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گردشــگری بین المللــی حداقــل تا ســال 2024 به ســطح 
قبل از همه گیری کووید-19 باز نمی گردد.

سازمان جهانی گردشگری )UNWTO( اعالم کرد: گردشگری 
جهانی در سال گذشته در مقایسه با سال 2020، 4 درصد افزایش 
داشته است. سال 2020 بدترین سال ثبت شده در طول تاریخ 
بــرای گردشــگری بــود، زیــرا ورودی هــای بین المللــی 73 درصد 
کاهش یافت. وی افزود، سویه بسیار مسری کووید-19 معروف 
به امیکرون، اگرچه خفیف است، اما در اوایل سال 2022 روند 

»بازیابی از این شرایط« را مختل می کند.
به گفته این نهاد ســازمان ملل، انتظار نمی رود که ورود 
گردشــگران به سراســر جهان تا ســال 2024 به ســطح قبل از 

همه گیری کرونا بازگردد.
سازمان جهانی گردشگری گفت: »سرعت 
بهبودی گردشــگری در سراســر مناطق جهان به 
دلیل درجات مختلف محدودیت های جابجایی، 
نرخ واکسیناسیون و اعتماد مسافران، همچنان 

کند و ناهموار باقی می ماند«.
در اروپــا و آمریــکا، تعــداد بازدیدکنندگان 
خارجی در سال گذشته نسبت به سال 2020 به 

ترتیب 19 و 17 درصد افزایش یافته است.
در همین حال، در خاورمیانه، ورودی ها در طی سال گذشته 
24 درصد کاهش یافته است. در حالی که در همین دوره زمانی 
در منطقه آسیا-اقیانوسیه ورودی ها 65 درصد کمتر از سطح سال 

2020 و 94 درصد کمتر از سطح قبل از کووید بود.
ایــن آژانــس افزایــش 30 تــا 78 درصــدی 
ورودی های بین المللی را در سال جاری و طی سال 
2021 پیش بینی کرده است. این درحالیست که 
ورودی های بین المللی در این دوره زمانی بسیار 
پایین تر از سطح سال 2019 باقی مانده است.
درآمد گردشگری در سال 2020 نسبت به 

سال قبل 72 درصد کاهش داشته است.
سازمان جهانی گردشگری گفت: »علیرغم پیشرفت های 
اخیر، نرخ های نابرابر واکسیناسیون در سراسر جهان و سویه های 
جدید کووید-19 می تواند بر روند بهبودی کند و شکننده تأثیر 
بگذارد. فشــار اقتصادی ناشــی از همه گیری همچنین می تواند 

بر تقاضای سفر تأثیر بگذارد، که با افزایش اخیر قیمت نفت و 
اختالل در زنجیره تأمین تشدید شده است.«

سازمان جهانی گردشگری گفت: سهم اقتصادی گردشگری 
در ســال 2021 )که اثر آن در تولید ناخالص داخلی به صورت 
مســتقیم اندازه گیــری می شــود( 1.9 تریلیــون دالر تخمین زده 
می شود که باالتر از 1.6 تریلیون دالر در سال 2020 است. اما این 
رقم هنوز بسیار کمتر از ارزش آن قبل از همه گیری کووید، یعنی 
3.5 تریلیون دالر است. بنابراین بخش گردشگری جهانی در سال 
گذشته 2 تریلیون دالر از درآمد خود را به دلیل بیماری همه گیر 
کرونا از دست داده است، که آن را به یکی از بخش های بسیار 

آســیب دیده از این بحران تبدیل کرده است.
منبع: راشاتودی

پیش بینی سازمان ملل برای بازگشت گردشگری جهانی به حالت عادی

زینب غضنفری 

بیســت و چهارمیــن  همایــش رتبه بندی شــرکت های برتر 
ایران )IMI100(  به همت سازمان مدیریت صنعتی روز گذشته 
با حضور معاون وزیر صنعت معدن وتجارت ، معاون وزیر نفت 
، مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتی و مدیــر مرکز رتبه بندی 
شــرکت های برتر در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما 

برگزار شد.
این رتبه بندی که 500 شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور 
را معرفی می کند با هدف شناسایی جایگاه بنگاه های اقتصادی و 
گروه های صنعتی )رشته های مختلف کسب وکار(، گسترش رقابت 
بین بنگاه اقتصادی و کمک به سیاست گذاران اقتصادی کشور انجام 

می شود.
در این ارزیابی، شــرکت های برتر بر اســاس شــاخص هایی 
همچون »بیشترین فروش«، »بیشترین سودآوری«، »باالترین 
ارزش بازار«، »باالترین ارزش افزوده«، »بیشترین دارایی«، »باالترین 
اشتغال زایی«، »باالترین بهره وری کل عوامل«، »شاخص های اندازه 
و رشد شرکت«، »شاخص های صادرات«، »شاخص های نقدینگی«، 

»شاخص های بدهی« و »شاخص های بازار« معرفی شدند.
در ابتدای مراسم، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: 
پایداری بنگاه های بزرگ را بدین ترتیب دانست وگفت : هوش نوآوری 
که توانایی شناختی انسان برای مشاهده مشكالت و فرصت ها به 

شیوه ای جدید و كشف راه  حل های جدید در پاسخ 
به چالش های پیچیده است. به عبارت دیگر هوش 

نوآوری پاسخی به پیچیدگی است. 
وی همچنیــن اضافه کرد: محیط های امروز 
محیط هــای پر تغییــر، با پیچیدگی بــاال، پر ابهام 
با قطعیت نداشــتن اســت که اطمینان نداشتن، 
تغییرات سریع، ابهام و پیچیدگی را به همراه دارد. 
وی اشتباهات رایج در این محیط را شامل رویكرد 
دستوری به نوآوری، ساده انگاری مسائل پیچیده، 

محدود كردن سطح نوآوری به رهبران و مدیران ارشد، نداشتن 
استراتژی و برنامه نوآوری و ضعف دانشی رهبران درباره نوآوری و 

شیوه پیاده سازی آن دانست.
در بخش دیگری از این مراسم مدیر رتبه بندی شرکت ها و دبیر 
بیست و چهارمین همایش شرکت های برتر ایران به سخن پرداخت 
و  بیان کرد: نتایج رتبه بندی سال 99 نشان می دهد 500 شرکت از 
بین شرکت های داوطلب بر اساس میزان فروش به عنوان معیار 
انتخاب می شوند. شاخص میزان فروش نشان از بزرگی کشور است 

و تاثیرشان بر اقتصاد ملی قطعا بیشتر خواهد بود.
کیانی در ادامه به مثال هایی از اقدامات شرکت های بزرگ در 
حکمرانی هوشمند پرداخت. استفاده از زنجیره بلوکی درزنجیره تامین 
والمارت )استفاده از فناوری های نوظهور( برچسب های RFID یا کیوآر 

واحدهای نگهداری موجودی و اســتفاده از پهباد 
برای سرشماری انبارها از سوی آمازون )استفاده از 
فناوری های نوظهور ایر بی ان بی و اوبر )اقتصاد 
اشتراکی( ، تامین آب آشامیدنی برای کشورهای 
کم برخوردار و بازیافت قوطی و ظروف محصوالت 
از سوی پپسی کوال )دوسوتوانی سازمانی و اقتصاد 
چرخشی(، درج برچسب های زیست سازگاری بر 
محصوالت در کانادا، اتحادیه اروپا و آمریکا  )اقتصاد 

سبز( از این جمله اند.
کیانــی در ادامــه بــه تاریخچه بیســت و چهار ســال متوالی 
رتبه بندی شرکت های برتر از سال 1377 پرداخت و گفت در سال 
آغاز این رتبه بندی شــركت های برتر ایران از نظر شــاخص میزان 
فروش رتبه بندی و معرفی می شدند اما میزان اثرگذاری یك بنگاه 
اقتصادی درابعاد اقتصاد ملی با میزان فروش آن رابطه مستقیم دارد. 
بنابراین در رتبه بندی سال 1377 تعداد شاخص های مورد ارزیابی 
یک شاخص و گزارش نتیجه رتبه بندی در یک بروشور 4 صفحه ای 
گنجانده شد. اما مهمترین اهداف رتبه بندی شرکت های برتر ایران 
تولید اطالعات در مورد بنگاه های اقتصادی كشور و  شفاف سازی 
فضای کسب و کار است. امروزه رتبه بندی شرکت ها از نظر میزان 
اثرگذاری در اقتصاد ملی، گسترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی 
و استفاده از نتایج رتبه بندی برای کمک به برنامه ریزی اقتصادی در 

کشور صورت می پذیرد. رتبه بندی های مشابه IMI-100 در سطح جهان 
رتبه بندی Fortune 500 است که 500 شرکت بزرگ دنیا را رتبه بندی 

می کند.
مدیــر عامل ســازمان مدیریــت صنعتی در ادامــه گفت: در 
سطح منطقه رتبه بندی DS100 صد شرکت بزرگ کشورهای عضو 
سازمان همکاری اسالمی را رتبه بندی می کند. و در سطح كشوری در 
كشورهای آمریكا، كانادا، تركیه، هندوستان و غیره انجام می شود. 

رتبه بندی IMI-100 در سال 1400 شامل 500 شرکت است.
 500 شركت براساس باالترین میزان فروش )درآمد( مشخص 
می شوند. 500  شركت براساس میزان فروش به پنج دسته صدتایی 
تقسیم می شوند و شركت های هر دسته براساس 32 شاخص دیگر 
با هم مقایسه و رتبه بندی می شوند. به این نحو شركت هایی با هم 
مقایسه می شوند كه از نظر اندازه تاحدودی به هم نزدیك هستند.
شــاخص های رتبه بندی شــامل شــاخص های اندازه و رشد 
شرکت، سودآوری و عملکرد، بهره وری، صادرات، نقدینگی، بدهی و 
شاخص های بازار هستند. سهم صد شرکت اول از کل فروش 86.9 
درصد و صد شرکت دوم 9.5 درصد است. صد شرکت اول 71.4 
درصد از اشتغال زایی کل شرکت های برتر را سهیم هستند. میزان 
صادرات صد شرکت اول 92.5 درصد از کل صادرات پانصد شرکت 
برتر است. مقایسه ارزش افزوده شرکت ها با تولید ناخالص داخلی 
نشان می دهد ارزش افزوده 100 شرکت اول 18 درصد و ارزش افزوده 
500 شرکت 20 درصد است. فروش 100 شرکت اول  45 درصد و 
فروش 500 شرکت 52 درصد است. ده شرکت برتر اول ایران در این 
دوره شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملت، فوالد 
مبارکه اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری غدیر، ایران 
خودرو، مپنا بانک صادرات ایران و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 

هستند.
در بخش دیگری از این مراسم مدیر رتبه بندی شرکت ها و 
دبیر بیست وچهارمین همایش شرکت های برتر ایران گفت :نتایج 
رتبه بندی سال1400 نشان می دهد 500شرکت از بین شرکت های 
دواطلب بر اساس میزان فروش به عنوان معیار انتخاب می شوند و 
شاخص میزان فروش نشان از بزرگی کشور و تاثیرشان برای اقتصاد 

ملی که لوکوموتیو ایران است بیشتر خواهد بود.
مجید درویش با بیان اینکه در دنیا برای این شرکت ها اهمیت 
بسیاری قائل هستند، افزود: سازمان مدیریت صنعتی 22 سال قبل 
به منظور معرفی شرکت های برتر این طرح را آغاز کرد. 500 شرکت 
انتخابی بر اساس شاخص های دیگری غیر از میزان فروش نیز با هم 
مقایسه می شوند. مقایسه شرکت های بزرگ با کوچک اصال منطقی 
نیست به این منظور ما در دسته بندی 100تایی شرکت ها را با هم 
مقایسه می کنیم. هر شرکتی بر اساس 32 شاخص ارزیابی می شود.
او ادامــه داد: شــاخص های رتبه بنــدی کمــی هســتند و از 
صورت های مالی شرکت ها اخذ می شوند. پراکندگی 500شرکت بزرگ 
ایران بر اساس محل ثبت شرکت عبارت اند از تهران با249، اصفهان 

با 32، کرمان با 20، هرمزگان 19 شرکت.
بررسی 500شرکت برتر از نظر مالکیت نشان داد که سهم 
شرکت های دولتی10% عمومی 30/8% و خصوصی 59.2% است.
بررسی 100شرکت برتر از نظر مالکیت هم نشان می دهد 
دولتی ها 8%، عمومی ها 40% و خصوصی ها 52% را به خود اختصاص 

داده اند.
درویش ادامه داد : بیشترین میزان درآمد فروش را با نسبت 
16.5%متعلق به گروه بانک ها وموسسات اعتباری است و به ترتیب 
گروه های پتروشیمی، فلزات اساسی، شرکت های چندرشته صنعتی، 

گروه های فرآورده های نفتی را شامل می شود .
همچین بیشترین دارایی متلعق به گروه بانک ها و موسسات 

اعتباری است .
اســامی شــرکت های برگزیــده بیســت و چهارمین همایش 

رتبه بندی شرکت های برتر ایران به این شرح است:

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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»لورانس ژیرار« خبرنگار 
»لومونــد«  نشــریه  اقتصــادی 
در موضــوع قیمــت مــواد اولیه 
به آهن پرداخته اســت. قیمت 
ســنگ معــدن آهــن کــه در ماه 
تــا  نوامبر2021)آبــان1۴00( 
مرز100دالر  در هر تن ســقوط 
کرده بود در اوایل ســال جدید 

مسیحی افزایش یافت و تا 1۳0 دالر در هر تن معامله شد. 
خط آهن برخالف انتظار همیشه یک خط مستقیم نیست و 
در ماه های اخیر فراز و فرودهای فراوانی داشته است. در ماه مه 
2021)اردیبهشت1400( قیمت این ماده اولیه با رکوردی قابل توجه 
افزایشی چشمگیر یافت و در بازارهای ماهانه سنگاپور به 230 
دالر در هر تن رسید. سپس در ماه نوامبر2021)آبان1400( قبل از 
یک صعود مجدد قیمت آن تا مرز 100 دالردر هر تن سقوط کرد. 
در ابتدای سال 2022)دی1400( قیمت آن مجددا افزایش 
یافت و هر تن آهن 130 دالر معامله شد. برای یافتن دلیل این 
افزایش قیمت باید سری به برزیل بزنیم. این کشور درگیر یک 
رخداد شدید اقلیمی بود. در منطقه » میناس ژِرِس« واقع در 
جنوب شرقی این کشور،  منطقه ای غنی از معادن سنگ آهن 
باران های سیل آسایی بارید. در طول این تغییرات شدید اقلیمی 
استخراج از معادن کامال متوقف شد. اما در حال حاضر شرایط 
کمابیش بهتر شده و استخراج مجددا آغاز شده است. در عین 
حال صنعتگران به ویژه گروه » وال« از تولیدکنندگان اصلی آهن 

در برزیل همچنان نگران تغییرات اقلیمی هستند. 
در  معدنی»بروماندینــو«  ســد  ماجــرای شکســتن  هرگــز 
منطقه»میناس ژِرِس« برزیل در25 ژانویه 2019)5بهمن1397( از 
اذهان دور نمی شود. صرف نظر از خسارات فراوان که به تأسیسات 
معدنی و محیط زیست آنجا وارد آمد 270 تن از معدنچیان جان 
خود را از دست دادند. گروه صنعتی »وال« مسئول این حادثه 

شناخته شد و نقره داغ شد. 
خطر باران های سیل آسا و شکسته شدن سدها در برزیل 
همچنان وجود دارد. به دنبال این مخاطرات در استخراج معادن 
در برزیــل بــه دلیــل تغییــرات شــدید اقلیمی؛ نگاه هــا به چین، 

مصرف کننده بزرگ مواد اولیه چرخیده است. 
»آسمان آبی برای بازی ها« آرزوی بزرگ دولت چین برای 
برگزاری بازی های المپیک است. به رغم تگناهای به وجود آمده 
به دلیل تحریم های تجاری آمریکا بر ضد چین و محدودیت های 
کرونایی ورزشکاران طی دو هفته آتی رهسپار چین خواهند شد. 
برای کمترشدن آلودگی هوا و تولید کمتر گاز کربنیک دولت 
چین فعالیت های تولید آهن و فوالد را برای فراهم کردن مقدمات 
بازی های زمستانی المپیک کاهش داده است. به همین دلیل 
در تابستان 2021 )1400( قیمت سنگ معدن آهن به عنوان ماده 
اولیه تولید فوالد کاهش یافت. شکست های غول ساخت و ساز 
چین شرکت» اِوِرگراند« و بدهی 260 میلیارد یورویی آن نیز دلیل 

دیگر کاهش قیمت آهن بود. 
ناپایداری در توازن مالی این شرکت خدشه ای جبران ناپذیر 
به اعتبار صنعت ساخت و ساز چین وارد کرد. به نحوی که »شی 
جین پینگ« رئیس جمهوری چین ناچار به مداخله و حمایت قوی 
از این شرکت شد تا اعتبار چین بیش از این زیر سوال نرود. بانک 
مرکزی چین نرخ بهره را کاهش داد تا رشد اقتصادی بیش از این 

کاهش نیابد.
منبع: لوموند

انتشارتصاویرنقایص
ایرباسآ۳۵۰؛خطوط

هواییقطرایروِیز
 2022 یــه نو 2ژا 1 جمعه
)1بهمــن1۴00( شــرکت ایرباس 
فرونــد   ۵0 ســفارش  قــرارداد 
هواپیمای ایرباس آ۳21 خطوط 
هوایی قطر اِیروِیز را لغو کرد. 

به دنبال آن قطر اُیروِیز در 
اقدامــی تالفی جویــان تصاویری 
از نقایص ایربای آ350 را منتشر 

کرد. بر اساس محتویات این تصاویر:» نقایص جدی در این مدل از 
ایرباس وجود دارد. نقص سیستم حفاظتی هواپیما در برابر صاعقه، 
در معرض آسیب رطوبت و اشعه ماوراءبنفش قرار داشتن ریزساخت 
کمپوزیت هواپیما، وجود ترک ها و آسیب هایی در بدنه هواپیما« از 
جمله نقایص منتشر شده در این تصاویر هستند که قطر اِیروِیز از 

شرکت اِیرباس خواسته است تا در این مورد پاسخگو باشد. 
از نظــر شــرکت ایرباس سیســتم های به کار رفتــه در بدنه 
کمپوزیت هواپیما به اندازه کافی برای محافظت از آن در برابر صاعقه 
توانمند هستند و از این بابت خطری متوجه این هواپیما هنگام 
پرواز نیست. آژانس امنیت هوایی اروپا نیز امنیت پرواز این هواپیما 

را تأئید کرده است. 
اصل ماجرا اینست که قسمتی از بدنه هواپیمای ایرباس آ350 
رنگش رفته است و زیر ساخت کمپوزیت آن آشکار شده است. 
قطر ایروِیز معتقد است این امر منجربه آسیب دیدن هواپیما از 
صاعقه، رطوبت و اشعه ماوراء بنفش می شود. این امر منجر به 
مناقشه شرکت ایرباس و قطرایروِیز شده است. قطرایروِیز در ماه 
اوت 2021)مرداد1400( تعدادی از این مدل ایرباس را زمین گیر و از 
شرکت ایرباس شکایت کرد و خواستار جبران خسارت وارد آمده به 

خود شد. 
اگرچه این نقص در هواپیمای ایرباس آ350 در برخی خطوط 
هوایی دیگر نیز مشاهده شده است اما فقط قطر اِیروِیز پرواز آنها را 
ممنوع کرده و به همین دلیل خسارت فراوانی را از این کار متحمل 
می شود چراکه در انجام پروازهای طوالنی شرکتی سرشناس است. 
پنجشنبه 20ژانویه)30دی( در جلسه دادگاه عالی لندن هریک 
از دو طرف مطالب خود را عنوان کردند. قطراِیروِیز خواستار غرامت 
680 میلیون دالری به همراه جریمه هر روز 4میلیون دالر بابت 
توقف پروازهای خود در ایرباس آ350شده است. جلسه بعدی 

دادگاه 26 آوریل)6اردیبهشت1401( خواهد بود.
منبع: فیگارو

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

معرفی برترین های اقتصاد ایران 
در جنگ اقتصادی

نتایجرتبهبندی۵۰۰شرکتایرانیبرتردربیستوچهارمینهمایشIMI100مشخصشد

رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه ساختمان و مهندسی عمرانشرکت گروه توسعه اقتصاد ملل
رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه خدمات بازرگانیشرکت گروه توسعه فراگیر فوالد خوزستان 

رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه رایانه و فعالیت های وابستهشرکت آسان پرداخت پرشین
رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه ماشین آالت، تجهیزات و صنایع فلزیشرکت تراکتورسازی ایران

رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه سیمان، رتبه اول از نظر بازده فروش در گروه سیمانشرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر 

رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابستهشرکت سپید ماکیان 
رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه خدمات فنی و مهندسیشرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه صنایع سلولزی، رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه صنایع شرکت ایران دار
سلولزی و رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش در گروه صنایع سلولزی

رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه پتروشیمیشرکت پتروشیمی نوری
رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه اکتشاف، استخراج و خدمات جمعیشرکت معدنی و صنعتی چادرملو

رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه فرآورده های نفتی، رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش در شرکت پتروشیمی پارس
گروه فرآورده های نفتی

رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی، رتبه اول از نظر شاخص بازده شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
فروش در گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی

رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه موسسات بیمه ای، رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش در شرکت بیمه پاسارگاد
گروه موسسات بیمه ای 

رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه وسائط نقلیه و قطعات خودرو، رتبه اول از نظر شاخص بازده شرکت گروه بهمن
فروش در گروه وسائط نقلیه و قطعات خودرو

رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در محصوالت غذایی و آشامیدنیشرکت صنعت غذایی کورش
رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه رایانه و فعالیت های وابستهشرکت ستاره درخشان همراه کیش 

رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه فلزات اساسیشرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه حمل و نقل و خدمات وابسته شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه واسطه گری های مالیشرکت تامین سرمایه کاردان
رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش در گروه پتروشیمیشرکت پتروشیمی فن آوران

رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش در گروه ماشین آالت، تجهیزات و صنایع فلزیشرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش در گروه اکتشاف، استخراج و خدمات جمعیشرکت معدنی امالح ایران

رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه ارتباطات و مخابرات، رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش در شرکت افرانت
گروه ارتباطات و مخابرات

شرکت برتر از نظر رشد سریع شرکت شیشه سازی مینا

شاخص رتبه بندی IMI100شرکتشاخص رتبه بندی IMI100شرکت
شرکت پیشرو، رتبه اول بین 500 شرکت بزرگ کشور، رتبه اول از نظر شاخص ارزش بازار، شرکت اول شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صادرات گرا و رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه پتروشیمی 
شرکت پیشرو، رتبه سوم بین 500 شرکت بزرگ کشور، رتبه دوم از نظر شاخص ارزش افزوده، رتبه اول از شرکت فوالد مبارکه اصفهان

نظر شاخص فروش در گروه فلزات اساسی
شرکت پیشرو، رتبه ششم از نظر شاخص ارزش افزودهشرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت پیشرو، رتبه دهم از نظر شاخص ارزش افزوده، رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه اکتشاف، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
استخراج و خدمات جمعی

شرکت پیشروشرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان
شرکت پیشروشرکت مهندسی فکور صنعت تهران

رتبه دوم بین 500 شرکت بزرگ کشور، رتبه سوم از نظر شاخص ارزش افزوده، رتبه اول از نظر شاخص فروش بانک ملت
در گروه بانک ها و موسسات اعتباری

رتبه پنجم بین 500 شرکت بزرگ کشور، رتبه پنجم از نظر شاخص ارزش افزوده، رتبه اول از نظر شاخص فروش شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
در گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی

رتبه ششم بین 500 شرکت بزرگ کشورشرکت سرمایه گذاری غدیر
رتبه هفتم بین 500 شرکت بزرگ کشور، رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه وسایل نقلیه و قطعات خودروشرکت ایران خودرو

رتبه هشتم بین 500 شرکت بزرگ کشور، رتبه هفتم از نظر شاخص ارزش افزوده، رتبه اول از نظر شاخص شرکت گروه مپنا
فروش در گروه شرکت های پیمانکاری

رتبه دهم بین 500 شرکت بزرگ کشورشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
شرکت برتر از نظر رشد سریعشرکت مهندسی فن آفرین حصین قشم
شرکت برتر از نظر رشد سریعشرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان 

شرکت برتر از نظر رشد سریعشرکت آلیاسیس ارتباط
شرکت برتر صادرات گراشرکت پتروشیمی مارون

شرکت برتر صادرات گراشرکت پلیمر آریا ساسول
شرکت برتر صادرات گراشرکت پتروشیمی زاگرس

شرکت برتر صادرات گراشرکت صبا فوالد خلیج فارس 
شرکت برتر صادرات گراشرکت غلتک سازان سپاهان

رتبه هشتم از نظر شاخص ارزش افزودهبانک پاسارگاد
رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه موسسات بیمه ایشرکت بیمه ایران

رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه فروشگاه ها، رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
فروشگاه ها
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دستپرمخبردراولینجلسهستادتنظیمبازارکشور
انجمن  ملی  حمایت  از حقوق مصرف کنندگان، گزارش احصاء قیمت  اقالم اساسی  و پرمصرف بازار در کل کشور را

به معاون اول رئیس جمهوری ارائه کرد

تولیدکنندگانفیلترروغنولنتخودروملزمبهدرجقیمت
تولیدکنندهشدند

کارگــروهرصــدوپایــشقیمــتاقــاماساســیوپرمصرف
بازار،انجمنملیحمایتازحقوقمصرفکنندگانبامشارکت
انجمنهایاســتانهاوشهرســتانهایتابعهدرسراســرکشور
مبــادرتبــهاحصــاءقیمــتاقــاماساســیوپرمصــرفبــازار
درکلکشــورکردنــدوگــزارشآنرابــرایاطــاعمعــاوناول

رئیسجمهوریورئیسستادتنظیمبازارکشوربهدفترمحمد
مخبردزفولیارسالکردند.

ایــن انجمــن طــی نامه ای به معــاون اول رئیس جمهوری تاکید 
کــرده اســت:»در راســتای  مشــارکت  در موضــوع دســتور اول و دوم 
جلسه  ستاد تنظیم  بازار کشور که  مقرر است  روز چهارشنبه  مورخ 

١٤٠٠/١١/٠٦ در دفتــر جنابعالــی  برگزار گردد به  پیوســت  یک  نســخه  
گــزارش رصــد و پایش  قیمت  اقالم اساســی  و پرمصــرف بازار منتهی  
بــه  ١٤٠٠/١١/٠١ بــه  تفکیــک  قیمت  های  میانگین  کشــوری  و میانگین  
استان تهران و اعمال تغییرات آن نسبت  به  ماه قبل ، شش  ماه قبل  
و سال قبل  جمعاً در ٨ برگ جهت  استحضار و هرگونه  بهره برداری  

الزم ارسال می  گردد.  همچنین انجمن  ملی  حمایت  از حقوق مصرف 
کننــدگان اعــالم کرده اســت کــه  نماینده این  انجمن  آماده اســت تا 

در صورت نیاز نسبت  به  ارائه  گزارش در جلسه  مذکور اقدام کند.
جداولــی کــه به دســت معــاون اول رئیس جمهوری رســیده 

است به شرح ذیل است: 

معــاونوزیــرصمتاظهارکردکهبابرآوردوارزشــیابی
انجــامشــدهارزشکاالدرنهایــتنبایدبرایتولیداتلنتو
محصوالتپتروشــیمی،هزینههایعرضهبیشاز20درصد
درنظامتوزیعراشــاملشــود.البتهمحاســباتیکهســازمان
حمایــتبــهصــورتدقیــقانجامدادهنشــانگرایناســتکه
حلقههایبعدازتولیدلنتترمزدرحدود15.5درصدودر
فیلترحدود18.5درصدکهاینبراینظامعرضهکاالمذکور

قابلپذیرشاست.
به گزارش سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، 
نشست هم افزایی انجمن های تولیدکننده فیلتر روغن، لنت ترمز، 
تولیدکنندگان داخلی این محصوالت با ریاست معاون وزیر صمت 
و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با 
حضور مدیران ساپکو، ایساکو، سازه گستر، مدیر کل دفتر صنایع 
خودرو وزارت صمت و با محوریت الزام  درج قیمت تولیدکننده 
بر روی کاالهای تولیدی شرکت های مذکور  درمحل این سازمان 

برگزار شد .
در ایــن نشســت ابتدا عباس تابش، معــاون وزیر صمت 
ضمــن ارائــه توضیحاتی در خصوص مزایــا و نحوه اجرای طرح  

از تولیدکنندگان درخواست نمود دیدگاه ها و سواالت خود را 
در این مورد مطرح کنند.

