
مسعود وطنخواه

فرابــورس همچنان با عرضه اولیه ســهام 
سرخابی ها مخالف است و علی رغم تاکید چند 
روز قبــل رئیــس ســازمان خصوصی ســازی بــر 
عرضه اولیه ســرخابی ها، فرابورس اصرار دارد 
که ســهام دو باشــگاه پرســپولیس و اســتقالل 
بایــد در بــازار پایــه کــه فرآیندی غیرشــفاف در 
مقایسه با عرضه اولیه در بازار اصلی به شمار 

می رود، عرضه شود.
معــاون پذیرش فرابورس در آخرین اظهار 
نظر درباره روند پذیرش دو تیم باشگاهی استقال 
و پرسپولیس در فرابورس گفت: »اکنون نمی توان 
زمان دقیقی را برای ورود سرخابی ها به بورس 
اعام کرد، اما استقال و پرسپولیس در حال طی 
کردن فرایند سهامی عام شدن نزد سازمان بورس 

هستند.«
به گزارش روابط عمومی فرابورس، حجت 
تیــم  دو  پذیــرش  رونــد  دربــاره  اســماعیل زاده 
باشــگاهی استقال و پرســپولیس در فرابورس 
خاطرنشــان کرد: »بــا توجــه بــه مختصــات مالی 
غیراســتاندارد ایــن دو تیــم ورزشــی، آنها امکان 

حضور در بازار اصلی را ندارند.«
او افزود: »پس از جمع بندی ها قرار شد این 
شرکت ها پس از درج، ابتدا وارد بازار پایه شوند.«

سابقه اظهار نظر درباره عرضه 
سرخابی ها در بازار پایه

این اولین بار نیســت که این مقام مســئول 
پایــه  بــازار  در  ســرخابی ها  عرضــه  از  صحبــت 
می کنــد. ۲3 مــرداد ۱۴۰۰ نیــز معــاون پذیــرش 
فرابورس درباره آخرین وضع عرضه باشــگاه های 
اســتقال و پرســپولیس در فرابورس به باشــگاه 
و  »اســتقال  بــود:  گفتــه  جــوان  خبرنــگاران 
پرســپولیس دارای شــرایط پذیرش در بازار اول و 
دوم فرابورس نبوده اند، ریسک  و ابهاماتی که در 
صورت هــای مالی این شــرکت ها بود، باعث شــد 
همــه را بــه این نتیجه برســاند که این شــرکت ها 

توانایی پذیرش در بازار اول و دوم را ندارند.«
زمــان  آن  در  فرابــورس  پذیــرش  معــاون 
بــازار  در  بــود: »امــکان معاملــه  کــرده  عنــوان 
پایــه فرابــورس برای شــرکت های پرســپولیس و 

استقال فراهم است.«
بازار پایه، یکی از بازارهای فرابورس است 
که به منظور عرضه و تبادل اوراق بهادار به وجود 
آمده است. شرکت های این بازار بدون طی فرآیند 
پذیرش، وارد فرابورس می شوند و مشتمل سه 

دسته  اند:
پذیــرش  درخواســت  کــه  شــرکت هایی   -۱
نکرده اند و بنا به قانون باید در بازار پایه تعریف 

شوند.
۲- شــرکت هایی کــه در بــازار بــورس ثبــت 

شده اند، اما شرایط ورود به بورس را ندارند.
3- شرکت هایی که درخواست پذیرش آن ها 
به دلیل از دست دادن شرایط بازارهای بورس یا 

فرابورس لغو شده است. 
به طور کلی می توان گفت از آنجا که قوانین 
ارائه  اطاعات در این بازار به مراتب ساده تر از بازار 
اول و دوم تعریف شــده اســت، احتمال ریسک 

بیشتری نیز در این بستر وجود دارد.

مخالفت ها با عرضه در بازار پایه
صحبــت از ورود بــه بــازار پایــه در حالــی 
مطــرح اســت کــه علی رغــم تقاضــای فعــاالن 
بــازار ســرمایه بــرای شفاف ســازی در ســازوکار 
ایــن بــازار، هنــوز روش بازگشــایی نمادهــا در 
ابهــام  از  هالــه ای  در  اول،  روز  در  بــازار  ایــن 

بــازار  ایــن  متولیــان  اســت. 
بــازار  شــرکت های  می گوینــد: 
پایــه ریســک بســیار بــاال دارنــد 
و عرضــه عمومــی آنهــا بــه نفــع 
عموم نیســت. عصــر اقتصاد با 
تاکیــد بــر اینکه رمــز و راز زمان 
اولیــن  در  نمادهــا  بازگشــایی 
روز عرضــه در تابلوهــای رنگین 
بــازار پایه فرابــورس هنوز برای 

فعاالن باســابقه بورس نیز مشــخص نیســت، 
در گزارشــی کــه ۴ دی ۱۴۰۰ بــا عنــوان »توزیع 
دورهمــی منافــع عرضه اولیه بــه بهانه صیانت 
منتشــر  غیرحرفــه ای«  ســهامداران  حقــوق  از 

کرد، به این موضوع پرداخت.
علی سامانی فرد، کارشناس بازار سرمایه، 
در گفت وگــو بــا عصر اقتصاد بــا انتقاد از روش 
ترکیبــی در عرضــه اولیــه گفتــه بــود: »مجریــان 
دلیل استفاده از این روش در عرضه  اولیه های   
ســپردن  را  »ســبزوار«  و  »فجهــان«  نمــاد  دو 
مدیریــت بــازار بــه صندوق هــا عنــوان کردنــد تــا 
صندوق ها روزهای دیگر این ســهام را به عموم 

عرضه کنند.«
او تصریح کرده بود: »اخیرا هم با برچسب 
شــرکت های پرریسک تصمیم دارند، سهام این 
شرکت ها به نهادها و افراد خاص واگذار می کنند 
تا آنها در مرحله بعد از واگذاری مدیریت دادوستد 

این سهام را برعهده بگیرند.«
این کارشــناس بازار ســرمایه عنــوان کرده 
بود: »ما مخالف این روند عرضه  اولیه هستیم 
و معتقدیم که همه عرضه  اولیه، از جمله نماد 
»تپسی«، باید به روش طبیعی و معمول عرضه  
شوند تا اگر قرار است انتفاعی از این عرضه  اولیه 
حاصل شود، شامل عموم سرمایه گذاران شود، نه 

گروه یا نهادی خاص.«
سامانی فرد یادآور شده بود: »روش هایی 
نظیر عرضه  اولیه ترکیبی یا اختصاص به گروهی 
خــاص بــا برچســب جداســازی افــراد حرفــه ای، 
روش رانت خیزی است که همان اندک اعتماد 
باقیمانده بورس نزد فعاالن بازار سرمایه را نیز 

زائل می کند.«
همچنین محســن یگانه، دیگــر فعال بازار 
سرمایه، نیز در گفت وگو با عصر اقتصاد با یادآوری 
اینکه یکی از اهداف بورس ایجاد بستری کارا و 
شفاف برای سرمایه گذاری است تا در این بستر 
همه افراد جامعه بتوانند بر اساس قیمت عادالنه 
کشف شده مبادرت به خریدوفروش کنند، گفته 
بود: »عرضه  اولیه تعدادی از نمادها خارج از عرف 
بــازار ســرمایه )محروم کــردن گروهی از فعاالن 
بازار ســرمایه از خرید در روز اول( تحت عنوان 
واگذاری این سهام به افراد واجد شرایط، اساسا 
با فلسفه وجودی بازار بورس مغایر است. مضافا 
اینکه اخیرا، با عرضه تعدادی از این نمادها )که با 
بازدهی مناسبی هم همراه بودند( شائبه وجود 

رانت نیز تداعی شده است.«
همچنیــن ابراهیــم نوایــی، تحلیل گــر بازار 
ســرمایه، بــا بیــان اینکــه یکــی از وظایــف نهــاد 
تنطیم کننده بازار سرمایه که در راس آن سازمان 
بورس قرار دارد، ایجاد انگیزه برای مشارکت آحاد 
مردم برای اقتصاد کشور است، به عصر اقتصاد 
گفته بود: »یکی از کارهایی که در این راستا باید 
انجام شود تامین مالی شرکت هایی است که وارد 

بازار سرمایه می شوند.«
نوایــی افــزوده بــود: »ایــن تامیــن مالــی از 
راه های افزایش سرمایه و دیگر ابزارهای تامین 

مالی تعریف شده در بورس انجام می شود.«
این کارشــناس بــازار ســرمایه اضافه کرده 

بــود: »حــال اگــر بیاییم قســمتی 
قــرار  کــه  را  هــدف  جامعــه  از 
اســت در ایــن تامیــن مالی نقش 
داشته باشند، با دسته بندی های 
یــا  غیرحرفــه ای  نظیــر  مختلــف 
حقیقــی بــودن از بــورس حــذف 
کنیــم، چطــور می توانیــم انتظــار 
داشــته باشــیم در زمانــی که این 
شرکت ها بخواهند برای نیازهای 
مالی شــان اقدام کنند جامعه هدف حذف شــده 

مشارکت فعال داشته باشد؟«
نوایــی با انتقاد از رویه چند گروهی ادامه 
داده بــود: »حــال اگر جامعه هدف را به صورت 
خــودی و غیرخــودی تقســیم کنیــم. قســمتی از 
این مشــارکت را از دســت داده ایم و نمی توانیم 
انتظار داشــته باشــیم که حذف شدگان ابتدایی 
در مراحل بعدی فعالیت شرکت حضوری فعال 
داشته باشند که این جداسازی به تدریج سبب 

کاهش انگیزه در بورس می شود.«
شــده  یــادآور  ســرمایه  بــازار  فعــال  ایــن 
هنــوز  کــه  قبــل  ســال های  طرفــی  »از  بــود: 
بــه دفعــات شــاهد  نبــود  روش بوک بیلدینــگ 
بودیــم کــه عرضــه  اولیه ها بــه افــراد کارگزاری و 
نورچشــمی های آنهــا واگــذار می شــد و همیــن 
امــر ســبب شــده بــود کــه جامعه هــدف بورس 
بــه گروهــی از افراد محدود شــود و این فراوانی 

حضور را نداشتیم.«
نوایــی بــا بیــان اینکــه اگــر ســازمان بورس 
ترجیــح می دهــد جامعه ســرمایه گذاران محدود 
شــود، می توانــد با ایجــاد موانع بــرای خریداران 
در عرضه  اولیه به این هدف برسد، عنوان کرده 
بود: »اما بر اســاس قوانین باالدســتی، نصایح 
رهبــر معظــم و اظهارات رئیس جمهوری که باید 
ثــروت در جامعه تقســیم شــود یکــی از راه های 
دســتیابی به این هدف، گســترش بازار سرمایه 

و تسهیل بورس برای عموم مردم است.«

 بازار پایه فرابورس 
عرضه اولیه ندارد

مهم ترین خصیصه بازار پایه فرابورس این 
اســت که ورود شــرکت های جدید در این بازار، 
به صورت بازگشایی نماد است. به عبارت دیگر، 
در ایــن بازار تاکنون عرضه اولیه صورت نگرفته 
است. دادن آدرس بازگشایی سهام سرخابی ها 
در بازار پایه از سوی معاون پذیرش فرابورس به 
نوعی مخالفت ضمنی با اظهارات چند روز قبل 
رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره عرضه 
اولیه سرخابی ها محسوب می شود که گفته بود 
۲۰درصد سهام سرخابی ها عرضه اولیه می شود
ســازمان خصوصی ســازی ۱۵ دی در جلسه 
اســتقال  باشــگاه های  واگــذاری  هم اندیشــی 
و پرســپولیس کــه بــا حضــور حســین قربانزاده، 
رئیس این ســازمان، علی پروین، جواد زرینچه، 
خداداد عزیزی و مجتبی جباری از پیش کسوتان 
دو باشــگاه پرســپولیس و اســتقال برگزار شده 
بود، از عرضه اولیه ســهام ســرخابی ها به عموم 

خبرداده بود.
خصوصی ســازی  ســازمان  کل  رئیــس 
گفتــه بــود: »بیــن ۵ تــا ۱۵ درصــد و در صــورت 
اســتقبال تــا ۲۰ درصد از ســهام هر یــک از این 
دو باشــگاه در عرضه اولیه به ســهامداران خرد 
اختصــاص یافتــه اســت و مابقــی ســهام نیــز بــا 
تجربــه  و  اهلیــت  دارای  حضــور مجموعه هــای 
باشگاه داری در قالب مدیریت پیمان و واگذاری 

به سهامداران عمده تعیین تکلیف شود«.

آیا تجربه صندوق پاالیشی  
دوباره تکرار می شود؟

وزیــر  و  خصوصی ســازی  میــان  اختــاف 
نفــت ســابق دربــاره عرضه صندوق پاالیشــی در 
شــهریور ۱3۹۹ و صدمات آن به بورس هنوز از 
یاد فعاالن بازار سرمایه نرفته است. تضاد آرایی 
کــه بــه زیــان اعتمــاد عمومی به بــورس و هجوم 
ســرمایه بــه بازارهــای موازی مســکن، ارز، طا و 

رمزارز منتهی شد. 
روابط عمومی ســازمان خصوصی سازی ۲۰ 
مــرداد ۱3۹۹ در اطاعیــه ای روایــت خود از بروز 
این اختاف را چنین ارائه داده بود:  »بر اساس 
تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱3۹۹ کل کشور، به 
دولت اجازه داده شده است که باقیمانده سهام 
دولــت در شــرکت ها را بــه روش هــای معمــول و 
یــا از طریــق صندوق هــای ســرمایه گذاری قابــل 
معاملــه )ETF( عرضــه و به فروش برســاند. و بر 
این اســاس مســئولیت تأســیس این صندوق ها 
بــر عهــده وزارتخانــه تخصصی مربوطه گذاشــته 
شــده اســت و هیــچ دســتگاهی غیر از دســتگاه 
تخصصــی مربوطــه )کــه در مــورد صنــدوق دارا 
دوم وزارت نفت است(، حق تشکیل صندوق را 
ندارد و این مجوز قابل انتقال به هیچ دســتگاه 
اجرایی دیگری نیست. لذا موضوع اعطای اختیار 
از ســوی وزارت نفت و شــرکت پخش و پاالیش 
فرآورده هــای نفتــی بــه وزارت امــور اقتصــادی و 

دارایی هیچگونه موضوعیت قانونی ندارد.
در خصوص تأسیس صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله پاالیشی، علیرغم پیگیری های مکرر 
و تشــکیل چندیــن جلســه با مســئوالن مربوطه 
در وزارت نفت در ســازمان خصوصی سازی برای 
تأســیس صنــدوق ســرمایه گذاری قابــل معاملــه 
پاالیشــی، متاســفانه زیرســاخت  های الزم برای 
تاسیس این صندوق توسط آن وزارتخانه فراهم 
نگردید و در نتیجه این صندوق تأسیس نگردید. 
پــس از اینکــه روش واگــذاری باقیمانــده ســهام 
دولــت در پاالیشــگاه ها از طریق ETF  پاالیشــی 
به نتیجه نرســید الجرم سازمان خصوصی سازی 
پیشنهاد عرضه باقیمانده سهام دولت در این ۴ 
پاالیشگاه به صورت بلوکی را به هیات واگذاری 
ارائه داد و بر آن اســاس هیات محترم واگذاری 
اجازه عرضه بلوکی پاالیشگاه های فوق را به این 

سازمان اعطا نمود.«
و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  عمومــی  روابــط 
پخــش فرآورده هــای نفتــی نیــز همــان روز، در 
پاسخ به اظهارات  علیرضا صالح، رئیس سازمان 
خصوصی سازی در خصوص همراهی نکردن وزارت 
نفت برای واگذاری سهام پاالیشگاه ها با اظهار 
تعجب از مطالب اظهارشده از سوی او، اعام کرده 
بود: »طبق آخرین نظر جناب آقای دژپسند وزیر 
محترم امور اقتصادی و دارایی، قرار شــد ســهام 
پاالیشگاه ها به صورت بلوکی فروخته شود و لذا 
با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل 

صندوق ETF نبوده است.«
یک سال و پنج ماه پس از آن اختافات که 
بسیاری آن را سرآغاز ریزش بورس و سقوط شاخص 
در تابســتان ۱3۹۹ می دانند، این روزها باردیگر 
شاهد اختاف سازمان خصوصی سازی با فرابورس 
هستیم؛ فرابورسی که از یک سو بر اساس مقررات 
خود ورود سرخابی ها را به بازار عادی مجاز نمی داند 
و از سوی دیگر، بازهم بر طبق مقررات خود حاضر 
به عرضه اولیه در بازار پایه نیست. باید منتظر ماند 
و دید نتیجه این کشمکش چه می شود؟ آیا بازهم 
زیان اصلی را سرمایه گذاران با ادامه سیر نزولی این 

روزهای بورس می پردازند؟
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هوالرزاق

این کشــور آسیای مرکزی بزرگترین 
صادرکننــده اورانیــوم در جهــان اســت و 
یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان نفــت 
و زغــال ســنگ اســت. ایــن کشــور غنــی 
بزرگتریــن  از  برخــی  شــاهد  منابــع،  از 
اخیــر  اعتراضــات عمومــی در ســال های 
بوده اســت کــه بازارهای انــرژی را نگران 

کرده است.
قزاقستان یک استثنا در آسیای مرکزی 

بی ثبات بوده است. سال ها ثبات در این کشور، اقتصاد این 
کشور غنی از منابع را در دو دهه گذشته به رشد چند برابری 
سوق داده است. این رشد با میلیاردها دالر سرمایه گذاری از 
سوی شرکت های جهانی مانند شورون و توتال انرژی فرانسه 

تقویت شده است.
کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق تحت تاثیر بدترین 
خشونت هایی قرار گرفته است که در طول 3۰ سال اخیر 
خود دیده است. این روزهای ناآرامی )که در ابتدا با افزایش 
قیمت سوخت آغاز شد و در نهایت به قیام علیه فساد و 
خویشاوندی تبدیل شد( باعث شد رئیس جمهوری قاسم 
ژومارت توکایف وضع اضطراری اعام کند و از روســیه و 
متحدانش برای کمک به سرکوب اعتراضات درخواست کند.
تظاهرات و متعاقب آن سرکوب مخالفان، در بزرگترین 
صادرکننده اورانیوم در جهان و یک تولیدکننده بزرگ نفت 
و گاز، سرمایه گذاران را در میان نگرانی هایی مبنی بر اینکه 
ناآرامی های اجتماعی و سیاسی می تواند شهرت قزاقستان 
را به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری قابل اعتماد تضعیف 

کند، مضطرب کرده است.
تیموتی اش، اقتصاددان و کارشناس منطقه به دویچه 
وله گفت: »به طور کلی، هر دولتی که از ناآرامی ها بیرون 
بیاید، آنها به خاطر خواهند داشت که FDI )سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی( غازی طایی است و نمی خواهند جلوی 
تخم گذاری آن را بگیرند«. »این اطمینان وجود دارد که بخش 
منابع طبیعی پایدار باقی خواهد ماند، و این دلگرم کننده 
است که اختاالت عمده ای در تولید انرژی و مواد خام ایجاد 

نشده است«.
اش می پرســد: »یــک ســؤال جالــب ایــن اســت کــه 
اگــر تاش هــای دولــت بــرای ســرکوب اعتراض ها بســیار 
خشونت آمیز باشد، آیا دولت های غربی برای اعمال تحریم ها 
مانند باروس تحت فشار قرار خواهند گرفت. با توجه به 
اهمیت قزاقستان برای زنجیره تامین جهانی، حدس می زنم 
 ESG غرب ممکن است رویکرد عمل گرایانه تری برای مسائل

)محیط زیست، اجتماعی و حکومت داری( اتخاذ کند«.

 بزرگترین تولیدکننده اورانیوم
در جهان

قزاقستان بیش از ۴۰ درصد اورانیوم، سوخت اصلی 
راکتورهای هسته ای، را در جهان تولید می کند که آن را به 
یک بازیگر کلیدی در انتقال جهانی از سوخت های فسیلی 
تبدیل می کند. بسیاری از دولت ها، از جمله در اتحادیه اروپا، 
قرار است استفاده از انرژی هسته ای را به عنوان بخشی از 
برنامه هــای خــود بــرای کربن زدایــی اقتصادشــان دو برابر 
 کنند. ایالت کازاتمپرون که تحت کنترل دولت و بزرگترین 
تولیدکننده اورانیوم در جهان است، گفت که این آشفتگی 
تاکنون هیچ تاثیری بر تولید و یا صادرات نداشته است. 
با این حال، در بحبوحه نگرانی ها مبنی بر اینکه ناآرامی ها 
می تواند منجر به اختال عمده در تولید شود، قیمت های 
نقدی اورانیوم در هفته گذشته به شدت افزایش یافت.
جاناتان هینزه، رئیس شرکت مشاوره بازار سوخت 
هسته ای گفت: » هرگونه کاهش عرضه از قزاقستان به 
وضوح در سراسر جهان احساس خواهد شد. با این حال، 
تغییرات بازار سوخت هسته ای در زمان های بسیار طوالنی 
مشخص می شود. زیرا تاسیسات هسته ای و پردازنده های 

باالدستی در چرخه سوخت هسته ای همگی 
دارای خطــوط لوله قابل توجه و همچنین 
موجودی های استراتژیک هستند که به آنها 
در برابر هرگونه اختال در عرضه کوتاه مدت 

کمک می کند«.
کامِکو، یک تولیدکننده بزرگ اورانیوم 
کانادایی و شریک سرمایه گذاری مشترک در 
کازاتمپرون، هشدار داد که هرگونه اختال 
در قزاقســتان می توانــد »کاتالیــزور قابــل 
توجهی در بازار اورانیوم« باشد. یکی از سخنگویان کامِکو 
در بیانیه ای گفت: »اگر هیچ کدام از اینها اتفاق نیوفتد، این 
یک یادآوری است برای شرکت های برق که اتکای بیش از حد 

به هر یک از منابع تامین انرژی، مخاطره آمیز است.«
قزاقستان که ۲۰درصد از نیاز ساالنه اورانیوم اروپا 
را تامین می کند، به دلیل هزینه های پایین تولید در این 
کشور، به عنوان یک بازیگر بزرگ در بازار اورانیوم ظاهر شده 
است. قزاقستان عاملی کلیدی برای تولیدکنندگان اورانیوم 
در دنیای پس از فوکوشیما است، فوکوشیمایی که در آن 
تقاضاها و قیمت برای سوخت هسته ای همه از بین رفت. 
با این حال، قیمت اورانیوم در چند سال گذشته بازگشته 
است. زیرا کشورها برای مقابله با تغییرات آب و هوایی روی 

انرژی هسته ای برنامه ریزی می کنند. 
هینــزه بــه دویچــه ولــه گفــت: »مشــکات اخیر در 
قزاقســتان مطمئنــاً می توانــد بــه تولیدکنندگان خــارج از 
قزاقستان کمک کند، زیرا شرکت های برق به دنبال تنوع 
بخشــیدن بــه اتکای بیــش از حد بــه اورانیوم قزاقســتان 

هستند«.

منابع غنی سوخت فسیلی
قزاقستان، یکی از اعضای اوپک پاس، با استخراج 
حدود ۱.6 میلیون بشکه نفت در روز، بزرگترین تولیدکننده 
نفت در آسیای مرکزی است. بیشتر سوخت فسیلی تولید 
شده به خارج از کشور از جمله به اتحادیه اروپا و چین ارسال 
می شود. این کشور با 3۰ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام، 

دوازدهمین ذخایر اثبات شده نفت را در جهان دارد.
این کشــور همچنین با تولید ۱۰۸ میلیون تن زغال 
سنگ در سال ۲۰۱۸ در میان تامین کنندگان برتر زغال سنگ 

قرار دارد.
بخش هیدروکربن ها از سال ۱۹۹۱ حدود 6۰ درصد از 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( را در قزاقستان جذب 
کرده است و بیش از نیمی از درآمد صادراتی این کشور را 
تشــکیل می دهد. شــرکت های بزرگ نفتــی جهانی مانند 
 TotalEnergies ایتالیــا و ExxonMobil، Chevron، Eni
فرانسه میلیاردها دالر در این کشور سرمایه گذاری کرده اند 

و به رشد نفت و گاز این کشور کمک کرده اند.
به گزارش آژانس بین المللی انرژی، در سال ۲۰۱۸، 
این کشور نهمین صادرکننده بزرگ زغال سنگ و نفت خام 
و دوازدهمین صادرکننده گاز طبیعی در جهان بود. حدود 
۸۰ درصد از صادرات ساالنه نفت قزاقستان به اتحادیه اروپا 
ارسال می شود. اعتراضات اخیر هنوز بر تولید سه میدان 
نفتی بزرگ قزاقســتان - تنگیز که از ســوی کنسرسیومی 
تحت رهبری شورون اداره می شود، به  عاوه کاشاگان و 

کاراچاگانک متعلق به شل، تأثیری نداشته است.
کریگ ارالم، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA به دویچه 
وله گفت: »)ناآرامی( زمانی اتفاق خواهد افتاد که اوپک 
پاس در تاش است تا سهمیه های خود را کاهش دهد 
و با این کار فشار صعودی بر قیمت نفت را حفظ  کند. اگر 
شاهد خاموشی های بیشتر باشیم، ممکن است قیمت ها به 
باالتر از نقطه اوج ماه اکتبر )آبان( خود صعود کنند و بسته 
به میزان اختال، قیمت های سه رقمی هم ممکن است دور 

از دسترس نباشند«.
منبع: دویچه وله

در چارچوب مذاکرات بین سندیکای 
ناشــران مجــالت فرانســوی و گــوگل ایــن 
ســندیکا بــر ایــن بــاور اســت غــول فضــای 
مجازی آمریکایی قوانین سازمان رقابت را 
زیر پا گذاشــته است. از اینرو دوشنبه ۱۰ 
ژانویــه )۲۰دی( نــزد این ســازمان از گوگل 

شکایت کرده است. 
بر اساس اطاعیه ای که این سندیکا منتشر 
کرده است: به رغم پیگیری های مکرر، گوگل به 

صورت مستمر قوانین سازمان رقابت و به طور مشخص قوانین 
صادره در تاریخ های ۹ آوریل ۲۰۲۰ )۲۱ فروردین ۱3۹۹( و در پی آن 
۱۲ جوالی ۲۰۲۱)۲۱تیر۱۴۰۰( را زیر پا گذاشته و بدین تریتب حقوق 
همسایگان را نادیده گرفته است. بر اساس قانونی در فرانسه که از 
سپتامبر۲۰۱ ۹)شهریور۱3۹۷( به اجرا درآمد صاحبان فضای مجازی 
موظف به پرداخت مبالغی در ازای انتشار مطالب و محتویات خود به 
مجات و نشریات فرانسوی شدند. از همان زمان اختافات شدیدی 
میان گوگل و نشریات فرانسوی بر سر اجرای این قانون آغاز شد. 
 طی این مدت تنها خبرگزاری فرانسه موفق شد در ۱۷ نوامبر گذشته

)آبان۱۴۰۰( به توافقی اختصاصی  با گوگل دست یابد. طی دو سال 
گذشــته همواره میان ناشران مجات فرانسوی و صاحبان فضای 
مجازی مباحثاتی وجود داشته است. در اواخر سال ۲۰۱۹)۱3۹۸( 
خبرگزاری فرانسه و سندیکای ناشران مجات فرانسوی به همراه 
یک اتحادیه مطبوعاتی دیگر شکایتی از گوگل با عنوان»سوءاستفاده 

