
 طی دهه های متمادی دولتها در ایران نتوانسته اند سیاستگذاری موفقی
 در عرصه مسکن داشته باشند و مسکن  همچنان یکی از دغدغه های اصلی 
ایرانیان است و امروز هم این نگرانی وجود دارد که آیا »نهضت ملی مسکن« 

هم به سرنوشت طرح های قبلی دچار می شود؟

زهرا ترابی

طــی نیــم قــرن اخیــر و بــه خصــوص بــا توســعه 
زندگی شهری شاهد رشد سریع تقاضای مسکن 
در کشــور بودیــم بــه خصــوص بــا تغییــر الگــوی 
خانوارهــای ایرانــی، ایــن تقاضــا رشــد ســریعی 
داشــته و مســکن بــه دغدغــه دانمــی هــر ایرانی 
بدل شــد. طرحهای توســعه ای دولت ها نیز برای 
رفــع این چالــش همچنان ادامــه دارد ولی هیچ 
یــک از دولتهــا در ایران نمی توانند مدعی شــوند 
یــک راهکار مناســب بــرای این مشــکل یافته اند 

و ســریال ناکامــی دول ها در چنددهــه اخیر در فصول مختلف 
تکرار شده است.

آنچــه در عمــل شــاهد هســتیم گویــای ایــن مســئله اســت 
کــه اگــر هــدف گــذاری دولتهــا تامیــن مســکن ملکــی بــرای همه 
خانوارهــای ایرانــی بــوده اســت در عمــل شــاهد افــت جمعیــت 
صاحــب ملــک در کشــور طــی ســی ســال اخیــر هســتیم و اگــر 
موضــوع بــه کاهــش ســهم هزینــه مســکن در هزینه خانــوار به 
عنوان یک شــاخص رفاهی اســت در این زمینه هم در شهرهای 
کشــور شــاهد رشــد بی ســابقه هزینه مســکن در ســبد هزینه 
خانوارهــا هســتیم. بــه طوریکــه دکتر فرشــادمومنی کارشــناس 
اقتصــادی چنــدی پیــش اعــام کــرد ایــران از نظــر ســهم هزینــه 

مسکن در سبد بودجه خانوار در جهان رکورد دار است.

طرح های دولت برای مسکن مستمر نبود
امــا چــرا دولتهــا در مــورد مســکن و سیاســتگذاری در بازار 
مســکن تــا ایــن حــد ضعیــف عمــل کــرده انــد، در پاســخ بــه این 
ســئوال حسن محتشــم، عضو انجمن انبوه سازان مسکن تهران 
براین باور است که دولت ها اصوال در کارهای اجرایی موفقیت 
زیادی ندارند و به هر حال این تجربه در دنیا انجام شده است. 
وقتــی دولت هــا کارفرمــا مــی شــوند بــه دلیــل مســائل سیســتم 
بوروکراســی اداری و پیچیدگی هــای کاری و قوانیــن و مقــررات 

حاکم بر ادارات، نتیجه این می شود که کارایی ندارد.
وی ادامه داد: بعد از انقاب تا کنون بحث مسکن مطرح 
بوده است، بعد از انقاب به دلیل قول و قرارهایی که گذاشته 
بودنــد و وعده هایــی کــه داده بودند ابتدا بــدون برنامه ریزی به 
یکســری زمین دادند و به یکســری نیز مشــارکتی دادند که بعدا 
وارد ســاخت و ســاز شــدند و دولت به عنوان کارفرما وارد شد و 
خواســت کــه خــودش مدیریت کنــد و در شــرایط مختلف زمانی 
اقداماتــی انجــام شــد امــا تمــام طرح هایی کــه اجــرا کردند هیچ 

کدام استمرار پیدا نکرد.
متاسفانه از اول دولتی که بر روی کار  آمد بیشتر با کلمات 

بازی می کرد تا بخواهد کار را پیش ببرد. بعنوان مثال مسکن 
اســتیجاری یــا مســکن اجــاره ای حتــی ســاخت مســکن مهر ولی 
شــاهد هســتیم تــا بــه امــروز هیــچ طرحــی بــه خوبی بــه نتیجه 

نرسید.
محتشــم درباره مســکن اســتیجاری عنوان کرد: دولت در 
یــک مقطعــی، مســکن اســتیجار را مطــرح کــرد و آن را شــروع 
کردنــد ولــی ایــن طرح بــه صورت طوالنــی مدت به پایان رســید 
و دیگــر نتوانســتند از آن تجربــه در زمینه هــای مثبــت اســتفاده 
کنند. بعد مسکن اجاره داری را مطرح کردند و آن را هم وسط 

راه متوقف کردند.
 همچنین مسکن مهر را اجرا کردند که بدون مطالعه بود 
و در ابتــدا زیــر ســاخت های الزم را در نظــر نگرفتنــد و قول یک 
میلیون واحد را دادند که آن هم به سرانجام الزم نرسید و بعد 

از ۱۵ سال حدود 2 میلیون واحد تحویل دادند.
یکی از بحث هایی که مطرح هســت موضوع شهرنشــینی 
کــه در چندســال اخیــر شــاهد افزایــش شهرنشــینی بودیــم کــه 
همیــن معضــات زیــادی را بــرای مســکن بوجــود آورده اســت . 
خیلی ها نیز مجبور شــدند در اطراف پایتخت ســکونت کنند که 

در همین باره مشکات متعددی بوجود آورده است.
فرشید ایات، کارشناس مسکن به خبرنگار عصر اقتصاد 
گفت: در ۵۰ سال گذشته اتفاقی که افتاده نسبت شهرنشینی 
بــه روســتا نشــینی کامــا معکــوس شــده اســت. یعنــی قبــل از 
انقاب جمعیت روســتایی ما ۷۰ درصد و جمعیت شهرنشــینی 
۳۰ درصد بود. در حال حاضر این نســبت کاما معکوس شــده 
اســت یعنــی ۷۰ درصــد جمعیــت کشــور در شــهرها هســتند و 
۳۰ درصــد در روســتاها باقــی ماندنــد و بســیاری از روســتاها از 
جمعیت خالی شدند که در بحث مسکن شهری نیز خودش را 

بخوبی نشان می دهد.

مخالفت جدی برای طرح های جدید 
مسکن وجود دارد

یکی دیگر از مشــکات مســکن؛ افزایش قیمت های اســت 

که مشخص نیست به چه مبنایی این افزایش صورت می گیرد 
و آیــا اصولــی اســت یا خیــر؟ و تا به امروز هنوز نتوانســتند این 

بازار را در بحث مسکن مدیریت کنند. 
فرهــاد بیضایــی؛ مدیر ســابق گروه سیاســتگذاری مســکن 
دانشــگاه علــم و صنعــت در خصــوص افزایــش قیمــت مســکن 
گفــت: اگــر افزایــش قیمــت زمیــن اتفــاق افتد و افزایــش قیمت 
ملــک انجــام شــود بانک هــا نفع می برند، شــرکت هــای دولتی 
از ایــن امــر نفــع مــی برنــد، خــود دولــت نفــع مــی بــرد و بودجه 
راحت تــری را در ســال آتــی مــی بنــدد. فلــذا زمــان کمتــری برای 
تامین منابع بودجه صرف می کند. در چنین شرایطی هر گونه 
طرحــی کــه منجــر به کنتــرل قیمت مســکن شــود مخالف جدی 

پیدا می کند.
و  اقتصــادی  حــوزه  در  زیــادی  مخالفــان  داد:  ادامــه  وی 
سیاسی کشور هستند که اصاً دنبال این مسئله نیستند و به 
صورت نهادینه برای همه دولت ها وجود دارد. اگر نظام دیگری 
برســرکار باشــد هیچ فرقی نمی کند و در بدنه بروکراتیک کشور 

نهادینه شده است. 

 مسکن برای متقاضی واقعی
ساخته نمی شود

محتشم در این باره تصریح کرد: به نظر من، مسکن برای 
متقاضی واقعی مســکن ســاخته نشده است. مسکنی که مورد 
نیــاز قشــر کــم درآمــد و بی بضاعت جامعه اســت وجــود ندارد. 
اینها افراد واقعی هســتند که دولت باید به آنها در جهت خانه 
دار شــدن کمــک کنــد. خیلی هــا از قشــر کارمنــد خانــه ندارند و 
بــا ایــن تــورم و قیمت هــا بــاال بایــد حــدود ۶۵ درصد از متوســط 
درآمدشــان را بــرای اجاره خانــه بدهند که این در کمتر جایی از 

کشورهای توسعه یافته دیده می شود.
شــاید یکــی از مشــکاتی کــه دولــت در بحث مســکن دارد 
تدابیــر الزم در خصــوص رده بودجه ایــی که باید به این موضوع 
اختصــاص بدهــد ولــی هــر ســال شــاهد هســتیم ایــن حــوزه بــا 
کمبودهای خاصی مواجه هســت که همین امر باعث می شــود 

حوزه مسکن با مشکات عدیده ای مواجه شود 
عضــو انجمــن انبوه ســازان مســکن تهــران  
مــی گوید: در مســکن بودجه ای نداریم و ردیف 
بودجه برای تامین مسکن در نظر گرفته نشده 
اســت و فقــط از تســهیات بانکــی کمــک مــی 
گیرنــد. در تســهیات بانکــی بعضی از موارد 
ســود بانکــی پایین تــر از حــد متعــارف در 
نظــر گرفتــه می شــود و دولت آن تفاوت 
ســود را بایــد به نحــوی جبران کند و به 
بانک هــا بدهــد ولی به عنوان مســکن 
بودجه ای در نظر گرفته نشــده اســت 
کــه دولــت بخواهــد مســکن بســازد 
و بــه مــردم بدهــد. دولــت بایــد از 
امکانــات مالــی مــردم و تســهیات 
بانکــی اســتفاده کنــد منتهــی ایــراد 
در ایــن اســت کــه بــرای چــه کســی 
بایــد  بســازد؟  مســکن  می خواهــد 
ایــن  از  را  دیدگاهشــان  و  راهــکار 
بابت که از چه منابعی سرمایه الزم 
تامین شود تغییر دهند و این بحثی 
کــه تیــم اقتصادی دولــت باید در این 

زمینه بازنگری کند. 
مســکن ملــی یا بهتر اســت بگویم 
نهضــت مســکن ملــی کــه بعــد از انقاب 
زمزمه های آن مطرح بود ولی این موضوع 
نیــز پرونــده اش بــه نتیجــه نرســید. بــا روی 
کار آمــدن دولــت ســیزدهم این مســکن مجدد 
روی میــز آمــد. رونــد احــداث واحدهــای نهضــت 
ملــی مســکن بــه این شــکل اســت کــه پــس از تایید 
متقاضیان و تکمیل پرونده آنها پروژه شــان مشــخص و 
بــرای واریــز وجه اولیه به بانک معرفی می شــوند. پرداخت 
آورده در چهــار مرحلــه انجام می شــود. یــک مرحله موقع ثبت 
نام اســت. مرحله دوم بعد از فونداســیون، مرحله ســوم بعد از 
اســکلت و ســفت کاری و مرحلــه آخــر آورده هــم در زمــان نازک 

کاری توسط متقاضیان پرداخت می شود.
آخریــن وضعیــت تامیــن مالــی پــروژه هــای نهضــت ملــی 
مســکن، محمــود شــایان ـ مدیرعامــل بانک مســکن اعــام کرده 
اســت: در مجمــوع ۱۶ هــزار و2۳۸ میلیــارد تومــان بــه حســاب 
ســازندگان واریــز شــده اســت کــه از ایــن میــزان ۸۸۰۰ میلیــارد 
تومان از محل آورده متقاضیان و ۷۴۳۸ میلیارد تومان از محل 

تسهیات است. 
وی تصریــح کــرد: تاکنون۴۷۴ هزار و ۱۴نفر متقاضی طرح 
نهضت ملی مســکن در بانک افتتاح حســاب کرده اند که از این 
میــزان 2۸۱  هــزار و ۴۰۳ نفــر آورده خــود را بــه حســاب طــرح 

نهضت ملی مسکن واریز کرده اند.
 دربــاره نهضــت ملــی مســکن ایاتــی بــه خبرنــگار عصــر 
اقتصاد گفت: خیانتی که آقای آخوندی به مســکن کردند قابل 
جبــران نیســت، شــاید یک دولــت دیگر هم باید بگــذرد تا مردم 
توان خرید خودشان را بازیابی کنند، ایشان ۸ سال عما تولید 
مســکن را در کشــور متوقف کردند و قیمت های مســکن در این 
۱۰ ســال گذشــته بیــش از 2۰ برابــر افزایــش پیدا کرده اســت و 
متاســفانه خانوارها توان تامین حداقل پول ســاخت مســکن یا 
حتــی پروژه هــای دولتی تحت نام نهضت ملی مســکن یا جهش 
مســکن را ندارنــد کــه متاســفانه یــک اشــتباهی بــود که ایشــان 
مرتکــب شــدند کــه مــردم از طریــق آن مدلــی کــه دولــت تحــت 
عنــوان مســکن مهــر یــا مســکن ملــی یــا عناوینی شــبیه بــه این 
موضوع، دیگر متاسفانه خانوار توان تامین اولیه را ندارد و این 
گناه بزرگی که فکر نمی کنم به راحتی بشود از کنار آن گذشت. 
همچنین مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه 
علم و صنعت می گوید : یکی از شقوق عرضه مسکن می تواند 
طــرح ملــی مســکن باشــد. ولــی اینکــه تمــام حــوزه هــای دیگــر 
مســکن را تعطیــل کنیــم و تنهــا به نهضت ملی مســکن برســیم 
درست نیست. باید همه روش هایی که در گذشته هم تجربه 
داشــتیم فعال کنیم و در کنار این طرح نهضت ملی مســکن یا 
مسکن مهر هم وجود داشته باشد. زمانی که مسکن مهر اتفاق 
افتــاد در حــوزه مســکن شــهری کشــور ســاالنه ۸۰۰ هــزار واحد 

مسکونی می ساخت و عرضه می کرد. 
ایــن نکتــه را نیــز اضافــه کنــم، رســتم قاســمی - وزیــر راه 
و شهرســازی وعــده داده کــه تــا پایــان مردادمــاه ۱۴۰۱ تعــداد 2 
میلیــون واحــد به مرحله اجرا برســد. وام ایــن واحدها در تهران 
۴۵۰ میلیــون تومــان، دیگــر کانشــهرها ۴۰۰ میلیــون، مراکــز 
اســتانها ۳۵۰ میلیــون، ســایر مناطــق شــهری ۳۰۰ میلیــون و 
روســتاها 2۵۰ میلیــون تومــان بــا نــرخ ســود حداکثــر ۱۸ درصد 
تعییــن شــده اســت. طبق آخرین برآوردها قیمــت هر متر مربع 
واحدهــای نهضــت ملــی مســکن ۴ میلیــون و ۷۵۰ هــزار تومــان 
خواهــد بــود و زمــان ســاخت پــروژه ۱۸ تــا 2۴ مــاه تعیین شــده 

است.

آغاز مانور نظارت 
بر قیمت کاالهای اساسی

صندوق امانات بانکی از ریسک باالی 
پولشویی تا امکان پوشش بیمه ای

صفحه 5صفحه 2

دیـــــــــــــــــدگاه

همکاری دولت ها
کلید کاهش 

فقر جهانی
محمدرضا اکبری جور

پژوهشگر اقتصاد بین الملل

بســر  روزگاری  در 
همــه  کــه  می بریــم 
عوامل دست به دست 
هــم داده اند که مســیر 
کاهــش فقــر شــدید در 
چالــش  بــه  را  جهــان 
ســو  یــک  از  بکشــند. 
مســری  بیمــاری  هیــچ 
تاکنــون به انــدازه همه 

گیری به یک تهدید جهانی تبدیل نشــده اســت. هرگز 
مردم فقیر جهان تا این اندازه تحت تاثیر درگیری های 
محلی، منطقه ای و جهانی نبوده اند و تغییرات شدید 
در الگوهــای آب و هــوای جهانی ناشــی از فعالیت های 
انسانی نیز در این سالها و سالهای پیش رو، بی سابقه 

است.
هرچنــد پایــان دادن بــه فقر شــدید و ترویج رفاه، 
از اهداف مهم دولت هاست اما بشر هیچ بدیلی برای 
پایــان دادن فــوری به فقر نــدارد. آمارها حکایت از این 
دارنــد کــه بــرای تقریباً 2۵ ســال، تعــداد افــرادی که با 
کمتــر از۱.9۰)کمتــر از 2 ( دالر بــرای هــر نفر در روز در 
فقــر شــدید زندگــی می کردنــد به طور پیوســته در حال 
کاهش بود.  برای مثال دنیا در سال 2۰۱۷، حدود 9.2 
درصــد از جمعیــت جهــان معــادل ۶۸9 میلیــون نفر در 
دنیا در زیر خط فقر بین المللی زندگی می کردند لیکن 
این میزان ۵2 میلیون نفر کمتر از ســال 2۰۱۵ اســت. 
امــا ایــن رونــد در ســال 2۰2۰ متوقــف شــد، زمانــی که 
فقــر به دلیل اختال ناشــی از بحــران کووید-۱9 همراه 
بــا اثــرات درگیــری و تغییــرات آب و هوایــی - کــه قبــا 
کاهــش فقــر را کاهش داده بود، افزایش یافت. اثرات 
مانــدگار کوویــد، همــراه با افزایش تــورم و اثرات جنگ 
در اوکراین، موجب شــد که به این جمعیت، یک گروه  

۷۵ تا 9۵ میلیون نفری در سال 2۰22 اضافه شود.
آمارها حکایت از این دارند که فقر جهانی در این 
روزهــا ســیر نزولــی گرفته اســت، اما به دلیــل تأثیرات 
مانــدگار همه گیــری، جنــگ اوکرایــن و روســیه و تــورم 
جهانی، بین ۷۵ تا 9۵ میلیون نفر دیگر ممکن اســت 
در ســال 2۰22 در مقایســه بــا پیش بینی هــای پیش از 

کووید-۱9 در فقر شدید زندگی کنند. 
تــورم مــواد غذایی می توانــد تأثیر مخربی به ویژه 
بــر خانواده هــای فقیر داشــته باشــد. یک فــرد معمولی 
در یــک کشــور کــم درآمد حدود دو ســوم منابع خود را 
صــرف تهیــه غــذا می کنــد، در حالــی که این رقــم برای 
افــراد معمولــی در یــک کشــور بــا درآمد بــاال نزدیک به 
2۵ درصــد اســت .دولت هــا اغلــب می تواننــد از طریــق 
سیاســت های حمایت اجتماعــی، تأثیر تورم فزاینده بر 
خانواده هــای فقیــر را کاهش دهند. با این حال، منابع 
مالــی دولــت هــا به دلیــل تدابیــر مالی مختلفــی که از 
طریق بحران کووید-۱9 به اجرا درآمده اســت، نســبت 
بــه گذشــته، تحلیل رفته اســت. بــرای اقتصادهایی که 
هنــوز از همه گیــری بیــرون نیامــده بودنــد فشــارهای 

تورمی نمی توانست در زمان بدتری رخ دهد.
 تحقیقــات نشــان می دهــد کــه اثــرات بحران های 
کنونی تقریباً به طور قطع در بیشــتر کشــورها تا ســال 
2۰۳۰ احســاس خواهــد شــد. در ایــن شــرایط، هــدف 
رســاندن نرخ فقر مطلق جهانی به کمتر از ۳ درصد تا 
سال 2۰۳۰، دور از دسترس است، مگر اینکه کشورها 
اقدامات سیاســی ســریع، قابل توجه و اساســی انجام 

دهند.
برخــی از سیاســت های مــورد نیاز برای دســتیابی 
بــه ایــن هــدف، مانند سیســتم های حمایــت اجتماعی، 
در حــال حاضــر وجــود دارد. کارشناســان توصیه هایی 
را برای یک رویکرد دو مســیری، پاســخ موثر به بحران 
فوری در کوتاه مدت و در عین حال تمرکز بر مشکات 
اساســی توســعه، از جملــه درگیــری و تغییــرات آب و 
هوایــی در بلندمــدت را، ارایــه میدهنــد. آنــان مدعــی 
هســتند، اگــر بخواهیــم فقــر شــدید را از بیــن ببریــم 
باید بر روی کشــورهای با درآمد متوســط تمرکز کنیم. 
چراکــه بیــش از ۶۰ درصــد از فقــرای شــدید جهــان در 
ایــن کشــورها زندگــی مــی کننــد. همچنیــن تــاش هــا 
بایــد معطوف به دســتیابی به رشــد متــوازن اقتصادی، 
شــغل،  ایجــاد  کار،  نیــروی  متوســط  درآمــد  افزایــش 
مشارکت کامل زنان و جوانان در اقتصاد، رسیدگی به 
چالش هــای محیطــی و آب و هوایــی، و حمایــت از یک 

اقتصاد باثبات قوی تر باشد.
مســیر  در  جهــان  آیــا  اینکــه  بهتــر  درک  بــرای 
پایــان دادن بــه فقــر شــدید قــرار دارد وضعیــت تمامی 
کشــورها می بایســتی رصــد شــود، همچنین کشــورها، 
موفقیت های خود زمینه فقرزدایی را باهم به اشتراک 
اثربخشــی  ســنجش  دیگــر  مهــم  مســئله  بگذارنــد. 
برنامه هــا و اصــاح اســتراتژی توســعه در محیــط هــای 
اقتصــادی اســت. از اینــرو می طلبــد کشــورها در ایــن 

حوزه همکاری های بیشتری داشته باشند.

 بازار رو به افول محصوالت ارگانیک
در فرانسه، نیازمند یک نفس تازه

ترجمه: محمود نواب مطلق

رشــدی  از  پــس  فرانســه  در  ارگانیــک  محصــوالت  بــازار 
چشــمگیر طــی چنــد ســال گذشــته؛ براســاس اعــام  آژانــس 
محصوالت ارگانیک در روز جمعه ۱۰ ژوئن)2۰ خرداد( در ســال 
2۰2۱)۱۴۰۰( به ســردی گرائیده اســت و فعاالن این عرصه باید 
بــه دنبــال راههــای جدیــدی بــرای رونــق بخشــیدن بــه ایــن بازار 

باشند. 
این درحالیست که افزایش تورم در سال 2۰22)۱۴۰۱( به 
شــدت ایــن بازار را تحــت تأثیر قرار داده اســت. بازار محصوالت 
ارگانیک فرانسه تا قبل از سال 2۰2۱ رشد ساالنه ای معادل ۱۰ 
درصد را پشت سر گذاشت، اما این لوبیای سحرآمیز دیگرتوان 
ندارد تا از ابرها باال برود؛ رشــد این بازار در ســال2۰2۱ )۱۴۰۰( 

نیم درصد کاهش یافت.

آژانس توسعه و ترویج محصوالت ارگانیک 
بــا نــام »آژانــس بیو« زیــر نظر وزارت کشــاورزی 
فرانســه فعالیــت مــی کنــد. براســاس آمــارِ ایــن 
مؤسســه در ســال 2۰2۰)۱۴۰۰( قرنطینــه هــا و 
بودجــه مناســب مــردم بــرای خریــد  محصــوالت 
ارگانیــک و تمایل آنهــا برای این امر همگی منجر 
بــه روی آوردن بــه ایــن قبیــل محصــوالت شــد و 
در نتیجه بازار آن نســبت به ســال 2۰۱9)۱۳99( 
امــا ســال  داشــت.  ۱۰ درصــدی  رشــد  همچنــان 

گذشــته ایــن رشــد کنــد شــد و حضــور محصــوالت ارگانیــک در 
طبقات سوپرمارکتها به میزان ۳/9درصد کاهش یافت.

در برخی فروشــگاههای بزرگ این کاهش به ۵ درصد هم 
رســید. ایــن آمــار در وضعیت تورم۵/2 درصدی اعام شــده ماه 
مه )اردیبهشــت( فرانســه همچنان روند صعودی خواهد داشت 

و تورم تأثیرات مبنایی بر این بازار خواهد گذاشت. 
وجــود محصــوالت محلی در مقایســه بــا محصوالت »بیو« 
کــه ارزانتر نیز هســتند عاملی دیگــر در کاهش بازار محصوالت 
بــاور  ایــن  بــر  بیــو«  از طــرف دیگــر »آژانــس  ارگانیــک اســت. 
اســت رونــد رو بــه رشــد صنعتی شــدن تولیــدات برای مــردم به 
جهــت غیرطبیعــی بودنشــان نگران کننــده اســت. فعــاالن ایــن 

عرصــه معتقدنــد لــزوم اســتفاده از محصــوالت 
ارگانیــک جهــت حفظ ســامتی باید بیشــتر برای 

مصرف کنندگان تبیین شود.
ایــن  خــواص  از  مــردم  بیشــتر  شــناخت 
محصــوالت در ایــن زمینــه نقشــی تعیین کننــده 
دارد. »آژانس بیو« همچنین تاش می کند شیوه 
توزیــع را متنــوع کنــد. چرا کــه در فروشــگاههای 
بــزرگ توفیــق فروش این محصــوالت کاهش ۵۰ 
درصدی داشــته و این خود نیز 2۰ واحد کمتر از 

فروش سایر تولیدات غذایی است.
اســتفاده ار فروشــهای مســتقیم و فروش به وســیله تجار 
می توانــد درایــن زمینــه راهگشــا باشــد. رشــد فروش به وســیله 
تجار و فروشــندگان مســتقیم در طول یکســال به ترتیب ۵/۸ و 
۸ درصد و میزان آن در مقایسه با سال 2۰۱9)۱۳99( به ترتیب 

2۳/۳ و 2۰/۳ درصد بوده است.
»آژانس بیو« امیدوار است با تمرکز بر رستورانها و هتل ها 
بتواند میزان فروش محصوالت ارگانیک را افزایش دهد. ســهم 
محصــوالت ارگانیــک در ایــن اماکــن در ســال2۰2۱)۱۴۰۰( کمتــر 
درصــد   ۸۵ موادغذایــی  فهرســت  در  بوده اســت.  درصــد   2 از 
رســتورانهای فرانســه اثری از محصوالت ارگانیک نیســت. اما در 

مراکزتولید موادغذایی این ارقام کمی بهتر است. 
البته همچنان اهداف پیش بینی شــده بسیار فاصله دارد. 
میــزان اســتفاده از محصــوالت ارگانیــک در ایــن مراکــز در ســال 
2۰22)۱۴۰۱( بایــد بــه 2۰ درصــد برســد. امــا تاکنون ایــن رقم از 
۶ درصد باالتر نرفته اســت. این در حالیســت که در مقایســه با 

سال 2۰ ۱9)۱۳99( ۱.2 واحد رشد داشته است.
برای باالتر بردن میزان فروش محصوالت ارگانیک باید در 
انــواع بســته بندی آن از یکســو و همچنیــن در انتخــاب مشــتری 
آنهــا از ســوی دیگــر تجدیدنظــر کــرد. چرا که به عنــوان مثال یک 
مرکــز تولیــد موادغذایــی بســته های 2۰۰ گرمــی ســس کچاب را 
نمی خرد و باید بسته بندی حاوی مقادیر بیشتری از این سس 

موجود باشد. 
از ســوی دیگر در برخی مناطق، بافت جمعیتی آن ترجیح 
می دهنــد بــه جــای محصــوالت ارگانیــک کــه تولیــد یــک منطقــه 
دیگر اســت از تولیدات منطقه خودشــان بیشــتر استفاده کنند. 
بنابراین باید سراغ مناطقی رفت که خود تولید خاصی نداشته 
باشــند و در نتیجــه اقبــال بــه ایــن محصوالت می توانــد افزایش 
یابــد. البتــه بــرای حمایــت از محصــوالت ارگانیــک انگیزه هــای 
سیاســی نیــز بایــد تقویــت شــوند و مناطــق تولیــد کننــده ایــن 
محصــوالت افزایــش یابنــد. اختصــاص یارانه هــای دولتــی بــرای 
پشــتیبانی تولیــد ایــن قبیــل محصــوالت در ایــن زمینــه نقــش 
اساســی ایفــا می کنــد. بنابــه گفتــه مســئوالن » آژانــس بیو« با 
اجرایــی شــدن سیاســتهای حمایتــی کمیســیون اروپــا و دولــت 
فرانســه در تولیــد محصــوالت ارگانیــک از ســال آینــده امیــد بــه 

بهبود بازار آن دور از انتظار نیســت.
منبع: روزنامه الکروا
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر فرشاد مومنی 
 درگذشت مادر عزیز و بزرگوارتان را تسلیت می گوئیم و از خداوند متعال برای آن عزیز آمرزش و آرامش 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر، شکیبایی و تندرستی خواستاریم.
نعمت هللا اکبری - محمود اوالد - علی اصغر بانویی - سید محمود حسینی - یدهللا دادگر - محسن رنانی - مهدی رحمانیان - حسین راغفر 
 رسول رئیس جعفری - محمد ستاری فر - بهرام سحابی - عباس شاکری - محمد حسین شریف زادگان - عباس عصاری آرانی - حسن طایی 
علی عرب مازار یزدی - سید علیرضا عظیمی پور - میکائیل عظیمی - عبدالرسول قاسمی - زهرا کریمی موغاری - محسن گودرزی - احمد میدری 
 حجت میرزایی  - سعید نایب - حمیدرضا نواب پور - محمدرضا واعظ مهدوی - محمدرضا یوسفی - غالم حسین حسن تاش - سعید تقی پور 

انا لله و انا الیه راجعون

در سایت روزنامه بخوانید:
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محدودیت های کرونایی 
 سفر به آلمان و ترکیه

لغو شد
کشورهایآلمانوترکیهمحدودیتهایکروناییسفر
بهکشــورخودرالغوکردندومســافرانبرایپروازبه
ایــنکشــوردیگــرنیــازیبــهتســتمنفیپیســیآرو

ارائهکارتواکسنندارند.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی شرکت هواپیمایی 
براســاس  کــه  کــرد  اعــام  ایــران  اســامی  جمهــوری 
اطاعیه هــای صادر شــده از ســوی آلمــان و ترکیه که به 
همــه شــرکت های هواپیمایــی ابــاغ شــده اســت، همه 
محدودیت هــای کرونایــی ســفر بــه ایــن کشــورها لغــو 
شــده و مســافران می توانند با مجوزهای معتبر همانند 

گذشته به این کشورها سفر کنند.
پیش از این نیز در هفته های گذشته اتریش همه 
محدودیت هــای کرونایــی را بــرای مســافران ورودی اش 
لغــو کــرد. بنابــر اعامــی دولــت اتریــش و اطاع رســانی 
و  هوایــی  مســافرت  خدمــات  دفاتــر  بــه  شــده  انجــام 
ایرالین هــای مختلــف تمــام محدودیت هــای مرتبــط بــا 
همه گیــری کوویــد ۱۹ برای ســفر به اتریش لغو شــده و 
مســافران می توانند مانند گذشــته با در اختیار داشــتن 

مجوزهای معتبر به این کشور سفر کنند.
در این صورت مردم برای ســفر به این ســه کشــور 
دیگر نیازی به ارائه کارت واکسیناسیون یا تست منفی 

پی سی آر ندارند.

