
علی رمضانیان

از شهریور 1399 که بازار سرمایه وارد دوران 
رکــودی شــد، پیشــنهاد دســتورالعمل و آیین 
نامــه هــای زیــادی بــرای بهبــود اوضــاع صادر 
شــد، برخی مشکالت را اضافه کرد، برخی تا 
حــدی موثــر وبرخــی نیز بی اثر بــود؛ امروز با 
گذشت از دوران آزمون و خطا شاهد بازاری 
کــم و بیــش متعــادل هســتیم. ایــن تجربــه 
نشــان داد از یکســو نکاتــی کــه فعــاالن بازار 

بــه عنــوان مطالبه مطرح می کردند بیشــترین اثر مثبت را 
در بازار داشــت ولی همچنان شــاهد مدیران در برخورد با 
ایــن پیشــنهادات محتاطانــه عمل می کنند هســتیم؛ گویی 
شجاعت کافی برای به نتیحه رساندن راه حل های اصالحی 
را ندارند. شاهد مثال در این زمینه نحوه برخورد با موضوع 

دامنه نوسان است. 
به گزارش »عصراقتصاد«، دامنه نوسان در دولت دهم 
به دلیل افت شدید شاخص ها و قیمت سهام از منفی پنج 
درصد تا مثبت پنج درصد بر معامالت بازار سهام اعمال شد. 
البته در برخی از بازارها دامنه متفاوتی وضع شــده بود. در 

طــول چنــد ســال گذشــته، چندیــن بــار دامنه 
نوسان تغییر داشته و حتی تا دو درصد نیز 

کاهش یافت.
چنــدی پیــش، معــاون عملیــات بــازار 

شــرکت بــورس اوراق بهــادار گفتــه بــود کــه بــا 
بررســی های انجــام شــده در این شــرکت و 
پیشــنهادی کــه بــه هیــات مدیره ارائه شــد 

ضوابطی تهیه، تصویب و ابالغ شــد که 
براساس آن ضوابط، به درخواست 
بازارگــردان دامنــه نوســان ســهام 
مــورد بازارگردانــی، می تواند تا دو 
یابــد. در همیــن  افزایــش  برابــر 
فرابــورس  مدیرعامــل  راســتا، 
ایــران نیز طــی مصاحبه ای گفت 
کــه طبــق مصوبه ســازمان بورس 

قــرار اســت پس از ســه مــاه بورس 
و فرابــورس گزارشــی تحلیلــی از دامنــه 

نوسان به سازمان بورس ارائه کنند که در 
صــورت وجــود متغیرهای مثبــت، احتمال 

بازنگری وجود خواهد داشت. برای 
افزایــش نقدشــوندگی در بــازار 
ســرمایه دامنه نوسان افزایش 
افزایــش  ایــن  کــه  کــرد  پیــدا 
و  بــورس  اول  بازارهــای  در 
فرابــورس اســت کــه بــه طــور 
معمول شرکت های سودآورتر 
در ایــن بازارها پذیرش شــدند. 

بــازار بایــد یــک بــازار متقــارن و 
متعادل باشد، ما تجربه دامنه نامتقارن 

در بازار را داشتیم که از منفی دو تا مثبت 6 بود و در این 
زمینه شاهد اثر مثبتی بر روند معامالت بازار نبودیم. 
اگر متغیرهایی که مدنظر سازمان بورس است مثبت 
و قابلیت افزایش وجود داشــته باشــد، ســه ماه آینده 
احتمــال بازنگــری وجــود خواهــد داشــت کــه همان 10 

درصد است.
مدیرعامــل  ادعــای  ایــن  براســاس 
فرابــورس ، ظاهرا ســازمان بــورس توانایی 
افزایش بیشــتر دامنه نوســان نــدارد. علت 

این ناتوانی را باید نیاز سازمان به عوامل نرم افزاری جستجو 
کرد. چرا که رییس ســازمان بورس بعد از آن همه هیاهوی 
که برای حذف کامل دامنه نوسان ایجاد شده بود طی خبری 
اعالم کرد: »حذف کامل دامنه نوسان نیازمند الزاماتی است 
که در موقعیت فعلی بازار، شرایط اجرای آن فراهم نیست. 
هدف ما این است که دامنه نوسان را تا پایان سال 1401 به 

منفی و مثبت 10 درصد افزایش دهیم.«
اولیــن اقــدام در ایــن زمینــه، انتشــار اطالعیــه تغییــر 
دامنه نوســان قیمت یک درصدی ســهام در بازار اول شرکت 
بــورس بــود: »بــه اطالع کلیه ســرمایه گذاران و فعــاالن بازار 
می رساند،مطابق مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس 
و اوراق بهــادار، از روز معامالتــی جــاری دوشــنبه مــورخ 29 
فروردین 1401  دامنه نوسان قیمت سهام در کلیه نمادهای 
معامالتــی ســهام در بــازار اول )تابلــو اصلــی و فرعی( بورس 
اوراق بهادار تهران از 5+/- به 6+/- درصد و در کلیه نمادهای 
معامالتی حق تقدم سهام از 10+/- به 12+/- درصد افزایش 

خواهند یافت.«

نگاه منفی به افزایش دامنه نوسان
با وجود تمام نگاه های مثبت به حذف دامنه نوسان، برخی 
نیز حذف آن را خطرناک می دانند. مدیر نظارت بر بورس های 
ســازمان بورس و ارواق بهادار دراین باره گفته بود: افزایش 
دامنه نوسان همانطور که می تواند به افزایش نقدشوندگی 
بیانجامد، در صورت غفلت در نظارت، می تواند سبب تخریب 
سرمایه ها شود. طبق بررسی های صورت گرفته در بورس های 
باالتــری  ســرمایه گذاری  ریســک  از  کــه  کشــورهایی  دنیــا، 
برخوردارند و شفافیت در بازارهای مالی آن ها پایین است، به 
طور معمول دامنه نوسان محدودتری دارند. طبق بررسی های 

انجــام شــده، حجــم مبنــا در بازارهایــی کــه 
شــده اند،  نوســان  دامنــه  افزایــش  مشــمول 
پارامتر موثری محســوب نمی شود، زیرا حجم 
گردش مالی معامالت به حدی باالست که بود 
و نبــود حجــم مبنا در آن بازارها نامحســوس 

خواهد بود، عالوه بر آن، حجم مبنا در این 
بازارها سبب عادالنه شدن قیمت های 

کشف شده و حذف دستکاری در 
نرخ ها خواهد شد.

معایب دامنه نوسان
ایــن موضوعات از ســوی مدیر 

در  هــا  بــورس  در  نظــارت 
حالــی مطرح می شــود که 
کارشناسان ایرادهای زیر 
بــرای دامنــه نوســان  را 

برشمردند.

- دامنه نوسان باعث کاهش نقدشوندگی )Liquidity( و در 
نتیجه، کاهش ارزش دارایی ها می شود.

- دامنه نوسان، با تاثیرگذاری بر احساسات سرمایه گذاران 
)ترس از گیر کردن در صف فروش و نرسیدن سهام در صف 
خرید(، آن ها را به سمت ایجاد صف های خرید و فروش هدایت 

می کند.
- دامنه نوسان باعث تضعیف کارایی عملیاتی، اطالعاتی 

و تخصیصی بازار شده است.
- دامنه نوسان باعث فرسایشی شدن معامالت می شود.

- دامنــه نوســان، هزینــه دســتکاری قیمتی در ســهام را 
کاهش داده است.

- دامنه نوســان باعث ســرریز شــدن نوسان در روزهای 
آتی و تاخیر در کشف قیمت ها شده است. 

- تحدید دامنه نوسان و اعمال حجم مبنا، باعث کاهش 
ریسک تغییرات قیمت نشده است.

- دامنــه نوســان باعــث ایجــاد رفتار گلــه ای در معامالت 
شده است.

ضرورت جبران گذشته
کارشناسان بورس، وجود دامنه نوسان بر روی نمادهای 
بازار ســهام را »ســم« دانســته و معتقدند که مسئولینی که 
در گذشته چنین تصمیم هایی گرفته اند باید پاسخگو باشند.

مسعود کیامهر کارشناس بازار سرمایه در زمینه دامنه 
نوســانات گفــت: »سال هاســت کــه موضوع تغییــرات دامنه 
نوســان از مطالبات فعاالن بازار اســت، اما از ســوی مدیران 

بورسی این 
درخواست، 
نادیــده گرفتــه 
 شــد. کارشناســان 
از خواســته خــود کوتاه 
نهایــت   در  و  نیامدنــد 
تغییــر یک درصــدی دامنه 
نوسان در برخی از سهام ها 

این کار استارت خورد.«
کیامهــر در ادامــه عنــوان کــرد: 
»یکــی از ایراداتــی کــه بــر ایــن اقدام ســازمان بورس 
وارد اســت، عدم اطالع رسانی صحیح سازمان به فعاالن 
بــازار در راســتای مبنــای این تصمیمات اســت. ســازمان باید 
بــه فعــاالن بازار در مورد علت تغییرات تا نهایت 10 درصدی 
توضیح دهد. همچنین نیاز است سازمان نظارت های خود را 
بر بازار همزمان با این تغییرات افزایش داده و فعاالن بازار 
را از امنیــت کامــل ســرمایه گذاری مطمئن کنــد. نبود امنیت 
ســرمایه گذاری و ایجــاد ایــن تغییــرات مخصوصــا در ســهام 
کوچک چه بســا باعث مشــکالتی برای سهامداری و صاحبان 
ســهام کوچــک ایجــاد کند. همچنین ســازمان 
باید کوتاهی خود در به بلوغ نرسیدن بازار 
و عدم ارتقاء فرهنگ سهامداری را همزمان 
بــا ایــن تغییرات جبران کرده و باعث رشــد 
فرهنگ ســهامداری شــود.همزمان با افزایش 
ظرفیت های زیرساختی که قطعا سازمان با 
این مشــکل مواجه اســت و بارها و بارها 
باعــث ایجاد مشــکل شــده بــرای افزایش 
ظرفیــت فرهنگــی بازار نیز باید اقدام کند 
و عــالوه بــر افزایــش عمــق بــازار و کاهــش 
هیجانــات، در جهــت آمــوزش صحیــح و کاربــردی 
فعالیــن نیز گام هایــی عملی بردارد. 
امیــدوارم ایــن تغییــرات در بلند 
مــدت بــه نفــع بــازار ســهام و 
فرهیختگــی  و  پویایــی  باعــث 
فرهنــگ ســرمایه داری در بازار 

ایران شود.«
کیامهــر تاکیــد کــرد: »تغییــرات 
همیشــه با مشــکالتی مواجه اســت و 
ســازمان بورس از هر تغییری می هراسد. 
در حالی که مسیر تغییر بسیار ساده است 
باید با مطالعه و پژوهش شــروع شــده تا در 
نهایت عملیاتی شود. لذا اگر هدف غایی این 
تغییرات داشتن بازاری آزاد و پویا 
و رشــد همیشــگی بازار باشــد، 

این مسیر طی خواهد شد.«

سهامداران، تاوان 
اشتباهات مسئوالن 

سازمان را می دهند
ســعید ابراهیمی، کارشناس بورس در خصوص دامنه 
نوسان گفت: »تغییر دامنه نوسان و افزایش آن برای 
جلوگیری از ســو اســتفاده عده ای ســودجو و 
جلوگیــری از صف هــای غیــر منطقــی بــرای 

بازار بسیار مناسب است.«
تردیدهایــی  و  ســواالت  ابراهیمــی، 
نوســان  دامنــه  مــورد  در  ســازمان  اقدامــات  خصــوص  در 
بــا ایــن شــرح مطــرح کــرد: »ســازمان بــورس در ابتــدا بایــد 
برای کارشناســان تشــریح کند که براســاس چه نظراتی به 
ایــن نتیجــه رســیده کــه تغییــر دامنــه نوســان بایــد بصورت 
تدریجــی و هــر بــار یــک درصــد افزایــش یابد؟ چــه عواملی 
در ایــن تصمیــم دخیــل بودنــد کــه ســازمان تصمیــم گرفــت 
تنهــا تــا 10 درصــد در ســال جــاری دامنــه تغییــر پیــدا کنــد؟ 
ســازمان بایــد بــه جامعــه ســهامداران توضیــح دهــد کــه آیا 
این تغییرات محدود، بخاطر نبود زیرســاخت های ســازمان 
اســت یــا فرهنــگ ســهامداری در بــازار ایــران؟ اگــر مشــکل 
زیرساخت هاست، باید توضیح دهد که چرا شرایط مطلوب 
بــرای ایــن تغییــرات تــا بحــال فراهــم نشــده و تا امــروز چه 
برنامه ها و راهکارهایی برای این منظور تدارک دیده شــد؟ 
اگــر مشــکل از فرهنــگ ســهامداری اســت ســازمان بعنوان 
متولــی ارتقــاء فرهنگ ســهامداری موظف به توضیح اســت 

که چه تالش هایی در این زمینه صورت گرفته  است؟«
ابراهیمی تصریح کرد: »در ســال های اخیر ســهامداران 
تاوان تصمیم های خلق الســاعه مسئولین بورسی را داده اند. 
وقتی تمام کارشناسان بازار سرمایه و پژوهشگران معتقدند 
کــه بــودن دامنــه نوســان بــه ضــرر بــازار اســت، اما ســازمان 
همچنــان بــر رفتــار خود تاکیــد دارد و در نهایت بر اثر فشــار 

راضی شد تا 10 درصد آن هم با احتیاط افزایش دهد.«
ابراهیمــی در ادامــه گفت: »ســازمان بورس، ســازمانی 
خودانتظــام بــا درآمــدی میلیاردی اســت. شــرکت های بورس 
نیــز درآمدهــای میلیاردی دارند اما برای زیر ســاخت کمترین 
هزینه را انجام می دهند. در صورتی که یک زیرســاخت های 
نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین فرهنگ سهامداری از 
ضروریات بازار اســت، اما متاســفانه صندلی مدیریتی اجازه 

تصمیم های سخت به مسئولین را نمی دهد.« 

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

صاد
قت

صرا
. ع

ی 
دان

 یز
مه

اط
:  ف

ح 
طر

 ارزهای دیجیتال ملی چه مزایا
و معایبی دارند

عبدالملکی: اعتراض جامانده ها تایید 
شود یارانه ماه های قبل را هم می دهیم

صفحه 8صفحه 5
شنبه 24 اردیبهشت 1401 . 14 می 2022 

12 شوال 1443 . سال هجدهم . شماره 4906
تومان  20000  . صفحه   8

هوالرزاق

نظارت درست؛ پیش شرط اثر بخشی سیاست یارانه ای 
زینب یزدانی

ضرورت فوری کاهش بدهی های کشورهای نوظهور 
ترجمه: محمود نواب مطلق

محکومیت پیمان »چین و روسیه« در مورد جنگ 
اوکراین به وسیله اتحادیه اروپا 

طــی روزهای اخیــر ، افزایش قیمت ها و افزایش 
یارانــه  نقــدی تبدیــل بــه بحــث روز شــده  اســت. 
اما در این میان با ســونامی ســئواالت بی جواب 
مواجهیم. رخدادهایی که بدون دانســتن پاســخ 

درست ترسناک به نظر می رسند.
از ســوی دیگــر اما بــرای انگیزه و دالیل این 
افزایش هــا، بحــث هــا و توضیحــات بســیاری در 
رسانه ها مطرح شده است، از یارانه های پنهان 
گرفتــه تــا قاچــاق اقــالم خوراکــی بــه کشــورهای 

همسایه که البته هر کدام از این دالیل کمبود واحدهای نظارتی 
و اجرایی را نمایان می کند.

اینکه مواد غذایی به کشــورهای همســایه قاچاق می شود 
را بایــد در مرزهــای ایــران و واحدهای نظارتی بر آن دنبال کرد. 
اینکــه در کل، سیســتم پرداخــت یارانــه صحیح اســت یا نه و یا 
اینکه تقسیم بندی دهکها به چه نحو خواهد بود و یا اینکه چرا 
همزمان با اجرای افزایش قیمت ها به دنبال تکمیل آمار اقشار 
مختلف جامعه بوده را باید در سیستم اجرایی کشور جستجو 

کرد.
واحــد نظارتــی دیگــر که کارش را ممکن اســت به درســتی 
انجــام ندهــد واحــدی اســت کــه نمــی دانــد افزایــش قیمتهــا از 

یک ماه قبل از ســال جدید شــروع شــده است و 
تــا یک ماه بعد از شــروع ســال جدیــد با توجه به 
افزایش پایه های حقوقی ادامه داشــته اســت و 
اکنون بر روی این افزایش ها یک افزایش دیگر 
نیــز از ســوی دســتگاه اجرایــی بــر روی کاالها در 
نظر گرفته است. و در کنار تمامی این افزایش ها 
از ایــن تاریــخ بــه بعــد دالالن و واســطه هــا نیــز 
افزایش هایــی را بــر روی کاالهــا منظور می کنند 
تــا بــه دلیل افزایش یارانه های نقدی، ســهمی از 

آن داشته باشند.
فرض بر این است این تغییرات قرار است به نحوی باشد 
که حق به حقدار برســد و هر کس به اندازه ای که باید ســهم 
داشته باشد، اما همه اینها مستلزم وجود یک دستگاه نظارتی 
و اجرایی بسیار دقیق و سختگیر است. تجربه بارها ثابت کرده 
که کوتاه کردن دست واسطه ها و دالالن بسیار سخت است.
تمام این تغییرات، نیاز به یک اتحاد و همراهی ملی دارد، 
هــم ســاختار نظارتــی و اجرایــی بــه موقع وارد عمل شــود و هم 
اینکه مردم هر کاالیی را با هر قیمتی خریداری نکرده و تخلفات 
را به موقع گزارش دهند تا این سیســتم جدید به نحو درســتی 

در جامعه برقرار شود.

عوارض ناشی از بحران کرونا و بعد از آن جنگ 
اوکراین اقتصاد کشورهای نوظهور را با مخاطرات 
جــدی مواجــه کرده  اســت. رهــا کردن مــردم این 
کشورها  به حال خود بی توجه به عواقب آن برای 
همه جهان به هیچ عنوان صحیح نیست. بحران 
کرونا در کشورهای نوظهور، وضعیت اجتماعی و 
اقتصــادی نافرجامــی را برای آنها بــه وجود آورد؛ 
گرچه کشورهای توسعه یافته توانستند به کمک 
اهرمهای مالی خود جلوی ضربات ســهمگین این 

بحــران را بگیرند اما کشــورهای فقیــر از چنین امکاناتی محروم 
بودند و در حال حاضر متحمل عواقب سخت و پایدار این بحران 

و ناتوانی در مواجهه با آن هستند.
فقــری کــه طی 20 ســال گذشــته به صورت مســتمر در این 
کشورها ادامه یافته و روز به روز بیشتر شده و به وضعیت انفجاری 
رسیده  است. بخش های آموزش و سالمت در این کشورها کامال 
از هم پاشــیده اســت. جنگ اوکراین بر شــدت این ســیاهی ها با 
افزایــش قیمت های انــرژی و موادغذایی و در نتیجه تورم افزوده 
 است. نهادهای مالی بین المللی در این خصوص زنگ های خطر 
را به صدا درآورده اند. بدهی های بیش از حد کشورهای نوظهور 
صرفــا مربــوط بــه دوران کرونا نمی شــود اما این بحران بر شــدت 
آن به گونــه ای نگران کننــده افزوده اســت. به خصــوص از زمانیکه 
کشــورهای با اقتصاد پیشــرفته برای مقابله با تورم ناچار شــدند 
سیاستهای مالی انقباضی در پیش گیرند؛ ماجرا برای کشورهای 

فقیر سخت تر شده  است.
باال رفتن نرخ بهره برای این کشورها منجر به فرار سرمایه 
از آنها می شود. همچنین به صورت زنجیره ای بسیاری از ارزشهای 
مالی کاهش می یابد و درکنار آن هزینه خدمات بدهی ها افزایش 
می یابد. حاصل این امور ناتوانی در بازپرداخت بدهیها خواهد بود. 
با این دورنمای اقتصادی، بانکهای مرکزی کشورهای غربی باید در 
نهایت احتیاط عمل کنند. در این شرایط، ضروری ترین کار اهتمام 
ویــژه جامعــه بین الملــل بــه بازســازی بدهیهای دولتــی این قبیل 

کشورهاست.
در دوران کرونــا برخــی از ایــن کشــورها توانســتند با تعلیق 
بازپرداخت هــای خــود مهلتی دریافت کننــد. اما امروز این مهلت 

پایــان یافتــه و هنوز شــیوه های جدید تخفیف بار 
بدهــی از دوش ایــن دولت هــا معیــن نشــده اند. 
درگذشته مطالبات دولتی در چارچوب غیررسمی 
»باشگاه پاریس« حل وفصل می شد. اما افزایش 
توان ســرمایه گذاران بخش خصوصی و همچنین 
ســنگین تر شــدن وزنــه چیــن در بــازار بدهی هــا، 
مذاکــره درخصــوص بدهی هــا را پیچیده تــر کــرده 

است.
به همه اینها یک مشکل دیگری نیز افزوده 
شده: به محض آنکه کشوری تقاضای کمک مالی می کند به وسیله 
مؤسسات رتبه بندی مالی در ردیف کشورهای ضعیف قرار می گیرد 
و این امرباعث می شود شرایط مالی انقباضی برای آن لحاظ شود. 
بنابراین بیش از نیمی از کشورهای فقیری که ممکن بود بتوانند 
به دلیل بحران کرونا مشمول شرایط تعلیق بازپرداخت بدهی های 
خود شوند از ترس واردشدن در این دور باطل از این  امر انصراف 

دادند.
مســئولیت سرمایه گذاران در وضعیت فعلی نیز کماکان بر 
دوششــان اســت. نقدینگی های بســیار زیادی که بانکهای مرکزی 
تأمین می کنند مشوقی برای برانگیخته شدن احساس مخاطره آنها 
در قبال ســرمایه گذاری هاشــان و مراقبت از این امرنیست. آنان 
پس از پشت سر گذاشتن این دوران بسیار پرسود حداقل کاری 
که باید بکنند آنست که عواقب حاصل این دوران را نیز بپذیرند.
رها کردن مردم کشورهای فقیر به حال خود اصال قابل تصور 
نیســت. نقش کشــورهای فقیر در اقتصادجهانی و ســهم آنها در 
رشد اقتصادی به نحویست که شکست آنها در حقیقت شکست 
همــه اســت. تجربــه نشــان داده که بــه تأخیر انداختن بازســازی 
بدهی هــای دولتــی هیچ مزیتی ندارد. هرچه زمان بیشــتر بگذرد 
امکان آنکه طلبکاران بتوانند مطالبات خود را وصول کنند نیز کمتر 
می شــود. عالوه برآن با هزینه های گزاف در زمینه های انســانی، 
مالــی و اقتصادی وضعیت کشــورهای طلبــکار نیزغیرقابل درمان 
می شود. اجالس آتی گروه 20 در ماه نوامبر)آبان( در بالی اندونزی 
باید قاطعانه به روند بازسازی بدهی های دولتی کشورهای فقیر 

سرعت بخشد و این به نفع همه است.
منبع: لوموند

ژاپــن و اتحادیــه اروپــا بــرای مقابلــه بــا اقدامــات 
چین و روسیه در قبال همسایگانشان اقداماتی 
بــا نظامــی چنــد جانبه انجــام می دهند. بــه ویژه 
اتحادیــه اروپــا تمــام تالش خــود را می کند تا یک 
منطقــه بحران تجاری جدیــد به وجود نیاید. این 
درحالیست که اتحادیه اروپا باید بحران ناشی از 
جنگ اوکراین در منطقه خود را نیز مدیریت کند. 
همزمــان جوبایــدن نیز در واشــنگتن کشــورهای 
عضو)آسه آن(  اتحادیه کشورهای آسیای جنوب 

شرقی را برای ایجاد ائتالفهای جدید گردهم آورده  است.
غربی هــا، پیوندهــای خــود در آســیا را مســتحکم می کننــد. 
درحالیکه جنگ میان اوکراین و روسیه نقشه ژئوپلیتیک جهان را 
دگرگون کرده، اروپا و آمریکا نگران ایجاد یک منطقه بحران دیگر با 
سیاستهای چین در قبال تایوان هستند. بنابراین دستورالعمل های 
شروع یک بازی جدید دیپلماتیک با پکن درحال شکل گیریست. 
مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا در مالقات های روزپنجشنبه 
12مه )22اردیبهشت( خود در توکیو؛ روسیه را »به عنوان تهدیدی 
مســتقیم برای نظم جهانی« مطرح کردند. در زمانیکه روســیه و 
چین درمورد »جنگ وحشیانه« اوکراین مواضع نزدیک به هم دارند 
اتحادیه اروپا از پکن خواســت تا از » نظام چند جانبه« حمایت 

کند.
»اورسوالفوندِرلِیِر« رئیس کمیسیون اروپا به همراه »شارل 
میشــل« رئیس شــورای اروپــا درمالقات با نخســت وزیــر ژاپن به 
»پیمان نگران کننده چین و روســیه« نیز اشــاره کردند. اتحادیه 
اروپا براین باوراست: همانطورکه روسیه در قلمرو اتحادجماهیر 
شــوروی ســابق چشم داشــت هایی دارد، چیــن نیــز در منطقــه 

دریای چین، سیاست های توسعه طلبانه ای را دنبال می کند.
 »اورسوالفوندِرلِیِر« رئیس کمیسیون اروپادر این خصوص 
می گوید:»مناطق هند و اقیانوس آرام مناطق پر رونقی محسوب 
می شــوند. به همین ســبب همواره شاهد تنش های فراوانی نیز 
هستند. موقعیت شرق و جنوب دریای چین و تهدید قابل مالحظه 
کره شــمالی را در نظر بگیرید. اتحادیه اروپا در نظر دارد نقشــی 
فعال تر در این منطقه ایفا کند. ما معتقدیم باید به مسئولیت های 

خود در قبال این منطقه حســاس و نقش آفرین 
برای موفقیت هایمان عمل کنیم.«

ایــن دو مســئول اتحادیــه اروپــا بــه منظــور 
برگزاری مذاکرات ساالنه میان ژاپن و این اتحادیه 
در توکیو حضور یافته اند. حمله روسیه به اوکراین 
صرفا مربوط به اروپا نمی شود بلکه هسته اصلی 
نظم بین المللی از جمله آسیا را هدف قرار داده 

است.
»شــارل میشل« رئیس شــورای اروپا نیز در 
این خصوص معتقد است: »همکاری های اتحادیه اروپا با اوکراین 
اساســی اســت. امــا مــا بــه همکاری هــای خــود در منطقــه هند و 
اقیانــوس آرام نیــز اهمیت می دهیم. مــا همچنین باید به قدرت 
فزاینده و روزافزون چین در این منطقه حساس باشیم. ما براین 
باوریم که چین باید از نظام چندجانبه حمایت کند. نظامی که طی 

سالیان اخیر از منافع آن همواره بهره مند شده  است.« 
خانــم »فوندِرلِیِر« نیز تقویــت همکاری های اروپا و ژاپن به 
ویژه در حوزه دیجیتال ضروری دانست. وی همچنین بر تقویت 
زنجیره تأمین مواد اولیه از ژاپن در موقعیت کنونی با افت شدید 
و روز افزون این زنجیره از چین تأکید کرد. در این مورد او می گوید: 
»حفاظت از این زنجیره برای ما اساسیست. چراکه مواردی مانند 
نیمه هادیها هستند که تأمین آنها برای اقتصاد و زندگی روزمره ما 
اهمیت به سزایی دارند. از اینرو ما باید درپی تأمین کنندگان قابل 
اطمینانی در این زمینه باشیم که بتوانیم روی آنها حساب کنیم.«
طــی  درســال 2019)1۳9۸(  قبــال  اروپــا  اتحادیــه  و  ژاپــن   
موافقتنامه مبادالت آزاد تجاری »ژِفتا«  پیوندهای اقتصادی میان 
خود را تقویت کرده بودند. جوبایدن نیز از سوی دیگر در واشنگتن  
روز پنجشــنبه 12 مه )22اردیبهشــت( پذیرای رهبران کشــورهای 

آسه آن، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی است.
 هــدف ایــن گردهمایی، نشــان دادن تعهدات آشــکار ایاالت 
متحده آمریکا در منطقه ایســت که سیاســتهای توســعه طلبانه 
چین در آن روزافزون است. آمریکا از مسیر بازنگری در سیاستهای 
تجاری خود در این منطقه به فکر ایفای نقش خود در آنجاست.
منبع: روزنامه تریبیون

آیا سازمان بورس توان تصمیم گیری 
شجاعانه را ندارد؟!

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
دیـــــــــــــــــدگاه

انتشار ویژه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی 
نفت گاز، پاالیش و پتروشیمی

در سایت روزنامه بخوانید:

مدیریت دانش بنیان در صنعت نفت ایران

۳عامل کنونی تغییر قیمت نفت در بازارهای جهانی
تجارت نفت در سال های تحریم  روزگار نفتی ایران
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نرخ روغن صنف و صنعت 
۶ برابر شد

تولیــد کنســرو، دبیــرســندیکایصنایــع گفتــه بــه
کنســرودرحــالحاضــرمتوقــفنشــدهاســتامــارونــد
تولیــدآنکاهــشپیــداکــردهوبرندهایمطــرحدرتولید
کنسرویجاتبا10درصدازظرفیتوتوانخوداقدامبه

تولیدمیکنندچراکهروغنآنهاتامیننیست.
محمــد میــر رضــوی در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه 
نــرخ هــر کیلــو روغــن در صنــف و صنعــت 6 برابــر ارتقــا 
پیــدا کــرده اســت، افــزود: در پیــش فاکتور انجمــن روغن، 
نــرخ روغــن کیلویــی 63 هــزار تومــان تعییــن شــده اســت؛ 
واحدهایــی که توانمند هســتند می تواننــد روغن مورد نیاز 
خط تولید خود را تامین و برای خرید هزار تن روغن حدود 
70 میلیــارد تومــان بــرای انجمــن روغــن پــول واریــز کننــد. 
ایــن در حالیســت کــه واحدهــای تولیدکننــده خــرد توانایی 
پرداخــت ایــن مبلــغ را ندارنــد از این رو در نهایــت از چرخه 

تولید حذف خواهند شد.
وی ادامــه داد: دولــت، ســهمیه روغــن کارخانجــات 
کنســروی را تخصیــص داده امــا هنــوز کارخانجــات تولیدی 

سهمیه خود را تحویل نگرفته ایم.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا اشــاره بــه کمبــود روغــن در 
کارخانه های تولید کنســرو، خاطرنشــان کرد: تولید کنسرو 
در حــال حاضــر متوقــف نشــده اســت امــا رونــد تولیــد آن 
کاهش پیدا کرده به عنوان مثال برندهای مطرح در تولید 
کنســرویجات بــا 10 درصد از ظرفیــت و توان خود اقدام به 

تولید می کنند چرا روغن آنها تامین نیست.
خورشــتی،  کنســروهای  کــرد:  تصریــح  میررضــوی 
کنســروهای تــن و انــواع ســس ها بــا افزایــش نــرخ روغــن 
قیمــت آنهــا نیز تغییــر و ارتقا خواهد یافت. بــه گفته دبیر 
ســندیکای صنایــع کنســرو؛ روغــن جــزو مــواد اصلــی تولید 
سس محسوب می شود از این رو شاهد افزایش نرخ انواع 
سس در بازار خواهیم بود. اما نرخ کنسروهایی که روغن 

اصلی آنها نیست تغییر نخواهد کرد.
 وی با بیان اینکه 10 تا 15 درصد نرخ روغن در قیمت 
تمــام شــده محصــوالت نهایــی تاثیرگــذار می گــذارد، خاطــر 
نشــان کرد: با افزایش قیمت روغن صادرات کنســرویجات 
نیــز رونــد کاهشــی بــه خــود خواهد گرفــت چرا کــه قیمت 
تمــام شــده محصــوالت افزایــش پیــدا می کنــد و در نتیجــه 
برای کشــورهای هدف صادراتی ما خرید این محصوالت از 
ایــران توجیــه اقتصادی نــدارد و تالش دارند که نیاز خود را 

از کشورهای دیگر تهیه و تامین کنند.
ایــن فعــال اقتصادی با تایید قاچاق روغن در کشــور، 
تصریــح کــرد: محصوالت اساســی از جمله روغن و گندم و 
... کــه ارز 4200 تومانــی بــرای واردات دریافــت می کردنــد 
امکان قاچاق آنها وجود داشت چراکه تفاوت قیمت روغن 
بــا نــرخ دولتــی بــا روغن بــا نــرخ آزاد فاحش بــود از این رو 
قاچــاق آن توجیــه پذیــر بــه نظــر می رســید به همیــن دلیل 

فعاالن اقتصادی موافق تک نرخی شدن ارز هستند.
میــر رضــوی در پایان در پاســخ به این پرســش که به 
نظــر شــما بعــد از افزایــش نــرخ کنســرویجات مصــرف چه 
میــزان کاهــش پیدا می کند؟ گفت: بعد از ارتقا نرخ روغن 
قیمت یک ســس مایونز که 15 هزار تومان بود با افزایش 
6 برابــری نــرخ روغــن قیمــت آن 3 تا 4 برابــر افزایش پیدا 
می کند از این رو طبیعی اســت که با افزایش نرخ ها میزان 

مصرف کاهشی شود.

