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 سقف درآمد شبکه توزیع 

از قیمت فروش کاالها اعالم شد
الوروف: پیشرفت های واقعی در مذاکرات 
احیای برجام حاصل شده است
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هوالرزاق

افزایش نگران کننده 
نرخ بهره در اروپا

ترجمه:محمودنوابمطلق

برایاولینبارازماه
)اردیبهشــت 201۹  مــه
اوراق بازدهــی )1۳۹۷
قرضــهدهســالهدرآلمان

بهصفرنزدیکشد.
این افزایش بازدهی، 
بارسنگینی بر بازار سرمایه 
وارد کرده و مخاطراتی برای 
دولت هــا به وجــود آورده 

است. سه شنبه ۱۱ ژانویه)۲۱ دی(  تنها ظرف چند دقیقه نرخ 
بهره اوراق قرضه در آلمان نزدیک بود دوباره مثبت شود ولی 
این امر محقق نشد و از منفی ۰/۰۲  به صفر نزدیک شد و از 
میزان نمادین صفر فراتر نرفت و موجب نگرانی در آنروز شد.
 اگر این نرخ منفی به صفر برسد به دوسال ونیم نرخ 
منفی از ماه مه ۲۰۱۹)اردیبهشت۱۳۹۷( پایان خواهد داد. 
از اوایل ماه دسامبر۲۰۲۱)اواسط آذر۱۴۰۰( این نرخ در آلمان 
نزدیک ۰/۰۴ درصد افزایش یافت.  در تمام اروپا چنین افزایشی 
مشاهده می شود. نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله در فرانسه از 
این پس به بیش از ۰/۳ درصد می رسد. نرخی که باالترین حد 
از ماه مه ۲۰۱۹)اردیبهشت۱۳۹۷( محسوب می شود. در حالیکه 
این نرخ در ایتالیا ۱/۲ درصد است؛ یعنی رکوردی تازه از ماه 
مه ۲۰۲۰)اردیبهشت۱۳۹۸(.  این بدان معناست که به تدریج 

نرخ های منفی از بین خواهند رفت. 
با نرخ تورم ۵ درصدی در منطقه یورو و ۷درصدی در 
ایاالت متحده آمریکا بازارها به استقبال افزایش نرخ بهره 
می روند. در آمریکا بانک مرکزی نیز نرخ بهره کلیدی خود را 
افزایش خواهد داد. افزایشی که به عقیده تحلیلگران اقتصادی 

تا سه بار در سال ۲۰۲۲)۱۴۰۱( تکرار خواهد شد. 
بانک مرکزی اروپا هنوز به این مرحله نرسیده است. 
کریسیتن لو گراند، رئیس بانک مرکزی اروپا برای سال جدید 
هرگونه افزایش نرخ بهره را غیر محتمل خواند. اما انستیتو 
فرانکفورت تصمیم گرفته است در سیاست های تداخلی خود 
در بازار تجدیدنظرهایی کند. بدین ترتیب که از ۷۰میلیارد دالر 
کمک ماهانه در حال حاضر به ۲۰ میلیارد دالر کمک ماهانه 
از اکتبر۲۰۲۲ )آبان ۱۴۰۱( درسال جدید برسد. بنابراین همه 

عوامل برای باالرفتن نرخ بهره آماده شده اند.
این امر دو مشکل اساسی به وجود می آورد. مشکل اول 
که بسیار زودهنگام به نظر می رسد سقوط شدید ارزش سهام 
در بازار سرمایه است. مشکل دوم، کاهش میزان حمایت از 

بدهی های عمومی است. 
بانک مرکزی فرانسه دوشنبه ۱۰ ژانویه) ۲۰دی(  زنگ خط 
خود را به صدا در آورد:» برخی شاخص های ارزشگذاری در بازار 
سرمایه به نحو چشمگیری در حال افزایشی پایدار و طوالنی 
مدت هستند که در این صورت بازارهای دارایی ها در برابر 
هرگونه اصالح وضع ناگهانی شدیدا به مخاطره خواهند افتد.« 
بانک مرکزی فرانسه از وضع عجیب بازار سرمایه سخن 
می گوید. در حالیکه وضع اقتصادی در اروپا هنوز به موقعیت 
قبل از کرونا برنگشته است بازار سرمایه رشد باالیی داشته 
است.  ارزش سهام »کاک« در سال ۲۰۲۱)۱۴۰۰(  ۲۹ درصد 
رشد داشته است. ارزشگذاری های بازار سرمایه که عبارتند 
از نسبت قیمت سهام بر سود حاصل از فعالیت های چرخه 
اقتصادی؛ در حال حاضر به اندازه ای باالســت که فقط در 

نزدیکی وضعیت های بحرانی به این سطح می رسد. 
چــه در فرانســه و چــه در ایــاالت متحــده آمریــکا این 
میزان افزایش از سال ۲۰۰۸) ۱۳۸۶(  نیز بیشترشده و بر 
اساس اطالعات بانک مرکزی فرانسه به نزدیکی حد آن در 
سال ۲۰۰۱)۱۳۷۹( زمان ترکیدن حباب اینترنت رسیده است. 
باالرفتن ارزشــگذاری های ســهام ناشــی از پائین بودن نرخ 
بهره است. ازاینرو سرمایه گذاران به سراغ سرمایه گذاری در 
سهام های پر خطر با بازدهی باال می روند. اگر نرخ بهره افزایش 

یابد ارزشگذاری سهام نیز پائین می آید.
منبع:لوموند

شرکت های تجاری به دنبال 
تصاحب دنیای مجازی

دوربین هــایمجــازیبــاتکیهبراطالعــاتواقعیدر
بــه تبدیــلشــدن حــال
بــه منحصــر ابزارهــای
بــرای اقتصــاد در فــرد
دنیــای بــه دســتیابی

مجازیهستند.
بــا اســتفاده از ایــن 
چیــز  همــه  دوربین هــا 
اســت.  شــده  دگوگــون 
تــا  تولیــد  مفهــوم  از 
سازماندهی شهرها همه 

چیز تحت الشعاع آنها قرار گرفته است. فیس بوک با قرار دادن 
متاورس در دسترس عموم مردم رسیدن به دنیای مجازی را 
برای همگان ممکن کرده است. در این دنیا همه چیز ممکن 

می شود و ناممکن وجود ندارد. 
خرید در مغازه های مجازی، تفریح در گردشگاه های بدیع 
و حیرت آور، شرکت در انواع کنسرت ها و بسیاری امکانات دیگر. 
امــا هنــوز بــا امکاناتی کــه متاورس صنعتــی یا همان 
دوربین های دیجیتالی در اختیار می گذارند فاصله زیادی دارند. 
بنابراین متاورس و دوربین های دیجیتالی در عین حالی که در 
اساس شبیه هم هستند تفاوت های ریشه ای نیز باهم دارند. 
بر اساس گفته های »مارک زوکربرگ« دنیای مجازی 
متاورس درست موازی با دنیای واقعی ماست که الزاما شبیه 
آن نیســت. در حالیکه دوربین مجازی در حقیقت نســخه 
دیجیتــال یــک واقعیت محســوب می شــوند. ایــن واقعیت 
می تواند یک شهر، یک ابزار صنعتی، یک کارخانه، یک شئ، 
بدن انسان یا یک عضو از آن باشد. هر روز برنامه های کاربردی 
تازه ای مرتبط با دوربین های دیجیتالی  پدید می آیند. رشد بازار 
آن تصاعدی است. این بازار در سال ۲۰۱۹ )۱۳۹۸( مبلغ ۳/۳ 
میلیارد دالر بوده است که پیش بینی می شود در سال جدید به 

۱۳ میلیارد دالر برسد.
منبع:فیگارو

حراجتهران»سرگردانباالیمه«
صفرهاینجومی

محمدارفع

»پولشوییِتابلو«،»حراجآبرویهنر«،»افتخاردرمنطقهیامشکوکدرمعامالت؟«همه
اینتیترهادریکجستجویسادهدرگوگلدربارهدورهایقبلیحراجتهرانبهچشممیخورد؛
حراجیکهبهگفتهبرخیازکارشناسان،هنرمندانوحتیاقتصاددانانشفافنیستندوبهجای

توسعهاقتصادهنربیشترچهرهعریانشکافطبقاتیرادرجامعهنشانمیدهد.
نخستین حراج تهران در تیرماه سال ۹۱ برگزار شد. زمانی که هنوز نام این حراجی برای خیلی ها 
نامی نا آشنا بود. در اولین شب های تابستان زمانی که بیشتر نگاه ها به برگزاری آرت اکسپوی تهران از 
سوی وزارت ارشاد بود، هتل پارسیان آزادی میزبان مراسمی شد که جریان فروش آثار هنری را تغییر داد.
در این حراج که در حضور نزدیک به یک هزار تماشاگر و ۳۰۰ خریدار برپا شد، تابلوی بدون عنوان 
سهراب سپهری که در سال ۱۳۴۶ در ابعاد ۷۰۱۰۰ سانتی متر و با اکرلیک و رنگ روغن روی بوم خلق 
شده است با فروش ۱۹۰ میلیون تومانی به عنوان گران ترین اثر به فروش رسیده در اولین حراج تهران 

را از آن خود کرد. 
نخستین »حراج تهران« با فروش همه آثارش به مبلغ دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان در هتل 
پارسیان آزادی خاتمه یافت. این شروع شاید در مقابل رکورد فروش امسال چندان به چشم نیاید اما در 
زمان خود رکورد مهمی بود. شاید اگر حراج تهران برگزار نمیشد، هیچ کس به شکست تمام عیار برگزاری 

آرت اکسپو)حراج دولتی آثار هنری( پی نمی برد.
شروع خوب حراج تهران باعث شد تا سال بعد یعنی تیرماه سال ۹۲ هم شاهد برگزاری حراجی 
باشیم باز هم هتل پارسیان و باز هم رضا کیانیان، این بار هم نام شاعر نقاش به عنوان گران ترین اثر به 
فروش رفته مطرح شد. این بار حراج تهران با فروش ۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومانی به کار خود پایان 
داد و یکی از نقاشی های سهراب سپهری با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان گران ترین اثر حراجی نام گرفت. 

این بار نیز ۱۰۰ درصد آثار حراج به فروش رفت.
تاریخ باز هم تکرار شد این بار نه در تیرماه بلکه در خرداد سال ۹۲ و سومین دوره برگزاری حراج 
تهران، این بار هم سهراب سپهری با مجموعه درختان در صدر قرار گرفت. اما مبلغ حراج بسیار بیشتر از 
حراج های قبلی بود. نقاشی سهراب توانست به رکورد یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان برسد که گفته 

می شد رکوردی جهانی برای این شاعر مرحوم به شمار می رود.
در حالی که همه از فروش و رکوردشکنی های ساالنه حراج تهران در آن سال ها شگفت زده شده  

بودند ، افرادی هم هستند که با نگاه انتقادی به این پدیده نگاه می کنند.
خبرگزاری فارس در گزارشی به تفاوت فاحش قیمت فروش اثر سهراب و کمال الملک اشاره می کند 
و آنرا نشانه اس از تقلب در حراجی تهران می داند این خبرگزاری نحوه قیمت گذاری آثار را غیر کارشناسی 
عنوان می کند»چه شخص یا نهادی صالحیت و تخصص الزم برای تعیین قیمت هر یک از آثار را 
دارد؟ این سوال افکار عمومی طی دوره های قبلی و خصوصا چهارمین دوره همچنان بی جواب مانده 
است که فرآیند تعیین قیمت پایه که یکی از وظایف و ماموریت های »شورای ارزیابی آثار هنری« وزارت 
ارشاد است، چطور از مسیر طبیعی خود خارج و بی ضابطه شده است؟ آیا صرف رضایت صاحب اثر 
و برگزارکننده برای درست بودن و به صرفه بودن آن کافی است؟ آیا صاحب اثر به صورت مستقیم در 
این حراج فروشنده اثر است یا واسطه های هنری و مالکان موروثی و مجموعه داران ارایه دهنده آثار در 

حراج تهران هستند؟«
کیومرث قورچیان، نقاش پیشکسوت هم با انتقاد از حراج تهران می گوید: »بیشتر جریان هایی که 
حراج بزرگ تهران را حمایت می کنند، معرف همان جریان پیش از انقالب هستند؛ اگر هم بین آثار، آثار 
جدیدی باشد این آثار هم به تأسی از آن نوع آثار است. البته این به معنی نفی هنر گذشته نیست، آن 
هم ارزش های خودش را دارد، اما اگر قرار بر این است که هنر سه دهه اخیر را ارزیابی کنیم، به هیچ 

عنوان نمی تواند بازتاب فعل و انفعال هنری این دوره باشد .«
در کنار این انتقادات اما گاه نقدهای ژرف تر و موشکافانه تری ماهیت برگزاری حراج تهران را نشانه 
می گیرد. از جمله اینکه چرا به جای یک مجری متخصص برگزاری حراج، چهره ها و بازیگران سینما و 

تلویزیون چکش حراج این رویداد را در دست می گیرند. 
آنها که حراج تهران را بازارگرمی برای فروش آثار هنری مطرح و غیرمطرح می دانند، معتقدند که 
اجرای چنین حراجی از سوی چهره هایی چون رضا کیانیان و یا حسین پاکدل ترفندی بیش برای جلب 
مشتری نیست، اما انتقاد بزرگ تر به حراج تهران مربوط به قیمت گذاری آثار است، چنانچه سال گذشته 
نیز برخی انتقادها و اعتراض ها ارقام اعالم شده در حراجی را مشکوک اعالم کرده است و مدعی شده 

بود که خریدهای این حراجی صوری است.
این روند غیر شفاف ۱۲ دوره تکرار شد و بعد از آن به مرحله ۱۳ و ۱۴ رسید شاید بیشترین انتقادها 
از حراج های میلیاردی حراج تهران به دوره سیزدهم این حراج بازگردد؛ ماجرای مرحله سیزدهم حراج 
تهران و حاشیه های فروش ۱۲ و نیم میلیاردی اثر آیدین آغداشلو مسئله ای بود که دیگر از چشم رسانه ها 

نمی شد ان را پنهان کرد.
روزنامه جوان در همان بحبوحه نوشت: حراج تهران در این دوره در اقدامی عجیب همه آبرو و 
اعتبارش را به پای کسی ریخت که در ماه های اخیر حرف و حدیث های فراوانی درباره او مطرح بوده 
است. یک شخصیت حقوقی نامشخص در حالی نقاشی آیدین آغداشلو را به قیمت ۵/ ۱۲ میلیارد 
تومان خرید و رکورد همه دوره های این رویداد را پشت سر گذاشت که ضعف شفافیت مالی و نیز 
شبهه درباره فردی که به تازگی اتهامات اخالقی درباره او مطرح شده انتقاد هایی را روانه این دوره از 

حراج تهران کرده است.
روزنامه فرهیختگان هم با تیتر »پولشــویی تابلو« به این موضوع پرداخته و نوشــته اســت: 
سیزدهمین حراج تهران با رقم سرسام آور ۸۷۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به کار خود پایان داد. گران ترین تابلوی 
آن اثری از آیدین آغداشلو بود که به کپی بودن از روی یک اثر قدیمی اروپایی متهم شد و بدون استفاده از 
پیچیدگی های فنون نقد هنری هم می شد شباهت فاحش این دو اثر را تشخیص داد. رکود دوران کرونا، 
به طور طبیعی و مطابق منطق بازار آزاد، باید رقم حراج تهران را پایین می آورد اما حراج دی ماه۹۹ نزدیک 
به ۳برابر حراج دی ماه سال گذشته فروش داشت و همه اینها پذیرفتن اینکه کاسه ای زیر نیم کاسه باشد 

را منطقی تر از پذیرفتن پاسخ های سست و غیراستداللی متصدیان حراج  تهران می کنند.
ادامهدرصفحه4

حراجعضوازسرنیاز؛سود
درجیبدالالن

لیالابوالفتحی

هرسالهدرتمامدنیابیمارانکلیویمنتظردریافتکلیههستند.دربقیهکشورها
روالکاربــهایــنصــورتاســتکهبیماراندرصــفدریافتکلیهمنتظرمیمانندامادر
ایــرانروالایــنکارکمــیمتفــاوتاســت.چنــدســالیاســتکهچــوبحراجبــهاعضای
بدن،درایراندیدهمیشود.باقدمزدندرنزدیکیبیمارستانهامخصوصابیمارستان
لبافینژادباحجمزیادیازآگهیفروشکلیهمواجهمیشویدوهمگیجوانباگروههای

خونیمتفاوت.
ادامهدرصفحه۳

درسایتروزنامهبخوانید:

درسایتروزنامهبخوانید:

شاید برایتان جالب باشد که بدانید دیروز یک نفر 
در  تهران یک تابلو را به قیمت ۱۰۰ کلیه خرید. به 
تعبیری دیگر یک نفر در حراج تهران در این روزگار 

بد اقتصادی پول برای تابلویی داد که در واقع هزینه 
آن برابری می کرد با هزینه فروش کلیه از سوی ۱۰۰ نفر آدم 

که این روزها در اقصی نقاط شهر عضوی از بدن خود را از روی 
ناچاری آگهی کرده اند تا به قیمت بین ۸۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان 

به فروش برسانند.

درسایتروزنامهبخوانید:

از حراج کلیه
تا حراج تهران

شکاف طبقاتی  
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رئیس اتحادیه بار فروشان 
خبرداد: کاهش ۶۰ درصدی 

تقاضای فلفل دلمه ای
رئیــساتحادیهبارفروشــانخاطرنشــانکردکه
برخــیاظهــارنظرهــایغیرکارشناســیبعــدازمرجــوع
کــردنفلفــلدلمــهایازروســیه؛ترسمصــرفمیوهو
ایــنمحصــولرادرمــردمایجــادکــردهبطوریکهخرید

فلفلدلمهای۶۰درصدکاهشیافتهاست.
مصطفــی دارایــی نــژاد در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا 
اشــاره بــه پخــش کلیــپ طنــز در خصــوص آلــوده بودن 
فلفل های دلمه ای تولید شــده در کشــور از سوی رسانه 
ملــی، گفت: محصوالت کشــاورزی گلخانه ای ۲۰ درصد 
از ارزآوری کشــور را به خود اختصاص داده اند از این رو 
شایســته نیســت کــه تولیدکننــدگان داخلــی از ســوی 

رسانه ملی به سخره گرفته شوند.
وی در ادامــه تصریــح کرد: پشــت پــرده پخش این 
طنزها در رسانه ملی چیست که تولید داخلی را هدف 
قرار داده است؟ برخی بعد از مرجوع کردن محصوالت 
کشــاورزی این اســتدالل را مطرح کردند که شرکت های 
بزرگ صادراتی می خواهند سهم ایران را در بازار روسیه 
را تصاحــب کننــد حــال مــن می خواهــم ایــن پرســش را 
طــرح کنــم هــدف رســانه ملــی از پخش چنیــن طنزهای 

چیست؟ آیا می خواهد تولید داخلی متوقف شود؟
ایــن فعــال اقتصادی بــا بیان اینکــه مافیای واردات 
در کشــور می خواهنــد بــا توقــف تولید اقدام بــه واردات 
میوه کنند، افزود: در حال حاضر ۳ قلم  موز، آناناس و 
انبه وارد کشور می شود و سایر میوه ها در کشور تولید 
می شــود. تردیــدی وجــود ندارد که ســود واردات بیشــتر 
از تولید اســت و برخی دســت های پنهان می خواهند با 
ضربــه زدن بــه بدنه تولید در کشــور تولیدکننده داخلی 
را به انزوا بکشــاند و با خیالی آســوده اقدام به واردات 

محصوالت میوه و صیفی جات کنند.
وی مصرف فلفل دلمه ای را باعث تقویت سیستم 
ایمنــی بــدن، معرفی کرد و گفت: برخــی اظهار نظرهای 
غیرکارشناســی بعــد از مرجــوع کــردن فلفــل دلمــه ای از 
روســیه رعــب مصــرف میــوه و ایــن محصــول را در مردم 
ایجاد کرده و خرید میوه بسیار کاهش پیدا کرده است 

و خرید  فلفل دلمه ای ۶۰ درصد کاهش یافته است.
بــه گفتــه وی، هــم اکنــون ۵ درصد فلفــل دلمه ای 
بــه معنــی  ایــن رقــم  تولیــد شــده صــادر می شــود کــه 
نابــودی تولیدکننــدگان محصــوالت گلخانه ای در کشــور 
اســت. قیمت تمام شــده فلفل دلمه ای برای کشــاورزان 
کیلویــی ۱۵ هــزار تومان تمام شــد این در حالیســت که 
ایــن محصــول در میــدان تره بــار کیلویی ۵ هــزار تومان 

خریدار ندارد.

قطعه بندی مرغ در 
فروشگاه ها مجاز می شود

کشــاورزی جهــاد ســازمان رئیــس اعــام بنابــر
اســتانتهــران،تــا۱۵روزآینــدهضوابــطقطعه بندیها
درفروشــگاههایمــرغاعــامودرایــنفروشــگاهها

قطعهبندیمجازمیشود.
بــه گزارش مهــر، ایوب فصاحت افزود: قطعه بندی 
در فروشــگاه های مــرغ ضابطــه خاصــی نــدارد، اما ظرف 
۱۵ روز آینده با ابالغ ضوابطی خاص انجام قطعه بندی 

در فروشگاه ها میسر می شود.
براساس این گزارش از فروردین امسال بر اساس 
مصوبــه قرارگاه تنظیم بازار مرغ انجام قطعه بندی مرغ 
تنهــا در شــرکت های قطعه بنــدی مجــاز اعالم شــد اما با 
گــذر زمــان ایــن انحصار موجب شــد قیمت هــای مصوب 
در این شرکت ها رعایت نشود و قیمت مرغ قطعه بندی 
بســته بندی شــده در فروشــگاه های مختلــف باالتــر از 

قیمت مصوب است.
بــا توجــه بــه اینکــه برخــی شــهروندان مــرغ را بــه 
یــک  بــه  نیــاز  می کننــد  خریــداری  قطعه بنــدی  صــورت 
شــکل جدیــد بــرای دسترســی بهتــر و بیشــتر مــردم بــه 
مــرغ قطعه بنــدی شــده احســاس می شــود. حــاال قــرار 
اســت تا ۱۵ روز ســاز و کار قطعه بندی و عرضه مرغ در 

فروشگاه ها فراهم شود.

کارفرمایان صنفی تا ۳۰ دی 
 فرصت ثبت کارتخوان ها

را دارند
اتاقاصنافایراندراطاعیهایاعامکردکهکارفرمایان
درخواســت بــه دارنــد فرصــت دی پایــان تــا صنفــی

غیرفعال سازی،حذفیاثبتجدیداقدامکنند.
اتــاق اصنــاف ایران در اطالعیه ای اعــالم کرد: بنابر 
کارفرمایــان  دارایــی،  و  اقتصــادی  امــور  وزارت  ابالغیــه 
صنفــی تــا پایــان دی فرصت دارند تا با مراجعه به درگاه 
اینترنتــی my.tax.gov.ir و مشــاهده تمــام پذیرنده های 
خــود، درخواســت غیرفعال ســازی، حذف یــا ثبت جدید 

اقدام کنند.
الزم بــه ذکــر اســت بــا عنایــت بــه مــاده ۱۱ قانــون 
پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان، بانک مرکزی 
جمهــوری اســالمی موظــف به ســاماندهی دســتگاه های 
کارتخــوان بانکــی و یــا درگاه هــای پرداخــت الکترونیکــی 
و تناظــر بیــن آنهــا بــا مجــوز فعالیت و شــماره اقتصادی 
اســت. لیکــن هنــوز تعــدادی از دســتگاه های کارتخــوان 
توســط  الکترونیکــی  پرداخــت  درگاه هــای  یــا  و  بانکــی 
مودیــان مالیاتــی تعییــن تکلیف نشــده و حســب قانون 
بانک مرکزی می بایست نسبت به غیرفعال سازی آن ها 
اقدام کند. لذا کارفرمایان صنفی تا پایان دی ماه فرصت 
دارنــد تا با مراجعه بــه درگاه اینترنتی my.tax.gov.ir و 
از طریــق شــماره ملــی خود لیســت تمامــی پذیرنده های 
خود را مشاهده کنند. سپس امکان اتصال هر پذیرنده 
بــه پرونــده مالیاتی متناظر، درخواســت غیرفعال ســازی 
پذیرنده، حذف ثبت نام اضافی ایجاد شده توسط بانک 
مرکــزی و یــا ایجــاد فعالیــت جدید متناســب بــا پذیرنده 

اقدام کنند.