مدیرکل دفتر بازرسی و 
نظارت بر کاالی اساسی: 

افزایش قیمت نان در 
دستور کار دولت نیست

مدیــرکلدفتــربازرســیونظــارتبــرکاالهایاساســی
وزارتجهادکشــاورزیاعالمکرد:باهمکاریشــرکت
خدماتبازرگانیتامینآرداستانهاتاچهارماهآینده
انجامشــدهوهیچافزایشقیمتیهمدردســتورکار

دولتنخواهدبود.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، مسعود امرالهی 
در زمینــه طــرح عرضــه کیلویی نان، افــزود: طرح توزیع 
کیلویــی نــان در جلســه اخیــر شــورای آرد و نــان مطــرح 

شده و در حال بررسی است.
کاالهــای  بــر  نظــارت  و  بازرســی  دفتــر  مدیــرکل 
اساســی وزارت جهاد کشــاورزی اظهار داشت: این طرح 
در جلســه اخیر شــورای آرد و نان مطرح شــده اســت و 
بخش خصوصی، دولتی، اصناف و دســتگاه های ذیربط 

عضو در شورا در حال بررسی طرح هستند.
وی تصریــح  کــرد: انتظــار دولــت بــر ایــن اســت که 
مــردم نــان را بــا کیفیت و عرضه مناســب دریافت کنند 
و فروش کیلویی نان جلوی کم فروشــی و گران فروشــی 

را خواهد گرفت.
امراللهــی خاطرنشــان کرد: احتمــال دارد در حــوزه 
نان بربری و ســنگک، نان توســط نانوایان خام تر پخته 
شــود که مردم به ســمت واحدهای صنفی با کیفیت تر 

متمایل می شوند.

خبری از آب معدنی 
۲هزارتومانی در بازار نیست

آبهــای وصادرکننــدگان تولیدکننــدگان انجمــن دبیــر
معدنــیوآشــامیدنیبــاانتقــادازاینکــهگویــاهیــچ
نظارتــیدرفــروشآبمعدنیازســویمغــازهدارانو
اصنافوجودندارد،گفت:جالباینجاستبطریآب
معدنــیدوهزارتومانــیدرخیابــاننزدیــکبهســازمان

حمایت۴هزارتوماناست.
پیمــان فروهــر در گفتگــو بــا تســنیم، بــا اشــاره بــه 
اینکــه در آذرمــاه ســال گذشــته براســاس توافقــات قرار 
شــد طــرح شفاف ســازی قیمتهــا اجرایــی شــود، اظهــار 
داشــت: در آن مقطــع ابتــدا تولیدکنندگان ملزم به درج 
قیمت بودند اما به دلیل برخی از مشکات اعام شد که 
قیمت مصرف کننده باید به روی بطری ها درج شود تا از 

شیطنت عرضه کنندگان در این رابطه جلوگیری شود.
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
آبهــای معدنــی و آشــامیدنی بــا اعــام اینکــه در طــرح 
قیمت هــا  درج  بــا  بــود  قــرار  قیمت هــا  شفاف ســازی 
دالل بــازی و واســطه ها حــذف و کاال بــا قیمــت مناســب 
در اختیــار مصرف کننــدگان قــرار گیــرد، گفــت: در زمان 
حاضــر مشــاهدات بازار نشــان می دهد کــه تولیدکننده 
ملزم به درج قیمت مصرف کننده شــده اســت اما از آن 
طــرف اصنــاف و عرضه کننــدگان همــکاری در این رابطه 

ندارنــد مــا حتــی این موضــوع را چندیــن بار به 
ســازمان حمایــت اعــام کردیم اما متأســفانه 
بــا  بــزرگ  و  بطری هــای آب معدنــی کوچــک 
قیمت هــای باال در بازار به فروش می رســد، 

معدنــی  آب  بطــری  اینجاســت  جالــب 
بــه  نزدیــک  خیابــان  در  دوهزارتومانــی 
ســازمان حمایت 4هــزار تومان فروخته 
می شــود. وی بــا انتقــاد از اینکــه گویــا 
هیــچ نظارتــی در فــروش آب معدنــی 
از ســوی مغــازه داران و اصنــاف وجــود 
نــدارد، تصریــح کــرد: به نظــر می رســد 
ایــن  بــه  بایــد  نظارتــی  واحدهــای 
پیــدا کننــد و رضایــت  موضــوع ورود 

مصرف کنندگان را کسب کنند.
مشــاهدات  حاضــر  زمــان  در 
بــازار نشــان می دهــد آب معدنــی 
کوچــک بــا قیمــت 4 هــزار تومان تا 
6 هــزار تومــان بــه فروش می رســد 
قیمــت  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
معدنــی  آب  بطــری  مصرف کننــده 
در  متوســط  بــه  صــورت  کوچــک 
برندهــای مختلــف 2 هــزار و 500 تا 

3 هزار تومان است.

اخبـــــــــــــــــار

فاجعه قراردادهای موقت 
و شرکت های تامین نیرو 

نزدیک است
علیمحمدعزیزی

کارگــران  نماینــدگان  عالــی  مجمــع  بــازرس 
جمهوری اسامی ایران

و بررســیها ۶۰ دهــه اواخــر
برخــی واگــذاری فرضیههــای
قســمتهابهبخــشخصوصی
شــکلگرفت.اگرچــهاینگونه
حرکتهــادرســالهایدوراز
اروپــاوآمریــکاشــروعشــدهبــودلیکــنبــهدلیــلوقوع
انقــالباســالمیدرایــرانقــدریباتاخیرشــروعشــد،
ولیماننددیگرمتدهاییکهازکشــورهایپیشــرفتهبا
الگــوگرفتهمیشــودودســتآخرماحصــلکاربههیچ
عنوانشبیهماکتاصلینیست،اینموضوعهمهرگز

تطابقیباآنچهدراروپااتفاقافتادهبودنداشت.
فعالیت هــای واگــذار شــده در صنعت هــای مختلف 
عمدتاً معدن و بارگیرخانه بود ولی به دلیل ازدیاد نیرو و 
لزوم کاهش و نیز دارا بودن تجربه کافی این قسمت ها 
به خود کارگران واگذار می شــد و نظارت مدیران کارخانه 
بــر ایــن افــراد کاهش یافت، اما نه تعدادشــان کم شــد و 
نه هزینه هایی مانند غذا و ایاب و ذهاب تغییر داشــت، 
نگهداری ماشــین آالت هم به لحاظ فشــار پیمانکار روی 
دستگاه ها معنای خود را از دست داد، ضمن اینکه آنان 
یکی از کلیدی ترین قسمت ها را از دست مدیریت خارج 
کردنــد کــه از آن جملــه پــول چایــی و غیــر از راننــدگان و 
بعضــاً دســت از بارگیــری کشــیدن تــا بــه خواســته خــود 

رسیدن بود. 
اگرچه واگذاری موضوعات حجمی و به قولی کار را 
واگــذار کــردن توجیه پیــدا کرده بود ولی وضع وقتی بدتر 
شد که از شرکت های تامین نیرو تقاضای پرسنل کردند. 
ابتدا شرکت های برنده در مناقصه که نرخ کمتری اعام 
می کردنــد تــا جایی که از حداقل ها هــم به کارگران کمتر 
پرداخت می شد و برگه های تسویه حساب سفید قبل از 
انعقاد قرارداد اخذ می شد، و این یعنی استعمار کارگران 
و درآمــد بیزحمــت برای پیمانکار، ایــن کارگران نه عیدی، 
نه بازخریدی، نه مرخصی و نه حقوق حداقلی را دریافت 
می کردنــد، اوج تاســف آنجــا بــود کــه در کنــار کارگــران 
قدیمی با زحمت بیشــتر قرار داشــتند و حتی ارزاق اعیاد 

فطر، قربان، نوروز و غیره را دست آنان می دیدند.
شــغلی  امنیــت  هیچگونــه  راســتی  بــه  کارگــران 
نداشــتند و هر لحظه امکان اخراج را با پوســت و گوشت 
خود لمس می کردند این در حالی بود که به لحاظ موقت 
بودن آنها بیمه بیکاری هم به راحتی دریافت نمی کردند. 
بــه دلیــل عــدم بسترســازی مناســب و ایجاد زیرســاختها 
کــه در اروپــا ابتدا انجام و ســپس صفرســازی شــده بود، 
اختصــاص حداقل هــا بــرای کارگــران اتفــاق افتــاد کــه از 
ایــن دســت، داشــتن بیمــه کاری بــرای قراردادهــای مدت 
معیــن بــود ســپس قراردادهای کمتــر از حداقل حقوق را 
باطــل دانســت و کارفرماهــا را مکلف کرد لیســت بیمه و 
حقــوق کارگــران پیمانکار را کنتــرل کنند اما این در حالی 
بــود کــه مــدام از تعــداد کارگــران رســمی به دلیــل عمدتاً 
بازنشســتگی کــم می شــد و بــر تعــداد کارگــران پیمانــکار 

افزوده می گشت.
ابتدای دهه ۸0 تعداد کارگران رسمی و پیمانکاری 
در کارگاه هــا تقریبــاً برابــر شــد و شــرکت ها بــه اجبــار 
مزایایــی از قبیــل افزایــش تولیــد، هدایای اعیــاد و غیره 
را بــه کارگــران موقــت هــم می دادنــد و ســعی می کردند 
هنــگام  شــرکت ها  ببرنــد.  بــاال  را  آنــان  کاری  انگیــزه 
استخدام نیروهای قدیمی خود تقریبا تمام موارد جذب 
آمــوزش بــه کارگیــری را رعایــت کــرده بودنــد و کارگــران 
از آموزش هــای الزم بهــره می بردنــد و انگیزه های الزم را 
ماننــد افزایــش حقوق ســنواتی، هدایا بــه دانش آموزان 
آنهــا، اردوهــای فرزندان پرســنل، بهره منــدی از ویاهای 
شــمال، بیمــه تکمیلــی اقامتگاه هــای زیارتــی، بهــره وری 
ســالیانه، جشــن های ســازمانی انتخــاب کارگــران نمونه 
و خیلــی مــوارد دیگــر کــه از حوصلــه این موضــوع خارج 
اســت، داشــتند امــا در آخــر انچــه مهــم بــود کمیــت و 
کیفیــت تولیــد و عواملی از این دســت بود که بر کســی 

پوشیده نیست.
در  اوایــل دهــه ۹0 تعداد کارگــران پیمانکار چندین 
برابر پرســنل رســمی شــد و تمام دپارتمان ها چه کلیدی 
و چــه غیرکلیــدی در دســت آنهــا بــود. کســانی کــه حتــی 
آمــار تحصیــات، تجربه، تعداد فرزندان، کارت ســامت، 
آزمایشــات ادواری و خیلــی چیزهــای دیگــر را نداشــتند، 
تفاوتــی  کــرده  و بی ســواد و تحصیــل  کــم ســواد  میــان 
قائــل نشــدند و حداقــل حقــوق را می پرداختنــد، اگــر هم 
پرداخت هــای اضافی داشــتند کاســیک نبــوده و ماهیانه 
هــر از گاهــی از زیــر میــز تحویل می دادند. این اســت که 
امــروز متاســفانه شــاهد بیــش از ۹5 درصــد قراردادهای 

موقت سه ماهه و شش ماهه در کشور هستیم.
متاســفانه از نظــر آموزشــی بســیار ضعیــف عمــل 
کــرده و در هنــگام ورود نیــروی کار بــه شــرکت گزینش 
الزم انجام نمی گیرد. آموزش مناسب خارج از کارگاه ها 
متناســب بــا شــغل دیــده نمی شــود. آزمایشــات اعتیــاد 
داده نمی شــود و جایگاهها را یکســان می بینند. سال ها 
پیمانــکاران عوض شــده اند ولی کارگــران ثابت مانده اند 
حاال هم در معرض بازنشستگی قرار گرفته اند ولی گویا 
برخــی ماه هــا پیمانــکاران ســودجو بیمــه آنهــا را یــا اصاً 
واریــز نکرده انــد و یــا حداقــل حــق بیمــه را پرداخته انــد. 
اگر در محیط ســخت و زیان آور بوده اند که ســهم بیمه 
ســخت و زیــان آور اکثر آنان روی هــوا مانده و گاهی به 
طــرف کارفرمــا و گاهــی بــه طــرف پیمانــکاران متعــدد پر 
میکشــد. کارگران جوان تر شــاهد و ناظر این مشــکات 
قدیمی ترهــا هســتند تمامــی کارهــای کارخانــه هــم در 
دست آنهاست تصور از عملکرد آنها در بهبود روش ها، 
افزایش تولید، کیفیت برتر، تعالی ســازمانی، ارگونومی 
اگــر  باشــد؟  میتوانــد  چــه  تعمیــرات  و  نگهــداری   ،pm
نیروهــای کارآمــد پیمانکار، اســتخدام حداقــل قراردادی 
نشــوند و مــا دوبــاره بــه رســالت واقعی ســود بیشــتر با 
اســتفاده از نیــروی کارآمــد و ســالم با تولیــدی باکیفیت 
و قیمت تمام شــده و بهینه در فضای ســبز و دوســتانه 
برنگردیــم و اگــر قراردادهــای موقت اصاح نشــود و اگر 
شــرکت های تامیــن نیــرو کــه یــک نــوع نظــام بــرده داری 
و سوءاســتفاده و داللــی اســت، حــذف نشــود، بی شــک 

فاجعه در راه است.

دیدگاه

وزیــرجهــادکشــاورزیازآغــازمانــورنظارت
بــرزنجیــرهتأمیــن،تولیــدوتوزیــعکاالهــای
اساســیورعایتقیمتهایتعیینشــدهدر
سراســرکشــورازصبحروزشــنبه۲۱خرداد

خبرداد.
ســید جــواد ســاداتی نــژاد وزیــر جهــاد 
بــا  تلویزیونــی  زنــده  برنامــه  در  کشــاورزی 
زنجیــره  بــر  نظــارت  مانــور  آغــاز  بــه  اشــاره 
تأمیــن، تولیــد و توزیــع کاالهــای اساســی از 
صبح روز شــنبه 2۱ خرداد گفت: چهار هزار 
بــر کل زنجیــره  نظــارت  نفــر در کشــور کار 
اساســی  کاالهــای  توزیــع  و  تولیــد  تأمیــن، 
و مــواد غذایــی را برعهــده دارنــد. همچنیــن 
جهــاد  وزارت  بســیج  و  اصنــاف  بســیج  از 

کشــاورزی استفاده شده است.
مردمی ســازی  راســتای  در  افــزود:  وی 

تعییــن  قیمت هــای  بــر  نظــارت  و  یارانه هــا 
شــده، نظــارت بــر بخشــی از ایــن زنجیــره در 

کارخانه های مواد غذایی خواهد بود.
ســاداتی نــژاد، کاالهــای مــورد بررســی 
لبنیــات،  کشــاورزی،  محصــوالت  شــامل  را 
حبوبات، برنج وارداتی، شکر و روغن عنوان 
و بیــان کــرد: از آغاز زنجیره توزیع تا فرآوری 
نظــارت  مــورد  آنهــا  توزیــع  و  کارخانــه  در 
بازرســان قــرار خواهــد گرفــت. تعزیرات هم 
بــا توجــه بــه ضوابــط جدیــدی کــه بــرای ایــن 
دســتگاه تعییــن شــده و افزایــش اختیارات، 
بــه نظارت هــا کمــک می کنــد. در ایــن مانــور 
قیمت هــا مــورد بررســی قــرار می گیرند تا در 
صورتــی کــه بیــش از قیمت تمام شــده ارائه 
و عرضــه شــوند به تعزیــرات معرفی خواهند 
شــد. مردم هم با شــماره ۱24 تخلفات گران 

فروشــی را به تعزیرات اعام کنند.
وزیر جهاد کشاورزی درباره اقدام برخی 
کارخانه هــای لبنــی مبنــی بــر افزایــش قیمــت 
محصــوالت خــود اظهــار داشــت: شــرکت های 
تولیــد کننــده مــواد لبنــی فقــط 4 قلــم کاالی 
اساسی که قیمت آنها اضافه و به کارخانجات 

اعام شده را می توانند افزایش دهند.
خصــوص  در  گزارشــی  داد:  ادامــه  وی 
افزایــش مــواد لبنی غیــر از اقام اعام شــده 
به ما واصل شد که کارخانه لبنی مورد نظر را 
خواســتیم و قرار شــد قیمت را کاهش دهند. 
بــا تخلفــی کــه صــورت گرفتــه برخــورد شــد و 
همچنیــن نظــارت مســتمر داریــم کــه قیمــت 

محصوالت لبنی افزایش داده نشود.
از تخلفــات  یکــی دیگــر  نــژاد،  ســاداتی 
برخــی از کارخانجــات لبنــی را کاهــش تولیــد 

چهــار قلــم اصلــی خوانــد و گفــت: قــرار شــد 
تحت هیچ شــرایطی، تولیــدات این چهار قلم 

لبنیات کاهش نداشته باشد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی در خصوص برنج 
ایرانــی  برنــج  قیمــت  افزایــش  دلیــل  گفــت: 
کاهــش عرضــه و برخی ســودجویی ها بود که 
ســبب شــد قیمــت برنــج ایرانی کاهــش یابد. 
در فصــل برداشــت برنــج هســتیم کــه تعدیل 

)کاهش( هایی به آن اعمال خواهد شد.
وی تأکیــد کــرد: هم بخــش دولتی و هم 
بخش خصوصی برنج خارجی با کیفیت باالتر 
وارد کرده که به کاهش قیمت آن می انجامد. 
همچنین 50 هزار هکتار اراضی کاشــت برنج 
قراردادی با شــرکت بازرگانی دولتی داریم که 
بــه محــض ورود بازار، بــه کاهش قیمت برنج 

ایرانی منجر می شود.

بــاوجــوداینکــهقیمتمصوبجدیــدلبنیات
افزایــشچشــمگیریداشــتهوایــننرخهابا
موافقتخودصنایعلبنیتعیینشدهاست
امــاحتــیایــننرخهاازســویبرخــیصنایع
لبنــیکهســهمبزرگیازبــازاردارند،رعایت

نمیشود.
به گزارش تســنیم، بعــد از اصاح یارانه 
محصــول  چهــار  قیمــت  اساســی  کاالهــای 
پرمصــرف لبنــی مشــخص شــد به طــوری کــه 
2.5کیلوگرمــی  کم چــرب  ماســت  قیمــت 
 37 400گرمــی   )UF( پنیــر  تومــان،   4۹۸00
هزار تومان، شــیر کم چرب یک لیتری ۱۸ هزار 
تومــان و شــیر نایلونــی کم چــرب ۹00گرمــی 

۱5 هــزار تومــان تعیین شــد؛ همچنین قیمت 
هــر کیلوگرم شــیر خام دامــداران نیز ۱2 هزار 

تومان اعام شد.
محصــول  ســه  بــرای  اینکــه  وجــود  بــا 
کم چــرب و یــک محصــول نیم چــرب یادشــده 
گویــا  اســت  شــده  اعــام  مصــوب  قیمــت 
ســایر قیمت هــا نــرخ معینــی ندارنــد و دیگــر 
محصوالت در برندهای متفاوت با قیمت های 
مختلف و فاصله عمیقی به فروش می رسد.
افزایش3برابریقیمتشیر

ازدامداریتاصنایعلبنی
در حالــی کــه قیمــت هــر کیلوگــرم شــیر 

خــام پرچــرب 3.2 درصد چربی )چربی کامل( 
۱2 هــزار تومان توســط صنایــع لبنی خریداری 
می شــود امــا بــر اســاس مشــاهدات میدانــی 
قیمــت هــر لیتر شــیر پاســتوریزه پرچــرب )3 
درصــد چربــی( بــا بســته بندی های مــدت دار و 
بطــری با قیمت های 2۹ تا 37 هزار تومان به 

فروش می رسد.
شــیر  لیتــر  یــک  قیمــت  مثــال  به طــور 
پرچرب ســنتی با بســته بندی بطری 37 هزار 
تومــان و شــیر پاکتی پرچرب 30 هــزار تومان 

برای فروش قیمت گذاری شده است.
از طرفــی درحالــی کــه قیمــت شــیر خام 
تومــان  هــزار   ۱۸ یک لیتــری  بطــری  کم چــرب 

تعیین شــده اســت اما برخی از برند ها یا این 
محصــول را عرضــه نمی کننــد یــا به حــدی کــم 

است که برای خرید یافت نمی شود.
برخــی از برندهــا نیــز ایــن محصــول را با 
قیمت هــای باالتــر و بــا قیمت 20 تــا 24 هزار 
تومــان بــه فــروش می رســانند و قیمت هــای 

مصوب رعایت نمی شود.
برخــی از برندهــا نیز احتمــاالً برای اینکه 
امــان  در  تعزیراتــی  واکنش هــای  از  بتواننــد 
یــا  کرده انــد  وزن  تغییــر  بــه  اقــدام  باشــند، 
افزودنی هایــی ماننــد ویتامیــنD بــه محصول 
خود اضافه می کنند تا بتوانند آنها را به قیمت 

دلخواه  بفروشند.

ســخنگویســتادمرکزیمبارزهباقاچاقکاال
وارزازتدویــندســتورالعملیبــرایواردات
کاالتوســطملوانــانوکولبــرانتــایــکمــاه
کشــفیات ازنظــر گفــت: و داد خبــر آینــده
مظنونبهقاچاقلوازمیدکیخودرودرسال
۱۴۰۰با۲۰میلیاردریالوســهم۱۰درصدی

ازکشفیاترتبهاولرادارد.
حمیدرضــا دهقانــی نیــا در گفت وگــو بــا 
ایرنــا اظهــار کرد: مطابق ماده ۱2 قانون ســتاد 
مرکــزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز برنامه های 
مقابلــه بــا مبادالت قاچاق در هر ســال احصا 
چارچــوب  در  تصویــب  از  پــس  و  می شــود 
مشــخص شــده بــه نهادهــای مربوطــه ابــاغ 

شده و بر حسن اجرای آن نظارت می شود.

عرضهکاالهایتولیدشده
درزیرپلههابهنامبرندها

وی در خصــوص میــزان قاچــاق کاال در 
کشــور تصریــح کــرد: بر اســاس بــرآورد انجام 
شــده به صورت کارشناســی در ســال ۹۸ آمار 

۱7 میلیــارد و ۱00 میلیــون دالر به صورت کلی 
ثبت شده است.

خصــوص  در  همچنیــن  نیــا  دهقانــی 
بــازار  در  لوازم خانگــی  ممنوعــه  برندهــای 
خاطرنشان کرد: بسیاری از این کاالها تقلبی 
اســت کــه ایــن محصــوالت، کاالهــای ایرانــی 
هســتند کــه به صــورت زیرپلــه ای رنگ آمیــزی 
یــا ترمیــم می شــوند و بــا برندهــای خارجــی و 

ممنوعه در بازار به فروش می رسند.
حــوزه  در  قاچــاق  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
واردات لوازم خانگــی بســیار محــدود اســت، 
خاطرنشان کرد: کمتر از ۱5 درصد برندهای 
اســتثنائات  از طریــق  لوازم خانگــی  ممنوعــه 
تجاری وارد کشــور شده که قاچاق محسوب 

می شوند.
وی افــزود: برخــورد بــا واردات ایــن نــوع 
کاالهــای قاچــاق ضــروری اســت و باتوجه بــه 
و  قانونــی  زیرســاخت های  بــودن  فراهــم 
ســامانه ای بایــد بــا آن برخــورد شــود؛ ضابــط 
قضایــی بــا اســتعام اصالــت کاال در بــازار بــه 
 ســهولت از قاچــاق بــودن کاال آگاه می شــود و 

می تواند نسبت به جمع آوری آن اقدام کند.
لوازمیدکی،رتبهاولقاچاق

بهکشور
سخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفــت: از نظــر کشــفیات مظنون به 
قاچــاق در ســال ۱400 در حــوزه واردات رتبــه 
اول مربوط به لوازم یدکی خودرو است و پس 
از آن مواد غذایی با 20 میلیارد ریال و ســهم 

۹ درصدی از کل کشفیات قاچاق قرار دارد.
وی افــزود: تجهیزات یارانه با ۱7 میلیارد 
ریــال و ۸.5 درصــدی و لوازم خانگــی در بــا ۱7 
میلیارد ریال و ۸ هشت درصدی در رتبه های 
ســوم و چهارم کشــفیات مظنون به قاچاق در 

سال ۱400 در حوزه واردات قرار گرفتند.
خصــوص  در  همچنیــن  نیــا  دهقانــی 
رســیدگی بــه قاچــاق از مناطــق آزاد و ویــژه 
اقتصــادی مــرزی کشــور نیز گفت: بر اســاس 
ابــاغ دســتورالعمل ۹ بندی رییــس جمهوری 
بــا  در 27 بهمن مــاه ۱400، وظایــف برخــورد 
قاچــاق کاال و ارز بــرای دســتگاه های مختلــف 

تبیین شد.
بنــد نخســت  وی اضافــه کــرد: در ســه 
ایــن اباغیــه، وزارت کشــور بایــد نســبت بــه 
فعال کــردن و ســاماندهی بازارچه هــای مرزی 
بــا هــدف تبــادل قانونمنــد کاال اقــدام و بر آن 

نظارت کند.
تدویندستورالعملبرای
کاالهایملوانیوکولبری

سخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اظهــار داشــت: مناطــق آزاد تجاری - 
صنعتی و ویژه اقتصادی موظف شد با تدوین 
یــک برنامــه جامعــه و عملیاتــی کــردن آن بــا 
رویکرد پیشــگیری از ورود قاچاق به ســرزمین 

اصلی از تجارت غیرقانونی جلوگیری شود.
دهقانــی نیا گفت: ســتاد مرکزی مقابله 
بــا قاچــاق کاال و ارز بــا همکاری وزارت کشــور 
موظف به تدوین دستورالعملی برای کاالهای 
ملوانــی و کولبــری طی یک ماه آینده شــد که 
ایــن برنامــه تبییــن و نهایی شــده و در صورت 

اباغ اعام خواهد شد.

دبیــراتحادیــهبنکــدارانمــوادغذایــیگفت:
عرضــهتنماهیوربگوجهفرنگیازســوی
تولیدکننــدگاندربــازارمحــدودشــده،امــا
هنــوزافزایــشقیمتــیبــرایایــندوکاالرخ

ندادهاست.
قاســمعلی حســنی در گفت وگــو بــا ایرنا 
اظهار داشــت: تن ماهی و رب گوجه فرنگی از 
اقامی اســت که تا پیش از آزادســازی قیمت 
روغن خوراکی به صورت تحمیلی به بنکداران 

داده می شد.