قرعه کشی خودرو تا اواخر 
سال آینده ادامه دارد

معــاونوزیرصمتبابیاناینکهقرعهکشــیخودرو
تــااواخــرســالآینــدهادامــهدارد،گفــتکهاگــرعرضهو
تقاضــایخــودرومتعــادلشــود،قطعــارویقیمــتاثــر
خواهــدداشــتوپیشبینــیمیشــودبــاشــروعواردات،

قیمتهاآرامآرامبهحدعقالنینزدیکشود.
بــه گــزارش فــارس، در حالــی کــه قبــال اعــالم شــده 
بود، قرعه کشــی خودرو در ســال جاری حذف می شــود، اما 
منوچهــر منطقــی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
دربــاره مصوبــه آزادســازی واردات خــودرو گفــت: از اواخــر 
ســال ۹7 ســران قــوا یــک مصوبه ای گذاشــتند کــه به علت 
محدودیت هــای ارزی، واردات خــودرو را بــه مــدت 3 ســال 
ممنوع کردند و این مدت 3 ســال تا آخر اردیبهشــت تمام 
می شــود از طرفــی هــم محدودیت ارزی دیگــر وجود ندارد، 
چون ما رشــد صادرات داشــتیم و تا ســال قبل تا 40 درصد 
افزایش صادرات داشتیم، بنابراین محدودیت ارزی هم از 
بین رفته است. وی افزود: بحث دوم بحث درون خواست 
ســران قواســت بــرای اینکــه کیفیت و قیمت بــه یک حالت 
متعــادل برســد زمــان آن بود که بحــث واردات خودرو برای 
تنظیم گــری بــازار و ارتقای کیفیت مطرح شــود؛ بر اســاس 
همین اصل، وزارت صمت با مدیریت شخص آقای وزیر با 
تــالش فــوق العاده زیاد در ایــن زمینه، آیین نامه را تنظیم 
و بــه دولــت ارائــه شــد حــال می توانیــم بگوییــم کلیــات آن 

مصوب شده است.
منطقــی در ادامــه بیــان کــرد: دو دهــه اول را در نظر 
بگیریــم خودرو هــا قیمــت باالیــی داشــتند، امــا در مصوبــه 
جدیــد کــه تنظیــم شــده عــالوه بــر دو دهــک بــاال، دهــک 
پاییــن هــم در نظــر گرفتــه با مشــوق های خاص کــه بتواند 
دهک هــای پاییــن را هم پوشــش دهد به طــور مثال تعرفه 

پایین تری برای دهک پایین گذاشتند.
وی افــزود: بحــث دیگر نیــم نگاهی به صنعت خودرو 
بــود، صنعــت خــودرو 3 وظیفــه اصلــی دارد: یکــی خدمات 
پــس از فــروش کــه در این طرح به صورت ویژه به آن نگاه 
شــده اســت، نکتــه بعدی این بــود که مــا واردات خودرو را 
صرفــاً برای واردات انجــام می دادیم، اما یکی از بحث هایی 
که خیلی از کشور ها هم از آن استفاده می کنند این است 
که در کنار واردات، انتقال دانش و فناوری هم اجرا شــود 
و مبحــث بعــدی ورود بــه بخش خودرو های جدید و به روز 
و به خصوص خودرو های برقی که در دنیا استقبال خوبی 
از آن شده است. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
اضافــه کــرد: بــرای واردات خودرو نمی توانیــم به طور کامل 
از منابــع بانــک مرکــزی اســتفاده کنیــم بنابرایــن پیشــنهاد 
شــد که ســرمایه گذاران می توانند در زنجیره ارزش خودرو 
چــه در قطعــات و چــه در زیــر مجموعه هــا ســهیم باشــند 
و همچنیــن مشــوق های صادراتــی نیــز تعریــف شــد بــرای 
کســانی کــه طیفــی از محصوالت را صــادر می کنند در ازای 

صادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند واردات کنند.

قیمت شکر ۱۸ هزار تومان 
درب کارخانه تعیین شد

بنابــراعــالمدبیــرانجمــنصنفــیصنایــعقنــدو
شــکر،باتعیینقیمتشــکربهقیمتهرکیلوگرم1۸
هزارتوماندربکارخانهتوزیعگســتردهآنازشــنبه

آغازمیشود.
بــه گــزارش تســنیم؛ بهمــن دانایــی، دبیــر انجمــن 
صنفی صنایع قند و شــکر  اظهار کرد: با تصمیم ســتاد 
تنظیــم بــازار و بــه منظور حــذف رانت و فســاد در بازار، 
قیمت شــکر در ســال 1401 یکسان ســازی شــد و قیمت 
جدید شــکر برای ســال جاری 18000 تومان به ازای هر 
کیلوگــرم درب کارخانــه تعیین شــد. وی افــزود: با ابالغ 
قیمت هــای جدیــد، کارخانجــات قنــد و شــکر تولیــدات 
شــکر از چغنــدر پاییزه را با ســرعت روانه بــازار می کنند 
به طوری که از شــنبه، شــکر پاییزه به صورت گســترده 
در بــازار عرضــه می شــود. بنابراین گزارش، قیمت شــکر 

پیش از این 13 هزار و 200 تومان بود.

قیمت ۴ قلم کاالی اساسی 
تغییر کرد

درراســتایاصــالحنظامپرداخــتیارانهایقیمت
و روغــن مــرغ، تخــم مــرغ، اساســی) کاالی قلــم ۴

لبنیات(تغییرکرد.
بــه گــزارش ایســنا، طبق تصمیم ســتاد تنظیــم بازار 
کشــور و همچنین بر اســاس اعالم اتاق اصناف از امروز 
قیمــت هــر کیلــو مــرغ گرم بــرای مصرف کننــده 5۹ هزار 
و800 تومان و هر کیلوتخم مرغ  3۹ هزار و800 تومان، 
خواهــد شــد. همچنیــن قیمــت روغــن مایــع  810 گرمــی 
سرخکردنی برای مصرف کننده به 62 هزار تومان و روغن 
مایــع آفتــاب گــردان 810 گرمــی پخــت و پــز بــه 63 هــزار 
تومــان خواهــد رســید. بر اســاس این گــزارش در لبنیات 
نیــز قیمــت هــر کیلــو شــیر خــام 3.2 درصــد چربــی درب 
دامــداری 12 هــزار تومــان، شــیر نایلونــی ۹00  گرمــی کم 
چرب برای مصرف کننده 15 هزار تومان، شیر پاستوریزه 
بطــر یــک لیتــری کم چرب 18 هزار تومان، ماســت دبه ای 
 UF 2.5 کیلویــی کــم چــرب 4۹ هــزار و800 تومــان، پنیــر

نسبتا چرب 400 گرمی 37 هزار تومان خواهد بود.

نامه معاون میراث فرهنگی به 
مجلس: انتظار می رود نمایندگان 
از طرح »استفاده بهینه از اشیای 
باستانی و گنج ها« انصراف دهند

و گردشــگری میراثفرهنگــی، وزیــر قائممقــام
نامــهای در میراثفرهنگــی معــاون و صنایعدســتی
بــااشــارهبــهایــراداتکارشناســی،خواهــانانصــراف
نمایندگانمجلسشــورایازطرح»اســتفادهبهینهاز

اشیایباستانیوگنجها«شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطالع رســانی، 
میراث فرهنگــی،  وزیــر  دارابی قائم مقــام  علــی  دکتــر 
گردشــگری و صنایع دســتی و معــاون میراث فرهنگی در 
نامه ای به نمایندگان مجلس، به علت فقدان پشــتوانه 
انصــراف  خواســتار  تخصصــی،  و  علمــی  کارشناســی، 
نماینــدگان امضــا کننــده طــرح موســوم بــه »اســتفاده 
بهینــه از اشــیای باســتانی و گنج هــا« شــد. در این نامه 
8 بنــدی، ایرادهــای کارشناســی بیــان و در ابتــدای آن 
حمایت هــای  بابــت  مجلــس  نماینــدگان  تالش هــای  از 

پیشینی که صورت گرفته تقدیر شده است.

از بین رفتن ۶۰ درصد 
 کسب و کارهای برخط

با حمالت سایبری
بــهگفتــهرئیسپلیسفتایتهران،درچندســال
اخیــرپلیــسفتاســعیکــردهدرخدمتمردمباشــدو
بــاتدابیــرالزمازکســبوکارهــاینوپــامراقبــتکند،
هرچنددراینمدت۶0درصدکسبوکارهایکوچک
وبرخطبهدلیلحملههایسایبری)هککردن(روند

فعالیتشانازبینرفتهاست.
به گزارش ستاد خبری نمایشگاه اینوتکس 2022، 
سرهنگ داود معظمی گودرزی روز پنجشنبه در رویداد 
فنــاوری  و  نــوآوری  نمایشــگاه  یازدهمیــن  در  اســتیج  
افــزود:  پردیــس  فنــاوری  پــارک  در  )اینوتکــس 2022( 
در چنــد ســال اخیــر ســعی کردیــم کــه بــا همه تــوان در 
خدمت استارتاپ ها باشیم، زیرا استارتاپ ها در ابتدای 
شــکل گیری و رشــد بــه امنیــت و توازن نیــاز دارند و این 

امر باید برای حفاظت از اینها شکل بگیرد.
اخیــر حمــالت ســایبری  وی گفــت:  در ســال های 
باعــث شــده بــود کــه رونــد فعالیــت  بخشــی از کســب و 
کارهای برخط متوقف شــود، البته این حمالت ســایبری 
در کل جهان مرسوم است و معموال این استارتاپ ها با 

این نوع حمالت مواجه هستند.
ایــن مقــام مســوول بیــان  کــرد: در این مــدت روند 
فعالیــت  60 درصــد کســب و کارهای کوچــک و برخط به 

دلیل این حمله های سایبری از بین رفت.  
ســرهنگ معظمــی گــودرزی اضافــه  کــرد: در بحث 
کنترل هــای امنیتــی، زنجیــره امنیتی در پیشــبرد اهداف 
دارایی هــای  نوعــی  بــه  و  دارنــد  وجــود  اســتارتاپ ها 
دارایــی  تقســیم می شــود؛  دو دســته  بــه  اســتارتاپ ها 

سخت و نرم از جمله دارایی استارتاپ ها است.
رئیــس پلیــس فتــای تهــران ادامــه  داد: دارایی نرم 
بــرای کســب وکارهــای نوپــا ارزش بیشــتری دارد که اگر 
لطمــه بخــورد خســارت جبران ناپذیــری را بــرای مدیــران 
استارتاپی به همراه می آورد، استارتاپ ها برای اینکه در 
این شــرایط بتوانند کســب و کار خود را حفظ کنند باید 
در این ســه بخش یعنی احراز هویت، ورود اطالعات و 

مدارک هویتی خود حساس باشند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

شناسنامهبینالمللیخودرویتاریخی
بــراییــکدســتگاهپیــکانســاختایــرانو
همچنیــنیــکدســتگاهBMWدرایرانبرای
فدراســیون رئیــس ســوی از نخســتینبار

جهانیوسایلنقلیهصادرشد.
اعطــای شناســنامه بین المللــی خودروی 
تاریخــی بــه پیــکان همزمــان بــا 55 ســالگی 
ســاخت ایــن خــودرو در ایــران صــورت گرفت. 
این دستگاه پیکان که پس از دریافت تاییدیه 
فدراســیون بین المللی وسایل نقلیه تاریخی، 
این شناسنامه دریافت کرده ساخت ایران به 

سال 134۹ بوده است.
فدراســیون  رئیــس  برســترس،  تیــدو 
بین المللی وسایل نقلیه تاریخی که به همراه 
ایــن شناســنامه بــه  همســرش بــرای صــدور 
ایران ســفر کرده و در این مراســم حاضر بود، 
گفــت: مطلع شــدم اولین خودرویــی که برای 
دریافت این کارت )شناســنامه( انتخاب شده 
»پیکان« اســت که ســال 1۹70 میالدی تولید 
شــده اســت. ایــن خــودرو پایه صنعتی شــدن 
کشــور ایران اســت که باعث شــد بســیاری از 
ایرانی هــا بــه خــودرو دسترســی پیــدا کننــد و 

ثبت آن بسیار مهم است.
ایــن  کــه  بعــدی  ماشــین  افــزود:  وی 
 BMW از  مــدل  یــک  گرفتــه  را  شناســنامه 
اســت کــه از ســوی کارخانــه BMW بــه عنوان 
خودرویــی کــه حرفه ای بازســازی شــده، تایید 
شــده اســت که ســطح توانمنــدی ایــران را در 
ایــن زمینه می رســاند و جــای تبریک به کلوپ 
BMW در ایران دارد که از سوی کارخانه، این 

خودرو به رسمیت شناخته شده است.
بین المللــی  شناســنامه  صــدور  بــا 
کــه   ID Card FIVA تاریخــی  خودروهــای 

ایــن خودروهــا  تاریخــی  اصالــت  بــر  تاییــدی 
اســت، امــکان تــردد بین المللــی و حضــور در 
مســابقات رالی های بین المللی برای صاحبان 
این شناسنامه ها امکان پذیر خواهد شد و به 
نوعــی ایــن خودروهــا ثبــت جهانــی محســوب 

می شوند.
بــه گفتــه رییــس فدراســیون بین المللی 
وســایل نقلیــه تاریخــی FIVA این شناســنامه 
بــاالی 30 ســال  بــا عمــر  بــرای خودروهایــی 
کــه اصالــت آن هــا تاییــد شــده، درحالــی کــه 
همچنــان امــکان تحــرک دارنــد، اما بــه عنوان 
خــودروی روزمــره اســتفاده نمی شــوند و جزو 
میــراث فرهنگی و محســوب می شــوند، صادر 

می شود.
کــه  شناســنامه ای  گفــت:  همچنیــن  او 
کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانــی ایــران بــرای 
تاریخــی صــادر می کنــد، معتبــر  خودروهــای 

بوده و تأیید بین المللی را دارد.
 ،BMW خــودروی  و  پیــکان  عالوه بــر 
بــا حضــور عــزت هللا ضرغامــی، وزیــر میــراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شش 
دســتگاه دیگــر از جملــه فولکــس واگن بیتل، 
رنــج روور، BMW 2002, مرســدس یونیمــاگ، 
بنز  اس ال سی 450 و بنز 1۹0، پالک تاریخی 

صادر شد.
هشــتاد  جــزو  را  ایــران   « »برســترس 
کشــور عضــو فیــوا اعــالم کــرد کــه بــا توجه به 
در  عضویــت  کشــور،   ایــن  تاریخــی  قدمــت 
فدراســیون جهانی خودروهــای تاریخی دارای 

ارزش است.
او همچنیــن به همکاری این فدراســیون 
با یونســکو اشــاره کرد و از آغاز همکاری های 
جدیــد بــا ایــران بــرای صیانــت و حفاظــت از 

خودروهای تاریخی سخن گفت.
وزیــر  ـ  ضرغامــی  عــزت هللا  ادامــه،  در 
میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
را  آثــاری  در گذشــته  مــا  کــرد:  اظهــار  هــم  ـ 
بــا  امــروز  ثبــت ملــی و جهانــی می کردیــم و 
موقعیتی که از ســوی فیوا ایجاد شــده است، 
خودروهای تاریخی را ثبت می کنیم. براساس 
بــه  اعتمــاد  فدراســیون،  ایــن  شــاخص های 
کارشناســان ایران صورت گرفته که آن ها هم 
مطابق با شاخص های فیوا شناسنامه جهانی 
بــرای خودروهــای تاریخی واجد شــرایط صادر 
می کننــد کــه به این ترتیــب آن میراث متعلق 

به همه آحاد جهان است.
 او ادامــه داد: غیــر از بحــث تاریخــی و 
میراث فرهنگی، خودرو در حوزه های مختلف 
گردشــگری جایگاه ویژه ای دارد، از مســابقات 
رالی تا سافاری و کمپرها. ما در این سه حوزه 
برنامه داریم، بخشی را اعالم کرده ایم و باقی 
می شــود. انجــام  مختلــف  موقعیت هــای  در 
در حــوزه کمپــر و یــا کاروان هــا صحبت هایــی 
بــا نیــروی انتظامی شــده تا مشــکالت کمپرها 

برای تردد جاده ای حل شود.
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزیــر 
حــوزه  در  گفــت:  همچنیــن  دســتی  صنایــع 
گردشــگری دولت دنبال این اســت که مسأله 
ویــزا را بــرای کشــورهای همســایه حــل کنــد. 
امــروز گــزارش مفصلــی از نشســت ســاری، 
پایتخــت گردشــگری کشــورهای اکــو در ســال 
مــا  برنامه هــای  از  یکــی  کــردم،  ارایــه   2022
بــا اکــو برقــراری گردشــگری زمینــی اســت. از 
وزارت خارجــه تقاضــا کردیــم در کنــار همــه 
مســاعدت ها، درباره ویزا مســاعدت بیشــتری 

داشته باشد.

تصویبقانونجامعمیراثفرهنگی،
قوانینمغایررالغومیکند

ســید عــزت  هللا ضرغامــی بــا اشــاره بــه 
طــرح »اســتفاده بهینــه از اشــیای باســتانی و 
گنج هــا« کــه از ســوی تعــدادی از نماینــدگان 
مجلس مطرح شده است، گفت: این طرح را 
در رسانه ها دیدم و اطالعی از خبر مربوط به 
تهیه طرح و از جزییات آن ندارم و مثل شــما 

در رسانه ها بندهایی از این طرح را دیدم.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
صنایع دســتی افزود: در حــوزه میراث فرهنگی 
بــه ویــژه در حــوزه مهــم حفــاری کــه مســاله 
بســیار دقیــق و پیچیــده ای اســت اگر خألهای 
قانونی وجود داشــته باشد باید قاعدتا وزارت 
میراث فرهنگــی بــا توجــه بــه اشــرافی کــه بــه 
نماینــدگان  بــا  دارد  علمــی  و  تجربــی  لحــاظ 
مجلــس و کمیســیون های تخصصــی مطــرح 
کنــد و آن خــأل پــر شــود و نیاز قانــون آن باید 

برطرف شود.
قانــون  البتــه  کــرد:  اضافــه  ضرغامــی 
جامــع وزارت میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی آخرین مرحله خود را در شــورای 
معاونــان طــی کــرد و بــا بیــش از صــد مــاده آن 
آمــاده اســت کــه بخــش مهمــی از ایــن قانــون 
مربــوط بــه حــوزه میــراث  فرهنگی اســت و این 
قانون در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

ضرغامی خاطرنشــان کــرد: قاعدتا وقتی 
این قانون تصویب شــود قوانین، آیین نامه ها 
و مصوبــات هیــات وزیــران و هر ســند قانونی 
که مغایر با این قانون باشد لغو خواهد شد. 
حتــی قوانین مصوب رســمی قبلــی اگر قانون 
وزارتخانــه تصویــب شــود بــه معنــای کان لــم 

یکن تلقی می شوند.

دوره هفتمیــن اجــالس چهاردهمیــن
هیاتنمایندگاناتاقاصنافایراندرمحل
هتلفردوسیتهرانباحضوررئیس،هیات
رئیســه،حداکثــرنماینــدگاناتــاق،ســرهنگ
علــینوروزی،رئیسپلیسنظارتبراماکن
عمومــیناجــا،محمدمهــدیبــرادرانمعاون
و معــدن صنعــت، وزارت عمومــی صنایــع
هیــات دبیــر مهــدوی غالمعلــی و تجــارت
عالــینظــارتبرســازمانهایصنفیکشــور

برگزارشد.
اتــاق  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ایــران  اصنــاف  اتــاق  رئیــس  ایــران،  اصنــاف 
در ایــن اجــالس بــا اشــاره به نشســت رئیس 
جمهــوری و اصنــاف کــه هفتــه گذشــته برگزار 
شــد، اظهارکرد: در نشســت صمیمانه اصناف 
اتحادیه هــای  از  تعــدادی  جمهــور  رئیــس  و 
مرتبط با کاالهای اساسی و تشکل های تحت 
نظــارت جهــاد کشــاورزی حضــور داشــتند. در 
این نشســت، دغدغه های تشــکل ها و جامعه 

صنفی مطرح شد.
ممبینــی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه تاکیــد 
دولــت بــر جراحــی بــزرگ اقتصــادی و دعــوت 
از اصنــاف در همراهــی و حمایــت از اصــالح 
تــا  اســت  الزم  اقتصــادی،  زیرســاخت های 

نظرات مســئوالن صنفــی در تصمیم گیری ها، 
لحاظ شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.

افزایــش  نمونــه  عنــوان  بــه  افــزود:  وی 
مصوبــه مربــوط بــه دســتمزدها امســال منجر 
بــه تعدیــل نیــروی گســترده در در واحدهــای 
صنفی شــده اســت. لذا توصیه ما این اســت 
که پیش از اتخاذ تصمیمات و اجرای قوانین، 
بــه اطــالع اصنــاف  زوایــای طرح هــای جدیــد 
رســیده و فرصتــی لحاظ شــود تــا مقدمات آن 

در بازار ایجاد شود.
رئیــس اتــاق اصنــاف ایران تصریــح کرد: 
اســت  قانونــی  یارانه هــا،  اصــالح هدفمنــدی 
کــه طــی ســال های گذشــته مصــوب شــده اما 
در دولت هــای پیشــین اجرایی نشــد. لذا باید 
توجه شــود که این قانون مربوط به سال های 

گذشته است.
وی همچنین تصریح کرد: طی سال های 
گذشــته امکاناتــی در اتــاق اصناف ایــران و به 
طبــع آن در بیشــتر اتاق هــا شــده اســت و مــا 
بانک هــای اطالعاتــی خوبــی در اختیــار داریــم 
که پیشنهاد می شود، دولت این ظرفیت ها را 

نادیده نگرفته و از آن استفاده کند.
وی اظهــار کرد: در هیات مقررات زادیی، 
مشــکالت ایجاد شــده از ســوی دفاتر خدمات 

و  کردیــم  طــرح  اصنــاف  بــرای  را  ســالمت 
مصوباتی گرفتیم اما شاهد هستیم همچنان 
در برخــی از اســتان ها به مصوبــه جدید عمل 
نمی شــود. در این باره الزم اســت تا مکاتباتی 
بــا اتــاق اصنــاف ایــران از ســوی شهرســتان ها 

انجام شود.
همچنیــن  ایــران  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
در خصــوص مالیــات بــر مشــاغل بیــان کــرد: 
کســب و کارهای صنفی در ســال های گذشته 
اســتفاده   100 تبصــره  ظرفیــت  از  توانســتند 
کننــد اما با توجه به سیاســت هایی که دولت 
در ارتبــاط بــا اصــالح مالیاتــی دارد پیش بینی 
می شود که شاهد تغییراتی باشیم که ممکن 
اســت برای مودیان دشــواری هایی ایجاد کند. 
لــذا هفتــه جاری جلســه کارشناســی مهمی با 
رئیس سازمان امور مالیاتی داریم تا ابعاد آن 

مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامــه، رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران و 
نماینــده وزیــر صمــت در هیــات رئیســه اتــاق 
اصناف ایران نیز ابراز امیدواری کرد: با وجود 
مشکالت اقتصادی موجود، قدم های خوبی را 

برای مردم برداریم.
قاســم نــوده فراهانی به همــکاران خود، 
پیشــنهاد کرد: به عنوان فرماندهان اقتصادی 

کشــور، همــه از یــک خانــواده هســتیم و الزم 
اســت تــا هــم دلــی، اخــوت و بــرادری را در 

اصناف افزایش دهیم.
وی همچنیــن دربــاره واحدهــای صنفــی 
از  برخــی  کــرد:  بیــان  کســب  پروانــه  فاقــد 
کســب،  پروانــه  فاقــد  صنفــی  واحدهــای 
مشــکالتی دارند که نتوانسته اند هنوز پروانه 
کسب دریافت کنند. الزم است تا تشکل های 
صنفــی، مشــکالت ایشــان احصا کــرده و برای 
رفع موانع موجود برنامه ریزی کنند تا شــاهد 

نظام اقتصادی قانونمندتری باشیم.
سرهنگ نوروزی رئیس پلیس نظارت بر 
اماکن عمومی ناجا نیز گفت: اقدامات بسیار 
خوبــی در حــوزه اصنــاف صــورت گرفته اســت 
و پلیــس همیشــه در کنــار جهادگــران عرصــه 

اقتصادی کشور بوده است.
وی تصریــح کــرد: بایــد در عرصه اقتصاد 
خــرد و عرضــه کاال در کنــار اصنــاف باشــیم. 
در غیــر این صــورت در امنیــت عمومــی توفیق 
حاصــل نخواهــد شــد. خوشــبختانه روســای 
اتاق هــای اصنــاف در سراســر کشــور همــواره 
نهایــت همــکاری را با ادارات اماکن اســتان ها 
در نظارت  ها داشته اند و تا کنون مشکلی در 

این حوزه نداشته ایم.

مشــتقات بــا رابطــه در اقتصــاد وزیــر
افزایــشقیمــت کــه ۴قلــمکاالیاساســی
داشتند،گفتکهبدونابالغیهستادتنظیم
بازاروسازمانحمایتتولیدکنندهومصرف
کننــدهاجازههیچگونــهافزایشقیمتیداده

نخواهدشد.
به گزارش ایســنا، سیداحسان خاندوزی 
جمــع  در  نــو  نســل  نشســت  حاشــیه  در 

خبرنگاران در پاســخ به ســوالی درمورد ساز و 
کار دولــت بــرای جلوگیری از گرانی مشــتقات 
4 کاالی اساســی گفــت: بــرای تمام مشــتقات 
ایــن 4 قلــم در ســتاد تنظیــم بــازار مصوبه ای 
برای ابالغ به اتحادیه های کشوری تهیه شده 
و بــدون ابالغیــه ســتاد تنظیم بازار و ســازمان 
حمایــت تولیــد کننــده و مصرف کننــده اجــازه 

هیچ گونه افزایش  قیمتی داده نخواهد شد.

از  یارانــه  نشــدن  پرداخــت  دربــاره  وی 
بــرای برخــی از افــراد تصریح کــرد: وزارت رفاه 
و تعــاون قطعــا اعالم خواهد کرد که از طریق 
چه سامانه ای برای کسانی که عقب مانده اند 
و یا جزو مســتحقین تشخیص داده نشده اند 
مراجعــه کننــد و سیاســت دولــت مبنــی بــر 
ایــن اســت کــه حداکثر پوشــش را نســبت به 

جمعیت مستحق انجام دهد.

جهــاد وزیــر برنامهریــزی معــاون
کشاورزیازعرضه7هزارتنگوشتمرغ

گرمبهبازارخبرداد.
به گزارش فارس، محمد قربانی معاون 
برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: 
از پنجشــنبه شــب 7 هــزار تــن مــرغ گــرم از 
کشــتارگاه های کشــور بــه بــازار و اســتان ها 
ارســال شــد. همچنیــن در زمینــه تخم مــرغ 

کمبودی وجود ندارد.
جهــاد  وزیــر  ریــزی  برنامــه  معــاون 
 135 مــاه  هــر  داشــت:  اظهــار  کشــاورزی 
میلیــون قطعــه جوجه ریزی در مرغداری های 

کشــور انجام می شــود که کمبودی در زمینه 
تولید گوشت مرغ وجود ندارد.

قربانــی همچنین در مورد عرضه روغن 
گفــت: 120 هــزار تــن روغــن خوراکــی بــرای 
تصفیــه و بســته بندی بــه کارخانه های تولید 
روغــن ارائــه شــده و با قیمت جدیــد به بازار 

عرضه می شود.
برخــی  اینکــه  مــورد  در  همچنیــن  وی 
مــردم بــرای خریــد روغــن بــه فروشــگاه های 
از  برخــی  گفــت:  آورده انــد،  هجــوم  بــزرگ 
موجــودی  و  شــدند  غافلگیــر  فروشــگاه ها 
کاال ماننــد روغــن در برخــی فروشــگاه ها کم 

شــد، بنابراین از شب گذشته سفارش گیری 
جدیــد ارائــه شــد و در حــال انتقــال کاال بــه 

فروشگاه ها هستیم.
معاون برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی 
در مــورد قیمــت کاالهــای خوراکــی هم گفت: 
بــرای ایــن کاالهای خوراکی و اساســی ســقف 
قیمــت اعــالم کرده ایــم و تــالش می کنیم کاال 
بــه انــدازه کافــی در دســترس مــردم باشــد و 
فروشگاه ها موظفند حداکثر در سقف قیمتی 

کاالها را         به مردم بفروشند.
کاال  قیمــت  اگــر  کــرد:  اضافــه  قربانــی 
بیشــتر از سقف قیمتی باشد مردم می توانند 

به بازرســی وزارت جهاد کشــاورزی و یا وزارت 
صمت به شماره 124 اطالع دهند و همچنین 
دفتــر بازرســی وزارت جهــاد کشــاورزی هم به 
این مســأله ورود می کند و گرانفروشــان را         به 

تعزیرات معرفی می کند.
وی ایــن را         هــم گفــت کــه البتــه تعــداد 
ســقف  از  بیــش  فروشــگاه ها  از  محــدودی 
قیمتــی اقــدام به عرضــه کرده اند ولی بیشــتر 
فروشــگاه ها و اصناف سقف قیمتی را         رعایت 
می کننــد و حتــی برخــی از فروشــگاه ها بــرای 
رعایــت حــال مردم کمتر از ســقف قیمتی هم 

کاالی خود را         ارائه می کنند.