از موقعیت برتر« نزد سازمان رقابت طرح کردند. 
بــه دنبــال ایــن شــکایت ســازمان رقابــت در آوریــل 
۲۰۲۰)اردیبهشــت ۱3۹۹(گوگل را ملزم به انجام اقدامات 
مقتضــی بــرای پرداخــت حق انتشــار مطالب بــه مجات و 
نشریات فرانسوی کرد. از آن زمان مقامات به صورت ویژه 
ایــن امــر را پیگیــری کردنــد. اما چنــد ماه بعد در ســپتامبر 
۲۰۲۰) شــهریور۱3۹۹( مجددا نشریات فرانسوی شکایت 
جدیــدی از گــوگل نزد ســازمان رقابت طــرح کردند. بر این 
اساس گوگل همچنان متهم به نقض حقوق ناشران بود. 
نهایتــا ۱3 جــوالی گذشــته)۲۲تیر۱۴۰۰( گــوگل بــه دلیــل 

نداشتن حسن نیت در مذاکره با نشریات 
فرانسوی برای پرداخت حق انتشار آنها به 

۵۰۰ میلیون یورو جریمه محکوم شد.
آغــاز  بــه  ملــزم  همچنیــن  گــوگل   
مذاکرات با نشریات فرانسوی برای رسیدن 
بــه یک رقــم توافقی برای انتشــار محتویات 
خود شد که در صورت اجرا نشدن آن ملزم 
بــه پرداخت روزانه ۹۰۰ هزار یورو خســارت 
خواهد شد.  غول فضای مجازی کالیفرنیایی 
تقاضــای تجدیــد نظر در این حکم کرد اما جریمه خود را در 
دســامبر گذشــته)آذر۱۴۰۰( پرداخت.  سازمان رقابت دوماه 
به گوگل فرصت داد تا مذاکرات خود را با نشریات فرانسوی 
آغــاز کنــد. در حــال حاضــر چندیــن هفته اســت این مهلت 
نیز ســپری شــده اســت. شــکایت جدید ســندیکای ناشــران 
مجــات فرانســوی  نــزد مقامــات بر اســاس تعهــدات جدید 
گوگل در نیمه دسامبر۲۰۲۱)اواخرآذر۱۴۰۰( بررسی خواهد 
شد.  در چارچوب بازپرسی های ویژه انجام شده در پرونده 
پیچیده رعایت حقوق همسایگان درسال گذشته گوگل در 
۱۵دســامبر۲۰۲۱)۲۴آذر۱۴۰۰( متعهد به اجرای هشــت بند 
پیشــنهادی خــود طــی پنج ســال درخصوص اجرای مســتمر 

قوانین و دستورالعمل های سازمان رقابت شده است.
 مهمتریــن بنــد پیشــنهادی گوگل معرفــی یک مقام 
مســئول مســتقل کــه مورد تأئیــد مقامات نیز باشــد برای 
تضمیــن اجــرای تعهداتش اســت. این مقام مســتقل می 
تواند در صورت لزوم ازخدمات کارشناسانی در زمینه های 
فنی، مالی و امور مربوط به مالکیت معنوی استفاده کند. 
از جمله پیشــنهادات مهم دیگر گوگل آنست که در 
صــورت شکســت مذاکــرات میان او و ناشــران فرانســوی، 
محکمــه داوری دیگــری از جمله اتــاق بین المللی بازرگانی 
وارد ماجرا شــود. تمامی ناشــران و نشــریات فرانسوی در 
قالــب انجمن ها و اتحادیه هــای مربوط این مذاکرات را به 

جدیت دنبال می کنند.
منبع: لوموند

قزاقستان، ناپایدار خطر بزرگی برای بازارهای 
انرژی است

ترجمه: سلیم حیدری

شکایت مجله های فرانسوی از گوگل نزد سازمان رقابت
ترجمه: محمود نواب مطلق

اختالف میان خصوصی سازی و وزیر نفت سابق درباره عرضه صندوق پاالیشی در شهریور ۱399 و صدمات  آن به 
بورس هنوز از یاد فعاالن بازار سرمایه نرفته است

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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خطر نسل جدید ۵جی 
تلفن همراه در ایجاد 

اختالل برای ترافیک هوایی
ترجمه: محمود نواب مطلق

در ایــاالت متحــده آمریکا اســتفاده از تلفن همراه 
۵جــی بــه دلیــل امکان ایجــاد اختــال در فرکانسها به 
تعویــق افتــاد. اســتفاده از این فرکانس جدیــد در تلفن 
همــراه قــرار بــود از ۵ دســامبر ۲۰۲۱)۱۴آذر۱۴۰۰( آغــاز 
شود اما به دلیل احتمال ایجاد اختال در فرکانسهای 
هواپیمــا اســتفاده از آن دوبــار ظــرف یکمــاه گذشــته به 

تعویق افتاد و به ۱۹ ژانویه)۲۹دی( موکول شد. 
چندین ماه است در پی اعام استفاده از فرکانس 
جدیــد دســتاندرکاران در پــی گرفتــن تضمینهای الزم 
ازدولــت و اپراتورهــای مخابــرات بــرای عملیاتــی کــردن 
آن هســتند. دو شــرکت »آتــی انــد تــی و وِرزیــون« کــه 
فرکانسهــای جدیــد را از دولــت آمریــکا بــه قیمــت ۸۰ 
میلیارد دالر) ۷۰ میلیاردیورو( خریدهاند مدعی هستند 

به سهم خود تعهداتشان را انجام دادهاند. 
دولــت بایــدن کــه در ۴ ژانویــه )۱۴دی( ناچــار بــه 
تعویــق مجــدد دوهفتــهای اجــازه اســتفاده از فرکانــس 
جدیــد ۵جــی شــد؛ ابراز امیــدواری کرده اســت به زودی 
اجازه اســتفاده بیخطر از آن را صادر کند. اداره فدرال 
هوانــوردی آمریــکا کــه تنظیمکننــده مقــررات رادیویــی-
هوانوردی دراین کشور است، چندین سال است درباره 
احتمــال ایجــاد اختــال در فرکانسهــای سیســتمهای 
ناوبــری هواپیمــا به وســیله فرکانسهای ۵جی هشــدار 

میدهد. 
بلکــه  نیســت  ۵جــی  جدیــد  فنــاوری  در  مشــکل 
بــه دلیــل نزدیکــی ایــن فرکانــس بــا فرکانسهــای مورد 
احتمــال  هواپیمــا  ناوبــری  سیســتمهای  در  اســتفاده 
تداخــل آنها وجود دارد. فرکانسهای مورد اســتفاده در 
ارتفاعســنجی رادیویی هواپیما بــرای اندازهگیری فاصله 
آن با زمین و یا سطح آبها در شرایط با دید کم، ۴/۲ تا 

۴/۴ گیگا هرتز است. 
بنابرایــن شــرکتهای »آتی انــد تی و وِرزیون«  در 
آمریکا ناچارند از فرکانسهای3/۷ تا 3/۹۸ گیگا هرتز 
اســتفاده کننــد کــه نزدیکتریــن حالت به وضــع مطلوب 
فرکانسهــای  از  اســتفاده  باشــد.  آنهــا  سیســتمهای 

نزدیک به هم در این موارد امری معمول است. 
ِــره« مــدرس انســتیتو ملــی پلــی تکنیــک  »گیــوم ف
بوردو در این خصوص میگوید:»هر سیستم مخابراتی 
فرکانسهــای مختــص خــود را اســتفاده میکنــد. دلیــل 
آنهــم نداشــتن مخاطــرات بــرای فرکانسهــای همســایه 
است. در این موضوع باید به خوبی حساسیت به خرج 
داد تا تداخلی رخ ندهد. اما ۵جی مشکات جدیدی به 

وجود نخواهد آورد.« 
و  امــواج  تنظیمکننــده  ســازمان  کشــور  هــر  در 
فرکانسهــا، فرکانسهــای مــورد نیــاز هــر بخــش را بــه 
صــورت متناســب و بــه نحــوی کــه در یکدیگــر تداخــل 
امــا  میدهــد.  قــرار  اختیارشــان  در  باشــند  نداشــته 
فرکانسهای مورد استفاده در ارتفاعسنجهای رادیویی 
هواپیماهــا قدیمــی شــدهاند و توانایــی متوقــف کــردن 

عملکرد فرکانسهای نزدیک به خودشان را ندارند. 
»بیــل بــرِگان« مدیــر کل آژانــس ملــی فرکانــس 
بــه عنــوان مقــام مرجــع در فرانســه در ایــن خصــوص 
میگویــد:» در صــورت وجــود فرکانسهــای نزدیــک بــه 
خــود ارتفاعســنجهای رادیویــی هواپیمــا، فرکانسهایی 
را کــه نبایــد دریافــت کننــد، دریافــت میکننــد. آنچه ما 
در پــی آن هســتیم آنســت کــه از فرکانــس ۵جــی در 
هواپیما به وســیله مســافران استفاده نشود چراکه این 
امر در ارتفاعسنجی سیستمهای هواپیما اختال ایجاد 

میکند.« 
گاهــی اوقــات بــه دلیل اســتفاده از ۵جــی و ایجاد 
اختال در ارتفاعســنجیها، هواپیماها ناچار میشــوند 
مسیرهای خود را برای رسیدن به شرایط مطلوبترتغییر 
دهنــد و ایــن امــر منجــر بــه بــروز اختاالتــی در ترافیک 
هوایــی خواهد شــد. با فشــار دولــت آمریــکا اپراتورهای 
مخابراتــی نیــز پذیرفتهانــد فرکانسهای مورد اســتفاده 
در تلفنهــای همراه مســافران را به نحــوی تنظیم کنند 
و  نکننــد  ایجــاد  اختــال  ناوبــری  در سیســتمهای  کــه 
بدیــن ترتیــب اداره فدرال هوانــوردی آمریکا تا ۵ جوالی 
۲۰۲۲)۱۴ تیر ۱۴۰۱( فرصت خواهد داشت جزئیات این 

امر را بیشتر بررسی کند. 
تداخــل  مشــکل  نیــز  جهــان  نقــاط  ســایر  در 
فرکانسهــای ۵جــی بــا فرکانسهــای ارتفاعســنجهای 
هواپیماهــا مطــرح شــده اســت. در فرانســه موضــوع به 
پررنگی آمریکا نیســت زیرا فرکانسهای مورد اســتفاده 
ارتفاعســنجی در فرانســه از3/۴ تا 3/۸ مگاهرتز اســت 
و بــا ۵جــی فاصلــه دارد. ادراه کل هواپیمایــی کشــوری 
فرانســه در ایــن خصــوص به لومونــد میگوید: »به رغم 
فاصله مناســب میان فرکانسهای گوشــیهای ۵جی و 
فرکانس ارتفاعســنجهای هواپیماها ما مناطق امنی در 
نزدیکــی ۱۷فــرودگاه فرانســه ایجاد کردهایم کــه در آنها 
تــوان انتشــار امــواج آنتهــای تلفنهــای ۵جــی محــدود 

میشوند.« 
آژانــس  کل  مدیــر  بــرِگان«  دیگر»بیــل  ســوی  از 
ملــی فرکانــس میگویــد:» آزمایشــات گوناگونی بر روی 
ارتفاعســنجها انجام میشود تا توانمندیهای آنها بهتر 
شناخته شود و هرگونه تردید در مورد آنها برطرف شود 
و در اینصــورت امــکان لغــو اقدامات پیشــگیرانه در بلند 

مدت فراهم میشود.«
منبع: فیگارو

روغن موتور هم دارای قیمت  
مصوب شد

طبــق مصوبــه هیــات وزیــران در صــد و شــصت و 
هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، تمام محصوالت 
و تولیدهــای روغــن موتــور اعــم از بنزینــی و دیزلــی، 

مشمول قیمت گذاری خواهد شد.
به گزارش ایسنا، طبق اعام وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت از جزئیــات صد و شــصت و هشــتمین جلســه 
کارگــروه تنظیــم بازار، تمامــی ارگان های ذی ربط نظارتی 
موظف هســتند نظارت بر بازار را برای رسیدن محصول 

به قیمت مصوب به دست مشتری انجام دهند.
از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان آذر مــاه، ۲6 هزار 
و ۷۹3 فقــره بازرســی از واحدهــای توزیــع روغــن موتور 
انجــام شــده اســت کــه طبــق آن ۱۵۹۹ فقــره پرونده به 

ارزش بیش از ۱۷۲ میلیارد ریال تشکیل شده است.
دســت  آن  از  روغن موتــور  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
محصوالتــی اســت کــه ملزم بــه عرضه فــروش اینترنتی 
نیــز هســت و در جشــنواره خریــد شــفاف، بــا راهبــردی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد، مورد 
بحث و بررسی در جلسه مذکور ستاد تنظیم بازار قرار 
گرفــت؛ برایــن اســاس کارگــروه تنظیــم بــازار در جلســه 
اخیر خود تمام محصوالت و تولیدهای روغن موتورهای 

بنزینی و دیزلی را مشمول قیمت گذاری کرد.

 تولیدکنندگان شوینده

برای درج قیمت تولیدکننده 
تا فروردین فرصت خواستند

صنایــع  انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس  گفتــه  بــه 
شــوینده، بهداشــتی و آرایشــی ایــران، اکثــر واحدهــای 
کوچــک خواســتار بــه تعویــق افتــادن طــرح درج قیمت 
تولیدکننــده )بــه جــای مصرف کننــده( روی کاالهــا تــا 

فروردین هستند.
و  تولیــدی  واحدهــای  کلیــه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
واردکننــده انــواع پــودر لباسشــویی، دســتمال کاغــذی، 
تلویزیــون و ماشــین  پوشــک بچــه، یخچــال و فریــزر، 
لباسشویی از چهارم دی باید به درج قیمت تولیدکننده 
و واردکننــده کــه در برگیرنــده مجمــوع هزینه ها و ســود 
قانونــی واحدهــای تولیدی/وارداتــی بــا لحــاظ مالیات بر 

ارزش افزوده است، اقدام می کردند.
انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، 
نوشیدنی ســاز، چرخ گوشــت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذر 
مکلــف بــه درج قیمت تولیدکننــده بوده اند. در فاز دوم 
طــرح هــم از ۱۹ دی، واحدهای تولیدکننده و واردکننده 
انــواع لنت ترمــز، فیلتر روغن، روغــن موتور، محصوالت 
شــوینده، محصوالت ســلولزی، ســس، رب، کنســروها، 
قیمــت  شــدند  مکلــف  نیــز  ماکارونــی  و  ترشــیجات 

تولیدکننده/ واردکننده، را روی کاالها درج کنند.
ایــن طــرح در آینــده ســایر کاالهــا را هــم در بــر 
خواهد گرفت. البته فروشنده هم مکلف به درج قیمت 

مصرف کننده روی شلف یا خود کاالها است.
در ایــن رابطــه بختیــار علــم بیگــی در گفت وگــو بــا 
ایســنا، درباره طــرح درج قیمت تولیدکننده روی کاالها 
اظهــار کــرد: اکثــر واحدهــای کوچک به زمــان اجرای این 
طــرح اعتــراض و درخواســت دارنــد کــه طــرح بعــد از 

فروردین ماه اجرا شود.
او بــا بیــان اینکه تولیدکنندگان بــا کلیت این طرح 
موافق هســتند، تصریح کرد: به نظر می رســد این طرح 
در راستای شفاف سازی است، اما مشکل بعد از تولید، 

در بخش توزیع و برای خریداران عمده است.
علــم بیگــی از ارســال نامــه بــه وزارت صمــت بــرای 
تمدیــد مهلــت اجــرای طــرح خبــر داد و گفــت: مشــکل 
دیگــر تولیدکننــدگان کوچــک تفــاوت قیمــت تمام شــده 
کاال بــرای اســتان های مختلــف اســت. تاکنــون بــا ثبــت 
کاالهــای  روی  یکســانی  قیمــت  قیمــت مصرف کننــده، 
مشــابه درج می شــد، امــا در ایــن طــرح جدیــد کــه بایــد 
قیمــت تولیدکننــده درج شــود، هزینــه حمــل و نقــل به 
اســتان های مختلــف متفــاوت اســت و قیمت درج شــده 

برای استان های دورافتاده گران تر خواهد بود.

هشتمین نمایشگاه 
بین المللی کفش، کیف چرم 
و صنایع وابسته افتتاح شد

هشــتمین نمایشــگاه کفــش کیــف چــرم و صنایع 
 ۴۱  ،  ۴۰ ســالن های  در  دی   ۲۴ الــی   ۲۱ از  وابســته 
و  برپاســت  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  فــارس  خلیــج  و 
عالقمندان می توانند از ســاعت هشــت صبح الی ۱۵ از 

این نمایشگاه بازدید کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سه شنبه ۲۱ دی با حضور 
بــراداران معــاون صنایــع وزیــر صمــت، رســول شــجری، 
ســفیر بنــگادش، رییــس اتحادیــه کفــش دســت دوز، 
و  تولیدکننــدگان  المللــی،  بیــن  نمایشــگاه  مدیــران 
فعــاالن حــوزه کفش کیف و چرم، هشــتمین نمایشــگاه 
بین المللی کفش کیف و چرم و صنایع وابسته در محل 
نمایشگاه بین المللی تهران با بریدن روبان افتتاح شد.
در ابتــدای این مراســم بــرادران معاون وزیر صمت 
گفــت: برگــزاری این نمایشــگاه باعث خوشــحالی اســت 
و بــه حــول و قــوه الهی نمایشــگاه امســال را بــا اجازه از 
پیشکســوتان و فعــاالن صنعــت کفــش و بــه خصــوص 

کارگران زحمتکش این صنعت افتتاح می کنیم.
هشــتمین نمایشــگاه کفــش کیــف چــرم و صنایــع 
وابسته از ۲۱ الی ۲۴ دی در سالن های ۴۰ ، ۴۱ و خلیج 
فــارس نمایشــگاه بیــن المللــی برپاســت و عاقمنــدان 
ایــن  از   ۱۵ الــی  صبــح  هشــت  ســاعت  از  می تواننــد 

نمایشگاه بازدید کنند.

اخبـــــــــــــــــارخبـــــــــــــــــر

شــرکت های  انجمــن  دبیــر  گفتــه  بــه 
هواپیمایــی، رقابت ناســالم چارترکنندگان با 
شــرکت های هواپیمایــی، به ایمنــی و اقتصاد 

صنعت هوایی و ثبات بازار لطمه می زند.
اســعدی  مقصــود  بــازار،  گــزارش  بــه 
اکنــون  هــم  گفــت:  بــاره  ایــن  در  ســامانی 
چارترکننده هایی در کشور داریم که بلیت ۲۰ 
هواپیمــا را در اختیــار خــود دارنــد و بــه اندازه 
۵ شــرکت هواپیمایــی در بــازار اثر می گذارند، 
چون توزیع کننده صندلی های پرواز در کشور 

هستند و نرخ بلیت را تعیین می کنند.
وی افزود: حضور چند چارترکننده بلیت 
هواپیما باعث شــد شرکت های هواپیمایی که 
می خواهند بلیت خود را به صورت سیستمی 
بفروشند، در یک رقابت ناسالم از بازار خارج 
شوند و با نرخ شکنی و دامپینگ، شرکت های 

هواپیمایی را از بازار خارج می کنند.
هواپیمایــی  شــرکت های  انجمــن  دبیــر 
اضافــه کــرد: شــرکت های هواپیمایــی با توجه 
بــه سیاســت های خــود در مســیرهای پروازی 
مختلــف، کاس هــای نرخی متفاوتــی تعریف 
می کننــد و طبــق قانــون مجــاز هســتند که در 
محــدوده ســقف قیمتــی بلیــت خــود را عرضه 
کنند و با توجه به تأکید وزیر راه و شهرسازی 
مبنــی بــر کاهــش قیمــت بلیــت کــه از ابتدای 
آذر بــا کاهــش متوســط ۱۵ درصــدی اعمــال 
شــد، شــرکت ها زیر ســقف مصوب می توانند 
متناســب بــا وضع بــازار، بلیت خــود را عرضه 

کنند.
دنیــا،  جــای  همــه  در  گفــت:  ســامانی 
حضــور  هوایــی  صنعــت  در  چارترکننده هــا 
دارنــد کــه پروازهــا را چارتــر و در قالــب پکیــج 
ســفر شــامل بلیــت، ترانســفر، هتــل و ســایر 
خدمــات بــه مســافران عرضــه می کننــد، امــا 
کــه در عرصــه چارتــر  اتفاقــی  مــا  در کشــور 
افتــاد مثــل اتفاقــی اســت که در بحث ســلف 
بــه وجود آمــده  خــری محصــوالت کشــاورزی 
یعنــی تعداد معــدودی از افــراد، پروازها را به 
صورت کلی برای یک سال یا بیشتر خریداری 
می کننــد و بعــد بــه جــای اینکه بلیت هــا را به 
صــورت پکیــج بــه مســافران عرضــه کننــد، به 
صــورت خرده فروشــی صندلی هــا را بــه بــازار 

عرضه می کنند.
او افــزود: شــرکت های هواپیمایــی هــم 
بــه دلیــل مشــکات مالی و از جمله نداشــتن 
مجبــور  گــردش  در  ســرمایه  و  نقدینگــی 
می شــوند پروازهای خود را به صورت چارتری 
در  کــه  نیــز  چارترکننــدگان  و  کننــد  واگــذار 
ســال های اخیر رشــد کرد و ســرمایه سرشاری 
را بــه دســت آورده انــد، بــا قدرتــی کــه دارنــد 
می تواننــد نرخ مســیرهای پــروازی را تعیین و 
در نتیجه، شــرکت های هواپیمایی را از عرصه 
رقابت و فروش سیستمی بلیت خارج کنند.

شــرکت های  صنفــی  انجمــن  دبیــر 
هواپیمایــی ادامــه داد: ایــن اتفــاق، هــم بــه 
اقتصاد شــرکت های هواپیمایــی لطمه می زند 
و هــم می تواند به ایمنی پروازها خدشــه وارد 

کند.
او تاکیــد کــرد: مــا با ارزان فروشــی بلیت 
مخالــف نیســتیم، امــا بــا هرچــه بــه صنعــت 

هواپیمایــی لطمــه بزنــد و بــا چیزی کــه اکنون 
اتفــاق می افتــد مخالف هســتیم و از ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری هــم خواســته ایم کــه بــا 
ورود بــه ایــن موضــوع از اقدامــات مخــرب و 

رقابت مضره جلوگیری کند.
اسعدی سامانی با بیان اینکه با تشکیل 
از  یکــی  کــه  نقــل  صنــدوق توســعه حمــل و 
اســت،  شهرســازی  و  راه  وزیــر  برنامه هــای 
می تــوان نقدینگــی مــورد نیــاز صنعــت هوایی 
را تامیــن کــرد افــزود: دولــت بــا تشــکیل ایــن 
صندوق در جهت ساماندهی در سطح شبکه 
توزیــع و نحــوه فــروش بلیت در کشــور اقدام 

خواهد کرد.
او اضافه کرد: قیمت هر ساعت صندلی- 
پرواز در کشــور، با توجه به هزینه های جاری 
حــدود ۴۰ دالر اســت و اگــر کســی پایین تر از 
این قیمت بلیت بفروشد، یا از الزامات ایمنی 
ضروری صنعت کاسته و یا از جای دیگری کم 
می گذارد، چون شرکت هواپیمایی، یک بنگاه 
اقتصادی است که باید بتواند از محل فروش 

بلیت، هزینه های خود را تامین کند.
ســامانی تصریــح کــرد: اگر فــردی با نرخ 
پایین تــر از نــرخ تمام شــده، بلیــت عرضه کند 
موجــب ورشکســتگی شــرکت های هواپیمایی 
لطمــه  هــم  شــرکت ها  ســایر  بــه  و  می شــود 

می زند.

شــرکت های  صنفــی  انجمــن  دبیــر 
هواپیمایــی در خصــوص موضــوع تعییــن کف 
قیمــت صندلــی پروازهــا نیــز گفــت: انجمــن 
صنفی شــرکت های هواپیمایــی قیمتی تعیین 
نمی کنــد، امــا خــود شــرکت های هواپیمایی با 
توجــه بــه سیاســت های خــود قیمــت تعییــن 
می کنند و این شــرکت ها تشــخیص می دهند 
کــه در هــر مســیر، نرخ را با چــه کاس نرخی 
عرضــه کننــد و شــاهد ایــن موضــوع هــم ایــن 
اســت کــه االن نرخ های پایین تــر از 6۰۰ هزار 
تومــان هــم در بــازار وجــود دارد و الزامــی در 

رعایت این نرخ ها نیست.
وی افزود: این امر نباید تبانی شرکت ها 
تلقــی شــود، چون همــه شــرکت ها یکنواخت 

عمل نمی کنند و قیمت های مختلفی دارند.
ســامانی افزود: ریشــه و مشــکل اصلی، 
چارترکننده هــای  برخــی  کــه  اســت  اختالــی 
عمــده در بــازار فروش بلیت ها ایجاد کرده اند 
و اگر ســازمان هواپیمایی کشوری بتواند بازار 
را ســامان دهــد، بخــش مهمــی از مشــکات 

برطرف می شود.
او افــزود: ســازمان هواپیمایــی به عنوان 
متولــی ایــن بخــش و رگوالتــور و تنظیم کننده 
روابــط، بایــد به این موضــوع مهم ورود کند و 

چارترکننده ها را ساماندهی کند.
شــرکت های  صنفــی  انجمــن  دبیــر 

هواپیمایــی دربــاره دســتور وزیــر ســابق راه و 
شهرســازی مبنــی بــر ممنوعیــت چارتــر بلیت 
هواپیما بجز در مسیرهای گردشگری از جمله 
کیش، قشم و مشهد افزود: این موضوع هم 

اکنون به درستی رعایت نمی شود.
او بــا بیــان اینکه هــم اکنون حدود نیمی 
از ناوگان صنعت هواپیمایی یعنی ۱6۵ فروند 
هواپیمــا بــه دلیــل نداشــتن قطعــات موتــور 
و ســایر قطعــات، زمین گیــر هســتند افــزود: 
از  جلوگیــری  بــرای  هواپیمایــی  شــرکت های 
توســعه زمین گیــری هواپیماهــای فعــال خود، 
ناچــار بــه تامین ســرمایه در گــردش از طریق 
چارترکننده هــا هســتند و در نهایــت، ایــن امر 
موجــب اختال در بــازار و ایجاد رقابت مضره 

شده است.
ورود  گفــت:  ســامانی  اســعدی 
همــه  بلیــت  فــروش  در  چارترکننــدگان 
مســیرهای پروازی در نهایت این گونه شــد که 
بلیتــی که چارترکننده بــرای مثال یک میلیون 
تومــان خریــده را در ایــام پیک ســفر، به دو تا 
ســه برابــر ایــن قیمت عرضه کند، امــا در ایام 
عــادی، بلیــت خالــی را بــه نــرخ پاییــن عرضــه 
می کنــد کــه ایــن امــر، در نهایــت شــرکت های 
هواپیمایــی را کــه قصــد دارند بلیت خود را به 
صورت سیســتمی بفروشــند، از عرصه رقابت 

سالم خارج می کند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی مطرح کرد: 
چالش صنعت هوایی در رقابت چارترکنندگان 

با شرکت های هواپیمایی

 بالتکلیفی پروازهای خارجی درباره مالیات
بر ارزش افزوده

بــر  مالیــات  قانــون،  گذشــته  از هفتــه 
ارزش افــزوده مشــمول پروازهــای داخلــی و 
خارجــی شــد و همیــن مســاله افزایــش نــرخ 
چهاردرصــدی بلیــت این پروازهــا را به دنبال 
داشــت، اما برای پروازهای خارجی به دالیل 
متعــددی ابهاماتــی وجــود داشــت کــه مقــرر 
شــده بــود تــا بازنگــری در ایــن زمینــه صورت 
گیــرد و احتمــاال ایــن مالیــات بــرای پروازهای 
خارجــی حــذف شــود، امــا تاکنــون خبــری از 

تغییر در این زمینه نیست.
هفتــه  دوشــنبه  از  ایســنا،  گــزارش  بــه 
قانــون  اســاس  بــر  و  مــاه(  دی   ۱3( گذشــته 
درصــدی  پنــج  عــوارض  مجلــس  مصــوب 
شــهرداری بــرای بلیــت هواپیمــا حــذف امــا به 
جــای آن مالیــات بــر ارزش افــزوده ۹ درصدی 
تصویب و اعمال شد که بر این اساس قیمت 
بلیت هواپیما با افزایش چهار درصدی مواجه 

شد.
این مسئله باعث شد تا مردم انتقادات 
البتــه  کننــد.  مطــرح  بــاره  ایــن  در  بســیاری 
دبیــر انجمن شــرکت های هواپیمایــی، در این 
بــاره بــه ایســنا گفــت: ایرالین هــا مقصــر ایــن 
افزایــش قیمــت نیســتند و برخــی نمایندگانی 
کــه همواره بــه افزایش قیمت بلیــت هواپیما 
اعتراض می کنند با وضع و تصویب این قانون 

باعث این افزایش نرخ شده اند.