تامیــن  بــرای  بنکــداران  افــزود:  وی 
روغــن خوراکــی در بــازار مجبــور بــه خرید رب 
گوجه فرنگــی و تــن ماهــی از تولیدکننــدگان 
ایــن  گذشــته  مــاه  یــک  در  امــا  می شــدند، 
محصــوالت از تحمیلــی بــودن خــارج شــده و 

عرضه آن به بازار محدود شد.
کاهــش  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  حســنی 
خریدهــای  شــاهد  محصــوالت  ایــن  عرضــه 
غیرمتعــارف و مــازاد بر نیــاز مصرف کنندگان 
خاطرنشــان کرد:  هســتیم،  بــازار  در 

بنکــداران، پیگیری هایــی بــرای خریــد کاال از 
تولیدکننــدگان کرده اند، اما با عرضه محدود 

و اندک به دستشــان می رسد.
غذایــی  مــواد  بنکــداران  اتحادیــه  دبیــر 
انتظــار  در  تولیدکننــدگان  اینکــه  بیــان  بــا 
تصمیــم بــرای اصــاح قیمــت ایــن دو کاال از 
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان  ســوی 
تولیدکننــدگان هســتند، تصریــح  کــرد: قیمت 
قوطــی از 2 هــزار و 300 تومــان بــه ســه هزار 
و 700 تومــان و ماهــی از 3۱ هــزار تومــان بــه 

55 هــزار تومــان افزایــش یافتــه اســت، ایــن 
تغییــرات شــامل کارتــن، کارگــر، حمل ونقل و 

روغن خوراکی نیز می شود.
وی گفت: محدود شــدن عرضه این کاال 
بــه دلیــل افزایــش قیمــت تمام شــده ایــن دو 
محصــول بــه دلیــل انتظــار تولیدکننــده بــرای 
تعییــن قیمت توســط ســازمان مذکور اســت، 
البتــه عرضــه تن ماهــی و رب گوجه فرنگی در 
بازار محدود شده اما هنوز افزایش قیمتی در 

این بخش رخ نداده است.

عرضهمحدودتنماهیوربگوجهفرنگیازسویتولیدکنندگان

سخنگویستادمبارزهباقاچاقکاالخبرداد:تدوین
دستورالعملبرایکاالهایکولبری

افزایش3برابریقیمتشیرازدامداریتاصنعت

آغازمانورنظارتبرقیمتکاالهایاساسی
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی
شماره ۳۲-۱۴۰۱/۳ ت ) نوبت اول (

   شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی" فروش 
را  کلیبر"  سینیت  نقلین  مجتمع  تولیدی  سینیت  نقلین  کنسانتره  تن   ۶۸۰
ستاد  ثبت  شماره  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از 
۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در 
مزایده به مبلغ 3۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال )سیصد میلیون ریال(، برگزار نماید. تاریخ 
انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰3/۲۲ و مهلت زمانی 
دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ و مهلت زمان 
ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ می باشد. 
عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت 
حاصل  تماس   ۱۴۵۶ باشماره  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت  و  نام  ثبت 
نمایند و یا به آدرس اینترنتی  wwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه 

بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲  برگزار می گردد. 

 ارائه خدمات سازمان 
صمت تهران مشروط شد

طبــق اعــام ســازمان صمــت تهــران، از ایــن به بعــد ارائه 
کلیه خدمات این سازمان منوط به اخذ شناسه کاال و کد 
رهگیری، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت، 
اعام آمار تولید در سامانه  جامع تجارت و اعام موجودی 

انبار صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی 
ابالغیــه ای بــه واحدهای تولیدی و صنعتی اســتان اعالم 
کــرده کــه درج برخی اطالعات در ســامانه جامع تجارت 

به آدرس www.ntsw.ir الزامی است.
بــر این اســاس ارائــه کلیه خدمات ســازمان صمت 
تهــران منــوط بــه اخــذ شناســه کاال و کد رهگیــری، درج 
قیمت تولیدکننده در ســامانه جامع تجارت، اعالم آمار 
تولیــد در ســامانه  جامــع تجــارت و اعالم موجــودی انبار 

صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.
راســتای  در  رهگیــری  کــد  و  کاال  شناســه  درج 
طرح هــای تشــدید مقابلــه بــا قاچــاق کاال اســت کــه از 
ابتدای امسال آغاز شده است. در اصل طرح مقابله با 
کاالی قاچاق و تقلبی در بخش لوازم یدکی از فروردین 
آغــاز و مقــرر شــد از پایان اردیبهشــت مــاه این طرح در 
بخش لوازم خانگی و بعد به ترتیب در حوزه محصوالت 

دخانی، آرایشی و بهداشتی و پوشاک اجرا شود.
قیمــت  درج  همــان  )یــا  شــفاف  خریــد  طــرح 
تابســتان  تــا  و  شــده  آغــاز  دی  از  نیــز  تولیدکننــده( 
۱۴۰۱ ادامــه خواهــد داشــت. در مرحلــه ای از ایــن طــرح 
تعــدادی کاال ملــزم بــه درج قیمــت تولیدکننــده به جای 
مصرف کننده شدند، اما در نهایت به دلیل نارضایتی ها 
از حذف قیمت مصرف کننده مقرر شــد که از روزشــنبه 
با آغاز مرحله پنجم اجرای طرح، همه کاالها به جز ۱۳ 
گــروه کاالیی، مشــمول درج همزمان قیمت تولیدکننده 

و مصرف کننده شوند.
این ۱۳ گروه شامل موارد زیر هستند:

الف – اقالم دارویی و پزشکی
ب – مــواد اولیــه و کاالهای واســطه ای غیــر قابل عرضه 

به مصرف کننده نهایی
ج – انواع البسه، پارچه و پوشاک
د – انواع طال، جواهر و زیور آالت

ه_ انواع صنایع دستی
و – محصوالت کشاورزی غیر بسته بندی

ز- محصوالت بورسی و کاالهای عرضه شده در بورس
ح – انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته بندی

ط – انواع مصالح ساختمانی غیر قابل بسته بندی
ی – محصوالتی که امکان بسته بندی ندارند

ک – انواع لوازم التحریر غیر قابل بسته بندی
ل – گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج

م – کاالهای صنفی که در محل تولید عرضه می شــوند 
از قبیل آش، حلیم، قنادی و …

رئیس شورای تامین دام: 
افزایش قیمت جو، مالکی برای 
تعیین قیمت گوشت نیست

رئیس شــورای تامین دام با بیان اینکه افزایش قیمت 
جــو و... ماکــی بــرای تعییــن میــزان افزایــش قیمــت 
گوشــت نیســت، گفــت که گوشــت قرمز تابــع عرضه و 
تقاضــا اســت و در پــی اصاح نظام یارانــه ای و افزایش 

قیمت همه کاالها با اندکی رشد روبرو خواهد شد.
به تازگــی کلیپــی در فضــای مجــازی منتشــر و در 
آن عنــوان شــده اســت کــه  قیمــت هــر کیلوگــرم جــو از 
۱۸۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده و باید قیمت هر 

کیلوگرم گوشت قرمز نیز ۸ برابر شود.
در  دام  تامیــن  شــورای  رئیــس  پوریــان،  منصــور 
گفت وگو با ایرنا، در مورد این ادعای مطرح شدن در این 
فیلم، اظهار کرد: برخی به دنبال افزایش قیمت گوشت 
قرمــز هســتند، درحالی که دامداری هــا و دامپروری های 
مــا متضــرر ایــن بــازار اســت. بــا افزایــش قیمــت جــو و 
ســایر هزینه هــای تولیــد قیمــت افزایــش می بایــد، امــا 
به طور حتم ما شــاهد افزایش ۸ برابری قیمت گوشــت 
قرمــز نخواهیــم بــود و این موضوع صحیح نیســت، زیرا 
اکنــون قیمــت دام زنده تغییری ندارد. وی افزود: اکنون 
دامــداران و دامپــروران بــا مــازاد جمعیــت دامــی روبــرو 
هســتند. بــا توجــه بــه خشکســالی هــا، کم آبــی و تنش 
آبی در برخی استان ها با کمبود علوفه مواجه شده اند؛ 
بنابراین ناچارند دام هایشــان را زیر قیمت تمام شده به 
بازار عرضه کنند، البته در این وضع بازار برخی سودجو 
دام هــا را بــا قیمت پایین از دامداران خریداری و بعد به 
باالترین قیمت به بازار عرضه می کنند و دامدار ســودی 
از تولیــد خــود نمی برد. رئیس شــورای تامین دام گفت: 
در پــی حــذف ارز ترجیحــی قیمــت یــک کیلوگــرم جو که 
دامــداران پیــش از ایــن کیلویــی ۱۸۰۰ می خریــد، اکنون 
بایــد بــا قیمــت ۱۲ تــا ۱۴ هــزار تومان از ســامانه بازارگاه 
یــا بــازار آزاد تهیــه کند و یا در کنار آن ســایر هزینه های 
تولیــد افزایــش پیدا کرده اســت اما ایــن موضوع مالکی 

برای تعیین میزان افزایش قیمت نیست.
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رشد ۲۳۶ درصدی تولید 
خودروی کامل در دو 

خودروساز بزرگ کشور
ســخنگوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت با تشــریح 
آخریــن وضــع صنعــت خــودرو، اعــام  کــرد کــه تولیــد 
خودروی کامل سبک در ایران خودرو و سایپا از ابتدای 
امســال تا ۱۸ خرداد نســبت به مدت مشــابه سال قبل 

۲۳۶ درصد رشد نشان می دهد.
امید قالیباف با اعالم این مطلب افزود: در همین 
مــدت آمــار خودروهــای ناقــص ایــن دو خودروســاز ۶۹ 

درصد کاهش داشت.
ابتــدای  از  داد:  ادامــه   صمــت  وزارت  ســخنگوی 
امســال تا ۱۸ خرداد ۱۶۰ هزار و ۶۸۰ دســتگاه خودروی 
ســبک در این دو شــرکت تولید شد که ۱۲۱ هزار و ۴۸۲ 
دســتگاه خــودروی کامــل و ۳۹ هــزار و ۱۹۸ دســتگاه 

خودرو ناقص بوده است.
قالیبــاف در مــورد تعهــدات معــوق ایــران خــودرو و 
ســایپا نیــز گفت: در مدت مورد بررســی تعهدات معوق 
ابتــدای  از  ۷۰ درصــد کاهــش نشــان می دهــد؛ یعنــی 
امســال تــا ۱۸ خــرداد ۱۷ هــزار و ۶۶۱ تعهــد معوق وجود 
داشــت که در مدت مشــابه سال قبل این رقم ۵۸ هزار 

و ۸۶۱ مورد بود.
رونــد افزایــش تولید خــودرو از خردادماه به صورت 
عبــور مســتقیم ۱۰۰ درصــدی خودروهــا )انتقــال از خــط 
تولید به بازار( در دو خودروساز بزرگ کشور آغاز شده 

است.
بــا رونــد رو بــه رشــد و صعــودی تولیــد خــودروی 
کامل، آسیب مزمنی که در گذشته با تولید خودروهای 

ناقص وجود داشت متوقف شده است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران 
گوشتی: مازاد تولید مرغ 

داریم
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشــتی کشــور با اشــاره 
بــه اینکــه مــازاد تولید مرغ اجــازه نمی دهد قیمت مرغ 
در بــازار بــه قیمــت تمام شــده آن برســد، گفت که اگر 
قیمت مرغ واقعی نشــود بســیاری از تولیدکنندگان از 

چرخه تولید خارج خواهند شد.
حبیب اسدهللا نژاد در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ 
به این ســوال که آیا بازار مرغ دچار رکود شــده است یا 
خیر، گفت: افزایش تولید تا حدی باعث کاهش قیمت 
ایــن کاالی پروتئینــی شــده  اســت ولــی آن موضوعی که 
بارهــا در مکاتبــات بــه وزارت جهادکشــاورزی هــم اعالم 
کردیــم این بود که بــا اصالح نظام یارانه ای و پیش بینی 
وضــع بازار، تولید متناســب با حجــم تقاضا کاهش یابد 
کــه متاســفانه این درخواســت مــورد توجه واقع نشــد و 
وزارت جهادکشاورزی نه تنها تولید را کاهش نداد بلکه 

افزایش تولید را هم رقم زد.
کــه  هســتیم  ایــن  نگــران  مــا  داد:  ادامــه  وی 
واحدهایــی کــه ۱۵ روز آینــده مرغ هایشــان وارد بــازار 
می شــود و بــا ارز نیمایــی تولیــد کرده انــد دچــار ضرر و 
زیــان شــوند، زیــرا قیمــت تمــام شــده مــرغ زنــده برای 
تولیدکننــدگان بیــش از ۱۵ تــا ۲٠ هزار تومان باالتر از 

قیمت بازار است.
 قیمت تمام شده مرغ

 بیش از ۴۵ هزار تومان است
کشــور  گوشــتی  مرغــداران  اتحادیــه  مدیرعامــل 
تصریــح کــرد: قیمت مرغ زنده در بازار کیلویی ۲۸ هزار 
تومــان اســت و ایــن درحالیســت کــه قیمــت تمام شــده 
مــرغ زنــده بــرای مرغــداران کیلویــی بیــش از ۴۵ هــزار 
تومــان اســت. اگــر قیمت مــرغ زنده واقعی و بر اســاس 
قیمــت تمــام شــده نباشــد کــه البته مــازاد تولیــد ممکن 
است این اجازه را ندهد. تولیدکنندگان بسیاری ممکن 

است زیان کنند و از چرخه تولید خارج شوند.  
بــه گفتــه وی پیشــنهاد حــذف تدریجــی ارز را داده 
بودیــم کــه قیمت مــرغ هم پلکانی بــاال رود ولی نه تنها 
ایــن اتفاق نیفتــاد بلکه دولت برای کنترل بازار، واردات 

و تولید را هم افزایش داد.
وی بــا اشــاره به اینکــه پیش بینی کــرده  بودیم اگر 
بســترهای تولیــد برای جــذب جوجه های یکــروزه فراهم 
نشــود تولیــد مــرغ کاهــش می یابــد، گفــت: در ۱۰ روز 
گذشــته شــاهد بودیم  جوجه های یکروزه تولیدی کامال 

جذب نشد.  
برخی واحدها هنوز نهاده بهمن و اسفند سال 

پیش خود را نگرفته اند
اســدهللا نژاد در ادامــه بــه وضــع تامیــن نهاده های 
دامی نیز اشاره کرد و گفت: نهاده بسیاری از واحدهای 
مرغــداری کــه بهمــن و اسفندســال گذشــته جوجه ریزی 
کــرده  بودنــد، هنــوز تامیــن نشــده اســت و مرغــداران 
دام  امــور  پشــتیبانی  شــرکت  دارنــد.  طلــب  دولــت  از 
و برخــی دیگــر از شــرکت های فعــال در ایــن بخــش بــا 
وجــود دریافــت پول ولی هنوز نهــاده ماه های قبل را به 

مرغداران تحویل نداده اند.  

نهاده در بازار آزاد بسیار کم است
 ایــن فعــال بخش خصوصی افزود: مرغداران برای 
تامیــن نهاده هایشــان به شــدت دچار مشــکل هســتند. 
برخی مجبور شــده اند مرغ های ۴۰ روزه یشــان را با وزن 
کمتــر از ۲ کیلــو روانــه بــازار کننــد. نهــاده در بــازار آزاد 
هــم بســیار کــم اســت. ضمن اینکــه خریــد از بــازار آزاد 
نیازمنــد نقدینگــی زیــاد اســت کــه مرغداران در شــرایط 

فعلی چنین نقدینگی ای ندارند.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشــتی کشور اظهار 
کــرد: از ایــن ۲۰ هــزار میلیــارد تومانی که قرار اســت در 
قالب تســهیالت به تولیدکنندگان داده شــود ۹.۸ هزار 

میلیارد تومان  آن برای مرغ گوشتی است.
خطر تعطیلی مرغداری ها

وی در پایــان گفــت: اگــر وزارت جهادکشــاورزی بــا 
درایت بیشــتر در شــرایط فعلی رفتار نکند ممکن اســت 
واحدهــای مرغــداری خــرد یکــی یکــی تعطیــل شــوند و 

مزیت تولید دچار چالش شود.
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در حالی کـــه تهـــران خـود را شـریک راهبـردی 
چیــن می دانــد امــا ایــن کشــور بــرای حضــور 
در اجــاس بریکــس پــاس، عــاوه بــر اعضا 
کشــــورهای  ایــران  جــای  بــه  خاورمیانــــه  از 
عربســتان ســعودی و امــارات را دعوت کرد.

مرکــز پژوهش های اتاق ایران در ســی و 
دومین گزارش پایش تحوالت تجارت جهانی، 
بــه غیبــت ایــران در اجــالس بریکــس پــالس 
پرداختــه؛ آن هــم در شــرایطی کــه آمریــکا از 
طــرح کالن اینــدو پاســیفیک بــرای مقابلــه بــا 

چین رونمایی کرده است.
اخیـــرا چیـــن اجالس وزرای امـــور خارجـه 
موســـوم بـــه بریکـــس پــالس را برگـــزار کـــرد. 
در ایـــن اجالس کـــه بـــه صـــورت آنالین و بـــه 
میزبانـــی وزیـــر خارجـه چیـــن برگـزار شـد، ایـن 
بریکـــس،  گـــروه  اعضـــای  بـــر  عـــالوه  کشـــور 
آفریقـــای  و  برزیـــل  هنـــد،  روســـیه،  شـــامل 
حـــال  در  کشـــورهای  از  طیفـــی  جنوبـــی 
توســـعه را بـــه انتخاب خــــود بــــه ایــن اجالس 
دعــــوت کــــرده بــــود. از خاورمیانــه کشــورهای 
عربســــتان ســــعودی و امــــارات دعــــوت شـــده 
بودنـــد. افـــزون بـــر ایـــن و مهمتـــر آنکـــه چیـن 
در ایـن اجالس از زمینـه سـازی بـرای گسـترش 
اعضـــای گـــروه بریکـــس سـخن گفـــت. دعـوت 
امـــارات،  عربســـتان،  چـــون  کشـــورهایی  از 
قزاقســـتان و مصـــر در کنـار اندونـزی، نیجریـه 
و آرژانتیـــن و ســـنگال، نشـــان دهنده تمایـــل 
چیـــن بـــه عضویـــت ایـن کشـــورها در بریکـس 

اســـت. چیـــن، رئیـــس دوره ای بریکــس اسـت 
و پیشـنهاد بریکـس پالس و افزایــش اعضــای 
ایـــن گـــروه، نخســــتین بــار در ســــال گذشــته 
توســــط رئیــــس جمهــــوری چیــــن ارائــــه شــــد. 
تمایــــل نداشتن چیــــن و همچنیــن روسـیه بـه 
دعـــوت از ایـــران در ایـــن اجالس در حالی کـــه 
تهـــران خـــود را شـریک راهبـردی ایـن کشـورها 
مـی دانـد و مواضـع بسـیار نزدیـک تـری بـه آنـان 

در قیـــاس بـــا عربسـتان و امـارات در سیاسـت 
بیـن الملـل دارد، تعجـب برانگیـز اسـت.

 گــــروه بریکــس، نمــادی از رژیــم ســازی 
بــــه شــــمار  بیــن المللــــی  جدیــــد در صحنــــه 
مــی آیــــد کــــه از ســوی قـدرت هـــای در حـــال 
بـــا اهـــداف اقتصـــادی شـــکل  ظهـــور عمدتـــا 
گرفتـــه و رو بـــه پیشـرفت اســـت. آغـاز فرآیند 
گســـترش اعضـــای ایـــن گـــروه، فرصـت هـــای 

مهـــم بـــرای ایـــران فراهـــم مـــی آورد. علیرغـــم 
دعـــوت نکردن از ایـــران ایـــن کشـــور نیازمنـــد 
بـــرای  تـــالش  و  بریکـــس  بـــه  ویـــژه  توجـــه 
عضویـــت در آن اسـت؛ بـه دیگـر سـخن ایـران 
بایـــد درخواســـت عضویـــت در ایـــن گـــروه را 
هرچـــه ســـریعتر بـــه اعضـــا ارائـــه و آن را بـــه 
عنـــوان یـــک مطالبـــه ویـژه از چیـــن، روسـیه و 

هنـد در مذاکـرات آتـی مطـرح کند.

به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نگهداری 
گندم تعزیراتی شــده اســت و دولت اگر انبار 
گندمی خارج از انبارهای دولتی مشاهده کند 
آن را ثبــت و ضبــط می کنــد، از ایــن رو دالل ها 
در ســال جــاری ماننــد ســنوات گذشــته ورود 

چندانی برای خرید گندم نکردند.
علیقلــی ایمانــی در گفت وگــو بــا ایلنــا، 
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا در ســال 
زراعــی جدیــد دالل هــا بــرای خریــد گنــدم از 
گــزارش  گفــت:  کردنــد؟  ورود  کشــاورزان 
دقیقــی از ایــن موضوع به  دســت ما نرســیده 
اســت امــا از آنجایی کــه دولــت در هفته هــای 
اخیــر در پرداخت هــا تعلــل کــرده ایــن نگرانی 
برای کشــاورزان ایجاد شــده اســت که چگونه 

هزینه های خود را جبران کنند.
وی ادامــه داد: بــرای نمونــه کشــاورزان 
اســتان گلســتان، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن 
گنــدم بــه دولت تحویــل داده اســت اما هنوز 
ریالی بابت آن دریافت نکرده اند از این رو این 
احتمــال وجــود دارد دالل ها بــرای خرید گندم 
زیــر نــرخ خریــد تضمینــی ورود کننــد چراکــه 
کشــاورزان، بــرای تامین هزینه هــای جانبی و 
پرداخــت بدهی هــای بانکــی نیازمنــد افزایــش 

نقدینگی خود هستند.
ایمانــی با اشــاره به برابــری کردن قیمت  
افــزود:  بازارهــای جهانــی،  بــا  داخلــی  گنــدم 
خرید گندم با هدف صادرات صرفه اقتصادی 
نــدارد و باتوجــه به آزادســازی نــرخ آرد صنف 
و صنعــت خریــد گنــدم از ســوی دالل ها دیگر 

توجیه اقتصادی ندارد.

رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران بــا بیــان 
اینکــه نگهــداری گندم تعزیراتی شــده اســت، 
خاطــر نشــان کــرد: دولــت اگــر انبــار گندمــی 
خارج از انبارهای دولتی مشاهده کنند آن را 
ثبت و ضبط می کند از این رو دالل ها در سال 
جــاری ماننــد ســنوات گذشــته ورود چندانــی 

برای خرید گندم نکردند.
وی میــزان خریــد گنــدم تــا نیمــه  خــرداد 
سال جاری را حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن 
دانست و افزود: خرید تضمینی گندم نسبت 
به مشــابه ســال گذشــته حدود ۷۰۰ هزار تن 

جلوتر است.
بــه گفته ایمانــی؛ پیش بینی تولید گندم 
در ســال جــاری جدیــد حــدود ۹ تــا ۱۰ میلیون 
تــن اســت )اگــر خشکســالی در ســال جــاری 
تجربه نمی شد تولید گندم به مرز ۱۴ میلیون 
تن هم می رســید( که حدود ۶ میلیون تن آن 
بــه صــورت تضمینی از ســوی دولت خریداری 

خواهد شد.
رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران بــا بیــان 
اینکه همه ســاله کشــاورزان حدود ۳۰ درصد 
از گنــدم تولیــدی را عرضــه نمی کننــد، افــزود: 
حجمی از گندم برای بذر و مصرف کشاورزان 
 ۱ حــدود  )ســالیانه  می مانــد  باقــی  آنهــا  نــزد 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن گنــدم با عنــوان بذر 
اســتفاده می شــود( و بخشــی از گندمــی کــه 
در دســت کشــاورزان اســت بــه کارخانه هــای 
ماکارونی و آرد ســرازیر می شــود از این رو این 
احتمــال وجــود دارد کــه میــزان واردات گنــدم 
نســبت بــه ســال گذشــته حــدود ۵۰ درصــد 

کاهش پیدا کند.
بــا  گنــدم  قیمت گــذاری  شــورای  عضــو 
اشــاره به تاثیر خشکسالی ها در تولید گندم، 
افزود: خشکســالی در ســال زراعی  جدید در 
حجــم تولیــد گنــدم بی تاثیــر نبوده امــا تبعات 
آن نســبت بــه ســال گذشــته کمتر اســت؛ به 
عنــوان مثــال ســال گذشــته میــزان برداشــت 
گنــدم در خوزســتان حــدود ۱ میلیــون و ۱۰۰ 
هــزار تــن بوده اســت این در حالیســت که در 
ســال جاری برداشــت گنــدم در خوزســتان به 

یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است.
بنــا بــه اظهــارات ایمانــی؛ خشــکی اول 
اســتان گلســتان حــدود ۴۰ هــزار  فصــل در 
هکتــار از اراضــی گنــدم را از بیــن بــرد و ایــن 
داســتان در مناطق گرم نیز تکرار شــده است 
اما حجم تاثیر خشکسالی در اراضی گندم آن 

نسبت به سال گذشته کمتر است.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه پهلوگیــری ۳ 
بنــادر جنوبــی،  از روســیه در  گنــدم  کشــتی 
افزود: مشــکلی در زمینه تامین گندم نداریم 
در شرایط عادی دولت برای ۳ تا ۴ ماه ذخایر 
اســتراتژیک را پــر می کــرد امــا بعــد از کرونــا و 
جنــگ روســیه و اوکراین اکثر کشــورها میزان 
ذخایــر کاالهــای اساســی را افزایــش دادند ما 
نیز از این اصل مستثنی نیستیم و برای ۵ تا 

۷ ماه ذخیره سازی انجام دادیم.
خرید ۳ میلیون تن گندم به 

ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان 
از کشاورزان

از ســوی دیگــر شــرکت بازرگانــی دولتــی 
ایــران گزارشــی از حرید گنــدم ارائه کرد مبنی 
بر اینکه در حال حاضر، خرید تضمینی گندم 
در استان های مختلف کشور در دست انجام 
اســت و از ابتدای ســال، ۳ میلیون و ۳۱ هزار 
تن از این محصول اســتراتژیک به ارزش ۳۵ 
هزار و ۶ میلیارد تومان خریداری شده است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، تاکنــون بالــغ 
بــر ۶۶ درصــد و بــه عبارتــی بیــش از ۲۳ هزار 
میلیــارد تومــان از مطالبــات گندمکارانــی کــه 
محصــول خــود را بــه مراکز خرید این شــرکت 
تحویــل داده انــد، به حســاب آنان واریز شــده 
و پرداخــت مابقــی مطالبــات ایــن عزیــزان نیز 

در جریان است.
 ایــن گــزارش می افزاید، خریــد تضمینی 
گنــدم از ۴ فروردین مــاه در کشــور آغاز شــده 
اســت و در حــال حاضــر اســتان خوزســتان بــا 
خریــد بیــش از یــک میلیــون و ۴۰۰ هــزار تــن 
گنــدم، ۴۶ درصــد از کل خریــد گنــدم کشــور 
را بــه خــود اختصاص داده و اســتان گلســتان 
بــا بیــش از نیــم میلیــون تــن خریــد و اســتان 
فــارس بــا ۲۶۸ هزار تن خرید، بعد از اســتان 
خوزستان در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
گفتنــی اســت، در اســتان خوزســتان که 
پیشــتاز خریــد تضمینــی محصــول کشــاورزی 
راهبــردی گنــدم در کشــور اســت، ۱۴ هــزار و 
۴۷۳ میلیــارد تومــان بــه حســاب گندمــکاران 
ایــن اســتان واریــز شــده اســت کــه بیــش از 
۸۹ درصــد از مطالبــات ایــن عزیزان را شــامل 

می شود.

در شــرایطی کــه گرانــی انــواع میــوه در بازار 
صــدای مصرف کننــدگان را درآورده، فعــاالن 
بخــش خشــکبار می گوینــد کــه بــه دلیــل باال 
بــودن قیمــت باغــداران ترجیــح می دهنــد به 
جای خشک کردن میوه آن را برای تازه خوری 

روانه بازار کنند.
بــا بــاال رفتــن قیمــت مــواد غذایــی و بــه 
عبارتــی بحــران غذایــی کــه پیــش روی جهــان 
احتمــال  کارشناســان،  گفتــه  بــه  دارد  قــرار 
افزایش قاچاق زیاد اســت و با توجه به اینکه 
ایران نیز در همســایگی کشــورهایی همچون 
عراق و افغانستان قرار دارد که با بحران های 
بیشــتری مواجه هســتند، احتمال خروج مواد 
غذایــی از کشــور قوت می گیــرد. این در حالی 
است که در حال حاضر نیز برخی محصوالت 
همچــون زعفــران کماکان به صــورت چمدانی 
و مســافری از کشــور خــارج می شــود. بــا ایــن 
وجود برخی معتقدند بحث قاچاق کاال و مواد 
غذایی به شــکل های مختلف صورت می گیرد 
و حتــی ممکــن اســت شــکل قانونــی داشــته 
باشد. به طوری که در مورد محصول خشکبار 
به این گونه است. محمد حسن شمس فرد، 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشــکبار کشور 
به خبرنگار بازار می گوید: خشکبار هم قاچاق 
می شــود آن هــم بــه ایــن صــورت کــه برخــی 
افــراد از طریــق کارت بازرگانــی یکبــار مصــرف 
خشکبار به کشورهای خارجی ارسال می کنند 
و ارز آن را برنمی گردانند. این در حالی است 
که به هیچ وجه هم نمی توان آن را پیدا کرد.