اصالحهدفمندییارانهها؛نیازمندحمایتاصناف

خودروهایتاریخیدرایران،شناسنامهبینالمللیمیگیرند

وزیر اقتصاد: بدون 
ابالغ ستاد تنظیم بازار 
اجازه هیچ گونه افزایش  

قیمتی داده نمی شود

عرضهروزانه
7هزارتن

گوشتمرغبهبازار
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مدیرعامل اتحادیه 
دامداران: قصد داریم در 

ازای صادرات شیرخشک و 
دام زنده نهاده وارد کنیم

بــه گفته مدیرعامل اتحادیــه دامداران تصمیم بر 
ایــن اســت کــه با صــادر کــردن شیرخشــک و حتی دام 
زنــده بــه کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، نهــاده وارد 

کشور شود.
به گزارش ایسنا، مجتبی عالی با بیان اینکه تمام 
شــرکت های تعاونی دامداران کشــور آمادگی الزم برای 
در اختیار قرار دادن نهاده حتی به صورت مدت دار به 
دامــداران کوچــک روســتایی دارنــد، گفت: ایــن موضوع 
مکتوب اعالم شده است  تا دامداران مشکل نقدینگی 

نداشته باشند.
وی ادامه داد: در مورد شــیر هم تمام شــرکت های 
شــیر هســتند  آوری  جمــع  ســکوی  دارای  مــا  تعاونــی 
و می تواننــد مــازاد شــیر دامــداران را بــه کارخانه هــای 
شیرخشــک دهند. تمام شــرکت های تعاونی ما آمادگی 
را  دامــداران  مــازاد  شــیر  کــه  کرده انــد  اعــالم  را  خــود 
خریــداری کننــد و بــه کارخانه هــای شــیر خشــک بــرای 

صادرات تحویل دهند.
مدیرعامــل اتحادیــه دامــداران کشــور اضافــه کرد: 
قــرار بــر این شــد کــه از طریق صندوق ها تســهیالتی در 
اختیــار شــرکت های تعاونی ها قــرار گیرد. چون صندوق 
آســان تر و مقررات بانک کمی مشــکل اســت و احتمال 
دارد کــه شــرکت های تعاونــی دچــار مشــکل شــوند. اما 
اگــر از طریــق صندوق هــا ایــن وام و نقدینگی در اختیار 

شرکت ها قرار بگیرد برای آنها راحت خواهد بود.
عالــی در ادامــه گفــت: اتحادیــه دامــداران ایــران 
قصــد ایــن را دارد کــه با صادر کردن شیرخشــک و حتی 
دام زنــده بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس، نهــاده 
وارد کشــور کنــد. بایــد نقدینگــی پنــج برابــر بیشــتر از  
حــال حاضــر در  اختیــار دامــداران قــرار گیرد تا مشــکل 

نقدینگی نداشته باشند.
وی در پایــان گفــت: امیدواریــم  بتوانیــم بــا وجود 
تحریم های ظالمانه ای که صورت گرفته همه دســت به 
دست هم از این شرایط سربلند خارج شویم. دامداران 

ما همراه دولت، مردم و مصرف کننده هستند.

درخواست تولیدکنندگان 
تخم مرغ از دولت: به تجهیز  

و جوانسازی صنعت 
مرغداری کمک شود

مدیرعامــل اتحادیــه مرغ تخم گذار بــا بیان اینکه 
مــرغ نداریــم گفــت  تامیــن تخــم  هیــچ کمبــودی در 
کــه نظــام بانکــی کشــور بایــد بــه تجهیــز، نوســازی و 

جوانسازی صنعت مرغداری کمک کند.
بــه گزارش ایســنا، مــرادی با بیــان اینکه تخم مرغ 
قوت غالب مردم و یک کاالی استراتژیک است، گفت: 
این کاالی اســتراتژیک خصوصا برای قشــری از جامعه 
بایــد مــورد حمایــت قــرار بگیــرد تــا بتوانیــم آنهــا را بــه 

دستشان برسانیم.
وی ادامه داد: با تغییر نرخ ارزی که اتفاق افتاده 
تولیدکننــدگان تمهیداتــی را اتخــاذ کرده انــد. همچنین 
ســرمایه در گردشــی کــه تولیدکننــده نیــاز دارد پس از 
تغییــر نــرخ  ارز  تفاوت بســیاری با میزان نقدینگی که 

از قبل استفاده می کردند، پیدا کرده است.
مدیرعامــل اتحادیــه مــرغ تخم گــذار اضافــه کــرد: 
نظــام بانکــی کشــور یــا هر منابعــی که دولــت آن را در 
نظرگرفتــه بایــد بــه تولیدکننــده و  مرغــدار کمــک کنند 
تــا آنهــا بتواننــد ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز خــود را 

تامین کنند.
وی تصریــح کــرد: پیش بینــی می کنیــم بــا شــروع 
فصــل گــرم کاهــش مصــرف فصلــی تخــم مرغ داشــته 
باشــیم. از طرفــی با توجه به تغییــر نرخ ارز پیش بینی 

می شود که با مازاد تولید مواجه شویم.
بــه گفتــه وی مرغ تخم گذار به این شــکل نیســت 
کــه اگــر امروز گلــه را نگهــداری می کنیــم بتوانیم آن را 
حــذف کنیــم. مــرغ تخم گذار طــول دوره ۱۸ ماهه دارد. 

باید آن را نگهداری کنیم.
وی بــا بیــان اینکه دولــت باید خرید انجام دهد تا 
به واحدهای تولیدی خســارت وارد نشــود، اظهار کرد: 
اگــر بخواهیــم بازارهای هــدف را حفظ کنیم و نگذاریم 
کــه ایــن بازارهــا از دســت برونــد بایــد ایــن موضــوع را 
در نظــر داشــته باشــیم کــه قیمت جدید بــا قیمت های 
صادراتی همخوانی ندارد. پس الزم اســت که پرداخت 
مشوق های صادراتی در دستور کار دولت قرار گیرد.با 
اعتمادی که به وزارت جهاد کشاورزی داریم معتقدیم 

که تولیدکننده را رها نخواهند کرد.
وی همچنیــن اضافه کرد: در حال حاضر ضریب 
تبدیل تخم مرغ خوراکی ۲.۷ است. از نظر میانگین 
شــده  رد  میانســالگی  از  کــه  داریــم  ســنی صنعتــی 
اســت  یعنی نیازمند نوســازی و جوانسازی تجهیزات 

هستیم.
وی عنــوان کــرد: حتمــاً دولــت بایــد بــه مــا کمک 
بــا بدنــه تولیدکننــده  ارتبــاط سیســتم بانکــی  کنــد. 
بیشــتر شــود و سیســتم بانکی به تجهیز و نوسازی و 
جوانســازی صنعــت مرغداری کمک کننــد. اگر تامین 
ارز بــا نــرخ جدید به صورت مســتمر اتفاق بیفتد این 
می توانــد در صنعــت مــا رقابــت ایجادکنــد. همچنین 
مقداری از نهاده های مورد نیاز  توسط تولید کنندگان 
تامین شــود. زیرا وقتی پای تولیدکننده وســط می آید 
بــا حداقــل هزینــه این اتفــاق خواهد افتــاد و قطعاً با 
قیمت های بهتر به دست تولیدکننده خواهد رسید.

مــرادی در پایــان گفــت: بــه عنــوان تولیدکنندگان 
تخم مرغ خوراکی در کشور می توانیم به مردم این قول 
را بدهیــم کــه هیچگونه کمبودی در تامین تخم مرغ در 
کشــور نخواهیــم داشــت. کشــور در یــک مرحلــه گــذر 
اســت و باید هم  تولیدکننده و هم مردم همه دســت 

به دست هم دهند تا از این مرحله عبور کنیم.
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عرضه جدید نهاده های 
دامی از ۲۴ اردیبهشت

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه نهاده هــای 
دامی از شــنبه )۲۴ اردیبهشــت( عرضه جدیدی خواهد 
داشــت گفــت کــه البته در حال حاضر ایــن نهاده ها در 
سامانه وجود دارد و تولیدکنندگان خریداری می کنند.
بــه گــزارش ایســنا، وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیان 
اینکــه هیــچ مشــکلی در تامیــن کاالهای اساســی وجود 
نــدارد گفــت: مــرغ، تخــم مــرغ، شــیر و روغن بــه اندازه 

کافی در کشور تولید می شود.
وزیــر جهادکشــاورزی ادامــه داد: بــرای اینکه مردم 
مطمئــن شــوند کاالهــا بــه انــدازه کافــی اســت و هیــچ 
کمبودی وجود ندارد کشــتارگاه ها که پنج شنبه شب ها 
و جمعه تعطیل هســتند، جمعه شــب فعالیت خواهند 

کرد تا فردا مرغ گرم در سطح کشور عرضه شود.
و  اســفند  مــاه  در  کــرد:  تصریــح  ســاداتی نژاد 
فروردیــن۱۳۰ میلیــون قطعــه جوجه ریــزی انجــام شــده 
اســت و تــا پایان اردیبهشــت هم بــه ۱۳۰ میلیون قطعه 

خواهیم رسید.
بــه گفتــه وی در مــاه اردیبهشــت بــه دلیــل مــازاد 
تولیــد، شــرکت پشــتیبانی امور دام اقدام بــه خرید مرغ 
مازاد کرد. بیش از ۲۰ هزار تن مرغ مازاد خرید داشتیم. 
وزیر جهادکشــاورزی با اشــاره به اینکه هیچ مشــکلی در 
کشــور از بابــت تولیــد وجــود نــدارد، گفــت: فقــط تغییــر 
نــرخ، صــف ایجــاد کــرده اســت. هیچ مشــکلی نیســت و 

از صبر و همکاری مردم با مسووالن تشکر می کنیم.
وی بــه قیمــت روغــن نیز اشــاره کــرد و گفت: ۱۲۰ 
هــزار تــن روغــن خام توزیــع کردیم و روزپنجشــنبه  نیز 
مجــددا ۸۰ هــزار تــن روغن خــام بین کارخانه هــا توزیع 
شــد. هیــچ مشــکلی در تامیــن روغــن در کشــور وجــود 
ندارد و روغن با نرخ جدید عرضه خواهد شد. همچنین 
صف هایــی کــه در خصــوص روغــن وجود دارد بــه دلیل 
ایــن اســت کــه بــا نــرخ قدیــم عرضــه می شــود و همیــن 
موضــوع تقاضــا را بــاال بــرده، قطعــا بــا ورود روغن هــای 

جدید به بازار، ثبات حاکم خواهد شد.
تغییــر  دارو  و  نــان  کــرد:  عنــوان  نــژاد  ســاداتی 
قیمتــی نخواهنــد داشــت. نان هــای ســنتی ماننــد قبــل 
در نانوایی هــا بــا نــرخ قدیــم عرضه خواهد شــد. مبلغی 
هم که به حســاب مردم واریز شــده با توجه به افزایش 
نرخی که دارد پوشــش کامل هزینه هاســت و در برخی 
از دهک هــا نیــز بیــش از مقــدار افزایــش قیمــت صورت 

گرفته است.

ترخیص 176 میلیون کیلوگرم 
روغن خوراکی از گمرک

بنابر اعالم سخنگوی گمرک، بیش از 176میلیون 
اجرایــی  گمــرکات  از  روغــن خوراکــی  انــواع  کیلوگــرم 
ترخیص شد و چندین برابر روغن نیز در اماکن بندری 

موجود است.
به گزارش فارس،  ســید روح اله لطیفی، ســخنگوی 
و  ۷6۲هــزار  و  ۱۷6میلیــون  از  بیــش  گفــت:  گمــرک 
ســال  ابتــدای  از  خوراکــی  روغــن  انــواع  ۳۰۰کیلوگــرم 
ترخیص شد و بیش از ۳۷6میلیون و 4۳۱هزار کیلوگرم 
هــم بــه زودی بــا انجــام تشــریفات گمرکــی  ترخیــص 

می شود و وارد چرخه تولید و زنجیره  توزیع می شود.
وی افــزود: ایــن میــزان  روغن عالوه بر روغن هایی 
اســت که تا پایان ســال قبل وارد کشــور شــده و تحویل 

واحدهای تولیدی و زنجیره تامین شده است.

تولید روغن نباتی با قیمت 
جدید آغاز شد

نباتــی،  روغــن  صنایــع  انجمــن  دبیــر  گفتــه  بــه 
بــرای افزایــش عرضــه روغــن نباتــی در فروشــگاه های 
سراســر کشــور، تولید روغــن نباتی با قیمــت جدید در 

کارخانجات آغاز شد.
به گزارش ایســنا، به نقل از انجمن صنفی صنایع 
روغــن نباتــی ایــران، امیــر هوشــنگ بیرشــک گفــت: بــر 
اســاس قیمت هــای مصــوب اعــالم شــده، قیمــت روغن 
نباتــی ۸۱۰ گرمــی آفتابگــردان 6۳ هــزار تومــان، روغــن 
نباتی ۸۱۰ گرمی ســرخ کردنی 6۲ هزار تومان از ســوی 
کارخانجــات روغــن نباتی سراســر کشــور تولیــد و توزیع 

می شود.
وی افــزود: صنعــت روغن نباتی در تالش اســت تا 
بــا تامیــن روغــن خــام، نیاز بــازار روغن نباتــی در بخش 
خانــوار و صنــف و صنعــت را تامیــن کند. گفتنی اســت؛ 
در راســتای اصــالح نظــام پرداخت یارانه ها و بر اســاس 
تصمیــم ســتاد تنظیــم بــازار کشــور قیمت 4 قلــم کاالی 
اساسی از جمله مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن از روز 

پنج شنبه )۲۲ اردیبهشت( تغییر کرد.

رایزنی برای توسعه روابط 
بازرگانی و صنعتی ایران و قطر

معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توســعه تجارت 
ایران با مدیرکل همکاری های بین المللی وزارت صنایع 

و بازرگانی قطر دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش ســازمان توسعه تجارت ایران، در دیدار 
علیرضــا پیمان پاک با شــیخ احمــد آهن از اعضای هیات 
همــراه امیــر قطر به تهران، تفاهمات ســفر وزیر صمت 
بــه دوحــه در جریان دیدار رئیس جمهور اســالمی ایران 
از دوحــه پیگیــری و همچنیــن محورهــای همکاری هــای 
بازرگانــی و صنعتــی بیــن ج. ا. ایــران و قطــر در جریــان 
هشــتمین اجــالس کمیســیون اقتصــادی دو کشــور کــه 
قــرار اســت اواســط خــرداد ۱4۰۱ در دوحه برگــزار گردد، 
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. همچنیــن در ایــن 
دیدار هماهنگی های الزم در خصوص برگزاری نشســت 
مشــترک تجــاری ایــران و قطــر همزمــان بــا کمیســیون 
مذکــور در دوحــه بــا حضــور هیات های تجــاری از بخش 

خصوصی دو کشور به عمل آمد.
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اگرچــه چنــدی پیــش اقــدام بــرای لغــو 
دریافــت ثبــت ســفارش در مرزهــای زمینــی، 
منتفــی اعــالم شــد ولــی ظاهــرا ایــن موضوع 
بار دیگر به جریان افتاده است. البته گمرک 
ایــران در ایــن رابطــه توضیحــی ارائــه نکــرده 

است.
و  خبرهــا  انتشــار  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اطالعاتــی در فضــای مجــازی، از ایــن حکایــت 
زمینــی،  گمرک هــای  برخــی  در  کــه  دارد 
شــرکت های حمل ونقــل ملــزم بــه ارائــه ثبــت 

سفارش به گمرک نیستند.
اگر چنین اتفاقی افتاده باشــد، برخالف 
جریانــی اســت کــه در پایان ســال گذشــته در 
مورد ثبت سفارش پیش آمد و گمرک مکلف 
شــد که حتما در مبادی زمینی ثبت ســفارش 
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  کنــد.  دریافــت  را 
پیگیــری موضــوع از گمرک ایران برای شــفاف 
ثبــت ســفارش در مرزهــای  شــدن وضعیــت 
زمینــی و حواشــی مطــرح شــده در مــورد آن 

تاکنون با پاســخی همراه نبوده اســت؛ نه رد 
شده و نه تائید.

جریــان ایــن بود کــه در نیمه اســفندماه 
پارســال، گمرک ایران در بخشنامه ای به کلیه 
گمرک های اجرایی، لغو یک دســتورالعمل که 
به اســتناد مصوبه هیــات وزیران بود را اعالم 
و تاکید کرد که با ابالغ دفتر مقررات صادرات 
و واردات، امــکان انتقــال کاال از گمرک هــای 
مــرزی بــه گمرک هــای مقصــد بــدون مطالبــه 
ثبــت ســفارش و پیگیــری مجوزهــای مربوطــه 
در گمرک هــای مقصد و با رعایت پلمپ بودن 

محموله ها فراهم شده است.
ایــن زمانــی قابــل تامــل بــود کــه هیــات 
گذرانــد  مصوبــه ای   ۱۳۹۷ ســال  در  وزیــران 
مبنی بر این که واردات کلیه کاالها به صورت 
تجــاری به کشــور اعــم از مناطــق آزاد و ویژه و 
ثبــت  بــدون  مبــادی ورودی  همچنیــن ســایر 
سفارش ممنوع است. هرچند این مصوبه در 
مرزهــای هوایــی و دریایــی رعایت نمی شــود و 

در مــوارد متعــدد کاال وارد بنــادر شــده و بعــد 
از آن مراحــل دریافــت ثبــت ســفارش را طــی 
می کنــد، ولــی در ورودی هــای زمینــی، گمــرک 
ملــزم بــه کنتــرل ثبــت ســفارش بــود کــه بــا 
بخشنامه مذکور، این الزام لغو می شد، البته 
منشــا ایــن تصمیــم، وزارت صنعــت، معــدن 
رایزنی هــای  طــی  کــه  بــود  تجارت)صمــت(  و 
شرکت های حمل ونقل، دستورالعمل قبلی را 

لغو و به گمرک ابالغ کرده بود.
بــه هــر ترتیب در آن زمــان، گمرک ایران 
در واکنــش بــه جریــان خبــری پیش آمــده در 
ایــن رابطــه اعــالم کــرد کــه بخشــنامه را هنوز 
ابــالغ نکــرده  و در حــال طــی فراینــد آن بوده 
اســت کــه به دلیــل تبعاتی کــه تصمیم وزارت 
صمت داشــته، از ابالع خودداری و لغو شــده 

است.
بــه  اســاس بخشــنامه دیگــری  ایــن  بــر 
گمرک هــای اجرایــی ابــالغ شــد کــه تاکیــد بــر 
ثبــت  بــرای  گمــرک  قبلــی  دســتورالعمل های 

ایــن  بــر  بــود،  زمینــی  مرزهــای  در  ســفارش 
اســاس اعــالم شــد: »با توجه بــه اینکه گاهی 
مغایرت هایی در ثبت سفارش های ارائه شده 
در گمرک های مبدا یا کاالهای وارده مشاهده 
شده است که مطالبه ثبت سفارش اصالحی 
مــرزی  گمــرکات  در  کاال  مانــدگاری  موجــب 
شــده و ایجــاد اختــالل در رونــد ورود و خروج 
کامیون های حامل را به دنبال داشــته اســت، 
در صورت ارائه ثبت سفارش و مطابقت نوع 
کاال با مجوز صادره، موارد اصالحی که نیاز به 
ویرایــش ثبت ســفارش دارد در گمرک مقصد 
بــا رعایت ســایر مقررات پیگیــری و توجه الزم 

به گمرک مربوطه داده شود.«
ثبــت  جریــان  بــرای  صریــح  توضیــح   
شــائبه های  و  زمینــی  مرزهــای  در  ســفارش 
مطرح شــده درباره اعالم شــفاهی موضوع به 
گمرک ها، موضوعی قابل توجه است که باید 
از ســوی دســتگاه های ذیربط و به طور خاص 

گمرک ایران، ارائه شود.

دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو بــا 
بیــان اینکــه نخســتین خودروهــای وارداتــی 
اواخــر شــهریور راهی بــازار می شــوند درباره 
تاثیــر واردات بــر قیمــت بــازار گفــت کــه از 
همــان مــاه اول مــا شــاهد کاهــش قیمت هــا 
خواهیم بود چرا که واردات خودرو شوک به 

بازار وارد می کند.
اواخر ســال ۹۷ بود که براساس مصوبه 
ارزی،  علــت محدودیت هــای  بــه  قــوا  ســران 
ممنــوع  ســال   ۳ مــدت  بــه  خــودرو  واردات 
شــد. در حــال حاضــر ایــن ممنوعیت ۳ ســاله 
تــا پایــان اردیبهشــت تمام می شــود و با تأکید 
مصوبــه  اســت  قــرار  مختلــف  دســتگاه های 
واردات خــودرو تعریــف و به دنبال آن واردات 
آزاد شــود تــا التهابــات بــازار خــودرو برطرف و 

تقاضا و عرضه مدیریت شود. 
در همین ارتباط مهدی دادفر در گفت وگو 
بــا تســنیم، در خصــوص پیــش نویــس واردات 
خــودرو کــه قــرار اســت از ســوی وزارت صنعت 
تهیــه و طــی روزهــای آینده اعالم شــود، گفت: 
ایــن پیــش نویــس در راســتای مــاده 4 طــرح 
ساماندهی صنعت خودرو تهیه می شود و قرار 
است بر اساس آن به جای خودروهای لوکس 

برای عموم مردم واردات خودرو انجام شود.
بــا  خــودرو  واردکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
اعــالم اینکــه  در ایــن پیش نویس قرار اســت 
الزامات صادرات خودرو و قطعات نیز تعریف 
شــود، افــزود: البتــه تاکید شــده ســایر کاالها 
نیز امکان صادرات داشته باشند اما صادرات 
آنها برای حفظ تراز تجاری باید با تایید وزارت 
صنعــت باشــد تــا در ادامــه آن واردات خودرو 
انجام شــود. وی اضافه کرد: همچنان قوانین 
تعرفــه ای، عــوارض و  اســتانداردها بر واردات 
خــودرو حاکــم اســت و تغییــری در ایــن رابطه 

انجام نشده است.
راســتای  در  اینکــه  از  انتقــاد  بــا  دادفــر 
تدویــن پیش نویــس واردات خــودرو جلســات 
مختلفی برگزار شده اما از انجمن های ذیربط 
هیــچ مشــورتی در ایــن رابطــه صــورت نگرفته 
اســت، گفــت: در نهایــت بعــد از رایزنی هــای 
بســیار مــا توانســتیم یــک نماینــده از خــود را 
در جلســه اخیــر وزارت صنعــت ارســال کنیــم 
امــا نکتــه اینجاســت وزارت صنعــت باید برای 
نظــر  مختلــف  مصوبــات  و  قوانیــن  تصویــب 

اهالی فن را هم جویا شود.
در  خــودرو  واردکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
مــورد تاثیــر واردات خــودرو بــر قیمــت بــازار 
نیــز گفــت بــه نظر می رســد از همان مــاه اول 
مــا شــاهد کاهــش قیمت هــا باشــیم چــرا کــه 
واردات خودرو شــوک به بازار وارد می کند. با 

توجــه به قیمت خودروهــای وارداتی در آینده 
بــازار بــه ثبــات خواهــد رســید. وی تاکید کرد: 
بــه نظــر می رســد اولیــن خودروهــای وارداتی 
اواخر شهریور راهی بازار شوند چراکه تجربه 
ثبات کرده تا اجرایی شدن این گونه مصوبات 

تعلل های بسیاری صورت می گیرد.
صنایــع  کمیســیون  رئیــس  تاالرپشــتی 
در  نیــز  اســالمی  شــورای  مجلــس  معــادن  و 
خصوص واردات خودرو گفته است: با بررسی 
کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مصوب شد دولت خودرو هایی را که کم مصرف 
و ایمن هســتند بدون ســقف وارد کنــد.  امروز 
خــأ 5۰۰ هــزار خودرویــی در بــازار احســاس 

می شود که با واردات، فضا رقابتی می شود.
عــالوه بــر ایــن منطقــی معــاون صنایــع 
حمــل و نقــل وزارت صمــت نیــز اعــالم کــرده 
طــور  بــه  نمی توانیــم  خــودرو  واردات  »بــرای 
کامــل از منابــع بانــک مرکــزی اســتفاده کنیم 
بنابرایــن پیشــنهاد شــد کــه ســرمایه گــذاران 
می تواننــد در زنجیــره ارزش خــودرو چــه در 
قطعات و چه در زیر مجموعه ها سهیم باشند 
و همچنیــن مشــوق های صادراتــی نیز تعریف 
شــد برای کســانی کــه طیفــی از محصوالت را 
صادر می کنند در ازای صادرات با مجوز بانک 

مرکزی بتوانند وارادات کنند.«
وی درباره میزان واردات و تاثیر کیفیتی 
بــه  افــزود:  داخلــی  تولیــدات  روی  قیمتــی  و 
عنــوان مثــال نیــاز بــازار ۲ میلیــون دســتگاه 
خــودرو اســت منتها خودروســاز ها یــک و نیم 
میلیــون تولیــد می کننــد و برای اینکــه بازار به 
تعــادل برســد باید جمع تولیــد داخلی و جمع 

صــادرات بتوانــد نیاز هــای جامعــه را برطــرف 
کننــد؛ عــدد کامالً بســتگی به ایــن دارد که ما 
چقــدر شــکاف داشــته باشــیم و طبعــاً وقتــی 
خودروســازان داخلــی هم کیفیــت و هم تیراژ 
را بــاال ببرنــد قطعــاً می توانیم بگوییــم واردات 

محدودتری را خواهیم داشت.
فاطمــی امیــن، وزیر صنعت هم با اعالم 
اینکــه مصوبــه واردات خــودرو هفتــه جــاری 
نهایی خواهد شد، تاکید کرد »محدودیتی در 
واردات نخواهیم داشــت و همزمان با واردات 
خودروســازان  عرضــه  افزایــش  همچنیــن  و 
داخلی، بخش عمده ای از تقاضای بازار پاسخ 
داده خواهــد شــد. هماهنگی هــای الزم انجام 
شــده تــا ایــن واردات در اســرع وقــت انجــام 
شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه 

شرایط را تسهیل خواهیم کرد.«
وزیــر صنعــت گفتــه اســت: اولیــن نکته 
این اســت که تمرکز ما بر واردات خودروهای 
اقتصادی اســت. در سال های پیش از ۱۳۹۷، 
و  گران قیمــت  لوکــس،  خودروهــای  عمدتــا 
تجمالتــی وارد می شــد کــه بخــش خاصــی از 
آن بهــره می بردنــد امــا تمرکــز مــا در این دوره 
بــر این اســت کــه خودروهــای اقتصــادی برای 
اســتفاده عمــوم وارد شــود و هــم اینکــه ایــن 

نقیصه در کشور برطرف شود.
تعــداد  »چــه  اینکــه  بــه  پاســخ  در  وی 
خودرو وارد خواهد شــد؟« اظهار کرد: تنظیم 
تعداد خودروهای وارداتی متناســب با تنظیم 
بــازار خواهــد بــود. پنــج روش بــرای واردات 
طراحی شده که به زودی اطالع رسانی خواهد 
شــد. دولــت واردکننــده خــودرو نخواهــد بود، 

بلکه این واردکنندگان هســتند که مسئولیت 
را برعهــده خواهنــد داشــت. محدودیتــی برای 
واردات وجود ندارد و متناسب با نیاز و تقاضا 

بازار، واردات انجام خواهد شد.
مصوبه واردات خودرو هفته 

جاری نهایی خواهد شد
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت در رابطه 
بــا زمــان واردات خــودرو و اینکــه چــه افــرادی 
اعــالم  داشــت،  خواهنــد  واردات  صالحیــت 
کرد: مصوبه، هفته جاری نهایی خواهد شــد. 
هماهنگی ها با دســتگاه های مختلف در حال 
انجام اســت تا واردات در اســرع وقت صورت 
گیرد و اینطور نباشــد که ماه ها طول بکشــد. 
حتــی در حــال حاضر کــه مصوبه نهایــی تایید 
نشــده و هفتــه جاری بصورت رســمی مصوب 
خواهــد شــد، مســیرها کنتــرل شــده، موانــع 
احتمالی بر ســر واردات، ارزیابی شــده است. 
شــرایط تســهیل خواهــد شــد و تدابیــر الزم 

اتخاذ می شود.
شــرایطی  خــودرو  واردات  گفــت:  وی 
خواهد داشــت، شــرایط ســابق وجــود دارند و 
شــرایط جدیــدی نیــز اندیشــیده شــده اســت. 
وارداتــی  خودروهــای  طبیعتــا  مثــال  بطــور 
بایــد خدمــات پــس از فــروش داشــته باشــند 
یــا مســیرهای متفاوتــی در نظــر گرفتــه شــده 
بــوده،  قبــل  از  کــه  و صالحیت هایــی  اســت 
تداوم خواهد داشــت؛ امــا منابع تامین مالی، 
متنــوع شــده اســت و بخــش قابــل توجهی از 
طریــق منابــع خارجــی تامیــن خواهــد شــد تــا 

کمک کننده به تراز ارزی کشور نیز باشد.

بــه گفتــه رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران 
 FATF بــه  هنــوز  ایــران  چــون  لهســتان،  و 
نپیوســته  است، لهســتانی ها پیشنهاد دادند 
کــه اگر اتاق های مشــترک هر کشــوری بحث 
تائیدیــه را انجــام دهنــد، بانک هــا می تواننــد 
بــرای صادرکننــده یــا واردکننــده حســاب بــاز 
کنند در نتیجه بخشــی از مشکالت جابجایی 

پول این گونه حل خواهد شد.
رحیم بناموالیی درباره سفر اخیر هیاتی 
از تجــار لهســتان به ایران بــه ایلنا گفت: بعد 
از کرونا این اولین هیات اروپایی بود که وارد 
ایــران شــد. ایــن هیــات متخصــص در حــوزه 
فــوالد و فرآورده هــای آهــن بــود، بــا توجــه به 
اینکه لهســتان بیشــتر آهن و فوالد خود را از 
اوکرایــن و بــالروس تامین می کرد و شــرایطی 
کــه اکنــون پیــش آمده و اوضــاع آن منطقه را 
به هم ریخته است، آنها به دنبال خرید آهن 

از ایران و توسعه این بازار هستند.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و لهســتان 
با بیان اینکه این اتاق بیشــتر مشــوق  بخش 

خصوصــی در جهــت ایــن اســت کــه بــه جــای 
خام فروشی به سمت فروش محصول بروند، 
افــزود: از طــرف دیگــر پیشــنهاد دادیــم که در 
زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری در ایران 
کار شــود. بــا توجــه به اینکــه ۹ درصد معادن 
دنیــا در اختیــار کشــور و ثروت ملی اســت، از 
فرصت هایــی کــه پیــش می آیــد بــا یــک ســری 
جاذبــه بــرای ســرمایه گذاران خارجــی و ایجــاد 
امنیت از طرف دولت و ارتقای دیپلماسی مان 
در منطقــه اســتفاده کنیــم تــا مثــل گذشــته 
فرصت سوزی نشــود و سرمایه گذاران خارجی 

را تشویق به سرمایه گذاری در ایران کنیم.
مقــام  کــه  همان طــور  افــزود:  وی 
معظم رهبــری فرمودنــد، در داخــل کشــور بــا 
ارزش  می توانیــم  داشــته هایمان  بــه  توجــه 
افــزوده خوبــی داشــته باشــیم. بــه هــر حــال 
االن فرصــت خوبــی اســت کــه بحــث اقتصــاد 
مقاومتی را ســامان دهیم. مدیران ثابت قدم 
و خوش فکر و مدیرانی که درک ملی داشــته 
باشند می توانند کمک کنند تا از فرصت هایی 

کــه پیــش می آیــد اســتفاده کنیم. اگــر  ارزش 
از  مقــداری  قطعــا  ببریــم  بــاال  را  پــول  ملــی 
مشکالت معیشتی مردم نیز حل خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و لهســتان در 
ادامه تاکید کرد: توصیه من این است که این 
فرهنگ و ایده را جا بیاندازیم و در این زمینه 
چند قرارداد با لهســتان بســته شده  است. به 
هر حال فرصت بســیار خوبی اســت، چون بر 
اســاس اعــالم آمادگــی بخــش خصوصی، ۲5 
میلیــون تن بــرای ســال ۱4۰۱ و ۱4۰۲ ظرفیت 
تولید و صادرات فوالد را داریم. اگر مسئوالن 
کمــک و بــه بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه 
اعتمــاد کنند، می توانیم بحــث صادرات فوالد 
به لهستان و ایجاد ارزش افزوده را در کشور 

داشته باشیم.
وی افــزود: کارگر، مهندس و شــرکت های 
دانش بنیــان و اســتارت آپ هــا همــه می توانند 
در رونق این کار موثر باشــند. باید شــرکت های 
توسعه صادرات در هر استان تشکیل شود که 
جوان هــا ورود و ابتــکار عمــل را دســت بگیرند، 

همان کاری که ترک ها با دسترسی به بازارهای 
دنیــا کردنــد. البتــه درایــن شــرایط تحریم حتی 
ترکیه نمی تواند با کشور روسیه کار کند و چون 
ترکیه هم یک کشور اروپایی  محسوب می شود 

مجبور به عقب نشینی است.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و لهســتان 
در ادامــه تصریــح کــرد: موضــوع دیگــری کــه 
در ســفر اخیــر هیــات لهســتانی مطــرح شــد 
اینکــه؛ چــون ما هنوز به FATF نپیوســته ایم، 
لهســتانی ها پیشــنهاد دادند که اگــر اتاق های 
مشــترک هر کشــوری بحــث تائیدیــه را انجام 
دهنــد، بانک هــا می تواننــد بــرای صادرکننــده 
یــا واردکننــده حســاب بــاز کننــد، در نتیجــه 
بخشــی از مشــکالت جابجایــی پــول این گونــه 
حــل خواهــد شــد. بخشــی از مشــکالت بزرگ 
مــا بحــث FATF بــرای جابجایــی پول اســت و 
اگــر بخواهیــم از طریــق صراف هــا ایــن کار را 
انجــام دهیــم، چیــزی حــدود ۱۰ تــا ۱۲ درصــد 
هزینه اضافی دارد که روی قیمت تمام شــده 

اثر می گذارد.

