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پژوهشگر اقتصادی

یکی از راهبردهای اشتباه برای توسعه  صنعتی تمرکز بر روی 
صنایع بزرگ و باالدستی است. در مقاطعی از تاریخ مسئوالن کشور 
برای حل مشکل بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی اقدام به 
توسعه  صنایع باال دستی کرده اند صنایعی که نسبت سرمایه گذاری 
به اشتغال در آنها بسیار پایین بوده و حجم سرمایه گذاری، میزان 
اشتغال زایی آن ها را توجیه نمی کند از سوی دیگر این صنایع معموال از 
تکنولوژی پیچیده ای برخوردار نیستند در صنعت نفت و گاز می توان به 

وفور از این نمونه ها مثال زد. 
اگرچه تاسیس صنایع باال دستی در گام نخست از خام فروشی 
صرف جلوگیری می کند اما بی توجهی به صنایع پایین دستی که معموال 
اشتغال زایی باال، تکنولوژی پیچیده تر و ارزش افزوده خلق می کنند، در 

عمل باز خام فروشی از جنس ثانویه محسوب می شود.
در اغلب کشورهای جهان بار اصلی اشتغال زایی نه بر دوش 
صنایع بزرگ که بر دوش کسب و کارهای کوچک و متوسط یا همان 

SME است مثال در اتحادیه اروپا،  بنگاه های کوچک و 

متوسط 93 میلیون نفر را استخدام کرده اند و متولی 
67 درصد از اشتغال بخش غیرمالی هستند و 57 
درصد از ارزش افزوده بخش غیرمالی را ایجاد کرده اند. 
بخش اعظمی از استراتژی توسعه  صنعتی چین نیز  
بر مبنای کسب و کارهای کوچک و متوسط بنا شده 
است. بنابراین بخش از اقتصاد را می توان ستون 

فقرات اقتصاد یک جامعه دانست.
بر اساس تعریف  بانک جهانی از بنگاه های 

کوچک و متوسط، این کسب وکارها به بنگاه هایی اطالق می شود که 
دارای حداکثر 3۰۰ نفر نیرو بوده و فروش کل ساالنه آن از ۱5 میلیون 
دالر تجاوز نکند. در ایران نیز دسته بندی کسب و کارها بر اساس تعداد 
شاغالن آنها بررسی می شود  به عنوان نمونه در طبقه بندی اداره آمار، 
واحدهای با کمتر از ۱۰ کارکن »خرد«، ۱۰ تا ۴9 کارکن »کوچک«، 5۰ 
تا 99 کارکن »متوسط« و باالتر از ۱۰۰ کارکن »بزرگ« نامیده می شوند.
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور توجه و حمایت از کسب 
و کارهای کوچک و متوسط، می تواند عالوه بر حل مشکل بیکاری، به 
رونق اقتصادی نیز کمک شایانی کند. از سوی دیگر بخش عمده ی 
نقش دولت در حمایت از این بخش از جنس تسهیل گری بوده و هزینه 
کمتری را برای تامین مالی به دولت وارد می کند.  دستگاه های حاکمیتی 
یعنی مجلس، دولت و قوه قضائیه می بایست چند اقدام اساسی در 
راستای گسترش و ترویج کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام 
دهند. نخست بهبود فضای کسب و کار که گام اول آن، اجرایی شدن 

طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و راه اندازی 
پنجــره واحد الکترونیکی اســت. متقاضیان کنش 
اقتصادی در کشور می بایست کم ترین موانع را پیش 
رو داشته باشند تا بتوانند با ورود به حوزه اقتصاد، 
عالوه بر اشتغال زایی با افزایش تولید به کنترل تورم 
کمک کنند. اقدام بعدی هدایت مسیر اعتبارات بانکی 
از فعالیت های ســوداگرانه به ســمت تولید است. 
صدور اعتبارنامه، نظارت بر هزینه کرد تسهیالت، و 
تخصیص مرحله ای اعتبارات از جمله اقداماتی است 
که شبکه بانکی باید به آن توجه ویژه کنند. اصالحات نظام مالیاتی 
و نظام بیمه ای هم یکی دیگر از موانع پیش روی تولیدکنندگان و 
کنش کنندگان اقتصادی در کشور است. تاسیس کانون های پشتیبانی 
حقوقی از تولیدگران توسط قوه قضائیه می تواند نقش بسزایی در رونق 
فعالیت های اقتصادی و کاهش دعوای حقوقی در کشور داشته باشد.
کشورهای مختلف، تجربیات متفاوتی در حمایت و توسعه کسب 
و کارهای کوچک و متوسط داشته اند، الگوبرداری از آنها می تواند فرآیند 
تسهیل گری را آسان کند. آلمان را می توان یکی از کشورهای موفق 
در حوزه حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط دانست. به 
گونه ای که حدود 99 درصد از شرکت های آلمانی جز این دسته از کسب 
و کارها محسوب می شوند. در این کشور حدود ۱۰ نهاد گوناگون به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم به حمایت از کسب و کارهای کوچک و 
متوسط می پردازند. در طرح های حمایتی آلمان بر اساس ارزش افزوده 
بخش های مختلف و رتبه اعتباری فرد، نرخ سود معینی در نظر گرفته 

می شود. در ابتدا اعتبار ۱۰۰ درصد به متقاضیان اعطا می شود. در صورت 
عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت از نمره اعتباری فرد کاسته می شود. 
هند برای توســعه  کســب و کارهای کوچک و متوسط » اتاق 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط« را تشکیل داده است. که هدف 
آن سیاست گذاری در جهت رفع معظل بنگاه های کوچک و متوسط 
است. حذف مجوز تأسیس واحدهای صنعتی، کاهش تعرفه واردات، 
جذب سرمایه گذار خارجی، تسهیل دسترسی به منابع مالی از جمله 
اقداماتی است که اتاق حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط این کشور 
در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام داده است.

در مجموع می توان عنوان کرد که اغلب کشورهای جهان سه 
اقدام اساسی را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام 
در دستور کار دارند،  نخست معافیت یا تعویق در پرداخت مالیات دوم، 
اعطای ضمانت های مالی و تسهیالت مستقیم و سوم سرمایه گذاری، 

پشتیبانی و تسهیل گری.
 آنچه در فرآیند حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط 
در کشور می بایست مورد توجه قرار گیرد نخست  طراحی، تدوین و 
اجرای ساختار نهادی نظام مند، چابک و کارآمد در رده های مختلف برای 
حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، سپس تاسیس نهادهای 
مشاوره مالی و بازرگانی، بعد ایجاد و توسعه بانکداری بنگاه های کوچک 
و متوسط و در نهایت ساماندهی بنگاه های کوچک و متوسط در قالب 
خوشه های کسب و کار است. با اجرایی شدن این چهار گام و حل 
مشکالت می توان به بهبود اقتصادی و رونق کسب و کارهای کوچک و 

متوسط در کشور امیدوار بود.

محمد ارفع

»حــوزه اســتارت آپ دارای تعریف هــای مختلفــی در جهــان 
است، اما در ایران آنقدر متولیان امر بر موضوع های تک بودن، 
مجازی بودن و رایانه ای محور بودن موضوعات استارت آپی تاکید 
کرده اند که مابقی حوزه های مشمول تعریف جهانی برای این واژه 
به دست فراموشی سپرده شده به همین دلیل الزم است تا نگاه 

متولیان به تعریف شمول استارت آپ در کشور تغییر کند«.
این پاراگراف باال حاصل مصاحبه خبرنگار ما با محمدرضا بیاتی، 
تولیدکننده محصوالت آموزشی نموبال برای دانش آموزان ابتدایی 
است که در آن از باری به هر جهت بودن سازمان ها و قوانین درگیر در 
حوزه  استارت آپی شکایت می کند.  او معتقد است با اینکه محصوالت 
آموزشی گروه نموبال بر اساس تعریف جهانی واژه استارت آپ به دلیل 
های تک بودن مشمول این تعریف می شوند اما در ایران به دلیل درک 
نادرست از شمول واژه استارت آپ در بین متولیان نهایتا تولیدات این 
شرکت جزء صنایع خالق محسوب شده و از حمایت های سرشاری که 
برای شرکت های استارت آپی در نظر گرفته شده محروم شده اند. برای 
اینکه بیشتر با نظرات محمدرضا بیاتی در این حوزه آشنا شوید مشروح 

مصاحبه وی با خبرنگار ما در ذیل اورده شده است:
خود را برای خوانندگان ما معرفی کنید؟

محمدرضا بیاتی، دانش آموخته رشته مهندسی صنایع دانشگاه 
علم و صنعت و موسس مجموعه نموبال هستم. 

واقعیت فعالیت اقتصادی که مدیریت آن را برعهده دارید 
چیست؟

واقعیت کسب و کار نموبال معطوف به فضای دانش آموزان 
مقطع ابتدایی است که به نوعی موقعیت یادگیری و لذت بردن را 
برای دانش آموزان ایجاد می کند.  به این معنا که با ایجاد محصوالت 
آموزشی فرایند محور شرکت به دنبال آموزش دانش آموزان است.

محصول آموزشی فرآیند محور یعنی چه؟ 
محصــول آموزشــی می توانــد یــک محصــول جامــد باشــد به 
اصطالح آموزشی غیر قابل انعطاف باشد. به این معنا که شما بارها 

کره جغرافیایی را لمس کردید و موالژ بدن انسان یا یک اسکلت را 
در آزمایشــگاه دیده اید. ولی کمتر دانش آموزی اســت که در شهر 
بزرگ زندگی کرده باشد و اسکلت ندیده باشد با این حال اگر از این 
دانش آموز بپرسید زند زیرین و زند زبرین کدام است؟ شما در مچ 
چند استخوان کوچک دارید؟ و یا ساعد چند استخوان دارد؟ نمی داند.  
پس در نتیجه ما با موالژ و اسکلت سر و کار داریم اما نمی دانیم 
کبدمان کجا است، نمی دانیم وضع کبد چه است و بیماری های آن 
چیست. در این موقعیت محصول سفت محصولی است که انعطاف 
آموزشی کمی دارد و نمی توانید با آن از لحاظ یادگیری مانور دهید. اما 
در محصوالت نمو بال اصطالح محصوالت فرایند محور شده و قابلیت 
انعطاف پذیری پیدا کرده اند.   محصوالت فرایند محور چند ویژگی دارد. 
یکی اینکه کامل شده در اختیار کودک قرار نمی گیرند، دوم اینکه 
دانش آموز در ساختش موثر است و دست سازه خودش است که در 
یک سناریو معنا پیدا می کند. بسیاری از محصوالت تولید شده از سوی 
شرکت نموبال دارای قابلیت های آموزشی فرآیند محور هستند به این 

معنی که در داخل یک سناریو دراماتیک دنبال می شوند.
چرا از واژه دراماتیک استفاده می کنید؟ 

بــه ایــن دلیل کــه دانش آموزان مقطع ابتدایی عالقه داشــته 
باشند.  شما هیچوقت یک دبستانی را نمی توانید مقابل یک کارتونی 
که دوست ندارد بنشانید و بگویید نگاه کن. باید جذابیت بصری و 
محتوایی و سطح دانش اولیه دانش آموز در آن محصول رعایت شده 
باشد.  از این جهت ما آن عالقمندی را در بچه ها ایجاد می کنیم و همراه 
خودمان حرکت می دهیم.  پس مجموعه نموبال مجموعه ای است که 
محصوالت آموزشی فرایند محوری را تولید می کند که دانش آموزان 
دوست دار آن هستند و موقعیت فکر کردن و لذت بردن را برای آنها 
ایجاد می کند. در این محصوالت تالش شده که در یک فرآیند جذاب 
دانش آموز به یک مساله  برسد و سپس به حل آن بپردازد. در یک کالم 
ما  یک مجموعه تولیدی هستیم که استاد محور نیست و آموزش 
محور بوده و این آموزش نیز رویکردهای مختلفی را دنبال می کند.
می خواهــم بــه عقب تــر برگردم و ببینم ایــده ایجاد و تولید 

چنیــن محصولــی از کجا شــروع شــد یعنــی اینکه مطمئنــا ابتدا 
ننشســته اید بگوییــد فــان محصــول را تولیــد کنیــم و بــه فکــر 

سوددهی نباشید؟
اگر از پایتخت و شهرهای بزرگ فاصله بگیرید و به مناطق دور 
دست مثل استان پهناور سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان، 
گرگان و.. یا به صورت کلی مناطق کم برخوردار کشور سفر کنید، 
خواهید فهمید که سطح آموزشی به روایت سنجش ها بسیار پایین 
است و در این مناطق بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل باالست. 
به همین دلیل ما در ابتدا با چند سوال مواجه شدیم، ما چکار 

کنیم و چگونه می توانیم معضل آموزشی را حل کنیم؟ 
این را شما به عنوان یک پاورقی داشته باشید تا بگوییم چگونه 

وارد این کسب و کار شدیم.
 در سفری که به استان سیستان و بلوچستان به همراه یک 
مجموعه خیر داشتیم، وقتی توزیع وسایل ورزشی و امکانات ابتدایی 
انجام شد، گروه ما متوجه شد نیاز واقعی مناطق بیشتر از کیف، 
کفش و لباس و دفتر و کاغذ است. زیرا این ها توزیع شد بعدش چه؟ 
به این معنی که سخت افزار مدرسه ساخته شده وسایل اولیه آموزشی 
هم داده شده ادامه این مسیر چیست؟ خوب جواب ساده بود فرایند 
آموزشی و بعد سوال دیگری مطرح کردیم آن هم اینکه چگونه می تواند 

این فرآیند آموزشی شکل بگیرد؟
با توجه به بعد مسافت ۱7۰۰ کیلومتر این اندیشه در ذهن 
دوســتان ما شــکل گرفت که آیا این ســوال پاســخی دارد یا نه؟ 
یعنــی می شــود بــرای بچــه هایــی کــه در  کویــر و بیابان هســتند 
محصــوالت آموزشــی با کیفیــت تولید کرد که فارغ از وابســتگی 
به معلم و به یک نظام آموزشــی پیچیده خودش کارکرد داشــته 
باشــد؟ پس ایده اش این بود.  در مرحله بعد ســوال شــد که آیا 

می شود این را حل کرد؟
جواب این بود که اگر ما پکیج هایی تولید کنیم، که قابل انتقال 
داشته باشد و دانش آن نیز در همان محصول نهفته باشد، می تواند 
کمک کننده باشد. در نتیجه یک سری سطل هایی طراحی شد که 

هرکدام از این سطل ها به تنهایی یک محور داستانی - آموزشی داشت 
که اتفاقات آموزشی منطبق با کتاب برای دانش آموزان ایجاد می کرد 
و وسایلی نیز داشت که شارژ پذیر بود در نتیجه بسیار اقتصادی بود. 
این بسته آموزشی بازی فکری نبود که با کتاب درسی آموزش 
و پرورش ارتباط نداشته باشد و فقط مهارت های عمومی را تقویت 
کند؛ بلکه محصولی بود که از سازمان پژوهش آموزش و پرورش مجوز 

گرفته و دارای اعتبارنامه ویژه بود.
بعد آن احتماال بیزینس پلنی برای خودتان در نظر گرفتید 
ولی با توجه به اینکه تمرکز شما بر مناطق محروم بوده باید حتما 
اقتصادی بودن این محصول بسیار در تولیدات شما اهمیت پیدا 

کند. از این جهت چه اتفاقی افتاد؟
در ابتدا با یک سوال واقعی نسبت با محیط اجتماعی کشور 
مواجهه داشتیم که آیا می شود به دانش آموزان مناطق دور افتاده 

خدمات آموزشی با کیفیت رساند؟
وقتی بر این موضوع تمرکز شد دیدیم بله محصوالتی تولید 
می شوند که قابل انتقالند و در مناطق کم برخوردار قابلیت اجرایی 
داشته و بازخورد خوبی نیز دریافت می شود؛ اما چرخه اقتصادی تولید 
این قبیل محصوالت دو وجه دارد.و باید بدانید افرادی که می خواهند 
وارد کسب و کار شوند الزامی ندارد که فرض اولیه شان این باشد که 
باید برای تولید محصول حتما سرمایه ویژه ای صورت گیرد و می  توان 
فلسفه تولید را نسبت به شرایط استفاده و بوم کار طراحی کرد.

 فلسفه تولید در همین زمان مطرح می شود زیرا شما وقتی 
میخواهید برای مناطق کم برخوردار محصول تولید کنید که تعداد 
زیادی دانش آموز دارد، عمال مواجه دارید که خیر آموزشی در کشور 
نسبت به سرمایه گذاری در بحث نرم افزار کم است و بیشتر خیرین  
آموزشی در قسمت مدرسه سازی و ساخت و تجهیز وسایل آموزشی 

فعالیت دارند چون که به چشم می آید و قابل لمس است.
سرمایه گذاری اموزشی نیز دو وجه دارد که متاسفانه خیران از 

قسمت دوم آن که همانا نرم افزاری است گریزان اند.
پس شما وقتی می خواهید فعالیت اقتصادی در این حوزه انجام 
دهید که حجم سرمایه گذار پایین، تعداد مصرف کننده باال و دائم نیاز 
به تجدید دارد فلســفه تولید به شــما جهت دهی می دهد که باید 
محصوالتی تولید کنید که ارزان باشد از سویی دیگر الزم است تا این 
محصوالت قابلیت آموزش با کیفیت و نشر پذیر نیز باشند.در نتیجه 
محصولی طراحی شد که ساده و روان بود تا استاد آموزش دهنده به 
راحتی بتواند به معلم بومی آن مفاهیم را انتقال دهد. پس اصطالحا 
از فناوری قوی در آن محصول بهره گرفته شده است.  در محصوالت 

گروه نموبال از فلسفه تولید هایتک استفاده شده است.  
بــودن محصــول خــود پرداختیــد ولــی  بــه های تــک  شــما 

دلیل های تک بودن آن چیست؟
خیلــی ســاده اســت همین که محصول تولیــدی راحت قابل 
استفاده و اثر بخش است در نتیجه های تک است اما متاسفانه در 
اینجا باید بگویم با اینکه محصول ما های تک بوده در قوانین جزو 
محصوالت تولیدی استارت آپی قرار نگرفته است و ما متاسفانه تا 
امروز نتوانسته ایم از حمایت هایی که قانون برای این قبیل فعالیت ها 

در نظر گرفته است بهره گیری کنیم.
بازار برای اعتماد به محصول تولید شده نیازمند اثبات تاثیر 
آن اســت شــما بــرای جلــب اعتمــاد بــه محصولتان چه روشــی را 

پیاده کردید؟
پس از طی مراحل تولیدی که ذکر شــد همان طور که شــما 
نیز اشاره کردید نیازمند ورود به موضوع سنجش محصول و میزان 
اثر بخشی آن بودیم به همین دلیل به طور پایلوت با همت خیرینی 
که رویکردی غیر از رویکرد ساخت و ساز داشتند وارد مذاکره شدیم و 
هزینه اولیه تولید انبوه محصوالت به دست آمد سپس در مناطق دور 
افتاده سیستان از آن ها بهره گرفتیم و پس از اینکه نتایج، دستاوردها 
و بازخوردهای منطقه ای محوصالت از معلمین، دانش آموزان و آموزش 
پرورش به دست آمد بازار محصوالت را گسترش دادیم و کم کم نیز 
اعتماد به محصوالت به پشتوانه گواهی ها و تشویق نامه هایی که مکررا 
از دستگاه های مختلف محصوالت دریافت می کردند به وجود آمد.
در آخر برای خوانندگان تشــریح کنید که با وجود آنکه در 
ابتــدای کار تولیــدات خیــر محــور بــود بــرای تجاری ســازی آن چه 

کردید؟
بله شــما باید بدانید که در مناطق کم برخوردار از مجموعه 
مدارس دولتی روستایی پول زیادی نمی توان دریافت کرد و همین 
امر باعث شد تا یک خط تولید ویژه مناطق محروم و کم برخوردار به 
عنوان مسئولیت اجتماعی مجموعه با کمک خیرین راه اندازی شود و 
از سویی دیگر خط تولیدی ویژه مدارس غیر دولتی کشور که بیزینس 
پلن و سوددهی محصوالت در آن محل خود را به طور کامل نشان 
می دهد. به این معنی که سفارشات ما بیشتر از این مدارس است و 
ما براساس نیاز مدارس مختلف محصوالت را دسته بندی کرده تولید 

کرده و هزینه مجموعه را تامین می کنیم.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

رویارویی کشورهای فقیر با 
طیف جدیدی از بدهی ها

ترجمه: محمود نواب مطلق

درآمــد  کــم  کشــورهای  در 
بخــش خصوصــی بــه وام دهنــده 
اصلــی تبدیــل شــده اســت. ایــن 
کاهــش  مــورد  در  مذاکــره  امــر 
بدهی های آنهایی که در اثر کرونا 
ســنگین ترشــده اســت، پیچیــده 

می کند. 
بدهی ها در این کشورها بار 

سنگین تری بر دوش آنها که گذاشته است به ویژه آنکه آنها از قبل با 
مشکالتی از قبیل افزایش نرخ فقر، ازسرگیری کند فعالیت های اقتصادی 
در مقایسه با کشورهای صنعتی، کمبود شدید واکسن کرونا و در نتیجه 
آسیب پذیرتر بودنشان در مقابل شیوع کووید ۱9؛ درگیر بوده اند.  بیماری 
کرونا منجر به افزایش کسری بودجه آنها شده است. بیش از نیمی از 
کشورهای فقیر امروزه درمرز بدهی بیش از حد و یا در معرض رسیدن 
به این مرز هستند. در حالیکه در سال ۲۰۱5)393 ۱( 3۰ درصد آنها به 
این حد از بدهی های خارجی رسیده بودند. با کمک های مالی مجامع 
بین المللی تا کنون از مشکالتی که در اثر بازپرداخت نشدن این  بدهی ها 
می توانســت بروز کند؛ اجتناب شده است. صندوق بین المللی پول 
از شروع همه گیری کرونا در ماه مارس ۲۰۲۰)اسفند۱39۸( تا کنون به 
بیش از 9۰ کشورفقیر کمک های معادل ۱7۰ میلیارد دالر)۱5۰ میلیارد 
یورو( پرداخته است. همچنین از طریق تصویب حق برداشت ویژه از 
این صندوق که در تابستان ۲۰۲۱)تابستان ۱۴۰۰( تصویب شد میزان این 

کمک ها، برای کشورهای بی پول ۲۱ میلیارد دالر اضافه شد. 
» کارلوس لوپس« اقتصاددان و استاد دانشگاه کاپ در آفریقای 
جنوبی در این خصوص هشدار می دهد و می گوید:» اما در پرداخت 
این کمک ها دولت ها تمامی منابع خود را به میدان آوردند و به آخر خط 

رسیده اند.«  
عالوه بر این مهلت تعلیق بازپرداخت دیون که به وسیله کشورهای 
گروه ۲۰ برای کمک به بیش از ۴۸ کشور فقیر تا آخر دسامبر۲۰۲۱)آذر۱۴۰۰( 
به تصویب رسید، به سر آمده است. از سوی دیگر بانک مرکزی آمریکا با 
تصویب مقررات سختگیرانه تر پولی در باالبردن بهره وام های خود به نوعی 
مسیر کمک به این قبیل کشورها را خشکانده است. از اینرو ظرف چند 
ماه آینده کشورهای فقیر  با مشکالت پیچیده ای درگیر خواهند شد.  در 
حقیقت همه گیری کرونا به صورت اساسی مشکالت این کشورها را دو 
چندان کرد. بدهی خارجی آنها در سال ۲۰۲۱)۱399-۱۴۰۰( دو برابر شد و 
به میزان 5۸درصد تولید خالص داخلی آنها رسید. آنها در سال های ۱9۸۰) 
۱36۰( نیز طی یک دهه سیاه دچار چنین بحران مالی شده بودند. 

بانک جهانی در گزارشی که چند تن از اقتصاددانان آن در ماه نوامبر 
۲۰۲۱)آبان۱۴۰۰( منتشر کرده اند در این خصوص ابراز نگرانی کرده و معتقد 
است:» به دلیل افزایش شدید بدهی ها در این قبیل کشورها در اثر رکود 
اقتصادی ناشی از کووید۱9 در حقیقت موج این بدهی ها به سونامی 
تبدیل شده است.« بنابراین موقعیت به وجود آمده شرایط بازسازی در 

این کشورها را برای طلبکاران آنها نیز پیچیده می کند. 
ظرف ده ســال گذشــته بخش خصوصی  به عمده ترین بخش 
وام دهنده به کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط تبدیل شده است. 
بدین قرار در سال ۲۰۱9)۱397( ۴۰ درصد از بدهی های خارجی آفریقای 
جنوبی مربوط به بخش خصوصی می شود. این در حالیست که بیست 

سال قبل از آن این رقم فقط ۱7 درصد بود. 
»آرتو مینسات« اقتصاددان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در 
این مورد می گوید:» البته برای سرمایه گذاران این تحوالت خبر خوبیست 
چراکه آنها به چشم انداز رشد خوش بین هستند. اما زمانی که این 
بدهی ها تبدیل به ارزهای خارجی می شوند و با نرخ بهره های باالتر از حد 
متوسط محاسبه می شوند کشورهای مقروض را در برابر سایر مخاطرات 

ازجمله همه گیری کرونا آسیب پذیرتر می کنند.«
منبع: لوموند

 ۴۰۰هزار استاندارد
 دست و پا گیر برای

رشد اقتصادی در فرانسه
بخش هــای  تمامــی  در 
اقتصادی فرانسه از جمله انرژی، 
ســامت و کشــاورزی ضوابــط و 
اســتانداردهای دســت و پــا گیــر 

فراوانی وجود دارد. 
وعــده  اســت  ســال  پانــزده 
آسان ســازی و تســهیل مقــررات 
می دهنــد امــا همچنــان قواعــد و 

دستورالعمل های فراوانی وجود دارد که به نحو قابل توجهی بر دوش 
اقتصاد فرانسه سنگینی می کند. 

مقاالتــش  در  فرانســوی  نویســنده  و  فیلســوف  »مونتِنــی« 
می نویسد:»ما در فرانسه از همه جهان بیشتر قانون داریم. حتی بسیار 
بیشتر ازقوانینی که برای تمام دنیاهای »اِپیکور« مورد نیاز است. در حالی 
که تنها قوانینی مطلوب هستند که تعدادشان کم باشد، سهل و آسان 
باشند و عمومیت داشته باشند.« این فیلسوف قرن شانزدهم میالدی 
در آن زمان نمی توانست تصور کند این کاغذ بازی ها در قرن های بعد هم 
ادامه خواهد یافت.  امروزه عمال شاهد آن هستیم که همچنان حجم 
انبوهی از قوانین، مقررات و دستورالعمل ها برای گردش امور وجود 
دارند. هیچکس منکر آن نیست که برای حمایت از نوع بشر و به ویژه 
کودکان، محیط زیست و حیاط وحش؛ همچنین برای ساخت و سازها 
و فعالیت های صنعتی باید قوانین و مقرراتی به رشته تحریر درآید. 
مشکل اساسی در حجم انبوه آنها، موازی بودن بسیاری از آنها و درنتیجه 
ناهماهنگی میان آنها و غیرقابل استفاده بودنشان است. درست مانند 
مقررات مربوط  به شــیوه نامه های آزمایشــات کرونا و تعطیل شدن 
کالس های درس مدارس که اخیرا وضع شدند: در کمتر از یک هفته 
سه دستورالعمل. یا قبل از آن مقررات مربوط به ازسرگیری فعالیت های 

اقتصادی پس از اولین دوران قرنطینه.
منبع: فیگارو

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید: تجربه جهانی در حمایت 
از کسب و کارهای کوچک 

و متوسط

دیـــــــــــــــــدگاه

تاسیس  1377/11/01
ر سال  1385 بهره برداری د

ر سال  1387 واگذاری به بخش خصوصی د

خیرانازسرمایهگذاری
نرمابزار حوزهدر
آموزشگریزاناند

در سایت روزنامه بخوانید:

محمدرضا بیاتی، تولیدکننده محصوالت  آموزشی 
برای دانش آموزان معتقد است  که سرمایه گذاری 
چه دولتی و چه غیردولتی و خیرمحور بیشتر بر 
حوزه سخت افزار آموزشی  مانند ساخت مدرسه 

متمرکز است درحالی که امروزه با رشد آمار 
بازماندگان از تحصیل کشور نیازمند سرمایه گذاری 

در حوزه نرم ابزار آموزش است
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گردشگران خارجی از مالیات 
بر ارزش افزوده بلیت 
هواپیما معاف شدند

بــراســاسآیین نامــهمصــوبدولــت،مالیــاتبــر
ارزشافزودهبلیتپروازهایخارجیبرایگردشگران
غیــرایرانــیکــهازایرالین هایداخلیخریداریشــود،

مستردمی شود.
بــه گــزارش مهر، محمــد مخبــر آیین نامه اســترداد 
مالیــات و عــوارض کاالهــای همــراه مســافران و بلیــت 
پروازهــای خارجــی گردشــگران خارجــی خریــداری شــده 
از شــرکت های هواپیمایــی ایرانــی مصــوب ۲۶ دی مــاه 
هیئت دولت را به وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور 

اقتصادی و دارایی ابالغ کرد.
مــاده ۱۱  کــه موضــوع  ایــن آئین نامــه  بــر اســاس 
قانون مالیات بر ارزش افزوده است، مالیات و عوارض 
پرداختــی بابت خرید کاالها و همچنین بلیت پروازهای 
از شــرکت های هواپیمایــی ایرانــی از ســوی گردشــگران 
خارجــی در صورتــی کــه مشــخصات منــدرج در بلیــت با 
مشــخصات مندرج در اصل گذرنامه یا روادید گردشــگر 

خارجی منطبق باشد، به مسافر مسترد خواهد شد.
وزارت راه و شهرســازی موظــف بــه ایجــاد دفاتــر 
مبــادی  در  مالیاتــی  امــور  ســازمان  نیروهــای  اســتقرار 
خروجی کشــور و ســازمان امور مالیاتی موظف به ارائه 
فرم هــای مشــخصات بــه گردشــگران خارجــی در مبادی 
خروجــی همــراه بــا اخــذ مــدارک مربوطــه و واریــز وجــه 
مالیــات بــر ارزش افــزوده بلیت پــرواز خارجی خریداری 
عــوارض  یــا  ایرانــی  هواپیمایــی  شــرکت های  از  شــده 
کاالهــای همــراه مســافر به صــورت نقدی یا با سیســتم 

بانکی به مسافران است.