اخبـــــــــــــــــار

دربــاره شــده ایجــاد حواشــی دنبــال بــه
گزارشرسمیمرکزآمارایراندررابطهباوضع
فــروشلــوازمخانگیخارجــیوهمچنیندالیل
عرضهاینمحصوالتازنگاهفروشــندگان،این

سازمانتوضیحاتیارائهداد.
بــه گزارش ایســنا، طی مدت اخیــر مرکز آمار 
ایــران اقــدام بــه انتشــار نتایــج آمارگیــری در رابطه 
بــا لــوازم خانگــی کرده و موضوع هــای مختلف را از 
نگاه فروشــندگان لــوازم خانگی مورد بررســی قرار 
داده که از جمله آن دالیل توجه مشــتری به لوازم 
خانگــی خارجــی، دالیل اصلی عرضــه لوازم خانگی 
خارجی در ایران و همچنین عوامل افزایش تمایل 

به خرید لوازم خانگی داخلی بوده است.
در واکنــش بــه این آمــار، برخی کارشناســان 
بــا نقــد نحــوه طراحــی پرسشــنامه و ابعــاد آمــاری 
گزارش مرکز آمار پیرامون صنعت لوازم خانگی، از 
این مرکز خواستند شفاف سازی کند و پاسخ دهد 
کــه از کــی و بــرای مبنــای کــدام روش علمــی، نظر 
خریداران خرد را از فروشندگان عمده می پرسند؟

حاال مرکز آمار ایران در توضیحی به جریان 
نتایج آمارگیری لوازم خانگی و پاسخ به شبه های 
ایجــاد شــده در ایــن رابطــه پرداخته کــه در ادامه 

آمده است:
طــرح  نشــریه  و  مقدمــه  پیشــگفتار،  »در 
آمارگیــری از نتایــج کارگاه هــای عمده فروشــی و 
خرده فروشــی لوازم خانگــی ۰۹۳۲ و فراداده های 
ایــن پیمایــش، آمــده اســت: یکــی از بخش هــای 
مهــم بازرگانــی کشــور، بخــش خریــد و فــروش 
لــوازم خانگی اســت که اثر مســتقیم بر بســیاری 
از فعالیت های اقتصادی را دارا اســت. در همین 
راستا و برای تهیه اطالعات مناسب از ویژگی های 
فــروش  و  خریــد  فعالیــت  دارای  کارگاه هــای 

کاالهای خانگی، این طرح به اجرا درآمده اســت 
کارگرفتــه  بــه  اقتصــادی  برنامه ریزی هــای  در  تــا 
شــود. ایــن طــرح عــالوه بــر رفــع نیازهــای بخــش 
خرده فروشــی  و  عمــده  فعالیت هــای  اقتصــادی 
لــوازم خانگــی، برخــی از نیازهــای کاربــران را در 
زمینــه وضــع فــروش کاالهــا بــر اســاس تولیدات 

داخلی و خارجی فراهم می آورد.
مذکــور،  آمارگیــری  طــرح  اجــرای  از  هــدف 
جمــع آوری آمــار و اطالعــات مــورد نیاز بــه منظور 
محاســبه ارزش تولیــد، ارزش مصــارف واســطه، 
ثابــت  ســرمایه  تشــکیل  ارزش  افــزوده،  ارزش 
تولیــد  نظــر  از  کاالهــا  فــروش  وضــع  ناخالــص، 
داخلــی وخارجــی و راه هــای بهبــود وضــع فــروش 
تولیــدات داخلــی و اســتفاده بیشــتر از آنهــا در 

فعالیت های مورد نظر است.
کارگاه هــای  آن  هــدف  جامعــه  همچنیــن 
مستقل و متبوع دارای کد فعالیت عمده فروشی 
کاالهــای خانگــی) بخشــی از زیرکــد ۴۶۴ شــامل 
۴۶۴۹۱ و  ۴۶۴۹۴  و کدهــای مربــوط بــه خــرده 
فروشــی کاالهای خانگی( بخشــی ازکدهای ۴۷۴ 
 ۴۷۵۹۰ و   ۴۷۵۳۱ و  شــامل۴۷۴۲۰   ۴۷۵ و 
برگرفتــه ازنســخه ISIC ۴ کــه در مناطــق شــهری 
کل کشــورفعالیت دارنــد، جامعه هدف این طرح 

را تشکیل می دهد.
درایــن طــرح، اطالعــات از طریــق مراجعــه 
مســتقیم آمارگیران بــه کارگاه های دارای فعالیت 
صــورت  بــه  و  خانگــی  کاالهــای  فروشــگاه های 
یــا مدیــر کارگاه  بــا مســئول  مصاحبــه حضــوری 
پرسشــنامه  تکمیــل  و  گــردآوری  آمــاری(  )واحــد 

انجام شده است.
ســطح  در  نظــر  مــورد  پارامترهــای  بــرآورد 
نظــر  پارامترهــای  بــرای  و  کشــور  کل  و  اســتان 

ســنجی نیــز در ســطح کل کشــور قابــل ارائــه و 
نظرســنجی ها،  بــه  پاســخگو  کارگاه هــای  تعــداد 
نگاشــت ها  اطــالع  اســت.  بــوده  کارگاه   ۵۷۳۱۰
نتایــج اختصــاری را نشــان می دهنــد کــه می توان 

ازآنجا به گزارش و نشریات اصلی هدایت شد.
در نتایــج ایــن طــرح آمــاری برآورد می شــود 
فقط هفت درصد از فروشــندگان اقدام به خرید 
و فــروش لــوازم خانگی خارجی کرده بودند و ۴8 
درصــد خریــد و فــروش کاالی داخلــی داشــتند و 
۴۵ درصــد خریــد وفروششــان هــم داخلــی و هم 

خارجی بوده است.«
مرکــز آمــار ایــران در بخشــی دیگر بــه اعالم 
نقــد کارشــناس مبنــی بــر »اســتناد به ایــن قبیل 
از افــراد کــه ذینفع بازگشــت محصــوالت خارجی 
هســتند، دور از متدولــوژی علمــی افکارســنجی 
داده  پاســخ  اســت«  انصــاف  دایــره  از  وخــارج 
نویســنده  اگــر جملــه  حتــی  کــه  کــرده  اعــالم  و 
فروشــندگان  نظــرات  دانســتن  شــود،  پذیرفتــه 
در زمــان پیشــین، نفــی دانســتن از نظــرات دیگر 
اقشــار نبــوده و آگاهــی اســت کــه می توانــد برای 
سیاســتگذاری کارگاه تولیدکننــده و مقایســه بــا 

حال مفید تلقی شود.
ازدیــدگاه  تولیدکننــدگان  »آگاهــی 
فروشــندگان که متاثر از تقاضای مشتریان است 
نوعــی خدمــت بــه جامعــه تولیدکننــدگان اســت؛ 
هرچنــد اگــر مــواردی از آن قابــل قبــول نباشــد، 
امــا مــوارد مورد قبــول می تواند به سیاســتگذاری 
و راهبــرد چگونگــی تولیــد یاری کند. اســتفاده از 
ظرفیت هــای پیشــینِ نتایــج آمــاری بــا توجــه بــه 
محدودیت های منابع انســانی واعتباری می تواند 
از رویکردهــای مثبــت تلقــی شــود؛ نــه اینکــه بــا 
بســته های ذهنــی خــود و خــدای نکــرده انتســاب 

گرایش سیاســی به قضــاوت پیمایش های آماری 
مبادرت شود.

اینکه دانســته شــود چنیــن اطالعاتی وجود 
داشــته و کارگاه هــای تولیــدی وفعــاالن ایــن بازار 
از آن مطلــع شــوند و از ایــن ظرفیــت بتواننــد در 
فعالیت هــای خــود اســتفاده کننــد در تخصیــص 
منابــع و اتخــاذ راهبــرد آنهــا موثر تلقی می شــود. 
بدیهی است پرسش از فروشندگان لوازم خانگی 
پیمایــش،  درایــن  خریــداران  ســلیقه  مــورد  در 
اســتفاده از ظرفیــت ایــن آمارگیــری، بــرای ارائــه 
ارزش مضاعفــی بــوده کــه هم اکنــون نیز آگاهی 
از آن می توانــد تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی را 
بــرای سیاســتگذاری در جهــت کاهــش ضعف هــا 
و بهبــود و کیفیــت و ارتقــای تولیــد و پیشــگیری 
از واردات و رقابــت کاالی خارجــی و جلوگیــری از 
قاچاق پشــتیبانی کند و برای تخصیص منابع در 
بــه روز کــردن اطالعــات مورد لزوم، بــرای فعاالن 

این بازارها موثر باشد.«
در ادامــه مرکــز آمــار اعــالم کــرده اســت که 
حکــم  آمــاری  رســالت  و  کارشناســی  »دغدغــه 
مــی کنــد بــا تصویــر بــرداری واقعیت هــا بتــوان با 
شــناخت چرایی هــا و ضعف هــا و قوت هــا، نظــام 
تولیــدی  کارگاه هــای  در  جملــه  از  تصمیم گیــری 
کاالی داخلی پشــتیبانی شــوند و با برداشت ها و 
عصبیت های صنفی اســتتار نشــود. بدیهی است 
همــان طور کــه ماهیت نتایج این پیمایش آماری 
جنبــه آگاهــی داشــته و هــر تولیدکننــده منصــف 
وصــادق از مــواردی کــه ممکــن اســت در شــرایط 
کنونی نیز مطرح باشــد، می تواند در حد ظرفیت 
و محدودیــت درسیاســتگذاری تولیــدات خــود بــه 
کارگرفته و استفاده کند و نهادهای مرتبط مانند 
نهادهــای مالی را کمــک خواهد کرد برای حمایت 

از افزایــش کیفیــت و نــوآوری وتجهیــز واحدهای 
و  تولیــدی  واحدهــای  ایــن  توســعه  و  تحقیــق 
ظرفیــت ســازی اقــدام موثــر کنــد تــا کاالی ایرانی 
جاذبــه مردمــی بیشــتر از  پیــش یابــد. هرچند از 
هراطالعــات  آمــاری، عــده ای را خــوش و عــده ای 
دیگــر برنتابنــد، امــا رســالت آمــاری بی طرفــی و 

تجهیز نظام تصمیم سازی را تجویز می کند.
براســاس  فروشــندگان  ۲۲درصــد  اینکــه 
ایــن نظرســنجی، دلیــل توجه مشــتریان به لوازم 
و  باالتــر  کیفیــت  لحــاظ  بــه  را  خارجــی  خانگــی 
۷۰ درصــد، قیمــت مناســب تر عنــوان کرده انــد و 
۲۲درصــد کیفیــت بهتــر کاالی خارجی را به دلیل 
تکنولــوژی و نــوآوری، و همچنیــن از طــرف دیگــر 
۰۲درصد فروشندگان، عوامل موثر برای افزایش 
تمایــل بــه خرید لــوازم خانگی داخلــی را افزایش 
کیفیت و۲۲ درصد کاهش قیمت عنوان کرده اند 
و متغیرهــا و مصادیــق دیگرعنــوان شــده از طرف 
تاکیــد  بــر  را  کاالهــا  ایــن  تولیدکننــدگان  آنــان، 
کیفیــت بیشــتر و تجهیــز بــرای افزایــش کیفیــت 

حساس خواهد کرد .
کارشناســان  و  نویســندگان  از  انتظــار 
دلســوز تولیــد داخلــی و کاالی ایرانــی ایــن اســت 
کــه براســاس نتایــج اطالعــات آمــاری، رهنمــود و 
راهبردهــای عملیاتی را بــه تولیدکنندگان توصیه 
کننــد؛ بنابرایــن هر رویکرد کارشناســی و انصاف 
علمــی کــه اطــالع نگاشــت مربــوط را مطالعــه و 
بــرای جســت وجو بیشــتر بــه نشــریات مراجعــه 
کنــد، غیــر از رســالت پایــدار بی طرفــی مرکز آمار 
ایــران،  برداشــت دیگــری نخواهــد داشــت. مرکــز 
آمــار ایــران در زمیــن تجهیــز نظــام تصمیم ســازی 
و تصمیم گیــری بــرای پیشــرفت ایــن مــرز و بوم و 

ایران اسالمی فعالیت می کند.«

اطاعیــهای طــی ایــران اصنــاف اتــاق
جدولهایــیازحداکثــرســودقابــلاعمــالبرای
هشــتکاالیتعییــنشــدهدرفــازدوم»پــروژه
قیمــت درج طریــق از قیمــت شفافســازی
تولیدکننده«،منتشــرکردهکهبراســاسآنها
حداکثردرصدقابلاضافهشدنبهقیمتدرب
نیــزمشــخصشــده تــامصرف کننــده کارخانــه

است.
کلیــه واحدهــای تولیــدی و واردکننــده انواع 
پودر لباسشــویی، دســتمال کاغذی، پوشک بچه، 
یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشــین لباسشــویی 
از چهــارم دی بایــد بــه درج قیمــت تولیدکننــده و 
واردکننــده کــه در برگیرنــده مجمــوع هزینه هــا و 
ســود قانونــی واحدهــای تولیدی/وارداتی با لحاظ 
مالیــات بر ارزش افزوده اســت، اقدام می کردند. 
گازدار،  نوشــابه  ماءالشــعیر،  آبمیــوه،  انــواع 
غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و مایکروفر 
نیــز از ۲۷ آذر مکلــف بــه درج قیمت تولیدکننده 
بوده انــد. ایــن طرح در آینده شــامل ســایر کاالها 
هــم خواهــد بــود. البته فروشــنده هــم مکلف به 
خــود  یــا  قیمــت مصرف کننــده روی شــلف  درج 

کاالها است.
عبــاس  گذشــته  هفتــه  راســتا  همیــن  در 
تابش، رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان طــی نامــه ای به روســای ۹ انجمن 
تولیــدی، از اجــرای فاز دوم »پروژه شفاف ســازی 
قیمــت از طریق درج قیمــت تولیدکننده «، که بر 
اساس آن مقرر شده کلیه واحدهای تولیدکننده 
و واردکننــده انــواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن 
موتور، محصوالت شوینده، محصوالت سلولزی، 
سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی نیز 
از ۱۹ دی بایــد قیمــت تولیدکننــده/ واردکننــده، 
یعنی مجموع هزینه ها و ســود قانونی واحدهای 
تولیدی/ وارداتی با احتساب مالیات ارزش افزوده 

را درج کنند.
 حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه های 
توزیعــی از تامین کننــده تــا مصرف کننــده می تواند 
بــه قیمــت تولیدکننــده/ واردکننــده اضافــه شــود 

نیــز اعــالم کــرده کــه ایــن مبلــغ شــامل مجمــوع 
ضریــب ســود پخــش سراســری )۱۰درصد( و ســود 
خرده فروشــی )منطبــق بــا ضرایــب خرده فروشــی 
بــه  کاال  توزیــع  کــه  مــواردی  در  اســت.  مصــوب( 
صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان 

ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می یابد.
ایــران طــی اطالعیــه ای  اتــاق اصنــاف  حــاال 
اعمــال  قابــل  ســود  حداکثــر  از  جدول هایــی 
و  فروشــی  عمــده  طریــق  از  توزیــع  صــورت  در 
شــرکت های پخش سراســری منتشــر کرده که بر 
اســاس آن هــا حداکثــر درصــد قابل اضافه شــدن 
بــه قیمــت درب کارخانــه تــا مصــرف کننــده نیــز 
مشخص شده است. میزان این درصد در صورت 
از طریــق عمــده فروشــی کمتــر خواهــد  پخــش 
بــود. بــه طــور کلــی میــزان درصــد نهایــی کــه بــه 
قیمــت درب کارخانــه اضافــه می شــود، برای لنت 
ترمــز، انــواع شــوینده بــه جز پــودر لباسشــویی و 

محصوالت سلولزی درصد بیشتری است.

تخفیفبیشاز۳درصدروی
کاالهاممنوعشد

کاالیــی  گــروه   8 صمــت  وزارت  همچنیــن 
جدیــد را مشــمول طــرح درج قیمــت تولیدکننــده 

کرد و تخفیف های باالی ۳ درصد ممنوع شد.
اتــاق اصناف اعالم کرد: بنابر ابالغیه وزارت 
کاالیــی  گــروه  هشــت   ،۱۴۰۰/۹/۲۷ از  صمــت، 
و از ۱۴۰۰/۱۰/۴، شــش گــروه کاالیــی مشــمول 
درج قیمــت تولیــد بــه جای قیمت مصــرف کننده 
بــر روی کاال شــده بودنــد. وزارت صمــت 8 گــروه 
کاالیــی جدیــد را بــه ۱۴ گــروه قبــل اضافــه کــرد. 
قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شــده بر روی 
کاال می بایســت عینــاً منطبق بــا قیمت فروش بر 

اساس صورتحساب های صادره  باشد.
هــر گونــه تخفیــف بیــش از ۳% می بایســت 
بــا کاهــش قیمت فــروش تولیدکننده درج شــده 
بیــش  تخفیــف  و  پذیــرد  صــورت  کاال  روی  بــر 

از ۳ درصــد خــارج از قیمــت درج شــده بــر روی 
کاال از مصادیــق رعایــت نکــردن ضوابــط قیمــت 
گــذاری اعالمــی از ســوی ســـازمان حمایت بوده و 
می بایست از این گونه اقدامات خودداری شود.

در مــواردی از قبیــل )مناســبت های ویــژه، 
پایان سال، اعیاد و …( و لزوم اعطای تخفیف های 
مقطعــی بیــش از میــزان تعیین شــده، واحد های 
مربوطه می بایســت نســبت به اخذ مجوز الزم از 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان محل 
تولیــد، بــه منظور رصد نظــارت بر اعطای تخفیف 

واقعی به مصرف کنندگان اقدام کند.
حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه های 
توزیعی از تأمین کننده تا مصـرف کننده می تواند 
بــه قیمــت تولیدکننده/واردکننــده اضافــه شــود 
شــامل مجموع ضریب ســود پخش سراسری )۱۰ 
درصــد( و ســود خرده فروشــی منطبــق با ضرایب 

خرده فروشی مصوب است.
بــه  نســبت  می بایســت  خرده فروشــان   –

نصــب برچســب قیمــت مصــرف کننــده بــا لحــاظ 
ســود و هزینه هــای مجــاز در چارچــوب مصوبــات 
اقــدام کنند. کلیه واحد هــای صنفی توزیع کننده 
انــواع  از خریــد کاال هــای  تاریــخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹  از 
لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصوالت 
رب،  ســس،  ســلولزی،  محصــوالت  شــوینده، 
درج  بــدون  ماکارونــی  و  ترشــیجات  کنســروها، 
قیمت تولیدکننده بر روی بسته بندی خودداری و 
نســبت به نصب برچسب قیمت فروش با لحاظ 
سود و هزینه های مصوب به منظور شفاف سازی 

اقدام کنند.
انــواع آب میــوه، ماءالشــعیر، نوشــابه های 
گازدار، غذاســاز، نوشــیدنی ســاز، چــرخ گوشــت 
پــودر  و   ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تاریــخ  از  ماکروویــو  و 
بچــه،  پوشــک  کاغــذی،  دســتمال  لباسشــویی، 
یخچــال فریــزر، تلویزیــون و ماشــین لباسشــویی 
از تاریــخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ نیــز مکلف بــه درج قیمت 

تولیدکننده بوده اند.

 رئیس اتحادیه نان های فانتزی: بسیاری

از نانوایان نرخ مصوب را رعایت نمی کنند
رئیساتحادیهنانهایفانتزیخاطرنشان
کرد:زمانآنفرارسیدهاستکهبهجایاینکه
یارانــهنــاندرجیــبواســطهگرانخریــدگنــدم
برودمســتقیمبهجیبمردمواریزشــودتاحق

انتخابنانباکیفیتبرایآنهافراهمباشد.
محمــد جــواد کرمــی در گفت وگــو بــا ایلنا، با 
بیان اینکه چند ســالی اســت که اعطای کارت نان 
به مردم مطرح شده است، گفت: در حال حاضر 
یارانــه بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم برای 
خرید نان از سوی دولت پرداخت می شود. دولت 
در ســال جــاری گنــدم را کیلویی ۵ هــزار و پانصد 
تومان از کشاورزان خریداری کرد این در حالیست 
کــه آرد بــا قیمت هــای چــون کیلویــی ۶۶۵ و ۹۰۰ 
هــزار تومــان به نانوایی هــا و کیلویی ۲۷۰۰ تومان 
بــه صنــف و صنعت می فروشــد. این فعال صنفی 
بــا طرح این پرســش که چند درصــد این یارانه به 
دســت مصرف کننــده نهایــی می رســد، افــزود: در 
بســیاری از واحدهــای صنفی نــرخ مصوب رعایت 
نمی شود و زمانی که خریدار وارد نانوایی می شود 
می توانــد خــود انتخــاب کند کــه نان با چــه نرخی 
خریــداری کنــد. به نظر می رســد که مردم بیشــتر 

نان با نرخ آزاد خریداری می کنند پس بهتر است 
کــه موضــوع یارانــه نــان حل شــود. کرمی بــا بیان 
اینکــه برخی اقتصاددان ها بر این باورند که دادن 
یارانه نقدی باعث تورم در کشــور می شود، خاطر 
نشــان کــرد: دادن یارانــه بــه نانواها نیــز رقابت را 
بیــن نانوایــان کاهــش می دهد از این رو شایســته 
است که با دادن یارانه مستقیم به مردم به آنها 
حــق انتخــاب بدهیــم تــا آنهــا نــان باکیفیــت را از 
واحدی که نان مرغوب  پخت می کند را خریداری 
کننــد. رئیــس اتحادیه نان فانتزی با اشــاره میزان 
یارانه پرداختی آرد و نان، گفت: دولت هم اکنون 
۷۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرای نــان و آرد یارانــه 
پرداخــت می کنــد. بخش کوچکــی از این یارانه در 
جیب نانوایان می رود و بخش اعظمی از آن عاید 
واســطه گــران خریــد گنــدم می شــود. وی بــا بیان 
اینکــه در شــرایط فعلــی نانوایــان خــود را متعهــد 
بــه پخــت نان بــا کیفیــت نمی کنند، افــزود: وقتی 
یارانه نقدی به دســت مصرف کننده نهایی برســد 
آنهــا نــان را از واحدهایی که نــان مرغوب می پزند 
خریداری می کند ما در سال های 8۹ تا ۹۱ تجربه 

آزادسازی نرخ نان را داشتیم.

بــازاررایانــهشــخصیدرســالمیــادی
گذشــته۱۴.۸درصــدرشــدکــردورایانههــای
شــخصیرومیــزی،لپتــاپوورکاستیشــن
ازســال۲۰۱۲ را فــروشســاالنه بزرگتریــن

تجربهکردند.
 IDC بــه گزارش ایســنا، اطالعات شــرکت
نشــان مــی دهــد فــروش رایانه شــخصی ســال 
میالدی گذشته ۳۴ درصد در مقایسه با رکورد 
پایین این صنعت در سال ۲۰۱۷ رشد کرد و به 

۳۴۹ میلیون دستگاه رسید.
بهبــود فــروش رایانه شــخصی کــه تا چند 
سال پیش تصور می رفت با گسترش استفاده 
مــی رود،  زوال  بــه  رو  هوشــمند  تلفنهــای  از 
قابــل توجــه بــوده و مهم تریــن و پرفروش ترین 
الکترونیکــی  دســتگاه های  بــازار  در  محصــول 

بوده است.
رشــد فــروش رایانه شــخصی تحــت تاثیر 
قرنطینه هــا و افزایــش دورکاری و یادگیــری از 
راه دور در دوران پاندمــی کوویــد ۱۹ روی داد 
و افــراد بــرای شــرکت کــودکان در کالس هــای 
درس مجــازی و ادامــه فعالیــت کاری از منزل، 
بــه خریــد لپ تاپها و رایانه هــای رومیزی جدید 

پرداختنــد. افزایش تقاضا برای این دســتگاه ها 
باعــث کمبود موقتی عرضــه در بازار رایانه های 
شــخصی بــه خصــوص در پاییــز شــد که ناشــی 
از کمبــود جهانــی تراشــه و محدودیــت تامیــن 

قطعات ضروری بود.
بعضــی از ناظــران بــازار بر ایــن باورند که 
رونــد فــروش پــس از فروکــش کــردن پاندمــی 
پایــدار نخواهــد بــود. بــه عنــوان مثــال شــرکت 
IDC در دســامبر اعــالم کــرد بازار اوج تقاضا در 

دوران پاندمی را پشــت ســر گذاشــته و کاهش 
فــروش در ســال ۲۰۲۲ را پیــش بینــی کرد. اما 
برخی همچنان خوش بین مانده اند که فروش 
رایانه شــخصی با همین روند فعلی ادامه پیدا 
خواهد کرد. پت جلســینگر، مدیرعامل شرکت 
تراشــه ســازی اینتــل در مصاحبــه ای در اکتبــر 
اظهــار کــرد: بــر این باور اســت کــه بــازار رایانه 
شــخصی در مســیر صعودی جدیدی قــرار دارد 
کــه پایــدار اســت. اینتــل بــا داشــتن 8۰ درصــد 
ســهم بازار، سازنده بزرگ پردازنده های مرکزی 
برای رایانه های رومیزی و لپ تاپ ها به شــمار 

می رود.
راهــول تیکــو، نایــب رئیــس ارشــد گــروه 

اظهــارات  محصــول مشــتری شــرکت دل هــم 
مشــابهی داشــت و اعــالم کــرد: پاندمــی باعث 
تغییر دائمی در رفتار خرید شده و اکنون همه 
نیاز دارند یک رایانه شخصی داشته باشند. از 
یک رایانه شــخصی به ازای هر خانه به ســمت 
یــک رایانــه شــخصی بــه ازای هــر فــرد در خانه 

پیش می رویم که مدل تلفن هوشمند است.
طبق گزارش شــرکت IDC، شــش شــرکت 
بــزرگ ســازنده رایانــه شــخصی از نظــر میــزان 
فــروش در ســال ۲۰۲۱ شــامل لنــوو، HP، دل، 

اپل، ایسوز و ایسر هستند.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، 
مایکروسافت که سیستم عامل ویندوز را برای 
انواع مختلف رایانه های شــخصی می فروشــد، 
برنــده بــزرگ دیگــر رونــق بــازار رایانه شــخصی 
بــود. اگرچــه این غول نرم افزاری در ســال های 
اخیــر توجــه خود را به خدمات ابری مانند آزور 
معطوف کرده است اما ویندوز همچنان کسب 
و کار قابل توجهی است که ۵.۶8 میلیارد دالر 
فروش در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ داشت و 
رشــد ۱۰ درصدی را در مقایســه با مدت مشابه 

سال ۲۰۲۰ ثبت کرد.