ثبت سفارش در مبادی ورودی مبهم شد

خیز لهستانی ها برای خرید فوالد ایران

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: خودروهای وارداتی 
شهریور به ایران می رسند
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رئیسی: هرگز اجازه نخواهم 
داد مردم از طرح عادالنه سازی 

یارانه ها آسیب ببینند
بهمــن میــدان در حضــور بــا رئیسجمهــوری
تهــرانوبازدیــدازیکــیازمراکــزبــزرگتوزیــعمرغاز
نزدیــکبــامــردمگفتوگــووتاکیدکردکهتــامنزنده
باشــمبــههیــچوجهاجــازهنخواهمدادمــردمازطرح

عادالنهسازییارانههاآسیبببینند.
بــه گــزارش ایرنــا، آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی 
دیــروز بــا حضــور در میــدان بهمــن از مرکز بــزرگ توزیع 

مرغ در جنوب تهران بازدید کرد.
او همچنیــن در یکــی از فروشــگاه های زنجیــره ای 
حضــور یافــت و عالوه بــر گفت وگو با مــردم از نزدیک در 
جریــان وضعیت توزیع برخی کاالها و مشــکالت مربوط 

به آن قرار گرفت.
سیاســت مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه با 
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه به خود 
مــردم و افزایــش قیمــت رســمی ۴ کاالی اساســی مرغ، 
تخم مــرغ، روغــن و لبنیــات از پنجشــنبه هفته گذشــته 

آغاز شده است.
دولــت ســیزدهم بــرای اجــرای ایــن سیاســت مبلغ 
۴۰۰ هــزار تومــان بــه هر نفر در 3 دهک اول تا ســوم و 
مبلغ 3۰۰ هزار تومان به هر نفر از دهک چهارم تا نهم 

پرداخت کرده است.

 قرارداد بازسازی

پاالیشگاه ال پالیتو ونزوئال 
با یک شرکت ایرانی

شــرکتملــیمهندســیوســاختماننفــتایــران
بــهنیابــتازشــرکتمــادرتخصصــیپاالیــشوپخش
فرآوردههــاینفتــیایران،قراردادتعمیراتاساســیو
راهاندازیپاالیشگاهالپالیتودرونزوئالرابامبلغ۱۱۰

میلیونیورومنعقدکرد.
بــه گــزارش شــرکت ملــی مهندســی و ســاختمان 
نفت ایران، این قرارداد پس از مذاکرات و بررســی های 
انجام شــده در نیمه اردیبهشــت ماه جاری با حضور وزیر 
نفــت، معــاون وزیــر و مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخش و مدیرعامل شــرکت ملی مهندســی و ســاختمان 

نفت ایران در کشور ونزوئال منعقد شد.
فرهــاد احمــدی، مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخــش فرآورده هــای نفتــی، گفت: این قــرارداد با هدف 
تعمیرات اساســی، راه اندازی و تکمیل ظرفیت عملیاتی 
در  روز  در  بشــکه  هــزار  پاالیشــگاهی ۱۴۰  واحــد  یــک 
ونزوئــال )کــه اکنــون بــا ۵۰ درصــد ظرفیت خــود در حال 

بهره برداری است( امضا شده است. 
او افزود: منابع مالی این پروژه توسط شرکت نیکو 
تامیــن خواهــد شــد کــه قــرارداد مالــی آن نیــز فی مابین 

شرکت نیکو و شرکت ونزوئالیی امضا شده است.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت 
ایــران ادامــه داد: همچنین مقرر شــده اســت تا خوراک 
نفت خام این پاالیشــگاه هم با مشــارکت شــرکت ملی 

نفت ایران از طریق شرکت نیکو تامین شود.
قــرارداد  ایــن  اجــرای  احمــدی در خصــوص نحــوه 
تصریــح کــرد: پــس از امضــا ایــن قــرارداد، ما بــا یک تیم 
فنــی جهت تهیــه و تامین تجهیــزات الزم اقدام خواهیم 
کــرد و پــس از خریــد تجهیــزات یک تیــم عملیاتی جهت 
تعمیــرات اساســی و راه انــدازی واحــد بــه ونزوئــال اعزام 

خواهند شد.

 افزایش قدرت خرید

3 دهک کم درآمد با اصالح 
یارانه ها 

ســخنگویدولــتاعــالمکــردکــهمردمیســازی
یارانههــاقــدرتخریــدهمــهدهکهــاراافزایــشداد؛
دهــکاولبــا۹۲۳هــزارتومــانافزایــش،صدرنشــین

بازتوزیععادالنهیارانههااست.
بــه گــزارش ایرنــا، علــی بهادری جهرمــی در صفحه 
شــخصی خود در توئیتر نوشــت: مردمی ســازی یارانه ها 
قــدرت خریــد همه دهک ها را افزایش داد؛ دهک اول با 
۹۲3 هزار تومان افزایش، صدرنشــین بازتوزیع عادالنه 

یارانه هاست.

او افــزود: بــا اعــالم نــرخ جدیــد کاالهــای اساســی 
از ســوی اصنــاف و مقایســه ایــن ارقام با آخرین ســرانه 
مصرف و مبالغ واریز شــده به حســاب خانوارها، قدرت 

خرید همه ۹ دهک افزایش یافته است. 
اول  کــرد: ســه دهــک  دولــت تصریــح  ســخنگوی 
)اقشــار بــا کم تریــن درآمد( بــه طور میانگیــن ۸۰۴ هزار 

تومان افزایش قدرت خرید داشته اند.
بهــادری جهرمــی بیــان کــرد: دهــک اول تــا نهــم به 
ترتیــب ۹۲3 هــزار تومان، ۷۸3 هــزار تومان، ۷۰۶ هزار 
تومــان، ۲۹۱ هــزار تومان، ۲3۶ هــزار تومان، ۲3۴ هزار 
تومــان، ۱۵۰ هــزار تومــان، ۷۱ هــزار تومــان و ۱۸ هــزار 

تومان افزایش قدرت خرید پیدا کرده اند.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــرنفــتاعــالمکردکــهتاپایانامســال
۲۵طــرحعظیــمبــاســرمایهگذاری۳۰میلیــارد
دالریآغازمیشودکهدرزمینهافزایشتولید،
تامیــنامنیــتانــرژی،ایجــاداشــتغالوتکمیــل

زنجیرهارزشافزودهخواهدبود.
بــه گــزارش ایرنــا، نمایشــگاه نفــت امســال 
کــه مطابــق بــا دوره هــای پیــش از شــیوع بیماری 
کرونا اردیبهشت  برگزار می شود، دیروز با حضور 
وزیــر نفــت و مدیران ارشــد صنعــت نفت، رئیس 
و جمعــی از نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی 
در محــل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 

آغاز شد.
و  نفــت  ملــی  شــرکت  نمایشــگاه،  ایــن  در 
صنایــع باالدســتی در ســالن ۸ و ۹، دانشــگاه ها 
و مراکــز علمــی، اســتارت آپ ها، شــتاب دهنده ها 
و پارک هــای علــم و فنــاوری در ســالن ۱۰ و ۱۱، 
پتروشــیمی و صنایع مرتبط در ســالن A 3۸، گاز 
و صنایع مرتبط، لوله و پوشــش لوله و شــیرآالت 
در ســالن 3۸، پاالیــش و پخــش و صنایــع مرتبط 
 ،۲۷ ســالن  در  دوار  ماشــین های   ،۵ ســالن  در 
اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده هــای نفــت، گاز 
ایــران در ســالن ۷ و انجمن هــای  و پتروشــیمی 
تخصصــی نفــت و دیگــر شــرکت ها هــر یــک در 

سالن های جداگانه قرار گرفته اند.
ایــن نمایشــگاه کــه از ۲3 تا ۲۶ اردیبهشــت 
۱۴۰۱ در محــل نمایشــگاه های بین المللــی تهــران 
برگزار می شــود، هر روزه از ســاعت ۹ تا ۱۷ دایر 
است و میزبان ۱۲۰۰ شرکت داخلی و ۴۴ شرکت 
خارجــی یا نمایندگی شــرکت های خارجی خواهد 

بود.
شــرکت های حاضر در این دور از نمایشــگاه 
افــزون بــر شــرکت های ایرانــی، ملیت هایــی از ۱۱ 
کشــور جهــان شــامل ایتالیــا، اســپانیا، امــارات، 
کره جنوبــی، ســوئیس، آلمان، اوکرایــن، آفریقای 
همچنیــن  بــود؛  خواهنــد  بلژیــک  و  جنوبــی 
نماینــدگان بلندپایــه ای از شــرکت های خارجــی از 

این نمایشگاه بازدید می کنند.
از میــان ۹۰۸ غرفــه یــاد شــده، ۸۱۵ عنــوان 
بــه  مربــوط  عنــوان   ۲3 شــرکت ها،  بــه  مربــوط 
 ۷۰ پژوهشــی،  و  علمــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها 
شــرکت  دانش بنیــان، نوپــا و پارک هــای فنــاوری 

است.
از مجمــوع ۴۴ شــرکت خارجــی حاضــر در 
نفــت، ۱3 شــرکت  بیســت و ششــم  نمایشــگاه 
 ۱۹ و  خارجــی  نمایندگــی  شــرکت   ۱۲ خارجــی، 

شرکت داخلی ارزی – ریالی هستند.
نمایشگاه بیست وششم به شکل موضوعی 
مرتبــط   شــرکت های  و  اســت  شــده  دســته بندی 
در  تخصصــی  به صــورت  فعالیــت  حــوزه  هــر  بــا 
سالن های ویژه خود و متمرکز جانمایی شده اند.

در ایــن  دور از نمایشــگاه ۲3 دانشــگاه و 
مرکز پژوهشــی در کنار ۷۰ شــرکت دانش بنیان، 
نوپــا )اســتارت آپ( و پارک فنــاوری حضور دارند و 
تازه تریــن یافته هــا، محصــوالت و توانمندی هــای 
خــود را بــرای حل مشــکالت صنعــت نفت عرضه 

می کنند.
افزون بر این، در نمایشــگاه نفت، به عنوان 
یــک رویــه دائمــی، مدیــران ارشــد صنعــت نفــت 
برنامه هــای آینــده ایــن صنعــت را بــرای اصحــاب 
رســانه و کارشناســان عالقه منــد به تحــوالت این 
برنامه ریــزی  امــکان  تــا  می کننــد  بازگــو  صنعــت 
جملــه  از  مختلــف  طرف هــای  مشــارکت  بــرای 
بــزرگ و  ســرمایه گذاران، شــرکت های کوچــک و 
سازندگان تجهیزات و امثال آنها در این برنامه ها 

فراهم شود.
نمایشــگاه صنعــت نفــت یکــی از مهم تریــن 
و  فنــی  خدمــات  و  کاالهــا  بازاریابــی  محل هــای 
مهندســی شــرکت های ایرانی و خارجــی فعال در 
صنعت نفت ایران است و به همین دلیل همواره 

از این نمایشگاه استقبال فراوانی می شود.
بزرگ تریــن  نفــت  صنعــت  نمایشــگاه 
نمایشــگاه کشــور و نفــت خاورمیانــه اســت و در 
بررســی رونــد حرکــت شــرکت های حاضــر در این 
ایــن  ورود  و  توانمندی هــا  افزایــش  نمایشــگاه، 
شــرکت ها به حیطه های فتح نشده صنعت نفت 

به وضوح قابل مشاهده است.
بــزرگ  شــرکت های  نمایشــگاه،  ایــن  در 

بــزرگ  پیمانــکاران   ،)E&P(تولیــد و  اکتشــاف 
نفــت  بهره بــردار  شــرکت های   ،)  GC( عمومــی 
شــرکت های  ســرمایه گذار،  شــرکت های  گاز،  و 
تجهیــزات  تولیدکننــدگان  فراســاحل،  و   EPC

پمــپ،  )توربیــون،  دوار  ماشــین های  صنعتــی، 
و  تولیدکننــدگان شــیرآالت صنعتــی  کمپرســور( 
لولــه، تولیدکننــدگان تجهیزات بــرق و ابزار دقیق 
و مخابــرات، تولیدکننــدگان تجهیــزات فرآینــدی، 
صنایع پایین دستی در حوزه پاالیش و پتروشیمی 

و انجمن های تولیدی حضور فعالی دارند.
مذاکــرات دو جانبــه )B to B( و بازاریابــی 
کاالها و خدمات عرضه شده در این نمایشگاه از 
جمله فعالیت هایی است که در قالب این رویداد 

به صورت پرشمار انجام می شود.
جــواد اوجــی بــا اشــاره بــه اینکــه نمایشــگاه 
صنعــت نفــت میثــاق ســاالنه فعــاالن داخلــی و 
ایــن نمایشــگاه یکــی از  خارجــی اســت، افــزود: 

بزرگ ترین نمایشگاه های نفت جهان است.
نمایشــگاه  شــعار  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
تولیــد  دانش بنیــان؛  نفــت  »صنعــت  امســال، 
ایرانــی، صــادرات جهانــی« اســت، گفــت: در این 
نفــت  صنعــت  دیدگاه هــای  و  اولویت هــا  راســتا 

ترسیم شده است.
وزیــر نفــت تاکید کــرد: اولین مــورد که جزو 
برنامه های اصلی وزارت نفت است، دانش بنیان 
کــردن صنعــت نفــت و توجــه بــه ســاخت داخــل 
اســت کــه در همــه دنیــا نیــز صنعت نفــت جهان 
محل توسعه بسیاری از فناوری های جدید است. 

حضور۱۰۰شرکتدانشبنیان
درنمایشگاهنفت

اوجی ادامه داد: حضور بیش از ۱۰۰ شرکت 
دانش بنیــان و پــارک فنــاوری در ایــن نمایشــگاه 

نشان از جدیت وزارت نفت است.
او با بیان اینکه انتخاب شــعار ســال به نام 
تولید دانش بنیان اشــتغال آفرین نیز مســئولیت 
وزارت نفت را بیشــتر کرده و این رویکرد شعاری 
احــکام  و  برنامــه  نفــت  وزارت  گفــت:  نیســت، 
موردنیــاز بــرای تولید دانش بنیان و اشــتغال زایی 
در صنعــت نفــت را بــا معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری تهیــه کــرده کــه بــه زودی بــه 
تصویب هیات وزیران می رســد و برنامه وســیعی 
برای افزایش تولید دانش بنیان کردن و اشــتغال 

در دستور کار است. 
ســیزدهم  دولــت  در  افــزود:  نفــت  وزیــر 
فراخوانــی بــرای شــرکت های دانش بنیان منتشــر 
در  فراخــوان  ایــن  در  شــرکت   3۰۰ کــه  شــد 
زمینه هــای اولویــت دار و اشــتغال آفریــن ماننــد 
بهینه ســازی، احیای چاه های کم بازده و توســعه 

زنجیره ارزش مشارکت کردند. 
بــه گفته اوجــی، تکمیل زیســت بوم فناوری 

نفت به دنبال فعال کردن مراکز نوآوری در کنار 
دانشگاه ها و توسعه پارک های فناوری در دستور 

کار است. 
از  حمایــت  همچنیــن  داد:  ادامــه  او 
شــرکت های دانش بنیــان برای ســاخت بار اول با 
تمرکــز بــر کاالهــای اساســی و پر مصــرف صنعت 
نفــت که وابســتگی زیادی بــه واردات دارد نیز در 

حال انجام است.
وزیــر نفــت تاکیــد کــرد: دومیــن اولویــت و 
ســرمایه گذاری  بــه  توجــه  نفــت  وزارت  دیــدگاه 
تــا  زیــرا  اســت،  نفــت  صنعــت  در  توســعه  و 
ســرمایه گذاری انجام نشــود، بخش هــای تولیدی 
پویــا نخواهنــد شــد و فضــای کســب وکار بهبــود 

نمی یابد. 
اوجــی گفــت: عــدم تحقــق منابــع موردنیــاز 
برای توســعه صنعت نفت در ســال های گذشــته 
گاز  و  نفــت  تولیــد  در  مخاطــره  باعــث  نه تنهــا 
اســت، بلکه تهدیدی برای امنیت انرژی به شــمار 
در  توســعه  و  ســرمایه گذاری  بنابرایــن  مــی رود؛ 

اولویت اصلی قرار دارد.

امضای۵۰قراردادبهارزش
۱۶.۷میلیارددالر

اگــر به موقــع ســرمایه گذاری  او ادامــه داد: 
انجام نشود با کسری تراز مصرف و تولید مواجه 

می شویم.
افــزود:  ســیزدهم  دولــت  کابینــه  عضــو 
برنامه هایــی در ایــن زمینــه تدویــن شــده اســت 
از  بهره گیــری  بــا  ســیزدهم  دولــت  مــاه   ۹ در  و 
تــوان هلدینگ هــا، بانک هــا و شــرکت های بــزرگ 
 ۱۶.۷ ارزش  بــا  قــرارداد   ۵۰ بالغ بــر  بین المللــی 
میلیارد دالر منعقد شد که اولویت این قراردادها 
توسعه میادین مشترک، جمع آوری گازها همراه، 

توسعه زنجیره ارزش و. بوده است. 
اوجــی تاکیــد کرد: بر اســاس سیاســت های 
دولــت ســیزدهم، ۴۸ طــرح کالن و نیمه کالن در 
صنعــت نفت با ســرمایه گذاری ۱3 میلیارد دالری 
را تــا پایــان ســال جــاری تکمیــل و بــه بهره برداری 

می رسانیم. 
او گفــت: همچنیــن تــا پایان ســال ۲۵ طرح 
عظیــم بــا ســرمایه گذاری 3۰ میلیــارد دالری آغاز 
خواهــد شــد کــه در زمینــه افزایش تولیــد، تامین 
امنیــت انــرژی، ایجــاد اشــتغال و تکمیــل زنجیــره 

ارزش هستند.

صنعتنفتدرخطمقدمنبرد
تحریمهااست

وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه صنعــت نفت در 
خط مقدم نبرد تحریم ها قرار داردُ اضافه کرد: در 
بخش باالدســت توســعه میادین نفت و گاز و در 

پایین دست خطوط انتقال، ساخت پتروشیمی ها 
و پتروپاالیشــگاه ها بــا تنفــس خــوراک بــا هــدف 

مقابله با تحریم ها و دیپلماسی انرژی است.
اوجــی با اشــاره به اینکه با وجــود تحریم ها 
ظرفیت ساخت داخل در حال رشد است، گفت: 
این موضوع  نشــان دهنده شکست تحریم است 
را  نفــت  توســعه صنعــت  نتوانســته   تحریــم  و 

متوقف کند
او بــا تاکیــد بر اینکه ایــران ابتکار عمل را به 
دســت گرفتــه اســت، افــزود: در دولت ســیزدهم 
توانستیم صادرات خود را افزایش دهیم و وزارت 
نفــت بــه اذعــان ســازمان برنامه وبودجــه، وزارت 
اقتصــاد و بانک مرکــزی در ایفای تعهدات به ویژه 
در مــورد صــادرات نفــت در بودجــه ۱۴۰۰ موفــق 

بوده است. 
وزیــر نفــت ادامــه داد: حضــور ۴۴ شــرکت 
خارجــی در این نمایشــگاه جلوه ای از دیپلماســی 
انــرژی و تعامــالت خارجــی اســت. با فعــال کردن 
دیپلماســی انــرژی بــرای جــذب ســرمایه اقدامات 
خوبــی صــورت گرفتــه و بــا توجــه به نیــاز صنعت 
نفت از تمامی ســرمایه گذاران کشورهای دوست 

و همسو استقبال می کنیم.
اوجــی بیــان کرد: با توجه به بحــران انرژی جهان 
و افزایــش چشــمگیر تقاضــا ایــن ســرمایه گذاری، 

سرمایه گذاری سودآوری خواهد بود. 
او بــه بازگشــت ایــران بــه دیپلماســی انرژی 
منطقــه با احیای ســوآپ گاز اشــاره کــرد و افزود: 
ماننــد  کشــورهایی  بــا  موثــر  همــکاری  امــکان 
کشــورهای امریــکای التیــن کــه تــا پیــش از ایــن 
موردتوجه نبود در اختیار ایران قرار گرفته است.
بــه گفتــه وزیر نفــت، امــکان در اختیار قرار 
گرفتــن پاالیشــگاه های فــرا ســرزمینی و بازارهای 
جدید برای نفت و فراورده های نفتی ایران ایجاد 

شده است.
زمــان  هــر  کــرد:  تاکیــد  اوجــی  پایــان  در 
صنعــت نفــت در ایــران بــه حرکــت دربیایــد چرخ 
همــه صنایــع به حرکــت درمی آید و بــرای جوانان 

اشتغال و فرصت رشد ایجاد خواهد شد.

حکمرانیدقیقدرهدایتنفت
بهسمتسرمایهگذاریهای

مولدنداریم
نیــز  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
را  نفــت  از  حاصــل  ســرمایه  کــرد:  خاطرنشــان 
بخــش  مانــدگار،  ثروت هــای  ســمت  بــه  بایــد 
ســرمایه گذاری های  و  مولــد  ســرمایه گذاری های 
فزاینــده اقتصــادی در داخــل و خــارج از کشــور 
ببریــم امــا واقعیــت ایــن اســت که در این مســیر 

خام اندیشی داریم و حکمرانی دقیقی نداریم.
محمدباقــر قالیبــاف افــزود: امــروز هــم بــه 

بــا  بنیــان و  باانگیــزه و دانــش  نیروهــای جــوان 
غیــرت ایرانــی و اســالمی کــه در کنــار نیروهای با 
تجربه و شرکت های با قدمت زیاد برای استقالل 
کشور و برای عزت ایران اسالمی تالش می کنند، 

خداقوت می گویم.
او خاطرنشــان کــرد: مجلــس هــم بــا افتخار 
در مسیر  کمک و تسهیل گری و تنظیم گری برای 
تحــول در صنعــت نفــت و گاز کشــور در خدمــت 

یکایک شما مجاهدان این عرصه خواهد بود.
رئیــس مجلــس بــا بیــان چنــد نکتــه اظهــار 
داشت: حفظ معادن، نفت، گاز و انفال سرمایه ها 
و ثروت هــای بیــن نســلی از اولویت هاســت؛ امــا 
بــرای انجام آن با چالش های روبه رو هســتیم در 
کشــورهای پیشــرفته و در حــال پیشــرفت تجربه 
قطعی و مثبت وجود دارد از اینکه هر جا انتقال 
مســتقیم پول به چرخه اقتصاد کشــور وارد شود 

تورم زا بوده، هست و خواهد بود.
قالیبــاف افــزود: همــه بــاور داریــم و تجربــه 
کردیــم چــه قبــل از انقــالب کــه ســفیر یکــی از 
ابرقدرت ها برای نفت و ثروت این کشور تصمیم 
می گرفــت و اســتقاللی در ایــن زمینه نداشــتیم و 
چه امروز بعد از انقالب که وقتی درآمد مستقیم 
انفــال وارد بودجــه می شــود، نعمــت منابع را به 
نقمــت تبدیــل می کنیــم و امــروز هــم شــاهد آن 

هستیم.
و  زمینــی  زیــر  منابــع  کــرد:  تاکیــد  او 
تجدیدناپذیــر متعلــق بــه یک دولت نیســت بلکه 
متعلــق بــه همــه مــردم اســت. خــام فروشــی و 
هزینــه کــرد ایــن درآمــد طــوری کــه ۸۰ درصد آن 
در هزینه هــای جــاری کشــور اســت، بســیار بــد 
اســت و همــه ایــن را می گوییــم امــا در عین حال 
انجــام می دهیــم و بدتــر از آن خــام اندیشــی و 
بدحکمرانــی کــردن بر حــوزه صنعت نفت و گاز و 

انرژی در کشور است.
رئیــس مجلــس بــا بیــان اینکــه در حقیقــت 
بایــد از ثــروت حاصل از نفــت صیانت کنیم نه از 
خــود نفــت خــام، ادامه داد: اعداد و ارقام نشــان 
می دهد نفت رو به افول و گاز رو به رشد است. 
بایــد ایــن ثروت را خوب نگهداری کنیم و توســعه 
دهیــم. تجربــه تلخ گذشــته حســاب ارزی مقابل 
چشمان ماست که چگونه پول را به آنجا بردیم، 
هزینه کردیم و نتوانســتیم این ثروت بین نسلی 

را حفظ کنیم و افزایش دهیم.
ایــن ســرمایه  بایــد  کــرد:  قالیبــاف تصریــح 
بخــش  مانــدگار،  ثروت هــای  ســمت  بــه  را 
ســرمایه گذاری های مولــد و ســرمایه گذاری هــای 
فزاینــده اقتصــادی در داخــل و خــارج از کشــور 
ببریــم امــا واقعیــت ایــن اســت که در این مســیر 

خام اندیشی داریم و حکمرانی دقیقی نداریم.
وی یــادآور شــد: ایــن اشــکال را قبــل از هــر 
کســی به شــخص خودم و مسوولیت و جایگاهم 
در مجلــس می دانــم و ایــن موضــوع وظیفه ما در 
ســران قواســت چــون یکــی از وظایــف مــا اصــالح 

حکمرانی انرژی در بخش های مختلف است.
او بــا تأکیــد بــر بهینه ســازی مصــرف انرژی، 
بهبــود تــراز تولید و مصــرف در حامل هــای انرژی 
گفــت:  انــرژی،  یارانه هــای  کــردن  هدفمنــد  و 
چالش های بزرگ امروز که مردم را هم به زحمت 
مختلــف  در بخش هــای  ناتــرازی  ایــن  انداختــه، 
بودجــه، بانک هــا، انــرژی چــه در تولیــد و چــه در 

مصرف است.
رئیس مجلس افزود: امروز مجموعه انرژی 
فســیلی کشــور مورد اســتفاده در داخل بیش از 
۵ میلیــون بشــکه در روز اســت کــه اگــر در ۸۰ 
دالر در 3۶۵ روز ضــرب شــود، می بینیــم بیش از 
۱۵۹ میلیــارد دالر در ایــن زمینه هزینه می شــود. 
همچنیــن ناعدالتــی در مصــرف داریــم. برخی در 
کشــور ۲۰ برابر بقیه از انرژی  اســتفاده می کنند 
در حالی که این ســرمایه همه نســل ها در آینده 
اســت و عدالــت در اســتفاده انــرژی بایــد مــورد 

توجه قرار بگیرد.
بــه گفتــه قالیبــاف حداقــل ۶۰ میلیــارد دالر 
ایــن میــزان مصرفی را مــی توان اصالح کرد و این 
امــا حکمرانی هــای  ماســت؛  اختیــار  در  ظرفیــت 
ســنتی و غلط و بی توجهی ها از این ظرفیت های 
در دســت ما و بد اســتفاده کردن از آن اســت که 

نمی توانیم از انرژی نفت صیانت کنیم.

ایران خواستار روانسازی، حذف واسطه و کاهش 
تشریفات صدور روادید از سوی تاجیکستان 

ایرانیــان  و  مجلــس  کنســولی،  معــاون 
وزارت امور خارجه خواستار روانسازی، حذف 
واســطه و کاهش تشــریفات صدور روادید از 

سوی تاجیکستان شد. 
دربــاره  طــرف  دو  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
امــور کنســولی از جملــه روان ســازی صــدور 
روادیدهــای  گردشــگری، بازرگانــی و ســرمایه 
گذاری، حل مشــکالت دانشــجویی، گسترش 
همکاری هــای قضایــی و کنســولی، حمایــت از 
حقــوق اتبــاع و شــرکت های ایرانــی فعــال در  
تاجیکســتان، همــکاری دربــاره مهاجرت هــای 
بــا  مبــارزه  و  انســان  قاچــاق  غیرقانونــی، 
تروریســم و همچنیــن تابعیــت مذاکره کردند 

و به توافق دست یافتند.  
طــرف تاجیک اعالم کرد با پایان شــرایط 
کرونایــی و عادی شــدن وضعیت تردد، صدور 
روادیــد الکترونیــک بــرای شــهروندان ایران را 

آغاز کرده است. 
طــرف ایرانــی نیــز خواســتار روانســازی، 
حــذف واســطه و کاهــش تشــریفات صــدور 

روادید شد. 
دو طرف توافق کردند در چارچوب گفت 
وگوهــای کنســولی طرحی را بــرای لغو روادید 
گردشگری بین دو کشور ارائه و مورد بررسی 

قرار دهند.
گفتنی اســت، پنجمین اجالس مشترک 
کنســولی جمهوری اســالمی ایــران و جمهوری 
پایتخــت  دوشــنبه  شــهر  در  تاجیکســتان 
اجــالس  ایــن  در  شــد،  برگــزار  تاجیکســتان 
علیرضــا بیکدلی، معاون کنســولی، مجلس و 
ایرانیان وزارت امور خارجه و شــرف شــیرعلی 
زاده، معاون اقتصادی و کنسولی وزارت امور 
خارجه تاجیکستان و کارشناسان کنسولی دو 

کشور حضور داشتند.