ســپس تولیدکننــدگان و انجمن های مذکــور دغدغه های 
خــود را متناســب با نــوع و نحوه فعالیت خــود بیان کردند که 
تغییــرات قیمــت و هزینــه تولیــد از جمله طوالنی بــودن زمان 
تولی، انباشت و انبارش کاال تا زمان مصرف و نیز این موضوع 
کــه نهاده هــای تولید در زمان مدت مختلف دچار تغییر قیمت 
می شــود و بــر اســاس مبنــای تعیین قیمت، بیــن قیمت تولید 
قبلی و تولید جدید شــکاف قیمتی خاصی به وجود می آورد و 
نیــز  فــروش غیــر نقدی و هزینه های مالی بــرای فرایند عرضه 

کاال و سایر مشکالت در این زمینه بیان شد.
مصــرف  حمایــت  ســازمان  رئیــس   ، جلســه  ادامــه  در 
کننــدگان و تولیــد کننــدگان ، عنــوان کــرد: تــالش می شــود بــا 
اجــرای ایــن طــرح  از فرایند تولید تا عرضه برای مصرف کننده 
قیمت ها شفاف سازی شود. تابش با بیان این مطلب افزود : 
اگر در نظام توزیع ما اشکاالتی وجود داشته باشد، با اجرایی 
شــدن طــرح مذکــور اشــکاالت برطــرف یــا راهکارهــای منطقی 
پیــدا می شــود کــه مصرف کننده متضرر نشــود و واســطه های 

متعددی که به وجود آمده و مصرف کننده مجبور به پرداخت 
این هزینه ها می شود نیز برطرف شود.

وی در ادامــه بیــان کــرد: نظــام پخــش عاملیــن فروش و 
بنکدارها شبکه هایی هستند که می توانند به طور منطقی کاال را از 
تولید کننده به دست مصرف کننده برسانند و  این طرح در تالش 
است حلقه های تعریف شده ای را از نظام توزیع به صورت منطقی 

و ساختار یافته و تعریف شده ای مشخص کند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
خاطر نشان کرد: دراین طرح جایگاه عرضه کننده نهایی مشخص 
هست و همچنین عرضه کنندگان درصد قابل قبولی از انتفاع و 
سودی را که این چرخه مشخص کرده است را دریافت می کنند.
عباس تابش در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: 
در ایــن نظــام بــا برآورد و ارزشــیابی انجام شــده ارزش کاال در 
نهایــت نبایــد بــرای تولیــدات لنــت و محصــوالت پتروشــیمی، 
هزینه های عرضه بیش از 20 درصد در نظام توزیع را شــامل 
شــود. البتــه محاســباتی که ســازمان حمایت به صــورت دقیق 
انجام داده نشانگر این است که حلقه های بعد از تولید لنت 
ترمــز در حــدود 15.5 درصــد و در فیلتــردر حــدود 18.5 درصد 

که این برای نظام عرضه کاال مذکور قابل پذیرش می باشد.
وی با تشریح این موضوع بیان کرد که بین تولید تا فروش 
کاال هزینه های غیر قابل پذیرشی وجود دارد و این طرح تعدد 

واسطه ها را نمی پذیرد.
معاون وزیر صمت در ادامه با تشریح کامل نظام فعالیتی 
تولیدکنندگان قطعات یدکی خودرو، اعالم کرد نظام مورد پذیرش 
برای قیمت درب کارخانه ضوابط هیات تعین و تثبیت قیمت ها 
بوده و درج قیمت تولید کننده باید با رعایت ضوابط مذکور انجام 
گیرد که دستور العمل ها و ساختار برای تمام تولید کننده قابل 

دستیابی است .
عباس تابش تاکید کرد: قیمت ماه های اخیر در فروش کاال 
مورد رصد قرار گرفته است و تولید کنندگان باید با توجه به فاکتور 
صادر شده دو ماه اخیر به درج قیمت تولید کننده اقدام کنند در 
صورتی که قیمت گذاری آنها خارج از ضوابط هیات تعیین و تثبیت 

قیمت باشد مورد پذیرش نخواهد بود .
وی همچنین مطرح کرد: فهرست اقالم این طرح به مرور 
افزایش می یابد و در فازهای بعدی طرح،  شاهد تعداد بیشتری از 

جمله اقالم لوازم یدکی و قطعات خودرو خواهیم بود.

الزام واحدهای صنفی به ثبت 
اطالعات واکسیناسیون در سامانه 

»امید«
اتاقاصنافایراندراطاعیهایاعامکرد:واحدهایصنفی
بــهثبــتاطاعــاتواکسیناســیوندرســامانهامیدملزمشــدندو
شــیوهنامهجدیدفعالیتهایصنفیدرطرحمدیریتهوشــمند

بیماریکرونااباغشد.
به گزارش اتاق اصناف ایران، در اطالعیه این اتاق آمده است: به 
موجب ضرورت اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا، بارگذاری اطالعات 
 واحدهای صنفی سراســر کشــور بر بســتر ســامانه امید به نشــانی

 asnaf.moi.ir الزامی است.
ایــن اطالعیــه مــی افزاید: بر اســاس طرح مدیریت هوشــمند 
بیمــاری کرونــا، الزامــات و ضمانــت اجــرای فعالیت هــای پنج گانــه 
مدیریــت هوشــمند بــر بســتر ســامانه امیــد بــرای »دســتگاه های 
اجرایــی«، »خدمــات گیرنــدگان از دســتگاه های موضــوع مــاده 2 
قانــون مدیریــت بحران«، » واحدها و فعالیت های صنفی )تجاری، 
بازرگانــی، خدماتی، تفریحی، رفاهــی، تولیدی، صنعتی، کارگاهی، 
اقتصادی، اجتماعی«، »علمی، تحقیقاتی و آموزشــی«، »فرهنگی 
و اجتماعــی« و »تــردد خودروهــای شــخصی و حمل و نقل عمومی 

)برون و درون شهر( « ابالغ شده است.
در اطالعیه اتاق اصناف ایران تاکید شــده اســت: در بخش 
»واحدهــا و فعالیت هــای صنفــی )تجــاری، بازرگانــی، خدماتــی، 
اقتصــادی،  کارگاهــی،  صنعتــی،  تولیــدی،  رفاهــی،  تفریحــی، 
اجتماعی(«، مشــاغلی که اســامی آنها در ادامه ذکر می شــود، با 
 QR داشــتن تاییدیه تزریق واکســن 2 دوز در ســامانه امید و اخذ
کــد از ســامانه مجــاز بــه فعالیــت می شــوند و نبایــد در وضعیت 

قرنطینه بیماری باشند.
ســایر مشــاغل خــارج از فهرســت، فقــط بــا داشــتن تاییدیه 
تزریــق واکســن و اخــذ QR کــد مربوطــه از ســامانه و در وضعیت 
قرنطینــه نبــودن در زمــان فعالیــت مــی تواننــد فعالیــت کننــد و 
مراجعان به واحدها و فعالیت های صنفی نیز باید دارای تاییدیه 
تزریق واکســن در ســامانه بوده و همچنین در وضعیت قرنطینه 

و بیماری نباشند.
در این اطالعیه، ضمانت اجرایی این طرح در سه مرحله اخطار کتبی 
پلمپ به واحدها، مسدود کردن پوز بانکی به مدت 2 هفته و پلمپ 
به مدت ۳0 روز تبیین شــده اســت که در صورت رعایت الزامات و 

تایید وزارت بهداشت نسبت به رفع پلمب اقدام خواهد شد.
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی )ناظر عالی(، اتاق 
اصناف ایران )ناظر در اجرا(، اتحادیه مربوط )مسوول اجرا(، وزارت 
صمــت، نیروی انتظامی، ســازمان های نظام پزشــکی، دامپزشــکی، 
کشاورزی )همکار(، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، وزارت ورزش 
و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی )ناظر 

حوزه های ذی ربط( تعیین شده اند.
برپایــه ایــن اطالعیــه، ۹ گــروه شــغلی کــه ملــزم بــه 2 دوز 

واکسن شدند شامل:
1- مراکــز ســرو غــذا در محــل از قبیــل رســتوران، چایخانــه، 

قهوه خانه، کافی شاپ، فست فود
2- تاالر پذیرایی و باغ تاالر

ورزشــی،  مســابقات  باشــگاه های  و  اســتادیوم های   -۳
باشــگاه های ورزشــی سرپوشــیده، استخرهای شــنای سرپوشیده، 

پارک های تفریحی آبی، شهر بازی و مراکز تفریحی ( مسقف
۴- پاساژ، فروشگاه زنجیره ای

5- همه مراکز اقامتی از قبیل هتل، متل، مسافرخانه، بوم گردیی
۶- تورهای گردشگری

۷- بانک ها و موسسات خدمات مالی، کارگزاری های بورس
8- دفاتر پیشخوان دولت، پلیس بعالوه 10، دفاتر خدمات تلفن 

همراه، دفاتر ارائه خدمات قضایی و مراکز مشابه و
۹- سالن های سینما، تئاتر و موسیقی است.

رئیس اتحادیه تامین گوشت 
گوسفندی: دامداران بدلیل 

بارندگی های اخیر، رغبتی برای 
فروش دام ندارند

رئیساتحادیهتهیهوتامینگوشــتگوسفندیمیگوید
دامــدارانمیداننــدبعــدازعیــدعلوفــهبــراینگهــداریدام
دارنــدبــههمیــندلیلرغبتیبــرایفروشدامازخودنشــان

نمیدهند.
بــا  ایلنــا،  خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  ملکــی  علی اصغــر 
اشــاره قیمت گوشــت گوســفندی در بازار، گفت: هفته  گذشته 
بارندگی های غرب کشور باعث شد دامداران نتوانند دام   خود 
را بــه میادیــن برســانند و همیــن مســئله باعــث کمبــود دام در 
بازار شد در نهایت این کمبود ایجاد تورم کرد و قیمت گوشت 

افزایش قیمت را تجربه کرد.
ایــن فعــال صنفــی تصریح کرد: باز شــدن راه ها و جاده ها 
باعث شــد که قیمت ها متعادل شــوند. شدت بارندگی ها بیش 
از آن چیزی بود که ما پیش بینی می کردیم و دامدار نتوانســت 

دام را به میادین برساند.
او با اشاره به قیمت گوشت قرمز در کشتارگاه ها، گفت: 
هفتــه گذشــته گوشــت گوســفندی کیلویی 150 هــزار تومان به 
مغازه داران فروخته می شــد اما با شــروع هفته جاری مغازه دار 
شقه بدون دنبه گوشت گوسفند نر را کیلویی 1۴5هزار تومان 
خریــداری و بــا احتســاب 10 درصد ســود، گوشــت قرمز کیلویی 

1۶0 هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه می شود.
ملکی در پاســخ به این پرســش که برخی مافیای گوشــت 
می خواهنــد بــا گــران کــردن گوشــت داخلــی واردات گوشــت را 
توجیه پذیــر کننــد آیا این گفته را تایید می کنید؟ گفت: اگر دام 
صادر نشــود داشــته های ما کفایت می کرد. قیمت علوفه گران 
شده و جو به کیلویی 8 هزار تومان رسیده است، با این قیمت 
نهاده هــا نگــه داری دام بــرای بســیاری از دامــداران امکان پذیــر 
نیســت و مجبــور بــه خــروج دام هــا هســتند تــا شــاید بتواننــد 
هزینه هــای خــود را تامیــن کننــد. ســازمان پشــتیبانی امــور دام 
تصمیم گرفته است با کشتار دام و عرضه آن در فروشگاه های 
منتخــب و میادیــن میوه و تره بار تعــادل را در بازار ایجاد کند و 

قیمت ها بیش از این افزایش پیدا نکنند.
گوســفندی  گوشــت  تامیــن  و  تهیــه  اتحادیــه  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: در روزهــای پایان ســال شــاهد جهش قیمتی 
در بیشتر اقالم هستیم گوشت قرمز نیز از این اصل مستثنی 
نیســت و بــدون تردیــد در روزهای پایان ســال جهــش قیمتی را 
تجربــه خواهد کرد. ســازمان پشــتیبانی امــور دام ذخایر خود را 
مطلوب اعالم کرده است اگر به موقع این ذخایر به بازار تزریق 

شود بدون تردید بازار به آرامش می رسد.

اخبـــــــــــــــــار
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مقایسه شاخص های کالن 
اقتصادی ایران با دیگر 

کشورها
گــزارش  جدیدتریــن  در  تهــران  بازرگانــی  اتــاق 
خــود بــه بررســی وضــع تعــدادی از شــاخص های کالن 
اقتصادی ایران پرداخته و آن را با وضع دیگر کشورها 

مقایسه کرده است.
بــه گــزارش ایســنا، اتــاق بازرگانــی در ابتــدای ایــن 
گــزارش بــه وضــع شــیوع کرونا در ایــران پرداختــه که با 
اقدامــات دولــت و ســرعت گرفتن روند واکسیناســیون، 
بهبــودی نســبی را در قیــاس بــا ماه هــای قبــل نشــان 
می دهد. برآوردها نشان می دهد که در یک ماه منتهی 
بــه ۲۶دی، حــدود ۱۱۲۱ ایرانی بر ســر کرونا جان خود را 
از دســت داده انــد و میانگین مرگ هــا به ۳۰ نفر در روز 
رسیده است. این عدد در مقایسه با ماه گذشته حاکی 
تعــداد فوتی هــا و ۵۹درصــدی  از کاهــش ۴۳درصــدی 
تعــداد مبتالیــان جدیــد اســت. در حــوزه تجــارت، رشــد 
حجم تجارت کشور از میانگین جهانی باالتر بوده است 
امــا در عیــن حــال برآوردها حاکی از آن اســت که رشــد 
اقتصادی در سال های پیش  رو قدری نسبت به امسال 

کاهش خواهد یافت.
بررســی ها نشــان می دهد که رشــد اقتصادی ایران 
در پایان ســال ۱۴۰۰ به حدود ۳.۱ درصد خواهد رســید 
امــا ایــن عــدد در دو ســال آینــده قــدری کاهــش خواهد 
یافــت. بــا وجــود این رشــد اقتصــادی ایــران در قیاس با 
کشــورهای در حــال توســعه و کشــورهای منطقــه منــا 
پایین تر ارزیابی می شود. در طول این مدت ترکیه رشد 
اقتصادی ۹.۵ درصدی را تجربه می کند و برای هند نیز 
رشــد ۸.۷ و عراق ۷.۳ درصدی پیش بینی شــده اســت، 
هــر چنــد ســرعت رشــد این کشــورها نیــز در ســال های 

آینده پایین تر خواهد آمد.
در حــوزه تــورم امــا ایــران وضــع بهتری پیــدا کرده، 
هــر چنــد هنــوز نســبت بــه میانگیــن جهانــی فاصلــه ای 
قابــل توجــه دارد. تــورم نقطــه بــه نقطه ایــران به حدود 
۳۵درصد رســیده و در میان کشــورهای بررســی شــده، 
تنهــا آرژانتیــن بــا تــورم ۵۱درصــدی باالتــر از ایــران قــرار 
دارد. پــس از ایــران، ترکیــه بــا ۲۱، پاکســتان بــا ۱۱.۵، 
برزیل با ۱۰.۷ و عراق با ۸.۶ درصد قرار دارند. عربستان 
ســعودی با تورم ۱.۱درصدی پایین ترین تورم را در میان 

کشورهای بررسی شده به خود اختصاص داده است.
در حــوزه تجــارت نیــز اکثــر شــاخص های اقتصــاد 
ایــران نســبت بــه ســال قبــل بهبــود یافته اســت. ارزش 
صــادرات در ایــن مــدت بــه ۳۵میلیــارد دالر رســیده کــه 
حــدودا ۱۰میلیــارد دالر نســبت بــه ســال قبــل افزایــش 
یافتــه اســت. از نظــر مقدار نیــز از ۸۵میلیون تن ســال 
گذشته عملکرد امسال به ۹۲میلیون تن رسیده است.

معاون معادن و فراوری مواد وزیر 
صمت: واردات ماشین آالت 

فرسوده قابل قبول نیست
وزارت  مــواد  فــرآوری  و  معــادن  امــور  معــاون 
صنعــت، معــدن و تجــارت می گویــد امــروز هیــچ منعی 
برای واردات ماشــین آالت معدنی از ســوی هپکو وجود 
ندارد و مشکل، واردات ماشین آالت فرسوده است که 

قابل قبول نیست.
بــه گــزارش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، رضا 
محتشــمی پور بــا اعــالم اینکه امروز تعــداد قابل توجهی 
از ماشین آالت معدن را نیاز داریم که البته آمار ۱۰هزار 
یــا ۱۲هــزار درســت نیســت، افــزود: نیــاز حقیقی بخش 
معــدن ۲ تــا ســه هزار دســتگاه ماشــین آالت اســت. او 
تصریح کرد: تصویب مقرراتی که عمر ماشــین آالت را تا 
۱۰سال پایین آورد، به ضرر معادن و تولیدکننده است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان 
اینکه ۶۷هزار ماشــین آالت برداشــت و حمل در معادن 
فعال هســتند، ادامه  داد: از این تعداد ۱۰هزار دســتگاه 

باالی ۳۰سال هستند که قابلیت کار ندارند.
میانگیــن  عمــر  اینکــه  اعــالم  بــا  محتشــمی پور 
معــادن کشــور ۱۸  در  و حمــل  برداشــت  ماشــین آالت 
ســال اســت، اظهار کرد: دلیل افزایش سن ماشین آالت 
واردات  بــرای  کــه  اســت  محدودیت هایــی  معدنــی، 
وضــع شــده و راهــکار بهبــود ایــن وضــع، کاهــش موانع 
واردات اســت اما نباید از واردات با پرداخت تســهیالت 
حمایــت کنیــم. او اضافه کــرد: بخــش زیــادی از تولیدات 
داخــل بــه صــورت مونتــاژ اســت و ارز از کشــور برای آن 
خــارج می شــود. معــاون معــادن و فــرآوری مــواد وزیــر 
صمــت تأکیــد کــرد: بیشــتر تولیــدات داخلــی در بخــش 
ماشین آالت راه سازی است و امروز به جز چند دستگاه، 
تولیــد ماشــین آالت معدنــی نداریــم. معــاون معــادن و 
فــرآوری مــواد وزارت صمــت بیان کرد: بــرای معادنی که 
بیــش از چهــار تا پنج دســتگاه ماشــین آالت نیــاز دارند، 
بــه شــرطی مجــوز واردات می دهیــم کــه ســاخت یــک 
دستگاه را با هپکو قرارداد ببندند و در این زمینه، دیگر 

ماشین سازی ها را حذف کرده ایم.

اخبـــــــــــــــــار

درآمد ۲۰هزار میلیارد 
تومانی دولت از واردات 

محدود خودرو
عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه ۱۴۰۱ اظهــار کــرد 
واردات ۵۰هزار خودرو ســواری و ۱۰هزار ماشــین آالت 
راهــداری بــا ایــن شــرط بــه تصویب رســید کــه عوارض 
واردات آنها بسیار باال باشد. عوارضی که از این محل 
گرفته می شــود احتماال بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان 

برای دولت درآمدزایی خواهد داشت.
ســیدعلی موســوی در گفت وگــو با خبرگــزاری ایلنا 
در مــورد تصویــب واردات خــودرو در کمیســیون تلفیــق 
بودجــه اظهــار کــرد: واردات ۵۰هــزار خــودرو ســواری و 
۱۰هزار ماشین آالت راه داری با این شرایط در کمیسیون 
تلفیق به تصویب رســید که عوارض واردات آنها بســیار 
باال باشد. مجموع عوارضی که از این محل اخذ می شود 
دولــت  بــرای  تومــان  میلیــارد  از ۲۰هــزار  بیــش  شــاید 
درآمدزایــی خواهــد داشــت و بــه خزانــه واریز می شــود. 
این طرح هنوز در کمیســیون تلفیق اســت و احتماال در 
صحــن بــه تصویــب نرســد. هنوز جزئیــات بیشــتر مانند 

شرایط واردات مشخص و تصویب نشده است.
او افــزود: یــک طرحــی بــود کــه خودروهایــی کــه 
قبال وارد شــده اند و در منطقه آزاد مورد اســتفاده قرار 
می گیرند به تعداد محدود شماره گذاری و وارد سرزمین 
نیازهــای  هــم مشــکل  ایــن طریــق  از  تــا  اصلــی شــود 
داخلــی حــل شــود و هم دولت می تواند از محل کســب 
عــوارض درآمــدی کســب کــرده و در مــوارد مختلــف از 
آن اســتفاده کنــد امــا ایــن طــرح در کمیســیون تصویب 
نشــد و نماینــدگان مخالــف قانع نشــدند. علــت آن هم 
مــواردی ماننــد احتمــال آســیب بــه تولیــد داخلــی بــود 
و گفتــه می شــد کــه نبایــد بــازار را بــه راحتــی در اختیــار 
تولیدکنندگان خارجی قرار داد. با این حال باید کیفیت 

خودروها افزایش یابد.
عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه ۱۴۰۱ بیــان کــرد: 
موضوع شــرکت کروز به دادگاه کشــیده شــده و دادگاه 
بــا جدیــت ورود پیــدا کــرده اســت. این شــرکت قطعه را 
بــه صــورت گــران وارد می کرد، حتی قطعــه داخلی را به 
قیمــت بــاال بــه خودروســاز می فروختند و ایــن یک ظلم 
بــود. تولیــد برخــی قطعــات انحصــاری بــود کــه قیمت و 
و حتــی  قــرار می دادنــد  تاثیــر  تحــت  را  تولیــد خــودرو 
جلــوی افزایــش تیــراژ را می گرفتنــد، چراکــه اگــر برخــی 
از قطعــات در انحصــار باشــد بــا وقت کشــی و افزایــش 
قیمــت می تواننــد زمان تولیــد خــودرو را افزایش دهند. 
از طــرف دیگــر بــازار عطــش زیــادی دارد و قیمــت بــازار 
نســبت به قیمت کارخانه متفاوت اســت و این شــرایط 
باعث می شــود که تنها دالالن ســود ببرند. امیدواریم با 
تغییر مدیران سایپا و ایران خودرو این دست مشکالت 

برطرف شود.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس گفت: 
وظیفــه هر خودروســاز این اســت که حتما بــه امنیت و 
کیفیــت خودروهــا توجه کند. مشــکل کیفیــت خودرو و 
برخی قطعات نشان از ترک فعل دارد. کمیسیون اصل 
۹۰ و کمیسیون صنایع و معادن می تواند این ترک فعل 
را پیگیــری کنــد. وظیفــه مــا نظــارت بــر عملکــرد مدیران 
اســت چراکــه ایــن تــرک فعــل جــان و ســالمتی مــردم را 
درخواســت  قضاییــه  قــوه  از  مــن  می کنــد.  خطــر  وارد 
می کنــم کــه تــرک فعــل برخی از مدیــران ایران خــودرو و 
سایپا به خصوص مدیران قبلی را پیگیری کنند. مدیران 
سازمان استاندارد و  سازمان حمایت و همه سازمان ها 
و نهادهایــی کــه در ایــن رابطــه تاثیرگــذار هســتند بایــد 
پاســخگو باشــند. این موضوع هم وظیفه مجلس است 

و هم از قوه قضاییه مطالبه می کنیم.

خبـــــــــــــــــر

انجمن تولیدکنندگان فوالد طی نامه ای 
اجرایــی  دالیــل  تــا  خواســت  کاال  بــورس  از 
نشــدن مصوبه کارگروه مدیریت بازار درباره 
تعییــن قیمــت پایه آهن اســفنجی بــر مبنای 
۹۵درصد میانگین موزون قیمت کشف شده 

را اعالم کند.
سیدرســول  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ایــران  فــوالد  انجمــن  دبیــر  خلیفه ســلطانی، 
مدیرعامــل  ســلطان نژاد،  حامــد  بــه  خطــاب 

شرکت بورس کاالی ایران نوشت: 
»همانگونه که مستحضرید در هفتمین 
جلسه کارگروه مدیریت بازار کاالهای پایه که 
در تاریــخ ۲۰دی ۱۴۰۰ و با ریاســت قائم مقام 
امــور  در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
بازرگانــی و حضــور نماینده بــورس کاال برگزار 
شــد، مصوب شــد قیمت پایه آهن اســفنجی 
میانگیــن  ۹۵درصــد  معــادل  کاال  بــورس  در 

موزون قیمت کشف شده تعیین شود.
بــا توجــه بــه ســپری شــدن دو هفتــه از 
جلســه فــوق و عــدم اجــرای این مصوبه توســط 
بــه شــرایط بحرانــی  بــا عنایــت  و  بــورس کاال 
کارخانه هــای ذوب القایــی که موجــب تعطیلی 
نســبی آنــان شــده اســت، خواهشــمند اســت 

جهــت رفــع ابهامــات موجــود، توضیــح فرماییــد 
چــرا بــورس کاال بــه مصوبــه کارگــروه مدیریــت 
بــازار عمــل نکــرده اســت؟ خواهشــمند اســت 
بــورس کاال چــه ســازوکار و  توضیــح فرماییــد 
از  جلوگیــری  بــرای  را  جایگزینــی  تمهیــدات 
تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل عدم امکان 

تامیــن مواداولیه و فروش محصوالت با قیمت 
اقتصادی اندیشیده و اجرایی کرده است؟

برایــن اســاس در راســتای مــواد ۲ و ۳ 
کار  و  محیــط کســب  بهبــود مســتمر  قانــون 
حقوقــی  معاونــت  بخشــنامه  همچنیــن  و 
الــزام دســتگاهای  بــر  رئیس جمهــوری مبنــی 

اخــذ نظــر تخصصــی تشــکل ها،  بــه  اجرایــی 
و  فوریــت  بــه  توجــه  بــا  اســت  خواهشــمند 
اهمیت موضوع نســبت به پاســخ به سواالت 
فوق و همچنین سواالت مطرح شده در نامه 
شــماره ۸۹۴/ص/۰۰ تاریــخ ۱۱ دی مــاه ۱۴۰۰ 

این انجمن اقدام فرمایید.«

طبــق اعــالم معــاون فنــی گمــرک ایــران 
موجــودی و دپــوی کاالی اساســی در گمــرک 
در  تنــی  میلیــون  دو  کاهــش  بــا  بندرهــا  و 
ماه هــای اخیر همراه بوده و طی پیگیری های 
انجام شــده درصورت موافقــت بانک مرکزی 
۱۰۰درصد کاالهای اساسی بدون کد رهگیری 

بانک ترخیص خواهد شد.
دپــوی  افزایــش  بــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
کاالهــای اساســی در ابتــدای ســال جــاری کــه 
عمدتا به دلیل تمدید نشدن مصوبه ترخیص 
۹۰ درصــدی اتفاق افتاده بود، با بررســی های 
پایــان  در  رئیس جمهــوری  دســتور  و  گمــرک 
اردیبهشــت، بــار دیگــر جریان ترخیــص کاال و 
تخلیــه آن از گمــرک نســبت بــه قبل تســهیل 
شــد؛ بــه طوری کــه در اهم مصوبات با تمدید 
کاالی  واردکننــده  درصــدی،  ترخیــص  مجــوز 
اساســی می توانــد بــا اعــالم بانــک، ۹۰درصــد 
کاال را بــدون صــدور کد ســاتا ترخیص کرده و 
۱۰درصد باقی مانده بعد از تامین ارز و صدور 

کد بانک قابل ترخیص است.
این در حالی اســت کــه روند موجودی و 
دپــو در چنــد مــاه اخیر نشــان داده بود که در 
اواخــر فروردین  حدود ۵.۲ میلیون تن، اواخر 
اردیبهشــت  ۵.۸ میلیــون، اواســط خرداد ۵.۶ 

میلیون، اواخر تیر ۶.۴ میلیون تن و در اوایل 
شــهریور ســال جــاری حــدود ۶.۱ میلیــون تــن 
کاالی اساســی به عنــوان موجودی و آنچه که 
در شــناورها وجود داشــته اســت، اما گزارش 
هشــتم آبان از این حکایت داشــت که میزان 
موجــودی و کاالهــای موجــود در شــناورها بــه 
حــدود هفــت میلیون تن رســیده اســت که از 
ایــن میــزان حدود ۳.۷ میلیون  تن در بندرها 
موجود و مابقی که به حدود ۳.۲ میلیون تن 
بــود در شــناورهای در حــال تخلیه و یا منتظر 

در لنگرگاه قرار داشت.