او بــا بیان اینکه موافق اجرای مالیات بر 
ارزش افــزوده در حمل ونقــل هوایی نیســت، 
افــزود: ایرالین هــا بــر اســاس قانــون مذکــور 
موظف هستند که مالیات بر ارزش افزوده را 
از مصرف کننــده نهایی یعنی مســافر دریافت 
و به حساب سازمان هواپیمایی کشوری برای 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واریز کنند و 
این مسئله سبب می شود تا قیمت ها در این 
صنعــت باالتــر و بیــش از پیش بــه ایرالین ها 

فشار وارد شود.
حســن  اظهــارات،  ایــن  طــرح  از  پــس 
خوشــخو، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها 
و شــرکت ها و موسســات هوانــوردی ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری اعــام کــرد کــه بــه دلیل 
وجــود برخــی ابهامــات در این زمینــه، احتمال 
حــذف مالیــات بــر ارزش افــزوده از پروازهــای 

خارجی وجود دارد.
او در ایــن بــاره بــه ایســنا گفــت: باید در 
ایــن زمینــه قانــون شــفاف باشــد کــه مالیــات 
بــر ارزش افــزوده در پروازهــای غیرمســتقیم 
و بــا چنــد توقــف بــه کــدام بخــش از ارزش 
بلیــت هواپیمــا تعلــق می گیــرد و از آنجــا کــه 
قیمــت بلیــت هواپیمــا در پروازهــای خارجــی 
غیرمســتقیم با چندین کانکشــن باالتر اســت 
بایــد قانــون شــفاف مشــخص باشــد کــه ایــن 
مالیــات شــامل کــدام قســمت از بهــای بلیــت 

هواپیماست.
احتمــال حــذف  بــه  اشــاره  بــا  خوشــخو 
پروازهــای  از  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات 
ابهامــات  از  دیگــر  یکــی  افــزود:  خارجــی، 
مطرح  شــده ایــن بود کــه با برخی از کشــورها 
و شــرکت های هواپیمایــی خارجــی توافقاتــی 
بــرای معافیت هــای مالیاتــی دو و چنــد جانبــه 
امضاء شــده اســت، مشــخص نیســت در این 
قانــون بــرای ایــن پروازهــا چــه تصمیم گیــری 
شــده و چگونــه باید عمل کنیــم. بنابراین و با 
توجه به اینکه مردم در مسیرهای خارجی در 
حال خرید بلیت هواپیما هستند باید هر چه 
سریعتر جزئیات این مسئله روشن شود و به 
همیــن دلیــل ســازمان امور مالیاتی در اســرع 
وقــت قــرار اســت بــه ایــن ابهامات بــه صورت 

مکتوب پاسخ دهد.
کــه  داد  رخ  حالــی  در  اتفاقــات  ایــن 
ایرالین ها همچنان این قانون را اجرا می کنند 
و تــا کنــون خبــری از تغییــر در ایــن قانون که 
البتــه نیــاز بــه اصــاح از ســوی مجلــس دارد، 
نیست. به نظر می رسد ایرالین ها برای اجرای 
ایــن قانــون در پروازهــای خارجــی بــا ابهامات 
بســیاری روبــه رو هســتند و نمی داننــد که اگر 
ایــن قانــون را اجرا کنند چــه تبعاتی در برخی 
پروازهــای خارجی که مورد توافق طرفین قرار 

گرفته به وجود بیاید.

شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران از توزیــع 
۱۰۰ هــزار تــن برنج با هدف حفــظ آرامش بازار، 
حمایت از اقشار آسیب پذیر و کنترل قیمت این 

محصول در بازار خبر داد.
بــه گــزارش شــرکت بازرگانــی دولتــی ایران، 
در راســتای تصمیــم قرارگاه امنیــت غذایی وزارت 
طریــق  از  برنــج  مقــدار  ایــن  کشــاورزی،  جهــاد 
شــبکه های منتخــب توزیــع نظیــر فروشــگاه های 

زنجیره ای، تعاونی های مصرف سراســری، اصناف 
منتخــب، مراکــز عرضــه مســتقیم کاال، میادیــن 
میوه و تره بار وارد شبکه توزیع می شود. مقادیر 
تخصیصــی برنج در ســطح اســتان ها نیــز از طریق 
کارگروه هــای تنظیــم بــازار در شــبکه های منتخب، 
توزیع خواهد شــد. بر این اســاس، برنج هندی هر 
کیلوگرم ۱۸۵ هزار ریال، برنج تایلندی هر کیلوگرم 
۱۲۵هزار ریال و برنج پاکستانی هر کیلوگرم ۲۰۵ 

هزار ریال برای مصرف کنندگان توزیع می شود.
بــر اســاس ایــن گــزارش، توزیــع انــواع برنج 
وارداتــی بدون هیچ محدودیتی تا متعادل شــدن 

قیمت های بازار ادامه خواهد داشت.
بــه گــزارش ایرنــا، شــرکت بازرگانــی دولتــی 
ایــران از توزیــع ماهانه 3۰هــزار تن برنج تایلندی 
تــا مــاه رمضــان خبر داده اســت. حجــت براتعلی، 
شــرکت  فــروش  و  توزیــع  هماهنگــی  مدیــرکل 

بازرگانــی دولتــی ایران گفته مجــوز توزیع ماهانه 
شده اســت  صــادر  تایلنــدی  برنــج  تــن  3۰هــزار 
کــه از طریــق شــبکه سراســری توزیــع به دســت 
مصرف کننــدگان می رســد و  ۲6۸ هــزار تــن برنج 
تــا پایــان آذرمــاه خریــداری شــده کــه ۲۵۲ هــزار 
تــن آن وارد کشــور شــده  اســت. براتعلــی دربــاره 
موجــودی مطلــوب ذخایــر راهبردی ایــن محصول 
نیــز گفــت: میــزان فــروش برنج نســبت به ســال 

گذشــته افزایش داشــته و به عدد ۲۸۲ هزار تن 
رســیده  اســت. برنــج در هفته هــای گذشــته جزو 
اقــام پرســر و صــدای بــازار بــود و قیمــت نمونــه 
ایرانــی بــه ۷۰هزار تومان و نمونــه خارجی به ۵۰ 
هــزار تومــان نزدیــک شــد کــه بــا توجــه بــه توزیع 
ماهانــه 3۰ هزار تنی برنج خارجی انتظار می رود 
در آســتانه  ماه رمضان بازار برنج با ثبات نســبی 

قیمت ها همراه باشد.

توزیع برنج تایلندی ۱۲۵۰۰ تومانی در سراسر کشور
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دبیرستاد رفع  موانع تولید: اولویت راه اندازی واحدهای 
راکد با بهره برداران اولیه آن است

دبیرســتاد تســهیل و رفع موانع تولید می گوید 
اولویــت در راه انــدازی واحدهــای تولیــدی راکــد بــا 
بهره برداران و ســرمایه گذاران اولیه آن اســت و این 

مساله در قالب موضوع اقاله دنبال می شود.
صدیــف بیک زاده روز سه شــنبه درآیین آغاز به 
 کار مرکز سامانه پاسخگویی سازمان صنعت،  معدن 
و تجــارت قــم، بیــان کــرد: رونــد قبلــی در واحدهــای 
راکد این بود که در سطح کشور بانک ها در مواقعی 
نســبت بــه تملــک واحدهــای راکد اقــدام می کردند و 
بعــد از آن می توانســتند ایــن واحــد را بــه غیر واگذار 
کنند اما با توجه به موضوع اقاله که در شورای پول 
و اعتبار در حال بررسی است و به زودی پس از طی 
مراحــل الزم ، بــرای اجــرا ابــاغ می شــود، حل وفصــل 
موضــوع میــان بانک هــا و ســرمایه گذاران اولیه واحد 

تولیدی در اولویت خواهد بود.
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشــاره بــه لزوم مشــارکت فعال بانک هــای خصوصی 
در پرداخــت تســهیات بــه واحدهــای تولیــدی گفت: 
میزان پرداخت تسهیات بانک های خصوصی در این 

استان نسبت به میانگین کشوری پایین تر است.
او در ایــن رابطــه توضیــح داد: در قــم این رقم 
حــدود هشــت درصــد و در کشــور این میــزان باالی 
۴۰درصــد اســت، بنابرایــن قــرار شــد این مســاله از 
بانــک  مرکــزی در  ســوی مراجــع ذی ربــط همچــون 
ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد کشــور طــرح و 

پیگیری شود.

برون سپاری و تفویض اختیار به 
استان ها رویکرد وزارت صنعت است

همچنیــن  بیــک زاده در کارگروه اســتانی ســتاد 
تســهیل و رفع موانع تولید در اســتان قم خاطرنشان 
کــرد: گســترش و تفویــض اختیــار اســتانی بــه مراکز 
تصمیم گیــری متناســب بــا شــرایط روز از طرح هــای 
جدیــد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت کــه 
هم اکنــون بــه دنبــال تصویــب آن در مجلس شــورای 

اسامی هستیم.

او در ادامــه بــا بیان اینکه ۱۷درصد از واحدهای 
و  ۱۲هــزار  گفــت:  هســتند،  راکــد  کشــور  صنعتــی 
۷۰۰واحــد راکــد صنعتــی در کشــور شناســایی شــده 
تکمیــل  راکــد،  و  تعطیــل  واحدهــای  احیــای   اســت. 
نیمه تمــام  طرح هــای  تکمیــل  و  تولیــد  ظرفیــت 
اولویت هــای وزارت صنعــت، معــدن و تجارت کشــور 

است.
بــا بیــان اینکــه واحدهــای صنعتــی   بیــک زاده 
کشور با ۲۰۰ نوع مشکل مختلف دست و پنجه نرم 
می کننــد، ادامــه داد: معضــات بانکــی، زیرســاختی، 
مالیاتــی، گمرکــی، مالیاتی، صــادرات، منابع طبیعی، 
تامین اجتماعی از مهمترین مشکات موجود است.
اولیــه  مــواد  مشــکات  حــل  بــرای  گفــت:  او 
واحدهــای تولیــدی، وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
در کنار واردات برخی کاالهای خاص، چندین راهکار 

عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده  است.
بیــک زاده بــا بیان اینکه نگاه به داخل و درون زا 
بودن اقتصاد با آغاز تحریم ها عملیاتی شــده  اســت، 
گفــت: در چنــد ســال اخیــر شــوک های شــدیدی بــه 
اقتصاد کشور وارد و مشکات زیادی برای واحدهای 

تولیدی ایجاد شده  است.
معــاون بازرگانــی داخلــی وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت کشــور بــا اشــاره بــه مشــکل اقالــه و میــل 
بانک هــا به تملــک واحدهای صنعتی بدهکار، عنوان 
کرد: طرحی در شــورای پول و اعتبار کشــور برای حل 
مساله اقاله با اولویت واگذاری واحد با ایجاد کننده 

اولیه آن در دست انجام است.
او در پایان ابراز کرد: کارگروه های استانی ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید، وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت را بــرای حــل مشــکات در حوزه هــای بانکی، 

تامین مواد اولیه و صادرات در کنار خود ببینند.
جلســه کارگــروه اســتانی ســتاد تســهیل و رفــع 
موانــع تولیــد اســتان قــم روز ســه شــنبه بــا حضــور 
معــاون وزیــر و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچک و 
شــهرک های صنعتی، معــاون بازرگانی داخلی وزارت 
صنعــت، معــدن، تجارت و جمع دیگری از مســئوالن 

کشوری به ریاست استاندار قم برگزار شد.

۷ تصمیم گمرک برای افزایش سرعت ترخیص کاالهای 
اساسی در ماه های پایانی سال

سرپرست معاونت امور گمرکی گمرک ایران با 
ارسال بخشنامه ای به گمرک های اجرایی تصمیمات 
جدیــد ایــن معاونت به منظور تســریع و تســهیل در 
ترخیــص کاالهای وارداتی به ویژه کاالهای اساســی 
بــا توجــه بــه افزایــش حجــم کار در ماه هــای پایانــی 

سال را ابالغ کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، فــرود عســگری 
در ایــن بخشــنامه از ناظــران، مدیــران کل و مدیــران 
گمرک های اجرایی خواســته اســت تا در صورت لزوم 
تشــریفات گمرکــی ترخیــص کاالهــای اساســی را در 
ایام تعطیل و خارج از وقت اداری نیز انجام دهند.

امــور  معاونــت  سرپرســت  گــزارش  ایــن  براســاس 
گمرکی در بخشــنامه خود بر موارد زیر تأکید کرده 

است:
کارشناســان  عملکــرد  بــر  مســتمر  نظــارت   -۱
متمرکــز بــه منظــور اقــدام بــه موقــع در رســیدگی به 
اظهارنامه ها و جلوگیری از ماندگاری اظهارنامه ها در 

کارتابل کارشناسان.
۲- احصــاء فهرســت اظهارنامه هــای در جریان و 

تعیین تکلیف آنها در اسرع وقت.
تــردد کامیون هــا  بــه محدودیــت  توجــه  بــا   -3
ســال،  پایانــی  ماه هــای  در  کار  حجــم  افزایــش  و 
ضمــن رعایــت قوانیــن و تســهیل و تســریع در انجام 
تشــریفات گمرکــی، ارائــه خدمــات در ایــام تعطیل و 
بعــد از وقــت اداری به خدمت گیرنــدگان مورد انتظار 

است.

۴- ضمــن هماهنگــی بــا ســازمان های همجــوار 
از جملــه اســتاندارد، قرنطینه، بهداشــت و... ترتیبی 
اتخاذ شود که مجوزها در کمترین زمان ممکن صادر 
تــا عــاوه بر تســریع در ترخیــص کاالها، از انباشــت 

کاال در پایان سال نیز جلوگیری به عمل آید.
۵- احصاء و شناسایی صاحبان کاالهای موجود 
در انبارهــا، بــه ویژه کاالهای اساســی و پیگیری الزم 
بــرای اظهــار کاال و ترخیــص آنهــا بــرای جلوگیــری از 

تراکم کار در پایان سال.
اظهارنامه هــای  تکلیــف  تعییــن  و  پیگیــری   -6
ترخیــص درصــدی در اســرع وقــت و تهیــه و ارســال 
فهرســت آنهــا بــه دفتــر واردات با ذکر شــماره کوتاژ، 
تاریــخ اظهارنامــه، نــام صاحب کاال، نــوع کاال، میزان 
کاالی مانــده و آخریــن اقــدام انجــام شــده توســط 

گمرک ظرف حداکثر یک هفته.
۷- پیگیــری انجــام تعهــدات و تعییــن تکلیــف 
ترخیــص  ق.ا.گ   ۴۲ مــاده  محــل  از  کــه  کاالهایــی 
شــده و ارســال فهرســت آنها به دفتر واردات با ذکر 

مشخصات کامل ظرف حداکثر یک هفته.
 در این بخشــنامه تصریح شــده است، چنانچه 
تشــریفات  انجــام  تســهیل  و  تســریع  راســتای  در 
گمرکــی، مشــکاتی وجود داشــته یا نیــاز به تفویض 
اختیــار برخــی مــوارد مرتبــط بــا آن گمــرک ضــرورت 
دارد، مراتب به همراه دالیل توجیهی در اسرع وقت 
حداکثــر ظــرف ســه روز بــه ادارات کل ایــن معاونــت 

اعام شود تا اقدام الزم صورت گیرد.

اعالم آمادگی کمیسیون صنایع مجلس برای ارائه بسته  
رفع مشکالت صنعت تایر

نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
از آمادگی این کمیسیون برای تهیه بسته پیشنهادی 

به منظور رفع مشکالت صنعت تایر خبر داد.
حجت االســام  ایرنــا،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
 والمســلمین ســیدجواد حســینی کیا در پانزدهمیــن 
همایــش و پنجمیــن نمایشــگاه بین المللــی زنجیــره 
ارزش صنایع الســتیک در محل هتل المپیک افزود: 
بیش از ۴۰۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان 
در جامعه وجود دارد، اما صنعت الستیک نتوانسته 
جذابیــت الزم بــرای جــذب ایــن نقدینگــی بــه ســمت 

تولید و اشتغال داشته باشد.
مســاله،  ایــن  دالیــل  عمــده  کــرد:  بیــان  او 
محدودیت هــای صادراتــی، قیمت گــذاری دســتوری و 

چالش های توزیع تایر در سطح کشور است.
بخــش  در  اینکــه  بــا  کــرد:  بیــان  حســینی کیا 
الســتیک ســواری ظرفیــت تولید ســالیانه ۲۲میلیون 
صــادر  آن  درصــد   ۱۰ فقــط  امــا  دارد  وجــود  حلقــه 
می شــود، در حالــی کــه ظرفیــت بیــش از ایــن بــرای 

صادرات وجود دارد.
او بــه وجــود ۱۵۰هــزار تــن ظرفیــت خالــی در 
صنعــت تایــر اشــاره کرد و گفــت: با اینکــه در بخش 
تایرهای صنعتی و معدنی از خارج از کشــور واردات 
صــورت می گیــرد، تنهــا بــرای 3۰درصــد آن ســرمایه 
گــذاری شــده و هنــوز ۴۰ درصــد ظرفیــت خالی باقی 

مانده است.
نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
اضافــه کرد: در دولت ســیزدهم آمادگــی کار جهادی 

برای برداشتن موانع یاد شده وجود دارد.
او تصریــح کــرد: اگــر نتوانیــم امنیــت الزم برای 
ســرمایه گذاری را تامین کنیم، سرمایه به جای تولید 

و اشتغال به سمت داللی خواهد رفت.

در این مراسم، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر 
گفــت: بیشــترین صــادرات تایر ایران در ســال ۹۷ با 
۱۵هزار تن )6درصد کل تولید( بوده اســت که از آن 

زمان صادرات متوقف شد.
خسرو محمودیان بیان کرد: در دولت سیزدهم 
و بــا دســتور وزیــر صمــت، اکنــون صــادرات ۱۰درصد 
تولیــدات تایرهــای ســواری اجــازه داده شــده اســت، 

هرچند با بوروکراسی باال همراه است.
به گفته این مقام صنفی، نیاز ســالیانه کشــور 
به تایر ۴۰۰هزار تن اســت که ۷۰درصد آن از داخل 

تامین می شود.
او افــزود: در گــروه تایــر ســواری، نیــاز کشــور 
سالیانه ۲۲میلیون حلقه است که همه آن در داخل 

قابل تامین است و حتی مازاد تولید وجود دارد.
6۰۰هــزار  نیــاز  همــه  کــرد:  اظهــار  محمودیــان 
تامیــن  داخــل  از  بایــاس  اتوبوســی  تایــر  حلقــه ای 
می شــود، امــا در تایــر اتوبوســی رادیال بــا وجود نیاز 
سالیانه ۱.۵میلیون حلقه ای، فقط ۴۰۰هزار دستگاه 

از داخل تامین می شود.
همایــش امســال بــا شــعار »تایــر ســبز« برگزار 
شــرکت های  ســوی  از  مقالــه   3۰۰ کــه  می شــود 
بــه  دانشــگاه ها  و  تحقیقاتــی  مراکــز  تایرســازی، 

دبیرخانه همایش ارسال شد. 
تایرســازان از ابتدای امســال تا پایان آذر موفق 
بــه تولیــد ۱۸میلیــون و ۲3هــزار و ۲۹3حلقــه انــواع 
الســتیک بــرای خودروهــای ســواری، بــاری، تجــاری، 
کشــاورزی، راه ســازی و صنعتــی شــدند. ایــن میــزان 

تولید مشتمل بر ۱۹۴ هزار و 6۹۰ تن تایر است.
تولیــدات تایرســازان در ۹ ماهــه امســال از نظر 
وزنــی تعــداد حلقــه ســه درصد در مقایســه بــا مدت 

مشابه پارسال کاهش نشان می دهد.

اخبـــــــــــــــــار

لیال ابوالفتحی
چنــد ســالی اســت کــه دولت بــرای حمایت 
از صنعــت لــوازم خانگی ممنوعیت واردات را در 
پیــش گرفتــه اســت و در این چند ســال بازار در 
اختیار تولیدکنندگان داخلی بوده است البته در 
کنــار آن هــم اجناس خارجی به چشــم می خورد 
کــه بــه ادعای تولیدکنندگان کاالی قاچاق اســت 
امــا طبــق آمارهای منتشــره فروشــندگان چندان 

اعتمادی به محصوالت داخلی ندارند.
در این چند سال شاهد افزایش کمی و کیفی 
محصــوالت تولیــد داخلــی نســبت بــه قبــل بودیم 
امــا چیــزی که در این چند ســال بســیار خودنمایی 
می کــرد افزایــش قیمت هــای ایــن محصــوالت آن 
هــم در حــد عجیب وغریب و حتی هم تراز با کاالی 

برندهای برتر لوازم خانگی دنیا بود.

بســیاری از مــردم معتقدنــد کــه ممنوعیــت 
واردات باعــث شــده کــه قــدرت انتخــاب از آنهــا 
گرفتــه شــود و حمایــت زمانــی معنــا می دهــد که 
تولیدکننــده هــم جیــب مصرف کننــده را در نظــر 

بگیرد و این حمایت یک طرفه نباشد.
جــدای از قیمــت بــاالی محصــوالت داخلــی 
نبــود اعتمــاد از کیفیــت بــاالی ایــن تولیــدات و 
خدمات بعد از فروش ضعیف باعث شــده اســت 
کــه مردم چندان تمایلی به خرید این محصوالت 
داخلی نداشــته باشــند و اکنون بــه دلیل محدود 
شــدن بــازار بــه تولیــد داخلــی و حــذف رقابــت و 
بــه نوعــی انحصارگــری، مــردم گرایــش بــه خریــد 
تولیــدات داخلــی دارند امــا در کنار این عوامل به 
دلیــل اوضــاع بد اقتصــادی کشــور، افزایش تورم 
و نــرخ دالر و در کنــار آن شــیوع کرونا بازار لوازم 

خانگی در رکود فرو رفته است و دیگر کسی مگر 
بــرای جهیزیــه یــا از ســر ناچــاری اقــدام بــه خرید 

لوازم خانگی نمی کند.
به نظر می رســد کــه حمایت های دولت اعم 
از ممنوعیــت واردات اجنــاس خارجــی، دادن ارز 
ترجیحــی، ارائــه مــواد اولیــه در بــورس کاال، ارائه 
تســهیات بانکــی و .... بــا توجه به گــزارش مرکز 

آمار ایران چندان نتیجه بخش نبوده است.
طبــق گزارشــی که مرکز آمار ایــران با عنوان 
»دالیــل ضعــف در کیفیــت لوازم خانگــی داخلی 
از نــگاه فروشــندگان« ارائــه کــرده اســت عــدم 
)۲6درصــد(،  نــوآوری  و  تکنولــوژی  کارگیــری  بــه 
بــاال بــودن هزینه هــای تولیــد و کاهــش کیفیــت 
)۲6درصــد(، عــدم اطمینــان از کیفیــت قطعــات 

بــه کار رفتــه در کاال )۲3درصــد(، عــدم خاقیــت 

در طراحــی )۱۸درصــد(، بــازار غیررقابتــی داخلــی 
)۷درصــد(، ســایر )۱درصــد( از مولفه هــای ضعف 

تولیدات داخلی از نگاه فروشــندگان عنوان شده 
است.

البتــه ایــن آمــار مربــوط بــه طــرح آمارگیــری 
لــوازم خانگــی  از خرده فروشــی و عمده فروشــی 
ســال ۱3۹۲ اســت امــا مرکــز آمــار ایــران توضیــح 
داده اســت کــه نتایــج طــرح هنــوز مطــرح و برای 

سیاست گذاری، موثر تلقی می شود.
حال قانون گذار و تصمیم گیرنده برای ادامه 
سیاســت های خــود بایــد بــه ایــن آمار توجــه کند 
و بــرای ارزیابــی ایــن داده هــا طرح را تکــرار کند و 
بــه نظر می رســد که نتایج جالبتــر و دقیق تری به 
دســت آیــد و شــاید رونــد ایــن قانو ن گــذاری وارد 

مسیر تازه و متفاوتی شود.