ســازمان رئیــس و نیــرو وزیــر معــاون
انرژیهــایتجدیدپذیــروبهــرهوریانــرژیبــرق
)ســاتبا(اعــالمکــردکــهطبــقهدفگــذاریشــده
انــرژی مــگاوات هــزار ۱۰ ســیزدهم دولــت در
تجدیدپذیــردرســطحکشــورتولیــدخواهدشــد
کــهســهمســال۱۴۰۱بــاکمــکمجلــستصویب

شدهاست.
در  کمانــی  محمــود  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
مراســم انعقــاد تفاهــم نامه احــداث نیروگاه های 
تجدیدپذیــر در ایــن اســتان بــا اشــاره بــه احــداث 
نیروگاه هــای خورشــیدی در ســطح کشــور گفت: 
بــر ایــن اســاس  ایجــاد ۴ هــزار مــگاوات نیــروگاه 
خورشــیدی بــه تصویب رســید کــه مجوزهای الزم 
آن از شورای اقتصاد اخذ شده و همچنین منابع 
الزم بــرای ایجــاد زیرســاخت های مــورد نیــاز در 

بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است.
ایــن  در  ســرمایه گذار  مجموعه هــای  از  او 
حــوزه بــه ویژه بــرق منطقه ای، توزیــع نیروی برق 

و اســتانداری خواســت در ایــن حــوزه همــکاری و 
مشــارکت بیشــتری داشته باشــند و به عبارتی از 
فرصت به وجود آمده نهایت اســتفاده را داشــته 

باشند.
معــاون وزیــر نیــرو و رئیــس ســاتبا بــا بیــان 
ایــن  مناقضــه  اســناد  و  تضمیــن   اکنــون  اینکــه 
مهــم نهایــی شــده اســت، ادامــه داد: آن چیــزی 
بــوده  مهــم   منقاصــه  و  اســناد  بحــث  در  کــه 

ساختگاه هاست.
کمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدل ما 
ســاختگاه ها را  بــه مناقصــه مــی گذاریــم، اظهــار 
کــرد: در مدل هــای قبلــی ســرمایه گذار خــود بــه 
تامیــن زمیــن و اخذ مجوزهــای الزم اقدام می کرد 
کــه در ایــن مــدل بــا کمــک اســتانداری ها، بــرق 
منطقــه ای توزیــع نیــروی بــرق ایــن ســاختگاه ها 
مناقصــه  بــه  را  آن هــا  و  می کنیــم  مشــخص  را 

می گذاریم.
او در مــورد اجــرای ایــن مــدل افــزود: حیــن 

زمیــن  انتخــاب  بــرای  الزم  ویژگی هــای  کار  ایــن 
نیروگاه هــای تجدیدپذیــر مــد نظــر قــرار می گیــرد 
کیفیــت  انــرژی،  بــه  پتانســیل  تبدیــل  از جملــه 
برخــورداری الزم بــرای اتصــال بــه شــبکه فعــال، 
نبــود معــارض زمیــن، و مباحــث دیگــری را در بــر 

می گیرد.
معــاون وزیــر نیــرو و رئیــس ســاتبا بــا بیــان 
اینکــه وقتــی ســاختگاهها بــه مناقصــه گذاشــته 
می شــود، تفاهم نامه ای با اســتانداری ها به امضا 
می رســد، گفــت: معنــی انجام این کار این اســت 
مجموعه حاکمیتی زمین را در اختیار سرمایه گذار 
قرار می دهد و از این مجموعه پذیرفتنی نیســت 
کــه یــک نهاد اعالم کند کــه زمین مورد نظر دچار 

مشکالتی است. 
کمانی از متولیان امر خواست در مرحله نهایی 
همان مشــخص شــدن ســاختگاه ها  همکاری های 
الزم داشــته باشــند تــا بــا تایید مهم ترین مســئول 

استانی کارها شتاب  بیشتری داشته باشد.

۱۰هزارمگاواتانرژیتجدیدپذیردردولتسیزدهمتولیدخواهدشد

اجرای۲۵طرحکالننفتیباسرمایهگذاری۳۰میلیارددالری
درسال۱۴۰۱
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

بررسی شائبه بروز تخلف 
در نحوه برگزاری مجمع 

فوق العاده بیمه ملت 
تعدادی از مدیران بیمه ملت اظهار کردند شرایط 
و ضوابــط برگــزاری مجمــع بیمــه ملــت رعایت نشــده و 
بــه همیــن دلیــل آنهــا منتظــر ابطــال مجمع بیمــه ملت 

هستند!
الفباخبــر،  گــزارش  بــه 
در این رابطه بررســی ها 
نشان می دهد این ادعا 
قانونــی  تشــریفات  کــه 
رعایــت نگردیده صحیح 
قابــل  نکتــه  امــا  اســت 
توجه اینکه عدم رعایت 
مراحل قانونی دلیلی بر 
ابطــال مجمــع فــوق العاده بیمه ملت نیســت و چنانچه 
شکوائیه ای در وزارت کار وصول شود رای قانونی مرجع 
صالحیتــدار نهایتاً تجدید مجمع اســت اما ابطال مجمع 

برگزار شده محلی از اعراب ندارد.
بنابراین و با توجه به کشــف رای ســهامداران بیمه 
ملــت تجدیــد برگزاری مجمع فوق العــاده نیز تاثیری در 
ترکیــب هیــات مدیــره نخواهــد داشــت و فقــط امــورات 

شرکت را دچار اختالل خواهد کرد.  
فلذا بنظر می رسد مدیران و ذی نفعان بیمه ملت 
بایــد توجــه داشــته باشــند کــه وزن علمی هیــات مدیره 
افزایش یافته و این نکته قابل کتمان و انکار نیســت و 
از طرفــی احتــرام بــه نظر جمعــی ســهامداران مهم تر از 
رعایــت کــردن یا نکردن تشــریفات قانونی اســت و بهتر 
اســت صــرف نظــر از تفــاوت ســلیقه ها به هیــات مدیره 

جدید کمک کنند تا برنامه های خود را شروع کنند.

انتصاب نخستین مدیر زن 
در باالترین مقام اجرایی 

بیمه ایران استان سیستان 
و بلوچستان

رای نخســتین بار در بیمــه ایــران یکــی از بانــوان 
همــکار بــه عنــوان باالتریــن مقــام اجرایی بیمه اســتان 

منصوب شد.
ســاعدی  مهدیــه 
کــه پیــش از این رییس 
شــعبه زاهــدان بــود، با 
شــریفی  حســن  حکــم 
رئیــس  و  مدیرعامــل 
هیأت مدیره بیمه ایران 
سرپرســت  ســمت  بــه 
بیمــه  ســهامی  شــرکت 
ایران استان پهناور سیستان و بلوچستان منصوب شد.
در مراســم معارفــه ایشــان کــه بــا حضــور حســن 
شــریفی برگزار شــد، مدیرعامل بیمه ایران  در سخنانی 
با اشــاره به اینکه در راســتای سیاســتهای دولت مردمی 
و با هدف تکریم مقام واالی زن در نظام تصمیم گیری 
شــرکت این انتصاب صورت گرفته است،افزود: انتخاب 
»ســاعدی« اولین قدم برای هموار نمودن مسیر صعود 

و ترقی سازمانی بانوان همکار است.
رییس هیأت مدیره بیمه ایران در ادامه اضافه کرد: 
بــه دلیــل تدابیــر و تالش های قابل ســتایش » راســتگو« 
مدیــر کل قبلــی اســتان، فضــای همدلــی خوبــی میــان 
همــکاران بوجــود آمــده اســت و همین موضــوع وظیفه و 

رسالت مدیرکل جدید را سنگین تر از قبل می کند.
 

وثیقه گیری سهام برای دریافت 
وام در بانک قرض الحسنه مهر 

ایران عملیاتی می شود
بــرای اولیــن بــار در نظــام بانکــی کشــور، طــرح 
بانــک  در  وام  دریافــت  بــرای  ســهام  وثیقه گیــری 

قرض الحسنه مهر ایران عملیاتی می شود.
بانــک قرض الحســنه  گــزارش روابــط عمومــی  بــه 
»محمــد  ایــران،  مهــر 
حسنلو« معاون شرکت 
مرکــزی  ســپرده گذاری 
گفــت: وثیقه قرار دادن 
دارایی سهام افراد برای 
دریافــت وام با همکاری 
قرض الحســنه  بانــک   ۲
ملــی  و  ایــران  مهــر 

عملیاتی می شود.
حسنلو گفت: در تالش هستیم زیر ساخت وثیقه 
قــرار گرفتــن همــه نمادهــا یا همه ســهام ســهامداران را 
آمــاده کنیــم و به صورت الکترونیکــی در اختیار بانک ها 
قرار دهیم تا آن ها بتوانند به پشــتوانه وثیقه ســهام به 

سهامداران تسهیالت ارائه دهند.
وی افــزود: بانــک قرض الحســنه مهر ایــران و بانک 
ملی در این زمینه پیشــتاز هســتند و به زودی با فراهم 
شدن بسترهای قانونی، این دو بانک ارائه تسهیالت را 

آغاز خواهند کرد.
حســنلو اضافــه کــرد: آن چیــزی کــه بــرای شــرکت 
ســپرده گذاری مهم است احراز هویت سهامداران است 
کــه بــه صــورت کامــالً الکترونیکــی انجــام خواهد شــد و 

نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود.
معــاون شــرکت ســپرده گذاری مرکزی گفــت: همه 
کســانی که می خواهند از این تســهیالت اســتفاده کنند 

حتماً باید در سامانه سجام ثبت نام کرده باشند.
وی افــزود: در جریــان اجــرای ایــن طــرح، مشــتری 
می تواند آن ســهامی که می خواهد وثیقه شــود و تعداد 
آنها را از طریق سامانه انتخاب کند و ما این درخواست 
را به بانک ارســال می کنیم تا بقیه مراحل وثیقه ســهام 

انجام شود.

شبکه بانکی آماده اجرای 
نحوه جدید پرداخت چک 

برگشتی است
بــر اســاس اعــام معــاون فناوری هــای نوین بانک 
مرکــزی طــرح نحــوه جدیــد پرداخــت چــک برگشــتی در 

شبکه بانکی اجرایی می گردد.
مهــران محرمیــان در توضیح اجرای آزمایشــی طرح 

یــاد شــده تصریــح کرد: 
آزمایشی بودن طرح یاد 
شــده، ایــن گونه اســت 
محــدودی  فرصــت  کــه 
باقــی  بانــک  پنــج  بــرای 
گرفتــه  نظــر  در  مانــده 
شــده تا در اســرع وقت 
را  الزم  آزمایش هــای 
ایــن  راه انــدازی  بــرای 

ســرویس انجــام دهنــد. عــالوه بــر ایــن، از آنجایــی کــه 
تعداد چک های برگشتی در روز باالست، ضروری است 
کــه از عملکــرد زیرســاخت های فنــی اطمینــان حاصــل 
کنیــم. لــذا فرصــت آزمایشــی در نظــر گرفته شــده برای 
این طرح، دو هفته اســت و ســپس این مهم برای تمام 
شبکه بانکی و تمام چک های برگشتی اعمال می شود.

وی گفــت: اگــر چک فردی برگشــت خورده باشــد، 
مبلــغ مــورد نظــر از همه حســاب های شــخص در همان 
بانک برداشت می شود. در مرحله بعدی به میزان مبلغ 
کســری چک برگشــتی ســایر حســاب های فرد در شبکه 
بانکــی بــه ترتیــب بیشــترین بــه کمترین مانده مســدود 
 و ســپس مراحــل قانونــی از ســوی قــوه قضائیــه انجــام

می شود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره نحوه 
مســدودی حســاب های فــرد صادرکننــده چک برگشــتی 
عنوان کرد: باتوجه به اینکه ماده 5 مکرر قانون اصالح 
قانــون صــدور چــک، مــواردی را بــرای شــخصی کــه چک 
وی برگشــت می خــورد در نظــر گرفتــه اســت یکی از این 
مــوارد کســر مانــده چــک برگشــتی از کلیه حســاب های 
صادرکننده چک در شــبکه بانکی اســت. در حال حاضر 
بخشــی از ایــن قانــون در حال اجراســت. بدین معنا که 
اگر فردی در یک بانک دسته چکی داشته باشد و چک 
او برگشت بخورد، از تمام حساب هایش در همان بانک 
مبلغ مربوطه برداشت و چک اگر مبلغش کفایت کرد، 

پاس می شود.
مهــران محرمیــان یــادآور شــد: در قســمت دیگــر 
قانون عنوان شده است که به میزان مبلغ کسری چک 
برگشــتی، ســایر حســاب های صادرکننده چک برگشــتی 
در تمــام شــبکه بانکــی مســدود شــود و در نهایــت روال 
قانونی از سوی قوه قضائیه برای برداشت از آن حساب 
طــی شــود. بنابرایــن اگــر فــردی در پنــج بانــک حســاب 
دارد و در بانــک اول چــک وی برگشــت می خــورد، مانده 
تمــام حســاب ها احصــا می شــود و در مرحلــه بعــدی بــه 
ترتیبی که از بیشــترین به کمترین مانده اســت،  کسری 

موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.

راهبرد بانک کشاورزی 
کسب جایگاه برتر در نظام 

بانکی است
سرپرســت بانــک کشــاورزی وعــده داد بــا توجــه 
بــه اهــداف بلندمدت تعیین شــده و بــا وجود نیروهای 
توانمند، طی چند ســال آینده به بانک نخســت کشــور 

تبدیل خواهیم شد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل 

بانــک کشــاورزی،مهدی 
در  کــه  رضایــی 
هم اندیشی مدیران این 
بانک سخن می گفت،با 
بیــان این مطلــب اظهار 
داشت: بانک کشاورزی 
و  ســاختاری  لحــاظ  بــه 
ظرفیــت  زیرســاختی 
فوق العــاده ای دارد و بــا 

وجــود نیروهــای توانمنــد و کارآمد طی چند ســال آینده 
می تواند به بانک نخست کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر امنیت غذایی 
یکــی از مهم تریــن موضوعــات اســت و بانــک کشــاورزی 
نخســتین بانکی اســت که از آن انتظار حمایت و کمک 
همــه جانبــه دارنــد، گفــت: بایــد برنامه ریزی کنیــم تا بر 
اســاس برنامــه چهارســاله  تدویــن شــده بــرای بانک، به 

جایگاه مدنظر خود دست یابیم.
رضایــی بــا بیــان اینکــه رویکــرد مدیریتــی در بانــک 
کشــاورزی عارضه یابــی سیســتمی اســت اضافــه کــرد: 
مدیران اســتانی هر چه بیشــتر مشــکالت و چالش ها را 
شناســایی کنندتــا برمبنــای آن بتوانیم در ســتاد مرکزی 

بانک خدمت رسانی بهتری به آنان ارائه کنیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش ضمن تشــریح 
رویکــرد فعالیــت مدیریتــی در بانــک کشــاورزی و نقش 
کارکنــان ســطوح مختلــف در آن تصریــح کــرد:در چنین 
مشــکالت  تمــام  سیســتمی  صــورت  بــه  بایــد  فضایــی 
شناســایی و ریشــه یابــی شــده و پــس از جمــع بنــدی 
راهــکاری  آن  مشــکالت،برای  و  چالش هــا  بررســی  و 

اندیشیده شود.

چنــد ســال پیــش کــه ارزهــای دیجیتال 
بدون ارزش فیزیکی و پشــتوانه خاصی برای 
اولیــن بــار بــه وجود آمدنــد، اغلــب دولت ها 
مواجهــه مثبتــی بــا آن نداشــتند. بــا گذشــت 
زمان و فراگیر شدن هر چه بیشتر تکنولوژی 
باک\چین و ارزهای دیجیتال، حاال دولت ها 
برای استفاده از مزایای آن به فکر ایجاد ارز 

دیجیتال ملی افتادند.
از  یــا CBDC نوعــی  ارز دیجیتــال ملــی 
بانــک  توســط  کــه  اســت  دیجیتالــی  ارزهــای 
مرکــزی هــر کشــور صــادر می شــود و اغلــب 
در معامــالت بین المللــی بیــن کشــورها مــورد 

استفاده قرار می گیرد.
ســایر  بــه  شــبیه  ملــی  دیجیتــال  ارز 
رمزارزهاست با این تفاوت که مانند رمزارزها 
بی پشــتوانه نیســتند و در مواردی هم از هیچ 
گونــه دفتــر کل توزیــع شــده مثل بــالک چین 
اســتفاده نمی کنند. درواقع می شود گفت که 
ارز دیجیتــال ملــی چیــزی بیــن پــول ســنتی و 

رمزارزهای دیجیتالی است. 
مزایــا و معایــب راه انــدازی CBCD هــا در 
حــال حاضــر در بیــش از 80 کشــور در حــال 
بررســی اســت و در بعضــی از کشــورها مثــل 
چیــن، نیجریــه و باهامــا، بانــک مرکــزی بــرای 
اولین بار در  آوریل ســال ۲0۲۲ ارز دیجیتال 

ملی را راه اندازی کرده است.
فینوپیــا،  گــزارش  بــه 
ایــران هــم از ایــن جریانــی کــه 
حــال شــکل گیری  در  دنیــا  در 
اســت عقــب نمانــده و در چند 
ارز  آزمایشــی  فــاز  آینــده  مــاه 
»رمــز  نــام  بــا  ملــی  دیجیتــال 
ریــال« را بــه مــدت 6 مــاه اجرا 

می کند.
جزئیــات ایــن طــرح هنوز 

کامــال مشــخص نیســت امــا بنــا بــر گفته هــا 
رمــز ریــال اســتفاده عمومــی دارد و به صورت 
اسکناس در فضای دیجیتال منتشر می شود.

 مزایا و معایب
 ارز دیجیتال ملی

 یکــی از مزایــای راه انــدازی ارز دیجیتــال 
ملــی ایــن اســت کــه در تراکنش هــای مالــی 

بــه جــای متکــی شــدن بــه واســطه هایی مثــل 
بانــک، پرداخت هــا بــه صــورت مســتقیم بیــن 
انجــام  لحظــه  در  گیرنــده  و  پرداخت کننــده 
می شود؛ به همین دلیل فرایند کلی تراکنش 
کاهــش  آن  و هزینه هــای  ســاده تر می شــود 
عــالوه  حــذف می شــوند.  کامــال  یــا  می یابنــد 
امــکان  ایــن   CBDC ایــن،  بــر 
را بــرای بانــک مرکــزی فراهــم 
می کنــد که با نظــارت و ردیابی 
فعالیت هــای  از  تراکنش هــای 
غیــر قانونی، فرارهای مالیاتی، 
تمــام  کل  در  و  پول شــویی 

جرایم مالی جلوگیری کند.
ملــی  دیجیتــال  ارزهــای 
صــادر  مرکــزی  بانک هــای  کــه 
می کننــد جایگزین مدرنی برای 
پول نقد فیزیکی اســت. به عالوه برای بهبود 
سیاســت های پولی در مراحل آزمایشی، برای 
CBDC یــک تاریــخ انقضا در نظر گرفته شــده 

کــه باعــث می شــود مــردم بــه خرج کــردن آن 
تشــویق شــوند و مشــکالت ناشــی از انباشت 

سرمایه به وجود نیاید. 
ویژگی هــای  کنــار  در  طــرح  ایــن  شــاید 
مثبتــی که گفتیم، مزیت های دیگری هم مثل 

اصالح نظام بانکی کشــورها، رشــد اقتصادی، 
افزایــش کارایی تراکنش ها و... داشــته باشــد 
اما در کنار همه این مزیت های بالقوه معایبی 

هم دارد که نباید به آن ها بی توجه بود.
بــودن  متمرکــز  CBDC هــا  عیــب  اولیــن 
آن هاســت. چــون ارز دیجیتــال ملــی از نــوع 
متمرکــز اســت، نهــاد نظارتــی )بانــک مرکزی( 
می توانــد به راحتــی پــول را از حســابی حــذف 
یــا اضافــه کنــد. امــا در رمزارزهایــی مثل بیت 
کوین که بر پایه بالک چین و دفتر کل توزیع 
شــده هســتند این اتفاق نمی افتــد مگر اینکه 
توافــق داشــته  از 50 درصــد ماینرهــا  بیــش 
باشــند. ایــن ویژگــی CBDC  بــا تمرکززدایی و 
توزیع پذیری سیســتمی مثل بالک چین کامال 

در تضاد است.
حــذف  نگرانی هــا،  از  دیگــر  یکــی 
اســت.  بانکــی  سیســتم  از  ســپرده گذاران 
دلیلــش هــم روشــن اســت؛ ســپرده ها یکــی 
از منابــع پولــی بانک هــا هســتند کــه بانک به 
واســطه آن هــا وام و تســهیالت مــورد نیــاز را 
بــه مــردم می دهد و در ازای آن ســود دریافت 
می کند. حاال اگر کســی به جای سپرده گذاری 
در بانک، CBDC بخرد هیچ سودی عاید بانک 

نمی شود.

از طرفی ممکن اســت ایمنی و نقدینگی 
ارز دیجیتال ملی افراد زیادی را به خود جذب 
مالــی  باعــث تضعیــف موقعیت هــای  و  کنــد 

بانک و کاهش تعداد آن ها شود.
در آخر هم اگر اجرای CBDC از حفاظت 
برخــوردار  افــراد  خصوصــی  حریــم  از  کافــی 
پولــی  مســیرهای  ردیابــی  همیــن  نباشــد، 
می توانــد باعــث از بین رفتــن حریم خصوصی 

مالی افراد شود.
با همه این مزایا و معایب، راه اندازی ارز 
دیجیتال ملی در کنار آموزش و فرهنگ سازی 
می تواند شروع خوبی برای تحول در سیستم 

بانکداری سنتی باشد.
رمــز  ببینیــم  تــا  هســتیم  منتظــر  حــاال 
ریــال طراحــی شــده توســط بانــک مرکــزی بــا 
چــه قوانینــی عرضــه خواهد شــد و چطور این 

معایب را پوشش خواهد داد.
هرچنــد هنــوز ارزهــای دیجیتــال ملی با 
اســتقبال مواجــه نشــده اند امــا اگــر دولت هــا 
را بپذیرنــد و  ارزهــا  ایــن  مزیت هــای واقعــی 
اجازه دهند بخشــی از جامعه به ویژه جامعه 
کاربــران دنیــای دیجیتــال ارزی متناســب بــا 
قطعــاً  باشــند،  داشــته  خودشــان  نیازهــای 

استقبال دور از انتظار نیست.

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه با اشــاره به تصمیم صندوق توسعه 
بــازار  در  بــه ســرمایه گذاری مســتقیم  ملــی 
ســهام اعــام کــرد کــه صنــدوق توســعه ملی 
در ازای ســود از پیــش تعییــن شــده نســبت 
بــه ســرمایه گذاری ۱۲ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد 

تومانی در بازار سهام اقدام کرده است.
امیرمهدی صبائی در گفت و گو با ایسنا، 
بــا اشــاره بــه اینکــه صنــدوق توســعه ملــی در 
ازای ســود از پیــش تعییــن شــده نســبت بــه 
ســرمایه گذاری ۱۲ هــزار و 500 میلیارد تومان 
در بازار سهام اقدام کرده است، اظهار کرد: از 
آنجائی که صندوق توســعه ملی ســرمایه گذار 
است، ماهیت قراردادی که با امضای صندوق 
تثبیت بازار ســرمایه رســیده، محرمانه است؛ 
یعنــی مبادلــه قــرارداد بــه صــورت محرمانــه 

انجــام شــده اســت؛ هرچنــد کــه صورت هــای 
مالــی صندوق تثبیت طبــق برنامه ریزی انجام 
شــده و پــس از اخــذ مجوزهــای مربوطــه قرار 
است به زودی افشا شود و پس از آن نرخ و 
شــرایط قرارداد در یادداشــت های صورت های 

مالی منتشر شده قابل مالحظه است.
توســعه  صنــدوق  اینکــه  درمــورد  وی 
ملــی اعــالم کرده اســت قصــد دارد به صورت 
ســرمایه گذاری  ســرمایه،  بــازار  در  مســتقیم 
سیاســت گذاری  صنــدوق  ایــن  گفــت:  کنــد، 
کــرده اســت تــا عــالوه بــر منابعــی کــه تحــت 
عنــوان معــادل ریالی یک درصد از منابع خود 
کــرده،  ســپرده گذاری  تثبیــت  صنــدوق  در  را 
اوراق  بــورس  در  دیگــری  ســرمایه گذاری های 
در  تثبیــت  صنــدوق   و  دهــد  انجــام  بهــادار 
جایگاهــی قــرار نــدارد که در مــورد کم و کیف 

ســرمایه گذاری صنــدوق توســعه ملــی توضیح 
دهد اما به طور کلی صندوق تثبیت می تواند 
ابزاری برای تسهیل این سرمایه گذاری باشد.

رئیــس هیات عامل صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه درمــورد مبالغــی که صندوق توســعه 
تثبیــت  بــه حســاب صنــدوق   تاکنــون  ملــی 
بــازار ســرمایه واریز کرده اســت، توضیح داد: 
اســت معــادل  ملــی مقــرر  توســعه  صنــدوق 
ریالی 5۱0 میلیون دالر را به حســاب صندوق  
تثبیــت واریــز کنــد. تاکنــون ۳۹8۴ میلیــارد 
تومــان معــادل حــدود  ۱68 میلیــون دالر بــه 
حســاب صنــدوق تثبیــت واریــز شــده اســت. 
درواقــع صندوق تثبیت ریــال دریافت کرد اما 
تســعیر و تبدیل آن  بر اســاس نرخ ETS روز 
واریــز یــا همان ســامانه معامــالت الکترونیک 

بانک مرکزی بود.

قالــب  در  نیــز  مابقــی  داد:  ادامــه  وی 
واریزهــای مرحلــه ای ماهانــه تــا ســقف 650 
میلیــارد تومــان هرمــاه پرداخــت خواهــد شــد 
میلیــون دالر   5۱0 ریالــی  معــادل  تــا ســقف 
تکمیل شود. مابقی بر اساس نرخ روز حدود 
8500 میلیــارد تومــان باقی مانده اســت و به 
عبارت دیگر اگر نرخ ETS تغییر نکند، 8500 
میلیــارد تومــان دیگــر باید به صنــدوق تثبیت 

واریز شود.
صبائــی افزود: واریز ماهانه در فروردین 
و اردیبهشــت هــم انجــام می شــود؛ بنابرایــن  
صندوق تثبیت به نقدینگی جدید مجهز شــد 

و این روند به صورت ماهیانه ادامه دارد.
ایــن مبالــغ در روزهایــی  بــه گفتــه وی 
کــه بازار شــرایط مســاعد ندارد بــه کمک بازار 

سرمایه خواهد آمد.

بازار ســرمایه برای ســومین هفته پیاپی 
روند صعودی خود را حفظ کرده اســت. این 
مســاله که با ورود پول حقیقی همراه بوده، 
رونــدی  شــکل گیری  تائیدکننــده  می توانــد 
برخــاف آنچــه در ســال 99 و ۱4۰۰ رخ داده 

است، باشد.
بــه گــزارش فــارس، شــاخص کل بورس 
باالتریــن  بــه  طــی معامــالت هفتــه گذشــته 
رقــم در 8 مــاه اخیــر خــود صعــود کــرد. البتــه 
شکســته شــدن مقاومــت یک میلیــون و 560 
هــزار واحــدی در معامالت روز چهارشــنبه نیز 
کمک قابل توجهی به معامالت روزهای آینده 

خواهد کرد.
ایــران  اقتصــاد  از  ترجیحــی  ارز  حــذف 
اســت  بــوده  مهمتریــن خبــر هفتــه گذشــته 
و  زراعــت  گــروه  نمادهــای  رشــد  باعــث  کــه 
کشــاورزی شــده اســت. در صورتی که همین 
رونــد ادامه دار باشــد، می تــوان گفت: جراحی 
بــرای  خوبــی  خبــر  می توانــد  کشــور  اقتصــاد 
قیمت گــذاری  و  باشــد  بورســی  شــرکت های 
بــالی  گذشــته  ســال های  در  کــه  دســتوری 
جــان بورس شــده بــود، به صورت آهســته از 
سیاســت گذاری اقتصادی کشور خارج شده و 

می توان امیدوار به روزهای آینده بود.

بــه نظــر مــی  رســد یکــی از مزیــت  هــای 
دســت  کوتاهــی  تومانــی،   ۴۲00 ارز  حــذف 
دالالن از کاالهایــی اســت کــه ایــن ارز به آنها 
اختصاص داده می  شد. مهم ترین تبعات این 
اتفــاق، پاییــن نگــه داشــتن و مصنوعــی بودن 
قیمــت محصــوالت بــود کــه منجر بــه افزایش 
قاچــاق در برخــی از اقــالم، افزایــش مصــرف و 
کاهــش عرضه در بازار این کاالها شــد. حذف 
بــه  منجــر  حتــم  طــور  بــه   تومانــی  ارز ۴۲00 
شــفافیت و تک نرخی شدن، حرکت دولت به 
سمت اقتصاد آزاد و دوری از اقتصاد دستوری 
خواهــد شــد کــه این امر کمک زیــادی به روند 
معامــالت بــازار ســرمایه دارد و نخســتین گام 

مثبت در مسیر این بازار خواهد بود.

 رشد ۲.3 درصدی 
شاخص کل بورس

رونــد صعــودی شــاخص کل بــورس در 
در  داشــت.  ادامــه  اردیبهشــت  ســوم  هفتــه 
اولین روز کاری هفته شــاخص رشــد ۱۴ هزار 
و ۱۳0 واحــدی را پشــت ســر گذاشــت و روز 

یکشنبه ۹ هزار و ۱۹۴ واحد صعود کرد.
روز دوشــنبه شــاخص ۱۲ هــزار و ۹۴۲ 

واحد پائین آمد. روز ســه  شــنبه نیز شــاخص 
افــت 56۹ واحدی داشــت؛ امــا در آخرین روز 
کاری هفتــه شــاخص کل بــورس تهــران ۲۴ 

هزار و ۹6۹ واحد افزایش یافت.
شــاخص کل در آخریــن روز کاری هفته 
نســبت بــه آخریــن روز معامالتــی هفتــه قبل 
۳۴ هــزار و 78۲ واحــد باال  تر آمد و در ســطح 
یک میلیون و 56۴ هزار و ۴۹۹ واحد ایستاد. 
بازدهــی هفتــه شــاخص بــورس مثبــت ۲.۳ 

درصد بوده است.

رشد 3.77 درصد شاخص کل 
هموزن در یک هفته

شــاخص کل هموزن بورس به اســتثنای 
روز دو شــنبه، در باقــی روزهــای هفتــه اخیــر 
صعود کرد. شاخص کل هموزن در روز شنبه 
ســه هــزار و 8۴5 واحــد رشــد کــرد و در روز 
یکشنبه دو هزار و 6۹۳ واحد افزایش یافت. 
امــا روز دوشــنبه دو هــزار و۲۱۹ واحد کاهش 
را تجربــه کــرد و در روز ســه شــنبه دو هــزار و 
77 واحــد رشــد کــرد و در آخریــن روز کاری 
هفته نیز رشد ۹ هزار و 5۴0 واحدی داشت.
هفتــه  پایــان  در  همــوزن  کل  شــاخص 

نســبت بــه هفتــه پیشــین ۱5 هــزار و ۹۳6 
واحــد افزایــش و در ســطح ۴۳8 هــزار و ۴0۹ 
واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص در طول 
هفتــه ســوم اردیبهشــت مثبــت ۳.77 درصد 

بوده است.