موجودی و دپوی کاالی اساسی 
به پنج میلیون تن رسید

دپــوی  وضعیــت  آخریــن  بررســی  امــا 
کاالهــای اساســی در گمــرک و بنــادر  و اعالم 
گــزارش فــرود عســگری، معــاون فنــی گمــرک 
ایران نشــان از کاهــش حدود دو میلیون تنی 
دپو در فاصله نیمه آبان تا سوم بهمن دارد.

اشــاره  بــا  ایــران  گمــرک  فنــی  معــاون 
بــه آمــار مربوطــه تــا ســوم بهمــن اعــالم کــرد 
کــه مجمــوع موجــودی در بنــدر و همچنیــن 
کاالهــای موجود در شــناورهای پای اســکله و 

یــا منتظــر در لنگــرگاه بــه حــدود پنــج میلیون 
و ۷۰ هــزار تــن رســیده اســت کــه از ایــن رقم 
۳۷۷ هــزار تــن در شــناورها در کنــار اســکله 
قــرار دارنــد و یک میلیون و ۶۱۰ هزار تن دیگر 
در لنگرگاه منتظر هستند و مابقی نیز مربوط 

به موجودی کاال در انبارها است.
او بــا اشــاره به موجودی بنــادر نیز گفت 
کــه بنــدر امام بــا دو میلیــون و ۲۷۵ هزار تن 
بیشــترین موجــودی کاال را در اختیــار داشــته 
و در رتبــه اول قــرار دارد و بعــد از آن بنــدر 
بنــدر  و  تــن   ۶۶۷ و  هــزار  بــا ۲۵۲  امیرآبــاد 
شــهیدرجایی بــا ۲۵۱هــزار و ۹۶۶ تــن در رده 

سوم قرار دارد.
ایــن مقــام مســئول در گمــرک ایــران در 
رابطــه بــا دالیل کاهــش دپــوی کاال در گمرک 
و بنــادر توضیــح داد کــه بــه هــر صــورت در 
ماه هــای اخیــر ترخیــص بــا ســرعت بیشــتری 
انجام شــده اســت که در همین رابطه گمرک 
بــه صــورت  پیــش  از مدتــی  امام خمینــی)ره( 
گمــرک  در  و  می کنــد  فعالیــت  ســاعته   ۲۴
شــهیدرجایی نیز در خــروج واردات و ترانزیت 
امــور بنــدری  و واحــد ایکــس ری بــه صــورت 

شبانه روز فعال است.
او ادامه داد: کاالهای اساســی در مسیر 

ســبز تعریــف شــده انــد و دیگر نیازی نیســت 
که منتظر کارشــناس های مجازی باشــند و به 
محــض اعــالم و در حداقــل زمــان ممکن مورد 
بررســی قــرار گرفتــه و فراینــد ترخیــص آنهــا 
انجام می شود. در عین حال که تمرکز و رصد 
اظهارنامه ها شتاب بیشتری گرفته و ایستایی 

کمتر شده است.
عســگری در مــورد اینکــه بــرای ترخیــص 
درصــدی کاالهــای اساســی نیــز تغییر تــازه ای 
صــورت گرفتــه اســت؟ یــادآور شــد کــه طــی 
امــکان  بــازار  تنظیــم  پیشــین ســتاد  مصوبــه 
ترخیــص ۹۰درصــد کاالهای  اساســی با اعالم 
بانــک وجــود دارد اما ۱۰درصــد باقیمانده بعد 
از صــدور کــد ســاتا امــکان ترخیــص دارد. بــا 
توجــه بــه  پیگیری های بــه عمل آمده چنانچه 
بانک عامل اعالم کند ثبت ســفارش در صف 
تخصیــص اســت گمــرک نســبت بــه ترخیــص  

۱۰درصد با قیمانده اقدام خواهد کرد.
او در مــورد اینکــه آیــا ترخیــص تمامــی 
کاالی اساســی بدون صدور کد رهگیری بانک 
موجب ایجاد مشکالتی در رابطه با تامین ارز 
در مراحل بعدی نخواهد شد گفت: براساس 
مصوبــات ابالغی  بانک مرکزی قطعا  نســبت 

به تامین ارز مربوطه اقدام می کند.

می گویــد  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
مشــکالت مربــوط بــه حــوزه حمــل و نقــل در 
برخی حوزه ها باعث شده بازار صادراتی ایران 

در کشورهایی مانند برزیل رشد نکند.
برآوردهــا از وضــع صــادرات ایــران نشــان 
می دهــد که جــز چین، دیگر کشــورهای خریدار 
کاالهــای ایرانــی بیشــتر در منطقــه و در میــان 
همســایگان قــرار دارنــد و بــا توجه به مشــکالت 
زیرســاختی و البتــه محدودیــت تحریم ها، ایران 
در بــازار کشــورهای آمریــکای جنوبــی و آفریقــا 

حضور پر قدرتی ندارد.
بــا وجــود آنکــه دولــت اعــالم کــرده کــه بــا 
توجه به ظرفیت باالی باقی مانده در کشورهای 
منطقــه، ایــران همچنان می توانــد تمرکز خود را 
بــه افزایــش حضــور در این بازارهــا بدهد اما به 
نظر می رسد در عین حال امکان افزایش حضور 
ایــران در بــازار کشــورهای دورتــر نیــز بــه شــرط 

فراهم شدن برخی مقدمات وجود دارد.

بر اساس گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، 
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا تأکیــد بــر اینکه 
برزیــل بــرای ایــران از گذشــته اهمیــت ویــژه ای 
و  اساســی  کاالهــای  تأمیــن  در  خصــوص  بــه 
مواد غذایی داشــته اســت بیان کرد: وســعت و 
جمعیــت برزیــل آن را بــه یک بازار جــذاب برای 
ما تبدیل کرده اســت، گرچه تنها چهار ســال از 
تشــکیل اتــاق مشــترک بازرگانی ایــران و برزیل 
می گــذرد امــا اولیــن اتاقــی بــود کــه در کشــور 

مقصد دفتر خود را تأسیس کرد.
او بــا بیــان اینکه روابط دو کشــور پیشــینه 
بیــش از صــد ســاله دارد و روابــط تجــاری چنــد 
را  سیاســت  و  اقتصــاد  تــوازن  دالری  میلیــارد 
بــه نفــع اقتصــاد برهــم زده اســت ادامــه داد: 
ماننــد  برزیــل  اقتصــاد  در  ذی نفــوذ  گروه هــای 
بخــش خصوصــی و ســندیکاها بــه حفــظ ارتباط 
بــا ایــران در دوره تحریــم تأکیــد داشــتند. آن ها 
روابــط خــود را در دوران تحریــم نــه تنهــا حفــظ 

کردند بلکه افزایش دادند.
شافعی با این توضیح که با توجه به حجم 
قابــل توجــه تجارت بین دو کشــور در ســال ۹۶ 
اتــاق مشــترک ایــران و برزیــل را تشــکیل دادیم 
گفــت: در ســال ۲۰۲۰ واردات مســتقیم ایــران 
از برزیــل ۱,۱۵میلیــارد دالر بــوده امــا در مقابــل 
صــادرات بــه ایــن کشــور تنهــا ۱۱۶میلیــون دالر 
بــوده اســت. همچنیــن در ۱۰ماهه ســال ۲۰۲۱، 
برزیــل  از  مســتقیم  واردات  دالر  ۱.۷میلیــارد 

داشته ایم.
بــه گفتــه او مهم ترین اقــالم وارداتی ایران 
شــامل کاالهــای اساســی، ذرت، ســویا، روغــن، 
شــکر، گوشت و قهوه بوده است و ظرفیت های 
معدنــی و صنعتــی برزیل کمتر مــورد توجه قرار 

گرفته است.
از  ایــران  اینکــه واردات  بیــان  بــا  شــافعی 
برزیــل ۵۵ درصــد کاهش و صــادرات ۱۱۰درصد 
افزایش را تجربه کرده اما هنوز توازن مناســبی 

بیــن واردات و صــادرات وجود نــدارد تأکید کرد: 
جــاده تجــارت بایــد جــاده ای دوطرفــه باشــد. ما 
می توانیــم همکاری هایــی در حوزه پتروشــیمی، 
حــوزه  و  پزشــکی  حمل ونقــل،  دارو،  صنعــت 
دانش بنیــان داشــته باشــیم. امیدواریــم بســتر 

مناسب برای این اتفاق فراهم شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت تهاتر 
بیــن دو کشــور گفــت:  مقامــات بایــد زمینه های 
تهاتــر بیــن ایــران و برزیــل را ایجــاد کننــد؛ اگــر 
پتروشــیمی صــادر می کنیــم، می توانیــم خوراک 

دام بیاوریم.
شــافعی تأکید کرد: برای توســعه صادرات 
بــه برزیــل دو مانــع اصلــی وجــود دارد؛ اولیــن 
بارگیــری  متأســفانه  اســت.  حمل ونقــل  مانــع 
مجدد در کشــور ثالث بخشــی از مزیت رقابتی 
کاالی ایرانــی را از بیــن برده و هزینه تمام شــده 
زمینــه  ایــن  در  افزایــش می دهــد.  را  صــادرات 
راه اندازی خط مستقیم کشتیرانی و خط هوایی 

تهــران ســائوپائولو می توانــد تــا حــد زیــادی ایــن 
مانع را برطرف کند.

او ادامــه داد: مانــع دوم نبود موافقت نامه 
پایــه تجــاری از جملــه اجتنــاب از اصــل مالیــات 
مضاعف، تجارت ترجیحی و آزاد بین دو کشــور 
اســت. مبنای تجارت بر اســاس موافقت نامه ها 
اســت متأســفانه مــا هیچ گونــه موافقت نامــه ای 
بــا برزیــل نداریم و این موضوع باید در دســتور 
کار دو کشــور قــرار گیرد کــه می تواند تحولی در 

روابط ایران و برزیل باشد.
شــافعی بــا توجــه بــه اینکــه اتــاق ایــران با 
موافقت نامــه ای  برزیــل  صنایــع  کنفدراســیون 
را بــه امضــا رســاند بیــان کــرد: درخواســت ما از 
ســفیر برزیــل در ایران احیای ایــن موافقت نامه 
اســت و امیدواریــم کــه بــا حمایت دولــت مانند 
اتاق هــای  تــالش  و  موافقت نامه هــا  امضــای 
مشــترک شــاهد توســعه روابــط تجــاری ایــران و 

برزیل باشیم.

مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون  نایب رئیــس 
مــورد رونــد  ارائــه توضیحاتــی در  یازدهــم ضمــن 
آزمایش محصوالت وارداتی و مخصوصا گندم های 
وارد شده از روسیه، به مردم اطمینان داد که این 
محصوالت ســالم اســت و مردم برای مصرف آن ها 

نگران نباشند.
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  عباســی  علیرضــا 
دربــاره اخبــاری مبنــی بــر ورود گندم هــای آلوده 
به ســرب از روســیه اظهار کرد: مجلس در مورد 
ایــن موضــوع ســوال هایی کــرده اســت. چندین و 
چنــد آزمایــش مختلــف روی محصوالتــی که وارد 
کشــور می شــود، انجــام می شــود. مثــال آزمایــش 
انجــام  کــه  اســت  آزمایــش  نوعــی  قرنطینــه، 

ســالمت  بــرای  دیگــری  آزمایش هــای  می شــود. 
وزارت  آن  متولــی  کــه  دارد  وجــود  محصــول 
بهداشــت، درمان، ســازمان غذا و دارو، ســازمان 

اســتاندارد و ... هستند.

 سه آزمایشگاه گندم های روسی

را آزمایش کردند
نایب رئیس کمیســیون کشــاورزی، آب، منابع 
طبیعــی و محیــط زیســت مجلس دربــاره گندم های 
روســی گفــت: آزمایشــگاه های مختلفــی گندم هــای 
وارد شــده از روســیه را آزمایــش کردنــد. نتیجه یک 
آزمایشگاه مثبت و نتیجه آزمایشگاهی دیگر منفی 

بــود. بــه عنــوان مثال یــک آزمایشــگاه مدعی شــده 
است که میزان سرب موجود دو دهم  PPm  است 
و آزمایشــگاه دیگــر مدعــی شــده کــه تنهــا ۱۵صــدم 
درصــد ســرب وجــود دارد. در ایــن شــرایط تصمیــم 
گرفته شــد که ماجرا از ســوی یک آزمایشــگاه ثالث 

بررسی شود.

آزمایشگاه سوم تأیید کرده که 
گندم های روسی مشکلی ندارد

البــرز  ایــن عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان 
مدعــی  آزمایشــگاه  یــک  کــه  شــرایطی  در  گفــت: 
آزمایشــگاه  و  اســت  آلــوده  گنــدم  کــه  می شــود 

دیگــری ادعــا می کنــد کــه گندم هــا ســالم اســت، 
موضــوع را بــه آزمایشــگاه ســوم ارجــاع می دهیم. 
آزمایشــگاه ســوم تأیید کرده که گندم های روســی 
آزمایشــگاه  دقیق تــر  عبــارت  بــه  نــدارد.  مشــکلی 
ســوم، نظر آزمایشــگاهی را تأیید کــرده که مدعی 

شــده بود گندم ها سالم است.
محصــوالت  آزمایــش  رونــد  دربــاره  عباســی 
وارداتی گفت: کارهای آزمایشــگاهی پیچیده است. 
از  امــکان دارد.  خطــای انســانی در هــر آزمایشــی 
طــرف دیگــر ممکــن اســت دســتگاهی کــه آزمایــش 
می کند مشــکل داشــته باشــد. گاهی برای آزمایش 
اســتفاده  شــیمیایی  مــواد  از  خوراکــی  محصــوالت 
می شــود کــه کــم و زیــاد شــدن آنهــا منجــر بــه خطا 

در آزمایــش می شــود. رونــد کار هــم بــه این صورت 
اســت که از محصول پنج نمونه می گیرند و چندین 
بــار و توســط دو یــا ســه نفــر آزمایــش می شــود. در 
نهایت میانگین همه آزمایش ها را به عنوان نتیجه 

مطرح می کنند.

درصدی از مواد غیرخوراکی 
 غیرمضر در هر محصولی

وجود دارد
نماینــده مــردم کــرج در مجلــس تأکیــد کــرد: 
مــا نمی توانیــم بگوییــم میــزان کمــی ســرب یــا هــر 
مــاده بــد دیگــری وجــود نــدارد. در هــر زمینــی که 

مختلــف  مراحــل  می شــود،  کاشــته  محصولــی 
کشــاورزی مثــل آبیــاری، کــود و ســم و مســائلی 
مثل نوع خاک وجود دارد که محصول را از حالت 
طبیعــی دور می کنــد. در واقــع در هــر محصولــی، 
درصــدی از مواد غیرخوراکــی غیرمضر وجود دارد. 
مثــال آب چــاه، آب معدنــی نیســت. اگــر آب چــاه 
آزمایــش کنیــد، ممکــن اســت مشــکل داشــته  را 
باشــد. مســئله این اســت کــه مــواد غیرخوراکی از 
حــد مجــاز باالتــر نباشــد و بــه مــردم آســیب نزند. 
مــردم بــرای مصرف گندم دغدغه نداشــته باشــند. 
ایــن گندم هــا آلــوده نیســت. مــا هــم بایــد مراقب 
باشــیم کــه خدایــی ناکــرده محصــول ناســالم وارد 

نکنیم. کشور 

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: مردم نگران مصرف گندم روسی نباشند

شافعی: مشکل حمل ونقل، مانع رشد بازارهای صادراتی است

رایزنی گمرک برای ترخیص ۱۰۰درصدی کاالهای اساسی 
بدون کد رهگیری بانک

مطالبه گری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
از بورس کاال
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رئیس قوه قضائیه خواستار آن شد که هر 
چــه زودتر بانک مرکزی درباره مســئله رمزارزها 

شفاف سازی کند.
قضائیــه،  قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش  بــه 
)چهــارم  دوشــنبه  اژه ای،  محســنی  غالمحســین 
بهمــن( در جلســه شــورای عالــی قــوه قضائیه، با 
تبیین انواع مختلف رسیدگی های قضائی، به آن 
دسته از پرونده های کیفری و حقوقی اشاره کرد 
که رســیدگی به آن هــا در یک فرایند زنجیره وار و 
متصــل ممکــن می شــود؛ رئیس عدلیــه این قبیل 
پرونده هــا را در زمــره رایج تریــن و پرشــمارترین 
پرونده هــای مطرح رســیدگی در دســتگاه قضائی 
دانست و بر همین اساس بر ضرورت اتقان امور 
و لحــاظ ملکــه عدالــت در تمامــی مراحل مختلف 
فرایند رسیدگی به یک پرونده قضائی تاکید کرد.

عدالت شخص قاضی در صدور 

حکم کافی نیست
رئیــس قــوه قضائیــه بابیــان اینکــه حلقــه و 
محصــول نهایــی فراینــد رســیدگی به یــک پرونده 
قضائی در حکم و رأی قاضی متبلور می شود، به 
تشــریح مراحل مختلف رســیدگی به یک پرونده 
قضائــی پرداخــت و گفت: عدالت شــخص قاضی 
در صــدور حکــم کافــی نیســت مرحلــه تحقیقات 
پیــش از تشــکیل یــک پرونــده قضائــی، مرحلــه 
تحقیقــات در حیــن و بعد از تشــکیل یک پرونده 
قضائــی، مرحلــه احضار و جلــب متهمین، مرحله 
ازجملــه  مراحــل،  ســایر  و  پرونــده  کارشناســی 
حلقه های یک فرایند رســیدگی قضائی اســت که 
ضــرورت دارد در تمامــی ایــن مراحــل و حلقه هــا 
نظارت ویژه و مبســوط از ســوی قاضی و مقامات 
قضائــی اعمــال شــود تــا کوچک تریــن تخطــی از 

عدالت صورت نگیرد.

زمینــه  همیــن  در  قضــا  دســتگاه  رئیــس 
بــر ضــرورت اتقــان امــوری کــه توســط اشــخاص 
معاضدت کننــده بــه قاضــی انجــام می گیــرد نیــز 
تاکید کرد و گفت: در مراحل و حلقه های مختلف 
و متعــدد فرآیند رســیدگی بــه یک پرونده قضائی 
بایــد توســط ضابطیــن و کارشناســان از ابزارهــا و 
تجهیزاتی بهره گرفته شود که ضریب وقوع خطا 
و اشــتباه در آن هــا وجــود نداشــته باشــد؛ چراکه 
حتی اگر تنها در یک مرحله از فرآیند رسیدگی به 
پرونده، ســهواً خطا و اشــتباهی رخ دهد، ممکن 
است در رأی نهایی صادرشده توسط قاضی تأثیر 
بگــذارد و مــا را از هــدف نهایــی و غایــی خــود کــه 
تحقــق عدالت و رســیدگی منصفانه و حق مدرانه 
به تظلم خواهی مظلومان و افراد است دور کند.
»ارائه آموزش و حرفه آموزی مستمر قضات 
و ســایر اشــخاص دخیــل در فرآینــد رســیدگی به 
پرونده هــای قضائــی نظیــر دادیــاران، بازپرس ها، 

ضابطین و کارشناســان« ازجمله تاکیدات رئیس 
انســانی«  منابــع  »معاونــت  بــه  قضــا  دســتگاه 
عالــی  شــورای  گذشــته  روز  جلســه  جریــان  در 
حجت االسالم والمســلمین  بــود؛  قضائیــه  قــوه 
محســنی اژه ای بــر همیــن اســاس تصریــح کــرد: 
بــرای اطمینــان پیــدا کــردن مجموعــه تشــکیالت 
قضائــی از رعایــت و لحــاظ نهایــت عدالت و دقت 
در فرآیندهــای مختلف رســیدگی بــه پرونده های 
قضــا  دســتگاه  مختلــف  بخش هــای  قضائــی، 
ازجملــه »معاونت منابع انســانی«، »کمیســیون 
نقل وانتقال قضات« و »کمیته انتصابات« دارای 
تکالیف و مسئولیت هایی هستند که این تکالیف 

و مسئولیت ها باید به نحو احسن انجام گیرد.
افــزود:  راســتا  همیــن  در  عدلیــه  رئیــس 
بــه  قضــات  توزیــع  در  نقل وانتقــال  کمیســیون 
خصایــص و صالحیت هــای مختلــف یــک قاضــی 
بــرای نصــب او در دادگاه هــای کیفری یــا حقوقی 

کمیتــه  همچنیــن  باشــد؛  داشــته  ویــژه  توجــه 
جلســات  برگــزاری  بــه  نســبت  نیــز  انتصابــات 
توجیهــی یــا کارگاه هــای آموزشــی فشــرده بــرای 
افــرادی کــه می خواهنــد متصــدی یک مســئولیت 

قضائی شوند، اهتمام بیشتری مبذول دارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با یادآوری تکلیف 
و مسئولیت خطیر قاضی درخصوص نظارت بر کار 
ضابطین و کارشناســان و همچنین راســتی آزمایی 
اقاریــر  جملــه  از  دادرســی  فرآینــد  مراحــل  تمــام 
متهمین، گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه 
و همچنین دســتگاه های نظارتی در باب معرفی و 
ارتقاء رتبه اشــخاص متدین، دارای ســعه صدر و با 
دانــش در مناصــب قضائــی نقش ویــژه ای برعهده 
دارنــد و بایــد برای ایفــای مؤثرتر این نقش اهتمام 

بیشتری داشته باشند.
محســنی اژه ای در ادامــه نشســت روز گذشــته 
شــورای عالــی قــوه قضائیه ضمن اشــاره به اینکه 
عنــوان اتهامی ســرقت در صــدر عناوین مجرمانه 
کشــور قــرار دارد و بیشــترین پرونده هــای مطرح 
رســیدگی در دادســراها به آن اختصاص دارد، به 
دادســتان های سراســر کشــور تکلیــف کــرد که با 
هماهنگی با نیروی انتظامی نســبت به سارقینی 
کــه موجبــات آزار مــردم را از ایــن طریــق فراهــم 
می آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می کنند 

بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند.
متذکــر  رابطــه  همیــن  در  قاضی القضــات 
ارفاقــی نظیــر  شــد کــه تســهیالت و تأسیســات 
»آزادی مشــروط« و »عفو« شــامل حال سارقین 

سابقه دار، باندی و شبکه ای نمی شود.
محســنی اژه ای در ادامــه ضمــن تاکیــد بــر 
تــالش مســتمر و مجدانــه مقامــات دســتگاه قضا 
برای رفع مشکالت همه کارکنان این دستگاه، از 
بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار، از 
ســوی تعدادی از کارکنان ســازمان زندان ها گالیه 
کرد و به رئیس ســازمان زندان ها تکلیف کرد که 
نســبت بــه توجیه کارکنــان این ســازمان پیرامون 
توطئــه و کیــد بدخواهان داخلــی و خارجی جهت 

سوءاستفاده از اعتراضات آنها، اهتمام ورزد.
رئیــس قــوه قضائیــه همچنیــن از تالش هــا 
و اقدامــات دولــت و شــخص رئیس جمهــور جهت 
و  آورد  عمــل  بــه  تقدیــر  مــردم  مشــکالت  رفــع 
شــخصی  را  رئیســی  حجت االسالم والمســلمین 
دســتگاه  کارکنــان  و  مــردم  همــه  بــرای  دلســوز 
قضائی دانســت. موضــوع »رمزارزها« و خطراتی 
که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی های 
مــردم را تهدیــد کنــد و بــرای دولت دردســرآفرین 
شــود، از دیگــر مقوله هــای مطرح شــده از جانــب 
رئیــس عدلیــه در نشســت روز گذشــته شــورای 
عالــی قــوه قضائیــه بود؛ رئیــس دســتگاه قضا بر 
همیــن اســاس دادســتان کل کشــور و ســازمان 
بازرســی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند 
و  رمزارزهــا  مســئله  قبــال  در  زودتــر  چــه  هــر 
همچنیــن تشــریح وظایــف دســتگاه های مختلف 

در این رابطه شفاف سازی کند.

اقتصـــــــــاد ملی توســــــعه و 

 رئیسی: تحکیم روابط
 با کشورهای قاره آفریقا

با جدیت بیشتری پیگیری 
خواهد شد

رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه برقــراری و تحکیم 
روابط با کشورهای قاره آفریقا از اولویت های سیاست 
خارجی جمهوری اســامی ایران اســت، یاداور شــد که 
در دوره جدید، روند توسعه همه جانبه سطح همکاری 
با کشورهای آفریقایی در حوزه های مختلف اقتصادی، 
تجــاری و سیاســی بــا قــوت و جدیــت بیشــتری پیگیری 

خواهد شد.
پایــگاه ریاســت  پایــگاه اطالع رســانی  بــه گــزارش 
جمهــوری، آیــت هللا ســید ابراهیم رئیســی روز دوشــنبه 
در دیدار »رابرت دوسی« وزیر امور خارجه توگو با بیان 
اینکــه کشــورهای آفریقایی از ذخایــر طبیعی، معدنی و 
نیروی انســانی غنی و با اســتعدادی برخوردار هســتند، 
اظهــار کــرد: تهران بدنبال توســعه همه جانبــه روابط با 
کشــورهای آفریقایــی از جملــه توگــو در راســتای منافــع 

مشترک ملت ها است.
رئیسی با بیان اینکه غربی ها در طول تاریخ عمدتا 
بدنبال اســتعمار و اســتثمار کشورهای قاره آفریقا بوده 
و امروز نیز به اَشکال مختلف امیال و منافع خود را در 
ایــن قــاره دنبال می کنند، خاطرنشــان کرد: تالش مردم 
ایــن قــاره بــرای حفــظ اســتقالل خود ارزشــمند اســت و 
موفقیت شــان در گــرو تاکید بر هویــت ملی، فرهنگی و 

ایستادگی در مقابل زیاده طلبی ها است.
رئیس جمهــوری تصریــح کرد: کشــورهای آفریقایی 
از ظرفیت هــای الزم بــرای توســعه و بالندگــی برخــوردار 
هستند و جمهوری اسالمی ایران از استقالل، پیشرفت 

و رفاه مردم آفریقا حمایت می کند.
رابــرت دوســی وزیــر امور خارجــه توگو نیــز در این 
دیــدار بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــورش خواهــان برقــراری 
روابط گســترده و همه جانبه با جمهوری اســالمی ایران 
است، اظهار کرد: »لومه« به رویکردهای تهران در روند 
توســعه روابــط اعتمــاد و اطمینــان دارد و امیدوار اســت 
سیاســت توســعه همکاری هــای اقتصــادی بــا آفریقــا بــا 
شــراکت متقابل تقویت شــود. وزیــر امورخارجه توگو با 
محکوم کردن تحریم های ظالمانه غرب علیه کشورها و 
ملت های مســتقل،  تاکید کرد: ما خواهان همکاری های 
مشــترک بــا ایــران بــرای فعــال کــردن ظرفیت هایمان در 

راستای منافع متقابل هستیم.