 »دریافت حق تمبر«

برای صدور گواهی ماده ۱۸۶ 
ق.م.م حذف شد

عضــوهیئترئیســهاتاقاصنافایــرانوتهرانو
نماینــدهاصنــافدرســازمانامــورمالیاتــیبــاتاکیدبر
ضرورتحذفاخذگواهیماده۱۸۶ق.م.مدرصدور
بــرایاشــخاصحقیقــی وتمدیــدپروانههــایکســب
عنــوانکــرد:دراجــرایقانــونمالیات هــایمســتقیم،
مجبــور را صنفــی واحدهــای مالیاتــی امــور ســازمان
بــهاخــذگواهــیمــاده۱۸۶ق.م.مدرصــدوروتمدیــد
پروانه هایکســبمی کندوبااینکاربهنظرمیرســد
ســازمان،اتحادیه هایصنفیراماموروصولمطالبات
کــردهاســتودرنتیجــهمتقاضیــانواحدهــایصنفــی
بــهدلیــلنداشــتنپاســخگوییشــفافوبــهموقــعدر
اســتعالماتمالیاتی،منصرفازدریافتپروانهکسب

می شوند.
بســیار  پیگیری هــای  بــا  افــزود:  درســتی  ابراهیــم 
تصویــب  بــه  ق.م.م   ۱۸۶ مــاده  گواهــی  اخــذ  حــذف 
قــرارگاه عملیاتــی ســتاد کرونــا رســید و وزیر کشــور نیز 
در گفت وگو با رســانه ها اعالم کردند ولی متاســفانه با 
مقاومــت دســتگاه های مرتبــط ایــن موضوع تــا امروز در 
ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و مصوب نشده است.
درســتی تصریــح کرد: درســال تولید، پشــتیبانی ها 
و مانع زدایی هــا بایــد ایــن موضــوع کــه مانعــی بــزرگ بر 
فعالیــت قانونــی اصنــاف اســت مرتفــع شــود و دولــت 
سیزدهم که قول بهبود و تسهیل فضای کسب و کار را 

داده است، وعده خود را عملیاتی کند.
در  مالیاتــی  امــور  ســازمان  در  اصنــاف  نماینــده 
خصوص نتایج مطالبه گری از سازمان امور مالیاتی بیان 
کــرد: یکــی از نتایج پیگیری ها از ســازمان صدور ابالغیه 
مــورخ ۲۵ دی مــاه معاونت درآمدهای مالیاتی ســازمان 
مبنــی بــر تاکیــد بــر اجــرای ضوابــط و مقــررات چگونگی 
ســامانه  در  ق.م.م   ۱۸۶ مــاده  اســتعالمات  بــه  پاســخ 

الکترونیکی است.
درســتی افــزود: بــر طبــق ایــن ابالغیــه بــا تاکید بر 
رفــع محدودیــت مرحلــه ۴۵ ثبت نام شــماره اقتصادی، 
اعالم گردید که تکمیل فرایند ثبت نام از مرحله ۴۴ به 
۴۵ بــرای صــدور گواهی موضوعیتی نــدارد و بالموضوع 

است.
وی ادامــه داد: در ادامــه ایــن ابالغیــه بــا اشــاره به 
مــاده ۴۹ ق.م.م اعــالم گردیده اســت که وجه حق تمبر 
می بایســت در زمــان صــدور/ تمدیــد پروانه کســب، )نه 
پیــش از صــدور و یــا در مرحلــه اخــذ گواهــی مالیاتــی( 
از  صنفــی(  )اتحادیه هــای  آن  صادرکننــدگان  توســط 
متقاضی اخذ شــود و ســازو کار الکترونیکی الزم در این 
خصــوص از ســوی ســازمان پیش بینی شــده اســت. لذا 
منــوط کــردن صدور گواهی به پرداخــت حق تمبر مغایر 

با قانون است.
درســتی تشــریح کرد: بنابراین توقف فرایند صدور 
گواهــی و یا اعــالم نبود امکان صدور گواهی مواده ۱۸۶ 
ق.م.م بــرای مودیــان دارای ثبــت نــام مالیاتــی تا مرحله 
۴۴، به دلیل عدم صحت سنجی میدانی اطالعات ثبت 
نام و یا پرداخت نشــدن حق تمبر از ســوی مودی، فاقد 

وجاهت قانونی است.
عضــو هیئت رئیســه اتاق اصنــاف ایران و تهران در 
پایــان بیان کرد: در شــرایط ســخت فعالیــت اقتصادی و 
کســب و کار بایــد بدنبــال تســهیل و ایجــاد آرامــش در 
بــازار باشــیم و این موضــوع کم ترین خدمــت به اصناف 
است، چراکه اصناف همواره در روزهای سخت به ویژه 
در ایــام کرونــا در خــط مقــدم خدمت رســانی بــا دولــت 
کامال همراهی کرده اند ولی متاســفانه شاهد هیچگونه 

حمایتی از سوی دولت برای اصناف نبوده ایم.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــرصنعــت،معــدنوتجــارتگفــتکــه
ســالآینــدهبیــشازنیــازداخــلخــودروتولیــد
میکنیمکهســببمیشــودقرعهکشــینداشته

باشیم.
بــه گــزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه در خصوص 
خــودرو دو بــازار و دو قیمــت داریــم، گفــت: یکی 
قیمــت بــازار آزاد اســت کــه التهــاب دارد؛ دیگری 
آن  براســاس  خودروســازان  کــه  اســت  قیمتــی 
محصــوالت را به فــروش می رســانند کــه فاصلــه 
زیــادی بــا بــازار دارد، همیــن امر یک رانــت ۲0 تا 

۱۵0 میلیون تومانی را به وجود آورده است.
علــت  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
آشــفتگی بــازار خــودرو را هم ســان نبــودن عرضه 
و تقاضــا عنــوان کــرد و افزود: ۵00هزار دســتگاه 
کمتر از نیاز تولید می کنیم که به ســرعت برطرف 
خواهــد شــد؛ نکته دیگر این اســت که خودرو به 
کاالی ســرمایه ای تبدیل شــده است؛ به این معنا 
که بسیاری از افرادی که خودرو می خرند، به آن 

نگاه سرمایه ای دارند.
وی خاطرنشــان کــرد: یــک ماه قبــل ثبت نام 
خودروســاز  شــرکت های  از  یکــی  در  خــودرو 
انجــام شــد کــه بــرای ۱0هــزار خــودرو، ۴میلیــون 
نفــر ثبت نــام کردنــد ایــن در حالــی اســت که این 
۴میلیــون ثبت نــام، واقعی نیســت؛ کل نیاز بازار 
خــودروی ایــران، یک میلیون و ۵00هزار دســتگاه 
در ســال اســت که نشــان می دهــد بــازار خودرو، 
یک بازار واقعی نیســت بلکه رانتی و ســوداگرانه 

است.
فاطمــی امیــن ادامــه داد: اول بایــد تولیــد را 
افزایــش دهیــم که امســال این اتفــاق رخ خواهد 
داد و تا پایان امســال، ۱30هزار دســتگاه بیشــتر 
از ســال گذشــته عرضــه خواهــد شــد؛ ۱30هــزار 
پیش فــروش  آینــده  ســال  بــرای  هــم  دســتگاه 
می شــود کــه مجموعــاً ۲۶0هزار دســتگاه امســال 

بیشتر عرضه می شود.

قول2سالهبرایرفع
ناکارآمدیهایصنعتخودرو

میدهم
وی تصریــح کــرد: صنعت خــودروی ما بیمار 

اســت و ناکارآمدی هــای زیــادی دارد البتــه ایــن 
ناکارآمدی هــا بــه یکی دو ســال اخیــر برنمی گردد 
بلکه ناشــی از انباشت ناکارآمدی ها در یک دوره 
طوالنــی بــوده اســت. من قول ۲ســاله بــرای رفع 
ناکارآمدی های صنعت خودرو می دهم، یک دوره 
3ساله برای اجرای ۹ پروژه ای که شروع کرده ایم 
نیاز داریم ولی نتایج آن بعد از ۲ سال مشخص 
می شود؛ سال آینده قرعه کشی نخواهیم داشت 
و به این سمت می رویم که بیش از نیاز داخلی، 
بیــن  از  را  کــه قرعه کشــی  تولیــد کنیــم  خــودرو 

خواهد برد.
تمــام  این کــه  امــا  گفــت:  صمــت  وزیــر 
ناکارآمدی هــای صنعــت خــودرو را حل کنیم، یک 
دوره ۲ســاله می طلبــد کــه زمــان معقولی اســت. 
خــودرو بــرای همــه مــردم اهمیــت دارد و همــه 
دربــاره آن دغدغه دارند. مردم، کارگران صنعت، 
تولیدکننــده، قطعه ســاز و ســهامداران را در نظــر 
داریم. ســال آینده خبرها و چشــم انداز خوبی از 

صنعت خودرو خواهیم داشت.

تشکیلکارگروهمشترکصنعت
خودروبرایپاسخگوییبه

دغدغههاینمایندگانمجلس
از ســوی دیگــر مدیــرکل دفتــر صنایع 

حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نیز گفت: کارگروه مشترک 
صنعت خودرو بین وزارت صمت 

و اعضــای کمیســیون صنایــع و 
معــادن مجلس به پیشــنهاد 
وزیــر صمت تشــکیل شــده 
دغدغه هــای  تــا  اســت 
در  مجلــس  نماینــدگان 
ایــن حوزه مورد پیگیری و 

پاسخ گویی قرار گیرد.
ســهیل معمارباشــی 
کارگــروه  خصــوص  در 
مشــترک وزارت صمــت بــا 
مجلــس بــرای ســاماندهی 

خودرو، افــزود: این کارگروه 
از  منتخــب  نماینــدگان  حضــور  بــا 

مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون 

شــورای اســالمی و نمایندگانــی از وزارت صمــت 
تشکیل شده است.

وی بــا اشــاره بــه این که ابهامات و مســائلی 
در خصوص خودرو از سوی نمایندگان کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی مطرح 
شــده بــود، اضافــه  کــرد: پیــرو جلســه ای کــه در 
کمیســیون صنایــع و معادن مجلس داشــته ایم، 
بــه پیشــنهاد وزیــر صمت مقرر شــد کــه کارگروه 

مشترک خودرو تشکیل شود.
مدیــرکل دفتــر صنایــع حمــل و نقــل وزارت 
ایــن کارگــروه مســائل و  کــرد: در  بیــان   صمــت 
چالش های مد نظر نمایندگان کمیســیون صنایع 
و معــادن مجلــس در خصوص وضع خودرو مورد 
بحــث و بررســی قــرار خواهد گرفــت و در نهایت 
بــه پاســخ گویی بــه ایــن گونه ابهامات و ســواالت 

اقدام خواهد شد.
ایــن  در  اضافه کــرد:  معمارباشــی 

کمیســیون  ســوی  از  خصــوص 

صنایــع و معادن مجلس شــورای اســالمی آقایان 
ایزدخــواه، تقی پور، جدی، دهقانی، ســیاهکلی و 
موســوی بــه عنــوان اعضای ایــن کارگــروه معرفی 
از  برخــی  حضــور  بــا  جلســات  ایــن  و  شــده اند 
معاونــان وزارت صمــت از جملــه رئیــس ســازمان 
ایدرو، رئیس سازمان حمایت، دستیار ویژه وزیر 
و سرپرســت معاونت حمل و نقل ســازمان ایدرو 
برگزار می شــود، شــخص وزیر صمت نیز در چند 

جلسه از این کارگروه حضور داشته است.

طبقه بندیمسائلمطرحشده
ازسوینمایندگانمجلس

در۹سرفصل

وی بــا بیــان اینکــه عمــده مســائل مطــرح 
شده از سوی نمایندگان مجلس در ۹ سرفصل 
طبقه بنــدی شــده اســت، گفــت: از جملــه ایــن 
ســر فصل هــا شــامل ظرفیــت اســمی و عملیاتی 
در  انحصــار  و  رقابــت  خــودرو، موضــوع  تولیــد 
صنعــت خودرو کشــور و جهان، ســابقه واردات 
خودرو به کشور و تحلیل وضع قیمت خودرو و 

مقایســه آن با قیمت های جهانی اســت.

مدیرعاملصندوقضمانتسرمایهگذاری
بــرای صنــدوق ایــن آمادگــی از تعــاون بخــش
آسانســازیضمانــتاعتباراتخــردتعاونیهاو
تامینضمانتوامهایخرداشتغالزاخبرداد.

بــه گــزارش ایســنا، بــا توجــه بــه آنکــه یکــی 
از اصلی تریــن موانــع اعطــای تســهیالت اعتبــاری 
بــرای تعاونی هــا، نداشــتن وثایق کافــی مورد نظر 
بانکهــا، موسســات مالــی و اعتبــاری و بــاال بــودن 
ریســک ســرمایه گذاری بــرای ایــن بنگاه هاســت، 
بــه  تعــاون  ســرمایه گذاری  ضمانــت  صنــدوق 
منظــور توســعه بخــش تعــاون و رفــع موانــع آن، 
از طریــق اعتبارســنجی متقاضیــان، صــدور انــواع 
قــرار داده  را در دســتور کار خــود  ضمانت نامــه  

است.
در مــاده پنــج اساســنامه صنــدوق ضمانــت 
ســرمایه گذاری بخش تعاون، تضمین اعتبارات و 
ســرمایه گذاری ها، تعهدات، مطالبات و معامالت 
ســود  و  اصــل  تضمیــن  و  تعاونــی  شــرکتهای 

تســهیالت اعطایــی بانک هــا و مؤسســات مالــی 
و اعتبــاری بــه اشــخاص حقوقــی بخــش تعــاون 

پیش بینی شده است.
صنــدوق  مدیرعامــل   - حســین نژاد  مهــدی 
ضمانت ســرمایه گذاری بخش تعــاون، از آمادگی 
ایــن صنــدوق بــرای اجرایــی  کــردن دســتور رئیس 
جمهــوری دربــاره ضمانــت آســان اعتبــارات خــرد 

تعاونی خبر می دهد.
افــراد روســتایی و دهک هــای  او می گویــد: 
پاییــن جامعــه در ایــن طــرح می تواننــد به صــورت 
متقابــل ضامــن هــم شــوند و به راحتــی اعتبارات 
در نظر گرفته شده از طرف دولت را جذب کنند.
آنطور که حســین نژاد می گوید: این صندوق 
اشــتغالزا  خــرد  وام هــای  ضمانــت  تامیــن  بــرای 
تعاونــی   اعضــای  و  خوشــه  زنجیــره،  به صــورت 
بــا تاکیــد بــر اعتبارســنجی نویــن اجتماعــی و بــا 

ضمانت زنجیره ای آمادگی دارد.
وی می افزایــد: صنــدوق می توانــد بخشــی از 

منابــع خــود را بــرای تســهیل در جــذب اعتبــارات 
اشــتغالزایی خــرد به منظور توزیــع عادالنه ثروت 
و عدالت گســتری بــه افــراد دهــک پاییــن جامعــه 

اختصاص دهد.
برنامــه  تدویــن  از  همچنیــن  حســین نژاد، 
تامین مالی جمعی خبر داده و می گوید: صندوق 
ضمانــت ســرمایه گذاری بخــش تعاون، عــالوه بر 
تامین ضمانت های الزم برای شرکت های تعاونی 
در دولــت ســیزدهم، بــرای تامیــن مالــی جمعــی 
دســت در  برنامه هایــی  تعاونی هــا  رتبه بنــدی   و 

اقدام دارد.
از  یکــی  تعــاون،  کارشناســان  گفتــه  بــه 
تامیــن  نویــن  طــرح  صنــدوق،  موثــر  طرح هــای 
مالــی خــرد تضمیــن شــده اســت کــه مــی توانــد 
انقــالب بزرگــی در بخــش تعــاون در زمینه جذب 

سرمایه های خرد مردمی ایجاد کند.
به موجب این طرح، شرکت های تعاونی که 
دارای ســودآوری الزم باشــند، رتبه بنــدی شــده و 

مــورد پذیــرش صندوق قرار می گیرند و با تضمین 
صندوق و در چارچوب مقررات آن، ســرمایه های 
خــرد مــردم در جهــت اجرای پروژه هــای اقتصادی 
به کار گرفته می شود. رضا محمودی، کارشناس 
حوزه تعاون، معتقد اســت: از طریق طرح تامین 
مالــی خــرد تعاونــی با پشــتوانه صنــدوق ضمانت 
سرمایه گذاری تعاون، پروژه های نیمه تمام دولتی 

می تواند به مردم واگذار شود.
بــه گفتــه وی، طــرح تامیــن مالی خــرد برای 
و  پروژه هــای عمرانــی  نیــاز  مــورد  منابــع  تامیــن 
صنعتــی بــه جــای اســتفاده از تســهیالت بانکــی 
اســت. محمــودی می گویــد: در کشــور مــا تامیــن 
بانک هــا  طریــق  از  معمــوال  گــردش  در  منابــع 
صورت می پذیرد، در صورتی  که بانک در ریســک 

سرمایه گذاری وارد نمی شود.
بــا  اســت:  معتقــد  تعــاون  کارشــناس  ایــن 
اجــرای ایــن طرح، انقالب بزرگی در بخش تعاون 
در زمینــه جــذب ســرمایه های خرد مردمــی ایجاد 

می شود.
برنامه تأمین مالی خرد چند سالی است که 
در روستاها به اجرا درآمده و در ایجاد و توسـعه 
اشتغال در روســتاهای محروم مؤثر بوده اســت. 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بر اساس 
اساســنامه می توانــد حداکثــر 30 درصــد خدمات 
خــود را بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بخــش 

خصوصی اختصاص دهد.
موثــری  اقــدام  خــرد  مالــی  تأمیــن  برنامــه 
اقشــار  و  درآمد  کم  روستاییان  از  حمایــت  در 
آسیبپذیری است که امکان دسترسی به منابع 
بانکی در شرایط عادی را ندارند و شرایط دریافت 
ضامن  و  وثیقه  بدون  بانکی  تسهیالت  و  وام 
بــرای آنهــا را فراهــم می کنــد. ضمانــت وام هــای 
خــرد اشــتغالزا و تســهیل ضمانــت اعتبــارات خرد 
تعاونی هــا از ســوی صنــدوق گام موثری در ایجاد 
فرصت هــای شــغلی و رونــق اشــتغال بنگاه هــای 

کوچک و متوسط خواهد بود.

دوبــاره کــه ســالیمیشــود یــک پالســکو
ایســتادهوایــنروزهــاســاختمانپــرازصــداو
جنــبوجــوشاســت.کســبهمغازههایشــانرا
تحویلگرفتهاندواگرپولشراداشــتهباشــند،

بایددکوربزنند.
حادثــه  از  ســال  پنــج  ایســنا،  گــزارش  بــه 
پالســکو می گــذرد، حادثــه ای کــه بــا شــهادت ۱۶ 
نخســتین  کــرد.  عــزادار  را  ایــران  نشــان،  آتــش 
ســاختمان بلند مرتبه تهران، قلب تپنده صنعت 
پوشــاک جلــوی چشــم دوربین هــا فــرو ریخــت و 
خاکســتر شــد. حــدود دو میلیــون نفر بــه صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم از طریق  پالســکو امرار 
معــاش می کردنــد. در حالیکــه افــکار عمومــی در 
بهــت و حیــرت بــود و ایــران عــزادار شــده بــود، 
کســبه پالســکو کفش آهنی پوشــیدند تا پالسکو 

را دوباره زنده کنند.
شــد،  تشــکیل  پالســکو  کســبه  شــورای 
اســتانداری،  بــا  طوالنــی  جلســات  و  رایزنی هــا 
ســاخت  بــرای  مســتضعفان  بنیــاد  و  شــهرداری 
ســاختمان   مالــک  شــد.  آغــاز  پالســکو  مجــدد 
پالسکو، بعد از انقالب، بنیاد مستضعفان است 
و این بار هم مسوولیت ساخت مجدد ساختمان 

را به عهده گرفت.

وعده هــای زیــادی داده شــد، از ســاخت دو 
ســاله پالســکو تــا مصوباتــی کــه  البــه الی تورم و 
تحریم و کرونا فراموش شــدند اما پالســکویی ها 
در آســتانه پنجمیــن ســالگرد فاجعــه از همیشــه 
امیدوارترنــد. بــا ایــن حال پالســکوی جدیــد هنوز 
ســوت و کــور اســت؛ بخــش قدیمــی پالســکو کــه 
آسیب ندیده است، هنوز پر از شور و رونق است 
اما ساختمان جدید برای رسیدن به رونق گذشته 

باز هم راه دارد.  
- رئیــس شــورای پالســکو  علیرضــا تهرانــی 
اســت  و در ایــن پنــج ســال بــرای ســاخت مجــدد 
ســاختمان همــراه کســبه دوندگــی کــرده اســت؛ 
خــوب را  او  خبرنــگاران  و  رســانه   بچه هــای 

می شناسند. او قبل از هر چیز می گوید رسانه ها 
از خاکســتر روزهای اول صدای ما و مشــکالت ما 

بودند.
در این مدت فشــار شــدید روانی به کســبه 
وارد شــده، امــوال، اســناد و اجنــاس خــود را از 
دســت دادند. بســیاری از هستی ساقط  شدند و 
امیدشــان این بود که با ساخت مجدد ساختمان 
بخشــی از چیــزی کــه از دســت داده انــد را دوباره 

به دست بیاورند.
تهرانی می گوید: برای ساخت پالسکو موانع 

بســیاری وجــود داشــت و هر کــس حرف خودش 
را مــی زد. تــا وقتــی ایــن حادثــه برای کســی پیش 
نیایــد، نمی توانــد تصور کند بر آن ها چه گذشــته 

است.
چنــد مــاه طــول کشــید تــا پــس از ریــزش 
ســاختمان، کســبه پالســکو بــه خودشــان بیایند. 
ابتدا مکانی در پاساژ نور برای آنها در نظر گرفته 
شــد. امــا از رونــق پالســکو در پاســاژ نــور خبــری 
نبود. کســبه توان تجهیز نداشــتند و در  این پنج 
سال فراز و نشیب فراوانی پشت سر گذاشتند و 
به خاطر تورم و مشــکالت اقتصادی تحت فشــار 

بودند.
عده ای از پاساژ بیرون آمدند و  دو سه نفری 
بــا هــم مغازه اجــاره کردند تا بتواننــد بدهی ها را 
بســیاری  کننــد.  تامیــن  را  معاششــان  و  صــاف 
نتوانســتند کار خاصی در این مدت انجام دهند، 
چــون ســرمایه آنچنانــی هــم نداشــتند. بعضی ها 
راهــی بــازار بزرگ شــده و در تولیدی های کوچک 
مشــغول شــدند اما چشــم امید همه به ســاخت 

دوباره پالسکو بود.
یکی از کســبه از ســختی های این پنج ســال 
می گویــد: از روزی کــه اینجــا آتش گرفــت، رفتیم 
پاســاژ نــور، اما اســتقبال نشــد. بخشــی از اجازه 

را بنیــاد مســتضعفان مــی داد امــا قــدر اجــاره ای 
کــه دادیــم هم در پاســاژ کار نکردیم. ولی مجبور 
شــدیم، جایــی نداشــتیم و مشــغول شــدیم. االن 

دستشان درد نکند اینجا را به ما دادند.
ســاختمان جدید ۲0 طبقه دارد و نقشــه آن 
خیلــی به ســاختمان قبلــی شــباهت دارد. حادثه 
قبلــی شــهرداری را واداشــت کــه حداکثــر ضوابط 
ایمنی  را رعایت کند و همین باعث شد مغازه ها 
کوچکتر شــود. بنیاد مســتضعفان طبق قولی که 
داده بــود از کســبه بــرای ســاخت، پولــی دریافت 
نکرد و بحث تحویل به شکل حقوقی انجام شده 
اســت، امــا هنــوز کارهــا صددرصد تکمیل نشــده 

است. جایگزینی زمان می برد. 
کســبه دارنــد تــالش مــی کننــد تــا در بهمن 
مــاه طبقــات اول را راه انــدازی کننــد تا شــب عید 
را از دســت ندهنــد. امــا اینکــه چــه تعــداد بیایند 
نمی توان آمار دقیق داد، چراکه باید برای ساخت 

دکور و خرید جنس سرمایه داشته باشند.
آتــش  از  بعــد  گفتــه شــورای پالســکو،  بــه 
عنــوان  بــه  پالســکو  ســاختمان  کلیــت  ســوزی، 
هســته تولیــدی فــرو پاشــید. االن بدنــه فیزیکــی 
پالســکو،  کاری  هســته  امــا  برپاشــده،  پالســکو 
پراکنــده شــدند. برای احیــای هســته داخلی باید 

فراخــوان داده شــود تــا بچه هــا برگردنــد و دوباره 
هســته تولیــدی برپــا شــود. 30 درصــد از کســبه 
افتــان و خیــزان ادامــه دادنــد، امــا ۵0_۶0 درصــد 

راکد ماندند.
تهرانــی معتقد اســت: »یــک بدنه ضعیف و 
زاری بــه پالســکو برمی گــردد کــه در ایــن مدت به 
خاطر کرونا و مشکالت اقتصادی مستهلک شده 
و مابقی توان خود را هم از دســت داده اســت.« 

و حمایت از کسبه باید ادامه پیدا کند.
 نــگاه کســبه به عملکرد بنیاد مســتضعفان 
به عنوان سازنده مثبت است و می گویند درست 
است که توان مالی کسبه مثل قبل نیست، ولی 
تالششــان را می کنند تا با امید به آینده کارشــان 

را دوباره شروع کنند.
کســبه قدیمــی  پالســکو در حقیقــت غیرت 
و عالقــه خاصــی به پالســکو دارند. یکی از کســبه 
که از ابتدای دهه شــصت در ســاختمان پالســکو 
بــوده،  می گویــد پالســکو نمرده کــه بخواهد احیا 
شــود با همت کســبه و لطف خدا پالسکو دوباره 
جان می گیرد و سرتر از قبل خواهد بود و دوباره 
به ســرعت رونــق خواهیم گرفت. پالســکو نمرده 
بــود و عیــن یــک ققنــوس از خاکســتر خــود بلنــد 

شده است.

براســاسمشــاهداتمیدانــیازمغازههــای
ســطحشــهرتهران،قیمتهرکیلوســیبزمینی
بهبیشاز۱2هزارتومانرســیدهاســت.ایندر
حالیســتکهقیمتآنهفتهگذشــتهکمتراز۱۰
هزارتومانبود.افزایشقیمتیکهرئیساتحادیه
بارفروشــانتهــرانعلــتاصلــیآنراانبــارکردن

سیبزمینیوکاهشعرضهعنوانکرد.

مصطفــی دارایی نــژاد در گفت وگو با ایســنا، 
در پاســخ به چرایی افزایش قیمت ســیب زمینی 
اســتان های  در  ســودجو  و  عــده ای دالل  گفــت: 
تامین کننــده  کــه  اردبیــل  و  کرمانشــاه  همــدان، 
ســیب زمینی  کشــور هســتند، ســیب زمینی ها را 
انبــار کــرده  و عرضــه آن را بــه یــک ســوم کاهــش  

داده اند تا قیمت ها را باال ببرند.

وی ادامه داد: البته بارندگی های اخیر هم در 
افزایش قیمت سیب زمینی اثرگذار بوده است.

کــرد:  اضافــه  بارفروشــان  اتحادیــه  رییــس 
سیب زمینی به اندازه کافی در انبارها وجود دارد 

ولی عرضه آن کاهش یافته است.
صنعــت،  وزارت  بــه  گفــت:  ادامــه  در  وی 
معــدن و تجــارت، اتاق اصنــاف و تعزیرات و تمام 

ارگان هــای مربوطــه هشــدار دادیــم کــه وارد کار 
شــوند و اگــر اقدامــی در این زمینــه صورت نگیرد 
هفتــه جــاری ســیب زمینــی بــه کیلویــی ۱۵ هــزار 

تومان خواهد رسید.
دارایی نژاد تصریح کرد: ســیب زمینی قوت 
مردم است و قیمت بیش از ۱0 هزار تومان اصال 
پذیرفته نیســت. اگرچه این افزایش قیمت ها به 

جیب کشــاورز نمی رود و نصیب عده ای ســودجو 
می شود.