افت ۵۲ درصدی ارزش کل 
معامات بازار سرمایه

در هفته ســوم اردیبهشــت ماه میانگین 
ارزش معامــالت کل هفتــه ۴۲ هــزار و 7۴6 
میلیارد تومان بوده اســت که نســبت به رقم 
70 هزار و 68۱ میلیاردی هفته پیشین، افت 

۳5 درصدی داشته است.
البتــه در هفتــه گذشــته ارزش معامالت 
خــرد رشــد 8 درصــدی داشــته اســت. در ایــن 
هفته، میانگین ارزش معامالت خرد بورس 6 
هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان بود که نســبت به 
رقــم 5 هــزار و 65۳ میلیاردی هفته پیشــین، 

افزایش را نشان می دهد.
حــال بایــد دیــد شــاخص کل بــورس در 
هفته جاری به چه سمتی حرکت خواهد کرد 
و آیا روند ســه هفته گذشــته در هفته پایانی 
اردیبهشت ماه نیز تکرار خواهد شد یا خیر؟

در سایت روزنامه بخوانید:

ارزهای دیجیتال ملی چه مزایا و معایبی دارند

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بانــک مرکــزی در تاریــخ 7 فروردیــن 
ســال جاری موضوع معافیت مالیاتی ورود 
ارز به داخل کشور را به گمرک اباغ کرد.
بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مرکزی، بر اساس ابالغ این بانک به گمرک 
و مبتنــی بــر مصوبه ســتاد مقابله با تحریم 
بــه  ارز  ورود  ملــی،  امنیــت  عالــی  شــورای 

کشــور )اعم از اســکناس و حواله( معاف از 
مالیات است.

بــر ایــن اســاس هر شــخص حقیقی و 
حقوقــی می توانــد بــا اظهــار ارز در گمرکات 
بــه  ارز  اســکناس  میــزان  هــر  بــه  ورودی، 
کشــور وارد کند و هیچ یک از دســتگاه های 
امنیتــی، انتظامــی و گمــرک حــق ممانعــت 

از آن را نــدارد. بانــک مرکــزی، وزارت امــور 
اقتصادی و دارایی، نیروی انتظامی و ســایر 
دســتگاه های مرتبــط موظفنــد ترتیبی اتخاذ  
کننــد تــا ورود ارز تســهیل و فعــاالن در این 
برخــورد  و  مالیــات  موضــوع  نگــران  حــوزه 
ســرمایه  منشــاء  واکاوی  پیرامــون  نظارتــی 

نشوند.

 بانک مرکزی: ورود

هر میزان ارز به کشور 
معاف از مالیات است

قرارداد محرمانه امضا شد
باید ۵۱۰ میلیون دالر به بورس واریز شود؛ اما به دلیل سرمایه گذار بودن صندوق توسعه ملی، ماهیت قرارداد محرمانه است

نقش حذف ارز ترجیحی بر رشد شاخص های بازار سهام

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



شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات
 . شنبه 24 اردیبهشت 1401 .  سال هجدهم . شماره 4906 .  

انتشار نوبت اول : 1401/02/19       نوبت دوم : 1401/02/24       نوبت  سوم : 1401/02/28

شناسه : 1312520

ت دوم(لندینگ کرافت فین به شماره ثبت 11605- بندرعباس
) نوب

به استناد رونوشت سند شماره 195109 مورخ 1399/09/11 با شناسه 
سند 139911455746000020 دفتر اسناد رسمی 11 بندرعباس آقایان 
مهرزاد باقری ششده فرزند مهراب و عبداله کاشانی فرزند غالمعباس 
و خانم فاطمه ماهان زاده فرزند محمد )هرکدام نسبت به 1/5 دانگ( 
4/5 دانگ سهام خود در مالکیت  لندینگ کرافت فین به شماره ثبت 
11605- بندرعباس را به آقای یاسین آسال فرزند احمد انتقال قطعی 

داده اند.
مراتب به استناد ماده 25 قانون دریایی ایران آگهی می گردد.

شرکت نفت فالت قاره ایران  در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومیSEAMLESS TUBING به شماره FTX-9680025/AA را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 
مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 

کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
-تاریخ انتشار فراخوان در سامانه :  1401/02/17 

-مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : 10 روز پس از ثبت فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه ستاد
-مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : 20 روز پس از انجام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به تقاطع مدرس-خیابان تورج-خیابان خاکزاد-شماره 12       تلفن:  23942661
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس: 021-41934 
روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایراندفتر ثبت نام : 85193768 و 88963737  انتشار نوبت اول : 1401/02/17              نوبت دوم : 1401/02/24

ت دوم(شناسه : 1311135
) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای

شهردار قمصر - مجتبی ولی پناهانتشار نوبت اول : 1401/02/17 نوبت دوم 1401/02/24

ت دوم(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
) نوب

موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت اجرای امور خدمات شهری در بخشی از شهر قمصر با 
حداکثر مساحت سطح رفت و روب و تنظیف و سایر امور خدمات شهری ) شامل برداشت خاک، 
نخاله های ساختمانی ، شاخه و برگ درختان ، الیروبی انهار روبسته همچنین شستشوی المانهای 
شهری بر اساس دستور کار دستگاه نظارت ( مطابق مشخصات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط 

مناقصه و قرارداد منضم.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 300،000،000 )سیصد میلیون( ریال به صورت ضمانتنامه 
بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه تمرکز وجوه سپرده شهرداری قمصر نزد 

بانک ملی قمصر .
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 1401/03/02 از واحد امور قراردادها، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر 

تا تاریخ 1401/03/04 و بازگشایی پاکتها در مورخ 1401/03/07 در محل شهرداری قمصر خواهد بود .
-هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ، سپرده شرکت 

در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید .
-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است .

تلفن : 55642345 ) 031 (
روابط عمومی  شناسه : 1313667انتشار نوبت اول : 1401/02/21 نوبت دوم : 1401/02/24

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران؛تجدید مناقصه
ت دوم(شماره م.ع.پ/1400/032به شماره سامانه ستاد2001091645000015 

) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه های نفتی ایران

) سهامی خاص(

شرکت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص( در نظر دارد انجام خدمات موضوع مناقصه را با در 
نظر گرفتن شرایط کلی زیر و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، به صورت  فراخوان 

عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 
الف( کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران 
دارای صالحیت ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www. setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترو نیکی 
را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند . خاطر نشان می سازد به موجب بخشنامه وزارت صمت 

امکان ثبت نام بر خط رایگان در این سامانه جهت کلیه مناقصه گران فراهم می باشد.
شماره  تماس  سامانه ستاد  در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 0211456و اطالعات 
تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها ، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام / 

پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.
ب( نوع فراخوان: مناقصه عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران یک مرحله ای

ج( نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران- خیابان پاسداران -باالتر از برج سفید – خیابان شهید 
حجت سوری )نیستان هفتم ( پالک 11- شرکت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص(

د(موضوع مناقصه: ارائه خدمات اینترنت با پهنای باند 112 مگابیت و اینترانت با پهنای باند 90 
مگابیت و پشتیبانی آن در  تهران ، خارک، نکا،  اهواز ، بوشهر ،  ماهشهر و عسلویه )میترینگ فاز 

12 عسلویه ، شیرینو،کنگان(
ه( شرح مختصر خدمات: ارائه خدمات اینترنت با پهنای باند 112 مگابیت و اینترانت با پهنای باند 90 
مگابیت و پشتیبانی آن در  تهران ، خارک، نکا،  اهواز ، بوشهر ،  ماهشهر و عسلویه )میترینگ  فاز 12 
عسلویه ، شیرینو،کنگان( از طریق پیمانکار واجد صالحیت با رعایت کلیه استاندارد ها و اصول فنی 
   IPو بکارگیری تجهیزات و نیروی انسانی مناسب با استفاده از فیبر نوری واختصاص یک کالس معتبر

در طول مدت پیمان و مدت تمدید شده احتمالی
و( نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار:  ارائـه 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 761،552،100 ریال حسب آئین نامه شماره 123402/ت 
50659 هـ مورخ 94/09/22 هیأت محترم وزیران و همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده 
شدن به میزان ده درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه؛ ضمناً تضامین  صادره می بایست مطابق 
فرمت های نمونه پیوست آئین نامه مذکور ارائه گردد؛ لذا این شرکت از پذیرش تضامینی که فاقد 
شرایط فوق باشد معذور بوده و هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص، نخواهد داشت. 
شایان ذکر می باشد پس از انعقاد قرارداد، به میزان ده درصد از هر صورت وضعیت مناقصه گر برنده 

به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد.
ز(  محل ، مدت زمان اجرای خدمات و برآورد کارفرما: محل اجرای خدمات در  تهران ، خارک، نکا،  
اهواز ، بوشهر ،  ماهشهر و عسلویه )میترینگ  فاز 12 عسلویه ، شیرینو،کنگان( بوده و مدت انجام 

خدمات  2  سال شمسی و برآورد تخمینی کارفرما 15،231،042،000ریال )پانزده میلیارد و دویست و 
سی و یک میلیون و چهل و دو هزار( ریال  می باشد.

ح( مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارایه پیشنهاد مالی به مدت  180 روز می باشد.
ط(  گواهی ها،  مجوز ها و مدارک  مورد نیاز :

FCP یا SERVCOط-1- دارا بودن یکی از پروانه های صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
ط-2- دارا بودن گواهینامه صالحیت و حداقل  رتبه 5  از شورای عالی انفورماتیک در  رشته شبکه 

داده های رایانه ای و مخابراتی
ط-3-  دارا بودن گواهینامه صالحیت و حداقل رتبه  4  از شورای عالی انفورماتیک در  رشته خدمات 

)providers( شبکه های اطالع رسانی
ط-4: ارائه سایر گواهی ها و مدارک ذیل توسط مناقصه گران الزامی است :

1( دارا بودن شخصیت حقوقی.
2( ارائه گواهی نامه تایید صالحیت پیمانکاری از نظر ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

3( ارائه تائید صالحیت از  سازمان حراست وزارت نفت 
4( ارائه  شناسه ملی حسب  ماده 16 آیین نامه اختصاص شناسه  ملی به کلیه اشخاص حقوقی 

ایرانی. 
5( ارائه تصویر مصدق  کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان مجاز امضا

ی-زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 
1- با عنایت به ابالغیه شماره 1/140935 مورخ 1399/05/11 دبیر محترم کارگروه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( و تاکید موکد بر الزام بکارگیری امضای الکترونیکی اسناد پاکت های )ب( و 
)ج( و عدم پذیرش نسخ فیزیکی واسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهرگرم( ، کلیه مناقصه گران 
موظف می باشند تمامی اسناد پاکت های )ب( و)ج(مناقصه را با امضاء الکترونیکی ودر موعد مقرر در 
اسناد مناقصه از طریق سیستم سامانه ستاد بارگذاری نمایند در غیر اینصورت مناقصه گزار از پذیرش 

نسخه فیزیکی اسناد پیش گفته معذور خواهد بود.  
2- کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به مدت 7 روز  از  زمان درج آگهی  نوبت دوم نسبت به 
دریافت اسناد و معیارها و جداول ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
اقدام و ظرف مهلت 14 روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد، ضمن  تکمیل، مهر و امضای آن ها 
و الصاق مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد، مدارک و گواهینامه های ذکر شده در آگهی نسبت 
به تغذیه اسناد پیش گفته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند. همچنین 
WWW. SHANA. IR،   HTTP://IETS.  مناقصه گران می توانند جهت رویت آگهی به سایت های

MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR مراجعه نمایند.

3- کارفرما در رد و یا قبول مدارک در تمام مراحل مطابق قانون برگزاری مناقصات  و آیین نامه های 
اجرایی آن مختار خواهد بود.

شرکت گاز استان اصفهان ،  در نظر دارد جهت موضوع زیر :
موضـوع: اجـرای عملیـات شـبکه گـذاری پراکنـده پلـی اتیلـن )63 الـی 160 میلیمتـر ( به طول 
حدود 32 کیلومتر، سـاخت و نصب 31 مورد انشـعاب پلی اتیلن در شهرسـتان نجف آباد 

و نواحـی تابعه)مربـوط بـه واحدهـای آیین نامـه ای بند ق(
بـه شـماره فراخـوان ) 20010911380000019( مـورخ 1401/02/18 را از طریـق سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد . کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران 
در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای 
الکترونیکـی جهـت شـرکت در مناقصـه را محقـق سـازند.  الزم بـه ذکـر اسـت کـد فراخـوان در 

پایـگاه ملـی مناقصـات 53116789  می باشـد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت : تـا سـاعت 08:00 روز پنـج شـنبه تاریـخ  

می باشـد.   1401  /02/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00روز یکشنبه  تاریخ 1401/03/08 می باشد.
• زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت  30: 09  سه شنبه تاریخ 1401/03/09 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2,417,000,000  ریال می باشد.
به منظور شـرکت در این مناقصه، داشـتن  حداقل رتبه 5   تاسیسـات و تجهیزات    الزامی 

می باشـد. 
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 

بـاال- روبـروی مجتمـع پـارک-  امـور قراردادهـا و تلفـن )داخلـی 3769( 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

 شناسه : 1315686

فراخوان آگهی مناقصه عمومی 

 انتشار نوبت اول : 1401/02/24               نوبت دوم : 1401/02/25

ت اول(
) نوب

شرکت گاز استان اصفهان

رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده هــای 
نفتی با بیان اینکه حکمرانی خوب و تعارض منافع 
امروزه در دنیا مطرح شده است، خاطرنشان کرد 
کــه موضــوع اصلــی پانزدهمیــن همایــش ســاالنه 
اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده هــای نفت و گاز و 
پتروشــیمی ایران نیز تعارض منافع در نظر گرفته 
شــده اســت؛ چراکه در ایران به آن پرداخته نشده 
اســت و بــا تبدیــل آن بــه یــک گفتمان می تــوان به 

نتایج خوبی رسید.
ابتــدا  شــد:  یــادآور  حســینی  ســیدحمید 
یــک  بــه  را  منافــع  تعــارض  موضــوع  می خواهیــم 
گفتمــان تبدیــل کنیــم و موضوعــی اســت کــه مثــل 
فســاد و آب بحــث روز نشــده و موضــوع رســانه ها 
نشــده و کســی بــه فکــر حــل ایــن موضــوع نیفتاده 
اســت؛ لــذا هــدف اول ما از این بحــث تبدیل کردن 

آن به یک گفتمان بوده است. 
گفــت:  اتحادیــه  اهــداف  دیگــر  دربــاره  او 
صنایــع  در  منافــع  تعــارض  ابعــاد  می خواهیــم، 
پایین دستی را بررسی کنیم و سومین هدف ما این 
اســت کــه اگــر ایــن بحــث تعــارض منافع جــا بیفتد 
کشــور بــه چگونگــی مدیریــت تعــارض منافــع فکــر 
می کنــد کــه االن در مجلــس هــم بــه آن پرداختــه 
می شــود. تعــارض منافع یعنی مدیــران از موقعیت 
خودشان سوء استفاده کنند و پارتی بازی کنند این 
تعریــف مختصــری از تعــارض منافع اســت که فقط 
فردی نیســت و می تواند در ســاختارها باشــد یا در 
زنجیــره ای از کاالهــا و در قســمت های باالدســتی و 

پایین دستی یک صنعت وجود داشته باشد.
فرآورده هــای  صادرکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
نفتــی ادامــه داد: بــه جــز ایــن بحــث یــک پنــل در 
رابطــه بــا چالش هــای صنایــع پایین دســتی نفــت و 
گاز داریــم بــا حضــور مقامــات اســتاندارد و مقامات 
وزارت صنایــع بــا حضور ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال 
و ارز برگزار می شــود. االن جایگاه اتحادیه در نظام 
تصمیــم گیــری کشــور در مقایســه بــا قبــل متفاوت 
شــده اســت، اگــر یــک روز مــا را در ســتاد مبــارزه با 
قاجــاق کاال و ارز راه نمی دادند امروز دســتورالعمل 
ماده 45 که نهایی شده بود و برای امضا به گمرک 

رفته، قرار بود، ابالغ شود.
حســینی تاکیــد کــرد: مــا اعتقــاد داریــم نبــود 
نظــام رگالتــوری کــه در همــه دنیا جا افتاده اســت، 
بیشــترین لطمه را به صنایع پایین دستی و سرمایه 
گــذاری در آن و آینــده ایــن صنعت می زند . ما فکر 
می کنیــم اگــر ایــن اهــداف را در همایش و کاری که 
رســانه ها در راستای اطالع رسانی همایش خواهند 

کرد، ما راه بسیار بزرگی را طی کرده ایم .
صادرکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس  ادامــه  در 
فرآورده هــای نفتــی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاری 
کــه پرســید، چگونــه از دســت سیســتمی که بخش 
خصوصــی را قبــول نــدارد و دولتــی اســت، ناامیــد 

مــا  کــه  اولــی  ســال های  در  گفــت:  نمی شــوید؟ 
کل  کردیــم  پیــدا  حضــور  پایین دســتی  صنایــع  در 
صــادرات قیــر کشــور 26 هــزار تــن بــود همین هایی 
که می خواســتیم بخریم وقتــی می رفتیم به تعاونی 
صنعــت نفت مراجعــه می کردیم. می گفتند که باید 
یــک چــک یــا یــک تضمیــن بگذارید کــه حتمــا قیر را 
از کشــور خــارج می کنیــد. زمانی که ســتاد مبارزه با 
قاچــاق کاال راه افتــاده بــود اصــال ما را به این ســتاد 
راه نمی دادنــد ایــن مســائل را کــه به یــاد می آوریم، 

می بینیم که وضع االن ما خیلی بهتر است.
حســینی ادامــه داد: امــروز 48 میلیــارد دالر 
صادرات غیرنفتی است که 25 میلیارد دالر مربوط 
به صنایع پایین دســتی نفت گاز اســت. 63 میلیون 
تــن صــادرات اســت که چیــزی در حــدود 10 میلیارد 
مربــوط به پتروشــیمی بوده کــه مهم ترین آن پلیمر 
اوره و متانــول بــوده اســت. 7 میلیارد دالر صادرات 
فرآورده هــای نفتــی بوده قیر روغــن پارافین هیدرو 
کربن و عمدتا گاز مایع بوده اســت. 8 میلیارد دالر 
هم محصوالت پترو پاالیشگاه ها بوده است. از این 
25 میلیــارد دالر بخــش عمــده ای از صادرکننــدگان 
عضو اتحادیه هســتند و اتحادیه امروز ادعا می کند 
و  اســت  کشــور  صادراتــی  تشــکل  بزرگتریــن  کــه 
توانســته اســت در 20 ســال گذشــته ســازماندهی 
حمایــت کند و بــرای توانمندســازی اعضایش اقدام 

کند.
سیاســت گذاری  شــورای  کمــک  تشــکر  بــا  او 
اتحادیه، اعضای آن و اســاتید دانشگاهی و مدیران 
کــه در پنل هــا افــزود: در راس اسپانســرها بانــک 
ســامان و مجموعــه ســامان کمــک کردند تا امســال 
کاری ویــژه  انجــام شــد. مــا ســال های گذشــته کــه 
بانــک  بحــث  در  داشــتیم  متفاوتــی  اسپانســرهای 
بیمــه صرافــی و کارگزاری امســال بانک ســامان آمد 

و 4 قســمت را به عهده گرفت. قطعا بانک ســامان 
جایگاهی که در نظام بانکی دارد و سهم 8 درصدی 
کــه در نظــام بانکــی دارد و ســهم 15 درصدی که در 
ارزی  حواله هــای  در  و  دارد  بین المللــی  معامــالت 
ســهم اول را در کشــور دارد و تــا حــدودی از بحــث 
تحریم هــا مصــون مانــده مــی توانــد همــکار بســیار 
خوبــی بــرای اعضــای اتحادیــه باشــد، واقعــا گردش 
مالــی اتحادیــه باالســت در صنعــت قیــر 100 هــزار 
میلیــارد تومــان گــردش مالی دارد بیــش از این رقم 
بــوده اســت و اتحادیه بــا این گردش مالی که دارد، 
قطعا می تواند برای بانک سامان و مجموعه سامان 
جــذاب باشــد و ایــن تعامل و همکاری مــی تواند به 

نفع همه باشد.
عضــو شــورای عمومــی فدراســیون های جهانی 
اتاق بازرگانی نیز با بیان اینکه باید به اصالح چرخه 
معیوبــی کــه بر چهارچوب اداره کشــور حاکم شــده 
اســت، پرداخــت؛ گفــت: اکنــون هــوش مصنوعــی 
بســیاری از کارهــای کــه انســان در گذشــته انجــام 
مــی داد را انجــام می دهــد و بــا  ســازوکار منطقــی 
و ســاده خــودش از بــروز دوبــاره خطاهــا جلوگیــری 
می کنــد؛ ولــی مــا در چنبــره ای افتادیــم کــه مــدام 
خطاهــا انجــام می شــود، یعنــی یــک هــوش طبیعی 
ناکارآمــد هنــوز موفــق نشــده اســت بــه انــداره یــک 
هــوش مصنوعــی کــه به وســیله رایانه یــاد می گیرد 

که خطا را تکرار نکند، این کار را انجام ندهد. 
پــدرام ســلطانی ادامــه داد: مثال هایــی از ایــن 
تصمیمات و روش های شکست خورده وجود دارد؛ 
یارانه هــا، خصوصی ســازی،  تجربــه هدفمندســازی 
چنــد نرخــی کــردن ارز، برخــورد دســتوری بــا قیمت 
کاال و بــازار، تجربــه تعامــل ایدئولوژیــک بــه جــای 
تعامــل افزاینــده و هم افــزا بــا جهــان و... تمــام ایــن  
مســیرها و روش هایــی اســت کــه در ایــن ســال ها 

گفتمان تعارض منافع؛ راهی برای برون رفت از مشکالت 

پیگیری شــده و به شکســت انجامیده و هیچ 
گاه هم این اشتباه پذیرفته نشده است. 

او بــا تاکیــد بــر اینکــه 20 ســال چالــش 
هســته ای برای این کشور اشتباه بوده است، 
گفت: حاکمیت باید اقرار کند، آمریکاستیزی 
و مدل اداره کشــور با یارانه های غیرهوشمند 
اشــتباه بــود و بایــد ایــن اشــتباهات را اصالح 
را  مــوارد  ایــن   خصوصــی  بخــش  اگــر  کنــد. 
درخواســت کنــد، می توانــد به پایداری کشــور 
کمــک کنــد و اگــر نخواهــد هم خــودش متهم 
ردیــف دوم باقــی خواهد مانــد و حتما قربانی 

این شرایط خواهد شد. 
فدراســیون های  عمومــی  شــورای  عضــو 
جهانــی اتــاق بازرگانــی خاطرنشــان کــرد: اگــر 
بنگاه های ما در طول دوره فعالیت خودشــان 
کیفیــت تولیداتشــان کاهــش پیــدا کنــد بایــد 
توجــه کنند بــه اینکه فــن آوری را تغییر دهند 
و خط تولیدشان و مدل کارکردشان را اصالح 
کنند. امروز مدل حکمرانی براساس آن ایران 
اداره می شــود، مدلی فرســوده است. فناوری 
حکمرانــی در کشــور مــا یــک فنــاوری ناکارآمد 
اســت. ســلطانی ادامه داد: زمانــی که در یک 
کارخانــه تولیــدی کاال به فــروش نمی رود، اگر 

مدیــر آن تالش کند کــه ابتدا اصالحاتی را در 
قطعاتــی در خــط تولیــد انجــام دهد و ســپس 
به این فکر کند که کاال فروش نمی رود، باید 
مــدل تولیــد را عــوض کنــد و بعــد اگــر فروش 
نرفــت خــط تولیــد را عــوض می کنــد، غافل از 
اینکــه ایــن کاال دیگــر در بــازار خریــدار ندارد. 
کاالیی که حکمرانی ما به شهروند و به بخش 
خصوصــی ارائــه می کنــد، دیگر در این کشــور 
خریــدار نــدارد. ایــن کارخانــه بایــد کامال مدل 
خــود را تغییــر دهد.  برای اینکــه این گفتمان 
را بــا حکمرانــی داشــته باشــیم بایــد در ایــن 
همایش ها تعامل کنیم امروزه در بســیاری از 
کشــورها بسیاری از سازوکارهای اداره کشور 
و تصمیم گیری هــا بــا اســتفاده از فناوری های 
انقــالب چهــارم صنعتی مکانیزه شــده اســت. 
اکنون هوش مصنوعی بسیاری از کارهای که 
انســان در گذشــته انجام می داد را انجام می 
دهــد و بــا  ســازوکار منطقی و ســاده خودش 
از بــروز دوباره خطاها جلوگیری می کند؛ ولی 
ما در چنبره ای افتادیم که مدام خطاها انجام 
می شــود، یعنــی یک هــوش طبیعــی ناکارآمد 
هنوز موفق نشــده اســت به انداره یک هوش 
مصنوعی که به وســیله رایانه یاد می گیرد که 

خطا را تکرار نکند، این کار را انجام ندهد.
در پایان او  با ابراز امیدواری از اینکه این 
همایــش آغارگــر تغییرات باشــد، خاطرنشــان 
کرد: هیچ موضعی تا ابد ثابت نیست. موضع 
به تناســب منافع یک کشور تعریف می شود. 
ما باید به جای مدیریت انقالبی، واژه انقالب 
در مدیریــت و فنــاوری را جایگزیــن کنیــم و 
بــه جــای اقتصــاد مقاومتــی، اقتصــاد رقابتــی 
را جایگزیــن کنیــم. اینجاســت کــه می رســیم 
بــه شــعار همایــش که تعــارض منافع اســت. 
امــروز بخــش خصوصــی و شــهروندان بــا این 
مــدل حکمرانــی تعــارض منافــع دارد، مدلــی 
در  را  شــهروندش  اوضاعــی  چنیــن  در  کــه 
فشــار و بخش خصوصی را در تنگنای تحریم 
می گــذارد؛ امــا از شــرایط اســتثنایی اســتفاده 
نمی کنــد و بــا یک توافق مناســب که می تواند 
بخشــی از چالش هــا را را بــرای مدتــی اصــالح 

کند، کنار نمی آید.

تاسیس مرکز نوآوری معدن 
در بافق

نمایشــگاه  ســالن همایش هــای ســراج  در  دیــروز 
اینوتکس، رویداد ریورس پیج سنگ آهن مرکزی ایران 

برگزار شد.
  بــه گــزارش معــدن نیوز، در ابتــدای این رویداد که 
بــا اســتقبال ویژه بازیگران زیســت بوم فنــاوری و نوآوری 
کشــور همــراه بــود، علــی یقطیــن، عضــو هیــات مدیــره 
شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی ایــران بــا اشــاره بــه تدبیــر 
ویــژه مقــام معظــم رهبــری در نامگذاری ســال و توجه به 
حــوزه دانــش بنیان و تولید، گفت: صنعت معدن بســیار 
گســترده اســت و چالش هایش هم به تبع آن گستردگی 
خــاص خــودش را دارد و از طرفــی ورود فناوری اطالعات 
و رویکردهای نوین می تواند موجب پیشــرفت و توســعه 

صنعت معدن در کشور شود.
ایــن عضــو هیــات اجرایــی طــرح ایجــاد زیســت بــوم 
نــوآوری و فنــاوری بخــش معــدن و صنایع معدنی کشــور 
افزود: در حوزه معدن  بهره برداری از اکوسیستم نوآوری 
کشــور را بــه خوبــی نداشــتیم و ایــن موضــوع یــک ضعف 
بــود، البتــه مجموعه هــای مختلــف مانند ایمیــدرو و فوالد 
مبارکــه در موضــوع نوآوری فعالیت هایی داشــته اند ولی 
حوزه معدن گســتردگی باالیی دارد و هر چقدر هم مرکز 

نوآوری و شتاب دهنده ایجاد کنیم، باز هم کم است.
شــرکت  جدیــد  مدیریــت  دوره  در  گفــت:  یقطیــن 
ســنگ آهــن مرکــزی ایران حــوزه نوآوری را بشــدت جدی 
گرفته ایــم و خوشــبختانه مدیرعامــل شــرکت هــم از دل 
همین اکوسیستم بیرون آمدند،زیرا ایشان اولین مشاور 
فــن بــازار ملــی و پارک  علــم و فناوری پردیــس بودند که 
به همین دلیل  آشنایی کامل به حوزه دانش بنیان ها و 
اکوسیســتم های نوآوری کشــور دارند. عضو هیات مدیره 
شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی ایران  اضافه کــرد: در 4 ماه 
گذشــته که شــاهد تغییر اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل 
شــرکت ســنگ آهن مرکزی ایران بودیم، برنامه راهبردی 
شــرکت بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه بتــوان از 
حداکثــر  و های تــک  بنیــان  دانــش  شــرکت های  ظرفیــت 
استفاده را ببریم و در همین مسیر مرکز نوآوری شرکت 

با همکاری مرکز نوآوری ایمیدرو تاسیس خواهد شد.
یقطیــن تصریــح کــرد: موضــوع نــوآوری و توســعه 
اکوسیستم در سنگ آهن مهم است، که به همین دلیل 
طــرح ایجــاد پردیــس مرکــزی ســنگ آهن را کلیــد زدیم و 
فضــای 4 هکتــاری در مجموعــه ســنگ آهن بافــق به این 
موضــوع اختصــاص دادیم که عملیات های عمرانی آن در 
حال انجام است و در فاز اول مرکز نوآوری و شتاب دهی 
ســنگ آهن را تاســیس خواهیم کرد. روز ســه شنبه هم 
مراســم امضای تفاهم نامه ایجاد صندوق ســرمایه گذاری 
خطرپذیرشــرکت ســنگ آهن مرکزی ایــران را با مجموعه 
آستان قدس داشتیم که در 2 روز گذشته مجموعه های 
مختلفــی همچــون بانک هــا ابراز تمایــل کردند که در این  

صندوق سرمایه گذاری شریک شوند.
عضو هیات مدیره شــرکت سنگ آهن مرکزی ایران 
تاکیــد کــرد: حوزه فنــاوری اطالعات و هوشمندســازی در 
شــرکت ســنگ آهــن مرکزی ایــران باید پررنگ شــود و به 

شدت نسبت به وقوع این اتفاق عالقمند هستیم.
یقطین با اشاره به صحبت های خود سورنا ستاری، 
افــزود:  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
موضــوع آب هــای ژرف را بــا ســتاری مطــرح کــردم و مــا 
آمادگــی داریــم در ایــن حــوزه هــم اگــر دوســتان راه حلی 

دارند، ارائه دهند.

ارائه نیازها
در ادامــه ایــن مراســم جواد کمالی، رئیــس کارخانه 
گندله سازی سه چاهون شرکت سنگ آهن مرکزی ایران 
نیازهای فناورانه این شــرکت را تشــریح کرد و گفت: این 
نیازهــا شــامل ارائــه راهکار مناســب جهــت بازیابی نرمه 
گندلــه، ارائه راهکار مناســب جهــت جایگزینی بنتونیت، 

تولید آجرهای نسوز کوره دوار و انوالر کولر است.
کمالــی همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش 
بهبــود عملکــرد گریــت پلیت ها،پایــش ابعــاد گندلــه بــا 
اســتفاده از پردازش تصویر، دوربین های پایش وضعیت 
داخل کوره را از دیگر مواردی مطرح کرد که اکوسیســتم 

نوآوری کشور میتواند ورود داشته باشد.
ســاخت  داد:  ادامــه  گندله ســازی  کارخانــه  رئیــس 
دســتگاه بریکر،تولیــد روغــن و گریــس مصرفــی ماشــین 
بــاال،  گرانــروی  بــا  و تجهیزات،تصفیــه روغن هــای  آالت 
اســتخراج عناصــر بــا ارزش از باطله هــای معدنی،تولیــد 
فلوکوالنت،تولیــد نوار نقالــه عریض،جلوگیری از امحای 
روغن و گریس های مســتعمل و ســاخت ولو اســالری در 
سایزهای مختلف هم در فهرست نیازهای شرکت است.
کمالــی در پایــان تاکیــد کــرد: مــا در وســط عملیــات 
اجرایــی هســتیم، فرصــت آزمــون و خطــا بــه مفهــوم عام 
آن را نداریــم و دوســتان در زمینــه ارایــه راهکارهایشــان 
و معرفی محصول رویکردی را داشــته باشــند که قابلیت 
اجرایی داشــته باشــد به این مفهوم که پیش از این ولو 

در سایز کوچک از مرحله پایلوت عبور کرده باشد.