رئیسی امشب با مردم 
سخن می گوید

 رئیس جمهوری امشب پس از خبر ۲۱ شبکه اول 
سیما با مردم گفت وگو می کند.

بــه گــزارش ایرنــا، آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی 
سه شنبه بعد از خبر ۲۱ در گفت و گوی زنده تلویزیونی 

با مردم سخن می گوید.
رئیس جمهــوری در ایــن گفت وگــو بــه موضوعات و 
امور جاری کشــور پرداخته و مســائل داخلی و سیاســت 

خارجی کشور را بیان می کند.
رئیسی پیش از این دو بار در تاریخ های ۲۶ مهر و 
۱۴ آذر امســال از طریــق برنامــه زنده تلویزیونی با مردم 

گفت وگو کرده بود.

تنش های روسیه و اوکراین 
قیمت نفت را به 88.5 دالر 

افزایش داد
نگرانی هــا در مــورد اختــال در عرضه در بحبوحه 
افزایش تنش ها در اروپای شرقی و غرب آسیا، قیمت 
نفــت در بازارهــای جهانــی را بــه 88.50 دالر در هــر 

بشکه رساند.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، قیمت نفت در 
معامالت روز گذشته به علت نگرانی ها در مورد اختالل 
در عرضه در بحبوحه افزایش تنش ها در اروپای شرقی 

و غرب آسیا افزایش یافت.
مدتی اســت روســیه و غرب بر ســر اوکراین درگیر 
هســتند و آمریــکا و اروپــا، مســکو را متهم مــی کنند که 
به دنبال به قدرت رساندن یک رهبر طرفدار روسیه در 
این کشور است و در صورت مداخله نظامی، روسیه را 

به شدت تحریم خواهند کرد.
در غرب آسیا نیز، درگیرهای میان یمن و امارات و 

عربستان شدت گرفته است.
هــر بشــکه نفــت برنــت دریای شــمال با ۶۱ ســنت 
افزایــش 88.50 دالر فروختــه شــد. نفت برنــت در روز 
جمعــه 0.۶ درصــد کاهــش ارزش را ثبــت کــرده بــود.
نفت خام آمریکا نیز با 5۶ ســنت افزایش 85.70 دالر 
معاملــه شــد. قیمت این نوع نفــت نیز در معامالت روز 

جمعه 0.5 درصد کاهش یافته بود.
هر دو شــاخص نفتی طی هفته گذشــته، پنجمین 
هفتــه افزایشــی متوالی را ثبــت کردند و حدود ۲ درصد 
افزایش ارزش داشتند که باالترین میزان از اکتبر ۲0۱۴ 
بــه شــمار مــی رود. قیمت نفت در ســال جــاری میالدی 
اســت.کازوهیکو  داشــته  افزایــش  درصــد   ۱0 از  بیــش 
ســایتو، تحلیلگــر ارشــد فوجیتومــی ســکیوریتی گفــت: 
»نظــر ســرمایه گــذاران، بــه علــت خطرهــای ژئوپلتیکی 
میــان روســیه و اوکرایــن و همچنیــن در غــرب آســیا، 
همچنــان افزایشــی اســت؛ در عیــن حــال، اوپــک پالس 

هنوز به هدف تولیدی خود دست نیافته است.«
وی افزود: »انتظار برای تقاضای بیشتر برای نفت 
کــوره در آمریــکا با ســردتر شــدن هــوا، بر فشــار قیمتی 
در  پــالس  اوپــک  رویتــرز،  نوشــته  اســت.«به  افــزوده 
رســیدن بــه افزایــش تولیــد ماهانه ۴00 هزار بشــکه در 
روز با مشکل مواجه اند. به گفته دو منبع آگاه، میزان 
پایبنــدی اوپــک پــالس در مــاه دســامبر بــه ۱۲۲ درصــد 
رســیده اســت که نشــان می دهد این گروه در افزایش 

تولید با چالش مواجه اند.

اخبـــــــــــــــــار

کار  اســاس  رئیس جمهــوری،  اول  معــاون 
نهضــت احیــای واحدهــای اقتصــادی غیرفعال را 
بهره گیــری از مدیریت،  ســرمایه،  فکر و خاقیت 
مردم دانســت و گفت که باید محور ساماندهی 
واحدهــای  احیــای  منظــور  بــه  برنامه ریــزی  و 

اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل مردم باشند.
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد مخبــر در دومیــن 
اقتصــادی  واحدهــای  احیــای  نهضــت  جلســه 
غیرفعــال با تاکیــد بر اینکه رمز موفقیت و نجات 
اقتصاد کشور در گرو حضور و محوریت مردم در 
اداره کشور است، گفت: باید محور ساماندهی و 
برنامه ریزی به منظور احیای واحدهای اقتصادی 
تعطیــل و نیمــه تعطیــل مــردم باشــند؛ چــرا کــه 
منابــع محــدود دولتــی و حتــی نهادهــای عمومــی 

پاســخگوی نیــاز کنونــی جامعه برای فعال شــدن 
بخش تولید در کشور نیست. در این زمینه الزم 
است دستگاههای اقتصادی با نوآوری و خالقیت 
شــیوه های نوینــی بــرای تامیــن مالــی بــه صــورت 

نهضتی و توسط مردم به کار گیرند.
خاطرنشــان  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
کــرد: نهضت احیای واحدهای اقتصادی به دنبال 
فعال ســازی بنگاه هــای تولیــدی تعطیــل و نیمــه 
تعطیلی است که مالک آن مردم هستند و نباید 
اجــازه دهیــم کــه مخاطــب و هــدف ایــن نهضــت 

بزرگ تنها بخش و قشرخاصی از کشور شود.
مخبــر تصریــح کرد: هدف اصلی فعال ســازی 
بخش تولید، صنعت و خدمت، ثروت افزایی برای 
مردم به عنوان تنها راه نجات اقتصاد کشور است.

وی، به کارگیری جریان نخبگان، کانون های 
مردمــی و شــرکت های دانــش بنیــان و تعریــف 
منافــع مالــی بــرای ایــن بخش هــا را از مهمتریــن 
اقتصــادی  واحدهــای  احیــای  نهضــت  وظایــف 
و  مردمــی  تشــکل های  بایــد  گفــت:  و  برشــمرد 
شــرکت های دانــش بنیــان در زمینــه شناســایی 
واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل، ارائه کمک های 
مشــاوره ای بــرای احیای این واحدهــا و بازطراحی 
مــدل فعالیتــی آنهــا به عنــوان موتور محــرک این 

نهضت وارد عمل شوند.
بازتعریــف  رئیس جمهــوری،  اول  معــاون 
عمومــی  نهادهــای  ماموریت هــای  و  اهــداف 
و  فعــال  اقتصــادی  واحدهــای  احیــای  زمینــه  در 
بایــد  کــرد:  تاکیــد  و  را خواســتار شــد  غیرفعــال 

نهادهای عمومی در این نهضت واحدهای راکد را 
به مردم واگذار کنند.

کانون هــای  و  منابــع  کــرد:  تصریــح  مخبــر 
مالــی نیــز از مهمتریــن بخش هــای نهضت احیای 
واحدهــای اقتصــادی هســتند کــه در ایــن راســتا 
مســاجد  و  مردمــی  الحســنه های  قــرض  شــبکه 
کشــور می تواننــد به عنوان پشــتیبان مالی خوب 
در زمینــه فعــال ســازی واحدهای تعطیــل و نیمه 

تعطیل به کار آیند.
در ایــن جلســه امیرحســین مدنــی نماینــده 
و  انــدازی  راه  در  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
عملیاتی کردن نهضت احیای واحدهای اقتصادی 
غیرفعــال گزارشــی از وضع واحدهــای غیرفعال و 
نیمــه فعــال کنونــی در کشــور، مشــکالت موجود 

ایــن واحدهــا، تعــداد  بــر ســر راه فعــال ســازی 
واحدهــای فعــال و غیرفعــال در تملــک بانک هــا 
و همچنیــن برنامه هــا، ماموریت هــا و مدل هــای 
بکارگیــری احیاگران واحدهای اقتصادی در جهت 
فعــال ســازی واحدهــای تعطیــل و نیمــه تعطیــل 

ارائه کرد.
در این جلســه نماینــدگان نهادهای عمومی 
و برخــی از اســاتید دانشــگاه پیشــنهادات خود را 
در زمینه احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل 
از جملــه واگــذاری امــور بــه مــردم، اســتفاده از 
ابزارهــای مالــی نویــن در جهــان، بهــره گیــری از 
تجارب بین المللی، تامین مالی واحدهای راکد و 
نیمــه راکــد و بهره گیری از ظرفیت دانشــگاه ها و 

شرکت های دانش بنیان مطرح کردند.

ســخنگوی وزارت امــور خارجه از پیشــرفت 
گفــت و گوهــا و مذاکــرات وین خبــر داد و گفت 
کــه همــه طرف هــا پذیرفته انــد کــه نبایــد دوباره 

شاهد خروج آمریکا از توافق هسته ای باشیم.
بــه گــزارش ایرنــا، ســعید خطیــب زاده در 
نشســت خبــری در مــورد آخرین تحــوالت مرتبط 
بــا مذاکــرات ایــران بــا ۱+۴ در ویــن اظهــار کــرد: 
پیشــرفت  گفت وگوهــا در مســیر درســت اســت. 
در هــر چهــار حوزه پیشــرفت های خوبی داشــتیم 
کمتــر  اختالف هــا  و  پرانتزهــا  اســناد  برخــی  در 
شــده است. بســیاری از ایده های ایران تبدیل به 
کلمــات شــدند از جملــه در حــوزه تضامیــن. مهم 
این است همه اطراف مذاکرات در وین پذیرفتند 
این اســت که نباید آنچه در ســال های گذشــته با 

خروج آمریکا از برجام رخ داد تکرار شود.
وی تصریــح کــرد: ایده هــای کامــال اجرایــی و 
عملیاتــی را در ویــن بــا واقــع نگــری ارائــه کردیــم 
و معتقدیــم ایــن ایده هــا امــکان گفت وگــو درباره 
ویــن  در  اســت.ایران  کــرده  فراهــم  را  تضامیــن 
اســت برای یک توافق که دو ویژگی عمده داشــته 
باشد پایدار و قابل اتکا؛ برای همین، مسیر اخذ 
تضامین مهم است.ایران هیچ پیش شرطی را از 

روز اول نپذیرفته است.
 وی اضافــه کــرد: موفقیــت بــزرگ ایــن بــود 
که بســیاری از ایده هایی که جمهوری اســالمی از 
جملــه در حوزه تضامیــن مطرح کرده بود، تبدیل 

به کلمات شــدند. مهم این اســت که همه اطراف 
مذاکــرات در ویــن پذیرفته انــد کــه نبایــد آنچه در 
ســال های گذشــته بــا  خــروج غیرقانونــی ایــاالت 
متحــده اتفــاق افتاد، تکرار شــود. لــذا اصل اینکه 
تضامیــن بایــد اندیشــیده شــود مــورد توافق همه 

بوده است.
 ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی خاطرنشان 
کــرد: مــا ایده هــای کامال اجرایــی و عملیاتــی را با 
واقع نگــری در ویــن ارائــه کردیــم و فکــر می کنیــم 
ایده های ما امکان گفت و گو را در حوزه تضامین 
فراهــم آورد. البته طبیعی اســت که ما در فضای 
مذاکــره  بســته  درهــای  پشــت  در  آنچــه  رســانه 

می شود را مجدد مذاکره نمی کنیم.
 خطیب زاده تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ایران در وین هســت برای اینکه توافقی پایدار و 
قابــل اتــکا به دســت آید و برای همین هم مســیر 

اخذ تضامین مسیر بسیار مهمی است.
 وی همچنیــن در خصــوص اظهــارات اخیــر 
رابــرت مالــی درباره پیش شــرط مذاکــرات گفت: 
جمهــوری اســالمی ایــران هیچ پیش شــرطی را از 
روز اول نپذیرفته است. طرح این موضوعات اگر 
بــرای مصــارف داخلــی و رســانه باشــد از آن عبور 
مــی کند وگرنــه پیام و قطعی آن همواره این بود 
که مذاکرات به اندازه کافی پیچیده است و نباید 

با اظهارات پیچیده، آن را پیچیده تر کرد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی در پاسخ به 

ســوالی دربــاره اتبــاع زندانــی در دو کشــور اظهار 
کــرد: در خصــوص وضــع اتباع جمهوری اســالمی 
ایــران در ایــاالت متحــده مــا از روز اول بــه خاطــر 
موضوعیت انسانی این داستان نگرانی های خود 
را مطرح کردیم . چه به صورت مستقیم چه غیر 

مستقیم.
 وی اضافــه کــرد: ایــن موضــوع چــه پیش از 
ایــن مذاکــرات و چــه همــراه بــا ایــن مذاکــرات در 
دســتور کار مــا بــوده ولــی طبیعــی اســت کــه دو 
مســیر مختلــف هســت. اگــر ایــاالت متحــده بــه 
توافقاتــی کــه از قبــل هم انجام داده بود،  پایبند 
باشد این موضوع انسانی در کمترین زمان قابل 

حل است.
خطیــب زاده یادآورشــد: برخــالف اتبــاع مــا 
کــه در ایــاالت متحــده بــه بهانــه واهــی دور زدن 
تحریم هــای غیرقانونی فراســرزمینی و غیر موجه 
ایــاالت متحده بر ضد مــردم ایران گروگان گرفته 
شــده انــد و امــروز برخــی از آنهــا در شــرایط غیــر 
انســانی نگهداری می شوند. برخالف آنها کسانی 
کــه در ایــران زندانــی هســتند قوه قضائیــه کامالً 
کــرده و جرائمــی مرتکــب  اعــالم  را  اتهاماتشــان 
شدند که در دادگاه صالحه مراحل آن طی شده 

است.
بــار دیگــر  امــور خارجــه   ســخنگوی وزارت 
تاکیــد کــرد: ایــن دو مســیری اســت کــه از هــم 
جداســت ولی اگر اراده در طرف مقابل باشــد در 

هر دو مسیر این امکان را داریم در کمترین زمان 
ممکن به توافق قابل پایدار و قابل اتکا برسیم.

وی همچنین در مورد پیشــنهاد رابرت مالی 
در مورد مذاکرات وین و شروع به کار شرکت های 
آمریکایی در تهران گفت: برجام به خوبی نشــان 
می دهــد کــه این آمریکا بود که تمامی شــرکت ها 
و کمپانی هــای آمریکایــی را تحریم کــرده که وارد 
شــرکتها  حضــور  خواهــان  اگــر  و  نشــوند  ایــران 
ایــران هســتند، تحریــم شــرکت های خــود و  در 
تحریم هــای اولیــه را بردارنــد. ایــن تصمیــم یــک 
طرفه اســت که باید خودشــان بگیرند و ربطی به 

ایران ندارد.
خطیــب زاده همچنین در مورد توافق موقت 
که از ســوی برخی از رســانه ها مطرح شد، گفت: 
ایــران بــه دنبال توافق پایدار و قابل اتکا اســت و 
چیــزی را کمتــر از آن نمــی پذیرد.کیفیــت توافــق 
برای ما مهم هســت و نه چیزی کمتر و نه چیزی 

بیشتر.
وی تاکیــد کــرد: توافق موقــت هیچ وقت در 
دســتور کار ایران نبوده اســت و ما ضرورت جدی 
برای رســیدن برای توافق کیفی و محتوایی داریم 
و امیدوارم واشنگتن این ضرورت را متوجه شده 

باشد.
همچنیــن  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
درخصوص عکس منتشــر شــده توســط اولیانوف 
در مــورد پیشــرفت مذاکرات ویــن گفت:مذاکرات 

و  روشــن  گفت وگو هــای  و  مشــخص  مســیر  در 
دســتور کار دقیق در حال انجام اســت. اگر طرف 
بدهــد  نشــان  خــودش  از  را  الزم  اراده  مقابــل 

گفت وگوها در زمان خودش به نتیجه می رسد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی در پاسخ به 
ســوال دیگری در مورد حق رای ایران در ســازمان 
ملل و بدهی کره جنوبی گفت: متاسفانه بدهی 
قطعــی کــره جنوبــی بــه ایــران همچنــان پرداخت 
نشــده باقــی مانــده اســت و آنچه بین دو کشــور 
گفت وگو می شــود با ســرعت بســیار الک پشــتی 
در حرکــت اســت کــه نه مــورد قبول ماســت و نه 

فراموش می شود.
وی ادامه داد:  اینها پول مردم ایران و منابع 
قطعــی مــردم ایــران اســت که نــزد دولــت کره به 
امانت اســت و متأســفانه ما رعایت این امانت را 
ندیدیدم و آنچه اآلن اتفاق افتاده، بخش بسیار 
اندکــی از پــول خودمان در کره  از طریق امنی به 
حســاب ســازمان ملل منتقل شــده است. منتظر 
شــرایطی هســتیم که امــکان دسترســی کامل به 

منابعمان ایجاد شود.
وی همچنیــن در مــورد گفت و گوهای ایران 
بــرای  ایــران  دیپلمات هــای  گفــت:  عربســتان  و 
نخســتین بــار پــس از چنــد ســال بــرای شــرکت 
اســالمی  همــکاری  ســازمان  آتــی  نشســت  در 
در عربســتان بــه ســر می برنــد و تمرکــز امــروز ما 
بازگشایی نمایندگی ایران در این سازمان است.

خطیب زاده: همه پذیرفته اند که آمریکا نباید دوباره از توافق خارج شود

مخبر: نباید نهضت احیای واحدهای اقتصادی غیرفعال به قشر خاصی 
محدود شود

رئیس قوه قضائیه: 
 بانک مرکزی

هرچه زودتر درباره 
مسئله رمزارزها 

شفاف سازی کند
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 پرداخت تسهیالت
بدون ضامن به حقوق بگیران 

شاغل از بانک تجارت
مدیرعامــل بانــک تجــارت از اعطــای تســهیالت مرابحــه 
در قالــب کارت اعتبــاری تا ســقف یک میلیــارد ریال بر 
اعتبارســنجی  اســاس 
بــرای  ضامــن  بــدون  و 
تمامی حقوق بگیران از 

این بانک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی 
تجارت، هــادی  بانــک 
اخالقــی، بــا بیــان تاکیــد 
و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
دارایی مبنــی بر حمایت 
از قشــر حقوق بگیــر جامعــه و برنامــه ایــن بانــک بــرای 
حمایــت حداکثــری از ایــن قشــر زحمت کش گفــت: بانک 
تجــارت همــواره در تــالش اســت تــا بــا برنامه ریــزی برای 
مشــتریان خــرد خــود از آنهــا حمایــت کــرده و بــا طراحــی 
خدمــات مختــص ایــن مشــتریان بــه افزایش تــوان خرید 
آنهــا کمــک کنــد. مدیرعامل بانک تجــارت افزود: در طرح 
اعطــای تســهیالت در قالــب کارت اعتباری افــرادی که در 
وزارتخانه هــا، ســازمان های دولتــی و شــرکت های دولتــی 
و شــرکت های معتبــر بخش خصوصی شــاغل هســتند و 
حساب واریز حقوق آنها نزد بانک تجارت است با انعقاد 
قــرارداد الزم االجــرا و بــدون ضامــن می تواننــد از بانــک 
تجــارت تســهیالت دریافــت کننــد. اخالقی با بیــان انجام 
عملیــات اعتبارســنجی برای متقاضیان افزود: بر اســاس 
اعتبارسنجی که از سوی شعب این بانک انجام می شود، 
حقوق بگیــران از بانــک تجــارت می تواننــد تــا ســقف یــک 
میلیارد ریال از تسهیالت کارت اعتباری بهره مند شوند.

 جلب رضایت بیش از
 ۹۰ درصدی مشتریان

بانک قرض الحسنه مهر
می دهــد  نشــان  شــده  انجــام  نظرســنجی های 
رضایت مشــتریان بانک قرض الحســنه مهر به بیش از 
۹۰درصد رسیده است.
به گزارش روابط عمومی 
قرض الحســنه  بانــک 
نظرســنجی های  مهــر، 
ســوی  از  انجام شــده 
مرکز ارتباط با مشتریان 
بانک قرض الحسنه مهر 
نشــان می دهــد رضایت 
مشــتریان از خدمــات و 
محصوالت بانک با افزایشــی چشــمگیر نســبت به سال 
گذشــته به بیش از ۹۰درصد رســیده اســت. اصلی ترین 
علــت افزایــش رضایــت مشــتریان بانــک قرض الحســنه 
مهر را می توان نقش این بانک در گسترش برخورداری 
بانــک  دانســت.  قرض الحســنه  تســهیالت  از  مــردم 
قرض الحســنه مهــر بــه عنــوان نخســتین و بزرگ تریــن 
بانک قرض الحســنه کشــور همواره ســعی کرده با ارائه 
طرح هــای متنــوع اعتبــاری، نیاز اقشــار مختلــف را برای 
دریافــت تســهیالت قرض الحســنه آســان بــرآورده کنــد. 
جدیدترین طرحی که این بانک ارائه کرده »۳ در یک« 
اســت کــه جزئیــات آن و ســایر طرح هــای اعتبــاری روی 

وب سایت بانک به آدرس www.qmb.ir قرار دارد.

آغاز طرح بخشودگی خسارت 
تأخیر بدهکاران بانک آینده

به مناســبت فرا رســیدن چهل و ســومین ســالگرد 
پیــروزی انقــالب اســالمی، بانک آینده اقــدام به اجرای 
بــا  »فجــر«،  طــرح 
در  مســاعدت  هــدف 
خســارت  بخشــودگی 

تأخیر بدهکاران کرد.
به گزارش روابط عمومی 
بــر  آینــده،  بانــک 
تمامــی  اســاس،  ایــن 
مشــتریان بدهکار بانک 
بــا  می تواننــد  آینــده 
بهره منــدی از امتیــازات طــرح بخشــودگی بخشهایی از 
خســارات تاخیر تأدیه )وجه التزام(، به تســویه آســان تر 
بدهــی خــود اقــدام کننــد. طــرح فجــر، از دوم بهمــن تــا 
بیســت و پنج اســفند امســال، اجــرا میشــود. مشــتریان 
میتواننــد بــرای بهرهمنــدی از امتیــازات ایــن طــرح بــه 

شعبه ای که از آن تسهیالت گرفته اند مراجعه کنند.

بانک کارآفرین ۴۶۲ فقره وام 
ازدواج پرداخت کرد

حســنه  ســنت  ترویــج  به منظــور  کارآفریــن  بانــک 
تســهیالت  جاری۴۶۲فقــره  ســال  ابتــدای  از  ازدواج، 
ازدواج  قرض الحســنه 
و  ۳۶۶میلیــارد  معــادل 
بــه  ریــال  نهصدمیلیــون 
متقاضیان پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک کارآفریــن، کلیــه 
تســهیالت  متقاضیــان 
ازدواج،  قرض الحســنه 
تســهیالت  اخــذ  بــرای 
بــه شــعب عامــل بانــک معرفــی شــدند و اکنــون تعــداد 
۲۱۲نفــر متقاضــی در حــال طی کردن مراحــل برای اخذ 
تســهیالت هســتند و از ابتدای ســال جاری تا پایان دی، 
جمعاً ۴۶۲فقــره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج معادل 
۳۶۶میلیارد و نهصد میلیون ریال پرداخت شده است.

موافقت سازمان حسابرسی 
با افزایش سرمایه بانک ملت

بانــک ملــت از افزایــش ســرمایه ۵۵هــزار میلیارد 
ریالــی از محــل اندوختــه تفــاوت تســعیر ارز دارایی هــا 

و  ارزی  بدهی هــای  و 
ســود انباشــته خبر داد 
تا در صــورت تصویب و 
ثبــت، جایــگاه نخســت 
ســرمایه  بیشــترین 
میــان  در  اســمی 
را  بورســی  بانک هــای 

فتح کند.
به گزارش روابط عمومی 

بانــک ملــت، »وبملــت« در نظر دارد ســرمایه فعلی را از 
حدود ۲۰7 به ۲۶۲هزار میلیارد ریال برساند تا بتواند به 
اولین شرکت بزرگ بانکی بورس از لحاظ سرمایه اسمی 
تبدیــل شــود. بر اســاس مصوبــه ۶مرداد ســال ۹۹هیات 
مدیــره بانــک در خصــوص افزایــش ســرمایه بــه میــزان 
۹.۲هــزار میلیــارد تومان شــامل ۸هزار میلیــارد تومان از 
محــل ســایر اندوخته هــا ) اندوخته تفاوت تســعیر ارز( و 
مبلــغ ۱.۲۹هــزار میلیــارد تومــان از محل ســود انباشــته، 
کــه  کــدال منتشــر شــد،  شــهریور ســال ۹۹در ســامانه 
ســازمان حسابرســی در ســال ۹۹ذخایــر منظورشــده در 
صورت های مالی برای مالیات، مطالبات مشکوک الوصول 

و کسری تعهدات اکچوئری را کافی ندانست.

قطع تمامی درگاه های 
الکترونیکی و کارتی  بانک 

 سپه و بانک های ادغامی
در 7 و 8 بهمن 

ملــی  طــرح  نهایــی  مراحــل  اجــرای  راســتای  در 
متمرکــز  بانکــداری  ســامانه  یکپارچه ســازی  و  ادغــام 

تمامــی  ســپه،  بانــک 
درگاه هــای الکترونیکــی 
ســپه  بانــک  کارتــی   و 
ادغامــی  بانک هــای  و 
)اینترنت بانــک،  شــامل 
نه هــای  یا پا بربانک، عا
 ،POS فروشــگاهی 
از  و...(  همراه بانــک 
روز  1۳ظهــر  ســاعت 

پنج شــنبه 7بهمــن  تا 1۲ظهر روز جمعــه 8بهمن  قطع و 
طی روزهای پس از آن نیز با اختالالت احتمالی همراه 

خواهد بود.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه، بــا توجه به 
این یکپارچه ســازی، شماره شبای مشتریان بانک انصار 
سابق تغییر خواهد کرد، صاحبان حساب های این واحد 
می توانند با مراجعه به درگاه ها و پورتال اینترنتی بانک 

سپه از شماره شبای جدید خود مطلع شوند.

پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال 
 تسهیالت بانک ملی

برای خرید گندم از کشاورزان
بانک ملی در راستای حمایت از تولید ملی، کار و 
ســرمایه ایرانی و همچنین حمایت از بخش کشــاورزی 

بالغ بر ۲۰هزار میلیارد 
بــه  تســهیالت  ریــال 
منظــور خریــد گنــدم از 
تخصیــص  کشــاورزان 

داده است.
بــه گــزارش روابط عمومی 
بانک ملی، این تسهیالت 
بــه  پرداخــت  منظــور  بــه 
بــه  گنــدم  بهــای  موقــع 

کشــاورزان از طریــق تزریــق نقدینگــی در اختیــار شــرکت 
بازرگانــی دولتــی ایــران قــرار گرفتــه تا ضمن رفــع نگرانی و 
دغدغه کشــاورزان، با فعال ســازی کارخانجات آرد و صنایع 
تبدیلی مربوطه گامی نیز در رسیدن به خودکفایی در این 

محصول استراتژیک و صنایع وابسته آن باشد.

پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه ۲۰ میلیارد ریالی 

پست بانک به کارفرمایان 
اشتغال زایی کمیته امداد

براساس بخشنامه شماره ۰۰/۲۲۰/ب مورخ 1۴۰۰/1۰/۳۰ 
معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک مطابق مفاد بند 
)ب( تبصــره 1۶ اعطای تســهیالت قرض الحســنه اشــتغال 

کمیتــه  مددجویــان  بــه 
امــداد امــام خمینــی)ره( 
عملیــات  کل  مدیریــت 
اداره  اعتبــاری-  و  پولــی 
اعتبــارات بانــک مرکزی، 
تســهیالت قرض الحسنه 
تا سقف ۲۰میلیارد ریال 
از ســوی پســت بانک بــه 
کارفرمایان اشــتغال زایی 

کمیته امداد امام خمینی)ره( پرداخت می شــود.
به گزارش روابط عمومی پســت بانک، براساس این 
بخشــنامه کارفرمایــان اشــتغال زایی کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی)ره( کــه بــرای حداقــل ۲۰نفــر مددجــو اشــتغال 
میلیــارد  یــک  حداکثــر  نفــر  هــر  ازای  بــه  کننــد  ایجــاد 
ریــال تســهیالت اشــتغال زایی قرض الحســنه تــا ســقف 

۲۰میلیارد ریال دریافت می کنند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، 
مجمع باشگاه استقالل در ۶ بهمن و باشگاه 

پرسپولیس در ۹ بهمن برگزار می شود.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، نشســت 
کارشناســی بررســی ابعاد واگذاری دو باشگاه 
اســتقالل و پرســپولیس در راســتای سلســله 
در  نیــز  یکشــنبه  انجام شــده،  نشســت های 

محل سازمان خصوصی سازی برگزار شد.
نشســت  ایــن  در  قربانــزاده  حســین 
دربــاره جلســه روز شــنبه خود بــا وزیر ورزش 
و  اســتقالل  باشــگاه  دو  عامــل  مدیــران  و 
پرســپولیس گفت: در این جلسه وزیر ورزش 
صورت گرفتــه  اقدامــات  از  قدردانــی  ضمــن 
کــرد  تاکیــد  ســرخابی  ها  واگــذاری  زمینــه  در 
پیگیری های الزم برای بررسی جوانب مختلف 
این واگذاری تا رسیدن به نقطه مطلوب باید 

ادامه داشته باشد.
خصوصی ســازی  ســازمان  کل  رئیــس 
همچنیــن برگــزاری مجامع این دو باشــگاه در 
راســتای پذیرش نمادشــان در بازار ســرمایه را 
مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود: زمــان برگزاری 
مجامع این دو باشگاه در نیمه نخست بهمن 
تعیین شــده اســت که چون صورت های مالی 
نشــده  دریافــت  هنــوز  پرســپولیس  باشــگاه 

است باید پیگیر این موضوع باشیم.
او ادامــه داد: عالوه بــر ضرورت دریافت 
صورت هــای مالــی این دو باشــگاه الزم اســت 
موضوع افزایش سرمایه از محل صرف سهام 
و نیز ارزشگذاری استقالل و پرسپولیس مورد 

توجه قرار گیرد.
خصوصی ســازی  ســازمان  کل  رئیــس 
افزود: دوشــنبه نیز جلســه ای با کارشناســان 
امــر در زمینه ارزشــگذاری ســهام ســرخابی ها 
بــرای واگــذاری خواهیــم داشــت کــه یکــی از 
نــکات مــورد توجه در این زمینه بررســی ابعاد 
مختلــف ارزشــگذاری ســهام آنهــا و همچنیــن 
بررســی مقوله ارزشــگذاری باشگاه ها در دنیا 

است.
او گفت: مواردی همچون برگزاری مجمع 
تصویــب صورت هــای  بــرای  باشــگاه  دو  ایــن 
مالــی حسابرسی شــده، تصویــب ارزشــگذاری 
دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس در هیات 
واگــذاری، ثبــت ایــن دو باشــگاه نــزد ســازمان 
افزایــش ســرمایه،  و دریافــت مجــوز  بــورس 
درج نمــاد معامالتــی دو باشــگاه اســتقالل و 
پرســپولیس در بــازار پایه فرابورس و برگزاری 
مجمــع این دو باشــگاه بــرای تصویب افزایش 
ســرمایه آنهــا، از جملــه اقداماتــی اســت کــه 

بنــا داریــم در راســتای واگذاری ســهام آنها در 
هفته های پیش رو انجام دهیم.

بــر اســاس  ایــن کــه  بــا بیــان  قربانــزاده 
برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه، مجمع باشــگاه 
باشــگاه  و  بهمــن  ششــم  روز  در  اســتقالل 
پرســپولیس در روز نهم بهمن برگزار می شــود، 
اظهــار کــرد: در زمینــه برگــزاری مجمع تصویب 
افزایش ســرمایه ســرخابی ها نیز باید تعهدات 
در  ســرخابی ها  پذیــرش  بــرای  ورزش  وزارت 
بــورس از جملــه تعهــد بــه جبــران بدهی هــای 
دیده نشده در صورت های مالی این دو باشگاه 

و تایید برنامه کسب و کار آنها لحاظ شود.
ســازمان  کل  رئیــس  همچنیــن 
امــکان  صــورت  در  گفــت:  خصوصی ســازی 
تــالش می کنیم با هماهنگی بورس، نماد این 
دو باشــگاه به نامشــان انتخاب، تصویب و در 

بازار سرمایه درج شود.

او اضافــه کــرد: یکی از مشــکالت افزایش 
مالیاتــی  شــمولیت  صــرف  محــل  از  ســرمایه 
می کنیــم  تــالش  کــه  اســت  صــرف  اندوختــه 
ســرخابی ها از ایــن موضــوع مســتثنی شــوند. 
ضمــن این که باید در خصــوص میزان افزایش 
سرمایه این دو باشگاه هم تصمیم گیری کنیم.

او گفــت: اکنــون فضــای همراهــی خوبی 
در دولت و مجلس برای واگذاری ســرخابی ها 
فضــای  ایــن  از  اســت  الزم  کــه  شــد  ایجــاد 
اصــالح  بــرای  را  اســتفاده  حداکثــر  مناســب 
صورت های مالی، افشای دارایی و بدهی های 
آنهــا، ارزشــگذاری و در نهایــت عرضــه ســهام 

سرخابی ها انجام دهیم.
امیــدواری  اظهــار  پایــان  در  قربانــزاده 
کــرد تــا پایــان بهمــن مــاه مقدمــات واگــذاری 
دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس فراهــم و 

شاهد واگذاری آنها باشیم.

معــاون عملیــات شــرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه اعــالم 
 S کــرد کــه فرایند رفع ممنــوع از معامله نوع
کد معامالتی برای ســهامداران با استفاده از 

بستر سجام تسهیل شد.
ســمات،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فریبــا اخــوان در نامــه  ای به کلیه شــرکت های 
اعــالم  رســما  فرابــورس  و  بــورس  کارگــزاری 
کــرد شــیوه رفــع ممنــوع از معامله نــوع S کد 

معامالتی تغییر کرده است.
در نامــه اخــوان آمــده اســت: بــرای رفــاه 
بــه ســهامداران و در ادامــه  ارائــه خدمــت  و 
اطالعــات  جامــع  ســامانه  از  بهره بــرداری 
مشــتریان »ســجام« رفــع ممنــوع از معاملــه 
نوع S کد معامالتی با ثبت نام و احراز هویت 
در ســامانه مذکور به صــورت مکانیزه و بدون 

حضور و ارسال درخواست اعمال می شود.
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ســال ۹۱ 

بــرای حفاظــت از دارایــی راکــد ســهامداران با 
تصویب دســتورالعملی اعــالم کرده بود: تمام 
مــدت ۲  کــه در طــول  کدهــای ســهامدارانی 
ســال بــا ارزش دارایــی بیشــتر از ۵۰ میلیــون 
تومــان اقدام به فروش ســهام نکرده باشــند، 
و ســهامدارانی  S می شــوند  ممنوع المعاملــه 
می شــوند،   s ممنوع المعاملــه  مشــمول  کــه 
اجــازه فروش ندارند امــا خرید برای این افراد 

بالمانع است.

بــه گفته معاون مالی شــهرداری تهران، 
در گذشــته فــروش امــالک از طریــق مزایــده 
بود که 1.۵ تا دو ماه طول می کشــید، ضمن 
اینکه شــفافیت در آن حداقلی اســت، اما در 
بــازار ســرمایه و بورس، نهــاد نظارتی قوی از 

سه قوه حضور دارند.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، ابوالفضل 
فــالح دربــاره عرضه امالک شــهرداری در بورس 
کاال گفــت: بحــث اساســی تر ایــن اســت کــه 
شــهرداری تهــران را بــه لحــاظ تامیــن مالــی و 
شفافیت  به سمت بازار سرمایه می بریم. یکی 
از موضوعاتــی کــه می خواهیــم از بازار ســرمایه 
اســتفاده کنیــم، بحــث مولدســازی دارایی هــا 
امــوال  و  امــالک  بحــث  در  خصوصــا  اســت ، 

غیرمنقول که فروش ملکی در بورس است.
معاون مالی و اقتصاد شــهری شــهرداری 
تهــران افــزود: در گذشــته فــروش از طریــق 

مزایــده بــود که ۱.۵ تا دو ماه طول می کشــید 
بــاز  نمی گرفــت  قــرار  اســتقبال  مــورد  اگــر  و 
هــم تــا دو مــاه طــول می کشــید. ضمــن اینکه 
شــفافیت در آن حداقلــی اســت، امــا در بازار 
سرمایه و بورس، نهاد نظارتی قوی از سه قوه 
حضور دارند و در هفت روز این عرضه اتفاق 
می افتد و به اندازه 7 روز جلو هســتیم و یک 

آینه و تاالر شیشه ای وجود دارد.
فــالح ادامــه داد: امــکان دیگر این اســت 
کــه امالک و اموال غیرمنقول که امانت مردم 
اســت را تبدیــل بــه نقــد کنیــم و در پروژه هــا 
وارد کنیم. بخش دیگر را نیز به عنوان بدهی 
بــه پیمانــکاران اکنون از طریق ســازوکارهایی 
اتفــاق می افتــد کــه در آن حداقــل ۳۰ درصــد 

ارزش ملک از دست شهرداری می رود.
بــازار  کــه  ســازوکاری  کــرد:  اضافــه  او 
ســرمایه در اختیــار ما گذاشــت این اســت که 

حوالــه غیرنقــد پیمانــکار را بــه عنــوان آورده 
نقدی پیمانکار می پذیرد و پیمانکارهای ما نیز 
می توانــد وارد شــود و طلــب خــود را دریافــت 

کند.
معاون مالی و اقتصاد شــهری شــهرداری 
تهــران بیــان کــرد: بــرآورد اولیــه ما این اســت 
کــه اکنــون ایــن آمادگــی را داریم کــه حدود ۴ 
هــزار میلیــارد تومــان از امــالک را عرضه کنیم 
و بــه تعادل بخشــی بــازار کمــک کنیــم. با این 
کار می توانیــم باعــث شــفافیت و مولدســازی 
دارایــی و کمــک به تعادل بخشــی و به حداقل 
بــورس کاال  رســاندن ســفته بازی شــویم. در 
قیمت پایه قیمت کارشناسی است و با توجه 
بــه اســتقبال افزایــش پیــدا می کنــد. اختــالف 
قیمــت کارشناســی و بــازار  حــدود ۲۰ تــا ۲۵ 
درصــد اســت و مــا معمــوال بیــن ایــن دو عــدد 
می بــرد.  ســود  نیــز  متقاضــی  و  می فروشــیم 

پیش بینــی ما این اســت از ســمت پیمانکاران 
و افراد حقیقی استقبال خوبی صورت بگیرد.
فالح عنوان کرد: در هر تغییری احتمال 
مقاومــت وجود دارد. برای اینکه این مقاومت 
به حداقل برسد، مسیر قبلی را فعال مسدود 
نکردیــم و مســیر مزایــده را بــرای امالکــی کــه 
قابلیــت عرضــه در بــورس ندارنــد را بــاز نگــه 
داشــتیم. بــه هرحــال ایــن مســیر غیرشــفاف 
ذی نفعانــی دارد کــه تمایلــی به نهادینه شــدن 
ایــن مســیر شــفاف ندارنــد، امــا باید امــوال و 
امــالک شــهرداری کــه در واقــع امــالک مــردم 
شــهر اســت را به صورت واقعی تبدیل به نقد 

و برای خدمت به مردم هزینه کنیم.
او گفــت: امــروز شــورای انقالبــی جــوان 
و خوش فکــری در ایــن نهــاد مســتقر اســت و 
انتظار این است که حمایت و هدایت کنند تا 

اگر نواقصی وجود دارد، برطرف شود.

بــه گفته مدیرعامل فرابــورس، بازارگردان ها 
در  موجــود  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــرای 
تبصــره یــک مــاده 1۵ دســتورالعمل فعالیــت 
بازارگردانــی می توانند درخواســت خود را در 
صفحــه ای کــه بــه همیــن منظــور در ســامانه 

فراسا طراحی شده است، ثبت کنند.
به گزارش ایســنا، میثم فدایی از فراهم 
شــدن امــکان تغییر دامنه مظنــه در خصوص 
نمادهــای معامالتــی منــدرج در بازارهــای اول 
و دوم ایــن شــرکت بــه ۴ درصــد خبــر داد و 
گفــت: بازارگردانــی کــه حداقــل شــش مــاه از 
مــدت فعالیش ســپری شــده اســت، می تواند 

در صــورت تمایل درخواســت خــود را مبنی بر 
تغییــر دامنــه مظنــه بــه ۴ درصــد بــه معاونت 
نظارت بازار ارســال کند. او در تشــریح برخی 
از مــواد دســتوالعمل فعالیــت بازارگردانــی از 
جملــه ظرفیــت موجود در تبصره یک ماده ۱۵ 
این دستورالعمل گفت: بر اساس این تبصره 
در شــرایطی کــه تمامــی منابــع بازارگــردان در 
شــرف تبدیــل بــه وجــه نقــد یــا ســهام باشــد، 
بازارگــردان می توانــد به فرابورس درخواســت 
دهد تا به مدت حداکثر ۱۰ روز کاری، حداقل 
حداقــل  شــامل  خــود  تعهــدات  از  نیمــی  بــا 
معامالت روزانه و حداقل ســفارش انباشــته، 

فعالیت بازارگردانی را انجام دهد.
او دربــاره نحــوه اســتفاده از این ظرفیت 
عنــوان کرد ظرف این مدت بازارگردان فرصت 
دارد تــا بــرای تامیــن منابــع اقدام کنــد به این 
معنــی کــه بــا تأمین کننده دارایی یــا نقدینگی 
بــرای تجدیــد منابــع مذاکــره یــا ســرمایه گذار 

جدید انتخاب کند.
مدیرعامــل فرابــورس ایــران در توضیــح 
چگونگــی ثبــت درخواســت در ســامانه فراســا 
گفت: صندوق های ســرمایه گذاری اختصاصی 
تامیــن  بازارگردانــی و همچنیــن شــرکت های 
ســرمایه کــه بازارگردانــی نمادهــای معامالتــی 

پذیــرش یا درج شــده در بازارهــای فرابورس را 
بــر عهــده دارنــد، می توانند از طریق داشــبورد 
عنــوان  بــا  فراســا  ســامانه  در  طراحی شــده 
»تبصــره یــک مــاده ۱۵ دســتورالعمل فعالیت 
بازارگردانــی« درخواســت خــود را بــه همــراه 
منابــع  تمامــی  اینکــه  بــر  مبنــی  مســتنداتی 
بازارگــردان در شــرف تبدیــل بــه وجــه نقــد یــا 
ســهام اســت، ثبــت کننــد. بــه گفتــه فدایــی، 
فرابورس ایران نیز پس از بررسی درخواست 
و مســتندات ارائه شــده، مراتــب موافقــت یــا 
موافــق نبودن خود را از طریق همین ســامانه 

به بازارگردان اعالم خواهد کرد.

بــه گفته یک کارشــناس بــازار ارز، چند 
نرخــی بــودن ارز بــه »عاملــی بــزرگ و مهم« 
در ایجاد انگیزه برای بازنگشتن ارز حاصل از 

صادرات به کشور تبدیل شده است.
دربــاره مصوبــه  آرانــی  شــاهین شــایان 
بــرای  مرکــزی  بانــک  ســوی  از  ابالغ شــده 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به ایبِنا گفت: 
مهم ترین امتیاز این مســئله الزامی اســت که 
به دنبال دارد؛ زیرا انتخاب رفتاری غیر از این 

خالف به حساب خواهد آمد. 
او در ادامــه یــادآور شــد: دلیــل اصلــی 
صــادرات  از  حاصــل  ارز  کــه  صادرکنندگانــی 
را وارد کشــور نمی کننــد یــا نمی کردنــد، الــزام 
بــه فــروش آن بــا نرخــی پایین تر از نــرخ بازار 
بــود. بــه ایــن معنــا که جنســی بــه ارزش یک 

میلیــون دالر در داخــل با نرخی پایین تر از آن 
بــه فروش برســد. همین فــرد در نوبت بعدی 
کــه بــه دالر نیــاز دارد مجدد باید با ســختی از 
دولــت آن را تهیــه کند، یعنــی این روند خرید 
و فروش دالر برای صادرکنندگان دردسرســاز 

شده است.
بــاره  ایــن  در  ارز  بــازار  کارشــناس  ایــن 
تاکیــد کــرد: تمــام ایــن مــوارد ســبب می شــود 
تــا صادرکننــده از دالر به دســت آمده، حفظ و 
حراســت کند تا در زمان نیاز از آن بهره ببرد. 
بنابرایــن مهم تریــن عامــل در ایــن زمینه چند 
نرخــی بودن اســت که بــه عاملی بزرگ و مهم 
در ایجاد انگیزه برای بازنگشــتن ارز حاصل از 

صادرات به جامعه تبدیل شده است.
شــایان آرانــی در ایــن رابطه اظهــار کرد: 

ارزی کــه در بــازار موجــود اســت، چنانچــه بــا 
نرخ بانک مرکزی نزدیک به هم شــود، انگیزه 
بــه  ایــن مســائل  از  بابــت جلوگیــری  بزرگــی 
حســاب می آید. اساســا با نظام هــای یارانه ای 
موافقت نیستم، نظام اقتصادی باید باز باشد 
تا در آن رقابت به وجود آید. البته یارانه برای 
یــک کاالهــای خــاص اســتراتژیک بســیار ویژه 
قابــل فهــم اســت که در تمام دنیــا آن را مورد 
توجه قرار می دهند، ولی تفاوت بین ۴۲۰۰ و 

۳۰ هزار تومان بسیار وحشتناک است. 
او تصریــح کرد: تعییــن ارز ۴۲۰۰تومانی 
اساســا جــای ســوال دارد کــه اســاس آن چــه 
بوده اســت؟ گســتردگی این رانت بســیار باال 
بــود و اکنــون بایــد بســیاری از آن بــه حــذف 
درآیــد و بــه نظــام منطقــی کــه تمــام نرخ هــا 

یکســان باشــد، برگــردد تــا مــردم بتواننــد کار 
و  دالل بــازی  یارانــه ای  چنیــن  نتیجــه  کننــد. 
بــه دســت آمــدن پول هــای بــادآورده از ســوی 

گروهی است. 
چنیــن  ادامــه  در  ارز  کارشــناس  ایــن 
توضیــح داد: افــرادی که ایــن ارزها را دریافت 
می کنند این منطق را در جامعه پیاده می کنند 
کــه اکنــون زمــان حــذف آن وجــود نــدارد، امــا 
بحث بر سر این است که از اول نباید به این 
صورت شکل توزیع می شد. متاسفانه جامعه 
را به ســمتی برده ایم که تعداد زیادی شــرکت 
و افــراد ایــن رانت هــا را دریافــت کردنــد و از 
کنــار آن بــدون هیــچ زحمت و خدمتــی منافع 
سرشــاری را بــه دســت آورده انــد کــه ایــن کار 

غلط بود و باید حل شود.

آرانی، کارشناس بازار ارز: نظام چند نرخی را دلیل بازنگشتن ارز 
صادراتی دانست

زیرساخت تغییر دامنه مظنه بازارگردان از ۳ به ۴ درصد فراهم شد

 وعده عرضه ۴ هزار میلیارد تومان امالک شهرداری تهران
در بورس کاال 

فرایند رفع 
ممنوع از معامله 

تسهیل شد

»مجمع استقالل ۶ و پرسپولیس ۹ بهمن 
برگزار می شود«

رئیس سازمان خصوصی سازی از تالش برای مستثنی شدن 
سرخابی ها در مشکالت افزایش سرمایه از محل صرف 

شمولیت مالیاتی اندوخته خبر داد
در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 . سه شنبه 5 بهمن 1400 .  سال هجدهم . شماره 4843 .  شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شركت انتقال گاز ایران )  منطقه سه عملیات انتقال گاز ( در نظر دارد مناقصه به شرح 
ذیل را به روش مناقصه عمومی یك مرحله ای و ارزیابی كیفی )همزمان( به شماره فراخوان 
واجد  پیمانکاران  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  از طریق سامانه   2000092299000067
صاحیت واگذار نماید . لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه و استعام ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستادایران 

)www.setadiran.ir( اقدام نمایند .
1-موضوع مناقصه: سرویس و نگهداری سیستم تهویه مطبوع تأسیسات گاز ری

2- زمان دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی كیفی: از روز سه شنبه مورخ 1400/10/28 
تا روز سه شنبه مورخ 1400/11/05

3- زمان بارگذاری اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی كیفی:  تا روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21
4- زمان بازگشایی پاکات استعالم ارزیابی کیفی : روز شنبه مورخ 1400/11/23

5- میزان و نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 520/700/000 ریال بصورت 
ضمانتنامه بانكی یا واریز وجه نقد

6-پیش پرداخت : به میزان 15 درصد مبلغ پیشنهادی پیمانکار برنده در مقابل ارائه تضمین 
معتبر

7- زمان تخمینی بازگشایی پاكات پیشنهادات مالی در تاریخ  1400/12/01 در تهرانـ  جاده 
قدیم قمـ  باقرشهـر بلوار فلسطین- بعد از نیروگاه گازی ریـ  ستاد منطقه سه عملیات انتقال 

گاز می باشد که تاریخ دقیق آن متعاقباً به اطاع می رسد .
تلفن تماس : 51062847 -021 / نمابر : 021-55221134

یا به سایت های ذیل مراجعه فرمائید : 
 http://www.setadiran.ir  -  http://iets.mporg.ir

http://www.District3.nigtc.ir روابط عمومی منطقه سه عملیات انتقال گاز 

شناسه آگهی :   1258349  

))حریم خطوط لوله انتقال گاز ، حافظ سالمتی و ایمنی شماست ((
ت دوم(آگهـی فراخوان مناقصـه

) نوب

شركت انتقال گاز ایران
منطقه سه عملیات انتقال گاز

شماره مناقصه : 87680440

اصالحیه آگهی مزایده عمومی – کدآگهی 1400-34
روزنامـه  در  مـورخ 1400/11/4  عمومـی  مزایـده  آگهـی  چـاپ  پیـرو 
عصراقتصـاد بدینوسـیله تاریـخ بازگشـایی پـاکات راس سـاعت 12 

می گـردد. اصـاح  بدینوسـیله  کـه  می باشـد  مـورخ 1400/11/20 

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

اعمال محدودیت تامین 
گاز صنایع سیمان و فوالد 

اصفهان

ســخنگوی صنعــت برق اصفهــان خبــرداد به دلیل 
افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، محدودیت گاز بر 
صنایع هم اعمال شده که شامل نیروگاه های تولید برق 
هم می شود؛ این محدودیت به صنایع سیمانی و فوالدی 

استان اعمال شده است.
بــه گــزارش ســیمان خبــر، محمدرضا نوحــی گفت: 
باتوجه به ســرمای شــدید و افزایش مصرف گاز خانگی، 
شــامل  کــه  شــده  اعمــال  صنایــع  بــر  گاز  محدودیــت 
نیروگاه های تولید برق هم می شود، وقتی گاز نیروگاه ما 
کم باشد، تولید برق هم کم می شود، به همین دلیل به 
مصرف کننده های صنایع فوالد خودمان اعالم کردیم که 
فعــال بایــد مصــرف برق خود را بــه حداقل ممکن کاهش 
دهید.او گفت: صنایع سیمانی هم اعالم شده تولید خود 
را تعطیل نکنند، اما فعال با یک کوره کار کنند؛ بنابراین 
به این دو صنعت اعالم شده مصرف خود را کم کنند تا 
در بخش خانگی دچار کمبود گاز و همچنین برق نشویم، 
چــون اگــر گاز دچــار افــت شــود، تولیــد برق نیــز کاهش 
می یابد.مدیرعامــل شــرکت ســیمان اصفهان نیــز در این 
بــاره گفــت: شــرکت توزیــع بــرق ۱۰ روز قبل بــه ما گفت 
مقــداری از مصــرف بــرق خود را کــم کنید، ما هم مصرف 
برق را کاهش دادیم؛ االن به ما اعالم کردند مصرف برق 
را بیشتر کاهش دهید.وی گفت با کاهش مصرف برق، 
ظرفیت تولید ما به نصف کاهش پیدا می کند؛ ولی قیمت 
سیمان افزایش پیدا نمی کند، چون موقتا و به مدت ۳ روز 

برای ما مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

 استخراج ماده وراثتی 

با کیت های دانش بنیان 
ممکن شد

یــک شــرکت دانش بنیــان کیت هــای اســتخراج مــاده 
وراثتی از انواع نمونه های زیستی را به تولید رسانده است.
دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل  شــایان،  پرویــز 
انتقــال ســامانه های زیســت مولکولــی با بیــان اینکه یکی 
از محصــوالت ایــن واحــد فناور، تولیــد مجموعه کیت های 
اســتخراج ماده وراثتی از انواع نمونه های زیســتی اســت، 
گفــت: ســلول و بافته هــای انســانی، حیوانــی، گیاهــی، 
باکتری های گرم منفی و گرم مثبت، قارچ ها، و استخراج 
DNA از ژل آگارز برخی از نمونه های زیستی این کیت ها 

هســتند.روش کار ایــن کیت هــا بر پایه پیونــد اختصاصی 
اسیدهای نوکلئیک به غشاء مخصوص داخل ستون های 
طراحی شده استوار است.دانش فنی کیت های استخراج 
مــاده وراثتــی از مواد بیولوژیک بر پایه دســتاوردهای ثبت 
اختراع شده در داخل کشور و کشور آلمان بوده و از سطح 
علمی ممتازی برخوردار هســتند.این شرکت دانش بنیان، 
کیت های دیگری از قبیل کیت تشخیص تفریقی هم زمان 
۱2 گونه حیوانی در فرآورده های دامی را طراحی، اجرا، ثبت 
اختراع و تجاری سازی کرده است.این کیت های تولیدی از 
لحاظ کمیت و کیفیت با نمونه های خارجی خود قابل رقابت 
بوده و نیز دارای قیمت پایین تر است. همچنین تولید این 
محصوالت از انتقال ارز به خارج از کشور جلوگیری می کند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان پژوهشی انتقال سامانه های 
زیست مولکولی با اشاره به حمایت های معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری برای امور مالیاتی و امکان استقرار 
در شهر تهران افزود: امیدوارم که این حمایت ها به تولید 
انبوه محصوالت ایران ساخت در داخل کشور و بی نیازی 

از واردات منجر شود.

