درآمدهای 
نفتــی حــد فاصل ســال های 1384 تــا 13۹2 بیان 
کــرد: مــا در این ســال ها حــدودا ۷00میلیارد دالر 
درآمــد ارزی داشــته ایم و بیشــترین آمــار واردات 
کشــور نیــز بــه همیــن دوره اختصــاص دارد. مــا 
حتــی بــه برخــی کاالهای وارداتــی یارانــه دادیم و 
این باعث شد تولیدات داخلی نیز از خارج تامین 

شود.
بــه گفتــه او وقتــی دولت هــا به درآمــد ارزی 
گســترده دسترســی پیــدا می کننــد، بــا وارد کردن 
پــول آن بــه اقتصاد خود باعــث ایجاد تورم جدید 
می شــوند. در کنــار آن بی توجهــی به ظرفیت های 
در  ایــران  حتــی  شــده  باعــث  نیــز  صادراتــی 
حوزه هایــی کــه توانایــی رقابت باالیــی دارد نیز از 
عرصــه کنــار برود کــه این به هیچ عنــوان به نفع 

اقتصاد ملی نیست.

تعمیم واردات در مقابل صادرات 
به کل کاالهای مجاز

بــه گــزارش ایلنــا، رئیــس ســازمان توســعه 
بایــد  گفــت:  مراســم  ایــن  در  هــم  تجــارت 
ســازوکارهایی طراحی کنیم تا اثرگذاری ها دائمی 

داشــته باشــند. بــرای روز ملــی صادرات امســال، 
جلســه هم اندیشــی بین رئیس جمهوری و بخش 
خصوصــی انجــام شــد کــه دســتورهای خوبی هم 
صــادر کردنــد. بــرای مثــال دســتور داده شــد کــه 
صادرات تجهیزات پزشکی آزاد شود. عزم جهش 

صادراتی در میان مدت در دولت وجود دارد.
علیرضــا پیمان پــاک افــزود: مــا یــک زنجیــره 
تامیــن داریم کــه از مواد اولیه و تولید، صادرات، 
اگــر  فــروش و برگشــت ارز را شــامل می شــود. 
ایــن زنجیــره را یکپارچــه ببینیــم و سیاســت های 
حمایتی را در کلِ زنجیره داشته و در امتداد آن، 
سیاســت گذاری کنیــم، قطعــا افزایــش صــادرات 

امتداد خواهد داشت.
اقدامــات  داد:  ادامــه  وزیــر صمــت  معــاون 
را 4 بخــش کردیــم و  تجــارت  توســعه  ســازمان 
لجســتیک،  بــازار،  توســعه  بــرای  کارگروه هایــی 
تعرفــه و همچنیــن مســائل پولی و مالی تشــکیل 
دادیــم تــا در قالــب کارگــروه، موانــع شناســایی و 

اقدامات خوبی انجام شود.
او اضافه کرد: در بخش توسعه بازار، ما به 
توسعه رایزن های بازرگانی روی آوردیم که تعداد 
آنهــا افزایش یافــت. در بودجه 1401 هم افزایش 
تعــداد آنهــا 30 رایزن تجاری پیش بینی شــده که 
البتــه ۶0 عــدد بــود امــا بــه دلیــل محدودیت های 

موجود، تعداد آن نصف شد.
دلیــل  بــه  شــد:  یــادآور  پیمان پــاک 
محدودیت هــای حاکمیتــی نمی توانیــم رایزنــان را 
از بخــش خصوصــی انتخــاب کنیــم امــا دایــره آن 
را بــه ســایر وزارتخانه هــا و مجموعه هــا گســترده 
کردیــم. مصوبــات باالدســتی را پیگیــری می کنیم 
کــه از تــوان بخــش خصوصــی در مجموعه هــای 

شبه رایزنی استفاده کنیم.
رئیس ســازمان توســعه تجارت با اشــاره به 
تاســیس مراکــز تجاری گفت: مــا آیین نامه مراکز 
تجــاری را داریــم و تعــداد رایزنــان 2 عدد افزایش 
پیــدا کــرده مــا ۵ مرکــز تجــاری را در ارمنســتان، 

ترکیه، امارات و... ایجاد کرده ایم.
افــراد  ناآشــنایی  کــرد:  تصریــح  پیمان پــاک 
بــا قوانیــن کشــورهای هــدف موضوعــی آســیب زا 
است. مراکز تجاری قزاقستان را هم با هماهنگی 
با اتاق مشترک بازرگانی دو کشور پیش بردیم تا 

این خاها پوشش داده شوند.
او ادامــه داد: در ســوریه قبــل از ســفر آقای 
و  داشــتیم  هم اندیشــی  جلســه  چندیــن  وزیــر، 
نهادهــای مختلــف را درگیــر کردیم تــا راهکارهای 
بــه  بنابرایــن  دهنــد.  ارائــه  را  خــود  پیشــنهادی 
مجموعــه ای از راهکارهــا رســیدیم کــه ســفر وزیر 
کارکــرد زیادی داشــت. 40 مجموعه عاقه مند به 
توسعه فعالیت در سوریه به عنوان هیات همراه 
بــا وزیــر بودنــد و 12 مــورد قــراردادی داشــتیم. 8 
نفــر بعــد از بازگشــت وزیر در ســوریه ماندند که 
منتــج بــه قرارداد شــد. تجربه خوبــی بود و چنین 

برنامه هایــی را بــرای کشــورهای دیگــر از جملــه 
عمان داریم.

معــاون وزیــر صمــت خاطرنشــان کــرد: 22 
کمیســیون مشــترک، زیرمجموعــه وزارت صمــت 
هســتند کــه به عنــوان پایلــوت این موضــوع را با 
اتاق اتریش مطرح کردیم که کمیسیون ها هم با 

همکاری اتاق های مشترک تشکیل شوند.
موضــوع  بــرای  کــرد:  بیــان  پیمان پــاک 
و  خصوصــی  بخــش  بــا  کارگروهــی  لجســتیک، 
راه هــای  و  بنــادر  کل  دادیــم.  تشــکیل  فعــاالن 
مربوطه را آسیب شناسی کردیم. کلیه پایانه های 
از دریــا، راه آهــن و جــاده مــورد  اعــم  صادراتــی 
بررســی قــرار گرفتنــد تــا در کوتاه مــدت اقداماتی 
انجــام شــود. بــرای مثــال در مــورد بنــدر آســتارا 
40 اقــدام پیش بینــی شــده کــه یکــی از مهمترین 
آنهــا موضوع رایروبی اســت. اگــر الیروبی در این 
منطقــه انجــام شــود وضعیــت آن از 200 میلیارد 
تن در ســال به 800 میلیارد تن در ســال افزایش 

می یابد.
او بــا تاکیــد بر لزوم هماهنگی با فرماندهی 
واحــد گفــت: تــاش مــا ایجــاد هماهنگــی بیــن 
نهادهــای مختلــف اســت امــا هماهنگــی زمانــی 
انجــام می شــود کــه فرماندهــی واحــد بــا شــورای 
عالی صادرات احیا شود. نیاز به فرماندهی واحد 

داریم تا سیاست ها هماهنگ شود.
افــزود:  تجــارت  توســعه  ســازمان  رئیــس 
تعرفه هــا و موافقت نامه های تجارت آزاد را فعال 
بــا  ترجیحــی  تجارت هــای  توافق هــای  تــا  کردیــم 
پاکســتان و افغانســتان و تجــارت آزاد بــا ســوریه 
از ایــن مــوارد بــوده اســت. گاهــی مخالفت هایی 
از وزارت جهــاد وجــود داشــت اما نــگاه خود وزیر 
جهاد کشــاورزی نگاه مثبتی بود. موضوعی دیگر 
کــه در  اوراســیا اســت  پیمــان  موضــوع پیگیــری 
صورت انجام آن 10 میلیارد دالر بازار صادراتی از 
یــک بــازار 400 میلیارد دالری بــه صورت حداقلی 
برای ایران فعال می شود در حالی که امروز سهم 
مــا از ایــن منطقــه بیــش از ۶00 تــا ۷00 میلیــون 

دالر هم نیست.
پیمان پاک در ادامه تاکید کرد: سیاست های 
ارزی باید با سیاســت های تجاری هماهنگ شــود 
وگرنــه باعــث کاهش صــادرات و افزایش نرخ ارز 
می شــود. در هیــچ کجــای جهــان نمونــه ای وجــود 
نداشــته کــه بــا کاهــش ارز پــول، صــادرات هــم 
کاهــش یابــد امــا تجربه ای کــه ما داشــتیم نمونه 

جالبی بود.
او اضافــه کرد: یکــی از تصمیماتی که گرفته 
شده تامین واردات در مقابل صادرات برای کلیه 
کاالهــای مجــاز بــرای رفع تعهد ارزی اســت. برای 
آزاد کاال می خرنــد  ارز  بــا  کــه  مثــال گروه هایــی 
مجبــور  و  کننــد  تعهــد  رفــع  واردات  بــا  بتواننــد 

نباشند تا ارز خود را در سامانه نیما بفروشند.
معــاون وزیــر صمت افزود: مورد دیگر ایجاد 

شبه ســوئیفت  کدهــای  و  بین بانکــی  ارتباطــات 
اســت کــه به صــورت نمونه هــم انجام می شــود. 
اگــر بتوانیــم صنــدوق صــادرات را احیــا کــرده و 
قراردادهایــی بــا کشــورهای دیگــر در ایــن مــورد 
ببندیم، این صندوق می تواند کار ال سی را انجام 
دهد. ســازمان توســعه تجارت در سیاست گذاری 
و اجــرا از نظــرات کارشناســی بخــش خصوصــی، 

اتاق بازرگانی و تجار استفاده می کند.

بانک مرکزی، چندگانگی نرخ ارز 
را حل کند

ایــران  صــادرات  کنفدراســیون  رئیــس 
هــم اظهــار کــرد: بــرای ایــن مراســم 1۵ شــرکت 
صادرکننــده را در دســته های صادرکننــده نمونه، 
ممتــاز و شایســته تقدیــر انتخاب کردیــم. به رغم 
همه مشکات در حوزه صادرات و خودتحریمی ها 
و تحریم های خارجی شــرکت ها ســعی کردند که 
در مواردی مانند تنوع بازار، بســته بندی و ... کار 

کرده و کاالهای صادراتی خود را صادر کنند.
محمد الهوتی افزود: از بین این 1۵ شرکت 
 11 متمــاز،  عنــوان صادرکننــده  بــه  یــک شــرکت 
شرکت به عنوان صادرکننده نمونه و سه شرکت 
هم به عنوان صادرکننده شایسته تقدیر انتخاب 

شدند.
رئیــس کنفدارســیون صــادرات ایــران گفت: 
تفاوتی که امســال نســبت به سال گذشته ایجاد 
شــده تغییــر دولــت و تــا حــدی سیاســت ها بــود. 
در دولــت ســیزدهم کمــی شــرایط و راه تنفــس 
صادرکننــدگان بهتــر شــده اســت کــه در صــورت 
موانــع  رفــع  و  افزایــش صــادرات  تــداوم شــاهد 
خودتحریمی هــا  تاثیــر  بــود.  خواهیــم  صادراتــی 
بیشــتر از تحریم های خارجی بوده، قیودی که به 
پــای صادرکننــده زده شــد اجازه نــداد تا در زمانی 
که با کاهش ارزش پول ملی مواجه بودیم کشور 

از طریق صادرات بهره ببرد.
او اضافــه کــرد: بــا پایشــی کــه در قوانیــن 
دســت و پاگیــر انجــام شــد 40درصــد افزایش در 
صادرات غیرنفتی را در ۹ ماهه امســال داشــتیم 
امــا بایــد توجــه کــرد کــه افزایــش صــادرات یــک 
حادثه نیســت که فکر کنیم مشــکات رفع شــده 
و افزایــش صادرات ادامه خواهد داشــت. عوامل 
مختلفی در این موضوع تاثیر دارند که بخشی از 
آن رفــع موانع تولید اســت اگــر تصمیم گیری ها و 
سیاســت ها باتمرکز بر صادرات نباشــد این روند 

ادامه نخواهد داشت.
الهوتــی تصریــح کــرد: تفــاوت قیمــت نــرخ 
ارز نیمــا و آزاد کمتــر از 20درصــد شــده اســت 
امیدواریــم کــه بانــک مرکــزی در شــرایط جدیــد 
کنــد.  حــل  را  ارز  نــرخ  در  چندگانگــی  موضــوع 
بنــا بــه مصلحــت سیاســت گذار ایــن چهــار و پنج 
نــرخ را نزدیــک کنــد تــا عرضــه ارز صادرکننــدگان 
افزایــش پیــدا کنــد. ایــن موضــوع امــکان حضــور 

اســتفاده  یارانــه ای  از   کــه  را  صادرکنندگانــی 
نمی کننــد را بیشــتر کــرده و عرضــه ارز تســهیل 

می شود.

قانون ممنوعیت استقرار صنایع 
در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان 

تهران اصالح می شود
اســتاندار  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
تهــران هــم گفت: حــدود ۷0 درصد گــردش مالی 
کشــور در اســتان تهران است و تقریبا 24 درصد 
از کل صنعــت کشــور در اســتان تهــران قرار دارد 
و مجموعــه خدمــات اســتان تهــران نســب به کل 
کشــور تعیین کننده است و این فرصت بی بدیلی 

برای استان تهران به شمار می رود.
از  بســیاری  افــزود:  منصــوری  محســن 
تجارت هایــی کــه در مرزها ثبت می شــود، مبدا و 
مقصد آن تهران اســت و لذا مجموعه استانداری 
تهران خود را مکلف می داند که به خانواده بزرگ 

صادرکنندگان کمک کند.
او بــا اشــاره بــه شــرایط خــاص کشــور بیــان 
تحویــل  را  کشــور  ســختی،  شــرایط  در  کــرد: 
گرفته ایم و گایه مند هم نیستیم و ادعا کرده ایم 
کــه بــا این شــرایط کار را تحویل می گیریم و امید 
داریــم بــا همیــن شــرایط نیز ایــن شــرایط را ارتقا 

خواهیم دید.
چقــدر  هــر  دولــت  کــرد:  بیــان  منصــوری 
مداخــات و اثرگــذاری مســتقیم خــود را در تولید 
و تجــارت را کمتــر کنــد و به وظایــف ذاتی خود از 

جمله امنیت بپردازد به نفع کان کشور است.
او افــزود: در حلقه هــای تولید و تجارت باید 
بــه نــگاه واحــد برســیم امــا در 43 ســال گذشــته 
دولت هر زمان به یک بخش بیشــتر توجه کرده 
اســت امــا نکتــه مهــم آن اســت که باید بــه تولید 
توجــه داشــت تــا در صــادرات نیــز موفق تــر بود و 
هزینــه تولیــد را بایــد کاهــش داد تــا در عرصــه 

رقابت های بین المللی موفق باشیم.
موقعیــت  کــرد:  بیــان  تهــران  اســتاندار 
کم نظیری داریم و کشــورهای اطراف ایران عمدتا 
مصرف کننــده هســتند و بــه اعتقــاد مــن با کمک 
به توســعه تجارت در بازار ســوریه، افغانســتان و 
پاکســتان می توانیم اقتصادمــان را اداره کنیم که 

البته از آن به خوبی استفاده نمی کنیم.
در  مانــع  بســیار  قوانیــن  برخــی  افــزود:  او 
مســیر تولیــد اســت از جملــه محدودیــت شــعاع 
120 کیلومتر که براساس آن اجازه استقرار هیچ 
صنعتــی در شــعاع 120 کیلومتــری اســتان تهران 
داده نمی شود؛ ماموریت مهم ما در دولت اصاح 
قوانیــن اســت و بخشــی از ایــن قوانیــن دســت و 
اصــاح  ممکــن  زمــان  کوتاه تریــن  در  را  پاگیــر 
خواهیــم کــرد و نســبت بــه ایــن موضــوع متعهــد 

هستم.
اســتاندار تهــران اظهــار کــرد: بــا ســه قیمت 
گندم و آرد به دست مردم می رسد و این موجب 
بی انضباطــی و رانــت در بازار می شــود و خروجی 

آن نابسامانی و فساد است.
او در رابطــه بــا حذف ارز ترجیحــی بیان کرد: 
براساس مطالعات مرکز پژوهش ها فقط 10درصد 
از ایــن یارانــه بــه جامعــه هــدف اصابــت می کنــد و 
در واقعیــت یارانه بــه تولیدکننده خارجی پرداخت 
می شــود در حالــی کــه اگــر ایــن پــول بــه تولیــد 
اختصــاص می یافــت قطعا تحــول بزرگــی در حوزه 

صادرات و واردات و تولید ایجاد می شد. 
منصــوری بیــان کــرد: دولــت قبــل براســاس 
قانــون بایــد در ۶ ماهــه اول ســال این موضو ع را 
اصاح می کرد اما به نظر می رسد باید در فرصت 

مناسب این کار اجرایی شود.
اوبــا بیــان اینکه دولــت مصمم اســت تغییر 
مکرر در تصمیمات نداشــته باشــد، گفت: گاهی 
صادرکنندگان ما مجبور به دریافت 1۵ اســتعام 
می شوند و وقتی به پانزدهمین استعام می رسد 

اولین استعام باطل شده است.
اســتاندار تهــران اظهــار کــرد: گاهــی اوقــات 
بایــد مجوزها را بــی ارزش کنیم چون معنی ندارد 
کــه یــک بــرگ کاغــذ میلیاردهــا تومان به واســطه 

یک امضا ارزش داشته باشد.

معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس می گویــد دخالت هــای وزیــر صنعــت، 
معــدن و تجارت در عــزل و نصب های مدیران 
ارشــد این دو خودروســاز وجهــه قانونی ندارد 
و کمیســیون صنایــع و معــادن بــا این مســئله 

برخورد قانونی خواهد کرد.
اکبــری  عــزت هللا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
تاالرپشــتی با اشــاره به ســهام ۶درصدی دولت 
در ایران خــودرو و 1۷درصــدی در ســایپا گفــت: 
دخالت هــای وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
در عــزل و نصب هــای مدیــران ارشــد ایــن دو 
خودروســاز وجهــه قانونــی نــدارد و کمیســیون 
صنایــع و معادن با این مســئله برخورد قانونی 

خواهد کرد.
معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس بــا بیــان اینکــه ســایپا و ایران خــودرو 

بنــده  گفــت:  نیســت،  دولــت  خلــوت  حیــاط 
مکــرر بــه وزیر صمت تذکــر داده ام به این دو 
خودروســاز بــزرگ همچون گذشــته بــه منزله 
حیــاط خلــوت دولــت نــگاه نکنیــد، ایــن نــگاه 
مغایــر بــا منافــع ملــی و قواعــد درســت اداره 

یک بنگاه اقتصادی اســت.
ایــن  عــدم دخالــت دولــت در  افــزود:  او 
دوخودروساز، موجب شکوفایی استعدادهایی 
می  شــود که از درون و برون می توانند به اینها 
کمک کنند. دولت باید دراصاح ساختار سایپا 
و ایران خودرو کمک کند تا در شــرایط مســاوی 
با خودروســازان بخش خصوصی بتواند رقابت 
کــرده و آنچــه کــه تاکنون بــوده نادیــده گرفتن 
ظرفیت ها و توان باالی فنی و مدیریتی داخلی 
ایــن دو خودروســاز از طــرف دولــت بــوده کــه 
همــواره نــگاه دســتوری و هزینه ســاز بــوده و 

موجب نارضایتی مردم شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت 
 خود را بی نیاز از مشورت

با مجلس نداند
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گوشــزد کرد: در هرصورت وقتی وزیر صمت با 
کمک کمیســیون صنایــع و معادن و نمایندگان 
مجلــس موفــق به اخــذ رای اعتمادشــده، نباید 
بــا مجلــس و  از مشــورت  بی نیــاز  را  خــودش 
در  وزیــر صمــت  موفقیــت  بدانــد.  کمیســیون 
خدمــات  و  معــدن  و  صنعــت  عظیــم  بخــش 
وابســته که موتور حرکت اقتصاد کشــور اســت 
در گــرو مشــورت و همــکاری مجلس و اعتنا به 

نظرات دلسوزانه نمایندگان محترم است.

رئیس پژوهشکده پسته ایران با اشاره به 
تغییــرات اقلیمــی و کم آبــی در کرمــان می گویــد 
دور از انتظــار نیســت کــه قطب تولید پســته به 

شمال غرب و شمال شرق کشور منتقل شود.
علــی  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
اســماعیل زاده در جمــع خبرنــگاران در حاشــیه 
جشــنواره پســته در رفســنجان گفــت: هم اکنون 
رفســنجان قطــب اول تولید پســته در ایــران و از 
مهمتریــن مراکــز تولیــد ایــن محصــول در جهــان 

محسوب می شود.
تــاش  تمــام  بایــد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  او 
مســئوالن بــرای حفــظ ایــن پتانســیل اقتصــادی 
عظیم باشد گفت: در صورت صدمه زدن به این 
صنعت بخش قابل توجهی از درآمد غیرنفتی از 

بین می رود و هزاران نفر بیکار می شوند.
اســماعیل زاده بــا اشــاره بــه خشکســالی و 
تغییــرات اقلیمی گســترده در اســتان کرمان طی 
ایــن مشــکات موجــب  اخیــر گفــت:  ســال های 

مهاجرت پســته از کرمان و رفســنجان به ســمت 
اســتان های دیگــر بــه خصوص در شــمال غرب و 
شــمال شــرق کشور می شــد و این امر در صورت 
ادامــه بی توجهــی در آبیــاری باغ هــای رفســنجان 

اجتناب ناپذیر است.
او گفت: هم اکنون نیز شاهد سیر افزایشی 
دیگــر  اســتان های  در  پســته  کشــت  بــه  توجــه 
هســتیم کــه در کنــار خشکســالی و کم آبــی در 

کرمان روی می دهد.
رئیــس پژوهشــکده پســته ایران بیــان کرد: 
در کشور 28 استان در حال تولید پسته هستند 
و ۵20هــزار هکتار باغ پســته در سراســر کشــور 
فعال اســت کــه بخش قابل توجهــی از نیاز بازار 

جهانی را تأمین می کند.
صادرات محــور  محصــول  یــک  را  پســته  او 
دانســت و افــزود: بایــد بــا برنامه ریــزی و تولیــد 
بازارهــای جهانــی پســته حفــظ شــود و بــه رقبای 
خارجی اجازه تصاحب بازارهای سنتی را ندهیم.