رکوردهای متعدد چادرملو در 
تولید حاصل تالش پرسنل است
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملو در 
مراســم تکریــم و معارفه مدیر مجتمــع صنعتی چادرملو 
گفت که با تالش کارگران و مدیران، در ســال گذشــته، 
چادرملو رکوردهای متعددی را در تولید به دست آورد.

بــه گــزارش معــدن نیــوز، ناصر تقــی زاده افــزود: در 
ســال گذشــته، چادرملو توانست در بازار بورس باالترین 

بازده سرمایه را در کل شرکت ها به دست آورد.
شــرکت   1401 ســال  برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  او 
چادرملــو، گفــت: فاکتورهــای متعــددی ازجملــه افزایــش 
دســتمزد براســاس قانون کار، تورم، عوارض اعمال شــده 
بر صادرات، عدم امکان استفاده از ارز ناشی از صادرات 
و کمبــود مــواد اولیــه در ســوددهی شــرکت ها اثــر منفــی 
خواهــد گذاشــت. تقــی زاده بــا اشــاره بــه خدمــات وحیــد 
خلیلــی در مجتمــع صنعتــی چادرملــو بیــان کــرد: تولیــد 
بــا تنــاژ بــاال و کاهــش هزینه هــای تولید از شــاخصه های 
مدیریــت خلیلــی در ســمت معــاون تولیــد و بهره بــرداری 

چادرملو بوده است.

اخبـــــــــــــــــار
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اخطاریه دعوت به تنظیم سند
مخاطب محترم آقایان و خانم ها ۱- بردیا علی خمسه 2- بهاره شجاعی 3- باران علی خمسه 4- علیرضا خمسه 

5- نسرین دخت رنجبران 
- با سالم – باستحضار میرساند: نظر به اینکه بموجب دادنامه شماره 970997023۱9005۶9 – ۱397/05/29 
صادره از شعبه ۱54 دادگاه عمومی تهران و اجرائیه کالسه 97۱042023۱9002۸۸ – ۱397/۱۱/۱0 اجرای احکام 
مجتمع قضائی شهید محالتی تهران محکوم به انتقال پالک ثبتی ۸۶ فرعی از 3594 اصلی بخش 7 تهران در 
حق آقای هادی محمدخان پور فرخانی شده اید لذا بدینوسیله به شما اخطار میگردد ظرف مدت 5 روز از تاریخ 
ابالغ این اخطاریه جهت امضا سند در ایندفتر حاضر گردید در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد.%
با تشکر – سردفتر اسناد رسمی 131 تهران

نشانی دفترخانه: تهران کارگر شمالی مقابل مرکز قلب تهران پالک ۱۸۱3 تلفن: ۸۸022555 – ۸۸022970 
م الف 10576 / شناسه آگهی 1315314تلفکس ۸۸00۱00۱ کد پستی: ۱4۱3۶7349۶

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی زراعی، باغات و ساختمانهای فاقد سند رسمی

چـون برابـر رای شـماره ۱40۱۶030۱۱4700003۱ مـورخ ۱40۱/0۱/2۱ منضـم بـه نامـه 
تعییـن  قانـون  مـورخ ۱40۱/0۱/2۱ هیـات موضـوع  شـماره ۱40۱۱۶030۱۱47000032 
تکلیـف وضعیـت اراضـی زراعـی، باغـات و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب 
90/9/20 مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـالک زیبادشـت تهـران تصرفـات مفـروزی 
و مالکانـه اقـای فتـح الـه کریمـی مبیـن فرزنـد محمـد صـادره از رزن بشناسـنامه 4 کـد 
ملـی 39923279۸۱ متقاضـی پرونـده کالسـه ۱399۱۱440۱۱47000۱7 نسـبت بـه 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت ۱39/9۶ مترمربـع 
قسـمتی از پـالک 494 فرعـی از 4 اصلـی واقـع در بخـش ۱0 تهـران بـا حـدود اربعـه:

شماال بطول 7 متر درب و دیوار و پنجره ایست به کوچه موجود
شرقا بطول 20 متر دیواریست به دیوار باقیمانده پالک 4/494
جنوبا بطول 7 متر دیواریست به دیوار باقیمانده پالک 4/494
غربا بطول 20 متر دیواریست به دیوار باقیمانده پالک 4/494

محـرز گردیـده اسـت پـالک 494 فرعـی از 4 اصلـی ذیـل صفحـه 49 دفتـر 4۸2 واقـع 
در بخـش ده تهـران ثبـت گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـالع ذوی الحقـوق و شـرکای 
مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه آگهی می گردد در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشـار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت قانونـی و عـدم وصـول 

واخواهـی و اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت بنـام نامبـرده صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08
منوچهر کاظم اصانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران

م الف 10580 / شناسه آگهی 1315420

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای حامد میرزائیان اردکانی

 با تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی مصدق شـده طی شـماره 3۱095 توسـط دفترخانه 
اسـناد رسـمی شـماره 7۸3 حـوزه ثبتـی تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 25039070 
مـورخ ۱400/۱2/4 مدعـی فقـدان سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه آپارتمـان نـوع ملـک 
طلـق بـا کاربـری بـه پـالک ثبتـی 2۸425 فرعـی از ۶933 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 
2۸297 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 2 در طبقـه ۱ و واقـع در بخـش 02 ناحیـه 00 حـوزه 

ثبـت ملـک نارمـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت ۱۱۶/5۸ مترمربع
مشـخصات مالکیت: مالکیت حامد / میرزائیان اردکانی فرزند حسـین شـماره شناسـنامه 
3055 تاریـخ تولـد ۱3۶0/02/۱5 صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 00۶233۱345 بـا 
جـز سـهم  ۶ از کل سـهم ۶ بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند 
مالکیـت 95۸33 تاریـخ ۱400/07/۱9 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 207 شـهر تهـران 
اسـتان تهـران، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 73۶۶0۶ سـری ه سـال 99 بـا 

شـماره دفتـر الکترونیکـی ۱4002030۱02502۸3۱9 ثبـت گردیـده اسـت.
محدودیت: ندارد

بعلـت جابجائـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیت المثنی پـالک موصوف 
را نمـوده اسـت. لـذا مراتـب در اجـرای مـاده ۱20 آئیـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت 
در یک روزنامه کثیراالنتشار )همین روزنامه( آگهی میشود تا چنانچه کسی ادعای انجام 
معامله نسـبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سـند مالکیت نزد خود را داشـته باشـد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ۱0 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت 
به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس 
از رویـت و مالحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائه اصل 
سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت 
مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.

غامرضا غضنفری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران
م الف 10581 / شناسه آگهی 1315422

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای حسـین شـجاعی بـه کـد ملـی 0053876105 مالـک و وکیـل از طـرف ابراهیـم شـجاعی 
3730132547 و آذرمیدخـت شـجاعی آران کرونـی 0050753231 بـه موجـب وکالتنامـه 
19695 – 1400/10/29 دفترخانـه 1108 تهـران و وکیـل از طـرف افسـانه شـجاعی )سـند 
وکالـت 20027 – 1401/01/15 دفتـر 1108 تهـران( و از طـرف آرزو شـجاعی )سـند وکالـت 
a2cg58th5zdy – 1400/12/13 سرکنسـولگری ایـران – فرانکفـورت( همگـی وراث مالـک 
مهرانگیـز ایوبـی کـه بـه موجـب دادنامـه حصـر وراثـت 9709971010500011 – 1397/02/01 
شـعبه 55 شـورای حـل اختـاف تهـران فـوت نمـوده و وراث حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 
ابراهیم شـجاعی همسـر و حسـین و افسـانه و آرزو و آذرمیدخت همگی شـجاعی فرزندان 
متوفی با تسلیم 2 برگ استشهادیه محلی مصدق که تحت شماره 11/259 – 1400/10/28 
دفترخانه 293 تهران و برگ تقاضا وارده 2286 – 1401/02/10 مدعی فقدان سند مالکیت 
یک دستگاه آپارتمان به مساحت 77/38 مترمربع به پاک ثبتی 427471 فرعی از 2395 
اصلـی بخـش 10 تهـران ذیـل شـماره 85754 صفحـه 350 دفتـر 631 بنـام مهرانگیـز ایوبـی 
ثبت و سند مالکیت 129738 صادر گردیده است و فاقد رهن می باشد. سپس وی بعلت 
اسـباب کشـی سـند خـود را مفقـود نمـوده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده 
اسـت. لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تا 
چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه پـاک فـوق میباشـد و یـا سـند مالکیـت نـزد 
وی میباشـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بمـدت 10 روز اعتـراض خـود را کتبـاً ضمـن ارائـه اصـل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه تسـلیم و رسـید اخـذ نمایـد در صـورت عـدم 
ارائه اعتراض یا اصل سـند مالکیت یا سـند خریداری اقدام جهت صدور سـند المثنی وفق 

مقـررات انجـام خواهـد شـد. 
1- دفتر بازداشتی: سابقه بازداشت مشاهده نگردید.

             بهروز جشان – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران2- بایگانی
          م الف 10578 / شناسه آگهی 1315415

آگهی فقدان سند مالکیت 

خانـم زهـره مومنـی مالـک پـاک ثبتـی 23109 فرعـی از 37 اصلـی بـا اعـام مفقودی 
سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده ذیـل 
شـماره 57869 مورخـه 1401/02/06 دفترخانـه 242 تهـران طـی درخواسـت وارده 
شـماره 03337 مورخـه 1401/02/07 تقاضـای صـدور سـند المثنـی مالکیـت پـاک 
ثبتی 23109 فرعی از 37 اصلی واقع در بخش 11 تهران را نموده است که مراتب 

در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد.

1- نام و نام خانوادگی مالک: زهره مومنی
2- شماره پالک: 23109 فرعی 37 اصلی واقع در بخش 11 تهران

3- علت گم شدن: جابجایی

4- خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان بـه 
مسـاحت 157/27 مترمربـع کـه مقـدار 4/46 مترمربـع آن بالکـن اسـت قطعـه 18 
تفکیکـی طبقـه سـوم بـه پـاک 23109 فرعـی از 37 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
بانضمـام ششـدانگ  تهـران   11 بخـش  در  واقـع  مذکـور  اصلـی  از  فرعـی  از 7482 
انبـاری  و  11 مترمربـع قطعـات 90 و 91 تفکیکـی  بـه مسـاحت  پارکینـگ  دو واحـد 
الکترونیکـی  شـماره  ثبـت  ذیـل  مترمربـع   2/95 مسـاحت  بـه  تفکیکـی   41 قطعـه 
139720301026009255 به شماره چاپی 911155 بنام زهره مومنی ثبت و صادر 
و تسـلیم گردیـده اسـت. لـذا بـا توجـه بـه اعـام فقـدان سـند مالکیـت ملـک فـوق 
الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی آن مراتـب اعـام تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک 
مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکـر نشـده یـا مدعـی 
وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید تا ده روز پس از انتشـار آگهی به ثبت 
محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه 
تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراض نرسـد و یا در صـورت اعتراض اصل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق 

مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد. /

مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران
م الف 10583 / شناسه آگهی 1315426

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی زراعی، باغات و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نامـه  بـه  منضـم   1401/1/23 مـورخ   140160301147000093 شـماره  رای  برابـر  چـون 
شـماره 140160301147000094 مورخ 1401/01/23 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت اراضـی زراعـی، باغـات و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب 90/9/20 
مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک زیبادشـت تهـران تصرفـات مفـروزی و مالکانـه 
ملـی  کـد   19316 بشناسـنامه  مصطفـی  محمـد  فرزنـد  خضـری  حیـدری  مرتضـی  اقـای 
0063082403 متقاضی پرونده کاسـه 1398114401147000219 نسـبت به ششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 116 مترمربـع قسـمتی از قطعه 4 از 

پـاک 584 فرعـی از 4 اصلـی واقـع در بخـش 10 تهـران بـا حـدود اربعـه:
شماال بطول 12/04 متر درب و دیوار به کوچه 7 متری

شرقا بطول 9/63 متر دیوار به دیوار پاک 4/10748
جنوبا بطول 11/94 متر دیوار به دیوار پاک 4/4429
غربا بطول 9/73 متر دیوار به دیوار پاک 4/4539

محـرز میباشـد پـاک 4/584 ذیـل صفحـه 65 دفتـر 504 واقـع در بخـش ده تهـران 
ثبـت گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـاع ذوی الحقـوق و شـرکای مشـاعی مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز در روزنامـه آگهـی مـی گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،  آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت قانونـی و عـدم وصـول واخواهـی و 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت بنـام نامبـرده صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08
منوچهر کاظم اصالنی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران

م الف 1057۹ / شناسه آگهی 1315417

آگهی فقدان سند مالکیت 
بـا اعـالم  خانـم اعظـم صدیقـی مالـک پـالک ثبتـی 24۱۶۸ فرعـی از 37 اصلـی 
مفقـودی سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء 
طـی  تهـران   242 دفترخانـه   ۱40۱/02/0۶ مورخـه   57۸70 شـماره  ذیـل  شـده 
سـند  صـدور  تقاضـای   ۱40۱/02/07 مورخـه   ۱3335 شـماره  وارده  درخواسـت 
المثنـی مالکیـت پـالک ثبتـی 24۱۶۸ فرعـی از 37 اصلـی واقـع در بخـش ۱۱ تهران 
را نمـوده اسـت کـه مراتـب در اجـرای مـاده ۱20 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح 

زیـر آگهـی مـی گـردد.
1- نام و نام خانوادگی مالک: خانم اعظم صدیقی

2- شماره پاک: 24۱۶۸ فرعی 37 اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران
3- علت گم شدن: جابجایی

4- خاصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت ششـدانگ یک دسـتگاه آپارتمان به 
مسـاحت 373/7 مترمربـع واقـع در سـمت شـرقی طبقـه اول کـه مقـدار 23/۶5 
اسـت قطعـه 2  پیشـرفتگی  آن  و مقـدار 24/5۸ مترمربـع  بالکـن  آن  مترمربـع 
تفکیکـی طبقـه اول بـه پـالک 24۱۶۸ فرعـی از  37 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از 2۱3۶۸ فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش ۱۱ تهـران بانضمـام ششـدانگ 
دو واحـد پارکینـگ هـر کـدام بـه مسـاحت ۱۱/25 مترمربـع قطعـه 3 و 4 تفکیکـی 
شـماره  ثبـت  ذیـل  مترمربـع   3/۶4 مسـاحت  بـه  تفکیکـی   ۱0 قطعـه  انبـاری  و 
بنـام خانـم  بـه شـماره چاپـی 9۱3227  الکترونیکـی ۱3972030۱02۶00۶37۶ 
اعظـم صدیقـی ثبـت و صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت و طبـق سـند اجـاره 99 
سـاله 4۸205 مورخ ۱395/9/24 دفترخانه 50۸ تهران در اجاره شـرکت توزیع 

نیـروی بـرق تهـران میباشـد.
لـذا بـا توجـه بـه اعـالم فقـدان سـند مالکیـت ملک فـوق الذکر و درخواسـت صدور 
المثنـی آن مراتـب اعـالم تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده 
کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکـر نشـده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد 
خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و 
اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد 
و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق 

مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد. 
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران
م الف 10584 / شناسه آگهی 1315438

آگهی فقدان سند مالکیت 
موضوع پالک ثبتی 572۹ فرعی از 44۹4 اصلی واقع در بخش 7 تهران

نظر به اینکه آقای امیر مسـعود ارجمند فرد با ارائه دو برگ استشـهادیه به شـماره 
درخواسـت  و  تهـران  دفتـر 289  تائیدیـه  مـورخ 1400/10/29  و 84957   84956
وارده شـماره 41024 مورخ 1400/12/22 مدعی اسـت که: سـند مالکیت ششـدانگ 
از  ثبتـی 5729 فرعـی  پـاک  بـه  کاربـری  بـا  نـوع ملـک طلـق  آپارتمـان  یـک قطعـه 
4494 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 172 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 5 در 
سـمت جنوبـی طبقـه 2 و واقـع در بخـش 07 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک پیـروزی 
تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 81/18 مترمربـع کـه مقـدار 12/40 متر پیشـرفتگی 

در فضـای خیابـان میباشـد.
مشخصات مالکیت:

مالکیـت امیرمسـعود / ارجمندفـرد فرزنـد فضـل اله شـماره شناسـنامه 5259 تاریخ 
تولد 1353/05/15 صادره از تهران دارای شماره ملی 0072572523 با جز سهم 
بـا شـماره مسـتند  اعیـان  و  دانـگ عرصـه  مالـک شـش  بعنـوان   6 از کل سـهم   6
مالکیـت 205827 تاریـخ 1391/02/18 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 289 شـهر 
تهـران اسـتان تهـران، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 496548 سـری 
د سـال 97 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139820301043025403 ثبـت گردیـده 
اسـت. کـه مالکیـن بـه علـت نقصـان در برگهـای سـند مالکیـت، درخواسـت صـدور 
المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده انـد؛ لـذا مراتب باسـتناد تبصره یـک اصاحی مورخه 
72/9/2 مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود 
سـند مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 
روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا 
سـند معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت نمائیـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد در غیـر 
اینصـورت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و عـدم وصـول اعتـراض نسـبت بـه صـدور 

المثنـی سـند مالکیـت طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد. 
فرج اله علیزاده – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران
م الف 10585 / شناسه آگهی 1315441

آگهی فقدان سند مالکیت 
یکـی از ورثـه ی مرحـوم رمضانعلـی مومنـی باسـتناد گواهـی حصـر وراثـت و فـرم 
 ۱ پـالک  مالکیـت ششـدانگ  کـه سـند  باشـند  مـی  ارث مدعـی  بـر  مالیـات  واریـز 
فرعـی از 79- اصلـی واقـع در روسـتای حاجـی آبـاد شهرسـتان آرادان بـه شـماره 
ثبـت 200۱0 دفتـر ۱0۶ صفحـه 5۱7 بـه نـام رمضانعلـی مومنـی بـه شـماره چاپـی 
مالکیـت  سـند  صـدور  درخواسـت  مالـک  و  اسـت  گردیـده  مفقـود   74۸930
ثبـت  قانـون  نامـه  آییـن  مـاده ۱20  باسـتناد  مراتـب  لـذا  اسـت  نمـوده  را  المثنـی 
آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم 
یـا وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی 
ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره 
تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای 
ارائـه  اسـناد  اصـل  اعتـراض  صـورت  در  و  واخواهـی  نرسـیدن  و  مذکـور  مـدت 
 نشـود نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد.  

شناسه 1316305
رییس ثبت اسناد و اماک آرادان- امیرحسین آذرنیان

آگهی نظریه هیات حل اختاف قانون تعیین تکلیف مستقر در حوزه ثبتی آرادان
۱-برابر رای شماره ۱400۶0329۱2۶003۸70 مورخ ۱400/۱2/3 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
تصرفات مالکانه بالمعارض آقای امین مهدیانی فرزند ابوالفضل در  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه 
ملـی شـدن آن بـه مسـاحت ۱۶73/29 متـر مربـع تحـت قسـمتی از پـالک ۱۱0 فرعـی از ۸۶- اصلـی 
واقع در علی آباد بیع نامه عادی و به صورت مع الواسطه از سید حسن حسینی موضوع پرونده 
کالسه ۱2۶0000۶4-۱400 محرز گردیده است.2- برابر رای شماره ۱400۶0329۱2۶003۸72 مورخ 
۱400/۱2/3 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم پروین اسدی 
فرزند رمضان در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن با 
حق اسـتفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شـدن آن به مسـاحت ۱۶73/29 متر مربع 
تحـت قسـمتی از پـالک ۱۱0 فرعـی از ۸۶- اصلـی واقـع در علـی آبـاد بیـع نامـه عـادی و بـه صـورت مـع 
الواسـطه از سـید حسـن حسـینی موضوع پرونده کالسـه  ۱2۶0000۶5-۱400 محرز گردیده اسـت. 
لـذا در اجـرای مقـررات مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی فاقـد سـند مراتـب بـه 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22    

شناسه : 1305473 رئیس ثبت اسناد و اماک آرادان- امیرحسین آذرنیان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسـین شـجاعی به کد ملی 0053876105 مالک و وکیل از طرف ابراهیم شـجاعی 
3730132547 و آذرمیدخـت شـجاعی آران کرونـی 0050753231 بـه موجـب وکالتنامـه 
19695 – 1400/10/29 دفترخانـه 1108 تهـران و وکیـل از طـرف افسـانه شـجاعی )سـند 
وکالـت 20027 – 1401/01/15 دفتـر 1108 تهـران( و از طـرف آرزو شـجاعی )سـند وکالـت 
a2cg58th5zdy – 1400/12/13 سرکنسـولگری ایـران – فرانکفـورت( همگـی وراث مالـک 
مهرانگیـز ایوبـی کـه بـه موجب دادنامه حصـر وراثـت 9709971010500011 – 1397/02/01 
شـعبه 55 شـورای حـل اختـاف تهـران فـوت نمـوده و وراث حیـن الفـوت وی عبارتنـد 
از: ابراهیـم شـجاعی همسـر و حسـین و افسـانه و آرزو و آذرمیدخـت همگـی شـجاعی 
فرزنـدان متوفـی بـا تسـلیم 2 بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق کـه تحـت شـماره 910/25 
– 1400/10/28 دفترخانـه 293 تهـران و بـرگ تقاضـا وارده 2288 – 1401/02/10 مدعـی 

فقـدان سـند مالکیـت یـک دسـتگاه آپارتمـان بـه مسـاحت 93/31 مترمربـع بـه پـاک ثبتـی 
427472 فرعـی از 2395 اصلـی بخـش 10 تهـران ذیـل شـماره 85754 صفحـه 347 دفتر 
631 بنـام مهرانگیـز ایوبـی ثبـت و سـند مالکیـت 129737 صـادر گردیـده اسـت و فاقد رهن 
می باشـد. سـپس وی بعلت اسـباب کشـی سـند خود را مفقود نموده و درخواسـت صدور 
سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت. لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت 
در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه پـاک فوق 
میباشـد و یـا سـند مالکیـت نـزد وی میباشـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بمـدت 10 روز اعتـراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به این منطقه تسـلیم و رسـید 
اخـذ نمایـد در صـورت عـدم ارائـه اعتـراض یـا اصـل سـند مالکیـت یـا سـند خریـداری اقـدام 

جهـت صـدور سـند المثنـی وفـق مقـررات انجـام خواهـد شـد. 
 1-دفتر بازداشتی

                          بهروز جشان – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران2-بایگانی
                     م الف 10577 / شناسه آگهی 1315413

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظـر بـه اینکـه خانـم معصومـه / مهاجـر )مالـک( بـا تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی 
مصدق شـده طی شـماره 6917 – 1400/10/6 توسـط دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 
1500 حـوزه ثبتـی تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 140085601025031723 – 
1400/10/11 مدعـی اسـت سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان مسـکونی 
نـوع ملـک طلـق بـه پـاک ثبتـی 3160 فرعـی از 6901 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 
419 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 4 در طبقه 4 و واقع در بخش 02 ناحیه 00 حوزه 
ثبـت ملـک نارمـک تهـران اسـتان تهـران به مسـاحت 97/53 مترمربع بانضمام انباری 
قطعـه 2 بـه مسـاحت 33/53 مترمربـع و پارکینـگ قطعـه 2 بـه مسـاحت 11 مترمربـع 
بـه مالکیـت معصومـه / مهاجـر فرزنـد احمـد شـماره شناسـنامه 2757 تاریـخ تولـد 
1353/04/06 صادره از تهران دارای شماره ملی 0072560029 با جز سهم 6 از کل 
سـهم 6 بعنوان مالک شـش دانگ عرصه و اعیان حسـب الشـرط ضمن العقد حاضر 
حـق اسـتفاده از منافـع مـورد صلـح بطـور رایـگان و همچنیـن شـرط عـدم حـق انجـام 
معامات و اسناد ناقله از جانب متصالح و نیز حق فسخ این مصالحه بطور یکطرفه 
از جانـب مصالـح )بـا ارائـه اصـول مـدارک و اسـناد مالکیـت و بـدون نیـاز بـه حضـور و 
اذن و امضـا متصالـح و قائـم مقامـان ایشـان و یـا تشـریفات قضایـی و اجرایـی دیگـر( 
کامـا و تمامـا مـادام العمـر مصالـح متعلـق به شـخص مصالح )احمد مهاجر( میباشـد. 
رسـمی  اسـناد  دفترخانـه   1398/11/29 تاریـخ   11688 مالکیـت  مسـتند  شـماره  بـا 
شـماره 1500 شـهر تهـران اسـتان تهـران، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 
240008 سـری ج سـال 98 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139820301025045587 
ثبـت گردیـده اسـت و برابـر نامـه شـماره 16/601/9 – 1401/2/6 – اداره ثبـت احـوال 

بهشـت زهـرا آقـای احمـد مهاجـر فـوت نمـوده اسـت../.
بعلـت سـوختگی از بیـن رفتـه اسـت. درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی پـاک 
ثبـت  قانـون  نامـه  آییـن  مـاده 120  اجـرای  لـذا مراتـب در  نمـوده اسـت.  را  موصـوف 
فقـط در یـک نوبـت در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار )همیـن روزنامـه( آگهـی میشـود تـا 
چنانچـه کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل سـند 
مالکیـت نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت 10 روز 
اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد 
رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رویـت و ماحظـه بـه 
ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد. لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت 
اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر  ترتیـب 
خواهـد  تسـلیم  متقاضـی  بـه  و  صـادر  مرقـوم  پـاک  مالکیـت  سـند  المثنـی  قانونـی 

گردیـد.

غالمرضا غضنفری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران
م الف 10582 / شناسه آگهی 1315425

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره ۱40۱۶03290۱20009۱9 – ۱40۱/2/20 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد تقـی دربانـی  
بـه شـماره شناسـنامه 574 صـادره از دامغـان بـا کـد ملـی 457903۱57۱ فرزنـد حسـین در 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۱35/2۱ متر مربع پالک 2724 فرعی از ۱0 
اصلـی واقـع در سـمنان بخـش حـوزه ثبـت ملـک شهرسـتان گرمسـار  خریداری مع الواسـطه 
از آقـای فریبـرز باقـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت 
بـه فاصلـه ۱5 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/09
   شناسه : 1315358 رئیس ثبت اسناد و اماک گرمسار- حسین چلویی

دبیــر جشــنواره و مدیــر روابــط عمومــی اداره کل امــور 
مالیاتــی اســتان فــارس اعــام کرد کــه جشــنواره بین المللی 
کارتــون »ســهم مــن از مالیــات« بــا هــدف ترویــج و توســعه 
فرهنــگ مالیــات در جامعــه، تیر امســال و همزمــان با هفته 

»مالیات«در شیراز برگزار می شود.
فاطمــه حســینی  یــادآور شــد: جشــنواره »ســهم مــن از 
مالیــات« ســال گذشــته بــه شــکل ملی در کشــور برگزار شــد 

و امســال در گســتره جهانــی، اداره کل امــور مالیاتــی فــارس 
دبیرخانه این رویداد را بر عهده خواهد شد.

او دربــاره فراخــوان جشــنواره بین المللی کارتون »ســهم 
جهــان  و  ایــران  کارتونیســت های  گفــت:  مالیــات«  از  مــن 
می تواننــد آثــار خــود را با موضوعات مالیــات و مردم، فرهنگ 
مالیات، مالیات و عدالت، مالیات و اقتصاد، مالیات و تولید، 
مالیــات و کارآفرینــی، مالیات و شــفافیت، مالیات و توســعه، 

مالیــات و شــهر مــن، فــرار مالیاتــی؛ تأثیــر مالیــات در کاهش 
فقــر و شــکاف طبقاتــی حداکثــر تا تاریخ 25 خــرداد به ایمیل 
gmail.com@shiraztax2022 ارســال کنند. دبیر جشــنواره 
بین المللــی کارتون »ســهم من از مالیــات« افزود: محدودیت 
ســنی برای شــرکت در جشــنواره وجود ندارد و کارتونیست ها 
می توانند آثار رنگی یا سیاه و سفید خود را در اندازه A3  به 
ایمیل دبیرخانه جشــنواره ارســال کنند. حســینی خاطرنشان 

کــرد: داوری جشــنواره بــر عهــده گروهــی از کارتونیســت های 
برجســته ایــران و جهــان اســت و نتایــج جشــنواره 23 تیــر 

همزمان با هفته »مالیات« اعالم خواهد شد.
در پایــان او افــزود: بــه صاحبــان 5 اثــر برتــر جشــنواره، 
جایــزه ویــژه و لــوح یادبــود و همچنیــن بــه کارتونیســت های 
لــوح تقدیــر و همــه شــرکت کننــدگان، گواهــی  فینالیســت 

شرکت اهدا خواهد شد.

دبیــر اجرایــی همایــش بین المللــی تاریــخ، فرهنــگ و 
تمــدن خلیــج فــارس کتــاب چکیــده مقاله های ارســال شــده 
بــه ایــن همایــش منتشــر و مجموعــه مقاالت کامــل نیز پس 
از پایــان یافتــن داوری بــرای اســتفاده جامعــه علمی منتشــر 

می شود.
حســن الهیــاری در پایــان ایــن همایــش 2 روزه  بــه ایرنا 
گفت: پیش بینی می شود که با پایان یافتن داوری علمی، ۸0 
مقالــه کامــل در زبان های فارســی، انگلیســی و عربــی در این 

مجموعه منتشر شود.
او اظهار کرد:  این همایش در سطح بسیار استانداردی 
برگزار شــد و با پوشــش رسانه ای مناســب، بازخورد خوبی در 

مجامع رسانه ای و علمی داشت.
دبیر اجرایی همایش بین المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن 
خلیــج فــارس افــزود: اســتقبال پژوهشــگران و محققــان از 
همایــش بین المللــی خلیج فارس فوق العاده بود و امیدواریم 
دانشــگاه  در  همایــش  ایــن  دائمــی  دبیرخانــه  اســتقرار  بــا 

خلیج فــارس، شــاهد برگــزاری 2 ســاالنه ایــن همایش به طور 
مداوم باشیم.