وی در پایــان گفــت: امــروز ســیب زمینی در 
انبارهای همدان و اردبیل کیلویی ۱0 هزار تومان 
فروختــه شده اســت و ایــن ســیب زمینی هــا تا به 
تهران برســد، کیلویی ۱۵ هزارتومان خواهد شــد. 

نهادهای مربوطه باید انبارها را رصد کنند.

رئیس اتحادیه بارفروشان 
 تهران: عرضه سیب زمینی

را یک سوم کرده اند تا قیمت ها 
را باال ببرند

کاسبانیکهازهمیشهامیدوارترند

وامهایخرداشتغالزاضمانتمیشوند

وزیرصمت:سالآیندهقرعهکشیخودرونخواهیمداشت
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صادرات ۸ میلیارد دالری 
ایران به عراق از ابتدای 

امسال
بنابر اعالم رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
عــراق، ایــران از ابتدای ســال تا کنون حــدود ۸ میلیارد 
دالر به عراق صادرات داشــته اســت که در مقایســه با 
مدت مشــابه ســال گذشــته رشــد ۱۴ درصدی را نشــان 

می دهد.
بــه گــزارش تســنیم، یحیی آل اســحاق در تشــریح 
ســفر اخیــر دو هیات تجــاری و اقتصادی ایــران به عراق 
و اقلیم کردستان با بیان اینکه فعاالن اقتصادی بخش 
صنعت کشورمان باید از فرصت پیش رو استفاده جدی 
نمایند گفت: در شــرایط جدید عراق و بعد از انتخابات 
پارلمانی این کشور الزم بود در رابطه با بررسی وضعیت 
موجــود روابــط اقتصــادی دو کشــور و همکاری هــای آتی 
بــا دولــت مرکــزی عــراق و اقلیــم کردســتان ایــن کشــور 
مذاکراتــی صــورت گیــرد بنابرایــن دو هیئــت اقتصادی و 

تجاری به عراق اعزام شد.
وی افــزود: در ایــن ســفر مذاکراتی بــا وزیر تجارت 
اتاق هــای  اتحادیــه  و  صنایــع  اتحادیــه  رؤســای  عــراق، 
بازرگانی این کشــور و فعاالن بخش صنعت و بازرگانی 
عــراق انجام گرفــت و تفاهم نامه ای به منظــور راه اندازی 
مرکــز داوری مشــترک بــه امضــای رئیــس اتــاق ایــران و 

رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی عراق رسید.
آل اســحاق گفــت: مذاکرات کلــی در رابطه با آتیه 
روابــط اقتصــادی ایران و عراق انجام و مشــکالت مربوط 
بــه نقــل و انتقــاالت ارزی، اســتاندارد، حمــل و نقــل و 

گمرکات دو کشور، بررسی شد.
وی ادامــه داد: در جمــع هیــات اعزامــی بــه جنوب 
عــراق، عــالوه بــر رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران، رؤســای 
رئیــس  عــراق،  همجــوار  مــرزی  بازرگانــی  اتاق هــای 
کمیســیون اقتصــادی و تعــدادی از نماینــدگان مجلــس 
شــورای اسالمی، مســئوالن سفارت کشورمان در بغداد 
و فعــاالن حــوزه عــراق در زمینه هــای مختلــف تجــاری و 
اقتصادی حضور داشتند و جلسات کاری و همایش های 
تجاری مشــترک در بغداد، کربالی معلی و نجف اشــرف 

با فعاالن اقتصادی عراق برگزار شد.
عــراق  و  ایــران  بازرگانــی  مشــترک  اتــاق  رئیــس 
همچنیــن در خصــوص اعــزام هیــأت تجــاری بــه اقلیم 
حــدود  از  متشــکل  هیئتــی  گفــت:  عــراق  کردســتان 
بازرگانــی  و  تولیــدی  مدیــران شــرکت های  از  نفــر   60
کشــورمان بــه اربیــل اقلیــم کردســتان عــراق عزیمــت 
کردنــد کــه هم زمــان بــا ســفر ایــن هیئــت بــه اربیــل 
و  ایــران  اســالمی  تجــاری جمهــوری  دومیــن نشســت 

اقلیم کردســتان عراق برگزار شد.
آل اســحاق اضافــه کــرد: در مــدت حضــور هیــات 
تجــاری و اقتصــادی ایرانــی در اقلیــم کردســتان عــراق، 

نمایشگاه جانبی تولیدات ایرانی نیز برگزار شد.
عــراق  و  ایــران  بازرگانــی  مشــترک  اتــاق  رئیــس 
دربــاره میــزان صادرات کاال های ایرانی به عراق گفت: 
از ابتدای سال تا کنون حدود 8 میلیارد دالر به عراق 
صادرات داشــتیم که در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشــته رشــد 14 درصــدی را نشــان می دهــد ضمــن 
اینکــه امیدواریــم تــا پایــان ســال ایــن میــزان بــه 10 

میلیارد دالر برسد.

شرکت های پاکستانی 
خواستار تسهیل تجارت 

مبادله ای با ایران شدند
رســانه های پاکســتان اعــالم کردنــد کــه اتحادیــه 
از وزارت  )یونیســیم(  شــرکت های کوچــک و متوســط 
بازرگانی این کشــور خواسته است تا تجارت مبادله ای 
با ایران را در حالی که روابط اقتصادی دو کشور رو به 

گسترش است، تسهیل کند.

بــه گــزارش تســنیم، رســانه های پاکســتان اعــالم 
متوســط    و  کوچــک  شــرکت های  اتحادیــه  کــه  کردنــد 
خواســته  کشــور  ایــن  بازرگانــی  وزارت  از  )یونیســیم( 
اســت تا تجارت مبادله ای با ایران را در حالی که روابط 
اقتصادی دو کشور رو به گسترش است، تسهیل کند.

آمادگــی  از  اتحادیــه  ایــن  رئیــس  تــاور،  ذوالفقــار 
ایــران بــرای خریــد مقادیر زیــادی از انــواع مختلف برنج 

پاکستانی در ازای گازوئیل و نفت خبر داد.
تأکیــد  پاکســتانی  راســتا، صادرکننــدگان  ایــن  در 
بایــد   )TCP( پاکســتان  بازرگانــی  شــرکت  کــه  کردنــد 
نقــش خــود را در ایــن زمینه ایفا کند زیرا هیچ شــرکتی 
نمی توانــد بــه تنهایــی این معامــالت را مدیریت کند چرا 

که حجم آن ها باالست.
تــاور توصیــه کرد که شــرکت بازرگانی پاکســتان 
می توانــد ســفارش را تضمیــن کنــد و آن را به چندین 
 )SME(   و متوســط صادرکننــده شــرکت های کوچــک 
در   TCP و  دهــد  اختصــاص  برنــج  ارســال  بــرای 
عــوض می توانــد گازوئیــل را وارد کــرده و آن را بیــن 

فروشــندگان توزیع کند.
وی گفت که اتحادیه شرکت های کوچک و متوسط 
از دکتر کوثر زیدی، مدیر کل شرکت آگرو و ماریا کازی، 
دبیر وزارت بازرگانی برای دادن مجوز الزم به TCP برای 
ایفای نقش خود و تسهیل تجارت مبادله ای، راهنمایی 

گرفته است.
شورای اتحادیه یونیسیم همچنین از بانک مرکزی 
تســهیالت  ارائــه  رونــد  تــا  خواســت   )SBP( پاکســتان 
مبادلــه ای را بــا همکاری بانک مرکزی جمهوری اســالمی 

ایران ترسیم کند.

اخبـــــــــــــــــار

بــه گفتــه رئیس کمیســیون پول و ســرمایه 
ماننــد  کشــورها  برخــی  تهــران،   بازرگانــی  اتــاق 
ســریالنکا و کامبــوج تجربــه بدی با چیــن دارند، 
زمانــی کــه نتوانســتند وام هــای خــود بــه چین را 
بازپرداخت کنند، پکن آن پروژه ها را برای مدت 
زمــان طوالنــی در اختیــار خــود قرار داده اســت. 
بــرای اینکــه چنین مشــکلی برای ایــران به وجود 
نیایــد، هــدف ایــران بایــد ایــن باشــد کــه بتوانــد 
 جــذب ســرمایه گذاری داشــته باشــد، نــه اینکــه

 وام بگیرد.
فریــال مســتوفی در گفت وگــو بــا ایلنــا در 
مورد شروع سند همکاری 25 ساله ایران و چین 
اظهــار کرد: فضای کنونی اقتصاد ما در زمان گذار 
اســت و مــا در انتظــار تقویــت همــکاری متقابــل 
بــا کشــورهای مختلــف بــرای دســتیابی بــه رشــد 
اقتصــادی هســتیم؛ از جملــه چیــن کــه بزرگترین 
شــریک تجــاری ما اســت. چین و ایــران دو تمدن 
طوالنــی  روابــط  پیشــینه  کــه  باســتانی هســتند 
داشــتند، چیــن نــه تنها در زمینه تجــاری بلکه در 
زمینه هــای امنیتــی، دیپلماســی و فرهنگی هم با 
ایــران ارتبــاط دارد. پــروژه  یــک جاده یــک کمربند 
می توانــد تمدن هــای مختلف را به هم پیوند زند؛ 
جــاده ابریشــم در زمــان  گذشــته از شــهر شــیان 
شــروع و از ایران گذشــته اســت. تجارت ابریشم 

از این راه انجام می شد.

وی افــزود: از آنجــا کــه ایــران در موقعیــت 
بــه  را  شــرق  می توانــد  دارد،  قــرار  اســتراتژیک 
غــرب و جنــوب را بــه شــمال وصــل کنــد. از طرف 
دیگر داشــتن منابع غنی نفت و گاز در کشــور و 
زیرساخت های نسبتا خوب و نیاز چین به انرژی 
باعث می شــود که این ســند همکاری بتواند برای 

دو طرف همراه با برد باشد.
مســتوفی تصریــح کــرد: اما همه ایــن موارد 
بســتگی بــه ایــن دارد کــه ایــن ســند چــه باشــد و 
چگونه می خواهیم در این ســند همکاری داشــته 
باشــیم. مــا موافــق هســتیم کــه بتوانیــم بــا همه 
کشــورهای دنیا روابط همکاری اقتصادی داشــته 
باشــیم چراکه باعث رشــد اقتصادی می شــود اما 
نگرانــی کــه وجــود دارد اینکه هرچند هنوز ســند 
همکاری یک سند چشم انداز است اما چرا موارد 
اقتصــادی آن را اعــالم نمی کنند؟ امکان هم دارد 
کــه ســند خوبی باشــد امــا وقتی اعالم نمی شــود 

باعث ایجاد این نگرانی می شود.
وی در ادامــه گفــت: مهــم این اســت که ما 
بدانیــم از ایــن ســند چــه می خواهیــم و چــه بــه 
نفــع کشــورمان اســت. توافقــی می توانــد خــوب 
باشد که برای طرفین برد داشته باشد نه اینکه 
یــک طرفــه باشــد. چیــن شــریک تجــاری اول مــا 
اســت و تا ســال 2030 تبدیل به اولین اقتصاد 
جهــان می شــود؛ بنابرایــن روابط تجــاری با چین 

به نفع ما اســت. اما همه اینها بســتگی به این 
دارد کــه در ایــن تفاهم نامــه یــا قراردادهــا چــه 
توافقاتــی صــورت خواهد گرفــت؛ بنابراین اصل 
موضــوع خوب اســت اما امیدوارم کــه مفاد این 
تفاهم نامــه روشــن شــود. آن وقــت می توان در 

ایــن مورد تحلیل کرد.
اتــاق  ســرمایه  و  پــول  کمیســیون  رییــس 
بازرگانــی تهــران بیــان کــرد: مــا در اتــاق بازرگانی 
تهــران کمیتــه ای تشــکیل داده و 5 تــا 6 مــاه روی 
آن کار کردیــم کــه ریاســت آن هم با من بود و 8 
حوزه را مشخص کردیم که در 8 حوزه می توان با 
چیــن همکاری داشــت. برای مثــال در حوزه پولی 
و بانکی، زیرســاخت ها، انرژی، فنی و مهندســی، 
انــرژی،  کشــاورزی،   ،ITC پروژه هــای  توســعه 
سالمت و محیط زیست و ... می توانیم همکاری 

داشته باشیم.
وی در مــورد جزییــات پیشــنهادات مطــرح 
شــده از ســمت ایــن کمیتــه توضیــح داد: در این 
پیشــنهادات مطــرح شــد کــه در حــوزه پولــی و 
بانکی در ســطح ارتباطات بین بانک های مرکزی 
دو کشــور تفاهماتی انجام شــود، مدیریت منابع 
ارزی و نظارت بر بانک ها، تصویب بانک مشترک 
بین ایران و چین، برقراری تبادالت بین بانک های 
دو کشــور در ایــن حــوزه وجــود داشــت. در حوزه 
در  همــکاری  ماننــد  پیشــنهاداتی  زیرســاخت ها 

پروژه هــای متــرو، جاده ســازی، ســاخت آزادراه، 
همکاری در بهبود زیرساخت های دریایی و بنادر 
و در حوزه انرژی توســعه همکاری در زمینه های 
نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی های پاک، آب برق 
و همچنین خدمات توریستی، همکاری های فنی 
و مهندســی، معدن و اکتشــاف و تولید پیشــنهاد 

شد.
مستوفی بیان کرد: همینطور مواردی مانند 
 ICT توســعه فرودگاه  هــا، تکنولــوژی، پروژه هــای
و تجــارت الکترونیــک، ســالمت و محیط زیســت، 
کشــاورزی و... مطــرح شــد. بــرای مثــال بــه علت 
کم آبــی، تکنولوژی هــای جدیــد آبیــاری و تامیــن 

امنیت غذایی می تواند کمک کننده باشد.
ایــن فعال اقتصادی خاطرنشــان کرد: برخی 
کشــورها ماننــد ســریالنکا و کامبــوج تجربــه بدی 
بــا چین دارند، زمانی که نتوانســتند وام هایی که 
از کشــور چیــن گرفتنــد را بازپرداخت کنند، چین 
آن پروژه ها را برای مدت زمان طوالنی در اختیار 
خــود قــرار داده اســت. امیــدوارم چنین مشــکلی 
بــرای ایــران بــه وجــود نیایــد. هــدف مــا بایــد این 
باشــد کــه بتوانیــم جــذب ســرمایه گذاری داشــته 

باشیم، نه اینکه وام بگیریم.
مســتوفی افــزود: بایــد ســعی شــود کــه از 
اجنــاس باکیفیــت چین اســتفاده شــود، چین به 
آمریکا در حد 600 میلیارد دالر و به اروپا بیشتر 

از 400 میلیــارد دالر صــادرات دارد کــه معمــوال 
البتــه بایــد توجــه  کیفیــت قابــل قبولــی دارنــد. 
داشت که در واردات اجناس بی کیفیت چینی ها 
تنهــا مقصــر نیســتند، بلکــه تجــار مــا بی لطفــی 

می کنند.
 عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران اظهــار کــرد: 
بــا کشــورهاى  اقتصــادى  بــه طــور کلــی روابــط 
مختلــف بســیار پســندیده اســت امــا مهــم ایــن 
اســت کــه چگونــه؛ می خواهیــم بــه کشــورهاى 
دیگــر مقروض شــویم؟ آیــا می خواهیــم اجناس 
بی کیفیت چین را وارد کنیم؟. در مجموع چین 
می توانــد شــریک خوبــی باشــد امــا توجــه بایــد 
روی کیفیــت کار، نــوع قــرارداد و بــرد برد بودن 

تفاهمنامه برای طرفین باشــد.
ایــن کارشــناس اقتصــاد چیــن تصریــح کرد: 
بایــد  در هــر معاملــه  دو طــرف وجــود دارد کــه 
امتیازهــای برابری به هم بدهند. همانطور که ما 
متعهد می شویم نفت خود را به چین بفروشیم، 
بایــد ایــن کشــور هم  متعهد شــود کــه تکنولوژی  
در زمینه هایــی کــه مــا نیــاز داریــم را بدهــد. در 
مجمــوع در همــه امور بســتگی به نوع مذاکره در 
قرارداد دارد. همچنین بخش خصوصی، می تواند 
مذاکراتــی انجــام دهــد که به نفع کشــور  باشــد. 
ولــی متاســفانه در کشــور مــا بخــش خصوصی را 

به بازی نمی گیرند.

رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران با 
اشاره به مصوبات پیشنهادی کمیته اقدام ارزی 
که در کمیته ماده ۲چهاردهمین جلســه شــورای 
هماهنگــی اقتصادی مصوب شــده اســت، گفت 
که براســاس این مصوبات بخشــی از مشــکالت 
مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان بعد از ۳ 

سال بالتکلیفی حل می شود.
بــه گــزارش تســنیم، علیرضــا پیمان پــاک بــا 
بیــان ایــن خبــر افــزود: صادرکننــدگان بــه مقصد 
کشــورهای عراق و افغانســتان در بازه زمانی 22 
فروردیــن مــاه 1397 لغایت 16 مــرداد ماه 1397 
کــه تاکنون اطالعــات پروانه های صادراتی خود را 
در ســامانه جامع تجــارت ثبت نکرده اند، تا پایان 
ســال 1400 مهلــت خواهنــد داشــت تــا بــه ثبــت 

اطالعات در سامانه جامع تجارت اقدام کنند. 
معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه 
تجارت ایران گفت: به ســایر صادرکنندگان ســال 
1397 بــه غیــر از صادرکننــدگان منــدرج در بنــد 
مذکــور )بنــد1(، تــا پایان ســال جــاری مهلت داده 
شــد با مراجعه به ســازمان توسعه تجارت و ارائه 
درخواســت همراه با مســتندات و با تأیید مراتب 
توسط کمیته مربوطه، نسبت به ارتقای بازگشت 

ارز به چرخه اقتصادی تسریع کنند.
پیمان پاک افزود: صادرکنندگانی که نســبت 
به فروش ریالی کاالهای صادراتی خود به ســایر 
کشــورها غیر از عراق و افغانســتان در بازه زمانی 
22 فروردیــن مــاه 1397 لغایــت 16 مــرداد مــاه 
1397 اقــدام کرده انــد، می تواننــد پــس از ارائــه 

مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تأیید 
کمیتــه و ثبــت اطالعــات فــروش ریالــی خــود در 
ســامانه جامــع تجــارت، متناســب با ثبــت صورت 
گرفته، نســبت به ارتقای نســبت ایفــای تعهدات 

خود اقدام کنند.
معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه 
تجــارت ایران ادامه داد: صادرکنندگان ســال های 
مجازنــد   1400 ســال  پایــان  تــا   ،1399 و   1398
بــه منظــور ارتقــای درصــد برگشــت ارز بــه چرخه 
اقتصــادی بــا یک یــا ترکیبــی از روش هــای متنوع 
مربوطــه  محدودیت هــای  رفــع  و  شــده  تعییــن 

تسریع و اقدام کنند. 
دارای  صادرکننــدگان  افــزود:  پیمان پــاک 
ابــالغ  از  قبــل  کــه   1397 ســال  ارزی  تعهــدات 
فهرســت اولویت هــای کاالیــی وزارت صمــت برای 
واردات در مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش 
و  درخواســت  ارائــه  صــورت  در  باشــند،  کــرده 
مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی مستقر 
در سازمان توسعه تجارت و با تأیید کمیته، مجاز 
بــه ایفــای تعهــدات ارزی از محــل صــادرات ســال 
یاد شده به میزان تعهدات ارزی ایفا نشده سال 

1397 هستند.
وی ادامــه داد: در راســتای رفــع مشــکالت 
ایفــا  ارزی  تعهــدات  دارای  صادرکننــدگان 
نشــده کمتــر از پنــج هــزار یــورو، ایــن دســته از 
صادرکنندگان تا تاریخ ابالغ این مصوبه )28 دی 
مــاه 1400(، از رفــع تعهــدات ارزی تا مبلغ مذکور 

معاف هستند. 

معــاون وزیــر صمــت گفــت: فــروش ریالــی 
کاالهــای صادرکننــدگان کاال بــه کشــور عــراق بــه 
منظــور بازســازی عتبــات عالیــات )طــرف قــرارداد 
ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات و یا شــرکت های 
مــورد تأییــد ســتاد( بــه میــزان مــورد تأییــد ســتاد 
عتبــات و کمیتــه اقــدام ارزی بــا ثبــت اطالعــات 
انجــام  و  تجــارت  جامــع  ســامانه  در  مربوطــه 
ارزی  تعهــدات  رفــع  مشــمول  الزم،  اقدامــات 

صادراتی می شود.
پیمان پــاک افزود: در مــواردی که واگذاری و 
فــروش پروانــه صادراتــی به واردکننــدگان، منجر 
بــه انتقــال ارز و واردات نشــده باشــد، پــس از 

طــرح موضــوع در کمیتــه اقــدام ارزی، تأییــد آن 
و بــا اعــالم مراتــب بــه ســازمان امــور مالیاتــی بــه 
منظــور اقدامــات مقتضی، در مقابــل ایجاد تعهد 
ارزی متناظــر بــرای صادرکننــده، از تعهدات ارزی 

واردکننده کسر می شود.
معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه 
بــا  کــه  ارزی  اقــدام  ایــران گفت:کمیتــه  تجــارت 
حــوزه  در  ذیربــط  دســتگاه های  کلیــه  عضویــت 
تجــارت خارجــی کشــور متعاقــب تفویــض اختیار 
پیگیــری ایفــای تعهــدات ارزی صادرکننــدگان بــه 
وزارت صمــت در ســازمان توســعه تجــارت ایــران 
حــل  و  بررســی  وظیفــه  اســت،  شــده  تشــکیل 

مشــکالت مــوردی و خــاص صادرکننــدگان کــه در 
بســته سیاســتی برگشــت ارز حاصــل از صادرات 
نشــده  پرداختــه  آن  بــه   1397  - ســالهای 1400 

است را بر عهده دارد.
وی افــزود: لــذا بــر اســاس مکاتبــات انجــام 
شده با دبیرخانه کمیته اقدام ارزی )دفتر توسعه 
خدمــات بازرگانــی این ســازمان(، تالش برای حل 
از طــرح  پــس  مــوردی صادرکننــدگان  مشــکالت 
در جلســات متعــدد کمیتــه اقــدام ارزی منتــج به 
مصوبات پیشنهادی شد که جهت ابالغ به کمیته 
موضــوع ماده 2 چهاردهمین جلســه شــورایعالی 

هماهنگی اقتصادی ارجاع شد.

دالر  میلیــارد   ۱ حــدود  جــاری  ســال  در 
صرف واردات گوشــی های لوکس شــده، این در 
شــرایطی اســت که تنها بخش اندکــی از جامعه 

توانایی خرید این گوشی ها را دارند.
به گزارش مهر، بررسی آمار واردات موبایل 
نشــان می دهــد از ابتــدای ســال 1398 تــا انتهای 
تلفــن  دالر  میلیــارد   2.3 حــدود   ،1400 آذرمــاه 
همــراه الکچــری وارد کشــور شــده اســت. این در 
شــرایطی اســت کــه ایــن حجــم از واردات، تنهــا 
نیــاز حــدود 4 الی 5 درصد افــراد ثروتمند جامعه 
تأمیــن می کنــد و بــرای برطــرف کردن نیــاز چنین 
افــرادی، مبلغــی معــادل 5 تلفن همــراه متعارف 

هزینه می  شود.
اهمیــت واردات گوشــی های گرانقیمــت در 
حــدی بــود کــه مقــام معظــم رهبــری شــخصاً در 
جلســه هیئــت دولــت بــه موضــوع ورود نموده و 
کردند:»یکــی  انتقــاد  لوکــس  کاالی  واردات  از 
مســئله  واردات بی رویــه اســت کــه ما مکــرّر روی 
ایــن تکیــه کرده ایــم… ایــن واردات بی رویــه چیــز 
خیلی خطرناک و مهمی اســت. گاهی اوقات این 
واردات، واردات لوکــس اســت؛ یعنی هیچ نیازی 
بــه آن نیســت. شــنیدم که بــرای واردات یک نوع 
گوشــی لوکس آمریکایی در ســال 98 حدود نیم 
میلیــارد دالر -این جــور گزارش شــد به ما- مصرف 
بگیــرد.«  را  ایــن  جلــوی  دولــت  بایســتی  شــده! 

1399/06/02
رهبــری،  معظــم  مقــام  بیانــات  از  پــس 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در قانــون 
بودجــه ســال 1400 حقــوق ورودی گوشــی تلفــن 
همراه باالی 600 دالر را از 5 درصد به 12 درصد 
افزایــش دادنــد. البته با توجه بــه کاهش نیافتن 
ایــن  لوکــس در ســالجاری،  واردات گوشــی های 
افزایــش تعرفــه، کارایــی الزم را نداشــته و تنهــا 
منجر به افزایش قیمت 1 درصدی این گوشــی ها 

شده است.
از  توجهــی  قابــل  بخــش  کــه  شــرایطی  در 
ذخایــر ارزی به دلیل تحریم هــای ظالمانه آمریکا 
در دسترس قرار ندارد و از طرف دیگر درآمدهای 
نفتــی نیــز بــه طــور بی ســابقه ای کاهــش یافته و 
در نتیجــه تأمیــن مایحتاج اصلی مردم با مشــکل 
مواجه شــده اســت، واردات کاالهــای غیرضروری 
همچــون موبایل هــای بــاالی 600 دالر، برخــالف 
الزامات اقتصاد مقاومتی اســت. به همین خاطر 
مســئوالن کشــور بایستی هر چه ســریع تر ضمن 
اولویت بندی نیازهای اساســی کشــور، تصمیمات 
الزم در خصــوص محدودســازی واردات کاالهــای 

غیرضروری را اتخاذ و عملیاتی کنند.

ضرورت اولویت بندی مخارج ارزی
کارشــناس  مهرپــور  میثــم  رو،  همیــن  از 

اقتصــادی بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی بایــد 
اولویت بنــدی مخــارج ارزی جــدی گرفتــه شــود، 
گفت: با بررسی تاریخ اقتصادی ایران در شرایط 
بحرانــی نیــم قــرن اخیــر می تــوان دریافــت که در 
ارزی،  محدودیت هــای  و  تحمیلــی  جنــگ  زمــان 
واردات کاالهای غیرضروری و همچنین سفرهای 
خارجــی غیرضروری تــداوم یافته و کاهش آن در 

دستور کار مدیران وقت نبوده است.
تفکــر  در  ریشــه  موضــوع  ایــن  افــزود:  وی 
لیبرالی مســئوالن اقتصادی کشــور داشــته است 
که به برنامه ریزی و محدودیت اعتقادی نداشــته 
و قائل به تنظیم بازار توســط خود بازار بوده اند؛ 
جنــگ  شــرایط  در  کشــور  حاضــر  حــال  در  امــا 
اقتصــادی قــرار دارد و سیاســت های اقتصــاد آزاد 

در این شرایط، راهگشا نخواهد بود.
نباید منابع ارزی برای واردات 

گوشی های لوکس حیف و میل شود
بــه  اشــاره  بــا  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
ضــرورت ممنوعیــت واردات کاالهای لوکس نظیر 
فعلــی  شــرایط  در  دالر   600 بــاالی  گوشــی های 
کشــور، گفــت: طــی 9 ماه اخیــر حــدود 1 میلیارد 
ارزی، صــرف واردات گوشــی های  از منابــع  دالر 
لوکــس شــده؛ ایــن در شــرایطی اســت کــه تنهــا 
ایــن  خریــد  توانایــی  جامعــه  از  اندکــی  بخــش 

گوشی ها را دارند.
مهرپــور در خصــوص لــزوم افزایــش تعرفــه 
کــرد:  اظهــار  لوکــس  گوشــی های  واردات  بــرای 
طبیعــی اســت کــه دولــت بــرای گوشــی هایی کــه 
ارزبری بیشــتری دارند، تعرفه و مالیات بیشــتری 
وضــع کنــد و از مشــتریان آن هزینــه بیشــتری 

دریافت کند.
خاطرنشــان  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
 کــرد: بــا توجه بــه اجرای طــرح رجیســتری و نبود

تعرفــه  افزایــش  بــازار،  در  قاچــاق  گوشــی 
و  مناســب  راهــکار  لوکــس  گوشــی های  بــرای 

نتیجه بخشی خواهد بود.
 ایران باید گوشی تلفن همراه

تولید کند
بــرای  را  ایــران  در  همــراه  تلفــن  بــازار  وی 
تولیدکننــدگان جــذاب دانســت و افــزود: ســاالنه 
حدود 4 میلیارد دالر برای بازار تلفن همراه، ارز از 
کشور خارج می شود و این عدد، هر تولیدکننده ای 

را برای صادرات به ایران وسوسه می کند.
مهرپــور ادامــه داد: مســئوالن ذیربــط بایــد 
جهــت تولیــد مشــترک بــا تولیدکننــدگان مطــرح 
گوشی، رایزنی کنند که با توجه به جذابیت بازار 
تلفن همراه ایران برای سایر کشورها، این اتفاق 

ممکن خواهد بود.

