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نشست وزرای کشورهای 
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جنگ اوکراین

ترجمه: محمود نواب مطلق

از  یکــی  گفتــه  بــه  بنــا 
درژنــو  مســتقر  دیپلمات هــای 
مذاکــرات هفتــه آتــی اجــاس 
ســازمان جهانی تجــارت ممکن 
اســت بــه دلیل جنــگ اوکراین 
خــارج  خــود  اصلــی  مســیر  از 

شود.
این اولین اجالس سازمان 
جهانی تجارت است که پس از 

چهار ســال روز یکشــنبه برگزار شــد. امید می رود موضوعاتی از 
قبیل ماهیگیری و صدور گواهی ثبت  اختراع برای واکسن های 
ضد کووید در این اجالس مطرح و بر ســر آنها توافق شــود؛ اما 
در زمینــه مخاطرات بحران موادغذایی اختالفات اساســی میان 

وزرای کشورهای عضو این سازمان وجود دارد.
مهمتریــن موضــوع مــورد انتظــار از ایــن اجــالس با ســطح 
عالــی آن در تصمیم گیری هــای تجاری جهان در خصوص یافتن 
راهــکاری بــرای مقابله با بحران پرمخاطره موادغذایی ناشــی از 
حمله روســیه به اوکراین اســت. »والدیس دومبروفســکیس« 
نایــب رئیــس کمیســیون اروپــا در امور تجارت،  مســکو را متهم 
به » استفاده از   و غالت به عنوان سالح جنگی« کرده است.
در تمــام مــدت برگــزاری اجــالس آثــار جنــگ کامال آشــکار 
بود. نمایندگان اروپا و آمریکا حتی از صحبت کردن با نماینده 
روســیه خــودداری کردنــد. البته اینها مانــع از برگزاری مذاکرات 
نشــد امــا بنــا بــه گفتــه یــک مقــام دیپلماتیــک مســتقر در ژنــو: 
»مخاطرات آن زیاد است و هفته آینده این مذاکرات از مسیر 
خــود خــارج می شوند.«شــیالت همچنــان اصلی تریــن موضوع 

این اجالس است. 
سازمان جهانی تجارت صبح شنبه اعالم کرد: پیش نویس 
متنی را آماده کرده که براساس آن حذف یارانه های مضربرای 
شــیالت در دســتور کار وزرا قــرار گرفتــه  اســت. ایــن موضــوع 
بیســت ســال اســت ســازمان جهانی تجارت را به خود مشغول 
کرده اســت. وزرا در ایــن مــورد بایــد به جســتجوی راه حلهای بر 
طــرف کــردن اختالفات بین اعضــاء بپردازند. » ســانتیاگوویلز« 
ســفیر کلمبیا که گرداننده این مذاکرات اســت در این خصوص 
می گوید:» تمام مشکالت در این مورد حل نشده اند و مواردی 
هســتند کــه اعضــاء هنــوز بــر ســر آن توافق نکــرده انــد و حتی 
زمینــه هــای رســیدن به تفاهــم در مورد آنها نیز مشــاهده نمی 
شــوند.« در عیــن حــال ظــرف چنــد مــاه گذشــته در ایــن مــوارد 
پیشــرفتهایی نیز حاصل شــده است. در سازمان جهانی تجارت 
میــزان بــر عملکــرد اجماعــی اســت. بنابرایــن میــان ۱۶۴ کشــور 
عضــو بــرای توافــق بر ســر یک موضــوع باید تفاهــم اجماعی به 
وجــود آیــد. توافق در موضوع شــیالت از جمله موضوعاتیســت 
که جزو اهداف هزاره ســازمان ملل محســوب می شــود وحتما 
بایــد منجــر بــه حــذف یارانــه هایی شــوند که مشــوق صیدهای 
بــی رویــه و یــا غیر قانونی هســتند. ســفیر کلمبیــا همچنین به 
پیشــرفت در مــورد موضــوع پیچیــده » قلمروهــا« اشــاره کرد و 
منکــر هرگونــه برنامه ســازمان جهانی تجــارت برای حل و فصل 
مناقشات متعدد و فوق العاده حساس قلمرویی شد. در مورد 
دستیابی به سازو کارهای مناسب  به منظور یافتن راه حلهای 
ترجیحی  در خصوص مشــکالت کشــورهای در حال توسعه نیز 
پیشــرفتهایی حاصل شــده اســت. برای یارانه هایی که مشــوق 
صیدهــای بــی رویــه و غیر قانونی هســتند معافیتهایــی در نظر 
گرفته شــده اســت. اما بر سر مدت زمان این معافیتهای توافق 
اجماعــی هنــوز به وجود نیامده اســت. پیشــنهاد هند برای این 
مــدت زمــان ۲۵ ســال اســت. منابــع آگاه و کارشــناس در امــر 
شــیالت ایــن مــدت را بــرای آن ویرانگــر مــی دانند. نظــر آنها در 
مــورد ایــن مــدت زمــان کمتــر از ده ســال اســت. موفقیــت ایــن 
اجالس به نوعی وابســته به موفقیت در رســیدن به اجماع بر 
ســر ایــن موضــوع اســت.  ناســازگاریهای هند نیز نگــران کننده 
اســت. بنــا بــه گفتــه یکــی از ســفیران مســتقر در ژنو:»هیــچ 
موضوعی وجود ندارد که هند آنرا به بن بست نرساند.« اشاره 
این سفیر بیشتر مربوط به برنامه اصالحات در سازمان جهانی 

تجارت در بخش کشاورزیست. 
کارشناســان سیاســتهای تجــاری در مراکــز تحقیقاتــی در 
ایــن مــورد می گویند:» کامال مشــهود اســت هنــد قصد دارد در 
ســازمانهای بین المللی نقشــهای بیشتری ایفا کند و این کار را 
بــا ســازمان جهانــی تجــارت آغاز کرده اســت. این کشــور نهایی 
شــدن مذاکــرات را مختــل می کند. در مورد تجــارت الکترونیک  
ایــن موضــوع صادق اســت. هنــد به همــراه آفریقــای جنوبی از 
بــه نتیجه رســیدن مذاکــرات طوالنی در این خصــوص ممانعت 
مــی کننــد.« اجالس وزرای ســازمان جهانی تجارت همچنین به 
موضــوع همــه گیری در دو بخش می پــردازد. یک بخش مربوط 
به همه گیری کرونا و ســایر همه گیری ها و بخش دیگر مربوط 
بــه اجــازه لغو موقــت گواهی ثبت واکســن های ضــد کووید می 
شــود. در این مورد بحث زیاد اســت. صنعت داروسازی معتقد 
است این امر منجر به تضعیف مالکیت معنوی در امتیاز تولید 
واکســن می شــود. ســازمان های مــردم نهــاد نیــز بــر ایــن باورند 
بررســی ها آنقــدر پیــش نمی رونــد کــه بــرای آنها کارآمد باشــند 
ُــزی  و نتیجــه مذاکــرات چنــدان مشــخص نیســت. خانــم »نگ
اوکونجو ایویال«  مدیر کل ســازمان جهانی تجارت در مورد این 
مذاکــرات مــی گویــد:» رونــد بســیار ســخت و کنــدی را در ایــن 
مذاکرات پشــت ســر گذاشــتیم و تالش کردیم بهترین عملکرد 
را داشــته باشــیم.« چین متعهد شــده اســت از تسهیالت مجاز 
برای کشورهای درحال توسعه در این خصوص استفاده نکند. 
ســازمان جهانــی تجــارت فاقــد قــدرت اجرایــی بــرای بــه نتیجــه 
رســاندن هــر گونه توافقنامه اســت. آخریــن توافقنامه  مصوب 
مربــوط بــه ســال ۲۰۱۳)۱۳۹۲( اســت. بــه رغــم تالشــهای خانم 
»نگُزی اوکونجو ایویال«  مدیر کل جدید سازمان جهانی تجارت 
از یــک ســال پیــش تاکنون هیچ تضمینی  بــرای اجرای نتایج به 
دســت آمــده در این ســازمان وجود نــدارد. برخــی امیدوارند در 
بیانیه پایانی اجالس وزرای ســازمان جهانی تجارت بر ضرورت 
انجــام اصالحــات در ایــن ســازمان تأکیــد شــود. گرچــه فعالیت 
مرجع تجدید نظرخواهی این ســازمان نیز به وســیله واشــنگتن 

متوقف شده است.
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مریم ابونیا

تامیــن  حقــوق حداقلی بگیــران  افزایــش 58درصــدی  خبــر 
اجتماعــی کــه در تعطیــات خردادمــاه اعــام شــد بازتــاب 
گســترده ای در میان مردم و به خصوص قشــر بازنشستگان 
داشت. یکی از مهمترین انتقاداتی که از سوی بازنشستگان 
بــه ایــن طــرح وارد شــد مبنــی بــر ایــن اســت کــه بــا وجــود 
پرداخــت حــق بیمــه بــاال، اکنــون مســتمری آنها بــا 10درصد 
افزایش مواجه شده و در مقابل افرادی که به دلیل حقوق 
پاییــن حــق بیمه کمتری پرداخت کرده انــد با افزایش میزان 

مستمری بیشتری مواجه شده اند. 
بنا به اعالم وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی در مصوبه 
جدیــد دولــت بــرای افزایــش حقــوق بازنشســتگان،  میــزان 
افزایــش مســتمری بــه صــورت پلکانــی تعییــن و بــا میــزان 

دریافتی سال قبل آن ها رابطه عکس دارد.
حداقلی بگیــران،  حقــوق  دولــت،  اعــالم  طبــق 
مســتمری  مجمــوع  و  افتاده هــا  کار  از  بازنشســته ها، 
بازمانــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعی نبایــد از حداقل مزد 
کارگــری کمتــر باشــد و بــا رعایــت قوانیــن مربوطــه و لحاظ 
مصوبــه شــورای عالــی کار، میــزان دریافتــی آنــان معــادل 

حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و 
با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه خواهد بود؛ به نحوی که از 

۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد.
همچنیــن بــا توجــه بــه حکــم قانــون بودجه ســال ۱۴۰۱ 
)مصوب مجلس شــورای اســالمی( در خصــوص صندوق های 
مختلــف بازنشســتگی )مبنــی بــر رشــد ۱۰ درصــدی حقــوق 
پرداخــت  هماهنگ ســازی  راســتای  در  و  بازنشســتگان( 
حقــوق در تمــام صندوق هــای بازنشســتگی، برای این دســته 
از مشــموالنی کــه دارای دریافتــی بیــش از حداقــل باشــند، 

افزایش ۱۰ درصدی اعمال می شود.
در ایــن میــان، مجلــس نیــز در دفــاع از ایــن مصوبــه 
جهــت آنچــه عدالــت اجتماعــی عنوان می شــود، برخاســت و 
در حقیقــت بــدون اینکــه مطالعه کافــی روی چگونگی انجام 
طــرح افزایــش حقــوق بازنشســتگان انجــام شــود، صرفــا بــا 
هــدف برقــراری عدالــت اجتماعی اقدام به دفــاع از این طرح 
کــرد. طرحــی که با شــعار عدالت، می توانــد حق عده ای دیگر 
را پایمــال کنــد. رحمانــی، عضــو کمیســیون برنامــه و بودجه، 
اخیــرا اعــالم کــرده بود: نحــوه افزایــش حقوق بازنشســتگان 
در راســتای عدالت انجام شــد تا شــکاف حقوقی بین حداقل 
بگیران و حداکثر بگیران کاهش پیدا کند و تا حدودی تعادل 
برقرار شود. محمدیاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز 
با اشــاره به تالش دولت در راســتای حل مشکالت معیشتی 
قشر بازنشستگان گفت: افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق 

بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی باعــث شــد کــه ایــن قشــر از 
جامعــه هــم حس کنند که دولت در راســتای حل مشــکالت 
معیشــتی این قشــر از جامعه برنامه ریزی منسجمی داشته 

و صدایشان توسط دولتمردان شنیده می شود.

مصوبه ای بدون کار کارشناسی!
اما چقدر این طرح به برقراری عدالت کمک می کند؟ دهقان 
کیــا رئیــس کانــون بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی تهــران بــا 
اشــاره به اینکه مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشســتگان از 
۲۵ خــرداد پرداخت می شــود، بطــور صریح اعالم کرد: رقمی 

که از ســوی دولت برای بازنشســتگان ســایر ســطوح در نظر 
گرفته شــده اســت مورد انتقاد ما اســت. وی همچنین اعالم 
کرده اســت که افزایش حقوق بازنشســتگان حداقل بگیر در 
حالــی بطــور قطعی اعالم شــده اســت کــه پیــش از این قرار 
بود حقوق بازنشســتگان ســایر سطوح نیز بر اساس مصوبه 
شــورای عالی کار ۳۸ درصــد افزایــش پیــدا کنــد کــه ایــن رقم 
در اعــالم دولــت بــه ۱۰ درصــد کاهــش پیــدا کرده کــه همین 
امــر منجــر بــه انتقاد بازنشســتگان شــده اســت. بنابراین ما 
همچنــان تأکیــد بــر اجــرای مصوبــه شــورای عالی کار جهــت 
افزایــش حقــوق بازنشســتگان حداقل بگیــر و ســایر ســطوح 

هستیم.
در ایــن میــان بازنشســتگان چــه می گوینــد؟ بخشــی از 
انتقاد بازنشستگان که در سطوح باال بدان اشاره شد به این 
امر معطوف است که در افزایش مستمری به حق بیمه ای که 
آنها طی ســنوات کاری خود پرداخت کرده اند توجهی نشــده 
اســت. به عنوان مثال فردی که حقوق باالتری داشــته، حق 
بیمــه بیشــتری پرداخــت کرده ولی اکنون طبــق این قانون از 
افزایــش حقوق کمتری برخوردار شــده اســت و همینطور به 
عکس. اعتراضی که به حق بوده و نیازمند کار کارشناسی و 

تامل بیشتر بر این قانون است.
تامیــن  ســازمان  ســابق  سرپرســت  حســن زدا،  محمــد 
اجتماعــی نیــز در انتقــاد از سیاســت افزایــش ۱۰ درصــدی 
حقــوق بازنشســتگان تامیــن اجتماعی، گفت: مــا نمی توانیم 

هنگام دریافت حق بیمه قانون ۷برابر را رعایت کنیم اما در 
هنگام پرداخت مستمری آن را رعایت نکنیم.

زدا همچنیــن بــه صراحت اعالم کرد: ما باید از کســانی 
کــه بیشــترین حــق بیمــه را دادنــد و بیشــترین ســنوات را 
پرداخــت کردنــد، حمایــت کنیم تا دیگــران را به پرداخت حق 
بیمــه بیشــتر تشــویق کنیــم. البتــه مــا نمی گوییم کــه حقوق 

را  حداقل بگیــران 
۵۷درصــد  نبایــد 
بلکــه  داد  افزایــش 
حــرف ما این اســت 
کنــار  در  نبایــد  کــه 

پرداخــت بــه حداقل بگیــران حــق دیگــر بازنشســتگان ضایــع 
شود.

این گفته های سرپرست سازمان تامین اجتماعی موید 
دفــاع از عدالــت واقعــی یعنــی دریافــت مســتمری براســاس 
پرداخــت حق بیمه مناســب اســت. نکته ای کــه همواره مورد 

تایید سازمان تامین اجتماعی نیز بوده است.
در همیــن رابطــه هــادی صفری، کارشــناس امور تامین 
اجتماعی در گفتگو با عصر اقتصاد با اشــاره به این موضوع 
کــه طبــق گفتــه صریــح قانــون دســتمزد و میــزان حــق بیمــه 
دریافتــی بــا مســتمری بازنشســتگی ارتبــاط مســتقیم دارد، 
گفــت: طبــق قانــون فــردی کــه حــق بیمــه بیشــتری پرداخت 
کرده، باید مســتمری بیشــتر هم دریافت کند و این افزایش 
مستمری که جدیدا اعالم شده، می تواند این شائبه را میان 
شــاغلین ایجاد کند که چه لزومی دارد طی ســالهای اشتغال 
حــق بیمــه بیشــتری پرداخــت کــرده و در مقابــل مســتمری 

کمتری دریافت کنیم؟ 
وی افزود: از دیگر سو، سازمان تامین اجتماعی همواره 
بــه ایــن امــر تاکیــد داشــته کــه شــاغلین تحت پوشــش، حق 
بیمه بیشتری پرداخت کنند تا بتوانند در آینده از مستمری 
باالتــری برخــوردار باشــند. امــا بهرحــال باید فرقــی بین آنکه 
۳۰ســال حق بیمه بیشــتری پرداخت کرده با آنکه حق بیمه 
کمتری پرداخت کرده باشد. چرا که براساس قانون هرکدام 

دستمزد و به تبع آن مستمری مشخصی دارند.

صفری خاطرنشــان کرد: این مصوبه دولت نیازمند کار 
کارشناســی و مطالعاتــی بیشــتری اســت؛ چــرا کــه می توانــد 
تبعــات دیگــری را متوجه ســازمان تامیــن اجتماعی به عنوان 
یــک ســازمان مســتقل کــرده و هزینه هــای جانبــی دیگــری را 
ســربار ایــن ســازمان کنــد. بنابراین در اجرایی شــدن مصوبه 
افزایــش حقــوق بایــد تمــام جنبه هــا در نظــر گرفــت از جمله 

نارضایتــی آن دســته از بازنشســتگانی کــه ســالها حــق بیمــه 
باالیــی پرداخــت کرده انــد و اکنــون بــا افزایــش ۱۰درصــدی 

مستمری مواجه شده اند.

کام پایانی
در  دولــت  تــا  اســت  گفتــه شــد، الزم  کــه  آنچــه  براســاس 
مصوبــات خــود به تمــام ابعاد یک قانون توجــه کرده و بدون 
کار کارشناسی اقدام به اعالم یا ابالغ مصوبه ای نکند. اعالم 
چنیــن مصوبــه ای آن هــم بــه صــورت فــوری و در تعطیــالت 
بــدون نظــر  ابعــاد مختلــف آن،  بــدون بررســی  خردادمــاه، 
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه عنــوان یک ســازمان مســتقل، 
چیــزی جــز تشــویش اذهــان بازنشســتگان کــه ایــن روزها با 
هــزاران مشــکل از جملــه تــورم سرســام آور مواجــه هســتند، 

نخواهد داشت. 
بدیهــی اســت در اجــرای ایــن مصوبــه نیــاز بــه مکــث و 
بررسی بیشتر خواهد بود تا بند ۵ سیاستهای ابالغی رهبری 
درخصوص حفظ قدرت خرید اقشــار آسیب پذیر شامل حال 
همــه بازنشســتگان بشــود.  البتــه حجــت عبدالملکــی، وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در قالــب یک توئیــت اندکی به 
شــائبه های موجود پایان داد و  از در نظر گرفتن بســته های 
ویژه در قالب های مختلف برای بازنشستگان تامین اجتماعی 
خبر داد. بنابراین احتمال می رود آنچه که به عنوان افزایش 
حقوق ۵۷درصدی یاد می شود در همین قالب عرضه شود.

چالش کشاورزان آمریکایی با گرانی گازوئیل

تولید ناکافی در برابر تقاضا، منشاء اصلی تورم جهانی

ترجمه: سلیم حیدری

ریانووستی گزارش می دهد که هزینه های کاشت محصوالت 
کشــاورزی در ســال جاری پس از افزایش هزینه های سوخت 

دیزل دو برابر شده است.
به گفته تای هیگینز، ســخنگوی وزارت کشاورزی اوهایو، 
افزایش قیمت سوخت در ایاالت متحده هزاران دالر به هزینه 
کشــاورزان در ســال جــاری اضافــه کــرده اســت. او ایــن هفتــه 
بــه خبرگزاری ریانووســتی روســیه )RIA( گفت کــه قیمت های 
بی سابقه سوخت دیزل منجر به دو برابر شدن هزینه کاشت 

محصوالت شده است.
هیگینــز گفــت: "دیــزل اگرچــه تنهــا ســوخت کاربــردی در 
کشــاورزی بــه حســاب نمی آیــد، امــا ضــروری ترین ســوخت در 
کشــاورزی اســت. وقتــی به فصل کاشــت فکر می کنیــد، تصور 

کنیــد چــه تعــداد تراکتــور از گازوئیــل اســتفاده 
می کننــد کــه شــبانه روز در حــال کار هســتند." 
وی افــزود: "آنچــه در ســال گذشــته بــه ۳۰۰ تــا 
۴۰۰ دالر در روز نیــاز داشــت، اکنــون بــه هــزار 

دالر رسیده است."
بــه گفتــه دفتــر کشــاورزی کالیفرنیــا، در 
ایاالت متحده، سوخت دیزل حدود ۱۵ درصد از 
هزینه های کلی یک مزرعه را تشکیل می دهد.
داده های انجمن خودرو آمریکا نشان داد 

که قیمت دیزل یک رکورد تاریخی دیگر را در این هفته به ثبت 
رساند و به ۵.۶۴ دالر در هر گالن رسید. برای مقایسه، ژوئن 
گذشــته حدود ۳.۱۹ دالر و در ســال ۲۰۲۰ فقط ۳.۰۳ دالر در 

هر گالن بود.

از  ارگانیــک  یــک کشــاورز  زامــورا،  خاویــر 
بــه RIA گفــت کــه هزینه هــای  نیــز  کالیفرنیــا 
او بــرای فصــل کاشــت امســال افزایــش یافتــه 
گازوئیــل  قیمــت  افزایــش  گفــت:  وی  اســت. 
مشــکل بزرگی اســت! زیرا ما محصوالت خود را 
مســتقیماً به مغازه ها، بیمارســتان ها و مدارس 
عرضــه می کنیــم، بنابرایــن میــزان هزینــه ای که 
برای این امر و تراکتور می شــود نسبت به سال 

گذشته تقریباً دو برابر شده است.
تحلیلگــران مــی گوینــد کــه قیمــت هــای ســوخت قبــل از 
بحــران اوکرایــن در حــال افزایــش بــود. ایــن افزایــش بــه دلیل 
مشکالت زنجیره تامین و افزایش تقاضا با بهبود سفر و حمل 
و نقــل پــس از بیمــاری همــه گیر بــود. اما جنــگ و متعاقب آن 

تحریم هــای انــرژی آمریــکا علیه روســیه وضعیــت را بدتر کرده 
است.

رئیس جمهور آمریکا می گوید که توانایی این کشور برای 
تامیــن بــرق کافــی نیز در معرض تهدید اســت و این مســاله تا 
حــدی بــه دلیــل درگیری روســیه و اوکراین اســت. بایدن هفته 
گذشــته وضعیت اضطراری انرژی اعالم کرد و گفت که امنیت 
ملــی و کیفیــت زندگــی بــه دلیل کمبود احتمالــی منابع برق به 

خطر افتاده است.
رئیس جمهور آمریکا، روسیه را مسئول قیمت بی سابقه 
سوخت در ایاالت متحده و افزایش تورم به باالترین حد در ۴۰ 
ســال اخیر دانســته اســت. او همچنین بحران غذایی جهانی را 

به درگیری روسیه و اوکراین نسبت داده است.
منبع: راشاتودی

»ژان مارک سیروئن« استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه 
پاریــس در بخــش تریبــون روزنامه لوموند به بررســی رنجی 

که جهان از تورم می برد پرداخته است.
 به عقیده او بسیاری از بانکهای مرکزی و وزرای اقتصاد 
در جهــان نمــی خواهنــد تــورم را بــه عنوان یک پدیــده جهانی 
به رســمیت بشناســند. خانم » ژانت یالِن« وزیر خزانه داری 
آمریــکا اول ژوئــن) ۱۱ خــرداد( اعــالم کــرد: »مــن در آن زمــان 
در مورد شــناخت مســیر تورم دچار اشــتباه شــدم.« بازنگری 
بــه ابتــدای دوران همــه گیــری کرونا مشــخص مــی کند اغلب 
اقتصاددانان و بانکهای مرکزی فقط در شــناخت مســیر تورم 
دچار اشــتباه نشــدند. آنها در ابتدا اساســا منکر تورم بودند. 
پس از افزایش قیمتها ناچار شــدند آنرا بپذیرند و به بررســی 
مســیر آن بپردازند. چون این افزایش قیمتها تنها به بخشــی 
از کاالهــا محــدود مــی شــد معتقــد بودنــد نبایــد نام تــورم بر 
آن گذاشــت وصرفــا بایــد آنــرا تعدیــل نســبی قیمــت همــان 

کاالها تلقی کرد. اما در نهایت مشــخص شــد 
کــه ایــن تورم اســت ولی باز هم نــگاه جدی به 
آن نشــد. انتظار این بود که درحد پیش بینی 
بانک مرکزی کمی باالتر از ۲درصد باقی بماند. 
امــا این مقطع بســیار گذرا بــود و این ارقام به 
ســرعت باال رفتند و مداوم رکورد می شــکنند. 
حلقه افزایش قیمت -افزایش دستمزد پدیدار 

شد.
هیــچ چیــز دیگــر قابل پیش بینی نیســت 

و ایــن ماجــرا پایانــی ندارد. البتــه از ابتدای شــروع همه گیری 
براســاس داده هــای موجــود بــه وجــود آمدن تورم به ســادگی  
مشــهود و قابــل درک بــود. به دلیل اعمــال قرنطینه ها تولید 

کاهش یافت. 
کاهش تولید در برابر افزایش تقاضا به صورت خودکار 
منجــر بــه پدیــده ای کامــال قابــل درک و فهــم بــه نــام شــکاف 

تورمی می شــود که برای شــناخت آن به هیچ 
عنوان نیاز به داشــتن دکترای اقتصاد نیســت. 
رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی و مقرارات 
قرنطینــه هــا منجــر بــه نوعی خود جیــره بندی 
و در نتیجــه بــاال رفتــن میــزان پــس اندازهــای 
موجــود نــزد مــردم شــد. ایــن امــر بهــم خوردن 

توازن میان عرضه و تقاضا را پنهان کرد.
 کاهــش ایــن شــیوه نامــه از یــک طرف و 
آشــکار شــدن موجودی های پس اندازه شده از 
طــرف دیگــر تقاضــا را به نحــوی انفجاری افزایــش می دهد در 
حالیکــه تولیــد هنــوز بــه دلیل اعمــال محدودیتهای  ســالمتی 
متناســب با تقاضا افزایش نیافته اســت. درست مثل شرایط 
پس از جنگ. منشاء اشتباه در شناخت مسیر تورم  چند چیز 
اســت. اولین نکته تعریفی اســت که اقتصاددانان و بانکهای 
مرکزی از تورم دارند: افزایش شــاخص قیمت مصرف کننده. 

چون ظرف ســی ســال این شــاخص همواره ثابت بوده اســت 
و هرگــز فراتــر از رقــم مقــدس ۲درصــد نرفته اســت می توان 
گفــت بــه نوعــی تــورم از بیــن رفتــه و هرگز به وجــود نخواهد 
آمد. کار به جایی رسید که حتی نگران وضعیت کاهش تورم 
شــدند و ایــن امــر را برای اقتصاد بــه مراتب بدتر از تورم مهار 
شــده از ســال ۱۹۸۰)۱۳۵۹( تاکنــون تلقــی می کننــد. اما باید 
دانســت این صرفا کاالهای مصرفی نیســتند که تعیین کننده 

قیمت ها هستند. 
و  امــالک  چــون  دارایی هایــی  نقــش  می تــوان  چگونــه 
مســتغالت و ســهامها را نادیده گرفت؟ این داراریی ها تورم را 
فرامــوش نکردنــد. اما چون این قبیل دارایی ها قابلیت خوبی 
بــرای جــذب پس اندازهــای مردمــی از یک طــرف و برخورداری 
از تســهیالت گشــاده بانکهــای مرکــزی را از ســوی دیگــر دارند 

حاصل کار آنها فاجعه بار نخواهد بود.
منبع: لوموند
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کرده که همین امر منجر به انتقاد بازنشستگان شده ش پیدا 
صد افزایش پیدا کند که این رقم در اعالم دولت به 1۰درصد     کاه

ستگان سایر سطوح نیز بر اساس مصوبه شورای          عالی کار ۳8 در
ش

قرار بود حقوق بازن
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افزایش ۷۵ درصدی تعرفه 
ترانزیت توسط دولت گرجستان

عــوارضترانزیــتکامیونهــادرگرجســتان75درصــد
افزایشیافتهاست.

بــه گــزارش ایلنــا از روزنامــه مســاوات؛ براســاس 
تصمیــم دولــت گرجســتان عــوارض اســتفاده ترانزیــت 
کامیون ها در گرجستان ۷۵ درصد افزایش یافته است.
طبــق ایــن اصالحات، هزینه هــا از ۲۰۰ دالری )۶۸ 
دالر( بــه ۳۵۰ دالری )۱۱۹ دالر( افزایــش یافــت. تعرفــه 
جدیــد بــرای شــرکت های حمــل بــار از ۳۰ خــرداد ســال 

جاری اجرایی می شود.
درآمــد  جدیــد،  تعرفــه  وضــع  بــا  مــی رود  انتظــار 

گرجستان از ترانزیت بار به شدت افزایش یابد.
در ما ه هــای ژانویــه تــا آوریــل ســال جــاری، تعــداد 
محموله هــای ترانزیــت از طریــق کشــور همســایه از ۱۱۶ 
هــزار مــورد گذشــت و درآمدهــای ایــن کشــور بــه ۲۳.۲ 

میلیون دالری رسید.