الهیــاری اضافــه کــرد: در ایــن همایــش  5 پژوهشــگر 
خارجی به صورت حضوری و 3 محقق نیز به صورت وبیناری 

مقاله های خود را ارائه کردند.
همایــش بین المللــی  تاریــخ، فرهنــگ و تمــدن خلیــج 
فــارس )بســترهای تاریخــی مناســبات فرهنگــی، اجتماعــی و 
اقتصــادی خلیــج فارس( به همت گروه تاریخ دانشــگاه خلیج 

فارس بوشهر طی 2 روز در بوشهر و بندر سیراف برگزار شد 
و در ایــن قالب ۶ نشســت تخصصی بــا موضوع های تعامالت 
تاریخــی خلیج فارس با حــوزه فرامنطقه ای، تعامالت تاریخی 
خلیــج فــارس با حوزه هــای مرکزی، منطقــه ای و فرا منطقه ای 
در دوره هــای اســالمی و معاصــر، تاریــخ اجتماعــی، فرهنگــی 
خلیــج فــارس در دوره معاصــر، تاریــخ اجتماعــی و فرهنگــی 
خلیج فارس و باستان شناســی و تاریخ باســتانی خلیج فارس 

برپا شد.

محدودیت های اعتباری، 
مهم ترین چالش شهرک های 
کشاورزی در خراسان شمالی

شــمالی  خراســان  کشــاورزی  شــهرک های  شــرکت  مدیــر 
را  اســتان  ایــن  در  کشــاورزی  شــهرک های  چالــش  مهم تریــن 

محدودیت های اعتباری اعام کرد.
از  یکــی  کــرد:  اظهــار  ایســنا  بــا  نامــور در گفت وگــو  حیــدر 
مهم تریــن وظایــف ایــن شــرکت، ایجــاد زیرســاخت بــرای ســاخت 
شهرک و مجتمع های کشاورزی و دامپروری در این استان است.
او با اشاره به اینکه در خراسان شمالی 4 شهرک کشاورزی 
وجــود دارد، گفــت: یکــی از ایــن شــهرک ها، گلخانه امــام رضا)ع( 
در شهرســتان مانه و ســملقان است که به مساحت 335 هکتار 
اســت. ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکه ایــن مجتمــع گلخانه ای 
دارای 3 فــاز اســت، افــزود: فــاز اول آن، شــامل 7 بــاب گلخانــه 
بــه بهره بــرداری رســیده اســت و فــاز دوم آن نیز تا پایان ســال به 

بهره برداری خواهد رسید.
بــه گفتــه نامــور در فــاز دوم حــدود ۱0 بــاب گلخانــه تا مدت 

مذکور آماده بهره برداری خواهد شد.
او تصریــح کــرد: شــهرک کشــاورزی ســاریگل در اســفراین بــا 
مساحت 50 هکتار، مجتمع کشاورزی بیگان در شیروان با مساحت 
50 هکتار و مجتمع دوین شیروان در مساحت ۱00 هکتار از دیگر 

شهرک و مجتمع های کشاورزی در این استان هستند.

شیراز، میزبان جشنواره جهانی کارتون »سهم من از مالیات«

کتاب مقاالت همایش بین المللی خلیج فارس منتشر می شود
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برای گرانی ها طنز بسازیم
راضیه حسینی

بــه نظرتــان بــا چــه چیــزی می شــود طنز نوشــت؟ 
اصــاً طنــز چیســت؟ چــه کاربــردی دارد؟ ایــن روزهــا 
هشــتگ »بــرای گرانی هــا طنــز نســازیم« نقــل فضــای 

مجازی شده.
و  واناله هــا  هــم   وردل  بنشــینم  کنیــم؟  چــه 
بچرخانیــم  دســتمال کاغذی  ســردهیم؟  وامصیبت هــا 
صــدای  و  مجلــس  دور 
فین فیــن همــه دماغ ها 
صداهــای  تــن  بــا  را، 
مختلــف گــوش دهیم؟ 
یا مثاً به محض این که 
در خیابــان کمــری خــم 
شــده از گرانــی دیدیــم، 
برویــم کنــارش، دســت 
بــر شــانه اش بگذاریم و 
مثــل ابــر بهــار گریــه کنیم؟ فکــر نمی کنید ممکن اســت 

دست تان بار اضافه روی شانه های خمیده او باشد؟
 طنزنویــس عــوض آبغوره گرفتــن، با زبان خودش 
اعتــراض می کنــد. زبانی که مثل شمشــیر می برد ولی با 
پنبــه و البتــه از خــون و خونریــزی خبری نیســت. )هیچ 
وقــت طنزنویــس آن قدرهــا هم برش ندارد که بکشــد و 
ُــرد؛ فکــر کنــم مثل بعضی از دوســتان هشتکدوســت  بب

فضای مجازی کمی جوگیر شدم.(
چه کســی گفته طنز فقط برای خندیدن اســت؟ یا 
فقــط باید از خوشــی ها طنز ســاخت؟ نمی دانم درســت 
است یا نه. شاید یک نفر هم حرف من را قبول نداشته 
باشــد. ولی به نظرم طنز یعنی از همه دردها بنویســی، 
ولــی درد را اضافــه نکنــی. الزم نیســت بــرای اعتــراض، 

تمام مصیبت های ملت را بزنی توی صورت شان. 
طنزنویس هــای بــزرگ، هنرمندهایــی هســتند کــه 
بــا ظرافــت از زجرهــا می گوینــد. از طمــع قدرت و عشــق 
بــه پــول، از دزدی و اختــاس، از بی پولــی و گرســنگی 
قــور  و  قــار  بــه  را  گرســنه  شــکم  ولــی  می نویســند، 
نمی اندازند. مغز پدر خانواده را آسفالت نمی کنند. طنز 

از درد می نویسد، ولی نه با درد. 
طنزنویــس آدم ســرخوش و خجســته ای نیســت. 
صاحــب خانــه و ماشــین و حســاب بانکی پــر از پول هم 
نیســت که درد مردم را نفهمد. خودش وســط جمعیت 
تــا اشــکی  ولــی طــوری می نویســد  جیب خالی هاســت. 

سرازیر نشود.
غصــه اش لبخنــد پــدر خانــواده اســت، کــه معلــوم 

نیست آخرین بار کی و کجا بود.
غصــه اش دل خوشــی های مــادری اســت که وســط 

شلوغی نداشتن ها گم شد.
 شادی بچه ای که پشت ویترین مغازه ها له شد.

آدم ها به اندازه کافی غم نان دارند، به آنها اضافه 
نکنیم. صدای فریادشان باشیم اما داد نزنیم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بیشتر کاربران واتس اپ تاکنون با پیام های 
مشــکوکی مواجه شــده اند که ادعاهای بزرگی را 
مطــرح می کنــد: »ایــن خوراکــی را نخریــد چــون 
داعــش آن را بــه ســم آلوده کــرده«، »این برند 
نوشــیدنی را در بریزید چون سرطان زاســت« از 
جمله هشدارهایی است که بیشتر در گروه های 

خانوادگی یا دوستانه مشاهده می شود.
هرچند بسیاری از کاربران بافاصله متوجه 
بی اســاس بــودن ایــن موضوعــات می شــوند، امــا 
گروهی از جامعه که هنوز توانایی راســتی آزمایی 
داســتان های اینترنتــی را ندارنــد، بــه ناچــار آن را 

می پذیرند.
از دالیــل گســترش ســریع شــایعات  یکــی 
همیــن اســت کــه بعضی هــا آن را به عنــوان خبر 
ارســال  نیــز  دیگــران  بــرای  و  می پذیرنــد  موثــق 

می کنند. 
بــا اینکــه تاکنــون تصــور می شــد کــه عده ای 
ایــن شــایعات را بــا هدف جلب توجــه یا مخاطب 
منتشــر می کنند، اما بررســی دروغ هــای اینترنتی 
ســال های اخیــر نشــان می دهــد، بســیاری از آنها 
نــه بــه قصد شــوخی و ســرگرمی، بلکه بــا اهداف 

توطئه آمیز تجاری نگاشته و توزیع شده است.
همزمــان بــا حضــور کاربــران در فیس بــوک، 
وایبــر، واتــس اپ، تلگــرام و اینســتاگرام، فعــاالن 
بهــره  خــود  معرفــی  جهــت  در  آن  از  نیــز  بــازار 
گرفته انــد، امــا در ایــن میــان برخــی شــبکه های 
اجتماعــی را ابزاری موثر برای تخریب رقبای خود 

می دانند.
ســال ها قبــل، زمانــی کــه تنــدر ۹۰ همزمان 
در 2 کارخانــه تولیــد می شــد، برخــی دالل هــا بــه 
شایعه ســازی پرداختند. آن هــا می گفتند، خودرو 

ساخت این کارخانه از آن یکی بهتر است.
همــه ادعاهــا در حالــی مطــرح می شــد کــه 
شــرکت رنــو فرانســه روی خــط تولید تنــدر ۹۰ در 
ایران خــودرو و ســایپا نظــارت مســتقیم داشــت و 
محصول مشــترک هــر دو کارخانه از نظر کیفیت 
یکی بود، اما واسطه ها برای بازارگرمی خاف آن 

را مطرح می کردند.
همچنــان  اینترنتــی  شــایعات  انتشــار  امــا 
از  زیــرا  رقباســت،  تخریــب  بــرای  موثــر  روشــی 
آنجایــی کــه بــاال بــردن ســطح ســواد رســانه در 
جامعه متولی مشــخصی ندارد، آگاه ســازی افکار 
عمومی درباره راه های تشخیص مطالب دروغ از 

واقعیت هر روز دشواتر می شود.
»امــروز از طرف وزارت بهداشــت نامه ای به 
تمام بیمارستان ها از جمله بیمارستان محک زده 
شد و از تمام پرسنل بیمارستان ها خواسته شده 
اطاع رســانی کننــد. لطفا فعا تا اطــاع ثانوی از 

مصرف اقام زیر خودداری شود...«
ایــن پیــام یــک نمونه از شــایعاتی اســت که 
بازاریاب هــای کارخانه هــا و محصــوالت مختلــف 
در گروه هــای واتس اپ با هدف تخریب برندهای 
رقیــب منتشــر می کنند. با تحلیل شــیوه نوشــتار 
بدون نظم این نوع پیام ها مشــخص می شود که 

نویســنده آن یــک نفــر نبوده و افــراد متعددی در 
زمان هــای مختلــف بخشــی هایی از آن را تغییــر 

داده اند و کم یا زیاد شده است.
تخریــب  پیام هایــی  چنیــن  اصلــی  هــدف 
برندهایــی اســت کــه ناشــران تــاش می کننــد بــا 
شــایعه پردازی به اعتماد عمومی آنها لطمه بزنند 
تــا فضــا بــرای فــروش محصــوالت رقیــب فراهــم 
شود. به همین دلیل است که در سال های اخیر 
افــراد مختلفــی متن ایــن دروغ های را دســتکاری 
کرده انــد تــا نام رقبای جدیــد خود را به آن اضافه 

کنند.
بــا ایــن حــال نمی تــوان بــه طــور مســتقیم 
انگشــت اتهام را به سوی شــرکت های واردکننده 
تحقیقــات  زیــرا  رفــت،  نشــانه  کارخانه هــا  یــا 
نشــان می دهــد کــه داســتان پردازی های دروغین 
و  خیابانــی  بازاریاب هــای  ســوی  از  تخریب گــر 
واســطه هایی هدایــت می شــود کــه می  خواهنــد 
خــود،  از  ردی  هیــچ  گذاشــتن  جــای  بــر  بــدون 

رقبایشان را تضعیف یا از میدان بیرون کنند.
تنظیم کننــدگان پیام های اغراق آمیز معموال 
می کوشــند تا دروغ شــان را به یکی از موضوعات 
داغ روز مرتبــط کننــد تــا بــرای مخاطــب نــاآگاه 
باورپذیرتر شود. یک روز مدعی می شوند داعش 
خرمای یک کارخانه را آلوده کرده و روز بعد خبر 
می دهنــد القاعده ویروســی را بــه قوطی های یک 

نوشیدنی تزریق کرده است.
از جملــه برندهایــی کــه در ۵ ســال گذشــته 

ناشــران شــایعات واتس اپــی مدعــی آلــوده بودن 
آنهــا به ویروس های خطرناک شــده اند، برندهای 

چای طا، مانی و تشریفات بودند.
مدیرعامل شرکت چای مانی که تولید کننده 
ایــن ســه محصــول اســت، می گویــد: »مــا واقعــا 
نمی دانیــم چطور برخــی کاربران چنیــن پیام های 
اغراق آمیــز و پــر از دروغ را بــاور می کنند، اما اگر 
کســی نــام چــای تشــریفات یــا مانــی را در گوگل 
جســت وجو کنــد پی می بــرد که ما تاکنون با هیچ 
حاشیه ای مواجه نبوده ایم و مرتکب هیچ تخلفی 

نشده ایم.«
بــا شــایعات  مانــی مبیــن تنهــا راه مقابلــه 
هدفمنــد را افزایــش ســطح ســواد رســانه جامعه 
می دانــد و تاکیــد می کنــد: »ما پیشــتر بــدون این 
کــه نامــی از شــرکت مان بــه میــان بیایــد بارها در 
راستای آموزش افکار عمومی تاش کرده ایم، اما 
بقیه تولیدکنندگان نیز الزم اســت در این راســتا 

مشارکت کنند.«
ایــن کارشــناس حــوزه چــای می گویــد: »دو 
برنــد مانــی و تشــریفات بــه دفــاع نیــازی ندارند، 
ولــی مــا از طرفــی نگــران تولیدکننــدگان کوچکی 
هســتیم کــه شــاید یــک شــایعه کوچــک می تواند 
منجــر بــه کاهــش فــروش آنهــا یــا حتــی تعطیلی 

کارخانه شان شود.«
گروه هــای عمومــی، دوســتانه، خانوادگی یا 
حتــی شــغلی و حرفــه ای کــه در واتــس اپ ایجــاد 
می شــود، از جملــه فضاهایــی اســت که بســتر را 

بــرای انتشــار شــایعات فراهم می کنــد، به همین 
فریــب  تــا  باشــند  مراقــب  بایــد  کاربــران  دلیــل 

پیام های دروغ و هدفمند را نخورند.
در  قدیمی تــر  نســل های  کــه  آنجایــی  از 
گوشــی  از  اســتفاده  بــه  تــازه  اخیــر  ســال های 
هوشــمند روی آورده و در فضــای مجــازی حاضــر 
شــده اند، بســیاری از آنهــا هنــوز نمی داننــد کــه 
بــه چــه مطالــب و منابعــی اعتماد کننــد و همین 
ضعف باعث موفقیت شایعه پردازان شده است.
از سوی دیگر گروه های خانوادگی واتس اپ 
نظــارت  آن  نمی توانــد روی محتــوای  کــه کســی 
دقیقی داشــته باشــد، همواره محلی برای تبادل 
شــایعات و داســتان ها و اخبار بی اســاس اســت، 
زیــرا کاربــران روی حســاب اعتبــار فرســتنده بــه 

محتوا اعتماد می کنند.
اکنون تنها راه مقابله با گســترش شــایعات 
این اســت که نســل های جدیدتر بزرگان خانواده 
از خطــرات آگاه و تجربیــات ســواد  و فامیــل را 
رســانه ای خــود را به ایشــان منتقــل کنند و تاکید 
داشــته باشــند کــه هنــگام حضــور در شــبکه های 
اجتماعی نباید بدون پرس وجو و تحقیق به هیچ 

چیزی و هیچ کسی اعتماد کرد.

ســنجش ســالمت کالس اولی هــا از نیمــه 
دوم خرداد آغاز می شود.

ســامت  ســنجش  تســنیم؛  گــزارش  بــه 
دانش آمــوزان کاس اولــی از نیمــه دوم خــرداد 
آغــاز می شــود. زمــان اجــرای ســنجش نوآمــوزان 
پیش دبســتان )1 و 2( بر اســاس مصوبات ســتاد 
ســنجش استان و تایید شورای سیاست گذاری و 

برنامه ریزی سنجش خواهد بود.
بــرای ســنجش دانش آمــوز کاس  والدیــن 

اولی خود باید این مراحل را طی کنند:
-مراجعه نوآموز به دبستان محل ثبت نام و 

دریافت نوبت پایگاه سنجش
انجــام  و  ســنجش  پایــگاه  بــه  -مراجعــه 
اولیــه و تکمیــل بخــش  ارزیابی هــای غربالگــری 

مربوط به غربالگری
-در صــورت عــدم نیــاز مراجعــه بــه پایــگاه 
تخصصی: )ثبت نتایج ارزیابی در ســامانه توسط 

مسئول پایگاه(
-مراجعــه بــه مراکــز خدمــات جامع ســامت 
بهداشــت(  خانه هــای  یــا  ســامت  )پایگاه هــای 
جهــت بررســی غربالگــری اولیــه و تکمیــل کارت 

واکسیناســیون و انجام معاینات پزشــکی مطابق 
با رعایت شرایط ویژه بیماری کرونا

-مراجعــه بــه دبســتان محــل ثبت نــام اولیه 
همــراه بــا کارت واکسیناســیون و برگــه تکمیــل 

شده معاینات پزشکی جهت ثبت نام
در صورتــی کــه دانش آمــوزان نیازمند ارجاع 
تخصصــی باشــد بایــد ایــن مراحــل را طــی کنــد: 
بینایــی،  ســنجش  تخصصــی  مراکــز  بــه  ارجــاع 

شنوایی، جسمی و حرکتی و هوش.
مراجعه مجدد به پایگاه اولیه و ارائه نتیجه 
ارزیابــی تخصصــی به مســئول پایــگاه جهت ثبت 

در سامانه سنجش.
ارزیابی هــای  شــامل  ســامت  ســنجش 
بینایــی، دیــد رنــگ، شــنوایی، گفتــاری، آمادگــی 
تحصیلی، اختاالت جسمی- حرکتی، اندازه گیری 
توده بدنی، قد، وزن، دهان و دندان، بیماری های 
نیازمنــد  بیماری هــای  و  مــو(  و  )پوســت  جلــدی 
مراقبــت ویــژه اســت. همچنین بررســی وضعیت 
واکسیناســیون توســط مراقب ســامت در پایگاه 

سنجش انجام می شود.
نوآموزانــی کــه نیــاز بــه ارزیابــی تخصصــی 

ندارنــد، پــس از ثبــت نتایــج ارزیابــی  در ســامانه 
سنجش و ارجاع به مراکز خدمات جامع سامت 
)پایگاه های ســامت و خانه های بهداشت( جهت 
بررســی و تکمیــل کارت واکسیناســیون و انجــام 
معاینــات پزشــکی با رعایت شــرایط ویــژه بیماری 
کرونا، به دبستان مورد تقاضای ثبت نام، معرفی 

می شوند.
اگــر نوآمــوز در هــر یــک از مراحــل غربالگــری 
بینایــی، شــنوایی و جســمی حرکتــی مشــکوک بــه 
مشــکل باشــد و نیــاز بــه ارجاع بــه مرحله تخصصی 
اســاس  بــر  مراحــل  ســایر  ادامــه  باشــد  داشــته 
دستورالعمل های بررسی وضعیت بینایی، شنوایی، 

جسمی حرکتی و طیف اوتیسم خواهد بود.
 ارزیابــی تخصصــی آمادگــی تحصیلــی و طیف 
ســنجش  تخصصــی  پایگاه هــای  در  فقــط  اوتیســم 
وابسته به اداره آموزش و پرورش استثنایی استان 
که در ســامانه ســنجش تعریف شــده اند به صورت 

رایگان انجام می شود.

 مدارک مورد نیاز 
جهت انجام سنجش

 اصل شناســنامه دانش آمــوز و والدین. کارت 
واکسیناســیون تکمیل شــده.یک قطعه عکس 3.4 
مبلــغ 6۰ هــزار تومــان کــه صرفــا از طریــق دســتگاه 

یا درگاه پرداخت الکترونیکی قابل دریافت است.

 ارزیابی دانش آموزان متقاضی 
جهش تحصیلی

داوطلــب  دارای  ابتدایــی  مــدارس  مدیــران 
جهــش تحصیلــی بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات از 
طریــق ســامانه ســنجش نســبت بــه ثبــت اطاعات 
فــردی و خانوادگــی و عملکــرد درســی دانش آموزان 
و نوبت گیــری جهــت انجــام مراحــل ارزیابی هوش، 
اقدام و آنان را به پایگاه های تخصصی ارجاع کنند.
ارزیابــی ایــن گــروه از دانش آمــوزان از نیمــه 
دوم خرداد سال جاری پس از صدور کارنامه نهایی 
شروع و تا پایان تیر به اتمام خواهد رسید و تاریخ 

فوق غیر قابل تمدید است.
اصــل  شــامل  ارزیابــی  جهــت  الزم  مــدارک   
برگــه  پرینــت  همــراه  بــه  دانش آمــوز  شناســنامه 
نوبت گیــری جهش و الصاق عکــس نوآموز و ممهور 

به مهر آموزشگاه است.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی با بیان 
ایــن کــه جامانده هــای یارانــه اگــر اعتراضشــان 
تاییــد شــود یارانــه ماه های قبــل را هم می گیرند 
گفت که برای شناســایی مشموالن یارانه، وضع 
مالــی خانوارهــا طــی دوره ۳ تا ۵ ســاله بررســی 

شده است.
به گزارش تسنیم، حجت عبدالملکی اظهار 
کــرد: بــه محــض اینکــه فــردی وارد ســامانه ثبــت 
شــکایات یارانــه معیشــتی می شــود اعتــراض او 

ثبت خواهد شد.
وی افزود: برای ثبت اعتراض به دهک بندی 
یارانه هــا، فقــط کافــی اســت وارد ســامانه وزارت 
رفــاه بــه آدرس hemayat.mcls.gov.ir شــده و 

اطاعات خود را بارگذاری کنید.
وزیــر کار بیــان کــرد: یارانــه مــورد نیــاز ۹۰ 
درصــد مــردم تأمیــن شــده و در حســاب دولــت 
اســت، پــس اگــر تــا 3 مــاه دیگر مشــخص شــود 
فــردی نیازمنــد بوده امــا دریافتی نداشــته، یارانه 
معیشتی ماه های گذشته نیز به حساب آن واریز 

می شود.
وی بــا بیــان اینکه 1۰ متغیر و شــاخص برای 
دهک بنــدی یارانه هــا در نظــر گرفته اســت گفت: 
شــاخص هایی از جملــه گــردش حســاب، حقوق، 
ســود ســهام و ســود حســاب، خــودرو، ســفرهای 

خارجی و سایر موارد مدنظر است.
وزیر کار افزود: برای اینکه تحوالت مقطعی 
در زندگی افراد و جابه جایی دهک ها مؤثر نباشد 
مــورد  تــا پنج ســاله دهک بندی هــا  در دوره ســه 
توجــه قــرار گرفتــه و حســاب می شــود بــه عنــوان 
مثــال فــردی خانــه خریــده و فروختــه اســت کــه 
ایــن جــزو دارایــی حســاب نمی شــود. بــرای اینکه 
دهک بندی ها درگیر نوســانات نشــود شــاخص ها 
دقیــق  فرمولــی  در  پنج ســاله  تــا  ســه  دوره  در 

ضریب بندی می شود.

وی بــا اشــاره بــه اینکه 2 اعتــراض در یارانه 
مــورد بررســی قــرار می گیــرد، گفــت: کســانی که 
یارانــه  اکنــون  و  یارانــه می گرفتنــد  تــا فروردیــن  
نگرفته اند می توانند اعتراض کنند و افراد دیگری 
کــه بــه هر دلیــل یارانــه دریافت نمی کردنــد یا از 
قبــل و بــه هــر دلیلــی قطــع شــده بــود می توانند 
بعــد از تکمیل ســامانه هدفمندی یارانه ها به آن 

مراجعه کنند.
عبدالملکــی بیــان کــرد: افــراد معتــرض بــه 
دهــک بنــدی یارانه در ســامانه حمایــت می بینند 
کــه به چــه علت و شــاخص هایی دهک بندی فرد 
تغییــر کــرده اســت در همین رابطــه پیامکی برای 
همه کسانی که در قبل یارانه می گرفتند و اکنون 
قطــع شــده ارســال شــده اســت تــا وارد ســامانه 

حمایت شوند.
وی تاکیــد کــرد: افراد تا 3 ماه آینده فرصت 
ثبت در ســامانه را دارند و اگر مســتحق دریافت 
یارانــه باشــند بــه آنهــا یارانــه پرداخــت می شــود. 
یارانه هــا در حســاب های دولتــی موجــود اســت و 
تقریباً برای 78 تا 7۹ میلیون نفر در نظر گرفته 

شده است.
وزیر رفاه با اشــاره به اینکه سامانه حمایت 
اکنون در دسترس است گفت: امکان دارد افراد 
مراجعــه کننــد و ببیننــد ســامانه شــلوغ اســت. 
محدودیت در زیرســاخت ها وجود دارد از این رو 

مردم نگران نباشند.
وی گفــت: چندین شــماره تمــاس هم اعام 
شده است که یکی از آنها مرکز تماس به شماره 
۰21636۹ اســت و سال هاســت کــه مــردم با این 
شماره آشنا هستند و در کنار این شماره تماس، 

۰۹2۰۰۰۰636۹ نیز هست.
عبدالملکــی بــا بیــان اینکه 7 و نیــم میلیون 
نفــر یارانــه نمی گرفتنــد گفــت: یک بخشــی از آن 
افــراد متمکــن بودنــد اکنــون فــرض می کنیــم پنج 

میلیون نفر مستحق هستند این افراد می توانند 
در سامانه هدفمندی یارانه ها که اعام می شود، 
ثبت نام کنند و فرایندی طول می کشد تا بررسی 

و ارزیابی شود.
 وزیر رفاه بیان کرد: دهک بندی ها در پایگاه 
رفــاه ایرانیان صورت می گیرد، ضمن اینکه قانون 
مجلــس بــرای بودجــه 14۰1 بــه وزارت رفــاه حکم 
کــرده اســت کــه یارانــه پردرآمدهــا را کاهــش و 

کم درآمد را افزایش دهد.
نفــر  میلیــون  پنــج  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

یارانه بگیــر جــزو دهک دهم بودنــد که باید یارانه 
آنها حذف می شد.

از  تعــدادی  بــه  پاســخ  در  عبدالملکــی 
اعتراض هــای مردمــی در یارانه هــا گفــت: یکی 
از شــاخص ها ســفرهای خارجی بوده است که 
کاری بــوده اســت از ایــن رو افــراد می تواننــد 
از  بعــد  و  کننــد  ثبــت  را  اعتــراض  در ســامانه 
رســیدگی  مــورد  مســتندات،  ارائــه  و  بررســی 

می گیرد. قرار 
وی گفت: امکان دارد فردی به علت گردش 

مالی باال یارانه اش قطع شــده است که می تواند 
اعتــراض کند به عنوان مثال بعضی از روحانیون 
و طاب وجوهات شــرعی را دریافت می کنند که 
ایــن امــر مــال این افراد نیســت و بــرای مرجعیت 

است که این امر قابل اعتراض است.
می کنیــم  توصیــه  کــرد:  تاکیــد  رفــاه  وزیــر 
حســاب های شــخصی از کاری جــدا شــود ضمــن 
ارائــه  و  اعتــراض  ثبــت  بــا  ســامانه  در  اینکــه 
بــودن  مســتحق  صــورت  در  یارانــه  مســتندات 

اختصاص می یابد.

رئیس هیات امنای 
صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران خبر داد: خریداری 
۸۰ درصد ملزومات پزشکی 

از تولیدکنندگان داخل
رئیــس هیات امنــای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیمــاران توضیحاتــی دربــاره تامین و خریــد ملزومات و 
تجهیزات پزشکی از شرکت های دانش بنیان ارائه داد.
به گزارش ایســنا، مهندس سیدحســین صفوی در 
خصــوص حمایــت از کاالهــا و محصــوالت دانــش بنیان 
در حــوزه تجهیــزات پزشــکی اظهــار کــرد: هیــات امنــای 
صرفه جویــی ارزی در معالجــه بیمــاران یک نهاد عمومی 
غیردولتــی وابســته بــه وزارت بهداشــت اســت که بحث 
تامیــن اقــام مــورد نیــاز مراکــز درمانــی و دانشــگاه های 

علوم پزشکی را انجام می دهد.
وی بــا بیــان اینکــه همــواره بــرای نظــام ســامت 
موضــوع کیفیــت در راســتای خدمت رســانی بــه بیماران 
بســیار حائــز اهمیــت اســت، افــزود: این کاالهــا با جان 
درمــان  و  بیماری هــا  تشــخیص  و  دارد  مــردم ســروکار 
بیماران با این ملزومات انجام و استانداردها، ویژگی ها 
آن هــا  کیفیــت  بــرای  ســخت گیرانه تری  کنترل هــای  و 

صورت می گیرد.
مهندس صفوی یادآور شــد: شــکر خدا کشــورمان 
از سال های گذشته در حوزه تجهیزات پزشکی توانسته 
موفقیت هــای بزرگــی را بــرای بومی ســازی دانــش فنــی 
بســیاری از محصوالت پزشــکی و High Tech به دســت 
آورد و کاالهایــی کــه تکنولــوژی باالیــی دارنــد را موفــق 

شده ایم در داخل کشور تولید کنیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکه حدود 1۰۰۰ شــرکت تولید 
کننده تجهیزات پزشکی فعال در کشور داریم، افزود: 
حــدود 3۰ تــا 4۰ درصد این شــرکت ها کاالهایی دارند 
که به عنوان محصوالت دانش بنیان ثبت شده است. 
توســعه ایــن محصوالت در ســنوات گذشــته بحمدهللا 
خــوب بــوده که نشــان از اســتقبال و حمایت خوب در 
حوزه درمان وزارت بهداشت و سایر ارگان های ذیربط 

دارد.
از  ارزی   امنــای صرفه جویــی  هیــات  گفــت:  وی 
داخــل  تولیــدات  از  بــرای حمایــت  ســال های گذشــته 
کشــور ورود کــرده و خریدهــای تضمینی از محصوالت 
دانش بنیــان را قبــل از اینکــه وارد بــازار شــوند، انجام 
داده و در خصوص برخی از کاالها نیز اقدام به پیش 
خرید آنها نموده است و تعدادی را نیز از زمانیکه که 
تاییدیــه دریافت کرده اند به صورت تضمینی خریداری 

کرده است.

سقف افزایش اجاره 
مسکن ۱۵ تا ۲۵ درصد 

اعالم شد
وزیــر راه و شهرســازی ســقف افزایــش 
در  را  جدیــد  قراردادهــای  بــرای  بهــا  اجــاره 
تهــران ۲۵ درصــد؛ ســایر کالن شــهر ها ۲۰ و 
دیگــر شــهر ها ۱۵ درصــد اعالم کــرد و خبر از 
اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان وام ودیعه 
مسکن به مستاجران در سراسر کشور داد.
وشهرســازی  راه  وزیــر  قاســمی  رســتم 
اظهار کرد: ســقف افزایش نرخ اجاره مســکن 
در تهــران بــرای قرارداد های جدیــد 2۵ درصد 
نــرخ  شهرســازی  و  راه  وزیــر  بــود.  خواهــد 
افزایــش اجــاره در بقیــه کان شــهر ها را 2۰ 
درصــد و ســایر شــهر ها 1۵ درصــد اعــام کــرد 
و گفــت: بــا متخلفــان ایــن مصوبــه برخــورد 

تعزیراتی خواهد شد.
وی مبنای افزایش تصویب شده را برای 
مالکان و مستاجران براساس نرخ اجاره سال 
قبل دانســت. وزیر راه و شهرسازی همچنین 
از میــزان افزایــش ودیعه مســکن در روز های 

آینده خبر داد.

آغاز سنجش سالمت کالس اولی ها از نیمه دوم خرداد

شایعاتی که بازاریاب ها و دالالن در واتساپ منتشر می کنند

عبدالملکی: اعتراض جامانده ها تایید شود یارانه ماه های قبل 
را هم می دهیم