رئیس پژوهشکده پسته: کم آبی 
قطب تولید پسته را تغییر می دهد

رئیس کمیسیون صنایع مجلس: با دخالت 
وزیر صمت در عزل و نصب های مدیران ارشد 

ایران خودرو و سایپا برخورد می کنیم

رئیس اتاق بازرگانی تهران: دولت ها در ۴۰ سال گذشته برای 
جبران کسری بودجه دست در جیب مردم کرده اند
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بررسی راه های جایگزین 
 حذف ارز ترجیحی

در کمیسیون تلفیق
سخنگویکمیسیونتلفیقبودجهمجلسشورای
اســامی،گفتکهبهدلیلتمایلنداشتندولتبرای
ادامــهاســتفادهازارزترجیحــی،راهکارهایجایگزین

ارز۴۲۰۰تومانیدرکمیسیونبررسیشد.
بــه گــزارش ایرنــا، رحیــم زارع دربــاره نشســت روز 
شــورای  مجلــس  بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  دوشــنبه 
اســامی بــه خبرنــگاران گفــت: در جلســه روزگذشــته 
رییــس ســازمان برنامــه و بودجه، وزیر جهاد کشــاورزی 
و معاونــان وزیــر بهداشــت دالیل دولت بــرای حذف ارز 

4200 تومانی را ارائه دادند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای 
اســامی افزود: به دلیل رعایت نشــدن عدالت،   تورم زا 
بودن و شــفافیت نبودن مالی ارز 4200 تومانی، دولت 
مایــل بــه ادامــه ایــن مســیر نیســت و کمیســیون تلفیق 

درپی راههای جایگزین در این باره است.
معیشــت  را  تلفیــق  کمیســیون  قرمــز  خــط  زارع، 
کمیســیون،   در جلســات  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  مــردم 
راهکارهایــی مبنــی بر اینکه چگونه کاال به دســت مردم 
برسد، شیوه های جبرانی نقدی یا غیرنقدی دولت پس 

از حذف ارز 4200 تومانی بررسی شد.
وی ادامــه داد:  نظر کمیســیون تلفیــق ارائه راهکار 
فقــط بــرای ۶ قلــم کاالیــی که ارز ترجیحی بــه آنها تعلق 
ارز  کــه شــامل  قلــم کاال  بلکــه 30  نیســت  می گرفــت 
ترجیحی می شــدند،   مدنظر کمیســیون اســت. البته در 
صــورت حــذف ارز ترجیحــی، دولت باید نظــارت کامل و 
موثری داشته باشد تا کاال به صورت آسان و فراوان در 

اختیار مردم قرار بگیرد.
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه خاطرنشــان 
کرد: از ابتدای هفته آینده جزییات الیحه بودجه از ماده 
یک آن آغاز خواهد شد و در جلسه عصر کمیسیون هم 

موضوع حذف ارز ترجیحی پیگیری می شود.

 مخبر: توسعه شبکه ریلی
از راه های نجات اقتصاد 

کشور است
معــاوناولرئیسجمهــوری،توســعهریلــیرااز
راههــاینجــاتاقتصادکشــورعنوانکردویادآورشــد
کهواگذاریاموربهجوانانونخبگانواتکابردانش
وخاقیتآنانگامیدرجهتپیشرفتوحلمسائل

کشوراست.
اول  معــاون  اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
رئیس جمهــوری، محمــد مخبــر در دیــدار بــا تعــدادی از 
نخبگان و جوانان صاحب طرح و ایده، گزارش های ارایه 
شــده در جلســه را مثبــت ارزیابی کــرد و گفت: طرح ها 
و ایده هــای مطــرح شــده در جلســه بایــد بــه برنامه های 
عملیاتــی بــا جــدول زمان بنــدی تبدیل شــود تا بــا اجرای 

اینگونه طرح ها شاهد توسعه کشور باشیم.
از  یکــی  یــاداوری  بــا  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
طرح های ارائه شــده در جلســه درباره توســعه ســواحل 
از  یکــی  دریامحــور  اقتصــاد  کــرد:  خاطرنشــان  مکــران 
بــه آن  اتــکا  بــا  کــه  امــروز کشــور اســت  ضرورت هــای 
می توانیم رشــد و توســعه را برای مردم کشــور و به ویژه 

ساکنین مناطق ساحلی به ارمغان آوریم.
مخبــر، اقتصاد دریامحور و اقتصاد دیجیتال را از 
مهمتریــن محورهــای توســعه در جهــان امروز برشــمرد 
و گفــت: بایــد ایــن دو محــور مهــم را در اولویت بنــدی 
بــا  کــه  چــرا  قــرار دهیــم  پروژه هــا مدنظــر  و  طرح هــا 
پرداختن به این دو موضوع مهم زمینه رشد و توسعه 

کشــور مهیا خواهد شد.
وی افــزود: اگرچــه در برخــی از صنایــع کمی عقب 
هستیم اما به دلیل وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و 
نخبگان کشور، در زمینه اقتصاد دیجیتال پیشرفت های 
خوبی در کشــور حاصل شــده، چرا که در این بخش به 
دانش و ذهن جوانان و نخبگان کشور متکی هستیم.

معــاون اول رئیس جمهــوری همچنین با مرور یکی 
دیگــر از گزارش هــای مطــرح شــده درجلســه در  مــورد 
توســعه ریلــی کشــور، خاطرنشــان کرد: یکــی از راههای 
نجات اقتصاد کشــور توســعه ریلی اســت و اگر بتوانیم 
اهداف تعیین شــده برای توســعه شــبکه ریلی کشور را 
محقق کنیم، تحولی اساسی در پیشرفت کشور حاصل 

خواهد شد.
در ایــن جلســه کــه جمعــی از جوانــان و نخبــگان 
حضور داشــتند، گزارشــی از طرح های توســعه مکران و 
ســرمایه گذاری در توســعه زیرســاخت های حمل و نقل، 
انرژی و آب ارائه شد و ضرورت ها و الزامات اجرای این 

طرح ها مورد بررسی قرار گرفت.

اخبـــــــــــــــــار

امــورخارجــهگفــتکــه ســخنگویوزارت
ایــرانبــهدنبالیکتوافــقپایداروقابلاتکادر
ویناستوازسرعتپیشرفتمذاکراتراضی

نیست.
بــه گــزارش فــارس، ســعید خطیــب زاده، در 
نشســت هفتگی با خبرنگاران رسانه های داخلی 
و خارجــی ضمــن تشــریح آخرین تحــوالت در این 

حوزه به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.
وی در این نشست به سفر امیرعبداللهیان 
بــه عمــان پرداخــت و گفــت:  دیــدار یــک روزه ای 
را خواهــد داشــت و احتمــال دارد ایــن ســفر بــه 
ادامــه  فــارس  خلیــج  حــوزه  کشــورهای  از  یکــی 
یابــد و ســفرهای دیگــری نیــز در روزهــای آتی در 

دستورکار است.
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره این که 
در ســفر امیرخان متقی با امیرعبداللهیان و حق 
آبــه رودخانــه هیرمنــد گفت وگــو شــد نیــز اضافه 
کــرد: در ایــن دیدار درباره حق آبه ایران و موضوع 
آب گفت وگوهای مثمرثمری داشتیم و کمیساران 
عالی آب بزودی طی یکی دو  روز آینده در نیمروز 

همدیگر را خواهند دید.
و  معاهــدات  کــرد:  بیــان  خطیــب زاده 
مــراودات  چارچــوب  در  دوجانبــه  قراردادهــای 

دوجانبه انجام می شود.
بــا  مذاکــرات  پنجــم  دور  زمــان  دربــاره  وی 
عربســتان نیز اظهار کــرد: دور آتی گفت وگوها با 
عربســتان به میزبانی عراق در دســتور کار است. 
به محض نهایی شدن اطاع رسانی خواهم کرد. 
دربــاره موضوعات فیمابین ما و عربســتان تاش 
کردیــم بــه رغم تمامی پرونده های اختافی بنا به 
مصلحــت دوجانبــه و منطقه بــا فاصله گذاری در 
نقــاط اختــاف براســاس صراحــت و در عین حال 
تــاش بــرای برقــراری روابط پایدار بین دو کشــور 
گفتگوهــا را ادامه دهیــم. موضوعات اختافی در 

جای خودش بحث می شود. 
تشــدید  دربــاره  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
مواضــع عربســتان دربــاره لبنــان و حــزب هللا نیز 
گفــت:  در موضــوع لبنــان متاســفانه دخالت های 
خارجی یکی از دالیل مهم برخی نابسامانی ها در 
داخل این کشــور اســت. برخی طرف های خارجی 

تاش می کنند از فشار خود برای تغییر معادالت 
در داخــل لبنــان اســتفاده کننــد. هم حزب هللا و 
ســایر گروه ها بخش بســیار عمده ای از حاکمیت 
بومــی لبنــان هســتند و همــه بایــد بــه آن احترام 
بگذارند. ایران همه تاش های خود را کرده و می 
کنــد که شــاهد هم افزایی بیشــتر بین گروه های 

لبنانی در داخل این کشور باشیم. 
وی دربــاره اظهارات جیک ســالیوان مشــاور 
امنیــت ملــی کاخ ســفید در خصــوص تحریم های 
جدید ایران علیه مقامات آمریکایی و هشــدار به 
ایــران گفــت: آمریکا عادت کــرده یکجانبه تحریم 
کــرده و فشــار می گــذارد و عــادت نــدارد کــه در 
روابــط بین الملــل در موضــع برابــر صحبت کند و 
بایــد عــادت کنــد بــا قواعــد آمــره بین المللی نمی 

تواند به عنوان قواعد داخلی خود رفتار کند.
خطیب زاده با یاداوری ترور شهید سلیمانی 
خاطرنشــان کــرد: آن چــه در شــامگاه 13 دی رخ 
داد یــک جنایــت جنگــی و جنایــت آشــکار علیــه 
یکی از اتباع بلندمرتبه ایران بود.  ایران عامان، 
آمــران و مباشــران و آن هایــی کــه در ایــن جنایت 

آشــکار دســت داشــتند را پیگیری قضایی خواهد 
کرد و تا زمانی به پیشــگاه عدالت بیایند از هیچ 
تاش فروگذار نخواهد کرد. این اظهارات از ســر 
نگرانــی از ســوی برخــی مقامــات آمریکایــی تنهــا 
فایده اش این است که ما آنها را در این جنایت 
همدســت میدانیم. نه می بخشیم و نه فراموش 
مــی کنیــم و بــا تمامــی تــوان جنایــت آمریــکا را 

پیگیری می کنیم.  
ســخنگوی وزارت خارجــه دربــاره مذاکــرات 
جــاری در ویــن هــم گفــت:  دربــاره آنچــه در ویــن 
اتفــاق می افتــد نتیجــه تــاش همه طرف هاســت 
کــه بــه تفاهــم پایدار برســیم. بعــد از اینکه طرف 
مقابــل کمپیــن ضد اطاعاتی را در فضای عمومی 
به راه انداخته بود که در اتاق ها چیزی به دست 
بیــاورد متوجــه شــد این مســیر بی ثمر اســت. در 
وین آن چه اتفاق می افتد تمرکز بر چهار موضوع 
و  آزمایــی  راســتی  تضمین هــا،  تحریم هــا،  رفــع 
موضوعات هسته ای است و پیشرفت های خوبی 
بوده و در برخی پیشرفت ها بیشتر یا کمتر  بوده 
حائــز  باقیمانــده موضوعــات  اســت. موضوعــات 

اهمیتــی اســت. مــا بــه نقاطــی رســیدیم کــه ایــن 
نقاط به ما نشــان خواهد داد که آیا طرف مقابل 
اراده الزم را برای پیشبرد مذاکرات دارد یا خیر.  
ســرعت  دربــاره  بســیار  داد:  ادامــه  وی 
مذاکرات و گفت وگوها صحبت می شــود. سرعت 
گفت وگوهــا بــرای ایران مهم اســت، ولی ســرعت 
امــر دو طرفه اســت، نمی شــود طــرف مقابل الک 
پشتی حرکت کند و از ما توقع سرعت نور داشته 
باشد. ما باید به مذاکراتی ادامه دهیم که نتیجه 
آن توافــق پایــدار و قابــل اتــکا باشــد و این هم با 
ســرعت بیش از حدی که از ســوی ما فقط اعمال 
شــود، همخــوان نیســت. ایــران بــه دنبــال توافق 

پایدار و قابل اتکا است.
خطیب زاده درباره بحث آزادسازی پول  های 
بلوکــه شــده ایــران در کــره جنوبــی گفــت: ســفر 
معــاون وزیــر خارجــه کــره بــه ابتــکار خودشــان 
بــوده و برخــی کشــورها و هیأت ها بــا ابتکار خود 
بــه ویــن ســفر کردنــد و بنــا بــه درخواســت آنهــا 
معــاون سیاســی وزیــر خارجــه ایــران ماقاتــی بــا 
همتای خود داشــت و تأکید شــد آنچه به عنوان 
بدهی هــای انباشــته شــده ایــران در کــره جنوبــی 
مطــرح اســت ربطــی بــه گفت وگوها نــدارد و کره 
جنوبــی موظــف بــه تأدیــه بدهی های خود اســت 
و اساســا تحریمــی وجــود ندارد که کــره جنوبی با 
کمی ها و کاستی های خود این بدهی ها را ندهد.  
ســخنگوی وزارت خارجه درباره ســفر هیأت  
عربســتان بــه ویــن گفــت: رایزنی هــا مربــوط بــه 
امــروز نیســت و از زمــان برجــام و درون هواپیمــا 
و تلفنــی و ... صــورت می دادنــد و اساســا ایــران 

موضوعیتی را برای این قائل نیست.
دیگــری  ســؤال  بــه  پاســخ  در  خطیــب زاده 
بیــان کــرد: گفت وگوهــای ویــن بــرای اطمینــان از 
بازگشت مسئوالنه آمریکا به برجام است و هیچ 
موضوعــی فراتــر از برجــام را نــه گفت وگو کرده و 
نــه می پذیریــم. ایران و آمریــکا از طریق متن های 
مکتوب غیررســمی نظرات خود را بیان کردند در 
چهار موضوع رفع تحریم ها، تعهدات هسته ای و 
تضمین ها و راستی آزمایی بوده است که دولتی 
در واشنگتن دوباره روابط بین الملل و این توافق 
را به سخره نگیرد. این گفت وگوهای غیررسمی و 
مکتوب آرشیوی از مواضع است و هیچ موضوعی 

فراتر از این صحبت نکردیم.
نــه  هســتیم  خوشــبین  نــه  مــا  گفــت:  وی 
بدبیــن، مــا بــا واقــع نگــری مذاکــره می کنیــم و با 

واقع نگری به مردم گزارش می دهیم.
سخنگوی وزارت خارجه درباره توافق موقت 
در مذاکــرات ویــن نیز اظهار کرد: ما به دنبال یک 
توافــق پایــدار و قابل اتکا هســتیم و هیچ توافقی 
که این دو مولفه را نداشــته باشــد در دســتورکار 
مــا نیســت. همــه بایــد تــاش کنیم که بازگشــت 
آمریــکا بــه برجــام همــراه بــا اخذ تضامیــن الزم و 
راســتی آزمایی باشــد و چرخه ای از رفع تحریم ها 
هــم بایــد انجام شــود. این با هیــچ توافق موقتی 

حاصل نمی شود.

رئیــسدســتگاهقضــابــاتاکیــدبــرپیگیــری
وضــع بــه رســیدگی بــرای مســتمر و مجدانــه
پرداختیهــابــهکارکنــانقضائــیگفــتکــهدر
مســیرتاشهــابــرایبهبــودوضــعپرداختیهــا
بــهکارکناندســتگاهقضائیبههیــچوجهنباید
اقدامــیصــورتگیردکــهزمینهسوءاســتفادهو

شعفدشمنانوبدخواهانرافراهمآورد.
قضائیــه،  قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش  بــه 
حجت االسام والمســلمین غامحســین محســنی 
اژه ای در جلســه شــورای عالــی قــوه قضائیــه بــا 
یادآوری سالگرد حادثه  دردناک سقوط هواپیمای 
اوکراینی، ضمن تســلیت به همــه بازماندگان آن 
حادثه تلخ افزود: دستگاه قضائی پرونده سقوط 
هواپیمــای اوکراینــی را تاکنــون بــا جدیت پیگیری 
کــرده اســت؛ بــا ایــن حال تأکیــد داریــم که بیش 
از گذشــته نســبت به این پرونده دقت و ســرعت  
لحاظ شود و همه جوانب و ابعاد آن دنبال شود.
محســنی اژه ای ابــراز امیــدواری کــرد با یک 
رســیدگی دقیق، عادالنــه، منطبق با موازین و به 
دور از مســائل حاشــیه ای، پرونــده ایــن ســانحه 
ناگــوار بــه نتیجــه برســد و اقدامــات حقوقــی و 
قضائــی صــورت گرفتــه بخشــی از تســای خاطــر 

بازماندگان این سانحه باشد.
رئیس قوه قضائیه با مرور صعوبت و خطیر 
بــودن مأموریت هــای محولــه بــه مجموعه قضات 
و کارکنــان دســتگاه قضائــی اظهــار کــرد: همــواره 
تأکید ما این بوده اســت که انجام مأموریت های 
قضائــی دقیــق، ســریع و کامل نیازمنــد امکانات، 
بودجــه و نیروی انســانی بیشــتری اســت؛ نیروی 
انســانی ای که دغدغه ای جز پیشــبرد ســریع امور 
قضائــی مــردم نداشــته باشــد بنابرایــن از چندین 

ســال قبــل بــا تاش هــای صــورت گرفته بویــژه از 
ناحیــه معاونــت راهبــردی وقت، بودجــه ثابتی از 
بودجــه عمومــی کل کشــور بــه دســتگاه قضائــی 

تخصیص یافت.
رئیــس عدلیــه افزود: همچنین از ســال ۹۹ 
نیــز یــک تــاش فوق العــاده ای بــرای ســاماندهی 
معیشــتی  اوضــاع  بهبــود  و  اســتخدامی  وضــع 
همکاران فعال در شــوراهای حل اختاف صورت 

گرفت که این تاش ها کماکان ادامه دارد.
رئیــس قــوه قضائیه با بیــان اینکه حقوق ها 
و مزایایــی کــه در قالب فوق العاده  در بســیاری از 
دســتگاه های اداری وجــود دارد در قــوه قضائیــه 
موجود نیســت، گفت: البته باید توجه داشــت از 
زمانــی کــه آیت هللا رئیســی مســئولیت دولت را 
برعهــده گرفته انــد تاش داشــته اند تا حقوق های 
پرداختــی بــه کارکنــان همــه دســتگاه ها را به هم 

نزدیک گردانند.
تاش هــای  یــاداوری   بــا  اژه ای  محســنی 
مســتمر و بی شــائبه ای کــه در مــدت اخیــر بــرای 
ترمیــم وضــع پرداختی هــا بــه مجموعــه کارکنــان 
دستگاه قضائی صورت گرفته است، تصریح کرد: 
مــن بــه یــاد نــدارم که هیــچ موضوع و مســئله ای 
در دســتگاه قضائی به اندازه ترمیم  پرداختی به 
همکاران قضائی مورد اهتمام قرار گرفته باشد.

در  داد:  ادامــه  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
همیــن راســتا همــه مســئوالن دســتگاه قضائــی 
کل  رؤســای  حتــی   و  مختلــف  حوزه هــای  در 
دادگســتری ها، تاش های مستمر و زیادی انجام 
داده انــد و جلســات پرتعــدادی را بــا نماینــدگان 
مجلــس و دولتی هــا بــرای تبیین موضوع نســبت 
پرداختی هــا بــه کارکنان دســتگاه قضائی با حجم 

و صعوبت کار و مأموریت محوله به آنها، ترتیب 
دادند.