 محدودیت های اعمال شده

برای واردات گوشی لوکس کافی 
نبوده است

مهرپــور بــا انتقاد از وضــع تعرفه اندک برای 
واردات گوشی های لوکس اظهار کرد: برای فردی 
کــه گوشــی الکچــری خریــداری می کنــد، افزایش 
500 هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد 
و ضــروری اســت، تعرفــه آن تــا حد قابــل توجهی 

افزایش پیدا کند.
وی افزود: سیاست های دولت باید در جهتی 
تنظیم شــود تا ارز کمتری از کشــور خارج شــود و 
منابــع ارزی به محصوالت نهایی، کمتر تخصیص 
یابد. متأسفانه به دلیل ضعف مدیریتی در چند 
ســال اخیــر، نتوانســته ایم محصــول مشــترکی بــا 
برندهــای تلفــن همــراه تولیــد کنیــم و مجبــور به 
واردات آن هستیم. کمترین کار برای ساماندهی 
ایــن حــوزه افزایش قابل توجــه تعرفه وارداتی، با 

هدف مدیریت منابع ارزی است.
پایــان  در  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
خاطرنشــان کرد: موضوع افزایــش تعرفه واردات 
بایــد بــه ســایر کاالهــا نیــز تســری پیــدا کنــد و 
خریــداران کاالهــای لوکس، باید هزینه بیشــتری 

برای آن پرداخت کنند.

حمایتــی  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 
کشــاورزی از آغــاز بــه کار ۴ پــروژه خودکفایــی 
کشــور در کودهای فســفاته و پتاسه به ظرفیت 

۲۰۰ هزار تن در سال خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت 
دربــاره  رســولی  حمیــد  کشــاورزی،  جهــاد 

اقدامــات شــاخص ایــن شــرکت از آغاز دولت 
درصــد   90 تاکنــون  کــرد:  اظهــار  ســیزدهم، 
در  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  ابالغــی  برنامــه 
تامیــن نهاده هــای کشــاورزی و ذخیره ســازی 
451 هزار تن انواع کودهای شــیمیایی انجام 

شده است.

بــه  کشــور  وابســتگی  کــرد:  تصریــح  وی 
واردات کودهــای ابالغــی بــه کمتــر از 15 درصــد 

رسیده است.
حمایتــی  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 
زیســتی  و  آلــی  کودهــای  ورود  از  کشــاورزی 
توزیــع  ســبد  بــه  فســفاته  آلــی  کــود  همچــون 

کودهای یارانه ای کشــور خبر داد و گفت: بومی 
در  فســفاته  کودهــای  از  بخشــی  تولیــد  کــردن 

کشور در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشــان کرد: در این مدت، ســامانه 
پایش مواد کودی و صدور حواله الکترونیک نیز 

راه اندازی شده است.

آغاز ۴ پروژه خودکفایی 
برای تولید کودهای 

فسفاته و پتاسه در کشور

حیف و میل منابع ارزی برای واردات موبایل  های لوکس

 رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران: نباید از چینی ها

وام بگیریم

 حل مشکالت مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان

بعد از ۳ سال بالتکلیفی
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آغازاجرایتعرفههای
جدیدبرق

تعرفههــایجدیــدبــرقبراســاساعــامقبلــیاز
دیروز)جمعــهاولبهمــنماه(اجراییشــدوبراســاس
آئیننامههیاتوزیران،مشــترکانیکهبتوانندمصرف
الگــوکاهــشدهنــد،مشــمول خــودرادرچارچــوب

پاداشمیشوند.
بــه گــزارش ایرنــا، پنجــم دی مــاه اعضــای دولت به 
ریاســت آیت هللا سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
بــا اســتناد بــه قانــون هدفمنــد کــردن یارانه هــا و اجرای 
حکم مندرج در بند )ی( تبصره )۸( قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰ کل کشــور، نحــوه محاســبه تعرفــه بــرق مصرفــی 
مشترکان را تعیین و اجازه اجرای آن از اول بهمن صادر 

کرده است.
کارشناســان و متخصصــان صنعــت بــرق پــس از 
بررســی دقیــق مصــارف مشــترکان بــر اســاس چندیــن 
مولفه، برای میزان مناســب مصرف برق الگویی طراحی 
کردنــد کــه یک اقدام اصولی بــوده و به طور معمول جز 
برنامه هــای اصلــی کشــورها بــرای ارائه خدمــات بهتر به 

مشترکان است.
این الگو ابتدا بر اساس آب و هوا و اقلیم کشور و 
با توجه به میزان متوســط دمای هوا به مناطق مختلف 
»معتدل یا عادی« و »گرمسیری« تقسیم شده، سپس 
نیــاز خانوارهــای مختلف به اســتفاده از انرژی برق برای 
وسایل روشنایی، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، اتو، 
یخچــال و غیــره کــه به طور معمــول برای رفاه مــورد نیاز 

است درنظر گرفته شده است.
ایــن الگــو بــرای ۸۰ درصــد مشــترکان کشــور ۲۰۰ 
 ۳۰۰ و  ســال  غیرگــرم  ماه هــای  در  ســاعت  کیلــووات 
کیلــووات ســاعت بــرای ماه هــای گــرم اســت و مناطــق 
گرمســیر کشــور هــم متناســب بــا شــرایط آب و هوایــی 

الگوی خاص خود را دارند.
بر این مبنا اگر مشــترکان برق بتوانند در ماه های 
گرم ســال مصرف خود را نســبت به دوره مشــابه ســال 
قبــل کاهــش داده و بــه زیر الگوی مصرف برســانند، به 
ازای هر کیلووات ســاعت کاهش مصرف معادل قیمت 
تامیــن بــرق یعنــی ۳۰۰ تومان پــاداش گرفته و از دولت 
بســتانکار می شــوند؛ البته این در حالی است که دولت 
در چارچــوب الگــوی مصــرف، بــرق را به نــرخ یارانه ای و 
کمتــر از یک ســوم ایــن قیمت در اختیار مشــترکان قرار 
می دهــد و پــاداش کاهــش مصــرف در زمــان پیک و اوج 
بــار شــبکه، می توانــد تــا ۲ برابــر قیمــت تامیــن برق هم 

افزایش یابد.
عــاوه بــر ایــن، آئین نامــه هیات دولــت پیش بینی 
کــرده کــه تعرفه برق مشــترکان تحت پوشــش نهادهای 
حمایتــی ماننــد کمیتــه امــداد و بهزیســتی در صــورت 
کاهــش بــه میــزان ۵۰ درصــد الگوی مصــرف، رایگان در 

نظر گرفته شود.

وزیرارتباطات:ملیکردن
اینترنتازسویچین،یک

شایعهبیاساساست
وزیــرارتباطــاتوفنــاوریاطاعــاتدریکــیاز
شــبکههایاجتماعــیدرپاســخبــهکاربرانکهمســاله
ملیکردناینترنتتوســطچینرامطرحکردهبودند،

گفت:اینشایعاتبیاساساست.
بــه گــزارش ایرنــا، مدتــی اســت دربــاره ملــی کردن 
اینترنــت ایــران بــا همــکاری چیــن، در فضــای مجــازی 
خبرهایــی منتشــر می شــود. وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعات در اینستاگرام به این اخبار که انتقاد کاربران 

فضای مجازی را برانگیخته است، پاسخ داد.
عیســی زارع پــور در صفحــه اینســتاگرام خــود در 
پاســخ بــه یکــی از کاربــران کــه دربــاره ایــن مســاله از او 
سوال کرده بود، نوشت: این شایعات بی اساس است.

یکی از مسائلی که این روزها مردم زیاد درباره آن 
صحبت می کنند، موضوع سند همکاری های جامع ایران 
و چین است. یکی از محورهای مهم مورد بحث کاربران 
فضای مجازی این اســت که آیا این ســند محدودیت در 

اینترنت را به دنبال خواهد داشت یا خیر؟

درخواستسالجقه
برایادغامسازمانمحیط
زیستوسازمانجنگلها

رئیسسازمانمحیطزیستطینامهایخطاب
بــهرئیــسجمهــوری،خواســتارادغــامســازمانمحیــط

زیستوسازمانجنگلهاشدهاست.
ســازمان  ادغــام  موضــوع  ؛  تســنیم  گــزارش  بــه 
حفاظــت محیــط زیســت و ســازمان جنگل هــا در برخــی 
مقاطع در کشــور مطرح بوده و این موضوع مخالفان و 

موافقان زیادی داشته است.
اخیــرا ســاجقه رئیــس ســازمان محیــط زیســت و 
رئیــس دفتــر رئیــس جمهوری خطاب به رئیس ســازمان 
محیــط  ســازمان  ادغــام  خواســتار  کشــور  اســتخدامی 

زیست و سازمان جنگل ها شده اند.
ابراهیــم  ســید  بــه  ســاجقه  نامــه  از  بخشــی  در 

رئیسی آمده است:
یکــی از موضوعــات مهــم و بالمطالبــه بــرای جوامع 
نخبگان و بدنه کارشناسی کشور که می تواند نظر حتی 
شــهروندان غیــر همســو را نســبت بــه دولــت مردمــی و 
انقابــی را بســیار مناســب گردانــد موضــوع ادغــام ۱۰۰ 
درصدی ســازمان جنگل ها, مراتع و آبخیزداری کشــور با 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور در همین جایگاه 
معــاون رئیس جمهور باشــد. چنانچــه صاح می فرمائید 
عنوان نیز سازمان محیط زیست و منابع طبیعی باشد.
در بخشــی از نامه غامحســین اســماعیلی, رئیس 
و  اداری  ســازمان  رئیــس  بــه  جمهــوری  رئیــس  دفتــر 
اســتخدامی کشــور نیــز بــر موضــوع ادغــام ۱۰۰ درصدی 
ســازمان جنگل ها, مراتع و آبخیزداری کشــور با سازمان 

حفاظت محیط زیست تاکید شده است.

اخبـــــــــــــــــار

درحالــیکــهبانــکمرکــزیازادامــهرونــد
کاهشــیتورمدرآذرماهامســالخبرداده،اما
بااعاماینبانک،نقدینگیدرپایانآذرامسال
۲۴.۹درصدنســبتبهپایانســالگذشتهرشد

داشتهاست.
هــدف  بــا  گذشــته  ســال  از  مرکــزی  بانــک 
جهت دهــی صحیــح بــه انتظارات تورمــی و تحقق 
اهداف بانک مرکزی در راســتای حفظ ارزش پول 
ملــی و مســاعدت بــه رشــد اقتصــادی، اقــدام بــه 
ارائــه منظم رونــد ماهانه تحوالت اقتصادی کرده 

است.
خاصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد کان 
در راســتای دســتیابی به اهــداف و مأموریت های 

یاد شده در آذرماه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

تحوالتاقتصادکان
در آذرمــاه ۱۴۰۰ در ادامــه رونــد چنــد مــاه 
اخیر، نرخ تورم متوسط دوازده ماهه و نقطه به 
نقطــه بــا کاهش همراه بودنــد. در این ماه نرخ 
تــورم ماهانــه نیــز در ادامه روند دو مــاه اخیر و 
در پــی کاهــش قابــل توجــه تــورم ماهانه ارزش 
اجــاره مســکن کــه طی ماه هــای اخیر بــه عنوان 
پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد. 
بررســی تــورم ماهانــه بــه تفکیــک کاال و خدمت 
نشــان می دهــد کــه بــر خــاف چنــد مــاه اخیــر، 

اقــام کاالیــی در ایــن مــاه ســهم عمــده از تــورم 
ماهانــه را بــه خــود اختصاص دادنــد؛ به گونه ای 
کــه کاالهــای بــادوام کــه نوســانات قیمــت آنهــا 
همبســتگی باالیــی بــا نوســانات بــازار ارز دارد، 
تــورم ماهانــه نســبتاً باالیــی را در آذرمــاه ثبــت 

کردند.

آخرینوضعجیدیپی
تولیــد  مقدماتــی،  محاســبات  اســاس  بــر 
ثابــت  قیمت هــای  بــه  کشــور  داخلــی  ناخالــص 
ســال ۱۳۹۵ در نیمه نخســت ســال ۱۴۰۰ نسبت 
بــه رقــم مشــابه ســال قبل بــا نفت و بــدون نفت 
یافتــه  افزایــش  درصــد   ۲.۴ و   ۳.۳ به ترتیــب 
اســت. رشــد اقتصادی نیمه نخســت ســال جاری 
افــزوده  ارزش  مثبــت  رشــد  تحقــق  نتیجــه  در 
گروه های »خدمات« و »نفت« به ترتیب معادل 
۵.۷ و ۱۵.۱ درصد نســبت به دوره مشــابه ســال 
قبــل اســت. از ســوی دیگــر، رشــد ارزش افــزوده 
گروه هــای »کشــاورزی« و »صنایــع و معــادن« 
در شــش ماهه اول ســال جاری نســبت به دوره 
مشــابه ســال قبل متأثــر از مواجهه با مشــکاتی 
همچــون کاهــش میزان بارندگی هــا و محدودیت 
واحدهــای  برخــی  نیــاز  مــورد  بــرق  تأمیــن  در 
صنعتــی و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت های 
ســاختمانی بــه ترتیــب معــادل ۰.۲- و ۱.۹- درصد 

تحقق یافته است.

تجارتخارجیایراندر۹ماهه
امسال۴۰درصدرشدکرد

در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش 
انتشــار یافته از ســوی گمرک طی نه ماهه ســال 
میلیــارد   ۳۵.۱ گمرکــی  صــادرات  ارزش  جــاری 
افزایــش حــدود ۳۹.۸  کــه نشــانگر  بــوده  دالر 
درصــدی آن در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال 
۱۳۹۹ اســت. الزم بــه توضیــح اســت کــه ارزش 
صــادرات گمرکــی در نه ماهــه ســال جــاری فراتر 
بــوده   ۱۳۹۹ ســال  کل  در  صــادرات  ارزش  از 
اســت. همچنیــن ارزش واردات گمرکی در دوره 
گــزارش  دالر  میلیــارد   ۳۶.۹ حــدود  در  مزبــور 
شــده اســت کــه حاکــی از افزایــش حــدوداً ۳۷ 
درصــدی آن نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبل 
است. تحوالت بازار رسمی ارز در آذرماه حاکی 
از آن اســت کــه در ایــن مــاه متوســط نــرخ دالر 
حواله ای و اســکناس در ســامانه ســنا به ترتیب 
بــود کــه  معــادل ۲۳۸.۹ و ۲۷۱.۴ هــزار ریــال 
نســبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۲.۲ 
و ۰.۹ درصد افزایش نشــان می دهــد. همچنین 
علیرغــم افزایــش نــرخ دالر در بــازار غیررســمی 
طی نیمه نخست آذر ماه، این مؤلفه از اواسط 

مــاه مورد گــزارش روند نزولی را تجربه کرد.

متوسطقیمتمسکن۱.۸درصد
رشدکرد

در ســایر بازارهــای دارایی از جمله مســکن، 
بررســی ها حکایت از آن دارد که شــاخص قیمت 
مســکن معاملــه شــده بــا افزایــش مواجــه شــده 
اســت. بر اســاس اطاعات اخذ شــده از ســامانه 
کشــور،  مســتغات  و  امــاک  معامــات  ثبــت 
متوســط قیمــت خریــد و فــروش یــک متــر مربــع 
زیربنــای واحــد مســکونی معاملــه شــده در شــهر 
تهــران طــی آذرماه ۱۴۰۰ نســبت به مــاه قبل ۱.۸ 
درصد افزایش و نســبت به ماه مشــابه سال قبل 
۲۱.۱ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام 
نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی 
آذرمــاه ۴.۹ درصــد نســبت روز پایانــی مــاه قبــل 
کاهــش یافــت. الزم به ذکر اســت سیاســت گذار 
پولــی با رصد مســتمر تحــوالت قیمت دارایی ها و 
توجه به داللت های آن بر تغییر ســطح انتظارات 
تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاســتی مناســب را 

در دستور کار قرار خواهد داد.

نرخبازاربینبانکی؛۲۱درصد
بررسی روند تغییرات بازار بین بانکی نشان 
دهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده ۲۱ درصد 
در آذرمــاه اســت. با توجه بــه روند کاهنده حجم 

روزانــه معامــات بازار که در پی کاهش منابع در 
دســترس بانک ها )ناشــی از شــکاف میان جریان 
درآمــدی و هزینــه ای دولــت و در نتیجــه ناتــرازی 
ذخایــر بانک هــا( از شــهریورماه آغــاز شــده بــود، 
بانــک مرکــزی در راســتای حمایــت از داالن نــرخ 
ســود و همچنیــن جلوگیــری از افزایــش بی رویــه 
نرخ ســود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز 
در راســتای تأمیــن نقدینگــی مــورد نیــاز بانک هــا 
کــرد. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه هرچند 
انجــام عملیــات مذکــور بــا توجــه بــه وثیقه محــور 
بــودن آن از انضبــاط بیشــتری برخــوردار اســت، 
لیکن کماکان واجد اثرات پولی )از طریق افزایش 
خالــص ســایر اقــام دارایی هــا و بدهی های بانک 

مرکزی در پایه پولی( است.

نرخبازدهاوراقخزانه
افزایشیشد

به تبع تداوم رویکرد دولت در عرضه بازاری 
انواع اوراق مالی اسامی دولتی از مسیر تعدیل 
نرخ هــای بازدهــی این اوراق، روند افزایشــی نرخ 
بازده اسناد خزانه اسامی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ 
نیــز ادامــه یافت و پــس از واگرایی نرخ های بازده 
در ابتدای آذرماه، این نرخ ها مجدداً در پایان ماه 
مزبــور همگــرا شــده و در هفته پایانــی با کاهش 

نسبی همراه بوده اند.

حجمنقدینگی۲۵درصدرشدکرد
حجــم نقدینگی در پایان آذرماه ســال ۱۴۰۰ 
نســبت به پایان ســال ۱۳۹۹ معادل ۲۷.۴ درصد 
رشــد یافته اســت. الزم به توضیح اســت که ۲.۵ 
واحد درصد از رشــد نقدینگی در نه ماهه منتهی 
به آذرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شــدن اطاعات 
خاصه دفتر کل دارایی ها و بدهی های بانک مهر 
اقتصــاد بــه اطاعات خاصه دفتــرکل دارایی ها و 
بدهی های بانک ســپه )بواســطه ادغام بانک های 
متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه( است و 
فاقد آثار پولی اســت. بر همین اســاس نرخ رشد 
نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ 
بــه ۴۱.۴ درصد رســید کــه ۲.۷ واحد درصد از آن 
مربــوط بــه افزایش پوشــش آماری مذکور اســت. 
بــه عبــارت دیگــر در صــورت عــدم لحاظ پوشــش 
آمــاری مذکــور، رشــد نقدینگــی در پایــان آذرمــاه 
۱۴۰۰ نســبت به پایان ســال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۹ 
درصــد و در دوازده ماهــه منتهــی به آذرماه ۱۴۰۰ 

معادل ۳۸.۷ درصد می بود.

رشد۳۷.۶درصدیپایهپولی
رشــد پایــه پولــی در دوازده ماهــه منتهی به 
آذرماه ۱۴۰۰ به ۳۷.۶ درصد رســید. الزم به ذکر 
اســت پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ نســبت به 
پایــان ســال ۱۳۹۹، رشــدی معــادل ۲۲.۲ درصــد 
داشــته که در مقایســه با رشــد متغیــر مذکور در 
دوره مشــابه ســال قبــل )۱۵.۵ درصد( بــه میزان 
۶.۷ واحــد درصــد افزایــش یافتــه اســت. در ایــن 
مقطع، خالص سایر اقام دارایی ها و بدهی های 
بانــک مرکزی و مطالبــات بانک مرکزی از بانک ها 
بــه ترتیــب بــا ســهمی معــادل ۱۲.۸ و ۸.۰ واحــد 
درصد مهمترین عوامل رشد پایه پولی بوده اند.

احســانخاندوزیدربــارهمباحثاقتصادی
کــهرؤســایجمهــوردوکشــورایــرانوروســیه
درمــوردآنهــاصحبــتکردنــد،گفــتکــهقبــل
ازاینکــهآقــایرئیسجمهــوریجلسهشــانرابــا
رئیسجمهــوریروســیهشــروعکننــد،مقامــات
اقتصادی،مقاماتحوزهانرژیونفتدوکشور
جلســاتیرابــایکدیگــرداشــتندتــاموضوعاتبا
جمعبندیوتوافقکاملخدمتروســایجمهور

دوکشورارائهشود.
دارایــی  و  اقتصــادی  وزارت  گــزارش  بــه 
ایــران، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان 
از  نیــز قبــل  اینکــه جلســات حاشــیه ای دیگــری 
ماقــات آیــت هللا رئیســی و پوتیــن، برگزارشــده 
بــود، افــزود: عــاوه بــر جلســات وزرای دو طرف، 
مــن بــا تجــار ایرانی فعــال در بازار روســیه و وزیر 
نفت با شــرکت هایی که در حوزه نفت و گاز کار 
می کننــد، جلســه داشــتیم که نتیجه آنهــا قبل از 
شــروع مذاکــرات رئیس جمهــور، خدمت آیت هللا 

رئیسی ارائه شد.
خوبــی  بســیار  خبرهــای  یــادآوری  بــا  وی 

کــه بعــد از جلســه دو رئیس جمهــوی  شــنیده 
به اتفــاق  قریــب  و  اعظــم  بخــش  افــزود:  شــد، 
موضوعاتی که توافق شــده بود هم در خصوص 
همکاری هــای حوزه باالدســتی نفت و گاز و هم 
در حــوزه ترانزیــت دو کشــور و هــم در حــوزه 
نیروگاهی و اســتفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد 
از گذشــت چنــد  بعــد  باالخــره  کــه  بــود  دالری 
ســال از تصویب آنها و ســرعت بســیار کندی که 
داشــت، در مورد تسریع و تکمیل آنها توافقاتی 

صورت گرفت.
خانــدوزی درباره این توافقــات تصریح کرد: 
تکمیل کریدور شمال به جنوب از طریق ترانزیت 
ریلــی کــه بتواند جنوب ایــران و خلیج فارس را به 
آسیای میانه و اروپا متصل کند یکی از محورهای 
این توافق بود که بر اساس آن تصمیمات بسیار 
خوبی برای خط آهن رشــت ـ آســتارا و خط آهن 

اینچه برون ـ گرمسار اتخاذ شد.
دیگــر  بــه  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
توافقــات جنبــی نیــز پرداخــت و گفــت: در مــورد 
تأمیــن نهاده هــای اساســی و غــات و همچنیــن 

خرید لوکوموتیو و موضوعاتی ازاین دست، بسیار 
بیشتر از آن چیزی که در ابتدا به نظر می رسید، 
هم گرایی و هم نظری ها وجود داشت که خبرهای 
تکمیلــی و تشــریحی آینــده، تأییدکننده توافقات 

حداکثری و راهبردی بین دو کشور خواهد بود.
خانــدوزی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا 
روس هــا در خصــوص قطعــه خــط آهــن رشــت ـ 
کــرد؟  خواهنــد  مشــترک  ســرمایه گذاری  آســتارا 
گفــت: مطلــع هســتید که طول ایــن قطعه خیلی 
زیاد نیســت اما بخــش مفقوده یکی از مهم ترین 
کریدورهایی اســت که اگر شکل بگیرد، می تواند 
تغییــر مناســبات تجــاری بیــن تمــام کشــورهای 
حوزه اوراسیا را با کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و همین طــور پاکســتان، هنــد و چیــن را به دنبال 

داشته باشد.
وی در ادامــه  افــزود: در جلســه ای کــه بنده 
با وزیر اقتصاد روســیه صحبت کردم، بنا شــد از 
طریق همان خط اعتباری که قباً بین دو کشــور 
بــه توافــق رســیده بــود، فاینانــس قطعــه رشــتـ  
آســتارا انجام شــود؛ بنابراین از طرف روســیه به 

شکل خط اعتباری تأمین مالی خواهد شد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در پاســخ به 
ایــن ســؤال کــه ایــن ۵ میلیــارد دالر، عــاوه بــر 
تأمین مالی قطعه ریلی رشت به آستارا و احیاناً 
خرید ۲۰۰ لوکوموتیو، چه مصارف دیگری خواهد 
داشــت، تصریــح کــرد: بقیــه اجــزاء خــط اعتباری 
کریــدور عبارت اســت از تکمیل نیروگاه ســیریک 
کــه کارش آغــاز امــا جــزء کوچکــی از ســرمایه اش 
پرداخت شــده بــود و با صحبتــی که انجام گرفت، 
خیلــی  ســرعت  بــا  کــرد  موافقــت  روس  طــرف 
بیشــتری مابقــی تأمیــن مالی نیروگاه ســیریک را 

انجام دهد.
خانــدوزی در ادامــه گفــت: خط آهــن اینچه 
بــرون بــه گرمســار هــم یــک اصــاح فنــی کوچک 
نیــاز دارد و بایــد بعضــی از توافقــات آن تجدیــد 
می شــد، در کنــار این بــرای مدرن ســازی نیروگاه 
رامیــن اهــواز، برای افزایش ظرفیت نیروگاه ســد 
گتونــد هــم بــه توافــق رســیدیم که هر چــه زودتر 

این پروژه ها هم انجام شود.
»آیا زمینه توافق برای پیمان پولی دوجانبه 

کــه   بــود  دیگــری  ســؤال  خیــر«  یــا  دارد  وجــود 
خانــدوزی  در جــواب گفت: یکی از پیشــنهاد های 
تکمیــل  مــورد  در  روســی  هیئــت  بــه  مــا  جــدی 
مــراودات بانکــی و ارزی بــود، چراکــه همــه ایــن 
تجارت ها مبتنی بر این اســت که چقدر ســهل تر، 
کم هزینه تــر و ســریع تر نقــل و انتقــاالت بانکی و 
ارزی را انجــام داد؛ البتــه اینجــا بیزینــس بانــک 
کــه یکــی از بانک هــای مهم روســیه اســت، خیلی 
بــه مــراودات تجــار ایرانــی کمک می کنــد که برای 
افزایــش ظرفیتش پیشــنهادی مشــخصی را ارائه 

کردیم.
ســید احسان خاندوزی در ادامه تأکید کرد: 
بــا توجه بــه اینکه حوزه مــراودات بانکــی نیازمند 
توافق بانک مرکزی طرفین هست، گرچه رویکرد 
کاماً مثبت بود اما مقرر شد در سفر و جلسه ای 
که فی مابین روسای بانک مرکزی ایران و روسیه 
شــکل خواهــد گرفــت، جزئیات این توافــق نهایی 
شــود؛ امــا مجموعــه تســهیل تمــام این مــراودات 
بانکــی حتــی مــورد تأییــد جنــاب آقــای پوتین هم 

قرار داشت.

چیــن،طــیچندهفتــهگذشــته،نزدیکبه
۴میلیــونبشــکهنفــتخــامایــرانرادرمخازن
ذخیــرهســازیدولتــیخــودتخلیــهکــردهوروز
گذشتهنیزبهصورترسمیآماروارداتنفتاز
ایرانرامنتشــرکردوایننشــانمیدهدکارایی

تحریمهاینفتیایرانازبینرفتهاست.
به گزارش فارس، رویترز در گزارشی به نقل 
از منابــع تجــاری و کارشناســان رهیابی کشــتی ها 
نوشت، چین، طی چند هفته گذشته، نزدیک به 
۴ میلیــون بشــکه نفــت خــام ایــران را در مخــازن 
ذخیره ســازی دولتــی در شــهر بنــدری جنوبــی ژان 

 جیانگ تخلیه کرده است.
بــه نوشــته این گــزارش، این اقــدام چین در 
حالی صورت گرفته اســت که گروه چهار به عاوه 
یــک و ایــران در حال مذاکرات ســخت برای احیای 
توافق هسته ای ۲۰۱۵ هستند که برداشته شدن 
تحریم هــای نفتــی ایــران را نیــز شــامل می شــود. 

ایــن  دولــت قبلــی آمریــکا یعنــی دولــت ترامــپ 
تحریم هــا را لغــو و تحریم ها علیــه ایران را دوباره 

اعمال کرده بود.
پــر کردن مجــدد ذخایر راهبــردی نفت چین 
نیــز در آســتانه برنامــه پکن برای آزادســازی نفت 
از محــل ذخایــر اضطــراری اش، در یــک هماهنگی 
نادر با آمریکا برای برای کاهش دادن قیمت نفت 
در جهان که به باالترین رقم در ۷ ســال گذشــته 
رســیده، صورت گرفته اســت. چین، پیش از این، 
بدون جلب توجه، نفت ایران را وارد کرده و آمار 
محموله های نفت ایران در آمار رسمی گمرک این 
کشور برای مواجه نشدن خریداران با تحریم های 
آمریکا، اعام نشده است اما گمرک چین، دیروز 
به صورت رســمی برای نخســتین بــار آمار واردات 
نفــت خــام ایــران طی یک ســال گذشــته بــا وجود 

تحریم های آمریکا را منتشر کرد.
بر اســاس آمار گمرک چین، چین ۲۶۰ هزار 

و ۳۱۲ تن یا ۱.۹ میلیون بشکه نفت خام از ایران 
در ماه دسامبر خریداری کرده است.