با ارائه 3 خدمت مشاوره ای 
از ورود شرکت های 

دانش بنیان به بازار سرمایه 
حمایت می شود

یکــی از سیاســت های مدنظــر برای رونــق دادن به 
فعالیت شــرکت های دانش بنیان، ایجاد زمینه مناســب 

برای ورود آنها به بازار بورس و فرابورس است.
از جملــه روش هــا بــرای تکامــل چرخــه تامین مالی 
دانش بنیان هــا و تجربــه فضای واقعی اقتصــاد برای آنها 
ورودشــان بــه بــازار بورس و فرابورس اســت. بــا این کار 
۳ اتفاق مهم برای این شرکت ها می افتد، تکمیل چرخه 
تامیــن مالــی، تجربه فضــای واقعی کســب و کار و ایجاد 
تحــول در جنــس و نوع بازار ســرمایه. همین دالیل مهم 
باعث شد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
۳ خدمت مشاوره ای برای تسهیل ورود این شرکت ها به 
بازار بورس و فرابورس تعریف کند.»ارایه راه کارهای ورود 
شرکت ها به بورس و فرابورس«، »بررسی اولیه قابلیت 
شــرکت ها برای پذیرش و تایید در بورس و فرابورس« و 
»معرفی نوع حمایت ها و تسهیالت« از جمله حمایت های 
مشــاوره ای مرکــز موسســات و شــرکت های دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مجموعه های 
متقاضــی ورود بــه ایــن بــازار اقتصــادی و مالــی اســت.
تاکنون ۳2 شــرکت دانش بنیان موفق شــدند که در بازار 
بورس و فرابورس حضور یابند. معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری 5۰ درصد از هزینه های ابتدایی پذیرش 
شرکت های دانش بنیان که وارد بازار شرکت های کوچک و 

متوسط فرابورس شوند را پرداخت می کند.

مدیــر عامــل منطقــه آزاد پتروشــیمی معتقد 
است کمک و همراهی دستگاه دیپلماسی کشور 
بــا صنعــت پتروشــیمی می تواند ضمــن فراهم 
کــردن زمینــه هــای جــذب ســرمایه گــذاری ها، 

مسیر تکمیل زنجیره ارزش را تسهیل کند.
بــه گــزارش روابـــــط عــمــومــــی ســازمـــــان 
منطقــه اقتصــادی به نقــل از نیپنا، مدیران کل 
و کارشناســان وزارت امــور خارجــه  بــا هــدف  
آشنایی با دستاوردها  و نیز کمک به رفع موانع 
صــادرات و تســهیل روابــط بیــن المللی صنعت 
پتروشــیمی در ســفری دو روزه )۳ و 4 بهمــن 
 ماه( از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بازدید 

کردند.
در جریــان بازدیــد هیئــت بلند پایــه وزارت 
امور خارجه از این منطقه، سید امید شهیدی نیا، 
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
پتروشیمی، اظهارکرد: ظرفیت های مناسبی برای 
همکاری وزارت امور خارجه با  صنعت پتروشیمی 
ایــران وجــود دارد و بایــد از ایــن ظرفیت هــا بــه 

بهترین شکل استفاده کرد.
افــزود: ظرفیــت تولیــد منطقــه ویــژه  وی 

اقتصــادی پتروشــیمی  ۱8.5 میلیــون تــن  بــه 
ارزش بیــش از 5.5 میلیــارد دالر اســت که این 
 میــزان تولیــد  روانــه بازارهای داخلــی و خارجی 

می شود و این نشان دهنده اهمیت این منطقه 
و نیــز  وجــود زمینــه هــای مناســب بــرای جذب 
 ســرمایه گذاری های جدید و نیز رشــد صادرات 

است.
خــوراک  وجــود  داد:   ادامــه  نیــا  شــهیدی 
مناســب،  بــرق و آب  و نیــز راه هــای ارتباطــی 
از  صــادرات   بــرای  تخصصــی  هــای   اســکله  و 
مزیت هــای منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی با 
285۰ هکتار وسعت است  و ما هیچ منعی برای 
سرمایه گذاری های خارجی نداریم و در چارچوب 
قوانیــن کشــور آمــاده حمایت از ســرمایه گذاران 

هستیم.
وی بــا بیــان ایــن کــه  تاکنــون در منطقــه 
۱9 میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری شــده اســت 
و یــک میلیــارد نیــز در بخش زیــر ســاخت  هــا 
تســهیل  گفــت:   اســت،  شــده  ســرمایه گذاری 
سرمایه گذاری و مسائل بازرگانی می تواند منجر 
به تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشــیمی 

شود.
شــهیدی نیــا  افــزود: رفــع موانع صــادرات 
و  افزایــش تعامــل و همــکاری دولــت و بخــش 

خصوصی  با برگزای چنین بازدید ها و دیدارهایی 
می تواند منجر به کسب نتایج اثر بخشی  شود 
و پیامــد آن افزایــش ظرفیــت تولیــد در صنعت 

پتروشیمی و تامین کامل نیازهای داخلی  و رشد 
صادرات  خواهد بود.

حســینیان  مســعود  میــر  اســت،  گفتنــی 
دســتیار وزیر امور خارجــه و مدیرکل خاورمیانه 
و شــمال آفریقا، ســید رسول موســوی مدیرکل 
آسیای جنوبی و نیز  پیمان سعادت دستار وزیر و 
مدیرکل  اروپای غربی وزارت امور خارجه، سعید 
کــوزه چــی دســتیار مدیــرکل اقتصــاد مقاومتــی 
همراه با تعداد دیگری از روسا و کارشناسان این 
وزارت در سفری دو روزه از طرح ها و مجتمع های 
پتروشــیمی مســتقر در منطقه ماهشهر بازدید 

خواهند کرد.
این هئیت روز گذشته از پتروشیمی های 
کارون و بنــدر امــام و همچنیــن شــرکت فجــر 
انرژی خلیج فارس بازدید کردند و با حضور در 
پتروشیمی های منطقه از نزدیک با روند فعالیت 
های جاری، دستاوردها و نیز برخی چالش های 

موجود آشنا می شود.
مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نیز 
انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی این هیئت 

بلند پایه را همراهی می کنند.

مدیر عامل شــرکت ســرمایه گذاری توســعه 
بــرای  ایــن شــرکت  برنامــه  از  فلــزات  و  معــادن 
سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان و 
تشکیل بزرگترین کنسرسیوم معدنی کشور برای 

سرمایه گذاری در استان های مختلف خبرداد.
به گزارش معدن نیوز، امیرحسین نادری مدیر 
عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
در حاشیه مراسم بازگشایی نماد تجلی و در جمع 
خبرنگاران گفت: پرتفوی کلی تجلی، یک نگاه جدید 
به بازار ســرمایه ارائه داد تا از طریق ســرمایه های 
موجود در این بازار، پروژه ها را تجهیز و به مرحله 
تولید برسانیم و به همین منظور پروژه های منتخب 
مانند پروژه گندله سازی صبانور و کنستانتره سازی 
فوالد شــرق خراســان که عمدتــاً در حــوزه فرآوری 

بودند انتخاب شدند.
مدیر عامل شــرکت ســرمایه گذاری توســعه 

معــادن و فلــزات بــا تاکیــد بــر زیــاد بــودن بــازده 
سرمایه گذاری و کوتاه بودن دوره بازگشت سرمایه 
ایــن پــروژه ها، از اضافه شــدن ســه شــرکت فوالد 
کردســتان و معدن زغالســنگ گلندرود و شــرکت 
اکتشــافی تجلــی صبا به مجموعه تجلــی خبر داد 
و تصریح کرد: بررســی ها نشــان از افزایش قیمت 
جهانی زغال سنگ و کک دارد و حوزه زغال سنگ از 
بخش های پربازده معدنی کشور است به طوریکه 
بــر اســاس مطالعــات مربــوط بــه اهمیــت عناصــر 
حیاتی و استراتژیک دنیا، افزایش اهمیت اقتصادی 

زغال سنگ بیشتر از طال بوده است.
نادری، ضمن تشکر از اعتماد سهام داران به 
شرکت تجلی، بر حمایت »ومعادن« از پروژه های 
این شرکت تاکید و عنوان کرد: پروژه های تعریف 
شده در شرکت تجلی عمدتاً در حوزه گندله، سنگ 
آهــن و فــرآوری فــوالد اســت کــه در موقعیت های 

خوب کشــور ایجاد شــده و بازدهی خوبی دارند و 
گزارش پیشرفت این پروژه ها در بازه های سه ماهه 

به بازار سرمایه ارائه خواهد شد.
توســعه  مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری 
معــادن و فلــزات در بخش دیگر صحبت های خود 
در توضیح برنامه های اکتشافی »ومعادن« با اشاره 
به تأسیس یک شرکت تخصصی در حوزه اکتشافی 
گفت: با توجه به نیاز زنجیره در بخش اکتشاف، 
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش در دســتور کار قرار 
گرفت و با تجمیع نیروی انسانی متخصص در کنار 
تجهیزات به روز در این شرکت، به زودی گزارشاتی 

خوبی در این حوزه منتشر می کنیم.
وی با اشاره به آغاز عملیات اکتشافی در پهنه 
اردبیل، از احتمال شناسایی ذخایر مناسب پلی متال 
و سنگ آهن در این منطقه خبر داد و اظهار داشت: 
اقداماتــی کــه در صبانور انجام شــد نشــان داد در 

غرب کشور ذخایر قابل توجه سنگ آهن وجود دارد 
و منطقه مستعد کشف این ماده معدنی است بر 
همین اساس و متناسب با مطالعات اولیه، عملیات 
اکتشاف در حال انجام است و تا امروز نتایج قابل 

قبولی حاصل شده است.
نــادری با تاکید بر موقعیت مناســب منطقه 
غــرب کشــور از نظــر دسترســی بــه بــازار ، تامیــن 
آب و مــاده معدنــی اولیــه، خریــد ســهام عمــده 
فــوالد کردســتان را یــک اقــدام اقتصــادی توصیف 
و ضمــن توضیــح اقدامــات انجــام شــده در ایــن 
منطقــه، نســبت بــه ســاخت و بهره بــرداری از این 
پــروژه در کمتریــن زمــان، ابــراز امیــدواری کرد.وی 
در بخــش دیگــر صحبت هــای خود بــه برنامه های 
»ومعادن« برای سرمایه گذاری در استان سیستان 
بزرگتریــن  تشــکیل  از  و  پرداخــت  بلوچســتان  و 
کنسرســیوم معدنــی کشــور بــرای ســرمایه گذاری 

در اســتان های مختلــف خبــر داد و گفــت: ایــن 
کنسرســیوم متشــکل از مجموعــه »و معــادن«، 
گل گهــر، چادرملــو ، گوهرزمیــن و ســرمایه گذاری 
غدیــر اســت و آمادگــی الزم بــرای ســرمایه گذاری 
در پروژه ه ای اعالم شــده از ســوی دولت محترم و 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت را دارد و با توجه 
به روشی که شرکت های پروژه محور دارند، مردم 
 منطقه نیز سهام دار و بعد از اجرای پروژه ها منتفع

 می شوند.نادری در پایان به خرید سهام مدیریتی 
شــرکت ایریتــک اشــاره و ضمــن تاکید بــر ظرفیت 
علمی و تخصص این شــرکت مهندســی، سوابق و 
تجارب موفق آن در پروژه های مختلف مانند فوالد 
مبارکه، فوالد خراسان و دیگر مجموعه های معدنی 
و فــوالدی بــزرگ کشــور و توانایــی این شــرکت در 
برنامه ریــزی برای ایجاد پلنت های جدیــد را یادآور 

شد.

در طــول ۳ســال گذشــته تعــداد ۲۱۲ ادعــای 
اختراع مربوط به اعضای هیأت علمی و دانشجویان 
دانشگاه شیراز از سوی دفتر مالکیت فکری دانشگاه 
شــیراز داوری و بــرای ثبــت بــه اداره ثبــت اختراعات 

کشور ارسال شده است.
منصــور کنعانی در نشســت خبــری اظهار کرد: 
از ســال ۱۳88 اداره کل مالکیت فکری کشــور داوری 
ادعانامه هایــی که بــرای ثبت اختراع به اداره کل ثبت 
اختراعــات کشــور ارجــاع می شــده اســت را بــر عهده  
چند دانشــگاه مرجع و موسسه  علمی کشور ازجمله 

دانشگاه شیراز قرار داد.
و  فنــاوری  امــور  در  فــارس  اســتاندار  مشــاور 
ســاماندهی  داد:  ادامــه  دانش بنیــان  شــرکت های 
پرونده هــای ثبــت اختراع دانشــگاه شــیراز، تشــکیل 
شبکه  داوران تخصصی دانشگاه و مقایسه  اختراعات 
در دانشگاه ازجمله وظایف واحدمالکیت فکری است.
وی اضافه کرد:در طول ۳سال گذشته تعداد 2۱2 
ادعای اختراع بررســی شده است که 9۰ مورد ادعای 
اختراع ثبت شده و ۳۳ ادعای اختراع ثبت شده مربوط 
به اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه شیراز از 
سوی دفتر مالکیت فکری دانشگاه شیراز داوری و برای 
ثبت به اداره ثبت اختراعات کشور ارسال شده است.  
او عنــوان کــرد: اصلی ترین هدف مرکــز نوآوری 
و کارآفرینی دانشــگاه، طراحی ساختار و آماده سازی 
زیرســاخت های الزم بــرای حمایــت از فعالیت هــای 
فناورانه ی اســتادان و دانشجویان و دانش آموختگان 
دانشــگاه و متصل کردن این ظرفیت های دانشگاهی 
به زیست بوم نوآوری شهری و ظرفیت های بیرون از 

دانشگاه است.
و  فنــاوری  امــور  در  فــارس  اســتاندار  مشــاور 
شــرکت های دانش بنیــان ادامــه داد: به طــور کلــی در 
ســاختار جدیــد مرکــز نــوآوری و کارآفرینــی دانشــگاه 
شــیراز، برحســب ضرورت و با هدف گذار از دانشگاه 
نسل دوم به دانشگاه  نسل سوم و چهارم، واحدهای 

زیرمجموعه  مراکز نوآوری و شتابدهی تخصصی مرکز 
خدمات فناوری، تحقیق و توسعه، مرکز تجاری سازی 
و صادرات فناوری و واحد ارتباطات و رویدادها طراحی 

شده است.
وی در رابطــه با فعالیت های واحدهای مختلف 
مدیریــت مرکــز نــوآوری و کارآفرینی دانشــگاه گفت: 
در  نقش آفرینــان  اولیــن  به عنــوان  نــوآوری  مراکــز 
زیســت بوم شــکل گیری و توســعه  شــرکت های نوپا و 
دانش بنیان، با محوریت حمایت از کارآفرینان و افراد 
مستعد و خالق از طریق ایجاد زمینه های حمایتی و 
توانمندساز، سعی در پرورش ایده های نو و کاربردی با 

رویکردی ثروت آفرین دارند.
کنعانی بیان کرد: از همین رو واحد مراکز نوآوری 
و شــتابدهی به عنوان یکی از واحدهای مرکز نوآوری 
و کارآفرینی دانشــگاه طراحی شــده و در آن تأسیس 
مراکز نوآوری تخصصی در دستور کار قرار گرفته است 
و تاکنون موفق به راه اندازی  مراکز نوآوری تخصصی 
علــوم انســانی و نــوآوری تخصصــی علــوم مهندســی 
شده ایم. خروجی های موفق مراکز نوآوری تخصصی، 
باید در شتاب دهندها مسیر کوتاه و مؤثر برای جذب 

سرمایه و آغاز فرآیند ورود به بازار را طی کنند.
وی گفــت: شــتاب دهنده ســازمانی اســت کــه 
بــا برگــزاری دوره های فشــرده ی حمایتی، آموزشــی و 
همچنین سرمایه گذاری بر کسب وکارهای نوپا با حذف 
موانــع موجــود، ظرفیت های ورود به بــازار و ارتباط با 

سرمایه گذاران و مشتریان را هموارتر می کند.
وی افزود: شــتاب دهنده ها در دانشــگاه شــیراز 
به طور رســمی از اواخر ســال۱۳95 آغــاز کرده اند. در 
ســال۱۳9۶ شــتاب دهنده  دیمونــد با مجمــوع 28تیم 
و ۱۰۶عضو، درســال ۱۳9۷نیز شــتاب دهنده  کوانتوم 
بــا ۳8تیــم و ۱۳9عضــو با مشــارکت بخش خصوصی 

راه اندازی شده است.
از  شــتاب دهنده  ایــن  کــرد:  عنــوان  کنعانــی 
کوانتوم پــالس  شــتاب دهنده  عنــوان  بــا  ســال۱4۰۰ 

دانشگاه شیراز با گستردگی بیشتر به فعالیت ادامه 
می دهد. از سال ۱۳99 نیز شتاب دهنده  هاب شیراز با 
سرمایه گذاری مشترک با همراه اول با مجموع ۱9تیم و 

۶۰عضو فعالیت دارد. 
به  گفته  او طی ســال های گذشــته چندین تیم 
موفق که ترکیبی از دانشــجویان، دانش آموختگان و 
اعضای هیأت علمی دانشگاه بوده اند، از طریق مراکز 
نوآوری و شتاب دهنده های مستقر در دانشگاه شیراز 
به وجود آمده اند و در سایه  آموزش ها و حمایت های 
هدفمند، ضمن تربیت نیروی انسانی توانمند، زمینه  
ظهــور شــرکت های دانش بنیــان در حوزه هــای هوش 
مصنوعی، ارتباطات دیجیتال، گردشــگری، ســالمت، 
فناوری هــای ابــری، ربات هــای توان بخشــی و فــروش 
و تبلیغــات دیجیتال را موجب شــده اند که دســتاورد 

باارزشی است. 
وی اظهار داشت: برخی از این تیم ها در مراحل 
تجاری ســازی، باتوجه به نواقص زیســت بوم استان، 
به تهران منتقل شده اند که الزم است در این زمینه 
چاره اندیشی شود. افزون براین ارتباط متقابل و فعال 
بین استادان ، افراد باتجربه در شرکت های صنعتی با 
تیم های نوپا از جمله   هدف گذاری های مرکز نوآوری و 
شتاب دهنده ها هست که در این زمینه نیز تجربه های 

موفقی ثبت شده است.
دانشــگاه  کارآفرینــی  و  نــوآوری  مرکــز  مدیــر 
درخصوص واحد خدمات فناوری و تحقیق و توسعه  
گفــت: یکــی از فعالیت هــای مهــم دانشــگاه شــیراز، 
ارتبــاط بــا شــرکت ها، ســازمان ها و صنایــع مختلــف 
در قالــب قراردادهــای همکاری فناورانه، پژوهشــی و 
مشاوره ای است که این کار در مواردی که موضوعات 
کالن و طوالنی مدت در دســتور کار باشــد، از طریق 
پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و دفاتر فناوری ثبت 

شده توسط دانشگاهیان انجام می شود.
کنعانی اعالم کرد: هدف این گروه ها که همگی 
واحــد فناوری نامیده می شــوند رفع نیازهای علمی و 

فناوری کشــور، ایجاد و گســترش ارتباطات اجتماعی 
و فرهنگی، تولید ثروت و اعتالی نام و برند دانشگاه 

شیراز است.
این اســتاد دانشگاه گفت: دفترمالکیت فکری، 
دفتر انتقال فناوری، واحدهای فناور، مراکز تحقیقاتی 
و پژوهشکده ها زیرمجموعه  این واحد تعریف شده اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۳۰واحد 
پژوهشی شامل چندین پژوهشکده، مرکز تحقیقاتی 
و دفتر فناوری در حوزه های علوم انسانی، فناوری های 
شهری، کشاورزی، صنایع غذایی، فناوری های نوظهور 
و غیره در دانشگاه شیراز فعالیت دارند و مجری گری 
پروژه هــای تاثیرگــذاری ملــی و منطقــه ای را عهــده دار 

هستند.
کنعانی در ادامه ضمن معرفی واحد تجاری سازی 
و صادرات فناوری مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه و 
دستاوردهای آن برای دریافت خدمات از عالقه مندان 
ایــن حــوزه دعــوت کــرد و گفت: واحد تجاری ســازی و 
صــادرات فنــاوری مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشــگاه 
شیراز، در راستای نیل به رسالت های دانشگاه نسل 
چهــارم در دی مــاه ۱۳99 تأســیس گردیــد و ازجملــه 
مهم تریــن اقدامــات ایــن واحــد می تــوان بــه تدویــن 
محتــوا و نقشــه  راه تجاری ســازی و صــادرات، تدویــن 
چارت سازمانی تجاری سازی و صادرات، تشکیل سبد 
محصول صادراتی و مطالعه  بازار کشورهای همسایه 

به عالوه  روسیه و چین نام برد.
وی گفــت: ایــن مرکز آمادگی خــود را برای ارائه  
خدمــات مختلــف در حــوزه  ارزیابی، مشــاوره، تامین 
مالــی، بازاریابــی، صــادرات فنــاوری و… بــه گروه های 
مختلفی که در رأس آن اعضای هیأت علمی دانشگاه 
و دانشــجویان تحصیالت تکمیلی عالقه مند به حوزه 

کسب و کار هستند، اعالم می کند.
کنعانی بیان کرد: واحد تجاری سازی با تمرکز بر 
نتایج فعالیت های اتمام یافته دانشگاهی که ظرفیت 
تبدیل شــدن به شــرکت های دانش بنیان و یا فروش 

مالکیت فکری فناوری دارند، مسیر تجاری سازی آن ها 
را فراهم می کند. انجام مشاوره های متعدد، برگزاری 
نشســت ها با صندوق های ســرمایه گذاری، تیم سازی 
فناورانه و بازاریابی و راهبری صادرات دانش و فناوری 

از جمله حمایت های این واحد است.
وی گفت: در دوسال گذشته دوره های آموزشی 
تطبیــق بــازار کــه هرکــدام ۱2هفتــه طول می کشــد با 
مشارکت تهران سایت برای شرکت های تحت حمایت 

برگزار شده که بسیار موفق بوده است.
وی بــا اشــاره به راه انــدازی پردیس فناوری )دره 
فنــاوری( در دانشــگاه به عنــوان یکی از دســتاوردهای 
همــکاری بین دانشــگاه و پارک علــم و فناوری، اظهار 
داشت: طرح پردیس ناحیه نوآوری و کارآفرینی )دره 
فناوری( در فضای دانشــگاه به دنبال تلفیق ایده های 
مراکــز رشــد و پــارک علم و فنــاوری، ایجاد یک فضای 
شبکه ای از نیازمندی های اساسی زیست بوم پیشرفت 
دانش بنیــان فارس در یک منطقه، ایجاد زیرســاخت 
عملیاتی برای کاهش فاصله ایده، دانش، تجاری سازی 

و بازار برای تحقیقات دانشگاهی است.
او اضافــه کرد: جغرافیــای متمرکز به عنوان یک 
عامل قدرتمند زیست بوم صنعت و جامعه دانش بنیان، 
پایه ریزی چرخ تولید دانش از مبدأ دانشگاه تا تولد و 
رشــد اولیه یک صنعت اشــتغال زا و متناســب با نیاز 
اجتماعی روز و توجه به دانشــجو به عنوان سرمایه ی 
اساسی در رشد و توسعه ی دانش بنیان ازجمله مزایای 

این طرح است. 
کنعانــی افــزود: در ســاختمان پردیس، ظرفیت 
پذیــرش ۶۰شــرکت وجــود دارد و تاکنــون ۳۰شــرکت 
در آن اســتقرار یافته اســت. در ساختمان فضای کار 
اشتراکی هم حدود ۱5تیم می توانند مستقر شوند و 
بــا توجــه به وضعیت کرونا هم اکنون حدود 4۰درصد 
ظرفیت تکمیل شــده اســت. در ســوله  کارگاهی هم 
8شــرکت دانش بنیــان مســتقر شــده  و مشــغول بــه 

فعالیت هستند.

تشکیل بزرگ ترین کنسرسیوم معدنی کشور

۲۱۲ اختراع در دانشگاه شیراز برای ثبت ملی ارسال شده است

 تعامل دیپلماسی انرژی با صنعت پتروشیمی در زمینه جذب 

سرمایه گذاری و تکمیل زنجیره ارزش

اخبـــــــــــــــــار

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . سه شنبه 5 بهمن 1400 .  سال هجدهم . شماره 4843 .  