رئیــس دســتگاه قضــا بــا یــادآوری افزایش 
دســتگاه  کارکنــان  و  مســئوالن  کارهــای  حجــم 
شــرایط  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  قضائــی 
پرونده هــا  ورودی  کشــور،  اخیــر  ســال های 
بــه دســتگاه قضائــی زیــاد شــده و انتظــارات از 
قضــات و مســئوالن و کارکنــان دســتگاه قضائی 
نیــز ایــن اســت کــه تــا حــد تــوان بــه پرونده هــا 
رســیدگی کننــد و از رســوب و انباشــت آنهــا و 
بعمــل  جلوگیــری  معــوق  پرونده هــای  ایجــاد 
آورند؛ بر همین اســاس بســیاری از همکاران ما 
ســاعت های متمــادی از شــبانه روز را بــه حضور 
در محل کار اختصاص می دهند تا رســیدگی به 

امــور قضائی مردم بــه تأخیر نیفتد.
محســنی اژه ای ضمن برشــمردن مشــکات 
معیشتی همکاران قضائی خود، با تاکید بر اینکه 
از این مشــکات و معضات آگاه اســت، تصریح 
کــرد: بســیاری از قضــات مــا امــکان تهیــه منــزل 
در شــهر محــل خدمت خــود را ندارنــد؛ همچنین 
برخــی از آنهــا نیــز بــه صــورت 2 تا 3 شــیفته کار 
می کننــد کــه ایــن قضیه قابل اســتمرار نیســت و 
حالــت فرسایشــی به خــود می گیرد و نیروهای ما 

را فرسوده می کند.
رئیــس قــوه قضائیه اظهار کــرد: در ماه های 
اخیــر معاونت هــای مختلــف دســتگاه قضائــی از 
جملــه معاونیــن »مالــی و پشــتیبانی« و »منابــع 
انســانی« تاش هــای زیــاد و بی وقفــه ای را بــرای 
فوق العــاده  تعییــن  طــرح  رســاندن  نتیجــه  بــه 
خــاص کارکنــان دســتگاه قضائــی انجــام دادنــد 
و در ایــن راســتا جلســات پــر تعــداد و مســتمری 

را بــا نماینــدگان مجلــس و اعضــای دولــت برگزار 
نتیجــه  بــرای حصــول  کردنــد؛ در همیــن راســتا 
ســریعتر، ایــن تدبیــر صــورت گرفــت کــه موضوع 
مزبــور از طریــق طــرح در مجلــس مطــرح شــود و 
کثیــری از نماینــدگان مجلــس نیــز توجیه شــدند 
و قبــول کردنــد کــه فوق العــاده موجــود کارکنــان 
دســتگاه قضائــی کفــاف حجــم و ســختی کار آنها 

را نمی دهد.
رئیــس عدلیــه بــا تاکیــد بــر اینکــه تاش هــا 
بــرای ترمیم فوق العاده های پرداختی به کارکنان 
دســتگاه قضائی کمــاکان ادامــه دارد، گفت: باید 
ایــن موضــوع را نیز مورد توجه قرار داد که دولت 
دارای محذوریت هایــی هســتند  هــم  و مجلــس 
و بســیاری از طرح هــا و لوایــح در مجلــس رد یــا 
تعدیــل می شــوند؛ مهــم آن اســت کــه تاش های 
ما در راستای ترمیم فوق العاده های پرداختی به 
کارکنــان دســتگاه قضائــی ادامه دارد و بن بســتی 

در این زمینه وجود ندارد.
رئیــس قــوه قضائیــه تاکیــد کــرد: تاش هــا 
بــرای بهبــود وضــع معیشــتی کارکنــان دســتگاه 
قضائــی اســتمرار دارد و در ایــن مســیر هیچگونه 
بن بســتی وجــود نــدارد و چنانچــه از راه فعلی در 
پیــش گرفته شــده به نتیجه نرســیم، مســیرها و 
روش هــای قانونــی دیگــری را بــرای ارتقــای وضــع 
معیشتی همکارانمان در دستگاه قضائی پیگیری 

خواهیم کرد.
محســنی اژه ای بــا پرداختــن بــه شــأنیت و 
ایــن  کارکنــان  و  ویــژه دســتگاه قضائــی  جایــگاه 
دستگاه نزد مردم تصریح کرد: در مسیر تاش ها 
برای بهبود وضع پرداختی ها به کارکنان دســتگاه 
قضائــی بــه هیچ وجــه نباید اقدامــی صورت گیرد 

کــه موجبــات سوءاســتفاده و شــعف دشــمنان و 
بدخواهان را فراهم آورد.

رئیــس قــوه قضائیه خاطرنشــان کرد: شــأن 
و جایــگاه قــوه قضائیــه متفــاوت اســت و مــردم 
انتظــاری کــه از کارکنــان ایــن دســتگاه دارنــد را 
شــاید از کارکنان ســایر دستگاه ها نداشته باشند 
بنابرایــن بایــد مســائل و موضوعــات را از مجــاری 
صحیــح پیگیــری کنیــم و از هرگونــه اقدامــی کــه 
باعــث برزمیــن ماندن و ایجــاد تعلل در کار مردم 
می شــود پرهیــز کنیــم و ایــن مشــکات بــه زودی 

رفع می شود.
اقدامــات  یــاداوری  بــا  ای  اژه  محســنی 
صــورت گرفتــه از ســوی دادســتانی کل کشــور و 
دادســتان های مناطــق مختلــف کشــور در دفــاع 
و صیانــت از حقــوق عامــه اظهــار  کــرد: هــر چــه 
بیشــتر جلــو می رویــم اقدامــات صــورت گرفته در 
امر احیای حقوق عامه توســط مســئوالن قضائی 
بیشــتر جلوه گــر می شــود کــه در ایــن رابطــه باید 
از مســئوالن امــر بویــژه دادســتانی کل کشــور و 
دادســتان های مناطــق مختلــف کشــور تقدیــر به 

عمل آورد.
رئیــس دســتگاه قضــا گفت: طبق گزارشــی 
که اخیراً بررسی می کردم میزان مشارکت مردم 
در آخرین حراجی که توسط سازمان جمع آوری 
و فــروش امــوال تملیکی صــورت گرفته بیش از 
4 هزار نفر بوده است که این آمار با حراج های 
انجــام گرفتــه در دوره هــای پیشــین کــه نهایتــاً 
200 نفــر در مزایــده شــرکت می کردنــد، بســیار 
متفاوت است و این امر بیانگر همت مسئوالن 
ذیربط در دســتگاه قضائی و همچنین مسئوالن 

دولتی است.

فــروش و جمــعآوری ســازمان مدیرعامــل
امــوالتملیکــیازافزایــشحــدود۲۸۰درصــدی
میــزانکاالهــایمنهدمشــدهدرپنــجماههاخیر

نســبتبهمدتمشابهسالگذشتهخبرداد.
به گزارش سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکــی، ســید عبدالمجیــد اجتهــادی اظهــار کــرد: 
این کاالها از طریق دستگاه های مربوطه از جمله 
دانشــگاه های علوم پزشــکی و ســازمان اســتاندارد 
نیز قابل استفاده نبوده است و با رعایت مسایل 

زیســت محیطی از چرخه مصرف خارج شد.
وی بیــان کــرد: از زمان شــروع بــه کار دولت 
ســیزدهم با توجه به تاکیدات ریییس جمهوری و 
قــوه قضائیــه اقدامــات مطلوبی به ویــژه در زمینه 
پرونده های سنواتی انجام شد و حجم وسیعی از 
کاالهــا طی فرایندهــای مختلفی از جمله فروش، 

اســترداد، انهدام و اعاده تعیین تکلیف شــده و از 
انبارهای سازمان خارج شد.

از  اطاعــات  آخریــن  درخصــوص  اجتهــادی 
وضع عرضه خودروهای دپو شــده ســازمان اموال 
تملیکــی بــه بــورس کاال، گفت: شــیوه نامــه مورد 
نیــاز بــرای عرضه برخی کاالها در ســازمان تنظیم 
شــده که پــس از تایید نهایــی، اقدامات مورد نیاز 

در خصوص آن انجام می شــود.
بــا  تملیکــی  امــوال  ســازمان  مدیرعامــل 
کاالهایــی  تکلیــف  تعییــن  در  تســریع  یــادآوری  
تصریــح  برخوردارنــد،  از حساســیت خاصــی  کــه 
کــرد: ســازمان امــوال تملیکــی در خصــوص برخی 
پرونده ها مانند کاالهای اساســی و سریع الفســاد 
با رعایت شرایط قانونی، آنها را در زنجیره مصرف 
قرار می دهد که در این زمینه می توان به موضوع 

۵3 هــزار تــن ذرت دامی احتکار شــده در اســتان 
کرمانشاه پرداختند.

این مقام مسئول ادامه د اد: با وجود این که 
تاکنــون رای قطعــی ایــن پرونده صادر نشــده، اما 
به دلیل سریع الفساد بودن و همچنین نیاز بازار 
بــه آن بــا هماهنگی هــای انجام شــده این کاال در 
اختیــار ســتاد پشــتیبانی امــور دام بــرای عرضــه و 

فروش قرار گرفته است.
وی افزود: تاکنون نزدیک به 2هزار تن ذرت 
از ســیلوهای نگهدارنــده تخلیــه و بــه کارخانجــات 
تولیــد نهاده هــای دامــی منتقــل شــد، در همیــن 
راســتا پیش بینی می شــود تا تخلیه کامل ذرت ها 

حدود 2 الی ســه ماه زمان نیاز باشد.
اجتهادی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی 
همــه تــوان خــود را در راســتای تــداوم و افزایــش 

میــزان برگــزاری مزایــده  و حراج هــا بــه کار گرفتــه 
اســت، اظهــار کرد: فــروش کاالها از طریــق مزایده  
و حــراج  موجــب ایجــاد فضایــی شــفاف و رقابتــی و 
همچنیــن کشــف قیمــت واقعــی کاال می شــود، از 
ایــن جهت کــه هم دســتگاه های نظارتــی می توانند 
افــراد  باشــند و همچنیــن  نظــارت کاملــی داشــته 

متعددی امکان مشــارکت خواهند داشت.
وی اضافــه کرد: در مزایــده الکترونیکی اخیر 
حدود یک هزار و ۵00 پارتی کاال عرضه شد که از 
این میزان، تعداد ۷۷۶ پارتی دارای پیشــنهاد بود 
و بــا افزایــش ۹0 درصــدی نســبت بــه قیمــت پایه 
کارشناســی بــه فــروش رســید. بــه همیــن منظور 
یکــی از برنامه هــای اصلــی ســازمان، فراهم کردن 
بســترهای موردنیــاز برای افزایــش مزایده و حراج 
حضــوری اســت تــا بــا حــذف دالالن و واســطه ها 

افراد بیشــتری بتوانند در آن شــرکت کنند و سود 
بیــن دولــت و مصرف کننــده  ایــن کار  از  حاصــل 

تقسیم شود.
حــراج  نخســتین  اینکــه  مــرور  بــا  اجتهــادی 
بــه  اخیــر  هفتــه  در  ســازمان  ایــن  الکترونیکــی 
صــورت آزمایشــی با ثبــت نام بیــش از چهار هزار 
متقاضــی برگــزار شــد، تاکیــد کــرد: در ایــن حــراج 
10 پــارت کاال عرضــه شــد کــه 100 درصد آن دارای 
پیشــنهاد بود و با افزایش 8۷ درصدی نســبت به 
قیمت پایه کارشناســی به فروش رســید. سازمان 
امــوال تملیکــی باید از ایــن ظرفیت در جهت ارائه 
و فــروش کاالهــا بــه مشــتریان و مصرف کنندگان 
واقعی استفاده کند و حراج های الکترونیکی را با 

دریافت مجوزهای الزم بســط دهد.
بــا  تملیکــی  امــوال  ســازمان  مدیرعامــل 

پرداختــن بــه جزئیــات تازه تریــن حــراج پیــش روی 
برگــزار  حضــوری  صــورت  بــه  کــه  ســازمان  ایــن 
می شود، خاطرنشان کرد: طبق آگهی های از قبل 
منتشــر شــده، ســومین مرحلــه از حــراج حضوری 
در ســال جاری، شــنبه هفته آینــده )2۵ دی ماه( 
بدنــی  تربیــت  دانشــکده  مرکــز همایش هــای  در 
دانشــگاه تهــران واقــع در خیابــان کارگــر شــمالی، 
باالتر از تقاطع جال آل احمد، بین خیابان 1۵ و 

1۶ برگزار خواهد شد.
وی افزود: در همین راستا متقاضیان شرکت 
در ایــن حــراج می تواننــد از روز دوشــنبه ) 20 دی 
مــاه( تــا روز پنجشــنبه )23 دی ماه( از ســاعت 8 
صبح تا 14 برای بازدید از کاالهای مطرح در حراج 
به انبارهای اموال تملیکی سراسر کشور مراجعه 

کنند.

افزایش۲۸۰درصدیانهدامکاالهایسازماناموالتملیکی

رئیسقوهقضائیه:تاشهابرایهمترازیپرداختیکارکنانقوهقضائیهادامهدارد

خطیبزاده:ایرانازسرعتپیشرفتمذاکراتوین
راضینیست
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پرداخت 31 هزار فقره وام 
ازدواج در بانک کشاورزی

بانــک کشــاورزی از ابتــدای ســال 1400تــا پایــان 
تســهیالت  شــرایط،  واجــدان  از  31581نفــر  بــه  آذر 

قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد.
به گــزارش روابط عمومی 
کشــاورزی،  بانــک 
در  بانــک  ایــن  شــعب 
سراســر کشــور در ســال 
جمعــا   تاکنــون   1400
ریــال  27724میلیــارد 
تســهیالت قرض الحسنه 
واجــدان  بــه  ازدواج 
پرداخــت  شــرایط 
کرده انــد. این گــزارش می افزاید؛ از مجمــوع 40915نفر 
دریافــت  بــرای  کشــاورزی  بانــک  بــه  معرفی شــدگان 
31748نفــر  بــه  ازدواج،  قرض الحســنه  تســهیالت 
تســهیالت پرداخــت شــده اســت و 9167نفــر در صــف 
انتظار هســتند. بر اســاس این گزارش، بانک کشاورزی 
در آذر ســال جاری 3175فقره تســهیالت قرض الحسنه 

ازدواج به معرفی شدگان پرداخت کرده است.

طرح کاهش ۵۰ درصدی 
هزینه خرید اوراق بانک 

مسکن تمدید شد
اوراق  خریــد  هزینــه  50درصــدی  کاهــش  طــرح 

مسکن تا پایان بهمن  سال جاری تمدید شد.
بــه گــزارش هیبنــا، یــک مــاه پیــش و در جریــان 
افزایــش قیمــت اوراق مســکن بــود کــه مســئوالن بانک 
مســکن به مناســبت هشتاد و سومین سالگرد تأسیس 
بانــک، اقدام به کاهش 
هزینــه  50درصــدی 
بانــک  اوراق  خریــد 

مسکن کردند.
بــا  کــه  طــرح  ایــن 
83بانــک  طــرح  عنــوان 
مســکن منتشــر شد، از 
23آذر آغــاز و قــرار بود 
تــا پایــان دی  بــه اتمــام 
برســد. اما با اســتقبال صورت گرفته از سوی مشتریان، 
این طرح تا پایان بهمن تمدید شد. بر اساس این طرح، 
تمامــی متقاضیانــی کــه قصــد بهره  منــدی از تســهیالت 
خریــد مســکن از محــل اوراق ممتــاز بــه تنهایــی و یــا 
همزمــان بــا تســهیالت جعاله تعمیر را دارنــد، می توانند 
از ســقف تســهیالت به صــورت 50درصــد از محــل اوراق 
ممتــاز و 50درصــد از محــل منابــع بــدون ســپرده بانک، 
برای خرید مسکن استفاده کنند. همچنین این شرایط 

شامل تسهیالت جعاله )تعمیر مسکن( نیز هست.

ارائه خدمات ویژه 
وب اپلیکیشن بیمه سرمد 

به مشتریان
وب اپلیکیشن بیمه سرمد که در تمامی پلتفرم ها 
در دســترس اســت، خدمــات ویــژه ای را بــه مشــتریان 

عرضه می کند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، وب اپلیکیشــن ویژه 
این شــرکت برای ســهولت مشتریان در تمامی پلتفرم های 
تلفن همراه و رایانه ها در 
دســترس اســت و تمامــی 
از  می تواننــد  مشــتریان 
 IOS، پلتفرم هــای  طریــق 
 Windowds و   Android
اســتفاده  آن  خدمــات  از 
کننــد. این وب اپلیکیشــن 
صــدور  خدمــات  کنــار  در 
آنالیــن بیمه های شــخص 
ثالــث، آتش ســوزی، حــوادث انفرادی، حوادث ورزشــی در 
خانــه، پوشــش کرونــا و کرونا پالس، خدمــات متنوعی به 
مشــتریان ارائه می کند. در بخش امور بیمه ای، مشــتریان 
بیمــه ســرمد بــا واردکــردن کدملــی و تاریــخ تولد خــود، به 
لیســت بیمه نامه هــای جــاری و وضــع مالــی آنهــا، لیســت 
مبلــغ درخواســتی  )شــامل  پرداختــی  درمــان  هزینه هــای 
و مبلــغ واریــزی، زمــان پرداخــت وجــه و...(، پوشــش های 
درمــان تکمیلــی افــراد تحــت تکفــل و خســارت های غیــر 
درمــان دسترســی خواهنــد داشــت و از ریــز پوشــش های 

بیمه درمان خریداری شده خود نیز مطلع می شوند.

کارت ریالی ارزی بانک ملی 
رونمایی شد

کارت ریالــی ارزی بانــک ملــی )کارا( بــا قابلیــت ارائــه 
همزمــان خدمــات ریالــی و ارزی بــرای نخســتین بــار در 
شــبکه بانکــی و پــروژه افتتــاح حســاب ارزی بــه صــورت 
طریــق  از  غیرحضــوری 
نشــان )شــعبه دیجیتال 
حضــور  بــا  ملــی(  بانــک 
معــاون  اقتصــاد،  وزیــر 
و  مرکــزی  بانــک  ارزی 
ملــی  بانــک  مدیرعامــل 

رونمایی شد.
به گــزارش روابط عمومی 
محمدرضــا  ملــی،  بانــک 
امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  ملــی  بانــک  مدیرعامــل  فرزیــن، 
محصــول کارا به عنــوان محصول جدید و منحصر به فرد 
بانک ملی رونمایی شد، افزود: با راه اندازی سوئیچ ارزی 
)ســمکا( برای نخســتین بار در کشور، امکان صدور کارت 
ارزی با قابلیت ارائه خدمات در بستر شتاب فراهم شد.

اجتناب از پرداخت سودهای 
نامتعارف در بانک شهر

مدیرامــور شــعب تهــران و البــرز بانــک شــهر بــا 
بــا  بیــان اینکــه ســود ســپرده های ایــن بانــک مطابــق 
کــه  گفــت  اســت،  مرکــزی  بانــک  دســتورالعمل های 
خوشــبختانه طــی ســال های اخیــر، پرداخت ســودهای 

نامتعارف در شعب بانک شهر نداشته ایم.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک شــهر، ســعید عســگری 

اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا 
رقابت هــای  از  اجتنــاب 
غیــر قانونــی در پرداخت 
ســود به ســپرده گذاران، 
تصریــح کــرد: بــه عنوان 
بانکی حرفه ای و محبوب 
شــهروندان  میــان  در 
مشــتریان  جــذب  بــرای 
اقــدام  هیــچ گاه  بیشــتر 

به افزایش نرخ ســود ســپرده بر خالف دستورالعمل های 
بانــک مرکــزی نخواهیــم کــرد. او بــا بیــان اینکــه اعتقــاد 
داریــم پرداخــت ســود بانکــی مطابق با قوانیــن؛ گامی در 
جهت توســعه بخش تولید و اشــتغال جوانان کشــورمان 
خواهــد بــود، افزود: اگر نرخ ســود ســپرده ها باال باشــد، 
هدایت اعتبار الزم برای واحدهای تولیدی فراهم نشــده 
و بنابرایــن بخــش تولیــد در رکــود بــه ســر خواهــد بــرد. 
مدیرامور شــعب تهران و البرز بانک شــهر عنوان کرد: با 
پرداخت سود سپرده منطقی و قانونی از سوی بانک ها؛ 
بــه ســمت  از ســرمایه های خــرد  قطعــا بخــش اعظمــی 
مشــاغل کوچک ســوق پیدا کرده و در این صورت شــاهد 

ایجاد اشتغال بیشتر در کشور خواهیم بود.

34 هزار میلیارد ریال ارزش 
قراردادهای عاملیت بانک 

توسعه تعاون برای پرداخت 
تسهیالت تبصره 18

رئیــس هیــات مدیــره بانــک توســعه تعــاون گفت 
که بر اســاس ظرفیت هایی که تبصره 18قانون بودجه 
1400قــرار داده بانــک توســعه تعاون بــرای فعال کردن 

مختلــف  بخش هــای 
اقتصادی تا پایان ســال 
جــاری 34هــزار میلیارد 
ریــال قــرارداد عاملیــت 

امضا می کند.
به گزارش روابط عمومی 
تعــاون،  توســعه  بانــک 
فتاحــی  ســیدباقر 
اظهارکــرد: پیــش از این 

برای تکمیل طرح های نیمه تمام بخش های گردشگری و 
بوم گردی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی، قــرارداد عاملیــت بــرای پرداخــت 7500میلیــارد 
ریــال تســهیالت بــه فعــاالن بخــش گردشــگری منعقــد 

شده است.
او ادامه داد: قرار است با وزارت صنعت ،معدن و 
تجارت نیز برای فعال کردن بخش های مختلف صنعتی 
و معدنــی بــه زودی قــرار داد عاملیــت بــه مبلــغ 25هزار 
میلیــارد ریــال منعقــد شــود. بــه گفتــه فتاحی، قــرارداد 
عاملیــت پرداخــت تســهیالت بــا شــرکت راه آهــن نیز به 

مبلغ 1000میلیارد ریال در حال انعقاد است.
او بــا بیــان ایــن مطلب که این تســهیالت یارانه دار 
اســت و در مناطــق کمترتوســعه یافته بــا نــرخ 10درصــد 
و در مناطــق برخــوردار بــا نــرخ 14درصــد قابــل پرداخت 
اســت، خاطرنشــان کــرد: بازپرداخت این تســهیالت نیز 
همراه با دو ســال تنفس اســت و پس از آن بازپرداخت 

به صورت پنج ساله قابل انجام است.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون خاطرنشان 
کــرد: تبصــره 18قانــون بودجــه 1400دارای ظرفیت هایی 
بــرای تامیــن مالــی بانکــی طرح هــای اقتصــادی اســت و 

می تواند به رونق و تحرک اقتصادی منجر شود.