فروشجهانیرایانهرکوردزد

توضیحمرکزآمارایراندربارهطرحآمارگیریلوازمخانگی

سقفدرآمدشبکهتوزیعازقیمتفروشکاالهااعامشد
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آغاز مرحله نخست 
 جشنواره خرید شفاف

از امروز
بــه گفتــه دبیــر کل اتــاق اصناف ایران، مرحله نخســت 
جشــنواره خریــد شــفاف از امــروز آغــاز می شــود و این 
جشنواره تا پایان تعطیالت نوروز ادامه خواهد داشت.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمدباقر 
مجتبایی گفت: مرحله نخســت جشــنواره خرید شفاف 
از امــروز آغــاز می شــود و این جشــنواره با هــدف تامین 
کاالهــای مــورد نیــاز شــب عید بــا قیمت مصــوب برگزار 
خواهد شــد. به گفته او عرضه آنالین کاالهای اساســی 
منظــور  بــه  و  اســت  ایــن جشــنواره  اصلــی  اهــداف  از 
شفاف ســازی سیســتم توزیــع و کنترل کامــل قیمت ها، 

کاالها با قیمت تولیدکننده به فروش می رسند.
به گفته مجتبایی شکاف قیمتی بین تولیدکنندگان 
و خرده فروشــان بــرای کاال هــای مصرفــی بــا اســتفاده از 
این جشــنواره تا ۲۰درصد و برای کاال های ســرمایه ای تا 

۳۰درصد خواهد بود.
ایــن جشــنواره تا پایان تعطیالت نــوروز ادامه دارد 
و پیش بینی می شــود که اســتقبال مردم از این طرح در 

ایام بهمن بیشتر شود.
بــا همــت وزارت صمــت، مجموعــه ای از کاال هــا و 
خدمــات بــا قیمــت مناســب در جشــنواره خرید شــفاف 
عرضــه می شــود. جشــنواره خریــد شــفاف از امــروز در 
اصنــاف منتخــب، فروشــگاه های مجــازی، زنجیــره ای و 

میادین میوه و تره بار آغاز می شود.

  پیـرو اعالمیـه پذیـره نویسـی سـهام منتشـر شـده در روزنامـه هـای 

دنیـای اقتصـاد، تجـارت و عصـر اقتصـاد مـورخ 1400/10/06 مبنـی بـر 
اعـالم مهلـت پذیره نویسـی عمومی تـا تاریـخ 1400/10/27، بدینوسـیله 
بـه اطـالع می رسـاند بـه منظـور تأمیـن حداکثـری حقـوق سـهامداران 
مـورخ   008/747455-032 شـماره  مجـوز  اسـتناد  بـه  و  محتـرم 
1400/10/22 سـازمان بـورس و اوراق بهـادار ،مهلـت عرضـه عمومـی حق 
تقـدم های اسـتفاده نشـده این شـرکت بـه مـدت 15 روز تا پایـان وقت 

اداری روز سـه شـنبه مـورخ  1400/11/12 تمدیـد می گـردد.

هیأت مدیره شرکت بیمه حافظ )سهامی عام(

آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی عمومی افزایش سرمایه شرکت بیمه حافظ )سهامی عام( 
ثبت شده به شماره 1310 و شناسه ملی 10861529526 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد "خرید، نصب، راه اندازی و آموزش 
دستگاه XRF مورد نیاز مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد" را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2000001028000038 و با جزئیات مندرج در 
اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ 7.250.000.000 ریال 
)هفت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون( ریال )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار 
نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 1400/10/20 و مهلت زمانی 
دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 1400/10/29 و مهلت ارائه پیشنهادات 
حداکثر تا ساعت 17 مورخ 1400/11/09 و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 
1400/11/10 برگزار می گردد. عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره مرکز 1456 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس 

اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
شماره 82- 10/ 1400 ت )نوبت دوم(

مدیرعامل مرکز ملی آزمون جاده ای خودرو 
می گوید به دلیل همکاری نکردن خودروسازان، 
مرکــز ملــی آزمون هــای جــاده ای نیمــه کاره رها و 

متوقف شده است.
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
عبدالــه شــهریوری گفــت: ســاخته شــدن مرکــز 
ملــی آزمون های جاده ای می تواند میلیون ها دالر 
ارزآوری برای کشــور داشــته باشــد و جان هزاران 
نفــر را نجــات دهــد. هــر خودرویی که بــاالی پنج 
هــزار تیــراژ دارد بایــد ۲ بــار در ســال تســت های 
ایمنــی و کیفیــت را بگذرانــد و هــر خودرویــی کــه 
کمتــر از پنــج هزار تیراژ دارد، باید حداقل یک بار 
در سال تست انجام دهد. هزینه های کامل برای 

یکبار تست خودرو ۴۰۰هزار یورو است.
 پــس از آنکــه در ابتــدای ۶ ماهه دوم ســال 
۹۷ از راه انــدازی فــاز اول مرکــز آزمــون جــاده ای 
خــودرو خبر داده شــد در ســال ۹۸، هــم فاز اول 
ایــن پــروژه ملی افتتاح نشــد و هم اینکه شــرکت 

مجری پروژه تعطیل شده است.

انتظامــی  فرماندهــی  راهــور  پلیــس  رئیــس 
کشــور در روزهــای گذشــته اعالم کــرده بود که در 
حادثــه تصــادف ۵۸ خودرو در بهبهان که منجر به 
فوت ۴ نفر و زخمی شدن ۴۱ نفر شد، ایربگ هیچ 
خودرویی باز نشــد. سیدکمال هادیانفر گفت: چرا 
ارابه مرگ تولید می کنیم؟ چرا استاندارد ها کنترل 
نمی شــود؟ چــرا وزارت صمــت کنتــرل نمی کنــد؟ 
حتمــاً بایــد خودروســاز ها در این حادثــه به مراجع 
قضائــی معرفی شــوند. اینکه بگوییــم رانندگان در 
حادثه بهبهان دقت نداشــته اند درســت است، اما 

سازمان های مربوط چه نقشی داشتند؟
مســیر های  خــودرو،  جــاده ای  آزمــون 
بازســازی شــده و شبیه ســازی شــده از جاده ها و 
خیابان هایــی اســت کــه یک خــودرو در طول عمر 
در آن هــا تردد خواهد کرد. خودروســاز زمانی که 
خودرویــی را می ســازد آن را در ایــن آزمون هــای 
جــاده ای تســت می کنــد کــه ایــن تســت ها انــواع 
مختلفی مانند تست سرعت، تست ترمز، تست 

صدا، ترافیک شهری، آفرود و … است.

در  ایــران  شــیالت  ســازمان  رئیــس 
نامــه ای بــه علــی ســالجقه، رئیــس ســازمان 
محیط زیســت از او برای انجام مناظره علمی 
در  تیالپیــا  ماهــی  پــرورش  مســاله  دربــاره 

ایران، دعوت کرد.
نبی الــه  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
خون میرزایــی، رئیــس ســازمان شــیالت ایران 
در نامــه ای به علی ســالجقه، رئیس ســازمان 
محیط زیســت از او بــرای انجــام مناظره علمی 
درباره مســاله پرورش ماهی تیالپیا در ایران، 

دعوت کرد، در متن این نامه آمده است:
همان گونــه کــه مســتحضرید، علی رغــم 
اینکــه پــرورش ماهــی تیالپیــا در کشــور بــه 
گســترده  و  دامنــه دار  تحقیقــات  پشــتوانه 
علمــی پژوهشــی و با مجوز ســازمان حفاظت 
محیط زیســت در کشــور آغاز شده، انتقاداتی 
در محافل محیط زیستی و دانشگاهی نسبت 
بــه ایــن صنعت مطرح می شــود که در صورت 
غفلــت و عــدم اعمــال یک نگاه جامــع به آن، 
ممکــن اســت بــه تصمیمــات یک ســویه منجــر 
گــردد و کشــور را از یــک ظرفیــت خــدادادی 

محروم و به ورطه خودتحریمی بیاندازد.
این ســازمان در ادامه جلســات تخصصی 

نســبت  کشــور،  در  تیالپیــا  پــرورش  توســعه 
حضــور  بــا  تخصصــی  نشســت  برگــزاری  بــه 
صاحب نظــر گرانمایــه، غالمرضــا رفیعی اســتاد 

دانشــگاه تهــران و همــکاران گرانقدر آقایان 
دکتــر محمــود  و  رئیــس  بهمنــی،  محمــود 
مؤسســه  پژوهشــی  معــاون  حافظیــه، 
تحقیقــات علوم شــیالتی کشــور و معاونان 
و مدیــران کل ســتادی و اســتانی خــود در 
زمینــه ارزیابــی توســعه پــرورش تیالپیــا در 
کشــور اقــدام کــرد که بــه منظور احتــرام به 
نظــرات و دیدگاه های منتقدان دانشــگاهی 
و محیط زیســتی در این زمینه، مصوب شــد 
از محضر جنابعالی درخواســت شــود بستر 
و شــرایط الزم بــرای برگــزاری یــک مناظــره 
علمــی بــا دعــوت از صاحبنظــران موافــق و 
مخالف این رسته فعالیت آبزی پروری مهم 
و جهانگیــر در آن ســازمان فراهــم گــردد و 
دیدگاه هــای  و  روشــن  مطروحــه  ابهامــات 
طرفیــن به هم نزدیکتر شــود. خواهشــمند 
است در صورت صالحدید دستور فرمائید 
هماهنگــی الزم در خصــوص زمان و مکان 
برگــزاری مناظــره، اقــدام و از نتیجــه ایــن 

سازمان را مطلع فرمائید.

بــه دنبال انتشــار خبــر پرداخت غرامت 
ایرانــی از ســوی کــره  یــک ســرمایه گذار  بــه 
وزارت خزانــه داری  یــک ســخنگوی  جنوبــی، 
پرســش های  بــه  پاســخ  در  متحــده  ایــاالت 
بخش فارسی صدای آمریکا گفت که پس از 
مشــورت با وزارت خارجه مجوز خاصی را به 

این منظور صادر کرده است.
به گــزارش روابط عمومی گــروه انتخاب، 
وزارت  ســخنگوی  یــک  مکتــوب  پاســخ  در 
اســت،  آمــده  متحــده  ایــاالت  خزانــه داری 
ایــاالت متحــده دربــاره تحریم هــای  مقــررات 
ایــران شــامل مفــادی اســت کــه به طــور کلی 
اجازه شــروع و انجام مراحل قانونی از جمله 
اقدامــات مربــوط بــه داوری علیــه ایــران را بــا 
رعایــت شــرایط خاص می دهد. درخواســت ها 
بــرای تراکنش های خــارج از چنین مجوزهایی 

به صورت موردی بررسی می شوند.
ایــن ســخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا 
می گویــد که دفتــر کنترل دارایی هــای خارجی 
وزارت خزانــه داری، اوفــک، پــس از مشــورت 
بــا وزارت خارجه، مجــوز خاصی را صادر کرده 
اســت که به دولت کره جنوبی اجازه می دهد 

بــرای  متحــده  ایــاالت  مالــی  سیســتم  از  تــا 
تسهیل پرداخت پول مربوط به رای داوری به 
گروهی از ســرمایه گذاران خصوصی ایرانی به 

نام دیانی ها استفاده کند.
دیانــی،  می نویســد  رویتــرز  خبرگــزاری 
خانــواده ســرمایه دار پشــت گــروه »انتخاب« 
اســت که در ایران لــوازم الکترونیکی مصرفی 

عرضه می کند.
خزانــه داری  وزارت  ســخنگوی  ایــن 
همچنیــن تصریح کرده اســت کــه این داوری، 
شــامل انتقــال پــول دولــت ایــران یا برداشــت 
وجوه دولت ایران نبوده است بلکه پولی بود 
که بر اساس یک حکم داوری باید به خانواده 

دیانی پرداخت می شد.
در ایــن پاســخ همچنیــن آمده اســت که 
داوری  رای  پــول  پرداخــت  بــه  نــدادن  اجــازه 
علیــه  بیشــتر  شــکایت های  بــه  می توانــد 
کــره جنوبــی در مجامــع دیگــر منجــر شــود، 
بزرگ تــر  احــکام  صــدور  باعــث  همچنیــن  و 
جریمــه  علیــه دولــت کــره جنوبــی، و بــه نفــع 

سرمایه گذاران ایرانی شود.
این سخنگوی وزارت خزانه داری با تاکید 

بــر اینکــه کــره جنوبی یــک شــریک ثابت قدم 
بوده و از تحریم های ایاالت متحده و سازمان 
ملل حمایت کرده اســت، تصریح کرده اســت 
که این مجوز خاص به مذاکرات احیای برجام 

در وین مربوط نمی شود.

با مجوز آمریکا غرامت سرمایه گذار 
ایرانی پرداخت می شود

یک روز قبل از این، چهارشنبه ۲۲ دی، 
وزارت امــور خارجــه کــره جنوبــی اعــالم کــرد 
ایاالت متحده به ســئول اجازه داده اســت که 

به »گروه دیانی« در ایران غرامت دهد. 
به گزارش خبرگزاری کره ای یونهاپ کره، 
این غرامت مربوط به مصالحه ای است که در 

سال ۲۰۱۸ با خانواده دیانی صورت گرفت.
کنتــرل  اداره  کــه  می گویــد  یونهــاپ 
دارایی هــای خارجــی وزارت خزانه داری ایاالت 
متحــده، اوفــک، هفتــه گذشــته در تاریــخ ۶ 
ژانویــه، مجــوز خاصــی صــادر کــرد کــه اجــازه 
می دهــد کــره جنوبــی بــه ســرمایه گذار ایرانی 
کــه بــه طور ناموفق در ســال ۲۰۱۰ تالش کرد 

مالک »دوو الکترونیکز« شود، غرامت دهد.
پیشــتر در هفتــه گذشــته، وزیر خارجه 
کــره جنوبــی بــا راب مالــی، فرســتاده ویــژه 
آمریــکا در امــور ایران، در وین و در حاشــیه 
مذاکــرات مربــوط بــه احیــای برجــام دیــدار و 

گفت و گو کرد.
یونهــاپ می نویســد کــه در ژوئــن ۲۰۱۸، 
اختالفــات  فصــل  و  حــل  بین المللــی  مرکــز 
ســرمایه گذاری )آی ســی اس آی دی( بــه دولــت 
کــره جنوبــی دســتور داد حــدود ۷۳ میلیــارد 
وون )۶۳ میلیــون دالر آمریــکا( بــه خانــواده 
دیانــی بپــردازد، امــا ایــن پرداخــت بــه دلیــل 
تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران انجام نشــده 

است.
وزارت خارجه کره گفت که مجوز خاص 
آمریــکا، که به صورت موردی صادر می شــود، 
بــه ســئول اجــازه می دهد تا از سیســتم مالی 
ایــاالت متحــده بــرای ارســال پول بــه خانواده 
دیانی استفاده کند. این خبرگزاری می نویسد 
کــه مقــدار دقیــق پولی که قرار اســت ارســال 
شــود احتمــاالً از طریــق مشــاوره های بعــدی 

تعیین می شود.

مدیرعامل مرکز آزمون جاده ای خودرو: خودروسازان 
محصوالتشان را برای آزمون جاده ای نمی برند

 خزانه داری آمریکا: جلوگیری از پرداخت جریمه کره جنوبی

به سرمایه گذار ایرانی می توانست باعث جریمه های بیشتر شود

سازمان شیالت خواستار مناظره 
درباره پرورش ماهی تیالپیا شد 

 نقش آفرینی فوالد مبارکه

در اقتصاد و صنعت
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه عنــوان کــرد که 
فــوالد مبارکــه صرفــاً یــک کارخانــه نیســت و در گــذر 
سال های گذشته به منشا تحوالت بنیادین در اقتصاد 

و صنعت کشور مبدل شده است.
آیین گرامیداشــت 
بیست و نهمین سالروز 
فــوالد  شــرکت  افتتــاح 
حضــور  بــا  مبارکــه، 
طیب نیــا،  محمدیاســر 
شــرکت  مدیرعامــل 
فوالد مبارکه، معاونان، 
مدیــران،  از  جمعــی 
کارکنان و مدیران عامل 
شــرکت های زیرمجموعه فــوالد مبارکه برگزار و همزمان 

نیز به صورت آنالین در فضای مجازی پخش شد.
همــت  بــا  مبارکــه  فــوالد  افــزود:  طیب نیــا  محمدیاســر 
فوالدمــردان، روحیــه جهــادی و اراده آهنیــن آنــان شــکل 
گرفت که ما امروز میراث دار آن ها هستیم؛ این مجموعه 
افتخــارات زیــادی داشــته امــا بــرای بقــای ایــن افتخــارات 

نیازمند یک حرکت جدید و یک اتفاق بزرگ هستیم.
امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  مبارکــه  فــوالد  مدیرعامــل 
فــوالد مبارکــه بــه الگــوی ملــی بنــگاه داری تبدیــل شــده 
اســت، خاطرنشــان کرد: همچنان که فــوالد مبارکه طی 
دهه هــای گذشــته موجــب اتفاقــات خــوب بوده اســت، 

امروز هم باید منشأ اتفاق بزرگ دیگر شود.
انسان های بزرگی در شکل گیری فوالد مبارکه نقش 

داشته اند
او اذعان کرد: فوالد مبارکه صرفاً یک کارخانه نیســت و 
در گذر ســال های گذشــته به منشــأ تحوالت بنیادین در 
اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است؛ اگر بخواهیم 
فوالد مبارکه تا ۵۰ ســال آینده همچنان ســرآمد باشــد، 
بایــد رمــز موفقیت مــان در ۳ دهــه گذشــته را مــرور و 
جایگاه و مسیرمان برای ۵۰ سال آینده را ترسیم کنیم.
طیب نیــا اضافــه کــرد: داشــتن چشــم انداز توســعه 
کمی و حفظ سهم تولید فوالد کشور برای فوالد مبارکه 
کافــی نیســت و بایــد بــرای افق های دیگــری برنامه ریزی 
کنیــم. مــا بایــد در ابعــاد مختلــف توســعه کشــور را رقم 
بزنیم که در این راســتا ســرمایه انسانی نخستین محور 

و رمز موفقیت فوالد مبارکه است.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: نیروی انســانی 
داشــتن  مســتمر،  بهبــود  و  مشــارکتی  نظــام  کارآمــد، 
چشم انداز متعالی، برنامه محور بودن، حرکت دقیق بر 
اســاس برنامه، بســیج همگانی نیروها در برنامه ریزی و 
نظام های تحولی مشــارکت، همه این ها در کنار روحیه 
جهــادی، انقالبــی و انگیــزه  و نیــت پــاک الهــی کارکنــان 

باعث شده که فوالد مبارکه در این نقطه قرار بگیرد.
در  بزرگــی  انســان های  اینکــه  بیــان  بــا  طیب نیــا 
شــکل گیری فــوالد مبارکه نقش داشــته اند، افزود: یکی 
از رمــوز موفقیــت فــوالد مبارکــه ایــن اســت کــه در آن 

انسان ها و افکار بزرگی وجود داشته است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه این سرزمین 
از قرون گذشــته تاکنون مهد صنعت  بوده اســت، ادامه 
داد: اگــر بخواهیــم ایــن راه را ادامه دهیم و حافظ بقای 
فوالد مبارکه باشیم، باید اهداف بزرگی را دنبال کنیم؛ 
شــرایط عمومــی کشــور از لحــاظ صنعتــی و اقتصــادی 
به ویژه در صنعت فوالد، در شرایط مطلوبی قرار داشته 

و کارهای زیربنایی انجام شده است.
او تصریــح کــرد: بهره برداری از معادن ســنگ آهن 
و منابــع گازی و ســابقه دیرینــه در صنعــت فوالد از ۵۰ 
ســال گذشــته تاکنــون شــرایطی را ایجــاد کــرده کــه این 
صنعــت بــه یکی از صنایع موفق کشــور تبدیل شــود اما 
اگر امروز به درستی عمل نکنیم، همین موفقیت ها نیز 

نتیجه عکس خواهد داد.
نقش مهم فوالد مبارکه در تولید ناخالص ملی 

طیب نیا با بیان اینکه برنامه تولید ۵۵ میلیون تن تولید 
فوالد برای افق ۱۴۰۴ کشــور در نظر گرفته شــده است، 
گفــت: فــوالد مبارکــه از تولیــد ۲.۵ میلیون تنــی ابتدای 

راه اندازی به ۱۰ میلیون تن فعلی رسیده است.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه، ورود شــرکت های معدنــی به 
تولیــد فــوالد را قابل توجه دانســت و گفت: تحریم های 
بین المللی و محدودیت های موجود به اهمیت و جایگاه 

فوالد مبارکه برای رشد اقتصادی کشور افزوده است.
او با اشــاره به ســهم یک درصدی فوالد مبارکه در 
تولیــد ناخالــص کشــور بیــان کرد: امــروزه بیشــتر از نام 
کشــورها نــام صنعت هــا و بنگاه هــا شــنیده و شــناخته 
می شــود و درآمد بعضی از این بنگاه ها و شــرکت ها به 
مراتب از کل اقتصاد کشــور ما و درآمد نفتی ما بیشــتر 
اســت؛ ما با چنین دنیایی مواجهیم و اگر قرار باشــد در 
کشور کسانی این گام ها را بردارند، چه صنعتی بهتر از 

فوالد مبارکه است؟
اگــر  افــزود:  همچنیــن  مبارکــه  فــوالد  مدیرعامــل 
کشــور اســکله بزرگ نیاز دارد و اگر شبکه ریلی توسعه 
بیشــتر می خواهــد فــوالد مبارکه باید بــرای این موضوع 
فکر کرده و اقدام کند؛ صنایع بزرگ مانند فوالد مبارکه 
بایــد ایــن کارها را انجام دهند و این در حالی اســت که 
شــرکت هایی بقا پیدا می کنند که در توســعه تکنولوژی 

فعال هستند.
فوالد مبارکه پاک ترین صنعت کشور است

او در ادامــه بیــان کرد: توســعه مداوم کمی، کیفی 
و متوازن، تکنولوژی، نوآوری و توســعه پایدار، سرلوحه 
کار فوالد مبارکه است. تولید محصوالت جدید با همت 
متخصصان داخلی این شــرکت باعث افتخار ماست اما 
متاســفانه امــروز هم راســتا بــا هدف گیری های دشــمن، 
یــک مــوج صنعت ســتیزی در کشــور راه افتــاده و علیــه 
صنعــت ایجــاد شــده اســت، صنعتــی کــه نجات بخــش 

اقتصاد کشور است.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه ضمــن بیــان اینکه بســیاری از 
صنایع الزامات توسعه یافتگی را به موقع رعایت نکردند 
گفت: متأســفانه برخی، بحران های آلودگی و کم آبی را 
بــه گــردن صنعــت می اندازنــد در حالی که ایــن موضوع 
خالف واقع بوده و این در حالی است که در ابتدای دی  
امسال و در اوج آلودگی سایر شهرها، هوای پاک شهر 
مبارکه نشان دهنده آالیندگی نبودن فوالد مبارکه بود.

با اسکن QR کد متن کامل را در سایت بخوانید.

خبــــــــــــــــر

ادامه از صفحه 1

جالب است که ایران تنها کشوری است 
که فروش اعضا منع قانونی ندارد و این مورد 

در دیگر کشورها مشهود نیست.
در کنــار آگهی های فروش بــر درودیوار، 
در فضــای مجــازی هــم می تــوان دنبــال عضــو 
البتــه برخــی موسســات غیرقانونــی  گشــت؛ 
هــم دالل ایــن خریــد و فروش هســتند. یکی 
از ایــن دالالن در مصاحبــه ای گفتــه بــود کــه 
شــما دو راه بیشــتر برای فــروش کلیه ندارید 
یــا از طریــق انجمــن می فروشــید کــه قیمــت 
پاییــن اســت یا از طریق مــا که قیمت باالتری 

نصیبتان می شود.
یکــی از فروشــندگان هــم گفتــه بــود که 
چنــد ماهــی اســت کــه آگهــی زده ولی کســی 

نمی خرد چون فروشنده زیاد شده است.
تــا   ۱۸ بیــن  ایــران  در  کلیــه  قیمــت 
۵۰۰میلیــون تومان متغیر اســت و بســته به 
اینکــه فــرد چگونــه و در چــه شــریطی کلیــه 
و کبــد خــود را بفروشــد متفاوت اســت. این 
قیمــت توافقی اســت و البته شــدت مشــکل 
مالــی در تعییــن قیمت بســیار موثر اســت و 
اگر کســی نیاز مبرم به پول داشــته باشــد با 
قیمــت پاییــن هــم می  فروشــد. قیمــت کبد و 
قرنیــه چشــم هــم از ۱۵۰ میلیــون تومــان به 

در سایت روزنامه بخوانید:

حراج عضو از سر نیاز؛ سود در جیب دالالن
باالست.

البتــه در میــان آگهی هــای فــروش چنــد آگهی 
توجــه را بــه خــود جلــب می کنــد. آگهی دهنــده در 
آن عنــوان کــرده اســت که حتــی حاضر اســت برای 
فروش کلیه به خارج از کشــور ســفر کند البته باید 
توجــه کــرد که چون فروش عضو در دیگر کشــورها 
ممنــوع اســت آنهــا بــه ایــن روال عمــل می کنند که 
خــود را بــه جــای آشــنای بیمــار جــا می زننــد و اگــر 
بیمارســتان متوجــه نشــود که مراحل طی می شــود 
اما اگر قضیه لو رود امکان انتقال کلیه وجود ندارد 

و باید به کشور برگشت.
گتمیــری،  ســیدمنصور  دکتــر   ۹۳ ســال  در 
دبیرعلمــی ســمینار روزجهانــی کلیــه تاکیــد کرد که 

فریب فروش کلیه در خارج را نخورید. 
تخمین زده شده است که در هر سال، ۱۴۰۰ 

ایرانی یکی از کلیه های خود را می فروشد.
در جســتجوی علــل ایــن کار فقــط یــک جــواب 
وجــود دارد و آن نیــاز مالــی اســت. وقتــی کــه رنــج 
ســنی فروشــندگان ۱۹تا ۳۰ سال است عمق نیاز و 

ناامیدی جوانان کشور نمود پیدا می کند.
البتــه خریــد و فــروش کلیــه و کبــد در کشــور 
مخالفان و موافقانی دارد. موافقان معتقدند که نیاز 
بیماران برطرف می شود و از طرفی جلوی انحراف فرد 
نیازمنــد گرفته می شــود و مخالفان معتقدند که این 

کار مغایر با اخالق و شــان انســان اســت و می گویند 
دولت باید جلوی این کار را بگیرد.

فانتین های ایرانی
فــروش عضــو در نگاه مــردم فقط کلیــه، کبد، 
قرنیه و ... است اما در چند سال اخیر خبرهایی از 

فروش موی بانوان هم به گوش می رسد.
مغازه هایــی در خیابــان منوچهــری اســت کــه 
مــوی طبیعــی دختران و زنان را می خرند و قیمت ها 
از ۱۰۰هــزار تومــان شــروع و بــه ۵ میلیــون تومــان 

می رسد.
موها برای اکستنشن می رود و پول موها برای 

خرید مایحتاج و زدن به زخم زندگی.
البتــه همــه نیازمــد نیســتند گروهــی عقیــده 
دارند که چرا موهای خود را دور بریزیم؛ بهتر است 

پول آن را دریافت کنیم.
وقتــی ایــن ماجــرا را شــنیدم یــاد فانتیــن مادر 
کــوزت در قصــه بینوایــان افتادم که بــرای نیاز مالی 
موی خود را فروخت و وقتی در کودکی این قصه را 
شنیدم دلم پر غصه شد و حاال بعد چندسال آن را 

در واقعیت دیدم و غصه ام پرغصه شد.
زنانــه  آرایشــگران  اتحادیــه  رئیــس  از  وقتــی 
درباره خریدوفروش مو ســوال در ابن باره پرســیده 

شد پاسخ داد که این کار ممنوع نیست.

در مــرور ایــن خریــد و فروش هــا فقط پای یک 
مساله در میان است و آن »پول« است.

با توجه به اوضاع بد اقتصادی و فشار تورمی 
که هرســاله بیشــتر و بیشــتر می شــود، باید منتظر 
رشــد روزافــزون ایــن خریــد و فروش هــا و چــه بســا 
خریــد و فــروش دیگر اعضای بدن هــم بود. اتفاقی 
که اگر ریشه ای درمان نشود دیگر کسی جلودارش 
کــه  شــود  مراحلــی  وارد  اســت  ممکــن  و  نیســت 

جبران ناپذیر باشد.
اگــر ایــن کارها به دلیل مســائل مالــی از مدار 
علمی و قانونی خارج شــود می تواند به یک تجارت 

پرسود و پرخطر تبدیل شود.
یکــی از راه هــای ریشــه ای آن رفــع مشــکالت 
اقتصــادی جامعــه اســت چــون تمــام ایــن فــروش 
اعضــا بــرای رفع نیاز مالی اســت امــا راه حل دیگری 
بــه آن ورود کنــد وضــع  کــه قانون گــذار می توانــد 
قانــون و منــع قانونــی ایــن عمل اســت و باید مانند 
دیگــر کشــورها قانونــی بــرای آن وضــع شــود. البته 
بــر اجــرای آن نظــارت  اگــر قانونــی وضــع شــود و 
نشــود بــه خریدوفروش زیرزمینــی و در محیط های 
غیربهداشــتی و بــدون مجــوز منحــرف می شــود کــه 
تبعات آن به مراتب بدتر از فروش و انتقال آن در 
بیمارســتان ها و تحت نظر پزشــک است و می تواند 

فرد فروشنده را به کام مرگ بکشاند.
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آیا»ازمابهتران«بازگشتهاند؟
ذاکــری بــا بیــان اینکــه بــه عنوان ســرمایه یــا امالک و 
مســتغالت توزیــع درامــد و توزیــع دارایی اعــداد متفاوتی را 
بــه خــود اختصاص می دهد افزود: از لحاظ میزان نابرابری 
معمول این است که میزان نابرابری در توزیع ثروت بیشتر 
از توزیــع نابرابــری در توزیــع درامــد اســت و علــت آن ایــن 
اســت کــه برخی افــراد وجود دارنــد که ثــروت ندارند با این 
حــال دارای درآمــد هســتند. مســاله ایــن اســت کــه توزیــع 
نابرابر ثروت در طول زمان منتهی به یک الگوی نابرابرتری 
ازتوزیــع درآمــد در جامعــه مــی شــود که به ســمت یک نوع 

نظام ارباب رعیتی سوق یابد.
او ادامه داد:  به همین دلیل همان طور که در جامعه 
دولت سیستمی طراحی می کند تحت عنوان توزیع مجدد 
درامد از طریق سیستم مالیاتی و امثالهم و تالش می کند 
تــا از افــراد دارای درآمد باال دریافت کرده و به درآمد پایین 
کمــک کننــد و میــزان نابرابــری درامــد را کــم کنــد، باید یک 
فرآینــدی بــرای کاهش نابرابری در حــوزه ثروت نیز طراحی 
کنــد و اگــر ایــن اتفــاق روی ندهــد آثــار آن سیاســت های 
بازتولیــد درامــد از بیــن مــی رود و دوبــاره میــزان نابرابــری 

درامد گسترش می یابد.
ایــن اســتاد ســابق دانشــگاه بــا تاکیــد بــر اینکه الزم اســت 
دولت هــا هــم در حــوزه توزیع درآمد و هــم در توزیع ثروت 
سیاستی به کار برند که این نابرابری ها کم تر شود تصریح 
کــرد: خصوصــا در کشــور ما در ســال های گذشــته بویژه در 
حــوزه امــالک و مســتغالت اوضاعــی فراهــم کــرده کــه یــک 
اختــالف طبقاتــی زیــادی در جامعه ایجاد شــده به گونه ای 
که به یک شــکاف طبقاتی شــکل گرفته اســت صرف اینکه 
افراد وابسته به گروه یا دسته ای باشند که صاحب امالک 
و مســتغالت اســت یا وابســته به آن گروه نباشــند شــغل، 
درآمــد و زندگیشــان تغییــر مــی کند به همیــن دلیل طبعتا 

دولت باید به فکرحل این مشکل باشد.
اوایــل انقــالب و اهــداف آن ادامــه  یــادآوری دوران  بــا  او 
اداری  امــور  ســازمان  وقــت  رئیــس  انقــالب  داد:اوایــل 
اســتخدامی یک جمله را گفت که بســیار قابل تامل اســت 
ایشان مطرح می کند که در دوران قبل از انقالب در بدنه 
دولــت اختــالف حقوق هــای کارمنــدان 1 بــه 20 بوده اســت 
و بعــد از آن بــا افتخــار اعــالم مــی کنــد کــه بعــد از انقــالب 
مــا توانســته ایــم ایــن اختــالف را 1 بــه 3 تغییــر دهیــم بــه 
ایــن معنــی کــه حقوق های بــاال کاهش و حقوق هــای پایین 
افزایــش یافتــه اند شــاید در اوضاع امروزی اختالف ســطح 
حقوقی به این میزان در نظام اداری دارای اهداف شایسته 
ســاالری و تخصــص گــرا، افراطــی گــری محســوب شــود، با 
ایــن حال این روایت نشــان مــی دهد که ارزش هایی که در 
اوایل انقالب حاکم بود بر معیار کاهش اختالف طبقاتی و 

درآمدی استوار بوده است. 
ذاکــری اظهــار کــرد: در دوران پهلــوی ما یــک گروه ابر 
ثــروت منــدان داشــتیم کــه در ادبیــات روزنامــه ای از آن ها 
بــا تعبیــر » ازمــا بهتــران« یــاد مــی شــد یــک گروهــی کــه 
اصــال جــزو ملــت نبودنــد یعنــی تافته جــدا بافتــه بودند که 
زندگی و الگوی مصرف متفاوتی نســبت به جامعه داشــتند 
و گــروه خاصــی بــرای خــود ســاخته بودند و عامــه ملت آن 
دسترســی ها و امتیازاتــی کــه آن ها داشــتند را نداشــتند به 
طــور طبیعــی مــا بعــد از انقــالب قــرار بــود که از ایــن وضع 
فاصلــه بگیریــم البتــه بنا نبود که ســطح زندگــی افراد همه 
یکسان شود بلکه قرار بود تا فاصله طبقاتی بسیار نزدیک 
شــود و آن شــکاف وحشــتناک بیــن دو گــروه بــاال و پاییــن 
جامعــه از بیــن بــرود. متاســفانه اما به دلیل سیاســت های 
نامناسبی که در سال های بعد از انقالب به کار گرفته شد 
بویژه بعد از جنگ تحمیلی این اختالف طبقاتی زیاد شد.

ایــن پژوهشــگر اقتصــادی بــا یــادآوری اینکــه در آن 
مقطــع زمانی)بعــد از جنــگ( بــرای برخی افــراد فرصت های 
رانت ایجاد شد، تسهیالت میلیاردی در اختیار خواص قرار 
داده شد و حقوق های نجومی به بعضی افراد پرداخت شد 
و یک اختالف طبقاتی فوق العاده ای ایجاد کرد که تاکنون 
ادامه دارد اظهار کرد: در یک جامعه طبیعی در حال توسعه 
که یک اقتصاد شکوفا دارد می تواند ثروت خلق شود ولی 
این ثروت از محل اقتصاد مولد خلق می شود این در حالی 
است که در کشور ما هیچ فعالیت مولدی نبوده است که 
از محــل آن ثروتــی ایجــاد شــود و فقط از طریــق رانت بوده 
اســت که ثروت خلق شــده اســت هر کســی که متصل به 
قــدرت بوده اســت توانســته اســت وام هــای کالن چند صد 
میلیــاردی دریافــت کنــد ایــن وام تبدیــل کــرده بــه امالک و 
مستغالت و قیمت امالک و مستغالت باال رفته است و او 
نیز میلیارد شده است یا مثال یک رانت هایی را گرفته است 
کــه بــا ارز دولتــی کاالیی را وارد کنــد، کاال را وارد کرده و در 

بازار به قیمت ارز آزاد فروخته است.
او تصریــح کــرد: در چنیــن اوضاعی عمــال ثروتی خلق 
نشــده اســت در واقــع رانتــی بــه وجود امــده کــه در اختیار 
برخی افراد بوده است نتیجه این شده است که یک طبقه 
تازه به دوران رســیده ای شــکل گرفته در جامعه ما که اگر 
ریشــه یابی شــوند در چند دهه گذشــته همه دارای زندگی 
کارمندی و معمولی بوده اند االن یک دفعه ســوپر میلیارد 
و مولتی میلیاردهای جامعه شده اند به طور طبیعی الگوی 
مصــرف ایــن تــازه به دوران رســیده اســت با الگــوی مصرف 
کســانی که ثروتی را دارند که ناشــی از فعالیت 100 ســاله 
یک خانواده است متفاوت بوده و مصرف آنچنانی که تازه 
به دوران رســیده ها انجام می دهند نشــان دهنده مصرف 

گنج باد آورده است.
ذاکــری بــا ابراز تاســف از اینکــه متاســفانه در جامعه 
بــه دلیــل تحریم و فشــارهای اقتصادی میزان اقتصاد رشــد 
چندانی طی ســالیان نداشــته است و از طرفی همان درامد 
کم را به صورت نامناسب بین افرادی محدودی توزیع شده 
است در پایان یادآور شد که در چنین اوضاعی افراد قلیلی 
دسترسی به رانت دارند و گروه کثیری هم دستیابی به این 
رانت و فرصت ندارند و به همین دلیل یک شکاف طبقاتی 
وحشــتناکی شــکل مــی گیــرد که انــگار دو جامعــه متفاوت 

شکل گرفته است.
او تصریــح کــرد: یعنــی یــک اختــالف طبقاتــی معمولــی در 
جامعــه در حــال رشــد نیســت کــه گــروه مرفه و متوســط و 
ضعیف داشته باشد بلکه دو ملت متفاوت که به ناچار در 
حال تحمل هم هستند در کنار یک دیگر زندگی می کنند، 
کســی کــه دسترســی به رانــت دارد می توانــد نجومی خرج 
کند و برای یک میز شام حقوق دو کارگر را صرف می کند با 
این همه یک گروهی هستند که در طی ماه نمی توانند به 
دلیل هزینه باالی زندگی حتی گوشت بخورند و این یعنی 
شــکاف طبقاتــی و قاعدتــا بایــد دولت و متولیــان امر عالقه 
منــد اگــر مــی خواهنــد ایــن جامعه ادامــه پیدا کنــد هر چه 

سریع تر باید این مشکل را حل کنند.

امیرعبداللهیان:موضوعات
راهبردیدردستورکارایران

وچینقراردارد
وزیــرامــورخارجهگفــتکهموضوعــاتراهبردی
دردســتورکاردوکشــورایرانوچینقرارداردواین
موضوعاتادبیاتجدیدیدرمکاتباتروســایجمهور

دوکشورایجادکردهاست.
به گزارش ایرنا حسین امیر عبداللهیان که به چین 
ســفر کرده اســت با یادآوری گسترش مناسبات ایران و 
چین در ماه های اخیر گفت: در چهار ماه گذشته بیش 
از هفــت بــار بین وزیر خارجه چین و اینجانب تماس ها 
و دیدارهایی انجام شــد و در ســطح روســای جمهور هم 
تماس ها و ارتباطات خیلی روان انجام می شــود که این 
نشــان دهنده اهمیت و رشــد و توسعه روابط دو کشور 

هست.
 وی با بیان اینکه در دولت جدید با شتاب بیشتر 
روابط روبرو هســتیم، گفت: در  مناســبات دو جانبه ما 
از هماهنگی هــای خــوب و تنــوع در موضوعــات مختلف 
برخــوردار و بهــره منــد هســتیم و در راســتای منافــع دو 
موضوعــات  در  را  خوبــی  بســیار  پیشــرفت های  طــرف 

مختلف داشتیم.
 وزیــر امــور خارجــه خاطرنشــان کــرد: موضوعــات 
ایــن  و  دارد  قــرار  کشــور  دو  کار  دســتور  در  راهبــردی 
موضوعــات ادبیــات جدیدی در مکاتبات روســای جمهور 

دو کشور ایجاد کرده است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، امیــر عبداللهیــان در بدو 
ورود بــه فــرودگاه ووشــی هــم هــدف از ســفر خــود بــه 
چیــن را گفت وگــو بــا مقامــات چیــن در خصــوص روابط 
اجرایــی شــدن  نحــوه  دو جانبــه سیاســی و همچنیــن 
توافقــات جمهــوری اســالمی ایــران و چیــن در خصــوص 

همکاری های اقتصادی اعالم کرد.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان کــه بنــا بــه دعــوت 
صــدر  در  چیــن  خارجــه  امــور  یی،وزیــر  وانــگ  رســمی 
هیــات بلنــد پایه سیاســی و اقتصادی، عازم چین شــده 
اســت، قــرار اســت امــروز جمعه بــا همتای چینــی خود، 
موضوعــات متنــوع دوجانبــه و بیــن المللــی و از جملــه 
آخرین وضعیت برنامه همکاری های 2۵ ساله دو کشور 

را مورد بررسی قرار می دهد.

وزیرراهوشهرسازی:
فرصتهایاقتصادی

مغفولماندهباسوریهاحیا
خواهدشد
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استدرپیامیدریکیازشبکههایاجتماعینوشت:
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عمرانیباتفاهمنامههایانجامشــدهباســوریهاحیاء

خواهدشد.
 بــه گــزارش ایرنــا، »رســتم قاســمی« وزیــر راه و 
تفاهم هــای  نوشــت:  توئیتــری  پیامــی  در  شهرســازی 
اقتصــادی و عمرانــی انجــام شــده در این ســفر با رئیس 
جمهوری محترم سوریه، بسیاری از فرصت های مغفول 
مانــده را بــرای فعاالن اقتصــادی و عمرانی احیاء خواهد 
کــرد کــه می توانســت بــرای جوانــان مــا اشــتغال و بــرای 
ســرمایه گذاران ایرانی ارزش افزوده بســیاری به دنبال 

داشته باشد.
رســتم قاســمی کــه ریاســت کمیســیون مشــترک 
ســه  ســفر  در  دارد  عهــده  بــر  را  کشــور  دو  اقتصــادی 
روزه خــود بــه دمشــق، عالوه بر دیدار با »بشــار اســد« 
رئیس جمهــوری ســوریه، بــا نخســت وزیر و وزیــران امور 
خارجه، اقتصاد، حمل و نقل، کار و مسکن و نیز رئیس 

بانک مرکزی سوریه دیدار و گفت وگو دارد.
ایــن ســفر در  ایــران و ســوریه در  گفت وگوهــای 
و  ســاختمان  صنعتــی،  جملــه  از  متعــدد  حوزه هــای 

تاسیسات زیر ساختی انجام گرفته است
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بدون شــفافیت، بــدون پرداخت مالیات، بدون 
ارائــه کوچک تریــن توجیــه قانع کننــده ای درخصوص 
اتهام نقش داشتن موسسات مالی و شخصیت های 
بانفــوذ سیاســی در ایــن حــراج و بــدون کوچک ترین 
منطقــی بــرای قیمت گذاری هــای نجومــی روی آثــار، 
پرونده این حراج در امســال )1399( بســته شد. این 
رویــداد به قــدری پشت ســر خــود ابهامات حل نشــده 
باقــی گذاشــت کــه انبوهــی از شــهروندان و حتــی 
چهره هــای هنــری بــه آن تاختنــد و هیچ کــس جــرات 
نکــرد بــه دفــاع علنــی از آن بپــردازد. حتــی خیلــی از 
خریــداران تابلوهای حراج ســیزدهم گمنام و نقابدار 
معامله کردند؛ حال آنکه منتقدان و متهم کنندگانش 

با اسم و رسم واقعی و گردن افراشته فریاد زدند.
مساله اینجاست که فشار افکارعمومی هرقدر 
هــم کــه بــاال بــرود، بــدون اهــرم نظارتــی یــا قضایی، 
نخواهد توانست کوچک ترین گزندی به روند فعالیت 
حــراج تهــران وارد کنــد. آنهــا حاضر نیســتند به خاطر 
بدگویی کاربران فضای مجازی، از سودهای کالنی که 
در این معامله های میلیاردی نصیب شــان می شــود، 
بگذرند و کسانی با وجاهت قانونی الزم هستند که 
برخــالف کاربــران مجــازی، اگــر در برابر پرســش های 
منطقی شــان پاســخ های منطقــی دریافــت نکردنــد، 

بتوانند با متخلفان برخورد کنند.
ایــن درخواســت ها تــا جایــی پیــش رفــت کــه 
خبرگزاری تســنیم علنا خواستار ورود نهادهای ناظر 
ذی صــالح بــه موضوع حــراج تهران شــد و از متولیان 
امــر درخواســت کــرد تا مبادرت به حسابرســی دقیق 
و شــفاف در نســبت مناســبات مالــی حــراج تهــران و 
دیگر حراج های هنری کشور کنند و آن را مطالبه ای 

دانست که اکنون لزوم تحقق و پیگیری آن از سوی 
قوه محترم قضائیه بیش از هر زمان دیگری ضروری 

به نظر می رسد. 
امــا ایــن رونــد غیــر شــفاف ادامــه یافــت و 
مسئوالن حراج تهران تصمیم گرفتند که برای دوره 
چهاردم بی سر و صدا حراج را برگزار کنند تا شاید 
از حواشی کم شود اما در دوره پانزدهم دوباره به 
صدر آمدند اما با همان حواشــی 10 ســال گذشــته 
تا جایی که باشگاه خبرنگاران جوان با منقدان این 

حراج مصاحبه مفصلی گرفته است.
حبیــب هللا صادقی نقاش و هنرمند معاصر 
ایــران در همیــن رابطــه بــه ایــن خبرگــزاری گفتــه 
اســت« ایــن حــراج بایــد نــگاه جامع نگــری داشــته 
باشــد، زیــرا بســیاری از هنرمنــدان هنــوز فرصــت 
نمایش آثار ارزشمند خود را به دست نیاورده اند.

به گفته او حراج تهران که پانزدهمین دوره آن 
بــا نمایــش ۸0 اثــر هنر مــدرن از ۶0 هنرمنــد ایرانی، 
از روز ســه شــنبه 21 دی ماه آغاز شــده اســت، یکی 
از روش هــای گــذر از جنــگ اقتصــادی کنونــی بــرای 
هنرمنــدان حوزه هــای تجســمی اســت. البتــه بایــد 
همــواره نــگاه جامع نگــری داشــته باشــد، زیــرا یــک 
نــگاه فراجناحــی و فراگروهی باعث می شــود تا همه 

هنرمندان توانمند از این حراج بهره مند شوند.
زهرا رســول زاده هنرمند و مدیر گالری زرنا که 
از ســال ۷3 مشــغول خلق اثری هنری و تدریس در 
دانشگاه هاســت، از نحوه ورود به حراج تهران گالیه 
کــرد. او مــی گوید در این چند ســال هیــچ گاه امکان 
حضــور در ایــن رویداد بــرای هنرمندانی همچون من 
فراهم نشده است. ورود به حراج بر اساس رابطه و 
دوستی امکان پذیر است. من به عنوان مدیر گالری 

از هنرمنــدان جــوان حمایت می کنم، اما به یاد ندارم 
کــه یــک بــار حــراج از مــن خواســته باشــد هنرمندان 

پرفروش سال را به آن ها معرفی کنم.
در تمــام حراجی های معتبر دنیا از جمله حراج 
کریســتیز، نام و تصویر کارشناســانی که آثار را رصد 
و قیمــت گــذاری می کنند، در صفحــات اول کاتالوگ 
معرفی می شود. این گفته علی میرآبادی کارشناس 
هنر هــای اســالمی اســت. او امــا دربــاره حــراج تهران 
می گوید، 1۵ دوره گذشت اما حراج تهران حتی یک 
بــار کارشناســان خود را معرفی نکــرد. در صورتی که 
معرفی این افراد می تواند از حجم حواشی ها پیرامون 
ایــن رویــداد بکاهــد. تا چه زمان یکســری هنرمند در 
حراج حضور خواهند داشت؟ چرا هر دوره هنرمندان 
تکراری هســتند؟ باید گالری داران به عنوان واســطه 
برای معرفی هنرمندان جوان تالش کنند و حراج هم 

به دنبال استعداد های جدید باشد.
ایــن کارشــناس در خصوص قیمت گــذاری آثار 
مطــرح کــرد: شــاید کارشناســان حراج بگوینــد، چون 
اثر یک هنرمند در بازار خارجی فالن قیمت فروخته 
شــده پــس بایــد در حــراج داخلــی هم چنیــن قیمتی 
داشــته باشــد، در صورتــی کــه اوالً بایــد دیــد آیــا اثــر 
فروختــه شــده در بــازار خارجی همین اثر ارائه شــده 
در حراج است؟ اگر اینطور هم باشد نباید معیار ما 
قیمت های خارجی قرار بگیرد، زیرا واحد پول، تورم و 
گردش اقتصاد در کشور ما با سایر کشور ها متفاوت 
اســت بنابرایــن باید طبق بازار داخلــی قیمت گذاری 

کنیم.
البتــه ســمیع آذر، مدیــر حــراج تهــران تــالش 
کــرده تــا توضیحاتــی دربــاره برخــی از مســائل و 
شــبهات مطرح شــده در مورد این حراجی داشــته  

باشد.  
افــراد  او معرفــی خریــداران را جــزو حقــوق 
دانســت و می گویــد هیچکــدام از حراج هــای دنیــا 
خریــداران خــود را معرفــی نمی کننــد؛ زیــرا ممکــن 
اســت پیامد هایــی داشــته باشــد کــه حراج هــا این 
مســئولیت ها را گــردن نمی گیرنــد. مــا نمی توانیــم 
اســامی خریــداران را معرفــی کنیــم و امنیت خرید 
آن ها را به خطر بیندازیم. خریداران مختار هستند 
که خود را معرفی کنند، اما حراج ها چنین اجازه ای 
ندارند. البته در صورتی که دستور قضایی و یا اداره 
مالیــات باشــد مکلف به معرفی هســتیم که البته 

آن ها هم این اسامی را محرمانه نگه می دارند.
یکــی از ســواالت پیرامــون حــراج تهــران اطــالق 
مالیــات بــه آن اســت. بــر اســاس اظهــارات علیرضــا 
ســمیع آذر، حراج تهران یک شــرکت است که درآمد 
دارد و باید مالیات دهد، اما خرید و فروش اثر هنری 
از پرداخــت مالیــات معــاف اســت، امــا حــراج تهــران 
مثــل یــک شــرکت، مالیات تکلیفــی دارد کــه باید آن 

را پرداخت کند.
گران تریــن اثــر پانزدهمیــن دوره حــراج تهــران 
شاعر نشسته اثر پرویز تناولی است که بین 12 تا 1۴ 
میلیــارد تومان پایه گذاری شــده، حســین زنده رودی 
هــم بــا دو اثــر حضور یافته که نقاشــی خط گرانترش 
۸ تــا 9 میلیــارد تومــان بــرآورد قیمــت شــده اســت. 
اثــر ارزان تــر ایــن هنرمنــد، 1.۵ تــا 2 میلیــارد تومــان 
قیمت گذاری شــده اســت. محمــود زنــده رودی )برادر 
کوچک تــر حســین( هم با اثــری ۶00 تــا ۸00 میلیون 

تومانی در این دوره حراج حضور دارد.
بهمــن محصــص بــا ۵ تــا ۶ میلیــارد، کــوروش 
شیشه گران با ۴ تا ۵ میلیارد، سیدمحمد احصائی با 

۴ تا ۵ میلیارد، منصور قندریز با ۴ تا ۵ میلیارد، رضا 
درخشانی با 3 تا ۴ میلیارد و سیراک ملکونیان با 3 

تا ۴ میلیارد در رتبه های بعدی قرار دارند.
بر اساس گفته های علیرضا سمیع آذر به طور 
میانگیــن 1۵ درصــد فــروش هــر اثر متعلق بــه حراج 

تهران است.
ایــن پژوهشــگر و نویســنده هنر های تجســمی 
در خصــوص تیــم کارشناســی آثــار در حــراج تهــران 
تمــام گالری هــا و هنرمنــدان شــاخص  مــی گویــد، 
کارشناســان ما را می شناســند و لیســت محرمانه ای 
نیست، اما از من نخواهید که اسامی آن ها را اعالم 
کنم. به گفته او سابقه، خریدار و شناسنامه یک اثر 

در پذیرش آن موثر است. 
قیمــت گــذاری بر اســاس ســلیقه شــخصی در 
یک جلسه محرمانه صورت نمی گیرد بلکه بر اساس 
مســتندات، اصالــت و مالکیــت اثــر تصمیــم گیــری 
می شود. ما دالیل مالک اثر برای اصالت را می شنویم 
و اگر درست باشد آن را می پذیریم. اگر یک هنرمند 
در قیــد حیــات نباشــد، می دانیــم کــه چــه کســانی 
می تواننــد کار او را تاییــد کننــد، معمــوال ایــن افراد از 
خانواده، دوستان و صاحب نظران در خصوص اثر آن 

فرد هستند.
در هر صورت با تمام این مسائل روز گذشته 
ســاعت 1۸ در هتل پارســیان آزادی تهران حســین 
پاکــدل بــرای چندمیــن بــار پانزدهمیــن دوره حراج 
تهــران را چکــش زد و آثــار میلیــاردی ایــن حراجــی 
را بــدون دادن مالیــات و روشــن بــودن خریداران و 
چگونگی کارشناسی آثار و بسیاری از مشکالتی که 
1۵ دوره گذشــته نیــز منتقدان ان هــا را اعالم کرده 

بودند برگزار کرد.

حراجتهران»سرگردانباالیمه«صفرهاینجومی

خارجــه امــور وزیــر الوروف ســرگئی
روســیهگفــتکــهپیشــرفتهایواقعــیدر

مذاکراتاحیایبرجامحاصلشدهاست.
بــه گــزارش ایرنــا از مســکو، الوروف روز 
جمعه در نشســت خبری که با شــرکت ده ها 
خبرنگار برگزار و در آن نتایج سیاست خارجی 
روسیه در سال 2021 جمع بندی شد، افزود: 
دیــدار رئیس جمهوری ایران از مســکو رویداد 
بســیار مهم اســت. بایــد تماس های سیاســی 

بین تهران و مسکو ازسرگرفته شود.
وی بــا یــادآوری اینکه همــه گیری کرونا، 
مانعــی بــرای دیدارهــا و ســفر هیات هــای دو 
کشور شده است، ادامه داد: والدیمیر پوتین 
جمهــوری  روســای  رئیســی  ابراهیــم  ســید  و 
روسیه و ایران چندین تماس تلفنی داشتند.
وزیــر خارجــه روســیه گفــت: در دیــدار 
ســران ایران و روســیه، همه مســائل دســتور 
روابــط ایــران و روســیه مطرح و مورد بررســی 

قرار خواهد گرفت. 
وی افــزود: باتوجه به تغییر دولت ایران 
در ســال گذشــته بایــد ببینیــم سیاســت ایــن 

کشور چگونه استمرار می یابد.
الوروف بــا بیــان اینکــه ایــران و روســیه 
طرح هــای مشــترک زیــادی دارند، اظهــار کرد: 
دو کشــور بر روی این طرح ها کار می کنند و 
در کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصادی 
ایــران و روســیه نیــز در ایــن مــورد اقدامــات 

جریان دارد.
بیــن  در  شــک  بــدون  داد:  ادامــه  وی 
همچــون  موضوعاتــی  المللــی  بیــن  مســائل 
برجــام و امنیــت خلیج فارس در دیدار ســران 

ایران و روسیه مطرح خواهد شد. 

ایرانوروسیهدرسازمان
مللهمکاریمیکنند

وزیــر خارجه روســیه با بیــان اینکه ایران 
و روســیه در ســازمان ملــل و ســازمان منــع 
تســلیحات شیمیایی و سازمان های دیگر بین 
المللــی بــا یکدیگــر همــکاری می کننــد، ادامه 
داد : ایــران عضــو گروه ما اســت کــه از اصول 
بیــن المللــی و منشــور ملــل متحــد دفــاع و 

حمایت می کند.
از  تعــدادی   در  مــا  داد:  توضیــح  وی 
مســائل منطقه ای ازجمله مســائل خاورمیانه 

همکاری می کنیم.
رئیــس دســتگاه دیپلماســی روســیه بــا 
یــادآوری اینکــه همکاری ایران و روســیه برای 
حــل مســاله ســوریه در چارچــوب مذاکــرات 
آســتانه اســت، افزود: همــکاری مــا بــا ایران و 
ترکیه در حل مســاله ســوریه نمونــه خوبی از 

همکاریها در سطح بین المللی است.
الوروف گفــت: ایــن همــکاری الگویــی از 
تعامل کشورها برای حل مساله ای است که 
به رغم غیرمنطبق بودن مواضع آنها برای حل 

و فصل آن گرد هم آمده اند.

حاصلشدنپیشرفتهای
واقعیدربرجام

وزیــر خارجــه روســیه همچنیــن بــا بیــان 
اینکه غرب نباید در اجرای برجام تنش روانی 
ایجــاد کنــد گفــت: در موضــوع احیــای برجــام 

پیشرفت های واقعی حاصل شده است. 
الوروف گفــت: در مــورد مذاکــرات بــرای 
احیای برجام در وین، من خوش بین هستم. 
در ایــن رونــد شــاهد پیشــرفت های واقعــی و 

تمایل واقعی در وهله اول بین ایران و آمریکا 
برای درک نگرانی های یکدیگر هستیم. 

وی افــزود: ایــن نگرانی هــا در یک بســته 
جمــع شــده اســت و مهــم اســت کــه در یــک 
مجموعــه مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد. برجام 
خود توافقی در قالب یک بسته جامع است.  
رئیــس دســتگاه دیپلماســی روســیه بــا 
بیــان اینکــه مذاکره کننــدگان در وین باتجربه 
هســتند، اظهــار کرد:یشــرفت های خوبــی در 
جریــان مذاکــرات بــرای احیــای برجام بدســت 
نهایــی  توافــق  امیذواریــم  مــا  و  اســت  آمــده 

بدست آید. 
وی در ادامــه گفــت: بــرای ایــن امــر الزم 
بطــور  همچنــان  ایرانــی  شــرکای  کــه  اســت 
حداکثــری واقــع بیــن باشــند و بــا آژانس بین 
المللــی انــرژی اتمــی همــکاری کننــد و طــرف 

آمریکایی نیز خویشتندار باشد.
خبــری  نشســت  ادامــه  در  الوروف   
خاطرنشــان کــرد کــه وضعیــت بهبــود یافتــه 
بــرای  بــا شــرایط  غربــی  و کشــورهای  اســت 
ازسرگیری مذاکرات در مورد برنامه هسته ای 
ایران موافقت کرده و از مطرح کردن شــرایط 
در بــاره برنامه موشــکی ایــران و نیز رفتار این 

کشور در منطقه خودداری کردند. 
سرســخت  مخالــف  مــا  داد:  ادامــه  وی 
غیرصادقانــه را  آن  و  بودیــم  رویکــرد   ایــن 

می خواندیم. 
موضــوع  گفــت:  روســیه  خارجــه  وزیــر 
احیــای برجــام مطــرح بــود کــه دونالــد ترامپ 
رئیــس جمهــوری ســابق آمریــکا از آن خــارج 
شــد. ما خواهان آن هســتیم که برجام بدون 

هر گونه کسری یا اضافه احیا و خفظ شود.
وی افزود: در مورد دو شرط محرح شده 
در مــورد ایــران شــامل محــدود شــدن برنامــه 
موشــکی این کشــور و رفتار تهــران در منطقه 
باید بگویم که همه کشورهای این منطقه به 
یکدیگــر ایرادهایی دارند. ایران به کشــورهای 
عربــی و ایــن کشــورها بــه ایــران و تهــران و 
آمریــکا و کشــورهای غربــی بطــور متقابــل در 

مورد یکدیگر ادعاهایی دارند.
منطقــه  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  الوروف 
)خلیــج فــارس( کشــورهایی وجــود دارنــد کــه 
خــارج از مرزهــای ملی ادعاهایــی دارند که از 
جمله در مورد سوریه، جیبوتی و یمن است.

روسیهطرحامنیتخلیج
فارسراارائهکردهاست

وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: روسیه 
طــرح امنیتــی خلیــج فارس را مطــرح کرد و از 
کشــورهای منطقــه خواســت تــا نگرانی هــای 
خــود را در قالــب گفــت و گوهــا در ایــن طــرح 

امنیتی در کنفرانسی مطرح کنند. 
وی افــزود: ایــن کنفرانــس بیــن المللــی 
مــی توانســت کشــورهای منطقــه را گــرد هــم 

آورد.
الوروف با بیان اینکه همه می توانستند 
نگرانــی خــود را در این نشســت اعــالم کنند، 
اظهــار کــرد: عــالوه بر ایــران کشــورهای عربی 
هم موشک دارند و این کشورها نیز مسائلی 

که سبب نگرانی می شود، دارند.
وی تصریح کرد: طرح روسیه از بین نرفته 
اســت و در پاییز ســال گذشته کنفرانسی برای 

این منظور در مسکو برگزار شد.
وزیر خارجه روســیه خاطرنشــان کرد که 
باوجود اینکه همه گیری کرونا اجازه برگزاری 
نشست بین المللی را نمی دهد طرح امنیت 
اولویــت  فــارس روســیه همچنــان در  خلیــج 
قرار دارد. این طرح شــامل کشورهای منطقه 
خلیــج فــارس و نیــز پنــج عضو دائمی شــورای 

امنیت است. 
وی یادآوری کرد که ایران نیز در گذشته 
طــرح امنیتی هرمــز را مطرح کرده و چین نیز 

در این زمینه طرحی را ارائه کرده است.

روسیهوچینازاحیای
برجامحمایتمیکنند

وزیــر خارجــه روســیه در ادامــه ســخنان 

خــود بــه ســفر آتــی رئیــس جمهــوری روســیه 
بــه پکن برای شــرکت در افتتاحیه رقابت های 
المپیــک زمســتانی اشــاره کــرد و آن را ســفر 

بسیار مهم برای دو کشور خواند.
وی گفــت: ایــن ســفر روز ۴ مــاه فوریــه 
برگزار می شود و والدیمیر پوتین و شی جین 
پینگ روســای جمهوری روســیه و چین همان 
روز در پکن دیدار و اجالس ســران دو کشــور 

برگزار می شود.
یــاداوری اهمیــت مشــارکت  بــا  الوروف 
راهبــردی و همکاریهای روســیه و چین گفت: 
مسکو و پکن در مسائل بین المللی همکاری 
نزدیــک دارنــد ازجملــه دو کشــور بــرای احیــا 
و حفــظ برجــام کــه ترامــپ از آن خــارج شــد، 

تالش می کنند.
وی همچنین به همکاری روسیه و چین 
در چارچــوب ســازمان همــکاری شــانگهای و 

برای حل مساله افغانستان اشاره کرد. 
بــه  همچنیــن  روســیه  خارجــه  وزیــر 
همکاری کشــورش با چیــن در چارچوب طرح 
مســیر »ترانــس اوراســیا« اشــاره کــرد کــه از 
چین و از طریق روسیه به کشورهای اروپایی 
راســتا  ایــن  در  و گفــت:  مــی شــود  کشــیده 
 رونــد همگرایــی در منطقــه اوراســیا هماهنگ

می شود. 
روسیهباایرانوترکیهدر

منطقهقفقازهمکاریمیکند
الوروف در ادامــه ســخنان خــود گفــت 
کــه روســیه در قالــب 3+3 بــا ترکیــه و ایــران 
در منطقــه ققفــاز همــکاری مــی کنــد و ایــن 
همکاریهــا می تواند تنش ها در قفقاز جنوبی 

را کاهش دهد.
گرجســتان  خــودداری  یــادآوری  بــا  وی 
شــرکای  از  گفــت:  طــرح  ایــن  در  شــرکت  از 
بــه  ایــم  آذربایجانــی خواســته  و  ارمنســتانی 
کــه  توضیــح دهنــد  مــا گرجســتان  همســایه 
شــرکت در ایــن طــرح، بــرای کشــورهای آنهــا 

الزامات و تعهداتی را بوجود نمی آورد.

الوروف:پیشرفتهایواقعیدرمذاکرات
احیایبرجامحاصلشدهاست
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

مدیرعامل: دریافت وام 
ازدواج بانک قرض الحسنه 

مهر تسهیل می شود
مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهر خبــر داد که 
متقاضیــان وام ازدواج می تواننــد بــرای آســان تر شــدن 
فرآینــد دریافــت وام، افتتاح حســاب خــود را به صورت 
غیرحضــوری و از طریق وب ســایت بانــک و همراه بانک 
»مهریــران« انجــام دهنــد. به این صورت بــرای افتتاح 
حســاب در بانــک قرض الحســنه مهــر نیــازی بــه حضور 
در شعب بانک نیست.
به گزارش روابط عمومی 
قرض الحســنه  بانــک 
سیدســعید  مهــر، 
شمسی نژاد، مدیرعامل 
قرض الحســنه  بانــک 
مهــر گفــت: ایــن بانــک 
در  تــا  می کنــد  ســعی 
زمــان  ســریع ترین 
ممکــن، به پرداخت وام ازدواج معرفی شــدگان از ســوی 
ســامانه بانک مرکزی که پرونده خود را تکمیل کرده اند 
اقــدام کنــد تــا متقاضیــان بتواننــد هــر چه ســریع تر وام 

خود را دریافت کنند.
شمســی نژاد یــادآوری کــرد: متقاضیــان وام ازدواج 
بــرای آســان تر شــدن فرآینــد دریافــت وام،  می تواننــد 
از  و  غیرحضــوری  به صــورت  را  خــود  حســاب  افتتــاح 
»مهریــران«  همراه بانــک  و  بانــک  وب ســایت  طریــق 
انجــام دهنــد. بــه ایــن صــورت بــرای افتتــاح حســاب در 
بانــک قرض الحســنه مهــر نیــازی بــه حضــور در شــعب 
بانــک نیســت. کارت بانکــی نیز به محل ســکونت یا کار 
متقاضیان که از سوی خودشان تعیین می شود، ارسال 

خواهد شد.

 رونمایی از 3 محصول

بانك ملی در هفتمین 
نمایشگاه تراکنش ایران

بــا حضــور عضــو هیــات مدیــره ،معــاون شــعب و 
سرپرست معاونت فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات 
بانک ملی در هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران از سه 

محصول بانک رونمایی شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
ارشــد  مدیــران  ملــی، 
بانــک بــا حضــور در این 
نمایشــگاه ضمن بازدید 
از غرفــه شــركت پــارس 
در  ســداد  تكنولــوژی 
ســه  عملکــرد  جریــان 
داده ورزی  مجموعــه 
ســداد، پــارس تكنولــوژی ســداد و پرداخــت الکترونیــک 

سداد قرار گرفتند.
در ایــن نمایشــگاه از ســه محصــول دنیــای پــارس 
تک، SBU و چاپگر لیزری صدور کارت مربوط به شركت 

پارس تكنولوژی سداد بانك ملی رونمایی شد.
نمایشــگاه تراکنش ایران یک نمایشــگاه تخصصی 
B2B و B2G در حوزه فناوری های مالی است که ساالنه 
از ســوی مرکــز فابــا و بــا همراهــی صنعــت بانکــداری و 

پرداخت برگزار می شود.
چهره هــای  جشــنواره  محصــول،  معرفــی  کارگاه 
ماندگار و جشنواره نوآوری و استارتاپی )فین تک و شهر 
هوشمند( از جمله بخش های اصلی هفتمین نمایشگاه 
تراکنــش ایــران بودنــد کــه بخــش جشــنواره اســتارتاپی 
شــهر هوشــمند بــا حضــور فعــاالن اســتارتاپی و مدیران 
شــهری، فرصتــی بــرای نــوآوران فراهم کرد تــا راه حل ها 
و راهکارهــای خود را برای هوشمندســازی شــهرها ارائه 

کنند.
بخش جشــنواره بزرگ فین تک ایران نیز با حضور 
قانون گــذاری  مراکــز  فین تکــی،  اســتارتاپ های  تمامــی 
صندوق هــای  و  شــتاب دهنده  مراکــز  نظــارت،  و 

سرمایه گذاری خطرپذیر)VC( برگزار شد.

عضو هیات مدیره: امکان 
ثبت چک صیادی در سامانه 

همراه بانک پست بانک 
به زودی فراهم می شود

عضو هیات مدیره پســت بانک در جلســه شــورای 
بــا  البــرز  اســتان  پســت بانک  ادارای مدیریــت شــعب 
بیان اینکه ســامانه ســاتنا مراحل تســت نهایی خود را 
گذرانده و با نسخه جدید در باجه های بانکی روستایی 
فعــال می شــود، گفــت کــه گزینه ثبت چــک صیادی در 
نســخه آخر ســامانه همراه بانک لحاظ شــده و به زودی 

تحویل بانک می شود.
گــزارش  بــه 
روابط عمومــی  اداره کل 
فرهــاد  پســت بانک، 
بهمنی، در این جلســه، 
وجــود  اینکــه  بیــان  بــا 
سیســتم  در  مشــکالت 
جــزء  نرم افزارهــا  و 
ماهیــت و ذات نرم افزار 
و سخت نافزارها است، افزود: تمام تالش ما این است 
کــه با همکاری شــرکت های طــرف قرارداد آنها را برطرف 
کنیم و برخی از مشــکالت اعالم شــده به سیســتم بنکو 

ارتباطی ندارد و در تمام بانک های کشور وجود دارد.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه ســامانه ســاتنا بــه زودی در 
باجه های بانکی روستایی راه اندازی می شود، اظهارکرد: 
ایــن ســامانه مراحل تســت خــود را گذرانده و با نســخه 

جدید در باجه های بانکی روستایی، فعال می شود.

بانک دی 2 برابر سال گذشته 
وام ازدواج پرداخت کرد

بانــک دی از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیش از 
774میلیــارد ریــال تســهیالت قرض الحســنه ازدواج به 

متقاضیان پرداخت کرده است.
میــزان  دی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
ایــن  پرداخت شــده  ازدواج  قرض الحســنه  تســهیالت 

ســال  ابتــدای  از  بانــک 
نشــان  22دی   تــا   ۱۴۰۰
می دهد رشــد تسهیالت 
ایــن  در  پرداخت شــده 
مــدت نســبت بــه مــدت 
مشــابه قبــل به بیش از 
دو برابــر افزایــش یافته 

است.
ســال  ابتــدای  از 

۱۴۰۰ مبلــغ تســهیالت ازدواج بــرای هــر یــک از زوجیــن 
7۰۰میلیــون ریــال تعییــن شــده اســت کــه مبلــغ ایــن 
تســهیالت درصورتی کــه ســن زوج زیــر 25ســال و ســن 
زوجه زیر 23سال باشد، می تواند به ۱۰۰۰میلیون ریال 
نیــز افزایــش یابــد و بــرای فرزنــدان شــاهد و ایثارگــر تــا 

سقف 2۰۰۰میلیون ریال تعیین شده است.

بانک گردشگری 5000 میلیارد 
ریال تسهیالت در بخش تولید 

و اشتغال پرداخت می  کند
در آســتانه آغــاز دوازدهمیــن ســال فعالیت بانک 
گردشگری، با امضای قراردادی بین این بانک و وزارت 
در  دســتی،  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 

5000میلیــارد  مجمــوع 
بــه  تســهیالت  ریــال 
متقاضیان معرفی شــده 
از ســوی وزارت میــراث 
پرداخــت  فرهنگــی 

می شود.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
قــرارداد  گردشــگری، 

عاملیــت اعطــای تســهیالت از محل اعتبــارات بند)الف( 
تبصــره ۱8قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور بیــن 
بانــک گردشــگری بــه عنوان بانک عامــل و وزارت میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی، بیــن مقام هــای 
بانــک  اجتماعــات  ســالن  محــل  در  طــرف  دو  عالــی 
گردشگری امضا شد. با احتساب آورده بانک گردشگری 
در مجمــوع 5۰۰۰میلیــارد ریال تســهیالت بــرای ایجاد و 
توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی بر مبنای پروژه های 
مصادیق گردشــگری، به متقاضیانی که از ســوی وزارت 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی معرفــی 
شــوند، پرداخــت خواهد شــد. مــدت اجرای ایــن قرارداد 
یک سال است که با توافق طرفین، متناسب با زمان و 

ضوابط مربوطه قابل تمدید است.

امکان احراز هویت اینترنتی 
مشتریان بانک مسکن 

فراهم شد
مدیرعامــل بانــک مســکن گفــت که بر اســاس دو 
ابزاری که از ســوی شــرکت ناواکو رونمایی شد، امکان 
احراز هویت اینترنتی مشــتریان بانک مسکن و افتتاح 

حساب به صورت آنالین فراهم شد.
به گزارش هیبنا، روز سه شنبه 2۱ دی، محصوالت 

فنــاوری  شــرکت  جدیــد 
بــا  ناواکــو  اطالعــات 
حضــور محمود شــایان، 
مدیرعامل بانک مسکن 
تراکنــش  نمایشــگاه  در 

ایران رونمایی شد.
شــایان  محمــود 
در حاشــیه ایــن مراســم 
وهلــه  در  گفــت: 

اول بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه امــروز هفتمین 
نمایشــگاه تراکنــش ایــران دربــاره محصوالت نــوآوری و 
اســتارتاپی برگــزار شــد و تاکنــون اســتقبال بی نظیری از 

این نمایشگاه به عمل آمده است.
او بیان کرد: شرکت ناواکو یکی از شرکت های برند 
و مطرح در بخش سیســتم مالی کشــور اســت و امروز 
2ابــزار جدیــد تحــت عنــوان »نــاپ« و »ٱبانــک« از ایــن 

شرکت رونمایی شد.

امضای تفاهم نامه بیمه معلم 
با شرکت های دانش بنیان

بیمــه معلــم در جریــان رویــداد تبادل فنــاوری در 
صنعت بیمه، قراردادی با یکی از شرکت های نوآور در 

حوزه بازدید آنالین خودرو به امضاء رساند.
مزیــت  معلــم،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

بازدیــد  قــرارداد،  ایــن 
خــودرو کامــال به صورت 
بــه  و  اســت  مجــازی 
حضــور فیزیکی نماینده 
کارشــناس  یــا  و  بیمــه 
نیــازی نیســت. در واقع 
قصــد  کــه  بیمه گزارانــی 
را  بدنــه  بیمــه  خریــد 
دارنــد، می تواننــد صرفــا 

بــا یــک تمــاس با نماینــده و دریافت پیامــک و لینک، به 
فرآیند بازدید مجازی هدایت شوند که پس از بررسی و 

کارشناسی، بیمه نامه صادر می شود.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بانــک  اداره اطالعــات  بــه گفتــه مدیــر 
مرکــزی، باهــدف کاهــش مطالبــات معــوق، 
پرداخــت  از  قبــل  شــدند  مکلــف  بانک هــا 
اســتعالم  وام  متقاضــی  بــرای  تســهیالت 

اعتبارسنجی اخذ کنند.
به گزارش بازار، محبوب صادقی با بیان 
پرداخــت  بــرای  اعتبارســنجی  بررســی  اینکــه 
تســهیالت بانکــی منجــر بــه کاهــش معوقات 
بانکــی خواهد شــد، گفت: یکــی از معیارهای 
تســهیالت  ســابقه  و  مبلــغ  اعتبارســنجی، 

گذشته مشتریان است.
او همچنین رقم و سابقه چک های وصول 
یا برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیارهای 
تعییــن امتیــاز اعتبارســنجی مشــتریان شــبکه 
بانکی برشمرد و افزود: بررسی سابقه پرداخت 
به موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین برق 
و گاز از دیگــر مــواردی اســت کــه می توانــد در 
تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیالت 

بانکی موثر باشد.
مدیــر اداره اطالعــات بانک مرکزی با بیان 
اینکه اعتبارسنجی مشتریان در دنیا سابقه ای 
صد ساله دارد، اضافه کرد: اجرایی شدن دقیق 
این مدل در ایران، می تواند شرایط اخذ ضامن 

از وام گیرندگان را تسهیل کند.
اعتبارســنجی  اینکــه  اعــالم  بــا  صادقــی 
پیــش از ایــن نیــز در برخــی بانک هــا اجرایــی 
شــده بــود، گفــت: ایــن مــدل کمــک می کنــد 
بانک هــا بــرای پرداخــت وام هــای کوچــک بــه 
متقاضیان بتوانند، شــرایط تضمین را تسهیل 
و کمتر وثیقه هایی همچون گواهی های کسر 

از حقوق و سند ملکی درخواست کنند.
پرداخــت  اینکــه  اعــالم  بــا  ادامــه  در  او 
بــه  اعتبارســنجی  مــدل  بــا  کوچــک  وام هــای 
صورت نمونه آغاز شــده اســت، افزود: اکنون 
ماهانه حدود یک میلیون فقره تســهیالت در 

شــبکه بانکی کشور پرداخت می شود و هدف 
اعتبارســنجی این اســت که دسترسی افرادی 
که رفتار اعتباری مناســبی دارند به تسهیالت 

بانکی بیشتر شود.
مرکــزی  بانــک  اطالعــات  اداره  مدیــر 
همچنین گفت: براساس شیوه اعتبارسنجی، 
دسترســی مشــتریان بــد حســاب بانکــی کــه 
وثایــق مناســبی دارد، امــا رفتار گذشــته آن ها 
نشــان می دهــد که به تعهدات خــود به موقع 

عمل نمی کنند، محدود می شود.
را  بانک هــا  معــوق  مطالبــات  میــزان  او 
حــدود 7 درصــد تســهیالت پرداختــی خواند و 
افزود: هر چقدر این عدد کاهش پیدا کند به 

نفع مردم و کشور است.
صادقی اضافه کرد: دسترسی به سامانه 
اعتبارســنجی بــرای عموم مردم فراهم شــد و 
متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعــه به ســامانه 
مای کریدیــت و پرداخــت هزینه ای حدود هزار 
تومــان از وضعیــت اعتبارســنجی خــود مطلــع 
شــوند و در آینــده این امــکان در نرم افزارهای 

موبایلی نیز مهیا خواهد شد.
بــا  بانــک مرکــزی  مدیــر اداره اطالعــات 
اعالم اینکه موضوع اعتبارسنجی سال ۱385 

مطــرح و ســال ۱38۶ آیین نامــه آن مصــوب 
و ســال ۱388 نیــز اصالحــات آن انجــام شــد، 
گفت: ســال ۱38۹ میزان اســتعالم از شرکت 

مشاور رتبه بندی حدود 5 هزار عدد بوده، اما 
ابتــدای ســال ۱۴۰۰ بــه یــک میلیون اســتعالم 
ماهانــه و اکنــون بــه حدود ماهانــه 3 میلیون 

استعالم رسیده است.
صادقی افزود: شــرکت خصوصی مشاور 
رتبه بنــدی تنهــا شــرکت دارای مجــوز از بانــک 
مرکــزی اســت و تاکنــون اطالعــات حــدود ۴۴ 
میلیــون کــد ملــی در ایــن بانــک ســامانه ثبت 
شــده و برای 3۴ میلیون نفر گزارش اعتباری 
تولیــد شــده اســت کــه می تواننــد در ســامانه 

مای کریدیت مشاهده کنند.
بانک هــا  اکنــون  گفــت:  پایــان  در  او 
اخــذ  بــه  مکلــف  تســهیالت  پرداخــت  بــرای 
اعتبارسنجی شدند و اگر بانکی تخلف کند با 

آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.

اســتاد  و  کارشــناس  یــک  گفتــه  بــه 
اقتصاد دانشــگاه تهران، بــازار ارز این روزها 
متاثــر از چگونگــی نتایــج مذاکــرات برجــام و 
»سیاســت های ناکارآمد« بانک مرکزی دچار 
آشــفتگی اســت در حالی که نباید قیمت ارز 
به عنوان نبض اقتصاد کشور به این صورت 

»بی ثبات« باشد.
آلبــرت بغزیــان در این باره به خبرگزاری 
بــازار گفــت:  هــر چند در صــورت توافق نهایی 
و رفع همه تحریم ها این موضوع بی شــک بر 
قیمــت ارز و کاهــش آن تاثیــر می گــذارد امــا 
آن طــور کــه مشــخص اســت رونــد مذاکــرات 
ادامه داراســت و بانــک مرکــزی بایــد در ایــن 
وضــع حســاس بــازار ارز را مدیریــت کند، این 
در حالــی اســت کــه در ایــن آشــفته بازار بــه 
جــای مدیریــت و برنامه ریزی اکنــون قیمت ها 
از ســوی بانــک مرکــزی در بازار متشــکل ارزی 

تعیین و به صرافی ها اعالم می شود.

بانک مرکزی تعیین کننده نرخ 
ارز در بازار است نه دالالن و 

فعاالن ارزی

ایــن کارشــناس اقتصــادی اضافــه کــرد:  
تعییــن قیمــت ارز و تغییر نرخ تابلوها در این 
بــازار حســاس در دســت بانــک مرکزی اســت 
و هــر آنچــه بانــک مرکــزی نــرخ دالر یــا ســایر 
ارزها را مشخص کند، بازار آزاد نیز با اضافه 
کــردن ۱5۰۰ تومــان یــا بیشــتر و کمتر بر روی 
آن، قیمــت ارز آزاد را تعییــن می کنــد یعنــی 
بــه هــر انــدازه بانک مرکــزی نــرخ ارز را پایین 
و یــا بــاال در نظــر گیــرد بــازار آزاد نیــز بــه تبع 
آن نرخ ها را تغییر می دهد تا مشــخص شــود 
بانــک مرکــزی تعیین کننده نهایی قیمت ها در 

این بازار است.
بانــک مرکــزی در  او دربــاره ناکارآمــدی 
ســاماندهی بــازار ارز گفــت:  رئیــس کل بانک 
و  نیســت  اقتصــاددان  متاســفانه  مرکــزی 
سیاســت های ارزی را به خوبی نمی داند حال 
از آنجایی که وی تفکری بورسی و سهام بازی 
یــک  اســت  نتوانســته  هنــوز  بنابرایــن  دارد 
رژیــم ارزی درســت و حســابی را تشــکیل و 
سیاســت گذارهای ارزی اصولی را برای کنترل 
قیمت هــا در بــازار ارز و ســاماندهی ایــن بازار 

تدوین و اجرایی کند.

نگاه به برجام، بازار ارز را 
آشفته کرده است

و  اقتصــاددان  بخشــی،  لطفعلــی 
عضو هایت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی 
نیــز درباره نوســان این روزهــای قیمت ارز در 
بــازار گفــت:  نگاه هــا بــه برجام باعث شــد که 
قیمت هــا در بــازار ارز هــر لحظــه دچــار تغییر 
شــوند که البته این رویکرد، رویکردی اشــتباه 
اســت زیــرا بــازار را مدیران بانــک مرکزی باید 
مدیریــت کنند امــا از آنجایی که بانک مرکزی 
نیــز اختیــار آن چنانی ندارد و گوش به فرمان 
دولــت اســت، بنابرایــن تیــم اقتصــادی دولت 
مهــم  بــازار  ایــن  اساســی  راهــکاری  بــا  بایــد 
اقتصــادی را بــه درســتی مدیریــت و ســامان 

بخشند.
او بــا بیــان اینکــه ســاختار بانــک مرکزی 
طوری اســت که مطیع دولت اســت و از خود 
سیاســت گذاری مســتقلی نــدارد، اظهــار کرد:  
هــر اقدامــی کــه بانک مرکــزی درهــر زمینه ای 
انجــام دهد باید با دولت هماهنگ باشــد. به 
طور مثال بانک مرکزی هم اکنون و به راحتی 

می تواند قیمت ارز را کنترل و یا کاهشی کند 
اما با توجه به نیاز دولت به منابع مالی برای 
تامیــن کســری بودجــه کشــور و ... ایــن بانک 
اســتقالل الزم را نــدارد چراکــه می داند دولت 
بــه چشــم یک صنــدوق به ارز و بانــک مرکزی 

نگاه می کند.

 بی اختیاری بانک مرکزی
در ساماندهی بازار ارز

ایــن اقتصــاددان افــزود:  اکنــون کــه ارز 
دربــازار بــا نوســان قیمت همراه اســت، بانک 
مرکزی باید با برنامه ریزی درست، قیمت این 
کاال را مدیریــت و بــه ثبــات برســاند امــا ایــن 
بانــک در ایــن مســیر نه تنهــا اختیــار الزم را از 
خود ندارد بلکه در مدیریت ارز نیز دست به 
عصــا اســت. ازطرفی فعاالن بــازار ارز نیز این 
روزهــا گــوش به زنــگ رونــد انجــام مذاکرات و 
اخبــار منتشــره برجــام هســتند طــوری که هر 
زمــان اخبــار خــوش از وین به گوش می رســد 
همه فروشنده ارز می شوند و هر موقع اخبار 
منفــی از رونــد مذاکرات اعالم شــود قیمت ها 

روندی افزایشی به خود می گیرند.

با مردود اعالم شــدن گزارش های مالی 
ایران مــال از ســوی حســابرس معتمــد بانــک 
مرکــزی، بــدون تردیــد توجیــه اقتصــادی ایــن 
پروژه زیر سوال رفته است و مسئوالن بانک 
باید پاسخگوی ساخت این مگاپروژه باشند.

به گزارش مهر، با انتشار صورت های مالی 
اساســی و یادداشــت های توضیحــی حســابرس 
بین الملــل  توســعه  قانونــی شــرکت  بــازرس  و 
ایران مال )سهامی عام( برای دوره مالی عملکرد 

شش ماهه منتهی به اسفندماه ۱3۹۹، گزارش 
مالی این شرکت را مردود اعالم کرد.

عنــوان  بــه  فاطــر  مؤسســه حسابرســی 
حســابرس معتمــد بانــک مرکــزی و ســازمان 
بــورس بــا مردود اعــالم کردن گــزارش صورت 
ســود و زیــان و تغییــرات در حقــوق مالکانــه 
شــرکت توســعه بین الملل ایران، ترازنامه این 
شــرکت را بــه دلیــل آنچــه کــه »آثار اساســی 
ناشــی از قــرارداد فیمابیــن بــا شــرکت تجارت 

ایران مال« عنوان کرد، در کدال افشا کرد.
ایران مــال  الملــل  بیــن  شــرکت توســعه 
مالــک پــروژه بــازار بــزرگ ایران یا بــه اصطالح 
ایران مــال اســت کــه ۱۰۰ درصــد ســهام آن از 

سوی بانک آینده تملک شده است.
در  منتشرشــده  مســتندات  بــا  مطابــق 
گزارش هــای مالــی بانــک آینــده، این قــرارداد 
زیانی 23 هزار میلیارد تومانی به بانک آینده 
و حقــوق صاحبــان ســهام آن وارد می کنــد که 

معــادل نیمــی از زیــان انباشــته ایــن بانک در 
عملکرد سال مالی منتهی به ۹8 است.

بــا مــردود اعالم شــدن گزارش هــای مالی 
بانــک  از ســوی حســابرس معتمــد  ایران مــال 
مرکزی، بدون تردید توجیه اقتصادی این پروژه 
بــا توجه به منابع پولی صرف شــده در ســنوات 
قبــل از ســوی مالــک واحــد ســهام عمــده بانک 
آینــده و هزینه های هنگفــت آن برای صاحبان 

سهام این بانک زیر سوال خواهد رفت.

اوراق  صنــدوق«  در  »صنــدوق  اولیــن 
بهادار بازار سرمایه کشور با نام »نماد آشنا 
ایرانیــان« به عنوان یک ابزار جدید مالی، از 
روز شــنبه ۲5 دی، بــه مــدت پنــج روز کاری 

پذیره نویسی می شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(؛ 
پذیره نویســی صنــدوق  »نماد آشــنا ایرانیان« 
بــه عنــوان اولیــن صنــدوق ســرمایه گذاری از 
نــوع صنــدوق در صنــدوق اوراق بهــادار بــازار 
ســرمایه ی کشــور، از تاریــخ 25 دی آغــاز و به 

مدت پنج روز کاری ادامه خواهد یافت.
صندوق »نماد آشــنا« با انتخاب برترین 
بــازار  ســهامی  صندوق هــای  پربازده تریــن  و 

ســرمایه و ســرمایه گذاری حداقــل 7۰ درصــد 
ضمــن  صندوق هــا،  ایــن  در  خــود  منابــع  از 
آن هــا،  خدمــات  و  تخصــص  از  بهره منــدی 
می تواند به بازدهی قابل توجهی دست یابد. 
در عین حال امکان ســرمایه گذاری بخشــی از 
منابــع این صنــدوق، در صندوق هــای بادرآمد 
ثابــت و همچنیــن ســپرده های بانکــی باعــث 
کاهش ریسک سرمایه گذاری در آن می شود.
صنــدوق در صنــدوق به عنــوان یک ابزار 
برتریــن  در  ســرمایه گذاری  بــا  مالــی،  نویــن 
ایــن  ســرمایه،  بــازار  ســهامی  صندوق هــای 
فرصــت را بــه ســرمایه گذاران می دهــد تــا بــا 
خرید واحدهای آن، به جای سرمایه گذاری در 

چند صندوق ســهامی با ریســک بــاال، بتوانند 
تنهــا با ســرمایه گذاری در یــک صندوق، ضمن 
مدیریــت ریســک دارایی هــای خــود، از رشــد 

احتمالی بازار سرمایه نیز بهره مند شوند.
صنــدوق،  در  صنــدوق  اصلــی  ویژگــی 
اســتفاده از تخصــص صاحب نظــران برتریــن 
تحلیــل  از  بهره منــدی  و  بــازار  صندوق هــای 
خبــرگان بــازار ســرمایه بــا ســرمایه گذاری در 

برترین صندوق های سرمایه گذاری است.
ســرمایه گذاری در صندوق نماد آشــنا به 
صــورت »صدور و ابطالی« و معاف از مالیات 
اســت. نماد آشــنا تقسیم ســود دوره ای ندارد 
ارزش  تغییــرات  از  صنــدوق  ایــن  بازدهــی  و 

واحدهای این صندوق حاصل می شود.
تحــت  آشــنا«،  »نمــاد  ســرمایه گذاری  صنــدوق 
مدیریت شرکت »سبدگردان سهم آشنا« است. 
شرکت سبدگردان سهم آشنا یکی از شرکت های 
ســرمایه  بــازار  خدمــات  »گــروه  زیرمجموعــه 
سهم آشــنا« اســت. این شرکت ســابقه مدیریت 
برخــی از موفق تریــن صندوق هــای بــازار ســرمایه 
ایرانیــان«،  »امین آشــنا  صندوق هــای  نظیــر 

»کامیاب آشنا« و »بازارآشنا« را دارد.
در  شــرکت  بــرای  ســرمایه گذاران 
بــه  می تواننــد  صنــدوق،  ایــن  پذیره نویســی 
تارنمــای www.namadfund.ir مراجعه کرده 

و واحدهای این صندوق را خریداری کنند.

»بانک ها موظف به استعالم اعتبارسنجی 
متقاضی وام شدند«

به گفته مدیر اداره اطالعات بانک مرکزی، بر اساس شیوه اعتبارسنجی، دسترسی مشتریان بد حساب بانکی که وثایق 
مناسبی دارند، اما رفتار گذشته آن ها نشان می دهد که به تعهدات خود به موقع عمل نمی کنند، محدود می شود

موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق 
صکوک از سوی شبکه بانکی 

شــورای پــول و اعتبــار بــا انتشــار اوراق 
صکوک از سوی شبکه بانکی موافقت کرد 

بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
شــورای پــول  و اعتبــار در راســتای اجــرای بنــد 
)ب( مــاده ۱۰ قانــون برنامه ششــم و بند )ث( 
بــا انتشــار  مــاده 3۶ قانــون احــکام دایمــی، 
اوراق صکــوک از ســوی شــبکه بانکــی کشــور 
در بــازار ســرمایه بــا رعایت ضوابــط و مقررات 
بانک مرکزی و پس از اخذ موافقت این بانک 

موافقت کرد.
اوراق صکــوک از ابزارهــای تامیــن مالــی 
مورد استفاده در کشورهای اسالمی است که 
بــر اســاس اصــول و مبانــی مورد تایید اســالم 

طراحی شــده اســت. مالکیت مشاع در یک یا 
چنــد دارایــی و منافع حاصــل از آن، مهم ترین 

ویژگی این اوراق به شمار می رود.
بــر ایــن اســاس، صکــوک، اوراق بهــادار 
بــا ارزش مالــی یکســان و قابــل معاملــه در 
بازارهــای مالــی هســتند کــه بــر پایــه  یکــی از 
قرارداد های مورد تأیید اسالم طراحی شده اند 
و دارندگان اوراق به صورت مشــاع مالک یک 
یــا مجموعــه ای از دارایی هــا و منافع حاصل از 
آن ها می باشند. این اوراق نمی تواند براساس 
)در  ســوداگرانه  و  ســفته بازی  فعالیت هــای 
واقــع فعالیت هایــی کــه بــدون خلــق ارزش و 
کار صورت می گیرند( سودآوری داشته باشد.

 بغزیان، کارشناس اقتصادی: گره زدن قیمت ارز
به مذاکرات برجام اشتباه است

حسابرس معتمد بانک مرکزی: صورت های مالی »ایران مال« مردود شد

پذیره نویسی نخستین »صندوق در صندوق« از امروز

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 . شنبه 25 دی 1400 .  سال هجدهم . شماره 4835 .  شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

14( شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:
در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام 
قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی،صرف نظر از تعداد 
سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، 
برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره 

شرکت که مطابق ماده 88 اصالحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.
تقسیم  و  اندوخته  تشکیل  سود،  تقسیم  به  راجع  اساسنامه  مقررات   )15

دارایی بعد از تصفیه:
تقسیم سود طبق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از 

تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم  %10 
از سود ساالنه بین صاحبان الزامی است طبق مواد 140 و 238قانون تجارت هیات 
مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته 
قانونی ، منظور نماید. همین که اندوخته به یک دهم سرمایه رسید منظور کردن آن 
اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور 
ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد به پیشنهاد 
هیات مدیره و تصمیم  مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای 
تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی پس از تصفیه طبق مفاد 

اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام شرکت داروسازی سبحان انکولوژی )سهامی عام(
ثبت  شده به شمارۀ 193090 و شناسه ملی 10102350203

هیئت مدیره شرکت داروسازی سبحان انکولوژی )سهامی عام(

آگهی های  و  اطالعیه ها  که  کثیراالنتشاری  روزنامۀ  کثیراالنتشار:  روزنامۀ   )23
ناشر در آن منتشر می شود روزنامۀ اطالعات می باشد. همچنین اعالمیه مذکور 
در روزنامه  های عصر اقتصاد و تجارت ) بر اساس مفاد ماده 177 الیحه اصالحی 

قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر می  گردد. 
24( چگونگی پذیره نویسی: با توجه به ثبت شرکت داروسازی سبحان انکولوژی 
)سهامی  عام( نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت 
تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می  توانند 
در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکت  های کارگزاری عضو 
فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران 
حق  تقدم فوق، می بایست عالوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر 

سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. 

25( مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به 
حساب زیر واریز گردد:

حساب شماره 0216663507004  به نام شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی 
عام، نزد بانک صادرات شعبۀ میدان آرژانتین کد 4566 

26( کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعالمیۀ 
پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به ادارۀ ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
در  هیئت مدیره  توجیهی  گزارش  همچنین  شده است.  تسلیم  تهران  تجاری 
خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست 
انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس 

عالقه مندان می باشد.
27( مشخصات سهامداران با مالکیت باالی 10% از سهام شرکت: 

28( نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت:
 شرکت گروه دارویی سبحان )سهامی عام( متعهد گردیده که در صورت عدم مشارکت 
کامل دارندگان حق تقدم در افزایش سرمایه، نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده 
نشده ) سهام پذیره نویسی نشده( حداکثر ظرف مدت  5روز پایانی مهلت پذیره نویسی 

عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:
• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی بر عهده ناشر 

است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش  یابان و مشاوران حقوقی ناشر، 

مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، 
تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از 

فعل یا ترک فعل آن  ها باشد، متضرر گردیده اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به  منظور حصول اطمینان 
از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت 
اطالعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی 
در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

• پذیره  نویسان می  توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در 
این اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال 

نمایند.

16( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: 
شرکت فاقد سهام ممتاز است.

17( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: 
شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است

18( مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشارکت: 
شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشارکت است

19( مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت 
تضمین شده  است: مطابق با صورت های مالی حسابرسی شدۀ  1399/12/30مجموع 
بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با 3،477،697 و837،280  
میلیون ریال می باشد. همچنین بر اساس یادداشت 1-32 همراه صورت های مالی 

 حسابرسی شــده مزبــور بدهــی هــای احتمـــالی به هــمراه مبلغ تضمین های اعطایی 

در خصوص  بدهی های اشخاص ثالث برابر با 13،598ریال می باشد.
مورخ  شنـــبــه  روز  اداری  وقــت  اول  از  پذیره نویســی  پذیره نویسی:  مدت    )20
 1400/10/25  آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/11/09  به مدت 

15 روز ادامه خواهد داشت. 
تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و 

وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.
 21( حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل 

1 سهم و حداکثر 4،655،727 سهم. 
22( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن:

موضوع فعالیتمیزان تعهداتشخصیت حقوقینام متعهد

هلدینگ داروییخرید کلیه حق تقدم های استفاده نشدهسهامی عامشرکت گروه دارویی سبحان

اشخاص حقیقی یا 
حقوقی

شمارۀ ثبت 
اشخاص 
حقوقی

شناسۀ ملی 
اشخاص 
حقوقی

نام پدرنماینده
شماره 

شناسنامه
کد ملی

 سمت
 به طور کامل

شرکت گروه سرمایه گذاری 
البرز  )سهامی عام(

رئیس هیئت 2493873309335محمدمسعود ایروانی1116810100443908
مدیره)غیرموظف(

شرکت سبحان دارو 
)سهامی عام(

نایب رئیس هیئت 801261801172حسینپیام آزاده19843310102402553
مدیره)غیرموظف(

شرکت کی بی سی 
)سهامی عام(

مدیر عامل و عضو موظف 106170320101185یوسف علیمجید عنابی434510861220664
هیئت مدیره

شرکت گروه دارویی 
سبحان )سهامی عام(

عضو هیئت 2003960744935علی کرمعلی پیرزادی2567310100711350
مدیره)موظف(

شرکت البرز دارو
)سهامی عام(

 عضو هیئت مدیره 12704622531270462253محمد رضاعرفان پاکتچیان4910861412626

)غیر موظف(

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

% 60 573،965،516 سهامی عام شرکت گروه دارویی سبحان

% 13 125،134،822 سهامی عام شرکت گروه سرمایه گذاری البرز

% 27 261،899،662 - سایر سهامداران

% 100 961.000.000 جمع

تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای

به اطالع می ر ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده 1400/04/02 و مصوبۀ 
هیئت مدیرۀ مورخ 1397/01/28و مجوز شماره 043-721723-004  مورخ 1400/03/10 
و مجوز تمدید به شماره018-721723-008 مورخ 1400/06/03سازمان بورس و اوراق 
بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 961 میلیارد ریال به مبلغ 1،311میلیارد 
ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، 
تعداد 345،344،273سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی 
گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق 
افزایش سرمایه، تعداد 4،655،727 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشده سهامداران 
برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 140030400901125235 مورخ  

1400/10/20اداره ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:
پیشبرد،  توسعه،  تحقیق،  به  مربوط  امور  انجام  شرکت:  فعالیت  موضوع   )1
ساخت محصوالت دارویی و یا شیمیایی بطور مستقیم  یا از طریق اشخاص ثالث، 
تولید، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، صادرات، بازاریابی و تجارت به هر 
طریقی نسبت به محصوالت از جمله فرآورده های انکولوژی، فرآورده های بیولوژیک، 
فرآورده های حوزه سالمت و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، مکمل های غذایی و 
دارویی )پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح(، اجناس، کاال و مال التجاره های دارویی 

و شیمیایی به استثنای مواردی که بموجب قانون ممنوع گردیده است.
است  ممکن  شرکت  که  اموری  سایر  انجام  از  عبارتست  مضافا   شرکت  موضوع 
مناسب یا مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد و بطور کلی انجام 

در  میتواند  شرکت  همچنین  میباشد.  مربوط  فوق  موضوعات  به  که  اموری  کلیه 
هر زمانی شرکتهای دیگر را خریداری و یا با شرکتهای دیگر ادغام گردد و هرگونه 
سرمایه گذاری داخل و خارج از کشور در شبکه بانکی و غیر بانکی شامل سپرده 

گذاری نزد بانکها.
2( مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران- میدان آرژانتین- خیابان 

الوند- خیابان آویز- پالک5 واحد2 و 3 کدپستی:1516914611
     شرکت فاقد شعب است.

3( سرمایۀ فعلی شرکت: 961.000.000.000 ریال،
4( موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالی

5( محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
6( مبلغ افزایش سرمایه: 350.000.000.000 ریال،

7( مبلغ سرمایه پس از افزایش: 1.311.000.000.000 ریال،
8( مدت شرکت: نامحدود

9( نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
10( ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال،

11( مبلغ مشارکت  شده توسط سهامداران شرکت: 345،344،273،000 ریال،
12( تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 4،655،727 سهم،

13( مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: 
شرکت فاقد عضو علی  البدل هیئت  مدیره می باشد.

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

آگهی مناقصه عمومی             نوبت دوم

                    روز شنبه: 25/ 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
دی

ر

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

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

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : تامین 6 قلم قطعات یدکی توربین روستون ) سولنوئید ولو( تحت تقاضاهای 

ZPS-0040504-TR/S01  شماره
مبلغ برآورد مناقصه : 18/900/000/000  ریال

1- محل و مكان تحویل : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
2- مدت اجرای كار: 24 ماه

3- نام دستگاه نظارت: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
4- قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.

5- بدلیل اهمیت ویژه استفاده ازکاالهای تخصصی دارای کیفیت مناسب و موردتأیید در صنعت 
پیشنهادات تولید کنندگان داخلی مندرج در فهرست بلند منابع واحد دستگاه  نفت، صرفاً 
مرکزی )AVL نفت( مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد سایر شرکتهای خارج از AVL  بدلیل عدم 
حضور در فهرست بلند دستگاه مرکزی نفت، مورد قبول نمی باشد. ارائه تصویر کد ثبت نام در 

سامانه EP جهت کاالی موردتقاضا؛ همراه با اسناد مناقصه در پاکت ب ، الزامی است.
6-  درج كد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی و کد پایگاه ملی مناقصات )الزامی( 

در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد.
دارند  تا ساعت14:30روز شنبه  : شركت كنندگان مهلت  زمان ونحوه  خرید اسناد مناقصه 
نشانی   به  ) ستاد(  دولت  الكترونیكی  تداركات  سامانه  به   مراجعه  با  1400/11/09و   مورخ 

www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت 

الكترونیك اقدام نمایند. الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان تا انتخاب 
برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهی امضاء الكترونیكی  اقدام نمایند و جهت 
عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند. 

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مبلغ 945/000/000 ریال بصورت یك یا تركیبی 
از ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه 
نقد میبایست به شماره شبا IR 360 10000 41010 4683 8162 801  بانك مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بنام شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  واریز و  تصویرضمانتنامه یا رسید 

پرداخت وجه؛ در سامانه بارگزاری گردد . 
مهلت و محل تحویل پیشنهادات تكمیل شده : شركت كنندگان می بایست تا ساعت 14:30روز 
یکشنبه مورخ  1400/12/01  ، نسبت به تكمیل اسناد مربوطه و بارگزاری در سامانه تداركات 
الكترونیك دولت)ستاد( و تحویل اصل پاكت الف )ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار( الك 
و مهر شده به دفتر كمیسیون مناقصات در مهلت مذكور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.

زمان و محل گشایش پاكات : پیشنهادهای واصله در ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1400/12/07 
در محل كمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به خیابان جعفر 
شهری )سپند(- پالك 188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد( 
كمیسیون  محل  در  مناقصه   در  كنندگان  شركت  حضور  شد.  خواهد  خوانده  و  بازگشایی 

مناقصات در روز بازگشایی پاكات الزامی می باشد.
جهت كسب اطالعات بیشتر به پایگاههای ذیل مراجعه و یا با شماره 61630433 و 021-61630431 

تماس حاصل فرمائید.
www.shana.ir                               www.setadiran.ir                                www.ioptc.ir

روابط عمومیتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/25 نوبت دوم : 1400/10/29

شناسه آگهی : 12570۶7

آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای  با اخذ سپرده )2000001105000220 (
ت اول(

) نوب

رشکت ملی اپالیش و پخش رفآورده اهی نفتی  اریان
رشکت خطوط لوهل و مخاربات نفت اریان

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه:  تهیه ، بارگیری ، حمل و باراندازی 740 فقره کیت انشعاب به قطر 2/1 مورد نیاز روستاهای شمال و شرق بندرعباس

مبلغ برآورد اولیه: 5.557.400.000 ریال ) پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت  میلیون و  چهارصد  هزار ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق تواما از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی  تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 278.000.000 ریال )دویست و هفتاد و هشت  میلیون  ریال (.
رتبه و رشته مورد نظر : دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

مبلغ خرید اسناد : 5.000.000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ  1400/10/22 ساعت 14 تاریخ 1400/10/29

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ   1400/11/13
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ  1400/11/17

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ) 65 (بازگشایی خواهد گردید.

پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل 
پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – 
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی: WWW.Abfa Hormozgan.com    اطالعات 

روابط عمومی و آموزش همگانیسامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                        
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

شناسه آگهی : 1257180
ت دوم(تجدید فراخوان مناقصه عمومی  دو مرحله ای

) نوب

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . شنبه 25 دی 1400 .  سال هجدهم . شماره 4835 .  

  تصویب 81 مصوبه 

در راستای ارتقای 
شاخص های توسعه 

سردشت 

 ۸۱ تصویــب  از  غربــی  آذربایجــان  اســتاندار    
مصوبه به عنوان نقشه راه توسعه و محرومیت زدایی 
شهرســتان کــم برخــودار مــرزی سردشــت در جنوب 

استان خبر داد.
در  پنجشــنبه  بامــداد  معتمدیــان  محمدصــادق 
نشست شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی 
بــا محوریــت سردشــت افــزود: تمامــی مصوبــات در 
حوزه هــای عمــران و اقتصاد در ســطح شهرســتانی با 
انجام بازدید های میدانی و شناسایی ظرفیت موجود 
اتخاذ شــده اســت که به عنوان نقشــه راه محرومیت 

زدایی منطقه استفاده خواهد شد.
او ادامــه داد: از فرمانــدار و مدیــران شهرســتانی 
انتظــار داریــم تــا اجرایی شــدن کامــل مصوبات آن ها 
پیگیری در مشــکالت و مانع های بر ســر راه برداشــته 

شود.
استاندار آذربایحان غربی اظهار کرد: برای جبران 
عقب ماندگی شــهر مرزی سردشــت از اعتبارات ملی 
استفاده خواهد شد تا شاخص توسعه یافتگی در این 

شهرستان به متوسط استان نزدیک شود.
معتمدیــان بــا بیــان اینکــه رفــع مشــکالت مردم 
در کنــار شناســایی ظرفیت هــای منطقه در ســفرهای 
شهرســتانی اتفــاق خواهــد افتــاد، گفــت: بازدیدهای 
و همچنیــن  محــروم  شــهرهای  اولویــت  بــا  میدانــی 
شــهرهای بــا فرماندارهــای جدید انجام خواهد شــد و 
در ســومین سفر نیز شــهر سلماس در شمال استان 

انتخاب شده است.
او تاکیــد کــرد: ســاماندهی مــرز کیلــه از طریــق 
تعامل و گفت وگو با کشــور همســایه در اولویت قرار 
دارد تــا با تبــادالت تجاری زمینه شــکوفایی اقتصادی 
 منطقــه و ایجــاد شــغل و درآمــد برای جوانــان فراهم 

شود.
اســتاندار آذربایحــان غربــی بــا بیان اینکه ســال 
آینــده اختیــارات اســتانی بیشــتر خواهــد شــد، اظهار 
کرد: با راه اندازی صندوق پیشرفت و عدالت در سطح 
استان اجرای برنامه های توسعه ای امکان پذیر خواهد 

بود.
اســتاندار آذربایجان غربی از چهارشــنبه مهمان 
مــردم سردشــت در جنــوب آذربایجــان غربــی اســت؛ 
شهرســتانی  ســفرهای  مقصــد  دومیــن  سردشــت، 

استاندار پس از چالدران به شمار می رود.

مدیر کل گمرک استان: 
یک هفتم نمایشگاه های 

 بین المللی اصفهان 

با رویکرد صادراتی برگزار 
شده است 

مدیر کل گمرک اصفهان اعالم کرد که از مجموع 
۴۹ نمایشــگاه بین المللی برگزار شــده در این اســتان، 
فقــط یــک هفتم آن ها با رویکرد صادراتی برگزار شــده 

است.
رســول کوهســتانی پزوه دیروز در گفت وگو با ایرنا 
افــزود: تنهــا هفت مورد از نمایشــگاه های این اســتان با 
رویکــرد صادراتــی برگــزار شــده در صورتی که بر اســاس 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی بایــد بیــش از نیمــی از 
نمایشگاه ها در استان با رویکرد صادراتی برگزار شود.

او ادامــه داد: حضــور شــرکت های بین المللــی در 
نمایشــگاه های اســتان اصفهــان ضــروری اســت و بایــد 
بتوانیم از فناوری و پیشرفت های این شرکت ها استفاده 

کنیم.
مدیــر کل گمرک اصفهان با بیان اینکه در برگزاری 
نمایشــگاه ها بایــد به کاالهایی کــه واردات آن ها ممنوع 
اســت هــم توجــه کــرد، اظهــار کــرد: بایــد یــک غرفــه از 
نمایشــگاه های بین المللی که با رویکرد صادراتی برگزار 
می شــوند، بــه گمــرک اختصاص پیــدا کند تــا بتوانیم به 
واردکننــدگان و صادرکننــدگان بســته های حمایتی ارائه 
اســتفاده  گمــرک  از ظرفیت هــای  هــم  آن هــا  و   دهیــم 

کنند.
کوهســتانی پزوه اضافــه کــرد: برگــزاری بعضــی از 
نمایشگاه ها در استان هزینه های سنگین و باالیی برای 
ایجاد، انتقال و اســتفاده از تجهیزات به دنبال دارد که 
روز اول صرف چیدن وســایل و تجهیزات و روز آخر هم 
بــرای جمــع کــردن وســایل اختصــاص پیــدا می کنــد و به 
همیــن دلیل برگزاری برای مدت محدود چهار روز کافی 

نیست.
او بــا بیــان اینکــه مــدت زمــان برگــزاری ایــن گونــه 
نمایشــگاه ها بایــد اصالح شــود، خاطرنشــان کرد: مدت 
برگزاری نمایشــگاه هایی از جمله سنگ، ماشین آالت و 
فرش باید دستکم پنج تا ۶ روزه شود تا بهره برداری الزم 

از آنها بعمل آید.
از سوی شــرکت نمایشگاه های بین المللی استان، 
در اوضاع نابســامانی اقتصادی ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا، ۳۴ عنوان نمایشگاهی برای برگزاری در سال جاری 

در اصفهان پیش بینی شده است.

اخبـــــــــــــــــار

پیشرفت شرکت های 
دانش بنیان قشم 

در بومی سازی دانش 
نماینــده شــرکت های دانش بنیان قشــم با تقدیر 
از فعالیت هــای مرکــز رشــد اعالم کرد که شــرکت های 
دانش بنیان در بومی سازی علم با سرعت فراوانی در 

حال پیشرفت هستند.
محمــد شــهیدیان در نشســت صمیمی بــا فعاالن 
اقتصادی منطقه آزاد قشــم فقدان زیرســاخت الزم در 
منطقــه آزاد قشــم را یکــی از مشــکالت ایــن شــرکت ها 
عنــوان کــرد و افــزود: بــه دلیــل محدودیــت در تامیــن 
حامل هــای انــرژی، بــرق و جاده این شــرکت ها توانایی 

فعالیت ۱۰۰ درصدی را ندارند.
او ادامــه داد: موضــوع دریافت مالیات و صادرات 
از طریق گمرک و مشــکالت آن به ســرزمین مادری نیز 

حل شود.
بــا  قشــم  دانش بنیــان  شــرکت های  نماینــده 
بیــان اینکــه ایجاد هــاب منطقــه ای جــز بــا مراکــز رشــد 
افــزود: بومی ســازی  و اســتارت آپ ها ممکــن نیســت، 
تکنولــوژی خارجــی و جلوگیــری از فرار مغزها از ســوی 

این شرکت ها ایجاد شده است.

پرداخت ۳۰ میلیارد ریال 
تسهیالت به مشاغل 

خانگی سبزوار 
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سبزوار 
اعــالم کــرد کــه از ابتــدای امســال ۳۰ میلیــارد و ۷۰۰ 
ایــن  خانگــی  مشــاغل  بــه  تســهیالت  ریــال  میلیــون 

شهرستان پرداخت شده است.
محمــود یــزدی دیــروز در گفت وگو با ایرنــا افزود: 
تســهیالت مشــاغل خانگی ســبزوار در قالب پشتیبان 
و خویــش فرمــا بــه طرح هایــی در حوزه هــای صنعت و 

معدن، اصناف و میراث فرهنگی تعلق گرفته اســت.
او اظهار کرد: با پرداخت این میزان تسهیالت به 
۸۱ طرح پشــتیبان و ۹ طرح خویش فرما، ۳۲۰ شــغل 

خانگی در شهرستان سبزوار ایجاد شده است.
 رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سبزوار 
گفــت: امســال ۳۷ میلیــارد ریــال تســهیالت مشــاغل 
خانگی برای این شهرستان اختصاص یافته بود که این 

میزان نســبت به پارســال بیش از ۶ برابر شده است.
یــزدی افزود: ۷۰ درصد مشــاغل خانگی در قالب 
پشتیبان و ۳۰ درصد در قالب خویش فرما به طرح های 

دارای توجیه اقتصادی پرداخت می شود.
او همچنین با توجه به فعالیت سه مرکز کاریابی 
در سبزوار افزود: مراکز کاریابی شغل ایجاد نمی کنند 
بلکه ارتباط جویندگان کار را بر مبنای رشته تحصیلی، 
مهارت اشــخاص و فرصت های شغلی موجود با مراکز 
تولیــدی، صنعتــی و خدماتی نیازمند نیروی کار فراهم 

می کنند.
مرکز شهرستان ۲۸۵ هزار نفری سبزوار در ۲۳۰ 

کیلومتری غرب مشهد واقع است.

اجرای بیش از ۷۶ هزار متر 
اصالح و توسعه خطوط 

توزیع های آب در خراسان 
شمالی

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراســان شمالی 
از اجــرای بیــش از ۷۶ هزار و ۸۰۰ متر اصالح و توســعه 

خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در استان خبر داد.
 به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شرکت 
آب و فاضــالب خراســان شــمالی، غالمحســین ســاقی 
اظهــار کــرد: افزایش جمعیت از یک طــرف و ادامه روند 
خشکسالی و کاهش نزوالت جوی از طرف دیگر، تأمین 
آب آشامیدنی را به یکی از چالش های مهم تبدیل کرده 

است.
کاهــش  به منظــور  و  راســتا  در همیــن  افــزود:  او 
چالش هــای احتمالــی، ایــن شــرکت توانســت، از ابتدای 
ســال تاکنــون ۷۶ هــزار و ۸۰۰ متــر اصــالح و توســعه 
خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب را در سطح استان 

انجام دهد. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراســان شمالی 
بــه اصــالح  ادامــه داد: ۳۳ هــزار و ۷۷۰ متــر مربــوط 
شــبکه های فرســوده اســت کــه در راســتای جلوگیری از 
هدررفــت آب و ارائــه خدمــات بهتــر بــه هــم اســتانی ها 
انجام گرفته و ۴۳ هزار و ۳۰ متر نیز مربوط به توسعه 
خطــوط انتقــال و شــبکه های توزیــع آب می باشــد که با 
توجه به برنامه های شرکت در راستای رفع نیازهای هم 

استانی ها انجام گرفته است.
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رئیس هیات عامل ایمیدرو، استان های 
سیســتان و بلوچســتان و خراســان جنوبی را 
به عنــوان اولویت های اکتشــافی این ســازمان 

اعالم کرد. 
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله 
جعفری که بامداد چهارشنبه در شورای معادن 
اســتان سیســتان و بلوچســتان و در حضــور 
و  زمین شناســی  ســازمان  رئیــس  اســتاندار، 
اکتشافات معدنی ایران، رئیس سازمان صمت 
و سرمایه گذاران معادن سیستان و  بلوچستان 
تاکنــون ۱۵۵  کــرد:  تاکیــد  می گفــت،  ســخن 
محدوده اکتشافی مستعد در استان سیستان 
ایمیــدرو  بــه وســیله مجموعــه  و بلوچســتان 

شناسایی شده است.
او تصریح کرد: از این تعداد ۱۴۳ محدوده 
از سوی ایمیدرو و ۱۲ محدوده از طرف شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی شناسایی شده است.
دربــاره  ایمیــدرو  عامــل  هیــات  رئیــس 
اقدامات حاکمیتی ایمیدرو گفت: این سازمان 
و  ســرمایه گذاران  ریســک  کاهــش  هــدف  بــا 
تسهیل در جذب سرمایه، اقدام به فعالیت های 
اکتشافی می کند که در این میان، اولویت به دو 
استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی 
معطوف شده و از مجموع ۴۸۰ هزار کیلومتر 
مربع فعالیت های اکتشافی ایمیدرو ) به همراه 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران( در ۳۰ 
اســتان، ۱۱۰ هزار کیلومتر مربع ســهم اســتان 

سیستان و بلوچستان است.
تاکنــون ۱۵۵  اینکــه  اعــالم  بــا  جعفــری 
محدوده مســتعد به وســیله ایمیدرو و شرکت 
ایــن  در  ایــران  معدنــی  مــواد  تولیــد  و  تهیــه 
اســتان شناسایی شده است، تصریح کرد: در 
محدوده هــای فوق، فعالیــت در محدوده هایی 
با اولویت مواد معدنی فلزی را تا دستیابی به 
ذخایر ادامه می دهد و پس از آن با روش های 
قانونی، فرصت مشــارکت بخــش خصوصی را 

فراهم می کند.
او تاکیــد کــرد: پــس از پایش هــای انجــام 
شــده ۷ محــدوده مســتعد در شــمال اســتان 
انتخاب شده که فاز اکتشاف عمومی آن ها به 
پایان رســیده اســت و این محدوده ها مستعد 

مس، طال و آهن هستند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه اظهار 
کــرد: اکنــون درخواســت مجــوز برای اکتشــاف 
کرومیــت داده ایــم و در انتظــار مجــوز مربوطه 

هستیم.
جعفــری بــا اعــالم آمادگی ســازمان برای 

مشــارکت در توســعه زیرســاخت های بخــش 
معــدن اســتان گفــت: مجموعــه ایمیــدرو بــه 
همراه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
از ســال ۹۲ تاکنــون بــرای اکتشــاف و تجهیــز 
)معــادل  بلوچســتان  و  معــادن در سیســتان 
قیمت های جاری و به روز(، ۴۷۶۰ میلیارد ریال 

سرمایه گذاری کرده است.
در  ایمیــدرو  شــد:  یــادآور  همچنیــن  او 
پروژه هایی وارد می شود که یا بخش خصوصی 
تمایل به فعالیت ندارد یا ریسک آن ها باالست.
بــه گفتــه رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو، 
جایی که بخش خصوصی فعالیت کند، ایمیدرو 
وارد نمی شود چراکه نه تنها خود را رقیب بخش 
خصوصــی نمی دانــد بلکه برای ســرمایه گذاری 

بخش خصوصی بسترسازی می کند. 
جعفــری خاطرنشــان کــرد: از ســال های 
گذشــته طرح هایی همچون احیا و فعال سازی 
معــادن کوچــک و افزایــش ســرمایه صنــدوق 
بیمــه ســرمایه گذاری معدنــی به منظور تقویت 
حضــور بخــش خصوصــی و کاهــش ریســک 

سرمایه گذاری اجرایی شده اند.
در پایان او گفت: آموزش نیروی انسانی 
در حوزه های مختلف و توسعه و تقویت صنعت 
گوهرســنگ ها، در همین راســتا صورت گرفته 

است.

مدیرعامــل صندوق پژوهــش و فناوری 
شــرکت های  کــه  کــرد  اعــالم  البــرز  اســتان 
دانش بنیــان این اســتان کارگزار اجرای طرح 
ســرباز فناور در سطح کشور شده اند که در 
ایــن طــرح پرونــده ۴۰۰ نفــر بــرای گذرانــدن 
مراحل ســربازی در شــرکت های دانش بنیان 

مورد تایید قرار گرفت.
علیرضــا باباخان پنجشــنبه در گفت وگو 
بــا ایرنــا با بیــان اینکــه این صنــدوق در قالب 
کارگــزار ارزیابــی، مالــی و اعتبــاری طرح ملی 
ســرباز فنــاور ایفای نقش می کنــد، افزود: در 
۵ ماه اخیر پرونده ۴۰۰ نفر از افراد فعال در 
شــرکت های دانش بنیان سراســر کشور تایید 
شده است که چهار نفر از این افراد از استان 

البرز هستند.
او اظهار کرد: این افراد بعد از موفقیت 
در ارزیابی فنی و امتیازبندی، خدمت مقدس 
ســربازی خــود را در شــرکت های دانش بنیان 

خواهنــد گذراند.مدیرعامــل صندوق پژوهش 
و فناوری اســتان البرز در مورد شــیوه نظارت 
و ارزیابی افراد اعزامی گفت: طی مدت زمان 
دانش بنیــان،  شــرکت های  در  افــراد  حضــور 
نظارت هــای فنــی و انضباطــی معاونت علمی 
و ســتاد کل نیروهــای مســلح از ایــن افــراد 

به صورت دوره ای صورت می گیرد.
باباخــان ادامه داد: بررســی گزارش های 
عملکرد فنی و نظارتی سربازفناوران را داوران 
دانش بنیــان  شــرکت های  ارزیابــان  و  خبــره 
بــر  ایــن طــرح  ارزیابــی  و کارگــزار نظــارت و 
عهــده دارنــد و آن هــا را به صــورت دوره ای بــه 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
اعــالم می کننــد.او دربــاره  فرآیند اعــزام افراد 
نیــز تشــریح کرد: این فرآیند چهــار ماه پیش 
از اعــزام آغــاز می شــود و افــراد پــس از اعالم 
قــرار  گزینــش  و  بررســی  مــورد  درخواســت 

می گیرند.

مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری 
و  پروپــوزال  گفــت:  ادامــه  در  البــرز  اســتان 
بــر  طرح هــای ارســال شــده  ســرباز فنــاوران 
اساس ضوابط طبقه بندی و داوری شده و در 

آخر انتخاب و تایید نهایی صورت می گیرد.
باباخان با تاکید بر اینکه این طرح طبق 
تفاهم نامــه همــکاری بیــن معاونــت علمــی و 
فناوری ریاست جمهوری و ستاد کل نیروهای 
اســت، خاطرنشــان  انجــام  حــال  در  مســلح 
کــرد: پیــرو دســتورالعمل اســتفاده از خدمت 
کارکنــان وظیفه در شــرکت های دانش بنیان، 
افــراد می توانند از تســهیالت کارکنان وظیفه 
شــرکت های  در  ســربازی(  مامور)امریــه 

دانش بنیان استفاده کنند.
او ادامــه داد: مشــموالن ایــن طرح پس 
از معرفی شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
بــه ســتادکل نیروهــای مســلح، دوره خدمت 
ســربازی خــود را به صــورت امریــه در شــرکت 

دانش بنیــان به عنــوان نیــروی تمام وقــت طی 
خواهند کرد و پس از دفاع از طرح خود، کارت 

پایان خدمت دریافت می کنند.
مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری 
استان البرز در پایان با بیان اینکه مشموالن 
خدمت ســربازی در این طرح باید در راستای 
دانش بنیــان  محصــوالت  توســعه  و  تحقیــق 
فعالیــت کننــد، بیــان کــرد: ایــن افــراد پــس 
رزم  آمــوزش  هفتــه ای   ۶ دوره   گذرانــدن  از 
مقدماتی در پادگان های منتخب نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اســالمی به معاونت علمی و 
فنــاوری ریاســت جمهوری معرفــی می شــوند 
به منظــور  را  افــراد  ایــن  علمــی  معاونــت  و 
گذراندن دوره خدمت سربازی به شرکت های 
دانش بنیان معرفی می کند.صندوق پژوهش 
و فناوری اســتان البرز از ســال گذشته با ۲۷ 
ســهامدار حقوقی تاسیس شد که یک درصد 

سهام دولتی و ۹۹ درصد غیر دولتی است.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تاکید 
بر اینکه همه دســتگاه ها متاثر از ســازمان 
اعــالم  هســتند،  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
کــرد کــه اگــر ایــن ســازمان بالنــده و پویــا 
باشــد، می تواند به عنوان لوکوموتیو، تمام 
بــه ســمت رشــد و توســعه  دســتگاه ها را 

هدایت کند.
عابدیــن خرم در آیین تکریم و معارفه 
روســای پیشــین و جدیــد ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی اســتان، بــا تاکیــد بــر اینکــه 
برنامه ریزی باید اثربخش باشد، اظهار کرد: 
برای تحقق این مهم باید از روزمرگی فاصله 
گرفته و در راستای اقدامات کیفی و عمقی 
به سمت وضعیت مطلوب و مورد نیاز کشور 

حرکت کنیم.
احساســات  و  عواطــف  رعایــت  او، 
مــردم در الیه هــای گوناگــون، پرهیز از نگاه 
بخشــی و محلی، دسترســی بــه اطالعات و 
آمــار دقیق و پردازش و اســتنتاج بی طرفانه 
آنهــا و شناســایی رونــد تغییــرات و تبییــن 
وضع موجود را از دیگر الزامات برنامه ریزی 

اثربخش عنوان کرد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی همچنین 
بــه ضرورت هــای مدیریــت و برنامه ریزی در 
استان اشاره کرد و گفت: نظام برنامه ریزی 
و  هماهنــگ  صــورت  بــه  بایــد  اســتان  در 

منســجم راهبــری شــود تــا ســهم اســتان از 
تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

خرم برنامه ریزی در راستای کاهش نرخ 
بیــکاری، جذب ســرمایه و افزایش صادرات 
را در راســتای تحقق اهداف توســعه استان 
ضــروری برشــمرد و خواســتار نظــارت جدی 
بــر اجرای طرح آمایش ســرزمینی اســتان و 

بازمهندسی توزیع اعتبارات و منابع شد.
او هماهنگی بخش ها با تغییر ساختار 
بودجه مبتنی بر رشــد اقتصادی و پاســخگو 

کــردن دســتگاه ها نســبت بــه ســهم آنان از 
رشــد اقتصــادی مصــوب را نیــز مــورد تاکیــد 
قرار داد و افزود: نظام مسائل و برنامه های 
توســعه ای اســتان و شهرســتان ها تدوین و 
برای بهره مندی از مشارکت  بخش خصوصی 

در اجرای پروژه ها ظرفیت سازی شود.
استاندار آذربایجان شرقی درباره برخی 
از اقدامات الزم در حوزه برنامه و بودجه نیز 
گفت: کاهش هزینه ها و شناسایی و انتقال 
نیازهای واقعی استان به دستگاه های ملی و 

برنامه ریزی مدون برای بهره مندی از صندوق 
ذخیره استانی از اقدامات ضروری است.

ســهم  افزایــش  بــر  تاکیــد  بــا  خــرم 
بانک هــای اســتان از منابــع مالــی معــادن، 
بالفعل کردن ظرفیت های توسعه ای صنایع 
بــزرگ، برنامه ریزی برای فعال ســازی صنایع 
پایین دســت و اهتمــام فرادســتگاهی بــرای 
اتمام پروژه های اســتانی و ملی، اظهار کرد: 
باید با مانع زدایی حداکثری در حوزه تولید و 
ســرمایه گذاری، بستر حضور سرمایه گذاران 

در حوزه زیرساخت را نیز فراهم کنیم.
او در این راســتا بــر چند کار ویژه مهم 
در  بهــره وری  کمیتــه  فعال ســازی  ازجملــه 
راســتای نیل به هدف گذاری رشد اقتصادی 
اکوسیســتم  تکمیــل  بــرای  برنامه ریــزی  و 
کارخانــه  فعالیــت  و  تشــکیل  بــا  فنــاوری 

نوآوری در استان تاکید کرد.
پیگیــری تحقق فاینانس هــای خارجی، 
فراهم ســازی بستر ســرمایه گذاری در حوزه 
صنایع برتر و هماهنگی موثر با دستگاه های 
اقتصــادی، بانک هــا و وزارت امــور خارجــه 
بــرای ایجــاد کانال هــای اعتبــاری و مالــی بــا 
کشــورهای همسایـــــه از دیــگــــر اقــدامــــات 
ویــژه در مسیــــر توسعــــه استـــــان بــود کــه 
 استــــاندار آذربایجان شــرقی به آنها اشــاره 

کرد.

مسئول نظارت و ارزیابی پارک علم و فناوری 
اســتان کرمانشــاه اعالم کرد که یکی از برنامه های 
ویژه پارک علم و فناوری توانمندسازی شرکت هایی 
اســت که محصوالت آن ها قابلیت صادرات دارد و 
تاکنــون ۱۰ میلیــون دالر از تولیدات این شــرکت ها 

صادر شده است.
به گزارش تســنیم از کرمانشــاه، مجید کرمی 
با بیان اینکه اکنون ۶۰ شــرکت دانش بنیان و ۲۸۵ 
واحد فناور تحت حمایت پارک علم و فناوری فعالیت 
می کننــد، افــزود: دانش بنیــان درجــه ای اســت کــه 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سطوح 
مختلف به شرکت ها می دهد.کرمی با بیان اینکه در 
 پارک علم و فناوری نزدیک به ۲۰۰۰ فرصت شغلی 
و اشــتغال در اســتان ایجاد شده است، عنوان کرد: 

ایــن فرصت هــا در ســه حــوزه تخصصی کشــاورزی، 
آی ســی تی و صنایــع هســتند.او با بیــان اینکه پارک 
علم و فناوری کرمانشاه دو برنامه اصلی برای توسعه 
رسالت خود دارد گفت: تمرکز بر پتانسیل های داخلی 
پارک و استفاده از پتانسیل های خارجی پارک این دو 
برنامه هستند که در این راستا ارتباط با سازمان های 
دولتی جهت تسهیل روابط و ارائه خدمات تخصصی 
بــه واســطه کارگزارهــای حرفــه ای خــارج از پــارک در 
دستور کار قرار دارد.رئیس پارک علم و فناوری استان 
کرمانشاه نیز اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های ایجاد 
شــده در پارک علم و فناوری از جمله بهره برداری از 
برج فناوری استان، برنامه داریم که با گردهم آوردن 
تمامی بازیگران اکوسیستم فناوری و نوآوری استان 
فناوری را مبتنی بر نیازهای موجود در کشور توسعه 

دهیــم.آزادی افــزود: در همیــن راســتا شــرکت های 
دانش بنیان و واحد های فناور موجود در اســتان در 
حال افزایش است و اکنون ۶۰ شرکت دانش بنیان و 
۲۸۵ واحد فناوری در یک فضای مناسب با هم تعامل 
دارند.او گفت: ما نیز به دنبال این هستیم که در گام 
اول بازار این شرکت ها را در داخل و خارج از کشور 
فراهــم شــود و به صــادرات آن ها کمک کنیم.رئیس 
پارک علم و فناوری اســتان کرمانشــاه افزود: به طور 
میانگیــن ســاالنه ۴۰۰ ایــده به مجموعه پــارک ارائه 
می شــود و حــدود ۲۰ درصــد آن ها موفق به پذیرش 
مراکز رشد پارک علم و فناوری می شوند. آزادی افزود: 
برای توانمندسازی ۸۰ درصد باقیمانده نیز برنامه هایی 
وجود دارد که به سایر تیم ها و مجموعه های تحت 

حمایت پارک اضافه شوند. 

البرز؛ کارگزار طرح سرباز فناور کشوری 

استاندار آذربایجان شرقی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
باید  لوکوموتیو دستگاه ها در مسیر رشد و توسعه باشد

صادرات ۱۰ میلیون دالری تولیدات شرکت های دانش بنیان در کرمانشاه

 سرمــایــه گذاری ۴۷۶۰ میلیــارد ریــالـی ایمیـدرو 

در اکتشافـات سیستان و بلوچستان
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060329012008576 – 1400/10/21 هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم ام البنیـن عباسـی فرزنـد فـرج الـه  بـه 
شماره شناسنامه 153صادره از گرمسار با کد ملی 4609348411 در ششدانگ یک قطعه زمین 
محصـور بـه مسـاحت 217/84 متـر مربـع پـالک 27 فرعـی از 1 اصلـی واقـع در حسـین آبـاد حـاج 
تقـی شهرسـتان گرمسـار دارای سـند مالکیـت مشـاعی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/11 شناسه : 1259285 
رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- علی اکبر شاه حسینی
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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی .  شنبه 25 دی 1400 . 12جمادی الثانی 1443 . 15 ژانویه 2022 .
. سال هجدهم . شماره 4835

1-نام دستگاه مناقصه مناقصه گذار : اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
2-انواع تضمین شرکت در مناقصه :

2-1- ضمانت نامه بانکی بنام سازمان ملی زمین و مسکن ) کد ذینفع : 10103862678 ( صادر و در پاکت ) الف ( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود .
 IR 670100004001037106372777 2-2- فیش نقدی ) اصل فیش بانکی ( مبنی بر واریز وجه نقد به حساب سپرده سازمان ملی زمین و مسکن به شماره شبا 
) شناسه واریز : 936286500110000000000000000010 ( بنام تمرکز وجوه سپرده سازمان ملی زمین و مسکن صادر و در پاکت ) الف ( به دستگاه مناقصه 

گزار تسلیم شود .
3-مهلت ، زمان و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/10/25 لغایت 1400/10/29 ) تا ساعت 19 ( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

 www.setadiran.ir ) ستاد (
آدرس  به   ) ستاد   ( دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از   1400/11/10 مورخ  یکشنبه  روز   17 ساعت  تا   : پیشنهادها  ارائه  محل  و   4-زمان 
www.setadiran.ir می باشد . ضمانتنامه یا فیش واریزی ، هم به صورت اسکن شده در سامانه فوق الذکر بارگذاری گردد و هم بصورت فیزیکی ) پاکت 

الف با درج شماره و موضوع مناقصه ( به آدرس : امانیه ، خ شهید مدرس ، اداره کل راه و شهرسازی خوزستان ، اداره توسعه منابع انسانی و تحول 
اداری تا ساعت 13 مورخ 1400/11/10 تحویل گردد .

توجه : زمان تحویل پاکت الف تا ساعت 13 می باشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمی شود .
5-زمان و محل بررسی پیشنهادها : ساعت 8 روز دوشنبه مورخ  1400/11/11 به آدرس امانیه ، خ شهید مدرس ، اداره کل راه و شهرسازی خوزستان ، 

سالن جلسات

اداره ارتباطات و اطالع رسانی 
اداره كل راه و شهرسازی خوزستان

شناسه آگهی : 1259688

ت اول(اصالحیه آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای 
) نوب

مبلغ برآورد بر اساس فهرست بهاء سال محل اجراء موضوع مناقصه شماره مناقصه
1400 ، ساختمان و ...

 مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه 

13،162،477،354659،000،000مسجد سلیمان تکمیل احداث 5 واحد تجاری1400/93

17،811،876،055891،000،000سوسنگردتکمیل احداث 7 واحد تجاری1400/94

وزارت راه و شهرسازی 
اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

شركت شهركهای صنعتی تهران در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات) پروژه اجرای حصار بلوكی  ،  ساخت تابلو بتنی  و ترمیم ساختمان نگهبانی در 
شهرك صنعتی پیشوا(به شماره )2000001051000130( را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به پیمانكار واجد صالحیت و دارای گواهینامه های 
صالحیت  پایه 5 رشته ساختمان ) ابنیه ( از سازمان برنامه و بودجه كشور و تایید صالحیت ایمنی امور پیمانكاری از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
واگذار نماید.كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام 

در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 
- مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست  بهای رشته ابنیه  سال 1400 : )17/414/207/186 ریال  (

-   مبلغ تضمین شركت درمناقصه : )  870/710/360 ریال (
- محل پروژه :  شهرستان پیشوا ، بعد از روستای جلیل آباد ، شهرك صنعتی پیشوا تلفن : 36744701

-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ   25/  1400/10 می باشد .
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از تاریخ  25/ 1400/10 الی ساعت 16 تاریخ   1400/11/5

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت  16  تاریخ  1400/11/17 
- پاكت الف حاوی اصل ضمانتنامه بانكی می بایست عالوه بر بارگذاری ، به صورت فیزیكی تا ساعت 14 تاریخ   1400/11/17 در دبیرخانه شركت ثبت 

شده و تحویل داده شود .
- زمان بازگشایی پاكت ها : ساعت 14 تاریخ    1400/11/19 

-   محل گشایش پیشنهادها:دفتر معاونت فنی شركت شهرك های صنعتی تهران 
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : نشانی سهروردی شمالی كوچه شهید 

محبی پالك 2 طبقه 4 معاونت فنی و تلفن : 021-88761038 
http://iets.mporg.ir:و پایگاه ملی اطالع رسانی  www.tehraniec.ir

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس 41934-021 داخلی 4 دفتر ثبت نام : 88969737   
شركت شهركهای صنعتی تهران انتشار نوبت اول : 1400/10/25 نوبت دوم :  1400/10/27

شناسه آگهی : 1257805 م الف : 3494

فراخوان تجدید  مناقصه عمومی یك مرحله ای ش 134- 1400
پروژه اجرای حصار بلوكی ، ساخت تابلو بتنی و ترمیم ساختمان نگهبانی در شهرك صنعتی پیشوا  

ت اول(
) نوب

بکوش زیبایی در نگاه تو باشد 
راضیه حسینی

 ۱۵ تــا   ۱۰ اتاق هــای  »اجــاره  آمــده:  خبرهــا  در 
مترمربعــی بــرای زندگــی در پی افزایش قیمــت اجاره بها 

رونق اتاق های مجردی مشترک«
لطفــاً زاویــه نگاه تــان را عــوض کنید. در ایــن زاویه فقط 
ده،  اتاق هــای  معایــب 
پانزده متری را می بینید 
می شــوید  متعجــب  و 
کــه چطــور یــک خانواده 
چنیــن  در  می توانــد 

متراژی زندگی کند.
از  بدهیــد  اجــازه  امــا 
خانه هــای  ایــن  مزایــای 
نقلــی کــه نــه، یک چهارم 
نقلــی برای تــان بگویم. اوالً از آنجایی که نقل و نبات برای 
بــدن خیلــی ضــرر دارد، پــس هر چه انــدازه نقل کوچک تر 
باشد سالمتی مردم بیشتر خواهد شد. دومین مزیت این 
خانه ها، کم توقع بودن آن هاســت. خانه ده متری اصالً از 
شما انتظار ندارد، مبلمان، یخچال، فریزر، گاز پنج شعله 
و...را در آن جــا بدهیــد. همیــن کــه یکــی دو تــا صندلــی و 
یــک یخچــال کوچــک و گاز دو شــعله را داخلــش بگذاریــد 
کالهش را می اندازد هوا و پس نمی گیرد. شــما هم هرگز 
از خالی بودن خانه ناراحت نمی شوید و فکر نمی کنید چرا 
حقوق تان این قدر پایین است که نمی توانید با آن وسایل 
منــزل بخریــد. بــه جان مســئوالن بیچــاره غــر نمی زنید که 
چرا وســایل این قدر گران اســت. وقتی یخچال  تان، نهایت 
دو، ســه طبقــه کوچــک داشــته باشــد، خالــی بودنش هم 
کمتر به چشــم می آید و دیگر نگران گرانی گوشــت، مرغ، 

میوه و باقی خوراکی ها نمی شوید. 
در خانه های کوچک، صفا و صمیمیت هم بیشــتر 
اســت و هیچ وقت قهر و دوری اتفاق نمی افتد. در واقع 
جایــی بــرای فاصله گرفتــن وجود ندارد. بیچــاره آن هایی 
کــه در خانه هــای بــزرگ زندگــی می کننــد. همیشــه در 
معــرض خطــر قهــر قــرار دارند، چــون امکاناتــش فراهم 
اســت. راحــت می تواننــد بروند تــوی اتاق خودشــان، در 
را پشــت سرشــان محکــم ببندند. تــازه اگر اتاق، مســتر 
هم داشــته باشــد که خطر بیشــتر هم می شود. آنها در 
پیله تنهایی خودشــان آن قدر فرو می روند که شــاید کالً 
فرامــوش شــوند. اما ایــن خطر در خانه هــای ده، پانزده 
متــری اصــالً وجــود نــدارد. در ایــن خانه هــا پیلــه جــای 
خــودش را به کلونــی می دهد. کنار هم بودن حرف اول 
و آخر را می زند و همین بهترین نکته این اتاق هاست.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بــر اســاس طــرح جدیــد وام مســکن، مجموع 
اقســاط این تســهیالت به ماهانه ۹ میلیون و ۳۰۵ 

هزار تومان می رسد.
در پی افزایش شدید قیمت اوراق گواهی حق 
تقدم تســهیالت مســکن در روزهای اخیر و رسیدن 
میانگین نرخ این اوراق در معامالت دو روز گذشته 
بــه ۱۱۳ هــزار تومــان کــه در تعــدادی از معامــالت، 
برخــی نمادهــای زیرمجموعــه »تســه« تــا ۱۲۰ هزار 
تومان هم فروخته شــد، بانک عامل بخش مســکن 
هزینه هــای  ســاماندهی  بــرای  تــا  گرفــت  تصمیــم 
دریافت این تسهیالت تمهیدات جدیدی بیندیشد.

هزینه دریافت تسهیالت ۴۸۰ میلیون تومانی 
مســکن )ویــژه زوجین تهرانی( از محــل خرید اوراق 
تســهیالت مســکن در حالــت فعلــی نیــاز بــه خریــد 
۹۶۰ برگــه دارد کــه هزینــه آن به حدود ۱۱۰ میلیون 
تومــان مــی رســد، لــذا بانــک عامــل بخــش مســکن 
تصمیم گرفت شــرایطی فراهم کند که نیمی از این 
تســهیالت از محل اوراق تســهیالت مســکن و نیمی 

دیگــر از محــل منابــع داخلــی بانک )از محــل منابع 
تسهیالت بدون سپرده( پرداخت شود.

عضو هیات مدیره بانک تخصصی بخش 
مسکن: برای وام مسکن زوجین خرید 

۴۸۰ برگه کافی است
محمــد حســن علمــداری، عضــو هیــات مدیــره 
بانک عامل بخش مسکن به مهر گفت: متقاضیان 
دریافــت تســهیالت ۴۰۰ میلیــون تومانــی از محــل 
اوراق در شــهر تهــران کــه پیش از این برای دریافت 
ایــن تســهیالت باید ۸۰۰ فقــره اوراق خریداری و به 
بانک ارائه می کردند هم اکنون تنها با خرید و ارائه 
۴۰۰ فقــره اوراق می تواننــد تســهیالت ۴۰۰ میلیــون 

تومانی را دریافت کنند.
علمــداری خاطرنشــان کرد: ایــن امتیاز در نظر 
گرفتــه شــده بــرای متقاضیــان تســهیالت مســکن، 
می شــود.  نیــز  مســکن  جعالــه  تســهیالت  شــامل 
تســهیالت جعالــه مســکن هــم اکنــون در سراســر 

کشــور ۸۰ میلیون تومان اســت. متقاضیان تا پیش 
از ایــن بــرای دریافت این تســهیالت بایــد ۱۶۰ فقره 
اوراق خریــداری می کردنــد اما هــم اکنون با خرید و 
ارائــه ۵۰ درصــد از ایــن تعداد یعنــی ۸۰ فقره اوراق 
می توانند اقدام به دریافت تسهیالت جعاله کنند.
مقایسه اقساط تسهیالت مسکن در دو 
حالت با خرید اوراق و بدون خرید اوراق

۱. در حالــت دریافــت همه تســهیالت از محل 
اوراق: ۸.۷ میلیون تومان

بــا توجــه بــه اینکــه وام مســکن از محــل اوراق 
و  درصــد   ۱۷.۵ ســود  نــرخ  بــا  مســکن  تســهیالت 
بازپرداخت ۱۲ ســاله اســت، مبلغ اقساط تسهیالت 
۴۰۰ میلیــون تومانــی ماهانه ۶ میلیــون و ۶۶۱ هزار 

تومان است.
تســهیالت ۸۰ میلیــون تومــان جعالــه مســکن 
نیــز بــا نــرخ ســود ۱۸ درصــد و بازپرداخــت ۵ ســال 
آن  اقســاط  رقــم  درنتیجــه  کــه  محاســبه می شــود 

ماهانه ۲ میلیون و ۳۱ هزار تومان است.
مجمــوع اقســاط ایــن تســهیالت ۸ میلیــون و 

۶۹۲ هزار تومان است.
۲. در حالــت دریافــت نیمــی از تســهیالت از 
محــل اوراق و نیمــی از منابــع داخلــی بانــک: ۹.۳ 

میلیون تومان
در صورتــی کــه متقاضــی دریافــت تســهیالت 
بانــک  جدیــد  طــرح  از  بخواهــد  مســکن  خریــد 
تخصصی بخش مســکن اســتفاده کنــد، برای نیمی 
از تســهیالت )۲۰۰ میلیــون تومــان( بایــد ۴۰۰ برگــه 
خریــداری  مســکن  تســهیالت  تقــدم  حــق  گواهــی 
کنــد کــه با نرخ ســود ۱۷.۵ درصــد و بازپرداخت ۱۲ 
ســاله محاسبه می شــود؛ رقم اقساط این تسهیالت 

ماهانه ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان خواهد بود.
 ۲۰۰( تســهیالت  ایــن  دیگــر  نیــم  همچنیــن 
میلیــون تومــان( از محل منابــع داخلی بانک )بدون 
ســپرده(، بــا نــرخ ســود ۱۸ درصــد و بازپرداخــت ۸ 
ســاله اعطــا می شــود که رقــم اقســاط آن ماهانه ۳ 

میلیون و ۹۴۴ هزار تومان است.
وام ۸۰ میلیــون تومانــی جعالــه مســکن هــم در دو 
وضعیت نیمی با اوراق و نیمی از منابع داخلی بانک 
)وام بدون سپرده( است که البته هر دو وام با نرخ 
سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله اعطا می شوند 
که رقم اقســاط این تســهیالت مانند حالت خرید با 

اوراق ماهانه ۲ میلیون و ۳۱ هزار تومان است.
مجموع اقساط پرداختی از سوی دریافت کننده 
ایــن وام بــرای کل وام )۴۸۰ میلیون تومان( ماهانه 

۹ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان خواهد بود.
افزایش ۱۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در ۱۰ 

سال اخیر

بررســی تحــوالت بازار مســکن تهــران حاکی از 
آن است که طی ۱۰ سال اخیر قیمت مسکن حدود 

۱۶۰۰ درصد افزایش یافته است.
مطابق آمار منتشر شده بانک مرکزی طی آذر 
امسال متوسط قیمت مسکن در تهران به رشد ۱.۸ 

درصدی نســبت به ماه قبل از آن به ۳۲ میلیون و 
۵۹۰ هزار تومان افزایش یافته است.

در آبــان  امســال متوســط قیمــت هرمترمربــع واحــد 
مســکونی معاملــه شــده از طریــق بنگاه های امالک 
۳۲ میلیون تومان بود. متوســط قیمت آذر امســال 
در مقایســه بــا آذر ســال ۹۹ بــا ۲۶ میلیــون و ۹۰۵ 
هزار تومان بالغ بر ۲۱.۱ درصد افزایش یافته است.
تعــداد معامــالت صورت گرفته در آذر امســال 
نیز با رشد ۳۳.۸ درصدی نسبت به ماه قبل از آن 
به ۹۷۷۲ فقره رســید. این تعداد معامالت نســبت 
به معامالت سال ۹۹ با ۲۵۵۵ فقره ۲۸۲.۵ درصد 
افزایش یافته است. بررسی متوسط قیمت مسکن 
مناطــق ۲۲گانــه تهران طی یک دهه اخیر منتهی به 

آذر ۱۴۰۰ حکایت از افزایش ۱۵۹۴ درصدی دارد.
در آذر سال ۱۳۹۰ متوسط قیمت مسکن یک میلیون 
و ۹۲۳ هــزار تومــان بــود. در مــاه مــورد اشــاره تعداد 
معامــالت انجــام شــده ۱۲ هــزار و ۴۳۹ فقــره بود که 

نسبت به آذرماه امسال ۲۱.۴ درصد بیشتر است.

مدیــرکل امــور دارو و مــواد تحــت کنتــرل 
سازمان غذا و دارو گفت که برای تغییر ارز دارو 

باید همه  سازوکارها دیده شود.
به گزارش مهر، حمیدرضا اینانلو، در مجمع 
عمومــی فوق العــاده ســندیکای صاحبــان صنایــع 
داروهــای انســانی ایــران، افــزود: دغدغــه مــا این 
اســت کــه تمــام ســاز و کارهــا دیده شــود، نقش 
بیمه ها شــفاف و مشــخص باشــد، عدد و بودجه 
الزم بــا میــزان نیاز طرح تناســب داشــته باشــد و 
رنــج بیمــاران را بــه دنبــال نیــاورد. بســته کاملــی 
دیده شــده اســت تــا در قالب بیمه هــا از بیماران 
حمایــت شــود و در عیــن حال نظــارت کاملی هم 

روی این فرایند باشد.
وی، تأمین منابع ارز دارو در مقطع فعلی را 
یکی از اولویت های دولت عنوان کرد و ادامه داد: 
با مداخله مســتقیم رئیس جمهوری ۸۰۰ میلیون 
دالر به این حوزه اختصاص داده خواهد شد. در 
جلســه رئیــس و اعضــای هیأت مدیره  ســندیکا با 
رئیــس بانــک مرکــزی ادله الزم مطرح شــد تا این 

مبلغ افزایش پیدا کند.
بــه گفتــه مدیــرکل امــور دارو و مــواد تحــت 
کنتــرل ســازمان غــذا و دارو، دو نرخــی شــدن ارز 
از سال ۹۷ بحرانی ایجاد کرد که همچنان ادامه 

دارد.
وی افــزود: در حــال حاضــر بیــش از آنچــه 
بــه مــواد اولیــه دارو اختصــاص می دهیــم، صرف 
بی تعــارف  و  صادقانــه  بایــد  می شــود.  واردات 
بگوییــم اگــر امکانــات و ظرفیت هــای تولیــد دارو 

در کشــور ایجــاد نشــده بــود، در شــرایطی فعلــی 
با چه معضالت و مشــکالتی رو به رو می شــدیم. 
از ســویی باید ارز زیادی صرف واردات می کردیم 
و بخشــی از داروهــای حیاتــی بــه شــکل فوریتــی 
وارد می شدند و از طرف دیگر برای تهیه ی داروی 
بیمــاران خــاص و ســرطانی بــا مشــکالت زیــادی 

درگیر می شدیم.
را  دارو  ارز  شــدن  نیمایــی  شــرط  اینانلــو، 
در  شــرکت ها  اعتبــاری  حــدود  شــدن  مشــخص 
بانک هــا، تأمیــن مالــی و…، عنــوان و تاکیــد کــرد: 
ایــن مــوارد باید با همفکری و مشــارکت همدیگر 

بررسی و تحلیل شود.
کنتــرل  تحــت  مــواد  و  دارو  امــور  مدیــرکل 
ســازمان غــذا و دارو، بــه اهمیــت و ویژگی هــای 
صــادرات اشــاره کــرد و گفــت: صــادرات حــوزه ای 
اســت کــه نبایــد بــا تصمیم هــای آنی تحــت تأثیر 
قــرار بگیــرد چــون شــرکت ها بــرای کســب بــازار، 
زمــان و انــرژی زیــادی صــرف می کننــد و تصمیــم 
اشــتباه می تواند ســرمایه گذاری آنهــا را بی نتیجه 
کنــد. امــا از طــرف دیگــر باید دغدغــه دولت برای 
تأمین داروی مورد نیاز کشــور نیز درک شــود. از 
نظر قانونی )شــاید حتی به شــکل نانوشــته( این 
وظیفــه بــه عهده وزارت بهداشــت و ســازمان غذا 
و دارو گذاشته شده است و شاید همین مساله 
باعــث شــود گاهــی بر ســر دوراهی قــرار بگیرد و 

مجبور به تصمیم گیری شود.
اینانلــو، اصــالح آئین نامــه را گام مناســبی 
بــرای قیمت گــذاری دارو دانســت و افــزود: شــاید 

شــرایط فعلی کشور امکان تغییر اساسی در این 
زمینه را به ما ندهد. باید در نظر داشــته باشــیم 
قیمت گذاری کاســت پالس را نمی توان یک شــبه 
تغییر داد و الزم اســت گام به گام و در شــرایطی 

آرام کــه اعتبــارات الزم برای تأمیــن دارو، موجود 
است، اقدام کنیم.

وی بــه بعضی اقدامات برای رفع تبعیض ها 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  دارو  و  غــذا  ســازمان  در 

معتقدم باید از ظرفیت ســندیکاها برای تفویض 
یــا اصالح امور اســتفاده شــود؛ چــون در غیر این 
صورت ممکن است یک مشکل ساده به معضلی 

بزرگ تبدیل شود.

مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو مطرح کرد: شرط 
نیمایی شدن ارز دارو

رقم اقساط وام مسکن بدون اوراق اعالم شد

واکسن اسپایکوژن برای دوز اول و دوم در 
گروه های ســنی ۱۸ تا ۵۰ ســال و برای دوز سوم 
در تمــام افــراد بــاالی ۱۸ ســال از ســازمان غذا و 

دارو مجوز تزریق دریافت کرد.
گــزارش کانــال خبــری وزارت بهداشــت،  بــه 

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت در نامــه ای بــه 
معاونان بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشــکی سراســر کشــور آورده اســت:»بر اســاس 
مطالعــات، تاییدیــه ســازمان غــذا و دارو و بــا توجه 
به مصوبات کمیته ملی واکســن کووید۱۹، واکسن 

اســپایکوژن به عنوان نوبت سوم تمام واکسن های 
موجود در داخل کشور مورد تایید است.

واکســن اســپایکوژن بــرای دوز اول و دوم در 
گروه های سنی ۱۸ تا ۵۰ سال و برای دوز سوم در 
تمام افراد باالی ۱۸ سال مجوز تزریق دریافت کرده 

اســت. تزریق این واکســن از هفته جاری در مراکز 
واکسیناسیون به عنوان دوز سوم انجام می شود.«
گفتنــی اســت ســاخت و تولیــد این واکســن 
و  ایــران  مشــترک  همــکاری  حاصــل  کرونــا، 

استرالیاست.

»اسپایکوژن« برای دوز 
سوم سایر واکسن ها 

تاییدیه گرفت