آگهـی تغییـرات شـرکت فـرا دیـد ارتبـاط فـاوا شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
مدیـره  هیئـت  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   10320522797 ملـی  شناسـه  و   401048
مـورخ 1400/02/29 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : - آقـای امیـن علـی اکبریـان بـا کـد 
ملـی0064664325 بـه عنـوان رئیـس هیـات مدیـره - آقـای مرتضـی حبیبـی بـا کدملـی 
صنعـت  غیردولتـی  فنـاوری  و  پژوهـش  صنـدوق  از  نمایندگـی  بـه   0060559942
نفـت )سـهامی خـاص( بـه شـماره ثبـت 562318 و شناسـه ملـی 14009321945 بـه 
عنـوان نایـب رئیـس هیـات مدیـره - آقـای حسـین تملکـی بـا کدملـی 2003266321 
بـه نمایندگـی از صنـدوق پژوهـش و فنـاوری غیـر دولتـی نوآفریـن )سـهامی خـاص( 
بـه شـماره ثبـت 556386 و شناسـه ملـی 14009066326 بـه عنـوان عضـو هیـات 
مدیـره - آقـای مهـدی علـی اکبریـان بـا کـد ملـی 0452473111 بـه نمایندگـی از شـرکت 
ثبـت 161445  بـه شـماره  خـاص(  نویـن گستر)سـهامی  رسـانی  اطـاع  سـاختارهای 
آقـای محمدجـواد   - بـه عنـوان عضـو هیـات مدیـره  ملـی 10102040797  و شناسـه 
کرباسـیان ورنامخواسـتی بـا کـد ملـی 0453760899 بـه عنـوان عضـو هیـات مدیره و 
مدیـر عامـل تعییـن شـدند حـق امضـاء کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت 
از جملـه چـک، سـفته، بـرات و قراردادهـا بـا امضـاء مدیـر عامـل ونائـب رییـس هیئـت 
مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت، و در غیـاب مدیـر عامـل بـا امضـاء نائـب رئیـس 
بـا مهـر شـرکت و در  از اعضـای هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه  یکـی  و  هیئـت مدیـره 
ملـی  بـه شـماره  تملکـی  اقـای حسـین  و  مدیرعامـل  امضـای  بـا  رئیـس  نایـب  غیـاب 
2003266321 همـراه بـا مهـر شـرکت و اوراق عـادی، مراسـات، تفاهـم نامـه هـا و 

مناقصـه هـا بـا امضـای مدیـر عامـل منفـرداً همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر میباشـد .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1265651(

امضـا ذیـل  و  ثبـت  ملـی 14010717798  بـه شناسـه  ثبـت 590575  بـه شـماره  ونـداد درتاریـخ 1400/11/02  نامـدار سـفیران  بـا مسـئولیت محـدود  تاسـیس شـرکت 
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :1.ارائـه کلیـه فعالیتهـای تجـاری و خدمـات بازرگانـی در زمینـه 
صـادرات و واردات ، انبـارداری خریـد و فـروش کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی، ترخیـص کاال از گمـرک درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط. .خریـد، 
فـروش، تهیـه، بسـته بنـدی، بازاریابـی )غیـر شـبکه ای و غیـر هرمـی(، توزیـع، واردات و صـادرات ماشـین آالت، تجهیـزات، لـوازم و مـواد مصرفـی پزشـکی، درمانـی و کلیـه 
کاالهـای مجـاز در حـوزه هـای پزشـکی، پیراپزشـکی، آزمایشـگاهی، تحقیقاتـی، دامپزشـکی، کشـاورزی و تکنولـوژی هـای نویـن درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم 
از مراجـع ذیربـط . واردات و صـادرات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی و ترخیـص کاال از کلیـه گمـرکات داخلـی و بیـن المللـی، شـرکت در کلیـه مناقصـات و مزایـدات دولتـی 
و غیـر دولتـی بـرای انـواع کسـب و کارهـا و اخـذ و اعطـای نمایندگـی داخلـی و خارجـی و ایجـاد شـعب و نمایندگـی در داخـل و خـارج از کشـور. . اخـذ ضمانـت نامـه بانکـی 
و اخـذ وام و تسـهیات و اعتبـارات ریالـی و ارزی از بانـک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری داخلـی و خارجـی بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات مربوطـه گشـایش اعتبـارات و 
ال سـی بـرای شـرکت نـزد بانـک هـا عقـد هرگونـه قـرارداد همـکاری فنـی و تجـاری درارتبـاط بـا موضـوع شـرکت بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در داخـل و خـارج از کشـور. . 
انجـام مطالعـات امـکان سـنجی و تهیـه طـرح هـای توجیهـی فنـی، مالـی، کسـب و کار، نظـارت بـر تطبیـق عملیـات و مصـرف منابـع در طـرح هـا درصـورت لـزوم پـس از اخـذ 
مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط. . خدمـات مشـاوره  مدیریـت درخصـوص مدیریـت اسـتراتژیک، مدیریـت منابـع انسـانی، تجـارت الکترونیـک و بازاریابـی مجـاز غیرهرمـی 
و غیرشـبکه ای و ایجـاد و توسـعه خدمـات نویـن فنـی، طراحـی، پیاده سـازی و بهینه سـازی فرآیندهـای انهـا در بازارهـای داخلـی و بیـن المللـی. . انعقـاد قـرارداد بـا کلیـه 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی داخلـی و خارجـی، اخـذ و یـا اعطـای هرگونـه نمایندگـی و ایجـاد شـعبه در داخـل و خـارج از کشـور، برگـزاری و یـا شـرکت در نمایشـگاه هـا و 
کنفرانسـهای بیـن المللـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط. . جـذب پـروژه هـای فناورانـه بـه نفـع کلیـه شـرکت هـای دانـش بنیـان و در جهـت 
توسـعه صنایـع از نـوع مهندسـی، تأمیـن و تولیـد کاالهـای اسـتراتژیک.  انجـام خدمـات حمـل و نقـل درون شـهری، انبـارداری، توزیـع و فـروش محصـوالت و شـرکت در 
نمایشـگاه هـای داخلـی و خارجـی بسـته بـه نیـاز و متناسـب بـا اهـداف کان شـرکت. .مدیریـت صـادرات و واردات، مشـارکت و سـرمایه گـذاری و خدمـات شـتابدهی در 
کسـب و کار هـای نوپـا و اسـتارتاپ، سـرمایه گـذاری و تسـهیل در تجـاری سـازی ایـده هـا درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط. درصـورت لـزوم 
پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر 
تهـران، محلـه تهرانپـارس ، خیابـان شـهید محمـود آهنـی امینـه )119( ، خیابـان شـهید عـادل عائـی سـقرلو)194غربی( ، پـاک 51 ، طبقـه سـوم ، واحـد غربـی کدپسـتی 
1653844467 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا خانم ارمغان سـلطانی شـیرازی به شـماره 
ملـی 0013217992 دارنـده 50000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای محمدرضـا اسـامی بابـا حیـدری بـه شـماره ملـی 0014673223 دارنـده 50000000 ریـال سـهم الشـرکه 
اعضـا هیئـت مدیـره خانـم ارمغـان سـلطانی شـیرازی بـه شـماره ملـی 0013217992 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای محمدرضـا اسـامی بابـا 
حیـدری بـه شـماره ملـی 0014673223 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق 
و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک، سـفته، بـروات، قراردادهـا، عقـود اسـامی بـا دو امضـاء مدیـر عامـل و قائـم مقـام مدیـر عامـل متفقـا و مهـر شـرکت و 
همچنیـن کلیـه ی نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء منفـرد مدیـر عامـل و یـا قائـم مقـام مدیـر عامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامل : طبق 
اساسـنامه بازرسـان خانـم معصومـه عـارف نیـا بـه شـماره ملـی 0041773829 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت نامحـدود خانـم شـکوفه حسـینی بـه شـماره ملـی 
0053755091 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت نامحـدود روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت 

مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1265655(

آگهی تغییرات شـرکت فرا دید ارتباط فاوا شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 401048 
و شناسـه ملـی 10320522797 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق 
العـاده مـورخ 1400/02/29 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : اعضـای هیـات مدیـره بـه مـدت 2 
سال به شرح ذیل انتخاب شدند : شرکت ساختارهای اطاع رسانی نوین گستر)سهامی 
و  پژوهـش  صنـدوق  ملـی 10102040797  شناسـه  و  ثبـت 161445  شـماره  بـه  خـاص( 
فنـاوری غیـر دولتـی نوآفریـن )سـهامی خـاص( بـه شـماره ثبـت 556368 و شناسـه ملـی 
14009066326 صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت )سـهامی خاص( به شـماره ثبت 
562318 و شناسه ملی 14009321945 آقای امین علی اکبریان با کد ملی0064664325 
آقای محمدجواد کرباسـیان ورنامخواسـتی با کدملی 0453760899 موسسـه حسابرسی 
آرشـین حسـاب به شـماره ثبت 20654 و شناسـه ملی 10103255283 به عنوان بازرس 
اصلـی و آقـای محمـد شـرکت معصـوم بـا کـد ملـی 0056351402 بـه عنـوان بـازرس علـی 
البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند - روزنامـه عصـر اقتصـاد بـه عنـوان روزنامـه 

کثیـر االنتشـار جهـت درج آگهـی هـای شـرکت انتخـاب گردیـد .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1265660(

آگهی
آگهی تغییرات شرکت فرا دید ارتباط فاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 401048 و شناسه 
مـورخ 1400/02/29  العـاده  فـوق  اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی  بـه  ملـی 10320522797 
تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - ماده 31 اساسـنامه به شـرح زیر اصاح می گردد: »شـرکت به وسـیله 
هیـأت مدیـره ای مرکـب از 5 نفـر عضـو کـه بـه وسـیله مجمـع عمومـی عـادی از بیـن صاحبـان سـهام 

ً یـا بعضـاً قابـل عـزل مـی باشـند.«  انتخـاب مـی شـوند اداره خواهـد شـد. مدیـران کا
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1265687(

آگهی مفقودی
برگ سبز ، سنــد کمــپانی و کارت وسیله نقلیه کامیونت – کاروان 
بـه شمـــاره شــــاسی NA5K1051LHG180023  و شمـــاره مــوتــــور 
ZD30D143NG1002554  پـاک انتظامـی ایـران 43 – 137 و 95 
متعلق به آقای محمود یغمایی پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشـد .

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

اختصاص ۸۵ میلیارد 
ریال برای الیروبی و احیای 
قنات ها در خراسان شمالی 

مدیر امور آب و خاک و فنی و مهندســی ســازمان 
جهادکشــاورزی خراســان شــمالی خبــر داد که امســال 
برای الیروبی و احیای قنات ها ۸۵ میلیارد ریال اعتبار 
اختصــاص یافته اســت کــه این میزان تنهــا برای احیای 

حدود یک پنجم این منابع آبی کافی است.
ســیدابراهیم ســیدی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
اظهــار کــرد: اعتبارات ســاالنه الیروبی و احیــای قنات ها 
اندک اســت از کشــاورزان می خواهیم خود نیز مســتمر 
در ایــن خصــوص فعالیــت داشــته باشــند و مشــارکت 
کننــد؛ زیــرا اعتبــارات دولــت در ایــن خصوص پاســخگو 

نیست.
او اعتبــار مصوب بــرای الیروبی و احیای قنات های 
ایــن اســتان را بیــش از ۱۶۰ میلیــارد ریــال عنــوان کرد و 
افــزود: از مجمــوع ایــن میــزان ۵۰ میلیــارد ریــال آن از 
اعتبارات ملی و به شکل اسناد خزانه و مابقی از محل 
استانی که به  شکل نقدی و اسناد خزانه در نظر گرفته 

شده بود.
مدیــر امــور آب و خاک و فنی و مهندســی ســازمان 
جهادکشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: با این میزان 
اعتبــار حــدود ۱۷ کیلومتــر از قنات هــا الیروبــی و احیــا 
خواهنــد شــد که شــامل حدود ۳۵ رشــته قنــات خواهد 

شد.
ســیدی افزود: از محل اعتبارات دولتی قنات هایی 
خواهنــد  مرمــت  دیده انــد،  را  خســارت  بیشــترین  کــه 
شــد؛ امــا بایــد بهره بــرداران در صورتــی کــه ریــزش و یــا 
مشــکلی را می بینند به موقع اقدام به مرمت آن کنند. 
از کشــاورزان می خواهیــم تــا در ایــن خصــوص بیشــتر 
اعتبــارات  تــا بتوانیــم  همــکاری الزم را داشــته باشــند 

تخصیصی را اولویت بندی کنیم.
او بــا بیــان اینکــه تــا حــدود ۵ برابــر اعتبــار نیــز 
بــرای احیــای قنات هــا در اســتان نیــاز داریم، افــزود: اما 
اکنــون دولــت نیز با وجود خشکســالی ها توان پرداخت 

اعتبارات بیشتر را ندارد.
مدیــر امــور آب و خاک و فنی و مهندســی ســازمان 
جهادکشــاورزی خراسان شــمالی افزود: بیشتر پروژه ها 
خــود  بــه  اجــرا  بــرای  قنات هــا  احیــای  و  الیروبــی  در 
بهره برداران داده می شــود که مشــارکت آنان ۱۵ درصد 
و کمک هــای دولتــی ۷۵ درصــد اســت؛ امــا از این قشــر 
می خواهیــم کــه کمــک و مشــارکت خود را تــا ۵۰ درصد 
افزایش دهند چراکه خود نیز بهره بردار از آن هستند.

ســیدی بــا توجه به تداوم خشکســالی اظهــار کرد: 
آبدهــی  کاهــش  از  جلوگیــری  بــرای  بایــد  کشــاورزان 
قنات ها با مشــاهده کوچک ترین خرابی و مشــکل خود 
اقدامات اولیه را انجام دهند و هر 2 تا ۳ سال نیز باید 

الیروبی داشته باشند.
رشــته   ۶۳۰ را  اســتان  ایــن  قنات هــای  تعــداد  او 
دانســت و گفت: معموال در هر روســتا مقنی های بومی 
نیز ســکونت دارند که می توان از ظرفیت آنان اســتفاده 
کــرد و منتظــر اعتبــارات دولتــی نباید بمانند در گذشــته 

نیز چنین بوده است.
مدیــر امــور آب و خــاک و فنــی و مهندســی ســازمان 
جهادکشاورزی خراسان شمالی افزود: بهره برداران بخش 
کشاورزان به منظور جلوگیری از کاهش آبدهی قنات ها 

باید درمرمت و بهسازی منابع آبی جدی باشند.
بــا  گذشــته  ســال های  در  کــه  شــمالی   خراســان 
خشکســالی مواجــه بــوده این وضع موجب شــده اســت 
تــا تغییراتــی در نحــوه آبیــاری ضروری شــود و به همین 
منظــور در چنــد ســال گذشــته  بیش از 2۰ هــزار هکتار 
اراضــی اســتان بــه ســامانه آبیــاری نویــن تجهیز شــده و 
راندمــان آبیــاری را از ۳۷ درصــد بــه ۴۵ درصــد افزایش 

داده است.
بخــش  مصرفــی  آب  حجــم  آمارهــا  براســاس 
کشــاورزی خراســان شــمالی ســاالنه یــک میلیــارد و ۵۴ 
میلیون متر مکعب است که این میزان برابر ۸۸ درصد 
مصرف آب قابل استحصال از منابع آبی استان است.

و ۱۸۴  هــزار  از ۳  آبــی خراســان شــمالی  منابــع 
چشــمه، هــزار و ۵۵۷ حلقــه چــاه عمیــق، 2 هــزار و 
۴۸۳ حلقــه چــاه نیمــه عمیق و ۶۳۰ رشــته قنات تامین 

می شود.

تعالــی،  ارزیابــی  معیارهــای  اســاس  بــر 
عملکــرد ایــن شــرکت در حوزه ایمنی، بهداشــت 
و محیــط زیســت بــا موفقیت مــورد ارزیابی قرار 

گرفت.
 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اصفهان، معیارهای این ارزیابی شــامل؛ بررســی 
چشــم انداز و استراتژی های شــرکت گاز، فرهنگ  
 HSE تعامــل بــا ذی نفعان، ارزش پایدار در ،HSE

و پیشــبرد عملکرد و برداشــت های اســتراتژیک و 
عملیاتی ذی نفعان بود که بر اساس این معیارها 
عملکــرد  ایــران  گاز  ملــی  شــرکت  ارزیابــی  تیــم 
شرکت گاز اصفهان به مدت ۳ روز مورد سنجش 

قرار گرفت.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، با 
تاکیــد براهمیت اســتقرار سیســتم های مدیریتی 
و لزوم ســرعت بخشــیدن و تداوم هرچه بیشــتر 
بــه  توجــه  گفــت:    HSEتعالــی اهــداف  تحقــق 
ســامت و ایمنــی افــراد، پیــش نیــاز صیانــت از 
منابع انســانی و افزایش بهره وری هر ســازمان و 

شرکت است. 
ســیدمصطفی علــوی بــا توجــه بــه اقدامــات 
انجــام گرفته به منظور رفع انطباق  نداشــتن های 
ناشــی از ممیــزی ســال قبــل بــر یکپارچــه کــردن 
همــه نظام هــای مدیریتی تاکید کرد و گفت: باید 
فرهنگ HSE با تکیه بر آموزش و نظارت در همه 
پروژه ها، فعالیت ها و مناطق گســترش داده و با 
ایجاد سیستمی مناسب، وضع بهداشتی، ایمنی 

و محیط زیستی را به طور نظام مند ارزیابی کنیم 
و حوادث و آسیب ها را از طریق حذف زمینه های 
ناایمن و ارتقای سامت افراد به صفر برسانیم.

او در مــورد نقــش HSE در رفتــار ســازمانی 
عنــوان کــرد: تاش هــای ایــن واحــد بــه صــورت 
بنیادی با برنامه ریزی مدون از سال ۱۳۸۸ شروع 
شــد و رو به رشــد اســت که نشــانگر برنامه ریزی 
صحیــح و پایــش متمرکــز و از پیــش تعیین شــده 
به منظور نیل به اهداف ســازمانی و ایمن ســازی 

سیستم است.
بــر اســاس گزارش ســرممیز که در جلســه 
اختتامیه ممیزی ارائه شــد، مواردی نظیر وجود 
بــرای اصــاح  ســاختار مناســب و منابــع کافــی 
مســتمر، حاکمیــت دیــدگاه فراینــدی در ســطح 
شــرکت، برنامه ریــزی، مدیریــت صحیح و اجرای 
اثربخــش در حــوزه مدیریــت اوضــاع  اقدامــات 
مجموعــه  ارتبــاط  مناســب  تعریــف  اضطــراری، 
ارتباطــات  مناســب  تعریــف  پیمانــکاران،  بــا 
درون ســازمانی و برون ســازمانی، ارزیابی مداوم 
عنــوان  بــه   ... و  شــرکت  فعالیت هــای  ریســک 
مهم تریــن دالیــل موفقیــت ایــن ارزیابــی عنــوان 

شد.
الزم به ذکر است، فرآیند ارزیابی تعالی در 
شــرکت ملــی گاز ایــران بــه صــورت رقابتی اســت 
و پــس از پایــان ارزیابــی تمامــی شــرکت های زیر 
مجموعه شــرکت ملی گاز ایران امتیاز و رتبه هر 

شرکت در این دوره ارزیابی اعام خواهد شد.

تکمیــل  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
راه آهن مبارکه به سفیددشــت به شــهرکرد را از 
اولویت های این اســتان برشمرد و اعالم کرد که 
ایــن طــرح اکنــون دارای پیشــرفت فیزیکی باالی 

۶۰ درصد است.
بــه گــزارش یکشــنبه ایرنــا از روابــط عمومــی 
استانداری چهارمحال و بختیاری، غامعلی حیدری 
در شــورای معاونــان وزارت کشــور کــه به صــورت 
سراســر  اســتانداران  حضــور  بــا  ویدئوکنفرانــس 
کشــور برگــزار شــد، اظهار کــرد: در صــورت تکمیل 
طرح راه آهن مبارکه به سفیددشــت به شــهرکرد، 
ایــن اســتان از بن بســت خــارج می شــود و ارتبــاط 
استان های مرکزی به بنادر جنوب تسهیل می شود.
او ادامــه داد: آمــار محرومیــت در برخــی از 
اســتان های غربــی  بــه  ویــژه  اســتان های کشــور 
شــکل  بــه  اســت،  کشــوری  میانگیــن  از  باالتــر 
عمومی مشــکات موجود در اســتان های محروم 
رفــع  بــرای  و  اســت  مشــترک  زاگرس نشــین 

محرومیت نیازمند اقدامات اساسی هستیم.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا تاکیــد 
بــر ظرفیت هــا و پتانســیل های موجود در اســتان 
افزود: این استان دارای طبیعت بکر و جاذبه های 
گردشــگری فــراوان اســت، همچنیــن همجــواری 
از  اصفهــان  و  اهــواز  ماننــد  کان شــهرهایی  بــا 
دیگــر مزیت هــای این اســتان به شــمار می رود که 
می تــوان از ایــن ظرفیت هــا در راســتای توســعه و 

خروج از محرومیت استفاده کرد.
حیــدری بــا تاکید بر اینکه نرخ باالی بیکاری 
بختیــاری  و  چهارمحــال  معضــات  مهم تریــن  از 
محســوب می شــود، گفــت: ایــن اســتان از نظــر 
نــرخ بیکاری در کشــور در صــدر جدول قرار دارد، 
افزایــش  بــرای  ایــن مســاله خــود عامــل مهمــی 

آسیب های اجتماعی در این استان شده است.
از  مهاجــرت  دالیــل  از  یکــی  داد:  ادامــه  او 
بیــکاری  بحــث  اســتان  در  شــهرها  و  روســتاها 
اســت، این افراد برای یافتن شغل به استان های 
مجاور مهاجرت می کنند و حاشیه نشــینی در این 
اســتان ها از جمله معضات ناشــی از این مساله 
اســت؛ امــا بــرای حــل ایــن مشــکل راهکارهــای 

متعددی وجود دارد.
بیــان  بــا  بختیــاری  و  اســتاندار چهارمحــال 
اینکــه اکنــون ۷۰۰ طرح نیمه تمــام در چهارمحال 
و بختیــاری وجــود دارد، تصریــح کــرد: تکمیــل و 
بهره بــرداری از بخشــی از ایــن طرح هــا می توانــد 
موجــب ایجــاد اشــتغال پایــدار در اســتان شــود، 
همچنیــن برخــی از این طرح ها پیشــران توســعه 
در استان محسوب می شوند و در صورت تکمیل 

موجب توسعه و پیشرفت استان خواهند شد.
حیدری دامداری و دامپروری را از مزیت های 
چهارمحال و بختیاری برشــمرد و اظهار کرد: برای 
ایجاد اشــتغال پایدار نیازمند پرداخت تســهیات 
ارزان قیمــت بــه متقاضیان جویای کار در اســتان 

هســتیم، اختیــارات اســتانداران در تامیــن منابع 
تســهیات افزایــش پیــدا کنــد، متاســفانه هنــوز 
تســهیات تبصره ۱۸ از ســوی برخی وزارتخانه ها 

تعیین تکلیف و به استان ها اباغ نشده است.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه وضــع نامناســب 
زیرســاخت های ارتباطــی در حــوزه راه آهــن، راه 
ارتباطــی و فــرودگاه در اســتان تاکیــد کــرد: ایــن 
اســتان بــرای خــروج از بن بســت نیازمند توســعه 
محورهــای ارتباطــی اســت، به علــت نبود توســعه 
مناســب راه هــا، آمــار تصادفــات جــاده ای در ایــن 
اســتان باالســت و حتــی در برخــی مــوارد مجبــور 
هســتیم، بــرای تــردد اتوبــوس در برخــی محورها 

محدودیت ایجاد کنیم.
عنــوان  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
کــرد: پروازهای فرودگاه شــهرکرد محدود اســت، 
توســعه  همچنیــن  و  گردشــگری  توســعه  بــرای 
ارتباطــی نیازمند افزایش تعداد پروازهای داخلی 
و پروازهــای خارجــی بــه  ویژه به کشــورهای حوزه 

خلیج فارس هستیم.
حیدری درباره مشکل کم آبی در این استان 
یادآور شــد: این اســتان سرچشــمه ۳ رود بزرگ 
اســت، امــا با مشــکل کم آبــی دســت و پنجه نرم 
می کنــد، 2۰۰ روســتا و پنــج شــهرک صنعتــی در 
اســتان با تانکر آبرســانی می شــود و دلیل اصلی 

آن رعایت نشدن عدالت در توزیع آب است.
او در بخــش دیگــری از ســخنان خود درباره 

مشکات مناطق زلزله زده در شهرستان کوهرنگ 
تصریــح کــرد: در بــرآورد اولیه خســارات بی دقتی 
صــورت گرفتــه اســت، تعــداد منــازل تخریبــی و 
نشــده  اعــام  دقیــق  به صــورت  تعمیــر  نیازمنــد 
اســت، طبــق بررســی های صــورت گرفتــه تعــداد 
منازل آســیب دیده بیشــتر اســت و برای پرداخت 
اصاحــی  متمــم  نیازمنــد  بازســازی  تســهیات 
هســتیم، ســردی هوا موجب بروز مشکات برای 

زلزله زدگان شده است.
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری فرســودگی 
دیگــر  از  را  راهــداری  ماشــین آالت  و  تجهیــزات 
مشــکات چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کــرد و 
یــادآور شــد: در بارش هــای اخیــر ایــن مســاله به 
وضــوح قابــل مشــاهده بــود، بــرای ارائــه خدمــت 
به شــهروندان نیازمند تقویت و نوســازی ناوگان 

راهداری هستیم.
حیدری افزود: فرســودگی لوله انتقال نفت 
مــارون در منطقــه ســرخون از توابــع شهرســتان 
بســیاری  حــوادث  و  مشــکات  ســاله  هــر  اردل 
از جملــه ترکیدگــی لولــه، آتش ســوزی، آلودگــی 
و  ســطحی  آب هــای  آلودگــی  محیط زیســت، 
زیرزمینــی را در پــی دارد، اقدامــات وزارت نفــت 
کوتاه مــدت و مســکن گونه اســت، بایــد تدبیــری 

برای حل این مشکل اندیشیده شود.
او بــا بیــان اینکــه درصــد قابــل توجهــی از 
مــاه   ۱۰ گذشــت  وجــود  بــا   ۱۴۰۰ ســال  بودجــه 

و  برنامــه  ســازمان  ســوی  از  همچنــان  ســال  از 
بودجه اختصاص داده نشــده اســت، عنوان کرد: 
همچنیــن ایراداتــی بــه بودجــه ۱۴۰۱ وارد اســت، 
در بودجــه چهارمحــال و بختیــاری افزایش درآمد 
مالیاتــی ۱۷۵ درصــد پیش بینــی شــده اســت کــه 
اســتان  در  موجــود  زیرســاخت های  بــه  باتوجــه 

امکان تحقق آن وجود ندارد.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا تاکیــد 
بــر اینکــه بایــد ظرفیت هــای بنیادهــای خیــری و 
اســتان های  در  محرومیت زدایــی  بــرای  مردمــی 
برخــی  در  گفــت:  شــود،  گرفتــه  بــه کار  محــروم 
مناطق محروم استان نیازمند اقدامات اورژانسی 
هســتیم، می تــوان بــا اســتفاده از ظرفیــت تهاتــر 
نفــت، اعتبــار مــورد نیــاز بــرای تکمیــل پروژه های 
پیشــران در اســتان را تامیــن کــرد، قــرارگاه امــام 
حســن)ع( می توانــد در راســتای محرومیت زدایی 

وارد عمل شود. 
حیدری افزود: چهارمحال و بختیاری یکی از 
استان های تامین کننده آب برای صنایع بزرگ در 
استان های پایین دست است، بنابراین بخشی از 
درآمدهــای ایــن صنایع بــرای محرومیت زدایی در 

استان هزینه شود.
بحــث  امــروزه  کــرد:  تاکیــد  پایــان  در  او 
مدیریــت فضــای مجازی یکــی از مطالبــات اصلی 
به شــمار مــی رود و باید در دســتور کار مســئوالن 

مربوطه قرار بگیرد.

مدیرعامــل شــرکت ســهامی آب منطقــه ای 
در  خوبــی  بارش هــای  کــه  کــرد  اعــالم  مرکــزی 
اســتان مرکــزی بــه وقوع پیوســت، امــا منجر به 
سیالبی شدن رودخانه ها و افزایش دبی ورودی 

سدهای استان نشد.
عزت الــه آمــره ای اظهار کرد: از ابتدای ســال 
آبــی جاری)مهــر ۱۴۰۰ ( تاکنــون ۱22 میلــی متــر 
بارندگی در اســتان به ثبت رســیده اســت که این 

میــزان بازندگــی در مقایســه بــا دوره درازمــدت 
مشــابه حــدود ۱2 درصــد افزایــش و در مقایســه 
بــا مدت مشــابه ســال قبــل حدود ۵ درصد رشــد 

داشته است.
او بیــان کــرد: بارندگی های ســال آبی جاری 
گرچه منجر به ســیابی شــدن رودخانه ها نشــد، 
امــا موجــب تغذیــه آب هــای زیرزمینــی شــده و 
جریــان پایــه ای رودخانــه راه افتــاد و امیدواریــم 

بارندگی هــای مرحلــه بعدی که منجر به ســیابی 
شــدن رودخانه ها شــود و دبی ورودی به ســدها 

را افزایش دهد.
منطقــه ای  آب  مدیرعامــل شــرکت ســهامی 
اینکــه اکنــون نیمــی از مخــازن  بــا بیــان  مرکــزی 
ســدهای اســتان به ویژه ســد کمــال صالــح اراک و 
الغدیر ساوه را منابع آبی احاطه کرده است، اظهار 
کرد: پیش بینی می شــود با ادامــه روند بارندگی ها 

شاهد افزایش دبی ورودی به سدهای استان شود 
و مخازن سدها بهبود پیدا کند.

آمــره ای بیــان کــرد: تــداوم بارندگی هایی که 
خوشبختانه روند قابل قبولی از ابتدای سال آبی 
جــاری داشــته اســت، منجــر به بهبود ســفره های 
آب های زیرزمینی خواهد شــد و امیدواریم وضع 
منابع آبی با شــدت بارش ها به گونه ای شــود که 

از وضع خشکسالی خارج شویم.