 آغاز پرداخت خسارت
بیمه کوثر به زیان دیدگان 

سیل جنوب
اســتان های  در   1400 دی  شــدید  ســیل  پــی  در 
سیســتان و بلوچســتان، فــارس و هرمــزگان، شــرکت 
بیمه کوثر چک خســارت را در کمتر از 48ســاعت پس 
از سیالب به تعدادی از زیان دیدگان مینابی پرداخت..
بــه گــزارش روابط عمومی و اعالم مدیر سرپرســتی 
هرمــزگان، بیمــه کوثــر هماننــد تمامی حــوادث و بالیای 

طبیعــی، بنابــه رســالت 
حرفه ای خود، گروه های 
ارزیابــی  و  کارشناســی 
بــرای  را  خســارت 
وضــع  بــه  رســیدگی 
زیان دیدگان، به ســرعت 
بــه مناطــق حادثه دیــده 

فرستاد.
طالــب طبیــب زاده 

گفــت:  مینــاب  در  ســیل  و  بارندگــی  شــدت  بیــان  بــا 
بالفاصله پس از فروکش کردن سیل و بارندگی در این 
شهرســتان و اعــالم خســارت بیمه گــزاران، کارشناســان 
بیمــه کوثــر بازدیــد از منازل آســیب دیده را آغــاز کردند. 
پــس از تشــکیل پرونــده، ارزیابــی خســارت و تکمیــل 
کــه  زیان دیــدگان  از  تعــدادی  خســارت  چــک  مــدارک، 
واحدهای آنان آسیب زیادی دیده بود با حضور مدیرکل 
ساتای استان، رئیس کانون بازنشستگان میناب و مدیر 
سرپرســتی بیمه کوثر، تحویل شــد. او خاطرنشــان کرد: 
خســارت ســایر زیان دیــدگان نیــز پــس از انجــام بازدید، 
ارزیابی خســارت و تکمیل مدارک از ســوی بیمه گزاران، 

در کوتاه ترین زمان پرداخت می شود.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شــبکه 
بانکــی ســقف مبلــغ دســتور پرداخــت پایــا را 
بــه 100 میلیــون تومــان و کــف مبلــغ دســتور 
تومــان  میلیــون   50 بــه  را  ســاتنا  پرداخــت 

افزایش داد.
بــه گــزارش بانــک مرکــزی، در راســتای 
اجرای دقیق رســالت ســامانه ساتنا در انتقال 
وجوه کالن و همچنین مدیریت حجم دستور 
پرداخت هــای ســامانه یادشــده، از روز شــنبه 
ســامانه های  در  تغییراتــی  دی(   25( آینــده 

ساتنا و پایا اعمال می شود. 
براســاس بخشــنامه بانــک مرکــزی، کف 
مشــتری  بیــن  پرداخت هــای  دســتور  مبلــغ 
ســاتنا، از 150 میلیــون ریــال بــه 500 میلیون 

ریال، افزایش خواهد یافت. 

همچنیــن ســقف مبلــغ دســتور پرداخت هــای 
پایا، از 500 میلیون ریال به یک میلیارد ریال 
به ازای هر دستور پرداخت افزایش می یابد.

درخصــوص چرخه هــای تســویه پایــا در 
روزهــای عــادی )غیرتعطیــل رســمی(، چرخــه 
جدیدی در ســاعت 17 و 45 دقیقه به منظور 
غیرشــاپرکی  دســتورپرداخت های  تســویه 

افزوده خواهد شد.
دســتورپرداخت های ســاتنا و پایا با مبدا 
و مقصــد بانــک مرکــزی و همچنیــن دســتور 
پرداخت های مربوط به تسویه وجوه پرداخت 
مبلغــی  محدودیت هــای  شــمول  از  یــاران، 
ذکرشده مســتثنی هستند. در صورت رعایت 
التــزام  وجــه  برشــمرده،  کنترل هــای  نشــدن 

سامانه های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.

بانــک مرکزی تاکید کــرد: پیش از اجرای 
بــه  بانک هــا  ســامانه های  در  الزم  تغییــرات 

مشتریان بانکی اطالع رسانی شود. 
بانک هــا  مشــتریان  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
)جــاری، پس انــداز  انــواع حســاب  دارای  کــه 
کمــک  بــه  می تواننــد  هســتند،  مــدت دار(  و 
ســامانه ســاتنا به حســاب خود یا ســایر افراد 
انتقــال وجــه در همــان  در بانک هــای دیگــر 
روز انجــام دهنــد و در حقیقــت ایــن ســامانه 
جایگزیــن چک هــای رمزدار بین بانکی اســت. 
تســویه مبــادالت بین بانکــی در ایــن ســامانه 

به صورت آنی، قطعی، نهایی و برگشت ناپذیر 
انجــام می شــود، مشــروط بــر اینکــه حســاب 
تســویه بانــک دارای مانــده کافــی بــرای انجام 
تســویه باشــد، در غیــر این صــورت مبــادالت 
تــا تامیــن نقدینگــی و تــا پایــان روز در صــف 
انتظــار قــرار می گیرد و در صــورت نبود تامین 
نقدینگــی، درخواســت های مربوطــه ابطــال و 
برگشــت داده می شوند. بنابراین این سامانه 
برای 2 کاربرد اساسی بانک ها، شامل تسویه 
و  کالن  پرداخت هــای  انجــام  و  بانکــی  بیــن 

تجاری ایجاد شده است.

حقوقــی  کمیســیون  دبیــر  گفتــه  بــه 
خصوصــی،  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا 
در طــرح مجلس بــرای جلوگیــری از تعطیلی 
واحدهــای تولیــدی به نحوه وصــول مطالبات 
نشــده  توجهــی  واحدهــا  ایــن  از  بانک هــا 
اســت که این موضوع، توان تســهیالت دهی 
بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد و در آخر 

به ضرر بخش های تولیدی تمام می شود.
طــرح جدید مجلــس در حمایت از تولید 
در ابتــدا بــا نام »طرح حمایــت از کارخانجات 
و واحدهــای صنعتــی و تولیــدی« وارد صحــن 
علنــی مجلــس شــد و در جلســه هشــتم دی 
امســال دو فوریــت بررســی آن بــه تصویــب 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی رسید اما 
در بازنگری بعدی از ســوی کمیســیون صنایع 
بــه »طــرح دو فوریتــی جلوگیــری از تعطیلــی 

واحدهای تولیدی« نام گرفت. 
علی نظافتیان، دبیر کمیســیون حقوقی 
خصوصــی  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا 
در ایــن بــاره به ایســنا گفــت: اقداماتــی نظیر 
توقیف، ضبط و تملک ماشــین آالت واحدهای 
تولیــدی یــا هــر اقــدام دیگــر کــه منتهــی بــه 
توقــف یا بروز اختالل در فعالیت های تولیدی 
ایــن واحدهــا شــود، از جملــه صالحیت هــای 
انحصاری و ذاتی قوه قضائیه است و مجلس 
براساس اصول و مبانی قانون اساسی و اصل 
تفکیک قوا، نمی تواند قوه قضائیه را از اعمال 
صالحیت هــای قانونــی خــود منــع یــا محــروم 
کنــد. از ســوی دیگر، پیشــنهاد دهنــدگان این 
طرح، باید نحوه وصول مطالبات بســتانکاران 
واحدهای تولیدی از جمله بانک ها را در طرح 
مــورد نظــر بــه صــورت شــفاف تعییــن کنند تا 
معامالت اقســاطی و اعتباری به بخش تولید 
و پرداخت تسهیالت و تعهدات بانکی به آنان 
ریسک بسیار باالیی برای بانک ها وموسسات 
تولیــدی و همچنین برای ســایر اشــخاصی که 
بــا واحدهــای تولیــدی اعتبــاری کار می کننــد، 
نداشــته باشــد و ابزارهای قانونی برای وصول 

مطالبات از آنان طرح شود.

طرح مجلس در تضاد با قانون 
تسهیل اعطای تسهیالت 

وی با بیان اینکه طرح مجلس در تضاد 
کامــل با در قانون تســهیل اعطای تســهیالت 
بانکــی اســت، افزود: از ســوی دیگــر، در این 
طــرح فــرض نماینــدگان آن اســت کــه پدیده 
وصول مطالبات منتهی به تعطیلی واحدهای 
تولیــدی یا وقفه در تولید می شــود درحالیکه 
چنین نیســت و بســیاری از این واحدها قبل 
از تملیــک نهایــی از ســوی بانک هــا غیرفعــال 
هســتند. ضمــن آنکه از نظــر حقوقی، وصول 
مطالبــات بانک هــا از طریــق دوایــر ثبــت یا با 
رای مراجــع قضایــی، در نهایــت تغییر مالکان 
آن واحدهــای تولیدی را دربر خواهد داشــت 
و تغییــر مالکیــت در امــر تولیــد خللــی ایجاد 
نمی کنــد و صاحبــان جدیــد آن واحــد تولیدی 
براســاس  می تواننــد  )بســتانکاران(  بدهــکار 
و  فعــال  تولیــدی  واحــد  مدیریــت،  قــرارداد 
فعلــی  مدیــران  اختیــار  در  را  تملیک شــده 
قراردهنــد زیرا ادامه تولید در توان تخصصی 
و کارشناســی بانک ها نیســت و آنها موظفند 
واحدهــای تملیکــی را در مهلــت قانونــی بــه 
فروش رسانند وگرنه مشمول جرائم مالیاتی 

خواهند شد.
اساســی  ایرادهــای  از  یکــی  نظافتیــان 
تعطیلــی  از  جلوگیــری  بــرای  مجلــس  طــرح 
بی ســابقه  افزایــش  را  تولیــدی  واحدهــای 
مطالبــات معــوق بانک هــا دانســت و گفــت: 
مفاد طرح مزبور موجبات ایجاد تعارض های 
متعــدد میــان متــون قانونی کشــور را فراهم 
ایجــاد  و  بــرای مثــال مغایــرت  کــرد  خواهــد 
تخصیص و نســخ در متون قوانین کنونی از 
قبیــل قانــون جدید صــدور چــک، قانون رفع 
موانــع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشــور، قانــون آئین دادرســی مدنــی، قانون 
آئین دادرســی کیفری و حتی قوانین تجارت 
و مجــازات اســالمی از جملــه تبعــات و آثــار 
نامطلــوب ایــن طــرح اســت؛ بدین ســان کــه 
طــرح مــورد اشــاره بــا حــذف و زایل ســاختن 
کلیــه ابزارهــای حقوقــی و کیفــری در اختیار 
بــه   اشــخاص  بدهــی  پرداخــت  بســتانکاران 
بــه توصیــه ای  نظــام بانکــی کشــور را صرفــاً 

اخالقــی مبدل خواهد کرد.

افزایش ریسک پرداخت 
تسهیالت به تولید 

و  بانک هــا  حقوقــی  کمســیون  دبیــر 
موسســات اعتبــاری خصوصــی بیــان کــرد: بــا 
توجــه  بــه اینکــه در ایــن طرح توقیــف، ضبط، 
تملــک ماشــین آالت، ابــزار تولیــد و... ممنــوع 
شــده اســت، در نتیجــه ایــن موضــوع امــکان 
وصــول مطالبــات معــوق بانک هــا را بــا مانــع 
و محــذور قانونــی مواجــه ســاخت و ریســک 
بــه  بانکــی  تعهــدات  و  تســهیالت  پرداخــت 
واحدهای تولیدی را به شدت افزایش می  دهد 
که از منظر مدیریت ریسک پرداخت تسهیالت 
به واحدهای تولیدی توجیهی نخواهد داشت. 
اینگونه با بازنگشــتن تســهیالت، منبعی برای 
توزیــع عادالنــه تســهیالت در شــبکه بانکــی 
کشور باقی نمی ماند و سایر متقاضیان واجد 
شــرایط از دریافــت تســهیالت بانکــی محــروم 

خواهند شد.
نظافتیــان گفــت: مفــاد طــرح موردنظــر 
نماینــدگان بــا ورود بــه حــوزه شــرح وظایف و 
صالحیت هــای قــوه قضائیه و ســلب ابزارهای 
حقوقــی و کیفری در اختیار آن قوه، موجبات 
نقــض اصــل اســتقالل قــوا را فراهــم ســاخته 
اقشــار جامعــه  تعــداد  بــه  به نوعــی  و  اســت 
مصونیــت قضایــی داده که این موضوع مغایر 
بــا اصل تســاوی افــراد جامعــه در برابر قانون 
اســت. از ســوی دیگر، طرح موصوف با سلب 
امــکان توقیــف ضبــط و تملــک امــوال بدهکار 
از ســوی بســتانکاران و بــا ســلب اختیــار قــوه 
قضائیــه بــرای اقــدام در ایــن زمینــه موجــب 
از  بانک هــا  مطالبــات  وصــول  کــه  می شــود 
واحدهــای تولیــدی و مدیــران آن با مشــکالت 
ایــن  در  درحالیکــه  شــود؛  مواجــه  اساســی 
طــرح پیشــنهادی دربــاره وصــول مطالبــات از 
واحدهــای اشــخاص مــورد اشــاره هیچ گونــه 

راهکار قانونی پیش بینی  نشده است.
ایــن  مفــاد  همچنیــن،  داد:  ادامــه  او 
طــرح در تعــارض آشــکار بــا فــراز پایانــی بنــد 
9 سیاســت های کلــی برنامــه ششــم توســعه 
اقتصــادی ابالغــی مقــام معظم رهبــری مبنی 

بــر »لزوم کاهش نســبت مطالبــات غیرجاری 
بــه تســهیالت« و بنــد 9 سیاســت های کلــی 
نظــام تقنینــی مبنــی بر »لــزوم ابتنــاء قوانین 
بــر نظرات کارشناســی و ارزیابــی تأثیر اجرای 
قوانیــن« بــود و از ایــن رهگــذر در تعــارض بــا 

اصل 110 قانون اساسی است.

 چالش های طرح مجلس
برای بانک ها و تولید 

وی افــزود: متاســفانه ایرادهــای حقوقی 
و ســاختاری طــرح مــورد نظــر بــه حدی اســت 
کــه در صــورت برطــرف نشــدن ایــن ایرادهــا، 
بخــش تولیــد و شــبکه بانکــی کشــور را دچــار 
چالش های اساسی می کند و موجب افزایش 
اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا  مطالبــات 
می شــود. بایــد توجــه داشــت کــه در صنعــت 
بانکــداری نمی تــوان مصالح تســهیالت گیرنده 
را بــر مصالــح ســپرده گذار مقــدم دانســت و 
ســپرده گذار را از حقــوق قانونــی و دریافــت 
ســود بانکی محروم ساخت. یکی از ایرادهای 
اساسی طرح مورد بحث آن است که ناظر به 
مصالــح و منافع برخی از تســهیالت گیرندگان 
قانونــی  و  شــرعی  حقــوق  بــه  و  اســت 
ســپرده گذاران و تعهــدات مالــی بانک هــا در 
ســود  و  علی الحســاب  ســود  پرداخــت  مــورد 

قطعی به سپرده گذاران توجه نشده است.

افزایش مطالبات معوق بانک ها
و  بانک هــا  حقوقــی  کمســیون  دبیــر 
موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: حفظ 
اســتقالل ذاتــی قوه قضائیــه و مراجع قضایی 
در رســیدگی بــه دعــاوی و فصــل خصومت هــا 
و  قــوا  تفکیــک  اصــل  حفــظ  همچنیــن  و 
مداخلــه نکــردن قــوه مجریه یا قــوه مقننه در 
صالحیت هــای ذاتــی محاکــم و مراجع قضایی 
و توجــه بــه آثــار اجــرای این طــرح در افزایش 
مطالبــات معــوق بانک هــا و همچنیــن رعایــت 
در  ســپرده گذاران  قانونــی  و  شــرعی  حقــوق 
از  تســهیالت گیرندگان  قانونــی  حقــوق  کنــار 
جمله مباحث مهم در اصالح طرح دو فوریتی 
جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

بــه گفتــه یــک تحلیلگــر بــازار ســرمایه، 
بــرای کاهــش تــورم و رفــع کســری بودجــه، 
دولــت باید خیلــی از هزینه ها را از بین ببرد 
و ایــن هزینه ها همان هزینه هایی اســت که 
خیلی از واحدهای مختلف از دولت استفاده 

می کنند.
شاهین شایان آرانی درباره تاثیرات حذف 
ارز 4200 تومانــی در الیحــه بودجــه 1401 در 
بازار بورس به بازار گفت: متاسفانه بعد از این 
همه سال بودجه هایی که دولت ها به مجلس 
ارائــه میدهنــد بــا کســری مواجه اســت. دولت 

سیزدهم نیز از این موضوع مستثنا نیست.
بودجــه  ایــن  کســری  کــرد:  اضافــه  او 
دولــت خیلــی کمتــر از آن کســری اســت کــه 
در ســال های قبــل مشــاهده می شــود که این 
عالمــت مثبتــی بشــمار می آیــد. ولــی بایــد آن 
را اینگونــه تعبیــر کــرد کــه عالمــت منفــی کــه 
بودجــه بر بــازار خواهد داشــت، کمتر خواهد 
شــد و چــون اثــر نامطلــوب کمتــر اســت پــس 

خیلی ها تعبیر می کنند که خوب است.
ایــن تحلیلگــر در ادامه افــزود: حذف ارز 
4200 تومانــی قطعــا تبعــات بــه همــراه دارد 

بــه دلیــل اینکــه تصویــب ایــن ارز عجوالنــه و 
غیــر کارشناســی بــود و حــاال بــرای اینکــه این 
ارز دولتــی را بخواهنــد حــذف کننــد قطعــا بــا 
تمامــی  بــه  کــه  می شــود  مواجــه  مشــکالتی 
ســرایت  نیــز  بــورس  بــازار  از جملــه  بازارهــا 
می شــود. بازار بورس اکنون روزهای خوبی را 
نــدارد ایــن موضــوع نیــز قطعــا وضعیــت را به 
ســمت بهبــودی پیــش نمی بــرد دولــت قبل از 
اینکه به فکر حذف ارز ترجیحی باشد به این 
فکــر کنــد بعــد از حــذف بایــد چــه اقداماتی را 

پیاده کند.
وی ادامــه داد: کســری بودجــه یــک اثــر 
منفــی روی بــازار خواهــد گذاشــت ولــو ایــن 
کســری بودجه کمتر از ســال های قبل خواهد 
بــود. ایــن یــک اثر اســت کــه به نظــرم باید به 
آن دقــت شــود. بــه هــر حــال کســری بودجــه 
بــرای دولــت به هر صورتی به این معنا اســت 
کــه مجبور هســتند پول چاپ کننــد که اثرات 
تورمــی بیشــتری را بــه همــراه دارد؛ البته این 
شــرکت های  از  بعضــی  بــرای  تورمــی  اثــرات 
بورســی خوب است و برای بعضی ها بد، ولی 

کال تورم برای اقتصاد منفی است.

او تصریح کرد: ارز 4200 تومانی، طبیعتا 
زمانی که حذف می شود در کوتاه مدت یک اثر 
منفــی بــرای بعضی از شــرکت هایی که از این 
ارز اســتفاده می کردند، ایجاد می کند ولی در 
یک دوره میان مدت و بلندمدت )دوره 3 سال 
به باال(، اثرات حذف این ارز را مثبت می بینم 
چــون بــرای ایــن ارز 4200 تومانــی اگر قیمت 
بــازار 30 هــزار تومان باشــد مابه التفاوت این 
قیمت رانتی است که دولت می دهد و زمانی 
کــه ایــن را حذف می کنند به نظرم قیمت ها و 
ســوددهی خیلی از شرکت ها واقعی می شود 

و مبتنی بر مشخصه های بازار خواهد شد.
ســود  وقتــی  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
 4200 ارز  تاثیــر  تحــت  کــه  را  شــرکت هایی 
تومانــی بودنــد را نــگاه می کنیم، این ســودها 
واقعی اســت و رانتی نیســت که دولت به ما 
بعنوان یک سرمایه گذار می دهد و به همین 
دلیل دوباره بازار را به سمت تعادل می برد. 
به دلیل همین کسری بودجه ای که مشاهده 
بــورس  بــر  را  بودجــه  اثــر  کــرد کال  خواهیــم 

چندان مثبت نمی بینم.
ایــن تحلیلگــر در ادامه اظهــار کرد: برای 

کاهــش تــورم و از بیــن بردن کســری بودجه، 
بیــن  از  را  هزینه هــا  از  خیلــی  بایــد  دولــت 
ببــرد یــا کاهــش دهــد و ایــن هزینه هــا همان 
واحدهــای  از  کــه خیلــی  اســت  هزینه هایــی 
مختلــف بــه نوعــی دارنــد از دولــت اســتفاده 
می کنند، دولتی که بزرگ و فربه است هزینه 
آن بــاال خواهــد بــود و درآمــد بــا هزینه هــای 
ان همخوانــی پیــدا نمی کند. مثــل هزینه های 
خانوار می ماند، آدم زمانی که به نوعی دخل 
و خرجــش بــا هم نخواند، چــه باید کند؟ باید 
هزینــه اش را پاییــن بیاورد یــا درآمدش را باال 

ببرد یا در آن واحد هر دو را انجام دهد.
بایــد  دولــت  گفــت:  آرانــی  شــایان 
افزایــش  چــون  بیــاورد  پاییــن  را  هزینــه اش 
درآمــد بــه دلیــل مســائل تحریم و مشــکالتی 
مقــداری ســخت  کوتاه مــدت  در  داریــم،  کــه 
اســت ولــی امــکان کاهــش هزینه هــا خیلــی 
بیشــتر اســت. کاهش هزینه ها یعنی ســفت 
کــردن کمربندها و گرفتن تصمیمات ســخت، 
اینجاســت کــه دولــت بایــد اقدامــات اساســی 
کنــد. اگــر نخواهــد تصمیمــات ســخت بگیــرد 

همین مشکالت در آینده تکرار خواهد شد.

 آرانی، تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد: تبعات حذف ارز
4۲00 تومانی در بازار بورس

 »نحوه وصول مطالبات بستانکاران واحدهای تولیدی
از جمله بانک ها مشخص نیست«

به گفته دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، »طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای 
صنعتی و تولیدی« در تضاد کامل با قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی است

 افزایش انتقال وجه در
 »ساتنا« و »پایا«

از شنبه 



 . سه شنبه . 21 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4833 . 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله گذاری خطوط انتقال آب در مجتمع شهرک ارس شهرستان پلدشت به شماره 

)2000005390000132( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 

پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/10/19 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 17:00 روز پنجشنبه تاریخ 1400/10/23

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه تاریخ 1400/11/05

زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه )الف و ب و ج(: ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/11/06

مناقصه گران می بایست عالوه بر بارگزاری تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه، پاکت الف حاوی اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را بصورت الک و مهر 

شده بصورت فیزیکی قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهادها، پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

آدرس: ارومیه ، خیابان ارتش ، چهارراه مخابرات ، صندوق پستی 363 ، شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945371

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس: 41934- 021    دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر" موجود است.

شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )سهامی خاص( انتشار نوبت اول : 1400/10/19 نوبت دوم : 1400/10/21

 دوم(فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات
 نوبت

(

مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه
مدت اجرا 

)ماه(
تضمین شرکت در 

مناقصه )ریال(
صالحیت های مورد نیاز

قیمت اسناد 
)ریال(

لوله گذاری خطوط انتقال آب در مجتمع 
شهرک ارس شهرستان پلدشت

11.296.894.9398565.000.000
رشته آب پایه 5 و باالتر 
گواهینامه صالحیت ایمنی

1.000.000

محل تامین اعتبار: بودجه عمومی )اعتبارات عمرانی( – اسناد خزانه اسالمی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی
)سهامی خاص (

 P/F “RENHE” WELL LOGGING EQUIPMENT : موضوع مناقصه:     خرید  مربوط به

انتشار نوبت اول : 1400/10/21 نوبت دوم : 1400/10/22

شناسه آگهی :1253886

آگهی مناقصه
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ایی )  با ارزیابی ساده (

شركت ملی نفت ایران

* مشخصات مناقصه :

* روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

* نحوه دریافت اسناد مناقصه :

* تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

             www.nidc.ir                : اداره تدارکات خارجی کاالکانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

ت اول(
 نوب

(

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (شماره تقاضا /  مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/16-00/138شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.: 08-23-984505635,4152000093985000952

   توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.) از تاریخ 1400/10/23 تا تاریخ  1400/11/02(تاریخ شروع دریافت

آخرین مهلت تحویل اسناد
30  روز پس از آخرین روز دریافت اسناد .) تاریخ 1400/12/02(

بازگشایی پاکات  . ) تاریخ 1400/12/03( 

آدرس مناقصه گزار جهت دریافت 

اطالعات

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 113 -اداره تداركات خارجی 

كاال- سعید نیسان زاده - آقای موگهی 06134148657 - 06134148253

         1،771  یورو  مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

 براساس 	 بانکی  ریالی  ضمانتنامه  ارزی  ضمانتنامه  جای  به  مجازند  ایرانی  اشخاص  دولتی  معامالت  تضمین  آئیننامه   9 ماده  تبصره  طبق 
سنا  سامانه  در  مندرج  ارزی  حواله  موزون  میانگین  فروش  نرخ  جدول  از  احصاء  قابل  نیما  سامانه  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  تسعیر   نرخ 

) www.sanarate.ir ( زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.
 ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 1394/09/22 و اصالحات بعدی آن.	
 در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت 	

) IR 350100004001114006376636 ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه محل تحویل ضمانتنامه
کمیسیون مناقصات- شماره تماس: 34148569 061– 34148580 061

   به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تامین تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب با موضوع روش ارزیابی 
مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.

http://sapp.ir/nidc_pr

شركت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر دارد نسبت به خرید لوازم یدكی دستگاه های كروماتوگرافی 
سامانه  در  مناقصه  ثبت  )شماره  نماید.  اقدام  دولت  الكترونیكی  تداركات  سامانه  طریق  از   )GC( گازی 
پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  كلیه   )2000090260000044 ستاد: 
آدرس به  )ستاد(  دولت  الكترونیكی  تداركات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاكت ها  بازگشایی  و   مناقصه گران 
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
نحوه دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند از ساعت 8:00 صبح روز سه شنبه تاریخ 1400/10/21 
حساب  شماره  به  ریال   1.000.000 مبلغ  واریز  با   1400/10/28 تاریخ  سه شنبه  روز   19:00 ساعت  تا 
بانك  نزد   365105374295110860000000000134 واریز  شناسه  با   IR960100004001045404016095
مركزی به نام شركت پژوهش و فناوری پتروشیمی، منحصراً از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت 

)ستاد( برای دانلود اسناد اقدام نمایند. 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/11/12

زمان بازگشایی پاكت های ارزیابی كیفی: از ساعت 8:30 صبح روز چهار شنبه تاریخ 1400/11/13
زمان و محل بازگشایی پاكت های الف، ب و ج: ساعت 08:30 روز چهارشنبه تاریخ 1400/11/20 ، تهران- 

نشانی مناقصه گزار
مبلغ برآورد:  20.000.000.000 ریال

نوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع كار: 1.000.000.000 ریال )این ضمانت نامه از تاریخ صدور باید به مدت 
سه ماه اعتبار داشته باشد و بنا به درخواست کتبی دستگاه مناقصه گزار باید به مدت سه ماه دیگر قابل 

تمدید باشد.(
توضیحات: 

 www.npc-rt.ir جزئیات مشخصات فنی و نمونه فرم ارزیابی كیفی بر روی سایت شركت به آدرس -
قابل مشاهده است. 

- پاكت پیشنهادی مناقصه گری گشوده خواهد شد كه حد نصاب امتیاز ارزیابی كیفی )55 امتیاز( را 
كسب نماید.

- الزم است مناقصه گران اصل مدارك  پاكت الف )تضمین فرآیند ارجاع كار( خود را تا قبل از جلسه 
بازگشایی پاكات ارزیابی كیفی به آدرس تهران- میدان ونك- خیابان مالصدرا- خیابان شیرازجنوبی- كوچه 

سرو- پالك 27- دبیرخانه كمیسیون مناقصات ارسال نمایند. )تلفن تماس: 021-88607072(
- مدت اعتبار پیشنهادات 60 روز می باشد.

ً عضو سامانه ستاد نشده اید، جهت انجام مراحل عضویت با شماره های: مركز تماس: 021-1456،  - چنانچه قبال
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس اینترنتی سامانه مراجعه 

نمایید.

روابط عمومی تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/10/21   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/10/22                          

شناسه آگهی: 1256675

آگهیمناقصهعمومییكمرحلهایهمراهباارزیابیكیفیمناقصهگران
ت اول(

 نوب
(

شركت  ملی صنایع پتروشیمی
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ) سهامی خاص(

شرکت مخابرات ایران منطقه همدان در نظر دارد تجهیزات 

ارتباطات سیار از طریق مزایده عمومی به فروش رساند .

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات 

بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به 

آدرس www.tci.ir یا www.tch.ir   مراجعه نمایند .

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان 

 آگهـی فـراخـوان 
مزایـده ضایعـات )سهامی عام(

مدیریت و اقتصاد محلی

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
تبریز در بازدید از مناطق حاشیه نشــین 
محدوده شــهرداری مناطق 7 و 10 تبریز 
بــا همراهــی  دانشــگاه  کــه  کــرد  اعــام 
شــهرداری تبریــز، کلینیک هــای ویــژه در 
نقاط محروم مستقر شوند و در صورت 
در  تســهیل  عاوه بــر  امــر  ایــن  تحقــق 
دسترسی ســاکنان مناطق حاشیه نشین 
به بهداشــت و درمان، مشکات ترافیک 

درون شهری تا حدودی رفع می شود.
بهمــن نقی پــور بــا توجه  بــه کمبود 
مراکــز پزشــکی رســمی در  مناطــق کــم 
اکنــون  گفــت:  تبریــز  شــهر  برخــوردار 
خدمات رســانی درمانــگاه ویــژه دانشــگاه 
از جملــه مرکــز پزشــکی  علــوم پزشــکی 
کلینیک هــای  برخــی  و  الرئیــس  شــیخ 

رســمی در برخــی مناطــق خــاص شــهری 
در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ از ایــن رو 
بــا مشــارکت  اجــرای طرحــی  دنبــال  بــه 
شــهرداری تبریز در مناطق حاشیه نشین 
هســتیم. او خاطرنشــان کــرد: طرح هــای 
مطرح شــده در ســه فاز اجرا خواهد شد 
کــه در فــاز اول طــی بازدیدهایــی کــه بــه 
همــراه شــهردار تبریز داشــتیم و ایشــان 
نیــز برای همــکاری در اجرای این طرح ها 
اعالم آمادگی کرد. گفتنی اســت، رئیس 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز  با حضور 
در ایــن مناطــق عــزم جــدی دولــت بــرای 
رســیدگی به مناطق محروم کم برخوردار 
را نشــان داد تــا از تمرکزگرایــی خدمــات 
متمــول شــهری  و  برخــوردار  مناطــق  در 

جلوگیری شود.

تصفیه خانــه  کشــور  در  بــار  اولیــن  بــرای 
فاضاب شــماره 1 شــرکت آب و فاضاب شیراز 
هوادهــی  توربیــن  و  گیربکــس  دســتگاه   5 بــا 
ساخت شرکت دانش بنیان داخلی تجهیز شد.

بهره بــرداری و توســعه تصفیه خانــه  دفتــر 
فاضــالب آبفــا شــیراز بــا یــادآوری آغــاز عملیــات 
راه انــدازی و بهره بــرداری از تصفیه خانه فاضالب 
شــماره 1 شــیراز از ســال 1385 گفت: سیســتم 
هوادهــی تصفیه خانــه فاضــالب شــماره 1 از نوع 
هوادهــی ســطحی و بــا اســتفاده از تعــداد 20 
دستگاه گیربکس ساخت شرکت خارجی بود که 
پس از گذشــت ســه ســال از شــروع بهره برداری 
تعــدادی از گیربکس ها از ناحیه چرخ دنده دچار 

شکستگی شدند.
تعمیــر  بــه دشــواری عملیــات  زارع  بهــزاد 
و  تاکیــد  فاضــالب  تصفیه خانــه  گیربکس هــای 
و  متعــدد  پیگیری هــای  علی رغــم  کــرد:  اظهــار 
ســازنده  شــرکت  چندیــن  تجــارب  از  اســتفاده 
داخلی، انجام تعمیرات و ساخت چرخ دنده های 
مختلــف، کارگشــا نبــود و طــی مــدت 10 ســال، 
تعداد 14 دســتگاه گیربکس از مدار بهره برداری 
خارج شــد به همین دلیل امکان اکسیژن رسانی 

در حوض هوادهی به شدت کاهش یافت.
ارتقــای  طــرح  اجــرای  طرفــی  از  افــزود:   او 
مصــوب شــرکت مهندســی به منظــور بازســازی و 

ارتقــای بخــش هوادهــی تصفیه خانــه و تبدیل به 
روش هوادهــی عمقــی زمان بــر اســت و هزینه ای 

بالغ بر 100 میلیارد تومان در بر خواهد داشت. 
توســعه  و  بهره بــرداری  دفتــر  مدیــر 
تصفیه خانــه فاضــالب آبفــا شــیراز گفــت: بــرای 
حل مشــکل با شــرکت دانش بنیان داخلی برای 
ارتبــاط  توربیــن هوادهــی  و  گیربکــس  ســاخت 
برقــرار شــد کــه بــا همفکــری و همــکاری دفتــر 
تصفیه خانــه  توســعه  و  بهره بــرداری  مدیریــت 
فاضالب شــرکت آب و فاضالب شــیراز، شــرکت 
مزبــور موفــق بــه طراحــی، ســاخت و نصــب یک 
دســتگاه گیربکــس و توربیــن هوادهــی در ســال 

1399 شد.
زارع در بخش فاضالب تصریح کرد: پس از 
پایــش عملکــرد تجهیز مذکور در یک دوره زمانی 
7 ماهــه، ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه سیســتم 
هوادهــی ســطحی ابــداع شــده در داخل کشــور 
می توانــد، جایگزین بســیار مطمئــن و پربازدهی 

برای هواده های سطحی تولید خارج باشد. 
او در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: 
هوادهــی  سیســتم های  داخلــی  تولیدکننــدگان 
ســطحی تــا بــه امروز تــوان تولیــد هواده هایی با 
حداکثر توان 15 کیلووات را داشتند و با اقدامی 
کــه صــورت گرفــت برای اولیــن بار سیســتم های 
هوادهی سطحی با توان 55 کیلووات در کشور 

تولید شد. 
ایــن مســئول خاطرنشــان کرد: بــا موافقت 
و حمایــت مدیرعامــل آبفا شــیراز و نیــز بازدید و 
بررســی از ســوی معاونت بهره برداری و توســعه 
فاضــالب در مــرداد ســال جاری و پــس از تاییــد 
عملکــرد هــواده منصوبه؛ شــرکت آب و فاضالب 
شــیراز اقــدام به عقد قــرارداد بــرای خرید تعداد 
پانــزده دســتگاه الکتروموتورگیربکــس و توربیــن 

هوادهی کرد.
زارع ادامــه داد: در فــاز اول قــرارداد و در مدت 
زمــان بســیار کوتاهــی تعــداد 5 دســتگاه موتــور، 
گیربکــس و توربیــن هوادهــی بــه وســیله شــرکت 
اواســط دی  و  داخلــی ســاخته شــد  دانش بنیــان 
سال جاری در حوض شماره 2 تصفیه خانه فاضالب 

شماره 1 با موفقیت نصب و راه اندازی شد.
ســازنده  شــرکت  اینکــه  بیــان  بــا  او 
توربیــن هوادهــی  و  دســتگاه موتور، گیربکــس 
محصوالت خود را برای مدت ســه ســال ضمانت 
کرده اســت و ده ســال خدمات پشــتیبانی دارد، 
اظهــار کرد: خریــد تجهیزات شــرکت های داخلی 
عالوه بــر حمایــت از تولیــد داخــل، وابســتگی به 
تامین کنندگان خارج از کشور را کاهش می دهد 
و اســتفاده از خدمــات پــس از فــروش به راحتی 
میســر اســت که اهمیــت این موضــوع در دوران 

تحریم بیش از پیش خودنمایی می کند.

بازسازی مدارس و 
اشتغال زایی در مناطق 

سیل زده از سوی بنیاد برکت

مدیرعامــل بنیاد برکت ســتاد اجرایــی فرمان امام 
در  اشــتغال زایی  و  آســیب دیده  مــدارس  بازســازی  از 

مناطق سیل زده کشور خبر داد.
محمــد ترکمانــه بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: بنیاد 
برکــت بــا توجــه به گزارش ارائه شــده از ســوی ســازمان 
نوســازی مدارس، نســبت به بازســازی و تعمیر مدارس 
آســیب دیده در مناطــق ســیل زده کشــور اقــدام می کند. 
بنیــاد همچنیــن ضمــن احیــای مشــاغل آســیب دیده در 
جریان ســیل، طرح های اشــتغال زایی جدیدی را در این 

مناطق اجرا می کند.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت کــه از مناطــق ســیل زده 
شهرســتان  ســایبان  و  درز  دهســتان  و  بیــرم  بخــش 
الرســتان در اســتان فارس بازدید می کرد اظهار داشــت: 
بنیاد برکت بخش قابل توجهی از خسارت افرادی را که 
در جریــان ســیل اخیــر لــوازم خانگی، جهیزیــه، دام و یا 
مزارع کشاورزی شان از بین رفته است، جبران می کند.
وی تاکیــد کــرد: بنیاد همچنین بــه صورت خاص و 
ویژه، جهیزیه آســیب دیده یا از بین رفته نوعروســانی را 
کــه قــرار بوده بــه خانه بخت بروند، به طــور کامل تهیه 

و تامین خواهد کرد.
ترکمانــه از احیــای کســب وکارهای آســیب دیده در 
جریــان ســیل اخیــر کشــور و اشــتغال زایی در مناطــق 
ســیل زده خبــر داد و گفــت: در همیــن راســتا، یک هــزار 
طرح اشــتغال زایی اجتماع محور با اعتباری بالغ بر 500 
میلیــارد ریــال در منطــق ســیل زده جنوب اســتان فارس 
اجرا می شــود که ایجاد 3 هزار فرصت شــغلی مستقیم 
و غیرمستقیم را برای مردم این مناطق به دنبال خواهد 

داشت.
بــه گفتــه مدیرعامــل بنیــاد برکــت، ایــن بنیــاد بــه 
صورت فوری و اورژانسی در ساخت سیل بندهای مورد 
نیــاز در اســتان فــارس بــرای جلوگیــری از خســارت در 

صورت وقوع مجدد سیل نیز مشارکت می کند.
وی بــا تاکیــد بــر تامیــن مخــازن آب از ســوی بنیاد 
برکــت تصریــح کــرد: تعداد 50 عدد مخــزن آب پنج متر 
مکعبی در اختیار روستا های فاقد مخزن آب شهرستان 

الرستان قرار می گیرد.
ترکمانــه خاطرنشــان کرد: بنیــاد برکت در مرمت و 
بازســازی راه ها و جاده های آسیب دیده در جریان سیل 

اخیر در استان فارس نیز مشارکت می کند. 
سیل آســای  بارش هــای  و  ســیل  اســت،  گفتنــی 
روز های 12 و 13دی ماه در جنوب فارس 8 هزار و 672 
میلیــارد ریــال خســارت به حــوزه زیرســاخت هاى راه در 

حوزه استحفاظى الرستـان وارد کرده است.

خبـــــــــــــــــر آبفا شیراز، پیشتاز در تجهیز دستگاه های 
دانش بنیان در سطح کشور

سرپرست امور آبفا ثاث 
باباجانی: سامت آب شرب 
خط قرمز شرکت آبفا است

سرپرست امور آب و فاضاب شهرستان ثاث باباجانی سامت آب شرب 
را خــط قرمــز شــرکت آبفا اســتان عنوان و خاطرنشــان کرد که در ایــن امور آبفا 
تمامی تاش خود را در راستای دستیابی به رسالت شرکت مبنی بر تامین آب 

شرب بهداشتی و پایدار به کار خواهند بست. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمانشــاه، علــی 
رحمانــی بــا تاکیــد بر ســالمت آب شــرب روســتاهای هوانــدران و بردزنجیر گفت:  
علت کدورت آب شــرب این روســتاها را ورود آب های ســطحی به منبع تامین آب 

شرب آن هاست.
او  ادامــه داد: آب شــرب روســتاهای فــوق بــا جمعیتــی بالــغ بــر 500 نفر از 
یــک حلقــه چــاه تامین می شــود که متاســفانه بــا توجه به جنس خــاک منطقه و 

نفوذپذیری باالی آن در زمان بارندگی دچار کدورت می شود.
سرپرســت امور آب و فاضالب شهرســتان ثالث باباجانی درباره اقدامات 
این امور برای رفع این مشکل گفت: همکاران ما در امور آبفا شهرستان در 
راستای حفظ سالمت آب شرب روستاهای بردزنجیر و هواندران و ممانعت 
از ورود آب های سطحی و سیالب به منبع تامین آب شرب این روستاها با 
توجه به همجواری چاه آب شرب آن ها با سراب بردزنجیر الیروبی سراب 
به طول 150 متر را انجام دادند، همچنین پس از مشاهده کدورت آب 
بــه علــت بارندگی هــای اخیــر بالفاصله چاه از مدار خارج شــد و پس از 
شست وشــو و انجام آزمایشــات الزم و اطمینان از ســالمت آب، چاه 

دوباره مورد بهره برداری قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 
 کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی

در مناطق حاشیه نشین استقرار می یابند

تخصیص ۲هزار میلیارد 
 ریال اعتبار برای

تکمیل سدهای کشاورزی 
استان اردبیل 

اســتان  کشــاورزی  جهــاد  رئیــس  اعــام  بنابــر 
محــل  از  اعتبــار  ریــال  میلیــارد  هــزار   ۲ اردبیــل، 
تکمیــل  بــرای  جمهــوری  ریاســت  ســفر  اعتبــارات 
ســدهای معیشــتی و کشــاورزی نیمه تمام این استان 

تخصیص یافته اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، خلیــل نیکشــاد در نشســتی بــا 
سرپرست فرمانداری خلخال افزود: در حال حاضر 23 
پــروژه ســد معیشــتی کشــاورزی نیمــه تمام  در اســتان 
وجــود دارد کــه بــا تخصیــص اعتبــار یــاد شــده  تعدادی 
از ایــن پروژه هــا تکمیل و مــورد بهره برداری قرار خواهد 

گرفت.
مناطــق مختلــف شهرســتان  در  کــرد:  اظهــار  وی 
خلخال نیز عملیات احداث 9 ســد معیشــتی کشاورزی 
از 10 ســال پیش آغاز شــده و به علت نداشــتن اعتبار 
تنهــا پــس از چنــد درصد پیشــرفت فیزیکی رها شــده و 
کــه امیــداوار هســتیم بــا اعتبارات ســفر اســتانی دولت 

حداقل سه سد از این تعداد تکمیل شود.
رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: از 
محل اعتبارات خشکســالی امســال نیز اعتبار مناســبی 
بــرای تکمیــل پروژه هــای نیمــه تمــام کشــاورزی ، اجرای 
طرح هــای آبیــاری نویــن کشــاورزی و کمــک بــه جبــران 
بــه  خشکســالی  از  ناشــی  وارده  خســارت  از  بخشــی 

کشاورزان و باغداران تخصیص یافته است.
نیکشاد با اشاره به اهمیت اجرای طرح های نوین 
آبیــاری گفــت: برای ترویج اســتفاده از آبیــاری نوین به 
جای آبیاری سنتی در سال های اخیر تالش زیادی شده 
و  در صــورت عــدم اجــرای ایــن پروژه ها، اســتان اردبیل  
بــه لحــاظ ادامــه خشکســالی در ســال های آتــی دچــار 

مشکل خواهد شد.
وی از اســتان اردبیل به عنوان یکی از اســتان های 
موفق در اجرای طرح های آبیاری نوین نام برد و افزود: 
در حــال حاضــر در 15 هــزار هکتــار از اراضــی زراعــی  
استان سامانه آبیاری نوین تحت در دست اجرا است.
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پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای عبـاس فتحـی اصالتـا بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی شـده شـماره 2240 
شـماره  نامـه  و  تهـران   803 شـماره  رسـمی  اسـناد  دفتـر   1400/09/11 مـورخ 
25731788/713 مـورخ 1400/09/09 پایـگاه سـوم پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ 
طـی درخواسـت مـورخ 1400/09/13 بـا اعـام اینکـه سـند مالکیـت ششـدانگ 
بمسـاحت 180/20  بهـم  متصـل  زمیـن  قطعـه  دو  در  احداثـی  خانـه  بـاب  یـک 
مترمربـع بـه پـاک 10376 فرعـی از 3741- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
373 و 539 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 3 تهـران ذیـل ثبت 30148 
صفحـه 337 دفتـر جلـد 215- امـاک طـی شـماره چاپـی 257035 بنـام آقـای 
حسـن فتحی ثبت و صادر و تسـلیم گردیده و سـپس طبق سـند قطعی 5878 
مـورخ 81/02/18 دفتـر 475 تهـران بـه آقـای عباس فتحی منتقل گردیده اسـت 
کـه بعلـت سـرقت مفقـود گردیـده، تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـاک 
مذکـور را نمـوده اسـت در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت )اصاحـی 
80/11/08( مراتب در یک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود 
باشـند ظرف مدت 10 روز پس از انتشـار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به این اداره تسـلیم و رسـید دریافت نمایند 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در 
صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نگـردد طبـق مقررات 

المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد %
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطاع.