آخریــن آمــاری که گمرک چین منتشــر کرده 
بــه دســامبر ۲۰۲۰ بازمی گــردد. یــک منبــع تجاری 
ایــن  گفــت:  ایــران  نفتــی  بــه محموله هــای  آگاه 
محموله ویژه در اواخر ماه دسامبر در ژان  جیانگ 

در سایت ذخایر دولتی تخلیه شده است.
نفتکش هــا  رهیابــی  کارشــناس  گفتــه  بــه 
موسســه ورتکســا انالیتیکــس، به دنبــال آن یــک 
محمولــه دیگــر با اندازه مشــابه در همین بندر در 

مخازن اضطراری تخلیه شد.
تیاک دوشــی، مدیرعامل موسسه مشورتی 
دوشــی در ســنگاپور گفــت: »پیــش از ایــن نیــز 
گزارش هایــی مبنــی بــر واردات نفــت خــام ایــران 
منتشر شده بود اما به شدت مخفیانه و محرمانه 
بــود. حــاال، مــن فکــر می کنــم چینی ها آشــکارا در 
حال آزمایش آمریکا هستند تا واکنش واشنگتن 

را ببینند.«
بــرای  ایــران  نفــت  وزارت  نوشــت،  رویتــرز 
امــا  نبــود  مــورد در دســترس  ایــن  اظهارنظــر در 
یــک مقــام ارشــد وزارت نفــت ایــران گفــت ایــران 
علنــا اعــام کــرده کــه صــادرات نفــت ایــن کشــور 
بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت. »مــا بــه دلیــل 
تحریم هــای آمریــکا، فــاش نمــی کنیــم بــه کــدام 
کشــورها )صــادرات داشــته ایــم (اما چیــن یکی از 
آن کشــورها بــوده که نفت ایــران را می خرد. این 

نشــان می دهد که تحریم ها بی اثر شده است.«
یــک مقام ایرانی دیگر گفت: »سیاســت ما، 
بهبود )روابط( تجاری از جمله نفت با کشــورهای 

غیرغربی است.«
وزارت خارجــه آمریــکا در مــورد اینکــه چیــن 
نفت ایران را در ذخایر دولتی خود ذخیره می کند 
و آن را در آمــار گمــرک خــود آورده اســت، اعــام 
کــرد تحریم هــای آمریــکا همچنــان پابرجاســت و 

اجرا خواهد شــد، هرچند واشــنگتن معتقد است 
دیپلماســی بهتریــن راه بــرای رســیدگی بــه ایــن 

موضوع است.
کــه  آمریــکا  خارجــه  وزارت  ســخنگوی  یــک 
از  »مــا  گفــت:  شــود،  فــاش  نامــش  نخواســت 
خریدهای شــرکت های چینی از نفت ایران اطاع 
داریــم. ما از اختیارات تحریمی خود برای واکنش 
بــه دور زدن تحریم هــا از ســوی ایــران اســتفاده 
کــرده ایــم و در صــورت لــزوم بــه ایــن کار ادامــه 
خواهیــم داد. بــا ایــن حــال، مــا به عنوان بخشــی 
از گفت و گوهایمــان بــا چینی هــا در مــورد ایــران، 
رویکرد دیپلماتیک را در نظر گرفته ایم و معتقدیم 
کــه به طــور کلــی ایــن مســیر موثرتــری بــرای رفــع 

نگرانی هایمان است.«
بــرآورد  و  کشــتیرانی  آمارهــای  اســاس  بــر 
تاجــران، خریــد نفــت از ایــران حــدود ۶ درصــد از 

واردات نفت خام چین را تشکیل می دهد.

تزریق۴میلیونبشکهنفتخامایراندرمخازننفتچین

خاندوزیدرتشریحدستاوردهایاقتصادیسفررئیسیبهروسیه:
فاینانسقطعهرشتـآستاراانجاممیشود

رشد۲۵درصدینقدینگی
براساسآماربانکمرکزی،تورمآذرکاهشیشد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

حمایت 470 میلیارد ریالی 
بانک ملی از شرکت پارس 

طبیعت سلولز
بانک ملی با هدف حمایت از شرکت های تولیدی 
و ســبز بالغ بر 470میلیارد ریال تســهیالت به شــرکت 

پارس طبیعت سلولز پرداخت کرده است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
بانــک  ایــن  ملــی، 
بســتری  ایجــاد  ضمــن 
تقویــت  بــرای  مناســب 
کار  و  کســب  بــازار 
خدمت رســانی  کشــور، 
مالحظــات  حفــظ  بــا 
و  زیســت محیطی 
را  زیســت  محیــط  دوســتدار  شــرکت های  از  حمایــت 
ســرلوحه خود قرار داده و شــرکت پارس طبیعت سلولز 
یکــی از شــرکت هایی اســت کــه از محــل منابــع صندوق 
توســعه ملی و با عاملیت بانک ملی تامین اعتبار شــده 
و اکنــون بــه عنــوان اولیــن و تنهــا تولیدکننــده ظــروف 

یکبارمصرف سلولزی در کشور فعال است.
این شرکت ساالنه 12هزار تن ظروف یکبارمصرف 
مواد غذایی و بهداشــتی قالب گیری شــده از خمیر مواد 
ســلولزی تولید می کند که به طور مســتقیم برای 60نفر 

نیز اشتغال زایی کرده است.

بانک رفاه، پاسخگوترین 
بانک کشور معرفی شد

بر اســاس گزارش ســامانه انتشــار و دسترســی آزاد به 
اطالعات از عملکرد 9ماهه بانک ها و موسسات مالی، 
برتریــن  رفــاه  بانــک 
امــر  در  کشــور  بانــک 
پاســخگویی به سواالت 
درخواســت های  و 

مردمی بوده است.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک رفــاه، زمان بنــدی 
پاســخگویی به سواالت 
درخواســت  های  و 
مردمــی، طبــق قانــون نبایــد بیشــتر از 10روز باشــد و بر 
ایــن اســاس بانک رفــاه با میانگین 9روز، پاســخگوترین 
و برتریــن بانــک کشــور در رســیدگی به درخواســت های 
مردمی بوده است. بر اساس این گزارش، تنها دو بانک 
بــا میانگیــن اســتاندارد 10روز بــه درخواســت ها پاســخ 
داده انــد کــه بانــک رفاه بــا میانگین 9روز پاســخگوترین 
بانک کشور بوده است و بعد از این بانک، بانک مسکن 
نیز با میانگین 10روز دومین بانک پاســخگوی کشــور در 

9ماه اخیر بوده است.
بــه  آزاد  دسترســی  و  انتشــار  ســامانه  گــزارش 
اطالعــات از عملکرد 9ماهه بانک ها و موسســات مالی، 
میانگین پاسخ گویی در برخی بانک ها و موسسات مالی 

از 198تا 283روز بوده است.

تصویب افزایش سرمایه 
بیمه دانا در مجمع عمومی 

فوق العاده
با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه 
دانا سرمایه این شرکت حدود 386درصد افزایش پیدا 

کرد.
به گزارش روابط عمومی 
مجمــع  دانــا،  بیمــه 
فوق العــاده  عمومــی 
بــا  دانــا  بیمــه  شــرکت 
اعضــای مجمــع  حضــور 
ســهامداران  اکثریــت  و 
حقوقــی  و  حقیقــی 
اجتماعــات  ســالن  در 
ساختمان سعدی این شرکت برگزار شد. در این مجمع 
کــه صبــح روز 29 دی به ریاســت عبدالحســین پهلوان، 
رئیــس هیــات مدیــره بیمــه دانــا بــا رعایــت پروتکل های 
افزایــش  بــاره  بــا هــدف تصمیم گیــری در  بهداشــتی و 
ســرمایه این شرکت برگزار شد، ابتدا گزارش حسابرس 
و بــازرس قانونــی دربــاره افزایــش ســرمایه بیمــه دانا از 
محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی)طبقه زمین( قرائت و 
سپس در خصوص این بند رای گیری شد که با اکثریت 
آرای مجمع، سرمایه شرکت از مبلغ ۴00میلیارد تومان 

به نزدیک به 2هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

امضای تفاهم نامه بیمه آسیا 
و شرکت پترو ایمن شریف

بیمــه آســیا بــا انعقــاد تفاهم نامــه با شــرکت پترو 
بــه  شــرکت  ایــن  بیمــه ای  امــور  کلیــه  شــریف،  ایمــن 
تولیــد  حــوزه  در  ویــژه 
صنعتــی،  فرآورده هــای 
حمــل و نقل و صادرات 
نیــروی  و  محصــوالت 
انجــام  بــه  را  انســانی 

می رساند.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
اســاس  بــر  آســیا، 
تفاهم نامــه بیمــه ای فــی مابیــن بیمه آســیا و پترو ایمن 
انســانی  نیــروی  و  فعالیت هــا  تاسیســات،  شــریف، 
ایــن شــرکت در حوزه هــای بیمــه آتش ســوزی، باربــری، 
مهندســی، مســئولیت و درمان و بیمه های زندگی تحت 

پوشش قرار می گیرند.

ایجاد امکان استعالم و 
پرداخت قبض از طریق 

وب سایت بانک سینا
بانــک ســینا در راســتای اصــل مشــتری مداری و ارتقــاء 
خدمــات بانکداری الکترونیک با مزایای کاربری آســان، 
از راه اندازی نسخه جدید سرویس استعالم و پرداخت 

وب ســایت  در  قبــض 
بانک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی 
بانــک ســینا، بــه منظور 
ســرویس های  بهبــود 
بانکــی و تکمیــل  نویــن 
ســبد خدمات بانکداری 
الکترونیک و نیز تسریع 
و تســهیل در دسترسی 

بــه خدمــات، این بانک نســخه جدید ســرویس پرداخت 
قبض با قابلیت استعالم گیری کلیه قبوض شرکت های 

خدماتی را بر روی سایت بانک راه اندازی کرده است.
خدمــات  از  مجموعــه ای  شــامل  جدیــد  نســخه 
بانکــداری الکترونیــک مبتنــی بر قابلیت اســتعالم گیری 
قبــوض، قابلیــت برداشــت قبــض بــه صــورت اســتعالم 
اتوماتیــک و یــا ورود شناســه قبــض و پرداخــت و نیــز 

پرداخت دسته ای قبض است.
مشــتریان از ایــن پــس می تواننــد بــرای بهره مندی 
از خدمــات ســرویس جدیــد، بــا مراجعــه بــه وب ســایت 
بانــک بــه آدرس https://sinabank.ir و انتخاب گزینه 

پرداخت قبوض از این سرویس استفاده کنند.

تغییر برخی سرشماره های 
پیامکی موسسه اعتباری نور

زیرســاخت های  در  ایجادشــده  تغییــرات  بــه  توجــه  بــا 
ارتباطــی موسســه اعتبــاری نــور، برخــی سرشــماره های 
پیامکــی ایــن موسســه نظیــر تراکنش هــای حســاب های 
بانکی، خودپرداز و سامانه همراه بانک نوران تغییر کرد.

به گــزارش روابط عمومی 
اعتبــاری  موسســه 
بــه  توجــه  بــا  نــور، 
ایجادشــده  تغییــرات 
زیرســاخت های  در 
موسســه  ایــن  ارتباطــی 
 ،1۴00 بهمــن  اول  از 
پیامکــی  سرشــماره های 
تراکنش های حساب های 

مشــتریان از 2000۴293 به 30009۴80، سرشــماره های 
پیامکی خودپرداز از 2000۴2931010 به 30009۴1003 و 
سرشــماره های ســامانه همراه بانک نــوران از 2000۴088 
بــه 30009۴0080 تغییــر کردنــد. سرشــماره های پیامکــی 
و   7007780 سرشــماره  بــا  کوتــاه  پیــام  فعال ســازی 
پیامک هــای رمــز پویــا با سرشــماره 30009۴0 نیــز از دیگر 

سرشماره های پیامکی موسسه اعتباری نور است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفته رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال 
مجلــس، موضــوع رمزارزهــا در مجلــس رهــا 
صاحب نظــران  نماینــدگان،  و  اســت  نشــده 
و کارشناســان، پیگیــر آن هســتند کــه ایــن 

موضوع، قانونمند شود.
مجتبــی توانگــر دربــاره اقدامات مجلس 
بــه  رمزارزهــا  موضــوع  ســاماندهی  بــرای 
خبرگــزاری خانــه ملــت گفــت: مــا در کمیتــه 
در  اقتصــادی  کمیســیون  دیجیتــال  اقتصــاد 

بــه  اکنــون  کــه  نگاهــی  کــه  تــالش هســتیم 
موضــوع  فقــط  یعنــی  دارد  وجــود  رمزارزهــا 
اســتخراج و ماینینــگ را بــه ســایر حوزه ها نیز 
بســط دهیــم؛ البتــه ایــن نــگاه هنــوز نهادینــه 

نشده است. 
نماینــده مــردم تهــران، شــمیرانات، ری، 
شــورای  مجلــس  در  پردیــس  و  اسالمشــهر 
اســالمی بــا اشــاره بــه تدویــن گــزارش مــاده 
۴5 دربــاره رمزارزهــا در کمیســیون اقتصــادی 

مجلس، افزود: هر چند این گزارش در کمیته 
اقتصــاد دیجیتــال تدوین و پس از بررســی در 
کمیســیون اقتصادی در صحن مجلس مطرح 
شد اما بانک مرکزی و نهادهای امنیتی درباره 

آن انتقاداتی داشتند. 
رئیــس کمیته اقتصــاد دیجیتال مجلس 
شــنیدن  بــرای  مجلــس  در  اینکــه  بیــان  بــا 
نظرات کارشناســی گوش شــنوا وجود دارد، 
تصریــح کــرد: اقنــاع ابعاد موضــوع رمزارزها 

بــرای نهادهــای بانکی و امنیتی کشــور کاری 
جــدی اســت و باید بــه این نکته توجه شــود 
کــه اگــر قانونگذاری صورت گیــرد اما در این 
راســتا کار کارشناســی انجــام نشــود، نتیجه 
نخواهــد داد همچنیــن اگــر قانونــی مصــوب 
آن  دربــاره  حاکمیتــی  نهادهــای  در  و  شــود 
اجماعی نباشد اجرایی نخواهد شد. دغدغه 
کنونــی مــا اقنــاع نهادهــای مختلــف در ایــن 

باره است.

بــه گفتــه رئیــس کل بانــک مرکــزی، در 
راســتای نظــارت بــر اجــرای مصوبات شــورای 
فقهی در نظام بانکی کشــور، ناظران شــرعی 
به کمیته تطبیق بانک ها اضافه خواهند شد.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
صالــح آبــادی عصــر هفتــه گذشــته در جمــع 
بانــک  فقهــی  تخصصــی  »کارگــروه  اعضــای 
مرکــزی« در قــم بــا بیــان اینکــه تحــول نظــام 
بانکــی بــر اســاس تطبیــق بــا اصــول فقهــی و 
شــرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد 
شد، گفت: در این راستا و در مرحله نخست 
حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شــده است 
عملکرد بانک ها در اجرای اصول شرعی را در 
قالب فرم های مشــخص به طور مستمر مورد 

بررسی قرار دهد.
عالی تریــن مقــام بانــک مرکــزی ادامــه 
شــدن  اضافــه  چارچــوب  همچنیــن  داد: 
افــرادی بــه عنــوان ناظــر شــرعی در کمیتــه 
تطبیــق بانک هــا بــه منظــور اجــرا و نظــارت 
بــر مصوبــات شــورای فقهی در این شــورا در 

حــال تدوین اســت. صالح آبادی یادآور شــد: 
در همین راســتا فهرســت افرادی که از ســوی 
شورای فقهی احراز صالحیت شوند در اختیار 

بانک ها قرار خواهد گرفت
رئیــس کل بانــک مرکــزی همچنیــن بــر 

ضــرورت آمــوزش ضوابط فقهی و شــرعی در 
حوزه بانکی به مدیران ارشــد و تمام پرســنل 
شــبکه بانکــی تاکیــد و ابــراز امیــدواری کــرد 
کــه ایــن رونــد بــه بهبــود فرآیندهــای بانکــی 
در راســتای اجــرای اصول بانکداری اســالمی 

منجر شود.
آیت هللا مصباحی مقدم، رئیس شــورای 
فقهی بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: 
بــا حضــور دکتــر صالح آبــادی در بانک مرکزی 
شــاهد افزایــش توجــه اصول فقهی و شــرعی 
در نظــام بانکــی کشــور هســتیم و اثربخشــی 
تصمیمات شــورای فقهــی از این به بعد بیش 

از پیش خواهد شد.
او در ادامــه بــا تشــکر از زحمــات و نــگاه 
جایــگاه  بــه  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس  ویــژه 
شــورای فقهی در ساختار بانک مرکزی گفت: 
مفاد ماده 16 برنامه ششم توسعه در صورت 
عملــی  بانک هــا  عملکــرد  بــر  جــدی  نظــارت 

خواهد شد.
گســترش  و  تعمیــق  مصباحی مقــدم 
آمــوزش مبانــی بانکــداری اســالمی در نظــام 
بانکــی را از ضروریــات دانســت و تأکیــد کــرد: 
تحــول در نظــام بانکــی بــر اســاس اصول فقه 
و  فقهــی  شــورای  شــورای  وظیفــه  اســالمی 

کارگروه تخصصی آن است.

پنجشــنبه  اخیــر،  توافقــات  براســاس 
گذشــته در راســتای حمایــت از بــازار ســهام 
بخشــی از مبلغ ۱0 هزار میلیارد تومان قابل 
ســرمایه گذاری از صنــدوق توســعه ملــی بــه 

صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت درباره 
شــروع مجــدد واریــز مبالــغ حمایتــی از ســوی 
صنــدوق توســعه ملی بــه صندوق تثبیــت بازار 

ســرمایه بــه پایــگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا( 
گفت: بر اســاس مذاکرات و توافقات اخیر، در 
روز پنجشــنبه 30 دی 1۴00، بخشــی از مانــده 
مبلغ کل قابل ســرمایه گذاری از ســوی صندوق 
توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه که 
جمعــاً بالــغ بر 10هزار میلیارد تومان اســت، به 

حساب صندوق تثبیت واریز شد.
همچنیــن  افــزود:  صبایــی  امیرمهــدی 

مقــرر شــد مابقی مبالغ نیز بــه تدریج و طبق 
زمان بنــدی صورت گرفتــه بــه حســاب صندوق 
تثبیت تزریق شود، عالوه بر منابع فوق طبق 
مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که 
در بودجــه ســال 1۴01 منعکــس خواهد شــد، 
کل عایــدی دولــت از مالیــات نقــل و انتقــال 

سهام نیز به صندوق تثبیت واریز می شود.
او افزود: همچنین واریز بیش از 30هزار 

میلیــارد تومــان نیــز در راســتای حمایــت از این 
صندوق در سال 1۴01 پیش بینی شده است.

رئیــس هیــأت عامــل صنــدوق تثبیت در 
پایان گفت: امید می رود در صورت تحقق این 
منابع، توان این صندوق برای انجام ماموریت 
خــود در راســتای ورود بــه بــازار در روزهــای 
بحرانی با هدف کاهش و کنترل ریســک های 

بازار سرمایه افزایش پیدا کند.

سکینه مهرائی

شــماره  نخســتین  از  رونمایــی  مراســم 
ماهنامه »نســل مانا« 28 دی ۱400 به میزبانی 
بانــک مســکن بــا حضــور مهــدی احمــدی، رئیس 
اداره کل روابط عمومی بانک مســکن، علی اکبر 
ایــران،  نابینایــان  انجمــن  مدیرعامــل  جمالــی، 
اســتان  بهزیســتی  کل  دبیــر  شــادکام  منصــور 
تهــران، دکتــر ســید علیرضــا بهبهانــی، معــاون و 
قائم مقام شــرکت امیدان تجارت اروند،مهندس  
مجید شکوهی، مدیرعامل شرکت فن آوا کارت، 
مهنــدس ســعید صادقپــور، مدیرعامــل شــرکت 
ســرمدی  امیــر  و  تحریریــه  اعضــای  و  پکتــوس 

مدیرمسئول نشریه »نسل مانا« برگزار شد. 
مدیرعامل انجمن نابینایان با تشکر از مدیران  و 
روابط عمومی بانک مســکن و شــرکت های حامی 
نشــریه »نســل مانا« خاطرنشــان کــرد: مقدمات 
کار روی ایــن نشــریه کــه امــروز بــه  صــورت گویــا 
والکترونیک از آن رونمایی شــد، از دی ماه ســال 
گذاشــته آغاز شــد و امســال موفق شــدیم نسخه 
بریــل ایــن نشــریه را نیــز منتشــر کنیم. بــا وجود 
نظــر برخی دوســتان که معتقدنــد خط بریل زیاد 
متقاضی ندارد، باید بگویم که در جامعه نابینایان 
بریل و گویا مکمل همدیگرند و ما ازاین دو روش 
کــه الزم و ملــزوم یــک دیگرنــد اســتفاده کردیــم. 
علی اکبــر جمالــی بــا تشــکر از اعضــای تحریریــه 
مجله )نســل مانا(مدیر مســئول امیر ســرمدی، و 
هاشــمی، سردبیر نشریه گفت: انجمن نابینایان 
ایــران همــواره دغدغــه ایــن را داشــتند در حالــی 
کــه حــدود ســه هزار وانــدی  نشــریه، روزنامه و.. 
بــرای افــرادی کــه از نعمــت بینایــی برخوردارنــد، 
وجود دارد اما انتشارات افراد نابینا متاسفانه به 
تعداد انگشــتان دســت هم نمی رسد و آن ها هم 
یــا تعطیــل شــده اند یــا نیمــه تعطیلند، مــا انتظار 
داریــم از مســئوالن مطبوعاتــی و فرهنگــی که در 
ایــن زمینــه هــم نیــم  نگاهی داشــته باشــند و ما 
را یــاری کننــد تــا بتوانیــم، این خدمات را توســعه 
دهیــم  بــه دلیــل وجــود دغدغه هــا در انجمن که 
از اول وجــود داشــت، اواســط دهــه 70 اقــدام به 
انتشــار مجله »پیک روشــندالن«با حمایت بانک 
تجــارت شــد و حــدود ده ســالی بــه حیــات خــود 
ادامــه داد کــه متاســفانه بــه علــت مســائل مالی 

دیگر منتشر نشد.
او ادامــه داد: انجمــن همــواره ایــن دغدغــه 
را داشــته و دارد که در راســتای کارهای  فرهنگی 
بــرای ایــن عزیــزان خدمــات خاصــی انجام شــود، 
ازجمله برای افراد ناشــنوا و نابینا و بیشــتر برای 

کــودکان دارای مشــکل اکنــون 15 واحد کتابخانه 
گویــای الکترونیکــی داریم و عالوه بــر این چندین 
کتــاب  جشــنواره  و  نمایشــگاه  برگــزاری  دوره 
داشــتیم و هدفمــان حمایــت و معرفــی دوســتان 
مترجم و نویسنده و شاعر این انجمن بوده است 
که البته آن هم به دلیل شــیوع کرونا ســه ســال 

است، برگزار نشده است. 
مدیرعامــل انجمــن نابینایان  با بیان اینکه 
بــه هرحــال انجمــن در راســتای ارائــه خدمــات 
فرهنگــی تــالش می کنــد این خدمات را توســعه 
دهــد و اولیــن گام انتشــار بــا خط بریل انتشــار 
نشــریه »نســل مانــا« اســت، گفــت: متاســفانه 
در ارتبــاط بــا خدمــات فرهنگــی، مســئوالن بــه 
ویژه وزارت ارشــاد و فرهنگ اسالمی توجهی به 
نابینایان نداشــتند و اکنون هم به نظر می رســد 
کــه کــم کاری می شــود؛ ولــی ما تــالش می کنیم 
و امیدواریــم تــا جایــی کــه امــکان دارد حقــوق 
دوســتان عزیــز را در ارائــه خدمــات فرهنگــی و 

توســعه آن حفظ کنیم.
جمالــی در پایان گفت: برنامه ما این اســت 
که دستگاه چاپگر بریل وچاپخانه های مستقل و 
مجهــز بــرای این افراد داشــته باشــیم از نابینایان 

عزیز نیز خواهش می کنم که ما را یاری کنند. 

ضعف فرهنگی عامل گرفتاری 
در حوزه های دیگر جامعه

دبیر کل اداره کل بهزیســتی تهران با تاکید 
بــر اینکه امروز برای نابینایان باعث غرور اســت، 
چراکه ماهنامه )نسل مانا( رونمایی شده است، 
خاطرنشــان کــرد: انجمــن نابینایان ایران از ســال 
1391 با رویکرد فرهنگی شروع به کار کرد. دلیل 
ایــن توجــه ایــن اســت که رکــن اصلی هــر جامعه 
فرهنگ است اگر فرهنگ غنی داشته باشیم که 
داریم ولی متاســفانه به آن بی توجهی می شــود، 
مطمنــا اقتصــاد و سیاســت خوبــی را نیز خواهیم 
داشــت. بیشــتر گرفتاری های ما براســاس ضعف 

فرهنگی در حوزه های مختلف است. 
ضعــف  ایــن  داد:  ادامــه  منصورشــادکام 
فرهنگــی ریشــه در انجام ندادن امــور فرهنگی و 
پــی نبردن بــه اهمیت فرهنــگ و توجه نکردن به 
آن اســت؛ اگر فرهنگ درســت اســتفاده کردن از 
غذا و پوشــاک را بلد باشــیم، می توانیم از اسراف 
پیشگیری کنیم، اگر فرهنگ غنی ما همراه تمدن 
اسالمی توام با صلح باشد، بسیاری از مشکالت 

سیاسی ما می تواند، حل شود.
او تصریــح کرد: ماهنامه ای که امروز افتتاح 
دارای  کــه  قــوی  بســیار  بــرای قشــری  می شــود، 

مقایســه  در  و  هســتند  پتانســیل  و  اســتعداد 
بــا افــرادی کــه ایــن مســاله را ندارنــد، در جامعــه 
مغفــول واقــع شــده اند و مســئوالن بــه آنــان بــی 
توجــه هســتند و فرصــت برابــر ندارنــد. بــا وجــود 
اینکــه رئیس جمهــوری بــه مــردم قــول دادنــد کــه 
دولــت جهــادی و مردمــی تشــکیل می دهنــد ولی 
افــرادی  ایــن  از  همچنــان می بینیــم کــه بعضــی 
کــه جدیــدا راس کار آمدنــد بــا ایــن شــعار فاصله 
و  توفیــق  درایــن مجالــس  البتــه حضــور  دارنــد، 
لیاقــت می خواهــد مــا از خودمــان نمی گوییم این 
درس از بزرگان اســت که مســئوالن با همه افراد 
جامعه باید رفتاری خداپسندانه و انسانی داشته 
باشــند. در کنــار ایــن قشــر بایــد قــرار بگیریــم تــا 

حداقل باعث آرامش آن ها باشیم. 
دبیــر کل اداره کل بهزیســتی تهــران تاکیــد کــرد: 
»نســل مانــا« آرزوی دیرینــه انجمــن بــود جــای 
یــک نشــریه در ایــن قشــر خالــی بــود بــا گروهــی 
نتیجــه  ایــن  بــه  و  کردیــم  نابینایــان مشــورت  از 
رســیدیم کــه ایــن ماهنامــه منتشــر شــود امــا در 
کنــار مــا نهادهایــی ماننــد بانک مســکن، شــرکت 
فــن آوا کارت، امیــدان تجارت اروندرود و شــرکت 
پکتوس بودند که در راستای مسئولیت اجتماعی 
خــود عمــل کردنــد وگرنــه بــه هیــچ عنــوان موفــق 
نمی شــدیم مــا باید فرهنــگ مســئولیت اجتماعی 
در کشور را  توسعه دهیم و این دستوری نیست 
کــه مدیــری امــر کنــد تا انجام شــود در کشــوهای 
پیشرفته به عنوان یک وظیفه است، یعنی ردیف 
بودجه مشخصی دارد که این بانک یا شرکت باید 
بخشــی از درآمــدش را صــرف امــور عام المنفعــه 
بــرای گروه هــای خــاص کند البتــه  در کنار دولت. 
بیــش از دوهزارشــرکت در تهــران و بیــش از 25 
یــا 30 بانــک در تهــران وجود دارد ولــی تنها بانک 
مسکن یاری کرد و این نشان می دهد که مدیران 

این بانک فرهنگ مسئولیت اجتماعی را دارند. 
موناکو؛ اولین شرکت ایرانی 

 تولیدکننده محصوالت
با خط بریل

همچنین معاون و قائم مقام شرکت امیدان 
تجارت اروند)موناکو( اظهار کرد: مجموعه موناکو 
در راستای مسئولیت اجتماعی خود و برای دادن 
اعتماد به نفس به جامعه های دارای محدودیت، 
ابتــدا بــرای احقــاق حقــوق مصرف کنندگــی ایــن 
عزیــزان از خــط بریــل روی محصــوالت خــود کــه 
شــامل عطر و ادکلن، آرایشــی و بهداشــتی تولید 
داخل اســت، اســتفاده کرد.پیشــنهاد میکنیم که 
همــه شــرکتها وتولید کننــدگان ار این روش برای 

محصوالت خود اســتفاده کنند و قیمت و ویژگی 
های کاالی خود را روی بســته بندی های خود با 
خــط بریــل درج کننــد تا حقوق مصــرف کننده در 
این جامعه هم رعایت شــود. وچقدر خوب است 
کــه بانک مســکن بعنــوان حامــی اول این انجمن 
از جهــت تامیــن مســکن نیــز بــرای ایــن عزیــزان 

تسهیالتی لحاظ کند.
دکتر سید علیرضا بهبهانی ادامه داد: بعد از 
کسب تجربه در این زمینه به این نتیجه رسیدیم 
کــه کار دیگــری انجــام دهیــم و ســعی کردیــم در 
بخــش ارتباطات مشــتریانمان بــا انجمن همکاری 
ایــن  در  را  نیرویــی  نهایــت  و در  باشــیم  داشــته 
حــوزه اســتخدام کردیــم و بعــد از یــک مــاه به این 
نتیجه رســیدیم که بســیار توانمند هســتند، حتی 
شــاید خیلی بیشــتر از افرادی که از نعمت بینایی 
برخوردارند و به ســایر تولیدکننــدگان و کارفرماها 
توصیه می کنم که واهمه نداشــته باشــند و از این 
افــراد اســتفاده کنید، چراکــه این افراد شــاید دید 
دنیوی ندارند اما چشــم دل دارند واین چشــم دل 
باعث می شود که عمیق تر ودقیق تر تمرکز کنند و 

کار را پیش ببرند.
 او بــا ابــراز امیــدواری از ایجــاد اعتمــاد بــه 
نفــس در افــراد نابینا با آغاز این حرکت از ســوی 
ایــن مجموعــه ادامه داد: به این شــکل این  افراد 
می تواننــد در جامعــه موثــر باشــند و کنــار ســایر 
افراد به تولید و اشــتغال بپردازند به دلیل اینکه 
همــه ایرانــی هســتیم و همــه باهم برای توســعه 

کشور قدم برمی داریم.