بــه گفتــه مدیرعامــل اتحادیــه دام ســبک، 
مافیــای بــازار گوشــت بــه بهانــه افزایــش قیمــت 
گوشــت در بــازار داخلی صــادرات دام را متوقف 
کردنــد این در حالیســت که صــادرات تنها روزنه 

امید برای ادامه حیات دامداران است.
بــا  گفت وگــو  در  صــدردادرس  افشــین 
خبرگزاری ایلنا، در پاســخ به این پرســش که چرا 
صــادرات دام زنــده متوقــف شــد؟ گفــت: مافیای 
بــازار گوشــت بــا جوســازی و بــه بهانــه افزایــش 
قیمــت گوشــت در بــازار داخلــی رونــد صــادرات 
دام زنــده را متوقف کردند. متاســفانه مســئوالن 
احساســی و بــدون بررســی های کارشناســی روی 
مســائل تصمیــم  می گیرنــد و همــه جوانــب را در 

نظر نمی گیرند.
او بــا رد فــروش گوشــت دام صادراتــی بــا 
قیمــت  کــرد:  تصریــح  تومــان،  ۹۰هــزار  قیمــت 
دام صادراتــی در بســیاری از اســتان ها هنــوز بــه 
کیلویــی 6۲هــزار تومــان )قیمــت مصــوب دولت( 
نرســیده است. چه اتفاقی رخ می دهد که قیمت 
دام پاییــن اســت امــا قیمــت گوشــت بــه کیلویی 
۱۸۰هزار تومان می رسد؟ باید بگویم که سیستم 

توزیع در کشور مسئله دارد.
برخــی  داد:  ادامــه  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
می خواهنــد بــا متوقف کردن صــادرات دام عاوه 
بــر حاکمیــت خــود بــر بازار گوشــت بــر بــازار دام 
نیــز حاکم شــوند و جو بــازار را برهم می زنند. اگر 
مســئوالن می خواهنــد رونــد صــادرات را متوقــف 
کننــد نمی تــوان بر آنها خرده گرفت اما به تبعات 

آن توجه کنند.
لــزوم صــادرات  بــه  بــا اشــاره  صــدردادرس 
دامــی کــه مجــوز دامپزشــکی را دریافــت کــرده و 

اظهارنامه گمرکی آن رد شده است، تصریح کرد: 
ایــن محمولــه بیــش از ۵۰ روز در قرنطینــه بــوده 
و بــا طــرف خارجــی قــرارداد منعقــد شــده اســت. 
آنهــا بــه مــا ضرب االجــل داده اند که اگــر محموله 
بــه کشــور آنها صادر نشــود عاوه بــر بازگرداندن 
ایرانــی  تجــاری  طــرف  ســوی  از  پیش پرداخــت 
خســارت و غرامــت نیــز بایــد پرداخــت شــود. از 
ســوی دیگر برای صادرات این دام لنج و لندینگ 

کرافت کرایه شده است.
بــه گفتــه او اگــر مجــوز صــادرات دام داده 
نشــود دیگــر طرف خارجــی تمایلی برای تجارت با 
ایرانیــان از خــود نشــان نمی دهــد و این به معنی 
کــه  حالیســت  در  ایــن  اســت.  صــادرات  توقــف 
مســئوالن ارشد کشور بر لزوم صادرات غیرنفتی 

تاکید دارند.
مدیرعامل اتحادیه دام ســبک با بیان اینکه 
دامی که قرار اســت صادر شــود دام مازاد است، 
بیــان کــرد: دام بــه وفــور در کشــور وجــود دارد و 
اگــر ایــن دام ها به شــهرها بیایــد خواهید دید که 
جمعیت آنها بیشــتر از انســان ها است. سیستم 
توزیــع گوشــت در کشــور مشــکل دارد و نیازمنــد 
بازســازی اســت اما از آنجایی که سیســتم توزیع 
البــی اقتصــادی، سیاســی و مالــی دارد نمی تــوان 
آن را اصــاح کــرد و بــه تولیدکننده داخلی فشــار 

 آورده می شود.
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه در فضــای 
مجازی فیلمی منتشر شد که بنا به آن دام زنده 
از طریــق کشــتی بــه کویــت در حال صادر شــدن 
بود آیا صحت این فیلم را تایید می کنید؟ گفت: 
حدود ۲ ســال اســت که از ارمنســتان، گرجستان 
و ترکیــه دام زنــده از مرزهای ایران به کشــورهای 

حــوزه خلیــج فــارس ترانزیــت می شــود ایــن فیلم 
مربوط به دام های ایرانی نبوده اســت. زمانی که 
این فیلم منتشــر شــد هنــوز گمرک اجــازه خروج 
دام به ما را نداده بود. دام های خارجی از مرزها 
بوشــهر  بندرعبــاس،  از  و  کشــور  وارد  شــمالی 
و خرمشــهر از طریــق لنــج و لندینــگ کرافــت بــه 

کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود.
صــدردادرس خروج ۲ محموله دام ایرانی را 
تایید کرد و افزود: دام ایرانی از مرز زمینی خارج 

شده است نه از طریق دریا.
ایــن فعــال اقتصادی با بیــان اینکــه دامداران 
گفــت:  ندارنــد،  مولــد  دام  خــروج  بــرای  تمایلــی 
مسئوالن دامپزشکی و ناظران گمرک نیز با جدیت 
و حساسیت از خروج دام مولد جلوگیری می کنند.
او بــا بیــان اینکــه هنــوز خبــری در ارتبــاط با 
از ســرگیری صادرات به دســت ما نرسیده است، 
گفت: برای ما تردیدی وجود ندارد که در روزهای 
آینــده بعــد از متوقف شــدن صــادرات این دام ها 
ایجــاد  مســئوالن  ســوی  از  جدیــد  ســامانه  یــک 
خواهــد و خــود اقدام به صادرات دام می کنند. از 
تیر ســال جاری ما تقاضای مجوز صادرات دام را 
مطــرح کردیــم که در نهایت این مجوز به ما داده 

شد اما امروز این روند را متوقف کردند.
صــدردادرس عنــوان کــرد: ســتاد تنظیــم بازار 
اســتان فارس مانع صادرات دام این اســتان شــده 
اســت. باید به این ســتاد گفته شــود اگر می تواند 
دام این استان را جذب کند این کار را انجام دهد و 
اگر توانایی این را ندارید و نمی تواند دامدار را حفظ 
کند مانع صادرات آنها نشود آن هم دامی که برای 

صادرات هویت گذاری شده است.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه دام به  

صــورت زنــده صــادر می شــود، تصریــح کــرد: دام 
ایــران به کشــورهای عمــان، کویت، عــراق، اقلیم 
صــادر  قطــر  عربــی،  متحــد  امــارات  کردســتان، 
می شــود البتــه گاهــی از ایــن کشــورها تقاضــای 
صادرات گوشت نیز مطرح می شود اما هم اکنون 

مجوز صادرات گوشت به ما داده نشده است.
او صــادرات دام را تنهــا راه نفــس کشــیدن 
دامدار عنوان کرد و افزود: رکود بر بازار گوشــت 
و دام ایران حاکم شده است و دامدار برای اینکه 
زنده بماند و از چرخه تولید خارج نشــود چاره ای 
جــز صــادرات نــدارد. اگــر مســئوالن می خواهنــد 
صــادرات را متوقــف کننــد مــا هم به ایــن تصمیم 
احترام می گذاریم مشــروط بــر اینکه بازار داخلی 
را رونــق بدهنــد. امنیــت مصرف کننــده در گــرو 
امنیت تولید کننده اســت اگــر تولیدکننده امنیت 
تولید نداشــته باشــد مصرف کننده نیــز نمی تواند 

این احساس را تجربه کند.
صــدردادرس بــا بیــان اینکــه سیاســت های 
داخلــی بــه ســمت نابــودی تولیدکننــده داخلــی 
اســت، گفــت: مافیــای بــازار گوشــت می خواهــد 
بــا جوســازی مانــع صادرات دام شــود تــا با ضربه 
زدن بــه تولیدکننــده داخلی در نهایت گوشــت از 
برزیل، قزاقســتان و قرقیزســتان وارد شــود. باید 
بــر ایــن نکتــه تاکید کنــم که اکنون صــادرات تنها 
روزنه  امید تولیدکنندگان است چراکه با صادرات 

دام می توانند به حیات خود ادامه دهند.
تاش ها برای پاسخگویی سازمان پشتیبانی 
امــور دام )متولــی صــادرات دام( دربــاره چرایــی 
متوقف کردن روند صادرات دام به نتیجه نرسید 
و ایــن ســازمان خــود را موظف به پاســخگویی به 

مردم نکرد.

رئیس مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی 
بــا تاکیــد بــر لــزوم مقابلــه بــا تبانــی و رانــت 
اطالعاتی در دولت، عنوان کرد که از مداخله 
صــورت  بــه  دولتــی  معامــالت  در  کارمنــدان 

سیستمی و هوشمند جلوگیری می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی رهبری در 
مراسم رونمایی از منع سیستمی و هوشمندانه 
از مداخلــه کارمندان در معامات دولتی اظهار 
کرد: یکی از پروژه های مهم کشورها این است 
کــه اگــر دولت بــه عنــوان خریدار یا فروشــنده 
فعــال اســت بایــد فراینــد خریــد و فــروش بــه 
صورت الکترونیکی انجام شود تا دچار فساد و 
نبود کارایی نشود. تاش برای ساماندهی این 
موضوع از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ آغاز 

شد و هنوز هم ادامه دارد.
رئیــس مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی 

افــزود: ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
)ســامانه ســتاد( محور این تاش اســت. همه 
بخش های مشــمول باید معامات را در بســتر 
این ســامانه انجام دهند. ثبت نام غیرحضوری 
بــوده و در صــورت نیــاز بــا ســامانه های دیگــر 

تبادل اطاعات انجام می شود.
و  ۱۰هــزار  تاکنــون  داد:  ادامــه  او 
۷۹۷دســتگاه دولتی در ســامانه ســتاد ثبت نام 
کرده اند که از این تعداد ۸هزار و ۵۷۸دستگاه 
فعــال هســتند. در واقــع نزدیــک بــه ۹۰درصــد 
امــا  کرده انــد  ثبت نــام  اجرایــی  دســتگاه های 
فقــط 3۰درصــد واحدهای تابعــه و زیرمجموعه 
دستگاه های اجرایی اقدام به ثبت نام کرده اند. 
همچنیــن ۲۹6هــزار فعال بخــش خصوصی در 

سامانه ستاد ثبت نام کرده اند.
رهبــری گفــت: همچنیــن از ســال ۹۱ تــا 

۱۵ دی ســال ۱۴۰۰، یــک میلیــون و ۱۴۰ هــزار 
فقره انواع معامله به ارزش ۵۴۲هزار میلیارد 
تومان در سامانه ستاد انجام شده است. البته 
معامــات از ســال ۹۷ رشــد کــرد و پیش از آن 

فعالیت خاصی در این بخش وجود نداشت.
رئیــس مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی 
افــزود: نکتــه مهــم آنکه در بســتر این ســامانه 
جلــوی مداخلــه کارمنــدان دولــت در معامات 
کارمنــدان  قانــون  طبــق  اســت؛  گرفتــه شــده 
مجلــس،  نماینــدگان  وزرا،  از  اعــم  دولــت 
کارمنــدان دولــت و ... بــه دلیــل احتمال تبانی 
و رانــت اطاعاتــی نبایــد وارد معاملــه با دولت 
شــوند. تــا دو هفته پیــش این اتفــاق می افتاد 
امــا از دو هفتــه گذشــته بــه ایــن ســو ســامانه 
بــه صــورت سیســتمی جلــوی این معامــات را 

می گیرد.

وارد  بعــدی  گام هــای  در  مــا  گفــت:  او 
الیه هــای زیریــن معامــات نیــز خواهیم شــد؛ 
بــه عنوان مثال احتمال اینکه کارمندان دولت 
از طریق افراد دیگر وارد ســامانه شــوند وجود 
دارنــد بنابرایــن ارتبــاط بین کارمنــدان دولت و 

افراد را نیز بررسی خواهیم کرد.
رهبــری بــا بیــان اینکــه منــع سیســتمی و 
هوشــمندانه از مداخله کارمندان در معامات 
دولتــی، دریچــه مفاســد در دولــت را می بندد، 
 ۲6۷ تاکنــون  پیــش  ۲هفتــه  از  کــرد:  اظهــار 
فــرد حقیقــی از ورود به ســامانه منع شــده اند 
و امــکان انجــام ۵۱۰ معاملــه از ســوی افــراد 
حقیقــی گرفتــه شــد. همچنیــن جلــوی ورود 
۴۷۹ شــخص حقوقی به ســامانه گرفته شد و 
در همیــن راســتا از انجــام هــزار و 3۵ معامله 

حقوقی نیز جلوگیری شد.

کارمندان دولتی دیگر نمی توانند با دولت وارد معامله شوند

مدیرعامل اتحادیه دام سبک: مافیای گوشت مانع ادامه 
صادرات دام شد

 بی اعتمادی فروشندگان لوازم خانگی

به محصوالت ایرانی
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پژوهشکده آمار: رشد 
اقتصادی ۱۴۰۰ خوشبینانه 

۴.۲ درصد است
 

پژوهشــکده آمــار وابســته بــه مرکــز آمــار ایــران، 
رشــد اقتصادی کشــور در پایان ســال ۱۴۰۰ با فرض دو 

سناریو را برآورد کرد. 
یــک ســناریو محتمــل و بــا فــرض شــرایط موجــود 
فــروش صــادرات نفت و تحریم ها اســت. در این حالت 
رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به قیمت بازار 3.۴ درصد و با 

احتساب نفت ۲.۴ درصد مثبت خواهد بود.
در ایــن مــدل گــروه کشــاورزی ۲.۷ درصــد، گــروه 
صنعت ۵.6 درصد، گروه خدمات ۱.۸ درصد پیش بینی 

شده است.
حالــت  کــه  آمــار  پژوهشــکده  دوم  ســناریوی  در 
خوشــبینانه نســبت بــه وضعیــت تحریم هــا، فــروش و 
صــادرات ۱.۵ میلیون بشــکه نفــت خام در روز مفروض 
شــده اســت، محصــول ناخالــص داخلی به قیمــت بازار 
را برای ســال ۱۴۰۰ بالغ بر 6.۲ درصد و رشــد اقتصادی 

بدون نفت ۴.۲ درصد پیش بینی شده است.
به گفته کارشناســان در حال حاضر گفته می شود 
حدود یک میلیون تا ۱.۲ میلیون بشکه نفت خام صادر 
می شود. مسئوالن معتقدند که صادرات در حال حاضر 
رشــد کــرده اســت. طبــق اطاعــات بــه دســت آمــده از 
ســازمان برنامه و بودجه در ۹ ماهه ســال جاری معادل 
ریالــی ۲۰6 هزار میلیــارد تومان درآمد از محل صادرات 

نفت به دست آمده است.

ممنوعیت خرید و فروش 
سهمیه بنزین و گازوئیل 

ایــران  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت 
اعالم کرد که خرید و فروش ســهمیه بنزین و گازوئیل 

کارت هوشمند سوخت ممنوع است.
فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت  گــزارش  بــه 
نفتــی، بر اســاس مــواد )۹( و )۱6( »ضوابــط اختصاصی 
فرآورده های نفتی« از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
خریــد و فــروش فرآورده هــای نفتــی یارانــه ای )نــرخ اول 
و دوم( از طریــق ســهمیه شــخص دیگــر ماننــد خریــد و 
فروش از محل ســهمیه کارت هوشــمند سوخت وسائط 

نقلیه، ممنوع است.
صالــح  مراجــع  توســط  تخلــف  احــراز  صــورت  در 
رســیدگی، عاوه بر مســدودی کارت هوشــمند سوخت، 
متخلف مشمول جریمه ای معادل ۲ تا چهار برابر ارزش 

فرآورده )به نرخ بین المللی ماه مربوطه( خواهد شد.
بر این اســاس و با توجه به اطاع رســانی به عمل 
آمده، اشــخاص حقیقی و حقوقی دارنده وســائط نقلیه 
بایــد به منظــور پیشــگیری از هــر گونــه ســوء اســتفاده 
احتمالــی، تمهیــدات الزم را در حفــظ، نگهــداری و عــدم 
واگذاری به غیر کارت هوشــمند ســوخت وســیله نقلیه 
بــه عمــل آورده و مســوولیت هرگونــه خریــد یــا فــروش 

غیرقانونی سهمیه سوخت برعهده آنان خواهد بود.

روسیه: احتمال از سرگیری 
توافق هسته ای با ایران 

افزایش یافته است
سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت 
کــه مذاکرات وین برای از ســرگیری برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( تســهیل شــده و احتمال دستیابی به 

راه حلی در این زمینه افزایش یافته است.
بــه گــزارش ایرنــا، خبرگــزاری تــاس به نقــل از این 
دیپلمــات ارشــد روس نوشــت: مذاکــرات ویــن ســرعت 
گرفتــه اســت. مــا بــاور داریــم کــه احتمــال دســتیابی به 
توافقــی در چارچــوب مذاکراتــی کــه در شــش دور قبلی 
تــا ۲۰ ژوئــن انجــام شــد، افزایــش یافتــه اســت. همــه 
طرف هــای گفتگــو آمادگــی خــود را بــرای حل مشــکات 

باقی مانده ابراز کرده اند.
طرح هــای  »احتمــال  بــه  همچنیــن  ریابکــوف 
مختلفی« برای دســتیابی به هدف نهایی و از ســرگیری 
توافق هســته ای در شــکل اولیه آن اشاره کرد.دیپلمات 
ارشــد روســیه بــه وجــود رویکــرد گام بــه گام بر اســاس 
اقدامات متقابل ) که ممکن اســت اســتفاده شود( برای 

رسیدن به هدف اصلی اشاره کرد.
ریابکــوف افزود: می خواهــم تاکید کنم که گام های 
میانی احتمالی قرار نیست جایگزین توافق اولیه شود که 
بایــد بــه طور کامل احیــا گردد. طرف روســی از این نقطه 
پیــش مــی رود و کمک هــای دیپلماتیــک و سیاســی را بــه 

طرف های ایرانی، آمریکایی و اروپایی ارائه می دهد.

سازمان امور مالیاتی: امکان 
اخذ مالیات خانه های خالی 

را نداریم 
معــاون درآمد های مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی 
بــا بیــان »امکان اخــذ مالیات از خانه هــای خالی وجود 
نــدارد«، یــادآور شــد کــه وزارت راه اطالعــات ۱۲ هــزار 

خانه خالی را در اختیار ما قرار داده است.
بــه گزارش تســنیم، محمد مســیحی با بیــان این که 
الزمه اخذ مالیات در هر منبع و پایه ای داشتن اطاعات 
قابــل اتــکا و به موقع اســت، اظهار کرد: مباحث مربوط به 
قانون اخذ مالیات از خانه های خالی خیلی روشن است؛ 
احصا و شناسایی خانه های خالی با هویت کامل ملک و 
مالک بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که باید آنرا از 

طریق سامانه ملی اماک و اسکان جمع آوری کند.
 وی بــا بیــان این کــه می دانیــم این یک کار ســخت 
اســت، افــزود: انصافــا هــم می بینیم که همــکاران ما در 
وزارت راه و شهرســازی تمــام تاش هــای خــود را بــرای 
جمــع آوری اطاعــات از طریق شــیوه های مختلف به کار 

می برند.

اخبـــــــــــــــــار

ســخنگوی دولــت تاکیــد کــرد که حــذف ارز 
ترجیحــی تکلیــف قانونــی دولــت اســت و دولــت 

متعهد به اجرای قانون است.
بــه گــزارش ایرنــا، علــی بهــادری جهرمــی در 
نشســت خبــری روز سه شــنبه خــود بــا تاکیــد بــر 
اینکــه دارو و گنــدم از برنامــه حــذف ارز ترجیحی 
خــارج اســت بــه مفاســد ناشــی از پرداخــت ارز 
ترجیحــی و تفــاوت ۲۷ برابری ســهم دهک اول و 
دهــک آخــر از این منابع پرداخت و گفت: تورم و 
خلق پول ناشی از این توزیع ارز یارانه ای ، عامل 
اصلــی کاهــش قــدرت خرید مــردم اســت. میزان 
تــورم کاالی بــا ارز ۴۲۰۰ تومانــی بیــش از تــورم 
ســایر بخش هاســت و مجلس هم بــه این وقوف 
رســیده و دولت را مکلف کرد از شــهریور این ارز 

را حذف کند.
تدبیــر  امــا  شــد:  یــادآور  دولــت  ســخنگوی 
جبــران فشــار بــه مــردم مســتضعف پیش بینــی 
نشــده بــود و دولــت بــه همیــن دلیــل الیحــه دو 
فوریتــی را بــا دو هدف افزایش ســقف اعتبار ارز 
ترجیحــی تــا زمــان فراهم شــدن امــکان قانونی و 
پیش بینــی جبــران بــرای مــردم پایین را پیشــنهاد 
کرد که مجلس با این فوریت مخالفت کرد و این 

برداشت دولت و مجلس شفاف نبود. 
و  کامــل  تغییــر  زمــان  تــا  کــرد:  تاکیــد  وی 
اعمــال  حذفــی  هیــچ  منابــع،  نشــدن  مشــخص 
نمی شــود. منابع الزم در اختیار وزارت جهاد قرار 
دارد. دارو و گنــدم اساســا از موضــوع بحــث مــا 

خارج است.
رئیس شورای اطاع رسانی دولت همچنین 
درباره آخرین وضعیت رســیدگی به خانواده های 
ضمــن  و  ســانچی  کشــتی  باختــگان  جــان 
گرامیداشــت یــاد ایــن جــان باختگان اظهــار کرد: 
پرونده دو شــرکت صاحب کشــتی و شــرکت های 
بیمه گر در دعاوی بین المللی در حال رســیدگی 
و بررسی است. مشخص کردن میزان تقصیر هر 
یک از کشتی ها به دلیل پیچیدگی در هنگ کنگ 

هنوز منجر به صدور رای نشده است.
کشــور،  در  امــا  افــزود:  دولــت  ســخنگوی 
شــرکت ملی نفتکش ایران قبل از روشــن شــدن 
وضعیــت بیمــه بیــن المللــی، غرامــت الزم را بــه 
خانواده هــا پرداخــت کــرد و تســهیاتی هم مانند 

مجوز استخدام به آنان اعطا شد. 

 وضع بازگشت منابع ارزی قابل 
قبول است

بازگشــت  چگونگــی  دربــاره  همچنیــن  وی 
ارز حاصــل از فــروش نفــت گفــت: همانطــور  که 
مــی دانیم در شــرایط جنگ اقتصــادی قرار داریم 
وضعیــت  امــا  نیســت.  بیــان  قابــل  شــیوه ها  و 
فــروش نفــت و محصــوالت نفتــی به نســبت این 
جنــگ اقتصــادی و تحریــم، قابل قبول و وضعیت 
بازگشــت منابع حاصــل از فروش هم قابل قبول 

است. 
بهــادری جهرمــی بــا تاکید بر اینکه مشــکلی 
در تامیــن منابــع ارزی مــورد نیــاز نداریــم، اظهــار 

کــرد: در هیــچ جلســه ای، بانــک مرکــزی از تامین 
منابع نفتی اعام ناتوانی نکرد.

 وی ضمــن تشــکر از تاش هــای وزیــر نفــت 
گفــت: گزارش هــای جــواد اوجــی بــدون اســتثنا 
غرورآفریــن و شــادی آفریــن اســت و بــه ســهم 
خودم در دولت از تاش های وزارت نفت تشــکر 

می کنم.
سخنگوی دولت  در پاسخ به سوالی درباره 
در خصــوص حــذف ارز ترجیحــی گفت: حذف ارز 
ترجیحی قانون مجلس شــورای اســامی اســت و 

دولت مکلف به اجرای قانون است.

 بدون در نظر گرفتن راهکار 
حمایتی تغییری در ارز ۴۲۰۰ 

تومانی صورت نمی گیرد
وی با بیان اینکه خط قرمز دولت معیشــت 
مــردم اســت، گفــت: نکتــه مهم این اســت که در 
قانــون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی 

پیش بینی نشده است.
دولــت  رســانی  اطــاع  شــورای  رئیــس 
خاطرنشان کرد: اولویت دولت حفظ قدرت خرید 
و بهبــود معیشــت مردم اســت و رئیــس جمهوری 
راهکارهــای  گرفتــن  نظــر  در  بــدون  دارد  تأکیــد 
کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نمی گیرد.
بهــادری جهرمــی ادامه داد: مجلس شــورای 
اســامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، ســقفی برای ارز 
ترجیحــی در نظــر گرفتــه بود که تقریبــا تمام این 

منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه 
شــده بــود. دولــت ســیزدهم بــرای پرداخت هــای 
مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به 
اخــذ مجــوز جدید از مجلس داشــت که برای این 
منظــور یــک الیحــه دوفوریتــی به مجلس ارســال 
کــرد کــه فوریــت آن مــورد تصویــب قــرار نگرفت. 
لذا دولت عما مکلف شــد سیاســت اصاح نظام 
پرداخت یارانه ها را با ســرعت بیشــتری در پیش 

بگیرد.
ادامــه داد: خوشــبختانه  ســخنگوی دولــت 
االن یــک وفــاق و وحــدت نظری بــرای چاره جویی 
ایــن مســئله بــا در نظــر گرفتــن بهبــود معیشــت 
مــردم و حــذف رانــت و فســاد از ارز ترجیحــی در 
مجلــس و دولــت وجــود دارد و همه بــرای اصاح 
امــور بــر مبنــای یــک سیاســت اقتصادی پایــدار و 

موثر هم نظرند.
 وی افــزود: علــت اینکــه دولــت آن الیحه را 
در آبــان مــاه بــا قیــد دو فوریــت به مجلــس ارائه 
کرد، فوریت و اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی 
و راهــکار جایگزیــن آن بــود تــا خــارج از نوبــت 
رســیدگی و در دســتور کار مجلــس محتــرم قــرار 
گیرد نه اینکه در تصمیم گیری عجله و بی دقتی 
شــود یــا بــدون بررســی پیشــنهادات نمایندگان و 
کمیســیون مربوطــه بخواهــد ۴۸ ســاعته تصمیم 

گیری شود .
در  مســاله  یادآورشــد:  جهرمــی  بهــادری 
اولویــت  و  فرصــت  فــوت  از  جلوگیــری  فوریــت 
موضوع نســبت به ســایر موارد در دســتور اســت 

که این الیحه هم طبیعتا از موارد مهم و ضروری 
جامعه است که باید تکلیف آن روشن می شد.

رئیــس شــورای اطاع رســانی دولــت اضافه 
کــرد: تــا زمــان تصمیــم گیــری نهایــی در خصوص 
هیــچ  یارانه هــا،  پرداخــت  شــیوه  تغییــر  اصــاح 
تغییــری در تامیــن ارز ترجیحی صورت نمی گیرد 
و منابــع الزم در اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزی 

قرار گرفته است.

کره جنوبی باید در اسرع 
وقت نسبت به آزادسازی همه 

پول های ایران اقدام کند
ســخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره 
این که کره جنوبی اعام کرده که پول های بلوکه 
شــده ایــران را آزاد مــی کنــد، گفــت: آزادســازی 
بدهی هــای انباشــته شــده کــره جنوبی بــه ایران، 
ارتباطــی بــه مذاکــرات ویــن نــدارد و کــره جنوبــی 
المللــی،  بیــن  مناســبات  برخــاف  تاکنــون  کــه 
دارایی هــای جمهوریــی اســامی ایــران را بلوکــه 
کرده است، باید مطابق موازین حقوقی در اسرع 
وقت نسبت به آزادسازی همه پول های ایران - و 

نه فقط بخشی از آنها - اقدام نماید.
وی افــزود: البتــه ســفر معاون وزیــر خارجه 
کــره بــه ابتکار خودشــان بوده و بدیهی اســت که 
معاون محترم سیاسی وزیر خارجه از هر فرصتی 
برای مطالبه درست این حق ملت ایران استفاده 
خواهد کرد و مسئولیت حقوقی و سیاسی دولت 

کره جنوبی را به آنها یادآور خواهد شد.
بهــادری جهرمــی ادامــه داد: دربــاره حضــور 
نماینــدگان دیگــر کشــورها در ویــن، این ســفرها 
تصمیــم مســتقل کشــورها و مربــوط بــه روابــط 
دوجانبــه آن هاســت و انجام چنیــن رایزنی هایی، 
مربــوط بــه خودشــان اســت و فضای مذاکــرات را 
تحــت تأثیــر قــرار نخواهــد داد. طبیعی اســت که 
هیــأت ایرانی در چنیــن دیدارهایی دخالتی ندارد 
و بنــای اظهــار نظــر در ایــن مــورد را هــم نداشــته 

و ندارد.
احیای جهاد سازندگی موضوع 

جدی دولت است
ســخنگوی دولــت دربــاره احیــای جهادســازندگی 
جهــاد  عملکردهــای  احیــای  موضــوع  گفــت: 
ســازندگی یــک موضوع جدی در دولت اســت که 

رئیس جمهوری هم بر آن تاکید دارند.
بهــادری جهرمی افزود: در این زمینه رئیس 
جمهــوری دســتوراتی داده انــد و در حــوزه معاون 
ایــن  احیــا  بــرای  ســازوکارهایی  و  طرح هــا  اول 
موضــوع آمــاده و بــر اســاس آن تشــکیل شــورای 
عالی جهاد ســازندگی به ریاست رئیس جمهوری  
و بــه منظــور حمایــت از همه گروه هــای جهادی و 
بســیج ســازندگی به تصویب شــورای عالی اداری 

رسیده است.
وی گفــت: دبیرخانــه ایــن شــورا بــه زودی 
شکل گرفته و با تشکیل جلسه اقدامات الزم در 

این خصوص عملیاتی خواهد شد.