م الف 14998 / شناسه آگهی 1256710
مجید زاهدی منش – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای فـرزاد حسـینی فرزنـد حسـن بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق ذیـل شـماره 
47870 مورخ 1400/09/10 دفترخانه 259 تهران اعالم نموده سند مالکیت ششدانگ 
عرصـه و اعیـان یـک دسـتگاه آپارتمـان مسـکونی واقـع در سـمت غربـی طبقـه سـه بـه 
مسـاحت 76/9 مترمربع که 4/1 مترمربع آن بالکن و بالکن پیشـرفته و 7/62 مترمربع 
از 2426 اصلـی قطعـه 17 تفکیکـی  بـه شـماره 39687 فرعـی  آن پیشـرفتگی اسـت 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 38503 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 10 تهـران 
بانضمـام پارکینـگ مسـکونی قطعـه 9 تفکیکـی بـه مسـاحت 10/4 مترمربـع واقـع در 
سـمت جنـوب شـرقی همکـف بانضمـام انبـاری مسـکونی قطعـه 9 تفکیکی به مسـاحت 
1/89 مترمربـع واقـع در سـمت مرکـزی همکـف کـه ذیـل ثبـت دفتـر الکترونیکـی شـماره 
139820301078013243 امـالک بـا شـماره چاپـی 162227 بنـام فـرزاد حسـینی ثبـت و 
صـادر شـده اسـت و برابـر سـند رهنـی شـماره 264418 مـورخ 1398/03/08 دفترخانـه 
24 تهران در رهن بانک مسـکن قرار گرفته اسـت، به علت جابجایی مفقود گردیده و 
به موجب درخواسـت شـماره 1078030874 مورخ 1400/09/10 تقاضای صدور المثنی 
سـند مالکیـت ششـدانگ پـالک مذکـور را نمـوده اسـت لـذا در اجـرای مـاده 120 آئیـن 
نامـه اصالحـی قانـون ثبـت )مصـوب 80/11/08( مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا 
چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار این آگهی اعتـراض خود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در تهـران خیابـان 
دامپزشـکی بعد از تقاطع جیحون اداره ثبت اسـناد و امالک منطقه یافت آباد تسـلیم 
و رسـید دریافـت نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مهلـت مقـرر و عـدم وصـول 
اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض و عـدم ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه طبق 

مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد. 
م الف 15007 / شناسه آگهی 1256771

جمشید مهرآسا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

تاسـیس موسسـه غیـر تجـاری آوای موسـیقی زرگـر درتاریـخ 1400/10/14 بـه شـماره ثبـت 1253 بـه شناسـه ملـی 14010667264 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه 
خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. نـام : آوای موسـیقی زرگـر موسسـه غیـر تجـاری موضـوع فعالیـت :1- تولیـد و نشـر و پخش آثـار صوتی تصویری 
موسـیقایی - ضبـط و صدابـرداری آثـار صوتـی ) اسـتودیو صحنـه ( - انجـام فعالیتهـای مطالعاتـی و کارگاهـی در زمینـه ی موسـیقی - مطالعـات و تولیـد سـاز و تجهیـزات 
جانبی - طراحی ، اجرا و بهره برداری از سـالن های کنسـرت باسـتناد مجوز شـماره 16956/1/1400 مورخه 1400/08/30 اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان تهران. 
بـه موجـب مجـوز از اداره کل وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی برابـر بـا شـماره مجـوز 26536/1/99 در تاریـخ 1399/12/13 در اسـتان مربوطـه ایـن آگهـی بـه ثبـت رسـید.به 
موجـب مجـوز از اداره کل وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی - معاونـت امـور فرهنگـی برابـر بـا شـماره مجـوز 16956/1/1400 در تاریـخ 1400/08/30در اسـتان مربوطـه ایـن 
آگهی به ثبت رسـید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان تهران ، شهرسـتان مارد ، بخش صفادشـت ، دهسـتان بی بی سـکینه ، روسـتا 
مسـکن مهر صفادشـت، محله ندارد ، خیابان الله 12 ، خیابان فاز 2 ، پاک -620 ، طبقه اول ، واحد 2 کدپسـتی 3164430093 سـرمایه شـخصیت حقوقی 10,000,000 
ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای بهـزاد زرگـر بـه شـماره ملـی 4900054178 دارنـده 9000000 ریـال سـهم الشـرکه خانـم مـژگان زرگـر بـه شـماره ملـی 
4911514914 دارنـده 1000000 ریـال سـهم الشـرکه مدیـران آقـای بهـزاد زرگـر بـه شـماره ملـی 4900054178 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 3 سـال و بـه سـمت 
مدیرعامل به مدت 3 سـال خانم مژگان زرگر به شـماره ملی 4911514914 به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سـال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد 
بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهای عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا بهزاد زرگر با مهر موسسه معتبر 
اسـت. روزنامه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های موسسـه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )1257715(

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص پایـدار صنعـت محـا درتاریـخ 1400/10/19 بـه شـماره 
ثبت 589735 به شناسه ملی 14010676629 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تعمیر 
و تکمیل چاههای نفت و گاز، نصب تجهیزات درون چاهی و سرچاهی، اسید کاری 
و نیتروژن رانی در چاههای نفت و گاز، تعمیر و نوسازی تجهیزات درون و سرچاهی، 
عملیـات چـاه پیمایـی و نمودارگیـری و مشـبک کاری و فشارسـنجی و نصـب و بازیافت 
تجهیزات درون چاهی توسط دستگاه سیم رانی و دستگاه لوله مغزی سیار، طراحی 
و نصـب پمـپ و موتـور در چاههـای نفتـی و آبـی، طراحـی و سـاخت تجهیـزات پـی 
سـی پـی در چاههـای نفـت و آب. طراحـی و سـاخت تجهیـزات فـرازآوری نفـت بـا گاز، 
تامیـن تجهیـزات مـورد نیـاز چاههـای نفـت و گاز، انتخـاب و طراحـی متریـال تکمیـل 
چـاه و لولـه هـای جـداری، طراحـی رشـته تکمیلـی، مشـاوره مهندسـی در زمینـه تکمیـل 
و بهـره بـرداری از چاههـای نفـت و گاز، تامیـن صـادرات و واردات و تامیـن تجهیـزات 
نفت و گاز، سـاخت و تولید تجهیزات نفت و گاز، اخذ وام و تسـهیالت ریالی و ارزی 
از بانکهـا موسسـات مالـی و اعتبـاری دولتـی و خصوصـی، انعقـاد قـرارداد بـا اشـخاص 
حقیقی و حقوقی در زمینه بازرگانی تجاری، خدمات فنی مهندسـی، خرید و فروش 
و اجـاره دسـتگاههای نفـت و گاز، طراحـی و توسـعه نـرم افـزار و سـخت افـزار در زمینـه 
مهندسـی نفت، ترخیص کاال از گمرکات داخلی و خارجی و شـرکت در آن، تعمیرات 
و سـاخت دکلهـای دریایـی و خشـکی چاههـای نفـت، انجـام فعالیتهـای مجـاز بازرگانی 
از قبیـل خریـد و فـروش و توزیـع و صـادرات و واردات در داخـل و خـارج از کشـور، 
انجـام فعالیتهـای پژوهشـی و تحقیقاتـی در زمینـه صنایـع نفـت و گاز درصـورت لـزوم 
پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، 
محلـه حسـن آبـاد - زرگنـده ، بزرگـراه آیـت الـه مـدرس ، کوچـه ایـرج ، پالک -14 ، طبقه 
دوم ، واحد 4 کدپستی 1916613915 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,200,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 120 سـهم 10000 ریالـی تعـداد 120 سـهم آن بـا 
نـام عـادی مبلـغ 420000 ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکی شـماره 1095618 
مـورخ 1400/09/17 نـزد بانـک بانـک پارسـیان شـعبه اسـتاد مطهـری بـا کـد 5410956 
پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره 
آقـای علـی اکبـر آزمـوده بـه شـماره ملـی 0067911528 به سـمت مدیرعامل به مدت 2 
سـال و به سـمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سـال خانم سـیده فاطمه احمدی به 
شماره ملی 0703638912 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
صمد موسـویون به شـماره ملی 1860334016 به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از 
قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای 
عـادی و اداری باامضـاء مدیـر عامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات 
مدیر عامل : طبق اساسـنامه بازرسـان خانم فائزه عیسـی پورکلخوران به شـماره ملی 
0074211919 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال آقـای سـیدجواد حسـینی بـه 
شـماره ملـی 0934219745 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال روزنامـه 
کثیر االنتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1257720(

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم لیال امیری محجوب با تسـلیم استشـهادیه گواهی شـده با شناسـه یکتای 140002151798000240 دفترخانه 1537 تهران به موجب درخواسـت وارده شـماره 11470016918 
مـورخ 1400/07/17 اعـالم نمـوده سـند مالکیـت کاداسـتری پـالک ثبتـی 4766 فرعـی از 365 اصلـی بـه علـت جابجائـی منـزل مفقـود نمـوده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی 
نموده است مشخصات ملک مورد آگهی به شرح زیر است: دو دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 58/65 مترمربع که مقدار 2/53 مترمربع آن بالکن 
جنوبی است قطعه 24 تفکیکی واقع در غرب راه پله طبقه دوم به شماره 4766 فرعی از 365 اصلی مفروز از پالک 136 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران به انضمام 
یـک بـاب انبـاری قطعـه 25 تفکیکـی بـه مسـاحت 2/80 مترمربـع واقـع در سـمت شـمال زیرزمیـن دوم و یـک واحـد پارکینـگ قطعـه یازدهـم تفکیکـی بـه مسـاحت 11 مترمربـع واقـع در 
شـمال زیرزمین، انتقالی به موجب سـند صلح شـماره 23252 مورخ 1398/10/24 دفترخانه 867 تهران، ذیل شـماره الکترونیکی 139820301147030164 امالک به نام خانم لیال 
امیری محجوب 2 دانگ مشاع ثبت و شماره چاپی 98/955170 صادر و تسلیم گردیده است توضیحاً این که به موجب سند صلح شماره 23252 مورخ 1398/10/24 دفترخانه 
867 تهران مسـتند واگذاری مورد ثبت به متقاضی منافع متعلق به آقای حسـین گلی زاده اسـت که با فوت نامبرده منابع تابع عین خواهد شـد در ادامه به موجب گواهی فوت 
شـماره 671842 ف / 23 آقـای حسـین گلـی زاده )مالـک منافـع( فـوت نمـوده و برابـر نامـه شـماره 140085656692000162 مـورخ 1400/07/11 دفترخانـه 867 تهـران منافـع تابـع عین 
گردیده و موضوع در سوابق سند صلح اخبار گردیده است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود. چنانچه کسی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز اعتـراض خـود را کتبـاً ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 

یا در صورت اعتراض، اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود سـند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر خواهد شـد. 
م الف 14999 / شناسه آگهی 1256715

منوچهر کاظم اصالنی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران

آگهی فقدان سند مالکیت )در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه اجرایی قانون ثبت(
نظـر بـه اینکـه ششـدانگ سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت 198 مترمربـع )یکصـد و نـود و هشـت مترمربـع( قطعـه 2028 تفکیکـی تحـت پـاک ثبتـی 
93/4079 مفـروز از پاکهـای ثبتـی 13 و 14 و 25 و 26 و 29 و 31 و 32 و 1244 و 1245 و 1246 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 11 تهـران کـه ذیـل صفحـه 7 
دفتـر 1343 بشـماره ثبـت 341335 بنـام معصومـه حقایقـی نصرتـی ثبـت و سـند مالکیـت بشـماره چاپـی 084331 صـادر و تسـلیم گردیـد و سـپس نامبـرده بـه موجـب 
دادنامـه 9800690/23009 مـورخ 98/7/30 شـعبه 2309 شـورای حـل اختـاف شـهید باهنـر تهـران و مالیـات بـر ارث 55676 مـورخ 1400/6/28 مالیاتـی شـرق تهـران 
فـوت نمـوده اسـت کـه وراث عبارتنـد از محمـد حسـن و امیـر و نـدا و سـارا و لیـا امیرابـادی و داود و علیرضـا اذریـان همگـی فرزنـدان و اسـمعیل رزاقـی انـدراب همسـر کـه 
برخـی وراث تقاضـای سـند مالکیـت سـهم االرث خویـش را نمـوده انـد و اعـام داشـته انـد سـند در یـد خانـم لیـا امیرآبـادی میباشـد کـه بـه نامبـرده بـه موجـب اخطاریـه 
140085601079015257 مورخ 1400/7/18 جهت ارایه سـند اخطار گردید که در مهلت مقرر سـند جهت ابطال ارایه نشـده اسـت لذا نظر به اینکه اسـناد سـهم االرث 
برخی وراث )علی رضا اذریان و امیر امیرابادی و محمد حسـن امیرابادی و سـارا امیرابادی( در شـرف صدور اسـت لذا مراتب باسـتناد تبصره 3 ذیل ماده ماده 120 آئین 
نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت و یـا در اختیـار داشـتن سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظرف مـدت 10 روز 
از انتشـار ایـن آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پـس از تنظیـم صـورت مجلـس 
اصـل سـند مالکیـت بـه ارائـه کننـده مسـترد خواهـد شـد و صـدور المثنـی سـند مالکیـت منـوط بـه ارائه دادنامه از مراجـع ذیصاح قضایی خواهد بود و پـس از انقضاء مدت 

مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت اقـدام خواهـد نمـود.
م الف 15000 / شناسه آگهی 1256718

رضا النچری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه خانـم خاطـره حمیـدی بـا وکالتنامـه شـماره 23270 مـورخ 1400/07/28 
دفترخانـه 802 تهـران و وکالتنامـه شـماره 179399 مـورخ 1396/08/10 از طـرف هالـه 
مجیـدی معجـزی )مالـک( بـا ارایـه دو بـرگ فـرم استشـهادیه محلـی مصـدق شـده بـه 
شـماره شناسـه یکتـا 140002152504000107 مـورخ 1400/08/30 و رمـز تصدیـق بـه 
شـماره 714423 توسـط دفترخانـه 802 تهـران مدعـی فقـدان سـند مالکیـت شـش 
دانـگ یـک قطعـه آپارتمـان بـه پـاک ثبتـی 13734 فرعـی از 72 اصلـی، مفـروز و مجـزا 
شـده از 378 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 21 در شـمال غـرب طبقـه 5 واقـع در 
بخـش 11 ناحیـه 02 حـوزه ثبـت ملـک سـعادت آبـاد تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 
121/18 مترمربـع کـه 5/30 مترمربـع آن بالکـن اسـت بانضمـام یـک واحـد پارکینـگ بـه 
مسـاحت 11 مترمربـع قطعـه 18 تفیکـی واقـع در جنوبغربـی زیرزمیـن اول و یکبـاب 
انبـاری بـه مسـاحت 4/46 مترمربـع قطعـه 8 تفکیکـی واقـع در زیرزمیـن اول غـرب کـه 
در ذیل ثبت 9070 صفحه 380 دفتر 68 ثبت و سند مالکیت المثنی به شماره چاپی 
520481 به نام امیرمحمد تقی گنجی صادر و تسلیم گردید سپس برابر سند 3804 
تاریـخ 1395/09/09 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 1462 شـهر تهـران اسـتان تهـران 

بـه هالـه مجیـدی معجـزی منتقـل گردیـده اسـت. 
نامبرده اعام نموده سـند مالکیت بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت. بدینوسـیله مراتـب باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون 
ثبت در یک نوبت آگهی میشـود چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک 
مرقوم یا وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـد از تاریخ انتشـار این آگهی ظرف مدت 
10 روز اعتـراض خـود را کتبـاً ضمـن ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقه 
تسـلیم و رسـید اخـذ نمائیـد در صـورت عـدم ارائـه اعتـراض یـا اصـل سـند مالکیـت یـا 

سـند خریـداری اقـدام بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی وفـق مقررات خواهد شـد.
 م الف 15001 / شناسه آگهی 1256721

محمد گلباغی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
مـورخ   1400  –  19693 شمــــاره  وارده  تقاضـای  بـــرابـــر  نـــیـــا  بهـروزی  مریـم  خانـم 
مـورخ   37990 شـماره  ذیـل  مصـدق  استشـهادیه  تسـلیم  بـا   1400/06/30
1400/06/29 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 823 تهـران بـا اعـام ایـن کـه: سـند 
مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان قطعـه دوم تفکیکـی واقـع در طبقـه اول به 
مسـاحت 130/96 مترمربع که از آن مقدار 11/90 مترمربع آن بصورت پیشـرفتگی و 
مقـدار 2/31 مترمربـع آن بالکـن میباشـد تحـت شـماره 4374 فرعـی از 3589 اصلـی 
مفـروز از پـاک 299 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 7 تهـران بانضمـام انباری 
قطعـه دوم تفکیکـی و پارکینـگ اول تفکیکـی ذیـل ثبـت 458554 صفحـه 305 دفتـر 
2896 امـاک و تحـت شـماره چاپـی 0258143-89- الـف بـه نـام مریـم بهـروزی نیـا 
بـه علـت جابجایـی  مالکیـت  اصـل سـند  کـه  اسـت.  و تسـلیم گردیـده  ثبـت، صـادر 
منـزل مفقـود گردیـده اسـت طـی درخواسـت وارده فـوق تقاضـای صـدور المثنـی سـند 
مالکیت پاک مذکور را نموده اسـت و در اجرای ماده 120 آئین نامه اصاحی قانون 
ثبـت )مصـوب 80/11/8( مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه شـخص یـا 
اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد 
خـود میباشـد ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در خیابـان پیـروزی – 
خیابـان نیـروی هوایـی – فلکـه دوم – نبـش 32 – 5 پـاک 635 تسـلیم و رسـید 
اخـذ نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـا مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض یـا 
در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود طبـق مقـررات 

المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد %
 م الف 15002 / شناسه آگهی 1256725

علیزاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پیروزی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه خانـم زهـرا الجـوردی فرزنـد نعمـت الـه مالـک دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ 
یکدسـتگاه آپارتمان قطعه هشـتم بمسـاحت 175/50 مترمربع به شـماره 449815 فرعی از 
2395 اصلـی مفـروز از 443934 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش ده تهـران بانضمـام 
پارکینگهای شـماره 9 و 19 هر یک بمسـاحت 11 مترمربع و انباری شـماره 11 بمسـاحت 2/12 
مترمربـع ذیـل دفتـر الکترونیـک 139920301080011529 ثبـت و سـند بـه چاپـی 198846 
صـادر و تسـلیم گردیـد اکنـون اعـام نمـوده اسـت کـه سـند مالکیـت پـاک مـورد تقاضا بعلت 
جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت و مراتـب بـه موجـب شـماره 9006 مـورخ 1400/09/10 – 
دفترخانه 1293 تهران به شهادت شهود رسیده است. لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین 
نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت 
به پاک فوق میباشد و یا سند مالکیت نزد وی میباشد از تاریخ انتشار آگهی بمدت 10 روز 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و 
رسید اخذ نماید در صورت عدم ارائه اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند خریداری اقدام 

جهـت صـدور سـند المثنـی وفـق مقـررات انجام خواهد شـد.
سابقه بازداشت مشاهده نگردید. بهمراه فیزیک

 م الف 15003 / شناسه آگهی 1256727
بهروز جشان – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
موضوع پالک ثبتی 126549 فرعی از 4476 اصلی 

نظر به اینکه آقای محمدرضا جاللی فراهانی با ارائه دو برگ استشـهادیه به شـماره 
50273 و 50274 مـورخ 1400/09/07 تائیدیـه دفتـر 264 تهـران و درخواسـت وارده 
شـماره 1400/8318 – 1400/09/08 مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک 
بـه مسـاحت 73/5 مترمربـع کـه مقـدار 3 متـر مربـع آن سـطح  آپارتمـان  دسـتگاه 
بالکـن اسـت. قطعـه 6 تفکیکـی واقـع در جنـوب طبقـه اول بشـماره 126549 فرعی از 
4476 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 19500 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در 
بخش 7 تهران ذیل ثبت دفتر الکترونیک 139920301043045157 بشـماره چاپی 
177092 سـری ب سـال 99 به نام محمدرضا جاللی فراهانی ثبت و صادر و تسـلیم 
گردیـده اسـت. حقـوق ارتفاقـی ملـک: ایـن آپارتمـان حق نصب آنتـن رادیو و تلویزیون 
و کانـال کولـر پشـت بـام آپارتمـان شـماره 8 طبقـه 3 را دارد. کـه بـه علـت اسـباب 
کشـی، مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیـت نمـوده اسـت؛ لـذا 
مراتـب باسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مورخـه 72/9/2 آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک 
نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت بـه ملک مرقوم 
غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریخ نشـر 
ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه 
اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت نمائید تا مورد رسـیدگی 
قـرار گیـرد در غیـر اینصـورت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و عـدم وصـول اعتـراض 

نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد %
 م الف 15004 / شناسه آگهی 1256732

فرج اله علیزاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پیروزی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
 2148 شـماره  ذیـل  مصـدق  استشـهادیه  تسـلیم  بـا  زاد  پرویـن  جـواد  محمـد  آقـای 
اینکـه:  اعـام  بـا  تهـران  مـورخ 1400/09/08 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 1627 
سـند مالکیـت ششـدانگ اعیانـی یـک قطعـه آپارتمـان بـه پـاک ثبتـی 13029 فرعـی از 
7022 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 7200 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 7 واقـع 
در سـمت جنوبـی طبقـه سـوم واقـع در بخـش 02 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک نارمـک 
تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 76/28 مترمربـع ذیـل ثبـت 144331 صفحـه 457 
دفتـر 960 بنـام جـواد یزدانـی ثبـت و سـند مالکیـت بشـماره چاپـی 223662 صـادر و 
تسـلیم گردیده اسـت سـپس مع الواسـطه بموجب سـند قطعی شـماره 2515 مورخ 
86/02/10 دفترخانـه 91 تهـران بـه محمـد جـواد پرویـن زاد منتقـل گردیـد و بموجـب 
اسـناد رهنی 2516 و 2517 مورخ 86/02/10 و 5822 مورخ 1400/06/20 دفترخانه 
بـه علـت  مالکیـت  کـه اصـل سـند  قـرار گرفـت.  بانـک مسـکن  تهـران در رهـن   791
جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت طـی درخواسـت وارده فـوق تقاضـای صـدور المثنـی 
سـند مالکیـت پـاک مذکـور را نمـوده اسـت و در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه اصاحی 
چنانچـه  تـا  میشـود  آگهـی  نوبـت  یـک  در  مراتـب   )8/11/80 )مصـوب  ثبـت  قانـون 
شـخص یـا اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند 
مالکیت نزد خود میباشـد ظرف مدت 10 روز پس از انتشـار این آگهی اعتراض خود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در خیابـان 
سـید جمـال الدیـن اسـدآبادی )یوسـف آبـاد( نبـش خیابـان هفتـاد پـاک 476 تسـلیم 
و رسـید اخـذ نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت مقـرر و عـدم وصـول 
اعتـراض یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود طبق 

مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد % 
م الف 15005 / شناسه آگهی 1256733

ارشیر شهمیرزادی – رئیس ثبت اسناد و امالک نارمک تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حمیدرضا رمضانی کارگر اصالتا با اعالم مفقود شـدن سـند مالکیت ملک مورد 
آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره 80978 – 1400/3/13 دفترخانه 375 
تهـران و درخواسـت وارده 7816- 1400/4/13، تقاضـای صـدور سـند المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده 

اسـت، مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت به شـرح زیـر آگهی می گردد
نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت: حمیدرضا رمضانی کارگر – 6 دانگ

در اجرای بخشنامه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور پالک ثبتی 3526/31263/31264/31265 
به پالک ثبتی 3526/31263 تغییر و استاندارد شد 

علت گم شدن: جابجایی
خالصه وضعیت مالکیت:

سـند مالکیـت 6 دانـگ یکدسـتگاه آپارتمـان دوبلکـس پـالک 31263 و 31264 و 31265 فرعـی از 
3526 اصلـی )3526/31263 اسـتاندارد( قطعـه 6 تفکیکـی بخـش 3 بمسـاحت 107.52 مترمربـع 
که 3/76 مترمربع در طبقه دوم بالکن است و مساحت طبقه دوم 57/65 مترمربع و طبقه سوم 
49/87 مترمربـع میباشـد واقـع در طبقـه 2 و 3 سـمت شـرق بانضمـام انبـاری قطعـه 8 و پارکینـگ 
قطعـه 15 ذیـل ثبـت 103329 صفحـه 490 دفتـر 715 بنـام محمـد رضـا غالمـی حسـن رودی ثبـت و 
با شماره چاپی 956885 صادر گردیده است. سپس ششدانگ مع الواسطه برابر سند 61309 – 

1382/06/17 دفتـر 375 تهـران، بنـام حمیـد رضـا رمضانـی کارگـر منتقـل گردیده اسـت.
لـذا بـا توجـه بـه اعـالم فقـدان سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکر و درخواسـت صدور المثنـی آن مراتب 
اعـالم تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکـر 
نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از النتشار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و اگر 
ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله ارایه 

نشـود اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد.
م الف 15006 / شناسه آگهی 1256749

مجید زاهدی منش – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

»گواهی حصر وراثت«
تاریخ رسـیدگی: 1400/10/14  شـماره پرونده: 140041920000817962 خواهان: هدایت صادقیان دمیه 
به آدرس: باشت – روستای چاه تلخ خوانده: »شورای حل اختالف شهرستان باشت« خواسته: گواهی 
حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل اختـالف شـعبه یـک شهرسـتان باشـت آقـای هدایـت 
صادقیـان دمیـه بـه شـماره شناسـنامه 4260073613 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی 
شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 140041920000817962 تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار 
داشـته کـه شـادروان خـان محمـد صادقیـان دمیـه بـه شـماره شناسـنامه 711 در تاریـخ 1400/09/15 در 
اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: یـک همسـر دائمـی بنـام 1- زینـب 
حمیـده نـژاد بـه شـماره شناسـنامه 4269007516 و از طبقـه دوم بـرادران آن مرحـوم عبارتنـد از: هفـت 
برادر بنامهای محمود صادقیان به شما شناسنامه 989، 2- سعید صادقیان به شماره شناسنامه 990، 
3- هدایـت صادقیـان بـه شـماره شناسـنامه 4260073613، 4- وحیـد صادقیـان بـه شـماره شناسـنامه 
بـه شـماره  بـه شـماره شناسـنامه 988، 6- گل محمـد صادقیـان  4268991352، 5- احمـد صادقیـان 
شناسـنامه 4269023376، 7- سـعادت الـه صادقیـان بـه شـماره شناسـنامه 176 و خواهـران آن مرحـوم 
عبارتند از: 1- سـکینه صادقیان دمیه به شـماره شناسـنامه 16، 2- فاطمه صادقیان به شـماره شناسـنامه 
4268992022 و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد وال غیـر اینـک پس از انجام تشـریفات قانونی 
و انتشـار یک نوبت آگهی اعالم تا چنانچه شـخص یا اشـخاص نسـبت به آن اعتراض یا وصیت نامه ای 
دارند اعالم نموده در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت با وصف فوق صادر می گردد. اعتبار قانونی 

ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از پانصـد میلیـون ریـال اسـت.
رضا اسماعیل مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

مفقودی

برگ سبز خودروی سواری کوچه تیپ جنیسیس 3800 مدل 2011 

   G6DAAA546751 بشماره انتظامی 91-272ی99 به شماره موتور

فریـد  موسـی  بنـام    KMHHU61H5BU046283 بشـماره شاسـی

مفقـود شـده ازدرجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.                   اردبیـل

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

ذوب آهــن در طــــول ۵۰ ســــال معـــاصــــر 
بــه خصوص پــس از انقالب شــکوهمند انقالب 
دفــاع مقــدس در  و در طــول دوران  اســالمی 
راســتای ایجاد تحــوالت ســاختاری و عملیاتی با 
رویکرد بومی سازی دستاوردهای بی بدیلی رقم 

زده است.
به گزارش معدن نیوز، بی تردید در صنعت 
بیــن المللــی صنعــت ذوب آهــن همــواره یکی از 
صنایع تخصصی و مادر بوده و این مجموعه، به 
عنــوان کانون ارزنــده خودباوری و توانمندســازی 
بومی در طول ۵۰ سال معاصر به خصوص پس 
از انقاب شــکوهمند انقاب اســامی و در طول 
دوران دفــاع مقــدس و پــس از آن در دوران های 
مختلــف بــه گونه ای جهــادی و تحســین برانگیز 
در راســتای ایجــاد تحوالت ســاختاری و عملیاتی 
بــا رویکردی مدیریتی بــر مبنای آینده محوری در 
راستای بومی سازی این صنعت بنیادین نقشی 

بی بدیل ایفا نموده و می کند.
در  ایــن مجتمــع صنعتــی  نقــش  بی گمــان 
ســازندگی پویا و پایدار صنایع راهبردی کشــور بر 
همگان محرز و تحسین برانگیز بوده و صنعتگران 
جهادی این جبهه راهبردی با ممارست مجدانه و 
کوشــش های ساعیانه خود توانسته اند در انتقال 
سازنده دانش فنی و ساخت صنایع بزرگ و مهم 
و زیربنایی به گونه ای موفق و اثرگذار حاضر شده 
و این مجتمع صنعتی با بهره مندی از خرد جمعی و 

مدیریت آگاه و آینده  نگر توانسته است، همچون 
ســایر پیشــرفت هــا در تحقــق رســالت فرهنگــی، 
اجتماعــی و ورزشــی خــود نیــز بــا بهــره منــدی از 
پتانسیل های بومی و ملی نقشی بسزا و ژرفی ایجاد 
نموده و جایگاهی ممدوح در شــاخص مشــارکت 
همگانی در مقوالتی نظیر پدافند غیرعامل، تربیت 
نیروی متخصص و تحول آفرین، بومی سازی و خلق 

ابزار و تجهیزات راهبردی و ... خلق کند.
حضور کارخانه ذوب آهن اصفهان در جغرافیای 
سختکوش شهرستان لنجان ایجادکننده بسترهای 
بی همتا و نافعی باالخص در محوریت با موضوعاتی 
همچون مشــارکت های عمومی، حوادث غیرمترقبه 
و... بــوده کــه می توان به مشــارکت فعال و مســتمر 
نیروهــای جــان برکف و ایثارگر در جنگ تحمیلی، از 
جملــه تقدیم ۲۹۰ شــهید گرانقــدر به نظام مقدس 

جمهوری اســامی اشــاره نمود و اعتقاد راســخ هرم 
انسانی متعهد متفکر و متعبد این اکوسیستم پویای 

صنعتی خبر دارد.
 رویکــرد مدیریت شــده ایــن مجتمع عظیم 
صنعتی در شــرایط جنگ ناجوانمردانه اقتصادی 
بــا موضــوع تولیــد موفــق انــواع ریــل بــر اســاس 
استانداردهای جهانی با حجمی بالغ بر ۵۵ هزار 
تــن، نقــش مهــم ایــن صنعــت مــادر را در اجرای 
پروژه هــای ریــل ملــی تبیین و مبرهن می ســازد. 
همچنیــن کاهــش ۵۰ درصــدی برداشــت آب از 
حوضه آبی زاینده طی ۱۰ ســال اخیر و گســترش 
جنگل دست کاشت با وسعتی افزون بر ۱۶ هزار 
و ۵۰۰ هکتار گواهی موکد بر رویکرد مدیریت سبز 

این صنعت است.
 در پایــان بــا تقدیر از همه دســت اندرکاران 
این مجتمع عظیم صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی که نقش بسزا در مولفه اقتصاد مقاومتی 
ایفا نموده و می نماید و با اتخاذ تمهیدات سازنده و 
پیشرو در جبهه تولید و عرصه مسئولیت اجتماعی 
مشــفقانه در راســتای پیشــبرد اهــداف متعالــی 
کشــور و دولــت مردمــی گام بر میدارند. ســالروز 
تاســیس ذوب آهن اصفهان را به مردم شــریف 
ایــران و بــه ویژه بــه مدیریت خــدوم، کارگزاران و 
و  ایــن صنعــت  و زحمتکــش  کارگــران تاشــگر 
 خانواده های محترم ایشان تبریک و تهنیت عرض 

می کنیم.

پیام استاندار اصفهان: ذوب آهن، کانون ارزنده 
خودباوری و بومی سازی در ۵۰ سال معاصر است
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تنها چیزغیرمنطقی، پوست 
کلفت ماست

راضیه حسینی

ادعــای معاون رفاه اجتماعی وزارت کار: »میانگین 
بــرای خانــواده ۴ نفــره حــدود ۴  خــط فقــر در کشــور 
میلیــون تومــان و بــرای 
شهر تهران کمی بیشتر 
میلیــون   ۵ نزدیــک 

است.«
کار  وزیــر  وقتــی 
بگویــد بــا یــک میلیــون 
شــغل  می شــود  تومــان 
ایجــاد کــرد، پــس کامالً 
منطقی است که حقوق 
چهــار، پنــج میلیونی، به هیچ وجه زیر خط فقر نباشــد. 
مشــکل ما احتماالً در معنی فقر اســت. ما فکر می کنیم 
اگــر کســی نتوانــد از عهــده مخــارج زندگــی برآیــد فقیــر 
اســت. مثــالً نتوانــد بــا حقــوق چهارمیلیونــی اجاره خانــه 
کوچــه  در  بینــدازد  را  وســایل ش  بدهــد. صاحب خانــه 
و مجبــور شــود در چــادر زندگــی کنــد. یــا نتوانــد بــا این 
حقوق، مرغ، گوشت، برنج و میوه بخرد و کل خانواده، 

آخرین باری که این چیزها را خوردند به یاد نیاورند.
اگــر شــما هم این طــوری فکر می کنیــد باید بگوییم 
کــه کامــالً در اشــتباهید. در واقــع کســی که هنــوز زنده 
اســت و بــر اثر گرســنگی، بی خانمانــی و بی پولی نمرده، 
فقیر به حســاب نمی آید. هر وقت مرد بعد می رود زیر 
خــط فقــر. البتــه آن هم درجه بنــدی دارد. مثــالً اگرافراد 
خانواده توانستند برایش قبر بخرند، می آید باالی خط، 
اما اگر توان خرید قبر را هم نداشــتند دیگر می توان به 

او فقیر گفت. 
اگر چند روز دیگر خبری از مسئولی در وزارت کار شنیدید 
کــه  گفــت: »افــرادی کــه بــاالی چهارمیلیون تومــان حقوق 
می گیرند، مرفه بی درد به حساب می آیند و باید به دولت 
بابــت ایــن رفــاه، مالیــات بیشــتری بدهنــد« اصــالً تعجب 
نکنیــد. حتــی اگــر شــنیدید: »اگــر فــردی یک میلیــون پول 
در حســابش باشــد و هنــوز شــغل نداشــته باشــد، دولــت 
بــه عنــوان مجــازات تنبلــی و بی عرضگــی در ایجاد شــغل، 
می تواند این پول را از او بگیرد و پیش خودش نگه دارد.« 

شاخ درنیاورید. این ها همه طبیعی و منطقی اند. 
تنهــا چیــزی کــه کمــی غیرمنطقی به نظر می رســد 
میزان کلفتی پوست ملت است که با هر متر ومعیاری 
حساب کنی االن باید قد پر سنجاقک نازک شده باشد. 
ولی هنوز هم دوام آورده و شــرحه شــرحه نشده. شاید 
بد نباشــد محققین ژاپنی روی این مســأله کمی تحقیق 

کنند و ببینند چطور شد که این  طور شد؟

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

مراکــز  و  مــدارس  ســازمان  سرپرســت 
غیردولتــی و توســعه مشــارکت های مردمی وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه یک میلیون و ۸۰۰ 
هــزار دانش آمــوز در مــدارس غیردولتی و آموزش 
از راه دور مشــغول بــه تحصیــل هســتند؛ گفــت 
کــه حدود یــک میلیون دانش آموز نیــز در مدارس 
هیئــت امنایــی تحصیــل می کننــد و می تــوان گفت 
حدود سه میلیون دانش آموز را در این حوزه رصد 
می کنیم که به مثابه یک وزارتخانه کوچک اســت. 
در  محمــودزاده  احمــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
مناســبت  بــه  کــه  خبــری اش  نشســت  نخســتین 
گرامیداشــت هفتــه شــوراهای آمــوزش و پــرورش 
برگــزار شــد، بــا اشــاره به فرمایشــات رهبــری مبنی 
بــر اهمیــت آمــوزش و تربیت نیروی انســانی اظهار 
کــرد: بــه تربیــت نیروی انســانی  تمام ســاحتی و در 
تراز جمهوری اســالمی و رســیدن به حیات طیبه در 
ســندتحول بنیادیــن آمــوزش و پرورش تاکید شــده 

است.
وی افــزود: ســندتحول بنیادیــن در ســال ۹۰ 
تصویــب شــد و ظرفیت هــای خوبــی در حوزه هــای 
دارد.  انســانی  نیــروی  تربیــت  ویــژه  بــه  مختلــف 
گام های خوبی در این زمینه برداشته  شده و تالش 

می کنیم این مسیر را به خوبی ادامه دهیم.
سرپرست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
و توســعه مشــارکت های مردمــی وزارت آمــوزش و 
پــرورش بــا بیــان اینکــه در روزهای آتــی برنامه های 
فــاز برنامــه ای در وزارت  کیفیــت بخشــی در ســه 
آمــوزش و پــرورش رونمایــی خواهــد  شــد و ماهــم 
ارائــه  بخشــی  کیفیــت  بــرای  را  خــود  برنامه هــای 
می کنیــم گفــت: نگاه ما بر این اســت که با ترســیم 
وضعیــت موجــود بســته های برنامــه ای در راســتای 

مهندسی کیفیت، برای سال آینده تدارک ببینیم.
تحصیل یک میلیون و ۸۰۰ هزار 

دانش آموز در مدارس غیردولتی و 
آموزش از راه دور

محمــودزاده بــا بیان اینکــه یک میلیون و ۸۰۰ 
هــزار دانش آموز در مدارس غیردولتی و آموزش از 
راه دور مشــغول بــه تحصیل هســتند گفت: حدود 
نیــز در مــدارس هیئــت  یــک میلیــون دانش آمــوز 
امنایی تحصیل می کنند و می توان گفت حدود سه 

میلیــون دانش آموز را در این حوزه رصد می کنیم و 
بــه مثابــه یــک وزارتخانه کوچک اســت. در تالشــیم 
فعالیت های پرورشــی و عدالت تربیتی نیز در کنار 

فعالیت های آموزشی به طور جدی دنبال شود.
وی بــا اشــاره بــه تصویــب قانــون شــوراهای 
آمــوزش و پــرورش در ســال ۱۳۸۲ بــرای بهره مندی 
از ظرفیــت ســایر دســتگاه های اجرایــی در راســتای 
ارتقــای عملکــرد آمــوزش گفت: ایــن ظرفیت، همه 
دســتگاه ها و شــرکا را در خدمت آموزش و پرورش 
قــرار می دهــد. تجربــه ۲۸ ســاله اجــرای ایــن قانون 
خدمــات  و  توفیقــات  منشــا  کــه  می دهــد  نشــان 
بســیاری شــده و همچنــان ظرفیت هایــی دارد کــه 

تالش می کنیم در دوره جدید به آن بپردازیم.
سرپرست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
و توســعه مشــارکت های مردمــی وزارت آمــوزش و 
پــرورش ادامــه داد: چالش هایی هم وجود دارد که 
در تالشــیم با برنامه ریزی منســجم آن ها را رصد و 

مدیریــت کنیــم. قانون تکالیفی را در زمینه آموزش 
و پرورش بر عهده ۱۷ دســتگاه گذاشــته اســت؛ اما 
بــه علــت نگاه بخشــی و فقــدان نگاه ملــی تا امروز 
بــا الزام این قانون در همه حوزه ها مواجه نبودیم. 
محمودزاده افزود: البته برخی قوانین اجرایی 
شــده و بنــد ۱۳ مــاده ۸ قانــون شــوراها مبنــی بــر 
اختصاص بخشی از درآمد و سود خالص شرکت ها 
در الیحه بودجه آمده که امید است عملیاتی شده 
و بخشــی از فعالیت هــای آمــوزش و پــرورش با این 

ظرفیت جدید تقویت شود.
راه اندازی سامانه نظارت »مدرسه 

شیشه ای« تا پایان امسال
سرپرست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
و توســعه مشــارکت های مردمــی وزارت آمــوزش و 
پــرورش در ادامــه بــا بیــان اینکــه قانون تأســیس و 
اداره مدارس غیردولتی به زودی در صحن مجلس 

مصــوب می شــود و بــا وجود شــعار دولــت مبنی بر 
شــفافیت  حــوزه  در  شــفافیت  و  محــوری  عدالــت 
بــه ویــژه در حــوزه مــدارس اقــدام می کنیــم  گفــت: 
همچنین تالش می شــود افــرادی که آماده ورود به 
حــوزه مــدارس غیردولتــی هســتند خیلــی در پیچ و 
خــم اداری بــرای موافقت با اصولی بــرای راه اندازی 
مدرســه باقــی نماننــد. در تالشــیم ســامانه نظــارت 
همگانی تحت عنوان »مدرســه شیشه ای« تا پایان 

اسفند راه اندازی شود.
محمــودزاده بــا بیــان اینکــه در حال حاضــر آموزش 
مجــازی در کنــار آمــوزش حضــوری انجــام می شــود 
مقاطــع  در  درصــد   ۹۰ حــدود  آمــار  طبــق  گفــت: 
مختلف، آموزش ها تلفیقی و ترکیبی است. حدود 

۱۰ درصد آموزش ها به طور کامل، مجازی اســت. 
وی تاکید کرد که مراکز غیردولتی را به مثابه 
دیــواری می دانیــم کــه هــر روز بایــد بلندتــر شــود و 
رشــد کنــد. اوایــل انقــالب ۲۹ درصــد دانش آموزان 