نرخ هر تن کشمش در 
ترکیه ۱۵۰۰ دالر است و برای 
صادرکننده ایرانی ۱۸۰۰ دالر 

تمام می شود
بــر اســاس ایــن گــزارش، یکــی دیگــر از 

مشکالت بخش خشکبار، بحث ماندن بخشی 
از خشــکبار ســال قبل در انبارها اســت که به 
دلیــل شــرایط خاصــی کــه ســال قبــل بــر بــازار 
جهانی خشکبار حاکم بود محصوالتی همچون 
کشــمش بــه خوبــی صادر نشــده اســت که به 
گفته کارشناسان این شرایط بر بازار ترکیه نیز 
بــه عنوان یکــی از تولید و صادرکنندگان عمده 

این محصول حاکم بوده است.
رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان خشــکبار 
کشــور در پاســخ به این ســوال که پیش بینی 
شــما از وضع کشــمش در ســال جاری چگونه 
کشــمش  مقــداری  االن  گویــد:  مــی  اســت، 
صادر نشــده از ســال قبل مانده است و چون 
قیمت ها در اینجا باال اســت لذا ترکیه رقیب 

سرسختی برای ما است.
شــمس فــرد می افزایــد: در واقــع ترکیــه 
کشــمش را به نرخ ۱۵۰۰ دالر می فروشــد اما 
در ایــران کــه می خواهند بارگیــری کنند ۱۸۰۰ 
دالر تمــام می شــود و ایــن هــم متوقــف شــده 

است.

امسال قیمت انگور تازه به ۷۰ 
هزار تومان هم خواهد رسید

کشــمش  صــادرات  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
حدود ۹۰درصد متوقف شــده اســت که غالبا 
می افزایــد:  اســت،  رقابتــی  بحــث  دلیــل  بــه 
یعنــی وقتــی ترکیــه با نــرخ ۱۵۰۰ دالر به ازای 
هــر تــن محصــول خــود را می فروشــد ایــران 
نمی تواند رقابت کند. آن هم در شــرایطی که 
صــادرات آن بــه ازای هــر تــن ۱۸۰۰ دالر برای 

صادرکنندگان کشور تمام می شود.
شــمس فــرد همچنیــن تاکیــد می کنــد: 
میــوه  وضــع  االن  کــه  اســت  اینجــا  مســاله 
جــات بــه نحــوی اســت که بــه تازه خــوری هم 
بــه  تــازه  آلــوی  زرد  وقتــی  یعنــی  نمی رســد؛ 

نــرخ ۱۴۰ هــزار تومــان فروخته می شــود کمتر 
کســی راغب می شــود آن را تبدیل به قیســی 
کند و بفروشــد. به عبارت دیگر امســال برای 
باغدار ارسال میوه به بازار برای تازه خوری به 

صرفه تر است.
وی ادامــه می دهــد: در مــورد محصــول 
انگور هم همین طور می شــود و به نظر بنده 
نــرخ انگــور امســال کمتــر از ۷۰ هــزار تومــان 

نخواهد بود و لذا تازه خوری می شود.
هزینه های جانبی، قیمت 

انواع میوه ها را در بازار گران 
کرده است

بــر اســاس این گــزارش، در حــال حاضر 
میوه و صیفی جات کشــور غالبا به کشورهای 
قطــر  و  عمــان  روســیه،  افغانســتان،  عــراق، 
صــادر می شــود و اصــوال بــه دلیــل ایــن اســت 
کــه قیمت محصوالت لــب مرز باالتر از داخل 
اســت و کشــاورزان راغب هســتند بخشــی از 
محصــوالت خــود را بــه دیگــر کشــورها صــادر 

کنند.
اســدهللا کارگر گلشن آبادی در خصوص 
گرانــی انــواع میوه هــا در بــازار می گویــد: پایه 
میوه فروشی در کشور بر این است که از ابتدا 
مــردم ارزان مصــرف می کرده انــد که عمدتا به 
دلیل چهارفصل بودن اســت و لذا به تناســب 
فصل تنوع میوه داریم و همیشــه میوه ارزان 

به دست مصرف کنندگان می رسیده است.
ایــن  بــا  کارگــر گلشــن آبادی می افزایــد: 
وجــود االن انــواع میوه هــا در بــازار گــران بــه 
دســت مصرف کنندگان می رســد که عمدتا به 

دلیل باال رفتن هزینه های جانبی است.
وی بــا تاییــد اینکــه میــوه در بــازار گــران 
است، گفت: البته ما در تعیین قیمت نقشی 
نداریم و فقط بر بخش خرده فروشــی نظارت 

داریــم چــرا کــه قیمت هــا در میــدان مرکــزی 
اعــالم می شــود و بــر اســاس فاکتــور خریــد و 
احتســاب سود مشــخص، اعضای ما اقدام به 

فروش می کنند.
خصــوص  در  همچنیــن  گلشــن آبادی 
قیمــت برخــی میوه هــا گفــت: در حــال حاضر 
قیمــت توت فرنگــی گرگان در میدان مرکزی از 
۳۵ تــا ۴۵ هــزار تومان متغیر اســت و قیمت 
توت فرنگــی گلخانــه ای نیز بین ۴۰ تا ۷۰ هزار 

تومان است.
کــه  قلــه  افــزود: قیمــت »زردآلــوی  وی 
ای« نیــز کــه در واقــع مرغوب ترین محســوب 
می شــود در میــدان مرکــزی ۵۵ تــا ۷۵ هــزار 
تومان است و به طور میانگین می توان گفت 

قیمت آن ۶۰ هزار تومان است.
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تفاوت قیمت کشمش؛ دلیل جاماندن صادرکنندگان ایرانی از تجار 

تعلل دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران

چین، امارات و عربستان را به ایران ترجیح داد
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درخواست احداث شعبه 
شرکت های دانش بنیان 

نفتی در نیجریه
درجریــانحضــورهیــاتنیجریایــیبــرایشــرکتدر
کمیســیونمشــترکایــران–نیجریــه،هیاتــیازایــن
کشورازپارکفناوریونوآورینفتوگازبازدیدکرد.
بــه گــزارش وزارت نفت، آجایی و اونومیتا یوتانگ، 
ســطح  باالتریــن  از  نیجریــه  نفــت  وزارت  نماینــدگان 
کمیســیون مشــترک ایــران - نیجریــه روز پنجشــنبه )۱۹ 
خردادمــاه( بــا حضــور در پــارک فنــاوری و نــوآوری نفــت 
و گاز بــا محمداســماعیل کفایتــی، رئیــس و محمد صابر 
کرم بیگــی، معــاون پــارک فنــاوری و نــوآوری نفــت و گاز 

دیدار و گفت وگو کردند.
در ایــن نشســت قابلیت هــای ایران بــرای آموزش، 
تبــادل دانشــجو و انتقــال فناوری برای طــرف نیجریه ای 
از  بعضــی  نیجریــه ای  هیــات  همچنیــن  شــد،  تشــریح 
نیازهــای خــود دربــاره صنعــت پاالیــش و پتروشــیمی را 

توضیح دادند.
در ایــن دیــدار دو طــرف بر توســعه مناســبات ذیل 
ســند تفاهم نامــه ای کــه در روزهــای اخیر در کمیســیون 
روی مفــاد آن بحــث و تبادل نظــر شــده اســت، تأکیــد 

کردند.
یکــی از بندهــای مهــم ایــن تفاهم نامــه آمــوزش و 
موضوع انتقال فناوری بود که پارک تمایل دارد آن را از 
طریق معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت با 

طرف نیجریه ای دنبال کند.
صنایــع  در  خیره کننــده ای  ظرفیت هــای  نیجریــه 
پایین دســتی پاالیشــگاهی و پتروشــیمی بــرای توســعه 
بخــش  در  نیجریــه  مجتمع هــای  تعــداد  زیــرا  دارد؛ 

پاالیشگاهی و پتروشیمی انگشت شمار است.
در ادامــه هیــات نیجریایــی به همــراه معاون پارک 
فناوری و نوآوری نفت و گاز، از مرکز تحقیق و توســعه 
شــرکت نفــت و گاز ســرو بازدیــد کردنــد و در جریــان 
ظرفیت هــای تولیــد کاتالیســت در ایــران قــرار گرفتنــد 
و خواســتار تأســیس شــعب ایرانــی ایــن شــرکت ها در 

نیجریه شدند.
هیات نیجریایی بازدیدی از شــرکت اندیشه سازان 
ســامت پارســیان یکی از زیرمجموعه های شرکت فدکو 
کــه عضــو پــارک فن آوری و نوآوری و فنــاوری نفت و گاز 

است، انجام داد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، با توجــه بــه ظرفیت های 
ایــن دیــدار  بــرای توســعه در کشــور نیجریــه،  موجــود 
می توانــد زمینــه ای برای آموزش، انتقال فناوری و تبادل 
دانشــجو باشــد و در آینــده بتــوان زیســت بوم فناوری و 
نوآوری صنعت نفت را در خارج از مرزهای کشور دنبال 

کرد.
هیــات نیجریایــی نخســتین مهمــان خارجــی پــارک 
فناوری و نوآوری از زمان تأسیس بوده است، همچنین 
بــرزو قنبــری، مدیــر تأمین کاال و ســاخت داخل شــرکت 

ملی نفت ایران دیگر مهمان پارک در این دیدار بود.

ارائه راهکاری برای بهبود 
عملیات اسیدکاری و 
 تضمین جریان نفت

در میدان مشترک آذر
محققــانپژوهشــگاهصنعــتنفــت،راهــکاریرابــرای
نفــت جریــان تضمیــن و اســیدکاری عملیــات بهبــود
وگازدرمیــدانمشــترکآذرارائــهدادنــدوایــندر
حالــیاســتکــهایــنپــروژهقــراربــودازســوییکیاز
شــرکتهایخارجیاجراییشــود؛ولیبهدلیلاعمال
تحریمها،اجرایآنبهمحققانکشــورواگذارشــدکه
دســتاوردهایچشــمگیریدراینمیدانگازیباوجود

ترکیباتخورندهداشتهاست.
پژوهشــگاه صنعــت  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
نفــت، صابــر محمــدی، مجــری طــرح تضمیــن جریــان و 
بهبود تولید در میدان نفتی مشــترک آذر با بیان اینکه 
میــدان آذر یکــی از پیچیده تریــن میدان هــای نفتــی در 
سطح کشور و منطقه است، گفت: میدان آذر با بیش 
از ۴ میلیــارد بشــکه ذخیــره نفــت درجــا و تولیــد نفــت 
ســبک و همچنین ســاختار زمین شناســی ویژه و توالی 
الیه هــای پرفشــار و کم فشــار، حفــاری در این میدان را 
به یکی از سخت ترین و پرچالش ترین حفاری ها تبدیل 

کرده است.
هیــدروژن  ســولفید  گاز  باالیــی  درصــد  وجــود  او 
دیگــر  از  را  آذر  میــدان  ســیال  در  دی اکســیدکربن  و 
ویژگی های این میدان نفتی نام برد و اظهار کرد: وجود 
این گازها، شــرایط به  شــدت خورنده ای را ایجاد می کند 
کــه از یــک ســو اســتفاده از آلیاژهــای خــاص مقــاوم در 
برابــر خوردگــی را در تجهیزات درون چاهی، خطوط لوله 
و تأسیســات ســرچاهی و فــرآورش اجتناب ناپذیــر کرده 
اســت و از ســوی دیگر به دلیل خورندگی باالی ســیال، 
عملیــات اســیدکاری در چاه های ایــن میدان با چالش و 

مشکات عدیده  ای همراه است.
مجــری طــرح خاطر نشــان کــرد: در اوایــل شــروع 
اکتشــاف و توســعه این میدان مشــترک قرار بر این امر 
بــود کــه از توانمنــدی و تجربــه شــرکت های بین المللــی 
بــزرگ در توســعه ایــن میدان عظیم و پیچیده اســتفاده 
شــود که به دلیل شــرایط تحریمی، این امر میســر نشد 
و در ایــن راســتا بخــش مهمــی از فعالیت هــا طــی ســه 
قرارداد و پروژه به هم پیوسته از سال ۱۳۹۸ تاکنون به 

پژوهشگاه صنعت نفت واگذار شد.
همــکاری  بــا  پــروژه ای  را  اول  قــرارداد  محمــدی 
شــرکت های  از  یکــی  و  نفــت  صنعــت  پژوهشــگاه 
مهندســی عنــوان کــرد و گفــت: هــدف اصلــی در پــروژه 
اول بررســی رفتــار ترمودینامیکــی ســیال پیچیده مخزن 
در گســتره میدان، تعیین شــرایط تشــکیل رسوبات آلی 
آسفالتین و وکس و انتخاب بازدارنده مناسب رسوبات 
آســفالتین-وکس بــوده اســت کــه در بخــش پایانی این 
پــروژه بازدارنده های مختلــف خوردگی به منظور کنترل 
خوردگی در تجهیزات و ادوات تولیدی مورد بررسی قرار 

گرفت.
تعییــن شــرایط عملیاتــی و  و  او شــناخت ســیال 
بحرانــی تشــکیل رســوبات آلــی در چاه های میــدان را از 
دســتاوردهای ویــژه ایــن پــروژه دانســت و عنــوان کــرد: 
در ایــن پــروژه کــه ۶ مــاه اســت به اتمام رســیده اســت، 
بازدارنده هــای بهینــه رســوبات آســفالتین و وکــس در 
این میدان تعیین شــد و مکانیســم های اصلی تاثیرگذار 
مابین رســوبات و بازدارنده  ها شــناخته شــد و در نهایت 
نیــز مناســب ترین بازدارنــده خوردگــی با تعیین شــرایط 
بهینــه تزریــق جهت اســتفاده در فراینــد تولید از میدان 

تعیین شد.
بــه گفتــه این محقــق، اکنــون در چاه  هــای تولیدی 
این میدان تزریق پیوســته بازدارنده رسوب آسفالتین و 
بازدارنده خوردگی با نظارت پیوسته پژوهشگاه صنعت 

نفت در حال انجام است.
محمــدی با اشــاره به پــروژه دوم که تا پایان خرداد 
۱۴۰۱ تعریف شده است، گفت: در این پروژه از یک سو 
آسیب شناســی عملیــات اســیدکاری در چاه هــای میدان 
آذر و بهینه ســازی فرموالســیون پکیج اســید در عملیات 
اســیدکاری چاه هــای آتــی در دســتور کار قــرار گرفــت و 
از ســوی دیگــر نیــز مطالعه و بررســی پتانســیل آســیب 
ســازندی ناشــی از سیال حفاری گایکولی از بخش های 

مهم این پروژه محسوب می شود.
مطالعــه  پــروژه  ایــن  آخــر  فــاز  در  افــزود:  او 
آزمایشــگاهی فرآیندهــای ازدیــاد برداشــت پایــه آبــی با 
تکیه بر سیاالت نوین در این حوزه انجام خواهد شد و 
در ایــن بخــش عملکرد ســناریوهای مختلف در تولید از 
میدان بررســی شــده و محدودیت  ها و مزایای هر روش 

مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.
مجــری طــرح بهینه  ســازی پکیج هــای اســیدکاری 
مهمتریــن  از  را  آذر  میــدان  مختلــف  چاه  هــای  در 
دســتاوردهای ایــن پــروژه دانســت و اظهــار کــرد: برای 
از  قبــل  اســیدکاری  پکیج  هــای  ایــران،  در  بــار  اولیــن 
توســط  آنهــا  عملکــرد  میــدان  در  اســتفاده  و  تزریــق 
آزمایشــگاه انگیــزش چــاه در پژوهشــگاه صنعت نفت 
مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت 
نیــاز بهینه ســازی خواهــد شــد. در ســال های گذشــته، 
در عملیــات اســیدکاری در میادیــن مختلــف، ســیاالت 
اســیدکاری بــدون بررســی دقیــق در میــدان اســتفاده 
شــده اســت که نتایج آن نیز با شکســت در عملیات و 
مشــکات عدیــده  ای در فراینــد تولید از میــدان مواجه 

شده است.
محمــدی بــا بیــان اینکــه اجــرای پروتکل بررســی 
پکیج هــای اســیدکاری در مرحله ســنتز مــواد و ماقبل 
از اســتفاده در میــدان، بــرای اولیــن بــار در میــدان 
انجــام گرفتــه  پژوهشــگاه  مؤثــر  بــا مشــارکت  و  آذر 
اســت کــه ایــن امــر منجــر بــه تولیــدی ایمــن و صرفــه 
اقتصــادی باالیــی خواهــد شــد، گفــت: در ایــن زمینــه 
پژوهشــکده مهندســی نفت پژوهشــگاه صنعت نفت 
بــا اســتفاده از دســتگاه  ها و آزمایشــگاه  های منحصــر 
به فرد شرایط الیه های مورد نظر مخزن از لحاظ دما 
و فشــار را شبیه ســازی کــرده و پارامترهــای مؤثــر در 
عملیــات اســیدکاری را بررســی کــرد؛ بــه عنــوان مثال 
پکیــج  بهینه ســازی  آذر  میــدان   ۱۳ چــاه  در مطالعــه 
اســیدی در کمترین زمان ممکن سبب ارتقاء عملیات 
اســیدکاری، حــذف لجن های آســفالتینی و ورود یکی 

از زیرالیه های مخزنی به مدار تولید شــده اســت.

خبـــــــــــــــــر

مدیرعامــلشــرکتملــیپخــشفرآوردههــای
نفتــیایــرانبــاتکذیــبشــایعاتمطرحشــده
دربارهحذفکارتسوختجایگاهدارانتاکید
کــردکــههیــچابالغیــهایدربــارهحــذفکارت
ســوختجایــگاهدارانازچرخــهعرضــهبنزیــن
وجودنداردوچنینطرحیدربرنامهنیست.

علی اکبــر نژادعلی در گفت وگو با ایســنا 
با بیان اینکه روال مانند گذشته بوده و هیچ 
تغییری در شــرایط ایجاد نشــده اســت، اظهار 
کــرد: شــایعاتی کــه در این بــاره منتشــر شــده 
واقعــی نبــوده و قرار نیســت کــه از تیر، کارت 

ســوخت جایــگاه داران بــرای ســوخت گیری بــا 
نرخ آزاد حذف شود.

او بــا بیان اینکــه تغییری در نحوه توزیع 
بنزیــن در جایگاه هــای عرضــه ســوخت ایجــاد 
نخواهد شــد، گفت: بنزین یارانه ای با قیمت 
۱۵۰۰ تومــان و بنزیــن آزاد نیــز همچنــان بــا 

قیمت لیتری ۳۰۰۰ تومان عرضه می شود.
ملــی  شــرکت  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران ، سیســتم 
و  بــوده  ســابق  روال  ماننــد  سوخت رســانی 
هیچگونه تغییری حاصل نشــده، شــهروندان 

بــرای اســتفاده از ســهمیه یارانــه ای از کارت 
شــخصی خــودروی خــود و بــرای اســتفاده از 
ســهمیه آزاد می توانند از کارت شخصی خود 

و هم از کارت جایگاهداران استفاده کنند.
نژادعلــی بــا بیــان اینکــه کارت ســوخت 
شخصی هر فرد ٦٠ لیتر بنزین ١٥٠٠ تومانی 
و ٢٥٠ لیتــر بنزیــن آزاد ٣٠٠٠ تومانــی دارد، 
گفت: استفاده از کارت سوخت جایگاهداران 
الزامــی نیســت؛ اما این کارت هــا همچنان در 
جایگاه ها وجود دارند و برنامه ای برای حذف 

آن نیست.

وزیــرامــوراقتصادوداراییباتاکیدبراینکه
تولیددرسایهارزترجیحیتحتفشاربود،
خاطرنشــانکــردکــهســالهایگذشــتهباید
ایــنارزازنظــاماقتصــادیکشــوررخــتبــر

میبست.
سیداحسان خاندوزی در حاشیه جلسه 
شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان اردبیل 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما در کشور در 
مســیر توســعه نیازمند گفت و گو و همگرایی 
بیشــتر هســتیم تــا جلوتــر از ســایر متغیرهــا 
بتوانیــم در تحــوالت اقتصــادی گام های جدی 

و عملی را برداریم.
سیاســت  را  ترجیحــی  ارز  حــذف  او 
همگرایانــه ۳ قــوه کشــور اعام کــرد و گفت: 
هــر چنــد حــذف ارز ترجیحــی با تأخیــر انجام 
شــد؛ امــا تولیــد را از فشــار و رونــد نامطلــوب 
خارج کرد و فضا و بســتر شــکوفایی اقتصادی 

را فراهم آورده است.
وزیــر امــور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: 
دولــت بــا تأخیــر بــر اســاس مصوبــه مجلــس 
اقتصــادی  نظــام  از  را  ترجیحــی  ارز  باالخــره 
حــذف کــرد تــا بــا توزیــع یارانــه در گروه هــای 
هــدف بــه ویــژه بخــش تولیــد بتوانــد اصــاح 

اقتصادی را در کشور انجام دهد.
خانــدوزی افزود: هر چند در این مســیر 
برخی کاســتی ها و عیوب را شــاهد هســتیم؛ 
بــرای همــه  قبــول  قابــل  موضــوع  اصــل  امــا 
مــردم اســت و امیدواریــم بــا تخصیــص یارانه 
بــه تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان نهایــی 
بتوانیــم گام هــای عملــی در نظــام اقتصــادی 

مؤثر کشور برداریم.
خــود  از ســخنان  دیگــری  بخــش  در  او 
خاطرنشــان کــرد: از محــل تبصــره ۱۸ منابــع 
تســهیاتی خوبــی بــرای حمایــت از بنگاه های 
اقتصــادی در نظــر گرفته شــده که تــا آخر تیر 
پرداخــت ایــن منابــع در اســتان های مختلــف 

انجام خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه 
بانــک ســپه و رفــاه باید منابع مــاده ۵۶ را نیز 
بــرای تکمیــل راه آهــن اردبیــل پرداخــت کنند 
تــا ایــن پــروژه بــا اولویت به ســرانجام برســد، 
اضافــه کــرد: امیدواریــم در کوتاه تریــن زمــان 
منابع تعهد شده از این محل پرداخت شود.

از  بخشــی  شــدن  بلوکــه  خانــدوزی 
غیرقانونــی  را  بانک هــا  پرداختــی  تســهیات 
اعــام کــرد و ادامــه داد: شــبکه بانکی کشــور 
تســهیات  از  بخشــی  کــردن  بلوکــه  حــق 

پرداختی را ندارد.

او انتخــاب ناظــر پولــی در اســتان را بــه 
صــورت مســتقل بــه همــراه ابــاغ آیین نامــه 
را  تبصــره ۱۸  پرداخــت تســهیات  جدیــد در 
یــادآور شــد و بیــان کــرد: ســرمایه در گــردش 
 ۶ بــه  ماهــه  ســه  مهلــت  از  نیــز  پرداختــی 
ماهــه ارتقــا یافتــه و مــا اختیــارات بیشــتری 
بــه اســتان ها داده ایــم تــا متناســب با شــرایط 
موجــود با کارآفرینــان و ســرمایه گذاران مدارا 

کنند.
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایی بــه افزایش 
ســرمایه بانک هــای تخصصــی دولتــی تــا ۳۵ 
هــزار میلیــارد تومان اشــاره کــرد و گفت: این 
افزایــش منابــع با هدف ارتقا توان بانک ها در 

اعتباردهی انجام شده است.
هــزار   ۴۵۰ مالیات ســتانی  خانــدوزی 
میلیارد تومانی را در سال جاری از بخش های 
مختلف یادآور شد و اظهار کرد: معافیت های 
اعمال شده برای واردات ماشین آالت صنعتی 
بنگاه هــای اقتصــادی تکلیــف قانونــی اســت و 
مــا در حمایــت از تولیــد داخلــی ایــن کار را در 

پیش گرفتیم.
او بــا بیــان اینکــه اقتصــاد کشــور بایــد 
از شــرایط تمرکــزی نفــت بــه ســمت اقتصــاد 
مقاومتــی غیرمتمرکــز حرکــت کنــد، تصریــح 
کــرد: در وهلــه اول بایــد تغییــر ذهــن مدیران 
اتفــاق بیفتــد تا ما بتوانیــم نظام اداره اقتصاد 
محلــی را بــه عنوان مطالبه به حق مســئوالن 

استان ها در پیش بگیریم.
اقتصــادی  نظــام  اصــاح  اقتصــاد  وزیــر 
موجــود را ضــروری اعــام کــرد و گفــت: بایــد 

و  ســودآور  پروژه هــای  اجــرای  ســمت  بــه 
انتفاعی حرکت کنیم وگرنه اختصاص بودجه 
دولتــی بــرای ســاخت هتــل، کمــپ و یا ســایر 

فعالیت های خدماتی قابل قبول نیست.
خانــدوزی توانمنــدی اقتصــاد منطقــه ای 
و مردم محــور را بســیار ضــروری اعــام کــرد 
و افــزود: بــه دنبــال ســفر رئیس جمهــوری بــه 
اســتان اردبیل ســعی کردیم تا نشســتی را با 
مسئوالن استان اردبیل برگزار کنیم تا بخش 
عظیمی از مصوبات شــکل عملیاتی و اجرایی 

به خود بگیرد.
خــود  از ســخنان  دیگــری  بخــش  در  او 
از محــل مــاده ۵۶ و  خاطرنشــان کــرد: هــم 
هــم تبصره ۱۸ قرار اســت منابــع مورد نیاز به 
طرح های عمرانی و اقتصادی اســتان پرداخت 
شــود که انتظار می رود در این زمینه تحوالت 

اساسی رقم بخورد.
وزیر اقتصاد نصب دستگاه اکس.ری در 
گمــرک بیله ســوار و افزایــش ســقف اعتبارات 
پرداختــی بانک هــا در اســتان ها را یادآور شــد 
و اضافــه کــرد: دولــت بــا جهت گیری مناســب 
ســعی کــرده تــا محیــط کســب و کار را بــرای 

فعاالن اقتصادی فراهم کند.
صــدور  ملــی  درگاه  فعالیــت  خانــدوزی 
مجوزها را با هدف تسهیل گری در این فرآیند 
یــادآور شــد و بیــان کرد: با الکترونیکی شــدن 
نظــام مالیاتــی نــه تنهــا از بــروز فســاد مالــی 
جلوگیری می شود بلکه مؤدیان در کوتاه ترین 
زمان پرداخت مالیات خود را انجام می دهند.
او به اعمال تعرفه های گمرکی و عوارض 

رئیسجمهــوریباتاکیــدبراینکهروابطتهرانو
کاراکاسراهبردیاستودرحوزههایمختلف
جریــاندارد،امضــایســندهمــکاری20ســاله
میــاندوکشــورراجلــوهایازارادهمســئوالن
عالــیدوکشــوربــرایتوســعهروابــطمتقابــل

دانست.
ســید  االســام  حجــت  مهــر،  گــزارش  بــه 
ابراهیم رئیسی افزود: سیاست خارجی جمهوری 
اسامی ایران همواره ارتباط با کشورهای دوست 
و همســایه بــوده و بــا کشــور ونزوئا همیشــه در 

این زمینه همکاری خوبی داشته ایم.
او تصریــح کــرد: در ایــن دولــت همکاری هــا 
در حــوزه انــرژی، نیروگاه هــای حرارتــی و تامیــن 
پاالیشگاه ها در کشور ونزوئا و صادرات خدمات 
فنــی و مهندســی و روابــط در حــوزه اقتصــادی، 
دفاعــی و نظامــی و کشــاورزی صــورت گرفتــه و 
نشــان می دهــد زمینه هــا و ظرفیت هــای زیــادی 
در ونزوئــا و ایــران وجود دارد که می تواند زمینه 

همکاری دو کشور باشد.
رئیس جمهــوری تاکیــد کــرد: در حــوزه علــم 
و فنــاوری گام هــای خوبــی در جمهــوری اســامی 
برداشــته شــده اســت و می توانیم تجربیات خود 
را در اختیــار ونزوئــا قــرار دهیــم و شــرکت های 
دانش بنیان و پارک های علم و فناوری می توانند، 
روابــط خوبــی را در حوزه هــای مختلــف بــرای مــا 

فراهم کنند.
رئیســی بــا توجــه برقــراری پــرواز مســتقیم 
تهــران - کاراکاس بــه منظــور توســعه گردشــگری 
دو کشــور از ۲۷ تیــر )۱۸ جــوالی( امســال گفــت: 
آغــاز پــرواز تهــران - کاراکاس زمینــه خوبــی بــرای 
همــکاری دو کشــور فراهــم می کند کــه می تواند، 
دو  روابــط  و  کشــور  دو  میــان  تجــاری  روابــط 
ملــت را تقویــت کنــد. امیــدوار هســتیم که ســفر 

رئیس جمهــوری ونزوئا نقطــه عطفی برای بهبود 
روابط میان دو کشور باشد.