 بارش باران
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 دولت ز گهواره تا گور
به فکر شماست

راضیه حسینی

حذف بی   سر و صدای وام ازدواج از بودجه؟
 قاضــی زاده هاشــمی عضــو کمیســیون تلفیــق مجلــس: 
را  ازدواج  وام  »دولــت 
در بودجــه ســال آینــده 
حــذف کــرده اســت اگــر 
ســندی دارد کــه خــاف 

این است ارائه کند.
ردیــف  حتمــا  مجلــس 
بودجــه ای بــرای این وام 
در ســال آینــده تــدارک 

خواهد دید.«
حتمــاً بایــد می گفتیــد؟ شــاید دولــت می خواســت 
زوج هــای جــوان را ســورپرایز کنــد. چرا این شــگفتانه را 
خــراب کردیــد؟ اصــاً شــما از کجــا می دانید دولــت قرار 
اســت چــه کار کنــد؟ شــاید می خواهــد ایــن وام را یــک 
گوشــه پس انداز کند و برای روز مبادای زوج های جوان 
نگــه دارد. شــاید می خواهــد وقتــی بچــه دار شــدند، بــه 
عنــوان جایــزه مبلغــش را دوبرابــر کنــد و باز هم دســت 
خــودش بــرای روز مبادا نگه دارد. بعــد دقیقاً وقتی نیاز 
بــه ایــن پــول دارند و می خواهند بچه های شــان را ســر و 
ســامان بدهنــد بــه این مبلــغ، یک وام دیگــر اضافه کند 
و همــه را یک جــا، بــاز هــم پیــش خــودش نگــه دارد تــا 
روز مبــادا بــه دســت ایــن زوج، کــه دیگر جوان نیســتند 

برساند.
 شاید این زن و شوهر روزهای زیادی بوده که فکر 
می کردند، االن دیگر همان روزمباداست و نیاز شدیدی 
به وام دارند، ولی دولت حواسش بود که بی خودی این 
پــول خــرج نشــود. پــس آن را نگــه داشــت و زوج جوان 
یک جــوری، از عهده مشــکل برآمدند. حاال شــده با ســه 
شــیفت کار، نخوابیــدن، نخــوردن، نپوشــیدن. مهم این 

است که زنده ماندند و ادامه دادند. 
شــاید  می رســد.  وقتــش  روزی  یــک  باالخــره  امــا 
ســال ها بعد، و وقتی زوج جوان، هشــتاد و چند ســاله 

شده اند، دولت تصمیم بگیرد سورپرایز را رو کند.
 درســت اســت کــه بــه دســت خودشــان نرســید، 
ولــی بــرای بازماندگان کارســاز بود و می توانند با آن یک 
قبــر دو طبقــه تهیــه کننــد. اگــر ایــن پــول را همــان اول 
می دادند، در زندگی خرج می شــد و حاال بازماندگان در 

به در دنبال پول برای خرید قبر بودند. 
هیچ وقت به تصمیم های دولت شــک نکنید. حتماً 
یــک خیریتــی در آن اســت کــه مــا ازش بی خبریــم. پس 
بدون توجه به جوســازی های بعضی ها، با خیال آسوده 
برویــد ازدواج کنیــد و مطمئن باشــید دولــت ز گهواره تا 

گور به فکر شماست.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

وزارت  اطالع رســانی  و  عمومــی  روابــط  مرکــز 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از بازگشت مجدد 

رنگ نارنجی به نقشه کرونایی کشور خبر داد.
بــه  بــا اســتناد  روابــط عمومــی وزارت بهداشــت، 
اپلیکیشــن ماســک که روز یکشنبه چهارم بهمن انتشار 
یافتــه، تصریــح کــرد: بــا افزایــش مــوارد بســتری، ۳۲ 
شهرســتان از وضعیــت آبــی کرونــا خــارج شــدند و در 

وضعیت زرد قرار گرفتند.
یــک  حاضــر  حــال  در  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
شهرستان نارنجی، ۲۴ شهرستان زرد و ۴۰۳ شهرستان 
آبی است و هیچ شهری قرمزی در نقشه کرونای کشور 

وجود ندارد.
روز شــنبه ۲۷ آذر بــرای نخســتین بــار و پــس از 
شــیوع کرونــا در کشــور، تعــداد شهرســتان های قرمز و 

نارنجی کرونا در کشور به صفر رسید.
کرونا از اوایل اسفند ۹۸ در کشور شیوع یافت و 
تــا کنــون ۱۳۲ هــزار و ۲۳۰ نفر از هموطنان بر اثر ابتا 

به این ویروس جان باخته اند.
واکسیناســیون سراســری نیــز از ۲۲ بهمــن ســال 
گذشــته در کشــور آغــاز شــد و تــا کنــون ۶۰ میلیــون و 
۴۶۵ هزار و ۴۵۲ نفر دُز اول، ۵۳ میلیون و ۵۱۷ هزار 
و ۵۷۳ نفــر دُز دوم و ۱۴ میلیــون و ۲۶۹ هــزار و ۷۹۹ 
نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع 
واکســن های تزریــق شــده در کشــور بــه ۱۲۸ میلیــون و 

۲۵۲ هزار و ۸۲۴ دُز رسیده است.
تلفــات کرونــا طــی هفته های اخیر و پــس از عبور 
خیــز پنجــم کرونــا از کشــور بــا توجه بــه رویکــرد دولت 
ســیزدهم در افزایش واردات واکســن و واکسیناســیون 

حداکثری روندی کاهشی داشته است.
روز جمعه ۱۷ دی ماه تعداد فوتی روزانه کرونا به 
۱۹ نفر و پس از ۲۲ ماه رسید. همچنین روز شنبه ۲۵ 

دی شمار تلفات کرونا به ۱۸ نفر رسید.
آخرین بار ۱۶ اســفند ســال ۹۸ شــمار فوتی کرونا 

زیر ۲۰ نفر و ۱۷ نفر اعام شده بود.
همچنیــن ۱۸ دی پــس از ۶۱۴ روز شــمار مــوارد 
مبتایان شناســایی شــده ســه رقمی شــد و به ۷۰۱ نفر 

رسید.
امــا روز یکشــنبه ۱۹ دی تــا کنون موارد شناســایی 

افزایشی شد و به مدار چهار رقمی بازگشت.
خیز پنجم کرونا از ابتدای تیر در کشــور آغاز شــد 
و وزارت بهداشت هشتم مهر از عبور این خیز از کشور 

خبر داد.
این خیز در ۲۸ مرداد و هفتم مهر به ترتیب شمار 

تلفات از یکصد و ۱۲۰ هزار نفر عبور کرد.
همچنیــن رکــورد تلفات روزانــه کرونا در این مدت 
چندیــن بــار شکســته شــد و روز دوم شــهریور بــا ۷۰۹ 
مــورد مــرگ روزانــه بــه باالترین شــمار تلفــات از ابتدای 

شیوع کرونا در کشور رسید.
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی روز 
یکشــنبه ۲۸ آذر مشــاهده ســویه اومیکــرون کرونــا در 

ایران را تایید کرد.
و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر  عین اللهــی،  بهــرام 
در  گفــت:  دی   ۳۰ پنجشــنبه  روز  پزشــکی  آمــوزش 
دو  از  بیــش  تاکنــون  شــده  انجــام  نمونه برداری هــای 
هــزار مــورد مثبــت ابتا به ویروس اومیکرون در کشــور 

شناسایی شده است.
محققان آفریقای جنوبی گونه ای جدید از ویروس 
 ۱.۱.۵۲۹.B بــا عنــوان  کــه  کرونــا را شناســایی کردنــد 

شناخته می شود و دارای جهش های چندگانه است.
ســازمان بهداشــت جهانــی، ایــن گونه جدیــد را به 
عنوان یک گونه نگران کننده معرفی و بر اساس ترتیب 
الفبــای یونانــی، آن را »اومیکــرون« نام گــذاری کــرده 

است.
کرونا تا کنون چهار جهش ژنتیکی خطرناک شامل 
آلفــا، بتــا، گامــا و دلتــا داشــته و اومیکــرون جدیدتریــن 

نسخه جهش یافته این ویروس است.

عضــو کمیســیون تلفیــق بودجه ســال ۱۴۰۱ 
بــا ارســال توییتــی اعــالم کرد کــه بــا افزایش ۶۰ 
درصدی حقوق ها، میزان آن به ۵ میلیون و ۶۰۰ 

هزار تومان می رسد.
بــا  نوشــت:  توییتــی  در  عســگری  مهــدی 
تصویب کمیســیون تلفیــق مبنی بر اصاح الیحه 
دولت، حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ نسبت به سال 

جاری به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رسد.
وی همچنیــن خبــر داد کــه حداقــل حقــوق 
بازنشســتگان بــه ۵ میلیــون تومــان می رســد. بــر 
این مبنا رشد حقوق ها پلکانی است ولی حداقل 

رشد نباید از ۱۰ درصد کمتر باشد.
بنابــر اعــام ایــن عضــو کمیســیون تلفیــق، 
حداقل حقوق امســال ۳.۵ میلیون تومان اســت 
و پیشــنهاد دولــت بــرای ســال بعــد ۴.۵ میلیــون 

تومان بود.

منابع هدفمندی یارانه ها 
افزایش یافت

از ســوی دیگر ســخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجــه ۱۴۰۱ مجلــس شــورای اســامی حداقــل 
 ۵ مبلــغ  را   ۱۴۰۱ درســال  دســتمزد  و  حقــوق 
میلیــون ۶۰۰ تومــان اعــام کــرد و از حذف ســه 

دهک باال برای دریافت یارانه خبر داد.
تلفیــق  زارع ســخنگوی کمیســیون  رحیــم 
در  کشــور،  کل   ۱۴۰۱ ســال  بودجــه  الیحــه 
نشســت خبری روزگذشــته )دوشــنبه، ۴ بهمن( 
خــود گفت: براســاس مصوبه کمیســیون تلفیق 
حقــوق  حداقــل  دریافتــی،  حقــوق  درخصــوص 
پیشــنهادی دولت در الیحه بودجه از ۴ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومــان بــه ۵ میلیــون و ۶۰۰ هــزار 
تومــان افزایــش یافــت کــه بــر ایــن اســاس کف 
حقــوق افزایــش حــدود ۲۴ درصــدی نســبت بــه 
مبلغ پیشــنهادی دولت در الیحه داشــته است. 
در نشست نوبت عصر روز)دوشنبه( تبصره ۱۲ 
در زمینــه حقــوق کارکنــان بررســی می شــود که 
اخبار آن به محض تصویب شــدن اطاع رسانی 

می شود.

ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۱ مجلــس شــورای اســامی، ادامــه داد: بــا 
موافقت اعضای کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
ســال آینــده حداقــل حقــوق بازنشســتگان نیــز 
در ســال آینــده ۵ میلیــون تومــان تعیین شــد و 
همچنیــن حقوق هــای پرداختی بــه کارکنانی که 
بیــش از ۵ میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومــان دریافت 
 کنند »حداقل« ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند. 
وی ادامــه داد: وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
بــا  یارانه هــا   و ســازمان هدفمنــدی  اجتماعــی 
استفاده از پایگاه اطاعات رفاه ایرانیان موظف 
شــدند حداکثــر ظرف ۳ مــاه پس از اباغ قانون 
بودجه، ضمن دهک بندی کلیه خانوارها نسبت 
بــه حــذف خانوارهــای پردرآمــد بــرای دریافــت 

یارانه های نقدی و معیشتی اقدام کنند.
منــدرج  ارزی  منابــع  کــرد:  تصریــح  زارع 
در تبصــره ۱۴ بودجــه بودجــه ســال آینــده بایــد 
بافاصله از ســوی شــرکت های تابع وزارت نفت 
به حســاب ارزی افتتاح شــده توسط خزانه داری 

کل کشــور نــزد بانــک مرکــزی واریــز، ســپس در 
سامانه ETS تصویر و به حساب ریالی سازمان 

هدفمندی یارانه ها واریز شود.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم با 
اشــاره بــه اینکه مبلغ کلی تبصــره ۱۴ مربوط به 
هدفمنــدی یارانه ها در الیحه پیشــنهادی دولت 
حدوداً ۴۷۰ همت بود که در کمیســیون تلفیق 
داد:  ادامــه  میــزان ۵۴۷ همــت مصــوب شــد، 
جزئیــات منابــع هدفمنــدی یارانه ها شــامل ۷۵ 
هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومــان درآمــد حاصــل از 
فــروش داخلی فرآورده هــای نفتی ، ۲۰۷ همت 
دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های 
نفتــی ، ۸۴ هــزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دریافتی 
حاصــل از فــروش داخلــی گاز طبیعی، ۷ همت 
صــادرات LPG و پخش فرآورده های نفتی ایران 
،۲۶ همــت فــروش داخلــی و صــادرات اتــان و 
LPG و گوگــرد، ۲۶ همــت شــرکت ملــی گاز ، 

۹۴ هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومــان منابــع حاصــل 
و  پتروشــیمی ها  ســوخت  گاز  نــرخ  اصــاح  از 

پاالیشــگاه ها و صنایع پایین دستی مجتمع های 
احیــای فــوالد و مصــارف مربــوط بــه آب، بــرق، 
اکســیژن و  معوقــات و مــازاد درآمــد ۵۲ هزار و 

۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد.
کمیســون  مصوبــه  براســاس  افــزود:  وی 
تلفیــق، حســاب های شــرکت های زیرمجموعــه 
وزارت نفــت بایــد نزد بانک مرکزی و به حســاب 

خزانه داری کل کشور انتقال داده شوند.
زارع تصریــح کــرد: وزارت راه و شهرســازی 
از طریق شــرکت مادرتخصصی عمران شهرهای 
جدیــد، ســازمان ملی زمین و مســکن و شــرکت 
بازآفرینی شــهری ایران مجاز شــد تا ســقف ۲۳ 
هــزار میلیــارد تومــان از محل منابــع داخلی و یا 
تهاتــر اراضــی و امــاک متعلــق بــه شــرکت های 
فــوق را بــه قیمــت کارشناســی و یــا فــروش از 
از  کاربــری  بــه حــذف  مزایــده مشــروط  طریــق 
طریــق صنــدوق ملی مســکن برای آماده ســازی، 
محوطه ســازی، تامین خدمات زیربنایی مســکن 

مهر هزینه کند.

وزارت  درمــان  معاونــت  اجرایــی  معــاون 
تزریــق  دســتور  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بهداشــت 
واکســن کرونــا به کــودکان زیر ۱۲ ســال به مراکز 
واکسیناســیون ابالغ نشــده است، گفت که فعال 
خانواده ها به مراکز مراجعه نکنند چون این کار از 
نظر عملیاتی شدن نیاز به تصمیمات بیشتر دارد.

بــه گــزارش ایســنا، دکتــر فروزان فــر، درباره 
واکسیناســیون کــوکان زیــر ۱۲ ســال، گفــت: این 
موضــوع هنــوز بــه مراکــز ابــاغ نشــده اســت اما 
تصمیماتــی در کمیتــه علمــی کرونــا اتخــاذ شــده 
اســت. فعــا از خانواده هــا می خواهیــم بــه مراکز 
مراجعــه نکننــد چــون از نظــر عملیاتــی  نیــاز بــه 

تصمیمات بیشتر دارد.
وی افــزود: قرار اســت واکسیناســیون زیر ۱۲ 
ســال اجرا شــود اما اینکه نحوه اجرا چگونه باشــد 
یــا چــه واکســنی به کــودکان تزریــق شــود نیازمند 
بررســی کوتاه مدت دیگری اســت که طی روزهای 
آتی سیاست های آن مشخص می شود. فروزان فر 

تاکیــد کــرد: واکسیناســیون کــودکان زیــر ۱۲ ســال 
بایــد بــا درخواســت و رضایت والدین باشــد. کرونا 
و واکسیناســیون آن در دنیا اتفاق جدیدی اســت. 
بــه  هــم  بزرگســاالن  واکسیناســیون  ابتــدای  در 
همیــن طریــق عمــل شــد تــا عملیاتی تــر شــود زیرا 

واکسیناسیون قطعا موثر است.

وزارت بهداشت: دستور 
واکسیناسیون کودکان زیر 
۱۲ سال ابالغ نشده است

افزایش ۶۰ درصدی حقوق ها در کمیسیون تلفیق مصوب شد

دبیــر کمیتــه اپیدمیولــوژی و پژوهــش 
کمیتــه علمــی کشــوری مقابله بــا کووید۱۹با 
بیــان اینکــه بیــش از ۵۰ درصــد مــوارد در 
گــردش کرونــا در کشــور مربــوط بــه ســویه 
اُمیکــرون اســت، گفت کــه بنابراین می توان 
گفت اُمیکرون در کشور غالب شده است.

در گفت وگــو  یونســیان  دکتــر مســعود 
بــا ایســنا، دربــاره وضــع ابتا به کوویــد۱۹ در 
کشور، گفت: شرایط کشور به گونه ای است 
کــه طــی دو هفته گذشــته از نیمه دی روزانه 
افزایــش مــوارد جدیــد کرونــا را داشــتیم کــه 
حــدودا روزی ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش نســبت 

به روز قبلش شاهد بودیم.
افزایــش  درصــدی  وقتــی  افــزود:  وی 
نسبت به روز قبل داشته باشیم، این درصد 
بــه صــورت تصاعــدی بــاال مــی رود. بــه عنوان 
مثــال اگــر همــان ۱۰ درصــد را هــم بــه عنوان 
حداقل محاســبه کنیم،   اگر قرار باشــد روزی 
۱۰ درصد تعداد بیماران مان اضافه شود، بعد 
از ۱۰ روز تعــداد بیمــاران جدیدمان ۲.۶ برابر 
می شــود؛ به عنوان مثــال اگر ما امروز ۵۰۰۰ 
بیمــار جدید داشــته باشــیم و هــر روز هم ۱۰ 
درصد به تعداد بیماران روز گذشته ما اضافه 
شــود، بعــد از ۱۰ روز تعــداد بیمــاران مــا ۲.۶ 
برابر ضربدر ۵۰۰۰ مورد امروز می شــود و در 

نتیجــه تعــداد بیماران ۱۳ هزار نفر می شــود. 
حــال اگــر همیــن فرآینــد ادامــه یابد و کســی 
جلوی آن را نگیرد، بعد از ۲۰ روز این تعداد 
۶.۷ برابــر می شــود. اگــر همیــن اتفــاق یــک 
مــاه متوالــی ادامــه یابــد و جلوی رونــد گرفته 
نشــود، بعــد از یــک ماه تعداد بیمــاران ما ۱۷ 
برابــر شــده و تعداد بیماران مــان ۸۵۰۰۰ نفر 

خواهد شد.
بنابرایــن تصــور  کــرد:  تاکیــد  یونســیان 
نکنیم که با افزایشی که در هر روز نسبت به 
روز گذشــته می بینیم، ۱۰۰۰ مورد به بیماران 
اضافــه  درصــد   ۱۰ بلکــه  می شــود،    اضافــه 
می شــود کــه بــه تدریج عدد بزرگی می شــود. 
در عیــن حــال نکتــه مهــم دیگر این اســت که 
برخاف تصور بسیاری از مردم هر مداخله ای 
کــه امــروز در روند بیماری انجــام دهیم، روز 
بعد انتظار نتیجه آن را نداریم. بلکه حداقل 
یــک تــا دو هفتــه طــول می کشــد تــا نتیجــه 
دهــد. بنابرایــن اگــر همیــن امروز حتــی تمام 
محدودیت ها را بازگردانیم، تا نیمه بهمن ماه 
همین روند را خواهیم داشت. بر این اساس 
اگــر همیــن امــروز همــه محدودیت هایمان را 
با شــدت و حــدت بازگردانیم، مــردم هم ۱۰۰ 
داشــته  را  بهداشــتی  مــوارد  رعایــت  درصــد 
باشــند، بــاز هــم تعــداد بیماران مــان ۵ رقمی 

می شود و این اجتناب ناپذیر است، اما انجام 
اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در حال حاضر، 
بعد از نیمه بهمن ماه است که کمک می کند 

تا سرعت رشد بیماری کاهش یابد.
هــم  ایــن موضــوع  برعکــس  گفــت:  وی 
صــدق می کند، یعنی اگر همه بازگشــایی ها را 
انجام دهیم، نباید انتظار داشته باشیم که به 
ســرعت نتیجه آن را ببینیم و بگوییم با وجود 
بازگشــایی اتفاقــی نیفتــاد. باید توجــه کرد که 
اتفاق از هفته اول و دوم بعد از آن بازگشایی 
تعــداد  زمانــی  تاخیــر  بنابرایــن  می دهــد.  رخ 
بیماران نسبت به مداخات مثبت و منفی ما 

باید حتما در تصمیم گیری ها مد نظر باشد.
وی دربــاره میــزان گــردش اُمیکــرون در 
کشــور، گفــت: در حــال حاضــر بیــش از ۵۰ 
درصــد مــوارد کرونایی که در  کشــور در حال 
گــردش اســت، از ســویه اُمیکــرون اســت و 
می تــوان گفــت کــه اُمیکرون در کشــور غالب 
شــده اســت. در عیــن حــال در کل دنیــا ۷۲ 
درصــد مــوارد ابتــا بــه کرونایــی کــه بررســی 
شــده، اُمیکــرون بــوده و طبیعــی اســت کــه 
بنابرایــن  نباشــد.  مســتثنی  هــم  مــا  کشــور 
اُمیکــرون در دنیــا غالــب شــده و در کشــور 
مــا هــم طبیعتــا به ویــروس غالب بدل شــده 

است.

سازمان بهداشت جهانی: 
اروپا به پایان همه گیری 

نزدیک شد
کــرد:  اظهــار  جهانــی  بهداشــت  ســازمان  اروپایــی  مدیــر 
اُمیکرون همه گیری کووید ۱۹ را وارد مرحله جدیدی کرده 

و می تواند این همه گیری را در اروپا به پایان برســاند.
 )WHO(به نقل از نیوز، ســازمان بهداشــت جهانی
ادعا کرد بعد از گسترش سریع سویه اُمیکرون سرانجام 
ممکن است به پایان همه گیری در اروپا نزدیک شویم.

هانــس کلــوگ گفــت: این احتمــال وجــود دارد که 
اروپا در حال نزدیک شدن به پایان پاندمی باشد. 

وی هشــدار داد افــراد بایــد همچنــان احتیاط کنند 
چــون کروناویــروس توانایــی جهــش دارد امــا پیش بینی 

می شود بعد از اُمیکرون شاهد دوره ای آرام باشیم.
مدیــر اروپایــی ســازمان بهداشــت جهانــی گفــت: 
پیش بینــی می شــود تــا پایــان ســال دوره ای آرام قبــل 
از بازگشــت احتمالــی کوویــد ایجــاد شــود امــا لزوما این 

همه گیری باز نمی گردد.
کلــوگ افــزود: بــه دلیــل ترکیبــی از تعــداد نســبتا 
باالی عفونت های فعلی واکسیناسیون و کاهش فصلی 
مبتایان در بهار آینده می توان به ســطح ایمنی جهانی 
برای یک دوره چند هفته ای یا چند ماهه دست یافت.

منطقــه اروپــای ســازمان بهداشــت جهانــی که ۵۳ 
کشــور و قلمــرو را پوشــش می دهــد، ماننــد بســیاری از 
نقاط جهان شاهد افزایش موارد ابتا به اُمیکرون بوده 
است. به گفته مقامات بهداشتی در هفته منتهی به ۱۸ 
ژانویه درصد عفونت های اُمیکرون بیش از ۲ برابر شده 
و از ۶.۳ به ۱۵ درصد رســیده اســت. ســازمان بهداشت 
جهانــی در اوایــل ایــن مــاه اعــام کــرد: ممکن اســت در 
عرض چند ماه نتایج آزمایش بیش از نیمی از جمعیت 
اروپــا مثبت شــود. دکتــر تدروس آدهانوم گبریســوس، 
رئیــس ســازمان بهداشــت جهانــی، بــه صراحــت گفتــه 

همه گیری در هیچ جا به پایان نرسیده است.
وی هفتــه گذشــته گفــت: اُمیکــرون منجــر به بروز 
۱۸ میلیــون عفونــت جدیــد در سراســر جهان طی هفت 
روز شده و در نتیجه تعداد زیادی از کشورهای اروپایی 

افزایش قابل  توجهی در تعداد مبتایان داشته اند.
دفتــر منطقــه ای این ســازمان در آفریقــا نیز هفته 
گذشــته اعــام کــرد: موارد ابتا به کوویــد در آن منطقه 
کاهش یافته و آمار مرگ ومیرها برای اولین بار از زمانی 
کــه مــوج چهــارم ویروس تحت ســلطه اُمیکــرون به اوج 
خــود رســیده، کاهشــی شــده اســت. نتایــج مطالعــات 
دلتاســت  از  مســری تر  اُمیکــرون  ســویه  داده  نشــان 
امــا بــه  طــور کلــی منجر بــه شــدت عفونت کمتــری بین 
واکسینه شده ها می شود؛ به همین دلیل این امیدواری 
ایجاد شده که کووید ۱۹ شروع به تغییر از یک بیماری 
همه گیــر بــه یــک بیمــاری بومــی قابــل کنترل تــر ماننــد 

آنفلوآنزای فصلی کرده است.

معــاون بیمــه و خدمــات ســالمت ســازمان 
بیمه ســالمت جزئیــات برقراری پوشــش بیمه ای 

مناطق محروم حاشیه شهرها را تشریح کرد.
مهــدی رضایی در گفت وگو با ایســنا، درباره 
برقــراری پوشــش بیمــه ای بــرای حاشیه نشــینان 
شــهرها، گفــت: حــدود ۲۰۲۰ منطقــه در کشــور 
تحــت عنــوان حاشــیه شــهرها شناســایی کردیــم 
دارای  و  بــوده  برخــوردار  کــم   مناطــق  ایــن  کــه 
محدودیت هــای نســبی هســتند. یکــی از خدمات 
مهــم مــورد نظــر بــرای ایــن افــراد، حوزه ســامت 
اســت که گام اول دســتیابی راحت به خدمات با 

بیمه کردن افراد محقق می شود.
قوانیــن  در  اینکــه  علی رغــم  افــزود:  وی 
بــاال دســتی تمهیداتــی اندیشــیده شــده بــود کــه 
ایــن افــراد می توانســتند خــود را بیمــه کننــد، امــا 
متاســفانه از خدمات استفاده نکرده بودند. یکی 
از ویژگی هــای ایــن طــرح در ایــن اســت کــه ما به 
صــورت فعــال بــه مناطــق می رویــم و افــراد فاقــد 
بیمــه را بــا کمــک ســایر دســتگاه های اجتماعی یا 
امدادرســان شناســایی می کنیم و در همان محل 

افراد را تحت پوشش بیمه می بریم.
همــکاری  بــا  دوم  گام  در  داد:  ادامــه  او 
دانشــگاه های علوم پزشکی برای این افراد در آن 
نقطه  حاشــیه ای پزشــک محله و پزشــک خانواده 
تعییــن می کنیــم تــا بتواننــد حداقــلِ خدمــات را 
دریافــت کننــد و ســپس بتواننــد با ارجاع پزشــک 

خانــواده در ســطوح بعــدی هــم خدمــت دریافــت 
کنند.

رضایــی، تاکیــد کــرد: ایــن طــرح کشــوری 
اجرایــی  برخــوردار  کــم  محــات  در  و  اســت 
کــم  محلــه   ۲۴۳ نیــز  پایتخــت  در  می شــود. 
برخــوردار بــرای برقــراری پوشــش بیمــه افــراد 
درنظــر گرفتــه شــده اســت. از جمعیــت افــراد 
ارائــه  متفاوتــی  آمــار  کشــور  نشــده  بیمــه 
بیــن  کــه  اســت  ایــن  مــا  پیش بینــی  می شــود؛ 
۶ تــا ۸ میلیــون نفــرِ فاقــد بیمــه، جــزو همیــن 

جمعیت حاشــیه نشــین شــهرها باشند.
او ادامــه داد: ایــن افــراد هــم ماننــد ســایر 
بیمــه  ملــی  کــد  یــک  داشــتن  بــا  بیمه شــدگان 
می شــوند. اتباع رســمی نیز با داشــتن شــماره ای 
کــه وزارت کشــور در اختیارشــان گذاشــته اســت 
بــود.  خواهنــد  رایــگان  بیمــه  برقــراری  مشــمول 
و  کشــور  وزارت  همــکاری  بــا  نظــر  مــورد  طــرح 
اســتانداری ها صــورت می گیــرد و هر فــردی که از 
ســوی وزارت کشــور به رســمیت شــناخته شــود، 

بیمه خواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افــراد مشــمول در 
طــرح کامــا رایــگان بیمــه خواهنــد شــد، اظهــار 
کــرد: همچنیــن ایــن افراد بــر اســاس قواعد بیمه 
پایــه فرانشــیز پرداخــت می کنند یعنــی در بخش 
بســتری ۱۰ درصد و در بخش ســرپایی ۳۰ درصد 

ملزم به پرداخت فرانشیز هستند.

۶ تا ۸ میلیون نفر فاقد بیمه درمانی در کشور»اُمیکرون« در کشور غالب شد

رنگ نارنجی به نقشه کرونایی ایران بازگشت