جاده کندوان از ۲۹ خرداد 
به صورت مقطعی بسته 

می شود
رئیــسادارهراهــداریوحمــلونقــلجــادهایچالوس
وکالردشــتگفــتکهجــادهکندوانبــهمنظوراجرای
عملیاتپاکسازیولقگیریترانشههایبازریزشیاز
روزیکشنبه۲۹تاسهشنبه۳۱خردادماهازساعت5

تا۱7بستهخواهدبود.
مهدی صفایی در گفت و گو با ایرنا افزود که اجرای 
عملیات پاکســازی و لق گیری ترانشه های باز ریزشی در 
حد فاصل کف هزار چم تا سیاه بیشه انجام می شود.

وی بــا اعــالم این که جــاده کندوان در این مدت از 
مرزن آباد به ســمت کرج بر روی تردد خودروها بســته 
خواهد شــد، گفــت که طبق اعالم راهداری اســتان های 
البرز و تهران، تردد خودروها از سمت کرج نیز از قطعه 
یــک آزاد راه بــه ســمت چالــوس از ســاعت ۵ تــا تــا ۱۷ 

مسدود می شود.
 صفایی افزود: سه اکیپ مجهز در این بازه زمانی 
مشــغول اجــرای عملیــات در مســیر ۱۴ کیلومتــری کــف 

هزارچم تا سیاه بیشه خواهند بود.
وی از کســانی کــه قصــد عزیمــت بــه پایتخــت و 
بــر عکــس را در ایــن دوره زمانــی دارنــد خواســت تــا از 

محورهای هراز و فیروزکوه تردد کنند.
کیلومتــری   ۱۶۰ مســیر  از  کیلومتــر   ۸۰ حــدود 
جــاده کوهســتانی چالــوس - کرج)کنــدوان( جــزء حــوزه 

استحفاظی مازندران قرار دارد.

 اعالم قیمت مصوب
قند و شکر

بــهگفتــهدبیــراتحادیــهبنکــدارانمــوادغذایــی،طــی
روزهــایگذشــته،عرضــهربگوجــهفرنگــیبــهبــازار
محــدودشــدهاســتچــونتولیدکننــدگاندرانتظــار

تصمیمسازمانحمایتبرایاصالحقیمتهستند.
قاســمعلی حســنی در گفت وگــو بــا مهــر، در مــورد 
وضــع عرضه رب گوجــه فرنگی به بازار، اظهار کرد: ۲.۵ 
برابــر مصــرف در کشــور تولید رب گوجــه فرنگی داریم، 
ایــن کاال نداریــم منتهــی  بنابرایــن کمبــودی در تولیــد 
طــی روزهــای گذشــته، عرضه رب گوجه فرنگــی به بازار 

محدود شده است.
دبیــر اتحادیــه بنکــداران مواد غذایی تهــران افزود: 
تولیدکننــدگان بــا ایــن اســتدالل کــه هزینه هــای تولیــد 
از جملــه دســتمزد، حمــل و نقــل، قوطــی و … افزایــش 
حمایــت  ســازمان  تصمیــم  انتظــار  در  اســت،  یافتــه 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بــرای اصــالح قیمــت 
هســتند. وی ادامــه داد: ایــن وضعیــت در حالیســت که 
تــا یــک ماه پیش و قبل از اصالح قیمت روغن خوراکی، 
رب گوجه فرنگــی بــه صــورت تحمیلی به بنکــداران داده 
می شد اما هم اکنون این کاال به صورت محدود و اندک 

به دست بنکدار می رسد.
حســنی در مــورد قیمــت مصــوب قنــد و شــکر نیــز 
گفــت: مطابــق بــا ابالغیه جدیــد وزارت جهاد کشــاورزی 
بــه وزارت صمــت و اصنــاف، قیمت هر کیلوگرم قند ۲۷ 
هزار و ۱۰۰ تومان و هر کیلوگرم شــکر ۲۳ هزار و ۲۳۰ 

تومان برای مصرف کنندگان تعیین شده است.

اخبـــــــــــــــــار

بنابــراعــالمنایــبرئیــسشــورایملــیزعفــران،
میــزانمصــرفزعفــراندربــازارداخلــییکســوم
کاهــشپیــداکردهاســتچــراکهایــنمحصولبه
یــککاالیلوکــستبدیــلشــدهاســتازایــنرو
بسیاریازخانوارهازعفرانراازسبدغذاییخود

حذفکردند.
غالمرضا میری در گفت وگو با ایلنا، در پاســخ 
بــه ایــن پرســش کــه آیــا خشکســالی ها تاثیــری در 
میزان تولید زعفران در سال زراعی جدید می گذارد، 
گفــت: برداشــت زعفــران از آبــان ســال جــاری آغــاز 
می شــود امــا تردیــد نداریم کــه میزان برداشــت این 
محصــول امســال نیز مانند ســال گذشــته کاهشــی 

خواهد شد.
کاهــش  از  دقیقــی  آمــار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تولیــد زعفــران در ســال زراعی گذشــته ارائه نشــده 
اســت، افــزود: وزارت جهــاد کشــاورزی متولــی ارائه 
آمــار تولیــد زعفران در کشــور اســت اما تــا به امروز 

آمــار دقیقــی در این زمینه ارائه نداده اســت، گاهی 
کاهــش تولیــد را ۳۰ درصد و گاهی ۶۰ درصد اعالم 

می کند.  
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان 
افــزود: ســطح زیــر کشــت زعفــران در ۲۲ اســتان 
کشــور توســعه پیــدا کرده از ایــن رو می توان کاهش 

تولید زعفران در خراسان بزرگ را پوشش بدهد.
میری با اشاره به کاهشی شدن روند صادرات 
زعفران، گفت: صادرات زعفران از دی سال گذشته 
تا امروز روند کاهشی به خود گرفته است. صادرات 
زعفران در دی سال گذشته حدود ۵۸ درصد، بهمن 
فروردیــن ۵۹.۵  درصــد،  اســفند ۳۸  درصــد،   ۳۳
درصــد و اردیبهشــت ۱۹ درصــد کاهــش پیــدا کــرد. 
بــه نظــر مــن دســتورالعمل ها و بخش نامه هایــی در 

کاهش روند صادرات دخیل هستند.
آب  صــادرات  عــوارض  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
افــزود:  مجــازی زعفــران را نیــم درصــد دانســت و 

کشــاورزی  بــر  آب  کــم  محصــوالت  جــزو  زعفــران 
محسوب می شود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه 
ارز حاصــل از صادرات باید بازگردانده شــود، گفت: 
صادرکننــدگان بــا بازگشــت ارز مشــکلی ندارنــد امــا 
دالر امــروز در بــازار آزاد ۳۱ هــزار تومــان اســت و 
زمانی که می خواهیم با ســامانه نیما تسویه حساب 
کنــم بایــد با نرخ نیمایی تســویه کنیــم اینگونه روی 
هــر دالر حــدود ۶ هزار و ۵۰۰ تومان ضرر می کنیم. 
همچنین صادرکنندگان برای بازگشــت ارز باید ۲ تا 
۳ درصــد رقــم صــادرات را پرداخت کنند تــا ارز وارد 

کشور شود.
وی ادامــه داد: رقــم بــاالی صــادرات زعفران از 
مجــاری قانونــی فضــا را بــرای قاچــاق ایــن محصــول 
فراهم کرده اســت. قاچاقچیان زعفران بدون اینکه 
هزینه ای را به دولت پرداخت کنند زعفران را صادر 
می کننــد و در بازارهــای جهانــی ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر 

قیمــت صادرکنندگانــی کــه ســال ها تــالش کردند تا 
ایــن بــازار را تصاحــب کننــد می فروشــند؛ در نتیجه 
صــادرات رســمی زعفــران در کشــور کاهــش پیــدا 

می کند.
اینکــه زعفــران کیلویــی ۷۰۰  بــا بیــان  میــری 
تــا ۱۳۰۰ دالر صــادر می شــود، افــزود: تعهــد پایــه 
صــادرات یــک کیلــو زعفــران نگین ۱۶۰۰ دالر اســت 
و قاچاقچیــان زعفــران در هــر یــک کیلــو زعفــران ۱۰ 
رســمی  صادرکننــدگان  از  جلوتــر  تومــان  میلیــون 
هســتند. اگــر ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد اکثــر 
واحدهایــی کــه شناســنامه دار هســتند جنــس را به 
صــورت قاچــاق خــارج می کننــد کــه در عمــل چنیــن 
رونــدی آغاز شــده اســت و یــا در نهایت بنــگاه خود 

را تعطیل می کنند.
بــه گفتــه نایــب رئیــس شــورای ملــی زعفران؛ 
ســال   ۲۰ در  توانســتند  زعفــران  صادرکننــدگان 
گذشــته حجــم صــادرات این محصــول را از ۵ تن به 

۳۲۵ تن برسانند.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش که آیــا افزایش 
نــرخ زعفــران در کاهش صادرات این محصول تاثیر 
گذاشــته اســت؟ گفــت: نــرخ زعفــران در یــک بــازه 
زمانی ۴۰ روزه ۳۰۰ درصد گران شد پذیرش یکباره 
قیمت این محصول برای کشورهای هدف صادراتی 
قابــل قبول نیســت. اگر این افزایــش قیمت در یک 
بازه زمانی یک ساله انجام می شد شوک وارد شده 
بــه خریــداران کمتــر بــود و بــرای خریــد کمتــر عقب 

نشینی می  کردند.
میــری در پایــان بیــان کــرد: زعفــران کیلویــی 
۲۴ تــا ۳۸ میلیــون تومــان در بــازار داخلــی موجــود 
اســت. میــزان مصــرف زعفــران در بــازار داخلــی یک 
سوم کاهش پیدا کرده چرا که این محصول به یک 
کاالی لوکس تبدیل شــده اســت از این رو بســیاری 
از خانوارهــا زعفــران را از ســبد غذایــی خــود حــذف 

کردند.

بــهگفتــهمدیراجراییطــرححمایتیجهادکاال،
بــاهــدفتامیــننقدینگــیمــوردنیــازتولیــددر
جهتحمایتازبنگاههایکوچکومتوســطو
مصرفکننــدگان،دراقدامیجهادی،نمایشــگاه

ساالنهجهادکاالبرگزارمیشود.
بهنــام شــیری در گفت وگــو بــا مهــر بــا بیــان 
اینکــه در راســتای سیاســت های اقتصــادی دولت 
و بــا هــدف تأمیــن نقدینگــی مــورد نیــاز تولید در 
جهــت حمایــت از بنگاه هــای کوچک و متوســط و 
مصــرف کننــدگان، در اقدامی جهادی، نمایشــگاه 
ســاالنه جهــاد کاال برگــزار می شــود، اظهــار کــرد: 
فرآیند اجرایی طرح حمایتی جهاد کاال به گونه ای 
و  تولیدکننــدگان  منافــع  کــه  شــده  برنامه ریــزی 

مصرف کنندگان توأمان حفظ می شود.
دیگــر  برخــالف  طــرح  ایــن  در  افــزود:  وی 

طرح های فروش اقساطی در سایر فروشگاه ها که 
۲۰ درصــد کاال از خریــدار بــه صورت نقــد و الباقی 
به صورت اقســاط با نرخ ســود ۳۶ درصد دریافت 
می شود، مشتری می تواند تمام یا بخشی از قیمت 
کاالی خریداری شــده را از تســهیالت بانکی با نرخ 
۱۸ درصد استفاده کند. وجه کاال به طور مستقیم 

به حساب تولیدکننده واریز می شود.
مدیــر اجرایــی جهــاد کاال با اشــاره بــه اینکه 
در این روش مشــکل نقدینگی واحدهای تولیدی 
مرتفع می شــود، تصریح کرد: در بستر جهاد کاال 
انتفــاع مصرف کننــده در خریــد کاالی بــا قیمــت 
مناسب توسط حذف واسطه ها به همراه دریافت 
کاال بــا کیفیــت مناســب، تضمیــن شــده و انتفاع 
تولیدکننده در تأمین نقدینگی و بازگشت سریع 
ســرمایه اســت و بــه منظــور جلوگیــری از انحراف 

تســهیالت بانکــی، پرداخــت تســهیالت در انتهای 
زنجیــره در زمــان تحویل کاال به مصرف کننده، به 

حساب تولیدکننده واریز می شود.
وی خطــاب بــه تولیدکننــدگان اقالمــی کــه 
در ســبد جهیزیــه قــرار می گیــرد، از جملــه لــوازم 
خانگــی، فــرش، لوســتر، مبلمــان و کاالی خــواب 
اعالم کرد: از تمامی بنگاه های کوچک و متوســط 
بــا  تــا  می شــود  دعــوت  حوزه هــا  ایــن  در  فعــال 
مشارکت در طرح ملی جهیزیه ایرانی و مشارکت 
در طــرح جهــادی در مســیر توســعه بنــگاه خود و 

اقتصاد کشور گام بردارند.
شــیری ادامــه داد: متأســفانه در اقدامــات 
مشــابه کــه عمدتاً بــا مداخله واســطه های حاضر 
در زنجیــره تأمیــن اجرایی می شــود، صرفــاً منافع 
واسطه ها مدنظر است و تولیدکننده برای ماندن 

در بــازار بایــد بخــش قابــل توجهــی از ســود خود 
را بــه این بخــش اختصاص دهــد و مصرف کننده 
نیــز کاالی مــورد نیاز را با ســود زیــاد و قیمت باال 

خریداری می کند.
وی تصریــح کــرد: جهــاد کاال همانطــور کــه 
از نامــش پیــدا اســت، اقدامــی جهــادی اســت که 
برای اصالح نظام تأمین و توزیع کاال با محوریت 

کاالی ایرانی بنیانگذاری شده است.
مدیر اجرایی جهاد کاال با بیان اینکه در فاز 
اول بــرای خریــد حضوری با حمایت وزیر صمت و 
سازمان صمت استان تهران، سالن های ۲۵ و ۲۶ 
نمایشگاه بین المللی تهران به این امر اختصاص 
داده شــده  اســت، تصریــح کــرد: عــالوه بــر ایــن 
مصرف کنندگان در دیگر نقاط کشور می توانند با 
مراجعــه به ســایت جهاد کاال محصــول مورد نظر 

خود را به صورت آنالین خریداری کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: امیدواریم با همراهی 
و حمایــت نهادهــای ذیربــط ایــن اقــدام جهــادی 
بــه دیگــر شــهرها نیــز تعمیــم داده شــود و مــردم 
در دیگــر شــهرها نیــز بتواننــد با همکاری شــورای 
سیاســت گــذاری ائمــه جمعــه کشــور بــه صــورت 
حضوری به نمایشــگاه جهاد کاال مراجعه و کاالی 

مورد نیاز را خریداری کنند.
شــیری بــا تاکید بــر اینکه فرصت مشــارکت 
در جهــاد کاال بــرای تمامــی تولیدکننــدگان ایرانی 
فراهم است، گفت: امیدواریم جهاد کاال بستری 
بــازار و متعاقبــاً گســترش تولیــد  بــرای توســعه 
محصــول ایرانــی باشــد و در نهایــت امکانــی برای 
عرصــه  بــه  متوســط  و  کوچــک  بنگاه هــای  ورود 

صادرات و درآمد ارزی را فراهم کند.

افزایــشتصاعدیقیمتبرنجدربازاربدوناینکه
ســودینصیبکشــاورزشــودهمیشــهموردبحث
بــودهوبهگفتهکارشناســانبایــدبرایکنترلاین
وضــعقیمــتتضمینــیراجایگزینخریــدتضمینی

اینمحصولکرد.
در ماه های اخیر قیمت برنج ایرانی به صورت 
تصاعــدی افزایــش یافتــه تــا جایــی کــه امــروز ایــن 
محصــول کــه بــه عنوان کاالی اساســی و مــورد نیاز 
مردم از آن یاد شده بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در 
بازارهــا معاملــه می شــود. یکی از نــکات قابل توجه 
در ایــن زمینــه ایــن اســت که در ســال های گذشــته 
قیمــت ایــن محصــول در اســتان های کشــت کننده 
آن ارزان تــر از ســایر اســتان ها بــود امــا امــروز دیگر 
تفاوتی قیمتی برای این محصول در بازارهای گیالن 
و مازنــدران بــه عنــوان تولیدکننــده برنــج بــا تهران، 

اصفهان و شیراز وجود ندارد.
آنچــه کــه بایــد بــه آن اشــاره شــود این اســت 
کــه شــالیکار هیچ نقشــی در ایــن افزایش قیمت ها 
نــدارد. حتــی در همــان روزهــای ابتدایــی برداشــت 
محصــول نیــز شــالیکار نقشــی در تعییــن قیمت هــا 
نداشــت و همیشــه پای دالالن و واسطه ها در میان 
بــود. شــاید یکــی از نکاتی که همیشــه کارشناســان 
ایــن حــوزه بــه آن اذعــان داشــتند ایــن بــوده کــه 

بایــد بــرای برنــج نیــز هماننــد چــای و گندم و ســایر 
محصوالت کشــاورزی قیمــت تضمینی خرید تعیین 
می شــد تا شــاید بــه این واســطه پــای دالالن بریده 
شــود. در واقــع این افزایــش قیمت ها هیچ ارتباطی 
بــه نهاده هــای تولید ندارد و این دالالن هســتند که 
بــرای ســود جویــی قیمــت برنــج را بعــد از خریــد از 

کشاورز افزایش می دهند.
خرید تضمینی برنج شــاید هر ســاله از ســوی 
دولت ها و متولیان امر دنبال شــده باشــد اما تا به 
امــروز کــه ســودی برای کشــاورز بــه دنبال نداشــته 
اســت و شــاید با توجه به شرایط امروز بازار برنج و 
افزایــش قیمت هایی که هیچ ســود و آورده ای برای 
شالیکار به دنبال ندارد نیاز باشد که مسئوالن امر 
جدی تــر بــه موضوع نــگاه کرده و راهــکاری عملی و 

تأثیرگذار برای آن ارائه شود.

کشاورزدرافزایشقیمتنقشیندارد
دبیــر انجمــن برنــج ایــران در گفت وگــو با مهر 
از  بیــش  دهــه گذشــته هرگــز  در  اینکــه  بیــان  بــا 
یک میلیــون تن برنج وارد کشــور نشــده بود، گفت: 
در حــال حاضر قیمــت برنج ایرانی و خارجی تفاوت 
چندانی ندارد و مصرف کننده گاهی ناچار می شــود 

ذائقه خود را تغییر دهد.

جمیــل علیــزاده شــایق با تأکید بــر اینکه نباید 
در ایــن میان کشــاورز را فدا کــرد چراکه هزینه های 
برنج اعم از کاشــت و داشــت و کود و بذر و تبدیل 
شــالی به برنج در ۶ ماه نخســت ســال به کشــاورز 
تحمیــل می شــود، اضافه کــرد: کشــاورز در افزایش 

بی رویه قیمت برنج هیچ نقشی نداشت.
وی با اشــاره به اینکه در سال گذشته بهترین 
نــوع برنج داخلی و بدون ناخالصی ۳۵ هزار تومان 
قیمــت داشــت، افــزود: کارخانه هــای شــالی کوبی و 
واســطه ها دلیــل اصلــی گرانی برنج هســتند چراکه 
کارخانه های شالی کوبی به جای فعالیت صنعتی در 

نقش بازاریاب و بازرگان هم عمل می کنند.

حمایتیکهدرحدحرفمیماند
روســتاهای  اهــل  شــالیکار  انصــاری،  احمــد 
صومعــه ســرا بــا اشــاره بــه اینکه کشــاورز همیشــه 
آســیب پذیر بوده و کمترین حمایت ها از آن شــده 
اســت، اظهــار کــرد: بیــش از ۳۵ ســال اســت کــه 
شالیکار هستم و در همه این سال ها قول حمایت 

شد اما تنها در حد همان حرف ماند.
وی با بیان اینکه کشاورز همیشه مجبور است 
بعــد از بــاال آوردن محصول بــا توجه به هزینه هایی 
پایین تریــن  بــه  را  داده دســترنج خــود  انجــام  کــه 

قیمت به دالل و واســطه بفروشــد، افزود: به نوعی 
می تــوان گفــت: تنهــا زحمــت کار کشــاورزی بــرای 
کشاورز می ماند بدون اینکه سودی عایدش شود.

این شــالیکار با اشــاره به افزایش سرســام آور 
قیمــت برنــج در بــازار گفــت: امــروز دیگــر کشــاورز 
برنجــی برای فــروش ندارند که تعیین کننده قیمت 
باشــد. هیــچ وقــت هــم با وجــود تحمــل هزینه ها و 
زحمت و سختی های بسیار برای محصولش تعیین 

کننده نبوده است.
وی با تأکید بر اینکه در این میان سود تنها به 
جیب دالل و واســطه می رود و دســتان کشــاورز از 
همیشــه خالی تر اســت، اضافه کرد: همین امســال 
هزینه هــای کشــت برنــج چنــد برابــر ســال گذشــته 

شده است.
انصــاری بــا بیــان اینکــه بــرای کشــت حــدود ۴ 
هــزار متــر مربــع زمیــن شــالیکاری بایــد بیــش از ۱۰ 
میلیون تومان هزینه کنیم، ادامه داد: قطعاً با این 
افزایش هزینه کشــت برنج در ســال های آتی برای 
کشــاورز به صرفه نبوده و شاهد فروش اراضی نیز 

خواهیم بود.
وی بــا تأکیــد بر اینکه دولت باید نگاه حمایتی 
ویژه ای به شــالیکاران داشــته باشــد، گفت: امسال 
بــرای هــر کارگــر نشــاکار حــدود ۶۵۰ تــا ۷۰۰ هــزار 

تومــان هزینــه کرده ایم و همه ایــن هزینه ها نیز به 
صــورت قــرض یــا وام از دیگــران بوده کــه به محض 
برداشت محصول باید آن را باز هم به قیمت ناچیز 

فروخته و این قرض ها را ادا کنیم.
این شــالیکار صومعه ســرایی تأکید کرد: ما نه 
در تعییــن قیمــت برنج دخیلیم نه در ســود آن تنها 

زحمت و سختی این کار برای ما می ماند.

قیمتتضمینی
بهجایخریدتضمینی

پژوهشــگر و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات 
کشــاورزی گیالن با اشــاره به اینکه امنیت غذایی به 
عنوان یکی از اهداف مهم، سرلوحه برنامه های کشور 
قــرار گرفتــه اســت، اظهــار کــرد: بخش کشــاورزی به 
دلیل داشتن نقش حیاتی در تأمین غذای مورد نیاز 
مــردم بــه عنوان زیربنای اصلــی تحقق امنیت غذایی 

از مهمترین بخش های اقتصادی محسوب می شود.
بــازار  اینکــه  بیــان  بــا  فــرد  هوشــیار  محمــود 
محصوالت اساســی کشاورزی به دلیل وجود برخی 
خصوصیــات و ویژگی هــای خــاص از جملــه فصلــی 
بــودن، حجیــم بــودن و فســاد پذیری، وابســتگی به 
شــرایط آب و هوایــی و یــا منطقــه ای بــودن تولیــد 

نســبت بــه محصــوالت صنعتــی دارای نوســان های 
و  عرضــه  در  نوســان  افــزود:  اســت،  چشــمگیری 
تقاضای این محصوالت باعث تغییرات قیمت و گاه 
تهدیــدی برای تولید محصوالت و امنیت غذایی یک 

جامعه و گاهی نیز منجر به بحران می شود.
وی بــا تأکیــد بر اینکه بخش کشــاورزی گیالن 
از مزیت های بالقوه طبیعی برخوردار بوده و نقش 
حساســی در امنیــت غذایــی جامعه بواســطه تولید 
محصــول برنــج دارد لــذا بیــش از ســایر بخش هــا 
نیازمنــد توجــه اســت، ادامــه داد: تولیــد برنــج بــه 
عنــوان اساســی ترین محصــول مــورد نیــاز جامعــه 
همــواره مــورد توجــه خــاص سیاســتگذاران بخــش 

کشاورزی بوده است.
پژوهشگر و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات 
کشــاورزی گیــالن بــا اشــاره بــه اینکه طــی یک دهه 
گذشــته اغلــب شــالیکاران بــا توجــه به شــرایط غیر 
مطمئــن آب و هوایــی، بحران آب و قیمت محصول 
پیش بینــی  آتــی  زراعــی  ســال  در  خــود  درآمــد  از 
مســاله  ایــن  کــرد:  اضافــه  نداشــتند،  مناســبی 
توانایــی شــالیکاران را در اجــرای تعهــدات مالــی در 
 ســال های آتی با خطر مواجه ســاخته از این رو، در
برنامه ریزی ها توجه به عوامل غیر قابل پیش بینی 

مانند قیمت محصول برنج ضروری است.

اعــالم ایــران اســتاندارد ملــی ســازمان رئیــس
کــردبررســیهایتصادفــیمرکزاندازهشناســی
واوزانایــنســازمانحاکــیازکمفروشــیدر
۴۱.۳5درصــدبرندهــاوواحدهایبزرگموجود

دربازاراست.
مهــدی اســالم پناه روزگذشــته در نشســت 
مشــترک پایش کم فروشــی ها با ســازمان حمایت 
و ســازمان تعزیــرات حکومتــی اظهــار کــرد: ایــن 
مطالعــه و پژوهــش با نمونه بــرداری از ۳۶۵ برند 

محصول در ۱۹ استان کشور انجام شده است.
وی گفــت: مصادیــق ایــن کم فروشــی ها در 
کاالهایی همچون چیپس و پفک و مواد شوینده 
گرفته تا در جایگاه های بنزین، سی ان جی، نان 
کیلویی و کارخانجات تولیدی نیز قابل مشــاهده 
فــوالد،  بــه کاالهــای همچــون خــودرو،  اســت و 

میلگرد و سیمان نیز رسیده است.

اســالم پناه بــا تاکیــد بــر اینکــه کــم فروشــی 
اســت،  شــده  جامعــه  اعتمــاد  ســلب  موجــب 
تصریح کــرد: در ایــن زمینــه نقض قانــون، تبصره 

و ماده نداریم، بلکه نقص عمل و اقدام داریم.
وی یــادآور شــد: پــس از تصمیــم شــجاعانه 
دولــت ســیزدهم در جراحــی اقتصــادی و اصــالح 
یارانه ها، شاهد بیشتر شدن میزان کم فروشی ها 
در جامعــه هســتیم و امــروز بــه یکــی از مطالبات 

اصلی جامعه تبدیل شده است.
وی بــر لــزوم اقــدام هماهنگ و منســجم در 
ایــن راســتا بین دســتگاه های ذیربــط تاکید کرد و 
گفــت: بر همین اســاس باید برش های اســتانی، 
همچنیــن برش هــای صنفــی و صنعتی مشــخص 

شود.
رئیــس ســازمان ملی اســتاندارد ادامــه داد: 
در این زمینه همچنین باید یک تصمیم مشــترک 

گرفت که آیا در ابتدا با واحدهای متخلف برخورد 
و آنهــا را پلمــپ کنیــم یا فرصــت ضرب االجلی به 

آنها برای اصالح رویه موجود داده شود.
وی تاکید کرد: اعتقاد به نظارت از منشاء و 

آغاز زنجیره داریم.
اســالم پناه بیان  کرد: این تصمیم، تصمیمی 
اســت که منجر به عدالت تولیدی و تقویت رویه 

حمایت از تولیدات داخلی خواهد شد.
این مقام مسوول با اشاره اینکه استان های 
تهــران و البــرز حــدود ۴۰ درصــد ســطح عرضــه 
کشــور را تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: برای 
اجرایی شــدن این مهم اســتان های تهران و البرز 
در گام نخست به عنوان نمونه و پایلوت انتخاب 

شده و طرح از این استان ها آغاز شود.
وی بــا اشــاره بــه اصــالح قیمتــی هفــت قلم 
کاال در مرحلــه نخســت که دولــت ما به ازای آنها 

یارانــه داد، پیشــنهاد کــرد: در مقولــه مبــارزه بــا 
کم فروشی از همین هفت قلم کاال آغاز کنیم.