معــاون پارلمانی رئیس جمهــوری از تقدیم 
الیحه های موافقتنامه میان دولت ایران و دولت 
بالروس درباره ارتقای نظام بازرگانی دو جانبه، 
موافقتنامــه بیــن دولت جمهوری اســالمی ایران 
و دولــت ژاپــن دربــاره کمــک و همــکاری متقابل 
اداری در امــور گمرکــی و مدیریــت بدهی هــای 

عمومی به مجلس شورای اسالمی خبر داد.
بــه گــزارش ایرنــا، ســید محمــد حســینی بــا 
اعــام ایــن خبــر، دربــاره ضــرورت تقدیــم الیحــه 
موافقتنامه بین دولت ایران و دولت باروس در 
زمینــه ارتقــای نظــام بازرگانی دوجانبــه، گفت: با 
عنایــت بــه اهمیت گســترش روابــط اقتصادی در 
توســعه اقتصــادی کشــورها و نظــر بــه ثمربخش 
بــودن اســتقرار بســتر قانونــی بــرای فعالیت های 
تجاری بین دولت جمهوری اسامی ایران و دولت 
جمهــوری بــاروس بــه منظــور ایجــاد تســهیات 
مناســب در روابط اقتصادی بین دو کشــور و نیز 
در جهــت ارتقــای ســطح همکاری های دو جانبه و 
تحکیم مناسبات میان آنها، الیحه تقدیم مجلس 

شورای اسامی گردیده است.
معــاون پارلمانی رئیس جمهوری افزود: این 

موافقتنامــه بــا هــدف بهبود ســطح همکاری های 
دولــت  و  ایــران  اســامی  دولــت جمهــوری  بیــن 
جمهــوری بــاروس بــه منظــور حفاظــت از منافع 
افزایــش  بــه  توجــه  بــا  و  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
بهــره وری کنتــرل گمرکــی کاال و وســایل نقلیه در 
حــال تــردد بیــن دو کشــور و همچنین بــه منظور 
ایجاد شرایط الزم و ساده تر کردن کنترل گمرکی 
کاال و وســایل نقلیــه در حــال تــردد و بــا تضمیــن 
اینکــه نظــام ارتقــای بازرگانــی دوجانبه، شــفاف، 
قابــل پیــش بینــی و بــدون تبعیــض خواهــد بود، 

تدوین و تقدیم مجلس شده است.
حســینی در توضیــح الیحــه »موافقتنامــه 
بیــن دولــت جمهــوری اســامی ایــران و دولــت 
اداری  ژاپــن دربــاره کمــک و همــکاری متقابــل 
در امــور گمرکــی« همچنین گفت: بــا عنایت به 
اهمیــت هماهنگــی مناســبات گمرکی در فرآیند 
توســعه تجــاری و تامیــن اهــداف اقتصــادی آن 
و ثمربخــش بــودن اســتقرار یــک بســتر قانونــی 
بیــن  ســالم  تجــارت  گســترش  جهــت  مناســب 
اتبــاع دولــت جمهــوری اســامی ایــران و دولــت 
ژاپــن بــه منظــور ایجــاد تســهیات مناســب در 

روابــط اقتصــادی بیــن دو کشــور و در راســتای 
ارزیابی دقیق حقوق گمرکی، مالیات ها و ســایر 
عــوارض و هزینه هــا در مورد کاالهای وارداتی و 
صادراتــی و حصــول اطمینــان از اجــرای صحیــح 
بــه ممنوعیــت، محدودیــت و  اقدامــات مربــوط 
کنترل کاالهای یاد شــده، الیحه تقدیم مجلس 

شــورای اسامی شده است.
از  تخلــف  اینکــه  بــه  توجــه  :بــا  افــزود  وی 
قوانیــن گمرکــی بــه زیان امنیت عمومــی و منافع 
اقتصــادی، مالــی، اجتماعــی، فرهنگــی، تجــاری و 
ســامت عمومــی کشــورها اســت و قاچــاق مــواد 
مخدر، مواد روانگردان، ساح، مواد منفجره و ... 
خطــری جــدی برای ســامت عمومــی و جامعه به 
شمار می آید، باید از اعمال صحیح ممنوعیت ها، 
محدودیت هــا و اقدامات کنترلی توســط گمرکات  

اطمینان حاصل کرد.
معــاون پارلمانی رئیس جمهــوری بیان کرد: 
طرف هــای متعاهــد از طریــق گمــرکات خــود در 
جهــت اطمینــان از اجــرای صحیــح قوانین گمرکی 
و جلوگیــری، تحقیق و مبــارزه با تخلفات گمرکی 
طبــق مفــاد ایــن موافقتنامــه بــه یکدیگــر کمــک 

خواهند کرد. همچنین باید تاش های مشــترکی 
را برای ســاده ســازی و هماهنگ ســازی رویه های 
گمرکی از طریق گمرکات خود به انجام برسانند.
حســینی در توضیــح ضــرورت تقدیــم الیحه  
مدیریــت بدهی هــای عمومــی گفــت: بــه منظــور 
اطمینــان نســبت به تامین نیازهــای مالی دولت، 
احتمــال  کمتریــن  بــا  آن  تعهــدات  بازپرداخــت 
خطــر )ریســک( و هزینه ممکــن و ارتقای ظرفیت 
تامیــن مالــی دولــت از طریق بکارگیــری رویه های 
مناســب و مدیریــت و نظــارت موثــر بــر ایجــاد و 
تســویه بدهی هــای عمومــی و ســاماندهی، حفظ 
و تنظیــم بــازار شــفاف، منصفانــه و کارای اوراق 
مدیریــت  رویه هــای  ســازگاری  و  دولــت  بهــادار 
مالــی عمومــی از جملــه بودجــه ریــزی، مدیریــت 
نقدینگی، حســابداری، گزارشــگری و حسابرســی 
با فرآیند های مدیریت بدهی های عمومی، الیحه 

تقدیم مجلس شورای اسامی شده است.
وی افزود: مدیریت بدهی های عمومی یکی 
از پایه های ثبات و ســامت مالی کشــور و عامل 
پایــداری  از وجــود  کلیــدی در اطمینــان بخشــی 
بدهی هــا در بخــش عمومــی محســوب می شــود. 

باتوجــه بــه نقــش موثــر اوراق اســامی و بــازار 
بدهی ها در تامین منابع قوانین بودجه ســنواتی 
و اقتصاد کشــور و همچنین اهمیت وجود بســتر 
حقوقــی بهینــه در زمینه شــفافیت و پاســخگویی 
بــه عنــوان یکــی از مهمترین اجــزای زنجیره نظام 
مالــی بخــش عمومــی، دولت در راســتای احصای 
رفــع نقاط ضعف و کاســتی های موجــود در حوزه 
قوانیــن و مقــررات بدهی هــا، الیحــه یــاد شــده را 

تدوین کرده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری خاطرنشان 
کــرد : ایــن الیحــه انســجام بیشــتری میــان ثبت، 
ضبــط و گزارش دهــی بدهــی و مطالبــات مربــوط 
را بــه دولــت برقــرار می کنــد. همچنیــن تشــکیل 
بازار مســتقیم و مجزای بدهی، ملزم کردن ســایر 
دســتگاه های ذیربط به همکاری بیشــتر با وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایــی، ســر و ســامان دادن به 
تضمین هــای صــادره و بدهی های احتمالی دولت 
و کاهش ریسک بازپرداخت بدهی های دولت به 
منظور تامین نیازهای مالی خود با هزینه کم، از 
دیگــر اهــداف ایــن الیحه تلقی می شــود که خاء 

آن در قوانین کشور مشهود بوده است.

معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر جزییــات 
پــر مصــرف از  بــرق مشــترکان  افزایــش تعرفــه 

ابتدای بهمن ماه را تشریح کرد.
بــه گــزارش ایســنا، غامعلــی رخشــانی مهر 
روز گذشــته در برنامــه تلویزیونــی، بــا یــادآوری 
آغــاز اجــرای آئیــن نامــه نحــوه محاســبه تعرفــه 
بــرق از بهمــن مــاه تصریــح کــرد: در ایــن مصوبــه 
دو شــاخص کــه مبنــای قیمــت گــذاری بــوده و از 
پیشــتر هــم در قبــوض وجــود داشــت، تغییــری 
نکرده به عبارت دیگر الگوها و پایه قیمت گذاری  
بــر مبنــای الگــو هیــچ تغییــری نکــرده و آنچــه که 
تغییــر کــرده، پله هــای  مصرفــی اســت، به طوری 
کــه پله هــا اکنــون بــه مصرف تا ســطح الگــو، ۱.۵ 
برابــر الگــو، تــا ۲ برابــر الگــو و بیــش از دو برابــر 

الگو تقســیم شــده اســت. وی درباره عدم تغییر 
الگــوی مصــرف با مرور اینکــه اکنون به طور مثال 
در تهــران و بیشــتر مناطق کشــور الگــوی مصرف 
۲۰۰ کیلووات ســاعت در ماه بوده که نســبت به 
قبل تغییری نداشته است، افزود: براساس آمار 
ســامانه های پرداخــت قبــوض، در ایــن فصل ۸۵ 
درصد از مردم  در ســطح این الگو یا حتی کمتر، 
بــرق مصــرف می کنند کــه به این گــروه اطمینان 
مــی دهیــم شــاهد تغییــری در مبلغ قبــوض برق 

نخواهند بود.
معــاون هماهنگــی توزیع توانیــر با بیان اینکه 
در این فصل تنها ۱۵ درصد از مشترکان هستند که 
بیشتر از الگو مصرف دارند، اظهار کرد: در تابستان 
نیمــی از بــرق تولیدی کشــور یعنی حــدود 3۰ هزار 

مــگاوات، در بخــش خانگــی مصــرف مــی شــود کــه 
۸۵ درصــد از مــردم بــه انــدازه نیمــی از ایــن میــزان 
)۱۵ هــزار مــگاوات( از بــرق بخش خانگی را مصرف 

می کننــد و ۱۵ درصــد بــه انــدازه بقیــه مصــرف برق 
دارنــد. رخشــانی مهــر در عین حال بــه رونمایی از 
گروهی پرداخت که با وجود تعداد قرار گرفتن در 
اقلیــت به لحاظ تعداد، به اندازه ۴ نیروگاه بزرگ 
برق مصرف می کنند و  گفت: از بین 3۰ میلیون 
مشــترک خانگــی، تنهــا 6۰۰ هــزار مشــترک  که ۲ 
درصــد از مجمــوع جمیعــت مشــترکان خانگــی را 
دربرمــی گیرند، بیــش از 3۰۰۰ مگاوات از مصرف 
بــرق کشــور را به خود اختصــاص داده اند که این 
میــزان بــه انــدازه تولیــد بــرق ۴ نیــروگاه بــزرگ و 

مصرف برق میلیون ها مشــترک عادی است.

معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر بــا تاکیــد 
بــر ایــن کــه اگــر ایــن ۲ درصــد، مصرف بــرق خود 
از  مهمــی  بخــش  دهنــد،  کاهــش  نصــف  بــه  را 
محدودیت هــای برقــی در تابســتان از بیــن مــی 
رود، خاطرنشــان کــرد: همــه تمرکــز آئیــن نامــه 
نحــوه محاســبه تعرفه برق  کــه از بهمن ماه آغاز 
می شــود، روی کنتــرل مصــارف گروه هایی اســت 

که بیش از الگو مصرف می کننند.
رخشانی مهر با بیان اینکه از این پس مردم 
بــه جــای قیمــت بــرق بایــد بــا اصطــاح کیلــووات 
ســاعت آشــنا شــوند چرا که همه مصارف وسایل 
برقــی بــا ایــن میــزان ســنجیده مــی شــود، اظهــار 
کرد: اســتفاده متعارف و درست از وسایل برقی، 
تنهــا راهــکار کنترل مصرف و نگاه داشــتن میزان 

مصرف در ســطح الگواســت. به طــور مثال وقتی 
دمــای آســایش براســاس اصول علمی و پزشــکی 
۲۵ درجــه ســانتیگراد اســت، تنظیــم کولــر روی 
دمــای پاییــن تــر از ۲۵ درجه، به معنای مصرف و 

استفاده نامتعارف تلقی می شود.
وی همچنین با ارائه مثالی دیگر توضیح داد: 
اســتفاده به اندازه از سیســتم روشنایی در مکانی 
کــه حضــور داریــم، متعــارف و روشــن نگه داشــتن 
المپ هــا در مکانــی کــه حضــور نداریــم، نامتعارف 
اســت و باعــث خــروج از الگــوی مصرف می شــود. 
آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق تنها به دنبال 
افزایش توجه مردم به میزان مصارفشان است چرا 
که هرچه مصارف در ســطح الگو باشــد، می توان 

شبکه برق پایداری داشت.

جزئیات افزایش تعرفه برق از اول بهمن

3 الیحه دولت به مجلس رفت
معاون پارلمانی رئیس جمهوری: الیحه مدیریت بدهی های عمومی جز لوایح تقدیم شده به مجلس است

سخنگوی دولت: حذف ارز ترجیحی تکلیف قانونی دولت است 
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

پرداخت ۴9۰ فقره تسهیالت 
کرونایی در بانک آینده

بانــک آینده به منظور حمایت از کســب و کارهای 
آسیب دیده از ویروس کرونا امسال تا دوم دی ، مبلغ 
۱3۹.۴3۰میلیــون ریــال در قالب بیــش از ۴۹۰فقره، 
بــه صاحبــان مشــاغل آســیب دیده، تســهیالت اعطــا 

کرده است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
رونــد  ایــن  آینــده، 
بــه  کمــک  هــدف  بــا 
صاحبان کسب وکارهای 
از  ناشــی  آســیب دیده 
و  کرونــا  همه گیــری 
رونــق  حفــظ  به منظــور 
اشتغال و جبران بخشی از خسارات عملیاتی واحدهای 
مختلــف تولیــدی، صنعتی، خدماتی و ســایر بخش های 
اقتصادی کشور، از سوی بانک آینده انجام شده است.
بانک آینده در قالب بسته های تسهیل گر حمایتی 
و بــا ارائــه تســهیات اشــتغال زا، بســتر الزم بــرای رونق 
تولیــد را فراهــم کــرده اســت تــا بــا ارائــه خدمــات مالــی 
در حفــظ  تولیــدی،  مالــی حوزه هــای  تامیــن  و  کارآمــد 
اشــتغال موجــود، افزایــش ظرفیت هــای تولیــدی بالقوه 
و ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدیــد، عملکــرد موثــری را 

داشته باشد.

انعقاد تفاهم نامه میان 
بانک تجارت و بیمه رازی

انعقــاد  مراســم  در  تجــارت  بانــک  مدیرعامــل 
تفاهم نامــه همــکاری ایــن بانــک و بیمــه رازی بــر لزوم 
ارائــه خدمــات بانکــی در راســتای توســعه صنعت بیمه 

کشور تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در مراسمی 
بــا حضور هادی اخاقی 
بانــک  مدیرعامــل 
تجــارت و علــی جبــاری 
رازی،  بیمــه  مدیرعامــل 
همــکاری  تفاهم نامــه 

منعقد شد.
مراســم  ایــن  در 
مدیرعامل بانک تجارت 
بــا بیــان ســابقه دیریــن 
همــکاری ایــن بانــک با صنعت بیمه کشــور، گفت: ارائه 
خدمــات بانکــی بــه ویــژه خدمــات الکترونیــک عــاوه بر 
تسهیل و تسریع انجام امور بیمه ای، فضای مناسبی را 
برای توسعه این صنعت درکشور به وجود خواهد آورد.
او با تاکید بر لزوم بسترســازی مناســب خدمات و 
راه حل هــای بانکــی برای ارائه بــه صنعت بیمه به عنوان 
یکــی از بازارهــای متعامــل بــا صنعــت بانکــی، افــزود: 
تــاش کارشناســان در بانــک تجــارت معطــوف ایــن امــر 
کلیــدی اســت کــه بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود 
بانک و نیازســنجی دقیق، بســته های خدماتی مورد نیاز 
شرکت های بیمه ای از جمله بیمه رازی را طراحی و ارائه 
کننــد و انعقــاد ایــن تفاهم نامــه گام موثــری در راســتای 

تقویت تعامات فیمابین محسوب می شود.
ارائــه خدمــات بانکی به بیمه گــران و بیمه گزاران از 
طریق درگاه های بانکی، دستگاه های پایانه فروشگاهی 
و وب کیوسک های فعال بانک تجارت به منظور پرداخت 
حق بیمه و مبالغ خسارت بیمه گزاران از جمله مفاد این 

تفاهم نامه است.

پرداخت تسهیالت ازدواج 
در بانک رفاه بیش از 

تکلیف قانونی
مدیرعامــل بانــک رفاه گفت کــه بیش از ۴۲هزار 
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از ابتدای 
ســال ۱۴۰۰ تاکنون از ســوی بانک رفاه پرداخت شــده 
کــه بیشــتر از تکلیفــی اســت کــه در قانــون مشــخص 

شده است.
اســماعیل  رفــاه  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
لله گانــی، در گفت وگــو 
درخصــوص  ایبِنــا  بــا 
آخریــن وضــع پرداخــت 
بانــک  در  ازدواج  وام 
رفاه اظهارکرد: براساس 
در  قانونــی  تکلیــف 
3۷هــزار  جــاری  ســال 
میلیارد ریال تســهیات 
قرض الحسنه ازدواج بر 
عهــده بانــک رفــاه بــوده اســت کــه تا بــه امــروز بیش از 
۴۲هزار میلیارد ریال تسهیات قرض الحسنه ازدواج در 
ســال ۱۴۰۰ از ســوی بانک رفاه پرداخت شــده اســت که 
بیش تر از تکلیفی اســت که در قانون برای ما مشــخص 

شده است.
او افــزود: تعدادی هــم در نوبت داریم که به زودی 
پرداخــت خواهــد شــد. مشــکلی کــه در این میــان وجود 
داشــته اســت مربــوط بــه محدودیــت اعتبــار 3۷هــزار 
میلیــاردی بــود کــه تا بــه امروز ۴۲هزار میلیــارد ریال در 
جهــت وام ازدواج پرداخــت کردیــم و تعــدادی هــم اخیرا 
بانــک مرکــزی بــه بانــک رفــاه اعــام کــرده اســت کــه در 
نوبــت بررســی و پرداخــت قــرار دارنــد. بنابرایــن ســعی 

می کنیم که این تعداد را هم در ادامه پرداخت کنیم.
مدیرعامــل بانــک رفــاه با بیــان وضع خــاص دوران 
کرونــا بــرای شــبکه بانکــی کشــور اظهارکــرد: بانــک رفاه 
بیش ترین تعداد شــعب بیمارســتانی را در شعب بانکی 
دارد؛ بــه بیــان دیگــر بانک رفــاه هم در بیمارســتان های 
بیمارســتان های  در  هــم  و  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
مربــوط بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی حضــور دارد و 
در نتیجه در دوره کرونا بیشــتر از ســایر بانک ها درگیر 

محدودیت های کرونایی بوده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی 
خبرداد: صدور حدود ۲هزار 

فقره دامدارکارت
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان نقش و اهمیت 
دامدارکارت در کمک به رفع چالش نقدینگی دامداران 
عشایری و روستایی کشور، خواستار تسریع در صدور 

دامدارکارت برای دامداران شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک کشــاورزی، روح 
الــه خدارحمــی، بــا اعام این خبر بر ســرعت بیشــتر در 

درخواســت ها  پیگیــری 
دامــدارکارت  صــدور  و 
افــزود:  و  کــرد  تأکیــد 
۱۹۹۲فقــره  تاکنــون 
و  صــادر  دامــدارکارت 
متقاضیــان  اختیــار  در 

قرارگرفته است.
بیــان  بــا  او 
اعتبــار  اختصــاص 

۲هزارمیلیــارد تومانــی بــا نــرخ ترجیحــی بــرای کمــک به 
تأمیــن نقدینگــی مــورد نیــاز جامعــه دامداران عشــایری 
و روســتایی کشــور افــزود: بــا اتکا بــه توانمندی،تاش و 
پیگیری های کارکنان بانک کشــاورزی در سراسر کشور، 
فرآینــد صــدور و دامــدارکارت بــا کمتریــن تشــریفات و 
بیشــترین ســرعت حتــی در روزهــای تعطیــل در حــال 
پیگیری است تا بخشی از مشکات این قشر زحمتکش 

رفع شود.
مدیرعامــل بانــک کشــاورزی در بخــش دیگــری از 
ســخنانش بــه وقــوع ســیل اخیــر در برخــی اســتان های 
جنوبــی کشــور اشــاره و ضمــن همــدردی بــا هموطنــان 
آســیب دیده، بــر نهایــت مــدارا با آنــان در زمینــه وصول 

مطالبات و امهال بدهی تأکید کرد.

رشد ۱86 درصدی گشایش 
 اعتبارات اسنادی ریالی

در بانك صنعت و معدن
و  بانــك صنعــت  بــه گفتــه عضــو هيــأت مديــره 
معــدن، ميــزان گشــايش اعتبــارات اســنادي ريالــي در 
این بانك در پايان ۹ماهه ســال جاري نســبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۱۸6درصد افزايش يافته است.
بــه گــزارش پايــگاه اطــاع رســاني بانــك صنعــت 
و معــدن، حســین عســكري، ضمــن بيــان مطلــب فــوق 

افــزود: ميزان گشــايش 
اعتبارات اسنادي ريالي 
از ســوی ايــن بانــك در 
ســال  نخســت  ۹ماهــه 
از  بيــش  بــه   ۱۴۰۰
۱3۲هــزار ميليــارد ريال 

رسيده است.
عضو هيأت مديره 
اظهارکــرد:  بانــك  ايــن 

ميزان گشايش اعتبارات اسنادي ريالي در مدت مشابه 
ســال گذشــته ۴6هزار ميليارد ريال و در ۱۲ماهه ســال 

پيش 6۵هزار ميليارد ريال بوده است.
او اظهارکرد: در تمامي معامات، دو طرف معامله 
در قراردادهاي خرید و فروش کاال به دنبال آن هستند 
که در مقابل تحویل کاال، ارائه ســرویس و خدمات و یا 
دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست 
داشــته باشــند كــه روش اعتبارات اســنادی ايــن مهم را 
محقــق مي ســازد و درجاتــي از امنيــت و كاهش ريســك 

را پديد مي آورد.
اين مدير ارشد بانكي تصريح كرد: كمبود نقدينگي 
بنگاه هــاي توليــدي بــراي تاميــن مــواد اوليــه و تجهيزات 
مورد نياز، معضلي است كه از طريق گشايش اعتبارات 
اســنادي ريالي مي تواند تا حدودي مرتفع شــود و بانك 
صنعــت و معــدن در تمامي نقاط كشــور آمادگي دارد تا 
بــا ارائــه ايــن خدمت بــه يــاري صنعتگــران و معدنكاران 

بشتابد.

گواهینامه ایزو 9۰۰۱:۲۰۱۵ 
تجارت نو صادر شد

گواهینامه سیســتم مدیریت کیفیت شرکت بیمه 
تجارت نــو بــر مبنــای iso۹۰۰۱:۲۰۱۵ مــورد تأییــد قــرار 

گرفت.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
تجارت نــو، ایــن شــرکت 
کســب  ادامــه  در 
در  خــود  موفقیت هــای 
خدمــات  ارائــه  عرصــه 
دریافــت  بــا  بیمــه ای، 
از  ایــزو  گواهینامــه 

شــرکت TUV کشــور اتریــش، یــک گام دیگــر بــه ســوی 
موفقیت و کسب جایگاه بین المللی برداشت.

ایــن گواهینامــه بابت ارائه خدمات بیمه ای شــامل 
اتومبیــل،  انــرژی،  و  مهندســی  مســئولیت،  بیمه هــای 
باربــری، هواپیمــا و کشــتی، آتش ســوزی، عمــر، حوادث 
و درمــان، عمــر و ســرمایه گذاری، و خدمــات بیمه گــری 

اتکایی صادر شده است.
گواهینامه iso۹۰۰۱ به عنوان مهم ترین اســتاندارد 
سیســتم  بــرای  بین المللــی  عرصــه  در  شناخته شــده 

مدیریت کیفیت یا QMS تعریف می شود.
این گواهینامه یک اســتاندارد جامع و کامل اســت 
کــه در بیــش از ۱۸۷کشــور مــورد موافقت قــرار گرفته و 

اجرا می شود.

بــه گفته رئیــس کل بیمه مرکــزی، اکنون 
شرکت های جدید با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیون 
می تواننــد وارد ایــن صنعــت شــوند کــه تاکنون 
33 شــرکت وارد شــدند و 6۴ شــرکت در صف 

ورود به این حوزه هستند.
بــه گــزارش ایلنــا، غامرضــا ســلیمانی در 
بیمــه  فنــاوری صنعــت  تبــادل  رویــداد  مراســم 
بــا بیــان اینکــه صندوق نــوآوری و شــکوفایی در 
طــول ســال های گذشــته اقدامــات ارزشــمندی 
انجــام داده اســت گفــت: در صنعــت بیمــه کــه 
یکی از انواع خدمات مالی در کشــور محســوب 
می شــود ضعف هایــی وجــود دارد کــه می تــوان 
صنــدوق  ظرفیــت  از  آنهــا  برطرف ســازی  بــرای 
نوآوری استفاده کرد و با پیگیری های متعدد به 
ایــن نتیجه رســیدیم که برای ارتقــای فناوری در 
صنعــت بیمــه باید از ظرفیت شــرکت های نوآور 

استفاده کنیم.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا بیــان اینکــه 
صنعــت بیمــه بــه ظاهــر آرام و در عیــن حــال 
پیچیده و فنی است ادامه داد: پورتفوی صنعت 
بیمه امسال به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد 
تومــان خســارت  میلیــارد  هــزار  همچنیــن ۱۰۰ 
پرداخــت شــده و اکنــون عملکــرد صنعــت بیمــه 
۲۲۰هــزار میلیارد تومان اســت امــا باید حداقل 
ســه برابر این عدد باشــد و باید بتوانیم در این 
صنعــت بــه عملکــرد 6۰۰ هــزار میلیــارد تومانی 
برســیم تــا شــرکت های نــوآور وارد ایــن صنعــت 

شوند و اساسا صنعت بیمه سودآور باشد.
او با بیان اینکه صنعت بیمه با بخش های 
متعددی مرتبط است گفت: سهم بیمه شخص 
ثالث از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پورتفوی صنعت 
بیمه 3۵ هزار میلیارد تومان است که در همین 
بخــش بیمــه بــا نهادهایــی از جملــه وزارت راه و 

شهرســازی، پلیس، قوه قضائیه و ســازمان های 
مختلف در ارتباط است.

در  هــم  اکنــون  داد:  ادامــه  ســلیمانی 
بخــش صــدور بیمــه و هــم در بخــش خســارت 
بــا پیچیدگی هــای بســیار زیــادی به دلیــل وجود 
روش های سنتی در صنعت بیمه مواجه هستیم 
کــه بایــد شــرکت های جدیــد و نوآورانــه وارد این 

حوزه شوند و کل سیستم فناورانه باشد.
اکنــون  گفــت:  مرکــزی  بیمــه  کل  رئیــس 
شرکت های جدید با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیون 
می تواننــد وارد ایــن صنعــت شــوند کــه  تاکنون 
33 شــرکت وارد شــدند و 6۴ شــرکت در صــف 

ورود به این حوزه هستند.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه بــازار بیمــه در حــال 
داد:  ادامــه  اســت  شــدن  بــزرگ  و  گســترش 
ســرمایه گذاران هر چند می توانند ســرمایه خود 
را بــه ســمت طا، بــورس و ملک ببرند اما امروز 
سرمایه گذاران متعددی از ورود به صنعت بیمه 

استقبال می کنند.
ســلیمانی تاکیــد کــرد:  بیمه فقط شــخص 
ثالــث نیســت و مــا ظرفیت هــای بســیار زیــادی 
در بخش بیمه ســامت و درمان تکمیلی داریم 
فقــط  دولتــی  بیمه گــر  ســازمان های  اکنــون  و 
می توانند بیمه پایه را سرویس دهند و ما امروز 
در بیمه ســامت شــاهد آن هســتیم که تقاضا 
می شود سهم بیمه تکمیلی بیشتر شود که باید 
ایــن ســازوکارها از طریــق شــرکت های نــوآور به 

اجرا برسد.
او درباره بحث بیمه بازنشستگی اختیاری 
اظهــار کرد: بیمه بازنشســتگی اختیاری در واقع 
همان بیمه زندگی است که امروز زیرساخت ها 
و شرکت های آن در کشور  وجود دارد و طراحی 
بیمه بازنشستگی تکمیلی و مکمل بیمه زندگی 

در دســت اقــدام اســت و ایــن یــک طــرح ملــی 
محســوب می شــود و می  تواند به بودجه کشــور 

کمک کند.
بــا ۲۰۰  دولــت  اکنــون  افــزود:  ســلیمانی 
هــزار میلیــارد تومــان کســری بازنشســتگی کــه 
ســازمان ها توان پرداخت آن را نداشــتند مواجه 
اســت کــه ایــن بیمه های جدید می توانــد در این 

حوزه به دولت کمک کند.
رئیــس کل بیمه مرکــزی تاکید کرد:  اکنون 
افــراد بین 3۰ هــزار تومان تا یک میلیارد تومان 
حــق بیمــه زندگــی می پردازنــد و امــروز صنعــت 
بیمه در بخش بیمه های زندگی خدمات جدیدی 

به مردم ارائه می دهد.
او دربــاره لــزوم تنــوع محصــوالت بیمــه ای 
صــدای  کــردن  بیمــه  امــکان  گفــت:  امــروز 
خوانندگان، پای فوتبالیست ها، بیمه پرندگان و 
حیوانات و ... وجود دارد و ما به دنبال افزایش 

محصوالت بیمه ای هستیم.
ســلیمانی ادامــه داد: اکنــون ۴3 محصول 
رســمی و مصــوب بیمــه ای وجــود دارد کــه مــا از 
شــرکت های نوآور می خواهیم محصوالت جدید 
طراحــی کننــد و دو تــا پنــج ســال حــق مالکیــت 
معنــوی آن محصــول را دارند و ســایر شــرکت ها 
نمی تواننــد بــرای آن محصــول بــا این شــرکت ها 

رقابت کنند.
 کریمــی در مراســم رویــداد تبــادل فناوری 
صنعــت بیمــه بــا بیــان اینکــه عامــل مدیریــت 
مهمتریــن شــاخصه بــرای پیشــبرد امــور اســت 
گفت: چهار وظیفه هدایت، رهبری، برنامه ریزی 
و ســازماندهی بــرای مدیریت عنوان شــد که در 
مدیریت نوین مباحث نوآوری و خاقیت به آن 

اضافه شد و از اهمیت باالیی برخوردار است.
او بــا بیــان اینکــه نــوآوری را در جوانــان بــا 

اســتعداد کشــورمان مشــاهده می شــود، گفت: 
خوشــبختانه در ســطح معاونت رئیس جمهوری 
بــرای پــرورش جوانان با اســتعداد جایــگاه دیده 

شد و این جای خوشحالی دارد.
او دربــاره موضــوع مهم تامیــن منابع مالی 
در بحث اجرای نوآوری های جدید گفت: در این 
ساختار بحث صندوق نوآوری و شکوفایی دیده 
شده است که افراد با سرمایه های خود بتوانند 

برای شکوفایی جوانان نوآور استفاده کنند.
رئیــس ســندیکای بیمه گــران ایــران درباره 
اهمیــت منابــع مالــی در ایــن حــوزه اظهــار کرد: 
بــر  مبنــی  نقــل می شــود  قرائتــی  از  خاطــره ای 
اینکــه در یکــی از مراســم ها به متولیان مراســم 
بــه صراحت اعام کرد حــق منبر نباید فراموش 
شود و متولی مراسم به شوخی به آقای قرائتی 
گفت که تمام این مجلس متعلق به شماســت 
اما قرائتی پاسخ داد چون اسب حضرت عباس 
متعلــق بــه حضــرت عبــاس اســت نبایــد  جــو 
بخــورد؟ بنابراین مــا هم باید در این حوزه ها به 

مباحث مالی توجه داشته باشیم.
هــزار   ۸۰ اکنــون  داد:  ادامــه  کریمــی 
نمایندگی بیمه در ســطح کشــور وجود دارد که 
شــرکت های نوآور می توانند در ارتقای کارآیی و 

بهره وری به کمک آنها بیایند.
او دربــاره ضریب نفــوذ بیمه گفت: اکنون 
ضریب نفوذ بیمه در ایران ۲.6 درصد است که 
در قوانیــن باالدســتی ایــن عــدد را هفــت درصد 
در نظــر گرفتنــد که میانگین ضریــب نفوذ بیمه 
در دنیا هم هفت درصد است. او افزود: اکنون 
ضریــب نفــوذ بیمــه در ژاپــن هشــت درصــد، در 
آمریــکا ۱۲ درصــد در کــره جنوبــی و انگلســتان 
۱۱ درصــد اســت و ما باید خودمــان را به ضریب 

نفوذ هفت درصدی برسانیم.

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
روز گذشــته طــی نامــه ای از رئیس جمهــوری 
از  دولــت  حمایتــی  بســته  بــا  تــا  خواســت 
بازارســرمایه )ذیــل مــوارد منــدرج در بودجــه 

۱۴۰۱( موافقت کند.
مطابــق نامــه ای کــه در اختیــار پایــگاه 

قــرار  )ســنا(  ایــران  ســرمایه  بــازار  خبــری 
ابراهیمــی،  محمدرضاپــور  اســت،  گرفتــه 
طــی نامــه ای از رئیس جمهــوری خواســت بــا 
توجــه بــه حساســیت بــاالی بازارســرمایه به 
مولفه هــای منــدرج در قوانین بودجه ۱۴۰۱، 
بسته حمایتی دولت که چندی پیش توسط 

وزیــر اقتصــاد و دارایــی پیشــنهاد شــده بــود 
بــه مجلــس الحــاق و  بــه الیحــه بودجــه   را 

ارائه دهد.
نامــه،  ایــن  پیوســت  در  پورابراهیمــی 
پیشــنهادهایی را نیــز از طرف کانون نهادهای 
سرمایه گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس 

و اوراق بهــادار بــرای تکمیــل گــزارش بســته 
حمایتی دولت از بازارسرمایه ارائه کرد.

البتــه شــنیده ها حاکی از این اســت که 
رئیس جمهــوری پیشــتر دســتور اصــاح الیحه 
بودجــه را بــه رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 

داده است.

بــا  بــورس،  ســازمان  رئیــس  گفتــه  بــه 
توجــه بــه معامــالت مســتمر ســیمان و فوالد 
در بــورس کاال، پروژه هــای طرح نهضت ملی 
مســکن بــه راحتــی می تواننــد همه نیــاز خود 
به محصوالت را در قالبی شــفاف و از طریق 

بازار سرمایه تامین کنند. 
جملــه  از  مســکن  ملــی  نهضــت  طــرح 
طرح هایــی اســت که در کنــار دیگــر اقدامات و 
تصمیمــات دولت ســیزدهم، به عنــوان طرحی 
کان با حمایت مجلس و تصویب قانون جهش 

تولید مسکن وارد فاز عملیاتی و اجرایی شد.
مجید عشــقی درباره نقش بازار ســرمایه 

در راســتای کمــک بــه اجرای طــرح نهضت ملی 
مسکن به ایرنا گفت: اکنون این محصوالت در 
بورس کاال به صورت مستمر عرضه می شود و 
قیمت آن ها کاماً شفاف است و همه فعاالن 
ایــن حوزه می توانند محصــوالت مورد نیاز خود 

را از طریق این بازار خریداری کنند.
او ادامــه داد: در حــوزه ســیمان ســعی 
کردیم فرآیند صدور کد مشــتریان را تســهیل 
کنیم که در این رابطه ســازوکاری فراهم شــد 
تــا افراد به راحتــی بتوانند به صورت آناین و 
بــا کــد ســهامداری اقــدام بــه خرید ســیمان از 

بازار گواهی سپرده کاالیی بورس کاال کنند.

کــرد: کل ســیمان  عشــقی خاطرنشــان 
تولیــدی کشــور بــه صــورت هفتگــی در بورس 
کاال عرضه می شود و عرضه فوالد نیز در حال 
افزایش اســت، به طوری که در حوزه مقاطع 
فــوالدی رونــد رو به رشــدی داریــم و با عرضه 
کل زنجیــره تولید فوالد در بورس کاال شــاهد 

رونق تولید در صنعت فوالد خواهیم بود.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در 
پاسخ به این پرسش که قطعی گاز صنایع در 
زمســتان چــه تاثیــری در فعالیت شــرکت های 
ســیمانی و فــوالدی خواهــد داشــت؟ گفــت: 
یکــی از معضــات صنعــت ســیمان و فــوالد 

بــه  گاز  زیــرا  اســت  قطعــی گاز در زمســتان 
انــدازه ای کــه هم نیــاز خانگی را جواب دهد و 
هم پاسخگوی نیاز صنایع باشد وجود ندارد.

اســت  ایــن  مهــم  نکتــه  کــرد:  تاکیــد  او 
کــه برخــی صنایــع از ســوخت های جایگزیــن 
اســتفاده کننــد، بــه همیــن دلیــل امیدواریــم 
قطعی گاز کمترین آســیب را به صنایع بزند. 
البتــه ایــن آســیب در تابســتان نیــز بــه دلیــل 
قطعــی بــرق وجــود داشــت، امــا شــرکت ها با 
کــه در ســودآوری داشــتند  تغییراتــی  وجــود 
ثبــت  بــه  را  مطلوبــی  گزارش هــای  درنهایــت 

رساندند.

خصوصی ســازی  ســازمان  کل  رئیــس 
انتصــاب علــی عســگری به ســمت مدیرعامل 
هلدینــگ پتروشــیمی خلیج فــارس را رد کرد 
و گفت که این شرکت هنوز صورت جلسه ای 
ســازمان خصوصی ســازی  بــه  بررســی  بــرای 

ارسال نکرده است.
بــا  گفت وگــو  در  قربانــزاده  حســین 
خبرگــزاری فــارس، انتصــاب عبدالعلــی علــی 

هلدینــگ  مدیرعامــل  ســمت  بــه  عســگری 
پتروشــیمی خلیــج فــارس را رد کــرد و گفــت: 
مجامــع  صورت جلســات  قانــون،  مطابــق 
شــرکت هایی کــه ســهام عدالــت دارنــد، یا در 
فهرســت واگــذاری هســتند یــا واگــذار شــدند 
و دوره نظــارت و اقســاط آنهــا تمام نشــده، از 
جملــه تغییــر در اعضــای هیــات مدیــره حتمــا 

باید به تایید سازمان خصوصی سازی برسد.

هلدینــگ  شــرکت  کــرد:  تصریــح  او 
پتروشــیمی خلیــج فــارس هــم از جملــه ایــن 
شرکت هاســت و هنوز صورتجلســه ای به این 

سازمان ارسال نکرده است.
قربانــزاده افــزود: ضمنــا مطابــق مصوبه 
شــورای عالــی بــورس، اعمــال حقــوق مالکانه 
پایــان ســال  تــا  ســهام عدالــت غیرمســتقیم 
بایــد از ســوی دســتگاه های اجرایــی ذیربــط با 

هماهنگــی وزارت اقتصــاد صــورت گیرد و این 
اختیار وزارت اقتصاد از سوی وزیر اقتصاد به 
سازمان خصوصی سازی تفویض شده است.

رئیــس ســازمان خصوصی ســازی گفــت:  
هلدینگ پتروشــیمی خلیــج فارس حدودا ۲۴ 
درصد سهام عدالت غیرمستقیم دارد و هنوز 
بــرای معرفــی نماینــده ایــن ســهام با ســازمان 

خصوصی سازی هماهنگی نشده است.

تغییــر مشــهود ســرعت صــدور مجــوز و 
موافقــت اصولی تاســیس نهادهــای مالی در 
دوره جدید مدیریت ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار پــس از مصوبــه پیشــین ســازمان بــا 
موضوع رفع موانع و تســهیل صدور مجوزها 

دیده می شود.
بــرای  تــاش  پــی  گــزارش ســنا، در  بــه 
توســعه و رشــد نهادهــای مالــی و ســهامداری 
غیــر مســتقیم، در ســه هفتــه اخیــر موافقــت 
اصولــی چهــار شــرکت ســبدگردان، ۲ شــرکت 
مدیــره  هیــأت  در  ســرمایه گذاری  مشــاور 
و  تصویــب  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان 

بــه زودی ابــاغ خواهــد شــد، همچنیــن مجوز 
فعالیــت یــک شــرکت ســبدگردان و پــردازش 

اطاعات مالی نیز اباغ شده است.
پــس از توقــف بیــش از ۱۰ ســاله صــدور 
مجــوز کارگزاری هــا بــه دالیــل نامعلــوم، ایــن 
رویه در سال جاری تغییر کرده و از آبان سال 
جــاری تاکنــون موافقت اصولی ســه کارگزاری 
ابــاغ و ســه کارگــزاری دیگــر نیــز در هیــأت 

مدیره مصوب شده است.
و  پاگیــر  و  دســت  مقــررات  حــذف  بــا 
اســتعام های زمــان بر شــعار مجید عشــقی، 
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار مبنــی 

بر توســعه سهامداری غیرمســتقیم و تسهیل 
بــه  بــه خوبــی محقــق شــد  صــدور مجوزهــا 
طــوری کــه میانگین صــدور مجوزهــای ماهانه 
در مقایســه بــا دوره قبــل حدود ۲ برابر شــده 

است.
الزم به ذکر اســت در کنار افزایش کمی 
مجــوز نهادهــای مالــی، ارتقاء اســتانداردهای 
ایــن نهادهــا مانند حداقل ســرمایه مــورد نیاز 
هــم مــورد تاکیــد مدیریــت جدیــد بــوده کــه 
قوانیــن آن پیشــتر در هیــأت مدیــره ســازمان 

بورس به تصویب رسیده است.
بــه گــزارش ایرنا، در نخســتین روزهای 

آذر، مجید عشــقی، رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار بــا بیــان اینکــه رفــع انحصار در 
تأســیس نهادهــای مالــی از جملــه مهم ترین 
مأموریت های ســازمان بورس و اوراق بهادار 
اســت، افــزود: توســعه و عمق بخشــی بــازار 
ســرمایه از جملــه اهــداف اساســی در رفــع 
ســهولت  ایجــاد  و  مالــی  نهادهــای  انحصــار 
ایــن هــدف  امــا  اســت،  در صــدور مجوزهــا 
ســازمان بــورس را در اجــرای وظایف نظارتی 
خــود بیــش از پیــش، دقیق تــر کرده تــا مانع 
هرگونــه مشــکل احتمالــی بــرای ســهامداران 

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:

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

جبران توقف ۱۰ ساله صدور مجوز کارگزاری ها در 3 ماه

»مدیرعاملی علی عسکری هنوز تایید نشده است«
به گفته رئیس کل سازمان خصوصی سازی، صورت جلسات مجامع شرکت هایی که سهام عدالت دارند، یا در 

فهرست واگذاری هستند یا واگذار شدند و دوره نظارت و اقساط آنها تمام  نشده است، از جمله تغییر در اعضای 
هیات مدیره حتما باید به »تایید« سازمان خصوصی سازی برسد

رئیس سازمان بورس مطرح کرد: تحقق طرح مسکن دولت 
سیزدهم با کمک بازار سرمایه

پورابراهیمی مطرح کرد: لزوم الحاق بسته ۱۰  گانه 
حمایتی وزارت اقتصاد به الیحه بودجه ۱۴۰۱

رئیس کل بیمه مرکزی: امسال ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان خسارت پرداخت شد



 . چهار شنبه 22 دی 1400 .  سال هجدهم . شماره 4834 .  اعالنـــــــات

 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

آگهیمناقصه
فراخوانمناقصهعمومییكمرحلهایی)باارزیابیساده(

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 دوم(
) 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.	
 به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت 	 نقد  واریز وجه  واریزی اصل فیش  در خصوص ضمانتنامه های 

) 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

دبیرخانه محل تحویل ضمانتنامه  -107 اتاق   –  B پارت  اول  طبقه   – عملیاتی  پایگاه  – ساختمان  ایران  حفاری  ملی  – شرکت  فرودگاه  راه  از سه  باالتر  پاسداران  بلوار  اهواز- 
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

مدیریت بانک کشاورزی استان قزوین در نظر دارد، امالک مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی 
برمبنای قیمت پایه مزایده، در وضعیت موجود و به صورت نقد و اقساط بدون متصرف و متصرف دار به فروش 
برساند، متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک، دریافت اسناد مزایده ) برگه های 
شرایط شرکت در مزایده( از تاریخ 1400/10/22 لغایت 1400/11/02 و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 12 مورخ 
1400/11/02 ) به مدیریت بانک کشاورزی استان قزوین واقع در خیابان بوعلی واحد حقوقی ( مراجعه نمایند.

1-بانک کشاورزی در رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
2-پیشنهادهای فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط مردود است.

3-رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
4-سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک 
تضمین شده بانکی در وجه مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین به همراه سایر مدارک به واحد 

حقوقی مدیریت بانک کشاورزی استان قزوین واقع در خیابان بوعلی تحویل نمایند.
5- متقاضیان می توانند در موعد یاد شده )1400/11/04( با ارائه کارت شناسایی در جلسه بازکردن پاکات 

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

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

تخلیه ندارد.
8-کلیه امالک مشاعی متصرف دار در  وضعیت موجود واگذار می گردد و تخلیه ملک برعهده خریدار است.

9-تخلیه و تصرف امالک مشاعی برعهده برنده مزایده است و بانک هیچ گونه تعهدی در این زمینه ندارد.
10-ملکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود حداقل 10 درصد به صورت نقد و الباقی پس از انعقاد 
قرارداد به روش اجاره به شرط تملیک ، با اقساط حداکثر 60 ماهه و سود ابالغی مصوب شورای پول و اعتبار 
واگذار می گردد در صورتیکه مبالغ پیشنهادی خریداران، به طور مساوی باشد، اولویت فروش با شرایط نقدی 

است.
11-هزینه کارشناسی برعهده خریدار است و وی می بایست این هزینه را براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد 

قرارداد به صورت نقد در وجه بانک واریز نماید.
12- متقاضیان خرید امالک به صورت نقد و اقساط می بایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده) که به 
صورت نقد و اقساط در اختیار ایشان قرار می گیرد( صراحتاً اشاره به قبولی شرایط مدت و سود نرخ مورد 

نظر نمایند.
13-محل تحویل پاکت مبلغ پایه: قزوین- خ بوعلی مدیریت بانک کشاورزی قزوین) واحد حقوقی( می باشد.

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

بانک کشاورزی باشد.
14- متقاضیان الزاماً می بایست یک شماره شبا به نام خود متقاضی جهت برگشت مبلغ تضمین شرکت در 

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

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

مدیریت شعب بانک در استان قزوین

شناسه : 1258132
مزایدهنوبتاولبانككشاورزیاستـانقزوین
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ردی

شماره 
پرونده

پالک ثبتیآدرس ملک

عرصه )مترمربع(کاربری
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وضعیت 
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شرایط

16513

قزوین- اسفرورین-
 خیابان امام خمینی 

3591 فرعی از 4 
اصلی بخش 6

سکونی
345.26201م

صد و نود و شش 
ممیز یازده صدم سهم 

 مشاع از 

سیصد و چهل و 
 پنج ممیز 

بیست و شش 
 صدم سهم 

عرصه و اعیان

ف دارد
صر

مت

9.169.684.640

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

 با سازه نیمه اسکلت فلزی و سقف خرپایی با پوشش ورق فلزی و حدودا

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

 و سقف طاق ضربی - دارای انشعابات آب، برق، گاز

)سهم بانک به صورت مشاعی است(.

ساط
نقد و اق

26188

قزوین-شال
 

ضلع شرقی جاده شال به
 

سفهان
دان

 

ت
ف به سردش

معرو

1842 فرعی از 8 
 اصلی 

بخش 6

زمین مزروعی

82001942

گ عرصه و اعیان
6 دان

ف دارد
صر

مت

43,108,000,000

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

 دارای 870 متر مربع سالن مسقف و 1072 متر مربع تأسیسات جانبی غیر مسقف

و چاه آب با پروانه بهره برداری که تا تاریخ 1391/03/21 اعتبار داشته است.

ساط
نقد و اق

3
6368 
6171

ک-
آبی

 

ت آباد-جاده روستای
 روستای بهج

 

زاغه

1135 فرعی از 29 
اصلی مفروز و 

مجزی از 7 فرعی از 
اصلی مذکور بخش 

 16 آبیک
 و

1134 فرعی از 29 
اصلی مفروز و 

مجزی شده از 7 
فرعی از اصلی مذکور 

بخش 16

شاورزی  -دامداری
مجموعه ک

 عرصه دامداری 6622 

 و
114149.54 مساحت 

 زمین مزروعی

جمع کل عرصه 
 دو پالک

 117729

7261

گ عرصه و اعیان
6 دان

ف دارد
صر

مت

104.000.000.000

 عرصه ملک با کاربری دامداری و اعیانی شامل یک باب

ساختمان مسکونی کارگران و مهمانسرا به مساحت 195 متر مربع در دو طبقه 
-بهاربند و آبخور به مساحت 600 متر مربع -سیلوی سرباز نگاهداری علوفه به صورت 
شیبدار حدود 450 متر مربع- سالن سرپوشیده به عنوان انبار دام به مساحت حدود 
220 متر مربع - اصطبل روباز حدود 525 متر مربع- دیوار کشی محوطه و در ورودی 

حدود 165 متر مربع - یک حلقه چاه نیمه عمیق-برق سه فاز  32 آمپر-منبع آب 
 و هوایی 6000 لیتری

زمین مزروعی به صورت یکپارچه و دارای خاک حاصلخیز -دارای حقابه از شبکه کانال 
و چاه می باشد دارای یک باب استخر ذخیره آب به مساحت حدود 1600 متر مربع 
-سیستم آبیاری تحت فشار اجرا شده از نوع کالسیک ثابت می باشد. اصطبل باز 
1350 متر مربع-بهاربند 720 متر مربع- زایشگاه 250 متر مربع- محوطه سازی 1120 

متر مربع - دیوار کشی 166 متر

ساط
نقد و اق

4
5899
5900

ک- خاکعلی 
آبی

روستای عبدل آباد

305 فرعی از 24 
اصلی 

بخش 15

21000دامداری 

7765
 و دارای 1440 

متر 
دیوارکشی و 

حصار محوطه   
و  3000 متر 
مربع محوطه 

سازی

گ عرصه و اعیان
6 دان

ف ندارد
صر

مت

103.152.000.000

ملک مورد نظر به صورت یک واحد دامداری به مساحت  21000 متر مربع می باشد.
دارای اصطبل روباز-بهاربند-زایشگاه-محل نگه داری گاو شیری- سالن انبار - 

ساختمان کارگری- ساختمان اداری- سیلوی زمینی - فضای شیر دوشی-
فضای جانبی شیر دوشی-محوطه انتظار دام- موتورخانه-

سیستم جمع آوری کود-چاله ضدعفونی-باسکول و تأسیسات جانبی-
هانگار ماشین آالت-انشعاب برق و تأسیسات جانبی-
دیوارکشی  محوطه-محوطه سازی-منبع آب هوایی-

چاه سپتیک-شیر سرد کن-
دامداری مذکور با شرایط حاضر واگذار می شود و این بانک هیچ تعهدی در خصوص 

اخذ پروانه بهره برداری چاه آب نداشته و مسئولیت پیگیری مراتب به عهده خریدار می باشد.

نقدی
شهرداری گلستان در نظر دارد براساس مصوبات شورای شهر وآیین نامه مالی شهرداریها و بودجه مصوب سال 1400 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی 

با مشخصات ذیل اقدام نماید . 

بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صالحیت پیمانکاری مرتبط دعوت می شود برای دریافت و استرداد اسناد مناقصه عمومی یا در دست داشتن معرفی نامه، 
گواهینامه صالحیت و مدارک شناسایی ظرف مدت حداقل 10 روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی ) مطابق مندرجات اسناد ( به واحد امور مالی این شهرداری 
واقع در تهران – کیلومتر 25 جاده تهران ، ساوه – انتهای خیابان 24 متری شهید چمران – تقاطع بلوار والیت – جنب سالن ورزشی والیت – طبقه فوقانی 

ایستگاه 5 آتش نشانی شهرداری گلستان مراجعه نمایند .
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . شرکت کنندگان 5 درصد مبلغ کل را 
بصورت ضمانت نامه بانکی با واریز نقدی به حساب شماره 100810363191 نزد بانک شهر شعبه اسالمشهر یا شماره حساب 0106897220005 نزد بانک ملی 
شعبه شهرداری به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند . در صورت انصراف نفرات اول، دوم ، سوم سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری 

ضبط خواهد گردید . قیمت فروش اسناد 3/000/000 ریال می باشد . 

سید محمد میرزمانی شهردارشهرگلستان تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/10/15   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/10/22                          

شناسه آگهی: 1240877 ت دوم(آگهیمناقصـهعمومـی
) نوب

سپرده شرکت در مناقصه اعتبار پروژه موضوععنوان

450/000/000 ریال8/000/000/000 ریال تکمیل سالن ورزشی سلطان آبادتجدید مناقصه عمومی 

1/750/000/000 ریال 35/000/000/000 ریال احداث سالن ورزشی چند منظوره الهیه تجدید مناقصه عمومی 

روابط عمومی شركت پاالیش نفت آبادان انتشار نوبت اول : 1400/10/22 نوبت دوم : 1400/10/26

شناسه :  1257473 ت اول(فراخوانارزیابیكیفی
) نوب

شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت 
شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیراالنتشار 

و وب سایت شرکت پاالیش نفت آبادان به آدرس  WWW.ABADAN- REF.IR  درج و قابل مشاهده می باشد.
- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می 
آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از 
دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی )دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان( و مطالعه 
و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور 

در سامانه اقدام نمایند.
- تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری 
تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان 
حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط 
الزامی است، )عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود(

 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره، صالحیت 
شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان 
ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  عالوه بر بارگذاری اسناد)حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه 
تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه 
مذکور( و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، 
نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام 
نمایند. الزم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد 

مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 
- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت 
در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت 
سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت 

پاالیش نفت آبادان تسلیم نمایند.
- اطالعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پاالیشگاه- امور پیمانهای شرکت پاالیش نفت آبادان 

تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 061-53264476

ف
شماره مناقصه در ردي

دستگاه مناقصه گزار
 شماره مناقصه

موضوعدر سامانه ستاد
محل 
مبلغ برآورد پايه مدتاجرا

به ريال
 مبلغ تضمین شركت

برنامه زمان بندی مراحل مناقصه در مناقصه به ريال

2000092179000402مناقصه عمومی 100/77
SP2,SP3. تعمیرات اساسی مخازن شماره

 ROP واحد SP4,SP5,SP12.SP13
بهمراه خطوط لوله مربوطه

000ر000ر626817ر649ر339ر25016 روزآبادان

الف- آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 
1400/10/25 لغایت 1400/11/5

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: 
مورخ  1400/11/20

مناقصه عمومی یک مرحله 2
2000092179000420ای 00/81

اجرای عملیات تعمیرات ساختمان 
کارکنان و ساخت سایبان فلزی انبار پروژه 

شماره یک )1(
6 ماه و آبادان

000ر000ر340523ر165ر459ر710 روز

الف- آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 
1400/10/25 لغایت 1400/11/5

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: 
مورخ  1400/11/20

2000092179000421مناقصه عمومی 300/82
ارائه خدمات راهبری سیستم مکانیزه سلف 
سرویس و کنترل و صدور فیش غذا در کلیه 

رستوران های شرکت پاالیش نفت آبادان
دو سال آبادان

000ر000ر236ر5951ر271ر719ر24شمسی

الف- آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 
1400/10/25 لغایت 1400/11/5

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: 
مورخ  1400/11/20

2000092179000423مناقصه عمومی 400/76

اجرای عملیات زنگ زدایی و 
رنگ آمیزی مخازن ذخیره آب 

)601A,601B,603A,603B,604A,604B(
مجتمع آب مدار بسته

000ر000ر136ر5001ر666ر705ر24022 روزآبادان

الف- آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 
1400/10/25 لغایت 1400/11/5

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: 
مورخ  1400/11/20

مناقصه گزار : شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه البرز 
موضوع مناقصه :  راهبری و نگهداشت جایگاه شركتی كرج بصورت حجمی زمانی

تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی HSEو اسناد مناقصه : 
متقاضیان می توانند اسناد مناقصه  را از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی مناقصه تا پایان 
یكشنبه مورخ  26/ 10 /1400 از سایت http://setadiran.ir دریافت نمایند.  وقت اداری روز
آخرین مهلت تحویل پاكات پیشنهاد )شامل تضمین فرآیند ارجاع كار، اعالم نرخ، و سایر 
از طریق  ارسال  تا ساعت14:00 روز شنبه مورخ   09/ 11 /1400  و  اسناد مناقصه( حداكثر 

سایت مذكور می باشد.
 ارسال اصل تضمین فرآیند ارجاع كار  به آدرس: كرج، باالتر از میدان طالقانی، بعد از 
ساختمان دادگستری، ساختمان اصلی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه 

البرز، طبقه سوم، دبیرخانه كمیسیون مناقصات الزامی می باشد. 
 شماره تمــــاس دبـــیــرخـــانـــه كمیـــســیون منـــاقـــصـــات : 32542501-026 داخلی 2316 

دورنگار 026-32542506
كــــار: واریز سپرده نقدی به مبلغ  ارجـــاع  فــرآینـــد  نوع و مبلـــغ تضمیـــن شركــت در 
یا   39300000042 واریز  شناسه  با  ملت  بانك   9200010266 بحساب  954/000/000ریال 
ضمانتنامه بانكی معتبر معادل مبلغ فوق و یا سایر تضامین قابل قبول در بند »الف« ماده 

»6«  آئین نامه تضمین در معامالت دولتی. 
شرایط متقاضی : 

و  عمومی  خدمات  زمینه  در  رفاه  و  كار  تعاون،  اداره  از  معتبر  صالحیت  تائید  گواهی   -1 
قرارداد  انعقاد  زمان  در  مذكور  نامه  گواهی   : توضیح  گاز  و  نفت  تأسیسات  از  بهره برداری 

نیز باید دارای اعتبار باشد .

2- گواهینامه معتبر تأیید صالحیت ایمنی از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی) گواهینامه 
موقت جهت شركت در مناقصه به شرط قید نمودن عنوان »عقد قرارداد، تجهیز كارگاه 

و شروع به فعالیت« مورد قبول می باشد(
3- اساسنامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات شركت )برای اشخاص حقوقی(

4- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی و یا كارت اقتصادی )موضوع ماده 169 مكرر قانون 
مالیات های مستقیم(

5- تائیدیه گواهی امضای مجاز از دفترخانه اسناد رسمی
6- كسب امتیاز 60 از 100 در ارزیابی HSE بر اساس معیارهای ارزیابی شركت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ایران
7- خرید تمامی كاالهای مرتبط با اجرای قرارداد باید با تامین كیفیت و قیمت مورد تایید 

كارفرما از تولیدات داخلی باشد.
برنامه زمان بندی مناقصه : 

1- جلسه توضیح اسناد مناقصه، رأس ساعت.10:00 روزدوشنبه  04/  11  /1400 در ساختمان 
اصلی شركت ملی پخش    فرآورده های نفتی منطقه البرز به نشانی فوق برگزار می گردد.

2- ارزیابی اسناد و سایر مدارك مندرج در بند شرایط متقاضی مناقصه گران و تهیه و ارایه 
لیست مناقصه گران مجاز به كمیسیون مناقصات

3- گشایش پاكات مناقصه گران حائز شرایط رأس ساعت 10:00روز سه شنبه  12 /  1400/11 
اصلی  در ساختمان  مدعوین  سایر  و  گران  مناقصه  مناقصه،  كمیسیون  اعضای  با حضور 

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز انجام می گردد.
درج  و  اصالح  مربوطه  سایت  در  مراتب  مناقصه،  مراحل  بندی  زمان  در  تغییر  در صورت 

می گردد.

روابط عمومی  شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه البرزتاریخ انتشار نوبت اول : 20 /1400/10 نوبت دوم : 22/ 1400/10

شناسه آگهی : 1254731

ت دوم(آگهیمناقصهعمومییكمرحلهایشماره)شماره4-1400الف(
) نوب

شركت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقالم مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .

آگهیمناقصهعمومی             نوبت اول

                    روز چهارشنبه: 22/ 1400/10

* ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
روابط عمومی پتروشیمی مارونضمناً متقاضیان می توانند متن آگهی فوق را در سایت WWW.MPC.IR مالحظه نمایند .

 تضمین شركت

در مناقصه نحوه دریافت اسناد
آخرین مهلت 

ارسال پیشنهادات 
توسط فروشندگان

آخرین مهلت 
دریافت اسناد شماره تقاضا شماره 

مناقصه
نوع 

مناقصه موضوع

ف
ردی

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به ارزش 

2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت 
 در مناقصه به آدرس ایمیل

sghanavatei@mpc.ir 

10 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

5 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شركت
KAS-000654 1400-T-327

مناقصه 
عمومی

P/F 

 
 

BENTLY NEVADA

VIBRATION

MONITORING

1

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به ارزش 

2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت 
 در مناقصه به آدرس ایمیل

sghanavatei@mpc.ir 

10 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

5 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شركت
KAS-000567 1400-T-328

مناقصه 
عمومی

PARTS FOR

  FIREYE

 FLAMESAFEGUARD

CONTROL

2

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به ارزش 

2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت 
 در مناقصه به آدرس ایمیل

sghanavatei@mpc.ir 

10 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

5 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شركت
KAS-000574 1400-T-329

مناقصه 
عمومی

 CEAG 

EX - CONTROL

STATION

3

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به ارزش 

2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت 
 در مناقصه به آدرس ایمیل

sghanavatei@mpc.ir 

10 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

5 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شركت
KAS-980534 1400-T-330

تجدید 
مناقصه

P/F MASONEILAN

 GLOBE CONTROL

VALVE

4

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به ارزش 

2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت 
 در مناقصه به آدرس ایمیل

sghanavatei@mpc.ir 

10 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

5 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شركت
KAS-981215 1400-T-331

مناقصه 
عمومی

 P/F

 PEPPERL+FUCHS

DCS &PLC SYSTEM

5

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به ارزش 

2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی شرکت 
 در مناقصه به آدرس ایمیل

Lbalalzadeh@mpc.ir 

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شركت
KAS-980198 1400-T-332

تجدید 
مناقصه

 
MASONEILAN AIR

PRESSUREREGULATOR
6

ارائه ضمانت نامه بانكی 
شرکت در مناقصه به ارزش 

2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به آدرس 

Braeesi@mpc.ir ایمیل
14 روز پس از درج 

آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شركت
KAS-000817 1400-T-333

مناقصه 
عمومی

 PART FOR ETI
 RESIDUAL CURRENT

CIRCUIT BREAKER
7



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . چهار شنبه 22 دی 1400 .  سال هجدهم . شماره 4834 . 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای شـکراله نصیری شـکیب وکیل مالک صدیقه رسـتمی به اسـتناد به وکالت نامه 47500 مورخ 1400/9/15 دفتر 90 مشـهد و 2 برگ استشـهاد محلی که به امضا شـهود و به گواهی 
دفترخانـه شـماره 8 گرمسـار رسـیده مدعـی مـی باشـد که سـند مالکیت ششـدانگ پـالک 12/768 واقع در بخش فرور گرمسـار مورد ثبت – جلـد 349 صفحه 260 بعلـت نامعلوم مفقود 
و مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت لـذا مراتب به اسـتناد مـاده 120  آئین نامـه قانون ثبت آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به 
ملـک مرقـوم یـا وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود میباشـد از تاریخ انتشـار این آگهی ظرف مـدت ده روز اعتـراض خود را به ضمیمه اصل سـند مالکیت به این اداره تسـلیم و رسـید 
دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد و اال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و در صورت اعتراض اصل اسـناد ارائه نشـود نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنی 

 شناسه :  ۱۲۵۷3۱۴ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار- علی اکبر شاه حسینیطبـق مقررات اقدام خواهد شـد. شـماره چاپی سـند 926612

شهرداری پرند به استناد مجوز شماره 002114 مورخ 1400/10/11 صادره از 
شورای اسالمی شهر پرند ، درنظردارد اجرای پروژه احداث و ساخت سوله 
به  عمومی  مناقصه  طریق  از  را  پرند  شهر   137 شهری  مدیریت  سامانه 
پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با 

شرایط ذیل واگذار نماید. 
۱. موضوع مناقصه : احداث و ساخت سوله سامانه مدیریت شهری 137 

شهر پرند از محل اعتبارات داخلی بر اساس فهرست بهای راه و باند 1400
۲. محل اجراء پروژه: شهر پرند

3. مدت زمان اجرا:شش ماه
۴.  مبلغ اعتبار:30/000/000/000 ریال)سی میلیارد ریال(

: محل دریافت اسناد واحد  ۵. مهلت و محل توزیع و عودت اسناد 
امور پیمانهای شهرداری پرند میباشد.مهلت فروش و توزیع اسناد به مدت 
5 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 
لغایت پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/11/3 میباشد و مهلت 
تحویل و عودت اسناد به شهرداری ،پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 

1400/11/10 میباشد.

6. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:500/000/000 /1 ریال )یک میلیارد 
و پانصد میلیون( ریال 

۷. محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت:بازگشایی پاکات روز 
دوشنبه مورخ 1400/11/11 در شهرداری پرند میباشد.

۸. شهرداری در قبول یا  رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
۹. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

۱۰.هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال میباشد. 
ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صالحیت در رشته های مورد نیاز و 

تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.
الزم به ذکر است در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در 
مناقصه جهت انعقاد قرار داد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شد. اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان میتوانند 
جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس :کیلومتر 30 اتوبان تهران – ساوه، 

شهر جدید پرند،میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

 حمید رضا اله یاری
شهردار پرند نوبت اول : 1400/10/22               نوبت دوم : 1400/10/29

ت اول(آگهیمناقصهعمومی
) نوب

گازرسانی به کوی بنفشه 
اوزینه گرگان 

کــوی بنفشــه  بــه  بهره بــرداری گازرســانی  پــروژه 
اوزینه شهرستان گرگان طی مراسمی با حضور رمضان 
علی سنگدوینی نماینده شهرستان های گرگان و آق قال 
در مجلــس شــورای اســالمی، علــی طالبــی مدیرعامــل 
شــرکت گاز اســتان گلســتان، معاونــان و اهالــی کــوی 

مذکور برگزار شد.
 نرگس ایزدپناه، گلســتان_ در ابتدای این مراســم 
مدیرعامل شرکت گاز استان گزارشی از وضع گازرسانی 
بــه ایــن پــروژه ارائــه و از اتمــام عملیــات گازرســانی بــه 
ایــن منطقــه و خدمات شــرکت گاز به مــردم والیت مدار 
بــا تشــکر از  ابــراز رضایــت کــرد. علــی طالبــی  اســتان 
پیگیری هــای نماینده شهرســتان های گــرگان و آق قا در 
مجلس شــورای اســامی و فراهم کردن زمینه های الزم 
به منظــور اخــذ مجوزهــای مربوطــه افــزود: در این پروژه 
۱3۸۰متر لوله گذاری شــده و 6 میلیارد ریال نیز هزینه 
در برداشــته اســت، عاوه بــر اینکــه تعــداد ۵۰ خانوار از 

نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.
در ادامه، رمضانعلی سنگدوینی با تقدیر از تاش، 
خدمــات ارزشــمند مدیرعامــل و کارکنــان گاز گلســتان 
درزمینه گازرسانی و خدمات رسانی به مردم شریف این 
منطقــه، ایــن کار را اقــدام انقابــی و بســیار لذت بخش 
خواند که فرصتی مناســب برای خدمت رســانی صادقانه 
بــه مردم شــریف بــوده و باالتریــن عبادت نیز به شــمار 
روســتای   ۹۵ مجمــوع  از  اســت،  شــایان ذکر  مــی رود. 
شهرســتان گــرگان تعــداد ۹۴ روســتا قابلیت گازرســانی 
را داشــتند که ۹۱ روســتا تاکنون گازدار شده و 3 روستا 

نیز در مرحله اجرایی قرار دارند.

کمیته امداد مهاباد، امسال 
۲۷۰ فرصت شغلی برای 

نیازمندان فراهم کرد
 مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( مهاباد اعالم 
کــرد کــه طــی ۹ ماهه امســال با پرداخــت بیش از ۱۵۷ 
میلیارد ریال تســهیالت اشتغال زایی، برای ۲۷۰ نفر از 
نیازمندان تحت پوشــش این شهرستان فرصت شغلی 

ایجاد شده است.
احمــد نــوذری دیــروز در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
اظهار کرد: توانمندسازی و فراهم کردن زمینه کسب وکار 
یکی از رسالت های اصلی کمیته امداد است که در قالب 
اهــدای وام کــم بهــره در کنــار آمــوزش و مهارت آمــوزی به 

مددجویان به دنبال تحقق این امر هستیم.
او بــا بیــان اینکــه از مجمــوع کل تســهیات اهــدا 
شده، ۲۱۷ طرح ایجادی و ۵3 طرح نیز توسعه ای بوده 
است، اضافه کرد: کمیته امداد برای افرادی که متقاضی 
دریافت تســهیات هســتند، در قالــب کارگاه های ویژه، 
کــه در همیــن راســتا  آمــوزش می دهــد  را  مددجویــان 
 ۱۵۷ مهارت آمــوزی،  کاس هــای  از  نفــر   ۱۰۴ امســال 
نفــر از کاس هــای مقدماتــی و ۱۴۰ نفــر نیــز از بخــش 

پایداری سازی شغلی بهره مند شده اند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( مهاباد با بیان 
اینکــه اکنــون ۱۱۵ میلیــارد ریــال تســهیات بانکــی نیــز 
در مرحلــه تکمیــل پرونــده و پرداخــت قــرار دارد، گفت: 
از مجمــوع طرح هــای ایجــاد شــده تاکنــون ۱۱۸ طــرح در 

مناطق محروم و روستایی ایجاد شده است.
نــوذری اجــرای طرح هــای نویــن را از اولویت هــای 
اهــدای تســهیات کمیتــه امــداد دانســت و اظهــار کــرد: 
افراد تحت پوشــش شــامل سرپرســت خانوار و اعضای 
کمک معیشت بگیر، فرزندان ذکور همسفره، همسران 
بانــوان سرپرســت خانــوار و ســایر  بیــکار نوعروســان، 
واجدان شــرایط اشــتغال و دیگر نیازمندان به ترتیب در 

اولویت پرداخت این تسهیات قرار دارند.
او بیان کرد: میزان وام های پرداخت شــده از ۲۰۰ 
میلیون ریال تا ســقف یک میلیارد ریال بوده که بســته 

به نیاز متقاضی و همچنین وسعت طرح است.
مدیــر کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( مهابــاد از 
ســرمایه گذارانی که خواهان دریافت تسهیات در ازای 
بکارگیری افراد تحت پوشــش کمیته هســتند، استقبال 
کــرد و گفــت: بــه ازای بکارگیــری و جــذب هــر نفــر از 
ســوی ســرمایه گذار، یــک میلیارد ریال وام کــم بهره و یا 
پرداخــت بخشــی از حــق بیمــه مددجــوی جذب شــده از 
ســوی کمیته امداد پرداخت خواهد شــد که هم به نفع 
فرد ســرمایه گذار و هم کمکی به توانمندســازی مددجو 
اســت. نــوذری اضافــه کــرد: در همیــن زمینــه امســال 
۸۸ نفــر از مددجویــان تحــت کمیتــه امــداد مهابــاد بــا 

درخواست سرمایه گذار جذب بازار کار شده اند.
هــدف کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( از پرداخت 
تســهیات اشــتغال زا، اســتقال اقتصــادی و خودکفایی 
محرومان و نیازمندان جامعه است تا آنان با خودکفایی 

از چرخه حمایتی این نهاد خارج شوند.
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 تکمیل برداشت

 نمونه های ژئوشیمیایی و 
کانی سنگین خراسان جنوبی 

تا پایان دی ۱۴۰۰
مدیــر بخــش الیــه ژئوشــیمیایی پــروژه خراســان 
برگــه    ۲۰ پهنــه  ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  جنوبــی 
یک پنجاه هزارم در مساحتی در حدود ۱۵ هزار کیلومتر 
مربع تهیه خواهد شــد، خاطرنشــان کرد که این پروژه 
از مهر امســال آغاز به کار کرد و خوشــبختانه برداشت 
حدود ۱۰ هزار نمونه ژئوشیمی و کانی سنگین در این 
پهنه از ســوی کارشناســان بخش ژئوشیمیایی سازمان 
زمین شناســی و اکتشــافات معدنی در تهــران و مراکــز 
اســتانی به پایان رســیده اســت و تا پایان دی به اتمام 

می رسد.
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان زمین شناســی 
زواره  محمدامیــن  ســید  کشــور،  اکتشــافات معدنی  و 
مقیــاس  در  برگه هــا  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  طباطبایــی 
تولیــد  اطاعاتــی  الیــه  ســه  در  و  یک پنجاه هــزارم  
می شــوند کــه یکــی از ایــن الیه ها نقشــه ژئوشــیمیایی 
اســت، تصریــح کــرد: اکنــون فعالیت هــای مربــوط بــه 
طراحــی، عملیات و برداشــت صحرایــی ۲۰ برگه انجام 
شــده و نمونه های ژئوشــیمیایی به آزمایشــگاه منتقل 
شده و نمونه های کانی سنگین نیز پس از آماده سازی 
بــه  مگنت گیــری(  و  برموفرم گیــری  و  )الوکشــویی 
کارشناســان بخش مطالعات نمونه های کانی ســنگین 

تحویل داده شــده است.
او خاطرنشــان کــرد: تمــام تــاش کارشناســان در 
بخش ژئوشیمیایی بر این امر استوار بود که به بهترین 
شــکل ممکــن ایــن مطالعــات انجــام شــود تــا بتوانیم به 
داده های مفید و ســودمند برای بخش اکتشــاف کشــور 

دست یابیم.
در پایــان مدیــر بخــش الیــه ژئوشــیمیایی پــروژه 
برگه هــای  سرپرســت های  کلیــه  از  جنوبــی  خراســان 
ایــن  در  کارشناســان همــراه  ناظــران،  ژئوشــیمیایی، 
پــروژه، کارشناساســان بخــش مطالعــات نمونه هــای 
آماده ســازی  بخــش  همــکاران  ســنگین،  کانــی 
تشــکر  تکنســین ها  کلیــه  و  کانی ســنگین  نمونه هــای 

و قدردانی کرد.

بازگشت ۵۵ درصد 
 واحدهای راکد شهر ری

به چرخه تولید
فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری اعــالم کــرد کــه از 
مجمــوع 3 هــزار و ۲۲۵ واحــد تولیــدی در حوزه هــای 
و  دســتی  صنایــع  و  کشــاورزی  صنفــی،  صنعتــی، 
گردشــگری ۱۵۸ واحــد راکــد بودنــد کــه درســال جــاری 
حدود ۸۷ واحد یعنی ۵۵ درصد آن ها به چرخه تولید 

بازگشته اند.
به گزارش ایرنا، حســین توکلــی کجانی ادامه داد: 
ایــن درحالــی اســت کــه از مجموع ۲ هــزار و ۲۴۹ واحد 
تولیــد صنعتــی و صنفی شهرســتان ری تعــداد ۹6 واحد 
همچنان راکد هستند و همه بخشداران و دستگاه های 
متولــی بایــد به نحوی اقدام کنند که این واحدها نیز به 

چرخه تولید بازگردند.
او خاطرنشــان کــرد: 63 واحــد در بخش صنعتی و 
صنفی، ۱۴ واحد در بخش کشاورزی و ۱۰ واحد تولیدی 
نیــز در حــوز صنایع دســتی و گردشــگری در ســال جاری 

احیا و فعالیت خود را از سرگرفتند.
معــاون اســتاندار تهــران ادامــه داد: از مجمــوع ۹6 
واحــد راکــد صنعتــی و صنفــی این شهرســتان، ۷6 مورد 
آن در داخل شــهرک های صنعتی و ۲۰ واحد آن نیز در 

خارج از این شهرک ها مستقر هستند.
از  بهــره  کــم  پرداخــت تســهیات  توکلــی کجانــی 
محل اعتبارات تســهیات بنیاد برکت، تبصره ۱۸ قانون 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ روســتایی و عشــایری، تبصــره ۱6 
قانون بودجه )اعتبارات دستگاه های حمایتی بهزیستی 
به منظــور  اقدامــات  مهم تریــن  از  را  امــداد(  کمیتــه  و 
راه انــدازی مجــدد واحدهــای راکــد و تعطیــل شهرســتان 

ری برشمرد.
او اضافــه کــرد: مهم تریــن درخواســت متقاضیان و 
تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت این واحدهای تولیدی 
معافیت هــا،  بهــره،  کــم  تســهیات  تخصیــص  شــامل 
افزایــش  توســعه  طــرح  و  مالیاتــی  بخشــودگی جرائــم 

محصول واحدهای تولیدی است.

اخبـــــــــــــــــار

فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل   
تربت حیدریه اعالم کرد که اجرای طرح ملی 
آبرســانی ایــن شــرکت با صــرف ۴3۰ میلیارد 
ریــال هزینــه تــا کنــون ۷3 درصــد پیشــرفت 

فیزیکی دارد.

علیرضا عباســی دیروز در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: برای تکمیل ۲۷ درصد باقیمانده که 
از سال ۸۱ عملیات اجرایی آن آغاز شده، 3۰۰ 

میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است.
عملیــات  تکمیــل  بــرای  داد:  ادامــه  او 

رئیــس گــروه توســعه آبزیــان آب هــای 
داخلــی اداره کل شــیالت اســتان بوشــهر از 
اخذ مجوز تولید تجاری طرح تکثیر و پرورش 
صدف خوراکی این استان به عنوان نخستین 

پروژه کشور در این بخش خبر داد.
ماندانــا شمســی زاده دیــروز درگفت وگــو 
بــا ایرنــا افزود: : بــا حمایت اداره کل شــیات 
بوشــهر نخســتین مجوز ایجاد مزرعه تکثیر و 
پــرورش صــدف خوراکی در کشــور در اســتان 
بوشــهر بــا ظرفیت تولید ســاالنه ۱۰ تن صادر 

شد.
او ادامه داد: پروژه تولید صدف خوراکی 
فنــاوری جدیــدی اســت کــه این ســرمایه گذار 
امــروز توانســته به اطاعــات تخصصی آن در 
کشــور دســت یابد و بیشــتر ادوات مورد نیاز 
بخــش تکثیــر و پــرورش را بــه صــورت دســت 

ساز طراحی و مهندسی کرده است.
این مسئول یادآوری کرد: پروژه تکثیر و 
پــرورش صدف خوراکی برای نخســتین بار در 
کشــور در ســال ۱3۹3 در شهرســتان بوشــهر 
بــا تائیدیــه رســمی از اداره کل شــیات ایــن 

اســتان در منطقه جزر و مدی دریا به صورت 
تخصصی و پایلوت اجرا شد.

شمســی زاده بیــان کرد: مجــری پروژه به 

مدت چهار سال اقدام به جمع آوری اطاعات 
تکثیــر و پــرورش در مناطــق ســاحلی اســتان 
بوشــهر کــرد تــا بتوانــد، فنــاوری تولیــد صدف 
خوراکــی را بــه دســت آورد و پــس از آن در 
مــدت ســه ســال فعالیــت خــود را در محیــط 
بســته پرورشــی ادامــه داد و بــه نتایج بســیار 
مثبــت در زمینــه تکثیــر و پــرورش صــدف در 

مقیاس تجاری دست یافت.
او تاکید کرد: پروژه تولید صدف خوراکی 
فنــاوری جدیــدی اســت کــه ایــن ســرمایه گذار 
امــروز توانســته به اطاعــات تخصصی آن در 
کشــور دســت یابد و بیشــتر ادوات مورد نیاز 
بخش تکثیر و پرورش را به صورت دست ساز 

طراحی و مهندسی کرده است.
آب هــای  آبزیــان  توســعه  گــروه  رئیــس 
بوشــهر  اســتان  شــیات  کل  اداره  داخلــی 
بومــی  صــدف  از  پــروژه  ایــن  در  کــرد:  بیــان 
و  می شــود  اســتفاده  »ساکوســتراکوکوالتا« 
بــا توجــه به بومی بــودن گونه نیــازی به ورود 
گونــه جدیــد بــرای تولیــد و همچنیــن غــذای 
کنســانتره در طــول پــرورش نیســت کــه ایــن 

خــود از آلودگی هــای محیــط زیســت و هزینه 
باالی پرورش می کاهد.

شمســی زاده بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه 
بیشــتر جنبــه صــادرات دارد، افــزود: هزینــه 
تولیــد هــر کیلــو صــدف خوراکــی ۱۲۰ هــزار 
تومــان، هزینه حمل هر کیلــو ۲۵هزار تومان 
و قیمت فروش در امارات هر کیلو ۹۰۰ هزار 

تومان است.
او یــادآور شــد: از ایــن محصــول بــرای 
همچنیــن  دارویــی،  خوراکــی،  اســتفاده 
اســتفاده  صنعــت تصفیــه فاضــاب شــهری 
می شــود و باتوجه به فیلتراسیون قوی گونه 
پرورشــی می تــوان بــرای کاهش بــار آلودگی 
آب خروجــی مــزارع پــرورش میگــو و دیگــر 

آبزیــان از آن بهره برد.
ایــن مســئول افــزود: ایــن پــروژه تائیدیه 
اداره کل شیات، محیط زیست و دامپزشکی 
آبزیــان  راهبــری  کمیتــه  بوشــهر،  اســتان 
اســتانداری، پــارک علــم و فنــاوری و موافقــت 
اصــول نظــام مهندســی را گرفتــه و به عنــوان 
واحد برتر در صنایع کوچک به شمار می رود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
اردبیــل تاکیــد کرد کــه وضع زیســت محیطی 
تصفیه خانــه فاضــالب شــهری اردبیــل مــورد 

تایید نیست.
بــه گــزارش ایرنــا، ســعید شــهند دیــروز 
اردبیــل  فاضــاب  تصفیه خانــه  از  بازدیــد  در 
بیــان کــرد: تصفیه خانــه فاضاب این شــهر با 
وجود اقدام های صورت گرفته، همچنان یکی 
از معضــات مهــم زیســت محیطی اســتان بــه 

شمار می رود.
او افــزود: بنابــر بازدیدهــا و نمونه برداری های 
صــورت گرفتــه، پســاب خروجــی تصفیه خانــه 

فاضاب شهری اردبیل خارج از حد استاندارد 
است و در همین زمینه اخطاریه های الزم  به 
شرکت آب و فاضاب استان اردبیل نیز داده 

شده است.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اردبیل در ادامه از مســئوالن ذی ربط خواست 
تــا بــرای رفــع مشــکات در ایــن حــوزه و حــل 
مشکات زیست محیطی تصفیه خانه فاضاب 

شهری اردبیل اقدام فوری به عمل آورند.
همچنیــن رئیــس اداره حفاظــت محیــط 
زیســت شهرســتان اردبیــل بــا ارائــه گزارشــی 
از آخریــن وضع موجــود محل تخلیه فاضاب 

در زیــر پــل زره ناس، خواســتار اصاح ســریع 
نواقص موجود در محل شد. 

فاضــل عبــدی افــزود: شــهرداری منطقه 
پنــج اردبیل موظف اســت بــا هماهنگی اداره 
آب و فاضــاب شــهری اردبیل ظــرف مدت ۱۰ 
روز اقدام به ساماندهی محل تخلیه فاضاب 
خانگــی از ســوی لجن کش هــا در محدوده پل 

زره ناس کند.
فاضــاب شــهری  و  آب  کــرد:  اظهــار  او 
اردبیل نیز باید تا یک هفته یک حلقه منهول 
را  را حــذف و خروجــی آن  فاضــاب شــهری 
به صــورت کامــل مســدود کنــد کــه بــه شــکال 

غیرمجــاز در داخــل رودخانــه بالیقلــو )نزدیک 
پل زره ناس( تعبیه شده بود.

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
شهرســتان اردبیــل از شــهرداری منطقــه پنــج 
اردبیل هم خواست تا به الیروبی و پاک سازی 
تمامی پسماندهای داخل رودخانه بالیقلو در 
محدوده پل زره ناس در ۱۰ روز آینده بپردازد.
اردبیــل بــا جمعیــت بیــش از ۵۰۰ هــزار 
نفر، دارای پنج منطقه شــهری اســت و اکنون 
۴۰ درصد شــهروندان آن از شــبکه جمع آوری 
اســتفاده  مرتبــط  انشــعابات  و  فاضــاب 

می کنند.

بین المللــی  نمایشــگاه  مدیرعامــل 
از  برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  زنجــان  کاســپین 
نمایشــگاه های  در  اســتان  کارخانه هــای 
تخصصــی شــرکت نمی کنند؛ امــا برای حضور 
در نمایشــگاه خــارج از اســتان عالقــه نشــان 
می دهنــد، تاکید کرد که این باورپذیر نبودن 
بخش خصوصی موجب رکورد سرمایه گذاری 

شده است.
ســیدرضا قندیلــی دوشــنبه در نشســت 
بــا خبرنــگاران اســتان، نمایشــگاه بین المللــی 
و  کــرد  عنــوان  اســتان  توســعه  پیشــانی  را 
افــزود: این مجموعه مزیتی مهم برای اســتان 
محســوب می شــود، چراکه با همراهی بخش 
اســتان  رســانه های  و  خصوصــی  دولتــی، 
می تــوان گام مهمی در مســیر رونق و آبادانی 

زنجان برداشت.

او اظهــار کــرد: برخــاف بخــش دولتــی، 
بخش خصوصی استان همتی برای حضور در 
نمایشــگاه ندارد، سرمایه گذاران باید در زمان 
برپایی نمایشــگاه تخصصی وارد میدان شوند 
و برنامــه  خــود را عملــی کننــد، بــر ایــن مبنــا 
انتظار می رود تا شرکت های بزرگ زنجان نیز 
از ایــن فرصت پیش آمــده نهایت بهره برداری 

را داشته باشند.
ایــن مســئول ادامه داد: بــا وجود تمامی 
اقداماتــی که در حوزه تســهیل گری می شــود؛ 
متاســفانه از دورتریــن اســتان های کشــور و 
حتی سایر کشورها برای حضور در نمایشگاه 
و شــرکت در آن اســتقبال می کننــد اما برخی 
از شــرکت های زنجان رغبتی برای شــرکت در 
نمایشــگاه ندارنــد و ایــن در حالــی اســت کــه 
آن ها برای حضور و شــرکت در نمایشــگاهای 

تهران و ســایر اســتان ها عاقــه زیادی از خود 
نشان می دهند.

بین المللــی  نمایشــگاه  افــزود:  قندیلــی 
کاســپین تمامی اســتانداردها و زیرســاخت ها 
را دارد؛ امــا متاســفانه در چنــد ســال گذشــته 
به دلیل برگزاری نمایشــگاه های غیرتخصصی 
برنامــه  ایــن خصــوص  در  کــه  دیــده   صدمــه 
مشخص برای برپایی نمایشگاه های باکیفیت 

تدوین شده است.
نخســتین  برگــزاری  بــه  توجــه  بــا  او 
نمایشــگاه پــس از ۲ ســال تعطیلی بــا عنوان 
متوســط  و  کوچــک  صنایــع  »توانمندی هــای 
شــهرک های صنعتی اســتان« در مهر امســال 
گفــت: تــا کنــون ۸ نمایشــگاه در کاســپین به 
صــورت تخصصــی در زمینــه صنایــع کوچک و 
متوســط، کشاورزی، مبلمان، معدن، خودرو، 

پژوهش، صنعت ســاختمان و صنایع دســتی 
برپا شده است.

بین المللــی  نمایشــگاه  مدیرعامــل   
کاســپین زنجان با بیان خســارت بیش از پنج 
میلیــارد تومانی ایــن مجموعه در دوران کرونا 
خاطرنشــان کــرد: برخاف برگزاری نمایشــگاه 
در دوران کرونایی در اســتان های کشــور، این 

مهم در زنجان برگزار نشد.
قندیلــی تصریــح کــرد: در دوران کرونــا 
حــدود ۱۰ نفــر از نیروهــای فعــال نمایشــگاه 
از  ناشــی  اقتصــادی  مشــکات  علــت  بــه 
تعطیلی های اجباری کرونایی با این نمایشگاه 
قطــع همــکاری کردنــد و ایــن در حالــی اســت 
که مجموعه مشــکاتی در پرداخت قبوض به 
شرکت های خدماتی بدهی داشت و پرداخت 

حقوق کارکنان با معضاتی مواجه شد.

پیشرفت ۷3 درصدی طرح آبرسانی به تربت حیدریه
ایــن طــرح، حفــر چهار حلقــه چــاه در منطقه 
تاسیســات  اتاقــک،  ســاخت  جعفرآبــاد، 
برق رســانی و نیــز اجــرای خطــوط انتقــال بــه 

میزان ۱۵ کیلومتر نیاز است.
فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
تربت حیدریــه در بیــان اهــداف اجــرای طــرح 
ملــی تامیــن آب تربت حیدریــه که قرار اســت 
ســال آینــده بــه اتمــام برســد، گفــت: هــدف 
ایــن  ایــن طــرح تامیــن آب پایــدار  از اجــرای 

شهرستان است.
عباســی افــزود: اگــر اعتبــار ملــی طــرح 
آبرســانی شــهر تربت حیدریه امســال مسدود 
شــود؛ در عمــل ضربه بزرگی بــه تامین اعتبار 
طرح های آبرســانی این خطه وارد خواهد آمد 
کــه در ایــن ارتبــاط پیگیری هــای الزم در حــال 
انجام اســت و امید اســت اعتبارات طرح ملی 
آبرســانی بــه ایــن خطــه حداقل ۲ ســال دیگر 

تمدید شود.
او در بیــان ضــرورت اجــرای طــرح ملــی 
آبرسانی تربت حیدریه اظهار کرد: خشکسالی 
و کاهــش نــزوالت آســمانی و افزایــش دمــای 
هوا در سال جاری بی سابقه بود و قطعی برق 

تابستان امسال را تاکنون طی هیچ سالی در 
اســتان تجربــه نکرده  بودیــم و با توجه به این 
کــه در ایــن شهرســتان و ۱۲۰ روســتای تحــت 
پمپــاژ  ایســتگاه های  شــرکت،  ایــن  پوشــش 
متعددی وجود دارد، اوضاع بسیار خاصی در 

تامین آب شهروندان حاکم شده  است.
فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
تربت حیدریــه گفــت: شــیوع بیمــاری کرونــا و 
نیاز مبرم شهروندان به آب نیز باعث افزایش 
مصرف ۹۵ هزار مشــترک در شهرستان شده 
اســت و وضــع بــه گونــه ای اســت کــه بــا هــر 
اوج گیری بیماری کووید ۱۹، مصرف مشترکان 

حداقل 3۰ درصد افزایش می باید.
عباســی افــزود: بــا وجود اینکــه با تاش 
همــکاران شــرکت در ســطح شــهر و روســتا، 
اوضــاع مدیریــت شــده  اســت؛ ولی بررســی و 
تحلیل هــای صــورت گرفتــه، بیانگر مشــکات 
جدی در تامین آب شــهر تربت  حیدریه است 

که باید بر طرف شوند.
نفــری  هــزار   ۲۲۵ شهرســتان  مرکــز 
تربت حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد 

واقع است.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان: باورپذیر نبودن 
بخش خصوصی موجب رکود سرمایه گذاری در زنجان شده است

مدیر کل حفاظت محیط زیست اردبیل: وضع تصفیه خانه 
فاضالب استان مورد تایید نیست

مجوز تولید نخستین پروژه تکثیر و پرورش 
صدف خوراکی کشور در بوشهر صادر شد
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روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

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

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

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

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

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

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

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی . چهار شنبه 22 دی 1400 . 9جمادی الثانی 1443 . 12 ژانویه 2022 .
. سال هجدهم . شماره 4834

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
دولت  الكترونیكی  تداركات  سامانه  طریق  از  منحصراً  پتروشیمی،  فناوری  و  پژوهش  نام شركت  به  مركزی 

)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 آدرس  به  شركت  سایت  روی  بر  كیفی  ارزیابی  فرم  نمونه  و  فنی  مشخصات  جزئیات   -
قابل مشاهده است. 

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

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

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

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

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

شناسه آگهی: 1256675

آگهیمناقصهعمومییكمرحلهایهمراهباارزیابیكیفیمناقصهگران
ت دوم(كدفراخوانپایگاهاطالعرسانيمناقصات:53.106.021

) نوب

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

فقط به قله فکر کن
راضیه حسینی

مــرد دســت زن را گرفــت و گفــت: »مــا می تونیــم. 
اصــاً بــه راه مونــده، فکــر نکــن... فقــط قلــه رو تجســم 
کن.« زن در چشمان مرد نگاه کرد و سرش را به نشانه 
تأییــد تــکان داد. هر دو شــروع به حرکت کردند. شــیب 
مســیر، خیلی زیــاد بود 
و گاهــی بــه نفس نفس 
می افتادند. زن کپســول  
از  را  اکســیژن  کوچــک 
روی  و  درآورد  کیــف 
گذاشــت.  مــرد  دهــان 
تــا  نشســتند  کمــی 
اســتراحت کنند. دوباره 
شروع به حرکت کردند. 
مرد بطری آب معدنی را به زن داد و با لبخندی امیدوار 
بــه او نگاه کرد. هنوز مســیر زیــادی باقی مانده بود. هر 
دو عزم شــان بــرای صعود جــزم بود. نمی خواســتند از پا 
بایســتند. مســیر طوالنی و شــیب باال، داشــت هر دو را 
از پــا می انداخــت. مــرد در یــک لحظه قفســه ســینه اش 
را فشــار داد و نشســت. آرام در چشــمان زن نــگاه کــرد 
و گفــت: »تــو برو. مــن نمی تونم...ایــن دیگه نفس های 

آخره.«
زن اشک چشم هایش را پاک کرد و گفت: »محاله 
بی تو برم...بلند شود... طاقت بیار مرد...به انتظارمون 

فکر کن...به لحظه رسیدن.«
مــرد دســتان زن را فشــرد و گفت:»مــن نباشــم تو 

سریع تر می رسی.«
زن گفت: »تو نباشی هرگز نمی رسم.« 

مــرد انــگار جانی دوباره گرفت. بلند شــد، آرام آرام 
شــروع بــه حرکــت کردنــد. تاریکــی، ســرما، ارتفــاع باال، 
هیچ کــدام نتوانســتند آن دو را از پــا در آورنــد. ســرآخر 
هر دو سینه خیز به راه ادامه دادند، ولی ناامید نشدند. 
باالخــره لحظــه موعــود فــرار رســید. زن و مــرد بــا 
آخرین توان و نیروی شان روی قله ایستادند و به جایی 
که ســال ها در آرزوی رســیدنش بودند نگاه کردند. مرد 
به زن گفت: »حاال وقتشه« زن با تکان دادن سر تأیید 

کرد و گفت: »آماده ای؟«
را  نــگاه کردنــد. کلیــد   هــر دو در چشــمان هــم 
چرخاندنــد، در بــاز شــد و باالخره توانســتند بعد از صد 
و بیســت ســال یک واحد هفتادمتری در طبقه هشــتم 
آپارتمانی بدون آسانسور بخرند و به آرزوی جوانی شان 

برسند. 
 صد و بیست سال پیش بود که از اخبار شنیدند 
»عضــو هیــات رئیســه مجلس: امروز ســه دهک جامعه 
بــرای خریــد یــک واحــد ۷۰ متری ۱۲۰ ســال بایــد انتظار 
بکشند« و از آن روز تصمیم گرفتند هرطور شده منتظر 

و زنده بمانند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

مهرداد مظفری – علی دماوندی کناری 

اقتصاد ایران سال هاســت با چالش ها و 
ابرچالش های بســیاری مواجه اســت؛ اقتصاد 
بزرگ و پر از پتانســیلی که از رشــد و توســعه 
جــا مانــده و مدت ها اســت که درگیــر تحریم، 
دیگــر  امــروزه  اســت.  بــد  حکمرانــی  و  تــورم 
بحران هــای اقتصــاد ایــران از تعداد انگشــتان 
نهادهــای  از   اســت؛  کــرده  تجــاوز  دســت 
رشــد  دولــت،  ناکارآمــدی  فســاد،  ضعیــف، 
اقتصادی کم، چشم انداز محدود رشد، تصویر 
مخــدوش بین المللــی گرفتــه تــا  بحــران آب و 

محیط زیست،  تورم، بیکاری و... .
حــل چالش هــای مزمــن ایــن اقتصــاد و 
مدلــی  گــروی  در  تــورم  یعنــی  آن  مهمتریــن 
برای رشــد پایدار و فراگیر اســت، مدلی که در 
برگیرنده اصاحات ساختاری باشد.  تم اصلی 
کتاب قلم ســفید، قلم ســیاه  بحث حکمرانی 
شایســته در  حــوزه  صنعــت اســت.  ارتقــای 
نظــام تدبیــر و بــه عبارتــی همــان حکمرانــی 
شایســته در ایــران مهمترین مســاله ای اســت 
کــه بایــد در بــاب آن گفت وگــوی اجتماعــی و 
ایــن کتــاب،  موثــری صــورت گیــرد. از منظــر 
ایــران راه دشــواری را بــرای توســعه در پیــش 
دارد و نقطــه شــروع موثــر برای رفع گسســت 
و  همــکاری   صنعــت،  حــوزه  در  حکمرانــی 
هماهنگی سه بخش دولت، بخش خصوصی 

و  جامعه مدنی است .
نشــان  توســعه یافته  تجربــه کشــورهای 
می دهد، جوامعی به توســعه اقتصادی دست 
یافته انــد کــه از یــک صنعــت پویــا، باالنــده و 
پیشــرو برخــوردار بوده انــد. بــه همیــن دلیــل  
برای رســیدن به جایــگاه مطلوب اقتصادی در 
ســطح کان نیــاز مبرمــی به صنعتی پیشــران 

و قدرتمنــد بــر پایــه فنــاوری، رقابت پذیــری و 
نیــز بازارهــای فراگیر صادراتی وجود دارد. اگر 
ذهنیت حکمرانی با محوریت توسعه صنعتی 
نباشــد، بعید اســت که ســایر مســائل مربوط 
بــه رشــد صنعــت نیز تحقــق پیدا کنــد. چراکه 
توســعه صنعتــی دانــش و ابزار مــدرن را برای 
پیشــرفت در تمامی حوزه ها در اختیار جامعه 
قــرار می دهــد و بــه همین دلیل اســت که اگر 
ایــن ذهنیت برای تصمیم گیران و رهبران یک 
جامعه شــکل بگیرد، انعکاس آن در الیه های 

بعدی نیز تبلور پیدا می کند.
پــس از موضــوع مهم ذهنیــت حکمرانی 
توســعه گرا، نوبــت بــه بســتر توســعه صنعتی 
می رســد کــه در صــورت فراهــم شــدن چنیــن 
بســتری، سیاســت های توســعه صنعتــی بــه 
را  ســرمایه گذاری  پایه هــای  تــا  آمــده  میــدان 
شــکل دهــد.  چالــش اصلــی مــا اراده و فهــم 
ضــرورت توســعه صنعتــی اســت و در تمــام 
کشــورهایی کــه بــه توســعه صنعتــی دســت 
یافته انــد، دولت ها نقش مهمی در این زمینه 
ایفا کرده اند؛ فارغ از اینکه لزوما در سیســتم 
سرمایه گذاری حضور مستقیم داشته باشند. 
فصــول مختلــف این کتــاب ضمن تاش 
بــرای برانگیختــن حساســیت ها در خصــوص 
توســعه کشــور، تــاش کــرده اســت الگویی را 
برای برون رفت از راه گمگشــته توســعه ایران 
بــا تمرکــز بر  توســعه صنعتــی بیابــد. امروزه، 
نیازمنــد  هــر جامعــه ای  پیشــرفت  و  توســعه 
برنامه ریــزی هدفمند و تدوین اســتراتژی های 
توســعه گرایانه در تمامی ابعاد توســعه است. 
پایــدار  توســعه  بــه  میــان دســتیابی  ایــن  در 
نیازمنــد انجــام فرآیند عمیقی در تمامی ابعاد 
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  سیاســی،  اقتصــادی، 
حتــی محیــط زیســتی اســت. از ســوی دیگــر، 
رویکردهــا و الگوهای توســعه در هر کشــوری 
تنها با نگاه همه جانبه در تمامی ابعاد توسعه 
تضمیــن نمی شــود؛ بلکه توجه بــه ویژگی ها و 
شــرایط مکانــی و بومــی آن کشــور در تدویــن 
رویکردهــا و مــدل توســعه آن کشــور نقشــی 
حیاتــی دارد. از الگوهــای مختلــف حکمرانــی 
)نظیر حکمرانی به مثابه شبکه های ارتباطی، 
حکمرانــی به مثابــه حداقل کــردن بخش های 
دولتــی، حکمرانــی بــر مبنــای کنتــرل قانونــی 
و...(  نیــز مــاک مدنظــر بایــد حکمرانــی بــر 
مبنــای عملکــرد دیــده شــده چــرا کــه الگــوی 
عمل گرایانه محســوب می شــود و به کارایی و 
اثرگــذاری حکومت کمــک می کند و تاکید باید 
بر سیاست  بهبود حکمرانی  یا توانمندسازی 
دولت به جای کوچک ســازی حکومت و پاســخ 
به نارسایی های الگوی مدیریت دولتی باشد. 
بــه طــور مســلم دولت هــا بــرای رســیدن 
به حکمرانی شایســته صنعتی با انتخاب های 

جــدی مواجه انــد و نقشــه راه حکمرانــی شایســته 
صنعتی از مسیر  این انتخاب ها  معنا پیدا می کند. 
کتــاب قلــم ســفید، قــدم ســیاه مشــتمل بــر 6 
فصل اســت. در فصل اول؛ حکمرانی اقتصاد ایران 
در گذار توســعه، شاخص های نظام اقتصادی ایران 
نظیــر نــرخ تــورم، بیــکاری، ســرمایه گذاری، خــروج 
ســرمایه از کشــور، ســرمایه گذاری خارجی و شــدت 
انــرژی  مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفتــه شــده 

است .
در فصــل دوم با عنوان بازنمایی وضع ایران، 
۱3 شــاخص جهانــی توســعه مــورد بررســی قــرار 
گرفتــه تــا وضع ایران در نردبان توســعه مشــخص 

شــده و  بــا کشــور ترکیــه و کــره جنوبــی مقایســه 
و چالش هــای  مصائــب   ، ســوم  فصــل  در  شــد.  
هفتگانــه حکمرانــی در وزارت صنعــت، معــدن و  
تجــارت مــورد بررســی و ارزیابی قرار گرفته اســت 
. در فصــل چهــارم برنامه توســعه از متــن تا اجرا، 
بــه بررســی 6 برنامــه قبــل از انقــاب و 6 برنامــه 
توســعه پس از انقاب پرداخته شــده اســت و به 
این سوال پاسخ داده شده است چرا برنامه ها به 
توســعه منجر نشده است. در فصل پنجم ادبیات 
حکمرانــی شایســته، شــاخص ها، الگوهــا تشــریح 
و بــه تطبیــق شــاخص های حکمرانــی شایســته در 

بخش صنعت پرداخته شــده است .

در فصــل پایانــی بــا عنــوان معمــای حکمرانــی 
شایسته صنعت، اصول حکمرانی مرتبط به صنعت 
بیــان، بــه ارائــه نقشــه راه حکمرانی با ســه انتخاب 
) ارتقــا، ارتبــاط یــا ادامــه وضــع موجــود ( پرداختــه 
شــده اســت و در ادامه ۱3 انتخاب وزارت صمت در 
مسیر توسعه صنعتی با رویکرد حکمرانی شایسته 

پیشنهاد شده است .
در پایــان امیدواریــم کــه ایــن کتــاب بتوانــد به 
منزلــه ســرآغاز گفت وگو بین بازیگــران اصلی حوزه 
صنعــت اعــم از سیاســتگذاران، بخــش خصوصی و 
جامعــه مدنــی در تحقــق الگوی حکمرانی شایســته 

در این حوزه باشد.

قلم سفید، قلم سیاه 
چرا دولت ها ناکارآمدند ؟

رشــد قیمــت مســکن ایــن روزهــا آثار خــود را 
در رشــد اجاره نشــینی نمایــان می کنــد بــه طوریکه 
 ۱۰ بــه  نزدیــک  می دهــد  نشــان  رســمی  آمارهــای 

میلیون نفر در کشور مستاجر هستند.
به گزارش بازار، روند رو به رشد اجاره نشینی 
از تبعــات گــران شــدن قیمــت مســکن و کاهــش 
قدرت خرید متقاضیان مســکن اســت. این خاصه 
گفته های کارشناسان و فعاالن بازار مسکن است.
می دهــد،  نشــان  مرکــزی  بانــک  آمارهــای 
هم اکنون حدود ۹  میلیون و ۵۰۰  هزار خانوار ایرانی 
از کل نزدیــک بــه ۲۵  میلیــون خانــوار، اجاره نشــین 
هســتند. در واقــع حــدود 3۷ تــا 3۸ درصــد از کل 
خانوارهــا، مســتاجر هســتند که اگر بــه ۸۰ میلیون 
نفــر جمعیــت محاســبه کنیــم حــدود ۲۹ میلیــون و 
6۰۰ هــزار نفر مســتاجر هســتند. از ایــن تعداد هم 
حداقــل ۴۰  درصــد یعنــی حدود ســه  میلیون و ۸۰۰  
هــزار مســتاجر در کشــور، در گــروه مســتاجرهای 

کم درآمد و نیازمند به حمایت قرار دارند.
اتحادیــه  رئیــس  خســروی،  قلــی  مصطفــی 
مشــاوران امــاک در گفت وگــو بــا بــازار، در مــورد 

دالیــل رشــد اجاره نشــینی گفت: ابتــدا باید عرض 
کنــم کــه بــه هیــچ عنــوان آمارهــای بانــک مرکــزی 
در رابطــه بــا اعــام نرخ هــای بــازار اجــاره را قبــول 
ندارم. مشــخص نیســت این آمارها بر اساس چه 
داده هایــی اعــام می شــوند. در مــورد رشــد اجاره 
نشــینی هــم بایــد بــه اقتصــاد کان کشــور توجــه 

کنیم و آنرا بررســی کنیم.
وی ادامه داد: اینکه بگوییم رشد اجاره نشینی 
تنهــا بــه دلیــل بــاال رفتــن قیمــت مســکن اســت، 
نمی توانــد چنــدان دقیق باشــد چرا کــه در باال رفتن 
اجاره نشــینی دالیــل دیگــری هــم نقــش دارنــد امــا 
مهمترین دلیل آن، کاهش قدرت خرید متقاضیان 

مسکن است.
از ســوی دیگــر جمشــید برزگــر، رئیــس کانون 
سراســری انبوه سازان کشــور در خصوص باال رفتن 
نرخ اجاره نشــینی در کشــور گفت: باال بودن درصد 
مســتاجران در مراکز اســتان ها به دلیل گران بودن 
قیمــت مســکن اســت و آمارهــا نشــان می دهــد که 
اجاره نشینی در کشور باال است و اکنون 3۷ درصد 

خانوار مستاجر هستند.

۱۰ میلیون خانوار در کشور 
اجاره نشین هستند

وی بــا بیــان اینکــه تولیــد مســکن اگــر چــه بــه 
طــور متوســط بــه 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مســکونی 
رســیده بــود امــا پــس از یــک دوره افــت بــا افزایش 
نســبی به نیم میلیون واحد در ســال ۱3۹۹ رســید 
ادامه داد: بر اساس اعام مرکز آمار ایران در سال 
۱3۹۹ تعــداد ۴۹۰ هــزار و ۵۹۷ واحــد مســکونی 
در پروانه هــای صــادر شــده برای احداث ســاختمان 
از ســوی شــهرداری های کشــور پیش بینی شــده که 
نســبت بــه ســال قبــل از آن ۲۲.۸ درصــد افزایــش 
داشــته اســت. پــس نتیجــه می گیریم که اگــر تولید 
مســکن افزایش یابد هم قیمت و هم اجاره نشــینی 

کاهش می یابد.
رئیــس کانــون سراســری انبوه ســازان بــا تاکید 
بــر اینکــه طــرح نهضــت ملی مســکن قطعا بــر بازار 
مســکن و اجاره نشــینی تاثیر مثبتی خواهد داشت، 
گفــت: بــرای موفقیــت طــرح نهضــت ملــی مســکن 
وزارت راه و شهرسازی باید از افراد دارای صاحیت 

حرفه ای و متعهد استفاده کند.
برزگــر در پاســخ بــه ایــن پرســش که اســتارت 
روند صعودی ســاخت و ســاز از ســال گذشــته آغاز 
شــده اســت و به نظر می رســد این روند با افزایش 

ســقف تســهیات ســاخت از ســوی بانک مســکن و 
اســتارت طــرح نهضــت ملــی مســکن می توانــد ایــن 
رونــد صعــودی را بیشــتر از قبــل کنــد، گفــت: ابتدا 
در خصــوص رونــد صعــودی ســاخت و ســاز اینطــور 

عنــوان کنــم که قطعا حمایــت از بخش خصوصی و 
ســاخت و ســاز می تواند در نهایت به اقتصاد کان 

کشور کمک کند.
برزگــر بــا تاکیــد بر اینکــه بــرای موفقیت طرح 
نهضــت ملــی مســکن بایــد از افــراد دارای صاحیت 
و متعهــد اســتفاده شــود خاطــر نشــان کــرد: قطعــا 
موفقیــت طــرح نهضــت ملی مســکن هــم در قیمت 
مســکن و هــم در اجاره بهــا نقــش مثبتــی خواهــد 
داشــت. بنابرایــن آغــاز ایــن طــرح بــه طــور حتــم بر 

بخش مسکن تاثیر مثبت خواهد داشت.
وی دربــاره اینکــه چــه اقداماتــی می توانــد بــر 
کاهــش تعــداد مســتاجران تاثیرگــذار باشــد، گفــت: 
قطعا افزایش تولید مسکن موجب به تعادل کشاندن 
بخش اجاره نشینی خواهد شد. آمارها می گویند که 
3۷ درصد خانوار کشــور)هر خانوار 3 نفر( مســتاجر 
هســتند و ایــن آمــار چندان خوشــایند نیســت. برای 
کاهش آمار اجاره نشینی که به نظر می رسد در کان 
شهرها و مراکز استان ها میزان اجاره نشینی باالتر از 
سایر مناطق باشد چاره ای جز تولید مسکن و متعادل 

کردن عرضه و تقاضا نیست.

افزایش مستأجران در مراکز استان ها؛ تراژدی خوش نشینی

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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