مادورو:بهزودیشاهدشکلگیری
جهانجدیدخواهیمبود

رئیس جمهــوری ونزوئــا  نیــز بــا اشــاره بــه 
روابط عمیق دوســتانه ایران و ونزئا خاطرنشــان 

کرد که آینده دوســتی این کشــور با ایران بســیار 
مســرت بخش و غیرقابــل خدشــه خواهــد بــود و 
شاهد خواهیم بود که جهان جدید چگونه شکل 
می گیــرد و مــا در مقابلــه بــا مشــکات مقاومــت 

می کنیم و به پیشرفت خواهیم رسید.
به گزارش ایرنا، نیکاس مادورو در نشست 
ابراهیــم  »ســید  آیــت هللا  بــا  مشــترک  خبــری 

رئیســی« رئیس جمهــوری کشــورمان در مجموعه 
فرهنگــی - تاریخــی ســعدآباد، اظهــار داشــت: ما 
امــروز دوره ای از گفت وگوهــا و مفاهمــه عمیــق 
را پشت ســر گذاشــتیم و بــه دنبــال آن هســتیم 
از طریــق امضــای ســند همکاری هــای ۲۰ ســاله 
چشــم انداز روشــنی را در مســیر توسعه روابط با 
تهــران ترســیم کــرده و در ســال ۲۰۲۲ بــه ســوی 

گسترش همکاری ها گام برداریم.
او با بیان این که ونزوئا دوران سختی را در 
فاصلــه ســال های ۲۰۱۷ تــا ۲۰۲۰ داشــته و مردم 
کشورش فشارهای امپریالیسم را تحمل کرده اند 
و با مقاومت و ایســتادگی و عبور از آن دوره، به 
شــرایط خوبــی رســیده اند، افــزود: ما بــرای آینده 
کشورمان اقداماتی را پیش بینی و با قدرت آن ها 
را دنبــال می کنیــم تــا بتوانیــم در ســایه توســعه 
روابط اقتصادی  با دوستان خود، مسیر موفقیت 
را بپیماییــم و در ایــن راه از تجربیــات ایــران هــم 

استفاده خواهیم کرد.

ایراندرصنعتکشاورزی
معجزهکردهاست

هــم  را  نکتــه  ایــن  ونزوئــا  رئیس جمهــوری 
را در  فنــاوری و تکنولــوژی  کــه کشــورش  گفــت 
کانــون همکاری هــای خــود بــا ایــران قــرار خواهــد 
داد و خواســتار توســعه همکاری هــا در حوزه های 
انــرژی، تأمیــن مالی از طریق بانک توســعه روابط 
ایــران و ونزوئــا و تحکیــم روابــط دفاعــی با تهران 
شــد و خاطرنشــان کــرد: ایــران در ایــن ســال ها 
توانســته در تولیــدات کشــاورزی معجــزه کنــد و 
کاراکاس حتماً از تجربیات ایرانی ها در این حوزه 
نیــز اســتفاده می کند. مــادرور در ادامــه گفت که 
ونزوئــا بــه همیــن منظــور ۲ اولویــت را ترســیم 
کرده که نخستین آن توسعه فناوری و تکنولوژی 
در صنعــت کشــاورزی و دومیــن اولویــت، تولید و 
توسعه محصوالت کشاورزی برای صادرات است.
پیــش از برگــزاری نشســت خبــری مشــترک 
جامــع  ســند  ونزوئــا،  و  ایــران  جمهــور  رؤســای 
همکاری های راهبردی ۲۰ ســاله دو کشور توسط 

مادورو و آیت هللا رئیسی امضا شد.

دبیرکلاتحادیهمالکانکشتیایرانمصوبه
۸0درصــد یارانهایشــدن بــر مبنــی دولــت
ســوختمصرفــیشــناورهایمســافریراکه
درمســیرهایبینالمللــیتــرددمیکننــدرا
یکاقدامشایستهتشویقیدانستوگفت
کــهبــاایــنتصمیمبیــشازیکســومهزینه

شناورهاکاهشخواهدیافت.
بــه گزارش تســنیم، یحیــی ضیایی ادامه 
داد: تصمیــم جدیــد دولــت مبنــی بــر یارانه ای 
شــدن ۸۰ درصد ســوخت مصرفی شــناورهای 
مســافری کــه در مســیرهای بین المللــی تردد 
می کننــد؛ به عنوان یک کاتالیزور عمل خواهد 
کرد و نباید از تصمیمات بلندمدت برای بهبود 

وضعیت شناورهای مسافری غافل بمانیم.
اوبــا بیــان اینکه ســرمایه گذاری در حوزه 
شــناورها بســیار هزینه بر اســت،  عنوان کرد: 

اختیــار  در  الزم  تســهیات  دارد،  ضــرورت 
ســرمایه گذاران عاقه منــد در ایــن حــوزه قــرار 
تــا  شــود  انجــام  الزم  حمایت هــای  و  گیــرد 
حــوزه  در  اقتصــادی  فعــاالن  ســرمایه گذاری 
شــناورهای  به ویــژه   و  دریایــی  حمل ونقــل 

مسافری، توجیه اقتصادی داشته باشد.
دبیــر کل اتحادیــه مالــکان کشــتی ایران 
حمل ونقــل  از  حمایــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
دریایی به ویژه در بخش شــناورهای مسافری 
گفــت:  اســت،  متعــددی  اقدامــات  نیازمنــد 
ارائــه  فعــال،  مســافری  ترمینال هــای  وجــود 
خدمــات و پشــتیبانی مناســب بــه مســافران، 
ایجاد ســاختار مناســب از سوی وزارت میراث 
در  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 

بخش ســفرهای دریایی و... از جمله مواردی 
بخــش  در  پویایــی  تحقــق  بــرای  کــه  اســت 

سفرهای دریایی باید به آن توجه داشت.
ضرورتحمایتدائمیازسفرهایدریایی

ضیایــی افــزود: حمایت هــا از حمل ونقل 
دریایــی به ویــژه در بخــش ســفرهای دریایــی 
باید دائمی باشد و اجازه ندهیم شناورها پای 

اسکله خاک بخورند و غیرفعال باشند.
او با اشــاره به شــرایط ســخت اقتصادی 
فعلــی  زمانــی  برهــه  در  کشــتیرانی  خطــوط 
از  کشــتیرانی  خطــوط  کــرد:  خاطرنشــان 
پیشــبرد  حــال  در  به ســختی  اقتصــادی  نظــر 
فعالیت های خود هستند و باید مورد حمایت 

واقع شوند.

کاهش۳0درصدیهزینهشناورهایمسافریباسوختیارانهای

کارتسوختجایگاهدارانحذفنمیشود

صادراتــی نیــز اشــاره کــرد و گفت: هــدف از ایــن کار ممنوعیت 
صــادرات نیســت بلکــه تمــام تــاش مــا بر این اســت تــا تجار و 

بازرگانان را در تقویت نظام صادراتی کمک کنیم.
وزیــر اقتصاد از بســته پیشــنهادی بــرای جلوگیری از قطع 
برق واحدهای صنعتی و تولیدی در ایام پیک تابستان خبر داد 
و افزود: از طریق عرضه برق در بورس انرژی سعی خواهد شد 

تا پایداری برق در واحدهای صنعتی اتفاق بیفتد.
پرداخــت  در  را  بانک هــا  اختیــارات  افزایــش  خانــدوزی 
تسهیات تا رقم ۲۵۰ میلیارد ریال برای مشتریان خاص یادآور 
شد و خاطرنشان کرد: ما حتی ۳۵ مسئولیت وزارت اقتصاد و 

دارایی را به مدیران استانی تفویض کردیم.

وزیراقتصاد:تولیددرسایهارزترجیحیتحتفشاربود

رئیسی:روابطایرانوونزوئالراهبردیاست
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بزرگ ترین تفاهم بیمه ای 
کشور بین بیمه دانا و وزارت 

آموزش و پرورش
وزارت  بیــن  کشــور  بیمــه ای  تفاهم نامــه  بزرگ تریــن 

آموزش و پرورش و شرکت بیمه دانا امضا شد.
بــه گــزارش الفباخبر، در آیین مبادلــه تفاهم نامه 

بیمــه ای  امــور  کلیــه 
و  آمــوزش  وزارت 
پــرورش بــا بیمه دانا که 
بعــد از ظهــر ۱۸ خــرداد 
اردوگاه  در  جــاری  مــاه 
تهــران  باهنــر  شــهید 
بیــن دکتر رضــا جعفری 
مدیرعامــل بیمــه دانــا و 
معــاون  دکتــر عســگری 

برنامــه ریــزی ایــن وزارتخانــه به امضا رســید، حدود یک 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار نفــر از فرهنگیــان و بالــغ بــر ۱۵ 
میلیــون نفــر دانش آمــوز تحــت پوشــش انــواع خدمــات 

بیمه ای بیمه دانا قرار گرفتند.
در ایــن مراســم دکتر جعفــری مدیرعامل بیمه دانا 
ضمــن ابراز خشــنودی از انعقاد قــرارداد با جامعه بزرگ 
فرهنگیــان کشــور، بــه تجــارب و ســوابق خدمتــی ایــن 
شــرکت به کارکنان وزارت آموزش و پرورش در ســنوات 
گذشــته تأکیــد کرد این تفاهم نامــه از تاریخ اول تیرماه 
ســال جــاری اجــرا خواهد شــد و ابــراز امیــدواری کرد: با 
خدمات ارائه شده به فرهنگیان و دانش آموزان کشور، 
شــاهد یــک رویداد بــزرگ ملی در حوزه خدمات رســانی 

بیمه ای به وزارت آموزش و پرورش باشیم.

بانک ملت 31 خرداد 1401 
به مجمع می نشیند

بانــک ملــت روز 31 خردادمــاه 1401 مجامــع عمومــی 
عادی سالیانه و فوق العاده خود را برپا می کند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملت، ایــن بانک 
از  اطالعیــه ای  در 
ســهامداران خود دعوت 
کرد تا در جلســه مجمع 
عمومــی عــادی ســالیانه 
کــه ســاعت 7:3۰ صبح 
العــاده  فــوق  مجمــع  و 
کــه ســاعت 9 صبح روز 
ســه شنبه 3۱ خردادماه 
تهــران،  در  امســال 

خیابان پاســداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان 
شهید نوریان، پالک ۱۱ برگزار می شود، شرکت کنند.

گــزارش، مجمــع عمومــی عــادی  ایــن  بــر اســاس 
ســالیانه بانک ملت با دســتورات استماع گزارش هیات 
مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 
۱4۰۰، اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونی در 
خصــوص ایــن عملکــرد، بررســی و تصویــب صورت هــای 
مالی برای ســال مالی یادشــده، تصمیم گیری در زمینه 
قانونــی  بــازرس  و  انتخــاب حســابرس  تقســیم ســود، 
اصلــی و علــی البــدل بــرای ســال مالــی ۱4۰۱ و تصویــب 
حــق الزحمــه آنهــا، تعیین پــاداش اعضای هیــات مدیره 
بــرای ســال مالــی گذشــته، تعییــن حــق حضــور اعضــای 
غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به پایان 
اسفندماه ۱4۰۱ و تعیین روزنامه های کثیراالنتشار برای 

درج آگهی های مجمع برگزار خواهد شد.
دســتور جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده بانک 
ملت نیز تصمیم گیری در زمینه افزایش ســرمایه اعالم 

شده است.

 دیدار مدیرعامل
بیمه سرمد با معاون 

سازمان تامین اجتماعی
 یعقــوب رشــنوادی در دیــدار بــا معــاون ســازمان 
تامیــن اجتماعــی، بر ارائه خدمات مطلــوب و باکیفیت 
بازنشســتگان  و  کارکنــان  مجموعــه  بــه  ســرمد  بیمــه 

سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه ســرمد، یعقــوب 

مدیرعامــل  رشــنوادی، 
معاونــان  از  جمعــی  و 
ایــن  ارشــد  مدیــران  و 
ابوالفضــل  بــا  شــرکت، 
معــاون  نــژاد،  عفــت 
و  مدیریــت  توســعه 
منابع انســانی ســازمان 
کــه  اجتماعــی  تامیــن 
جمــع  بــه  تازگــی  بــه 

مشتریان بیمه سرمد پیوسته است، دیدار کرد.
رشــنوادی در ایــن دیــدار، گزارشــی از محصوالت و 
خدمــات منحصــر به فرد بیمه ســرمد ارائــه کرد و گفت: 
خدمــت رســانی بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی، افتخــار 
بزرگــی برای مجموعه بیمه ســرمد محســوب می شــود و 
تــالش مــا ارائــه خدمــات باکیفیــت در کمتریــن زمان به 

پرسنل این سازمان است.
منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون  نــژاد،  عفــت 
سازمان تامین اجتماعی نیز در این دیدار ضمن تقدیر و 
تشکر از خدمات بیمه سرمد به کارکنان و بازنشستگان 
سازمان تامین اجتماعی، درباره همکاری با بیمه سرمد 
گفــت: امیــدوارم بــا ارائه مطلــوب خدمات بیمه ســرمد، 
همــکاری دو مجموعــه در بخش هــای مختلــف بیمــه ای 
گســترش پیــدا کند و ســرمد بتوانــد از تمام ظرفیت های 

سازمان تامین اجتماعی استفاده الزم را ببرد.
در ایــن دیــدار بــه ارائــه بســته خدمــات بیمــه ای 
در بخــش بیمه هــای شــخص ثالــث، بدنه، آتش ســوزی 
منازل مســکونی و مسئولیت مدنی پزشکان به کارکنان 

سازمان تامین اجتماعی تاکید شد.
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رشد 180 درصدی پرداخت 
وام ازدواج

پرداخــت وام ازدواج در بانک قرض الحســنه مهر ایران 
180 درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
ایــن بانــک از ابتدای ســال ۱4۰۱ تــا روز 2۰ خرداد، 6966 
فقــره وام ازدواج بــه مبلــغ 92۱9 میلیــارد ریــال پرداخــت 
کــرده اســت. ایــن بانــک 
ســال  مشــابه  بــازه  در 
گذشته 4۰۵۸ فقره وام 
ازدواج بــه مبلــغ 3296 
پرداختــه  ریــال  میلیــارد 
ازدواج  وام  اســت. 
پرداخــت شــده از ســوی 
بانک قرض الحسنه مهر 
ایــران نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته از نظر تعدادی 72 درصد و از نظر 
مبلغ وام پرداخت شــده حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافته 
است. بانک قرض الحسنه مهر ایران همچنین در راستای 
اجــرای قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیت، در 
ســال جاری 4663 فقره به مبلغ ۱76۸ میلیارد ریال وام 

فرزندآوری به مشموالن پرداخت کرده است.

مهم ترین دستاورد قانون 
جدید چک 

مدیــر امــور بازرســی و نظــارت بانــک شــهر بــا تاکیــد بر 
اینکه شــاهد ســیطره قوانین برای اســتفاده درســت از 
خدمــات بانکــی هســتیم، امنیــت بخشــیدن بــه روابــط 
تریــن  مهــم  مالــی 
دســتاورد قانــون جدید 

چک دانست.
روابــط  گــزارش  بــه 
شــهر،  بانــک  عمومــی 
بــا  غالمــی  اصغــر  علــی 
بیــان اینکه اجرای قانون 
مــدت  در  چــک  جدیــد 
اقدامــی  کوتــاه،  زمــان 
جهادی و شایســته تحســین از ســوی شبکه بانکی کشور 
بــود، افــزود: یکــی از اقدامــات مهم و تاثیرگــذار در اجرای 
درســت ایــن قانون، آگاه ســازی شــهروندان و مشــتریان 

بانک ها از روزهای ابتدایی بود. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه قانــون جدیــد چــک یــک مطالبــه 
عمومــی بــود کــه پــس از ســال ها اجرایــی شــده اســت، 
تصریــح کــرد: البتــه ایــن مهم درســت زمانی اتفــاق افتاد 
که شــبکه شــعب بانک ها درگیر عوارض ناشــی از شیوع 
وروس کرونا بودند؛ اما شــاهد بودیم روح این قانون به 
درســتی اجــرا و مــورد اســتقبال گســترده هموطنــان و به 

خصوص فعاالن اقتصادی قرار گرفت.

اتصال خودپردازهای بانک 
ملی ایران به سامانه صیاد

بــا اتصــال خودپردازهــای بانــک ملــی ایــران به ســامانه 
چک هــای  دریافت کننــدگان  و  صادرکننــدگان  صیــاد، 
صیــادی می تواننــد بــدون لــزوم یکســان بــودن بانــک 
صادرکننــده چــک و خودپــرداز، نســبت بــه »ثبــت«، 
»اســتعالم و تاییــد دریافــت«، »اســتعالم وضعیــت و 
»عــودت  و  انتقــال«  
اقــدام  چــک«  انتقــال 

کنند.
بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
ایــن،  از  پیــش  ایــران، 
ســامانه  بــه  دسترســی 
صیاد و دریافت خدمات 
تاییــد  صــدور،  ثبــت 
دریافــت و انتقــال چک از طریــق اینترنت بانک، موبایل 
 بانــک، برنامه هــای موبایلی، شــعب و پیامک میســر بود 
و دریافــت ایــن خدمــات از طریــق خودپردازها نیز منوط 
به یکســان بودن بانک صادرکننده چک و خودپرداز می 
شــد. همچنین امکان اســتعالم توســط صادرکننده چک 

نیز از طریق دستگاه های خودپرداز فراهم است.

دومین گام موثر بانک 
کارآفرین و صندوق نوآوری 

برداشته شد
تفاهــم نامه همکاری مشــترک صنــدوق نوآوری و بانک 
کارآفرین در جهت توسعه تأمین مالی حوزه نوآوری و 

کارآفرینی در کشور امضا شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک کارآفریــن؛ بــا امضــا 
همــکاری  نامــه  تفاهــم 
دکتــر  توســط  مشــترک 
بهارونــدی  احمــد 
مدیرعامــل بانک و دکتر 
رییــس  وحــدت  علــی 
و  نــوآوری  صنــدوق 
شــکوفایی، مقرر شد تا 
طرفیــن تفاهــم نامه در 
راســتای ایجاد همکاری 
مشترک جهت گسترش فرهنگ سرمایه گذاری و تأمین 
مالی کارآفرینی و فناوری، در جهت توسعه سرمایه های 
انســانی، ترویج کارآفرینی و بهبود ظهور و بروز کســب 
بــر  می کننــد.  همــکاری  یکدیگــر  بــا  موفــق  کارهــای  و 
اســاس ایــن تفاهم نامه، همکاری مشــترک بــرای ایجاد، 
تأســیس و مدیریــت نهادهــای مالــی که با هــدف تأمین 
مالــی یــا ارایــه خدمــات تخصصــی مالــی به شــرکت های 
دانش بنیــان، نــوآور، فنــاوری و اشــتغال آفرین فعالیــت 
می کننــد، شــکل می گیــرد و کمــک بــه ضمانــت انتشــار 
صکــوک نــوآوری شــرکت های دانش بنیــان نیــز از دیگــر 

محورهای این تفاهم نامه است.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــا در پیامــی از 
اقــدام بــه موقــع، مســئوالنه و ارزشــمند نیــروی 
انتظامــی پایتخــت بــرای شناســایی و دســتگیری 
سارقان صندوق امانات بانک ملی قدردانی کرد.
دی  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
علیرضــا قیطاســی، دبیــر شــورای هماهنگــی 
موقــع،  بــه  اقــدام  از  پیامــی  در  بانک هــا 
مسئوالنه و ارزشمند نیروی انتظامی پایتخت 
برای شناســایی و دســتگیری سارقان صندوق 

امانات بانک ملی قدردانی کرد.
متن پیام به این شرح است:

به نام خدا 
شوکت، حشمت، عظمت و قدرت کشور 
ایــران مرهون تالش های ســترگ بزرگ مردانی 
است که خالصانه و مخلصانه از امنیت نظام 
مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران حراســت و 
محافظــت می کننــد. نیــروی انتظامــی، نمــاد 
شــجاعت و ارزش های نظام مقدس جمهوری 
اســالمی و حافــظ امنیــت و انضبــاط اجتماعی 
در پهنــه جغرافیایــی کشــور و در متــن زندگی 
مردم است که بی منت به پاسداری و صیانت 

از جان و مال و ناموس مردم می پردازد.

شناســایی و دســتگیری تمامی ســارقین 
و مرتبطیــن بــا پرونده ســرقت امــوال مردم از 
صنــدوق امانــات بانــک که احساســات جامعه 
را جریحــه دار کــرد و کشــف امــوال مســروقه 
اقــدام جهــادی و  در کمتریــن زمــان ممکــن، 
و  قدردانــی  کــه شایســته  اســت  ارزشــمندی 

تکریم است.
انتظامــی در  نیــروی  پیگیــری  جدیــت و 
شناســایی و دســتگیری ســریع عناصــر اصلی 
این سرقت، پیامی روشن و درسی عبرت آموز 
بــرای همــه متخلفــان و قانــون شــکنانی دارد 

که برای دســت اندازی به اموال مردم از هیچ 
عمل مجرمانه ای فروگذار نیستند.

اینجانــب بــه نمایندگــی از همکارانــم در 
بانکــی  نظــام  و  بانک هــا  شــورای هماهنگــی 
کشور از این حماسه سازی بزرگ امنیت آفرین 
نیــروی انتظامی تهران بــزرگ قدردانی کرده و 
از درگاه خداوند ســبحان، توفیق و ســربلندی 
همــه کارکنان خدوم و فداکار نیروی انتظامی 
را در خدمت شایســته به مردم شریف کشور 
مســئلت دارم و امیــدوارم دیگــر شــاهد بــروز 

این گونه حوادث تلخ در کشور نباشیم.

فرزانه فخرآوری
تحلیلگر مسائل 

بانکی

صنــدوق  قــرارداد 
امانــت زمانی شــکل 
می گیــرد کــه مطابق 
آن، بانــک صندوقی 
را در برابر دریافت عوض در اختیار مشتری 
قرار می دهد تا مشتری اشیا، اسناد و اموال 
خــود را در آن بــه امانت گذارد. در این گونه 
محافظــت  حــد  تــا  بانــک  مســئولیت  مــوارد 
متعارف از صندوق های اجاره ای و جلوگیری 
از دسترســی افــراد غیرمجــاز بــه آنهاســت و 
بانــک هیــچ مســئولیتی راجــع بــه محتویــات 
صندوق هــا و حوادثــی کــه مبنــی بــر تعــدی و 
تفریــط بانــک نباشــد، بــر عهــده نمــی گیــرد. 
در عیــن حــال چــون اشــخاص اوراق بهــادار، 
اسناد و اشیای قیمتی خود را به بانک ودیعه 
میســپارند، انتظــار دارند تــا بانکها نیز در حد 
مطلــوب از آنهــا مراقبــت و نگهــداری نمایند. 
در واقع مشتریان ، به علت اطمینان خاطری 
که به این موسســات دارند حاضر می شــوند 

تمام سرمایه خود را به آنها بسپارند.
در ابتدای سال 2۰۱9 ، تا حدی در پاسخ 
بــه ارزیابی خطــرات فراملی، کمیســیون اروپا 
)EC( خدمــات صنــدوق امانــات را بــه عنــوان 
فعالیتی با خطر پولشویی قابل توجه می داند 
و اظهــار مــی دارد کــه مشــتریان را قــادر بــه 
تبدیل پول غیرقانونی نمی کند ، بلکه آنها را 
قادر می سازد تا عواید جنایت را پنهان کنند.

تعریف صندوق امانات
به موجب بند ۱4 ماده 2 قانون عملیات 
بانکــداری بدون ربا و قبول و نگهداری امانات 
طــال و نقــره و اشــیا گران بهــا و اوراق بهادار و 
اســناد رسمی از اشــخاص حقیقی و حقوقی، 
یکــی از وظایــف نظام بانکی پیش بینی شــده 

اســت و بانکها در قبال دریافت مبلغی معین  
صرفا از محتویات صندوق حفاظت می کنند.

قرارداد صندوق امانات از 
چه ماهیت حقوقی برخوردار 

است؟
قــرارداد صنــدوق امانــات با هــدف حفظ 
و نگهــداری از امــوال مشــتریان ابــداع گردیــد 
امــا  اســت  قــرارداد ودیعــه  ایــن  لــذا ماهیتــا 
امــروزه شــاهدیم کــه بانکهــا ایــن قــرارداد را 
تحت عنوان اجاره صندوق امانات منعقد می 
نماینــد و ظاهــرا به کار بــردن لفظ اجاره برای 
قرارداد صندوق امانات به منظور شــانه خالی 
نمــودن از مســئولیتی اســت کــه در ودیعه بر 
امین)بانــک( حمــل مــی شــود چراکــه در عقد 
اجــاره موجــر )بانــک( بــه هیــج وجــه ملتــزم 
و متعهــد بــه حفاظــت امــوال طــرف قــرارداد 
نخواهــد بــود لــذا بانک بــا اجــاره خواندن این 
قــرارداد ســعی دارد که از ایــن طریق قانون را 
دور زده و تعهداتــی کــه در عقــد ودیعــه بایــد 

بپذیرد را تقبل ننماید.
 ماهیــت چنیــن عقــدی محــل اختــالف 
بــا  گاه  اجــاره  چراکــه  اســت  حقوقدانــان 
ودیعــه مصداق هــای هماننــد پیدا مــی کنند و 
مخلــوط می شــود که نمونه بــارز آن در اجاره 
صندوق های امانات بانکی است و هر دو عقد 
اجاره و ودیعه در این عمل حقوقی نقش دارد 
ولــی اجــاره صنــدوق مقدمــه امانت گذاشــتن 
آن اســت و هــدف نهایــی اســتفاده از تعهــد 
ایمنــی بانــک در حفاظت از صندوق اســت به 
همین جهت موضوع بیشــتر به ودیعه اســت 
و نظــر برتــر مولفــان حقوق مدنی فرانســه به 
نقــل از کاتوزیــان ایــن اســت که شــرط اجرت 
بــرای ســپرده گیــر، ماهیت ودیعــه را دگرگون 
نمــی ســازد بنابرایــن، چنین قــراردادی را باید 

همچنان ودیعه سپرد.
لــذا بانک هــا تحــت عنــوان عقــد اجــاره 

هیچگونــه  کننــد  مــی  بیــان 
مســئولیتی راجع به محتویات 
صنــدوق و زیانهــای وارده بــه 
اذعــان می دارنــد  و  نــدارد  آن 
چــون بانــک و شــرکت بیمه از 
محتویــات صنــدوق که توســط 
در  کننــده  اجــاره  مشــتری 
صنــدوق قــرارداده شــده، بــی 
اطــالع مــی باشــد، مضافــاٌ بــه 

اینکــه مراجعــات مکــرر مشــتری بــه صنــدوق 
امکان پذیر است، لذا بیمه محتویات صندوق 
متعــذر می باشــد. بانــک در این خدمت صرفاٌ 
و  اســت  داده  اجــاره  مشــتری  بــه  را  محلــی 
محتویــات صندوق، امانت محســوب نگردیده 
و مســئولیتی بابــت رد امانــت وجــود نخواهد 
داشــت کــه به نظــر می رســد این امــر کانالی 
بــرای پنهــان کردن عوایــد امــوال غیرقانونی و 

پولشویی می باشد.

 محتویات موجود
در صندوق امانات

هیــچ قانــون فــدرال یــا ایالتــی در مــورد 
آنچه می توان در صندوق امانات ذخیره کرد؛ 
وجــود نــدارد. تنهــا محدودیت هــا در قــرارداد 
بانک است که مشتری هنگام اجاره تعهداتی 
امضــا مــی کند. اکثر قراردادهــای بانکی  مواد 
فاســد شــدنی ، مــواد مخــدر ، کاال و اشــیای 
و  ،مهمــات  و ســرد  گــرم  اســلحه   ، ممنوعــه 
هــر چیــزی خطرنــاک ماننــد مــواد منفجــره را 
ممنــوع کــرده انــد و از همــه مهم تــر پول نقد 
قابلیــت نگهــداری در صنــدوق امانات را ندارد 
لــذا بانکــدار بایــد مشــتری را متقاعــد کند که 
نقدینگــی خــود را در حســاب های ســپرده یــا 

ارزی نگهداری کند.
ایــن  مــورد  در  توجــه  مــورد  موضــوع 
صندوق هــا، محرمانــه مانــدن اموالــی اســت 
کــه در آن گذاشــته می شــود یعنــی بــه غیــر 

از  کســی  شــخص،  خــود  از 
نیســت.  مطلــع  آن  محتــوای 
حتــی بانــک هم با نوع قرارداد 
داخــل  کــه  نمی دانــد  اجــاره 
صنــدوق چــه اقالمی قرار داده 
می شــود و از محتــوای ان هــم 
از  نمی شــود  لیســت برداری 
ســوی دیگــر در صنعــت بیمــه 
مبنای پوشــش ریسک، روشن 
بــودن ماهیت بیمه شــده و شــفافیت حدود 
تعهــدات و وظایــف بیمه گــر و بیمــه گــذار در 
قبــال یکدیگــر اســت امــا از آنجــا کــه هیــچ 
ارزیابــی از محتــوای صنــدوق امانــات صورت 
نمی گیــرد، اساســا ایــن کار بــا ماهیت اجاره 

دادن صندوق هــای امانات تعارض دارد.
  لــذا همــان طــور کــه پیشــتر بیــان شــد 
بانک هــا می بایســت بــا اتخــاذ مکانیزمــی "دو 
ســر بــرد" بــه نفــع سیســتم بانکــداری ســالم 
و مــردم گام بردارنــد و بــا پذیرفتــن ماهیــت 
عقــد ودیعــه در صنــدوق امانــات در ابتدا یک 
خوداظهاری در مورد کاالهایی که در صندوق 
مشــتری  توســط  می شــود  نگهــداری  امانــات 
انجــام دهنــد و ارزش کلــی آن را  تــا ســقف 
مشــخص بــه توافــق رســیده، مســتند و مــورد 
پوشــش در صنعــت بیمــه قــرار دهنــد و برای 
جبــران خســارات بیــش بــود ارزش محتــوا  از 
آن مبلغ معین، طبق اظهارات خود مشتری با 
پذیرش هزینه و کارمزد فراتر توســط مشتری 

بر عهده بیمه گر گذارند.
 اینکــه آیــا می توان محتویات موجود در 
صندوق امانات را ردیابی کرد یا خیر؟ مسلما 
خیر و در کشورهای پیشرفته  دیده می شود 
اکثــر بانک هــا یــک صنــدوق امانــات کالســیک 
ویکپارچــه ایجــاد می کننــد و در موارد خاص و 
ویــژه  یــا حکــم دادگاه ، به راحتی مشــخصات 
و  اســت  ردیابــی  قابــل  مظنــون  مشــتری 
موسســات مالــی و اعتبــاری موظفند آن را در 

دسترس قرار دهند.

شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه اعالم کرد: از ابتدای سال 1401 
تا روز 10 خرداد ماه سود 31 شرکت بورسی 

و فرابورسی از طریق سجام پرداخت شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بــازار 
سرمایه )سنا(، جدیدترین آمارها حاکی از آن 
اســت کــه از ابتــدای ســال جاری، 3۱ شــرکت 
ســود ســهامداران خــود را از طریــق ســامانه 

سجام پرداخت کرده   اند.

 اسامی 31 شرکت
 پرداخت کننده سود با سجام 

در سال 1401
شــرکت هایی کــه در ســال جــاری تــا بــه امروز 
بــه پرداخــت ســود از طریــق ســامانه  اقــدام 
ســجام کرده اند شــامل شــرکت های »لیزینگ 
پارســیان، پرداخت الکترونیک ســامان کیش، 
صنــدوق  ســرمایه  ارزش  مدیریــت  گــروه 
و  ســرمایه گذاری  کشــوری،  بازنشســتگی 
بازنشســتگی  صنــدوق  مدیریــت  خدمــات 
کشــوری، ســیمان شــمال، صنایــع کشــاورزی 

و  توســعه  ســرمایه گذاری  زنجــان،  کــود  و 
بهمــن،   22 نئوپــان  کرمــان،  اســتان  عمــران 
ایــران،  شــیمیایی  صنایــع  ســرمایه گذاری 
تولیــدی  و  بازرگانــی  غدیــر،  ســرمایه گذاری 
ســیمان  ساســول،  آریــا  پلیمــر  کار،  مرجــان 
مازندران، سرمایه گذاری توسعه ملی، سیمان 
شــرق، مجتمع ســیمان غــرب آســیا، عمران و 
توســعه شــاهد، فــرآوری معدنــی اپــال کانــی 
پــارس، مدیریــت انــرژی امید تابــان هور، قند 
گــروه  خوارزمــی،  ســرمایه گذاری  نیشــابور، 
ســرمایه گذاری آتیــه دماونــد، ســرمایه گذاری 
کارکنــان  بازنشســتگی  ســپه، ســرمایه گذاری 
بانکها، سرمایه گذاری مسکن پردیس، تکادو، 
معدنــی دماونــد، خدمــات انفورماتیــک، بیمه 
اتکایــی ایرانیــان، پویــا زرکان آقدره و شــرکت 

پلی پروپیلن جم« هستند.

واریز سود سهام ۲۹1 شرکت 
در سال 1400

شــایان ذکر اســت، بر اســاس آمارهای اعالم 
شــده از ســوی ســمات، در ســال ۱4۰۰ تعداد 

29۱ شــرکت ســود صاحبــان ســهام خــود را از 
طریق سامانه سجام واریز کردند.

الزام پرداخت سود از طریق 
سامانه سجام

الزم بــه ذکر اســت، در راســتای رعایت قانون 
بودجــه ســال ۱4۰۱، پرداخــت ســود ســهام از 
طریق ســامانه ســجام برای کلیه ناشران بازار 
ایــن همیــن  الزامــی شــده اســت. در  ســهام 
راستا، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس 
و اوراق بهــادار بــا ارســال نامــه ای بــه تمامــی 
ناشــران ثبــت شــده و موسســات حسابرســی 
معتمد این ســازمان از الزامی شــدن پرداخت 
ســود ســهام از طریق سامانه ســجام در سال 

جاری خبر داد.
بر اســاس این نامه، تمامی ناشــران ثبت 
شــده نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در 
راستای تسهیل امور سهامداران موظف شدند 
ســود تقســیمی مصــوب مجمــع عمومــی را بــا 
همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه 
وجوه از طریق سامانه جامع اطالعات مشتریان 

)سجام( به سهامداران پرداخت کنند.

براین اســاس، مدیران متخلف از اجرای 
بــه  بــورس  ســازمان  شــکایت  بــا  حکــم  ایــن 
انفصــال از خدمــت در دســتگاه های اجرایی و 
شرکت های سهامی عام به مدت شش ماه تا 

دو سال محکوم می شوند.

سامانه سجام چیست؟
سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی 
مشــتریان جهــت ورود به باشــگاه بــزرگ بازار 
ســرمایه ایران است که تمام فعاالن این بازار 
اعــم از ســرمایه گذاران، مشــتریان و مدیــران 
نهادهــا در ایــن ســامانه، فقــط یــک بــار بــرای 
همیشــه اطالعات خود را در آن ثبت خواهند 
کــرد و پــس از احــراز هویــت حضــوری و غیــر 
حضــوری قــادر بــه دریافت خدمــات مبتنی بر 

داده های تایید شده خواهند بود.
بــر اســاس ایــن گــزارش، از طریــق ایــن 
ســامانه اطالعــات هویتــی، شــماره حســاب، 
شــماره موبایــل، آدرس الکترونیکــی و اقامت 
دایمی فرد ثبت می شود و از آن به بعد هیچ 
نهــاد مالــی نیازی به دریافــت مجدد اطالعات 

آن سهامدار را ندارد.

بانک مرکزی روســیه روز جمعه نرخ بهره را به 
سطح قبل از جنگ کاهش داد و اعالم کرد که 
با کاهش نرخ تورم از باالترین حد در ۲0 سال 
گذشته و نزدیک شدن به انقباض اقتصادی به 
بررسی دامنه کاهش بیشتر ادامه خواهد داد.
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن بیانیــه آمــده 
اســت که تورم و فعالیت های اقتصادی علیرغم 
تحریم هــای گســترده غــرب کــه در واکنــش بــه 
جنــگ در اوکرایــن اعمــال شــده اند، بهتــر از حد 

انتظار پیشرفت می کنند.
ایــن بانــک نــرخ اصلــی خــود را ۱.۵ درصــد 
کاهــش داد و بــه 9.۵ درصــد رســاند. ایــن نــرخ 
بالفاصلــه پس از اعزام نیروهای مســلح مســکو 
بــه اوکرایــن در 24 فوریــه و تحریم هــای ناشــی 

و  اروپــا  اتحادیــه  ایاالت متحــده،  توســط  آن  از 
ســایر کشــورها کــه معامــالت بــا بانک هــا، افراد 
و شــرکت های روســی را محدود کرده اســت، به 
2۰ درصــد افزایــش یافــت امــا بانــک از آن زمان 
تاکنــون نــرخ بهــره را ســه بــار بــه صــورت پلکان 
3۰۰ واحدی کاهش داده است که آخرین مورد 

دو هفته پیش بود.
اقتصاددانــان می گوینــد: با گذشــت زمان، 
بهــره وری  و  رشــد  کاهــش  باعــث  تحریم هــا 
می شــوند امــا بانــک مرکزی با اقدامات شــدیدی 
ماننــد نرخ هــای بهره بــاال، محدودیت در جریان 
پــول بــه خارج از کشــور و الــزام واردکنندگان به 
فــروش با روبل توانســته اســت پول و سیســتم 

مالی روسیه را تثبیت کند.

این اقدامات به افزایش نرخ ارز روسیه به 
۵۸.۱2 در برابر دالر در روز جمعه کمک کرد، در 
حالــی کــه در 23 فوریه، یــک روز قبل از حمله، 

روبل 7۸.۸ در برابر دالر بود.
بانــک مرکــزی گفــت: تــورم ســاالنه در ماه 
مه ۱7 درصد بود اما به نظر می رســد که از اوج 
خــود یعنــی ۱7.۸ درصــد پــس از تهاجــم عبــور 
کرده و در بحبوحه افزایش قیمت ها در ماه های 
مــه و ژوئــن کاهــش یافتــه اســت. این موسســه 
پیش بینــی کــرد کــه تورم در ســال جــاری به طور 
متوســط  ۱4 تــا ۱7 درصــد، در ســال آینــده بــه ۵ 
تــا 7 درصــد کاهــش یابد و در ســال 2۰24 به 4 

درصد بازگردد.  
بــه نقــل از ترکیــش نیــوز، داده هــای اخیــر 

حاکــی از توقــف کاهش فعالیت هــای تجاری در 
ماه مه است.

بانــک مرکزی گفت: »محیــط خارجی برای 
اقتصــاد روســیه چالــش برانگیــز اســت و به طور 
محــدود  را  اقتصــادی  فعالیــت  قابل توجهــی 
توانســته  بانــک  ایــن  کــه  حالــی  در  می کنــد«. 
اســت شــاخص هایی ماننــد نــرخ ارز را تقویــت 
کنــد، اقتصاددانــان می گویند که تاثیر بلندمدت 
اختالل در روابط روسیه با اقتصاد جهانی شدید 
خواهــد بــود. عــالوه بــر تحریم هــا، بســیاری از 
شــرکت های بین المللی ســرمایه گذاری های خود 
در روســیه را بــه دلیــل دشــواری فزاینده تجارت 
یــا بــه دلیــل اینکــه نمی خواهند با جنــگ مرتبط 

باشند، رها کرده اند. 

صندوق امانات بانکی از ریسک باالی 
پولشویی تا امکان پوشش بیمه ای

در سایت روزنامه بخوانید:

سود 31 شرکت از طریق سجام پرداخت شد

بانک مرکزی روسیه، نرخ بهره را کاهش داد

قدردانی شورای هماهنگی بانک ها از نیروی انتظامی



 . یکشنبه 22 خرداد 1401 .  سال هجدهم . شماره 4925 . شـــــــــــرکتها

شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظر دارد 1020 متر لوله چدن داکتیل سایز 400 میلیمتر 
و 170 عدد واشر مربوطه را  از محل اعتبارات طرحهای عمرانی و از طریق مناقصه عمومی از 

منــاقصـه گران واجد شرایط خریداری نماید. 
مدت تحویل :  از تاریخ انعقاد قــرارداد به مدت 20 )بیست( روز تعیین می گردد. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  با 
شماره فراخوان 2001005186000059 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 1.377.000.000 ریال به صورت یکی از تضامین 
مورخ  50659/هـ  123402/ت  شماره  به  دولتی  معامالت  تضمین  آیین نامه  در  شده  ذکر 

94/09/22 می باشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه : پیشنهاد دهندگان می بایست مدارک الزم را مطابق مندرجات 

برگ شرایط تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/04/04 بصورت فایل  PDFدر سامانه فوق 
بارگذاری نمایند.  

مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایل های PDF اسناد , موظف به ارائه اصل تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 16 روز  شنبه مورخ 1401/04/04 به دبیرخانه 

شرکت آب و فاضالب استان البرز می باشند.
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 12:30 روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 خواهد بود.

نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 
1401/03/21 تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1401/03/24 از طریق سامانه ستاد به آدرس 

www.setadiran.ir اقدام نمایند.
تلفن تماس : 32117150-026 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
آدرس به  مناقصات،  رسانی  اطالع  ملی  پایگاه  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب   جهت 

 )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید.
شرکت آب و فاضالب استان البرز  » سهامی خاص «

شناسه : 1332426 سیستم مدیریت یکپارچه / کد 10/43/00/ف

 دوم(آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )شماره 59/ م ع/1401 (
 نوبت

(

1- محل تحویل: اداره عملیات کاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران واقع در تهران 
2- مدت قرارداد : 36 ماه 

3- مدت اجرای کار /زمان تحویل: 18 ماه
4- نام دستگاه نظارت: اداره مهندسی توسعه ساخت و منابع کاال- شرکت خطوط لوله و 

مخابرات نفت ایران
5- بودجه برآوردی: 60/600/000/000 ریال

6- بدلیل اهمیت ویژه استفاده ازکاالهای تخصصی دارای کیفیت مناسب و مورد تأیید در 
صنعت نفت، صرفاً پیشنهادات شرکت های سازنده داخلی مندرج در فهرست بلند منابع 
واحد دستگاه مرکزی )AVL نفت( در زمینه تولید بال ولو مورد  بررسی قرار گرفته و پیشنهاد 
سایر سازندگان خارج از AVL  بدلیل عدم حضور در فهرست بلند دستگاه مرکزی و کلیه تامین 
کنندگان مورد قبول نمی باشد. ارائه تصویر کد ثبت نام در سامانه EP جهت کاالی موردتقاضا؛ 

همراه با پاکت ب، الزامی است.
7- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

8- درج کد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی)الزامی( در پیشنهاد قیمت مندرج 
در سامانه ستاد. 

9- روش ارزیابی مالی بر اساس دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات 
صنعت نفت )اصالحیه 1( به شماره 2-20/796 مورخ 1399/12/11 .

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 3/030/000/000  ریال  بصورت یک 
یا ترکیبی از ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین 
نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران 

یا تضمین وجه نقد میبایست به شماره شبا IR360100004101046838162801 بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بنام شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  واریز و  تصویرضمانتنامه 

یا رسید پرداخت وجه؛ در سامانه ستاد بارگزاری گردد .
زمان و نحوه خرید اسناد مناقصه: سازندگان داخلی مهلت دارند تا ساعت 15:00 مورخ 1401/03/28 
و با مراجعه به سامانه تدارکات الــکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی  www.setadiran.ir نسبت 

به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام نمایند. 
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد ، نسبت 
به ثبت نام و اخذ گواهی امضاء الکترونیکی  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیبانی سامانه 

ستاد به شماره 1456 تماس حاصل فرمایند. 
 مهلت و محل تحویل پیشنهادات تکمیل شده : شرکت کنندگان  باید حداکثر تا ساعت 15:00 
مورخ 1401/04/22  نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگزاری در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( و تحویل اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار( الک و مهر شده 
به دفتر کمیسیون مناقصات در مهلت مذکور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند )در صورت 

عدم تحویل اصل ضمانتنامه در سررسید ، پیشنهاد بازگشایی نخواهد شد. (
زمان و محل گشایش پاکات : پیشنهادهای واصله در ساعت 11:00 مورخ 1401/05/02 در محل 
کمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به خیابان سپند- پالک 
188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( بازگشایی و خوانده 
خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مناقصه  )حداکثر 2 نفر( در محل کمیسیون مناقصات 

در روز بازگشایی پاکات الزامی می باشد.

روابط عمومی  انتشار نوبت اول : 1401/03/18 نوبت دوم : 1401/03/22 

شناسه : 1329375
اصالحیه آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای )2001001105000005(

 دوم(
 نوبت

(

www.shana.ir                                                    www.setadiran.ir                                                    www.ioptc.ir
جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه های ذیل مراجعه و یا با شماره 61630438- 61630441 -61630178  تماس حاصل فرمایید.

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : خریـد 7 قلم  بال ولو )شیر توپی( برقی و دستی تحـت تـقاضـای شـمـاره  

انتشار نوبت اول : 1401/03/21                        نوبت دوم : 1401/03/22
اداره کل ارتباطات و عالئم الکتریکی

راه آهن جمهوری اسالمی ایران

شناسه : 1331099        م الف : 991

 دوم(تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره : 33/1400/14
 نوبت

(

وزارت راه و شهرسازی 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سهامی خاص(

اداره کل ارتباطات و عالئم الکتریکی راه آهن جمهوری اسالمی ایران  در نظر دارد فرآیند ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی با موضوع » خرید و نصب سیستم ارتینگ، 
هم پتانسیل سازی و حفاظت در مقابل صاعقه 22 ایستگاه واقع در نواحی راه آهن « را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2001001494000012 با شرایط زیر 

برگزار نماید. 
درصورت عدم تولید کاالی موضوع مناقصه در داخل کشور و لزوم خرید کاالی خارجی گواهی عدم ساخت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر صنایع الکتریکی و فلزی الزامی 
خواهد بود. در ضمن قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 6.980.000.000 ریال و مدت اعتبار  ضمانتنامه 

شرکت در فرآیند ارجاع کار 3 ماه بوده و به مدت 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد 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. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز شنبه مورخ 1401/03/21 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 

کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/03/26

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/04/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس تهران- میدان آرژانتین- بلوار نلسون ماندال- ساختمان شهدای راه آهن ج.ا.ا- طبقه پانزدهم– اداره کل ارتباطات و عالئم الکتریکی–

امورقراردادها

موضوع:  
به مشعل شرکت  ارسالی  همراه  گازهای  فروش  به   مربوط  عمومی شماره 1401/0031  مزایده 

بهره  برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
بسته شماره 1 شامل:  مسجدسلیمان )بیع متقابل(- پرسیاه- نفت سفید- تمبی

الف- شرح مختصر خدمات:
فروش گازهای مشعل به منظور جلوگیری از سوختن آن با هدف ایجاد ارزش افزوده از این منابع و 

کاهش آلودگی ناشی از سوختن گازهای مزبور 
ب- محل تحویل گاز و مدت انجام کار

میادین تحت سرپرستی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از توابع شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب  و مدت قرارداد  فروش 10 سال می باشد.

ج- شرایط متقاضیان
داشتن شخصیت حقوقی

توانایی )فنی، مالی و مدیریتی(خرید گاز برای هر گونه بهره گیری از گاز های مشعل از جمله احداث 
واحدهای تولید برق 

توانایی ارائه ضمانتنامه های مورد نیاز 

د- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مزایده به مبلغ 1/411/362/016 ریال می باشد.

هـ- محل و مهلت دریافت اسناد
 از کلیه متقاضـیان دعـوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار فرآخوان،به یکی 
از آدرس های ذیل الذکر مراجعه و جهت ارائه اعالم آمادگی کتبی خود اقدام نمایند، در ضمن زمان 

دریافت مدارک و اسناد مزایده متعاقبا به متقاضیان اعالم خواهد شد:
محل دریافت اسناد:   اهواز کوی فدائیان اسالم،خیابان پارک 4 مجتمع امور حقوقی و قراردادها 

اتاق شماره یک
 تهران میدان آرژانتین- خیابان بیهقی- پالک 17- ساختمان مرکزی یازدهم شرکت ملی نفت ایران-

  دفتر امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب 
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مزایده و نمایندگان شرکت ها در 

همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه، شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات الزامی 

می باشد.

انتشار نوبت اول : 1401/03/22         نوبت دوم : 1401/03/23 

امور حقوقی و قراردادها- شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب

شناسه : 1330752
ت اول(فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای 

 نوب
(

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

WWW.IETS.MPORG.IR

آمادگی شبکه تامین ایران 
خودرو برای تحقق تولید 

روزانه 3 هزار دستگاه
در راســتای دســتیابی بــه اهــداف گــروه صنعتــی ایران 
خــودرو در تولیــد ۷۵۰ هــزار دســتگاه خــودرو، رویکرد 
مدیریــت ســاپکو بــر افزایــش یکپارچگــی تمامــی ارکان 

تامین و تولید قرار گرفت.
منویــات  بــه  عنایــت  بــا  ایکوپــرس،  گــزارش  بــه 
ویــژه مقــام معظــم رهبــری بــرای تحقــق شــعار »تولید، 
رویکــرد  راســتای  در  و  اشــتغال آفرین«  و  دانش بنیــان 
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بــرای تحقــق برنامــه تولید 
۷۵۰ هــزار دســتگاهی همراه با حفــظ و ارتقای کیفیت، 
برنامه هــای مهمی به منظور افزایش یک پارچگی تمامی 
کاهــش  محورهــای  در  ســاپکو  شــرکت  اجرایــی  ارکان 
خودروهای کف، تســریع جریان عبور مســتقیم، تثبیت 
برنامه تولید با پیش بینی و کاهش ریســک و در نهایت 
افزایش تولید با حفظ و افزایش کیفیت به وســیله این 

شرکت در دستور کار قرار گرفت.

تامیــن قطعــات  و  پایــش  بــا  اســاس،  بــر همیــن 
گلوگاهــی به ویــژه قطعــات الکترونیــک ظــرف کم تــر از 
ســه مــاه، از پنجــم فروردیــن تــا ۲۱ خــرداد ۱۴۰۱ تعــداد 
خودروهای کف از ۶۲ هزار دستگاه به ۲۴ هزار دستگاه 
کاهــش و بــر اســاس آمار، پــروژه اجرای عبور مســتقیم 
از ۱۰  ایــران خــودرو  تولیــد محصــوالت گــروه صنعتــی 
اردیبهشــت ۱۴۰۱ آغــاز و تــا ابتــدای خــرداد ۱۴۰۱ به صد 

درصد رسیده است.
ســاپکو،  جدیــد  رویکــرد  گــزارش،  ایــن  پایــه  بــر 
کیفیــت،  از  اعــم  تامیــن  عوامــل  تمامــی  هم افزایــی 
مهندســی، برنامه ریــزی و تامیــن به تحقــق صد درصدی 
برنامه هــای تولیــد انجامیــده و ایــن در حالی اســت کــه 
پیــش از ایــن و از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ نیــز بــا توجــه بــه 
رویکردهای افزایش تولید گروه صنعتی ایران خودرو، با 
همت شــرکت ساپکو و زنجیره تامین، تولید محصوالت 

ایران خودرو افزایش یافته است.
با توجه به هدف گروه صنعتی ایران خودرو مبنی 
بــر تولیــد ۷۵۰ هــزار دســتگاه خــودرو در ســال ۱۴۰۱ بــا 
بســیج تمامــی عوامــل و شناســایی گلوگاه هــای تولیــد 
به ویــژه در حوزه قطعات الکترونیــک، برنامه ریزی تولید 
روزانه و عبور مســتقیم ســه هزار خودرو در دســتور کار 

ساپکو قرار گرفته است.
افزایــش ســطح پاســخ گویی تمامــی ارکان تامیــن 
و تولیــد در ســاپکو و زنجیــره تامیــن و برنامه ریزی هــای 
گســترده بــرای یک پارچگــی و هم راســتایی عوامل تولید 
بــا رویکــرد جدیــد تولید در دســتور کار قرار داشــته و به 
رکــورد تولیــد عبور مســتقیم ۲۷۵۱ دســتگاه خــودرو در 

هفته اول خرداد ۱۴۰۱ انجامیده است.
گفتنــی اســت، بــا تســریع جریان عبور مســتقیم و 
پیشــگیری از مانــدگاری خودروهای کف در ســال ۱۴۰۱، 
حفــظ کیفیــت محصــوالت، تســریع گــردش نقدینگــی 
و افزایــش تولیــد در راســتای تحقــق برنامه هــای وزارت 
صمت و اجرای فرامین هشت ماده ای ریاست جمهوری، 
از سوی گروه صنعتی ایران خودرو تسهیل خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

 گل گهر، عضو دائم
 انجمن بین المللی

تامین اجتماعی شد 
مدیر سالمت، ایمنی و محیط زیست شرکت گل گهر از 
عضویت دائم این شــرکت در انجمن بین المللی تامین 

اجتماعی )ISSA MINING( خبر داد. 
بــه گــزارش اقتصــاد آنالین، حمــزه اله بخــش یکی 
از اســتراتژی های تحقق چشــم انداز مورد نظر ســازمان 
مذکــور )چشــم انداز صفــر: ZERO VISION  ( شــرکت 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر را برقــراری ارتباط و عضویت 
و  تجــارب  کســب  منظــور  بــه  بین المللــی  مجامــع  در 

رهنمودهای جهانی در حوزه ایمنی و سالمت خواند.
او بــا بیــان اینکــه تالش هــای صورت گرفتــه در این 
خصــوص و پیوســتن بــه انجمــن ISSA MINING نتیجــه 
داده اســت، گفــت: انجمــن بین المللی تامیــن اجتماعی 
ISSA در ســال ۱۹۲۷ تحت نظارت ســازمان بین المللی 
کار از ســازمان های تابعه ســازمان ملل، تاســیس شد و 
بالغ بر ۳۲۰ سازمان برجسته از ۱۶۰ کشور جهان در آن 

عضویت دارند و مقر آن در ژنو سوئیس است.
مدیــر ســالمت، ایمنــی و محیــط زیســت گل گهــر 
در  پیشــرو  بین المللــی  ســازمان  یــک    ISSA افــزود: 
جهــان بــرای موسســات تامیــن اجتماعــی، دپارتمان ها و 
ســازمان های حاکمیتــی اســت که از طریــق رهنمودهای 
حرفه ای، دانش تخصصی، خدمات و پشــتیبانی، تعالی 
تــا  ارتقــاء می بخشــد  را در مدیریــت تأمیــن اجتماعــی 
اعضــای خــود را قــادر ســازد سیســتم ها و سیاســت های 

پویای تأمین اجتماعی را توسعه دهند.
دالر  تریلیــون   ۶ گفــت:   ISSA دربــاره  اله بخــش 
توســط اعضــاء ایــن ســازمان در حوزه ایمنی، ســالمت و 
رفاه ســرمایه گذاری شــده اســت و ۳ میلیارد نفر توسط 
اعضــای آن تحت پوشــش قــرار گرفته اند و بیش از ۶۰۰ 

شیوه نامه در پایگاه داده انجمن موجود است.
او افــزود: نهــاد مرتبــط بــا ایــن ســازمان در ایــران 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســت و این انجمن، 
کمپینی را در جهان با نام) VISION ZERO چشــم انداز 
صفــر( راه انــدازی کــرده کــه شــرکت معدنــی و صنعتــی 
گل گهــر چشــم انداز حــوزه OH&S خود را بر این اســاس 

تعریف کرده است.
مدیــر ســالمت، ایمنــی و محیــط زیســت گل گهــر 
بــا بیــان اینکــه از دبیــر کل ایــن انجمــن بــرای حضور در 
دومیــن همایــش ملی ایمنی در معادن و صنایع معدنی 
کــه در آینــده نزدیک به میزبانی گل گهر برگزار می شــود 
دعوت شده است، گفت: این دعوت به منظور آشنایی 
حــوزه  در ســه  انجمــن  ایــن  و خدمــات  فعالیت هــا  بــا 
ایمنی، ســالمت و رفاه و تشــریح چگونگی دســتیابی به 

چشم انداز صفر صورت گرفته است.

خبـــــــــــــــــر

کســب وکار  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
فــارس  خلیــج  پتروشــیمی  صنایــع  گــروه 
خاطرنشــان کرد که روزی به دلیل مشــکالت 
و زیــان ده بــودن، قصــد فــروش پتروشــیمی 
ارونــد را داشــتند و امــروز ایــن شــرکت بــه 
سرآمد شــرکت های پتروشیمی کشور تبدیل 

شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه صنایــع 
نشــان زاده  حســن  فــارس،  خلیــج  پتروشــیمی 
بــرای  روزهــا  آن  دیگــر  کــرد:  تاکیــد  مقــدم 
شرکت های هلدینگ تکرار نخواهد شد و با عزم 

راسخ به سمت توسعه حرکت خواهیم کرد.
او بــا توجــه بــه معارفــه مدیرعامل جدید 
پتروشیمی اروند گفت: حدود ۴ سال فرصت 
خدمتگزاری در پتروشــیمی اروند را داشــتم و 
بــه واقع اعــالم می کنم هر آنچه که به عنوان 
دســتاورد از آن یاد می شــود و به دســت آمد، 
همگــی حاصــل عملکــرد مجموعــه ای بــود که 

خالق موفقیت های بسیارند.
معاون برنامه ریزی و توســعه کسب وکار 
گــروه صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس افزود: 
ســال ۱۳۸۹ اولیــن واحــد پتروشــیمی ارونــد 
وارد مدار شد و به دلیل مشکالت بسیار، بنا 
بــود این شــرکت  در ســال های بعــد به فروش 
برســد، امــا اکنــون شــاهدیم کــه پتروشــیمی 
اروند سرآمد شرکت های هلدینگ شده است 

کــه این موفقیت حاصل تــالش همه  کارکنان 
و مدیرانی ست که از خود گذشتند تا شرکت 

به این نقطه برسد.
نشــان زاده بــا اشــاره بــه وضــع شــرکت 
در آن ســال ها گفــت: در آن ســال ها نســبت 
و  بــود  از معضــالت  یکــی  مالــی  صورت هــای 
شــرکت ۲۲۰ میلیــون یــورو و ۴ هــزار میلیارد 
تومــان بدهــی داشــت و ســاالنه ۶۰۰ تــا ۷۰۰ 
میلیــارد تومــان نرخ تســریع ارز بــه آن اضافه 
تالش هــای  و  شــرایط  درک  بــا  امــا  می شــد، 
ایــن  تنهــا  نــه  امــروز  همــکاران،  مضاعــف 
شــرکت هیــچ بدهــی ای نــدارد، بلکــه بــه یکی 
از ســودآورترین شــرکت های هلدینــگ تبدیل 

شده است.
او ادامه داد: در آن ســال ها، شــرکت در 
حــوزه تولیــد نیز بــا چالش های زیادی دســت 
بــه گریبــان بــود کــه بــا ترســیم سیاســت ها و 
و  قطعــات  داخلــی،  شــرکت های  بــه  اعتمــاد 
پشتیبانی های مورد نیاز از طریق متخصصین 
داخلی تامین و مشــکالت مرتفع شد تا جایی 
که امروز مهندس کیانی سخن از تولید بیش 
از ۹۰ درصــد ظرفیــت اســمی محصــول کلــر 
دارنــد و ان شــاءهللا ایــن میزان بــه ۱۰۰ درصد 

ظرفیت طراحی خواهد رسید.
معاون برنامه ریزی و توســعه کسب وکار 
بــا  فــارس  خلیــج  پتروشــیمی  صنایــع  گــروه 

اطمینــان از تــوان تیــم مدیریتــی جدیــد تاکید 
کــرد: مطمئنــم بــا درایــت و کار تیمی و حضور 
مهندس کریمی، روزهای خوب اروند استمرار 
خواهــد داشــت و ایــن روزهای خــوب به دیگر 
شــرکت های باالدســتی، میان دســتی و بیش 
از ۴۰۰ شــرکت پائیــن دســتی کــه وابســته به 
ارونــد هســتند، منتقــل خواهــد  پتروشــیمی 

شد. 
نشــان زاده تصریــح کــرد: در کنــار تولیــد 
بــا حداکثــر ظرفیــت، بایــد به فکر توســعه نیز 
باشــیم، چراکــه در گروه خلیج فــارس اراده و 
عــزم بــرای یک  جهش تاریخی اســت و در این 
برهه زمانی، ما نیز باید نقش تاریخی خود را 

ایفا کنیم و به سمت توسعه برویم.
بــر  عــالوه  داریــم  اطمینــان  افــزود:  او 
حداکثــری،  تولیــد  و  موفقیت هــا  اســتمرار 

توســعه پتروشــیمی ارونــد نیــز در ایــن دوره 
محقــق خواهــد شــد تا باقیــات و صالحــات از 

خود برجای بگذاریم.
معاون برنامه ریزی و توســعه کسب وکار 
در  فــارس  خلیــج  پتروشــیمی  صنایــع  گــروه 
گــروه  در  جمعــی  اراده   بــر  تاکیــد  بــا  پایــان 
صنایــع پتروشــیمی خلیــج فارس خاطرنشــان 
کــرد: اراده  جمعــی در گــروه بــر ایــن اســت تا 
بــا تمــام توان کار کنیم و هیــچ مانعی را برای 
توســعه نخواهیــم دید و هیچ بن بســتی برای 
مســیر توســعه قائــل نباشــیم. ممکــن اســت 
هزینــه بــاال بــرود ممکــن اســت فشــارها بــه 
زندگی و کار بیشــتر شــود، اما عزم بر توسعه 
از بیــن نخواهــد رفت و در این مســیر همپای 
دکتــر علــی عســکری مدیرعامل محتــرم گروه 

خواهیم بود.

گــروه بازرگانــی گردشــگری دانــا از توســعه 
فعالیــت در زمینــه واردات کاالهای اساســی 
و آمادگی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات 
شــرکت های فــوالدی کشــور در ســال 14۰1 

خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه مالــی 
گردشــگری، با اشــاره بــه نام گذاری امســال به 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«، »گروه 
بازرگانــی گردشــگری دانــا« آمــاده همــکاری با 
شــرکت های دانش بنیــان و اشــتغال آفرین در 

سال جاری است.
زمینــه  در  شــرکت  فعالیــت  توســعه 
بازرگانــی محصــوالت فــوالدی از قبیــل ورق و  
میلگــرد، گســترش فعالیــت در زمینــه واردات 
کاالهای اساســی و همچنین تســهیل در روند 
زنجیــره تولیــد فوالد شــامل تهاتر ســنگ آهن، 
دیگــر  از  شــمش  و  اســفنجی  آهــن  گندلــه، 

برنامه های سال۱۴۰۱ این شرکت است.
گــروه بازرگانــی گردشــگری دانــا در ســال 
و  از خــود نشــان داد  ۱۴۰۰ عملکــرد موفقــی 

توانســت بــا ایجــاد زیرســاخت های الزم، مــواد 
اولیــه و تجهیــزات مورد نیاز شــرکت های تابعه 
از داخــل و خــارج  گــروه مالــی گردشــگری را 
تامین کند. اکنون نیز با داشتن نیروی انسانی 
مجــرب آمادگــی دارد بــرای تامیــن تجهیــزات و 

مواد اولیه صنایع فوالدی کشور اقدام کند. 
ایــن گــروه عالوه بر اینکــه دارای گواهینامه های 
ســال  در  اســت،  اروپایــی  کشــورهای  از  ایــزو 
گذشته نیز موفق شد، رتبه دوازدهمین شرکت 
بزرگ بازرگانی کشور در رتبه بندی شرکت های 

برتر ایران در سال ۱۴۰۰ را کسب کند.
ایــن گزارش حاکی از این اســت که گروه 
و  حــوزه خریــد  در  دانــا  بازرگانــی گردشــگری 
فعالیــت  کاالهــا  صــادرات  و  واردات  فــروش، 
می کنــد و قــادر بــه وارد کــردن تمــام کاالهــای 

مجاز بازرگانی در حوزه خود است. 
از  یکــی  دانــا  گردشــگری  بازرگانــی  گــروه 
زیرمجموعه های هلدینگ گروه مالی گردشگری 
بازرگانــی  امــور  کلیــه  و  می شــود  محســوب 

شرکت های تابعه هلدینگ را برعهده دارد.

خودروســازی  گــروه  فــروش  و  بازاریابــی  معــاون 
ســایپا از فاکتــور شــدن ۵۰ درصــد از خودروهــای 
طرح فروش فوق العاده سایپا در سامانه یکپارچه 
تخصیــص خــودرو، یــک روز پــس از واریــز وجــه 

خودرو به نام مشتریان خبر داد.
کاظمــی  حســین  ســایپانیوز،  گــزارش  بــه 
گفــت: در طــرح فــروش فوق العــاده و پیش فروش 
محصــوالت ســایپا کــه از طریــق ســامانه یکپارچــه 
تخصیــص خــودرو انجام شــد ۳۷۱ هــزار و ۸۱۲ نفر 
ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۳ هزار و ۲۳۱ نفر 

شرایط حضور در قرعه کشی را نداشتند و از فرآیند 
قرعه کشی حذف شدند.

او افزود: در این مرحله تعداد ۷۰ هزار خودرو 
بــرای تخصیــص بــه مشــتریان در نظــر گرفته شــده 
بــود کــه بیــن ۳۴۸ هــزار و ۵۸۱ نفــر حائــز شــرایط، 
قرعه کشــی انجــام و نتیجــه آن از طریــق ســامانه 

یکپارچه تخصیص خودرو اعالم شد.
معــاون بازاریابــی و فروش گروه خودروســازی 
ســایپا خاطرنشــان کــرد: تــا ایــن لحظــه ۲۱ هــزار و 
۷۶۰ نفــر از افــراد برگزیــده نســبت بــه ثبــت نــام و 

واریــز وجــه اقدام کــرده اند که ۱۷ هــزار و ۵۱۹ نفر 
از آنها مربوط به طرح فروش فوق العاده بوده و ۴ 
هــزار و ۲۴۱ نفــر هــم مربــوط به طــرح پیش فروش 

محصوالت گروه سایپا هستند.
کاظمــی تصریــح کــرد: بــا برنامــه ریــزی دقیق 
در تولید و فروش گروه، ۵۰ درصد از خودروهای 
یکپارچــه  العــاده در ســامانه  فــوق  فــروش  طــرح 
تخصیــص خــودرو بالفاصلــه و در مــدت یــک روز 
مشــتریان  نــام  بــه  خــودرو،  وجــه  واریــز  از  پــس 

فاکتور شده است.

۵۰ درصد از خودروهای طرح فروش فوق العاده سایپا 
فاکتور شده است

همکاری گردشگری دانا با شرکت های دانش بنیان و 
اشتغال آفرین در سال 14۰1

اروند، سرآمد پتروشیمی های کشور
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بدیـن وسـیله از کلیـه سـهامداران شـرکت فـوق دعـوت می شـود کـه 
درجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه سـاعت ۹ صبـح مـورخ 

1401/04/02 حضـور بـه عمـل برسـانند.
دستور جلسه:

-تصویب تراز و حساب سود و زیان سال 1400
-انتخاب بازرسین

-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
محـل تشـکیل جلسـه: کـرج، فـرودگاه پیـام، نبـش خیابـان نهـم، 

ریاست هیئت مدیرهبلـوک ۲۹ ، کـد پسـتی ۳1۸۷4111۷0

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت نیوار مخزن سهامی خاص

براسـاس مصوبـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1401/03/11 مبنـی بـر صـدور مجـوز افزایـش سـرمایه شـرکت  مقـرر گردیـد سـرمایه شـرکت از مبلـغ  000 000 000 100  به شماره ثبت ۳۵۳۴۸۹ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۸۰۶۰
ریـال تـا مبلـغ 000 000 000 400   ریـال  منقسـم بـه 000 000 800  سـهم بـا نـام 500  ريالـي  عـادی  از طریـق  صـدور سـهام جدیـد و بـا شـرایط مقـرر در مجمـع افزایـش 

یابـد.  در ایـن مرحلـه و بـا شـرایط مقـرر در مجمـع مذکـور سـرمایه از 000 000 000 100  ریـال  تـا  000 000 000 400  ریـال  و بـا شـرایط ذیـل افزایـش مـی یابـد:
مبلغ افزایش سرمایه :  000 000 000 300  ریال.

تعداد سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه و ارزش آن : تعداد 000 000 600 سهم با نام 500 ریالی .
میزان حق تقدم هر سهامدار به ازای مالکیت هر یک سهم فعلی   3   سهم  می باشد.  

محل تامین مبلغ افزایش سرمایه :  مطالبات حال شده   می باشد.   
مهلت استفاده از حق تقدم: 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد. 

مراتـب در اجـرای مـواد 166 و 169 از قانـون اصـاح قسـمتی ازقانـون تجـارت جهـت اطـاع و اسـتفاده کلیـه سـهامداران از حـق تقـدم متعلقـه بـه شـرح فـوق منتشـر و از 
آنـان درخواسـت مـی گـردد ظـرف مهلـت مقـرره قانونـی نسـبت بـه اسـتفاده از حـق تقـدم مربـوط بـا رعایـت شـرایط فـوق اقـدام نماینـد . از بسـتانکاران درخواسـت مـی شـود 
مسـتندات  طلب  و موافقت خود با تبدیل طلب به سـهام را  به هیات مدیره تحویل و رسـید دریافت نمایند . بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت قانونی هیأت مدیره 
مـی توانـد حـق تقـدم هـای اسـتفاده نشـده و سـهام جدیـد ناشـی از آن را بنـا بـه شـرایط مصـوب خـود بـه سـایر متقاضیـان  واگـذار و نسـبت بـه ثبـت سـرمایه جدیـد شـرکت 

تـا میـزان افزایـش یافتـه اقـدام نمـوده و مـاده مربوطـه در اساسـنامه را اصـاح نمایـد.
هیات مدیره

آگهی استفاده از حق تقدم  افزایش سرمایه
شرکت مداوا گستران ارکید )سهامی خاص( به شماره ثبت 568571 و شناسه ملی 14009589391   

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

برابـر رای شـماره 140160329012001548 – 1401/03/18 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم عباسیان به شماره 
شناسـنامه 322 صـادره از گرمسـار بـا کـد ملـی 4609388243 فرزنـد رضـا در ششـدانگ یـک 
باب سـاختمان مسـکونی و باغچه  به مسـاحت 995/49 متر مربع پالک شـماره 230 فرعی 
از 49 اصلـی واقـع در محمـد آبـاد حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  دارای حقـوق ارتفاقـی بـا حقابـه 
مطابـق قانـون توزیـع عادالنـه آب ، خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبدالـه درخشـانی محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/22    تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/04/07 
شناسه : 1331759          رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

امضای تفاهم نامه بین 
شهرک های صنعتی و پارک 

علم و فناوری البرز
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان البرز از 
انعقــاد تفاهم نامــه این شــرکت با پارک علــم و فناوری 

البرز خبر داد.

بــه گــزارش ایســنا، حمیدرضــا عقاب نشــین اظهــار 
کرد: برای توسعه همکاری مشترک و همه جانبه علمی، 
پژوهشــی، فنــاوری و اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــای 
موجود شرکت های فناور، دانش بنیان، نوآور و هایتک، 

این تفاهم نامه منعقد شد.
او افزود: هدف از انعقاد این تفاهم نامه اســتفاده 
مطلوب از توانمندی ها و ظرفیت های طرفین در تجاری 
کاربــردی،  پژوهش هــای  از  منتــج  فناوری هــای  ســازی 
همــکاری  نیــز  و  دانش بنیــان  فعالیت هــای  گســترش 
مشترک در توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری استان 

البرز است.
البــرز  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
راســتای  در  مثبــت  گامــی  را  تفاهم نامــه  ایــن  امضــای 
حمایت مؤثر از شرکت های فناور و دانش بنیان دانست 
و تصریح کرد: انعقاد این تفاهم نامه، نتایج ارزشمندی 

برای توسعه فناوری در سطح استان خواهد داشت.
عقاب نشــین ادامــه داد: یکــی از مهمتریــن مفــاد 
این تفاهم نامه حمایت از جذب و اســتقرار شــرکت های 
فناور و دانش بنیان تولیدی، واحدهای تحقیق و توسعه 
مراکــز توانمنــد و مشــاوران خدمات توســعه کســب وکار 
در شــهرکهای صنعتــی البــرز بــا رویکــرد توســعه و نفوذ 
فناوری هــای نویــن در بیــن صنایــع کوچــک و متوســط و 

توسعه فناوری های نوین است.
او بــر حمایت هــای ویژه برای اســتقرار شــرکت های 
دانش بنیــان کــه بــه مرحلــه توســعه فعالیــت فناورانــه 
رسیده اند در شهرک های صنعتی تاکید کرد و گفت: در 
این زمینه مشوق های ویژه ای در نظر گرفته شده است 
تا این واحدها به مرحله تجاری ســازی و تولید صنعتی 
اســتقرار  مشــوق های  دربــاره  مســئول  ایــن  برســند.  
شــرکت های دانش بنیان در شــهرک های صنعتی عنوان 
کرد: این شرکت ها درکنار اولویت واگذاری زمین و ارائه 
خدمــات بــا اقســاط طوالنــی مــدت از دیگــر مشــوق های 

متعدد حمایتی برخوردار می شوند.

اختصاص 16 میلیارد ریال 
برای رفع نقاط حادثه خیز 

رازوجرگالن خراسان شمالی 
مدیر راهداری رازوجرگالن خراســان شمالی اعالم کرد 
کــه در ســال جــاری ۱۶ میلیــارد ریــال بــرای رفــع نقطــه 
حادثه خیــز ســه راهــی رازوجــرگالن و غالمــان در ایــن 

شهرستان مرزی اختصاص یافت. 
اظهــار  ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  ضیغمــی  رســول 
ایــن  نیــز 8 نقطــه حادثه خیــز  در  کرد: ســال گذشــته 
شهرســتان مــرزی با مشــارکت نیکــوکاران بــرای کاهش 
تصادفات ایمن سازی شد. او با اشاره به اینکه رفع پیچ 
حادثه خیــز ورودی تنگــه ترکمــن نیازمنــد اعتبــاری مجزا 
اســت، گفــت: کارهای اولیه بــرای کاهش حادثه در این 
پیــچ انجــام شــده اســت؛ ولــی رفــع اساســی آن نیازمند 

احداث یک کیلومتر راه جدید است.
مدیر راهداری رازوجرگالن خراسان شمالی با بیان 
اینکــه در ســالجاری حدود ۱۷ کیلومتــر از راه هــای ایــن 
شهرســتان مرزی از محل اعتبارات راهداری و مشارکت 
ســپاه اســتان بهســازی و روکش آســفالت شــده است، 
گفت: از این میزان راه های روســتایی حدود ۷ کیلومتر 
از راه هــای تختــه باغلــق و روســتای بــک پــوالد بــه گــز و 
۱۰ کیلومتــر نیــز در از راه روســتایی دربنــد تــازه قلعــه و 
روســتای اشــرفدره بهســازی و روکــش آســفالت شــده 
اســت. ضیغمــی افــزود: اکنــون نیز روکش آســفالت ۱۰ 
کیلومتــر از راه هــای روســتایی ایــن شهرســتان در حــال 
انجام است و روکش آسفالت راه های گرکز به دویدوخ 

نیز به زودی شروع خواهد شد.
گفتنی اســت، برخورداری راه های روســتایی کشور 
۹۲.۷ درصد اســت که این میزان برخورداری از راه های 
روســتایی مناســب اســتان 8۳ درصــد و در شهرســتان 

رازوجرگالن ۷۳ درصد است.
 شهرســتان مرزی راز و جرگالن در ۱۲۰ کیلومتری 
مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد و بیشــترین تمرکــز 

جمعیتی قوم ترکمن  استان در این شهرستان است.
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آمادگی ۵ شهرک و ناحیه 
صنعتی در چهارمحال و 
بختیاری برای بهره برداری 

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی چهارمحــال و 
بختیــاری از احــداث ۲۲ شــهرک و ناحیــه صنعتــی در 
استان و آمادگی 5 مورد آن برای بهره برداری خبر داد.
حمیدرضــا فــالح دیروز در گفت وگو بــا ایرنا افزود: 
شــهرک تخصصی بادام در ســامان، فاز نخســت شهرک 
صنعتی شــماره ۲ شــهرکرد، ناحیه صنعتی اردل، ناحیه 
صنعتــی تولیــد پوشــاک در یانچشــمه و ناحیــه صنعتــی 
تولیــد صنایــع غذایــی در کیــار آمــاده بهره بــرداری شــده 

است.
او ادامــه داد: ایــن نواحــی کــه بیشــتر بــه صــورت 
تخصصــی بــوده و بــرای راه انــدازی آن نیــاز بــه گرفتــن 
۱8 اســتعالم از دســتگاه های مختلــف اســت در ایجــاد 

اشتغال و رونق تولید در استان نقش بسزایی دارد.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیــاری در خصــوص پیگیری هــای انجــام شــده برای 
احداث دهکده فرش استان نیز گفت: این مجموعه که 
تحت عنوان »مجتمع صنایع دستی و فرش« نامگذاری 
شده است در مرحله جانمایی است و یکی از مصوبات 
ســفر رئیس جمهــور و هیــات دولت به اســتان به شــمار 

می رود.
فالح، تامین آب را یکی از مهم ترین زیرساخت های 
الزم برای توسعه فعالیت های صنعتی استان دانست و 
گفت: شهرک ها و نواحی صنعتی استان با چالش جدی 
تامیــن آب روبــرو هســتند اما تالش شــده بــا اجاره چاه 
و بســتن قــرارداد بــا شــرکت آب و فاضــالب در خصوص 
در اختیــار قــرار دادن پســاب فاضــالب ایــن چالــش را تا 

حدی برطرف کرد.
در  شــرب  آب  موضــوع  در  کــرد:  خاطرنشــان  او 
شهرک های صنعتی نیز امید می رود با بهره برداری طرح 

انتقال آب بن به بروجن این نیاز نیز تامین شود.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیــاری بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته ۳8 واحــد 
صنعتــی راکــد بــه چرخــه تولیــد بازگشــت، خاطرنشــان 
کرد: هدفگذاری برای سالجاری احیای ۴۰ واحد صنعتی 
است که با توجه به ظرفیت استان پیش بینی می شود، 
بیش از ۴۰ واحد راکد در استان تا پایان سال به چرخه 

تولید بازگردد.
الزم بــه ذکــر اســت؛ اکنــون ۳۰ شــهرک و ناحیــه 
صنعتی مصوب در چهارمحال و بختیاری مســتقر اســت 
کــه در ۲۲ مورد از این شــهرک ها شــرایط بــرای واگذاری 
بخش هــای  در  ســرمایه گذاری  متقاضیــان  بــه  زمیــن 

مختلف تولید، خدماتی و صنفی فراهم است

صادرات روزانه 3130 تن 
 محصوالت کشاورزی
از گمرکات کردستان 

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی کردســتان از صادرات 
حــدود ۳ هــزار و ۱۳۰ تن محصوالت کشــاورزی در روز 

از طریق گمرکات استان به کشور عراق خبر داد.
پیمان اسکندری در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره 
به اینکه امســال ۵۶ میلیون دالر محصوالت کشــاورزی 
از مرزهای اســتان به خارج از کشــور صادر شــده است، 
گفت: بیش از ۶۵ درصد صادرات کل گمرکات استان را 

محصوالت کشاورزی تشکیل داده است.
او با اشــاره به اینکه براســاس آمار گمرکات اســتان 
طی ۲ ماهه سال جاری ارزش کل صادرات انجام شده از 
مرزهای استان 8۶ میلیون دالر بوده است، عنوان کرد: از 
این میزان ۵۶ میلیون دالر آن مربوط به بخش کشاورزی 
بــوده اســت بــه عبارتــی بیــش از ۶۵ درصــد کل صــادرات 

استان را محصوالت کشاورزی تشکیل داده است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره 
بــه اینکــه بــه طور میانگیــن روزانه حــدود ۳ هزار و ۱۳۰ 
تــن محصــوالت کشــاورزی از طریــق گمرکات اســتان به 
کشور عراق صادر شده است، افزود: ۲ هزار و ۶۰۰ تن 
از محصــوالت کشــاورزی از طریــق مرز رســمی باشــماق 
مریــوان و ۵۳۰ تــن از طریــق مــرز ســیرانبند بانــه صادر 

شده است.
اســکندری ادامــه داد: میــزان صــادرات محصــوالت 
کشــاورزی از گمــرک باشــماق مریــوان طــی ایــن مدت از 
نظر ارزش وزنی در مقایسه با مدت مشابه آن در سال 
گذشته ۶ درصد و از لحاظ دالری هم ۱۲ درصد کاهش 

داشته است.
او بــا بیــان اینکــه محصــوالت شــیالتی و دامــی بــه 
را  ارزآوری  بیشــترین  صــادرات،  وزنــی  ارزش  نســبت 
داشــته اند، یادآور شــد: ظرفیت های تولیدی محصوالت 
بخش کشاورزی استان و توسعه صنایع تبدیلی وابسته 
به این بخش مهم اقتصادی، نشان دهنده قابلیت های 

متنوع این بخش برای ارزآوری بیشتر است.
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اســتاندار سیستان و بلوچســتان از اشتغال 
۱۲ هــزار و ۷۴۹ نفــر در اجــرای طرح نهضت 

ملی مسکن در این استان خبر داد.
مــدرس  حســین  ایســنا،  گــزارش  بــه 
خیابانی در جلســه شــورای مسکن استان که 
بــا محوریت طرح نهضت ملی مســکن برگزار 
شــد، با بیان اینکه برای توســعه، شکوفایی و 
تحــوالت اقتصادی پرداختن به حوزه مســکن 
بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: یکی از 
دغدغه های مهم دولت ایجاد اشــتغال اســت 
که در این اســتان با احداث ســریع و بهنگام 
واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن 
عالوه بــر ایجــاد امید برای خانه دار شــدن بین 
اقشــار کــم در آمــد و فعال کــردن بخش های 
مختلــف صنعــت ســبب اشــتغال بیــش از ۱۲ 

هزار نفر شده است.

او تاکیــد کــرد: همچنیــن بــا توجــه بــه 
اینکــه تــالش دولــت ایــن اســت کــه عرضــه و 
تقاضــا در مســکن متعــادل شــود بــا اجرایــی 
شــدن طــرح نهضــت ملی مســکن امیــد برای 
تحقــق ایــن هــدف و  خانــه دار شــدن اقشــار 
مختلــف بخصــوص زوج هــای جــوان افزایــش 

یافته است.
بــر  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتاندار 
احــداث واحدهــای تولیــد مصالح ســاختمانی 
مــورد نیــاز، راه انــدازی مجتمع هــای فنــی و 
حرفــه ای در تمامــی شــهرهای اســتان بــرای 
آمــوزش افــراد جویــا کار در حــوزه مســکن و 
اســتفاده از تــوان انجمن هــای صنفی کارگری 

در حوزه اشتغال تاکید کرد.
مدرس خیابانی تصریح کرد: هیچ پروژه 
نهضت ملی مســکن در استان نباید به دلیل 

اخذ پروانه ساخت معطل بماند.
او اظهــار کــرد: ضروری اســت، به حذف 
پیامــک  دریافــت  وجــود  بــا  کــه  متقاضیــان 
مراجعــه نداشــته اند، اقــدام شــود تــا زمینــه 
برای استفاده سایر افراد واجد شرایط فراهم 

شود.
و  سیســتان  مســکن  شــورای  دبیــر 
بلوچســتان نیــز در ایــن جلســه گفــت: بــرای 
اجــرای طرح نهضت ملی مســکن در سراســر 
اســتان در افــق ۴ ســاله زمیــن بــرای ســاخت 
۱۴۲هــزار و ۲۰۴ واحــد مــورد نیــاز بــود کــه با 
اقدامات مطلوب صورت گرفته زمین فراتر از 
برنامــه یعنــی بــرای احــداث ۱۶۶ هــزار و ۱۰۰ 

واحد مسکونی تامین شده است.
و  افــزود: سیســتان  اکبــری  الــه  عطــاء 
بلوچســتان هــم اینــک در صــدر اســتان های 

برتر کشــور در تامین زمین طرح نهضت ملی 
مسکن قرار دارد.

او ادامه داد: همچنین تاکنون ۱۹۷هزار 
و ۶۲۱ نفر در سراسر استان در ثبت نام طرح 
نهضــت ملــی مســکن نام نویســی کرده اند که 
تاکنــون ۶۵ هــزارو ۳۷۰ نفــر واجــد شــرایط  

شناخته شدند.
و  سیســتان  مســکن  شــورای  دبیــر 
بانکــی  تســهیالت  تخصیــص  بلوچســتان 
را گامــی موثــر در اجــرای هــر چــه ســریع تر 
در  مســکن  ملــی  نهضــت  طــرح  پروژه هــای 
اســتان عنــوان کــرد و گفــت: تاکنــون بانــک 
از ۳۷۵  بیــش  پراخــت  بــه  نســبت  مســکن 
میلیارد تومان تســهیالت بانکی به واحدهای 

طرح نهضت ملی مسکن اقدام کرده است.
از ۹۰  بیــش  اکنــون  اکبــری تاکیدکــرد: 
اســتفاده  مــورد  ســاختمانی  مصالــح  درصــد 
در پروژه هــای طــرح نهضــت ملــی مســکن از 

تولیدات داخل استان تامین می شود.
مدیــر کل راه و شهرســازی سیســتان و 
بلوچستان با اشاره به پروژه های قابل افتتاح 
طــرح نهضــت ملــی مســکن گفت: بر اســاس 
برنامه ریــزی انجام شــده تا پایان ســال جاری 
۵۹۵۰ واحــد مســکونی طــرح نهضــت ملــی 
مسکن در محدوده تحت پوشش ادارات کل 
راه و شهرســازی، بنیــاد مســکن و شــهرهای 
بهره بــرداری  آمــاده  رامشــار  و  تیــس  جدیــد 

خواهد شد.

هرمــزگان  غــرب  دریانــوردی  و  بنــادر  مدیــر 
از تخلیــه و بارگیــری حجمــی افــزون بــر یــک 
میلیــون و ۴۰۰ هــزار تــن انــواع کاال در بنادر 
 غــرب هرمــزگان طــی دو ماهــه ســال جــاری 

خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره بنادر و 
دریانــوردی بندرلنگــه، قاســم عسکری نســب 
تصریــح کــرد: طــی دو ماهــه ســال ۱۴۰۱، در 
مجمــوع ۱ میلیــون و ۴۵۴ هــزار و ۵۹۲ تــن 

انــواع کاالی نفتــی و غیرنفتــی در بنــادر غرب 
هرمزگان تخلیه و بارگیری شد که در مقایسه 
درصــد   ۱۰ گذشــته  ســال  مشــابه  مــدت  بــا 

افزایش داشته است.
او اظهــار کــرد: از مجموع عملیات تخلیه 
و بارگیــری انجــام شــده، ۷۰۶ هــزار و ۵۴ تــن 
بــا رشــد ۳۳ درصــدی مربوط بــه کاالهای غیر 
نفتی و ۷۴8 هزار و ۵۳8 تن به فرآورده های 

نفتی اختصاص دارد.