فعال و انرژی بخش بودن 
نابینایان هنگام کار

اظهــار  کارت  آوا  فــن  شــرکت  مدیرعامــل 
کرد: حدود شــش، هفت ســال اســت که افتخار 
ارتبــاط و همــکاری بــا انجمــن نابینایــان و اقایــان 
بزرگــوار جاللی، رئیس انجمن نابینایان و منصور 
شــادکام، دبیــر کل اداره کل بهزیســتی تهــران را 
دارم و خوشــحالم که پرتالش هســتند. زمانی که 
مــن مدیریــت این شــرکت را داشــتم  جنــد نفر از 
دوســتان نابینــا جــزو همــکاران مــا بودنــد و نکته 
جالــب ایــن اســت کــه از  حدود 100 نفــری که در 
ســازمان مشــغول بــه کار بودنــد  از وجــود آنهــا، 
انرژی می گرفتند. حضورشــان بســیار فوق العاده 
بــود فعالیــت ایــن عزیــزان بــه همــه کارکنــان مــا 

انگیزه و قوت می داد.
داد:  ادامــه  شــکوهی  مجیــد  مهنــدس 
مجموعه هایی در استان های دیگر کارهای هنری 
می کردنــد و بــه یــاد دارم کــه یک ســالی دو تیمی 

کــه در اســتان گلســتان وکرمانشــاه بودنــد، تابلو 
می بافتنــد و مــا هنــگام ســال نــو به چند شــرکت 
پیشنهاد دادیم که از این تابلوها به عنوان هدایا 
اســتفاده کنند که با شناســنامه ای که پشــت این 
تابلوهــا گذاشــتیم نشــان دادیــم کــه ایــن هدیــه 
یــک هدیــه عــادی نیســت و با چه عشــق و هنری 
بافتــه شــده اســت. توصیــه می کنیم که شــرکتها 
از محصــوالت وتولیــدات این افــراد برای هدایا به 
کارمندانویــا مناســبت هــا اســتفاده کننــد و ایــن 

کمترین حمایت ما از آنهاست.
او در پایــان اعــالم کــرد: دوســتان بــرای این 
نشــریه خیلــی زحمــت کشــیدند و من نتوانســتم 
کاری  آن  رســاندن  ســرانجام  بــه  زودتــر  بــرای 
برایشان انجام دهم؛ ولی در حوزه دستگاه بریل 
کارهایی انجام دادیم و در همایش هم تا آنجایی 

که امکانش باشد، کمک می کنیم. 

همکاری 20 ساله شرکت 
پکتوس و بانک مسکن

مدیرعامــل شــرکت پکتــوس بــا بیــان اینکــه 
باعــث افتخار شــرکت پکتوس اســت که در طرح 
»نسل مانا« همکاری اندکی داشته باشد، اظهار 
کرد: شرکت پکتوس در سال 1370 تاسیس شده 
و تجهیــزات نرم افــزار و ارائــه خدمــات مشــاوره ای 
بــرای دسترســی پذیری از جملــه فعالیت های این 

شرکت است. 
ســعید صادقپور با اشــاره بــه میزبانی بانک 
مســکن خاطرنشــان کــرد: بیــش از بیســت ســال 
طرح هــای  در  بانــک   ایــن  بــا  همــکاری  افتخــار 
مشــترک انجمــن نابینایــان را ایــران داریــم. طرح 
توســعه خدمــات بــرای نابینایان یکــی از کار های 
مشــارکتی پکتــوس و بانــک مســکن اســت کــه از 
ســال 9۴ اجرایــی شــد و یکــی از طرح هــای موفق 
بود همچنین در زمینه دسترســی پذیری خدمات، 
بانک مسکن تا امروز 12 شعبه در 12 مرکز استان 
را بــه ســامانه خدمــات بانکی مجهز کرده اســتکه 
جــادارد تشــکر ویــژه از همــکاری  بانــک مســکن 
داشــته باشــیم چــرا که بــا ایــن ســامانه نابینایان 
می تواننــد، بــدون نیــاز بــه همــراه و بــه صــورت 
مستقل خودشان در شعبه حضور داشته باشند 
و فرم پر کنند، خدمات دریافت کنند و همچنین 
نیــازی بــه حســاب مشــترک ندارنــد. عالوه بر این 
برای دسترسی پذیر بودن نابینایان دادن خدمات 
مشــاوره ای را بــه اینترنــت بانــک، همــراه بانــک و 
ســایت بانک مســکن از یکی دوسال پیش شروع 
کردیم. امیدواریم که سایر شرکت ها هم در هر 

زمینه ای که می توانند انجمن را یاری کنند.

رونمایی از اولین نسخه بریل ماهنامه »نسل مانا« به میزبانی بانک مسکن

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس: ساماندهی رمزارزها پیگیری می شود

 رئیس کل بانک مرکزی: ناظران شرعی
به ساختار بانک ها اضافه می شوند

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار: قسط اول پول صندوق 
تثبیت بازار واریز شد



 . شنبه 2 بهمن 1400 .  سال هجدهم . شماره 4840 .  شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

به شماره  برق  نیروی  انتقال  هوایی  حریم خطوط  نامه  تصویب  ماده11  اجرای  در  و  ایران  برق  سازمان  قانون  از  حاصله  اختیارات  حسب  یزد  منطقه ای  برق  شرکت 
12727/ت/50732 ه - مورخ 2/6/ 1394هیئت محترم وزیران به منظور اطالع ذوی الحقوق احتمالی واقع در حریم خط 63 کیلوولت چهار مداره اردکان – جهان آباد به 

پست نارین قلعه بشرح ذیل اعالم میدارد:
نظر به اینکه به زودی عملیات اجرایی مسیر خط انتقال مذکور به طول 9 کیلومتر به شرح کروکی ترسیمی منتشره )تصویر پیوست( در حوزه میبد آغاز می گردد که برابر 
مصوبه فوق الذکر حریم زمینی الزم الرعایه خط مذکور در طرفین مسیر خط به فاصله 8 متر از تصویر فاز کناری و متصل به آن در سطح زمین می باشد، لذا مالکین و ذوی 
الحقوق با اطالع از مقررات حریم، در صورت داشتن هر گونه حقی و سوالی می توانند حداکثرتا یك ماه از تاریخ درج آخرین آگهی که در دو نوبت ، به فاصله 15 روز در 
همین روزنامه منتشر می گردد مراتب را کتباً به دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات  شرکت برق منطقه ای یزد واقع در یزد – بلوار دانشجو- جنب دانشگاه علم و هنر تلفن 

38250074 اعالم و رسید دریافت نمایند.
ضمناً به آگاهی می رساند هر گونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تأسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن سوخت، انبارداری، دامداری ، باغ و درخت کاری در مسیر 
و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و ایجاد  شبکه آبیاری، حفر قنات و راه سازی در اطراف پایه های خطوط با کسب مجوز الزم نباید کمتر از 3 متر از 
پایه ها انجام گیرد. بهره برداری از معادن باید با هماهنگی و اخذ مجوز و رعایت ضوابط فنی از جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصله بیشتری از حریم زمینی مربوط به 

آن خط از اطراف پایه های آن انجام پذیرد.

 انتشار نوبت اول :1400/11/02 نوبت دوم : 1400/11/17 

» خطر کرونا را جدی بگیریم«
اطـالعیـه

ت اول(
) نوب

جمهوری اسالمی ایران
وزارت نیرو

شرکت برق منطقه ای یزد

شهرداری رشت از ردیف کد اعتباری پیش بینی شده در بودجه مصوب  سال 1400 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز بلوارهای شهر رشت را 
برابر مشخصات مندرج در اسناد 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 د ولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری با حداقل رتبه 5 در رشته آب 

با داشتن اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/11/09 می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: 1400/11/09 لغایت 1400/11/13 از ساعت 07:30 صبح الی 14:30
مهلت ارسال پیشنهاد: 1400/11/14 لغایت 1400/11/24 تا ساعت 14:30

تاریخ بازگشایی: راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 در دفتر کار مدیر مالی شهرداری به نشانی رشت میدان گیل ساختمان مرکزی شهرداری رشت قرائت می شود. حضور 
شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع است.

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1.419.340.340 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی )مدت اعتبار سه ماه( یا به صورت وجه نقد به حساب شماره 64021122122535 
به نام حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه داری شهرداری بانک مهر شعبه طالقانی واریز و ارائه گردد. شرکت کنندگان می بایست سپرده شرکت در مناقصه را ضمن بارگذاری در سامانه ستاد 
در پاکت الف قرار داده و در موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری رشت به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. الزم به ذکر است که ارائه پول یا چک های مسافرتی و یا چک تضمین به عنوان سپرده 

قابل قبول نمی باشد. 
مدت قرارداد: به مدت شش ماه 

* شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

* سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 
* بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری رشت می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس رشت – میدان گیل ساختمان مرکزی شهرداری رشت تلفن: 
33332353 – 33616325

 سید امیرحسین علوی - شهردار رشت تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/02 نوبت دوم : 1400/11/09

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

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد 
هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت www.spgc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های )2841 ( 3131 077   تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبیتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/28 نوبت دوم : 1400/11/02

شناسه آگهی : 1261144
ت دوم( آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

) نوب

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

2000093498000769 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
تقاضای R12 - 0040018 - YK  مناقصه شماره 00/013    شماره مناقصه و تقاضا 

خریدگسکت  از تولید كنندگان داخلی موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
1/377/141/000 ریال مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت50659 ه 
مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد. نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار

27/542/820/000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه

10 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.
آخرین مهلت بارگذاری و  ارسال مستندات ارزیابی كیفی )رزومه( 

در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد 
ارسال می گردد. آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر- شهرستان کنگان- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-پاالیشگاه دوازدهم فاز 22$24 -اداره کاال آدرس مناقصه گزار

منطقه هفت عملیات انتقال گاز در نظر دارد » تأمین خدمات پشتیبانی ، تأسیسات ، خدمات دفتری ، 
تنظیفات و نگهداری فضای سبز ستاد منطقه  عملیات انتقال گاز 7 « را به روش مناقصه عمومی و ارزیابی 
كیفی ) همزمان ( و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به شماره 2000091509000023  
به پیمانكاران واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیان شركت در مناقصه دعوت به عمل می آید 

جهت دریافت اسناد مناقصه و كار برگ استعالم ارزیابی كیفی از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند .
 1-  نام و نشانی مناقصه گزار : منطقه 7 عملیات انتقال گاز

 2-  موضوع مناقصه: تأمین خدمات پشتیبانی ، تأسیسات ، خدمات دفتری ، تنظیفات و نگهداری فضای 

سبز ستاد منطقه 7 عملیات انتقال گاز 
  3-  نـــوع و مبــلــغ ضمانتنامه شـــركت در فـــرآینــد ارجــاع كـــار : 5/042/960/477 ریال مطابق آخرین 

آیین نامه تضمین معامالت دولتی
4 – محل دریافت و تحویل اسناد : 

 )www.setadiran.ir (محل دریافت اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )1-4
2-4( مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1400/11/06 لغایت 1400/11/16  

3-4( زمان تحویل اسناد :  1400/11/30
5-  زمان بازگشایی : 1400/12/01

تذکر : در صورت تغییر تاریخ بازگشایی فعلی )براساس عوامل غیر قابل پیش بینی ( زمان بازگشایی جدید 
از طریق اطالعیه کتبی و سامانه ستاد به اطالع مناقصه گران خواهد رسید .  

6-  محل گشایش پاكات  :  همدان-  بلوار سی متری سعیدیه - منطقه 7 عملیات انتقال گاز 
7-شرایط الزم جهت شركت در مناقصه:

- دارا بودن گواهی صالحیت پیمانكاری از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی در زمینه تأمین خدمات عمومی  
و داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران و کسب امتیاز الزم از کمیته فنی بازرگانی . مابقی شرایط 
الزم جهت شرکت در مناقصه در کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی درج گردیده است . کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه ستاد به آدرس 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 نمایند .  شماره تماس با امور پیمانها : 384120-081  فكس : 38200960-081 داخلی 4    

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/11/02   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/11/06                            روابط عمومی منطقه 7 عملیات انتقال گاز

شناسه آگهی: 1261132 م الف : 1560

فراخوان مناقصه عمومی ) یك مرحله ای(
ت اول(شماره:  87400022

) نوب

      شركت انتقال گاز ایران    
 منطقه 7 عملیات انتقال گاز

زینب غضنفری 
»اســتراتژی مبیــن نــت ایــن اســت کــه در حــوزه  
بنابرایــن  باشــد،  داشــته  خدمــات  ارائــه  ســازمانی 
ســرویس هایی کــه النــچ شــده بــا ایــن هــدف بــود کــه 
ســازمان ها و کســب وکارها را از این زیرســاخت چه در 
الیــه  ارتباطــات چــه در الیه  زیر ســاخت و مراکز داده و 
سرویس های ارزش افزوده ای که مبین نت النچ کرده 
است در واقع شرکت ها و سازمان ها از آن بهره برداری 
کننــد.«؛ ناصــر مــرادی، معاونــت بازاریابــی و فــروش 
سازمانی شرکت مبین نت، در گفت وگو با عصر اقتصاد 

به معرفی این شرکت و اهدافش در بازار پرداخت:
* چندمین دوره  ای است که در نمایشگاه تراکنش 
شــرکت می کنید و هدف شــما از شــرکت کردن در این 

نمایشگاه ها چیست؟
ســال قبــل بــه دلیــل اینکــه مجــازی بــود، شــرکت 
نکردیم . پس از سال 98 امسال دومین سالی است که در 
این نمایشگاه حضور داریم. در واقع استراتژی مبین نت 
ایــن اســت کــه در حــوزه  ســازمانی ارائه خدمات داشــته 
باشد، بنابراین سرویس هایی که النچ شده با این هدف 
بود که سازمان ها و کسب وکارها را از این زیرساخت چه 
در الیه  ارتباطات چه در الیه  زیر ساخت و مراکز داده و 
ســرویس های ارزش افــزوده ای کــه مبین نت النچ کرده 
است در واقع شرکت ها و سازمان ها از آن بهره برداری 
کنند؛بنابرایــن هدف ما این اســت که ســرویس هایمان 
را در معــرض ظهــور بگذاریــم. ســازمان ها و نهاد هــای 
مختلف ببینند و با آن آشــنا شــوند و هرچند که خیلی 
از سازمان ها به خصوص در حوزه  بانکی ما سال هاست 
کــه در ایــن حــوزه مشــغول کار هســتیم خدمت رســانی 
می کنیم و بانک ها آشنایی زیادی با برند مبین نت دارند. 
تقریبا تمام بانک ها غیر از یکی دو بانک مشتری فعال ما 

هستند. بیش از چهار، پنج سال است که ما به بانک ها 
سرویس می دهیم.  بایستی در اینجا به عنوان یک بازوی 
آی سی تی و آی تی در کنار بانک ها باشیم این جزئی از 
وظیفه  ماست. بنابراین حتما در این نمایشگاه ها شرکت 
می کنیم. در سایر نمایشگاه ها که حوزه  تخصصی خودمان 
است چه الیه ارتباطات چه آی تی حضور خواهیم داشت 
و هــر بار ســرویس جدیدی را ارائــه می دهیم. اکنون در 
این نمایشــگاه در مقایســه با نمایشــگاه تلکام که چند 
هفته پیش بود دو سرویس جدید رونمایی کردیم و این 
نشان می دهد که ما واقعا نگاه خیلی حرفه ای به حوزه ی 

سازمانی داریم .
* ســرویس های جدید مبین نت و سرویس هایی 

که به بانک ها ارائه کرده اید را تشریح کنید.
مبیــن نــت بــه عنــوان یــک الیــه زیرســاخت و یک 
ســرویس که تقریبا از 9 ســال پیش تاکنون در حوزه ی 
خدمات ارتباطی به بانک ها سرویس می دهد، اکنون با 
تغییر فناوری از وایمکس به tdlt  فناوری ما خیلی در الیه 

ارتباطات بی سیم بسیار به روزتر شد .
االن درباره پهنای باند باال به صورت بیسیم در حال 
ارتباط دادن  شعب بانک ها و ای تی ام ها  هستیم. در 
واقــع نقاطــی کــه بانک این خدمات  مد نظرش اســت به 
صورت  Sla و پشتیبانی ، بیست و چهار ساعت در هفته 

فعال است که خیلی برای بانک ها اهمیت دارد.
به هرحال تراکنش های مالی  بین این شبکه رد و 
بدل می شود و در دسترس بودن نرخ دسترس پذیری برای 
بانک ها بسیار مهم است، مزیت رقابتی ما در سرویس 
Sla  پشتیبانی بیست و چهار ساعت در هفته و خدمات
هست که به  مشتریانمان می دهیم و این برای بانک ها 

خیلی حایز اهمیت است. 
یکی دیگر از مزیت ها در  این سرویس این است 

که به محض درخواست بانک مبنی بر اینکه شعبه  ای 
تی ام ،وی تی ام ، کش لس به نقطه ای متصل شود، ما 
در کمتر از 24 ساعت تا 48 ساعت، می توانیم به راحتی 

شبکه اختصاصی برای آن بانک متصل کنیم .
 یکی دیگر از مزایای مبین نت در مقایسه با  بقیه 
اپراتورها  این بود که در الیه  بدنه فنی و ستادی ما  نقش 
B2B و پشتیبانی خودمان را در کنار بانک ها ایجاد کنیم 
و این مفهموم آی سی تی و آتی را به آن ها منتقل کنیم 
یعنی ما بخشی از آی تی و آی سی تی سازمان خودمان را 
تلقی می کنیم که بتوانیم بهترین سرویس را ارائه بدهیم 

تا بیزینس آن ها به خوبی پیش برود.
 بقیه سرویس هایی که  آوردیم در واقع سرویس های 
مبتنی بر رایانش ابری است یعنی در الیه  yas سرویس 
مرکز داده مان را در الیه Yas فراهم کردیم؛ یعنی رایانش 

ابری درست کردیم . 
کلود رو آوردیم باال و روی همین شبکه  اختصاصی 
می توانیــم کلودهــای اختصاصــی بــه ســازمان ها بدهیم ؛ 
همچنین روی یک سری سرویس های قابل هوشمندسازی 
و پایه iot فراهم می کنیم.  یکی از آن ها، نظارت تصویری 

است که در نمایشگاه تلکام رونمایی شد.
* در مــورد انتقــال ســرویس دیجیتال ســاینج به 

عنوان پلتفرم تبلیغات هم توضیح دهید.
در حــال انتقــال ســرویس دیجیتــال ســاینج را بــه 
عنوان پلتفرم تبلیغات در شعب را بانک ها هستیم؛ یعنی 
می توانیــم در الیــه  ابری به آن ها پلتفرمی را ارائه دهیم 
که به صورت متمرکز  تبلیغات داخلی شعب خودشان 

را مدیریت کنند.
 این خدمات برای اولین بار در هفتمین نمایشگاه 
تراکنش رونمایی شده است و در واقع رونمایی از شروع 
یــک ســرویس بــزرگ و به روز نیــز در دســت داریم و آن 

ســرویس استیون اســت که در واقع با مشارکت بخش 
خصوصی و دانش بنیان ارائه می دهیم. سرویس استیون 
که در حوزه  بانکداری در کل دنیا ترند است را که در واقع 
قابلیت مدیریت ارتباطات را به مجموعه  بانکی تا الیه های 
باال و الیه اپلیکیشــن به ســازمان هدف می دهد؛ یعنی 
واحد انفورماتیک بانک می تواند، خدمات ارتباطی و کامال 
N2N مدیریت کند این یک هوشمندی را به مجموعه ی 
بانک ها می دهد که خدماتشان را بهتر و به روز تر کنند.
 ایــن مجموعــه ی ســرویس ها را مــا در نمایشــگاه 
رونمایی کردیــم؛ عالوه بــر اینکه همانطــور که می دانید؛ 
ما در واقع خدمات ســازمانی همراه اول را هم در ســبد 
محصولمــان داریــم و  بــا برنــد همــراه اول کســب و کار 
توانستیم، سیم کارت های سازمانی، ارتباطات ای پی ان  
اختصاصی به بانک ها را همگرا کنیم و با سرویس های 
مبین نت به مخاطبان خودمان و سازمان ها ارائه دهیم .
این می تواند برای ســازمان ها حالت اختصاصی یا 
انحصاری ایجاد کند که دو اپراتور شــبکه شــان را با هم 
ترکیب کردند در الیه سرویس های با ارزش افزوده باال به 
سازمان ها می دهند. چیز دیگری که  به عنوان یوزکیس 
در حــوزه شــهری آوردیــم و در ایــن نمایشــگاه رونمایــی 
کردیم، سرویس جابار هست که الکرهای هوشمند در 
سطح شهر می توانند، مدیریت کنند. با همراهی هلدینگ 
فاخر نمونه ای از سرویس های مبین نت که الکر هوشمند 
را در زیرساخت ارتباطی مرکز داده اش و پلتفرمش را  در 
اختیار هولدینگ گذاشت آن هم الکرش را آورد و در واقع 
توانستیم یوزکیس آی او تی در نمایشکاه نشان دهیم.

جابار در حوزه  الجســتیک خیلی کاربرد دارد؛ ولی 
چون نمایشگاه تم هوشمندسازی شهر و شهر هوشمند 
را داشــت مــا بــه عنــوان یک نمونــه که اخیرا قــراردادش 
رونمایی شده است و در بازار هم استفاده می شود و قابل 

مشاهده برای بازدیدکنندگان نیز هست.
* کرونا چه تاثیری روی کسب وکار شما داشت؟

قطعا ما نیز دو ســال ســخت و پر فشــار را تحمل 
از  ایــن منظــر کــه توقــع ســازمان ها  از  البتــه  کردیــم؛ 
مجموعــه  مــا زیــاد شــد؛ مخصوصــا در حــوزه  ویدیــو و 
ویدیوکنفرانس هایشان برای ارتباطات گرفتن در جلساتی 
که برگزار می شد و ما نیز برای آن ها پلتفرم هایی فراهم 
کردیم و به سرعت زیرساخت هایمان را گسترش دادیم. 
کاری که باید در دو سه سال آینده طبق پلن قبل از کرونا 
انجام می دادیم. و طی یک سال زیرساخت های شبکه را 
گسترش دادیم.  یک مرتبه حجم ترافیک تبادل حتی در 
حوزه  سازمانی چندین برابر شد. ما با مشتریانی مواجه 
شدیم که مانند بانک ها می خواستند، کارشناس هایشان  
دورکار باشــند، ولــی بیزینسشــان هــم فعال باشــد،  به 
ســرعت ظرف همان ماه های اولیه ســرویس ای پی ان با 
همراه اول فراهم کردیم. با ســیم کارت های اختصاصی 
که در سازمان ها داشتیم، این  کارشناس ها و مدیران از 
داخل  منزلشان با پهنای باند خوب چه به صورت مودم 

و چــه بــه صــورت ســیم کارت ارائــه کنیــم و  شــاید بتوان 
گفت:یکــی از فســت اکشــن هایی بــود کــه بالفاصله در 

شروع بحران  مدیریت کردیم .
در ادامــه نیز به ســرویس هایی کــه بتواند به روی 
بســته  های دیجیتــال کمک کند، هدف گــذاری کردیم که 
همان بحث دوربین های مداربسته است که خیلی کمک 
می کند، نیروهای مقیم کمتری داشته باشند این موارد 
بیشتر رویکرد ما برای آوردن سرویس های جدید بود که 
ما نیز ســعی کردیم که به ســرعت خودمان را برای این 
موضوع االین کنیم؛ شاید سخت ترین بخشش باال نگه 
داشتن شبکه بود، با وجود اینکه پهنای باند فشار زیادی 
روی شــبکه بــود و کارشناســی فنــی ما واقعا شــبانه روز 
تالش کردند . در مساله  کرونا آی تی من ها و کسایی که 
شبکه را نگه می داشتند از جان خودشان مایه گذاشتند 
تا شبکه را باال نگه دارند که هم مردم و کسب وکارها و 
هــم بخش هــای آموزش و مدارس خیلی از  این فرصت 
استفاده کردند و حداقل ضرر را سازمان ها و شرکت ها در 

این دوران داشتند .

یــک شــرکت دانش بنیــان بــا اســتفاده از 
و  کیفیــت  بهبــود  ایرانــی،  متخصصــان  تــوان 
ماندگاری جنین گندم را با استفاده از فناوری 
پالســمای سرد برای استفاده در صنایع غذایی 

کشور بومی سازی کرد.
ایــن  مدیرعامــل  بدخــش،  محمدحســن 
شــرکت فنــاور نانویی روز پنجشــنبه در گفت و 
گو با ایرنا در خصوص این دستاورد توضیح داد: 
جنیـن گنـدم یـا گیاهـک گندم" یکی از محصوالت 
فرعی در کارخانجات تولیدکننـــده آرد اسـت که 
به دلیـل دارا بـودن انـواع ویتامین هـا، چربـی و 

فیبـر، ارزش غذایی باالیی دارد.
 وی خاطرنشــــان کـــــرد: عـــــدم قـــابــلیــــــت 
نگهـــداری آن، مشـــکل اصلی در خصـــوص ایـن 
محصـــول با ارزش غذایی باال اســت کـــه باعث 
می شــود در مدت زمـــان کوتاهـــی این محصول 

تغییـر طعـم داده و فاسـد شـود.  
این فناور اظهار داشــت: به همیـــن دلیـــل 

بـــه عنـــوان  بـــا ارزش، بیشـــتر  ایـــن محصـــول 
خـوراک دام و طیـور اسـتفاده می شـود، بـا در نظـر 
گرفتـن فعالیـت آنزیم های لیپولیتیکی بـه عنوان 
عامـل اصلی کاهـش مانـدگاری جنین گنـدم و با 
توجه بـــه ویژگی هـای فناوری "پالسـمای سـرد"، 
بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته جهان به منظور 
گســـترش کاربــرد پالســـمای ســــرد در صنایـــع 
غذایـی، کشـاورزی و صنایــع وابســته، اقــدام بــه 

ســرمایه گذاری در ایــن حوزه کرده اند.  
بدخش یادآور شد: تاکنون پژوهش هـــای 
زیادی تأثیـــر پالســـمای ســـرد در غیرفعالســازی 
اثبـــات  را  میکروبـــی  هـــای  گونــه  از  بســـیاری 
کرده انـــد، ایــن بــار نیز ما به عنوان یک شــرکت 
ایـــن  پالســـما  حـــوزه  در  فعـــال  نانویــی  فنــاور 
فنـــاوری را در زمینـــه کاهــــش بــــار میکروبــــی و 
غیرفعالســــازی آنزیــم هــــا در مـــواد غذایــــی و 

گیاهـان دارویــی بــه کار گرفتـه ایم.
 وی گفــت: ایــــن مجموعــه فنــاور موفـــق 

شـــده بـــا اســـتفاده از فنـــاوری پالســـمای سـرد، 
گام ارزشـــمندی در جهـــت تبدیـــل جنیـن گنـدم 
از محصـــول جانبـــی و یـــا دور ریـــز صنعتـی، بـه 
محصـول تجـاری بـا ارزش غذایـی بـاال در بـردارد.
مدیرعامــل ایــن شــرکت فناور افزود: ایــــن 
مجموعـــه همچنیـن در زمینــــه اصــالح بذرهــای 
کشــــاورزی و میکــروب زدایــــی ســــطوح مــــواد 
غذایــــی بــــا کمــک پالسـمای ســــرد نیـز فعالیـت 

دارد.  
بدخــش از مزایــای اقتصــادی و فنــی ایــن 
محصول را امکان ذخیره بلندمدت جنین گندم، 
کاهــش بــار میکروبــی، حفــظ کیفیــت و ارزش 
غذایــی محصــول و مقــرون بــه صرفه بــودن آن 

عنوان کرد.
بــه گزارش ایرنا، ایــن محصول یکی از ۵۵ 
محصــول فناورانــه نانــو اســت که در نمایشــگاه 
چهار روزه فناوری نانو در خانه نوآوری و فناوری 

ایران  رونمایی شد.