در مــدارس تحصیل می کردند اما امروز این افتخار 
را داریــم که پوشــش تحصیلــی در دوره ابتدایی در 
برخــی اســتان ها بــه ۹۹ درصد رســیده اســت. امید 
است در ادامه مسیر هم در راستای ارتقای کمیت 

و کیفیت آموزش گام های خوبی برداریم. 
سرپرست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
و توســعه مشــارکت های مردمــی وزارت آمــوزش و 
پــرورش با بیان اینکــه نگاهم به مدارس غیردولتی 
هــم غیردولتــی و هــم انتفاعــی اســت و قرار اســت 
موسســی کــه زحمــت می کشــد در کنــار ســودآوری 
بایــد فعالیت هایــش بــه ارتقــای کیفیــت آموزشــی 
بینجامــد گفــت: برای ســال آتــی قانونی در مجلس 
در دســت تصویــب داریــم که بــه تعیین شــهریه ها 
کمک می کند. بر اســاس قانون جدید که در دســت 
تصویب است، قرار است سقف شهریه فوق برنامه 
مــدارس غیردولتــی در هیــچ حالتــی بیشــتر از ۵۰ 
درصد شــهریه مصوب نباشــد. شفافیت مهم است 
و اولیاء باید بدانند چقدر هزینه آموزش و پرورشی 

در سبد خانواده باید داشته باشند. 
نیــز  شیشــه ای  مدرســه  طــرح  دربــاره  وی 
شــهریه  هنــوز  گفــت:  و  داد  بیشــتری  توضیــح 
امــا  اســت،  نشــده  تشــکیل  آتــی  جلســات  بــرای 
نــگاه ایــن اســت کــه در ابتــدا رقــم کامــل شــهریه 
را بــه اولیــا نمی گوینــد و در حین مســیر پول برای 
برنامه هــای مختلــف می گیرنــد. بنا داریم در طرح 
مدرســه شیشــه ای کــه پــس از راه اندازی ســامانه 
محقق می شــود، تمــام فرایندهای مدارس از ثبت 
درخواســت و صدور مجوز تا تعیین شــهریه، ثبت 
شــکایت، رتبه بنــدی و غیره در این ســامانه انجام 
شــود کــه بــه مــرور تکمیل می شــود و نظــر ما این 

اســت که تا آخر اســفند اجرایی شود. 
حقوق و ساعات تدریس معلمان 
مدارس غیردولتی همانند معلمان 
مدارس آموزش و پرورش می شود

محمــودزاده با بیان اینکه برای ســال های آتی 
برنامه داریم حقوق معلمان متناســب با قانون کار 
و ســاعات تدریــس، هماننــد آمــوزش و پرورش ۲۴ 
ســاعت در هفتــه باشــد گفــت: در تالشــیم بخــش 
مــدارس  معلمــان  دغدغه هــای  از  توجهــی  قابــل 

غیردولتی برطرف شود.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی از ثبــت نــام 
مــردان مجــرد بــاالی ۲۳ ســال در طــرح نهضــت 
ملــی مســکن از روزگذشــته خبــر داد و گفت که 
امــکان نام نویســی تمامــی اقشــار در ۶۶۰ شــهر 

دیگر نیز فراهم شده است.
محمــود محمودزاده اظهار کرد: پیرو مصوبه 
شورای عالی مسکن و بررسی های حقوقی وزارت 
راه و شهرســازی درخصــوص ورود افراد مجرد در 
طرح جهش تولید و تامین مســکن از ســاعت ۱۲ 
روزگذشته ۲۰ دی ۱۴۰۰ ثبت نام از مردان مجرد 
بــاالی ۲۳ ســال در ســامانه ایــن طرح به نشــانی 

saman.mrud.ir آغــاز می شــود و بــه مــدت یــک 
ماه تا ۲۰ بهمن ادامه خواهد داشــت. وی افزود: 
ایــن طــرح صرفــا شــامل آقایــان مجــرد بــاالی ۲۳ 
سال می شود و حداقل سن مجاز برای خانم های 

خودسرپرست طبق قانون ۳۵ سال است.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن از 
بازگشــایی ۶۶۰ شــهر دیگــر برای ثبــت نام تمامی 
اقشــار اعم از متاهل و مجرد در این مرحله خبر 
داد و گفــت: بدیــن ترتیــب از امــروز در تمامــی 
شــهرهای کشــور ثبــت نــام بــرای واحدهــا طــرح 

نهضت ملی مسکن صورت می گیرد.

مرحلــه  در  کــرد:  خاطرنشــان  محمــودزاده 
اول ثبــت نــام طــرح نهضت ملی مســکن کــه از ۱۹ 
فروردین آغاز شــد در ۴۶۰ شــهر بازگشایی صورت 
گرفت که در ادامه به ۷۲۰ شهر افزایش پیدا کرد. 
متقاضیان در این شــهرها از زمان شــروع فراخوان 
تا دو ماه فرصت نام نویسی داشتند که این مهلت 

برای ۴۶۰ شهر اولیه به پایان رسیده است.
بــا  نیــز  کــرد: در حــال حاضــر  وی تصریــح 
تامیــن زمیــن در ۶۶۰ شــهر امــکان ثبــت نــام در 
طــرح جهش تولید و تامین مســکن )نهضت ملی 
مســکن( فراهــم شــده و بدیــن ترتیــب در تمامــی 

شهرهای کشور نام نویسی انجام می شود.
و  راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی بــا بیــان اینکــه هــدف از ایجــاد امکان 
بــرای ثبــت نــام مجردها در نهضت ملی مســکن، 
ترغیــب بــه ازدواج آنهــا اســت گفــت: کســانی که 
می خواهند ازدواج کنند اما مشکل تامین مسکن 
دارند، دولت این فضا را برایشــان فراهم می کند 

تا خانه دار شوند.
محمــودزاده بــا تاکید بر اینکه مــردان مجرد 
در زمان تحویل واحدها باید متاهل شــده باشند 
گفــت: افــرادی کــه نام نویســی می کننــد اگــر تــا 

زمــان تحویــل واحــد ازدواج نکرده باشــند طبیعی 
اســت کــه نمی تواننــد از مزایــا  و خدمــات دولتــی 
ایــن طــرح اســتفاده کننــد. بنابرایــن افــراد واجــد 
شــرایط  دیگــری در اولویــت دریافت واحد مذکور 
قــرار می گیرنــد. امــا اگــر متقاضــی بــرای آن واحد 
وجــود نداشــت، بــا قیمــت روز بــه ثبت نام کننــده  
اولیه واگذار می شــود. وی گفت: در زمان شــروع 
نام نویســی افراد مجرد، شــیوه نامه ثبت نام را با 
جزئیــات کامــل در ســایت قرار می دهیــم. در این 
شــیوه نامه بــه طــور دقیــق، شــرایط و موضوعــات 

مختلف ثبت نام توضیح داده شده است.

در  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
نشســت کارگروه هــای تخصصــی شــورای عالــی 
اشــتغال گفت که شناســایی منابع آزاد بانک ها 
بــرای تولیــد اشــتغال خیلــی اهمیــت دارد، ایــن 

منابع به غیر از تسهیالت تکلیفی است.
به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، 
عبدالملکــی  حجــت هللا  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار 
بــا اعــالم ایــن خبر گفت: بــرای همه مدیــران کل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان های کشــور، 
بخشنامه ارسال شده است که بر اساس مصوبه 
ابالغی وزارت کشور در تعامل با شهرداران، یکی 
از میادیــن شــهر بــه نام میــدان کارآفرینــی تغییر 

نام دهد. 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان 
اینکه در ایجاد اشتغال، فضای فروش از اهمیت 
ویــژه ای برخــوردار اســت، گفــت: در قانــون آمــده 
است؛ شهرداری ها موظفند این فضا را در اختیار 
قرار دهند و بر این اســاس پیشنهادی درکارگروه 
زیر ساخت مطرح شد که در هر شهری، میدانی 
بــه نــام کارآفرینــی، نام گــذاری شــود کــه یکــی از 
کارکردهــای آن، ایجــاد بازار موقــت در آن میدان 

باشد. 
وزارت  ســوی  از  موضــوع  ایــن  افــزود:  وی 
کشــور به استانداری ها و شهرداری ها ابالغ شده 

است. 
 عبدالملکــی، ایجــاد کارگاه هــای آموزشــی و 
مهارتــی را از دیگــر کارکردهای این میادین عنوان 
کرد و گفت: مردم هم می توانند برای بهتر شدن 
محیــط کســب و کار در ایــن میادیــن، ایده پردازی 

کنند. 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن 
نشســت گفــت: در تاریــخ جمهــوری اســالمی و 
قبل تــر از آن نیــز ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت کــه 
دســتگاه های مختلــف و موثر در زمینه اشــتغال، 
کنــار هــم قرار بگیرند و مفاهمــه و هم افزایی در 

زمینه اشتغال بین آن ها شکل بگیرد. 
وی با اشاره به اینکه شورای عالی اشتغال، 
فضایــی بــرای ایجاد هاهنگــی بیــن دســتگاه های 
موثــر در حــوزه اشــتغال اســت، گفــت: در ســطح 
شــورای عالــی اشــتغال کشــور، هماهنگــی بیــن 
بــرای  و  می افتــد  اتفــاق  دســتگاه ها  روســای 
هماهنگــی عملیاتــی الزم اســت هشــت کارگــروه 
ایجــاد شــده در رده هــای پایین تــر، پیگیــر کارهــا 

باشند. 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان 
اینکــه کار اصلــی کارگروه هــا، ایجــاد هــم افزایــی 
بیــن دســتگاه هایی اســت کــه بــا هــم ســنخیت 
دارند خاطرنشــان کرد: انتظار داریم کارگروه های 
تخصصــی، پنــج محور زیســت بوم ملی اشــتغال 

را پیش ببرند. 
عبــد الملکی تشــریح کرد: پیگیــری مصوبات 
شــورای عالی اشــتغال، پیشــنهاد مصوبــه، تعریف 
پــروژه و طراحــی اقــدام عملیاتی )پروژه هــای کوتاه 
مــدت و میــان مــدت(، پیگیــری پروژه هــای طراحی 
شده تا زمان اجرا و پیشنهاد برای سایر کارگروه ها 

جزو وظایف اصلی این کارگروه ها است. 
وی بــا بیــان اینکــه هــر کارگروهــی می تواند 
یک کمیته متشــکل از کارشناســان چند دســتگاه 
داشــته باشــد گفت: در این کمیته هــا می توان از 
نظــرات دانشــگاهیان و صاحبنظــران علمــی هــم 
استفاده و نتیجه آن را در کارگروه ها مطرح کرد. 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا تاکید 
بر اینکه انتظاری که از کارگروه های اصلی داریم 
رســیدن بــه اقــدام و نتیجــه اســت، بــر تســریع و 

پیگیری اقدامات تاکید کرد. 
وی بــرای فعالیــت هر کــدام از کارگروه های 
گفــت:  و  کــرد  ارائــه  پیشــنهاداتی  تخصصــی 
حلقــه اصلــی و نهایــی اشــتغال، بازار اســت و در 
»کارگــروه توســعه بــازار، بازاررســانی و فــروش« 
محصــوالت  تــا  کــرد  پیــدا  صادرکننــده  می تــوان 

کــه  خانگــی  واحد هــای  یــا  کوچــک  کارگاه هــای 
ظرفیــت ارائــه بــه بــازار را دارنــد، صــادر نمایند یا 
تعامل با استان های مرزی و همجوار خود، راه را 

برای صدور محصول خود هموار کنند. 
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اســتفاده 
از فضــای کســب و کار دســتگاه های اجرایــی را 
بــرای »کارگــروه توســعه  بــه عنــوان پیشــنهادی 
از  کــدام  هــر  گفــت:  و  برشــمرد  ســاخت«  زیــر 
دســتگاه ها، فضایی دارند کــه می توانند دراختیار 

کارآفرینان قرار دهند. 
عبدالملکــی، با بیان اینکــه باید فناوری های 
مردمــی را ترویــج کنیم گفــت: فناوری هایی که با 
ســرمایه کم در مقیاس کوچک به صرفه باشــد و 
بتواند تولید را ســاده تر کند در »کارگروه فناوری 
و نوآوری« می تواند بررسی و به مردم ارائه شود. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواســتار 
پیگیــری تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه کــه موضــوع 
امــام  امــداد  کمیتــه  بــرای  اشــتغال  تســهیالت 
خمینــی )ره( و بهزیســتی و کال نهادهــای حمایتی 
اســت از ســوی »کارگروه تامین ســرمایه« شــد و 
گفــت: شناســایی منابــع آزاد بانک ها بــرای تولید 
اشــتغال خیلــی اهمیــت دارد، ایــن منابــع به غیر 
از تسهیالت تکلیفی است، اینکه بانک ها بدانند 
چــه مقــدار منابــع می تواننــد بــرای کار تولیــد و 

اشتغال اختصاص دهند. 
می توانیــم  کارگــروه،  ایــن  در  افــزود:  وی 
نشســتی با تمام بانک ها داشته باشیم و بررسی 
کنیــم چــه میــزان منابــع بــرای ارائــه پیشــنهادات 

جدید در اختیار داریم. 
عبدالملکــی با بیان اینکه راس این کارگروه 
بانــک مرکــزی اســت از اقــدام انقالبــی ایــن بانک 
بــرای تامین مالــی زنجیره ای کشــور قدردانی کرد 
را کشــورهای  زنجیــره ای  مالــی  تامیــن  گفــت:  و 
پیشرفته تر اجرایی کرده بودند و ما در ایران برای 
آن چارچــوب کلــی نداشــتیم، هــر مقــدار تامیــن 

مالــی زنجیــره ای انجــام شــود، نتیجــه آن ایجــاد 
اشتغال است. 

عبدالملکــی، مســئله هدایــت نقدینگــی بــه 
ســمت تولیــد را مهــم ارزیابــی کــرد و گفــت: هــر 
شــغلی بنــا بــر ســرمایه بــر بــودن خــود بــه ازای 
مقدار ســرمایه، یک تا چندین نفر اشــتغال ایجاد 
می کنــد، بــر این اســاس، یکــی از راه هــای کنترل 
اشــتغال های ایجادشده، از طریق سازمان تامین 

اجتماعی است. 
وی افــزود: جــای دیگر هنگام اســتمهال وام 
اســت، وقتــی فرد برای تمدیــد وام اقدام می کند، 
تعداد اشــتغال ایجاد شــده را بر اســاس کدهای 
موجود در تامین اجتماعی استعالم خواهیم کرد 
و اگــر ســرمایه بــه اشــتغال و تولیــد منجر نشــده 

باشد، وام، پس گرفته می شود. 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، تســهیل 
صــدور مجوزهــا را از وظایــف »کارگــروه توســعه 
حقوقــی و کســب و کار« عنــوان کــرد و گفــت: 
در زمینــه صــدور مجــوز بــرای مشــاغل خانگــی، 
ســه گــروه وجــود دارد؛ اول مشــاغلی کــه طبــق 
قانــون، فعالیــت در برخی از آن ها ممنوع اســت، 
دوم مشــاغلی که ممنوع نیســتند ولی تائید نیاز 
دارنــد، ســوم اعــالن محــور کــه مجــاز هســتند و 
تایید نمی خواهد و سیستم فوری به آن ها مجوز 

می دهد. 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، تصریح 
کرد: ســامانه صدور مجوزها را به گونه ای تنظیم 
می کنیــم کــه در مــورد مشــاغل گــروه دوم، اگــر 
ظرف سه روز نظر موافق یا مخالف اعالم نشود، 
مجوز آن از طریق سیستم به طور خودکار صادر 

می شود. 
فهرســت  ســوم،  گــروه  بــرای  افــزود:  وی 
نمی خواهیــم هــر چه در گروه اول و دوم نبود در 
فهرســت ســوم وارد و ثبــت می شــود. البته تعهد 
نامــه ای باید به شــکل محضــری امضا کنند و یک 

سری تعهدات کلی را بپذیرند. 
 عبدالملکــی از اعضــای »کارگــروه اشــتغال 
حمایتــی و مناطــق محــروم« خواســت؛ ۳۱ کانون 
شناســایی  ســریع تر  کشــور،  کارآفریــن  خیریــن 
شــود و همچنین معرفی راهبران و پشتیبان های 
شــغلی از دســتگاه های مختلــف به دســتگاه های 

حمایتی نیز صورت پذیرد. 
وی، غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان 
و دانشــجویان، ایجــاد نهضــت فرهنگ کارآفرینی 
و  ســایرکارگروه ها  فعالیت هــای  رصــد  کشــور، 
اطالع رســانی آن ها و همچنین فرهنگ ســازی در 
زمینه اشتغال از طریق ائمه جمعه، رسانه ملی، 
هنرمندان، رسانه مجازی، افراد محبوب و… را از 
مــوارد پیشــنهادی برای »کارگروه اطالع رســانی و 
ترویــج فرهنــگ« برشــمرد و بیان داشــت: اصالح 
ســرفصل های درســی نیز هدف بلند مدتی است 
کــه بایــد انجــام شــود چــرا کــه بخــش زیــادی از 
دانش آمــوزان فعال، در آینده مشــاغلی را پیشــه 

می کنند که هم اکنون وجود ندارد. 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان 
اینکــه ســرمایه و مهــارت می تواننــد جایگزین هم 
شــوند، مهــارت بیشــتر بــه جــای ســرمایه کمتر را 
آموزش هــای  »کارگــروه  گفــت:  و  کــرد  مطــرح 
مهارتــی« می توانــد در هــر شهرســتان ایجــاد یک 
مرکز نمونه فقط برای اشــتغال کم ســرمایه بر را 

هدف گذاری کند. 
وی اظهــار داشــت: در ایــن مراکــز بــازار کار، 
ســنجیده و بــا توجــه بــه بــازار کار آن منطقــه، 

مشاغل کم سرمایه بر آموزش داده شود. 
بــر  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
آموزش هــای مهارتــی در دانشــگاه ها و همچنیــن 
پادگان هــا تاکیــد کــرد و گفــت: توســعه و تکثیــر 
مــدارس،  از  اعــم  مهارتــی  آموزش هــای  مراکــز 
مســاجد، پایگاه هــای بســیج و… در دســتور کار 

قرار دارد.

واردات ۱.۶ میلیارد دالری 
دارو با ارز ۴۲۰۰

در ســال جــاری تاکنــون بیــش از ۱.۶ میلیارد دالر 
دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز ترجیحی وارد 

ایران شده است.
بــه گــزارش ایســنا، با وجود محدود شــدن لیســت 
دریافت کننــدگان ارز ترجیحــی در چنــد ســال گذشــته، 
همچنان بخشــی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشــکی 
مشــمول دریافــت ایــن ارز اســت و در کنــار شــش قلــم 
گنــدم، جــو، ذرت، کنجالــه ســویا، دانه هــای روغنــی و 

روغن خام با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود.
این در حالی اســت که بررســی آمار گمرک ایران در 
رابطه با واردات کاالهای اساســی  نشــان می دهد که در 
۹ ماهه امســال، ۲۰.۱ میلیون تن به ارزش بیش از ۱۱.۱ 
میلیــارد دالر بــا ارز ترجیحــی وارد کشــور شــده اســت. از 
واردات صــورت گرفتــه ۱۶ هــزار و ۲۷۴ تــن به ارزش بالغ 
بر یک میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۹۸۰ هزار دالر مربوط به 
دارو، تجهیزات و ملزومات پزشــکی اســت. میزان واردات 
دارو در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد 

از لحاظ وزن و ۳۶ درصد از نظر ارزش افزایش دارد.
در جریــان حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی بارهــا بحــث 
تداوم پرداخت به دارو مطرح بوده اما آنچه که سازمان 
برنامــه و بودجــه اعــالم کرده اســت، از این حکایت دارد 
کــه حتــی بــرای دارو هم در ســال آینــده پرداخت نرخی 
بــا ۴۲۰۰ تومــان بــه وارد کننده وجود نخواهد داشــت و 
این یارانه به نوعی دیگر و از طریق بیمه ها در دسترس 
مــردم قــرار خواهــد گرفت کــه البتــه هنوز جزئیــات این 

برنامه دولت مشخص نیست.

هالل احمر به بیماران 
نیازمند وام می دهد

سرپرست ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
از تامین اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی برای اعطای وام به 

بیماران نیازمند خبر داد.
وحید سلیمی در گفت وگو با ایسنا، دراین باره گفت: 
با توجه به افزایش هزینه های درمانی و با پیگیری صورت 
گرفتــه از ســوی ســازمان داوطلبــان جمعیــت هالل احمــر 
کــه تســکین آالم بشــری در جامعــه و افزایش اثربخشــی 
خدمــات حمایتــی بــه بیمــاران نیازمند و معســر جــزوی از 
محســوب  آن  ماموریت هــای  و  ذاتــی  وظایــف  رســالت، 
می شــود،  مبلــغ ۳۰ میلیــارد تومــان را بــرای بیمــاران کــم 
بضاعــت و دارای شــرایط خــاص در نظــر گرفتــه شــد.  وی 
بــا بیــان اینکه ســازمان داوطلبــان جمعیــت هالل احمر بر 
اساس دستورالعمل اجرایی جز ٢-٢ بند »و« تبصره ماده 
١٦ قانــون بودجــه ســال جــاری، برای اعطای تســهیالت به 
بیمــاران نیازمنــد در هــر یــک از اســتان ها، اعتبــاری مجزا 
اختصاص داده اســت، گفت: این مبلغ به شــکل وام و با 
نرخ ســود چهاردرصد و با بازپرداخت حداکثر ۵ ســاله به 

این افراد اعطا خواهد شد.

وزیر کار: شهرداری ها موظفند »فضای فروش« در اختیار بگذارند

آغاز ثبت نام مجردها در نهضت ملی مسکن 

تغییر نحوه تعیین شهریه مدارس غیردولتی از ۱۴۰۱