گفتنــی اســت، اداره بنــادر و دریانــوردی 
بندرلنگه به عنوان هســته مرکزی بنادر غرب 
هرمزگان و پایتخت ترانزیت کشور با پوشش 
بر ۱۰ بندر تجاری و مســافری و نظارت بر ۴۶ 
ســازه دریایــی از انتهــای محــدوده شهرســتان 
بندرخمیر تا ابتدای حوزه اســتحفاظی اســتان 
بوشــهر و پشــتیبانی نیمــی از جزایــر کشــور، 
همچنین در برگیری ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی 
از نقاط مهم مدیریت بر سواحل کشور است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزســتان 
از واردات ۹۰۸ هزار تن گندم از طریق بندر 

امام خمینی )ره( به کشــور خبر داد.
بــا  در گفت وگــو  نژادیــان  جهــان  امیــد 
ایسنا اظهار کرد: واردات گندم به عنوان یک 
کاالی اساســی طبــق برنامه تنظیمی شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران و با هدف تامین کامل 

نیاز کشور در دستور کار است.
 ۹۰8 تاکنــون  امســال  ابتــدای  از  افــزود:  او 

هــزار تــن گندم به وســیله ۱۳ فروند کشــتی 
از طریــق بنــدر امــام خمینی )ره( وارد کشــور 
شــده اســت و رونــد واردات همچنــان ادامــه 

خواهد داشت.
بازرگانــی  خدمــات  و  غلــه  کل  مدیــر 
تــن  هــزار   ۶۰۰ تاکنــون  گفــت:  خوزســتان 
گنــدم وارداتــی از بنــدر امام خمینــی)ره(، به 
وسیله کامیون و شبکه حمل و نقل ریلی به 
استان های مختلف کشور حمل شده است.

جهان نژادیان ادامه داد: در حال حاضر 
۳۰8 هــزار تــن گنــدم در انبارهــای بندر امام 
خمینی )ره( موجود است که کار حمل آن ها 
بــه دیگــر نقــاط کشــور در حــال انجام اســت 
و بــه ســرعت ایــن محموله های گنــدم نیز به 

مناطق مورد نظر حمل خواهند شــد.
او در خصــوص وضعیــت ذخایــر گنــدم 
عنــوان کــرد: اکنــون با توجه بــه تدابیر اتخاذ 
شــده، ذخایر این کاالی اساســی در وضعیت 

مطلوبی قرار دارد و جای نگرانی نیست.
بازرگانــی  خدمــات  و  غلــه  کل  مدیــر 
خوزســتان بــا بیــان اینکه ســال گذشــته ۲.۹ 
میلیــون تــن گنــدم وارد کشــور شــد، گفــت: 
غــالت مــورد نیــاز کشــور از جملــه گنــدم، به 
صــورت انحصــاری توســط شــرکت بازرگانــی 
دولتی ایران خریداری و وارد می شود و روند 
خریــد و واردات این محصول همچنان ادامه 

دارد.

فــارس  منطقــه ای  بــرق  شــرکت  مدیرعامــل 
تاکیــد کــرد کــه شهرســتان های شــرق فــارس 
و  آب  و  جغرافیایــی  شــرایط  واســطه  بــه 
هوایــی و اســتقرار صنایــع، از مناطــق کلیدی 
و اولویت دار استان در تامین و انتقال انرژی 

برق است. 
فرهــاد  بــا  دیــدار  در  حقیقــی  یــدهللا 
و  اســتهبان  ریــز،  نــی  نماینــده  طهماســبی، 
بختگان در مجلس شــورای اســالمی، بر لزوم 
بهره گیــری از همــه ظرفیت هــای قانونــی برای 
بــرق صنعتــی  بــه شــبکه متقاضیــان  اتصــال 
و  کارخانه هــا  وجــود  بــه  اشــاره  بــا  و  تاکیــد 
صنایع مختلف مستقر در شرق فارس گفت: 
شرکت برق منطقه ای فارس در هماهنگی با 
مشترکان صنعتی، سعی در مدیریت پیک بار 

شبکه در ایام پیش رو دارد.

در  بــرق  ولتــاژ  افــت  موضــوع  او 
شهرســتان های شــرقی فــارس را هــم یــادآور 
شد و دستور داد تا کارشناسان و متخصصان 
شرکت این موضوع را پایش و بررسی کنند.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای فارس 
همچنیــن با بیان اینکه بســتر ســرمایه گذاری 
برای توســعه صنعتی در شهرستان های شرق 
فارس فراهم اســت، گفــت: در کمترین زمان 
ممکن درخواســت های سرمایه گذاری و تامین 
بــرق رســیدگی شــده و شــرایط متقاضیــان در 

نظر گرفته خواهد شد.
حقیقی از صنایعی که درخواست اتصال 
به شبکه برق در حیطه اختیارات شرکت برق 
منطقــه ای فــارس را دارنــد، خواســت کــه بــه 

ارسال درخواستشان اقدام کنند.
حقیقــی بــا اشــاره بــه اســتقرار صنایــع 

ســیمان در شــرق فــارس و بــا یــادآوری اینکــه 
مصــرف ســیمان بــا توجــه بــه شــرایط شــتاب 
توســعه در جامعــه امــری مهــم اســت، گفت: 
توســعه  تــداوم  بــا  ســیمان،  مصــرف  ســرانه 
ســاختمان در کشــور نیــز افزایش مــی یابد از 
ایــن رو تامیــن بــرق کارخانجــات ســیمان در 

استان فارس یک اولویت است.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه امســال حداکثــر 
بــه برقرســانی  اهتمــام و تالش هــا معطــوف 
فــارس  در  خاموشــی  از  اجتنــاب  و  مطمئــن 
اســت، افزود: هماهنگی هــا برای مدیریت بار 
در بخش صنعت، با همکاری وزارت صمت و 
رعایــت برنامه هــای مدیریت بــازار، از مدت ها 

قبل آغاز شده است.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای فارس 
خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس مصوبــه هیئــت 

وزیــران، پــس از اتمــام دوره اوج بــار، هیــچ 
محدودیتــی در مصــرف صنایع وجــود نخواهد 
داشــت و تأمیــن بــرق آنهــا بــه طــور کامــل در 
دســتور کار این شــرکت بوده و پاداش نیز به 

صنایع همکار تعلق خواهد گرفت.
حقیقــی همچنیــن بــا اشــاره بــه مصرف 
برق کشــاورزی در شهرســتان های شرقی این 
اســتان، گفــت: بــا برنامه هــای تعریف شــده، 
همــکاری  صــورت  در  می تواننــد  کشــاورزان 
بــا مجموعــه بــرق، از تعرفــه رایــگان اعالمــی 

بهره مند شوند.
نماینده نی ریز ، اســتهبان و بختگان در 
مجلس شــورای اســالمی نیز در این نشســت 
بر لزوم هم افزایی و تعامل با صنایع و بخش 
کشــاورزی برای تامین برق پایدار در تابستان 

پیش رو تاکید کرد.

اشتغال حدود ۱۳ هزار نفر در طرح نهضت ملی 
سیستان و بلوچستان

افزایش یک میلیون و 
400 هزار تنی تخلیه و 
بارگیری کاال در بنادر 

غرب هرمزگان

واردات ۹۰۸ هزار تن گندم از طریق بندر امام به کشور

شرق فارس جزو مناطق کلیدی تامین برق است

اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ســمنان اعالم کرد که طــرح محرومیت زدایی 
آبرســانی روســتاهای اســتان بــا اعتبــار ٧٢۴  

میلیاردریال در 5٢ روستا انجام می شود.
محمــد طاهــری دیــروز بــه ایرنــا گفــت: 
طرح محرومیت زدایی آبرســانی به روستاهای 
بــا   ١۴٠٠ ســال  از  ســمنان  اســتان  محــروم 
همــکاری بســیج ســازندگی اســتان بــه عنوان 

زیرمجموعــه قــرارگاه امــام حســن مجتبی)ع( 
آغــاز شــد. او افزود: بهبود آبرســانی و شــبکه 
توزیــع آب در ٩ روســتای مجتمــع ســرکویر، 
۶ روســتای عشایرنشــین و روســتاهای جنوب 
محرومیت زدایــی  طــرح  جملــه  از  دامغــان 

روستاهای است. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
ســمنان ادامــه داد:  طــرح محرومیت زدایــی و 

آبرسانی به روستاها در راستای بهبود شبکه 
توزیــع هــزار و ١٢٢ خانــوار و ٣۴ هزار و ٧٩٣ 

جمعیت روستایی صورت می گیرد.
روســتای   ١٢ شــد:  یــادآور  طاهــری 
ثامن االئمــه  کالپــوش، ٢٢ روســتای مجتمــع 
از دیگــر  تویــه دروار  و روســتاهای محــدوده 
مناطــق طرح محرومیت زدایی و شــبکه توزیع 

انتقال آب است.

نیاز ٧٢4 میلیارد ریالی 
 برای آبرسانی

به ۵٢ روستای محروم 
استان سمنان
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شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه ای اصفهان

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزی با 
مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به سامانه تدارکات 
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کاری با شماره 031-36277687(
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جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکتها )همراه با معرفی نامه( در جلسه توجیهی که در روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 ساعت 10:00 
صبح در محل پست هاتف – سبان واقع در حوالی کیلومتر 47 جاده اصفهان نائین الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در 

مناقصه خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه 
مورخ 1401/04/13 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی )شامل ضمانتنامه و یک حلقه CD اسناد( نیز در 

موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/14 – سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت 

مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایط مناقصه:

* به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.
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روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

شناسه : 1333373

ت اول(
 نوب

(

وزارت نیرو
شركت برق منطقه ای اصفهان

شماره مناقصه در سامانه ستادشرح مناقصه ردیف

2001001205000016خدمات حمل و نقل ) خودروهای استیجاری (1

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 4010/1006
)شماره 2001001188000011 در سامانه ستاد( 

مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرط وروددر مناقصه )ریال(

احداث فونداسیون خرید و اجرای سیستم زمین 4010/1006
- دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر یا حداقل 3.565.000.000خط فوق توزیع 63 کیلوولت هاتف- سبان

رتبه 5 در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

موضوع مناقصه: حفر چاه جذبی در سطح منطقه چهار
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع و به میزان 210.300.000 ريال که می تواند به صورت 
واریز وجه نقد به حساب سپرده 2052146677 بانک تجارت به نام منطقه چهار شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی )دارای اعتبار 

سه ماهه( در وجه حساب مذکور باشد.
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل  5%  مبلغ  کل قرارداد می باشد.

نحوه تأمین اعتبار: از محل بودجه سال 1401 منطقه چهار شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.
مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان شرکت در مناقصه از تاریخ 1401/03/22می باشد. 

حداکثر تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( به آدرسsetadiran.ir و تسلیم مدارک )ضمانت نامه بانکی، 
فیش واریزی و مدارک شرکت( به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15می باشد و کلیه 
پیشنهادات در ساعت 9:00 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/04/16در دفتر مدیر منطقه چهار مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهدشد. 

 setadiran.irمحل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد به سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( به آدرس
مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، منطقه چهار  نسبت به استرداد آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 600.000 ریال که در سامانه ستاد درج گردیده )شماره حساب 2091526886 بانک تجارت به نام شهرداری 
منطقه چهار یزد(، سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

محل انجام کار: شهر یزد
ـ به پیشنهادات فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش، مبهم و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود، سپرده های 

مخدوش و کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ـ چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری منطقه چهار ضبط خواهد شد.

ـ شهرداری منطقه چهار یزد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
ـ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت شهرداری های مراکز استان ها 

می باشد.
ـ به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
ـ هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی منطقه چهار شهرداری یزد 

شناسه : 1332416

 آگهی مناقصـه عمومـی
حفر چاه جذبی درسطح منطقه چهار

 خوش به حال ما
زیر خط فقری ها

راضیه حسینی

عضــو هیئــت مدیــره بانــک ملــی دربــاره ســرقت از 
صنــدوق امانــات بانــک: »شــعبه دانشــگاه بانــک ملــی 

نگهبان نداشته است.
بعــد  روز   ۴ بانــک 

متوجه سرقت شد.
شعبه سرقت شده 
امنیتــی  الیــه   ۸ دارای 
بــا  گاوصندوق هایــی  و 
درهای ۴۰ ســانتی بوده 

است.«
بــا ایــن توصیفات، 
رئیس پلیس فراجا به نکته کامالً درســتی اشــاره کرده . 
ایشان گفتند:»دستگیری سارقان کار پیچیده ای بود اما 

سارقان افراد نخبه ای نبودند.«
پــس ذهن تــان را از فیلم هــای ســرقت هالیــوودی 
و دزدان حرفــه ای کــه بــا عملیــات آکروباتیــک از وســط 
لیزرهــا، چســت و چابــک، می پرنــد، دور کنیــد. این جا با 
یــک بزدزدی ســاده، طرفیــم. البته که حتــی نبود یک بز 
هــم هیچ وقــت چهــار روز مخفــی نمی مانــد و همان روز 

اول می فهمند. 
بی خــودی یــک ســرقت را بــزرگ کرده انــد. پلیــس 
گفتــه حتــی درِ ورودی بانــک، ابتدایی تریــن امکانــات را 
نداشت و کامالً یک در ساده بود. سامانه امنیتی بانک 

هم به پلیس وصل نبود.
هوشــی  ضریــب  ســنجش  عــوض  اســت  بهتــر 
ســارقان، یک تســت هوش ســاده از کارمندان و رئیس 
بانــک گرفتــه شــود. چطور به این درجــه از راحتی خیال 
رســیدند؟ مــا یــک پرایــد مــدل هفتــاد و نــه هــم داشــته 
باشیم تا قفل فرمان، قفل پدال و دزدگیر ماهواره ای را 

نزینم خیال مان راحت نمی شود. 
پیشــنهاد می کنیم یک ورک شــاپ تخصصی توسط 
ســارقان برای کارمندان گذاشــته شــود. می توانند نکات 

مهمی را آموزش دهند. مثالً این که:
صنــدوق امانات توانایی محافظت از خود را ندارد. 

گاوصندوق های قطور هم بازشدنی اند.
در تقویــم دزدهــا تعطیــالت رســمی قرمــز نیســت. 
آنهــا در ایــن روزهــا به شــمال نمی روند، بلکه از شــمال 

رفتن ملت، کمال استفاده را می برند.
کالس  ســاعت  چنــد  هــم  پلیس هــا  نیســت  بــد 

توجیهی بگذارند و کارمندان را توجیه کنند که:
سامانه امنیتی، مزاحم تلفنی نیست. توی گوشی 
فوت نمی کند. خطر ســرقت را اعالم می کند. باید فعال 
باشــد. ما پلیس هســتیم، نه نستراداموس. باید از یک 
جایــی خطــر اعــالم شــود تــا بریزیــم روی ســر دزدهــا و 

دستگیرشان کنیم. 
درســت اســت کــه بایــد روی ما حســاب کنید. ولی 
دیگر یک نگهبان را از خودتان داشــته باشــید. راه دوری 

نمی رود. 
بــه نظــر مــا تنهــا نتیجــه اخالقــی ماجــرا ایــن بــود 
کــه هیــچ جــا امن نیســت. حتــی صنــدوق امانــات. پس 
خوش بــه حــال ما زیرخط فقری ها کــه مالی برای امانت 
دلواپــس  نــه  باهوشــیم،  ســارقان  نگــران  نــه  نداریــم. 

کارمندان بی خیال.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

کمیســیون  عضــو  ســامه یح،  اعــام  بنابــر 
اســامی،  درمــان مجلــس شــورای  و  بهداشــت 
موجــب  دارو  مناســب  قیمت گــذاری  نداشــتن 
ایجــاد مشــکاتی بــرای کارخانه جــات دارویــی و 
کاهــش و توقــف تولیــد برخــی داروهــای داخلی 

شده است.
عضــو  آبــادی،  نجــف  ســامه یح  همایــون 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای 
وضــع  دربــاره  ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  اســالمی 
کارخانه جــات دارویــی کشــور گفــت: مــن مخالف 
افزایــش چنــد برابــری قیمــت دارو هســتم، امــا 
بایــد قیمت گــذاری بــه گونــه ای باشــد کــه ادامــه 
تولیــد دارو در کشــور امکان پذیــر باشــد. کارخانه 
عالوه بر سود عادی که برداشت می کند، نیاز به 
ســودی برای تجهیز دستگاه های مدرن و جدیدتر 
و تعمیــر دســتگاه های فعلــی دارد، اما متأســفانه 
عمــده کارخانه هــا در ایــن بخــش دچــار مشــکل 

شده اند.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
شــورای اســالمی تصریح کرد: متأسفانه به دلیل 
این مســائل پیش آمده، تولید تعدادی از داروها 

در کشــور یا کاهش پیدا کرده و یا اینکه متوقف 
شــده اســت. بــه تبــع ســازمان غــذا و دارو مجــوز 
واردات بــرای ایــن داروها صــادر خواهد کرد و در 
نتیجــه قیمــت آن هــا بســیار بیشــتر از داروهــای 

تولید داخل خواهند بود.
وی ادامــه داد: جلســات بســیار زیــادی در 
کمیسیون بهداشت با تولیدکنندگان و مسئوالن 
وزارت بهداشت برگزار شده است، تا این مسأله 
حــل شــود، امــا تغییــری حاصــل نشــده و همیــن 

روال حفظ شده است.
او با بیان اینکه قیمت گذاری بر اساس تورم 
موجود، روی دارو انجام نشــده اســت، گفت: در 
سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگر ۵۶ درصد افزایش پیدا 
کــرده و ایــن شــامل افــرادی کــه در کارخانه جــات 
دارویی کار می کنند هم شده است، قیمت بیمه 
کارگــر کارخانه جــات دارویــی نیــز با توجــه به این 
افزایــش دســتمزد، بــاال رفتــه و بر همین اســاس 
هزینــه کارخانه جــات دارویــی نیــز افزایــش پیــدا 
می کنــد. علی رغــم این افزایــش هزینه ها، قیمت 
دارو تغییــر چندانــی نکــرده اســت و بــه همیــن 
دلیــل کارخانه هــای دارویی تا حدی دچار مشــکل 

شده اند.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
دیگــر  طــرف  از  شــد:  یــادآور  اســالمی  شــورای 
تالش های زیادی می شود که قیمت دارو افزایش 
پیــدا نکنــد. تعداد زیادی از نماینــدگان مجلس و 
برخی مسئوالن با کنارگذاشته شدن ارز ترجیحی 
مخالــف هســتند. حتی اگــر ارز ترجیحی هم کنار 
گذاشته نشود، قیمت تمام شده برای تولید دارو 

مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
یــادآور شــد: بســیاری از کارخانه جــات  وی 
دارویــی مدعــی هســتند کــه دچــار ضرر شــده اند 
و بــا ایــن حــال برای اینکه کشــور بــه لحاظ تأمین 
دارو دچار مشــکل نشــود، فعالیت خود را انجام 

می دهند.
چنــدی  داد:  ادامــه  مجلــس  نماینــده  ایــن 
پیــش همایشــی با حضور مدیــران صنایع دارویی 
کشــور و معاون وزیر بهداشــت برگزار شــد و این 
مشــکالت منتقــل شــد. بــر همیــن اســاس ایــن 
انتظــار بــه وجــود آمــد کــه ایــن وضعیــت تعدیــل 
شــود کــه متأســفانه این تعدیــل انجام نشــد. در 
وضعیت فعلی قیمت دارو باید تغییری ۲۰ تا ۳۰ 

درصدی و حتی ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته باشد تا 
کارخانه جات با مشکل مواجه نشوند. اگرچه من 
مخالف افزایش چند برابری قیمت دارو هســتم، 
امــا از طرفــی همانطور که گفتــم قیمت گذاری به 
گونه ای باید باشــد که امکان ادامه تولید دارو در 

کشور وجود داشته باشد.
ارز  کــه  داریــم  تأکیــد  مــا  کــرد:  بیــان  وی 
ترجیحــی برداشــته نشــود و قیمــت دارو ۵ تــا ۶ 
برابــر نشــود. مــا فکــر می کردیم قبــل از ۱۴۰۱ اگر 
ارز ترجیحــی برداشــته شــود تولیــد داخــل حدود 
۳۰ درصــد افزایــش قیمــت پیــدا می کنــد، امــا بــا 
توجه به تورم ایجاد شده و تغییر حقوق کارگران 

بدون برداشــتن ارز ترجیحی هم قیمت دارو باید 
حداقل ۳۰ درصد افزایش پیدا کند که این اتفاق 

رخ نداده است.
کمبودهــای  مــورد  در  همچنیــن  ســامه یح، 
فعلــی دارویــی در کشــور گفــت: در حــال حاضــر 
داروهــای وارداتــی با کمبود مواجه شــده اند، چرا 
که حداقل تا ۱۵ روز قبل، اختصاص ارز ترجیحی 
در ابهــام قــرار داشــت و اصــال مشــخص نبــود که 
ارز ترجیحــی باقــی می مانــد یــا حذف می شــود به 
همیــن دلیل کســی بــه واردات دارو یا مواد اولیه 
اقدام نکرد، این مسأله داروهای وارداتی را تحت 

تأثیر قرار داد.

تعــاون،  وزارت  اجتماعــی  رفــاه  معــاون 
کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره زمــان اعــام نتایــج 
اعتراضــات ثبت شــده پیرامون دهک بندی گفت 
کــه احتمــاال نتایــج نهایی اعتراضات تــا پایان ماه 
و طــی یکــی دو هفتــه دیگــر از طریــق ســامانه 
حمایت اعام می شــود و مــردم می توانند نتیجه 

بررسی ها را مشاهده کنند.
داریــوش ابوحمــزه در گفت وگــو بــا ایســنا، 
شــده  ثبــت  اعتــراض  هرتعــداد  اینکــه  بیــان  بــا 
باشــد مبلــغ یارانه در اردیبهشــت طــی دو مرحله 

برایشــان واریــز شــده اســت؛ دربــاره زمــان اعالم 
نتایــج اعتراضات ثبت شــده پیرامــون دهک بندی 
گفــت: احتمــاال نتایــج نهایــی اعتراضــات تــا پایان 
مــاه و طــی یکــی دو هفته دیگر از طریق ســامانه 
حمایــت اعــالم می شــود و مــردم می توانند نتیجه 

بررسی ها را مشاهده کنند.
ســازمان  طریــق  از  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
هدفمندی، خانوارشان را تفکیک کرده باشند، 
اطالعات خانوار جدید بررســی می شــود و اگر 
آیتم هــا  برخــی  بــه  و  باشــند  نکــرده  تفکیــک 

اعتــراض داشــته باشــند، همــان مــوارد دوباره 
بر اســاس آخرین اطالعات بررسی می شود.

معــاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی افزود: نتایج همه اعتراضات 
اعــالم  خــرداد  پایــان  تــا  احتمــاال  و  جــا  یــک 
می شــود. اطالعات در حال به روز رســانی های 

الزم است.
ابوحمــزه درباره زمان عملیاتی شــدن امکان 
جدید ارسال پیامک به معترضان  برای مشاهده 
از  ایــن  از  پیــش  کــه  اقتصادی شــان  شناســنامه 

ســوی وزیــر رفــاه اعالم شــده بود نیز اظهــار کرد: 
این امکان هنوز فعال نشــده و در دســت بررسی 
اســت. بــر این اســاس اطالعات اقتصــادی خانوار 
به صورت دقیق تری قابل مشــاهده اســت. سعی 
می کنیــم در مــدت کوتاهــی ایــن امــکان را ایجــاد 
کنیــم تــا ثبــت اعتراض در مــوارد خــاص راحت تر 

انجام شود.
چــرا  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
بــه »ملــک« جــزو معیارهــای  مربــوط  اطالعــات 
ایــن  زمانــی  چــه  و  نیســت  دهک بنــدی  موجــود 

اطالعــات وارد پایــگاه اطالعاتــی رفاهــی ایرانیــان 
می شــود؟ گفــت: اطالعــات امــالک ناقــص اســت 
و باعــث بی عدالتی می شــد بــه همین علت ملک 
را بــه صــورت کلــی مبنــا قــرار ندادیم امــا در حال 
پیگیــری از نهادهــای مربــوط هســتیم تــا بتوانیــم 
اطالعــات امــالک را نیــز اضافــه کنیــم و به محض 
اینکــه افزوده شــود اطالعــات امالک را هم مبنای 
دهک بنــدی قــرار می دهیــم. ولــی فعــال اطالعــات 
مربــوط بــه امالک ناقص اســت و نمی تــوان آن را 

اعمال کرد.

 پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان
از روز چهارشنبه

حقــوق  افزایــش  مابه التفــاوت  پرداخــت 
بازنشســتگان ســازمان تامیــن اجتماعــی از روز 

چهارشنبه هفته جاری آغاز می شود .
به گزارش مهر، براساس اعالم سازمان تأمین 
اجتماعــی پرداخــت افزایــش حقــوق بازنشســتگان 
بــه  کــه هفتــه گذشــته  تأمیــن اجتماعــی  ســازمان 
تصویــب هیــأت دولت رســید از روز چهارشــنبه ۲۵ 

خرداد آغاز می شود.
و  فروردیــن  حقــوق  مابه التفــاوت  همچنیــن 
اردیبهشت این افراد نیز طی دو ماه تیر و مرداد به 

حساب بازنشستگان واریز می شود.
در ســال جــاری حقــوق بازنشســتگان حداقل بگیــر 

ســازمان تأمین اجتماعی ۵۷ درصد و ســایر سطوح 
فقط ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند و بر این اساس 
حداقل دریافتی بازنشســتگان به ۵ میلیون و ۵۸۰ 

هزار تومان در ماه می رسد.
از ســوی دیگــر حقــوق مســتمری بگیرانی کــه 
دریافتــی آنهــا کمتــر از ۱۰ میلیــون تومــان در مــاه 
بــوده، ۱۰ درصــد اضافــه می شــود و عــالوه بر حقوق 
۶۵۰ هــزار تومــان نیــز بــه عنوان کمک معیشــت به 
آنان پرداخت می شود و افرادی که حقوقشان باالی 
۱۰ میلیــون تومــان بــوده فقــط همــان ۱۰ درصــد بــه 
پایــه حقــوق اضافه می شــود. همچنین بــرای تمامی 
بازنشستگان حق عائله مندی و اوالد واریز می شود.

معاون وزیر رفاه اعام کرد: اعام نتایج اعتراض به »دهک بندی خانوار« طی یکی دو هفته  آینده

کاهش و توقف تولید برخی داروهای داخلی

اســتعام افــراد واجد شــرایطی کــه برای 
مســکن  ودیعــه  کمــک  تســهیات  دریافــت 
ثبت نــام می کننــد ظــرف ۲۴ ســاعت از ســوی 
وزارت راه و شهرسازی انجام و به تدریج برای 

تشکیل پرونده به بانک ها معرفی می شوند.
معرفــی  فرآینــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
متقاضیــان وام ودیعــه مســکن ســال ۱۴۰۱ در 
حــال انجــام اســت. پــس از ثبت نــام افــراد در 
ســامانه طرح هــای حمایتی مســکن به نشــانی 
saman.mrud.ir بررسی شرایط و استعالمات 
بــه  و  انجــام  ســاعت   ۲۴ از  کمتــر  در  آنهــا 
کارتابــل بانک هــا معرفــی می شــوند. هم اکنون 
در بانک هــا فرآینــد تشــکیل پرونــده بــه منظور 

پرداخت تسهیالت در حال انجام است.
نام نویسی کمک ودیعه مسکن از روز ۱۲ 
خرداد سال جاری آغاز شده و اولویت پرداخت 
تســهیالت بــا کســانی اســت کــه در دو ســال 
گذشته این وام را دریافت نکرده اند. این بدان 
معناســت کــه طبیعتــا بــا توجــه بــه محدودیت 
را  تســهیالت  ایــن  قبــال  کــه  کســانی  منابــع، 
گرفته اند در شرایط کنونی وام به آنها پرداخت 

نمی شود.
منابــع کمــک  واصلــه  اخبــار  البتــه طبــق 
ودیعه مسکن در سال جاری از طریق سرفصل 
اعتبــارات حــوزه مســکن در مقایســه بــا ســال 
گذشــته چهــار برابر شــده و از ۱۰ هــزار میلیارد 

تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
بنابراین انتظار می رود افراد بیشتری موفق به 

دریافت وام اجاره شوند.
ســقف تســهیالت کمک ودیعه مسکن در 
تهران، مراکز اســتان ها و ســایر نقاط شهری به 
ترتیــب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیــون تومان مصوب و 
به شــبکه بانکی کشــور ابالغ شــده است. نرخ 
سود تسهیالت ودیعه مسکن ۱۸ درصد و طول 

دوره بازپرداخت پنج ساله است.
 ۴۵۰ حــدود   ۱۴۰۰ و   ۱۳۹۹ ســالهای  در 
هــزار نفــر وام اجــاره را دریافــت کرده انــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه حدود ۸.۵ میلیــون خانوار 

مستاجر در کشور وجود دارد.

معرفی متقاضیان وام اجاره به بانک ظرف ۲۴ ساعت