معاونت بازاریابی مبین نت: تغییر فناوری از وایمکس 
به TDLT  منجر به به روز شـدن مبیـن نـت شـد

بهبود کیفیت جنین گندم با بومی سازی فناوری 
پالسمای سرد در صنعت غذایی
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تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص آروبنـد رزیـن تجهیـز برتـر درتاریـخ 1400/10/26 بـه شـماره ثبـت 590138 بـه شناسـه ملـی 14010697779 ثبـت و امضـا ذیـل 
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :1- خریـد، فـروش، توزیـع تجهیـزات پزشـکی - ارائـه خدمـات 
بهداشـت و درمـان - جمـع آوری، پـردازش و مطالعـه، طراحـی، مشـاوره و انتقـال تکنولـوژی، تعمیـر، تولیـد، نصـب و راه انـدازی، پشـتیبانی و خدمـات در زمینـه 
تجهیزات رایانه ای، تجهیزات پزشکی، تجهیزات توانبخشی، سیستم های الکترونیکی، تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات بیمارستانی و کلینیکی، هوشمندسازی 
و اتوماسـیون، اینترنـت اشـیا، انـواع تجهیـزات و سیسـتمهای الکترونیکـی و مکانیکـی - طراحـی، توسـعه و تولیـد تجهیـزات هوشـمند توانبخشـی - برگـزاری کارگاه، 
نشسـت هـای تخصصـی، نمایشـگاه و رویدادهـای مرتبـط بـا حـوزه فعالیـت شـرکت بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی در داخـل و یا خارج از کشـور. - شـرکت در 
مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت - اخذ وام و تسهیالت از کلیه 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری. - استفاده از تسهیالت و اعتبارات دولتی پس از اخذ مجوزهای الزم. - انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی و تجاری اعم از 
خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه محصوالت و کاالهای مجاز. - اخذ نمایندگی از شرکتها، سازمانها و موسسات معتبر داخلی و بین المللی در زمینه موضوع 
فعالیـت شـرکت. - اعطـای نمایندگـی و ایجـاد شـعب در داخـل و خـارج از کشـور طبـق قوانیـن جـاری کشـور. - انجـام هرگونـه فعالیـت در راسـتای اهـداف شـرکت. - 
انجـام کلیـه مـوارد فـوق پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیصـالح. درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان تهران ، شهرسـتان تهران ، بخش مرکزی ، شـهر تهران، محله باغ صبا-سـهروردی ، کوچه سـنندج ، خیابان شـهید اسـتاد 
مطهری ، پالک 94 ، کانتر D ، طبقه اول ، واحد 150 کدپستی 1578775528 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 
10000 سهم 1000 ریالی تعداد 7700 سهم آن با نام عادی تعداد 2300 سهم آن ممتاز الف- در مجامع عمومی با موضوع جلسه انتقال سهام، انتخاب بازرسین، 
تصویـب ترازنامـه و صورتهـای مالـی و عملکـرد سـالیانه شـرکت، تنفیـذ معامـالت ذیـل مـاده 129 قانـون تجارت، تصویب گـزارش مدیران در خصـوص امور مربوط به 
سال مالی شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین سهامداران، حق رأی سهم ممتاز برابر با 4 رأی می باشد. ب- در مجامع عمومی با موضوع جلسه انتخاب اعضای 
هیات مدیره، در صورتی که اعضای هیات مدیره 3 نفر باشند، حق رأی هر سهم ممتاز برابر با 2 رأی و در صورتی که اعضای هیات مدیره 5 نفر باشند، حق رأی 
هر سـهم ممتاز برابر با 2 رای خواهد بود. ج- در مجامع عمومی فوق العاده با موضوع جلسـه افزایش سـرمایه، حق رأی هر سـهم ممتاز برابر با 2 رأی می باشـد. 
د- در مجامـع عمومی فـوق العـاده بـا موضـوع جلسـه انحـالل شـرکت و نحـوه تصفیـه آن، تغییـرات در مـواد اساسـنامه از قبیـل تبدیـل نـوع سـهام و یـا ویژگیهـای هر 
سـهم و انتشـار اوراق قرضه، حق رای هر سـهم ممتاز برابر با 8 رای می باشـد. مبلغ 10000000 ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی شـماره 219.1401.00ص 
مـورخ 1400/10/05 نـزد بانـک پاسـارگاد شـعبه مطهـری بـا کـد 219 پرداخـت گردیـده اسـت اعضـا هیئـت مدیـره آقـای بابـک وفائـی به شـماره ملـی 0063574519 به 
سـمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سـال آقای فرهنگ شـرافتی به شـماره ملی 0080080741 به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سـال و به 
سـمت مدیرعامل به مدت 2 سـال آقای محمد مهدی جعفری همدانی به شـماره ملی 0054282101 نماینده حقوقی ، اندیشـمندان نوآور سـرزمین پاسـارگاد به 
شناسـه ملـی 14003967068 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : حـق امضـاء کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت از 
جملـه چـک، سـفته، بـرات، قراردادهـا بـا امضـای مدیرعامـل و رئیـس هیـأت مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهر شـرکت و اوراق عادی، مراسـالت، تفاهم نامه ها و مناقصه 
ها با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه بازرسـان آقای مهدی جعفرزاده اسـکوئی به شـماره 
ملی 0921834764 به سـمت بازرس اصلی به مدت 1 سـال آقای علیرضا بحرینیان به شـماره ملی 1292371544 به سـمت بازرس علی البدل به مدت 1 سـال 
روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضوع فعالیـت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد .

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1263453(

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400
به اسـتناد ماده 12 قانون ثبت اسـناد و امالک کشـور و ماده 59 آئین نامه مذکور امالکی که در حوزه ثبتی شهرسـتان گرمسـار در سـه ماهه سـوم سـال 1400درخواسـت ثبت بعمل آمده جهت اطالع عموم 

بـه ترتیـب شـماره پـالک و بخـش بـه شـرح ذیـل آگهی می شـود : 
پالک 2- اصلی واقع در قلعه نو گرمسار

شماره 1913 فرعی به نام میترا صادقی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین قسمتی از نهر متروکه به مساحت 52/65 متر مربع
شماره 1920 فرعی به نام آقای وهاب اختیاری فرزند علی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین قسمتی از نهر متروکه به مساحت 32/35 متر مربع

پالک 9 – اصلی واقع در لجران اربابی
شـماره 1253 فرعی مفروز و مجزا شـده از پالک 32 فرعی از 9 اصلی به نام سـامیار زندی فرزند اسـماعیل نسـبت به دو سـهم مشـاع از 12 سـهم . رحیم ر ضایی فرزند سـیف اله نسـبت به یک سـهم مشـاع 
از 12 سـهم . حجت اله سـتارزاده فرزند نعمت اله نسـبت به یک سـهم مشـاع از 12 سـهم . فرامرز زندی فرزند میرزا اقا نسـبت به دو سـهم مشـاع از 12 سـهم . حسـین زندی فرزند ابراهیم نسـبت به دو سـهم 
مشـاع از 12 سـهم . محمدرضا زندی فرزند غالمرضا نسـبت به یک سـهم مشـاع از 12 سـهم . محمد زندی فرزند شـعبانعلی نسـبت به دو سـهم مشـاع از 12 سـهم و خانم زهرا اخالقی فرزند فضل اله نسـبت 

به یک سـهم مشـاع از 12 سـهم از چهار و نیم دانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت 3844/41 متر مربع
پالک 27- اصلی واقع درناروهه بنکوه 

شماره 128 فرعی به نام قاسم اسماعیلی فرزند علی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با حقابه به مساحت 1775/91 متر مربع  
لذا برابر ماده 16- قانون ثبت اشـخاصی که به امالک آگهی فوق اعتراض دارند اعتراض خود را از تاریخ اولین روز انتشـار به مدت 90 روز به اداره ثبت اسـناد تسـلیم و رسـید دریافت نمایند و نیز با توجه به 
ماده 17- قانون ثبت چنانچه بین متقاضی ثبت و دیگران در دادگاه اقامه دعوی شـده باشـد گواهی دادگاه مبنی بر جریان دعوی را در موعد مقرر مذکور اخذ و ارائه نمایند و اال حق آنان سـاقط خواهد شـد 
ضمنا در اجرای تبصره 2 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب 1373/03/25 اعتراض به تقاضای ثبت امالک فوق االشعار باید توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مراجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد و ضمنا حقوق ارتفاقی در هنگام تحدید حدود مشخص خواهد شد.  شناسه : 1262527
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/2 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/1                                                                                    رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار- علی اکبر شاه حسینی 

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی کامیون کشنده ولوو اف . اچ 12 )2*4( 
شـماره پـالک 961 ع 46 ایـران 19 - مـدل 1380 شـماره موتـور 
265384 شـماره شاسـی 2T830831  بـه نـام کامبیـز الماسـی 

مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد. 

مفقودی
برگ سبز– سند کمپانی – کارت سوخت – بیمه نامه و اصل سند  مربوط 
به سواری پژو  پارس شماره پالک   867 م 71 ایران 19 - مدل 1389شماره 
موتـور12489312173 شـماره شاسـی NAAN21CA6BK445973 بـه نـام 

پوریا فخری مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد. 

آگهی فقدان سند مالکیت 
وراث مرحـوم جـواد زنـدی بـه اسـتناد 2 بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـا 
شـهود و بـه گواهـی دفترخانـه شـماره 9 گرمسـار رسـیده مدعـی مـی باشـد کـه 
سـند مالکیـت سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ پـالک 10/770 واقـع در بخـش 
گرمسـار مـورد ثبـت – جلـد 63 صفحـه 22 بعلـت جابجایـی مفقـود و مالـک 
درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت لـذا مراتـب به اسـتناد 
مـاده 120  آئیـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد 
خـود میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را 
بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد 
تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد و اال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن 
واخواهـی و در صـورت اعتـراض اصـل اسـناد ارائـه نشـود نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد. شـماره چاپـی سـند 

574452  -  شناسـه: 1263417
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار- علی اکبر شاه حسینی

 صادرات اصفهان
چهار برابر واردات 

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اصفهــان 
اعالم کرد که حجم کاالهای صادراتی از این استان چهار 
برابــر واردات آن اســت کــه مثبــت بــودن تــراز تجــاری در 

اصفهان را نشان می دهد.

ایرج موفق دیروز در گفت وگو با ایرنا افزود: ســال 
۹۸ بیش از یک هزار و ۲۵۵ قلم کاال و در سال گذشته 
هــم یــک هــزار و ۴۲۱ قلــم کاال بــه صــد کشــور جهان از 
اصفهان صادر شــد که نشــان دهنده ظرفیت قابل قبول 
اســتان در این زمینه اســت که باید بیش از پیش مورد 
توجــه قــرار گیــرد. او بــا بیــان اینکــه عــراق، پاکســتان، 
بیشــترین  چیــن  و  ارمنســتان  ترکیــه،  افغانســتان، 
واردکنندگان محصول از ایران به شــمار می روند، ادامه 
داد: بایــد حجــم صــادرات اســتان را افزایــش دهیــم یــا 

کاالهایی را در فرآیند صادرات استان اضافه کنیم.
رئیــس ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت اصفهان با 
توجــه بــه مثبــت بودن تــراز تجاری این اســتان، اظهار کرد: 
مثبــت بــودن تــراز تجــاری بــه مــا کمــک بزرگــی می کنــد که 

بتوانیم به سمت توسعه صادرات استان حرکت کنیم.
او اضافــه کــرد: ۱۱ میــز توســعه صــادرات ملــی در 
اســتان اصفهــان وجــود دارد کــه اکنون تنها اســتان های 
تهران و اصفهان هر کدام دارای این تعداد میز صادراتی 
هســتند و ســایر اســتان ها هر کدام دارای یک یا ۲ میز 

کاالهای صادراتی هستند.
موفــق خاطرنشــان کــرد: اصفهــان در زمینــه ثبــت 
ســفارش کاالها هم رتبه دوم کشــور را دارد و این ثبت 
ســفارش کاالها شــامل ماشــین آالت، خطــوط تولیدی و 

تکنولوژی می شود.
همــه  کــرد:  بیــان  اصفهــان  ســازمان صمــت  رئیــس 
اقدامات الزم در زمینه ثبت ســفارش در ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت انجام می شــود و در 3 ســال گذشــته یک 
هــزار و ۱۱3 کارت بازرگانــی جدیــد صــادر شــده و ۲ هــزار و 
3۸۵ کارت بازرگانی با همکاری مشــترک سازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت و اتــاق بازرگانــی در اســتان تمدیــد شــده 
اســت. موفــق گفــت: تعداد شــرکت های مدیریــت صادرات 
اســتان اصفهان در 3 ســال گذشــته از ۲ شــرکت به هفت 

شرکت افزایش پیدا کرده است.
افزایــش  و  تقویــت  بــرای  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  او 
شــرکت های مدیریــت صــادرات در اســتان تــاش کنیــم، 
افــزود: یکــی از نقاط ضعــف این شــرکت ها، فعالیت آن ها 
بــه صــورت ســطحی اســت و در صورتــی که این شــرکت ها 
بــه صــورت تخصصــی و عمقــی کار کننــد، بســیار موفق تــر 

خواهند بود.
تــراز تجــاری یا صادرات خالص تفاوت میان واردات و 
صــادرات خروجــی در یــک دوره معیــن در اقتصاد را نشــان 
می دهد؛ اگر صادرات بیشتر از واردات باشد، مقدار مثبت 

به نام مازاد تجاری مشخص می شود.
چدن، آهن و فوالد بیشترین سهم تولیدات صادراتی 
استان اصفهان محسوب می شود و پس از آن فراورده های 

نفتی، فرش و کفپوش باالترین میزان صادرات را دارند.

خبـــــــــــــــــر

ورود یک رام قطار شهری 
شامل 5 واگن به شیراز

رام قطــار  ایــن  آییــن ورود  شــهردار شــیراز در 
شــهری  ارزش ایــن واگن هــا را ۱۸۰ میلیــارد تومان به 

نرخ امروز عنوان کرد.
سیداحســان اصنافــی تصریــح کــرد: ۲۰ دســتگاه 
واگن به وســیله کارخانه در ابهر تولید شــده است که 
بــا پیگیری هــا پنج دســتگاه به شــهر شــیراز اختصاص 

داده شد.
او بــا یــادآوری اینکــه آخرین رام قطارها در ســال 
۹۶ وارد شــیراز  شــده بود، اضافه کرد: با حمایت های 
اســامی شــهر شــیراز و تاش هــای  اعضــای شــورای 
عنــوان  بــه  واگن هــا  ایــن  شــهری  قطــار  مجموعــه 

چهاردهمین رام قطار شــهری وارد شیراز شد.
شــهردار شــیراز ادامــه داد: رونــد احــداث خط دو 
متــرو از میــدان قهرمانــان در میــان رود تــا میــدان امام 
حســین بــا تــاش مجموعــه مدیریــت شــهری ســرعت 
بیشــتری یافتــه و ریل گــذاری فــاز نخســت خــط دو بــه 
اتمام رسیده است، همچنین در ایام دهه فجر تست 

گرم خطوط آغاز می شود.
شــهردار شــیراز خاطرنشــان کــرد: تــاش داریــم 
که در هفته دولت ســال آینده مســافرگیری خط ۲ از 

ایستگاه قهرمانان تا امیرکبیر آغاز شود. 
اصنافــی بــا بیــان اینکه برای کاهــش زمان انتظار 
بــه ۷ دقیقــه، ۱۶۵ واگن دیگر مورد نیاز اســت، افزود: 
طی دو روز گذشــته با حمایت اعضای شــورای اسامی 
شــهر و نماینــدگان شــیراز در مجلــس پیگیــر بحــث 
فاینانــس بــرای ۱۶۵ واگــن مــورد نیــاز شــیراز بودیــم و 

مراحلی از کار انجام شد. 
اوراق  میلیــارد   ۴۵۰ همچنیــن  داد:  ادامــه  او 
مشــارکت اختصــاص یافتــه بــه شــیراز در ســال جاری 
را بــه ۸۵۰ میلیــارد تومــان افزایــش پیدا کــرد که ۲۵۰ 
میلیارد تومان برای اتوبوس و مابقی برای مترو اســت 

تا جهشی در تکمیل خطوط مترو داشته باشیم.
محمدتقــی تــذروی، نایــب رئیــس شــورا و رئیس 
کمیسیون حمل ونقل شورای اسامی شهر شیراز، نیز 
گفت: یک قدم بلند برای متروی شیراز برداشته شد.
رئیــس کمیســیون حمل ونقــل و ترافیــک شــورای 
اســامی شهر شــیراز از مجموعه شــهرداری و سازمان 
حمل ونقــل ریلــی بابت پیگیری ورود ایــن تعداد واگن 

تقدیر کرد.
تــذروی افــزود: تــاش شــورای اســامی شــهر در 
دوره ششــم ایــن اســت کــه خواســته های شــهروندان 
همچــون توســعه متــرو را عملیاتــی کنیــم، حمل ونقل 
عمومــی را گســترش و بــار ترافیکــی شــهر را کاهــش 

دهیم.
اســتانداری  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
فــارس نیــز در ایــن مراســم بیــان کــرد: ایجــاد موازنــه 
اهمیــت  از  کــه  اســت  مســائلی  از  کانشــهرها  بیــن 
باالیــی برخــوردار اســت و به همین دلیل پیگیری شــد 
تــا مجموعه ریلی شــیراز به تعداد واگن های بیشــتری 

مجهز شود.
محمودرضــا رضایــی کوچــی عنــوان کــرد: در طرح 
جامــع حمل ونقــل شــیراز قاعــده ایــن بــوده کــه ۶ خط 
ریلــی بــرای ایــن کانشــهر طراحی شــود که خــط ۱ آن 
اجرایی شــده و بخشــی از خط دوم آن هم سال آینده 
اجرا خواهد شد. عملیات ایستگاه خط 3 آغاز شده و 

خط چهار هم در دست مطالعه است.
او گفــت: بــا پیگیــری شــورای شــهر و شــهرداری، 
شــهرداری شــیراز موفق شــد واگن های مترو را به این 
شــهر اختصاص دهــد و فاکتوری کــه تأثیرگذاری قطار 

شهری را مشخص می کند، سرفاصله انتظار است. 
اســتانداری  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
فــارس ادامــه داد: بایــد از ظرفیت هــای دیده شــده در 
بودجــه ملــی بــرای توســعه حمل ونقــل عمومــی بهــره 
بــرد و از ســوی دیگــر شــهرداری نیــز بحــث فاینــاس و 
جذب سرمایه گذاری خارجی را پیگیری تا با وجود این 
ظرفیت ها و افزایش ســرعت عملیــات عمرانی فرصت 
خوبی در اختیار شــهرداری اســت تا طی ۴ ســال آینده 

سرفاصله زمانی را کاهش دهد.

خبـــــــــــــــــر

آگهی تغییرات شرکت ترا رسام پاسارگاد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 587239 و شناسه ملی  14010541210  

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ 1400/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محـل شـرکت در واحـد ثبتـی تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، 
بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه آرارات ، خیابـان ونـک ، کوچـه )یـاس( ، پالک -1 ، 

طبقـه سـوم ، واحـد 5 کـد پسـتی 1991845186 تغییـر یافـت  .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1263462(

آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام 
به شماره ثبت 199336 و شناسه ملی 10102411479 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1400/08/24 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـای محمـد 
مردانی شهر بابک به کد ملی 3149106737 به نمایندگی از شرکت فناوران طلوع شبکه به شناسه 
ملی 10740049600 به سـمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسـان متولیان به کد ملی 0057901181 
بـه نمایندگـی از شـرکت خدمـات ارتباطـی رای تـل بـه شناسـه ملـی 10103330398 بـه سـمت عضـو 

هیئـت مدیـره بـرای باقـی مانـده مهلـت هیئـت مدیره تعییـن گردیدند .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1263470(

رئیــس ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی 
خراســان جنوبــی تاکیــد کــرد کــه بــا توجــه بــه 
ظرفیــت نســبی و خــوب معــدن بــرای اســتان 
جریــان توســعه خراســان جنوبــی از ۲ بخــش 

معدن و تجارت می گذرد.
مرتضــی صفــدری زاده، مدیــر امــور شــعب 
بانک تجارت خراســان جنوبی پنج شنبه گذشته 
و  معــدن  افــزود:  ســازمان  ایــن  از  بازدیــد  در 
بــازوی محــور توســعه در خراســان  تجــارت، ۲ 
جنوبــی اســت و نگاه هــا بایــد به ســمت تولید و 
معدن بیشتر گرایش یابد. او از خراسان جنوبی 
بــه عنــوان عســلویه معدنــی ایــران یــاد کــرد و 
گفت: عملیات اجرایی پروژه تولید فروســیلیس 
تومــان  میلیــارد   ۸۰۰ حــدود  ســرمایه گذاری  بــا 
همزمــان بــا دهه فجر در منطقــه ویژه اقتصادی 

خراسان جنوبی آغاز می شود.
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  ســازمان  رئیــس 
ویــژه  منطقــه  کــرد:  اظهــار  جنوبــی  خراســان 
گرایش هــای صنعتــی،  بــه  توجــه  بــا  اقتصــادی 
تجــاری، خدماتــی و حمایتــی تــاش کــرده تــا به 
میزان سرمایه گذاری های متقاضیان برای حضور 

در عرصه فضای کسب وکار تاش کند.
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  صفــدری زاده 
خراســان جنوبی را یکــی از موتورهای محرک در 

اســتان دانست که متناســب با فضای اقتصادی 
حاکم تاش می کند تا بهترین دســتاورد را برای 

جامعه اطراف خود داشته باشد.
او بــا بیــان اینکــه منطقــه ویــژه اقتصــادی 
صــادرات  توســعه  خدمــت  در  کــه  دارد  تــاش 
کاالهــای ایرانــی بــه کشــور افغانســتان باشــد، 
افزود: در حوزه ســایت مرزی یکی از مزیت های 
اســتان هم مرز بودن با کشــور افغانستان است 
کــه مــرز ماهیــرود بــه دلیــل اســتراتژیک بــودن 
ایــن مــرز مــورد اســتقبال تجــار اســت و در حال 
حاضر فعالیت تجاری از مرز ماهیرود با کشــور 

افغانستان در حال انجام است.

اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  ســازمان  رئیــس 
خراســان جنوبــی گفــت: خوشــبختانه تــا امــروز 
پاســخگوی  توانســته ایم  شــرایط  بــا  متناســب 
متقاضیــان باشــیم چــرا کــه معتقدیــم توســعه 
اقتصادی جز با همراهی بخش خصوصی امکان 
نــدارد و فعال ســازی و معرفــی بخــش خصوصی 

می تواند به توسعه استان کمک کند.
صفــدری زاده گفــت: هــدف مــا بــه عنــوان 
ســرمایه گذار در خراســان جنوبــی این اســت که 
اســتان از نظــر توســعه تجــاری بتوانــد جایــگاه 
خوبــی را بــه خود اختصــاص دهد و وظیفه خود 
می دانیــم کــه در منطقــه ویــژه اقتصادی اســتان 

بــرای واحدهایــی کــه قصد دارنــد در این منطقه 
کار کنند، بستر الزم را تامین کنیم.

اینکــه هیــچ محدودیتــی  بــر  تاکیــد  بــا  او 
ویــژه  منطقــه  بــه  ســرمایه گذار  ورود  بــرای 
ادامــه داد: معتقدیــم  نــدارد،  اقتصــادی وجــود 
اگــر صحبت هــای مقــام معظــم رهبــری در مورد 
اقتصــاد اجرایی شــود هیچ جایی بــرای تحریم و 

مشکات اقتصادی باقی نمی ماند.
مدیــر امــور شــعب بانــک تجارت خراســان 
جنوبــی نیــز در این دیدار با قدردانی از اقدامات 
انجــام شــده از ســوی منطقــه ویــژه اقتصــادی 
از  یکــی  جنوبــی  خراســان  گفــت:  بیرجنــد  در 
بســیار  و  خــدادادی  ظرفیــت  بــا  اســتان هایی 
خــوب اســت کــه می توانــد زمینه اشــتغال مردم 
در بخش هــای مختلــف اعــم از صنعــت، معدن، 

تجارت و سایر حوزه ها را رقم زند.
حاتمــی بــا اعــام آمادگــی مجموعــه بانــک 
تجــارت برای همــکاری با منطقه ویــژه اقتصادی 
عنــوان  بــه  از خراســان جنوبــی  گاهــی  افــزود: 
اســتان محــروم یــاد می شــود در حالــی کــه بــا 
توجــه بــه ظرفیت هــا و مواهب الهی این اســتان 
نه تنها محروم نیســت بلکه اســتانی توانمند در 
عرصه هــای مختلــف از جملــه معــدن، صنعت و 

کشاورزی است.

قــم  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
اعــالم کــرد که در راســتای رصــد هرچه دقیق تر 
بــازار محصــوالت کشــاورزی در اســتان در کنار 
حضور بازرســان ویژه از ظرفیت  نظارت مردمی 
و ســایر  قالــب گروه هــای جهــادی، بســیج  در 
تشکل های عالقه مند به فعالیت در این عرصه 

استفاده خواهد شد.
محمدرضــا حاجی رضــا درگفت وگــو بــا ایرنا 

بیــان کــرد: یکــی از ماموریت هــای مهم ســازمان 
امنیــت  تامیــن  موضــوع  قــم  کشــاورزی  جهــاد 
غذایی مردم استان است که شامل برنامه ریزی 
و فعالیــت در تمــام بخش هــای تولیــد، توزیــع و 

نظارت بر بازار محصوالت کشاورزی می شود.
او بــا تاکیــد بــر اهمیــت نظــارت بــر بــازار 
بــه  افــزود:  مــردم  غذایــی  امنیــت  تامیــن  در 
منظــور مدیریــت واحــد درچرخه تولید تــا توزیع 

محصــوالت کشــاورزی، عاوه بــر مســاله تولیــد 
مواد غذایی مورد نیاز مردم، کار نظارت بر نحوه 
توزیع این محصوالت نیز بر عهده سازمان جهاد 
کشــاورزی قــرار گرفتــه  اســت. رئیــس ســازمان 
جهــاد کشــاورزی قــم ادامــه داد: در جریــان این 
نظارت هــا بــه دنبــال تســهیل بســترهای مــورد 
نیــاز بــرای تامیــن هرچــه مطلوب تــر محصــوالت 
غذایــی مــورد نیاز مردم بــه خصوص در رابطه با 

کاالهایــی همچــون گندم، برنج، گوشــت، مرغ، 
تخم مــرغ، شــکر و ســایر محصــوالت راهبــردی 
طــرح  درایــن  داد:  ادامــه  حاجی رضــا  هســتیم. 
کل اســتان قــم بــه ۸ پهنه تقســیم شــده اســت 
تــا نیروهــای مردمــی و جهادی در کنار بازرســان 
بــا ســاختاری منســجم و در قالــب شــبکه ای بــا 
مدیریت متمرکز، کار نظارت بر بازار محصوالت 

راهبردی حوزه کشاورزی را انجام دهند.