قهــری  برخــورد  البتــه  خاطرنشــان کرد:  وی 
همــواره در آخریــن مرحله اســت  و در این راســتا 
اقــدام ویــژه را در جهــت تحقــق حقــوق  کمیتــه 
مصرف کننــدگان و رونــق تولید و رفع موانع تولید 
در دســتور کار داریم که در تالش اســت تا توازن 
پایــداری را بــرای انــواع محصــول و عــدم مردودی 

آنها در اوزان ایجاد کند.
اســالم پناه اظهــار کــرد: در مراحل بعدی نیز 
از ظرفیــت ســایر اقدامــات بازدارنده که در قانون 

پیش بینی شده، استفاده خواهیم کرد.
وی بیــان  کــرد: محصــوالت و فرآورده هــای 
لبنــی، شــوینده ها و غــالت و اقــالم وابســته در 
نخســتین مرحلــه در ایــن طــرح مورد پایــش قرار 

خواهند گرفت.

افزایشقیمتبرنجبهنامکشاورزبهکامدالل

رئیس سازمان ملی 
استاندارد ایران خبر 
داد: ثبت کم فروشی 
در ۴۱ درصد کاالها 

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

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

   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. 

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام شرکت فروسیلیس ایران )سهامی عام( رأس ساعت 9:00 
صبح روز سه شنبه مورخ بیست و یکم تیرماه 1401 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران خیابان آیت ا... طالقانی نبش خیابان شهید 
موسوی )فرصت( شماره 175 طبقه هشتم ساختمان شماره یک و با دستورجلسه 

زیر تشکیل خواهد شد.
دستورجلسه: 

1- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال 
مالی منتهی به 1400/12/29 و برنامه های آتی شرکت.

2- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص صورتهای 
مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 .

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 .
4- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود .

5- تصویب معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت .
6- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی 

منتهی به 1401/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان.
7- تعیین و تصویب پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 .

8- تعیین روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت .
9- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

توجه سهامداران گرامی را به نکات ذیل جلب می نماید: 
و  کرونا  با  مبارزه  ملی  1400/11/03ستاد  مورخ   184874 شماره  نامه  حسب   -1
ابالغیه شماره 121/166547مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور 
سهامداران در جلسات مجامع با شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید شامل 
رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک و ارائه کارت واکسن امکان پذیر خواهد بود. 
لذا از سهامداران محترم تقاضا می شود با مشاهدۀ آنالینِ جلسه مجمع از طریق 
لینک اینستاگرام  IFC_CO؛ و ارائه پرسش و نقطه نظرات از طریق شماره واتساپ 

2053489-0991 هیأت مدیره را در برگزاری شایسته مجمع یاری نمایند.  
نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم  یا  نماینده  برای سهامداران حقوقی:   -2
به شرط ارائه مدرک وکالت )اعم از عادی یا رسمی( و یا نامۀ نمایندگی با امضای 
صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی در سربرگ شرکت و حداکثر 1 روز قبل از 
برگزاری مجمع فوق آن را از طریق نمابر 72853170 – 021 و یا شماره واتساپ 
2053489-0991 ارسال و از ساعت 9:00 صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه 
اصل معرفی نامه و کارت شناسائی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت 
نمایند. )درج شناسه ملی و شماره ثبت سهامدار حقوقی و همچنین شماره ملی، 
شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و تلفن همراه نماینده معرفی شده در متن 

معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد(.

هیأت مدیره شرکت فروسیلیس ایران ) سهامی عام(  

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروسیلیس ایران )سهامی عام( 
ثبت شده به شماره 2044 و شناسه ملی 10861153704

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و یا 
نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
فروسیلیس ایران )سهامی عام(  که رأس ساعت 11:00 صبح روز سه شنبه مورخ بیست 
و یکم تیرماه 1401 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در 
تهران خیابان آیت ا... طالقانی نبش خیابان شهید موسوی )فرصت( شماره 175 طبقه 

هشتم ساختمان شماره یک  تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- اصالح ماده 19 اساسنامه شرکت و انطباق آن با مصوبه مورخ 1400/12/18 هیأت مدیره 
سازمان بورس و اوراق بهادار .

2- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام می  باشد. 

توجه سهامداران گرامی را به نکات ذیل جلب می نماید: 
1- حسب نامه شماره 184874 مورخ 1400/11/03 ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابالغیه 
شماره 121/166547 مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور سهامداران در 

جلسات مجامع با شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید شامل رعایت فاصله گذاری، 
استفاده از ماسک و ارائه کارت واکسن امکان پذیر خواهد بود. لذا از سهامداران محترم 
تقاضا می شود با مشاهدۀ آنالینِ جلسه مجمع از طریق لینک اینستاگرام IFC_CO؛ و 
ارائه پرسش و نقطه نظرات از طریق شماره واتساپ 2053489-0991 هیأت مدیره را در 

برگزاری شایسته مجمع یاری نمایند.  
2- برای سهامداران حقوقی: نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط 
ارائه مدرک وکالت )اعم از عادی یا رسمی( و یا نامۀ نمایندگی با امضای صاحبان امضای 
مجاز شخص حقوقی در سربرگ شرکت و حداکثر 1 روز قبل از برگزاری مجمع فوق 
آن را از طریق نمابر 72853170 – 021 و یا شماره واتساپ 2053489-0991 ارسال 
و از ساعت 11:00 صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت 
شناسائی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند. )درج شناسه ملی و 
شماره ثبت سهامدار حقوقی و همچنین شماره ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ 
تولد و تلفن همراه نماینده معرفی شده در متن معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد(.
هیأت مدیره شرکت فروسیلیس ایران ) سهامی عام(  

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فروسیلیس ایران )سهامی عام( 
ثبت شده به شماره 2044 و شناسه ملی 10861153704
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صادرات ۱۱۳ میلیون دالری 
پوشاک در سال ۱۴۰۰

نایــب رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه تولیــد و صــادرات 
نســاجی و پوشــاک ایران از صادرات ۱۱۳ میلیون دالری 

پوشاک به بازارهای هدف در سال گذشته خبر داد.
مجیــد نامــی در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: عمــده 
صــادرات بــه کشــور عــراق، همچنین کشــورهای آســیای 
میانه، حوزه خلیج فارس و افغانستان انجام شده است.
وی یــادآور شــد: در ســال ۹۹ صــادرات محصــوالت 
پوشاک نزدیک به ۷۰ میلیون دالر بوده است که از این 
نظر رشــد چشمگیری در سال ۱۴۰۰ حاصل شده است.

ایــن مقــام صنفــی بیان کــرد: آنچه موجب توســعه 
صــادرات می شــود، رقابت پذیــری تولیدات ایرانی اســت، 
امــا شــرایط به گونه ای اســت که نمی تــوان در بخش های 

مختلف به رقابت پرداخت.
وی تــداوم تحریم هــا را یــادآور شــد و گفــت: ایــن 
مســاله موجب شــده مواد اولیه و ماشــین آالت موردنیاز 
خطــوط تولیــد بــا قیمت باالتری در مقایســه با دیگر رقبا 

به دست تولیدکننده ایرانی برسد.
نامی ادامه داد: افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش 
هزینه های تولید و تداوم تحریم ها، مهم ترین مشــکالت 

چند سال اخیر فعاالن این صنعت بوده است.
وی با اشــاره به ممنوعیت واردات بیش از دو هزار 
قلم جنس در سال های گذشته با هدف مدیریت منابع 
ارزی کشور که پوشاک هم شامل آنها شد، اضافه کرد: 
بــا ایــن حــال پوشــاک قاچاق در همه ســال های گذشــته 
در بازار وجود داشــت و تولیدکنندگان داخلی همواره با 

رقبای خارجی مواجه بودند.
نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات 
کــرد: تفکــر  امیــدواری  ابــراز  ایــران  نســاجی و پوشــاک 
حمایــت از تولیــد بخــش خصوصــی از حالــت شــعارگونه 
خــارج شــده و بــا مدیریــت درســت و برنامه ریــزی بتــوان 
»افســانه  پیش تــر  گذاشــت.  ســر  پشــت  را  مشــکالت 
محرابی« سرپرســت دفتر صنایع منســوجات و پوشــاک 
وزارت صمت عنوان کرد: سال گذشته به علت مشکالت 
مربــوط بــه کرونــا و تحریــم در برخــی از رشــته کاالهای 

بخش پوشاک با کاهش اندک تولید روبه رو بودیم.

خبـــــــــــــــــر

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
اســتان تهــران با بیــان اینکه صــادرات تخم 
مــرغ به افغانســتان از یــک هفته قبل آغاز 
شده است، گفت که صادرکنندگان منتظر 
تخم مــرغ  صادراتــی  تعرفــه  حــذف  ابــاغ 

هستند.
ناصر نبی پور در گفت وگو با مهر با اشاره به 
اینکه صادرات تخم مرغ از حدود یک هفته 
قبل آغاز شده است، گفت: این صادرات از 
مقصد مشــهد به افغانســتان در حال انجام 
اســت. به گفته وی، تاکنون حدود ۸۰۰ تن 

تخم مرغ از کشور صادر شده است.
بیــان  بــا  خصوصــی  بخــش  فعــال  ایــن   
تعرفــه  حــذف  بــازار  تنظیــم  ســتاد  اینکــه 
امــا  صادراتــی تخم مــرغ را تصویــب کــرده 

اول  معــاون  از ســوی  ایــن مصوبــه  هنــوز 
رئیــس جمهــوری بــه گمــرکات ابالغ نشــده 
اســت، گفــت: بــا توجه بــه افزایــش قیمت 
تمــام شــده تولیــد در داخل کشــور، مزیت 
از  بازارهــای جهانــی  در  رقابتــی تخم مــرغ 
بیــن رفتــه و در صــورت حــذف تعرفــه تــازه 
به حالت ســر به ســر )نه ســود و نه زیان( 
خواهیــم رســید و در برخــی مــوارد نیــز بــا 

زیان تولیدکننده همراه اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه اصلــی تریــن دلیــل ایــن 
نیــز کاهــش حجــم مــازاد تولیــدی  مســاله 
اســت که با آن مواجه هستیم، اضافه کرد: 
مرغــداران عنوان می کنند در صورتی که هر 
چه زودتر این مصوبه ابالغ نشود، صادرات 

را متوقف خواهند کرد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: »مصوبه ای دریافت 
پــس چک هــای برگشــتی و  ایــن  از  کــه  کردیــم 
بدهی ها مانع دریافت تســهیات تولیدکنندگان 

نخواهند شد.«
ســید جــواد ســاداتی نژاد در همایــش نقــش 
تشــکل های بخش کشــاورزی در گام دوم انقالب 
که به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی 
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: زمانی که در کمیســیون 
کشــاورزی بودم تا به امروز همچنان اعتقاد دارم 
که بخش کشاورزی مردمی ترین و خصوصی ترین 
بخش اقتصادی کشور است و باید به تشکل ها و 
اتحادیه های مربوطه نقش و وظایفی داده شــود، 
زیرا آنها  برخواســته از مردم هســتند و می توانند 

مشکالت این حوزه را رفع کنند.
طــرح  ســوم  مرحلــه  در  داد:  ادامــه  وی 
بــه بخــش  کــه  یارانه هــا هســتیم  مردمی ســازی 
تولیدکننــدگان مرتبط اســت. قبــل از اجرای طرح 

کشــاورزی  بخــش  تشــکل های  و  اتحادیه هــا  بــا 
جلســاتی برگــزار شــد و دغدغه هــای آنها شــنیده 
شــد. بــا قــدرت پیگیــر دغدغه ها و رفع مشــکالت 

آنها هستیم.
وزیــر جهــاد کشــاورزی اضافــه کــرد: تامیــن 
ســرمایه در گــردش و خریــد مــازاد محصــوالت از 
موضوعاتی بود که تشکل ها بیان کردند و ما نیز 

پیگیر رفع آن هستیم.
وی در ادامــه بــه تســهیالت تخصیــص داده 
و  کــرد  اشــاره  مرغــداران  و  دامــداران  بــه  شــده 
گفــت: ۲۰ هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای 
تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است که امکان 
دریافت آن وجود دارد. اگر چه گرفتن تســهیالت 
از بانــک کار ســختی اســت امــا بانــک کشــاورزی 

تالش می کند تا به این کار سرعت بخشد.
تاکنــون  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ســاداتی نژاد 
۲۵ هــزار نفــر بــرای دریافــت تســهیالت ثبت نام 

کرده انــد، گفــت: یکــی از مهمتریــن موانــع بــرای 
دریافت تسهیالت، چک های برگشتی و بدهی ها 
بــود کــه در آن مورد هم مصوبــه گرفتیم و از این 
به بعد بدهی و چک های برگشــتی مانع دریافت 

تسهیالت نخواهد شد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی در رابطــه بــا مــازاد 
تولیــد نیــز گفــت: شــرکت پشــتیبانی امــور دام و 
ســازمان تعــاون روســتایی اقــدام بــه جمــع آوری 
مازاد تولیدات کرده اند. از ۲۰۰۰ تن مرغ منجمد 
کــه قبــال خریــداری می شــد بــه ۸۰۰ تــن مــرغ در 
روز گذشــته رســیدیم. ایــن یعنی مرغ هــای مازاد 
جمع آوری شده است. تخم مرغ های مازاد نیز به 

همین صورت خریداری می شود.
ســاداتی نژاد تصریــح کــرد: خریــد قــراردادی 
هم در دستور کار است که در این خصوص قرار 
اســت بــا کمــک اتحادیه هــا و تشــکل ها اقدامــات 

الزم را انجام دهیم.

وی همچنیــن بــه کشــاورزی قــراردادی نیز 
اشــاره کــرد و گفــت: امســال تــالش داریــم در 
حوزه گندم اقداماتی که از گذشته به جا مانده 
را پیــش ببریــم. بخــش خصوصــی باید پــای کار 
بیاید تا بتوانیم کل گندمزارها را تحت پوشــش 
شــرکت های  از  دراوریــم.  قــراردادی  کشــاورزی 
کشــاورزی  کــه  می کنیــم  درخواســت  بــزرگ 
قــراردادی را در همــه بخش هــا فعــال کننــد تــا 
کشــاورز ما از روز اول مشــتری خود را بشناسد 

و از او حمایت شــود.
بــه گفتــه وی هر کاری کــه در بخش دولتی 
انجــام دهیــم بــا ضریــب ۱۰ برابــر تشــکل هــا و 
اتحادیه هــا آن را مطلــوب تــر انجــام می دهنــد. 
امیدواریــم آنچــه را کــه در ذهــن داریــم یعنــی 
واگــذاری حــوزه بــازار بــه اتحادیه ها زودتــر انجام 

شود.
ســاداتی نژاد در ادامــه گفــت: یکــی از دالیل 

نگرانــی واگــذاری بــازار بــه بخــش خصوصــی این 
اســت کــه گفتــه می شــود بیــن تولیدکننــدگان و 
مصرف کننــدگان تفــاوت گذاشــته می شــود. ولــی 
واقــع  در  مصرف کننــده  از  حمایــت  بزرگتریــن 
حمایت از تولیدکننده اســت. چون وقتی تولیدی 

نباشد عمالً قیمت گذاری معنا ندارد.
وی عنــوان کــرد: برخــی احســاس می کننــد 
ممکــن اســت تشــکل ها از تولیــد حمایــت کنند و 
مصرف کننده جا بماند. ولی اینطور نیست، زیرا 
اگر قیمت به درستی تعیین نشود مصرف کننده 

هم وجود نخواهد داشت.
گفــت:  پایــان  در  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
امیدواریــم در گام دوم انقــالب با برجسته ســازی 
نقش اتحادیه و تشکل ها بتوانیم  وظایف خود را 
انجام دهیم و با واگذاری وظایف به اتحادیه ها و 
ایجاد اعتماد متقابل به  ســمت رشــد و توسعه و 

تجاری سازی بخش کشاورزی پیش رویم.

در حالــی طــی ماه های گذشــته برخی مســئوالن 
از واردات لکوموتیــو خبــر داده اند که عبداللهی، 
ریلــی  حمل ونقــل  شــرکت های  انجمــن  عضــو 
می گوید واردات لکوموتیو تولیدکنندگان داخلی 

را نابود می  کند.
اســفندماه ســال گذشــته معاون حمل ونقل 
وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه این کــه در 
مســافران  بــه  قطــار   ۴۵۰۰ امســال  عیــد  ایــام 
ســرویس دهی کردند که در مقایســه با ایام عید 
ســال ۱۴۰۰ حــدود ۷.۵ درصــد کاهــش را نشــان 
می دهد در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه 
دلیــل این کاهش چیســت، گفته بــود: لکوموتیو 
یکــی از عوامــل محدودکننده ناوگان حمل و نقل 
ریلــی اســت برای ارتقای این ظرفیــت با همکاری 
وزارت صمــت و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی 

لکوموتیو مورد نیاز را وارد خواهیم کرد.
شــهریار افنــدی زاده با بیان اینکه در کشــور 
مــا مپنــا را داریــم که ظرفیت اســمی تولید ۱۰۰ تا 
۱۵۰ لکوموتیــو در ســال را دارد افــزود: بر اســاس 
بــرآورد صــورت گرفته تا 3 ســال آینده ما به ۹۰۰ 
دستگاه لکوموتیو نیاز داریم بنابراین حدود ۷۵۰ 

دستگاه را از طریق واردات تامین خواهیم کرد.
معــاون حمــل و نقــل وزیــر راه و شهرســازی 
توضیــح داد: قــرار اســت وزارت صمــت امکانــات 
الزم را برای تجار فراهم کرده تا بتوانند اقدام به 
واردات لکوموتیو بکنند با این کار طی ســه ســال 
آینــده مشــکل کمبــود لکوموتیــو برطــرف خواهــد 

شد.

تفاهم ایران و روسیه در حوزه 

حمل ونقل
در ادامــه اواســط اردیبهشــت مــاه امســال 
مدیرعامــل راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران بــا 
اشــاره به گفت وگو درباره تکمیل راه آهن رشت- 
آســتارا، اصــالح و برقــی ســازی خــط ریلــی اینچه 
بــرون - گرمســار و تامیــن بخشــی از لکوموتیــو 
مــورد نیــاز کشــور با طرف روســی، گفته  بــود:  با 
افزایــش تنش روســیه و غــرب و کاهش مبادالت 
فــی مابیــن، حجــم تجــارت روســیه با کشــورهای 

آسیایی و آفریقایی افزایش می یابد.
ســید میعــاد صالحــی افــزود: بــا توجــه بــه 
موقعیــت خــاص جغرافیایــی ایــران کــه اصطالحا 
چهــارراه تجــارت جهانــی اســت و نیــز تنش هــای 
رو بــه افزایــش روســیه بــا اروپــا و امریکا، شــاهد 
افزایــش تمایــل مقامات این کشــور به گســترش 
همکاری هــا بــا جمهــوری اســالمی ایــران در حوزه 

ترانزیت هستیم.
وی با تاکید بر استقبال ایران از این موضوع 
گفــت:  امیدواریــم با اســتفاده از فرصــت تاریخی 
پیــش آمــده، بتــوان حداکثــر منافع را بــرای ملت 
ایــران بدســت آورد، نبایــد اجــازه دهیــم ایــن بــار 
نیــز فرصت تاریخی به دلیل اهمال و سســتی ها، 
موقعیت نشناســی ها و احیانا نفوذها، از دســت 

برود.
یــادآور شــد:  راه آهــن  مدیــر عامــل شــرکت 
بدحســابی های  از  روســیه،  راه آهــن  مقامــات 
سال های گذشته راه آهن ایران در پرداخت نشدن 
بدهی هــا گالیــه داشــتند و ایــن هــم یکــی دیگــر از 

میراث به جا مانده از دوره های قبل برای ماست.

 خطر واردات لکوموتیو
برای تولید داخلی

در همیــن حــال عضــو انجمــن شــرکت های 
جزئیــات  این کــه  بیــان  بــا  ریلــی  حمل ونقــل 
واردات  بــرای  شهرســازی  و  راه  وزارت  برنامــه 
لکوموتیــو بی اطالعــم، گفــت: واردات لکوموتیــو 
تولیدکننــدگان داخلــی )مپینــا و البــرز نیــرو( را از 

بین می برد.
قاســم عبداللهی افزود: وقتی ظرفیت تولید 

داخل داریم، دلیلی برای واردات وجود ندارد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه موتــور 
تولیــد داخــل  لکوموتیو هــای  اســتفاده شــده در 
موتــور  کــرد:  تصریــح  می شــود،  تامیــن  کجــا  از 

لکوموتیو هــای پارس 33 وارداتی و از کشــور کره 
جنوبی تامین می شود.

وی بیــان کــرد: اگــر دولــت به دنبــال واردات 
لکوموتیــو اســت ایــن کار را بــه بخــش خصوصــی 

بسپارد تا تمام انتقال فناوری را انجام دهد.
تولیــد  دربــاره  نیــز  جــاری  مــاه  اوایــل  وی 
لکوموتیــو در داخل کشــور گفته بــود:  با توجه به 
مباحــث مربوط به تحریم هــا و تامین منابع مالی 
ارز، برنامه تولید لکوموتیو ایرانی )پارس 33( در 

دستور کار قرار گرفت.
وی بــا بیــان این که ایــن لکوموتیو مخصوص 
حمــل بــار 33۰۰ اســب بخار قــدرت دارد،  افزود: 
در زمــان حاضــر بیــش از درصــد ارزش ریالی این 

لکوموتیو در کشور داخلی سازی شده است.

وی با بیان این که کارخانه البرز نیرو توانایی 
تولیــد ماهانــه یک دســتگاه از این نــوع لکوموتیو 
کــه ضریــب بهره بــرداری آن به طــور میانگیــن ۸۸ 
درصد اســت را دارد، تصریح کرد: در ســال ۱۴۰۰ 
شرکت های بخش خصوصی ۴۰ درصد بار شبکه 
ریلــی کشــور را جابجــا کردنــد که بــرای اولین بار 

این اتفاق افتاده است.
عضــو انجمن شــرکت های حمل ونقــل ریلی 
بــا اشــاره بــه حمایــت دولت ســیزدهم از توســعه 
زیرســاخت های حمل ونقــل ریلــی کشــور،  یــادآور 
پــارس 33 حداقــل ۲۵  ایرانــی  لکوموتیــو  شــد: 
درصــد زیــر قیمــت لکوموتیوهای خارجــی،  هزینه 
تمــام شــده تولیــد دارد کــه بــرای شــرایط کنونــی 

کشور تولید آن بسیار مقرون به صرفه است.

وزیر جهاد کشاورزی: چک های برگشتی و بدهی ها مانع دریافت تسهیات 
تولیدکنندگان نمی شود

عبداللهی، عضو انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی: 
واردات لکوموتیو، تولیدکنندگان داخلی را نابود می  کند

بازارچه های مرزی مشترک با 
پاکستان راه اندازی می شود

بنابــر اعام رئیس کل ســازمان توســعه تجــارت ایران، 
راه انــدازی بازارچــه هــای مــرزی مشــترک بــا پاکســتان 
بــا همــکاری دولت پاکســتان و اســتانداری سیســتان و 

بلوچستان در حال پیگیری است.
به گزارش ســازمان توســعه تجارت ایــران، علیرضا 
پیمان پــاک در کارگاه آموزشــی تجــارت بــا پاکســتان بــا 
تاکیــد بــر اهمیــت بــازار ایــن کشــور بــرای ایــران، گفت: 
در حــال حاضــر ســهم دو کشــور از بــازار ۱۹۰ میلیــارد 
دالری موجــود، ناچیــز اســت و همیــن موضــوع ضرورت 

برنامه ریزی برای افزایش این سهم را نشان می دهد.
وی بــا اشــاره به بــازار ۷۰ میلیارد دالری پاکســتان 
افزود: صادرات این کشور در سال گذشته، ۲۲ میلیارد 
دالر و واردات آن ۴۸ میلیــارد دالر بــوده اســت کــه در 
جمهــوری  دالری  میلیــارد   ۱۲۰ خارجــی  تجــارت  کنــار 
اســالمی ایران، بازار ۱۹۰ میلیارد دالری ایجاد شــده؛ اما 
ســهم دو کشــور از این بازار تنها حدود ۱.۶ میلیارد دالر 

و غیرقابل قبول است.

معــاون وزیــر صمت با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
و  تجــارت  توســعه  ســیزدهم،  دولــت  سیاســت های 
همکاری با کشــورهای منطقه و همســایه است، افزود: 
در ایــن راســتا کشــور پاکســتان از چنــد منظر بــه عنوان 
یکی از کشــورهای اصلی هدف جمهوری اســالمی ایران 
انتخــاب شــده ایــن کشــور از نظــر مذهبــی و فرهنگــی 
قرابت نزدیکی با ما دارد و مرزهای طوالنی، فرصت های 
متعــددی را در راســتای همــکاری دو کشــور فراهم کرده 

است.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران با اشــاره 
بــه مکمــل بودن اقتصاد ایران و پاکســتان گفت: یکی از 
موضوعــات مهمی که ســازمان توســعه تجــارت ایران به 
جــد پیگیــر آن اســت و نقــش مهمــی در افزایش تجارت 
دو کشــور دارد، راه انــدازی بازارچه هــای مــرزی مشــترک 
و تقویــت آن اســت کــه بــا همــکاری و همراهــی دولــت 
پاکســتان و اســتانداری سیســتان و بلوچســتان در حال 

پیگیری است.
پیمان پــاک بــا بیان اینکه ایجاد دفتــر مراکز تجاری 
ســازمان  اصلــی  سیاســت های  از  پاکســتان  کشــور  در 
توســعه تجارت ایران اســت، گفت: اســتفاده از ظرفیت 
بخــش خصوصــی بــرای ارائــه خدمــات مدیریــت شــده 
اعــم از خدمات توســعه بازار، خدمــات گمرکی، خدمات 
لجســتیک و ترخیص کاال و پشــتیبانی هایی که می توان 
از تجــار در زمینــه مســائل حقوقــی، پیگیــری دعــاوی، 
قابــل  بســیار  کــرد،  و صــدور ضمانت نامــه  ارز  انتقــال 

اهمیت است و در اولویت پیگیری قرار دارد.
معــاون وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه در هشــت ماه 
گذشته، هشت مرکز تجاری با این رویکرد ایجاد کردیم، 
گفــت: برنامه ریزی شــده این مراکــز، ۷۰ محور خدماتی 
تعریف شــده را به تجار جمهوری اســالمی ایران و تجار 
کشورهای هدف ارائه دهند و هدف این است که وقتی 
تاجــر وارد کشــور مقصــد می شــود، ســرگردان نباشــد و 

بتواند کلیه خدمات را از این دفاتر دریافت کند.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر بــرای راه اندازی این 
دفتر در پاکســتان موافقت اولیــه ای را دریافت کرده ایم 

و ایجاد این مراکز در دست اقدام است.

صادرکنندگان، منتظر حذف تعرفه 
صادراتی تخم مرغ
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تنظیم راهبردهای آینده 
 شرکت ملی نفت ایران
با نگاه به برنامه کالن 

توسعه در کشور
از تقدیــر بــا ایــران نفــت ملــی شــرکت مدیرعامــل
شــرکت ایــن هیأتمدیــره ســابق اعضــای تالشهــای
در مهمــی نقــش فکــر اتــاق عنــوان بــه هیأتمدیــره
سیاســتگذاریوهدایتگریدرشــرکتبرعهدهدارد
وتنظیمراهبردهایآیندهشرکتملینفتبانگاهبه
برنامــهکالنتوســعهدرکشــورازجملــهبرنامــههفتم
توســعهکــهدرحــالتدویــناســتازمســیربررســیو

همفکریهیأتمدیرهبایدعبورکند.

بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــرکت ملی نفت 
ایران، محسن خجسته مهر در نشست تکریم و معارفه 
اعضــای ســابق و جدیــد هیأت مدیــره ایــن شــرکت کــه 
یکشــنبه برگزار شــد، با اشاره به اهمیت جایگاه اعضای 
هیأت مدیــره در رونــد سیاســتگذاری و تصمیم گیــری در 
شــرکت، افــزود: هیأت مدیــره بخش مهمــی از وظایف را 
در شــرکت و وزارت نفــت برعهــده دارد و ایــن بــه دلیــل 

نظر خبرگی و کارشناسی اعضای آن است.
بــه  دائــم  هیأت مدیــره  اعضــای  کــرد:  تصریــح  او 
فکــر رشــد و توســعه شــرکت هســتند و بــرای پیشــرفت 
و پیشــبرد اهــداف تــالش می کننــد و الزم اســت تــا از 
اقدام هــا و فعالیت هــای اعضــای پیشــین هیأت مدیــره 
قدردانــی کنــم. نایب رئیــس هیأت مدیــره شــرکت ملــی 
نفــت افزود: اخذ تصمیمات درســت و نظــارت بر اجرای 
صحیح و درست این تصمیمات از سوی ارکان شرکت و 
همچنین دفاع از حاکمیت شرکتی  به عنوان یکی دیگر 

از وظايف هیأت مدیره مطرح است.
در بخــش پایانــی ایــن نشســت اعضــای پیشــین 
هیأت مدیــره اقدام هــا و نــکات مختلــف را مطــرح کردند 
گــودرزی،  زهــرا  تالش هــای  و  خدمــات  از  پایــان  در  و 
ســیدصالح هنــدی، ســعید خوشــرو و اکبــر ســهیلی پور 
تقدیــر و هرمــز قالونــد، کریــم زبیــدی، ســید حجت الــه 
علم الهــدی، محمدرضــا نقیبــی و محمد روســتا به عنوان 
اعضــای اصلــی و فــرخ علیخانــی و فریــدون کردزنگنــه 
به عنــوان اعضــای علی البــدل هیأت مدیــره شــرکت ملــی 

نفت ایران معارفه شدند.
الزم بــه ذکــر اســت، ســال گذشــته نیز وزیــر نفت 
در حکمی محســن خجســته مهر را به عنوان نایب رئیس 
هیأت مدیره شــرکت ملی نفت ایران منصوب کرده بود. 
در ترکیــب هیأت مدیــره شــرکت ملــی نفــت ایــران وزیــر 

نفت به عنوان رئیس هیأت مدیره حضور دارد.

ایران، زمینه های الزم برای 
تشکیل کنفرانس مشترک 

 با کشورهای حاشیه
خلیج فارس را دارد

دســتیاروزیــرامــورخارجــهبــهظرفیتهــاوزمینههای
شــکلگیــریکنفرانسمشــترکباکشــورهایحاشــیه
خلیــجفــارساشــارهوخاطرنشــانکــردکــهایــرانبــه
انــدازهکافــیابــزاروامکانــاتداردکــهبــا۱۵کشــور

کنفرانسمشترکیرابرگزارکند.
بــه گــزارش ایســنا، عبــدهللا ســهرابی در خصــوص 
تشــکیل کنفرانس مشــترک با کشــورهای حاشیه خلیج 
فــارس و عربســتان بــرای رفع دغدغه هــای بین المللی با 
اشاره به اظهار نظر وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر 
اینکــه در برابر زیاده خواهی های طرف مقابل از ابزارها 
و اقتدارمــان اســتفاده می کنیــم و در برابر رفتار منطقی 
طــرف مقابــل در چارچوب منطقی ابتــکارات و ایده های 
خــود را ارائــه می دهیــم، گفــت: در حــوزه غــرب آســیا و 
همســایگان شــرایط ویــژه ای داریــم زیرا برای نخســتین 
بــار نیســت کــه آژانــس بین المللــی اتمــی بــدون رعایت 
شان یک سازمان بین المللی، اقدام سیاسی علیه ایران 

انجام می دهد.
او در  برنامه »بدون خط خوردگی« رادیو گفت وگو 
کــرده  بازرســی  ایــران  مراکــز  از  بارهــا  آژانــس  افــزود: 
اســت؛ امــا وقتــی در ایران هســتند یک حــرف می زنند و 
هنگامــی کــه بــه آژانس بــاز می گردند تحت فشــار البی 

صهیونیست ها حرف دیگری می زنند.
دســتیار وزیر امور خارجه در ادامه از اهتمام ویژه 
دولــت بــرای همــکاری با همســایگان گفت و بیــان کرد: 
بعــد از وقــوع انقــالب اســالمی در ســال ۵۷ نخســتین 
دولتی که انقالب را به رســمیت شــناخت کشــور کویت 
و پس از آن نیز کشور قطر بود. دولت سیزدهم با یک 
نگاه و رویکرد جدید به همسایگان روی کار آمده است.
ســهرابی بــه ظرفیت هــا و زمینه هــای شــکل گیــری 
کنفرانــس مشــترک با کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس 
اوپــک گازی، ســازمان  کــرد: ســازمان  عنــوان  و  اشــاره 
کنفرانــس اســالمی و شــورای همــکاری خلیــج فــارس از 
جملــه ســازمان ها و بســترهایی هســتند کــه در منطقه 

وجود دارد.
او بــا بیــان ایــن موضــوع کــه ایران با شــش کشــور 
همســایه خــود همکاری هــای امنیتی امضا کرده اســت، 
گفــت: تنگــه هرمــز یــک جایــگاه اســتراتژیک در منطقه 
دارد زیــرا بیــش از ۴۰ درصــد انــرژی دنیــا از این منطقه 
مبادلــه می شــود و اساســا غــذای بخش زیــادی از مردم 
وابســته بــه ایــن تنگــه اســت کــه در اختیــار جمهــوری 

اسالمی ایران است.

اخبـــــــــــــــــار

دردیــداروزیــرارتباطــاتوفنــاوریاطالعــات
کشــورمانوهمتــایونزوئالیــیبــرایتشــکیل
کارگروهمشــترکتوافقومقررشــددرآیندهای
نزدیــکتوافقنامــهایدرزمینــهگســترشروابط
درحــوزهارتباطــاتوفنــاوریاطالعــاتامضــا

شود.
به گزارش وزارت ارتباطات،  عیسی زارع پور 
بــا تأکیــد بــر اینکــه دو کشــور جمهــوری اســالمی 
ایــران و جمهــوری بولیــواری ونزوئــال در طــول ۲۰ 
داشــته اند  کم نظیــری  راهبــردی  روابــط  گذشــته 
گفــت: همان طــور کــه ریاســت محتــرم جمهــوری 
هیئــت  اخیــر  ســفر  جریــان  در  ایــران  اســالمی 
عالی رتبــه ونزوئــال بــه کشــورمان تأکیــد کردنــد، 
کشــورمان بــه دنبــال گســترش روابــط بــا کشــور 
ونزوئــال اســت و خرســندم کــه با امضــای قرارداد 
راهبــردی ۲۰ ســاله مســیر توســعه همکاری های 

دوجانبه بین دو کشور تسریع شده است.
کاری  حوزه هــای  تشــریح  بــه  ادامــه  در  او 
اســالمی  جمهــوری  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت 
ایران پرداخت و بر این موضوع تأکید کرد که هر 
یک از این حوزه ها به ویژه توسعه زیرساخت های 
اطالعــات و صنعــت  فنــاوری  توســعه  ارتباطــی، 
فضایــی به طــور جداگانــه می توانند به ســرفصلی 
آغــاز همکاری هــای مشــترک دوجانبــه در  بــرای 

زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات تبدیل شود.
کــه  کــرد  تأکیــد  ادامــه  ارتباطــات در  وزیــر 
زمینــه  اطالعــات می توانــد  فنــاوری  و  ارتباطــات 
گســترش روابط به ویژه میان ملت های دو کشور 
را فراهم کند و در این رابطه می توان گروه کاری 
و  داد  تشــکیل  معاونــان  از  متشــکل  مشــترکی 
زمینه هــای کاری را بررســی کرد و ذیل توافقنامه 
۲۰ ســاله به یک توافقنامه همکاری مشــترک در 

حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات دســت پیدا 
کرد.

معــاون  نــازارس،  آلفــرد  فــردی  ادامــه  در 
رئیس جمهــوری و وزیــر ارتباطات ونزوئال با تأکید 
بــر اینکــه برای کاراکاس توســعه روابــط راهبردی 
بــا جمهــوری اســالمی ایــران در همــه زمینه هــا از 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت گفــت: بــرای ما 
جــای شــگفتی دارد کــه جمهــوری اســالمی ایــران 
باوجودآنکــه در طــول ۴۰ ســال گذشــته تحــت 
شــدیدترین تحریم هــا قــرار داشــته توانســته بــه 
مطلوبــی  بســیار  دســتاوردهای  و  پیشــرفت ها 

به ویژه در حوزه علم و فناوری دست پیدا کند.
او افزود: باعث افتخار است که بتوانیم در 
زمینه های مشــترک همکاری داشــته باشــیم و در 
حوزه های توسعه ای مبتنی بر ارتباطات و فناوری 
اطالعات شاهد گسترش روابط دوجانبه باشیم. 
ازایــن رو بســیار عالقه مندیــم تا از تجربیات شــما 

در این حوزه استفاده کنیم.

دوره  داد:  ادامــه  ونزوئــال  ارتباطــات  وزیــر 
جدید روابط دو کشور باید محصول داشته باشد 
کــه این محصول می تواند یک طرح ارتباطاتی در 
حوزه های مختلف باشــد که هم حوزه اقتصادی، 
هم حوزه سیاســی و هم حوزه فنّاوری را شــامل 
شــود؛ بنابراین بسیار مشتاق هستیم به دستور 
فنــاوری  و  ارتباطــات  حــوزه  در  مشــترک  کار 

اطالعات دست پیدا کنیم.
اســاس  ایــن  بــر  کــرد:  تصریــح  نــازارس 
دیجیتــال،  حکمرانــی  همچــون  حوزه هایــی 
ارتباطــی،  زیرســاخت های  توســعه  رگوالتــوری، 
ایجــاد و راه انــدازی پلتفرم هــای بومی و مشــترک 
و همکاری های دوجانبه در زمینه توسعه فناوری 
اطالعــات در پارک هــای فنــاوری اطالعــات در هر 
دو کشــور می تواند به سرفصل های همکاری های 

دوجانبه دو کشور تبدیل شود.
وزیــر  معاونــان  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
ارتباطات به تشریح حوزه های کاری و زمینه های 
ابــراز  و  پرداختنــد  آتــی  همکاری هــای  مشــترک 
امیــدواری کردنــد که به زودی بــا تدوین و امضای 
توافقنامه همکاری های دوجانبه، شــاهد توسعه 
روابــط دو کشــور در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری 

اطالعات باشیم.
عیســی  شــب  یکشــنبه  اســت؛  گفتنــی 
صــادق  همــراه  بــه  ارتباطــات،  وزیــر  زارع پــور، 
عباســی شاهکوه، رئیس سازمان تنظیم مقررات 
رئیــس  رادیویــی، حســن ســاالریه،  ارتباطــات  و 
ســازمان فضایــی و ســید محمدامیــن آقامیــری، 
آلفــرد  »فــردی  بــا  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
نازارس« معاون رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات 
و »خورخــه مارند« رئیس دفتر رئیس جمهوری و 

رئیس رگوالتوری ونزوئال دیدار و گفت وگو کرد.

ســخنگویشــوراینگهبانخبردادکــه»طرحدو
فوریتــیشــفافیتقــوایســهگانه،دســتگاههای
اجراییوسایرنهادها«بهمجلسبرگرداندهشد.
بــه گــزارش ایســنا، هــادی طحــان نظیف در 
نشســت خبــری خــود بــا موضــوع نتیجه بررســی 
ســه گانه،  قــوای  شــفافیت  فوریتــی  دو  »طــرح 
دســتگاه های اجرایی و ســایر نهادها« گفت: این 
طــرح، در جلســات شــورای نگهبان مورد بررســی 
قــرار گرفــت و براســاس ایــن بررســی ها نســبت 
بــه برخــی مــواد آن اشــکاالت و ابهاماتــی وجــود 
داشت و جهت اصالح به مجلس شورای اسالمی 
بازگردانــده می شــود. البتــه ایــن ایــرادات در برای 

مشــمولین و ســازوکار اجرایی آن اســت نه اصل 
شفافیت.

او در تشریح اشکاالت طرح گفت: در ماده 
۱ که در مورد مشــمولین طرح اســت چند اشکال 
یــا ابهــام وجود دارد کــه یکی از موارد آن در مورد 
نحوه نگارش ماده و تکرار مشــمولین به نام های 
مختلــف اســت. در بنــد ۲-۱ این ماده نیز اســامی 
برخی صندوق ها دقیق ذکر نشــده، مثال صندوق 

عشایری نداریم.
در  داد:  ادامــه  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ماده ۲ که در مورد شــفافیت دســتگاه ها صحبت 
شــده نیز ابهاماتی داشــتیم. هم چنین در ماده ۱ 

برخی مشــمولین دســتگاه های خصوصی هستند 
که الزام شرکت های خصوصی به شفافیت مغایر 
قانــون اساســی اســت. در شــورای نگهبــان خــط 
قرمزمــان جایــی اســت کــه حقــوق مــردم تضمین 

نشده باشد.
طحان نظیف بیان کرد: درباره انتشــار آرای 
قطعی دادگاه های انقالب که در این طرح شفاف 
شــده است بحثی در شــورای نگهبان داشتیم که 
انتشــار بعضی رای ها ممکن اســت، منافی عفت 
باشد و افکار عمومی را جریحه دار کند به همین 
دلیــل ایــرادی گرفته شــد. در مــورد ماده ۳ که در 
مورد شفافیت فرایند تصمیم گیری مثل شفافیت 

آرا و مشــروح مذاکــرات اســت حکمــی راجــع بــه 
مجمــع تشــخیص مصلحت نظام داریــم که طبق 
قانــون، مقررات مجمع را باید خود مجمع تعیین 
کند و از این بابت مغایر با قانون اساسی است. 
هم چنیــن بایــد مواردی که جنبــه امنیتی دارد نیز 

در نظر گرفت.
او در پایــان گفــت: مــا در بحــث شــفافیت 
اطالعــات نهادهــا هم اکنــون قوانینــی داریــم کــه 
نســبت این مصوبه با قوانین موجود مورد ســوال 
و محــل ابهــام بــود چه بســا که ایــن قوانین حتی 
متن دقیق تری دارند و شــمول آن ها دقیق تر ذکر 
شــده اســت. عــالوه بر ایــن، تذکراتی نیز نســبت 

بــه ایــن مصوبــه وجــود داشــت بــه عنــوان مثــال 
عناویــن برخــی صندوق ها باید دقیق تر ذکر شــود 
و تذکــرات دیگــر که به شــکل مفصــل به مجلس 
منعکس می شــود. هم چنین حســب اعالم هیات 
عالــی نظــارت بــر سیاســت های کلــی نظــام، ایــن 
هیــات نیــز بخش هایــی از مصوبــه را مغایــر بــا 
سیاســت های کلی می داند کــه ما ایرادات خود و 

هیات را به مجلس اعالم می کنیم.

رئیسجمهــوریبــاتاکیــدبــراهمیــتحفــظ
منزلــتوکرامــتنخبــگانودانشــگاهیانو
لــزومتوجــهبهمعیشــتآناناظهــارکردکه
بخشهــایاجرایــیمرتبطحتمــابایددراین
زمینهبکوشــندودرراســتایحفظوتقویت
گام نخبــگان کرامــت و منزلــت و جایــگاه

بردارند.
بــه گزارش ایســنا، آیت هللا ســیدابراهیم 
از  بهره گیــری  اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  رئیســی 
تــوان کارشناســی نخبــگان و دانشــگاهیان در 
نظــام حکمرانــی، تصریــح کــرد کــه مهم اســت 
ســازوکارهای کارآمــدی بــرای شــکل گیری یــک 
رابطه موثر میان دولت و نهاد علم فراهم شود 
تــا بتوانیــم کامــال مســئله محور از تــوان علمــی 

مراکز دانشگاهی و نخبگانی بهره ببریم.
در ایــن نشســت مقــرر شــد؛ کارگروهی 
بــا محوریــت مرکــز بررســی های اســتراتژیک 
ریاســت جمهوری تشکیل شــود تا با مشارکت 
دانشــگاهیان و مقامــات اجرایــی، روش هــای 
مناســب عملــی و ســریع الوصول اجرایی برای 
بهره منــدی بهتــر از تــوان علمــی و تحقیقاتــی 
دانشــگاه ها در دولــت را ارائــه و تحقق آنها را 

پیگیری کنند.
او در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر اهمیــت 
جذب و بهره گیری از توان کارشناسی و علمی 
نخبــگان و دانشــگاهیان در نظــام حکمرانــی، 
طراحی ســازوکارهایی برای تســهیل و تحکیم 
ارتبــاط دولــت بــا شــبکه نخبگانــی کشــور را 
ضــروری خوانــد و گفــت: ایــن مهــم اســت که 
ســازوکارهای کارآمــدی بــرای شــکل گیری یک 

رابطــه موثــر میــان دولــت و نهــاد علــم فراهم 
شــود تا بتوانیم کامال کاربردی و مسئله محور 
از توان علمی و پژوهشی مراکز دانشگاهی و 

نخبگانی بهره ببریم.
ضــرورت  بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــوری 
و  دانشــگاهیان  و  نخبــگان  جایــگاه  تکریــم 
توجــه بــه دغدغه هــای آنها خصوصــا در حوزه 
معیشــت، افــزود: چنانچــه ضعــف و کاســتی 
قانونــی در مســیر برطــرف کــردن دغدغه های 
طریــق  از  بایــد  دارد  وجــود  کشــور  نخبــگان 
تدویــن الیحــه و تقدیم آن به مجلس شــورای 

اسالمی پیگیری شود.
فرهیختــگان  نخبــگان،  گفــت:  رئیســی 
و اعضــای هیــات علمــی بایــد بــدون دغدعــه 
معیشــت و تامیــن زندگــی، بــه ایفــای نقــش 
مهــم خــود در امر آمــوزش و تربیــت نیروهای 

متخصص و متعهد و کارآمد بپردازند.
جمعی از روســای دانشــگاه های کشور و 
تعــدادی از مســئوالن اجرایــی در نشســتی به 
ریاســت آیت هللا دکتر ســیدابراهیم رئیســی، 
راهکارهــای بهره گیــری حداکثــری از ظرفیــت 

نخبگان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
روســای  از  شــماری  جلســه  ایــن  در 
دانشــگاه ها ضمن طــرح دغدغه ها، نگرانی ها 
و چالش های موجود در اســتفاده و بکارگیری 
ظرفیت های مراکز علمی، آمادگی دانشگاه ها 
و اعضــای هیات هــای علمی را برای مشــارکت 
در حــل مســائل و کمــک بــه تامیــن نیازهــای 
و  پژوهشــی  و  کشــور در عرصه هــای علمــی 

فناوری اعالم کردند.

از گاز و نفــت مشــترک میدانهــای توســعه
بهمــوازات ســیزدهم دولــت مهــم اولویتهــای
افزایــشصادراتنفتاســتکــهبرنامهویژهای
بــرایآنتــدارکدیــدهشــدهتــاهرچــهبیشــتر
درمســیرحفــظمنافــعملیایرانگامبرداشــته
شــود.منافعیکــههرکــدامازدولتهــاوظیفــه
صیانتازآنهارادرتولید،توسعهونگهداشت

عهدهدارهستند.
طبــق  نفــت،  وزارت  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
اعــالم جــواد اوجــی، وزیــر نفــت، تکمیل توســعه 
و  اســت  واجبــات  اهــم  از  مشــترک  میدان هــای 
میدان هــای مشــترکی کــه تــا امروز به ســراغ آنها 
تکلیــف  تعییــن  ســیزدهم  دولــت  در  نرفته انــد، 
می شــوند. در ایــن زمینــه نیز برنامــه مدونی برای 

تکمیل توسعه میدان های مشترک داریم.
گســتردگی میدان هــای نفــت و گاز در ایران 
ســبب شــده برخی از این میدان ها با کشــورهای 
همســایه مشــترک باشــد و نیمــی از میدان هــا در 
طرف ایران و نیمی دیگر در طرف کشور همسایه 

قرار بگیرد.
ایــران در تمامــی ســال های پــس از انقــالب 
جدیــدی  کشــف  هرســال  جنــگ،  دوران  از  غیــر 
داشــته و در ایــن مــدت در مجمــوع ۷۳ میــدان 
مشــتمل بــر ۳۶ میــدان نفتی و ۳۷ میــدان گازی 
کشف شده که از این میان، بخش زیادی میدان 

مرزی و مشترک بوده اند.
 ۲۸ حداقــل  داشــتن  اختیــار  در  بــا  ایــران 
میدان مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه 
از جملــه ۱۸ میــدان نفتــی، چهــار میــدان گازی و 
۶ میــدان نفــت و گاز، یکــی از معدود کشــورهای 
جهــان بــا ایــن تعداد ســاختار مشــترک اســت. از 
این ۲۸ میدان، ایران با عراق ۱۲ حوزه مشــترک، 
بــا امــارات ۷ مخــزن مشــترک، بــا قطــر و عمــان 
هرکدام دو مخزن مشــترک و با عربستان، کویت 
و ترکمنســتان هرکــدام یــک مخزن مشــترک دارد 
و بــه عبارتــی حدود ۵۰ درصــد ذخایر گاز طبیعی 
ایران در مخازن مشترک است. از این رو مطالعه 
و شــناخت تمامی ابعاد سیاســی، فنی، اقتصادی 
و حقوقی توســعه مخازن مشترک هیدروکربوری 
بــا تأکیــد بر مدیریــت صیانتی مخــزن، از اهمیت 
و ضــرورت برخــوردار اســت و دولــت ســیزدهم با 
توجــه بــه حیاتــی بــودن این مســئله بــرای منافع 
کشور، آن را در صدر اولویت های خود قرار داده 

است.
بــه ایــن ترتیــب، کارگــروه راهبــری مخــازن 
مشــترک نفــت و گاز بــا ابــالغ مدیرعامل شــرکت 

ملی نفت ایران تشکیل شده است.

در ابالغیــه مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت 
ایــران خطــاب به مدیــران عامل شــرکت های تابع 
و مدیران و رؤسای واحدهای ستادی این شرکت 
بــه اســناد باالدســتی،  بــا اســتناد  آمــده اســت: 
کشــور،  توســعه  پنج ســاله  برنامه هــای  قوانیــن 
به ویــژه سیاســت های کلــی نظــام ابالغــی مقــام 
معظم رهبری در زمینه صیانت از منافع ملی در 
مخازن مشــترک نفت و گاز، همســو با برداشــت 
حداکثــری از میدان هــای مشــترک نفــت و گاز و 
اولویت دهی به برنامه ها و اقدام های اکتشــافی، 
توســعه ای و تولیــدی در شــرکت ملــی نفت ایران 
و به منظــور اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای 
ستادی و عملیاتی و همکاری تمامی کارشناسان، 
نخبــگان و صنعتگــران، کارگــروه راهبــری مخازن 

مشترک نفت و گاز تشکیل می شود.

محدودهفعالیتکارگروه
تمامــی  شــامل  کمیتــه  فعالیــت  محــدوده 
فعالیت هــای مرتبــط بــا مخــازن مشــترک تولیدی 
و  توســعه  حــال  در  مشــترک  میدان هــای  و 

توسعه نیافته نفت و گاز و ظرفیت های اکتشافی 
هیدروکربنــی مــرزی خواهــد بــود و اهــم شــرح 
تولیــدی،  میدان هــای  حــوزه  ســه  در  وظایــف 
توســعه ای و ظرفیت های اکتشــافی هیدروکربنی 
مرزی موارد تدوین و ابالغ سیاســت ها، برنامه ها 
و نقشه راه توسعه و تولید از میدان های مشترک 
پیاده ســازی  بــر  نظــارت  و  تدویــن  گاز،  و  نفــت 
به کارگیــری  و  فنــی  دانــش  توســعه  راه  نقشــه 
فناوری هــای نــو برای افزایش ضریب برداشــت از 
میدان های مشــترک به منظور افزایش برداشت و 
حداکثرســازی سهم کشور، برنامه ریزی با رویکرد 
اولویــت تولیــد از مخــازن مشــترک در برنامه های 
کوتاه مــدت ســاالنه و بلندمــدت، اولویت دهی به 
طرح های اکتشــافی، تولیدی، حفظ و نگهداشــت 
و توســعه ای میدان هــای مشــترک نفــت و گاز در 
انســانی،  منابــع  تخصیــص  و  برنامه هــا  تدویــن 
مالی، دکل، تجهیزات و دیگر منابع و فرآیندهای 
تصمیم ســازی و تصمیم گیــری، نظــارت بر حســن 
و  توســعه ای  و  اکتشــافی  پروژه هــای  اجــرای 
برنامه های تولیدی میدان های مشترک، تدوین و 

نظــارت بــر حســن اجــرای برنامه جامع اکتشــافی 
مــرزی کشــور  نواحــی  بــرای پوشــش دهی همــه 
)خشــکی و دریــا(، تدویــن و پیاده ســازی راهــکار 
و فرآیندهــای نظــارت و رصــد دائمــی فعالیت هــا 
توســعه ای  و  تولیــدی  اکتشــافی،  برنامه هــای  و 
مشــترک  میدان هــای  در  همســایه  کشــورهای 
به منظــور حراســت از منافــع ملــی، پیگیری ایجاد 
و نظارت بر فعالیت های کمیته های مشترک فنی 
میدان هــا بــا کشــورهای همســایه با هــدف تولید 
متعــادل و متناســب و جلوگیــری از رقابت هــای 
منفــی مخــرب، ایجــاد ســامانه مرکــزی تولیــد و 
اکتشــاف،  برنامه هــای  و  فعلــی  فعالیت هــای 
توسعه و تولید میدان های مشترک برای مدیریت 
متمرکــز و ایجــاد کارگروه های فنی بــرای ارزیابی، 
تصمیم ســازی و تهیه و تدوین گزارش های منظم 

۶  ماهه خواهد بود.

راهبرییکپارچهفعالیتها
نشست های کمیته به صورت منظم زیر نظر 
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران و عضویــت 

مدیــران ســتادی و شــرکت های تابــع و بــا رویکرد 
و  تصمیم گیــری  برنامه ریــزی،  سیاســت گذاری، 
راهبری یکپارچه فعالیت ها و انسجام بخشــی به 
فعالیت های گســترده زنجیره اکتشــاف، ارزیابی، 
توســعه و تولیــد در میدان هــای مشــترک نفــت و 
گاز تشــکیل خواهــد شــد. مدیریت هــای ســتادی 
و مدیــران عامــل و هیئت مدیره شــرکت های تابع 
موظــف بــه اجــرا و پیگیــری تصمیم هــای کمیته و 

ارائه گزارش عملکرد خواهند بود.
بدون شک تشکیل کارگروه راهبری مخازن 
مشــترک نفــت و گاز می تواند به انســجام هرچه 
بیشــتر فعالیت هــا در مســیر تکمیــل و توســعه 

میدان های مشترک نفت و گاز بینجامد.
بــر  اوجــی  جــواد  کــه  هدف گــذاری  همــان 
آن تأکیــد داشــته و در برنامــه خــود بــرای وزارت 
و  حفــظ  توســعه،  اکتشــاف،  ســرفصل  در  نفــت 
نگهداشت تولید )نفت، گاز و میعانات( با اولویت 
میدان هــای مشــترک برنامه هایــی همچون تعیین 
تکلیف اکتشاف، توسعه، تولید و نگهداشت توان 
تولیــد از میدان هــای مشــترک نفتــی و گازی اعــم 
از توســعه نیافتــه و قدیمــی در نواحــی خشــکی و 
دریا، ایجاد بستر مناسب و ارائه مشوق های الزم 
به منظــور جــذب ســرمایه و تأمیــن مالــی توســعه 
و تولیــد از میدان هــای مشــترک، رفــع و اصــالح 
رویه هــای موجــود ماننــد اصــالح نــوع قراردادها و 
شــیوه مناقصات با هدف بهبود وضعیت توســعه 
و افزایــش و نگهداشــت تــوان تولیــد بــا اولویــت 
میــدان  توســعه  تکمیــل  مشــترک،  میدان هــای 
گازی پــارس جنوبــی، اجــرای برنامه های گســترده 
نگهداشــت توان تولید میدان گازی پارس جنوبی 
و تعییــن تکلیــف فشــارافزایی ایــن میــدان، تهیــه 
طــرح جامــع بــه همــراه پیش بینــی منابــع مالــی 
موردنیاز به منظور بازســازی و نوســازی تأسیسات 

تولید نفت و گاز مورد اشاره قرار گرفته است.
جواد اوجی در برنامه پیشنهادی به مجلس 
شــورای اســالمی با اشــاره به  عدم تعیین تکلیف 
توســعه و تولیــد میدان هــای مشــترک نفت و گاز 
تصریــح کــرد: به منظــور تعییــن تکلیــف، تکمیل/ 
توســعه و تولید حداکثری از میدان های مشــترک 
نفتــی و گازی مهــم در نواحــی خشــکی و دریایــی 
اقدام مؤثری صورت نگرفته اســت و در ســال ۹۲ 
نسبت به فسخ برخی قراردادهای سرمایه گذاری 
خارجی و داخلی اقدام شده است که برای مثال 
به فســخ قرارداد خارجی توســعه میدان مشترک 
توســعه  قراردادهــای داخلــی  و  آزادگان جنوبــی 
 A فــاز ۱۱ میــدان مشــترک پــارس جنوبی و فــرزاد

می توان اشاره کرد.

توافقایرانوونزوئالبرایگسترشروابط
درحوزهارتباطاتوفناوریاطالعات

رئیسی:بخشهایاجرایی
باتمامتوانبرایتقویتمنزلت

نخبگانبکوشند

برگشتطرحشفافیتبهمجلس

تشکیلکارگروهراهبریمخازنمشترکنفتوگاز
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 بیمه خاورمیانه
ملزم به افزایش سرمایه

در پــی الــزام بیمــه مرکــزی، بیمــه زندگــی خاورمیانــه 
سرمایه خود را افزایش می دهد.

بــه گــزارش روابــط 
مدیرعامــل  عمومــی، 
بیمــه زندگــی خاورمیانه 
الزام بیمه مرکزی مبنی 
بر افزایش ســرمایه این 
شــرکت تا مبلــغ 2،400 
مــورد  را  ریــال  میلیــارد 

اشاره قرار داد.
نــوروزی  مهــدی 

اظهــار داشــت: در پــی ایــن الــزام اختیار انجــام افزایش 
سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده در 20 آذرماه 

1400 به هیات مدیره شرکت تفویض شد.
وی ادامه داد: بر این اساس شرکت قصد دارد تا 
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه، نســبت 
بــه انجــام افزایــش ســرمایه از مبلــغ 2،200 میلیــارد 
ریــال بــه مبلــغ 2،400 میلیــارد ریــال از محــل ســود 

انباشــته اقدام کند.

توانگری بیمه کارآفرین 
افزایش می یابد

بیمه کارآفرین با افزایش سرمایه 262 درصدی در نظر 
دارند که توانگری مالی خود را افزایش دهد.

بــه گزارش روابط عمومــی، هیئت مدیره بیمه کارآفرین 
توجیهــی  گــزارش 
افزایش ســرمایه خود را 
بــه حســابرس و بازرس 
ارائــه  شــرکت  قانونــی 

داد.
بــر اســاس ایــن شــرکت 
بیمــه  شــرکت  ســرمایه 
از 9 هــزار و  کارآفریــن 
بــه  504 میلیــارد ریــال 

21 هزار و 504 میلیارد ریال افزایش می یابد.
ایــن افزایــش ســرمایه 262 درصدی از محل ســود 

انباشته صورت می گیرد.
از دالیــل افــزوده شــدن 12 هــزار میلیــارد ریــال به 
سرمایه شرکت به منظور اصالح ساختار مالی، افزایش 
ســهم نگهداری، گســترش بــازار اتکائی قبولــی، افزایش 
توانگــری مالــی و افزایــش ســرمایه گــذاری در صنایــع 

مختلف عنوان شده است.

بیمه پاسارگاد در مسیر 
افزایش سرمایه 90 درصدی

بیمه پاسارگاد از محل سود انباشته 90 درصد افزایش 
سرمایه میدهد.

الفباخبــر،  گــزارش  بــه 
پیــرو تصمیمــات مجمــع 
العــاده  فــوق  عمومــی 
شــرکت بیمــه پاســارگاد 
مــاه  آبــان  دهــم  در 
ســال گذشــته، افزایش 
ســرمایه ایــن شــرکت از 
20 هــزار و 412 میلیارد 

ریــال بــه 81 هــزار و 648 میلیــارد ریــال مــورد تصویــب 
قرار گرفت.

مقــرر شــد کــه این افزایش ســرمایه از محل ســود 
انباشــته، ســایر اندوخته هــا بــه منظــور حفــظ نســبت 
توانگری مطلوب شرکت و به تبع آن حفظ مجوز قبولی 

اتکایی صورت گیرد.
مزبــور،  افزایــش ســرمایه  دوم  انجــام مرحلــه  در 
سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد از 30 هزار و 618 میلیارد 
ریــال بــه 58 هــزار و 174 میلیــارد و 200 میلیــون ریــال 

افزایش می یابد.
این افزایش ســرمایه از محل ســود انباشــته، سایر 
اندوخته هــا بــه منظــور حفــظ نســبت توانگــری مطلــوب 
شــرکت و بــه تبــع آن حفــظ مجــوز قبولی اتکایــی انجام 

می پذیرد.

افزایش سقف وام قرض الحسنه 
نیکان پست بانک

ســقف وام قرض الحســنه نیکان پســت بانــک ایران به 
مبلغ 2۵0 میلیون ریال افزایش یافت.

گــزارش  بــه 
پســت  روابط عمومــی 
بــر  بنــا  ایــران؛  بانــک 
امــور  مدیریــت  اعــالم 
بازاریابــی  و  اســتانها 
پســت بانــک ایــران، در 
راستای حفظ و افزایش 
قیمــت  ارزان  منابــع 
در باجه هــا و پرداخــت 

وام قرض الحســنه بــه جامعــه روســتایی، ســقف وام 
قرض الحســنه نیــکان از مبلــغ 100 میلیــون ریــال بــه 
مبلــغ 250 میلیــون ریــال افزایــش یافتــه اســت که در 
ارقــام 50، 100، 150، 200 و 250 میلیــون ریالــی قابل 

پرداخت است.
قرض الحســنه  وام  بازپرداخــت  مــدت  همچنیــن 

نیکان از 24 ماه به 36 ماه افزایش یافته است.
گفتنــی اســت: اجــرای ایــن طــرح از ابتــدای آذرماه 
سال 1398 آغاز شده است که عالوه بر کمک به تامین 
مالــی و قــدرت خریــد مشــتریان، موجب افزایــش منابع 

باجه های بانکی و درآمدهای کارمزدی آنها می شود.
شــایان ذکر است: با توجه به استقبال باجه های بانکی 
روســتایی پســت بانک ایران از طرح وام قرض الحســنه 

نیکان، طرح مذكور تا پایان سال 1401 تمدید شد.

کوتاه از بانک و بیمه

تاثیر فضای مجازی در 
تبلیغات شرکت های بیمه 

اســتفاده از فضاهــای دیجیتــال می توانــد بــه افزایــش 
تبلیغــات  اثرگــذاری  رفتــن  بــاال  و  مخاطبــان  گســتره 

شرکتهای بیمه کمک کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه ســرمد، مهــدی 
جلســه  در  مهــدوی 
کارگــروه روابــط عمومی 
بیمه گــران  ســندیکای 
ایــران ضمــن خیر مقدم 
روابــط  مدیــران  بــه 
شــرکت های  عمومــی 
امــروز  گفــت:  بیمــه، 
حــوزه ارتباطات و روابط 
عمومی، جایگاه ویژه ای 
در ســازمان ها پیــدا کــرده کــه نشــان دهنده اهمیت این 

بخش است.
عضــو هیــات مدیــره و قائم مقــام مدیرعامــل بیمه 
ســرمد افــزود: تحــوالت دنیای دیجیتــال، ایجاب می کند 
کــه در حــوزه روابط عمومــی و تبلیغــات تغییراتی ایجاد 
شود و روابط عمومی ها بیش از پیش از ظرفیت فضای 
دیجیتال، برای پیشبرد اهداف سازمان خود بهره ببرند.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از این فضا می تواند 
بــه افزایــش گســتره مخاطبــان و بــاال رفتــن اثرگــذاری 

تبلیغات کمک کند.
مهــدوی بــا اشــاره بــه اهمیــت روابــط عمومــی در 
ســازمان ها گفــت: حوزه روابط عمومــی نه تنها هزینه بر 
نیست، بلکه جنبه سرمایه گذاری دارد و باید نقش این 

حوزه در سازمان ها و جامعه بهتر تبیین شود.
وی افــزود: یکــی از وظایــف روابط عمومــی در کنار 
فعالیــت تبلیغاتــی، ایجــاد آگاهــی در جامعــه اســت که 
ایــن حــوزه می تواند در صنعت بیمه کشــور با هم افزایی 
میان همه شرکت های بیمه اتفاق بیفتد و ما می توانیم 
و  بزنیــم  رقــم  را  مناســب تری  اقدامــات  هــم،  کنــار  در 
بــر محدودیت هــا غلبــه کنیــم و اســتفاده از فضاهــای 
دیجیتــال می توانــد بــه افزایش گســتره مخاطبــان و باال 

رفتن اثرگذاری تبلیغات کمک کند.
جلسه کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران 
ایــران بــا حضــور مدیر روابــط عمومی ســندیکا و مدیران 
روابط عمومی شــرکت های بیمه به میزبانی بیمه سرمد 

برگزار شد.

مراسم اهدای جوایز باشگاه 
مشتریان بانک ایران زمین 

برگزار شد 
مراســم اهدای جوایز جشنواره باشگاه مشتریان بانک 
ایران زمین با عنوان گل یا پوچ با حضور معاون فناوری 
انســانی، ســرمایه  توســعه  امــور  مدیــران   اطالعــات، 
 امور شــعب اســتان ها،
امــور حراســت، مدیران 
مناطق یک و دو استان 
تهــران، روســای ادارات 
دبیرخانه هیــأت مدیره 
و  مدیریــت  حــوزه  و 
توســعه نرم افزار بانک 
ایران زمین، مدیرعامل 
شــرکت آرمــان وفــاداری آریــا و جمعــی از مشــتریان و 

برندگان جشنواره برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی؛ در این مراســم فرهاد 
اینالوئــی معــاون فنــاوری اطالعــات بانــک ایــران زمیــن 
دارایی بانک را وجود مشــتریان وفادار دانســت و گفت: 
مفهــوم بانــک و مشــتری تغییــر کــرده اســت. تــا قبل از 
ســال 1380 بانک هــا را بــا مقیــاس بزرگــی و کوچکــی و 

تعداد مشتریان و شعب ارزیابی می کردند.
زمیــن  ایــران  بانــک  اطالعــات  فنــاوری  معــاون 
افــزود: در دهه هشــتاد بانک هــای خصوصی وارد نظام 
اقتصــادی کشــور شــدند و تقســیم بنــدی جدیــدی بــا 
عنــوان بانک هــای دولتــی و خصوصی با مزایــا و معایب 

آن صورت گرفت.
بانکــی  نظــام  در  را  بانــک  یــک  موفقیــت  اینالویــی، 
آینــده، چابکــی آن بیــان کــرد و گفــت: چابکــی بانــک 
یعنــی جایــی کــه مشــتری مراجعــه کند و ســرویس ها 
را بــا بهتریــن شــرایط و کیفیــت در ســریع ترین زمان 

دریافت کند.

پرداخت ۳۱۵ میلیارد ریال 
 تسهیالت بدون ضامن

در بانک کشاورزی
بانــک کشــاورزی تاکنــون بالغ بــر ۳۱۵ میلیــارد ریال از 
طریق شــیوه اعتبارســنجی بــه 6۵۱ متقاضی وام بدون 
ضامــن پرداخــت کــرده 

است.
بهبهانــی  فریــدون 
مدیــره  هیئــت  عضــو 
در  کشــاورزی  بانــک 
گفتگــو با خبرنگار ایبنا، 
پرداخــت  بــه  اشــاره  بــا 
تســهیالت خرد با شیوه 
اذعــان  اعتبارســنجی 
داشــت: ســالیان ســال اســت که اعطای تســهیالت خرد 
بــدون ضامــن را در بانــک کشــاورزی عملیاتی کــرده ایم 
و اکنــون تمرکــز بیشــتری داریم تا ایــن موضوع در بانک 

کشاورزی به خوبی عملیاتی شود.
وی در پایــان بیــان کــرد: بانــک کشــاورزی تاکنــون 
بالغ بر 315 میلیارد ریال از طریق شــیوه اعتبارســنجی 
بــه 651 متقاضــی وام بدون ضامن پرداخت کرده اســت 
و بــا توجــه بــه تاکیــد وزارت اقتصــاد، در ماه هــای آتــی 

عملکرد بسیار باالتری خواهیم داشت.

کوتاه از بانک و بیمه

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:

رئیس ســابق کانون صرافان از پیشی گرفتن 
عرضــه ارز حاصــل از صادرات بــر تقاضا خبر 
داد و روند کاهش ارز در بازار غیررســمی را 

ناشی از این اتفاق دانست.
احمد لواسانی در گفت وگو با خبرگزاری 
فــارس، در مــورد وضعیــت بــازار ارز بــه ویــژه 
نــرخ ارز در بــازار غیرمتشــکل گفــت: با توجه 
به بررسی های به عمل آمده و مدیریت بانک 
دیــروز صــادر  از  کــه  بخشــنامه ای  و  مرکــزی 
شــده، در حــال حاضــر شــرکت های صرافی با 
توجه به توانمندی خود در مورد تهیه و خرید 
ارز بــه صــورت اســکناس از صادرکننده اقدام 

می کنند.
وی گفــت: بانــک مرکــزی از روز گذشــته 
به صرافی ها اجازه داده اســت که بر اســاس 
توانمندی خود بتوانند ارز صادرکنندگان را به 

صــورت اســکناس و بــا نرخ توافقــی خریداری 
کننــد و همــان ارز را در باجــه فــروش خــود 
به متقاضیان و بر اســاس ســرفصل ســایر به 
صــورت عمومــی بــه ازای هــر نفــر حداکثــر 2 

هزار دالر یا 2 هزار یورو عرضه کنند.
لواســانی در مــورد قیمــت دالر گفت : در 
حال حاضر قیمت دالر در بازار آزاد 32400 تا 
32450 تومان است البته برخی از صرافی ها 
بــه صــورت خودجوش بــه 32300 تومان هم 

می فروشند.
گفــت:  صرافــان  کانــون  ســابق  رئیــس 
بررســی رونــد نشــان می دهــد عرضــه ارز بــر 
تقاضــای آن پیشــی گرفتــه و در ســاعت های 
آینــده نتایــج بهتــری در ایــن زمینــه خواهیــم 

داشت.
جلســه  مــورد  در  ادامــه  در  لواســانی 

صرافــان بــا بانــک مرکــزی گفــت: بــا توجــه به 
اینکه مدیریت بازار ارز با بانک مرکزی است، 
اســتفاده از نقطــه نظــرات فعــاالن بــازار ارز و 
صرافــان قطعــا می توانــد راهگشــا باشــد.کما 

اینکه در گذشته هم این گونه بوده است.
وی افــزود: بــا توجــه بــه حضــور میدانــی 
رئیــس کل بانــک مرکــزی در صرافی هــا، قطعا 
نقطــه نظــرات فعــاالن بــازار و صرافی ها مورد 

استفاده رئیس کل قرار می گیرد.
رئیــس ســابق کانــون صرافــان در مــورد 
مداخلــه بانــک مرکزی در بــازار ارز هم گفت:  
به هر حال تکلیف بانک مرکزی اســت که در 
شــرایط عــدم تعــادل مداخلــه کنــد، هــر زمان 
کــه بــازار رو بــه پایین اســت و از تعادل خارج 
می شــود، بازارســاز ورود پیدا می کنــد و ارز را 
از بــازار خریــداری می کنــد، بنابرایــن بــا توجه 

بــه افزایــش اختیارات بانــک مرکزی قطعاً این 
مداخله تأثیرگذار است.

کــرد:  تصریــح  حــال  عیــن  در  لواســانی 
دستگاه های دیگر هم باید وظایف ذاتی خود 
را انجــام دهنــد، به عنوان مثال اطالع رســانی 
در صدا و ســیما باید شــفاف باشــد و مردم را 

از نظر ذهنی به آرامش برساند.
در  ارزی  تکانه هــای  اثــر  مــورد  در  وی 
ســال های گذشــته گفت: تکانه های ارزی طی 
ســال های گذشــته در دو بخــش اقتصــادی و 
غیــر اقتصــادی اثر داشــته در بخش اقتصادی 
عواملــی ماننــد نقدینگــی و تــورم در بــازار ارز 
تأثیــر داشــته و در بخــش غیراقتصــادی هــم 
عوامل بیرونی مانند مسائلی که در مذاکرات 
رد و بدل می شود به هر حال بی تأثیر نیست 

و قطعا تأثیرگذار است.

بــا توجــه بــه اینکــه اوراق ارزی بــه صــورت 
شــرکت ها  مالــی  تامیــن  بــرای  و  پــروژه ای 
منتشــر می شــوند می توان پیش بینی کرد که 
صنایع صادراتی بورســی در ردیف اول هدف 

سرمایه گذاری این پروژه ها باشند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا( اوایــل خرداد ماه بانــک مرکزی به طور 
رســمی اعالم کرد که برای نخســتین بار، طرح 
انتشــار اوراق ارزی را در دستور کار قرار داده 

است.
چنــدی بعــد رئیــس کل بانــک مرکــزی در 
جدیــد  دولتــی  اوراق  ایــن  ســازوکار  تشــریح 
گفــت: »انتشــار اوراق ارزی پــروژه ای اســت، 
یعنی پروژه ای برای این اوراق تعریف می شود 
کــه هــم درآمــد ارزی و هــم بازده قابــل قبول 
داشته باشد تا بتواند بازپرداخت را هم ارزی 

انجام دهد.«
اوراق  ســود  دربــاره  صالح آبــادی  علــی 
در  ارزی  اوراق  »ایــن  داشــت:  اظهــار  ارزی، 
یعنــی  اســت  شــده  تعریــف  پــروژه ای  قالــب 
نخســت پــروژه تعریــف و ســپس اوراق ارزی 
برای تأمین مالی آن پروژه منتشر می شود.«

وی بــا اشــاره بــه مشــخص بــودن زمــان 
پــروژه ادامه داد: »سررســید اوراق، بســته به 
پــروژه ای کــه تعریــف می شــود، معمــوالً دو یا 
ســه ســاله خواهد بود. تأمین نقدینگی پروژه 
به شــکل ارزی خواهد بــود، یعنی بازپرداخت 
بنابرایــن  بــود.  ارزی خواهــد  ســود،  و  اصــل 
پــروژه ای تعریــف و انتخاب می شــود که حتما 
درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشــته باشــد 
کــه بتــوان بازپرداخــت آن را بــه شــکل ارزی 

انجام داد.«
در ســال های اخیــر هر از گاهــی اخباری 
بانــک  توســط  ارزی  اوراق  انتشــار  بــر  مبنــی 
مرکــزی منتشــر شــده و هــر بار هم بــه دالیل 
مختلف این طرح به سرانجام نرسیده است. 
در روزهــای اخیــر هم طرح این موضوع باعث 
و  فعــاالن  ســمت  از  مختلفــی  واکنش هــای 

نخبگان اقتصادی شده است.

اوراق ارزی چیست؟

اوراق ارزی به شکل ساده، نوعی از اوراق 
است که یک نهاد آن را برای تامین مالی منتشر 
می کند. اینطور که پیداســت سرمایه گذار برای 
خریــد ایــن اوراق نیــاز بــه دالر دارد. نهاد ناشــر 
تضمیــن می دهد که در تاریخ سررســید اوراق، 
میــزان تغییــرات ارزش دالر را بــه قیمــت روز 
محاســبه کــرده و مابه التفــاوت زمان انتشــار و 

سررسید را به خریدار پرداخت کند.
در کنــار این، ســود مشــخصی هــم برای 
ایــن اوراق مشــخص می شــود. البتــه تاکنــون 
بانــک مرکــزی اطالعــات دقیقــی در رابطــه بــا 
جزئیات این اوراق ارائه نکرده است و توضیح 
یــاد شــده صرفــا الگــوی کلــی اوراق ارزی در 
برخــی گمانه زنی هــا  اســت.  اقتصــاد  ادبیــات 
از ســود 10 درصــد بــرای ایــن اوراق حکایــت 

می کنند.

این بار اوراق ارزی
در حــال حاضــر نیــز یکــی از راهکارهــای 
دولــت بــه منظــور جبــران کســری بودجــه و 
تأمیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز، انتشــار اوراق 
بهــادار بدهی اســت. دولــت از دیربــاز از ابزار 
اوراق مشــارکت بــه منظور تأمیــن منابع مالی 
مــورد نیــاز خــود بهــره بــرده و در ســال های 
اخیــر اقــدام بــه انتشـــار حجــم نســبتا باالیــی 
بــا  اســت.  کــرده  اســالمی  مالــی  اســناد  از 
توجــه بــه اینکــه تأمیــن منابع مالی مــورد نیاز 
پروژه هــای زیرســاختی، زیربنایی و توســعه ای 
از دغدغه های اصلی دولت در شــرایط کنونی 
اســت، بنابرایــن اهمیــت انتشــار اوراق بهادار 
جــذب  هــدف  بــا  ارزی  اوراق  انتشــار  بویــژه 
ســرمایه گذاران خارجــی و همچنیــن مدیریــت 
ارزی کشور، بیش از پیش نمود پیدا می کند.
خریــداران،  بــرای  اوراق  انتشــار  مزیــت 
کســب ســود متناســب بــا تغییــرات بــازار دالر 
است. نفع این ابزار، برای شرکت ها و نهادهای 
ناشــر، تامیــن منابــع الزم بــدون نهاد واســطه 
ارزی اســت. همچنیــن  بــا پشــتوانه ســرمایه 
منفعــت ایــن تصمیــم، برای سیاســت گذار نیز 
معرفــی یک ابزار جدید سیاســت گذاری ارزی، 
در جهــت کاهش تقاضا برای خرید اســکناس 

با هدف سفته بازی است.

افزایش توان بازارسازی 
سیاستگذار

ایــن اوراق به دلیــل ویژگی هایی که دارد 
فرصتی برای ایجاد تنوع در دارایی ها و کسب 
ســود اســت. می تــوان گفــت اوراق قرضــه ای 
کــه بــر مبنــای ارز خارجــی منتشــر می شــود، 
بــه انتشــاردهنده ایــن امــکان را می دهــد کــه 
ریســک خــود را در مقابــل نوســانات ارزی بــه 
صفــر برســاند. عــالوه بــر ایــن، انتشــار اوراق 
ارزی منجر به متنوع سازی منابع تامین مالی 

و مدیریت بهتر بازار بدهی می شود.
در ایــن شــرایط سیاســت گذار نیــز یــک 
ابــزار مناســب بــرای مدیریــت بــازار ارز دارد. 
در صورتــی کــه فشــار بــرای خریــد ارز کاهش 
یابــد و اوراق ارزی جایگزیــن آن شــود، رفتــار 
ســفته بازی بــا اســکناس کاهــش می یابد و از 
ســوی دیگــر، دســت سیاســت گذار ارزی برای 

مدیریت بازار ارز باال می رود.

 کاهش نگاه سرمایه ای 
به دالر فیزیکی

یکــی دیگــر از منافــع انتشــار ایــن اوراق 
ایــن اســت که فشــار بــرای تامیــن ارز در بازار 
نیــز کاهــش می یابــد و شــرکت ها بــرای نیــاز 
ضــروری و نــه انگیــزه حفظ ســرمایه، بــه بازار 
بــرای  موضــوع  ایــن  می کننــد.  مراجعــه  آزاد 

سرمایه گذاران خرد نیز صادق است.
بررســی  آمــار تــورم در دهــه 90 گویــای 
ایــران  اقتصــاد  دهــه  ایــن  در  کــه  اســت  آن 
شــاهد تورمی پایدار و فزآینده بوده بطوریکه 
میانگین تورم در این دوره زمانی بیش از 20 

درصد برآورد می شود.
دور از ذهــن نیســت کــه ســرمایه گذاران 
بــرای جلوگیــری از کاهــش ارزش دارایی هــای 
ارزهــای  در  ســرمایه گذاری  بــه  اقــدام  خــود 
خارجــی و حتــی خــروج ســرمایه از کشــور و 
ماننــد  خارجــی  طرح هــای  در  ســرمایه گذاری 

خرید ملک در کشورهای همسایه کنند.

نیــز  خریــدار  بــرای  ارزی  اوراق  انتشــار 
دربردارنــده منافعی اســت. اولین منفعت آن 
وجــود یک منبــع مطمئن برای ســرمایه گذاری 
اســت. از طرفــی اگــر تحلیل فرد مبنــی بر آن 
باشــد کــه دارایی ارزی، دارای ســود بیشــتری 
از دارایی ریالی اســت، می تواند در این بســتر 

سرمایه گذاری کند.
پــس از چنــدی اگــر امــکان فــروش ایــن 
اوراق در بازار ثانویه ایجاد شود، فرد می تواند 
آن را در این بازار به فروش رســانده و تامین 
نقدشــوندگی، از ایــن طریــق صــورت گیــرد و 

پویایی بازار حفظ شود.

اوراق ارزی و بازار سرمایه
تنها مســیری کــه بانک مرکــزی می تواند 
اقدام به بازدهی ارزی نسبت به سرمایه های 
ارزی مردمــی کنــد، ســرمایه گذاری در صنایــع 

ارز آور یا به عبارت دیگر صادراتی است.
قابــل  بخــش  توســعه  حاضــر  حــال  در 
توجهــی از صنایــع صادارتــی کشــورمان ماننــد 
خودرویی هــا،  فوالدی هایــی،  شــیمیایی ها، 
پاالیشی ها به واسطه تنگناهای ارزی متوقف 

شده است.
بــا وجــود اینکــه ایــن واحدهــا در زمینــه 
ســرمایه در گــردش ریالی مشــکلی ندارند اما 
فشــار تحریم هــا از یــک ســو و نبــود ثبــات در 
قیمت ارز از سوی دیگر باعث شده شرکت ها 
در تجهیــز، نوســازی و بهســازی دســتگاه ها و 
زیرســاخت ها و همچنیــن اجــرای پروژه هــای 

جدید با مشکل برخورد کنند.
در ایــن خصــوص باید به این نکته توجه 
تأمیــن  ایــن  بــرای  آزاد  ارز  از  اســتفاده  کــرد 
نقدینگــی مــورد نیــاز ایــن صنایــع بــه دلیــل 
تاثیــری که بــر قیمت ها می گذارد، امکان پذیر 
نیســت و بطورکلــی بانــک مرکــزی هــم چنین 

اجازه ای به صنایع نمی دهد.
ارزی  اوراق  انتشــار  دیگــر  عبــارت  بــه 
مناســب ترین شــیوه تأمیــن مالــی پروژه هــای 
نیازمند منابع ارزی اســت که با هزینه تأمین 
مالــی بــه مراتب کمتر و به صرفه تر نســبت به 

انتشار اوراق ریالی انجام خواهد شد.

حمیدرضا هنرکار

هیاهــوی  علی رغــم 
بســیاری کــه دربــاره  
اقتصادهــای  تأثیــر 
مبتنــی بــر بالک چین 
زدن  دور  در 
در  تحریم هــا 
جمعــی  رســانه های 
می شــنویم و می خوانیــم،  بــه نظر می رســد که 
فنــاوری بالک چیــن آنقدرهــا که تصور می شــد 
در دور زدن تحریم هــا مؤثــر نیســت یا حداقل 
زمان الزم است تا این فناوری، زیرساخت های 
الزم بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، آن هم در 

سطح اقتصادهای ملی را به دست بیاورد. 
تجربــه  اعمــال تحریم هــای جهانــی علیه 
کشــور روســیه، در ماه های اخیر نشــان داده 
اســت کــه خدمات دهندگان ارزهــای دیجیتال 
نیــز همچــون نهادهــای مالی دیگــر موظف اند 
از تحریم های وضع شــده توســط سازمان های 
ایــن زمینــه،  بین المللــی تبعیــت کننــد و در 

چندان راه چاره  دیگری هم ندارند.  
بــه همیــن دلیــل نیــز هنــوز خیلــی زود 
به عنــوان  بالک چیــن  اقتصــاد  از  کــه  اســت 
ابــزاری بــرای دور زدن تحریم هــای بین المللی 
حــرف بزنیــم. البتــه هیــچ بعیــد نیســت کــه 
ایــن مســأله در ســال های آینده دســت خوش 
تغییــر و تحوالتی شــود و تحریــم اقتصادهای 
بالک چین محــور توســط نهادهــای بین المللــی 

سخت تر از امروز باشد. 
صرافی های دیجیتال و الزام در اعمال 

تحریم های بین المللی
قبــل از هــر مــوردی، بایــد توجــه داشــت 

که خدمات دهنــدگان در حوزه  
ارزهــای دیجیتــال نیــز درســت 
قانونــی  هــر کســب وکار  مثــل 
دیگری موظف اند که از قوانین 
و مقــررات بین المللــی تبعیــت 
صــورت  در  بنابرایــن،  کننــد. 
دولتــی  نهادهــای  درخواســت 
بین المللــی،  ســازمان های  یــا 
حــوزه   در  فعــال  صرافی هــای 

رمزارزهــا نیــز مجبــور خواهنــد بود تا حســاب 
شــخص خاصــی را مســدود کننــد یــا این کــه 
بــرای تراکنش های برخی از مشــتریان ســقف 

مشخصی تعیین کنند. 
آنجــا  تــا  محدودیت هــا  ایــن  دامنــه 
پیــش مــی رود کــه حتــی ممکــن اســت تمامی 
شــهروندان یک کشــور از دسترســی به اموال 
و دارایی های کیف پول دیجیتال خود محروم 
شــوند و اجازه هیچ گونه نقل و انتقالی را نیز 

با استفاده از رمزارزها نداشته باشند. 
پــس بــا ایــن توضیحات به خوبی روشــن 
ارزهــای دیجیتــال  کــه صرافی هــای  می شــود 
جزیره هــای  مــردم،  عامــه  تصــور  برخــالف 
مســتقل مالی نیستند که براساس خوشایند 
مدیــران خــود فعالیت کنند و در صورت وضع 
تحریم هــای بین المللــی، راهــی جــز تبعیت از 

این قوانین نخواهند داشت. 
تراکنش های ارزهای دیجیتال نیز قابل 

ردیابی اند
برخــالف بــاور عمومــی، هرچه بــر تعداد 
کاربــران ارزهــای دیجیتــال افــزوده می شــود، 
ردیابــی  بــرای  نیــز  بیشــتری  فناوری هــای 
زنجیره هــای مختلــف تراکنش هــا در مبادالت 
بالکچیــن معرفــی می شــوند، بــه طــوری کــه 

امــروزه امکان ردیابی بســیاری 
تــا  بیت کویــن  مبــادالت  از 
خودمــان  ساتوشــی  آخریــن 

وجود دارد. 
کــه  شــاهدیم  امــروزه 
چطور، با ردیابی پول های رد و 
بدل شــده در دنیــای رمزارزها، 
دست کاله بردارانی که سال ها 
باج افــزار  بیت کویــن  بــا  پیــش 
گرفته انــد یــا پولشــویی های خــود را زیــر لوای 
این ارز دیجیتال پنهان کرده اند، باز می شــود 
و امکان ردیابی بسیاری از تراکنش ها تا چند 

سال قبل نیز وجود دارد.   
محدودیت گردش مالی اقتصاد بالک چین 

در مقایسه با اقتصاد جهانی
محدودیت هــا و قوانیــن بین المللــی بــه 
کنــار، اقتصــاد بالک چین در مقایســه با حجم 
پــول واقعــی کــه در اقتصــاد جهانــی جابه جــا 
خــود  بــه  را  ناچیــزی  بســیار  رقــم  می شــود، 
اختصاص می دهد؛ چرا که از یک طرف هنوز 
بســیاری از مــردم عــادی متقاعــد نشــده اند تا 
دیجیتــال  ارزهــای  بــه  را  خــود  ســرمایه های 
تبدیل کنند و کیف پول واقعی خود را با کیف 

پول دیجیتال عوض کنند.
از طــرف دیگــر نیــز، زیرســاخت های الزم برای 
اســتفاده از این قبیل رمزارزها در کشــورهای 
کمتر توسعه یافته هنوز شکل نگرفته است و 
عمــال بخــش کثیــری از جمعیت جهــان امکان 

مبادله با ارزهای دیجیتال را ندارند.  
همیــن مســائل ســبب شــده تــا امــروزه، 
و  محصــوالت  فــروش  و  خریــد  امــکان  تنهــا 
خدمــات خاصــی بــا ارزهــای دیجیتــال وجــود 
داشــته باشــد و ثروتمندان اقتصاد بالک چین 

هــم ناگزیــر باشــند تا برای تهیــه محصوالت و 
خدمــات خاصی، پول های دیجیتال خود را به 

پول نقد یا طال تبدیل کنند. 
اقتصاد بالک چین و فرصت های پیش رو

فنــاوری  دلیــل  بــه  بالک چیــن  اقتصــاد 
تمرکززدایــی کــه بــا خــود بــه همــراه مــی آورد 
فرصت های بیشــماری را برای کاربران ارزهای 
دیجیتــال، خلــق کرده اســت. فرصت هایی که 
بــدون تردیــد در آینده  نه چندان دور،  بیشــتر 

هم از آن ها خواهیم شنید.
 بنابرایــن اگــر حکومت هــای ملــی قصــد 
داشــته باشــند تــا بــه دور از محدودیت هــای 
تحمیلــی نهادهای بین المللی همچنان امکان 
نقــل و انتقــاالت مالی را داشــته باشــند، باید 
بر پایه  واحد پول ملی خود، ارزهای دیجیتال 
اســتقبال  مــورد  کــه  کننــد  معرفــی  جدیــدی 
کاربــران داخلــی و خارجــی قــرار بگیــرد و در 
مبادالت اقتصادی به دفعات استفاده شود.  
بــه نظر می رســد تا زمانــی که دولت های 
محلــی بــر پایــه  پــول ملــی خــود، ارز دیجیتال 
قدرتمندی ایجاد نکنند و کاربران قابل توجهی 
را بــه اســتفاده از این ارزهای نوپدید تشــویق 
نکننــد، حتــی بــا تکیــه بــه اقتصــاد بالک چیــن 
قوانیــن ســخت گیرانه  از  امــکان رهایــی  نیــز 
تحریم هــای بین المللــی را در دنیــای رمزارزها 

نخواهند داشت. 
البتــه تجربــه کشــورهایی چــون ونزوئــال 
پــول  پایــه  بــر  در معرفــی رمزارزهــای جدیــد 
ملــی نشــان داده اســت کــه رقابت بــا ارزهای 
کار  بیت کویــن  چــون  پرطرفــداری  دیجیتــال 
بــرای  دولت هــا  و  نیســت  ســاده ای  چنــدان 
موفقیت در این زمینه، مســیر پر پیچ و خمی 

را در پیش رو خواهند داشت.  

منتظر بهار صنایع صادراتی بورسی با اوراق 
ارزی باشیم؟

تحریم و تأثیر اقتصاد بالکچین بر کشور
دیدگاه

در سایت روزنامه بخوانید:

عرضه ارز بر تقاضا پیشی گرفت
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در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد؛
  صورت وضعیت مالی

گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی
دارندگان 91/36 درصد سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات 
ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/03/21 مجمع عمومی عادی 
و عملکرد  مالی  به صورتهای  را جهت رسیدگی  سالیانه شرکت 

شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 تشکیل دادند.
به گزارش خبرنگار ما، آقای محمدحسین قائمی راد بعنوان رئیس، 
و  ناظرین  عنوان  به  غالمی  امیر  و  زیدآبادی نژاد  محمود  آقایان 
آقای سعید باقری به عنوان دبیر، هیئت رئیسه مجمع عمومی 

را تشکیل دادند.
مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر 

بازرس قانونی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.
1- صورتهای مالی به شرح پیشنهادی هیئت مدیره تصویب گردید.

2- برای هر سهم مبلغ 40 ریال سود تخصیص یافت.
و  قانونی  بازرس  بعنوان  مشار  بهراد  حسابرسی  موسسه   -3
روزنامه  عنوان  به  اقتصاد  دنیای  روزنامه  و  شرکت  حسابرس 

کثیراالنتشار شرکت در سال مالی جاری انتخاب شدند.
تاریخچه

تاریخ  در  عام(  )سهامی  فلزات  و  معادن  توسعه  تجلی  شرکت 
1391/07/30 در ابتدا با نام شرکت تجلی خودرو )سهامی عام( 
با سرمایه ده میلیون ریال و تحت شماره 430801 و شناسه ملی 
10320826260 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به 
ثبت رسیده است سرمایه شرکت در تاریخ 1396/05/15 از مبلغ 
ده میلیون ریال به 10.000 میلیون ریال و در تاریخ 1400/10/19 
به  و  است.  یافته  افزایش  ریال  میلیون   62.000.000 مبلغ  به 
سهام  صاحبان  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
مورخ   1043566 شماره  رسمی  روزنامه  و   1399/03/19 مورخ 
1399/04/25 نام شرکت به شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات 
)سهامی عام( تغییر یافت و نشانی اقامتگاه قانونی آن به تهران 
میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر کوچه هیجدهم پالک 4 طبقه 

ششم منتقل گردید.
پیام هیئت مدیره

فرمایشات مقام معظم رهبری:
تا چشم انداز را برای خود تعریف نکنیم، هیچ کار درستی صورت 
نخواهد گرفت- همه اش روزمرگی است – بعد از آن که تعریف 
کردیم، اگر برنامه ریزی نکنیم، کار بی برنامه به سامان نخواهد 
رسید، بعد از آنکه برنامه ریزی کردیم، اگر همت نکنیم، حرکت 
مقصد  به  نیفتیم،  راه  و  نکنیم  درگیر  عضالت  و  ذهن  نکنیم، 

نخواهیم رسید، این ها الزم است.
پیام مدیرعامل

خرد هر کجا گنجی آرد پدید
ز نام خدا سازد آن را کلید

شکل گیری شرکت تجلی به عنوان اولین شرکت پروژه محور بازار 
سرمایه، حاصل همکاری ها و تالش مداوم و طوالنی مدت جمع 
از صاحبنظران دلسوز، متعهد و خبره اقتصاد و صنعت  بزرگی 
کشور و همکاران متعهد است که در نهایت منجر به پیشنهاد 
شکل نوینی از تأمین مالی طرح ها و پروژه های بزرگ صنعت 
شده و زمینه مشارکت سرمایه های خرد عموم مردم در اجرای 
آنها فراهم گردید. این حرکت به فضل الهی با استقبال پرشور 
اتفاقی  آغاز  را  »تجلی«  سهام  خرید  در  سرمایه  بازار  اهالی 
میمون و مبارک در گستره ملی و باقیات صالحات تمام مدیران 
و متخصصان و دست اندرکارانی می دانم که با همراهی ها و 

حمایت های خود در انجام این امر مهم موثر بوده اند.
با  ماموریت اصلی ما در شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات 
توجه به اینکه سهامداران عمده ما شرکت های سرمایه گذاری 
و  گهر  گل  معدنی  و  صنعتی  شرکت  فلزات،  و  معادن  توسعه 
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو همگی شرکت معدنی و فوالدی 
این  در  و  نورد است  تا  از معدن  زنجیره فوالد  تکمیل  هستند، 
راستا، پروژه ها و سرمایه گذاری هایی که انجام می دهیم تماما با 
اولویت ساخت داخل است. الزم بذکر است که شرکت تجلی در 
زمان عرضه، 5 پروژه معدنی و فلزی داشت و در حال حاضر این 

تعداد به 17 پروژه رسیده است.
ماموریت

بارزترین ماموریت شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات )سهامی 
عام( ایجاد حضور مستقیم آحاد جمعیتی در اجرای پروژه های 
و  استخراج  فلزی،  و  معدنی  توسعه  محوریت  با  کشور  کالن 
اکتشاف معادن جدید با تکمیل و توسعه و تولید فلزات اساسی 
از طریق پذیره نویسی سهام در سازمان بورس اوراق بهادار می 
باشد. به نحوی که این شرکت به عنوان اولین شرکت پروژه محور 
پیرو تدوین قوانین باال دستی در نهادهای حکومتی امکان جذب 
سپرده های کوچک و بزرگ تمام سرمایه گذاران و انتقال صرف آن 

در اجرای پروژه های مختلف را میسر می سازد.
به گزارش عصر اقتصاد، در مجمع عمومی این شرکت اعالم شد 
پروژه های  به  آن ها  هدایت  و  خرد  امکان جذب سپرده های  که 
عظیم، تهسیل در تامین مالی پروژه های میان مدت و بلند مدت، 
سرعت بخشی در تکمیل پروژه و بهره برداری از جمله مزیت های 

تجلی است.
نکات مهم مطرح شده در مجمع تجلی به شرح زیر است:

در شرکت اهن و فوالد سرمد 3 پروژه در حال اجراست که به 

خوبی در حال پیشروی است. فوالد شرق خراسان برای دو نیم 
میلیون تن کنسانتره در حال اجرا است که قابل افزایش به 5 

میلیون تن است.
بخش  در  فعاالنه  بسیار  تواند  می  نیز  تجلی  اکتشاف  شرکت 
شرکت جانجا عمل کند. بعد از ملی مس بزرگترین معدن کشور 

معدن جانجا خواهد بود.
اتفاقات خوبی در دو معدن خراسان جنوبی رخ داده و حدود یک 

میلیون تن طال اکتشاف شده و احتماال بیشتر خواهد بود.

تولید کنسانتره سنگ آهن در فاز اول به ظرفیت 2.5 میلیون 
تن انجام شده است و همچنین احداث گندله سازی به میزان 
920 هزار تن. کارخانه کالف سازی در منطقه ابرکوه نیز پیشرفت 

خوبی داشته است.
تجلی 20 درصد از سهام شرکت فوالد کردستان را در اختیار دارد.
احداث کارخانه تولید ورق فوالدی با ظرفیت یک میلیون تن در 

سال تا 1404 پایان خواهد یافت.
شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی 100 درصد متعلق به تجلی 

است و به سرعت افزایش سرمایه قابل مالحظه خواهد داشت.
سرمایه گذاری در شرکت بین المللی همراه جاده ریل دریا به 
مبلغ 37 میلیارد تومان انجام شده و اخیرا افزایش سرمایه را مورد 

تصویب قرار داده است.
محدوده معدنی شرکت اکتشاف تفصیلی در دو حوزه معدنی پلی 

متل میتواند محدوده معدنی خوبی برای شرکت باشد.
شرکت 5 پروژه در گذشته داشته و امروزه اجرای پروژه هایی که 
تعریف شده و برخی پروژه ها به برنامه شرکت افزوده شده است.

پروژه های لوله های بدون درز در دست مطالعه است، این لوله ها 
در حال حاضر از طریق واردات تامین می شود.

افزایش سرمایه 50 درصدی شرکت اواخر سال انجام میشود و 
بستگی دارد که منابا شرکت به چه سمتی پیش برود.

پذیرش شرکت تجلی 2 از سوی معادن و فلزات باید عملی شود.
و جلساتی  تعیین شده  مدیره  جانجا هیات  پروژه  در خصوص 
برگزار شده و در حال حاضر در مرحله انجام بحث ساختار هستند 

و کل معدن در اختیار قرار گرفته است.

شرکت تجلی اولین شرکت پروژه محور بازار سرمایه

سمتنام نمایندهاعضا هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهایرج فکورکارخانجات تولیدی شهید قندی

نایب رئیس هیات مدیرهجعفر صالحتوسعه معدنی و صنعتی صبا نور
عضو غیر موظف هیات مدیرهسعید شیرزادیسرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

عضو موظف هیئت مدیرهسعید باقریسرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات
مدیرعامل و عضو هیات مدیرهمرتضی علی اکبریتولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1400/12/29 به شرح جدول زیر است:
سهامداران شرکت در پایان سال 1400

تاریخ تایید گزارش1400/12/29نام سهامدارردیف
33.484.000.92754.0134.286.309.07855.30سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات1
10.662.000.00017.2610.702.000.00017.26معدنی و صنعتی چادرملو2
10.540.000.0001710.540.000.00017معدنی و صنعتی گل گهر3
657.256.3081.06665.410.0971.07سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات4
108.158.9000.17108.158.9000.17توسعه معدنی و صنعتی صبانور5
3.158.9000.013.158.9000.01تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه6
3.158.9000.013.158.9000.01کارخانجات تولیدی شهید قندی7
6.542.266.06510.555.691.804.1259.180سایر سهامداران8

62.000.000.00010062.000.000.000100جمع
 ترازنامه

 صورت  سود و زیان

شرح
واقعی دوره منتهی به 

1400/12/29
جهت ارائه به حسابرس

واقعی سال مالی منتهی به 
1399/12/30
حسابرسی شده

درصد 
تغییرات

سود )زیان( خالص
درآمدهای عملیاتی

1.613.44674.6212.062درآمد سود سهام
282.77733684.060درآمد سود تضمین شده

19.7650سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها
000سود )زیان( تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار

163.4430سایر درآمدهای عملیاتی
2.079.43174.9572.674جمع درآمدهای عملیاتی

هزینه های عملیاتی
475)27.344()157.239(هزینه های فروش، اداری و عمومی

000سایر هزینه های عملیاتی 
475)27.344()157.239(جمع هزینه های عملیاتی 

1.922.19247.6133.937سود )زیان( عملیاتی
--0)1.111(هزینه های مالی

5290سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 
1.921.61047.6133.936سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

000مالیات بر درآمد
1.921.61047.6133.936سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
1.921.61047.6133.936سود )زیان( خالص

سود )زیان( پایه هر سهم
000سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم  - عملیاتی 
000سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم – غیر عملیاتی 

000سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
000سود )زیان( پایه هر سهم

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم
000سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم 
000– غیر عملیاتی

000سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
000سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

گردش حساب سود )زیان( انباشته
1.921.61047.6133.936سود )زیان( خالص

--)60(46.553سود )زیان( انباشته ابتدای دوره
000تعدیالت سنواتی

--)60(46.553سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--0)5.000(سود سهام مصوب

000تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته
--)60(41.553سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

000انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سهام
1.963.16347.5534.028سود قابل تخصیص

9.508)1.000()96.081(انتقال به اندوخته قانونی
000انتقال به سایر اندوخته ها

1.867.08246.5533.911سود )زیان( انباشته پایان دوره
)99(314.761سود )زیان( خالص هر سهم – ریال

62.000.00010.000619.900سرمایه

شرح
پایان عملکرد واقعی 

منتهی به
1400/12/29

پایان سال مالی 
قبل

1399/12/30
درصد 
شرحتغییرات

پایان عملکرد واقعی 
منتهی به

1399/12/29

پایان سال مالی 
قبل

1399/12/30
درصد 
تغییرات

بدهی ها و حقوق صاحبان سهامدارایی ها
بدهی های جاریدارایی های جاری

)98(383.72522.190.050پرداختنی های تجاری2.484.05226.5559.254موجودی نقد
000پرداختنی های غیرتجاری 32.487.9153.642.160792سرمایه گذاری های کوتاه مدت

000مالیات پرداختنی1.070.94038.8362.658دریافتنی های تجاری
20سود سهام پرداختنی000دریافتنی های غیرتجاری

000تسهیالت مالی8.7613502.403پیش پرداخت ها و سفارشات
000ذخایر000دارایی های نگهداری شده برای فروش

000پیش دریافت های جاری36.051.6683.707.901872جمع دارایی های جاری
000بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروشدارایی های غیرجاری

)98(383.72722.190.050جمع بدهی های جاری000دریافتنی های بلند مدت
بدهی های غیرجاری28.130.74218.533.23552سرمایه گذاری های بلندمدت

000پرداختنی های بلندمدت000سرمایه گذاری در امالک
000پیش دریافت های غیرجاری1.872555237دارایی های نامشهود

000تسهیالت مالی بلند مدت62.7156.229907دارایی های ثابت مشهود
2.112317566ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان103.0050سایر دارایی ها

2.112317566جمع بدهی های غیرجاری28.298.33418.540.01953جمع دارایی های غیرجاری
)98(385.83922.190.367جمع بدهی ها

حقوق صاحبان سهام
62.000.00010.000619.900سرمایه

000افزایش )کاهش( سرمایه در جریان
000صرف )کسر( سهام 

000سهام خزانه
97.0811.0009.608اندوخته قانونی
000سایر اندوخته ها

000مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
000مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

000تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
000اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی

1.867.08246.5533.911سود )زیان( انباشته
63.964.16357.553111.40جمع حقوق صاحبان سهام

64.350.00222.247.920189جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام64.350.00222.247.920189جمع دارایی ها

میترا محمدپور
دبیــر همایش و مدیر روابط عمومی پتروشــیمی 
زاگــرس خاطرنشــان کــرد کــه بــا وجــود افزایــش 
اعمــال  دلیــل  بــه  متانــول  صنعــت  هزینه هــای 
تحریم ها فعالیتی در این صنعت متوقف نشد.

ســیدمحمدعلی مقدســی بــا ابــراز امیدواری 
تحریم هــا  داد:  ادامــه  تحریم هــا  رفــع  بــرای 
و  تولیــد  مالــی،   حــوزه  در  را  مــا  هزینه هــای 
حمل ونقــل افزایــش داد ولــی چــون بــر اســاس 
اوضاعی که پیش می آید، مجبوریم که تصمیمات 
جدیدی بگیریم و سیاســت های متفاوتی را اتخاذ 
کنیم که بتوانیم در این زمینه حرکت کنیم، پس 
مــا هــم در همیــن اوضــاع کار را ادامــه دادیم و با 

این شرایط کار می کنیم.  
او به پیشــینه برگزاری سمینار متانول ایران 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن ســمینارها در 4 دوره با 
محورهــای مشــخصی برگــزار شــده اســت. دوره 
اول ســال 96، دوره دوم ســال 97، دوره ســوم 
ســال 98 و دوره چهــارم هــم کــه اکنــون در 1401 
برگــزار شــد. ایــن فاصلــه ای هــم کــه از ســال 98 
تــا 1401 افتــاد بــه دلیــل پاندمــی کرونا بــود که ما 

نمی توانستیم دور هم جمع شویم. 
مدیــر روابــط عمومــی پتروشــیمی زاگــرس، 

مباحثی که در ســمینار متانول دنبال می شــود را 
شــامل بحث  نوآوری در صنعت متانول، مباحث 
فنــی در بهبود تولیــد فرآیندهای متانول، مباحث 
حوزه هم گرایی در بحث های فروش لجســتیک و 
حمل ونقل، مساله تامین کنندگان، مباحث حوزه 
صــادرات، اثرگــذاری تحریم هــا و اثراتــی کــه روی 
صنعــت متانــول دارد و همچنیــن راه هــای بــرون 

رفت از آن عنوان کرد.
مقدسی خاطرنشان کرد: در این سمینار به 
صــورت محــوری به این موارد پرداخته می شــود و 
هدف نهایی ما، مساله همگرایی بین شرکت های 
تولیدکننــده متانــول اســت کــه امیــدوارم بــه این 

هدف دست پیدا کنیم.
او همچنیــن از وجود »کارگروه تولیدکننده 
تمــام  کــرد:  اظهــار  و  داد  ایــران« خبــر  متانــول 
شــرکت های تولیدکننــده در آن عضــو هســتند 
ســاخت  حــال  در  کــه  متانولــی  شــرکت های  و 
ماننــد  کارگــروه  ایــن  خدمــات  از  نیــز  هســتند 
خدمــات مهندســی کارآمــوزی نیروهــا اســتفاده 
می  کنند. حمایت ها و همکاری های خوبی نیز در 
حوزه هــای فنــی وجود دارد کــه نمی گذارند تولید 

متوقف شود.
مدیــر روابــط عمومــی پتروشــیمی زاگرس با 

بیــان اینکــه بازنگــری در نرخ هــای گاز و یوتیلیتی 
تصریــح  متانول سازهاســت،  تمــام  اهــداف  جــز 
کرد: چراکه حاشــیه ســود ما را به شــدت کاهش 
داده اســت، یعنــی بعضــی جاهــا داریم بــه نقطه 
ســربه ســر می رسیم و این زنگ خطر است، چون 
بعضی از کسانی که به صورت مستقیم مشغول 
و  پایین دســتی  و  وابســته  صنایــع  کار هســتند، 
غیرمســتقیمی هستند که شــاید شامل هزاران و 
حتــی صدهزار نفر آدم شــوند کــه در این صنعت 
مشــغول فعالیــت هســتند و ایــن خــودش ضــرر 
زیــادی بــه اشــتغال و اقتصــاد مملکــت می زند که 
امیدواریم دولت در این زمینه با ما همکاری کند. 
گفتنی اســت؛ در حاشــیه چهارمین سمینار 
متانول ایران از نشریه متانول ایران رونمایی شد 
و تفاهم نامــه بیــن شــرکت پتروشــیمی زاگــرس و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به 

امضا رسید.

زینب غضنفری 
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت ارتباطــات 
بــا حضــور  ایــران )همــراه اول( 22 خــرداد  ســیار 
بــا  پایــان  در  و  برگــزار شــد  اکثریــت ســهامداران 
را  خــود  ســهامداران  تومانــی،   59 ســود  تقســیم 

راضی رهسپار خانه ها کرد.
سود سهامداران حقیقی که در سامانه سجام 
ثبت نام کرده اند از ۲6 تیر ماه از طریق سجام واریز 
خواهــد شــد و ســهامداران حقیقــی کــه در ســامانه 
ســجام ثبت نام نکرده اند و یا ســهامدارانی که ســود 
مصــوب مجمــع ســال گذشــته را دریافــت نکرده اند 
می تواننــد از ۳1 مــرداد مــاه بــا مراجعــه بــه هــر یک 
از شــعب بانــک پارســیان نســبت بــه دریافت ســود 

خود اقدام کنند.
الزم به یادآوری اســت که همراه اول در ســال 
مالــی منتهــی بــه اســفند 1400 توانســت 4 هــزار و 
905 میلیــارد تومــان )10۳.9 تومــان بــه ازای هــر 
ســهم( ســود خالــص کســب کند کــه در مقایســه با 

سال مالی قبل رشد 1۳ درصد را نشان می دهد.
درآمدهــای عملیاتــی شــرکت بــا افزایــش ۲۲ 
درصدی به رقم ۲9 هزار و 814 میلیارد ريال رسید 
و از ایــن نکتــه نبایــد غافــل شــد کــه همــراه اول در 
ســالیان اخیر افزایش تعرفه چندانی نداشــته است 
تفــاوت  واقعــی  نرخ هــای  بــا  کنونــی  تعرفه هــای  و 
بســیاری دارد. از همیــن رو، در مجمــع ســالیانه که 
یکشــنبه ۲ خــرداد برگــزار شــد، مدیرعامــل شــرکت 
در پاســخ بــه درخواســت ســهامداران بــرای افزایش 
تعرفه ها، اظهار امیدواری کرد که اتفاقات مثبت در 
این خصوص رخ خواهد داد و وزیر ارتباطات دولت 

جدید به جد پیگیر منتفی شدن تعرفه هاست.
مدیرعامــل ایــن شــرکت اعــام کــرد بــا جــذب 
9 میلیــون مشــترک جدیــد، آن هــا به اولیــن اپراتور 
منطقه با پوشــش 100 میلیونی تبدیل شــده اند که 
از ایــن تعــداد، ۲۲ میلیــون مشــترک دائمــی و 8۳ 
میلیون مشــترک اعتباری هســتند. به عاوه، پهنای 
باند مصرف اینترنت مشترکان با افزایش ۳ برابری 
در ۲ ســال اخیر به ۲400 گیگابیت بر ثانیه رســیده 
و مصرف کل دیتا در سال 1400 با رشد 44 درصدی 

از 5500 پتابایت عبور کرده است.
مهــدی اخــوان بهابــادی همچنیــن اشــاره ای بــه 
پروژه »توسعه شبکه فاز 8 پاس« داشت و تصریح 
کرد: این پروژه در راستای توسعه پوشش و ظرفیت 
شــبکه، افزایــش کیفیــت و بهبــود تجربــه مشــتری، 
توســعه شــبکه رادیویی به منظور رفع خا پوششــی 

و ظرفیتــی شــبکه رادیویــی کشــور از منظــر طراحــی 
و بهینه ســازی، نقــاط نیازمنــد ســرمایه گذاری از نظــر 
بازاریابــی و انجــام الزامات رگوالتوری تا حد امکان با 

تأمین تجهیزات رادیویی تعریف شده است.
 او افزود: همراه اول براســاس آمار، تا انتهای 
 HLR ســال 1400 تعــداد 105.47 میلیــون مشــترک
و 65.86 میلیــون مشــترک VLR داشــته کــه 9.8 

میلیون مشترک آن در سال 1400 جذب شد.
مدیرعامــل همــراه اول بــا بیــان اینکــه نرخ هر 
گیگابایت اینترنت در کشــورهای منطقه بین یک تا 
دو دالر است، تصریح کرد: همانطور که هزینه های 
عمــده مــا متناســب بــا ســرمایه گذاری های ارزی بــه 
شــدت افزایش یافته اســت، هزینه های دیگری هم 
داریم؛ مانند حق الســهم ۳1 درصدی که نســبت به 
درآمدمان ثابت است و با هر میزان درآمد باید این 

رقم به خزانه واریز شود.
اخــوان بهابــادی افزود: با این حال در اوضاعی 
کــه قیمــت شــیر، ماســت، مســکن، خــودرو و همــه 
حوزه هــا در کشــور افزایــش یافتــه اســت، اپراتورها 
کــه زمانــی هــر گیگابایت اینترنــت را 14 هزار تومان 
قیمــت  بــا  را  ســرویس  ایــن  اکنــون  می فروختنــد، 
خدمتــی  تنهــا  می کننــد؛  عرضــه  تومــان  هــزار   ۳
کــه قیمتــش در کشــور نــه تنهــا ثابــت نمانــده بلکه 

کاهشی شده، اینترنت است.
او بیــان کــرد: همین حکایت را در صنعت برق 
نیــز شــاهد بودیــم و نتیجــه اش قطعــی بــرق شــد؛ 
اکنــون وضــع شــبکه های ارتباطــی به گونه ای اســت 
کــه تنهــا چنــد درصد خالی اســت؛ در حالی که قبا 
همیــن ظرفیــت خالــی تــا 40 درصد هم می رســید و 

بنابرایــن بایــد امیدوار بود اتفاقی نظیر کرونا نیفتد 
تا مشکلی برای شبکه ایجاد نشود.

بر این اســاس، مجموع ترافیک روزانه شــبکه 
همراه اول از مرز ۲0 پتابایت در کشور گذشت که 

رکورد بی سابقه ای محسوب می شود.
در ایــن مجمــع عنــوان شــد کــه پهنــای بانــد 
مصرف اینترنت مشــترکان در ســال 1400 به ۲400 
گیگابیــت بــر ثانیه رســید و میزان ســهم همراه اول 
در تولید دیتا با جهش بیش از ۲0 برابری، به 7۳4 

گیگابیت بر ثانیه رسیده است.
در ســالی کــه گذشــت همراه اول بیــش از 51 
میلیون مشترک مصرف کننده دیتا داشت که از این 

تعداد، 4۲ میلیون مشترک LTE بوده اند.
در مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فوق العــاده 
همراه اول که همزمان با مجمع عادی سالیانه برگزار 
شــد، به اتفــاق آرا شــرکت های گســترش الکترونیک 
تدبیــر ایــران، مهــر اقتصاد مبیــن، مخابرات، ســامان 
ســازه غدیــر و کاراشــاپ بــه عنــوان اعضــای حقوقــی 

هیات مدیره برای ۲ سال آینده انتخاب شدند.
عــاوه بــر ایــن، اصاح مــاده 19 اساســنامه در 
خصــوص شــرایط حضــور در مجامع و مشــارکت در 
رای گیــری در دســتور کار مجمــع فوق العــاده قــرار 
گرفــت و مصــوب شــد در مجامع عمومــی، صاحبان 
ســهام می تواننــد شــخصا یــا وکیــل یــا قائــم مقــام 
قانونــی اشــخاص حقیقــی و نماینــده یــا نمایندگان 
شــخص حقوقــی، صــرف نظــر از تعــداد ســهام بــه 
شــرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم 
رســانند و هر ســهامدار برای هر یک سهم فقط یک 

رای خواهد داشت.

همراه اول 100 میلیونی شد؛ 59 تومان سود 
در جیب سهامداران همراه اول

ادامه فعالیت صنعت 
متانول با وجود افزایش 
هزینه ها در پی تحریم ها

بــرای  ایرانســل،  زنــده«  »پخــش  ســرویس 
ارائــۀ زیرســاخت ارتباطــی پایــدار و قدرتمنــد به 

تولیدکنندگان محتوا، راه اندازی شد.
ایرانســل،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بزرگتریــن  و  اولیــن  زنــدۀ  پخــش  ســرویس 
و  تولیدکننــدگان  بــه  ایــران،  دیجیتــال  اپراتــور 
توزیع کننــدگان محتــوای تصویری امکان می دهد 
محتــوای  زیرســاختی،  دغدغه هــای  بــدون  تــا 
ویدیویی خود را با کیفیت های دلخواه و متفاوت 
منتشــر کنند. صاحبان محتوا با اســتفاده از این 
سرویس، می توانند محتوای خود را از دامنه های 
موردنظــر، همــراه با لوگــوی انتخابــی، به صورت 

زنده و با بهترین کیفیت پخش کنند.
ایــن  گوناگــون  اســتفادۀ  مــوارد  جملــه  از 

ســرویس، می تــوان بــه کاربــرد آن در بازی هــای 
ویدیویــی، همایش ها و کنفرانس ها، کاس های 
هنــری،  و  فرهنگــی  رویدادهــای  آموزشــی، 
مســابقه های ورزشی، مراســم مذهبی و… اشاره 

کرد.
بــا اســتفاده از ایــن ســرویس، زیرســاخت 
اختیــار  در  ایرانســل،  پایــدار  و  قدرتمنــد 
تولیدکننــدگان محتــوای تصویــری قــرار می گیــرد 
و آنها می توانند، با اســتفاده از این زیرســاخت، 
محتوای تولیدی خود را با سرعت و کیفیت باال، 
از طریق پلتفرم خود، بدون محدودیت در تعداد 

مخاطبان، منتشر کنند.
متقاضیــان  بــرای  حــال،  ایــن  در  ایرانســل 
اســتفاده از ســرویس پخــش زنــده کــه پلتفــرم 

پخش ویدیوی خاص خودشان را ندارند نیز، این 
امکان را فراهم کرده است تا محتوای مدنظر، از 
طریق اپلیکیشــن لنز ایرانسل، در اختیار جامعۀ 
گســتردۀ کاربــران تلویزیــون اینترنتــی ایرانســل 
قــرار گیــرد. بــا اســتفاده از ایــن روش، امکاناتــی 
ماننــد پخــش محتــوا بــرای عمــوم مخاطبــان یــا 
برای طیف مشــخصی از آن ها، قابلیت نظردهی 
تماشــاگران هنگام تماشای برنامه، فروش بلیت 
بــرای تماشــای برنامــه و… در اختیــار متقاضیــان 

قرار می گیرد.
دریافــت  بــرای  می تواننــد  عاقه منــدان 
اطاعــات بیشــتر و ثبــت درخواســت خــود، بــه 
 www.irancell.ir  وب سایت ایرانسل به نشانی 

مراجعه کنند.

ارائه سرویس »پخش زنده« ایرانسل 
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آگهـی انحـال شـرکت صنایـع غذایـی شـکر کام سـهند بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره 
ثبت 522339 و شناسـه ملی 14007389423 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1399/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد: شـرکت منحل اعام گردید 
و آقای کیوان نادری بشماره ملی 1370929749 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید 
و نشـانی محـل تصفیـه اسـتان تهـران شـهر تهـران خیابـان دکتـر هوشـیار کوچـه مسـجد 
حضرت ابوالفضل بن بست علوی پاک 1 طبقه اول کدپستی 1341874944 می باشد.

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )1334634(

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص راهـکار هوشـمند نوتریـکا درتاریـخ 1401/03/18 
ذیـل  امضـا  و  ثبـت   14011219400 ملـی  شناسـه  بـه   596969 ثبـت  شـماره  بـه 
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیر جهت اطـاع عموم آگهی میگردد. 
موضـوع فعالیـت :طراحـی و سـاخت و تهیـه و تولیـد و توزیـع و خریـد و فـروش و 
نـرم افزارهـای غیرفرهنگـی و  از فـروش کلیـه  صـادرات و واردات و خدمـات پـس 
غیرهنـری و سـخت افزارهـای کامپیوتـری و الکترونیکـی مجـاز و تجهیـزات و قطعـات 
مخابراتـی مجـاز، انجـام کلیـه امـور انفورماتیکـی شـبکه داده هـا )ارائـه و اجـراء و 
پشـتیبانی( انجـام کلیـه فعالیـت هـا در زمینـه تجـارت الکترونیک، طراحی و نصب و 
راه انـدازی کلیـه سیسـتم هـای الکترونیکـی مجـاز اعـم از سیسـتم هـای کنتـرل تردد 
و اعـان حریـق، طراحـی و مشـاوره و محاسـبه و نظـارت فنـی و اجـرای کلیـه پـروژه 
هـای تاسیسـاتی اعـم از تاسیسـات مخابراتـی مجـاز و اتوماسـیون جـذب سـرمایه 
گـذاری خارجـی، مدیریـت پـروژه و پیمـان و مشـاوره مدیریـت اسـتراتژیک، ترخیـص 
پـروژه هـای  کلیـه  انجـام  در  گـذاری  و سـرمایه  داخلـی مشـارکت  گمـرکات  از  کاال 
تولیـدی و صنعتـی و عمرانـی و بازرگانـی و تاسیسـاتی شـرکت در کلیـه نمایشـگاه 
هـای داخلـی و خارجـی، اخـذ وام و تسـهیات و اعتبـارات بـه صـورت ارزی و ریالـی از 
کلیـه بانکهـا، اخـذ و اعطـای نمایندگـی داخلـی و خارجـی، شـرکت در کلیـه مناقصات 
و مزایـدات دولتـی و خصوصـی. انجـام کلیـه فعالیـت هـای فـوق در صـورت لـزوم 
پـس از اخـذ مجوزهـای الزم درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع 
ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکز اصلی : اسـتان تهران 
، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه حسـن آبـاد - زرگنـده ، 
خیابان شهرسـاز ، بن بسـت شهرسـاز ، پاک 16 ، طبقه سـوم ، واحد 11 کدپسـتی 
1919818334 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 100,000,000 ریال 
نقدی منقسـم به 100 سـهم 1000000 ریالی تعداد 100 سـهم آن با نام عادی مبلغ 
35000000 ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی شـماره 01501234 مـورخ 
1401/03/11نزد بانک بانک دی شـعبه وزرا با کد 6601507 پرداخت گردیده اسـت 
والباقـی در تعهـد صاحبـان سـهام مـی باشـد اعضـا هیئـت مدیـره آقـای محمدرضـا 
میرانصـاری بـه شـماره ملـی 0065051335 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیره به مدت 
2 سـال آقـای علیرضـا داودی ویـژه مطلـق بـه شـماره ملـی 0076482936 بـه سـمت 
عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت مدیرعامل به مدت 2 سـال 
خانـم زینـب محبـی بـه شـماره ملـی 0386267014 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت 
مدیـره بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق واسـناد بهـادار وتعهـدآور 
شـرکت از قبیل چک، سـفته، بروات، قراردادها عقوداسـامی وهمچنین کلیه نامه 
هـای عـادی واداری بـا امضـا مدیرعامـل و نایـب رئیـس هیئـت مدیـره متفقـا همـراه 
بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان 
خانـم زهـرا گونـهء بـه شـماره ملـی 0035964685 به سـمت بـازرس اصلی به مدت 
1 سـال آقـای حسـن محبـی بـه شـماره ملـی 0386144524 بـه سـمت بـازرس علـی 
البـدل بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی های 
شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه 
فعالیـت نمـی باشـد. سـازمان ثبـت اسـنادواماک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و 

موسسـات غیرتجـاری تهـران )1334673(

آگهی مفقودی 
کارت هوشمند کامیون باری چوبی به شماره کارت هوشمند 4187988 
و شماره پالک 925 ع 16 ایران 78 و شماره موتور 10113449 و شماره 
شاسـی 16402913 بنـام مهـران شـریفی جـم مفقـود شـده و از درجـه 

اعتبار سـاقط اسـت. 

آگهی مفقودی 
کارت بازرگانـی متعلـق بـه آقـای مهـدی کاکائـی فرزنـد حجـت الـه 
به شـماره ملی 4011864838 و شـماره شناسـنامه 64 صادره از 

اسـدآباد مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

آگهی مفقودی 
 82 ص   528 پلاک  شلماره  بله   550 تیلپ   mvm خلودرو  سلبز  بلرگ 
ایلران 18 و شلماره موتلور MVM484FCAFG003069 و شلماره شاسلی 
NATGCARKXG1003127 بنلام مرضیله قلره گوزللو مفقلود شلده و از 

درجله اعتبلار سلاقط اسلت. 

آگهی مفقودی 
سـند کمپانـی و شناسـنامه )بـرگ سـبز( خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه 
 124K1388715 موتـور  شـماره  و   93 ایـران   89 ه   918 پـاک  شـماره 
مومیونـد  حسـین  بنـام   NAAN01CE6KH214507 شاسـی  شـماره  و 

از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. مفقـود شـده و 

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

موضـوع  اول/دوم   هیـات   1401/3/4  –  140160329012001223 شـماره  رای  برابـر 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 
کـد ملـی  بـا  تهـران  از  بـه شـماره شناسـنامه 13593 صـادره  فریبـرز حسـینی مقـدم 
0058967206 فرزنـد ابراهیـم در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا اطاقـک بـه 
مسـاحت 200 متر مربع پالک شـماره 6286  از 10 اصلی واقع در سـمنان بخش حوزه 
ثبت ملک گرمسـار خریداری از مالک رسـمی آقای کوروش باقری محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/24  

شناسه : 1324667         رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 140160329012001545 – 1401/03/18 هیـات اول/دوم  موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود 
عربـی خـو  بـه شـماره شناسـنامه 1 صـادره از گرمسـار بـا کـد ملـی 4609673819 فرزنـد 
عباسـعلی در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـا  بـه مسـاحت 105/20 متـر 
مربـع پـالک شـماره 79 فرعـی از 25 اصلـی واقـع در شـاهبداغ حـوزه ثبـت ملک گرمسـار 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم اکـرم پازوکـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/09       

شناسه : 1333501    رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

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

برابر رای شماره 140160329012001598 – 1401/03/21 هیات اول/دوم  موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علی معتمدی 
بـه شـماره شناسـنامه 4 صـادره از گرمسـار بـا کـد ملـی 4609525240 فرزنـد محمـد قلـی 
در ششـدانگ اعیانـی یـک بـاب مرغـداری قدیمـی  بـه مسـاحت 532/39 متـر مربـع پـالک 
شـماره 68 فرعـی از 24 اصلـی واقـع در ناسـار حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  دارای حقـوق 
ارتفاقـی عرصـه وقـف اوالد ذکـور مـی باشـد و خریـداری و اجـاره از متولـی موقوفـه محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/24     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/09    
شناسه : 1333957         رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

ضرورت تامین امنیت 
شهرک ها و نواحی صنعتی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان، با 
اشاره به گستردگی شهرک صنعتی سمنان و لزوم حفظ 
امنیت ســرمایه گذاری خواســتار ایجاد یــگان انتظامی در 

این شهرک صنعتی شد.
محمدرضا باقری در دیدار با ســردار حسنی فرمانده 
نیروی انتظامی اســتان با تقدیر از توجه ویژه به مســائل 
بــرای  انتظامــی  عوامــل  تالش هــای  از  شــهرک،  امنیتــی 
برقــراری تامیــن آرامــش در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی 

استان سمنان قدردانی کرد.
او بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده بــرای ارتقــای 
امنیت شهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان، تصریح 
کــرد: ایجــاد گشــت انتظامــات، گشــت شــبانه و روزانــه و 
نصــب دوربین هــای مداربســته، احداث گیــت نگهبانی در 
ضلــع جنوبی شــهرک  صنعتی ســمنان به وســیله شــرکت 
خدماتــی، اخــذ برگــه تردد در شــهرک های غرب اســتان از 

جمله اقدامات و برنامه ها در این زمینه است.
اســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
ســمنان تأکیــد کرد: بــا توجه به ضــرورت و اولویت تامین 
امنیــت ســرمایه کارآفرینــان و صنعتگــران، از مجموعــه 
نیــروی انتظامی تقاضا می شــود که نســبت بــه تأمین هر 
چه بیشــتر شهرک ها و نواحی صنعتی استان اقدام کند.

 ۲۹۷ و  هــزار  ســه  تاکنــون  کــرد:  تصریــح  باقــری 
بــا  یــک هــزار و ۹۴۹ هکتــار  بــه گســتره  قــرارداد  فقــره 
سرمایه گذاران منعقد شده که هزار و ۳۰۴ واحد صنعتی 
بــه  ریــال  بــا ســرمایه گذاری ۱۴۳ هــزار و ۵۷۲ میلیــارد 
بهره برداری رســیده و زمینه اشــتغال ۳۰ هزار و ۷۴۱ نفر 

را در استان سمنان فراهم آورده است.
او گفت: شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان 
بــرای هرگونــه همــکاری و تعامــل بــا نیــروی انتظامــی بــه 

منظور پیشبرد اهداف آمادگی دارد.
فرمانده انتظامی اســتان سمنان گفت: انگیزه ها در 
انجــام و وقــوع جــرم متنوع بــوده و مکان هایــی که در آن 

جرم به وقوع می پیوندد از گستردگی برخوردار است.
بــه گســتردگی  اشــاره  بــا  ســردار عبــدهللا حســنی 
شهرک های صنعتی استان سمنان، افزود: تقویت امنیت 
ســرمایه گذاری، توســعه نظــم و پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی و وقــوع تخلــف در شــهرک ها و نواحــی صنعتی 
از جمله برنامه های نیروی انتظامی استان است. حسنی 
خاطرنشان کرد: تامین امنیت یکی از مولفه های مهم در 
جذب سرمایه گذاران است که موجب رونق تولید و ایجاد 

اشتغال به خصوص برای جوانان می شود.
او با اشــاره به نامگذاری ســال از ســوی مقام معظم 
رهبــری بــه عنــوان تولیــد، دانش بنیــان، اشــتغال آفرین و 
راهکارهــای تحقق آن، گفت: شــهرک ها و نواحی صنعتی 
بســتر مناســبی برای تحقق شعار سال هستند و آمادگی 

هرگونه همکاری را برای محقق شدن این امر داریم.
فرمانده انتظامی اســتان ســمنان یادآور شد: امنیت 
و ارتقــای آن بســتر پیشــرفت های اقتصــادی و اجتماعــی 
اســت. در این نشســت با توجه به گســتردگی و اشــتغال 
حــدود ۱۳ هــزار و ۵۰۰ نفــر در شــهرک صنعتــی ســمنان، 
ایجــاد یــگان انتظامــی در  ایــن شــهرک مطــرح شــد کــه با 
دســتور مســاعد ســردار حســنی فرمانده انتظامی اســتان 
ســمنان مقرر شــد، تیم های کارشناســی بررسی های الزم 

را در این زمینه انجام دهند.

بررسی مشكالت برق 
 كشاورزان و صنعتگران

در پاتوق رسانه  ای بسیج 
رسانه فارس 

مشكالت برق كشاورزان و صنعتگران در فصل گرما، با 
حضور نمایندگان صنفی و مدیران مربوطه در نشست 
پاتــوق رســانه  ای تبییــن کــه بــه همــت ســازمان بســیج 
رســانه فارس و با محوریت ســازمان بســیج مهندسین 

صنعت و معدن راه  اندازی شد، بررسی شد. 
مشــكالت بــرق كشــاورزان و صنعتگــران در فصــل 
گرمــا بــا حضور نماینــدگان صنفی و مدیــران مربوطه در 
نشســت پاتــوق رســانه  ای تبییــن کــه بــه همت ســازمان 
بسیج رسانه استان فارس و با محوریت سازمان بسیج 
مهندسین صنعت و معدن راه  اندازی شد، بررسی شد. 
هــادی رضایــی، در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه فــرا 
رســیدن فصــل گرمــا و افزایــش مصرف انــرژی گفت: به 
دلیل اهمیت موضوع، پاتوق رسانه  ای تبیین به بررسی 
مشــكالت بــرق كشــاورزان و صنعتگــران در فصــل گرمــا 

اختصاص یافت. 

رئیس ســازمان بســیج رســانه فــارس افــزود: برای 
عبــور از پیــک گرما به هم افزایی در اســتان نیاز داریم و 
پاتوق تبیین بســیج رســانه فارس با هدف اقناع ســازی 

مسائل روز به وسیله مدیران برگزار می شود. 

تبیین فعالیت های امور برق به 
صورت شفاف برای مردم و اصناف 

»حســین پناهــی«، نیــز در ایــن نشســت عنــوان 
کرد: مســئوالن متولی قبل از هر اقدامی باید به تبیین 
فعالیت های مربوط به امور برق به صورت شــفاف برای 

مردم و اصناف اقدام کنند. 
رئیــس بســیج مهندســین صنعــت و معــدن فارس 
دانســت  رســانه  مهــم  رویكردهــای  از  را  ســازی  اقنــاع 
و گفــت: بســیج مهندســین صنعــت و معــدن فــارس بــا 
اســتفاده از ظرفیت ایجاد شــده به وسیله بسیج رسانه 
فــارس، كشــاورزان و صنعتگــران را برای بیــان مطالبات 

خود از مسئوالن مربوطه گرد هم آورده است.

آبرسانی ۶۲ روستای 
خراسان شمالی با مشارکت 

بسیج سازندگی 
مسئول بسیج سازندگی سپاه جواداالئمه)ع( خراسان 
شمالی اعالم کرد که این نهاد آبرسانی به ۶۲ روستای 
استان را با اعتبار ۹۸ میلیارد تومان اجرا می کند که با 
بهره برداری از آن ۸۰ هزار روســتایی از آب آشــامیدنی 

سالم برخوردار خواهند شد.
علــی دارابــی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهــار 
کــرد: آبرســانی بــه ایــن روســتاها در قالــب ۴ مجتمــع 
آبرسانی زیدر و سرانی شهرستان شیروان، شیرین دره 
شهرســتان بجنورد، پرســه ســو و کهنه جلگه شهرستان 
راز و جرگالن و در مناطق محروم خراســان شــمالی اجرا 

می شود.
او تصریــح کــرد: آبرســانی بــه مجتمع شــیرین دره 
از ســدی بــه نــام ایــن مجتمــع آغــاز و بعــد از ذخیــره در 
منتقــل  محــدوده  روســتاهای  بــه  امیــن هللا  ایســتگاه 
می شــود و اکنــون یــک منبــع ۱۵۰ متــر مکعبــی، ۴ تــا 
ایســتگاه پمپاژ، چهار تا حوضچه بین راهی و ســه هزار 

متر از این خط انتقال انجام شده است.
 مســئول بســیج ســازندگی ســپاه جواداالئمــه)ع( 
خراســان شــمالی افزود: همچنین هشــت کیلومتر خط 
انتقال و ســاخت ۲ منبع ذخیره آب برای مجتمع پرســه 
ســو و کهنه جلگه در حال اجرا اســت و مشــاور مجتمع 
زیــدر و ســرانی نیــز مشــخص و در حــال تدویــن طــرح 

است.
امــام حســن  قــرارگاه  اینــک  کــرد:  دارابــی عنــوان 
مجتبی )ع( و قرارگاه پیشــرفت و آبادانی تشــکیل شــده 
تــا گام هــای مؤثــری در راســتای رفــع مشــکالت مــردم 
مناطــق محــروم بــردارد و در این زمینــه برنامه ریزی های 

مناسبی در استان شده است.

اخبـــــــــــــــــار

اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  کل  مدیــر 
 ICT آذربایجــان غربــی اعالم کرد که  مجتمع
آذربایجان غربی پیشرفت ۷۰ درصدی دارد و 
بــه زودی شــاهد بهره بــرداری از ایــن مجتمع 

خواهیم بود.
قاســم جلیلی نــژاد در گفت وگــو بــا ایرنــا 
افــزود: ســاختمان مجتمــع ICT در زمینــی بــه 
مســاحت ۲ هزار مترمربع با زیربنای بیش از 
۶ هــزار مترمربــع در ۷ طبقــه در حــال احداث 

است.
او اظهــار کــرد: تصمیــم مقتضی در زمان 

بــرای پیشــرفت پــروژه بســیار موثــر اســت و 
بایــد  طــرح  پیمانــکار  و  مشــاور  شــرکت های 
تصمیمــات الزم را در زمــان مناســب بگیــرد تا 

مانع پیشرفت کار نشود.
مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات  
آذربایجــان غربی در خصــوص متمرکز نمودن 
در  متبــوع  وزارت  اســتانی  تابعــه  واحدهــای 
ســاختمان مجتمــع ICT اســتان، گفــت: بعــد 
از افتتــاح ایــن مجتمــع، نماینده تــام االختیار 
ایــن مجتمــع جهــت  ادارات تابعــه وزارت در 

ارائه خدمات مستقر می شود.

راســتای  در  داد:  ادامــه  جلیلی نــژاد 
توســعه شــبکه ملی اطالعات بحث اســتقرار 
دیتــا ســنتر در ایــن مجتمــع و همچنین برای 
اســتان  فــاوای  حــوزه  در  اشــتغال  توســعه 
ســعی مــی کنیــم بخشــی از فضــای مجتمــع 
را بــرای ایجــاد پارک فــاوای آذربایجان غربی 

دهیم. تخصیص 
وی اصافــه کــرد: یکی دیگــر از پروژه های 
فاخر و مهم استان راه اندازی ایستگاه فضایی 
کــه  بــوده  هکتــار   ۴۰ وســعت  بــه  ســلماس 
تملــک آن از منابــع محیط زیســت اســتان در 

شهرســتان ســلماس روبروی روســتای چوپان 
لو انجام شده است.

وی یادآور شد: این طرح نیز تاکنون ۲۰ 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و امید می رود 

طی سال جاری به بهره برداری برسد.
 ICT بــه گزارش ایرنــا ســاختمان مجتمع
آذربایجان غربی، پس از اتمام پروژه اداره کل 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان، بخش 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، بخش 
ارتباطــات زیرســاخت، باجــه پســت و پســت 

بانک در آن مستقر خواهد شد.

مدیرعامــل بنیــاد برکــت بنیــاد برکــت ســتاد 
اجرایــی فرمــان امــام از اعــالم آمادگــی بــرای 
بیمــه حــوادث خانه هــای روســتایی سراســر 

کشور خبر داد.
امضــای  مراســم  در  ترکمانــه  محمــد 
تفاهم نامــه بیمــه حــوادث منــازل مســکونی 
روســتاییان اســتان هرمــزگان بــا اعــالم ایــن 
ایجــاد  بــا هــدف  برکــت  بنیــاد  افــزود:  خبــر 
ســاکنان  بــرای  حمایتــی  چتــر  گســترش  و 
روســتاهای کشور و توسعه فرهنگ بیمه در 
ایــن مناطــق آمادگی هــای الزم را بــرای بیمــه 
خانه هــای روســتایی در اســتان های سراســر 

کشور دارد.
او بــا اشــاره بــه بیمــه حــوادث ۲ میلیون 
و ۵۴ هــزار خانــه روســتایی تا بــه امروز ادامه 
داد: بیمه برکت وابســته به بنیاد برکت ستاد 
اجرایــی فرمــان امام این ۲ میلیون و ۵۴ هزار 
خانه روســتایی را تحت پوشــش بیمه حوادث 
شــامل آتش ســوزی، زلزلــه، انفجــار، صاعقه، 
ســیل، طغیــان آب رودخانه هــا، آتشفشــان، 
توفــان، تندبــاد، گردبــاد و ضایعــات ناشــی از 

آب برف و باران قرار داده است. 
مدیرعامــل بنیاد برکت خاطرنشــان  کرد: 
تــا بــه امــروز خانه های روســتایی اســتان های 
مختلف کشــور از جمله لرســتان، خوزســتان، 
بویراحمــد،  و  کهگیلویــه  شــمالی،  خراســان 
کردســتان کرمــان، گیــالن، یزد و هرمــزگان از 
حمایت هــای بیمــه ای بنیــاد برکــت برخــوردار 

شده اند.
 ترکمانــه با اشــاره به انعقــاد تفاهم نامه 
همــکاری بــا اســتانداری هرمــزگان بــرای بیمه 
حوادث خانه های روســتایی این اســتان اظهار 

داشــت: بر اســاس این تفاهم نامه ۹۰ هزار و 
۲۲۷ واحــد مســکونی مســتقر در روســتاهای 
استان هرمزگان تحت پوشش بیمه حوادث و 

آتش سوزی بیمه برکت قرار می گیرند.
او یــادآور شــد: در صــورت بــروز حادثــه 
و  صاعقــه  انفجــار،  آتش ســوزی،  از  ناشــی 
خطــرات اضافــی شــامل ســیل و طغیــان آب 
رودخانه ها، زلزله، آتشفشــان، توفان، تندباد 
و گردبــاد بــه هــر یــک از واحدهــای مســکونی 
تحــت پوشــش تــا ســقف یــک میلیــارد ریــال 

خسارت پرداخت خواهد شد.

مدیرعامــل بنیاد برکت خاطرنشــان کرد: 
بــا توجــه بــه همــکاری و تعامــل خیلــی خــوب 
اســتانداری  و  برکــت  بنیــاد  میــان  دوجانبــه 
هرمــزگان، تاکنــون بیمه نامــه ۲۵ هــزار منزل 
مســکونی روســتایی از میــزان تعهــد شــده در 

تفاهم نامه، صادر شده است.
ترکمانــه با اشــاره بــه عملکرد ایــن بنیاد 
در بیمــه حــوادث خانه هــای روســتایی گفــت: 
از آغــاز ســال مالــی ۱۴۰۱ تــا بــه امــروز نزدیک 
بــه ۴۶۳ هــزار واحــد مســکونی روســتایی در 
شش استان خوزستان، هرمزگان، کردستان، 

بیمــه  پوشــش  تحــت  یــزد  و  گیــالن  کرمــان، 
حوادث برکت قرار گرفته اند. 

او تصریح کرد: همچنین بیمه خانه های 
در  نیــز  کشــور  اســتان های  ســایر  روســتایی 

دستور کار بنیاد برکت قرار دارد.
مدیرعامــل بنیاد برکــت تاکید کرد: بنیاد 
برکــت بــا توجــه بــه رســالت و ماموریت هــای 
خــود و جهــت تســهیل در اجرایی شــدن بیمه 
حــوادث خانه های روســتایی، در پرداخت حق 
بیمــه بیمه نامه هــای صــادره بــا اســتانداری ها 

مشارکت می نماید.

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی 
محــدوده   ۷۰ ثبــت  از  کرمــان  جنــوب 
اکتشافی معدنی در اولین روز بازگشایی 
ثبــت محدوده هــای معدنــی در  ســامانه 

جنوب کرمان خبر داد.
محمــد مجــاز در گفت وگــو بــا ایســنا 
ثبــت  ســامانه  بازگشــایی  بــه  اشــاره  بــا 
وزارت  معدنــی  اکتشــافی  محدوده هــای 
صمــت، گفــت: همزمان با بازگشــایی این 
ســامانه و در اولیــن روز، قریــب بــه ۷۰ 
وســیله  بــه  اکتشــافی  معدنــی  محــدوده 
متقاضیــان در منطقه جنــوب کرمان ثبت 
شــد و ایــن اســتقبال متقاضیــان جنــوب 
کرمانــی در اولیــن روز از بازگشــایی ایــن 
ســامانه نشــان دهنده پویایــی و پتانســیل 
جنــوب اســتان در زمینــه معــدن و ذخایــر 

معدنی است.

او افزود: ســامانه ثبت محدوده های 
اکتشافی از حدود ۱ ونیم سال قبل بسته 
شــده بــود لــذا متقاضیــان در هیــچ جــای 
کشــور بــرای ثبت محدوده های اکتشــافی 

خود به آن دسترسی نداشتند.
معــاون معدنــی و امــور معــادن اداره کل 
صمت جنوب کرمان اظهار کرد: متقاضیان 
محدوده هــای  ثبــت  بــرای  می تواننــد 
ایــن بــه  مراجعــه  بــا  خــود   اکتشــافی 
،https://cadastre.mimt.gov.ir سامانه 
نســبت بــه ثبــت محدوده هــای اکتشــافی 

خود اقدام نمایند.
 مجــاز افــزود: منطقه جنــوب کرمان 
دارای ذخایــر و اســتعدادهای معدنــی کم 
نظیری است که می تواند با ورود سرمایه 
گذاران جدید به یکی از قطب های معدنی 

کشور تبدیل شود.

پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی مجتمع ICT آذربایجان غربی 

 ثبت حدود ۷۰ محدوده اکتشافی
 در اولین روز بازگشایی سامانه

در جنوب کرمان 

 آمادگی بنیاد برکت برای بیمه خانه های 
روستایی سراسر کشور
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روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

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

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

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

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929
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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی . سه شنبه 24 خرداد 1401 . 14 ژوئن 2022 . 14 ذی القعده 1443 .
. سال هجدهم . شماره 4927 .

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )اداره کل فرودگاههای استان فارس( در 
نظر دارد پروژه فنس کشی محوطه فرودگاه شهدای داراب را در قالب فراخوان 

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به واجدین شرایط واگذار نماید
مورخ   دوشنبه  روز  از  مناقصه  اسناد  دریافت   : اسناد  دريافت   محل  و  مهلت 
1401/03/23  لغايت یکشنبه مورخ  1401/03/29 از طريق درگاه سامانه تداركات 

الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس :www.setadiran.ir  انجام خواهد گردید.
کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط )دارای رتبه 5 ابنیه( می توانند با مراجعه به 
سامانه ستاد ایران نسبت به دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مذکور اقدام 

نمایند. 

اداره كل فرودگاه های استان فارس

نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1401/03/23

نوبت 2 : روزنامه عصر اقتصاد 1401/03/24

شناسه : 1332690

»آگهی مناقصه عمومي « 
شماره  70-01  ) يك مرحله اي (

 دوم(
 نوبت

(

 اداره کل فرودگاه های استان فارس
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1– موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد، مقاوم سازی و بهسازی انشعابات در 
سطح زون شهرستان ساوه  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

شرح مختصر پروژه: ) اجرای  مقاوم سازی و بهسازی  5000 علمک به صورت تکی و پراکنده (
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی 

3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 
123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 و به مبلغ  1.225.131.000   ریال خواهد بود.

4- در این پیمان 20% پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.
5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها: 

 www.setadiran.ir "محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد -
مـی باشد.

- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت 12 
مورخ 1401/04/05 از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می باشد.

- زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی کیفی، مناقصه گرانی که حائز حداقل 

امتیاز ارزیابی کیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمایند.
- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با 

کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
- زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می گردد.

6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 24.502.619.089 ریال بر 
اساس فهارس بهای تخصصی نفت و گاز منتشره سال 1400 می باشد.

7- پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره کار، گواهینامه صالحیت در رشته 
تاسیسات وتجهیزات، کد اقتصادی، کد کاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای 

الکترونیکی در سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطالع رسانی 
WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت 

گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند. 
تلفکس: 086-32776660 

روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی انتشار نوبت اول : 1401/03/24       نوبت دوم : 1401/03/25

شناسه : 1332584
آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای )01-12(

کد پایگاه ملی:  53119553
ت اول(

 نوب
(

شرکت گاز استان مرکزی

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

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد و به 
پیشنهادهای خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های  44-36-07731318335 تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی انتشار نوبت اول : 1401/03/21 نوبت دوم : 1401/03/24        

شناسه : 1331428
 دوم(آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

 نوبت
(

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

2000093498000596 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
تقاضای 9700951 مناقصه شماره 1400/074 شماره مناقصه و تقاضا 

  HGC آناالیزر موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
725.000.000 ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

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

14.500.000.000ریال مبلغ برآوردی مناقصه
5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخرین مهلت بارگذاری و  ارسال مستندات ارزیابی کیفی )رزومه( در سامانه ستاد
پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه 

ستاد ارسال می گردد. آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- فاز های 15 و 16- ساختمان امور کاال-اداره خرید 
پاالیشگاه ششم

آدرس مناقصه گزار

منتظر سن پایین تر باشید
راضیه حسینی

کاهــش ســن تقاضا بــرای جراحی بینــی در ایران / 
افزایش مردان متقاضی عمل زیبایی

نایب رئیس و عضو هیات مدیره انجمن راینولوژی 
ایران: »حدودا ۴۰ سال پیش میزان عمل  بینی در زنان 
بــا اختــاف زیــاد باالتــر 
امــروزه  بــود.  مــردان  از 
تغییری که رخ داده این 
بینــی  عمــل  کــه  اســت 
زیادتــر  نیــز  مــردان  در 
کمتــر شــده  اختــاف  و 
اســت. ســن درخواست 
و  آمــده   پایین تــر  عمــل 
در  نیــز  آن  متقاضــی 

سنین پایین زیاد است.«
اصــاً مقایســه چهــل ســال پیش بــا امروز اشــتباه 
است. زمانی که مرد را با سبیلش می شناختند و یک تار 
سبیل حکم دو، سه تا ضامن معتبر کارمند داشت، چه 
ربطی به این دوره دارد؟ زمانی که پســرها، اگر نگوییم 
بیشتر، کمتر از دخترها وقت در آرایشگاه نمی گذرانند. 
از مــدل ابــرو و موی ســر تا خط ریش و انواع ماســک ها 
و پیلینگ صورت. االن دیگر معلوم نیســت عروس باید 
بــرود دنبــال دامــاد پشــت در آرایشــگاه منتظــر بمانــد، 

داماد برود؟ یا خانواده ها بروند دنبال  هر دوی شان. 
اصــاً شــما بگوییــد پســری که ابــرو برمــی دارد، لنز 
رنگی می گذارد، بوتاکس گونه و پروتز لب می کند، چرا 

نباید یک صفایی هم به دماغش بدهد؟  
کاش علم پزشــکی آن قدر پیشــرفت کند تا بشــود 
همــان بــدو تولد، بینی نوزادان را عمل کرد. شــما تصور 
کن پدر و مادر یکی از یکی پلنگ تر، نوزادی را در آغوش 
می گیرنــد کــه از هــر زاویه ای نگاهش کنــی قد یک ارزن 

شباهت با والدین پیدا نمی کنی. 
بــه  بینــی  عمــل  ســن  زودی  بــه  باشــید  مطمئــن 
بــار  پایین تریــن حــد خــود می رســد. بچــه بیچــاره هــر 
مــی رود جلــوی آینه احســاس می کند ســر راهی اســت. 
مگر می شــود پدر و مادر هر دو دماغ شــان قد خرگوش، 
خــودش انــدازه خــرس گریزلــی؟ طفــل معصــوم دچــار 
آســیب روحــی می شــود. احســاس می کنــد یــک جوجــه 

اردک زشت وسط کلی قوی پلنگی است. 
حتــی شــاید روزگاری برســد، ســن عمــل بینــی بــه 
منفــی یــک هــم کاهــش پیدا کنــد. مثاً در همان شــکم 
مــادر، وقتــی دیدنــد اوضاع دماغ پس اســت، دســت به 
کار شــوند و عمــل را انجــام دهنــد. بعــد از زایمــان، یک 
نوزاد گوگولی با چسب روی دماغ می دهند بغل مادر.

خیلــی دور نیســت روزگاری که آدم ها همه شــبیه 
هم شوند. با یک جور دماغ، یک شکل لب، ابرو، گونه 

و حتی چال لپ.
 دیگــر شــاعرها نمی داننــد بــرای کــدام کمــان ابــرو 

بسرایند و از چه لعل لبی بگویند؟

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین 
اجتماعــی، از جملــه مصوبات مهــم هیات دولت 
در هفتــه گذشــته بــود کــه بــر اســاس آن حقوق 
بازنشســتگان در ســه گروه افزایش یافت. طبق 
اعــام مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعی قرار 
اســت مابه التفــاوت افزایش حقــوق ماه جاری از 

روز ۲۵ خرداد واریز شود.
به گزارش ایسنا، روز شنبه گذشته، مصوبه 
هیــات وزیــران دربــاره افزایش حداقل مســتمری 
بازنشســتگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از سوی 
محمــد مخبــر، معــاون اول رئیــس جمهــوری برای 

اجرا اباغ شد.
افزایــش  ایــن  اباغیــه مذکــور،  اســاس  بــر 
حقــوق از اول فروردیــن امســال اعمــال می شــود 

تمامــی  اوالد  حــق  و  عائله منــدی  و کمک هزینــه 
هماننــد  شــرایط  واجــد  بگیــران  مســتمری 
بازنشســتگان مدیریــت خدمات کشــوری افزایش 

می یابد.
افزایش حقوق بازنشســتگان سازمان تامین 
اجتماعــی در هیــات دولــت طــی روزهای گذشــته 
و  داشــت  همــراه  بــه  را  متفاوتــی  واکنش هــای 
»بازنشســتگان  ســوی  از  گایه هایــی  موجبــات 
را  کشــور  مختلــف  نقــاط  در  غیرحداقلی بگیــر« 
فراهم کرد که مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق 
خــود را در تناقــض بــا قوانیــن می دانســتند. در 
همیــن راســتا رئیــس جمهــوری، بــه معــاون اول 
از  گروه هایــی  درخواســت های  کــه  داد  دســتور 
بازنشســتگان در خصــوص میــزان دریافتــی آنــان 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن 
تشــریح نحــوه افزایــش حقوق بازنشســتگان 
تامیــن اجتماعــی در نشســت هیات دولت از 
افزایــش ۵۷ درصــدی حقــوق ۷۰ درصــد این 

قشر خبر داد.
حجــت هللا  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
مصوبــه  جزئیــات  تشــریح  در  عبدالملکــی 
هیــأت دولــت در مــورد نحــوه افزایــش حقوق 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی، اظهــار کــرد: 
خبــر خــوب ایــن اســت کــه بــرای حــدود ۷۰ 
درصــد از بازنشســتگان تأمین اجتماعی رشــد 
بیــش از ۵۷ درصــدی را داریــم بــه ایــن معنــا 
کــه بــرای فــردی حقــوق ۳ میلیــون و هفتصــد 
هــزار تومانــی دریافت می  کرد، بین پنج و نیم 
میلیــون تــا شــش میلیــون تومــان بــر اســاس 
تعــداد عائله مندی آنها افزایش خواهد یافت 
و بــرای ســایر ســطوح تــا حداقــل حقــوق ۱۰ 
میلیــون تومــان ۱۰ درصــد به عــاوه ۶۰۰ هزار 
تومــان افزایــش خواهیم داشــت و در مجموع 
بیــش از ۲۰ درصــد افزایــش خواهــد یافــت و 
چــون ایــن عــدد ۶۵۰ هــزار تومــان بــه صورت 
ثابــت بــا ۱۰ درصــد جمــع می شــود بــه صورت 

پلکانی پایین خواهد رفت.
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
قــدرت خرید ۷۰ درصد کارگران حداقلی بگیر 
بعــد از گذشــت ۲۳ ســال بیــش از نــرخ تورم 

افزایش پیدا کرده است.
وی ادامــه داد: افــرادی کــه ۱۰ میلیــون 
 ۱۰ میــزان  می کننــد  دریافــت  حقــوق  تومــان 
درصــد افزایــش حقــوق خواهنــد داشــت کــه 

هماهنگ است با میزان افزایشی که در سایر 
صندوق هــای بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعی 

داشتیم.
ایــن عضــو کابینه دولت ســیزدهم تصریح 
کــرد: مــا در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
زیرمجموعــه  کــه  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  و 
ایــن وزارتخانــه قــرار دارد برنامه ریــزی کرده ایــم 
تــا کمک هــای معیشــتی را در قالــب بســته های 
حمایتی برای بازنشســتگان داشــته باشیم؛ کما 
اینکــه آقای رئیس جمهــوری به معاون اول خود 
دستور دادند تا نشست هایی را به منظور تعیین 
بســته های رفاهی برگزار کنیم که روز دوشــنبه 

اولین نشست ساعت ۱۸:۳۰ برگزار شد.
مصوبــه  ایــن  شــد:  یــادآور  عبدالملکــی 

هیــأت دولــت بــا قــدرت اجــرا خواهــد شــد و 
هیأت امنای تأمین اجتماعی حسب تصمیمی 
رفاهیــات و  اســت،  کــرده  اتخــاذ  کــه دولــت 
ســایرمواردی کــه می توانــد بــرای بهبــود وضــع 
معیشــتی بازنشســتگان مدنظــر قــرار گیــرد، 

مصوب و اعام خواهد کرد.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا ایــن میــزان 
افزایش حقوق بازنشســتگان متناسب با نرخ 
تورم امسال بوده است، افزود: جامعه اصلی 
تحــت پوشــش تأمیــن اجتماعی بیــش از نرخ 
تورم افزایش حقوق داشته اند و این در حالی 
اســت کــه ۷۰ درصــد از مســتمری بگیران ایــن 
ســازمان حداقل بگیــر هســتند که حقوقشــان 
 ۱۶ کــه  داشــت  خواهــد  رشــد  درصــد   ۵۷

درصــد بیــش از نــرخ تــورم اســت. همچنیــن 
کــه  کار  عالــی  شــورای  مصوبــه  اســاس  بــر 
بــوده  کارگــری  جامعــه  حداقل بگیــران  بــرای 
۴/۵۷ درصــد بــا همــکاری جامعــه کارفرمایان 
و نماینــدگان کارگــران رشــد در نظــر گرفــت، 
کارگــران  درصــد   ۷۰ خریــد  قــدرت  بنابرایــن 
حداقلی بگیر بعد از گذشــت ۲۳ ســال بیش 

از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
برنامه ریزی برای دریافت کلیه مطالبات 

تأمین اجتماعی از دولت
عبدالملکــی در مــورد بدهــی دولــت بــه 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی، خاطرنشــان کــرد: 
سازمان تأمین اجتماعی یک مطالبه بزرگی از 
دولت دارد و سازمان حسابرسی به طور ویژه 
در حــال محاســبه ایــن میــزان اســت؛ چــرا که 
برآوردهــا متفاوت و ناشــی از تجمع مطالبات 
ده ســاله اســت ضمــن اینکــه دولــت نیــز عزم 
خــود را جــزم کــرده اســت کــه بــه مــرور ایــن 
بدهی هــا را تادیــه کنــد و امســال مجلس هم 
در بودجــه ۱۴۰۱ مبلــغ ۹۰ هزار میلیارد تومان 
بــرای این بخش تعیین کرده اســت که دولت 
خود را مکلف به پرداخت آن می داند بنابراین 
امیدواریــم بعــد از تعیین دقیــق این مطالبات 
در یــک برنامــه زمان بنــدی شــده بتوانیــم کل 

مطالبات را دریافت کنیم.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در 
مــورد ســهم بانــک رفــاه افــزود: در ایــن زمینه 
رفت و برگشــت هایی با بانک مرکزی داشــتند 
اما در شــرایط کنونی اطاعات دقیقی در این 

رابطه ندارم.

فیلم سینمایی »رها و 
انگشتر جادو« آماده 

نمایش می شود
فیلــم ســینمایی رهــا و انگشــتر جــادو به تهیــه کنندگی 
و کارگردانــی امیــر مومنــی اصــل و بــا بــازی متفــاوت و 
درخشــان نیمــا فــاح، ســحر ولدبیگــی و رهــا بالی که 
هر سه بازیگران اصلی فیلم را تشکیل می دهند، برای 
عمــوم مخاطبــان کــودک و نوجــوان و بزرگســال تهیه و 

تولید شده است .
ضمــن  ؛  جــادو  انگشــتر  و  رهــا  ســینمایی  فیلــم 
برخــورداری از آموزه هــای علم روان شناســی و توجه به 
مفاهیم رشــد و تربیت و آموزش، توانســته اســت که از 
بیــن ۱۳۷ فیلــم ســینمایی از کشــور ایران و ۱۰۵ کشــور 
جهــان ، در جمــع ۹ فیلــم ســینمایی برتــر راه یافتــه بــه 
پنجاه و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم رشــد حضور 
داشــته باشــد و در دل کودکان و نوجوانان راه پیدا کند 
و پیش بینــی می شــود کــه همزمان با آغــاز نمایش فیلم 
، مخاطبین کودک و نوجوان و بزرگســال برای تماشــای 

فیلم لحظه شماری کنند.
در خاصــه داســتان فیلــم ســینمایی رهــا و انگشــتر 
جادو آمده اســت که؛ بابا محســن باســتان شــناس اســت 
و همــراه بــا دختــرش رهــا برای کشــف یک غــار مخوف به 
شمال ایران سفر می کنند؛ وقتی به غار می رسند، ناگهان 
زمیــن لــرزه اتفــاق می افتد و باعث وحشــت بابا محســن و 
رها می شود. زلزله که تمام می شود، آتوسا بعد از ۶ هزار 
ســال اســتراحت، از درون یک تابوت قدیمی بیدار شــده و 
وارد زندگی انســان های امروزی می شــود. با ورود آتوســا، 
زندگی بابا محســن و رها دچار اتفاقات بســیار پر هیجان 

و چالش برانگیزی می شود تا اینکه . . . 
نگارش فیلمنامه رها و انگشتر جادو را دکتر منصور 
بالــی بــا توجــه بــه علم روان شناســی بــر عهده داشــته و 
کیانــوش اســامی بــا همراهــی پرویــز قدســی بــه عنــوان 

مشاوران فیلمنامه با نویسنده همکاری داشته اند .
در  جــادو  انگشــتر  و  رهــا  ســینمایی  فیلــم  تولیــد 
لوکیشــن های بســیار متنــوع و زیبایی از جملــه: موزه برج 
آزادی تهــران، ســواحل دریــای خــزر، جنــگل عبــاس آبــاد 
بهشــهر، غــار هوتو و مناطقی از لواســان بــزرگ، جاجرود، 

تهرانپارس و غرب تهران انجام شده است .
رونمایــی و اکــران خصوصــی فیلم ســینمایی رها و 
انگشــتر جــادو بــا حضور هنرمنــدان برجســته، بازیگران 
ســینما و تلویزیــون، خواننــدگان محبــوب و ورزشــکاران 
گرامــی در ســینما ســپیده شــهر تهــران برگــزار شــد و 
مــورد توجــه بســیاری از هنرمنــدان و هنــر دوســتان و 

عاقه مندان قرار گرفت .
تدابیــر خاصــی بــرای نمایش فیلم ســینمایی رها و 
انگشــتر جادو در نظر گرفته شــده و پیش بینی می شود 
کــه بســیاری از کــودکان و نوجوانــان و بزرگســاالن از 
تماشای این فیلم زیبا که به طور مستقل تهیه و تولید 
شــده، لذت ببرند و لحظات شــیرینی را با تماشــای این 

فیلم تجربه کنند .
شــایان ذکر اســت که تیتراژ پایانی فیلم ســینمایی 
رهــا و انگشــتر جــادو با صدای دلنشــین بهــروز محمدی 
اســت و پیــام نیکومنــش بــه عنــوان مدیــر فیلمبــرداری 
اســت و آهنگســازی و ترانــه ســرایی تیتــراژ پایانی فیلم 
از ســوی محمد محتشــمی و با تنظیم امیر پناهی و رضا 
پناهــی انجام شــده اســت و صــدای گرم اســتاد منوچهر 
والی زاده به عنوان گوینده رادیو در بخش هایی از فیلم 

شنیده می شود .
انگشــتر  بازیگــران فیلــم ســینمایی رهــا و  از دیگــر 
جــادو می تــوان بــه چهره هایــی از جملــه: عارفــه نظامــی، 
النــا منیعــی، میثــم حســینی، محمــد رضــا نجفــی، هــادی 
عبدالمالکــی، مهدی بیگدلیا، آزاده قدیمی، کیانا صفرزاده 

و ســودابه توفیقی اشاره کرد .
سایر بازیگران فیلم سینمایی رها و انگشتر جادو را 
سیما رحمتی، پرنیا مرادی، مرتضی خندان، حجت بابایی، 
رضــا منیعــی، حورا موســی خانی، نیکا صفوی، یســنا آوخ، 

النا عبدی زاده و کیانا اسامی تشکیل می دهند .
از عوامــل فیلــم ســینمایی رهــا و انگشــتر جــادو بــه 
ایــن ترتیــب می تــوان نــام بــرد: برنامه ریــز و دســتیار اول 
کارگــردان : ســید میثــم حســینی ـ دســتیار دوم کارگردان: 
قاســم اصغــری ـ منشــی صحنــه : افســانه مومنــی اصــل ـ 
عــکاس: آرزو مومنــی اصــل – دســتیاران فیلمبــردار: رضــا 
مومنی اصل، ســاالر موال وردی، ســروش نجفی ـ دســتیار 
نورپــرداز: پیمــان منتظــر مشــمول ـ فیلمبــرداران هوایــی: 
صابــر اهــری، رامیــن بابایــی ـ مدیــر صدابــرداری: علیرضــا 
عباســقلی - دســتیار صدابردار: موســی همتــی ـ صداگذار: 
امیــر مومنــی اصل ـ گوینــدگان زندان: ســید علی بهبودی، 
بهمن داداشی ـ ضبط صدا : علی چاوشی ـ استودیو ضبط 
صــدا: اســتودیو بــلـ  تدویــن و اصــاح رنــگ : امیــر مومنی 
اصلـــ طــراح جلوه های ویــژه بصری : عباس حضرتیـ  طراح 
گرافیک : علی یزدانی ـ پخش و مشــاور رســانه ای و روابط 
عمومی: بهمی دات کام ـ مترجم شنیداری: حسن کاظمی 
ـ تنظیم موســیقی: رضا کامیار ـ ناظر ضبط : دیبا دانشــور 
ـ میکــس : امیــر پناهــی، آرش آزاد ـ گیتــار : فراز فراهانی ـ 
ســاز : افشــین کامیارـ  اســتودیو ضبط موســیقی: استودیو 
آکا شــیک ـ آوازها : حامد قدمی، رســول رضایی، علی تیر 
مایه ـ ترانه ســرایان : باران بهرامی، یوســف زمانی ـ مجری 
پروژه: گروه فیلمسازی نقطه دید ـ مجری طرح : موسسه 
تبسم مهر نیکان ـ جانشین و دستیار تهیه کننده : منصور 
بالی ـ مدیر تولید: محســن مومنی اصل ـ جانشــین مدیر 
تولید: بهزاد مرادی ـ دفتر پیش تولید: موسسه هلیا فیلم 
ـ مدیــر تــدارکات: نیمتــاج پــور صفــرـ  دســتیاران تــدارکات: 
ابوالفضــل موالیــی، علیرضا علیزاده، صادق محمدیـ  امور 
بیمه: محمد شــفیعیـ  ترابری: ابوالفضل مشــهدی حسن، 
جــواد مشــهدی رمضانــی ـ طــراح چهره پــردازی و جانشــین 
تهیه کننــده: حجــت بابایــی ـ مجــری بانوان: فریبــا مجیدی 
ـ مجــری آقایــان: محمــد ســفری ـ طــراح دکــور و صحنــه و 
آزاده  لبــاس:  و  دکــور  دســتیار  ـ  یــادگاری  مریــم  لبــاس: 

عباس زاده ـ دستیار صحنه : بنیامین محمدی.

خبـــــــــــــــــر  وزیر کار خبر داد: افزایش ۵۷ درصدی
حقوق بازنشستگان در دستور کار دولت

 واریز مابه التفاوت افزایش حقوق خرداد بازنشستگان
تامین اجتماعی از  فردا

را بررســی کند. بهادری جهرمی، سخنگوی 
دولت در این باره در توییترش نوشته بود 
کــه »  در پی درخواســت های گروه هایی از 
بازنشســتگان محتــرم درخصوص وضعیت 
دریافتــی خــود در ســال جــاری از رییــس 
جمهــور، آیــت هللا رئیســی بــه معــاون اول 
دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان 
بازنشســتگان و ســازمان تامیــن اجتماعــی 
بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه 

نمایند.«
جزئیات نحوه افزایش حقوق 

بازنشستگان در سه طبقه مختلف
حقــوق  حداقــل  تعییــن 
مســتمری بگیران و بازنشســتگان تابعی از 
مــاده ۱۱۱ قانــون تامین اجتماعی اســت که 
بــر اســاس آن شــورای عالی کار هر ســاله 
حداقل حقوق را تعیین می کند و ســازمان 
تامیــن اجتماعی مکلف اســت که همان را 

برای حداقلی بگیران اعمال کند.  
برای ســایر ســطوح درآمدی نیز ماده 
۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم اســت که 
حقــوق بایــد بــر اســاس »هزینــه زندگــی« 

تعیین شود.  
در نیمــه اول اردیبهشــت وزیــر رفــاه 
اعــام کــرد کــه پیشــنهاد افزایــش حقــوق 
در  درآمــدی  بازنشســتگان ســایر ســطوح 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  امنــای  هیــات 
بــه هیــات دولــت  بــه تصویــب رســیده و 
ارســال شــود؛ هرچند وعده هایی از ســوی 
مســئوالن مربــوط بــرای تصویــب و اعمــال 
افزایش حقوق ها در پایان اردیبهشــت ماه 
داده شــده بود؛ به علت آنچه که از ســوی 
وزیر رفاه »درگیری دولت در طرح مردمی 
ســازی یارانه هــا« عنــوان شــد، ســرانجام 
در ابتــدای هفتــه جاری بــه تصویب دولت 

رسید.
نحــوه  دولــت،  مصوبــه  اســاس  بــر 
افزایش حقوق بازنشستگان به این ترتیب 

بگیــران  پایــه حقــوق حداقلــی  کــه  اســت 
تامیــن  بازنشســتگان  کل  درصــد   ۶۲ کــه 
اجتماعــی را دربرمی گیــرد افزایــش ۵۷.۴ 
درصــدی می یابد و حداقل دریافتی آنها به 

پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می رسد.
یعنــی  دوم  گــروه  حقــوق  افزایــش   
مســتمری بگیــران زیــر ۱۰ میلیــون تومــان 
بازنشســتگان  از  درصــد   ۳۲ کــه  حقــوق 
 ۱۰ می شــود،  شــامل  را  اجتماعــی  تامیــن 
درصد است که مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ 
هــزار تومــان به آن اضافه می شــود و برای 
گروه ســوم، یعنــی مســتمری بگیران باالی 
۱۰ میلیــون تومــان حقــوق کــه تنهــا شــش 
را  تامیــن اجتماعــی  بازنشســتگان  درصــد 
درصــدی   ۱۰ افزایــش  می شــوند،  شــامل 

اعمال خواهد شد.
همچنیــن بــرای هرســه گــروه عــاوه 
بــر مبالــغ فــوق بــر اســاس شــرایط، حــق 
عائله منــدی و حــق اوالد واریز می شــود که 
بــا فــرض دو فرزند حــدود ۶۰۰ هزار تومان 
خواهــد شــد. به این ترتیــب می توان گفت 
که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی 
بــه طور میانگین ۳۰ درصــد افزایش یافته 

است.
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعی 
پرداخــت  زمــان  دربــاره  ایــن  از  پیــش 
معوقــات اعام کرده بود که »پیاده ســازی 
نرم افــزاری احکام جدید، فرایند پیچیده ای 
دارد و پیش بینــی می کنیــم چهارتا پنج روز 
زمــان ببــرد. بنای ما بر این اســت که چون 
پرداختــی مــا از بیســتم هرمــاه بــر اســاس 
حــروف الفبــا شــروع می شــود مــا بــه روال 
عــادی قبلــی حقــوق خــرداد را می پردازیــم 
و بــرآورد مــا ایــن اســت کــه واریــز اولیــن 
مابه التفــاوت مربــوط بــه خــرداد را از ۲۵ و 
۲۶ خــرداد شــروع کنیم و بــرای فروردین و 
اردیبهشــت هــم طی دو ماه بعدی تســویه 

خواهد شد.«