 اســتاندار سیســتان و بلوچستان اعالم 
کرد که جذب ســرمایه گذاری در زمینه ایجاد 
تاسیســات ذخیره ســازی گاز ضروری است و 
اطمینان داد که زمین و تســهیالت مورد نیاز 
تا زمانی که به بهره برداری برسد و فعالیتش 

اقتصادی شود، تامین شود.
به گزارش ایرنا، حسین مدرس خیابانی 
در نشســت کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز اظهــار کــرد: در همــه کاالهای اســتراتژیک 
یک سقف ذخیره وجود دارد اما برای گاز باید 
حداقــل یــک هفتــه ذخیره داشــته باشــیم که 
اگــر اتفاقــی افتــاد یا تاسیســات دچار آســیب 

شد، مشکلی پیش نیاید.
و  سیســتان  کــرد:  خاطرنشــان  او 
بلوچستان به دلیل اینکه امکان صادرات گاز 

را دارد، ذخایر این محصول استراتژیک دارای 
فایده است و ما باید حداقل ذخیره سازی یک 
هفته برای گاز خانگی و فرآورده های نفتی را 

در این منطقه داشته باشیم. 
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفت: 
بــا توجــه بــه اینکــه تصویــب شــده اســت کــه 
تاسیســات ذخیره ســازی و ذخایر اســتراتژیک 
بــرای فرآورده هــای ســوختی داشــته باشــیم، 

باید راهکار آن را نیز پیدا کنیم.
مدرس خیابانی ادامه داد: اگر احســاس 
می کنیــم، خــادم مردم هســتیم و می خواهیم 
مشکاتشان را حل کنیم؛ نباید با مسائل شان 
کنــار بیاییــم بلکــه باید آن را حــل کنیم و این 

موضوع بسیار دارای اهمیت است.
ذخیره ســازی  تاسیســات  افــزود:  او 

کپسول گاز در استان با توجه به مسائلی که 
داریم)لوله کشــی گاز  و خــط انتقــال فــرآورده 
نداریم( باید ایجاد شــود تا زمانی که ریســک 
بــرای حمــل فرآورده هــای نفتــی باالســت این 

محصول ذخیره شود.
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان تاکیــد 

کــرد: براســاس  اینکه هر کیلومتــر چند مرکز 
خدمــات رفاهــی و جایگاه ســوخت نیــاز دارد، 
میانگیــن ایــن موضــوع در اســتان مشــخص 
شــود و گــزارش مســتند به تفکیــک بین راهی 
و داخــل شــهری تهیــه و بــر اســاس آن میزان 
جایگاه های سوخت در دستور کار قرار گیرد.

استاندار سیستان و بلوچستان: جذب سرمایه گذاری در زمینه ایجاد 
تاسیسات ذخیره سازی گاز ضروری است

اجرای طرح نظارت مردمی برای رصد کامل بازار محصوالت 
کشاورزی در قم 

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان: 
مسیر توسعه خراسان جنوبی از ۲ بخش 

معدن و تجارت می گذرد



اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

05:44

07:11

12:16

17:41

روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

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

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

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

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

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

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

.  شنبه 2 بهمن 1400 . 19 جمادی الثانی 1443 . 22 ژانویه 2022 .
. سال هجدهم . شماره 4840

مرگدرنمیزند
راضیه حسینی

اپلیکیشن سنگ قبر!
»با عنایت به افزایش قیمت سنگ قبر در بازار که 
بتازگی شاهد آن هستیم گروهی از جوانان خوش فکر 
و با اســتعداد و با انگیزه ، متشــکل از مهندسین عمران 
منظــور  بــه  کامپیوتــر  و 
بــه  مشــکل  ایــن  حــل 
شــکل کامــاً نوآورانه ای 
و بــرای رفاه حــال مردم 
اقــدام  عزیــز در کشــور 
به طراحــی و راه اندازی 
اپلیکیشــن  و  ســایت 
آنایــن نموده انــد که در 
آن انــواع ســنگ قبــر و 
ســنگ مــزار بــا کیفیت و قیمتی اســتثنایی بــا تخفیفات 

ویژه ارائه شده است.«
به سامتی فناوری به بازار مرگ هم رسیده. شاید 
چندوقــت دیگر اپلیکیشــن »مرده شــور« هــم راه اندازی 
شــود و در توضیــح آن بگوینــد: »بــا عنایــت بــه این کــه 
ممکن اســت گاهی پشــت در غســالخانه شــلوغ شود و 
میت هــا روی زمیــن بمانند، برای رفاه حــال بازماندگان، 
اپلیکیشــنی طراحــی کرده ایــم کــه در محــل، عملیــات 
شستشــو و غســل میت را انجام می دهد و خیلی تمیز، 

کفن پیچ شده و کافور زده تحویل شما می دهد.«
  احتمــاالً بــا ایــن جمــات هم مواجه خواهیم شــد:

» اگــر در هنــگام شستشــو متوجــه شــدید کــه ای دل 
غافل، میت، کفن ندارد، اصاً نگران نشــوید. می توانید 
به اپلیکیشن کفن فروش مراجعه کنید. در این قسمت 
می توانیــد انــواع کفن هــای متنــوع بــا طرح هــای زیبــا و 
جنس اعا مشاهده کنید. ما برای شما پیشنهاد ویژه ای 
داریــم. اگــر دوتا یک جــا بخرید، یک عــدد رایگان هم به 

شما خواهیم داد.
ممکــن اســت در هنــگام خرید کفن یادتــان بیاید، 
مــرده موردنظــر گــور ندارد که کفن داشــته باشــد. اصاً 
نگران نباشید. در اپلیکیشن گوریاب برای شما بهترین 
قبرهــا را بــا کمتریــن قیمــت ارائــه کرده ایم. فقــط کافی 
اســتثنایی و  از شــرایط  تــا  بزنیــد  بــه آن ســری  اســت 
تخفیف هــای »بلک  فرایدی نایــت« )همــان شــب جمعــه 

خودمان( ما اطاع به دست بیاورید. 
اگــر بعــد از گذرانــدن همــه این کارها، تــازه یادتان 
آمــده کــه اصاً مــرده ندارید، باز هم نگران نباشــید. به 
هیچ اپلیکیشــنی نیاز نیســت. سیل، زلزله، فرونشست 
زمین، آتش سوزی، صاعقه های عجیب و غریب و انواع 
بایــای طبیعــی یــک طــرف. خودروهــای بــدون ایربــگ، 
جاده هــای ناایمــن،  هواپیماهای فرســوده، اتوبوس های 
بدون ترمز و ...هم طرف دیگر. همه چیز برای یک مرگ 

سریع، فوری و انفجاری آماده است. 
البتــه همیشــه درصــدی خطــا هــم وجــود دارد و 
ممکــن اســت تعــدادی جان ســالم در ببرنــد، ولی نگران 
نباشــید باالخره همه یک روزی گذرشــان به ما می افتد. 
ما برای هشتادســال آینده هم می توانیم انواع خدمات 

را رزرو کنیم.« 
کســی چه می داند. شــاید خدمات آناین به دنیای 
پــس از مــرگ هــم برســد. مثــاً نکیــر و منکــر یــک ویس 
بفرســتند داخل قبر و بگوینــد امتحان به صورت آناین 
بــه ســؤاالت  بــرای پاســخ  برگــزار می شــود. ده دقیقــه 
وقــت داریــد. هرکســی کــه نتوانــد جــواب کامــل بدهــد 
یــک اســتیکر گــرز آتشــین برایــش می فرســتیم کــه بــا 
دیدنــش عصب  هــای درد، فعــال و کامــاً حــس خــوردن 
گــرز تــوی ســر بــه آدم منتقــل خواهد شــد.  اگــر زیادی 
خنگ بــازی دربیاوریــد ممکن اســت گیف چشــم خونین 

هم نصیب تان شود و از ترس، یک بار دیگر بمیرید. 
حتــی شــاید جنــاب عزرائیــل هــم دیگــر حضــوری 
نرسد، فقط یک پیام بفرستد و بگوید: »هر وقت سین 

کردی یعنی مردی.« 
این طوری می شــود که مرگ هــم دیگر در نمی زند، 

و فقط پیام می دهد.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

نبــود خدمات زیربنایی و روبنایی در برخی 
واحدهــای مســکن مهــر باعــث شــده تــا برخــی 
متقاضیــان مســکن مهــر بــرای دریافــت دفترچه 
اقساط به بانک مسکن مراجعه نکنند و مجازات 

افزایش نرخ سود شامل حال آنها شود.
وزارت راه و شهرســازی در حالــی این روزها 
قصد توبیخ برخی متقاضیان مســکن مهر را دارد 
کــه بــر اســاس بنــد۴ تبصــره ۱۱ الیحــه بودجه به 
بانــک مســکن ایــن اجــازه را خواهــد داد کــه نــرخ 
ســود وام مســکن مهر را از ۴ درصد به ۱۸ درصد 
افزایــش دهــد. این اقــدام در بودجه ســال آینده 
بانــک مســکن را مجــاز خواهــد کــرد تا نســبت به 
متقاضیانی که دفترچه اقساط دریافت کرده اند 
و واحدهای مسکونی خود را تحویل نمی گیرند و 
اقســاط پرداخت نمی کنند نرخ ســود وام مســکن 

مهر آنها را به ۱۸ درصد افزایش دهد.
بر اســاس بند چهار تبصره ۱۱ الیحه بودجه 
در شــرایطی جریمه ۱۸ درصدی شــدن نرخ ســود 
واحدهــای مســکن مهــر تحویــل گرفتــه نشــده را 
تعییــن کــرده اســت کــه بیــش از ۱۰ هــزار واحــد 
مســکونی مهــر فروش اقســاطی شــده و دفترچه 
نبــود  بــه دلیــل  امــا  اقســاط دریافــت کرده انــد؛ 
قابلیــت  روبنایــی  و خدمــات  زیربنایــی  خدمــات 

سکونت ندارند.
حــال ۱۰ هــزار مســکن مهر دفترچه اقســاط 
نبــود خدمــات  دلیــل  بــه  امــا  دریافــت کرده انــد 
زیربنایــی و روبنایــی کــه قابلیت ســکونت ندارند 
در معــرض افزایــش نــرخ ســود از ۴ درصد به ۱۸ 

درصد قرار گرفته اند.
برخــی از متقاضیــان مســکن مهــر در تماس 
بــا خبرنــگار بــازار بــا اشــاره بــه اینکــه متقاضیــان 
مســکن مهــر در ۸ ســال گذشــته دشــواری های 
بســیاری را تحمــل کرده انــد و مصوبــات بســیاری 
در کنــار بی توجهی دولت گذشــته بــه تکمیل این 
پــروژه عظیــم زمینه ایجاد فشــار بر مــردم را مهیا 

کرده است.
احمد رسولی یکی از متقاضیان مسکن مهر 

در ایــن بــاره گفت: در شــهر جدید پرند ســکونت 
دارم و هنوز با وجود اینکه دفترچه اقســاط دارم 
واحدهــای مســکونی خدمــات زیربنایی و روبنایی 
نــدارد کــه بخواهــم در آنجــا ســاکن شــوم. حــاال 
نیــز بــه ما اعــام کرده اند که اگر دفترچه اقســاط 
دریافــت نکنیــد و وام را بازپرداخــت نکنیــد نــرخ 
ســود وام شــما از ۴ درصــد بــه ۱۸ درصــد خواهــد 

رسید.
خانــم پرهامی فر نیز در این خصوص گفت: 
بعــد از ۱۱ ســال در فــاز ۱۱ زون ۲ بلــوک ۹ دو 
ســال اســت که دفترچه اقســاط حاضر اســت اما 
خدمــات زیربنایــی و روبنایی نداریم که بخواهیم 
ساکن شویم و بازپرداخت اقساط کنیم. بسیاری 
از واحدهایــی کــه از ســوی شــرکت عمــران جدید 
تکمیل شــده تلقی می شــوند، شــرایط سکونت از 
جمله انشعابات گاز، برق، آب و خدمات روبنایی 
و خدماتــی نظیــر آسانســور ندارنــد اما مســئوالن 
شــرکت عمــران مــردم را تهدیــد می کننــد کــه اگر 

تحویل نگیرید وام شما ۱۸ درصد می شود.
خانــم کیهانــی نیــز گفــت: آسانســور همین 
ســازان  اســکان   ۸ فــاز  در  مســکونی  واحدهــای 
پردیــس اســتاندارد نیســت و نمی دانیــم بــه کجــا 

باید شکایت کنیم.
بــه تازگــی نیــز تصمیماتــی بــرای تســهیات 
پــروژه مســکن مهــر اتخاذ شــده اســت کــه زمینه 
نگرانی گســترده متقاضیان را فراهم کرده اســت 
بدیــن ترتیــب کــه معاونــت مســکن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازی با ارائه پیشــنهاد بندی را 
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ جانمایی کرده است.
بــر ایــن اســاس به اســتناد بنــد ۴ تبصره ۱۱ 
واحدهــای  مالــکان   ،۱۴۰۱ ســال  بودجــه  الیحــه 
دارای خدمــات  کــه  مهــر  مســکن  شــده  تکمیــل 
زیربنایــی هســتند،  موظفند تا پایان خرداد ســال 
۱۴۰۱ بــرای تبدیــل تســهیات دریافتــی از بانــک 
مســکن بــه تســهیات  فروش اقســاطی بــه بانک 

مسکن مراجعه کنند.

ایــن مصوبه در حــال حاضر زمینه نارضایتی 
مــردم را بــه وجــود آورده اســت، زیــرا بســیاری از 
متقاضیانــی کــه در قالــب قــرارداد، مســکن مهــر 
خــود را تحویــل گرفتند، شــرایط ســکونت در این 
واحــد مســکونی را ندارنــد. بــه عبــارت دیگــر ایــن 
واحدهــای مســکونی در ســاختار قــرارداد فــروش 
اقساطی شده و مردم در حال بازپرداخت اقساط 
آن بــه بانــک هســتند امــا مشــکات گســترده ای 
گاز، وجــود  و  بــرق  انشــعابات آب،  نبــود  نظیــر 
نخاله هــای ســاختمانی، نصــب نشــدن تجهیــزات 
حیاتــی نظیر آسانســور برای ســاختمان های بلند 
مرتبه و سایر مشکات دیگر زمینه سکونت برای 

مردم را مهیا کرده است.
محســن وطن خواهی مدیر عامل پرند ســال 
گذشــته در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا بانــک 
مســکن افزایش نرخ ســود تسهیات مسکن مهر 
از ۴ درصــد بــه ۱۸ درصــد بــرای متقاضیانــی کــه 
بــه دریافــت دفترچه اقســاط و تحویــل واحدهای 

دســتورالعملی  نکننــد  اقدامــی  خــود  مســکونی 
صــادر کــرده اســت یــا خیر، گفــت: بانک مســکن 
در خصــوص عــدم تحویل واحدهای مســکن مهر 
و فروش اقســاطی نگرانی هایی داشــت به همین 
منظــور ایــن برنامــه جدیــد را بــه شــرکت عمــران 
پرنــد ابــاغ کــرده اســت. بــه هر حــال ایــن اقدام 
پیشنهاد بانک مسکن است چرا که گردش مالی 
تســهیات مســکن مهر در بانک مســکن اســت و 
شــرکت عمــران پرند فقط حامی مــردم بوده و در 

اخذ و نظارت تسهیات نقش دارد.
حــال بــه نظــر می رســد نماینــدگان مجلــس 
باید توجه کنند، این بند الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
اگــر قــرار باشــد بــه قانــون تبدیل شــود بســیاری 
از متقاضیــان مســکن مهــر را بــا مشــکل مواجــه 
می کند چرا که برخی از واحدهای مسکن مهر از 
نبــود خدمــات زیربنایی و روبنایــی رنج می برند و 
دریافت دفترچه اقساط برای برخی از متقاضیان 

سخت و دشوار است.

ســخنگوی ســتاد ملی کرونا و معــاون وزیر 
بهداشــت گفت که مقرر شــده است، بازگشایی 
مــدارس بــه صورت حداکثــری، یعنی بــه صورت 
مــدارس  اینکــه  امــا  شــود،  انجــام  صددرصــد 
چگونــه مدیریــت کننــد و ســاعت های کالس هــا 
و فاصله گذاری هــا بــه چــه صــورت باشــد، بایــد 
برنامه ریــزی شــود کــه برعهــده خــود آمــوزش و 

پرورش و مدیران است.
کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی و ســخنگوی ستاد ملی مقابله 
بــا کرونــا در ارتبــاط با مصوبه این ســتاد مبنی بر 
حضوری شــدن مدارس و دانشــگاه ها و در پاسخ 
به این ســوال که تمهیدات وزارت بهداشــت برای 
کنترل شیوع کرونا در افراد زیر ۱۸ سال چیست 
بــه ایلنــا گفت: همان پروتکل هایــی که به وزارت 
آمــوزش و پــرورش تقدیــم کرده ایــم، مــورد تاکید 
ماست و اعام کرده ایم که شرط ورود به مدارس 

در بــاالی دوازده ســاله ها واکسیناســیون و بــرای 
همــه ســنین، رعایــت دســتورالعمل ها مانند زدن 
ماســک، رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی و تهویه 

مناسب است. 
او در ادامــه گفــت: اگــر واقعــا ایــن مــوارد 
رعایــت شــود مــا نگــران نیســتیم. هرچنــد ایــن 
مدیریت شــان  کــه  هســتند  ســنینی  در  افــراد 
ســخت اســت. مســئولیت ایــن افــراد، بــه عهــده 
معلــم و بــا برنامه ریــزی وزارت آمــوزش و پرورش 
اســت. صحبتــی که  در ســتاد ملــی کرونا صورت 
گرفتــه ایــن اســت کــه بایــد بــه ســمتی برویم که 
فعالیت هــای فرهنگی، اقتصــادی و اجتماعی مان 

با کمترین آسیب مدیریت شود.
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا تاکید 
کــرد: ایــن هنــر نیســت کــه بخواهیــم بــا تعطیــل 
کردن همه چیز را مدیریت کنیم. واکســن تامین 
شــده اســت و زدن ماســک و ایجاد فاصله گذاری 

نیــز بایــد فرهنگ شــود تــا بتوانیم از آســیب های 
بدتــر بعــدی جلوگیــری کنیــم. قطعا راحــت ترین 
کار تعطیلی است. این ها صحبت هایی است که 
در ســتاد ملــی کرونــا صورت گرفــت. بنابراین اگر 
آنچــه که اباغ شــده اســت، اجرا شــود مــا نگران 

نیستیم. 
حیدری افزود: مقرر شــده اســت  بازگشایی 
مــدارس بــه صــورت حداکثــری، یعنــی بــه صورت 
مــدارس  اینکــه  امــا  شــود،  انجــام  صددرصــد 
چگونــه مدیریــت کننــد و ســاعت های کاس ها و 
فاصله گذاری ها به چه صورت باشــد، باید برنامه 
ریــزی شــود که برعهده خود آمــوزش و پرورش و 
مدیــران اســت. درارتبــاط بــا این مــوارد آموزش و 
پــرورش بایــد نظــر بدهد. من نظر ســتاد را اعام 
کــرده ام کــه مکلــف کرده انــد کــه بازگشــایی های 
حداکثــری با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی 

صورت بگیرد که زندگی ایمن را داشته باشیم.

معــاون وزیــر بهداشــت گفــت: ایــن مســاله 
مشارکت مردم و مسئوالن امر را در هر قسمتی 
می طلبــد. اگــر ســینما بایــد بــاز شــود، تهویــه و 
فاصله گذاری هم باید فراهم شــود و حتما افراد 
بــا کارت واکســن حضــور پیــدا کننــد. اگــر چنیــن 
چیــزی رعایــت شــود کمتریــن آســیب را خواهیــم 
داشــت. مشکل این اســت که ما دستورالعمل ها 
را می گوییــم و درســت اجــرا نمی شــود و دوبــاره 
مجــددا خبرنــگاران تمــاس می گیرنــد و می گوینــد 
چــه کنیــم. از کســانی کــه پروتکل هــا را رعایــت 

نمی کنند باید پرسید چرا انجام نمی دهند.
او درارتبــاط بــا واکسیناســیون ســنین زیــر 
مــدارس  شــدن  حضــوری  بــه  باتوجــه  ســال   ۱۲
گفــت: مــا از قبــل هــم ایــن پیشــنهاد را به ســتاد 
ملــی کرونــا اعــام کرده ایــم. نظراتــی داشــتند و 
مســتنداتی خواســتند که تقدیم کردیم. پیشنهاد 
مــا در وزارت بهداشــت و کمیته علمــی کرونا این 

بــود کــه واکسیناســیون در ســنین زیــر ۱۲ ســال 
انجــام شــود. منتهــا باید ســتاد ملی ایــن موضوع 
را تصویــب کنــد. ایــن هفته هم در ســتاد در این 
بــاره بحــث می شــود و هنــوز تصمیم گیــری جدی 
نشــده است. در جلســه آینده باز هم مستندات 
مدنظر ســتاد تقدیم می شــود. اگر واکسیناسیون 
ایــن ســنین مصــوب شــود، آمادگی ایــن را داریم 
که در ســنین زیر ۱۲ ســال هم واکسیناســیون را 

انجام دهیم. 
گفــت:  بهداشــت  وزیــر  بهداشــت  معــاون 
متاســفانه ســرعت انتشــار اومیکــرون در کشــور 
بــه شــدت افزایــش یافتــه و آمار ابتا به ســرعت 
در حــال بــاال رفتــن اســت. ایــن ســویه بــه ویــژه 
در جاهایــی کــه تراکــم باالتــری دارد بــا ســرعت 
بیشــتری شــیوع پیدا می کند. با افزایش شــیوع، 
مســلما امیکــرون جــای دلتا را خواهــد گرفت، اما 

همچنان دلتا در کشور غالب است.

برنامه۴سالهوزارت
بهداشتبرایصادرات

یکمیلیارددالردارو
وزارت  برنامــه  از  دارو،  و  غــذا  ســازمان  رئیــس 
بهداشــت برای افزایش حجم صادرات دارو در ۴ ســال 

آینده خبر داد.
بــه گــزارش مهر، بهرام دارایی گفت: برای صادرات 
دارو در ۴ ســال آینــده تــا یــک میلیــارد دالر پیش بینــی 

شده است.
وی افــزود: بــرای ســال ۱۴۰۱ نیــز ۲۰۰ میلیون دالر 

صادرات دارو پیش بینی شده است.
دارایــی ادامــه داد: صــادرات دارو بر اســاس تأمین 
نیــاز داخلــی و درآمــد صنعــت داروســازی کشــور انجــام 

خواهد شد.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو در پاســخ بــه وضعیت 
صنعــت داروســازی کشــور بــا توجــه بــه سیاســت های 
بــرای  ارزی  محدودیت هــای  امیدواریــم  گفــت:  ارزی، 
تولیدکننــدگان و تأمین کننــدگان دارو، بــه نحــو مثبتــی 
تغییر کند تا محدودیت های صادراتی نیز برطرف شود.

ایرادات شورای نگهبان به الیحه رتبه بندی 
معلمان منتشر شد.

در نامــه ای کــه از ســوی شــورای نگهبــان به 
مجلس ارسال شده، آمده است:

الیحــه نظــام رتبــه بنــدی معلمــان مصــوب 
جلســه مــورخ بیســت و چهــارم آذر مــاه یک هزار 
و چهارصد مجلس شــورای اســامی در جلســات 
متعدد شــورای نگهبان مورد بحث و بررســی قرار 

گرفت که به شرح زیر اعام نظر می گردد:
۱- در تبصــره مــاده ۲، منظــور از معیارهــای 
ماده )۴۲( قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام 

دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- ماده ۴

میــان  اولویت بنــدی  جهــت  از   -۲-۱
شــاخص های مذکــور در اعمال نظــام رتبه بندی، 
ابهــام دارد؛ پــس از رفــع ابهــام اظهارنظــر خواهد 

شد.
۲-۲- از ایــن جهــت کــه ســنوات تحصیــل در 
مراکــز تربیــت معلــم نیز مبنــای امتیــاز در فرآیند 
رتبه بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از 

رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۳- از ایــن جهــت کــه در تبصــره، منظــور 

از عبــارت »کمــاکان معلــم هســتند«، تصــدی و 
اشــتغال بــه معلمــی اســت یــا این که افــرادی که 
علــی رغــم عــدم اشــتغال مســتقیم بــه معلمــی، 
عنوان شــغلی آن ها معلم ذکر شــده است را نیز 
شــامل مــی شــود، ابهــام دارد؛ پس از رفــع ابهام 

اظهارنظر خواهد شد.
۳- مــاده ۵ ، بــا توجــه بــه اینکــه تغییــرات 
ایجاد شــده نســبت بــه الیحه، منجر بــه افزایش 
بــار مالــی اجرای مصوبه خواهد شــد، مغایر اصل 

۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴- در ماده ۶

۱-۴- اطــاق اجــرای نظام رتبه بندی نســبت 
بــه حالتــی کــه منجر بــه افزایش بیــش از میزان 
مذکــور در الیحــه )۲۵ درصــد افزایــش نســبت 
بــه میانگیــن حقــوق و فــوق العاده هــای مســتمر 
کشــوری(  مدیریــت خدمــات  قانــون  مشــمولین 
می گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته 

شد.
دریافتــی  تعییــن حداقــل  بنــد ۲،  در   -۴-۲
مشــمولین براســاس معیــار درصــدی از مجمــوع 
حقوق و فوق العاده های بعضی از اعضای هیات 
علمــی دانشــگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل ســوم 

قانون اساسی شناخته شد.
کــه  جهــت  ایــن  از   ،۳ تبصــره  در   -۴-۳
مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه 
بنــدی، منابــع مالــی الزم بــرای پرداخــت از تاریــخ 
۳۱ شــهریور ۱۴۰۰ بیــش از میــزان مذکور باشــد، 
چگونــه عمل خواهد شــد ابهــام دارد؛ پس از رفع 

ابهام اظهارنظر خواهد شد.
مصوبــه  اجــرای  شــدن  منــوط  اطــاق   -۴-۴
در ســال های آتــی بــه پیــش بینــی در بودجه های 
ســنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی 

شناخته شد.
۵- در ماده ۷

۱-۵- اطــاق تفویــض تعییــن نحــوه تشــکیل 
هیات هــای ممیــزه و همچنیــن شــرایط توقــف و 
تنــزل رتبــه به آیین نامه مذکــور، مغایر اصل ۸۵ 

قانون اساسی شناخته شد.
۲-۵- حضــور دو نفــر از اعضــای کمیســیون 
آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری مجلــس شــورای 
اســامی در فرآینــد تهیــه آیین نامــه از این جهت 
که در تهیه آیین نامه مشارکت خواهند داشت یا 
صرفــا بر این فرآینــد نظارت می کنند ابهام دارد؛ 

پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در  خمیــن  مــردم  نماینــده  نظــری، 
مجلس شــورای اسالمی از ارائه طرحی برای 
ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن خبر داد.
بــه گــزارش خانــه ملــت، علیرضــا نظری 
دربــاره افزایــش سرســام آور نــرخ اجــاره بهــا 
مســکن گفــت: بیــش از ۸ میلیــون خانوار در 
ســطح کشــور مســتاجر بــوده و بخــش قابــل 
ماحظه ای از آن ها قشر کم درآمد و ضعیفی 
هســتند کــه بــرای پرداخــت رهــن و اجــاره بــا 

مشکل مواجه هستند.
ایــن نماینــده مــردم در مجلس بــا تاکید 
بــر لــزوم ســاماندهی بــازار اجــاره بها مســکن 
تصریــح کــرد: در حال حاضر به دلیل افزایش 
افسارگســیخته اجــاره بهــا حــدود ۷۰ درصــد 
پرداخــت هزینــه  خانــوار صــرف  یــک  درآمــد 
مســکن می شــود. از ایــن رو بنــده طرحــی را 
آمــاده کــردم کــه در حــال طــی شــدن مراحــل 

نهایی و چکش کاری است.
بــه  طــرح  ایــن  گفــت:  همچنیــن  وی 
در  مســکن  بهــا  اجــاره  بــازار  ســاماندهی 
زودی  بــه  و  می کنــد  کمــک  کشــور  سراســر 

اطاعات تکمیلی آن را در رســانه ها منتشــر 
خواهم کرد.

نماینــده مردم خمیــن در مجلس افزود: 
ایــن طــرح قیمت گــذاری واحدهــای مســکونی 
بــرای اجــاره در نقــاط کشــور اعم از شــهرهای 
بزرگ، کوچک، متوسط، روستایی با سازو کار 
خــاص مبتنــی بــر ورود اطاعــات در ســامانه، 
ساماندهی و مدیریت می کند تا از این حالت 

رهاشدگی خارج کند.
نظــری تاکیــد کــرد: هــم اکنــون ضابطــه 
و قاعــده مشــخصی بــرای تعییــن اجــاره بهــاء 
در ســطح کشــور نداریــم لــذا هــر کســی برای 
مســتاجر تعییــن تکلیــف کرده و اجاره نشــین 
هــم مجبــور به تبعیــت کردن از آن ها اســت؛ 
لذا در این طرح ساز و کار پیش بینی شده تا 
منافع موجرها و مســتاجران رعایت شــود. از 
طرفــی بــا توجه به اینکه در تمام نقاط کشــور 
موضــوع هزینــه بــاالی تامیــن مســکن مطــرح 
بوده و نمایندگان نیز در جریان آن هســتند، 
امیدوارم مــورد حمایت نمایندگان قرار گرفته 

تا بازار اجاره بها مسکن ساماندهی شود.

تدوین طرح ساماندهی بازار 
اجاره بهای مسکن

جزئیات ایرادات شورای نگهبان به الیحه رتبه بندی معلمان

 واکنش سخنگوی ستاد ملی کرونا: مدیریت از طریق تعطیل کردن
هنر نیست

 مجازات دارندگان مسکن مهر
نرخ سود وام از ۴ درصد به ۱۸ درصد می رسد

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی


