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باالترین میزان جریمه تاریخ مالیاتی فرانسه 
برای مک دونالد به میزان ۱/۲۵ میلیارد یورو

ترجمه: محمود نواب مطلق

فشارسازمان تنظیم مقررات برگوگل، فیس بوک 
و آمازون برای ارائه امتیازات

غــول فســت فــود جهــان بــه منظــور در 
امــان مانــدن از پیگرد قانونــی موافقت 
 ۱/2۵ مالیاتــی  جریمــه  اســت  کــرده 
میلیــارد یورویــی اداره مالیــات فرانســه 

را بپردازد. 
مــک دونالد آمریکایی مشــکوک به 
تــاش بــرای پائیــن نشــان میــزان ســود 
خــود در فرانســه بــه صــورت صــوری بــا 

بــه شــرکت  نــام خــود  از  بهره بــرداری  امتیــاز  انتقــال 
مادرش در لوکزامبورگ است. این شرکت چند ملیتی 
از اینکــه توانســته اســت با پرداخت ایــن جریمه بدون 
اعتــراف بــه تقصیر خود پرونده مالیاتی اش را مختومه 
کنــد ابــراز خرســندی کرده اســت. قبــل از مــک دونالد 
شرکت هایی دیگری چون اِیرباس، گوگل و اِچ اِس ِب 
سِ نیز توانسته بودند با پرداخت جرایم مالیاتی خود 

را از ادامه پیگردهای قانونی خاص کنند. 
ِــل« رئیــس دادگاه  بــر اســاس رأی »اِســتِفان نوئ
مــک  پنجشــنبه۱۶ژوئن)۲۶خرداد(  روز  در  پاریــس 
از  جلوگیــری  بــرای  اســت  کــرده  موافقــت  دونالــد 
پیگردهــای قانونــی ســنگین تــر میــزان ۱/۲۵ میلیــارد 
یــورو را بــه عنوان بیشــترین میزان جریمــه مالیاتی در 
تاریخ مالیاتی فرانســه به مقامات این کشــور به دلیل 
تخلفــات مالیاتــی در ســال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰)۱۳۹۹-
۱۳۸۸( بپــردازد. به طور مشــخص جزئیــات این میزان 
جریمــه مالیاتــی کــه غــول فســت فــود آن را پذیرفتــه 
اســت شــامل دو بخش ۵۰۸ میلیون یورویی به دلیل 
بــه مخاطــره انداختــن منافــع عمومــی  و ۷۳۷ میلیون 
یــورو بــه دلیل تخلفات مالیاتی اســت که شــامل حال 
شــرکت هایی مــی شــود که مشــکوک بــه فــرار مالیاتی 
مالیاتــی  پرونــده  جریمــه  ایــن  پرداخــت  بــا  هســتند. 
مــک دونالــد در فرانســه بــدون آنکــه به عنــوان مقصر 
شــناخته شــود مختومه می شود. بدین ترتیب مقامات 
اداره مالیــات فرانســه هماننــد مقامــات وزارت دارایــی 
ایــن کشــور از ادامــه اقدامــات قانونــی ســنگین تر ضــد 
مــک دونالــد منصرف و مســائل میان آنان حل و فصل 

می شود. 
ماجــرا از آنجــا آغــاز شــد کــه مقامــات مالیاتــی 
فرانســه عملکرد مک دونالد را از ســال ۲۰۱۴) ۱۳۹۳( 
در ایــن کشــور تحــت نظــر گرفتنــد و متوجــه شــدند از 
ســال ۲۰۰۹)۱۳۸۸(اقداماتــی بــرای فــرار مالیاتــی  بــه 
صــورت انتقــال ســودهای فــراوان حاصــل از فعالیتش 

در فرانســه بــه شــرکت مــادر خــود در 
بنــا  اســت.  داده  انجــام  لوکزامبــورگ 
ایــن  بــه گفتــه رئیــس داداگاه پاریــس 
شــرکت آمریکایــی بدیــن قــرار به شــکل 
صــوری عوایــد سرشــارخود در فرانســه 
را بــه منظــور فــرار مالیاتــی کمتر نشــان 
داده اســت. در این بــاره» ژان فرانســوا 
بوهنرت« دادســتان ملی مالی فرانســه 
نیــز اعــام کرد بر اســاس توافقی که بــا مک دونالد به 
دست آمد باالترین میزان جریمه مالیاتی در چارچوب 
رســیدگی بــه تخلفــات صــورت گرفتــه در حــوزه منافع 

عمومی برای این شرکت وضع شده است. 
این میزان جریمه دو ونیم برابر مقدار مالیاتیست 
که گروه مک دونالد از آن تخلف کرده است. رقم این 
تخلف مالیاتی بالغ بر۴۶۹ میلیون یورو است. از نظر 
او این اقدام بیشــتر از آنکه از حیث اقتصادی اهمیت 
داشــته باشــد از حیــث نمادیــن در برخورد بــا تخلفات 
مالیاتی درفرانسه اهمیت دارد. به عقیده وی:» میزان 
کارایــی ایــن جریمــه در برخــورد مناســب بــا ایــن قبیل 
تحلفــات مالیاتــی در حــد بســیار باالیــی قــراردارد. بــه 
ویــژه آنکــه هــدف از ایــن تخلف مالیاتــی انتقال منافع 
حاصــل یــک بنــگاه اقتصــادی از یــک کشــور بــه کشــور 
دیگر باشــد.« قبل از حصول این توافق با مک دونالد 
در پرداخــت ایــن رقــم از جریمه برای مصــون ماندن از 
پیگردهــای قانونــی ســنگینتر برخــی دیگر شــرکت های 
همیــن  در  نیــز  بین المللــی  عرصــه  در  فعــال  مهــم 
چارچــوب قانونــی بــه دلیــل تخلفــات مالیاتــی جریمــه 
شــدند. شــرکت هواپیماســازی ایربــاس نیــز در ســال 
۲۰۲۰)۱۳۹۹( در اقدامی مشــابه جریمه ای معادل۲/۱ 
میلیون یورو به فرانسه پرداخت. در ازای پرداخت این 
جریمــه پرونــده  تحقیقات مربوط به فســاد یک مأمور 
دولتی خارجی در این شــرکت وهمچنین موارد تخلف 
مالیاتــی آن در حــوزه فــروش هواپیماهــای غیر نظامی 
 ۲۰۱۶ تــا  ســالهای۲۰۰۴  در  ای  ماهــواره  تجهیــزات  و 

)۱۳۹۵-۱۳۸۳( مختومه شد. 
غــول فضــای مجــازی گــوگل نیــز در ســال ۲۰۱۹- 
)۱۳۹۸( بــه دالیــل مشــابه در همیــن چارچــوب بــرای 
مختومــه کــردن پرونده تخلف مالیاتی اش در فرانســه 
فرانســه  بــه  یــورو  میلیــون   ۴۶۵ معــادل  جریمــه ای 

پرداخت.
منبع: روزنامه تریبیون

دیجیتالــی  ملیتــی  چنــد  شــرکت های 
بــا مقــررات رقابتــی  بــه منظــور انطبــاق 
پیش بینی شــده از ســوی مقامات مربوط 
در نحوه عملکــرد خود تغییراتی داده اند. 
آنها ترجیح داده اند با این مقامات به جای 
مبــارزه مذاکــره کننــد. ایــن شــیوه گــوگل 
درپاســخ به تفحصی است که کمیسیون 
اروپایــی در مــورد تبلیغــات برخــط آن بــه 

منظور بررســی عملکرد ضدرقابتی این غول مجازی آغاز 
کرده  است. 

بــه گــزارش خبرگزاری رویترز، گوگل به بروکســل 
پیشــنهاد داده اســت ســایر تبلیغ کنندگان نیز بتوانند 
آگهی هــای خــود را در یوتیوب قرار دهند. الزام دیگران 
بــه اســتفاده از ابزارهــای گــوگل بــرای تبلیغــات همان 
نکته ایســت که » مارگریت وِســتاگِر« کمیســر اروپایی 
در امور رقابت از آن انتقاد می کند. طی چند ماه اخیر 
غول هــای مجــازی » گافــام« ) گــوگل، آمــازون، فیــس 
ِــل و مایکروســافت( در ایــن زمینــه اقدامــات  بــوک، اَپ
از  اســتفاده  آنهــا  همگــی  داده انــد.  انجــام  مشــترکی 
ابزارهــای خــود را الزامــی کرده انــد. هــدف آنهــا از ایــن 
اقدامــات مصالحــه بــا مقامــات امــور رقابت بــه منظور 
کوتاهتــر شــدن دوره تفحــص و کاهــش جرایمشــان 
است. بر اساس همین گزارشات آمازون امیدوار است 
پرونــده مفتــوح تفحــص خــود  از ســال ۲۰۱۹)۱۳۹۸( 
را  مختومــه کنــد. ایــن پیشــتاز در فــروش بــر خــط در 
جهــان متهــم اســت از جایگاه خود و مشــتریانش برای 
تبلیغــات محصوالتــش سوء اســتفاده کــرده اســت. از 
اینرو پیشنهاد داده است تا همه بتوانند از این جایگاه 
برای تبلیغاتشــان اســتفاده کنند. بدین ترتیب آمازون 
آماده است بهترین جایگاه های خود را که معموال برای 

معرفــی بهتریــن محصوالتش اســتفاده 
می کنــد در اختیــار رقبــای خود نیــز قرار 
دهــد. مذاکرات میــان آمازون و مقامات 
ســازمان امــور رقابــت کمیســیون اروپــا 
چندیــن ماه اســت در حال برگزاریســت 
و هیچیک از طرفین از مفاد آن و نتایج 
نکرده انــد.  منتشــر  گزارشــی  حاصــل  
اقدامات گوگل در این مسیر شفاف تر و 
آشکارتر است. این غول جستجوی برخط در جهان به 
تازگــی ابزار جدیدی برای جایگزینی کوکی ها پیشــنهاد 
داده اســت کــه بــا اســتفاده از آن تبلیغــات هدفمنــد 
می شوند. گوگل که تحت تفحص سازمان امور رقابت 
انگلستان قرار گرفته است در ماه فوریه)بهمن ۱۴۰۰( 
اقدامــات جایگزینــی ایــن ابزار را برای بهره مندی ســایر 
فعــاالن در عرصــه فضــای مجــازی آغاز کرده اســت. در 
ژوئن ۲۰۲۱)اردیبهشــت۱۴۰۰( مقامات ســازمان رقابت 
فرانســه در پی تفحص از گوگل به دلیل نقض آشــکار 
مقــررات ســازمان رقابــت ایــن شــرکت را بــه پرداخــت 
جریمــه ۲۲۰ میلیون یورویی محکوم کردند. گوگل نیز 
موافقت کرد به میزان جریمه اعام شده در چارچوب 
اصاحاتــی کــه انجــام می دهد خدمــات دیجیتالی ویژه 
ارائه کند. بنابراین به جای پرداخت جریمه با دادن این 
امتیازات ویژه برای سایر فعاالن آنها نیز قادر خواهند 
بود از فضای موتور جستجوی گوگل در امر تبلیغاتشان 
بهره مند شــوند. این خود به منزله یک شــیوه عملیاتی 
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. موتــور جســتجوی گــوگل 
همچنین در این خصوص متعهد شــده اســت حتی در 
مورد انتشــار بخش هایی از مقاالت مخالفین خود نیز 

امکاناتی  فراهم کند.
منبع: لوموند
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نیلوفر جمالی

زمانــی کــه بحــث برق بــه عنــوان زیرســاخت مطرح می شــود دیگر 
پای همه اقشــار وســط اســت. از مصارف خانگی تا صنعتی همگی 
نیازمنــد بــرق هســتند و هــر کدام به نوعی نیاز خــود را به ویژه در 
تابستان طلب می کنند و اکنون همه اقشار جامعه نگران فاصله 

۱۵ هــزار مگاواتــی تولیــد و مصــرف برق در پیک تابســتان ۱۴0۱ 
هستند.

حــاال بــا توجــه به مشــکات اجتماعی و اقتصــادی دولت 
ســیزدهم بــر آن شــده کــه تــا جــای ممکــن فشــار در بخــش 
خانگــی را کاهــش دهــد و جبــران ایــن مصــارف را بــه ســمت 
صنایــع ببــرد. در واقع برنامه های دولت به ســمت خاموشــی 
صنایــع بــه ویــژه در تیــر و مرداد ماه امســال حرکت می کند و 
بنــا بــه گفته مســئولین قــرار بر این اســت که خاموشــی های 
بخــش خانگــی بــه حداقــل خــود برســد؛ امــا مدتــی اســت کــه 

خاموشــی های پراکنده ای در سطح شهر تهران رخ می دهد.
در ایــن راســتا روابــط عمومــی توانیر بــه عصراقتصاد گفت: 

هنوز خاموشــی رخ نداده و خاموشــی های پراکنده کنونی ناشــی از 

مشکات فنی در شبکه توزیع برق 
است که در همه ایام سال هم رخ 
می دهد و ذات طبیعی شبکه های 
اســت و همــه فعالیت هــا  هوایــی 
کــه  اســت  ایــن  بــرای  تاش هــا  و 

خاموشی در شبکه اتفاق نیافتد.
پیــش از ایــن نیــز مدیرعامــل 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تهــران 
بــزرگ گفــت: هیــچ برنامــه ای برای 
انتشــار جــداول خاموشــی در تهــران وجــود نــدارد و در حــال حاضــر 
وضعیــت تولیــد و تامیــن بــرق در پایتخــت مناســب اســت، علــت 
خاموشی های پراکنده اخیر نیز ارتباطی با کمبود برق ندارد بلکه از 

مشکات فنی ناشی است.
کامبیــز ناظریــان بــا بیــان اینکه تمــام تاش صنعــت برق برای 
تابســتان ســال ۱۴۰۱ بحث مدیریت و کنترل وضعیت و پیشــگیری 
از شــرایط ایجاد شــده برای شــهروندان در ســال ۱۴۰۰ تعریف شده 
اســت، اظهــار کــرد: تمام تاش همکاران صنعت برق این اســت که 
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای مدیریت مصــرف و ابزارهایی که در این 

حوزه وجود دارد، بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم.

نگاهی به اظهارات ضد و نقیض مسئوالن
اواخــر فروردیــن ماه امســال بــود که مصطفی رجبی مشــهدی 
ســخنگوی صنعــت بــرق تاکیــد کــرد کــه بــا توجــه بــه برنامه هــای 
احــداث ظرفیــت تولیــد نیروگاه هــای جدیــد و  گســترده ای کــه در 
طرح هــای  اجــرای  همچنیــن  و  موجــود  نیروگاه هــای  تولیــد  ارتقــا 
مدیریــت مصــرف در تابســتان تدویــن شــده اســت، انشــاهللا بدون 
خاموشــی تابســتان را پشــت سر خواهیم گذاشــت و انتشار جدول 
خاموشــی های ناشــی از کمبــود تولیــد در دســتور کار صنعــت بــرق 

قرار ندارد.
در ادامــه ایــن ســخنان بــود کــه محمدرضــا نوحــی٬ ســخنگوی 
صنعــت بــرق اصفهــان در اوایــل خرداد ماه بــا بیان اینکــه برنامه ای 
برای خاموشــی های تابســتان مد نظر نیســت، گفت: قرار اســت با 
مدیریــت بــار بــا صنایــع، هیــچ خاموشــی خانگــی در پیش نباشــد و 
بــه زودی جلســه ای بــا حضور صنایــع و دیگر نهادهــای مربوطه برای 
مدیریت بار صنایع برگزار خواهد شد؛ اما آنچه تاکنون برنامه ریزی 

شده آن است که در بخش خانگی، قطعی برق رخ نخواهد داد. 
در واقع این سخنان نقض صحبت های سخنگوی صنعت برق در 
اواخر فروردین ماه است که نوید تابستان بدون خاموشی را داده 
بود و اکنون برنامه بر این شد تا خاموشی به سمت صنایع برود.
در مرحله بعدی ســیدکاظم حسینی٬ مدیرعامل شرکت توزیع 
بــرق مازنــدران گفــت: بــا توجه به تمهیــدات و تعمیرات اساســی در 
خطــوط فشــار قــوی، ترانس هــا و نیروگاه هــا، احتمال خاموشــی در 

بخش خانگی نداریم؛ جز مواردی که غیرقابل پیش بینی باشد.
هر مرحله از صحبت ها که شنیده می شود٬ نشان از کاهش 

امــا ســخنان علی اکبــر  و  دارد  جدیــت مســئولین در خاموشــی ها 
محرابیــان٬ وزیــر نیــروی کشــور در ۱۱ خــرداد مــاه امســال منتشــر 
شــد کــه بــا درخواســت صرفه جویی در مصــرف برق از مــردم گفت: 
اگــر »صرفه جویــی خوبــی« در اســتفاده از بــرق نداشــته باشــیم، 

قطعی های برق محتمل است.
نگاهــی بــه ســخنان وزیــر نیــروی کشــور نشــان از تابســتانی 
شــاعرانه دارد؛ چراکه پیش از این زمانی که وزارت نیرو درخواســت 
"صرفــه جویــی" بــدون اســتفاده از واژه خــوب در کنــارش را داشــت 
خاموشــی  جملــه  از  راهکارهایــی  بــرق،  قطــع  مشــکل  رفــع  بــرای 
المپ هــای اضافــی، تنظیــم درجه کولــر )بین ۲۱تا ۲۳(٬ اســتفاده از 
وسیله های برقی مانند ماشین لباسشویی٬ اتو و ... در زمان خارج 

از پیک مصرف را ارائه می کرد تا برق قطع نشود. 
در  خوبــی«  جویــی  »صــرف  واژه  از  محرابیــان  آقــای  اکنــون 
درخواســت خود از مردم برای نشــان دادن میزان صرفه جویی الزم 
در مصــرف بــرق اســتفاده کرده که به نظر می رســد انتظار از مردم 
این اســت که عاوه بر موارد گوشــزد شــده قبلی باید کولر و پنکه 
را هــم خامــوش کــرده و از ابزارهــای قدیمی مانند بادبزن اســتفاده 
کنیــم؛ تلویزیــون را تعطیــل و دنبــال رادیــو جیبی هــای قدیمــی بــا 
مصرف باطری باشیم و از روشن کردن چراغ در شب هم بگذریم؛ 
از شــمع و چراغ نفتی اســتفاده کنیم و خاصه تابســتانی شــاعرانه 

برای خود رقم بزنیم.
این نکته را فراموش نکنیم که در صحبت های وزیر آمده است 
کــه  اگــر صــرف جویــی »خوبــی« هم صــورت بگیرد، قطعی بــرق »به 
حداقل می رســد« و مرتفع نمیشــود؛ این در حالی اســت که دســتور 

خاموشی و تعمیرات اجباری به صنایع اباغ شده است.

قطع برق در تابستان قطعی است
در ایــن زمینــه مجید موســوی؛ کارشــناس صنعت بــرق در گفتگو با 
عصراقتصــاد بــه عملکرد دولت های پیشــین انتقاد کــرد و گفت: در 

سالهای گذشته با ناترازی تولید و مصرف مواجه بودیم.
او معتقد است که در این سالها از صنعت برق حمایت جدی 
از ســوی دولت صورت نگرفته اســت؛ چراکه برای ورود ســرمایه چه 
در بخــش خصوصــی و چــه خارجــی بایــد طرح هــای جذابــی داشــته 
باشــیم تا ســرمایه گذار با انگیزه الزم وارد این عرصه شــود؛ اما نه 
تســهیات جذابی ارائه شــده اســت و نه قیمت گذاری برق تولیدی 

جذابیت باالیی دارد.
بــه گفتــه موســوی، در چنــد ســال گذشــته قیمــت بــرق تغییر 
نکــرده اســت؛ امــا هزینــه کــرد نیروگاه ها به شــدت روند افزایشــی 
داشــته و ایــن صنعــت عمــاْ بــا چالشــی جــدی روبــرو شــده اســت؛ 
بنابراین در ۲ ســال گذشــته هر قدر تاش صورت می گرفت امکان 

پر شدن فاصله میان تولید و مصرف وجود نداشت.
این کارشناس صنعت برق با بیان اینکه امسال نیز با افزایش 

مصرف ساالنه و میزان تولید همچنان ناترازی ها پابرجاست٬ افزود: 
یکــی از بزرگتریــن رویکردهــای دولــت، کاهــش مصــارف صنعتی در 
تابســتان بود تا مردم در مصارف خانگی با مشــکل مواجه نشــوند؛ 
امــا ایــن روش بــه صــورت مســکن عمــل خواهــد کــرد چراکــه ســال 
گذشــته نیــز بــا قطــع بــرق مصــارف خانگــی مواجــه بودیم و امســال 
نیز تکرار خواهد شــد. در این میان شــاید دولت با فشــار بیشــتر در 

بخش خصوصی و تولید بتواند قطع برق خانگی را کاهش دهد. 
او ادامــه داد: مصــرف کنندگانــی در صنعــت بــرق وجــود دارند 
که برای تامین نیاز خودشــان در این صنعت ســرمایه گذاری کردند؛ 
اما با رویکرد دولت طی پارســال و امســال برای ایجاد خاموشــی در 
صنعت در حق تولیدکننده های برق اجحاف می شود. با این شرایط 
این تولیدکنندگان که مصرف کننده نیز هستند برای تولید سرمایه 

گذاری نخواهند کرد.
موســوی معتقد اســت که سیاســت های پیش گرفته شــده در 
صنعــت بــرق راهگشــا نیســت و کمبود بــرق همچنان پابرجاســت و 
اگــر مصــرف مــردم کاهــش پیدا کنــد و صنایــع خاموشــی بگیرند در 

تابستان امسال با خاموشی های پراکنده مواجه خواهیم شد.
او میگوید: دولت شرایط را برای سرمایه گذاری فراهم نکرده و 
از سرمایه گذاران نیز حمایت نمی کند تا پیک زدایی شود؛ از طرف 
دیگه دولت می توانست برای وسایل خانگی پر مصرف برنامه ریزی 
کنــد و بــا وام هــای کم بهره وســایل منازل را نوســازی کند تا مصرف 
بــرق کاهــش پیدا کند. همین اتفاق باعث کاهش مصرف و کاهش 
فاصله میان تولید و مصرف می شــود چراکه تولید ما افزایش ویژه 

ای نداشته است.
این کارشناس حوزه برق تاکید کرد: البته واحدهای نیروگاهی 
از سوی بخش خصوصی و دولتی در این مدت اضافه شده اند؛ اما 

به مراتب بر میزان مصرف نیز افزوده شده است.
او بــر حتمــی بــودن قطعی برق خانگی در تابســتان تاکید دارد 
و مــی گویــد این خاموشــی ها بــه اندازه ســال گذشــته نخواهد بود؛ 
چراکه صنایعی مانند فوالدی ها و سیمانی ها که مصارف برق باالیی 
دارنــد در تابســتان خاموشــی اجبــاری گرفتــه انــد تا مصــارف خانگی 

دچار مشکل نشود.

نیروگاه ها سوددهی ندارد
در راســتای عــدم اســتقبال از ســرمایه گــذاری در صنعــت برق 
جمــال الدیــن عزیــزی٬ مدیرعامــل هلدینــگ بــرق و انــرژی ســپه بــه 
عصراقتصــاد گفــت: مــا بــه عنــوان تولیدکننده مــی توانیــم در حوزه 
تولیــد برنامــه ریــزی کنیم و میزان تولیــد را افزایش دهیم؛ اما حوزه 

مصرف در اختیار دولت و وزارت نیرو اســت.
او دربــاره خاموشــی های تابســتان ۱۴۰۱ نیــز می گویــد: قرار بر 

این است که این میزان خاموشی به صنعت منتقل شود.
بــه گفتــه عزیــزی، براســاس آمــار ۶۸ درصــد تولید برق کشــور 
توســط مجموعه هــای خــارج از وزارت نیــرو صــورت مــی گیــرد کــه با 

چالش ها و مشکات بزرگی مواجه هستند.
او بزرگتریــن چالــش فعــاالن صنعت برق را نقدینگی دانســت 
و گفــت: در ســالهای اخیــر بــا افزایش نــرخ خرید از تولیــد کننده ها 
مواجــه نبودیــم و حتــی نــرخ خریــد متناســب بــا تــورم ســالیانه هــم 
افزایــش پیــدا نکــرد کــه باعث شــد نیروگاه هــا به لحــاظ اقتصادی و 
سوددهی در شرایط نامساعدی قرار گیرند. می توان این موضوع را 
در سوددهی نیروگاه هایی که در بورس حضور دارند٬ بررسی کرد.

ایــن فعــال صنعــت بــرق تاکید کــرد: نتیجــه عدم برنامــه ریزی 
صحیح این بوده است که اکنون سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی 
به ویژه نیروگاه های بزرگ وجود ندارد؛ چراکه بازگشــت ســرمایه در 
آن کفــاف ســرمایه گــذاری را نمــی دهــد. از این رو نیاز اســت که در 
برنامه ریزی ها به صورت فوری بازنگری شود تا در بخش خصوصی 

شاهد سرمایه گذاری باشیم.
انرژی هــای  بــه ســمت  گذاری هــا  ســرمایه  اســت،  معتقــد  او 
نــو و مقیــاس کوچــک رفتــه اســت امــا در مقابل ســرمایه گــذاری در 
نیروگاه هــای بــزرگ عدد قابل توجهی نیســت و تــراز مصرف و تولید 

ما در پیک بار تابستان ممکن نیست. 
عزیــزی بــا بیــان اینکــه تولیــد کنونــی بــا میــزان ۱۵ تــا ۲۰ هزار 
مــگاوات کمبــود برق کشــور قابل قیاس نیســت٬ تاکید کــرد: قیمت 
انرژی در ایران بسیار نازل محاسبه می شود از این رو بهره برداری 

از انرژی خورشیدی در منازل صرفه اقتصادی ندارد.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

 امکان رصد لحظه ای برنامه های تحولی وزارت صمت از سوی
مردم و نمایندگان

دکتر محمد جواد حاجی حسینی
 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت

»مجلس را مسئول و متولی نقد درونی 
در ابعــاد ملــی می دانیم و با تقویت بعد 
نظــارت چشــمان تیزبیــن ملــت در رصد 
وضــع کشــور به ویژه بخش هــای دولتی 
آســیب  و  قــوت  نقــاط  و  بــود  خواهیــم 
پذیری هــا را با دقت زیر نظر می گیریم، 
همچنــان که همــان طور که تذکر دادید 
دشــمن بیــش از آنکــه بــه توانایی هــای 

خود امیدوار باشد، به اشتباه های ما امید بسته است«.
 ایــن پاراگــراف بخشــی از نامــه تشــکر نماینــدگان محتــرم 
مجلس از رهبر معظم انقاب بعد از دیدار ساالنه است. مجلس 
انقابی به نمایندگی از ملت شــریف خود را مترصد تقویت نقاط 
قوت و اصاح نقاط ضعف و آسیب می داند و تذکر رهبری معظم 
انقاب در امید بستن دشمن به اشتباهات داخلی را مورد تمرکز 

قرار می دهد.
 در دولت هــای مختلــف شــیوه های گوناگــون ارائــه برنامــه 
توســط وزرا و مدیــران ارشــد دســتگاه های اجرایــی را نظــاره گــر 
بوده ایم. این شیوه اما در کیفیت، زمانبندی معین و قابلیت رصد 
به لحظه از ســوی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ســیزدهم 

تفاوت های معناداری با برنامه های پیش از این دارد.
گزارش پیشرفت منظم بیش از یکصد برنامه و پروژه تحولی 
در قالب ۱۱ ســبد پروژه با برنامه زمانبندی کاماً مشــخص، ابداع 
و ابتکاری خاص و مســئولیت پذیرانه ای اســت که بدون شــک در 
محــدوده نقــاط قــوت مــورد نظر مجلس قــرار می گیــرد و می تواند 

بهترین میزان و معیار برای ارزیابی عملکرد ها باشد.
دومین گزارش عملکرد وزارت صمت بر اساس همین شیوه 
و دیگــر  نماینــدگان مجلــس  و زمان بنــدی، تحویــل  برنامه ریــزی 
نخبگان قرار گرفته است و به بهترین شکل ممکن روند پیشرفت 
و حصــول تغییــرات در مســیر اجــرای تــک تــک پروژه هــای تحولــی 

وزارت را نشان می دهد.
 رونــدی کــه می بایســت بیــش از هــر شــاخص دیگــری در 
دهمین ماه وزارت ســیدرضا فاطمی امین مورد بررســی و قضاوت 

قرار بگیرد.
همیــن  بــا  نیــز  خودروســازی  صنعــت  تحولــی  پــروژه   ۹  
قابــل رصــد اســت. ۹  ارائــه شــده و  مختصــات کمــی و کیفــی 
پروژه ای که دربرگیرنده تمامی مسائل کلیدی و اساسی صنعت 
خودروســازی در پنج دهه گذشــته بوده و افزایش ۳۵ درصدی 
تولیــد و عرضــه خــودرو، کاهــش ۶۴ درصــدی دپــوی خــودروی 
معــوق،  تعهــدات  درصــدی   ۷۰ کاهــش  و  پارکینــگ  در  ناقــص 
دســتاوردهای اجــرای همیــن پروژه هاســت که با قوت و ســرعت 

در وزارت صنعــت معــدن و تجارت دنبال می شــود و همین آمار 
مویــد روند اصاحی وضع نامطلوب صنعت خودرو اســت.

 همین شیوه شفاف در ارائه برنامه در خصوص سایر بخش های 
مرتبط با مأموریت های وزارت صمت نیز برقرار می باشــد و امکان 
مشــاهده وضعیــت موجود، نقد کارکردهــا و قضاوت عملکردها را 

برای افکار عمومی و نخبگانی فراهم کرده است. 
افزایــش ۳۵ درصــدی صــادرات غیرنفتــی کشــور در ســال 
گذشــته و افزایــش قابــل توجــه تــراز تجــاری بــه میــزان بیــش از 
عیــن  در  پایــه  محصــوالت  قیمــت  ثبــات  دالر،  میلیــون  یکصــد 
نوسانات ارزی، افزایش قیمت های جهانی، اصاح روند واگذاری 
معــادن بــه نفع مردم، تنقیح قوانین و دســتورالعمل های بخش 
معــدن، افزایــش دو برابــری حقوق دولتی معــادن و برنامه ریزی 
برای شناســایی و کشــف مناطــق جدید معدنی، هوشمندســازی 
فرایندها و حذف امضاهای طایی، بازطراحی معماری سازمانی 
و ادغــام واقعــی وزارت خانه های ســابق که پیشــتر اجماع شــده 
بودنــد و بســیاری از دســتاوردهای دیگــر وزارت صمــت از جملــه 
اقداماتی بوده که با اصاح واقعی ســاز و کارها و ســاختارها  و 

نه با انجام فعالیت های نمایشــی احصا شــده اســت.
مکانیســم نظارتی مجلس شــورای اســامی می تواند تضمین 
مناســبی بــرای تامیــن اصــل حاکمیت قانون باشــد و اگــر با انجام 
تعهــد طلیعــه این یادداشــت، نقــد منصفانه و هوشــمندانه، ارائه 
فرصــت حداقلــی بــه مجریــان و همچنیــن رصد و حمایــت از نقاط 
قــوت در کنــار ضعف ها و کاســتی ها همراه باشــد می تواند تبدیل 
به ابزاری مطمئن و راهگشــا برای شناســایی و اصاح آســیب ها و 

پیشرفت در حوزه های مختلف باشد.

دیدگاه

موسســه آیفــو اعــام کــرد اقتصــاد آلمــان، بزرگ تریــن 
اقتصاد اروپا، احتماال امســال به دلیل پیامدهای جنگ 

در اوکراین ضعیف تر از حد انتظار رشد خواهد کرد.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن موسســه پیش بینــی خــود 
درصــد   ۳.۱ از   ۲۰۲۲ ســال  در  آلمــان  رشــد  بــرای  را 
پیش بینی شده در ماه مارس به ۲.۵ درصد کاهش داد، 
در حالــی کــه پیش بینی تورم خود را از ۵.۱ درصد قبلی، 

به ۶.۸ درصد افزایش داد.
تیمو ولمرشاوزر، اقتصاددان آیفو گفت: در ابتدای 
ســال، قیمت هــای بــاال منجــر بــه از دســت دادن قــدرت 
خریــد در میــان خانوارهــا و در نتیجــه کاهــش مصــرف 
کاالها شــد. اقتصاد آلمان در ســه ماهه اول سال جاری 
بــا ســرمایه گذاری قوی تــر رشــد اندکی داشــت اما تهاجم 

روســیه بــه اوکراین از اواخــر فوریه تاثیر فزاینده ای را به 
دنبال داشت.

ولمرشــاوزر افــزود: تولیــد اقتصــادی در حال حاضر 
هنــوز یــک درصد کمتر از ســطح قبل از همه گیری اواخر 
ســال ۲۰۱۹ اســت امــا مــا انتظــار داریــم کــه هــم قیمــت 
کاالهــا و هــم تنگناهــای مــواد در نیمــه دوم ســال جاری 

کاهش یابد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، آیفــو پیش بینــی کــرد 
کــه رشــد آلمــان در ســال ۲۰۲۳ بــه ۳.۷ درصــد خواهــد 
رســید. آیفو پیش بینی خود را برای رشــد تولید ناخالص 
داخلــی در ســال جــاری ۲.۱ درصــد اعــام کــرد امــا بــرای 
ســال ۲۰۲۳، پیش بینــی خــود را از ۳.۵ درصــد بــه ۳.۳ 

درصد کاهش داد.

بزرگ ترین اقتصاد اروپا از رشد جا ماند
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 اجرای ۳۰ طرح پیشران
برای تامین امنیت غذایی

یــک مقــام مســئول از ۳۰ طــرح پیشــران بــا بهره گیــری 
از ظرفیــت شــرکت های دانش بنیان در راســتای امنیت 

غذایی در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.
»حــاج  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
محمــد« بــا بیــان اینکــه طرح های پیشــران زنجیــره ای از 
فنــاوری را در کنــار خــود دارنــد افــزود: اگــر بخواهیم در 
حــوزه دانش بنیــان ورود پیــدا کنیــم بایــد زنجیــره ای از 
فعالیت هــا را در کنــار هم داشــته باشــیم تا ریســک کار 
پایین و ارزش افزوده افزایش یابد و جذابیت ورود برای 

سرمایه گذاری ایجاد شود.

رئیس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت در بخش 
کشاورزی حل یک کالن مساله، قرار دادن زنجیره ای از 
فعالیت ها در کنار هم و ایجاد تحول در راستای امنیت 
غذایــی و خودکفایــی را از ویژگی های طرح های پیشــران 

عنوان کرد.
از جملــه  پیشــران  کــرد: طرح هــای  اظهــار  حــاج محمــد 
میگــو،  پــرورش  قفــس،  در  ماهــی  پــرورش  زمینــه  در 
گلخانه های هوشــمند، خوراک و نهاده های دامی با نگاه 
فناورانه، هوشمندسازی کشاورزی، اصالح اقلیم و ایجاد 

ســرزمین سبز و احیای مراتع پیش بینی شده است.
وی ادامــه داد: در گام نخســت طرح هــای پیشــران 
بایــد در قــرارگاه تحول، نوآوری و پیشــرفت وزارت جهاد 
کشــاورزی تصویب شــود که در هفته های آینده این کار 

انجام خواهد شد.
رئیس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت در بخش 
کشاورزی در مورد اعتبارات این طرح ها نیز گفت: برای 
تأمین بخشــی از اعتبارات طرح های پیشــران از ظرفیت 
تبصــره )۱۸( بنــد الف در ســال جاری اســتفاده خواهیم 

کرد و اکنون در حال پیگیری هستیم.
وی اضافه کرد: صندوق نوآوری هم برای طرح های 
پیشران اعتبارات قابل توجهی را پیش بینی کرده است 
و مــا بــا طــرح پــرورش ماهــی در قفــس بــا ایــن صندوق 

شروع به کار کرده ایم.
حــاج محمــد افــزود: در مرحلــه نخســت در قالــب 
طرح پیشران تولید ۱۰ هزار تن ماهی به روش پرورش 

در قفس برآورد کرده ایم.

خبـــــــــــــــــر

بیســت و نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنایــع 
کشــاورزی، مواد غذایی، ماشــین آالت و صنایع 
وابســته )ایــران آگروفود( روزگذشــته 27 خرداد 
در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 

گشایش یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و اطالع رســانی 
بیســت و نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنایــع 
کشــاورزی، مــواد غذایــی، ماشــین آالت و صنایع 
وابسته )ایران آگروفود(؛ در این نمایشگاه بیش 
از ۵۷۰ شــرکت داخلــی و ۹۵ شــرکت خارجــی 
نوین تریــن تولیدات، صنایع، تجهیزات و ماشــین 
آالت خــود را عرضــه و در معــرض دید عالقمندان 

قرار می دهند.
کشــاورزی،  صنایــع  بین المللــی  نمایشــگاه 
مــواد غذایــی، ماشــین آالت و صنایــع وابســته؛ 
امســال بــا اســتقبال چشــمگیر و دور از انتظــار 
شرکت های داخلی و همچنین کشور های خارجی 
مواجه شــده و در آن ۱۷ کشــور اسپانیا، اتریش، 
امــارات متحــده عربــی، ایتالیــا، آلمــان، برزیــل، 

دانمــارک،  تونــس،  ترکیــه،  بلژیــک،  بــالروس، 
روســیه، سوئیس، عمان، سوریه، فرانسه، هلند 

و هند حضور دارند.
این نمایشــگاه در فضایی به مساحت بیش 
از ۷۵هــزار مترمربــع و در ســالن های ۵، ۶، ۷، 
 ،۴۰A  ،۴۰  ،۳۸B  ،۳۸A  ،۳۸  ،۳۵  ،۲۷  ،۹  ،۸
۴۱B ۴۱، ۴۴ یــک، ۴۴ دو و فضــای بازســالن های 

نمایشگاهی برپا می شود.
پیشــرفت های  و  توانمندی هــا  معرفــی 
کشــورمان در حــوزه کشــاورزی و غذایــی، ارتقــاء 
سطح مبادالت تجاری کشورمان در جهت توسعه 
صــادرات غیــر نفتی، آشــنایی شــرکت کنندگان و 
بازدیدکننــدگان بــا آخریــن دســتآورد های علمــی 
و صنعتــی حــوزه کشــاورزی و غذایــی داخلــی و 
دانــش  ارتقــاء  کارآفرینــی،  و  اشــتغال  خارجــی، 
در  کننــدگان  شــرکت  بیــن  اطالعــات  تبــادل  و 
نمایشــگاه، تشویق و ترغیب تولید کنندگان برای 
رقابــت ســالم و هدفمند در عرصــه این صنعت و 
ایجــاد فضا بــرای ارتباط مســتقیم تولید کنندگان 

بــا مصــرف کننــدگان؛ مهمتریــن اهــداف برگزاری 
بیســت و نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنایــع 
کشــاورزی، مــواد غذایــی، ماشــین آالت و صنایع 

وابسته )ایران آگروفود( است.
در بخش هــای مختلف این نمایشــگاه انواع 
صنایــع پروتئینــی، انــواع فرآورده هــای گوشــتی، 
انــواع فرآورده هــای لبنــی، انــواع غذا هــای آمــاده 
و نیمــه آمــاده؛ صنایــع تبدیلی-انواع کنســرو های 
انــواع ســبزیجات  انــواع خشــکبار؛  غیرگوشــتی، 
خشــک و معطــر، عرقیــات گیاهــی، ادویــه جــات، 
چاشنی ها، صنایع آشامیدنی، انواع فرآورده های 
آردی، انــواع نــان صنعتی، صنایع قند و نیشــکر، 
انــواع  توزیــع  و  پخــش  روغنــی،  فرآورده هــای 
فرآورده هــای غذایــی، صنایــع کشــاورزی، صنایــع 
مربوطــه،  ادوات  و  آالت  ماشــین  و  وابســته 
ادوات  و  آالت  ماشــین  کشــاورزی،  نهاده هــای 
آبیــاری،  سیســتم های  باغبانــی،  و  کشــاورزی 
و  توزیــن  بنــدی،  بســته  آالت  ماشــین  گلخانــه، 
پرکــن، ماشــین آالت صنایــع آردی، ماشــین آالت 

صنایــع کنســرو و کمپــوت، ماشــین آالت صنایــع 
روغن، ماشین آالت صنایع شیر و لبنیات و پنیر، 
ماشین آالت صنایع تبدیلی، ماشین آالت صنایع 
گوشــت، ماشین آالت صنایع ســردخانه، ماشین 
آالت صنایــع غذایی ســبک، ماشــین آالت صنایع 
غذایی مادر، ماشین آالت تکمیلی صنایع غذایی، 
ماشــین آالت عمومــی صنایــع غذایــی، تصفیــه و 

پاالیش آب و بسته بندی، ارائه می شود.
حضور چشــمگیر شــرکت های دانــش بنیان 
و اســتارتآپ ها از مهمتریــن بخش هــای بیســت و 
نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنایع کشــاورزی، 
وابســته  صنایــع  و  آالت  ماشــین  غذایــی،  مــواد 

)ایران آگروفود( خواهد بود.
همزمــان بــا برگــزاری ایــن نمایشــگاه؛ چنــد 
مباحــث  در  تخصصــی  کنفرانــس  و  همایــش 
متخصصــان،  توســط  نمایشــگاه  موضوعــی 
کارشناســان و دســت انــدرکاران صنعت غذایی و 

کشاورزی کشور برگزار خواهد شد.
بین المللــی  نمایشــگاه  نهمیــن  و  بیســت 

صنایــع کشــاورزی، مــواد غذایی، ماشــین آالت و 
صنایع وابســته که به همت شــرکت پاالر سامانه 
برگــزار می شــود، از روز جمعــه ۲۷ تــا ۳۰ خــرداد 
مــاه هــر روز از ســاعت ۹ الــی ۱۶ در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللــی تهــران آمــاده بازدیــد 

عالقمندان است.

محمد امامی
ایــن روزها »امنیت غذایــی« کلیدواژه پرتکراری 
در فضــای مجازی و شــبکه های اجتماعی اســت. 
روزانــه  نیــز  تصویــری  و  نوشــتاری  رســانه های 
در خصــوص  گــزارش  و  تحلیــل  خبــر،  چندیــن 

امنیت غذایی منتشر می کنند.
واقعیــت ایــن اســت کــه امــروز قیمــت تمام 
شده غذا در تمام نقاط دنیا گران است. سازمان 
خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( ماه پیش 
اعالم کرد: »نرخ جهانی مواد غذایی به بیشترین 

میزان خود در تاریخ رسیده است«.
شاخص قیمت مواد غذایی این سازمان که از 
آوریل ۱۹۹۰ منتشــر می  شــود رکوردی تاریخی را در 
این زمینه ثبت کرده است. در دو سال اخیر که جهان 
درگیــر همــه  گیری کرونــا ویروس بــوده، قیمت های 
جهانــی مــواد غذایــی رونــدی افزایشــی داشــته  انــد، 
رونــدی کــه بــا درگیــری نظامی  اوکرایــن و روســیه به 
اوج خــود رســیده اســت. بــه طــور حتــم قیمت ها در 
بازار داخلی کشور نیز از قیمت  های جهانی تاثیر می 
 پذیرند. به خصوص با توجه به این نکته که در برخی 
کاالهای اساســی، بخــش قابل توجهــی از موجودی 

مواد غذایی کشور از طریق واردات تامین می  شود.
از سوی دیگر در روزهای اخیر دولت با عمل 
به تکلیف قانونی خود فرآیند حذف ارز ترجیحی 
را آغــاز کــرده و اقــدام بــه پرداخــت یارانــه نقــدی 
بــه دهک  هــای مختلف مردم بر اســاس ســازوکار 
از پیــش تعییــن شــده کــرده اســت. ایــن اصــالح 
اقتصــادی نیــز در روزهــای آغازیــن اجــرا منجر به 
ایجاد تغییر قیمت در بازار شده است که انتظار 

می رود در ماه های آتی و با اصالح رویه  های جاری 
این شوک قیمتی به مرور کاهش یابد.

و  غذایــی  مــواد  جهانــی  قیمــت  وضعیــت 
اصالحــات اقتصــادی در دســت انجام در کشــور، 
دو عاملی هســتند که شــرایط امروز را از مدت ها 
قبــل قابل پیش  بینــی می نمود با این همه توجه 

به سه نکته در این خصوص ضروری است:
نخســت آن کــه در روزهــای آغازیــن همــه  

گیــری کرونــا ویــروس و بــا اعمــال قرنطینه  هــای 
سراســری در بیشتر نقاط جهان، قفسه های مواد 
غذایــی حتــی در کشــورهای بــا درآمــد بــاال خالــی 
شد. تصاویری بسیاری از این قفسه ها ثبت شده 
است، تصاویری که مرورشان امروز خالی از لطف 
نیســت، چــرا کــه واقعیت این اســت که بــا وجود 
شدیدترین تحریم  های اقتصادی و اتفاقاتی که در 
باال ذکر شــد، کمبود مواد غذایی در کشــور وجود 
ندارد. مقامات دولتی به دفعات از ذخایر مناسب 
راهبــردی کشــور اطمینــان داده  انــد. بــرای نمونــه 
معــاون برنامــه  ریزی وزیــر جهاد کشــاورزی اعالم 
کــرده طــرح اصالح یارانه  ها بــا ذخیره ۷۰ درصدی 

در کاالهای اساسی آغاز شده است.
دوم اینکه بخشــی از شــرایط به وجود آمده ناشی 
از هیجانــات روانــی بــازار اســت کــه بــا مدیریــت 

دولت و همراهی مردم فروکش خواهد کرد.
ســومین نکتــه امــا هشــداری اســت آینــده 
پژوهانه. بررســی پیشران  های تاثیرگذار بر آینده 
امنیــت غذایــی نشــان مــی  دهــد رونــد افزایــش 
قیمــت مــواد غذایــی در ســطح جهــان در ماه  های 
پیش روی ادامه خواهد داشــت. در شــرایطی که 

ایــن روزهــا جنــگ اوکراین و روســیه عرضه برخی 
محصــوالت غذایــی و نهاده  هــای تولیــد را به بازار 
جهانــی مختــل کــرده اســت، در ماه  هــای پیــش 
روی بــا توجه بــه قیمت های باالی انرژی، حمل و 
نقل و همچنین محدود شــدن صادرات از ســوی 
تولیدکنندگان عمده و بروز خشکسالی در برخی 
کشورهای تولیدکننده انتظار می رود میزان عرضه 
جهانــی غــذا بــا کاهــش مواجه شــود. لــذا باید از 

امروز برای چنین فردایی آماده بود.
نکتــه آخــر اما توجه به اینکــه امنیت غذایی 
رکنــی اســت از ارکان امنیــت ملــی و تحقق پایدار 
آن، نیازمنــد نگاهی اســت آینــده  نگرانه به حوزه 
مســئولین  کــه  شــرایطی  در  غــذا.  و  کشــاورزی 
اجرایــی کشــور بــرای تامیــن نیازهای امــروز مردم 
تــالش می کننــد، نــگاه بــه آینــده نبایــد فرامــوش 
شــود. روندهــا و چالش  هایــی پیــش روی امنیــت 
غذایی کشــور اســت که در جهان پرشــتاب امروز 
مدام در حال تغییرند. سیاستگذاری کالن کشور 
در ایــن حــوزه باید رصد ســیگنال های تغییر را به 

طور مدام در دستور کار خود داشته باشد.
منبع: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

سه نکته درباره امنیت غذایی

آغاز به کار ایران آگروفود با حضور بزرگان 



 . شنبه 28 خرداد 1401 .  سال هجدهم . شماره 4930 . 

تامین کننــده  عنــوان  بــه  غذایــی  صنایــع 
ســامت و امنیــت غذایــی جامعــه صنعتــی 
استراتژیک و مهم در دنیا تلقی می شو، اما 
در کشور ما به دالیل مختلفی مورد غفلت 
قــرار گرفتــه اســت و به جایــگاه اصلی خود 

دست نیافته است.
امنیت غذایی و ایمنی غذا از واژه هایی 
مهــم و کاربــردی اســت که امروزه در اســناد 
توســعه ای بــه آن پرداختــه شــده  اســت و از 

سوی مسئوالن به کار گرفته می شود. بنابر تعریف سازمان 
ملل در ســال ۱۹۸۶، امنیت غذایی را دسترســی همه مردم 
به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم 
می داننــد. طبــق ایــن تعریــف موجــود بــودن، دسترســی و 
پایــداری در دریافــت غذا 3 رکن اصلی اســت و نام دیگر آن 

مصونیت غذایی است.
ایمنــی غذایــی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم 
جامعه استفاده می کنند، به طور کامل سالم و فاقد هرگونه 
آلودگی باشد و این آلودگی شامل آلودگی میکروبی، انگلی 
یــا شــیمیایی اســت. بررســی های علمــی نشــان می دهد که 
در دهه هــای اخیر با گســترش تکنولــوژی و افزایش مصرف 
هورمون هــا  و  آنتی بیوتیک هــا  آفت کش هــا،  افزودنی هــا، 
در تولیــد مــواد غذایــی در کشــورهای در حــال پیشــرفت، 
اثــرات ســوء و انکارناپذیــری بر ســامت انســان ها بــه وجود 
آمــده  اســت. ایــن آلودگی ها و بیماری ها شــامل بــروز انواع 
ناهنجاری هــای مــادرزادی و ســرطان ها بــه ویــژه در کودکان 
اســت. براساس آمار، میزان وقوع مسمومیت های ناشی از 
آلودگی غذا در کشورهای در حال توسعه ۱3درصد بیشتر از 

کشورهای صنعتی است.
کارشناسان می گویند: بعد از حوزه دارو، امنیت غذایی 
یکی از حوزه های استراتژیک برای کشور محسوب می شود 
کــه در بحــران کرونــا نیــز اهمیت خود را نشــان داد.با وجود 
گســترش بیماری هــای همه گیــر و جنگ هــای احتمالــی در 
دنیا برآورد کردن امنیت غدایی هر کشــور هر روز مهم تر و 

خودکفایی، امری الزم و ضروری می شود.
ســازمان فائو طی گزارشــی اعام کرده اســت که برای 
تأمین غذای جمعیت ۹ میلیارد نفری جهان در سال ۲۰۵۰، 

باید دو برابر میزان کنونی تولید کرد.

صنایع غذایی؛ صنعتی جامانده از توجه 
عبارت »صنایع غذایی« مجموعه ای از فعالیت های صنعتی 
را شــامل می شــود کــه در تولیــد، پخــش، تبدیــل، تهیــه، 
نگهــداری، ترابــری، صدور گواهینامه، فرآوری و بســته بندی 
مــواد غذایــی فعالیــت دارنــد؛ حــال بــا توجه به ایــن تعریف 
اگــر کشــاورزی را به عنــوان اولیــن حلقــه زنجیــره تامیــن و 
امنیــت غذایــی فــرض کنیــم، توجه بــه کیفیت تولیــدات در 
ایــن بخــش بیــش از پیش ضــرورت پیدا می کند.  براســاس 
قانونی نانوشته در اقتصاد کان ایران وقتی از تولید صحبت 
می کنیم؛ بسیاری ناخودآگاه به صنایع سنگین توجه دارند 
و رونق تولید را در صنایع باالدستی جست وجو می کنند که 
البته کار اشتباهی هم نیست، اما نکته اصلی این است که 
تکمیل زنجیره تولید می تواند ارزش افزوده برای کشور ایجاد 
کند نه تولید در صنایع باالدستی و فروش مواد اولیه خام.

و  علــم  صنعــت،  چرخ هــای  درآوردن  چرخــش  بــه 
تکنولــوژی نویــن اســت. صنایع غذایی به عنــوان رکن اصلی 
تامیــن امنیــت و ســامت جامعه و از ســوی دیگــر به عنوان 
یــک صنعــت جــوان در ایران با توجه به برخی کا ســتی ها در 
معرض تهدید قرار دارد. این صنعت در کنار صنایع تبدیلی 
حلقه مفقوده توســعه به ویژه در بخش کشــاورزی اســت، 
چراکه ایجاد آن منجر به استفاده بهینه از محصوالت، تولید 
و در نتیجــه صــادرات می شــود ولــی متاســفانه ایــن صنعت 
ماننــد ســایر صنایــع در کشــور بــا کمبودهــا دســت و پنجــه 
نــرم می کنــد. ایــن در حالی اســت که در ســالیان اخیر روند 
پیشــرفت و توســعه صنعــت غــذا در کشــور به دلیــل موانع 
داخلی و خارجی با مشکات جدی مواجه و ضرر و زیان های 

سنگینی بر سرمایه گذاران تحمیل کرده است. 
حــال اگــر بــه مراحــل بعــدی ایــن صنعــت برویم حفظ 
کیفیــت محصــول گام بعــدی اســت و یکــی از دغدغه هــای 
شــرکت های فعــال در حــوزه صنایع غذایی، بهبــود کیفیت، 
نگهــداری و بســته بندی مــواد غذایــی بــرای دور نگه داشــتن 

آن ها از آسیب باکتری ها و آنزیم های تخمیرکننده است. 

رعایت استانداردهای جدید و جهانی 
کلید ورود به بازارهای جهانی

قــدرت مذاکــره با جهان امــروز، ورود، تامین و حضوری موثر 

و مانــدگار در شــبکه های توزیــع و عرضــه 
غذایــی دنیــا، ادبیاتی متفــاوت می طلبد که 
آن  شــاه بیت   IFS و   BRC اســتانداردهای 

است.

حال راه حل و میان بر رسیدن 
به این جایگاه چیست؟

بــا نگاهــی به کشــورهای پیشــران این 
حوزه در می یابیم که استفاده از فناوری نانو 
و شــرکت های دانش بنیان میانبر رســیدن به مقصد است و 
با توجه به ظرفیت های اقلیمی در کنار جوانان تحصیلکرده 
و نوآور می تواند کلید برنده این چالش مهم جهانی باشــد.
بــا توجــه بــه اینکــه یکی از عوامــل اصلی توســعه اقتصادی، 
رشــد بــا ثبــات تولیــد ســرانه ملی همــراه بــا اشــتغال پایدار 
اســت، اقتصــاد دانش بنیان و توجه بــه بنگاه های اقتصادی 
دانش بنیان می تواند، مسیر دستیابی به این مهم را هموار 
سازد. در واقع یکی از راهکارهای اساسی خودکفایی پایدار 
در تولیــد محصوالت اســتراتژیک، ارتقای فنــاوری و افزایش 
بهره وری عوامل تولید، دانش بنیان کردن اقتصاد و توســعه 
شــرکت های دانش بنیــان اســت. عــاوه بــر ایــن اســتراتژی 
تمرکــز نداشــتن فعالیت های تولیدی در چند شــرکت بزرگ 
دولتــی، مانــع از تحریــم آســان محصــوالت یــا مــواد اولیــه  
شــرکت ها خواهد شــد که به کاهش آســیب پذیری اقتصاد 
بســیار کمــک خواهــد کــرد. همچنین یکــی از اساســی ترین 
تحقــق  پیش نیــاز  و  دانش بنیــان  اقتصــاد  زیرســاخت های 
اســتراتژی شــرکت های دانش بنیان، سرمایه  انسانی خاق، 
نوآور و مجهز به علم روز است که با توجه به وضع مطلوب 
تحصیات عالی در کشور و ترکیب جمعیتی و جمعیت باالی 
جوانان تحصیل کرده، هدایت این سرمایه انسانی به سمت 
شرکت های دانش بنیان، عاوه بر ایجاد اشتغال و استفاده 
بهینه از این سرمایه، می تواند رشد و توسعه اقتصادی را نیز 
بهبود بخشد. توانمندسازی، تشویق و ایجاد بستر فعالیت 
جوانــان در قالــب شــرکت های دانش بنیــان، کشــور را در 
رویارویی با هرگونه تهدید و تحریم اقتصادی توانمند خواهد 
کرد. به گفته کارشناســان این امر ســهم اقتصاد دانشــی و 
دانش بنیان در اقتصاد کشور کمتر از ۵ درصد است و باید 

حداقل به 3۰ درصد برسد.

 کیفیت تولیدات
با استفاده از فناوری نانو 

فنــاوری نانــو در صنایع غذایی کاربردهای متعــددی دارد که 
در بهبــود کیفیــت تولیــدات این صنایع بســیار موثر اســت. 
تهیه مواد غذایی با افزودنی های رنگ، طعم دهنده و مغذی، 
کاهــش هزینه هــا، تهیــه غذاهایی کــه بتوانند رنــگ و طعم 
خــود را بــر حســب رژیــم غذایی، ســلیقه یا حساســیت ها و 
آلــرژی افــراد مختلف تغییر دهند و بســته بندی مواد غذایی 
طــوری کــه بتوان آن ها را به مدت بیشــتری نگهــداری کرد را 
می توان از مهم ترین کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی 

دانست.
بررســی عملکــرد زیســت بوم فنــاوری در حــوزه صنایع 
غذایــی نشــان می دهد آن طــور که فعاالن این اکوسیســتم 
در عرصه هایــی ماننــد دارو و درمــان خــوش درخشــیده اند، 
امــا در صنایــع غذایــی هنــوز راه های نرفته ای وجــود دارد که 
بی شک برای رشد و ترقی نیازمند تزریق فناوری های جدید و 
دانش های به روز است. نگاهی به وضع زیست بوم فناوری 
در کشــورهای توســعه یافته و عملکرد آن ها در حوزه صنایع 
غذایــی، می توانــد الگوی مناســبی را پیــش  روی برنامه ریزان 
و سیاســتگذاران ایــن حــوزه بگــذارد. برای مثــال درحالی که 
بر اساس آمار مرکز شرکت های دانش بنیان ۶7۵۵ شرکت 
دانش بنیان تایید شــده در کشــور وجود دارد که ۲۸۶ تعداد 
آن در کشــاورزی زیســتی و صنایــع غدایــی فعالیــت دارنــد 
کــه بــا توجــه به اهمیــت این مســاله درصد کمــی را به خود 
اختصــاص داده اســت و در کنــار ایــن مســائل و راهکاره هــا 
نباید از مشــکاتی که این صنعت با آن دســت و پنجه نرم 

می کند، غافل بود. 
بــه گفتــه دســت اندرکاران و فعــاالن این عرصــه، نبود 
 تخصــص افــراد متولــی یکــی از بزرگ تریــن مشــکات فعلی 
صنایع  غذایی کشور است. اگر در حوزه کشاورزی و صنایع 
 غذایی مدیران متخصص داشته باشد و بتواند از به روزترین 
روش هــا در ایــن بخش بهره ببرد، بســیار پیشــرفت خواهد 
کــرد. مشــکات بانکــی مالیــات نابســامانی نــرخ ارز، نبــود 
صــادرات مناســب و چشــمگیر و .... از دیگــر مشــکات ایــن 

صنعت است.

صنعــت کنسروســازی بــه عنــوان زیرمجموعــه صنایــع 
غذایــی کــه بــه طور مســتقیم با خوراک مــردم در ارتباط 
اســت، اگرچــه جزو معدود صنایعی محســوب می شــود 
که دارای مزیت رقابتی بســیار باالیی در ایران اســت اما 
امروز به واسطه بی ثباتی در نرخ ارز و نیز مشکاتی که 
عمده تولیدکنندگان با آن دست به گریبان هستند، در 

وضعیتی دشوار قرار دارد.
در این رابطه تولیدکنندگان زیادی به واســطه  گران 

شــدن قیمــت دالر و نیــز کاســته شــدن 
از حجــم تولیدات شــان بــه دلیل کمبود 
ســرمایه در گردش ورشکست شده و از 
مدار تولید و اشــتغال زایی خارج شدند. 
اکنون تولیدکنندگان با مشکاتی نظیر 
تامین مواد اولیه تن ماهی مواجه بوده  

مضاف بر آن 
۱- قطع برق در شهرک صنعتی در 

تابســتان و خسارت ناشی از آن که باعث 
افزایــش اضافــه کاری و حتی بیکار شــدن 
پرسنل به دلیل نوبتی کردن آن ها بوجود 

می آید 
۲- عــدم همــکاری نهادهــای مختلف 
کــه بــا ســنگ اندازیهــای مختلــف و ورود 
به کارخانه باعث خدشــه به  تولید شــده 

وبــا بازدیدهــای غیر متعــارف باعث  افزایــش گرفتاریهای 
متعدد برای سازمان می باشند
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کارخانجــات  همچنیــن  و  شهرســتانها 
شهرک های صنعتی  

کــه در صــورت تــداوم آن می تواند 
به بیکاری حدود ۶۰ هزار نفر در کشور 
منجر شــود و کارخانجات بیشــتری را با 

خطر تعطیلی مواجه کند.
الزم است همان گونه که از کاالهای 
حمایــت  گنــدم  همچــون  اســتراتژیک 
می شــود از ماهی و صنعت کنسروســازی 
نیز حمایت شــود تا آن با قیمت مناســب 
در دسترس مردم قرار گیرد، اما متأسفانه 

در حال حاضر این گونه نیست.
سایه مشکاتی همچون مالیات بر ارزش افزوده بر 
محصــوالت ســامت محــور همچون کنســرو ماهی وجود 
دارد کــه باید هرچه ســریع تر حذف شــود یــا کاهش پیدا 

کند.

فرهاد اسکندری

در  تاثیرگــذار  و  داغ  موضــوع  یــک  بــا   1401 ســال 
معیشــت مردم یعنی حذف ارز ترجیحی، تصمیمی 
درســت و بــه جــا و در ایــن حــال در بدتریــن زمــان 
ممکــن شــروع شــد. تصمیمــی کــه ظاهــرا از ماه هــا 
قبــل بررســی و بــا برگــزاری جلســه های پر شــمار با 
تشــکل های مختلــف، آثار آن بــر افزایش قیمت ها، 

تورم و قدرت خرید مردم محاسبه شده بود.
بــر اســاس منطــق قیمت گــذاری دســتوری، بــه 
فرمــوده مقــام عالــی وزارت کشــور، در طــرح اصــاح 
یارانه هــا فقط مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن مجوز 
افزایش قیمت داشــتند و ســایر محصوالت وابســته 
بــه روغــن حــق افزایــش منطقی بهــای تمام شــده را 

نداشتند.
به زبان ســاده تر روغن یک شــبه ۵۰۰ درصد 
گــران شــد؛ امــا محصوالتــی کــه از روغن اســتفاده 

می کننــد، مثل ســس ها، کنســرو ماهــی و ... حــق افزایش قیمت 
نداشــتند و تولیدکننده هــا مکلــف و موظــف بــه ارائــه محصــوالت 
خــود بــه بــازار با قیمت قبل از اصاح یارانه ها بودند، در حالی که 
قیمت تمام شده محصوالت بر پایه روغن چندین درصد افزایش 

یافته بود.
نتیجه قیمت گذاری و اقتصاد دســتوری چه شــد؟ کارخانه های 
تولیدی با همراهی تمام تشکل ها از جمله سندیکای کنسرو کشور 
بــا مراجعــه چندیــن و چنــد باره بــه نهادهای مختلف و ســردرگمی و 
پاســکاری بین ســازمان حمایت، وزارت صمت و وزارت جهاد با ارائه 

توضیحــات و محاســبات دقیــق قیمت تمام شــده بر 
اســاس تغییرات اعمال شــده، آهسته آهسته روند 
افزایــش قیمت هــا را شــروع کردنــد، فرآینــدی کــه 

بسیار سخت و طوالنی بود.
شــوینده ها ، لــوازم خانگــی، نوشــیدنی ها و ... 
دست به دست هم گران شدند تا شیرینی افزایش 
۶۰ درصــدی دســتمزد کارگــران بــا تــورم چنــد صــد 

درصدی به کامشان تلخ شود.
اساس علم اقتصاد بسیار ساده است، احترام 
به بازار. این خود بازار و نظام عرضه تقاضاســت که 
قیمت ها را مشــخص می کند؛ اگر قیمت مواد اولیه 
مــورد نیــاز تولیــد در هــر صنفــی ارزان شــود و بهــای 
تمام شده محصوالت کاهش پیدا کند، پیش از هر 
سازمان نظارتی و دستوردهنده، خود تولیدکننده ها 
از ایــن کاهــش اســتقبال می کننــد و با هــدف جذب 
مشــتری بیشــتر، در کاهــش قیمــت مصرف کننده با 

هــم رقابــت می کننــد؛ رقابتی شــیرین به منظور 
کاهش تورم که اکنون بیشتر به رویایی شیرین 

می ماند.
در بــازاری کــه خوشــایند شــما باشــد یا نه، 
قیمت ها به صورت مســتقیم وابســته به قیمت 
ارز و نوسانات بی شمار آن است، دستور دادن 

به قیمت گذاری اصا معنا ندارد.
در کشــوری کــه قیمــت مــواد اولیــه تولیــد، 
روزانــه و چه بســا هر ســاعت تغییــر می کند، بر 

چــه اســاس و بــر مبنای کــدام منطقی قیمــت تمام شــده باید ثابت 
بماند؟

آقایان، راه جلوگیری از تورم، قیمت گذاری دســتوری و برخورد 
قهرآمیز و تعزیرات و جریمه و دادگاه و دادسرا نیست.

راه ارزان خریدن کاال  به پیشــنهاد مســئوالن گذشــته و کنونی 
خرید از مغازه های جنوب شهر هم نیست.

مسیر روشن است و حتی مردم عامه هم چاره کار را می دانند.
تا زمانی که زیر سایه سنگین تحریم در کنجی نشسته ایم و در 
تنهایی خود بدون هیچ همراه جهانی و منطقه ای، تنها دل به تهدید 
تولیدکننده بسته ایم، قیمت ارز روز به روز بیشتر و در نتیجه قیمت 

محصوالت هرچه که باشند روز به روز گرانتر می شود.
در ســالی کــه در شــروع آن بــا افزایــش ۶۰ درصــدی حقــوق و 

دستمزد مواجه شدیم، خود نیک می دانستیم چه در راه است.
تورمــی مهــار نشــدنی که در آینــده نزدیــک و در جمعه صبحی 
دیگر که همه از آن با خبر شویم با افزایش قیمت حامل های انرژی 
مثل بنزین و آزادسازی قیمت آرد سنتی، دیگر در سفره مردم حتی 

نان هم یافت نخواهد شد.
خاصــه کام، تاثیــر کاغــذ پاره هایی 
چــون قطعنامه های ســازمان ملل، اجماع 
جهانی علیه ایران و تحریم همه جانبه بر 
اقتصــاد ایران، هزاران هــزار برابر بیش از 
قیمت گذاری دســتوری است، کشوری که 
در آن به فرموده آقایان نهایتا 3 چیز حق 
افزایش قیمت را دارند، جامدات، مایعات 

و گازها.

مهدی جعفری  جم
 مدیر روابط عمومی صنعت غذایی کورش

مطالعات مختلف نشان می دهد که ارتباطی دوطرفه بین شرکت  و 
اجتمــاع وجــود دارد. بــه صورتــی که هرگاه شــرکت ها در مســیر ارائه 
کمــک و حمایــت به جامعه نقش آفرینی کرده انــد، جامعه نیز اوضاع 
الزم بــرای کســب بــازده به وســیله شــرکت و توســعه آن هــا را فراهم 
می کند. در نتیجه، مسئولیت شرکت در قبال اجتماع هم برای خود 
شــرکت و هم برای اجتماع ســودمند اســت. ذی نفعان، از شــرکت ها 
انتظار دارند اخاق را در کسب وکار و فعالیت های خود رعایت کنند و 
مشتریان ترجیح می دهند از شرکت هایی که به مسئولیت اجتماعی 
خــود توجــه دارند، خرید کنند. صنعت غذایــی کورش همواره خود را 
متعهد می داند که به محیط اطراف، جامعه، نیروها و مصرف کنندگان 
احترام بگذارد و در راستای بهبود وضعیت اجتماع قدم بردارد. چراکه 
بــاور همــه مدیــران و کارکنان مجموعه بر این اســت که امروزه انجام 
مســئولیت اجتماعی توســط شــرکت ها یکی از عوامل مهم در ترفیع 
جایگاه برند ســازمان اســت و می  تواند نشــان دهنده میزان اســتقبال 
مصرف کنندگان از محصوالت و خدمات آن ها باشــد. به طور عموم، 
مــردم بــه مصــرف کاالهــا یــا دریافت خدمــات از  شــرکت هایی تمایل 
نشان می دهند که در کنار فعالیت های خود به منافع عمومی جامعه 

نیز توجه دارند. 
اگرچــه مســئولیت اجتماعــی شــرکتی، تعهــدی بــه کل جامعــه 
محسوب می شود؛ اما این مسئولیت در صنعت غذایی کورش، از داخل 
شــرکت آغــاز شــده و تعمیــم آن، تعهدات و مســئولیت های اجتماعی 
را رقــم زده اســت. بــه همیــن منظــور اقداماتی با هدف توانمندســازی 

نیروهــای مجموعــه صــورت گرفته 
اســت تــا هــم در حــوزه حرفــه ای 
هــم  و  باشــند  بــه روز  کاری  و 
بــا  خــود،  شــخصی  زندگــی  در 
مشکات اقتصادی کمتری روبه رو 
باشــند. برخــی از اقداماتــی کــه بــا 
شــرکت  در  تاکنــون  رویکــرد  ایــن 
انجــام  کــورش  غذایــی  صنعــت 
شــده اســت، عبارتنــد از: توجــه به 
تأمین نیازهای معیشــتی کارکنان،  
واکنش تشــویقی به موفقیت های 
ورزشــی  علمــی،  تحصیلــی، 

خانواده های کارکنان، پرداخت تســهیات و توجه به مســاله مســکن،  
تامیــن آمــوزش و رشــد فردی مناســب برای کارکنان؛ بــه عنوان مثال، 
ایجاد مرکز آموزش جوارکارگاهی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای 
در کارخانجات صنعت غذایی کورش، یکی از آخرین اقدامات شرکت 

در راستای توانمندسازی کارکنان مجموعه است.
در بخــش دوم مســئولیت های اجتماعی، صنعــت غذایی کورش 
متمرکــز بــر فعالیت هــای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیســتی اســت. 
از نظــر اقتصــادی، بــاور مجموعــه بر این اســت که ما مســئول در برابر 
جامعــه هســتیم و عاوه بــر اینکــه مجموعــه ای اقتصــادی و رقابتــی 
هســتیم، حامــی اقتصــاد پایداریــم و شــرکت بــا ایــن رویکــرد موفق به 
کســب جایــگاه مــؤدی برتــر مالیاتــی نیــز شــده اســت. بر این اســاس، 
مولفه های مســئولیت های اقتصادی تعریف شــده در شرکت، عبارتند 
از: مهیا کردن بازده ســرمایه گذاری برای مالکان و ســهامداران، عکس 

العمــل شــرکت در اوضــاع بحرانی کشــور در خصوص 
تامین و توزیع مناســب مایحتاج ضروری مردم، توجه 
بــه تامیــن مواد اولیــه از تولیدکننــدگان داخلی، توجه 
بــه ایجــاد مشــاغل مســتقیم و غیــر مســتقیم، ایجــاد 
رونــق اقتصادی در صنوف مرتبط با تولیدات مجموعه 
شــامل تولید و توزیع،  ایجاد شــغل و حقوق منصفانه 
برای کارکنان،  ترویج پیشــرفت های حوزه تکنولوژی و 

نوآوری، آفرینش محصوالت و خدمات جدید. 
تنهــا  معتقدیــم  نیــز  اجتماعــی  بخــش  در 
فروشندگان و خریداران نهایی کاال و خدمات نیستند 

که از خرید یا فروش یک کاال یا خدمت، ســود یا ضرر می کنند؛ بلکه 
دامنه منافع سهامداران و ذی نفعان، بیش از خریداران نهایی است و 
کل اجتماع می تواند از آن بهره مند 
شود. فعالیت های شرکت عاوه بر 
ذی نفعــان در کل جامعــه اثربخش 
اســت. مهم تریــن اقدامــات انجــام 
شده در این بخش و با این رویکرد، 
عبارتنــد از: ایفــای نقــش در بهبود 
فرهنــگ مصــرف از طریــق معرفــی 
و عرضه محصوالت ســامت محور 
همچــون روغن هــای بــدون پالــم و 
غنی شده،  توجه به مناطق محروم 
توجــه  آســیب پذیر،   گروه هــای  و 
بــه معضــل كــودكان کار،  توجــه و 
فرهنگ سازی در رابطه با مساله كار،  توجه به حقوق بومی در مناطق 
مختلــف مربــوط بــه مشــاغل که همیــن مورد آخــر با تقدیر مســئوالن 
منطقه ای همراه بوده است؛ مانند اهدای لوح تقدیر و تشکر مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی به شرکت، برای ایجاد رونق منطقه؛ عاوه بر 
ایــن همــکاری با موسســات حمایتی کودکان همچــون انجمن کودکان 
کار، موسسه خیریه زنجیره امید و شیرخوارگاه آمنه، حمایت نقدی و 
غیر نقدی از هموطنان آسیب دیده در بحران های طبیعی و همچنین 
مشارکت در پروژه احداث زیرساخت های سیستم آبرسانی به مناطق 
محروم اســتان سیســتان، از جمله مصادیق فعالیت های خیرخواهانه 

صنعت غذایی کورش محسوب می شوند.
 در کنــار همــه این هــا، توجــه به مســائل زیســت محیطی یکی از 
جدی تریــن حوزه هــای مســئولیت  اجتماعــی در صنعــت غذایی کورش 
محســوب می شــود؛ زیرا اگرچه تعهدات اجتماعی شــرکت به 4 جنبه 

مسئولیت اجتماعی زیست محیطی، سرمایه انسانی، 
خیرخواهانــه و اخاقــی قابــل تقســیم اســت، اما برای 
مــا مهم تریــن بخــش، حــوزه زیســت محیطی اســت. 
چراکه امروزه گرمایش زمین، باال رفتن میزان ســطوح 
دی اکســیدکربن، تولیــد روزافــزون زبالــه و اســتفاده 
از مــواد تجدیدناپذیــر در صنایــع بســته بندی منجر به 
بحران  محیط  زیســتی شــده اســت. این امــر، تهدیدی 
برای امنیت غذایی جهانی و مشــاغل محســوب شود. 
بــه همیــن دلیل توجــه ویژه به مباحث محیط زیســتی 
بــا راهکارهایــی چــون اســتفاده بهینــه از منابــع آبــی، 
تصفیه کامل پساب کاهش، جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای و... 
مولفه هایی مهم و تاثیرگذار در تصمیم ســازی ها و اتخاذ سیاســت های 
شرکت هستند. بر همین اساس، با تکیه به اصول زیر در حفاظت از 

محیط زیست کوشا بودیم:
بهره وری در مصرف انرژی، توجه به انرژی های پاک و تجدیدپذیر، 
صرفه جویی در مصرف منابع آبی، دفع پســاب و پســماند و احترام به 

تنوع زيستی.
الزم بــه ذکر اســت بســیاری از افتخارات صنعــت غذایی کورش، 
مســتقیم و غیرمســتقیم نتیجــه اهمیــت و جایــگاه مســئولیت های 

اجتماعی شرکتی است. افتخاراتی مانند:
 - دریافت تندیس طایی تقدیر از برترین شرکت های صنایع غذایی 
به انتخاب مصرف کنندگان در »نخســتین جشــنواره اقتصاد ســبز« 

در سال 1392
- دریافــت تندیــس زرین نشــان ایمنی و ســامت از »ســازمان غذا و 

دارو« در سال 1394
- تقدیر ویژه همایش ملی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالی سامت 
محور به دلیل ارایه محصوالت ایمن و سالم در تمامی مراحل زنجیره 

تامین، تولید و عرضه در سال 1396
- واحد برتر قابل تقدیر در زمینه سازگاری با کم آبی در سال 1398

- دریافــت تندیــس زریــن ســومین دوره اجاس سراســری چهره های 
نامی صنعت و اقتصاد کشور با رویکرد مسئولیت اجتماعی در سال 

1399
این جوایز و افتخارات مرهون یک اصل مسلم در صنعت غذایی 
کورش اســت: »مســئوالنه عمل کردن« در قبال جامعه. این اصل در 
کنــار اصــول دیگــری چون توجه به ســامت و کیفیت، مشــتری مداری 
و... هیچ گاه در مجموعه ما مغفول و مهجور نبوده و نخواهند بود و تا 

وقتی کورش هست، آن ها نیز هستند.

صنایع غذایی؛ رکن اصلی
 تامین امنیت و سالمت جامعه اما مغفول 

لیا ابوالفتحی

چالش های صنعت کنسرو ایران
مصطفی زفر قندی 

رییس هیات مدیره شرکت کنسرو سازی یاران 

دستور می دهیم فقط 3 چیز گران شود: جامدات، مایعات، گازها

مسئوالنه عمل کردن در قبال جامعه 
اهمیت مسئولیت اجتماعی در صنعت غذایی کوروش

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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موافقت وزارت صنعت 
با افزایش اعتبار واردات 

ماشین آالت
وزارتصنعــت،معــدنوتجــارتبــاافزایــشســقف
اعتباروارداتماشینآالتبخشتولیدبرایدارندگان

جوازتأسیسصنعتیموافقتکرد.
بــه گــزارش مهــر، امیررضــا رجبــی، رئیس ســازمان 
وزارت  موافقــت  کــرد:  اظهــار  رضــوی  خراســان  صمــت 
صنعــت بــا افزایــش ســقف اعتبــار واردات ماشــین آالت 

مشروط به تأیید کارشناسی خراسان رضوی است.
رئیــس ســازمان صمت خراســان رضوی بیــان کرد: 
بــه  بــرای واردات ماشــین آالت مربــوط  اعتبــار  ســقف 
طرح هــای دارای جــواز تأســیس و ســرمایه گذاری هــای 
جدیــد ۵۰۰ هــزار دالر تعییــن شــده بود، امــا از آنجا که 
ســرمایه گذاری ها نیــاز بــه تأمیــن ماشــین آالت بــا ارزش 
بیــش از ۵۰۰ هــزار دالر داشــتند، تولیدکنندگان در این 
بخش با مشــکل مواجه می شــدند و فرآیند تبدیل جواز 

تأسیس به پروانه بهره برداری متوقف می شد.
وی افــزود: ایــن مشــکل توســط ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت خراســان رضوی شناســایی و به وزارت 
صمت منعکس شد، که با موافقت انجام گرفته، سقف 
اعتبــار واردات ماشــین آالت تولیــد بــرای تولیدکنندگانی 
و  معــدن  وزارت صنعــت  از  تأســیس  جــواز  دارای  کــه 
تجــارت هســتند، بــه میزان ثبت ســفارش ماشــین آالت 
و تجهیــزات خــط تولیــد و بنــا بــه تشــخیص رئیــس ایــن 

سازمان افزایش می یابد.
رجبــی اظهــار کــرد: این افزایــش اعتبار صرفــاً برای 
ثبت ســفارش و واردات ماشــین آالت و تجهیزات اســت 
و شــامل دیگــر اقــام نیســت بــه همین ســبب ســازمان 
صنعــت معــدن و تجــارت اســتان موظــف بــه کنتــرل و 

نظارت بر این ثبت سفارش ها است.
افــزود:  رضــوی  ســازمان صمــت خراســان  رئیــس 
واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری برای واردات 
ماشــین آالت و اقــام مــورد نیــاز تولید هیــچ محدودیتی 

ندارند.

جزئیاتی از افزایش هزینه 
واردات در سال ١٤٠٠

افزایــشهزینــهوارداتدرســالقبلبه۴۷۱.۸درصد
رســیدهاســت.ایــنگرانــیکــهتــاحــدودیتحــتتاثیر
افزایــشقیمــتدربازارهــایجهانینیزقــراردارد،در
گزارشهــایتجــارتخارجــینیــزمشــهوداســت.ایــن
رونــدمیتوانــددرســالجــاریبــاتوجــهبــهحــذفارز
۴۲۰۰تومانــیازوارداتبرخــیاقــاموالبتــهتغییــر

مبنایحقوقورودیافزایشداشتهباشد.
به گزارش ایسنا، گرانی اقام وارداتی در بازارهای 
جهانی از سال ۱۴۰۰  بیشتر خود را نشان داد و هزینه 
واردات را بــاال بــرد؛ به طــوری کــه تجــارت خارجــی ایــران 
درپایــان ســال گذشــته بــه ۱۶۳.۹ میلیون تــن به ارزش 
۱۰۱.۶ میلیارد دالر رســید که گرچه واردات از نظر وزنی 
سهم کمتری داشت ولی از نظر ارزش باالتر از صادرات 

قرار گرفت.
این در حالی اســت که از مجموع تجارت خارجی 
پارســال ۱۲۲.۷ میلیــون تــن مربوط به صادرات و ۴۱.۱ 
میلیــون تــن مربوط بــه واردات بود ولی از نظر ارزش، 
صــادرات، ۴۸.۶ درصــد و واردات بیــش از ۵۳ میلیارد 
دالر  آن را بــه خــود اختصــاص داده بــود. در ایــن بین 
وزن واردات ۲۲ درصد ولی ارزش آن ۳۶ درصد رشــد 
کــرده بــود. البتــه اینکــه چــرا صــادرات بــا وجــود حجم 
باالتــر نســبت بــه واردات ارزان اســت، قابــل بررســی 

خواهد بود.
امــا مراجعه به گــزارش تازه مرکز آمار ایران درباره 
تــورم کاالهــای وارداتــی از این حکایــت دارد که با وجود 
کاهــش ســرعت، تورم کاالهای وارداتــی همچنان تا حد 

قابل توجهی باال است.
طبــق این گــزارش، تغییــر قیمت کاالهــای وارداتی 
مبتنی بر ریال در ســال ١٤٠٠ در مقایســه با ســال قبل 
از آن به ۴۷۱.۸  درصد رســیده اســت. این نرخ در ســال 
۱۳۹۹ حــدود ۵۳۴ درصــد گزارش شــده بــود. همچنین 
 ۷.۳ افزایــش  دالر،  اســاس  بــر  کاال  واردات  در  تــورم 

درصدی داشته و به ۵۴.۷ درصد رسیده است.
 ایــن افزایــش هزینــه در واردات، بــرای کاالهــای 
اســت؛  توجــه  قابــل  نیــز  گذشــته  ســال  در  اساســی 
به گونــه ای کــه گــزارش گمــرک ایــران نشــان داده بود از 
ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰.۹ میلیون تن کاالی 
اساســی در ۲۵ گروه کاالیی با ارزش ۱۹.۶ میلیارد دالر 
وارد ایران شــده که نســبت به ســال ۱۳۹۹ در وزن ۳۲ 

درصد و ارزش ۶۰ درصد افزایش داشته است.
از ایــن میــزان واردات، ۲۶.۹ میلیون تــن به ارزش ۱۵.۱ 
میلیــارد دالر مربــوط بــه واردات کاالی اساســی بــا ارز 
ترجیحی بود که ۳۵ درصد در وزن افزایش داشت ولی 
۷۵ درصــد در ارزش گــران شــده بود کــه در برخی اقام 
ماننــد گنــدم بــا ۱۹۷ درصد یا روغن بــا ۱۳۸ درصد قابل 
توجــه بــوده و تاکیــد بــر گرانــی کاال در بازارهــای جهانی 

داشت.
 ایــن رونــد برای امســال نیز ادامه داشــته اســت و 
گــزارش اخیــر تجــارت خارجــی بیانگر این بــود که گرچه 
حجم واردات نسبت به پارسال کم شده ولی هزینه آن 

رو به رشد بوده است.
در دو مــاه اول ســال جــاری بیــش از ۲۲.۱ میلیون 
تــن بــه ارزش بالــغ بــر ۱۶.۶ میلیــارد دالر تبــادل تجاری 
صورت گرفته که نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته 
از نظــر ارزش ۳۱ درصــد افزایــش دارد امــا از نظــر وزنی 
تقریبا ثابت است. از این میزان بالغ بر ۵.۱ میلیون تن 
بــه ارزش ۸.۱ میلیــارد دالر مربــوط بــه واردات بــوده که 
نسبت به همین دوره در سال ۱۴۰۰ گرچه از نظر وزنی 
۳.۳ درصــد کاهــش دارد ولــی با افزایش ۲۴.۳ درصدی 

در ارزش مواجه بوده است.
تــورم کاالهــای وارداتــی دالیــل مختلفــی دارد ولــی 
ایــران، عواملــی  آمــار  اظهــارات مســئوالن مرکــز  بنابــر 
ماننــد سیاســت های بازرگانــی و گمرکــی، نوســان نــرخ 
ارز، افزایــش قیمــت کاالهــای خارجی در بــازار جهانی و 
هزینه مبادالت کاال به دلیل شرایط خاص می تواند در 

افزایش این تورم اثرگذار باشد.

اخبـــــــــــــــــار

تحقق وعده وزیر با رویکرد 
»تولید عبور مستقیم« 

توسط ایران خودرو 
علیپاکزاد

بهمــنماهســالگذشــتهوزیــرصمتدرمــوردصنعت
خــودروخبــرازهدفگــذاریکــردکــهحصولبــهآندر
شــرایطتورمیامروزبســیارســختترازچیزیبهنظر

میرسدکهپیشتربرآوردمیشد.
وی در یــک گفتگــوی تلویزیونــی خبــر داد کــه در 
نقشــه راه صنعــت خــودرو هدفگــذاری شــده تــا قیمــت 
تمــام شــده خــودرو در ســال ۱۴۰۱ بــه میــزان ۱۵ درصــد 

کاهش یابد.
این اتفاق در شرایطی بیان شد که انتظار می رفت 
بــا بــه نتیجه رســیدن مذاکــرات برجام شــرایط اقتصادی 
کشــور در ســال ۱۴۰۱ رونــدی رو بــه بهبــود را بــه خــود 
ببینــد، امــا ۲۱ روز بعد از این خبر فاطمی امین روســیه 
به اوکراین حمله کرد و مذاکرات برجام در عمل متوقف 
شــد. همچنیــن تبعــات تورمــی ناشــی از سیاســت های 
انبســاطی دوران همــه گیــری کرونــا نیــز تشــدید و بــا 
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه در دنیــا همراه شــد. جالب 
آنکه نه تنها صنایع خودروســازی ایران که صنایع بزرگ 

خودروسازی در دنیا هم با بحران مواجه شدند.
البته تفاوت بین بحران صنایع خودروســازی ایران 
بــا دنیــا ایــن بود کــه در ایــران افزایش قیمت هــای تمام 
شــده گریبــان صنعــت را گرفتــه و در دنیا کاهش تقاضا 

را شاهد هستیم.
شــاید اتخاذ سیاســت واردات خودرو برای کاهش 
تــب خریــد بــرای بــازار ایــران مناســب بــه نظــر برســد و 
خودروســازان خارجــی نیــز از ایــن وضعیــت اســتقبال 
کننــد، سیاســتی کــه در برآیند آن شــاهد کاهش حباب 
قیمت خودرو در بازار داخلی باشــیم و به واقعی شــدن 
تقاضا کمک کند اما صنایع خودروسازی ایران باید چاره 
دیگری را برای کاهش قیمت تمام شده در پیش بگیرند 

تا شاهد تحقق برنامه وزیر صمت باشیم.
اتفاقــی کــه بــه دلیــل بحران هــای ناشــی از تحریم 
طبق ســال های گذشــته در صنعت خودرو ایران شــاهد 
بودیم کمبود شــدید قطعات بود و همین مســئله باعث 
مــی شــد که خــواب خــودرو در پارکینگ هــای کارخانه ها 
به چندین ماه برســد. البته ایران خودرو موفق شــده با 
مشــارکت قطعــه ســازان ایــن حجم خودروهــای متوقف 
شــده را بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش دهــد و بــا روند 
فعلی به زودی خودروهای ناقص متوقف به صفرخواهد 
رســید. همیــن دپو به غیر از تنش هــای بازار به افزایش 
قیمــت تمــام شــده خــودرو منجــر مــی شــود، افزایــش 
هزینه هایــی کــه تنها یکــی از عوامل آن هزینه های انبار 
داری اســت، آمارهــا گویــای نتیجــه ملمــوس تــاش رخ 
داده در گــروه صنعتــی ایــران خودرو اســت، به شــواهد 
ارقــام تعــداد خودروهــای ناقــص از ۸۲۵۰۰ دســتگاه در 
بهمــن ســال ۱۴۰۰ بــه حــدود ۲۳ هزار دســتگاه در حال 

حاضر کاهش یافته اند.
براســاس  خــودرو  ایــران  صنعتــی  گــروه  مدیــران 
همیــن چالــش تــاش دارنــد »تولید عبور مســتقیم« با 
جدیت دنبال کنند، اتفاقی که در کنار دیگر برنامه های 
در دســت اجــرای ایــن گروه خودرو ســازی مــی تواند به 
ســرعت و بــه رغــم افزایــش هزینه هــای تولیــد ناشــی از 
تــورم ســال ۱۴۰۱ برکاهــش قیمــت تمــام شــده و تحقق 

وعده وزیر تاثیر واقعی داشته باشد. 
توقف خودرو در پارکینگ و عدم عرضه آن به بازار 
بــه دلیــل حجیــم بــودن ایــن کاال، فضای اشــغال شــده، 
ســوخت مــورد نیــاز برای حمــل و نقل قبــل از عرضه به 
بازار، فرسودگی قطعات و بسیاری از عوامل دیگرقیمت 
تمــام شــده تولیــد بــه شــدت افزایــش مــی یابد. بــرآورد 
می شود اگر خودرو تولید شده بدون توقف و به صورت 
تولید عبور مســتقیم راهی بازار شــود تا ۵ درصد قیمت 
تمــام شــده کاهش خواهد یافــت، اتفاقی که این روزها 

در صنعت خودرو به صورت جدی دنبال می شود.
در همین زمینه آخرین گزارش بیان شده از سوی 
مدیران ایران خودرو حکایت از آن دارد که افزایش ۵۴ 
درصــدی تولیــد و افزایــش ۴۰ درصــدی کیفیت تولیدات 
بــا اجــرای این برنامه طی بهار ســال جــاری را در خطوط 

تولید این گروه صنعتی شاهد هستیم.
بــا ادامــه رونــد فعلــی ایجــاد شــده در ایران خودرو 
بــه زودی شــاهد عرضــه خودروهــای باکیفیــت داخلی و 

افزایش رضایتمندی مشتریان خواهیم بود.

دیدگاه

پیمــانپــاکدرحاشــیهنشســتاقتصــادی
»کریلــی بــا ماقــات در پترزبــورگ ســنت
ســنت اســتاندار معــاون پولیاکــوف«
همــکاری زمینههــای مــرور بــا پترزبــورگ،
اســتان، ایــن بــا ایــران تجــاری و اقتصــادی
و ایــران بازرگانــی مرکــز ایجــاد تفاهمنامــه

روسیه)نوا-پارس(امضاکرد.
بــه گــزارش ســفارت ایران در روســیه، با 
راه انــدازی این مرکز، توســعه تجــارت متقابل 
تامیــن  حوزه هــای  در  روســیه  و  ایــران  بیــن 
تجهیــزات نفــت و گاز، محصــوالت مهندســی 
کشتی ســازی،  ماشین ســازی،  حمل ونقــل، 
ســاخت  و  طراحــی  الکتریکــی،  تجهیــزات 
تعمیــرات  پایــگاه  ایجــاد  انــرژی،  تاسیســات 
تجهیــزات عرضــه شــده، کشــاورزی، صنایــع 
غذایــی، داروســازی و ســاختمانی در دســتور 

کار قرار گرفته است.
توســعه همکاری های تجاری-اقتصادی و 
سرمایه گذاری در صنایع پیشران و اولویت دار 
بیــن شــرکت ها، ســازمان ها و تولیدکننــدگان 
ایران و روسیه؛حمایت و کمک موثر در ایجاد 
ارتباطــات تجــاری مســتقیم بیــن کارآفرینــان 
روســیه و ایــران؛ ایجــاد ســازوکار مناســب در 
جهــت تســهیل در مراودات مالی شــرکت های 
انــدازی  راه  طرفیــن؛  جغرافیــای  در  مســتقر 
پنانســیل های  معرفــی  اینترنتــی  پورتال هــای 
تجــاری ایــران بــه روســیه و بالعکــس؛ تــاش 

بــه منظور توســعه پروژه کریــدور حمل و نقل 
بین المللــی شــمال-جنوب بــه منظور تســهیل 
در ترانزیــت کاال بیــن دو کشــور؛ ایجــاد کلیــه 
زیرســاخت های الزم مــورد نیــاز مرکز همچون 
حضــور بانــک و شــرکت بیمه ایرانی و روســی 
در مرکــز؛ ایجــاد واحــد نمایشــگاهی در جهت 
طرفیــن  دســتاوردهای  درآوردن  نمایــش  بــه 
ایجــاد مراکــز  در کشــور مقابــل و همچینــن 
فرهنگــی در محــدوده طرفین از جمله اهداف 

راه اندازی این مرکز ذکر شده است.

در ایــن ماقــات پولیاکــوف اظهــار کــرد: که در 
آســتانه بیســتمین ســالگرد خواهرخواندگی با 
اســتان اصفهــان ایــران هســتیم و بــا تاکیــد بر 
بــا کشــورمان  توســعه همکاری هــای اســتانی 
ایــن  از  اعــام نمــود کــه شــرکت های بزرگــی 
استان در حوزه های مختلف از جمله تجهیزات 
ســنگین و واحدهــای تولیــد بــرق بــا شــرکای 

ایرانی خود در حال همکاری می باشــند.
او همچنیــن بــر تــاش دو اســتان بــر توســعه 

همکاری ها در حوزه گردشگری تاکید کرد .

 پیمــان پــاک نیــز با اعــام آمادگــی برای 
اســتانی،  همکاری هــای  توســعه  از  حمایــت 
پیشــنهاد کــرد تا جلســاتی با حضــور صاحبان 
صنایــع و تجــار بخــش خصوصــی دو کشــور 
اتحادیــه  و  بازرگانــی  اتاق هــای  همــکاری  بــا 

کارفرمایان در ایران برگزار شد .
 کاظــم جالــی ســفیر ایــران در روســیه 
نیــز بــا مفید برشــمردن پیشــنهاد پیمان پاک، 
تاکید کرد: این نشست در شهر اصفهان و با 

حمایت سازمان توسعه تجارت برگزار شود.

وزیــرنفــتاعــامکــردکــهدر3ماهــهاخیر
درمقایســهبامدتمشــابهپارسالصادرات
گازایرانبهکشورهایهمسایهبا۴3درصد
رشــدحجمیروبروبودهاســت،بااینکهطی
همیــندورهدروصــولمطالبــاتحاصــلاز
ایــنصــادراتبیشاز۹۰درصددرمقایســه

بامدتمشابهپارسالرشدداشتهایم.
بــه گــزارش وزارت نفت، جــواد اوجی در 
برنامه خبری تلویزیون با بیان اینکه طلب ۱.۶ 
میلیارد دالری گازی از کشــور عراق مربوط به 
ســال های گذشــته و دولــت قبل بوده اســت، 
اظهار کرد: با شــروع دولت مردمی ســیزدهم 
از همــان ابتــدا پــول صــادرات گاز بــه کشــور 

عراق به صورت ماهانه و جاری دریافت شده 
است.

از  نفــت  وزارت  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  او 
همــان ابتــدای شــروع به کار دولت ســیزدهم 
به شــدت پیگیر وصول مطالبات ســنواتی گاز 
صادراتــی خــود بــه عــراق بــود، اظهــار کــرد: با 
برگزاری نشست های فشرده با وزیران نفت و 
برق عراق و همکاری خوب وزارت امور خارجه 
کشــورمان موفــق بــه امضــا یــک تفاهم نامه با 
طــرف عراقــی شــدیم کــه بــر اســاس آن عراق 
عاوه بــر پرداخــت هزینه هــای جــاری واردات 
گاز از کشــورمان متعهــد بــه پرداخــت صــورت 

حساب های سال های گذشته نیز شد.

وزیر نفت به پایداری میزان گاز صادراتی 
به کشــور عراق طی ماه های اخیر اشــاره کرد و 
گفــت: مجلــس کشــور عــراق در بودجــه جاری 
این کشور )۲۰۲۲( پرداخت هزینه های حاصل 
از واردات گاز در ســال های گذشــته را در نظــر 
نگرفتــه بــود که بــا مذاکرات صــورت گرفته این 
موضوع به صورت مجزا در مجلس این کشــور 
مطرح و خوشبختانه بودًجه مشخص برای این 

موضوع تعیین شد.
او تأثیر وصول مطالبات دالری حاصل از 
صادرات نفت، گاز و محصوالت پتروشیمی را 
بر بازارهای داخلی ارز و تأمین اقام اساسی 
مثبــت ارزیابــی کرد و گفت: هــم اکنون ایران 

هیچ گونــه طلــب گازی قدیمی از کشــور عراق 
ندارد.

ایــران  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  نفــت  وزیــر 
همــواره بــرای تأمیــن انــرژی در کنــار مــردم و 
دولتمــردان عــراق قــرار داشــته و دارد، گفــت: 
اجــازه نمی دهیــم مــردم عــراق در فصــل گرمــا 

نگران تأمین گاز خود باشند.
گاز  صــادرات  پایــداری  گفــت:  اوجــی 
بــه عــراق همــواره مــورد تأکیــد مقــام معظــم 
از  اســت،  بــوده  رئیــس جمهــوری  و  رهبــری 
ایــن رو افزایــش صــادرات گاز بــه ایــن کشــور 
را در برنامه هــای آتــی خود مــورد ارزیابی قرار 

خواهیم داد.

وزیــرارتباطــاتوفنــاوریاطاعــاتاعــامکــرد
کــهدر۸مــاهگذشــته۱۷۰۰روســتایجدیــدبــه
شــبکهملیاطاعاتمتصلشــدهاندکهبراین
اســاسبیشاز۸۶درصدروســتاهایکشــوربه

اینشبکهمتصلهستند.
عیســی زارعی پــور که به همــراه هیات دولت 
به استان اصفهان سفر کرده بود، در حاشیه سفر 

خود به شهرستان نائین در جمع خبرنگاران، اظهار 
کــرد: امــروز بــه همــراه مدیــران اســتانی در جریان 
مشــکات شهرســتان نائین قرار گرفتیم و با توجه 
بــه اینکــه گره ها و مشــکات شهرســتان ها از قبل 
به شــکل تخصصی احصا شــده اســت، بسیاری از 
این نواقص در مصوبات ســفر رئیس جمهوری ذکر 
می شود و موارد ذکر نشده را در هیات دولت مورد 

پیگیری قرار می دهیم.
او افــزود: برنامــه اصلــی دولــت در دور اول 
ســفرهای اســتانی، تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام 
است تا در دور بعد سفرها پروژه های جدید برای 

توسعه شهرها و روستاها تعریف شود.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا بیان 
اینکه روز به روز سرعت اینترنت در حال افزایش 

اســت، گفــت: مســاله ســرعت اینترنــت تنهــا بــا 
توســعه ارتباطات ثابــت مبتنی بر فیبر نوری حل 
می شــود کــه یــک پــروژه میان مــدت و بلندمــدت 

بوده که از قبل آغاز شده است. 
نــوری  فیبــر  پــروژه  داد:  ادامــه  زارعی پــور 
و  بــوده  کار  دســتور  در  منــازل  کســب وکارهای 
تاکنــون یک میلیــون پــورت فیبــر نــوری در کشــور 

راه اندازی شــده اســت که طبــق برنامه ریزی هایی 
کــه کردیم پیش بینــی می کنیم تا پایان کار دولت 
ســیزدهم پوشــش ۲۰ میلیونی ایجاد کنیم که بر 
ایــن اســاس در صــورت تمایل مــردم، ۲۰ میلیون 
خانــوار کشــور می تواننــد از فیبــر نوری اســتفاده 
کنند که در این صورت سرعت اینترنت ۱۰۰ برابر 

بیشتر می شود.

ثبــت و شناســایی از صمــت وزیــر معــاون
مــوادمعدنــیخبــردادوگفــتکــهبیــشاز
کشــور در معدنــی انــواع تــن 55میلیــارد
ذخیــرهقطعــیومابقیذخیرهزمینشناســی

پیشبینیشدهاست.
ســازمان  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
کشــور،  اکتشــافات معدنی  و  زمین شناســی 
دکتــر علیرضا شــهیدی با بیــان این که افزایش 
عمــق و ســطح اکتشــافات ایــران می توانــد بــه 
ایــران اضافــه کنــد،  افزایــش ذخایــر معدنــی 
خاطرنشــان کــرد: آنچــه که در کشــور تا کنون 
باب بوده این بوده که مواد معدنی در ســطح 
کشــور شناسایی و ثبت شده و بر این اساس 
بیــش از ۵۵میلیــارد تــن انواع ذخیــره معدنی 

در کشور قطعی و مابقی ذخیره زمین شناسی 
پیش بینی شده است.

و  زمین شناســی  ســازمان  افــزود:  وی 
اکتشــافات معدنی کشــور قریــب بــه دو دهه 
اســت کــه بــه شناســایی ذخایــر پنهــان روی 
آورده اســت بــه ایــن معنی که ایــن ذخایر به 
هیــچ عنــوان نشــانه هایی روی ســطح زمیــن 
ندارنــد، بنابرایــن امیدواریــم بــا اســتفاده از 
ژئوفیزیــک هوایــی بتوانیم این ذخایر معدنی 

را شناســایی کنیم.
معــاون وزیــر صمت خاطرنشــان کــرد: ما 
در ســازمان زمین شناســی و اکتشافات معدنی 
کشور از مقیاس یکصدهزارم در دهه هشتاد 
بــه مقیــاس ۹۴۵ هــزار کیلومترمربــع، ســطح 

کشور را مورد شناسایی قرار داده ایم.
و  زمین شناســی  ســازمان  رئیــس 
دقــت  افزایــش  از  کشــور  اکتشــافات معدنی 
ســال  از  کــرد:  بیــان  و  داد  خبــر  اکتشــافات 
گذشــته ایــن ســازمان بــه تولید اطاعــات پایه 
در مقیــاس یــک پنجــاه هــزارم ورود کرده، لذا 
امیدواریــم در برنامــه پنــج ســاله هفتــم کل 
کشــور را در مقیــاس یــک پنجــاه هزار داشــته 

باشیم.
بحــث  در  کــرد:  خاطرنشــان  شــهیدی 
عقــب  دنیــا  از  زیــاد  پی جویــی  و  شناســایی 
نیستیم و باید به این نکته نیز توجه کنیم که 
ســطح کشور ما بســیار وسیع است و نیازمند 
همکاری بخش خصوصی در این باره هستیم.

رئیسجمهــوریبــابیــاناینکــهدنیــابایــدبــه
ایــرانحــقدهــدکهبــهآمریکااعتمــادنکند،
چــونمیثــاقشــکناســت،تصریــحکــردکــه
توافــق و مذاکــره پیغــام ســویی از آمریــکا
میفرســتدوازســوییبــرلیســتتحریمهــا

میافزاید.
بــه گــزارش ایرنــا، آیت هللا ســیدابراهیم 
رئیســی در مراسم اجتماع مردمی هسته های 
جهــاد و پیشــرفت در حســینیه جمــاران ادامه 
داد: وقتــی آمریکایی ها رســما اعــام می کنند 
مفتضحانــه در فشــار حداکثــری علیــه ایــران 
اســامی  انقــاب  یعنــی  خوردیــم،  شکســت 
راه پیــروزی و پیشــرفت را طــی می کنــد، حــاال 
می خواهنــد مــا را بــا تحریم هــا محــدود کنند؛ 

مگر تحریم ها توانسته ما را محدود کند؟ 
او در ادامــه با بیان اینکه ما نســخه های 
بــا هویــت و نظــام  دیگــران را کــه متناســب 
اســامی مــا نیســت، نمــی توانیم اجــرا کنیم، 
تجربــه  و  اندوختــه  مطالعــه  کــرد:  تصریــح 
تمــام دنیــا را انجــام می دهیم؛ امــا درباره این 
نسخه ها بسیار با احتیاط عمل می کنیم چون 
نسخه ای که در غرب نوشته شده متناسب با 
زیست بوم ما نیست و باید با فضا و فرهنگ 
مــا بومــی ســازی شــود. نســخه فرهنگی غرب 
می شــود، ســند ۲۰۳۰ و اینکــه بــرای اقتصــاد 
بایــد  شــود  نوشــته  نســخه ای  مــا  اجتمــاع  و 
متخصصان آن نســخه ها را مورد بررســی قرار 

دهند. 

دســتور  توضیــح  در  رئیس جمهــوری 
شــرکت  کار  گفــت:  هــم  هواپیمــا  ســاخت 
هواپیماســازی بــه مراتب گســترده تر، دقیق تر 
و بهتــر از صنایــع هواپیماســازی بــود که بنده 
پیش از این و در سفر به تاتارستان مشاهده 
کرده بودم. در این شــرکت تمام پرنده ها و با 
دقت ســاخته می شــد و لوح هایی از سراســر 
جهــان در تاییــد صنایــع خــود گرفتــه بودنــد، 
موضــوع  ایــن  و  داشــتند  گواهینامــه  ده هــا 
بــه ظرفیت هــای  توجــه  بــا  هواپیمــا  ســاخت 
موجــود در کشــور، نه به عنــوان انتظار تحقق 
نایافتنی که اعام کردم هواپیمایی با ظرفیت 

حمل ۷۲ سرنشین را در کشور بسازید. 
رئیســی گفــت: در ایــن صنایــع عــده ای 

جهادگــر در تــاش هســتند کــه به گفتــه آنها 
پس از تاکید رهبر انقاب به گسترش صنایع 
دانــش بنیــان، خطوط تولیــد را افزایش دادند 
و درحــوزه اشــتغال هــم پیشــرفت های قابــل 
توجهی داشــتند و نمــاد تولید، دانش بنیان و 
اشــتغال آفریــن بودند که ایــن حرکت جهادی 

است. 
او بــا تاکیــد بر اینکــه نیازمند یک حرکت 
تحولــی در ایــن دوره هســتیم، گفــت: تحــول 
۳ شــرط عمده دارد؛ در تحول شــناختی نگاه 
باید تحولی باشــد. در همه شوراهای استانی 
تاکیــد کــردم کــه هر نیرویــی که آمــاده تحول 
نیســت بایــد در حاشــیه قرار گیــرد و نباید در 

متن بماند. 

معاونوزیرصمت:وجودبیشاز55میلیاردتنانواعذخایرمعدنیدرکشور

اتصال۱۷۰۰روستایجدیدبهشبکهملیاطاعات

رشد۹۰درصدیوصولمطالباتحاصلازصادراتگاز

رئیسی:آمریکاییهاهمپیغاممذاکرهمیفرستندوهم
تحریمجدیداعمالمیکنند

امضایتفاهمنامهایجادمرکزبازرگانی
ایرانوروسیه
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 حضور بیمه “ما”
در نمایشگاه بین المللی 

صنایع دریایی و دریانوردی
بیمه “ما” در دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع 

دریایی و دریانوردی حضور دارد.
بــه گزارش روابــط عمومی، دوازدهمین نمایشــگاه 

صنایــع  بین المللــی 
دریانــوردی  و  دریایــی 
پــس از دو ســال وقفــه 
به علت شــیوع ویروس 
کرونا، از بیست و سوم 
ششــم  و  بیســت  تــا 
محــل  در   ۱۴۰۱ خــرداد 
نمایشــگاه های  دائمــی 
کیــش  بین المللــی 

برگــزار مــی شــود و بیمــه “ما” بــه همراه جمــع کثیری از 
شــرکت های توانمنــد داخلــی و خارجــی در زمینه صنایع 

دریایی و دریانوردی در این رویداد مهم حضور دارد.
ایــن  برگــزاری  از  هــدف  گــزارش،  ایــن  براســاس 
نمایشــگاه توســعه اقتصــاد دریــا محور، توســعه تجارت 
صنعت دریایی در همه زمینه های کشــتیرانی، طراحی، 
کشتی سازی، بنادر، دریانوردی، شیالت، محیط زیست، 

گردشگری و فراساحل عنوان شده است.

نشست سرپرستان مناطق 
دهگانه بیمه آسیا در تهران 

برگزار شد
بــا حضــور مدیرعامــل، معاونــان و مدیــران بیمه آســیا، 

سرپرســتان  نشســت 
ایــن  دهگانــه  مناطــق 

شرکت برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط 
آســیا،  بیمــه  عمومــی 
نشســت  ایــن  در 
نایــب  بادیــن  مســعود 
رییــس هیــأت مدیــره و 
آســیا  بیمــه  مدیرعامــل 

از تــالش ارزنــده کلیــه کارکنــان و نمایندگان شــرکت در 
سراســر کشــور در تحقــق اهــداف ســال ۱۴۰۰ تشــکر و 
قدردانی کرد ودستیابی به این افتخار را نتیجه همدلی 
و همراهــی تمــام اعضــای خانــواده بــزرگ بیمــه آســیا 

توصیف کرد.

بیمه پاسارگاد به هر سهم 
۱۰۵ ریال سود داد

مجمع عمومی عادی ســاالنه شــرکت بیمه پاســارگاد با 
حضــور بیــش از ۲۱/۹۴ درصــد ســهامداران ، نماینــده  

بیمــه مرکــزی جمهــوری 
اســامی ایران، نماینده  
ســازمان بورس و اوراق 
بهادار و نماینده بازرس 
ســاعت  در  قانونــی 
یکشــنبه  روز  ۱۰صبــح 
در   ۱۴۰۱ خــرداد   ۲۲
خاتــم  دانشــگاه  محــل 
بــا رعایــت پروتکل هــای 

بهداشــتی برگــزار و حســب اباغیــه ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار برگــزاری اجتماعــات و حضور ســهامداران 
در مجمــع بــه شــرط ارائــه کارت واکســن ، اســتفاده 
از ماســک و رعایــت فاصلــه اجتماعــی عــاوه بــر امکان 

حضور مجازی سهامداران فراهم شد.  
بــه گــزارش الفباخبــر ، در مجمــع عمومــی عــادی 
ســاالنه صاحبان سهام بیمه پاسارگاد مبلغ ۳,۲۱۴,۸۹۰ 
میلیــون ریــال ســود نقــدی تصویــب شــد. همچنیــن بــر 
اساس عملکرد سال مالی ۱۴۰۰و صورت های مالی ارائه 
شــده، عایــدی هــر ســهم )EPS( ۱,۰۱۹ ریال تعیین شــد 
و مبلــغ ۱۰5 ریــال ســود نقدی برای هر ســهم تخصیص 
یافــت. شــرکت بیمــه پاســارگاد در ســال مالــی ۱۴۰۰ بــا 
صــدور بیــش از ۸ میلیــون و ۲۱۲ هــزار فقــره بیمه نامه 
بیــش از 7۲,77۰ میلیــارد ریـــال حــق بیمــه تولیـــد کــرد 
کــه ایــن رقم نســـبت به ســال قبــل ۴5 درصد افزایـــش 
را نـــشان مــی دهد. همچنیــن میزان خســارت پرداختی 
این شرکت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۸,۸۰۱ میلیارد ریال 
بــوده کــه نســبت بــه ســال گذشــته 5۴ درصــد افزایش 

داشته است.

کوتاه از بانک و بیمه

افزایش تعامالت بین 
بانک ملی ایران و شرکت 

پتروشیمی تبریز
نشســت مدیــران ارشــد بانک ملــی ایران بــا مدیرعامل 
شــرکت پتروشــیمی تبریز در راستای افزایش تعامات 

و همکاری های متقابل برگزار شد.
بــه گــزارش ایبِنــا بــه نقــل از روابــط عمومــی بانک 
ایــن  در  ایــران،  ملــی 
نشســت کــه بــا حضــور 
محسن امین زارع عضو 
هیــات عامــل و معــاون 
امــور ارزی و بیــن الملل 
بانــک، علیرضــا صادقی 
معاون بانکداری جامع، 
محمد نور آزادی معاون 
امــور شــعب و بازاریابی 
منطقــه یــک، عــادل غالمــی رییــس اداره امــور شــعب 
اســتان آذربایجان شــرقی و مهندس درفشی مدیرعامل 
شــرکت پتروشــیمی تبریــز برگــزار شــد، مدیــران ارشــد 
شــرکت پتروشــیمی بــه بیــان موانع و مشــکالت خود در 
مسیر تولید و تامین منابع مالی و همچنین راهکارهای 

پیشنهادی پرداختند.
ایــن  ادامــه راهکارهــای الزم در راســتای رفــع  در 
موانــع و افزایــش همکاری هــای فــی مــا بیــن بررســی و 
بــا توجــه به جایگاه صنعت پتروشــیمی در کشــور مقرر 
شــد بانــک ملی ایران ســطح حمایت های خــود از تولید، 

توسعه و اشتغال زایی این بخش را ارتقا دهد.

رشد 84 درصدی حوالجات 
ارزی در پست بانک

رئیــس اداره کل امــور بین الملــل پســت بانــک از رشــد 
۸۴درصــدی تعــداد حوالجات و بروات اســنادی شــعب 
ارزی طــی دو مــاه اول 
نســبت  جــاری  ســال 
در  مشــابه  مــدت  بــه 
ســال ۱۴۰۰ خبــر داد و 
گفــت: در همیــن بــازه 
زمانی مبلغ حوالجات و 
بروات اســنادی شــعب 
میلیــون   ۴۷ از  ارزی 
میلیــون   ۷۷ بــه  یــورو 
یورو افزایش یافته است که رشد ۶۴ درصدی را نشان 

می دهد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی پســت بانــک 
ایــران، مجتبــی حقــی رئیــس اداره کل امــور بین الملــل 
بانــک بــا اعالم این خبر افزود: تعداد اعتبارات اســنادی 
داخلی گشــایش شــده طی دو ماهه ابتدای ســال جاری 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 7۰۰ درصد رشد 
داشته است و مبلیغ این اعتبارات با ۳۰۳۹ درصد رشد 
از ۳7 میلیــارد ریــال در فروردین و اردیبهشــت ۱۴۰۰ به 
مبلــغ ۱۱7۱ میلیــارد ریال در همین بــازه زمانی دو ماهه 

در سال جاری افزایش داشته است.
حقی با تاکید بر اینکه در تحقق برنامه ارزی بانک 
منتهــی بــه پایــان اردیبهشــت ســال ۱۴۰۱تعــداد و مبلــغ 
حوالجــات بــه ترتیــب ۱۴7 و ۱۱7 درصد رشــد داشــته اند، 
تصریــح کــرد: مدیریــت شــعب شــرق اســتان تهــران بــا 
فقره۱5۱ به مبلغ  ۲۰ میلیون و ۴7۴ هزار یورو در صدر 
عملکــرد ارزی پســت بانــک ایــران قــرار دارد، ادامــه داد: 
پس از آن شــعبه مســتقل با ۶ میلیون و ۱۴۰هزار یورو، 
مدیریت شــعب غرب اســتان تهران با 5 میلیون و ۸۲۰ 
هزار یورو و مدیریت شعب استان خراسان رضوی با یک 

میلیون و ۳۸۶هزار یورو در رتبه های بعدی قرار دارند.

امضای تفاهمنامه همکاری 
مشترک میان بانک شهر و 

آستان قدس رضوی
در نشســت مشــترک دکتــر ســید محمد مهــدی احمدی 
مدیرعامل بانک شهر و مالک رحمتی، قائم مقام تولیت 
آســتان قدس رضوی بر توســعه همکاری های مشــترک 
از  حمایــت  هــدف  بــا 
فرهنگــی  برنامه هــای 
پروژه هــای  و  آســتان 
مطهــر  حــرم  عمرانــی 

تاکید شد.
بــه گــزارش روابــط 
ســید  دکتــر  عمومــی، 
احمــدی  مهــدی  محمــد 
امضــای  نشســت  در 
تفاهمنامــه میــان بانــک شــهر و آســتان قــدس رضــوی 
بــا اشــاره بــه اقدامات گســترده و ســازنده ایــن بانک در 
حمایــت از برنامه هــای ســازمان های فرهنگــی، این مهم 
را در راســتای توجــه ویــژه بانــک بــه حــوزه مســئولیت 

اجتماعی عنوان کرد.
مدیرعامــل بانــک شــهر در ادامــه با بیــان اینکه در 
دوره جدیــد برنامــه حرکتی بانک، تحــول جدی در توجه 
به حوزه مسئولیت اجتماعی مدنظر بوده و خوشبختانه 
اقدامــات شــاخصی در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت، 
تصریــح کــرد: امیــد داریــم بــا اتــکال بــه خداونــد متّعال 
الرضــا  ابــن موســی  از وجــود مطهّــر علــی  و اســتمداد 
علیه السالم و با بکارگیری تمامی ظرفیت های موجود و 
همکاری با آســتان قدس رضوی بتوانیم نقشــی مهم در 

پیشبرد برنامه های این آستان داشته باشیم.
احمدی با اشاره به اینکه کمک سازمان های بزرگ 
به آســتان قدس رضوی با هدف افزایش خدمت رســانی 
شایســته و رســیدگی بــه زائــران و مجــاوران حرم رضوی 
همواره به عنوان یکی از خواست های هموطنان و مورد 
تأکیدات رهبر معظم بوده است، گفت: درهمین راستا 
تــالش مــی کنیــم بــا افزایــش تعامــالت، آســتان قــدس 
رضوی را در پیشــبرد برنامه های خود و افزایش خدمات 

رسانی به اقشار مختلف همراهی کنیم.

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:

بانــک مرکــزی اعــام کــرد کــه تحقــق رشــد 
 ۱۴۰۰ ســال  در  درصــدی   ۴.۴ اقتصــادی 
درصــدی   ۴.۱ اقتصــادی  رشــد  امتــداد  در 
ســال ۱۳۹۹، حکایــت از رونــد رو بــه بهبــود 
فعالیت هــای اقتصادی کشــور بــه رغم تداوم 

تحریم های اقتصادی دارد.
به گزارش بانک مرکزی، رشــد اقتصادی 
ســال ۱۳۹5(  ثابــت  قیمت هــای  )بــه  کشــور 
در ســال ۱۴۰۰ بــه عــدد ۴.۴ درصــد رســید. 
تحقــق رشــد اقتصــادی ۴.۴ درصدی در ســال 
۱۴۰۰ در امتــداد رشــد اقتصــادی ۴.۱ درصــدی 
ســال ۱۳۹۹، حکایــت از رونــد رو بــه بهبــود 
فعالیت های اقتصادی در کشور به رغم تداوم 

تحریم های اقتصادی دارد.
تحــوالت بخش واقعی اقتصــاد ایران در 
سال ۱۴۰۰ بر اساس محاسبات بانک مرکزی 

به شرح زیر است.

اهم تحوالت رشد اقتصادی
اداره  مقدماتــی  محاســبات  اســاس  بــر 
تولیــد  بانــک،  ایــن  اقتصــادی  حســاب های 
بــه  )و  پایــه  قیمــت  بــه  داخلــی  ناخالــص 
قیمت هــای ثابــت ســال ۱۳۹5( در ســه ماهه 
هــزار   ۳۴۱7.۱ رقــم  بــه   ۱۴۰۰ ســال  چهــارم 
میلیــارد ریال رســید که نســبت به ســه ماهه 
را  درصــدی   5.7 رشــد  ســال ۱۳۹۹،  چهــارم 
اقتصــادی  رشــد  همچنیــن  می دهــد.  نشــان 
نفــت طــی دوره مذکــور معــادل ۶.۳  بــدون 
درصــد بود که حکایت از محوریت بخش های 
اقتصــادی غیر نفتی در تحقق رشــد اقتصادی 

سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد.
بــه لحــاظ وضعیــت ســرمایه گذاری نیــز 
در ســه ماهــه چهــارم ســال ۱۴۰۰ "تشــکیل 
ســرمایه ثابــت ناخالــص« از نــرخ  رشــد ۱۴.۴ 
درصدی نســبت به دوره مشــابه ســال قبل از 
آن برخــوردار شــد که این میزان رشــد حاصل 
عملکــرد رشــد مثبت تشــکیل ســرمایه در هر 

دو بخش »ماشــین آالت« و »ســاختمان« به 
ترتیب معادل ۱5.۱ و ۱۳.5 درصد می باشد.

ناخالــص  تولیــد  عملکــرد  مجمــوع  در 
داخلــی کشــور در ســال ۱۴۰۰ "بــا احتســاب 
بــه  نفــت«  احتســاب  »بــدون  و  نفــت« 
قیمت هــای ثابــت ســال ۱۳۹5 بــه ترتیــب بــه 
۱۴57۱.۴ و ۱۳۴۱5.۱ هزار میلیارد ریال رسید 
کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن بــه ترتیب با 
بــوده  همــراه  درصــدی   ۳.۹ و   ۴.۴ افزایــش 
اســت. تحقــق رشــد اقتصــادی ۴.۴ درصــدی 
در ســال ۱۴۰۰ در امتــداد رشــد اقتصــادی ۴.۱ 
درصــدی ســال ۱۳۹۹، حکایــت از رونــد رو به 
بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور به رغم 

تداوم تحریم های اقتصادی دارد.

مولفه های رشد اقتصادی در 
سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب 
گــروه فعالیت هــای اقتصادی نشــان می دهد، 
رشــد عملکــرد تولیــد ناخالص داخلی در ســه 
ماهــه چهــارم ســال ۱۴۰۰ حاصل تحقق رشــد 
مثبــت ارزش افــزوده گروه هــای »خدمــات«، 
»صنایع و معادن« و »نفت و گاز« به ترتیب 
معادل ۰.7، ۰.5 و ۰.۲ درصد نسبت به دوره 
مشابه سال قبل از آن می باشد. با این حال، 
گروه »کشــاورزی، جنگلــداری و ماهیگیــری« 
طــی همین مدت بــا کاهش عملکردی معادل 

۳.۴ درصد مواجه بوده است.
رشــد قابــل مالحظــه ۰.7 درصــدی گروه 
 ۱۴۰۰ ســال  چهــارم  ماهــه  ســه  در  خدمــات 
عمدتــاً در نتیجــه بهبود عملکرد ارزش افزوده 
تامیــن  و  دفــاع  عمومــی،  »اداره  بخش هــای 
فروشــی،  »عمــده  »آمــوزش«،  اجتماعــی«، 
نقلیــه  وســایل  تعمیــر  و  فروشــی  خــرده 
موتوری«، »بهداشــت و مددکاری اجتماعی« 
و »فعالیت هــای مالــی و بیمــه« بــه ترتیــب با 
ســهم ۰.۱، ۰.۸، ۰.۶، ۰.5 و ۰.۴ واحــد درصــد 

از رشــد 5.7 درصــدی تولیــد ناخالــص داخلی 
بــوده اســت. در گــروه صنایــع و معــادن نیــز 
پنجگانــه  بخش هــای  تمامــی  افــزوده  ارزش 
ایــن گــروه شــامل »ســاختمان«، »صنعت«، 
و  فاضــالب  پســماند،  مدیریــت  »آبرســانی، 
فعالیت هــای تصفیــه« و »تامیــن بــرق، گاز، 
بخــار و تهویــه هــوا« و »اســتخراج معــدن« 
در ســه ماهــه چهارم ســال ۱۴۰۰ بــه ترتیب با 
افزایــش عملکــرد ۱۱.۹، ۴.۱، ۳.7، ۱.۶ و ۱.5 
درصــدی نســبت بــه ســه ماهــه چهــارم ســال 

۱۳۹۹ همراه بودند.
ناخالــص  تولیــد  از  حاصــل  بــرآورد 
نهایــی  هزینــه  اقــالم  برحســب  داخلــی 
نشــان   ۱۴۰۰ ســال  چهــارم  ماهــه  ســه  در 
می دهــد، »هزینه هــای مصــرف نهایــی بخش 
نهایــی  مصــرف  »هزینه هــای  خصوصــی«، 
ثابــت  بخــش دولتــی« و »تشــکیل ســرمایه 
ناخالص« به قیمت های ثابت سال ۱۳۹5 به 
ترتیــب از نرخ هــای رشــد 7.۲، ۱۶.۳ و ۱۴.۴ 
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 
برخوردار بوده اند. در این دوره رشــد تشــکیل 
ســرمایه ثابــت ناخالــص به تفکیک »ماشــین 
آالت« و »ســاختمان« به ترتیب معادل ۱5.۱ 

و ۱۳.5 درصد بوده است.

 مولفه های رشد اقتصادی
در سال ۱۴۰۰

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب 
گــروه فعالیت هــای اقتصــادی در ســال ۱۴۰۰ 
نشــان می دهد، رشــد ارزش افزوده گروه های 
و  »صنایــع  گاز«،  و  »نفــت  »خدمــات«، 

معادن« و »کشاورزی« در این سال به ترتیب 
معــادل ۶.5، ۱۰.۱، ۱.۱و ۲.۶    - درصــد بــود کــه 
بــه ترتیب از ســهم ی معــادل ۳.۶، ۰.۸، ۰.۳، 
و ۰.۳    - واحــد درصــد در رشــد اقتصــادی ســال 
۱۴۰۰ برخــوردار بوده انــد. رشــد ۶.5 درصــدی 
ارزش افزوده گروه »خدمات« در ســال ۱۴۰۰ 
»اداره  تحــوالت بخش هــای  از  متاثــر  عمدتــاً 
عمومــی، دفــاع و تامین اجتماعــی«، »حمل و 
نقــل و انبــارداری«، »اطالعــات و ارتباطــات«، 
»بهداشت و مددکاری اجتماعی«، »آموزش« 
و »عمــده فروشــی، خــرده فروشــی و تعمیــر 
وســایل نقلیــه موتــوری« بــه ترتیــب بــا ســهم 
۰.۸، ۰.۶، ۰.5، ۰.5، ۰.۴ و ۰.۴ واحــد درصــد 
از رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــوده اســت. 
همچنیــن در ایــن ســال بخش هــای خدماتــی 
از جملــه »فعالیت هــای مربــوط به تامین جا و 
غــذا«، »فعالیت هــای حرفه ای، علمی و فنی« 
و »هنــر، ســرگرمی، تفریــح، ورزش و ســایر 
فعالیت های خدماتی« از بهبود قابل مالحظه 
عملکرد ارزش افزوده به ترتیب معادل ۲۸.۲، 
۱5.۸و ۱۴.۶ درصد نســبت به ســال قبل از آن 
برخوردار بودند که نشــان می دهد با اقدامات 
مناسب انجام شده در زمینه پوشش گسترده 
واکسیناســیون عمومــی و نیــز ابتکارات بخش 
ظرفیت هــای  به کارگیــری  در  خصوصــی 
اینترنتــی، تبعات منفی بحــران کرونا بر حوزه 
تــا حــد زیــادی  فعالیت هــای بخــش خدمــات 
مرتفــع گردیده اســت. افزایــش قابل مالحظه 
ارزش افــزوده گــروه نفــت نیــز در ســال ۱۴۰۰ 
عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت 
خــام، گاز طبیعــی و میعانات گازی نســبت به 

سال قبل از آن می باشد.

و  مشــهورترین  اتریــوم 
کویــن  آلــت  محبوب  تریــن 
محســوب  رمزارزهــا  بــازار  در 
بــا  مقایســه  در  و  می شــود 
در  دیجیتــال  ارزهــای  ســایر 
بیــن ســرمایه گذاران طرفداران 
بیشــتری دارد. محبوبیــت آلت 
کویــن اتریــوم تــا جایــی اســت 
کارشناســان  از  برخــی  کــه 

پیش بینــی می کننــد در ســال ۲۰۲۲ ممکــن 
اســت قیمــت ایــن رمــزارز تــا ۴۰۰ درصد هم 

افزایش پیدا کند.  
ارز دیجیتــال  اتــر  فینوپیــا،  گــزارش  بــه 
بومــی کــه اتریوم هــم در زیرمجموعه آن قرار 
 ۲۰۱5 ســال  در  معرفــی  زمــان  از  می گیــرد، 
میــالدی، رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت و 
سود چشــمگیری نصیب ســرمایه گذاران خود 
کــرده اســت. هنگامی کــه ارز دیجیتــال اتر از 
سوی برنامه نویسی به نام ویتالیک بوترین به 
بازار ارزهای دیجیتال معرفی شد، این رمزارز 
تنهــا ۰.۳۱۱ دالر قیمــت داشــت، در حالــی که 
حــاال می بینیــم قیمت اتــر در ماه های اخیر به 

۴۸۰۰ دالر هم رسیده است. 
ارزهــای  بیشــتر  کــه  اخیــر  روزهــای  در 
اغلــب  قیمت هــا،  نمــودار  در  دیجیتــال 
می کننــد،  طــی  را  نزولــی  سراشــیبی های  
قیمــت اتــر هم تا زیــر ۱۸۰۰ دالر کاهش پیدا 
کــرده اســت، امــا حتــی با وجــود ایــن کاهش 
هــم، همچنــان کاربرانــی کــه روی رمــزارز اتــر 
ســرمایه گذاری کــرده بودنــد، به طور متوســط 

درصــد،  هــزار   7۰۰ از  بیــش 
سود کرده اند. 

یکــی از ویژگی هایــی کــه آلــت  
کوین اتریوم را در مقایســه با 
ســایر ارزهای دیجیتال و حتی 
بیت کویــن، جذاب تــر می کند، 
قابلیت هــای نرم افزاری متنوع 
این رمزارز است، به طوری که 
خیلــی راحت می تــوان بر پایه 
اتریــوم اپلیکیشــن نوشــت و توکــن غیــر قابل 

تعویض NFT ضرب کرد. 
بــا توجه به اینکه برنامه هــای نرم افزاری 
مثل اتریوم بر پایه تکنولوژی بالکچین نوشته 
می شــوند، فرصت هــای زیــادی برای اســتفاده 
از ایــن آلــت کوین هــا در صنعــت ســرگرمی، 
بــازی، موســیقی و یــا بــه عنــوان ابــزاری برای 
تمرکززدایــی مالی وجود دارد. به همین دلیل 
نیز همواره شــاهد افزایش دارندگان این نوع 

رمز ارز در بازار ارزهای دیجیتال هستیم. 
اگــر بــه صــورت ســاالنه بــه رشــد قیمت 
اتــر نــگاه کنیــم ایــن رمــزارز بومــی بــه طــور 
گران تــر شــده  متوســط ســاالنه ۳۰۰ درصــد 
کــه در ســال  یعنــی ســرمایه گذارانی  اســت، 
۲۰۱۴ اتــر خریده اند، هر ســال حــدود ۴ برابر 
بــر میزان دارایی خــود افزوده اند. البته دنیای 
رمزارز، باال و پایین زیاد دارد و سودهای چند 
درصــدی هم تضمینی بــرای در امان ماندن از 
ضررهــای هنگفــت نیســتند، پــس هیچ وقت 
نباید در این بازارها بی گدار به آب زد و بدون 

آگاهی، خطر کرد. 

چــه  دیــد  بایــد  توضیحــات  ایــن  بــا 
متغیرهایــی وجــود دارند کــه روی باال و پایین 
شــدن قیمــت اتریــوم در ســال ۲۰۲۲ تأثیــر 
می گذارنــد و قیمــت این رمــزارز را در بازار باال 

و پایین می کنند؟

 اتریوم و سال ۲۰۲۲
صعود یا سقوط

در پاســخ بــه ایــن ســؤال، قبــل از هــر 
موردی باید گفت که تقریبا پیش بینی قیمت 
اتریــوم در ماه هــای آینــده، غیــر ممکن اســت 
و حتــی برخــی از کارشناســان بــازار معتقدنــد 
اتریــوم در مقایســه بــا بیــت کوین، نوســانات 
خیلــی شــدیدتری را از لحــاظ قیمتــی تجربــه 

خواهد کرد. 
یکــی از دالیــل تردیــد در مــورد آینــده اتریوم، 
تغییــرات نرم افــزاری اســت کــه در تکنولــوژی 
ایــن آلــت کویــن ایجــاد خواهــد شــد، چــرا که 
ســازندگان ایــن رمزارز قصد دارنــد تا با تغییر 
فنــاوری اتریــوم، مصــرف انــرژی را بــرای ماین 
کــردن این رمــزارز کاهش دهند و در ماه های 

آینده از اتریوم ۰.۲ رونمایی کنند. 
هیــچ  تحــوالت  و  تغییــر  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
مشــخص نیســت، اتریــوم ۰.۲ بــا اســتقبال 
بــاالی ســرمایه گذاران مواجــه خواهــد شــد یــا 
اینکــه حرکــت در مســیر ســازگاری بیشــتر بــا 
محیط زیست، به محبوبیت آلت کوین اتریوم 
در بازار لطمه وارد خواهد کرد؟ اگر تمام این 
تردیدهــا را کنار بگذاریــم، پیش بینی های زیر 
در مورد قیمت اتریوم، در آینده محتمل تر به 

نظر می رسند: 
بــه گزارش فینوپیــا علی رغم چالش های 
مثبتــی  نظــر  کارشناســان  عمــوم  پیــش رو، 
نســبت بــه آینــده اتریــوم دارنــد و بــه همیــن 
دلیــل نیــز انتظــار دارنــد کــه قیمــت اتریــوم 
دوباره در سال ۲۰۲۲ از مرز ۴۰۰۰ دالر عبور 
کنــد. بــر پایــه ایــن پیش بینــی، اتریــوم ســال 
۲۰۲۲ را در قیمتــی بیــن ۴۰۰۰ تــا ۴5۰۰ دالر 
به پایان خواهد برد. حال سؤال اینجاست که 
آیا ممکن اســت قیمــت اتریوم از ۴ هزار دالر 

هم باالتر برود؟
خبرنامــه کویــن پدیا کــه این روزها بــه مرجعی 
بــرای دنبــال کــردن اخبــار اتریــوم تبدیل شــده 
اســت، پیش بینی کرده است که قیمت اتریوم 
در  ارز  رمــز  ایــن  اوج  روزهــای  مثــل  دوبــاره 
میانه های سال ۲۰۲۱ صعودی خواهد شد و به 
رقمی بین ۶5۰۰ تا 75۰۰ دالر خواهد رسید. 

دلگرم کننــده،  پیش بینی هــای  ایــن  علی رغــم 
بهــار ۲۰۲۲ نشــان داد که قیمــت اتریوم فقط 
بــا حــرف و ابــراز امیــدواری بــاال نخواهــد رفت 
و موج هــای ســهمگین صعــود، ممکــن اســت 
بــازار  در  ســرمایه گذاری  هــر  دارایی هــای  بــه 
دیجیتــال لطمــه بزنــد. بهرحــال چه نســبت به 
آینده اتریوم خوشبین باشیم و چه بدبین، در 
ســال ۲۰۲۲ اتریوم با رقبای سرسختی مواجه 
اســت که منتظر کوچکترین لغزش هستند تا 
ایــن آلــت کوین را از جایــگاه فعلی این رمزارز 
در نمودار قیمت ها پایین بکشند، لغزشی که 
اگــر گــذار از اتریویــوم بــه اتریــوم ۰.۲ درســت 

پیش نرود، حتما اتفاق خواهد افتاد.  

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهــران ضمــن تاکیــد بــر اینکه، بــازار خــودرو همچنان 
در آرامش نســبی به ســر می برد و جز خریدار دارای 
فوریــت برای خرید، افــراد به بازار مراجعه نمی کنند، 
از بی اعتنایــی ایــن بــازار بــه نوســان های افزایشــی در 

بازار ارز طی یک هفته اخیر خبر داد.
ســعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در مجمــوع یــک هفتــه گذشــته تغییــر قیمتــی در بازار 
خــودرو )جــز پژو پــارس( دیده نشــد و قیمت هــا مانند 
هفتــه گذشــته بودنــد و بــازار خــودرو همچنــان آرام 
اســت. تنهــا پــژو پارس ۴ تــا 5 میلیون تومــان افزایش 
قیمــت داشــته اســت کــه آن هم به ســبب عرضه کمتر 
ایــن خــودرو در هفتــه گذشــته بــوده و کمتــر از ایــن 

خودرو فاکتور شده است.
رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و فروشــندگان 
خودرو تهران تصریح کرد: بازار خودرو همچنان منتظر 
جزئیات طرح واردات خودرو است. در حال حاضر تنها 
افــرادی کــه نیــاز فوری به خودرو داشــته باشــند، برای 
خرید از بازار اقدام می کنند و افرادی که نیاز فوری به 
خودرو نداشته باشند، منتظر هستند تا اثرات واردات 

خودرو بر بازار آزاد مشخص شود. در هر صورت بازار 
بــه  نوعــی دارای رکــود اســت. در هر صورت فروشــنده 
زمانــی کــه نــرخ ارز افزایش داشــته باشــد، تمایل دارد 
قیمت هــا را بــاال ببرد اما مشــتری هم طالب نیســت و 

خریداری وجود ندارد.
وی افــزود: بنابرایــن علیرغــم اینکــه بــازار ارز در 
هفته گذشــته با نوســان های افزایشــی همــراه بود اما 
بــازار خــودرو تحــت تاثیــر ایــن نوســان ها قــرار نگرفت 
بــازار  در  قیمت هــا  در  تاثیــری  ارز  نــرخ  افزایــش  و 
خودروهــای داخلــی نداشــت. ضمــن اینکــه بــازار برای 
خودروهــای وارداتی نیز ضعیف بود و مشــتری بســیار 
کــم اســت. علــت افزایش تنها پژو پــارس هم می تواند 
به این دلیل باشد که هفته گذشته این خودرو فاکتور 
نشده و احتماال عرضه کمی داشته است؛ لذا در بازار 
کمتر بوده و منجر به باال رفتن قیمت آن شده است.
موتمنــی گفــت: در حــال حاضر پــژو پارس ۳۱۸ 
میلیــون تومــان قیمــت دارد کــه بــه نســبت ابتــدای 
بــود،  تومــان  میلیــون   ۳۱۳ محــدوده  در  کــه  هفتــه 
حدودا چهار الی پنج میلیون تومان نوســان افزایشی 

داشته است.

بــا صــدور بخشــنامه جدیــد بانــک مرکــزی، 
صرافی ها مجاز به خرید ارز همه اشخاص 

حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی شدند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه 
جدیــد بــه صرافی هــا اجــازه داد عــالوه بــر 
صادرکنندگان، نســبت به خرید ارز از همه 
اشــخاص حقیقی و حقوقــی با نرخ توافقی 
به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.

بــه  اســت:  آمــده  بخشــنامه  ایــن  در 
منظــور تســهیل ورود اســکناس به کشــور، 
همــه صرافی هــای مجــاز معتبــر می تواننــد 
اشــخاص  تمــام  از  ارز  خریــد  بــه  نســبت 
اصــل  دریافــت  بــا  حقوقــی  و  حقیقــی 
ورود  بــر  مبنــی  معتبــر  گمــرک  اظهارنامــه 

اسکناس با نرخ توافقی اقدام کنند.  
در ایــن بخشــنامه عنــوان شــده خرید 

رعایــت  بــا  اشــخاص  از  خــرد  اســکناس 
پولشــویی  بــا  مبــارزه  و  ارزی  مقــررات 

امکان پذیر است.  
بخشــنامه جدیــد بانک مرکزی شــرکت های 
صرافــی را مکلــف کــرده عملیــات خریــد و 
فروش فوق را برحســب مقررات ابالغی در 
ســامانه نظارت ارز )ســنا( همزمان با انجام 

معامله ثبت کنند.

منتخبــان ذخیــره مرحلــه اول طرح فروش 
یکپارچــه خــودرو از روز شــنبه ۲۸ خــرداد 
تــا ۶ تیرمــاه فرصت دارند نســبت به انجام 
فرآینده ثبت نام نهایی و واریز وجه اقدام 

کنند.
بــه گــزارش تســنیم، در اطالعیه ای که 
بر روی ســایت ســامانه یکپارچــه تخصیص 

خودرو قرار داده شده آمده است:
ذخیــره  منتخبیــن  کلیــه  اطــالع  بــه 
مــی  خــودرو  یکپارچــه عرضــه  طــرح  )رزرو( 

رســاند بــا توجه بــه اتمام فرصــت واریز وجه 
منتخبیــن اصلــی، تمامــی منتخبیــن ذخیــره 
)رزرو( طــرح مذکــور کــه نام آنها در ســامانه 
یکپارچه تخصیص خودرو اعالم شــده است 
می توانند از روز شنبه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ 
با مراجعه به سایت های فروش شرکت های 
خــودرو ســاز، نســبت بــه انجــام فرآیند ثبت 
نام نهایی و واریز وجه اقدام نمایند. الزم به 
ذکــر اســت مهلت ثبت نــام منتخبین ذخیره 

این دوره تا ۶ تیر ۱۴۰۱ می باشد.

بی اعتنایی بازار خودرو به نوسان های بازار ارز صرافی ها مجاز به خرید ارز اشخاص حقیقی و حقوقی شدند

آینده اتریوم در ماه های آینده چگونه است؛ سقوط یا صعود 
در سایت روزنامه بخوانید:

 بانک مرکزی:
 رشد اقتصادی کشور
به ۴.۴ درصد رسید

مهلت ۱۰ روزه 
منتخبان ذخیره 
فروش یکپارچه 

خودرو برای واریز وجه 
از امروز
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در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد؛
  صورت وضعیت مالی

گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی
دارندگان 59/43 درصد سهام شرکت تامین سرمایه خلیج فارس )سهامی عام( ساعت 
10 دوشنبه مورخ 1401/3/23 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را جهت رسیدگی به 

صورتهای مالی و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 تشکیل دادند.
به گزارش خبرنگار ما آقای محمد حسن فامیلی بعنوان رئیس، آقایان مرتضی رحیمیان 
سرای و فرهاد ذاکری به عنوان ناظرین و آقای جواد عشقی نژاد به عنوان دبیر و مدیرعامل، 

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.
پیام هیئت مدیره

در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بدینوسیله 
گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 بر 

پایه سوابق، مدارک و اطالعات موجود به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
هیئت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به 
منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود می داند که از انجام هیچ 
تالش و کوششی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با 
اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد گزارش اقدامات 
اجرای ساختار  و  برنامه راهبردی، تصویب  اجرای  و  اساسی در جهت نگارش، تصویب 
سازمانی، استقرار نظام راهبردی شرکت، تصویب و اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل 
های اجرایی مرتبط با فعالیت شرکت و استقرار فرایندها و سامانه های مرتبط با کسب 
و کار به عمل آورده و تمام همت خود را برای رضایتمندی سهامداران و حفظ و ارتقای 
منافع و ثروت ایشان بنا نهاده است. هیئت مدیره ضمن تمجید ذات منزه باری تعالی و 
تشکر از متولیان محترم بازار سرمایه، از تالش های مجدانه تمامی همراهان در دستیابی 
به موفقیت ها سال 1400 قدردانی می نماید. هیئت مدیره معتقد است تعامل مطلوب و 
استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم، بی شک چراغ راه گذشته، 
حال و آینده بوده و خواهد بود. در همین راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای مجمع 
عمومی محترم را ارج نهاده و آن را بستری یگانه در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری 

و برنامه ریزی خود می داند.
تاریخچه شرکت

اواخر سال 1399 بود که »گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس« تصمیم به تاسیس 
ارائه  و  مختلف  مراحل  طی  از  پس   1400 خردا  در  گرفت.  سرمایه«  »تأمین  شرکت 
را  تاسیس شرکت  اصولی  موافقت  فارس«  خلیج  سرمایه  »تأمین  کافی،  مستندهای 

از شورای عالی بورس دریافت کرد. شورای عالی بورس، با این مجوز در عمل انحصار 
شرکت های تأمین سرمایه که در اختیار نهادهای مالی بود را شکست تا مسیر شرکت 
های صنعتی برای تأمین مالی پروژه های از طریق بازار سرمایه، هموار شود. نکته مهم 
اینجاست که فعالیت »تأمین سرمایه خلیج فارس« محدود به پروژه های گروه نبوده 
و عالوه بر ارایه خدمات مالی به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خدمات خود را به تمام 

صنایع و پروژه های کشور ارایه خواهد نمود.
نکته حائز اهمیت اینکه، تمام فرآیندهای تاسیس شرکت )از ارایه درخواست تاسیس 
شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار تا دریافت موافقت اصولی شورای عالی بورس، 
اخذ مجوز پذیره نویسی سهام شرکت از طریق فرابورس، اجرای عملیات پذیره نویسی و 
برگزاری مجمع موسسین شرکت( در کمتر از یک سال انجام شده است که در نوع خود، 
رکوردی بی نظیر به حساب می آید. این در حالی است که هلدینگ های بزرگ صنعتی و 
بانکی کشور سال هاست در انتظار دریافت موافقت اصولی از شورای عالی بورس هستند. 
تأمین سرمایه خلیج فارس بر آن است که با معرفی ابزارهای نوین تأمین مالی از طریق 
بازار سرمایه ارایه راهکارهای مناسب و اجرایی برای تأمین مالی صنایع و پروژه های کشور 

از بستر بازار سرمایه را تسهیل نماید. 
شرکت تامین سرمایه خلیج فارس از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 18 ماده 1 قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود. این شرکت به شناسه ملی 
14010836281 در تاریخ 4 اسفند 1400 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی 
شماره 592365 مورخ 1400/12/04 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
و طی شماره 122/100330 مورخ 1400/12/15 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت 
رسیده است. در حال حاضر شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس جزو شرکت های فرعی و 
نهایی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس )سهامی عام( است. مرکز اصلی شرکت واقع 
در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک )پالک 18(، طبقه نهم، 

واحد 910- کدپستی 993873099 می باشد. 
چشم انداز، ماموریت، ارزش ها

چشم انداز: رهبری بازار خدمات مالی ایران، با تکیه بر نوآوری
ماموریت: همراه صنعت در توانمندسازی مالی، با تمرکز بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ارزش ها: 
• مسئولیت پذیری، رعایت اخالق حرفه ای

• شفافیت
• یادگیری، یاددهی و نوآوری مستمر

• رضایت ذینفعان
• مشتری محوری

• احترام به کارکنان و کار گروهی

کارنامه درخشان مدیران تامین سرمایه خلیج فارس برای سال 1400

صورت سود و زیان
1400/12/29شرح

331.644درآمدهای عملیاتی )میلیون ریال(:
331.644سود سرمایه گذاری ها:

)58.333(هزینه های عملیاتی )میلیون ریال(: 
)26.650(حقوق و دستمزد و مزایا:

)6.970(اجاره:
)24.714(سایر هزینه ها: 

273.310سود عملیاتی )میلیون ریال(:
0هزینه های مالی )میلیون ریال(:

0سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی )میلیون ریال(:
0هزینه مالیات بر درآمد)میلیون ریال(:

0مالیات سال جاری )میلیون ریال(:
273.310سود خالص )میلیون ریال(:

55سود پایه هر سهم )میلیون ریال(:
55سود عملیاتی:

0سود غیرعملیاتی:
صورت وضعیت مالی

1400/12/29شرح
5.306.836دارایی ها )میلیون ریال(:

41.157دارایی های غیرجاری )میلیون ریال(:
34.093دارایی های ثابت مشهود:

7.064دارایی های نامشهود:
5.265.679دارایی های جاری )میلیون ریال(:

7.096پیش پرداخت ها:
24.023سایر دریافتنی ها:

5.234.560موجودی نقد:
5.306.836حقوق مالکانه و بدهی ها )میلیون ریال(:

5.273.310حقوق مالکانه )میلیون ریال(:
5.000.000سرمایه )پرداخت شده(:

13.666اندوخته قانونی:
259.645سود انباشته:

33.526بدهی ها )میلیون ریال(:
162بدهی های غیر جاری )میلیون ریال(:
162ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

33.364بدهی های جاری )میلیون ریال(:
33.364سایر پرداختنی ها:
0مالیات پرداختنی:

ترکیب سهامداران

نام سهامدار
تاریخ تایید گزارش1400/12/29

درصدتعداد سهام درصدتعداد سهام
45%452.250.000.000%2.250.000.000شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )سهامی عام(

14.97%14.97748.500.000%748.500.000شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصادی )سهامی خاص(
0.01%0.01500.000%500.000شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس )سهامی خاص(

0.01%0.01500.000%500.000شرکت صنایع پلیمر گچساران )سهامی خاص( 
0.01%0.01500.000%500.000شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک )سهامی خاص(

40%402.000.000.000%2.000.000.000سایر سهامداران )پذیره نویسی عمومی( 
100%1005.000.000.000%5.000.000.000جمع:

اعضای هیئت مدیره
نماینده حقوقیعضو حقوقیردیف

ایوب باقر تبارشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )سهامی عام(1
جواد عشقی نژادشرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصادی )سهامی خاص(2
امیر محمد رحیمیشرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس )سهامی خاص(3
سمانه رشیدیان یزدشرکت صنایع پلیمر گچساران )سهامی خاص(4
فاطمه رضاییشرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک )سهامی خاص(5

در مجمع سالیانه سهامداران فوالد هرمزگان مطرح شد       

 تقسیم سود ۲۴۰۰ ریالی به ازای هر سهم
فوالد  شرکت  سهامداران  سالیانه  عمومی  مجمع 
هرمزگان برگزار شد. در این مجمع جوانب مختلف 

عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۰ تشریح شد.
فوالد  شرکت  سهامداران  سالیانه  مجمع  در  
هرمزگان که با حضور  مدیرعامل  این شرکت برگزار 
شد. گزارش عملکرد مالی شرکت فوالد هرمزگان در 
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ ارائه شد. 
دکتر عطالله معروفخانی، ضمن تشکر از مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه و هیات مدیره آن اظهار داشت: 
خوشبختانه در همه زمینه  ها  به ویژه در زمینه 
بزرگی  موفقیت های  و  بوده ایم  پیشگام  توسعه، 
به دست آمده است. در بهمن ماه سال گذشته، 
برای اولین بار در فوالد هرمزگان شاهد کلنگ زنی 
سه طرح بزرگ با حضور استاندار، مدیرعامل فوالد 

مبارکه و نمایندگان استان بودیم. 
افزایش ۷۰ درصدی فروش در بازار داخلی

پیام  متن  سهامداران،  همه  از  تشکر  ضمن  وی 
هیئت مدیره را قرائت کرد. این پیام، حاوی گزارشی 
پیرامون عملکرد مهمترین اقدامات انجام شده در 
بخش های مختلف و نیز مهمترین موفقیت های 
به دست آمده بود. رئوس مطالب این گزارش که 
توسط مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان به اطالع 
حضار رسید به شرح زیر است: حدود ۹۵ درصد 
سهام فوالد هرمزگان به شرکت فوالد مبارکه تعلق 
دارد. در حال حاضر ۱۵۲۳ نفر در این شرکت کار 
می کنند. شرکت فوالد هرمزگان با تامین حدود ۶ 
تولیدکننده بزرگ فوالد  بازار چهارمین  نیاز  درصد 
تولید تختال در  نهایی  به شمار می آید و ظرفیت 
این شرکت حدود یک و نیم میلیون تن در سال 
است. کسب تندیس بلورین در نوزدهمین همایش 
ارزش  مدیر  تندیس  کسب  و  سازمانی  تعالی 
جشنواره  در  برتر  محصول  عنوان  کسب  آفرین، 
جشنواره  در  برتر  شرکت  عنوان  کسب  حاتم، 
شهید رجایی، دریافت نشان عالی مسئولیت های 
اجتماعی،  دستیابی به رکورد تولید سالیانه، بومی 
 ۹۷ تولید  استراتژیک،   تجهیز   ۷۰ حدود  سازی 
توقفات  درصدی محصول آهن اسفنجی، کاهش 
احداث  انرژی،  مصرف  درصدی   ۴ کاهش  تولید، 
استراترژی  تدوین  پساب صنعتی،  تصفیخانه های 
برای شرایط تحریم، خرید به موقع برق از بخش 
خصوصی، افزایش موجودی گندله و آهن اسفنجی، 
کاهش خریدهای داخلی و حمایت از تولید داخل، 
کسب دریافت عنوان واحد برتر توسعه به انتخاب 
وزارت صمت، راه اندازی سیستم افزایش رضایت 
مشتریان و طراحی محصوالت جدید؛ تنها شماری 
از افتخارات به دست آمده در طول سال گذشته 

است. 
این  محتوای  بیشتر  تشریح  در  معروفخانی  دکتر 
پرداخت  فروش  دستاوردهای  بخش  به  گزارش 

و گفت: درآمد ناشی از فروش ۶۱ درصد افزایش 
یافته است. فروش به ۲۱۶ هزار میلیارد ریال رسید. 
با سال  بازار داخلی در مقایسه  درآمد فروش در 
درآمد  رشد  کرد.  پیدا  افزایش  درصد   ۷۰ گذشته 
فروش در بازار خارجی معادل ۵۱ درصد بوده است. 
ارزش صادرات ظرف یک سال گذشته به عدد ۸۷ 
هزار میلیارد ریال رسید. فروش محصوالت دارای 
ارزش افزوده باالتر در مقایسه با پارسال ۳ درصد 
افزایش پیدا کرد. همچنین شاهد توسعه بازارهای 
و  آفریقا  شمال  اروپا،  مناطق  در  جدید  صادراتی 
دریافت  به  موفق  و  بودیم  شرقی  جنوب  آسیای 

عنوان صادرکننده موفق شدیم. 
سهم  ایمیدرو،  ارزیابی  براساس  کرد:  تصریح  وی 
شرکت در تولید فوالد کشور افزایش یافته است. 
را  رشد  درصد   ۶۱ مجموع  در  تختال  کلی  فروش 
 ۵۰ رشد  شاهد  کرد.  تجربه   ۹۹ سال  به  نسبت 
درصدی صادرات هستیم. سود خالص معادل ۹۴ 
هزار میلیارد ریال است. سود عملیاتی به دست 
آمده ۸۹ هزار میلیارد ریال است که به معنای رشد 
رشد  درصد   ۵۴ خالص  سود  است.  درصدی   ۵۰

داشته است. 
مهمترین برنامه های توسعه

واحدهای  ظرفیت  افزایش  گفت:  معروفخانی 
تولید محصول  واحد  احداث  گری،  ریخته  و  ذوب 
گرم، احداث واحد تولید اکسیژن، افزایش ظرفیت 
سیلوهای آهن اسفنجی، توسعه ایستگاه کاهش 
پساب های  تصفیخانه  احداث  طبیعی،  گاز  فشار 
صنعتی، نمونه گیر اتوماتیک دمای ذوب کوره های 
قوس الکتریکی، احداث واحد تولید آهک، مشارکت 
برنامه های  مهمترین  از جمله  گذاری  در سرمایه 

توسعه شرکت فوالد هرمزگان است.
وی بعد از تشریح مهمترین اقدامات و برنامه های 
انجام شده در حوزه توسعه منابع انسانی به بیان 
پیشنهادات هیات مدیره پرداخت و  به موارد زیر 

اشاره کرد:  تصویب صورت های مالی بعد از استماع 
گزارش حسابدار مستقل و بازرس قانونی شرکت 
و تنفیذ کلیه معامالت مشمول    ماده ۱۲۹ قانون 

تجارت.
تشریح گزارش حسابرسی سهام شرکت

بازرس  و  مستقل  حسابرس  اسالمی،  ادامه  در 
را  شرکت  این  سهام  حسابرسی  گزارش  قانونی 
تشریح  کرد و دکتر معروفخانی به اهم موضوعات 
دبیر  معروفخانی،  دکتر  داد.   پاسخ  شده  مطرح 
افزایش  گزارش  داشت:  اظهار  سهامداران  مجمع 
سرمایه در حال تهیه است. این گزارش در ماه های 

آینده تهیه و اطالع رسانی می شود. 
ورود  عدم  موضوع  درباره  مجمع  ناظر  ادامه،  در 
بعضی سهامداران به سامان سجام و مشکالتی که 
این موضوع برای شرکت به وجود می آورد سخن 

گفت. 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  نماینده  رجبی، 
گفت  و  شد  باره  این  در  سازی  فرهنگ  خواستار 
از این طریق پرداخت  سود سهامداران حقیقی را 
می کنیم. از سهامداران دعوت می کنیم ثبت نام 
کنند تا پرداخت ها تسهیل شود و در سال های بعد 

شاهد وجود سود سنواتی انباشته نباشیم.
از  فوالد هرمزگان  بورس گفت:  نماینده سازمان   
جمله شرکت های خوشنام در حوزه مسئولیت های 
رسانه ها  محتوای  به  گذرا  نگاهی  با  و  اجتماعی 
متوجه این موضوع می شوید. پیشنهاد می کنم که 

درباره هزینه های اجتماعی گزارشی تهیه شود.
انقالبی دیگر در حوزه مسئولیت های اجتماعی

معروفخانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:  
خوشبختانه فوالد هرمزگان در عرصه مسولیت های 
اجتماعی، خوشنام است و در سال ۱۴۰۰ انقالبی 
دیگر را در این حوزه رقم زد. تمام نمایندگان استان، 
مدیران کل، استاندار و به ویژه مردم نجیب استان 
تخت  کنند.  می  یاد  هرمزگان  فوالد  از  نیکی  به 

پوشش قرار دادن پنج هزار یتیم از جمله مهمترین 
اقدامات انجام شده است. قرار است این عدد به ده 

هزار نفر افزایش یابد. 
افزود: چند روز قبل فوتبال ساحلی افتخاری  وی 
می  تبریک  را  خوب  خبر  این  کرد.  کسب  جهانی 
گویم. وی در ادامه اهم فعالیت های انجام شده 
با  ارتباط  در  شرکت  این  آفرینی  نقش  درباره 
بحران هایی مثل زلزله و سیل به بخشی از اقدامات 
توزیع  کرد.  اشاره  شرکت  این  توسط  شده  انجام 
غذای گرم در میان سیل زدگان، تهیه و توزیع بسته 
بهداشتی، اهدای ماسک و دستگاه اکسیژن در ایام 
اوج کرونا پاره ای از فعالیت های انجام شده توسط 

این شرکت است.
معروفخانی گفت: خوشبختانه افزایش ۵۰ درصدی 
بودجه مربوط به فعالیت های اجتماعی این شرکت 
به  عمل  در  هستیم  مصمم  است.  شده  تایید 
تاکیدات مقام معظم رهبری، مبنی بر نقش آفرینی 
صنایع در محرومیت زدایی و فعالیت های اجتماعی؛ 
بیش از پیش کار کنیم. در پایان از هیات مدیره 
آنها  شرکت فوالد هرمزگان و تالش های میدانی 
و نیز تالش های کارگران نجیب و سختکوش این 

شرکت تشکر می کنم. 
در حاشیه مجمع سالیانه سهامداران شرکت فوالد 
رئیس  نیز،  و  شرکت  این  مدیرعامل  با  هرمزگان 
به  مبارکه  فوالد  شرکت  نماینده  و  مدیره  هیئت 

گفتگو نشستیم.
دالیل اهمیت طرح جدید فوالد هرمزگان

 دکتر معروفخانی در گفتگو با خبرنگار صمت گفت: 
اقای  با کمک و حمایت  های بی دریغ های جناب 
مبارکه  فوالد  نیا، مدیرعامل محترم شرکت  طیب 
اصفهان، طرح توسعه سه و نیم میلیون تنی نورد 
گرم را در دستور کار داریم. مرحله مطالعه مقدماتی 
طرح تقریبا رو به اتمام است. انشالله شاهد کلنگ 

زنی طرح در روزهای آینده خواهیم بود. 
این طرح  با اهمیت عملیاتی شدن  ارتباط  وی در 
گفت: در صورت عملیاتی شدن این طرح، زنجیره 
تولید کامل فوالد هرمزگان کامل خواهد شد. اسلب 
به جای آنکه ابتدا سرد و بعد به ورقکاران فروخته 
شود، مستقیما در تولید ورق استفاده می شود. این 
طرح سبب کاهش مصرف انرژی خواهد شد. در 
مجموع هم برای کشور و برای حوزه صنعت، اتفاق 
مبارکی محسوب می شود. تکمیل زنجیره تولید در 
افزوده  ارزش  ایجاد  باعث  شرکت فوالد هرمزگان 
سه  تا  دو  ظرف  طرح  که  امیدواریم  شد.  خواهد 
سال آینده به بهره برداری برسد. طرح در مرحله 
مطالعه است. در صورت تکمیل مطالعات می توان 
که  ارزی  درباره صرفه جویی  بیشتری  اطمینان  با 

نصیب کشور می کند اظهارنظر کرد.
وی در رابطه با مشکل تامین انرژی موردنیاز صنایع 
فوالدی خاطرنشان کرد: در دو ماهه ابتدای سال به 

دلیل رضایت مندی کارگران و کارکنان عزیز  شاهد 
افزایش تولید بودیم. رشد هفت درصدی به معنی 
عبور از ظرفیت اسمی است که اتفاق مهمی است 
شدن  برطرف  صورت  در  دارد.  خوشحالی  جای  و 
مشکل برق، هر ماه شاهد رکوردزنی خواهیم بود و 
رکوردهای جدیدی ثبت خواهد شد. فوالد هرمزگان 
در میان فوالدی های همرده خود، بهترین عملکرد را 
از نظر کاهش قیمت تمام شده تولید داشته است. 
درصد رشد سودآوری این شرکت در وضعیت بسیار 

خوبی است. 
درخواست  عزیزمان  مردم  از  گفت:  ادامه  در  وی 
در  کنند.  جویی  صرفه  برق  مصرف  در  می کنم 
ساعاتی از روز می توان مصرف برق را به حداقل 
رساند تا از این طریق به صنعت کشور کمک شود. 
اولین  صنعت  اینجا  در  دیگر  کشورهای  برخالف 
حوزه ای است که مشمول قطعی برق می شود . این 
مساله روی اشتغال زایی تاثیر منفی به جا می گذارد 
و سبب نوسانات شدید بازار و بهم خوردن تعادل 
عرضه و تقاضا و تعطیلی صنایع کوچک می شود. 

های  بخش  در  فوالد  صنعت  افرینی  نقش 
زیرساختی

مصطفی عطایی پور، رئیس هیئت مدیره و نماینده 
گفت:  صمت  خبرنگار  با  گفتگو  در  مبارکه  فوالد 
صنعت فوالد در بسترسازی برای زیرساخت های 

کشور نقش آفرین است . برای مثال ما در شرکت 
ایم،  داده  انجام  را  لوکومتیو  خرید  مبارکه،  فوالد 
نیروگاه  نیز   و  مگاواتی   ۱۰۰۰ نیروگاه  دنبال  به 
خورشیدی و بادی هستیم. فوالد مبارکه سعی کرده 
است در این زمینه پیشرو باشد. بقای صنعت در 
گرو توسعه است. امید می رود که سال بعد بتوانیم  
فوالد هرمزگان  در  توسعه  از  شاهد سطح خوبی 
تصفیه خانه،  اسفنجی،  آهن  ذخایر  احیا  باشیم. 
تولید  آمار  به  نورد گرم و رسیدن  پایان مطالعات 
سه و نیم میلیون تن نورد جز مهمترین برنامه های 

توسعه است. 
عطایی پور تصریح کرد: از طریق توسعه است که 
به  اسلب  تبدیل  شود.   می  ایجاد  افزوده  ارزش 
بسیار  افزوده  ارزش  شک  بدون  تجاری  ورق های 
مبارکه  فوالد  اصلی  هدف  دارد.  همراه  به  باالیی 
تامین نیاز بازار داخل است اما برای تامین اقالمی 
داشته  ارزآوری  باید  خود  موردنیاز  قطعات  مثل 
باشد. طوری برنامه ریزی شده است که صادرات 

هیچ لطمه ای به بازار داخل وارد نکند. 
وی افزود: شرکت فوالد هرمزگان با مدریت آقای 
معروفخانی توانسته سود بسیار خوبی ایجاد کند 
توسعه  های  طرح  کرد.  تشکر  ایشان  از  باید  و 
دنبال  به طور جدی  را  ای شرکت فوالد هرمزگان 

می کنیم تا از انجام آنها مطمئن شویم.

رشد ۵۴ درصدی سود خالص فوالد هرمزگان

ترکیب سهامداران عمده شرکت:
1۴۰۰/1۲/۲9شرح

درصد مالکیتتعداد سهام نام سهامدارردیف
۲۳.۸۰۱.۴۲۱.۱۸۴۹۵.۲۱شرکت فوالد مبارکه اصفهان۱
۲۰۳.۹۷۳.۰۳۲۰.۸۱صندوق سرمایه گذاری توسعه فوالد مبارکه۲
۱۷۰.۸۸۹.۰۴۱۰.۶۸موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پسنداز۳
۸۲۳.۷۱۶.۷۴۳۳.۲۹سایر سهامداران۴

%۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰جمع

سرمایه و ترکیب سهامداران:
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال )شامل تعداد ۱.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰.۰۰۰ 
ریال( بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیارد ریال )شامل تعداد ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم 

به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال( افزایش یافته است.
محل افزایش سرمایهسرمایه جدید )میلیون ریال(درصد افزایش سرمایهتاریخ افزایش سرمایه

مطالبات حال شده سهامداران۱۳۹۰/۱۲/۲۷۴۹۸۹۹۹۰۰%۴.۹۰۰.۰۰۰
مطالبات حال شده سهامداران۱۳۹۱/۱۲/۲۸۸۹%۹.۴۰۰.۰۰۰
مطالبات حال شده سهامدارن۱۳۹۲/۰۸/۰۱۶۰%۱۵.۰۰۰.۰۰۰
سود انباشته۱۳۹۸/۱۰/۱۵۶۶.۶۷%۲۵.۰۰۰.۰۰۰

سمتنام نماینده اشخاص حقوقیاعضای هیات مدیره و مدیرعامل
رئیس هیات مدیرهمصطفی عطایی پورشرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام(

نائب رئیس هیات مدیرهمختار بخشیان خراجیشرکت فوالد متیل )سهامی خاص(
عضو هیات مدیرهعطاهللا معروفخانیشرکت معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه اصفهان )سهامی خاص(

عضو هیات مدیرهمحمدرضا بنائیان مفردشرکت فنی مهندسی فوالد مبارکه مهرجی )سهامی خاص(
عضو هیات مدیرهمحسن تابششرکت فلز تدارک فوالد مبارکه اصفهان )سهامی خاص(

اعضای هیئت مدیره
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۸۸۰ میلیارد تومان، میزان 
معوقات مالیاتی چهارمحال 

و بختیاری
سرپرســت اداره  کل امــور مالیاتــی چهارمحــال و بختیاری 
اعــام کــرد کــه معوقات مالیاتــی قابل توجهی در اســتان 
وجــود دارد که وصول نشــده اند و اکنــون میزان معوقات 

مالیاتی استان ۸۸۰ میلیارد تومان است.
حمیدرضــا منتظــری در نشســت خبــری بــا اصحــاب 
رسانه و مطبوعات چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
پایــان خــرداد آخریــن فرصــت تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی 
صاحبــان مشــاغل اســت، اظهــار کــرد: این امر در راســتای 
منشــور حقوق مودیان است، البته طی جلساتی پیشنهاد 
تمدید اظهارنامه مالیاتی تا نیمه تیر داده شده که توصیه 
می شــود، افــراد هــر چــه ســریع تر در راســتای اســتفاده از 

تبصره ۱۰۰ یا ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.
او افزود: ســال گذشــته ۶4 میلیارد تومان معادل 4 
درصد از کل درآمدهای مالیاتی اســتان از ســوی مشــاغل 
اخــذ شــد. سرپرســت اداره  کل امــور مالیاتــی چهارمحــال 
و بختیــاری بــا بیــان اینکــه تبصــره مــاده ۱۰۰ بــا اســتان 
همخوانــی دارد، تصریــح کــرد: حــدود ۱۸ هــزار مالیــات 
مربــوط بــه بخــش مشــاغل بــوده کــه بیــش از ۸۵ درصــد 
مودیــان مالیاتــی تبصــره مــاده ۱۰۰ را پذیرفته انــد و الزم 
است مابقی افراد هر چه سریع تر مراجعه و مالیات خود 
را از طریق سیستم رصد و در صورت تمایل تبصره ۱۰۰ را 
انتخاب کنند. منتظری با تاکید بر اینکه عدالت محوری در 
راســتای کمک و توجه به اظهارات مودیان رویکرد مالیات 
اســت، بیــان کــرد: خوشــبختانه چهارمحــال و بختیاری از 
تبصره ماده ۱۰۰ استقبال خوبی کرده و به این امر توجه 

شده است.
او گفــت: اشــخاصی کــه حجــم فــروش آن هــا تــا 4۸ 
میلیــارد ریــال بوده می توانند از تبصره ماده ۱۰۰ اســتفاده 
کنند، در حقیقت اجرای این تبصره طبق شرایط اقتصادی 

استان است.
و  چهارمحــال  مالیاتــی  امــور  اداره کل  سرپرســت 
بختیــاری بــا بیــان اینکــه اهــداف دولــت مردمــی و انقالبی 
عدالــت در مالیــات اســت، توضیــح داد: ایــن امــر موجــب 
می شــود مودیــان بیش تــری از تبصــره مــاده ۱۰۰ اســتفاده 
کنند، البته برخی اصناف یا تمایلی به اســتفاده از تبصره 
۱۰۰ نداشــته یــا شــرایط الزم را ندارنــد کــه بایــد اظهارنامه 
مالیاتی خود را ارائه دهند تا بتوانند از تسهیالت استفاده 
کننــد. منتظری یادآور شــد: ســازمان امــور مالیاتی و نظام 
مالیاتــی از روش ســنتی بــه ســمت هوشمندســازی و اتــکا 
پیــش  اظهــار مودیــان مالیاتــی  بــا محوریــت  بــر داده هــا 
مــی رود کــه این تحول اجرای طــرح جامع مالیاتی بوده که 
می توان گفت، ثمره و رویکرد اساســی دولت برای فعاالن 

شناسنامه دار است.

خبـــــــــــــــــر

تکمیل سد گلمندره 
خراسان شمالی نیازمند 

۵۴۰ میلیارد تومان اعتبار 
فرمانــدار گرمــه بــا بیــان اینکــه ســد گلمنــدره در ایــن 
شهرســتان اکنــون ۷۶ درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد، از 
نیاز ۵۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه خبر داد.

عبدالحســین قاضــوی بــه ایرنــا اظهــار کــرد: ســد 
گلمندره در این شهرســتان پروژه ملی اســت که تاکنون 
۳۰4 میلیارد تومان اعتبار برای آن هزینه شده است. 

فرماندار گرمه افزود: ظرفیت این سد ۲۷.۸ میلیون 
متــر مکعــب و تــوان تنظیــم آن ۱۲.۸ میلیــون متر مکعب 
در ســال اســت. قاضوی افزود: کنترل ســیالب ورودی به 
جنگل گلستان، بهبود وضع کشاورزی اراضی پایاب سد، 
تامیــن آب بــرای صنایــع پاییــن دســت و رونــق اقتصــادی 

منطقه از مهمترین اهداف ساخت این سد است.
ســد گلمندره از نوع خاکی ســنگریزه ای با هســته 
رســی اســت که طول تاج آن ۶۷۰ متر، ارتفاع تاج ســد 
۶۱ متر، عرض تاج ۱۰ متر اســت و اراضی تحت پوشــش 
شبکه آن پس از بهره برداری یکهزار هکتار خواهد بود.
او در بخــش دیگــر ســخنان خــود گفــت: تکمیــل 
۱۸ پــروژه ناتمــام مصــوب کارگــروه امــور زیربنایــی ایــن 
شهرستان ۶۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در این 
زمینه ســرعت دادن به پروژه های با پیشــرفت باالی ۷۰ 

درصد در اولویت است. 
فرمانــدار گرمــه خاطرنشــان کــرد: اســتخر شــنا در 
گرمه، زمین چمن گرمه، ســالن ورزشــی دانش آموزشی 
و  بهداشــتی  مرکــز  ســاختمان  تجهیــز  و  تکمیــل  درق، 
درمانــی و کتابخانــه ایــور و تکمیل کالنتــری انتظامی ۱۲ 
در درق از جملــه مهم تریــن پروژه هــای در حــال اجــرا در 
این شهرســتان اســت.  شهرســتان ۲۵ هزار نفری گرمه 
در غرب خراسان شمالی واقع و با استان های سمنان و 
گلستان همسایه است. این شهرستان دارای سه شهر، 

۲ دهستان و ۱۷ روستا است.

اجرای مصوبات سفر 
رئیس جمهوری در فارس

استاندار فارس اعام کرد که از مجموع ۱۳۳ پروژه سفر 
رئیس جمهوری به این اســتان در مهر ســال گذشته، ۱۱۰ 
پروژه طبق برنامه و جدول زمان بندی در حال اجراست.
محمدهادی ایمانیه در نشســت خبری تشریح سفر 
معــاون اجرایی رئیس جمهوری بــه فارس افزود: مصوبات 
سفر آیت هللا رئیسی در ابتدا ۱۱4 مورد بود که با افزوده 

شدن ۱۹ متمم به آن به ۱۳۳ پروژه رسید. 
او ادامــه داد: بــا وجــود اینکــه حــدود ۸ مــاه از ســفر 
می گــذرد؛ امــا باالترین میــزان نقدینگی که به بودجه های 
عمرانی و تملک سرمایه ای استان اختصاص یافته مربوط 
به همین ۸ ماه است و تاکنون هزار و 4۰۰ میلیارد تومان 
از محل منابع عمومی به اســتان پرداخت شــد. اســتاندار 
فــارس اظهــار کــرد: بــه جز ۱۱۰ پــروژه در دســت اجرا، ۲۳ 
پــروژه بــا مشــکالتی مواجــه اســت کــه در ســفر معــاون 
عمرانــی رئیس جمهــوری بــه فــارس ایــن پروژه هــا مــورد 
بررسی قرار گرفت و برای ۲۰ مورد آن راه حل پیدا شد.

ایمانیه بیان کرد: طی 4۵ روز آتی گزارشــی از روند 
اجــرای ایــن ۲۰ پــروژه کــه مشکالتشــان در این ســفر حل 

شد به معاون رئیس جمهوریارائه خواهیم کرد. 
او در خصــوص شــرایط کارخانــه آزمایش مرودشــت 
گفــت: بناســت کــه خــط تولیــد آبگرمکــن ایــن کارخانه از 
شــنبه هفتــه آتــی فعالیــت خــود را آغــاز کنــد و مالــک آن 
نیز تعهد داده است که تا پایان خرداد جاری لیست ۱۰۰ 
بیمه شــده، تا پایان شــهریور لیســت ۲۵۰ بیمه شده و تا 

پایان امسال نیز لیست ۵۰۰ بیمه شده ارائه دهد.
اســتاندار فــارس افــزود: در خصــوص کارخانه روغن 
نرگس شــیراز هم توافق شــد که از ابتدای مرداد امســال 
عملیات اجرایی پروژه ساخت این کارخانه در منطقه ویژه 
اقتصــادی شــیراز بــا حــدود ۲۰۰ میلیارد تومــان آورده این 
شــرکت آغاز شــود و ما نیز به آن ها با پرداخت تســهیالت 
بانکــی و همچنین تغییر کاربری زمین های فعلی کارخانه 

در شیراز کمک خواهیم کرد.

اخبـــــــــــــــــار

صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
سیســتان و بلوچســتان خاطرنشــان کــرد کــه 
و  سیســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت 
بلوچســتان بــرای ایجــاد و اســتقرار واحدهــای 
و  شــهرک ها  در  ســاختمان  صنعــت  تولیــدی 

نواحی صنعتی استان رایزنی کرد.
به گزارش ایســنا، علیرضا راشکی اظهار 
کــرد: در ایــن خصــوص نشســت مشــترکی ما 
بین این شــرکت و بنیاد مسکن استان برگزار 
شــد و پیشــنهاد داده شــد تــا بنیــاد مســکن 

بــا اســتفاده از ظرفیــت خــود ،بــرای  اســتان 
ایجــاد کارگاه هــای تولیــدی صنعت ســاختمان 
در شــمال ، مرکز و جنوب اســتان مشارکت و 
در زنجیره ارزش این رسته صنعتی در استان  

نقش آفرینی کند.
او ابــراز کــرد: در ایــن خصــوص شــرکت 
شــهرک های صنعتــی نیــز برای مطالعــه و  ارایه 
فرصت هــای ســرمایه گــذاری بــه بنیــاد مســکن 

استان اعالم آمادگی کرد.
شــهرک های  شــرکت  رئیس هیات مدیــره 

صنعتــی سیســتان و بلوچســتان خاطــر نشــان 
کــرد: عــالوه بــر ایــن قــرار شــد ، در روســتاها و 
مناطق مطالعاتی جدید التاسیس بنیاد مسکن 
اســتان مناطــق و لکه های صنعتــی را  در قالب 

طرح های هادی روستایی  پیش بینی کند.
راشکی تاکید کرد: رعایت حرایم شهرک ها 
و نواحــی صنعتــی و فاصلــه قانونــی در طراحی 
روستاها و طرح های هادی  از دیگر مواردی بود 

که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
او اذعــان کــرد: بــه ســبب اینکــه شــاهد 

اسکان غیر رسمی سکونت در اطراف شهرک ها 
هستیم این موضوع مورد تاکید قرار گرفت.

مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
سیســتان و بلوچســتان افــزود: طــرح اســکان 
کارگــران از دیگــر مــواردی اســت که در شــرح 
وظایــف بنیــاد مســکن قــرار گرفتــه اســت و 
لــذا قــرار شــد شــرکت شــهرک های صنعتــی 
اســتان بــرای مکان یابی این طــرح، در فاصله 
صنعتــی  نواحــی  و  شــهرک ها  از  مشــخصی 

مطالعه کند.

ورود  دربــاره  خوزســتان  آبفــا  مدیرعامــل 
فاضــاب از چنــد نقطه بــه رودخانه دز تاکید 
کــرد کــه یکــی از تکالیــف و وظایــف اصلــی 
رودخانــه  بــه  فاضــاب  ورود  از  جلوگیــری 
کارون و دز اســت؛ اکنــون نیــز تاش هــا و 
برنامــه ریزی هــای زیــادی صــورت گرفتــه بــه 
طــوری کــه تــا پایــان امســال ۱۹ نقطــه از ۲۴ 
نقطه اهواز که فاضاب از آنها وارد رودخانه 

می شود، حذف خواهند شد.
بــه گــزارش ایرنــا از روابــط عمومــی آبفــا 
دزفــول، محمدرضا کرمی نژاد عصر پنجشــنبه 
شــهر  اســالمی  شــورای  رســمی  جلســه  در 
دزفــول در ســالن جلســات این شــورا بــا بیان 
اینکــه مابقــی ورودی هــای فاضالب بــه کارون 
تــا اوایــل ســال آینــده برطــرف خواهــد شــد، 
افزود: طی ســال های گذشــته برای ۳ محل از 
جملــه فاضــالب چم گلــک از بانک جهانی وام 

دریافت شده است.
شــرایط  در  طــرح  ایــن  داد:  ادامــه  او 
پیشرفت ۶۰ تا ۷۰ درصدی رها شده بود؛ اما 
خوشــبختانه بــا تالش های صــورت گرفته این 
۳ محل شــامل چم گلک، کهنگ و منطقه ای 

در اهواز دوباره وارد فاز اجرا شده است.

مدیرعامل آبفا خوزســتان افزود: در این 
راســتا مناقصــه ای برگــزار کردیــم و بــا تعییــن 
پیمانــکار مشــکل ورود فاضــالب چــم گلک به 

رودخانه دز برطرف خواهد شد.
فاضــالب  ورود  درخصــوص  کرمی نــژاد 
زیباشــهر بــه رودخانه دز نیز گفــت: به دنبال 

احــداث تصفیه خانه ای در زیباشــهر هســتیم 
تــا فاضالب در همان منطقه منتقل و تصفیه 
شــود ســپس در حــوزه کشــاورزی یــا صنعتی 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، بنابرایــن رفع این 
مشکل در دستور کار آبفای خوزستان است.
او با تاکید بر اینکه پیگیر رفع مشــکالت 

آب و فاضالب کوی پیام نور و مدرس خواهم 
بــود، افــزود: یــک گروه جهــادی بــا هماهنگی 
آبفــای خوزســتان در کــوی پیــام نــور مســتقر 
شــده کــه قطعــا از طریــق ایــن گــروه و آبفــای 
منطقه دزفول پیگیر رفع مشــکالت کوی پیام 

نور خواهیم بود.
مدیرعامــل آبفــای خوزســتان بــا اشــاره بــه 
مشکل افت فشار آب در جاده بن جعفر، گفت: 
از طریق یک حلقه چاه که در منطقه مصلی در 
حال حفاری، لوله گذاری و نصب پمپ است، این 

مشکل ظرف چندروز آینده برطرف می شود.
کرمی نــژاد در ادامه با بیان اینکه دزفول 
در حــوزه آب همــواره پیشــتاز بوده و در حوزه 
فاضالب نیز چندان عقب نبوده است، افزود: 
مشــکالت فاضالب دزفول ظرف ۲ سال آینده 
پیگیــری  حــال  در  کــه  اعتباراتــی  طریــق  از 

هستیم برطرف می شود.
او تاکیــد کــرد: بــا تمــام توان در راســتای 
رفــع مشــکالت حــوزه آب و فاضــالب دزفــول 
تــالش خواهــم کرد ضمــن اینکه از مســئوالن 
شهرستان نیز تقاضا دارم مشکالت این حوزه 
را با آبفا منطقه دزفول در میان گذارند تا در 

سریع ترین زمان ممکن برطرف شوند.

 حذف ۱۹ نقطه ورود فاضاب به کارون
در اهواز تا پایان سال

آمادگی شهرک صنعتی سیستان و بلوچستان برای ارائه 
فرصت های سرمایه گذاری به بنیاد مسکن

آگهی فقدان سند مالکیت 
مالکیـت ملـک  اعـام مفقـودی سـند  بـا  اصالتـاً  افضـل  آقـای محمـد محسـنی 
مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده ذیـل شـماره 50158 
مـورخ 1401/2/21 دفترخانـه 152 تهـران طـی درخواسـت وارده 3746 مـورخ 
1401/2/21 تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده انـد کـه مراتـب در 

اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد:
1- نـام و نـام خانوادگـی: آقـای محمـد محسـنی افضـل 2- شـماره پـاک 2 فرعـی 
از 7300 اصلـی واقـع در بخـش 8 تهـران 3- علـت مفقـودی: سـهل انـگاری 4- 
خاصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت ششـدانگ آپارتمـان مسـکونی طبقـه 
یـک قطعـه 2 بمسـاحت 56/81 مترمربـع بـه پـاک 2 فرعـی از 7300 اصلـی 
مفـروز از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 8 تهـران بانضمـام پارکینـگ مسـکونی 
انبـاری  بانضمـام  و  همکـف  جنوبـی  سـمت  مترمربـع   11 مسـاحت   3 قطعـه 
مسـکونی قطعه 2 مسـاحت 3/4 مترمربع سـمت شـرقی زیرزمین یک بشـماره 
چاپـی 921743 ج 99 شـماره دفتـر الکترونیـک 140020301042010908 بنـام 

محمـد محسـنی افضـل ثبـت و صـادر گردیـده اسـت.
پـاک فـوق بـا عنایـت بـه گواهـی دفتـر امـاک و دفتـر بازداشـتی در قیـد رهـن و 
بازداشـت نمـی باشـد. لـذا بـه توجـه بـه اعـام فقـدان سـند مالکیـت ملـک فـوق 
الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی آن مراتـب اعـام تـا هر کس نسـبت به ملک 
مورد آگهی معامله کرده که در قسـمت چهارم این آگهی ذکر نشـده یا مدعی 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی 
بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه سـند مالکیـت یـا سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت 
اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره ثبـت المثنـی 

سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد. 
نشـانی ثبـت محـل: خیابـان شـیخ هـادی نرسـیده بـه خیابـان جمهـوری نبـش 

کوچـه رجـب بیگـی پـاک 366 اداره ثبـت اسـناد و امـاک مولـوی.
الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

 م الف 11184 / شناسه آگهی 1335571

آگهـی تغییـرات شـرکت تقسـیط کاالی فـرد گل بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره ثبـت 
592737 و شناسـه ملـی 14010863930 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی شـرکا 
مـورخ 1401/01/27  تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : محـل شـرکت در واحـد ثبتـی تهـران بـه 
آدرس اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه ایسـتگاه 
خاقانی ، کوچه سبزواری ، خیابان هفده شهریور ، پالک 948 ، طبقه سوم ، واحد 11 کد 
پستی 1175966337 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 

 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )1335989(

آگهی تغییرات شرکت طرح و تولید کریچ ایده بنیان شرکت سهامی 
خاص به شـماره ثبت 572013  و شناسـه ملی 14009755500 به 
اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 
1401/02/26 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـای کیانـوش غریـب پـور 
شـماره  بـه  قنبـری  عبـاس  آقـای  ملـی 3732306993،  شـماره  بـه 
ملـی 3801208095 و آقـای سـید شـاهین نوربخـش بـه شـماره ملـی 
0067382835 بـه سـمت اعضـای هیـات مدیـره بـرای مدت دو سـال 
انتخـاب گردیدنـد. آقـای میثـم زنگانـه بـه شـماره ملـی 2260044824 
ملـی  شـماره  بـه  مهرجـو  سـمیه  خانـم  و  اصلـی  بـازرس  سـمت  بـه 
0061948519 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـرای مـدت یـک سـال 

مالـی انتخـاب شـدند. 
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )1335992(

»شرایط مناقصه عمومی گلخانه هوشمند«
پیاده سازی کامل گلخانه تمام هوشمند با تمامی تجهیزات مورد نیاز به مساحت 3000 متر به شرح ذیل: 

1- در راستای حمایت از کاالی ایرانی، سیستم )برنامه ریزی، مدیریت و نظارت( مغز افزار این گلخانه هوشمند حتما ساخت شرکت های داخلی و متناسب با تکنولوژی روز باشد.
2- کلیه پارامتر های مورد نیاز این گلخانه به صورت هوشمند باشند به گونه ای که بدون نیاز به حضور کاربر تمامی پارامتر  ها نظیر پرده های سقفی، پنجره های گلخانه، سیستم 
مه پاش، سیستم سیرکوله، سیستم گرمایش، سیستم تهویه، سیستم خنک کننده و ... بدون نیاز به حضور نیروی انسانی و از طریق برنامه ریزی حضوری و غیر حضوری و با توجه 

به شرایط مناسب داخل گلخانه به صورت کامال هوشمند مدیریت و برنامه ریزی شود.
3- 3000 متر گلخانه بدین شکل باشد که از دو فضای 1500 متری تشکیل شده باشد و هر کدام از این فضاها به صورت مجزا از یکدیگر برنامه ریزی و مدیریت شوند. همچنین در 

صورتی که شهرداری بخواهد این فضاها را با یکدیگر ترکیب کند نیز قابلیت برنامه ریزی و مدیریت جامع و یکپارچه آن نیز وجود داشته باشد. 
4- مدیریت هوشمند به گونه ای باشد که کاربر شهرداری بتواند از طریق سیستم سخت افزاری موجود در گلخانه، تلفن همراه، وب، و یا اپلیکیشن به صورت دستی نیز هر کدام از این 
فضاها را نظارت، برنامه ریزی، مدیریت و کنترل نماید. همچنین این امکان فراهم شده باشد که به صورت لحظه ای جزییات کامل گلخانه نظیر میزان رطوبت، میزان دی اکسید کربن، 

میزان دمای محیط، میزان مونواکسید یا گازهای مخرب و میزان رطوبت خاک مورد نیاز گیاهان کاشته شده به صورت یکپارچه توسط کاربر شهرداری به تفکیک محیط نظارت شود.
5- گارانتی مغز افزار سیستم توسط شرکت پیشنهاد دهنده تا چند سال تعهد داده شود.

6- سازه گلخانه ای مدل اسپانیایی به ارتفاع 5.50 متر یا 6 متر یا 6.50 متر که بر حسب توافق و پروپزال فنی و نوع اجرایی آن در شهرستان دستجرد ارتفاع آن تصمیم گیری و 
توافق می گردد.

7- در صورتی که گلخانه نیاز به استخر دارد و از طریق هوشمند سازی و چاه آب به خوبی موارد آبی را نتوان کنترل نمود، نوع استخر مشخص و هزینه آن همراه با پروپزال فنی ارائه 
گردد.

8- به این پروژه تعدیل تعلق نخواهد گرفت.
9- حداکثر زمان اجرا 5 الی 7 ماه باشد و شامل حداقل موارد ذیل باشد:

10- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت سه روز کاری در ساعت اداری ) بجز روزهای تعطیل ( به شهرداری دستجرد مراجعه نموده و نسبت به تهیه اسناد 
مزایده اقدام نمایند و حداکثر به مدت سه روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم فرصت دارند تا اسناد مربوطه تکمیل شده را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .

11- تلفن تماس : 35223624- 025 و 35223030 - 025  شماره داخلی 116  ) واحد حقوقی (
12- شرایط شرکت در مزایده :

13- ارائه سپرده در مناقصه معادل پنج درصد قیمت برآورد به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری دستجرد یا واریز 5 درصد به حساب سپرده )3100003527000( می باشد.
14- در صورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

15- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
16- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد .

شناسه : 1336897 

ت اول(»شرایط مناقصه عمومی گلخانه هوشمند«
 نوب

(

شهرداری دستجرد

» روابط عمومی شهرداری دستجرد«

3,000متراحداث سازه گلخانه
 عدد متناسب با محیط به گونه ای که کامال پاسخ دهد.4حداقل عددتهیه و نصب بخاری هیتر مشعل دار

 عدد متناسب با محیط به گونه ای که کامال پاسخ دهد.24حداقل عددتهیه و نصب فن سیرکوله
 عدد متناسب با محیط به گونه ای که کامال پاسخ دهد.16حداقل عددتهیه و نصب فن مکنده

متناسب با فضا به گونه ای که کامال پاسخ  محیط را بدهد.مترپد سلولز با لوله کشی و قاب
متناسب با فضا به گونه ای که کامال پاسخ محیط مورد نظر را بدهد.مترمه پاش تبخیری با پمپ و سایر الزامات مورد نیاز

 به گونه ای که کامال پاسخ دهد.8حداقل عددموتور گیر بکس پنجره 
متناسب با فضای 3000 متر به گونه ای که کامال پاسخ دهد.مترپرده نور به صورت هوشمند همراه با سایر الزامات مورد نیاز

متناسب با فضای 3000 متر و قابلیت تفکیکی جدا به شرح ارائه شده-آبیاری کامال هوشمند همراه با سایر الزامات مورد نیاز
دستگاه مدیریت هوشمند محیط به تفکیک فضا ها و سایر تجهیزات مورد نیاز الکترونیکی و مکانیکی که مورد نیاز است.

آگهـی تغییـرات شـرکت معدنـی نگیـن آران آسـیا )بـا مسـئولیت محـدود( بـه شـماره ثبـت 
74 و شناسـه ملـی 14000228190 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه 
مورخ 1400/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 
منتهی به 1400/06/31 به تصویب رسید -2 روزنامه کثیر االنتشار عصراقتصاد جهت درج 

آگهـی های شـرکت تعییـن گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها

و موسسات غیرتجاری آوج )1335700(

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظـر بـه دسـتور مـواد 1 و 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 1401/0729 مورخ 1401/02/29 هیأت مستقر در واحد 
ثبتـی جویبـار بـه کالسـه پرونـده شـماره 1399/276 و مـاده یـک قانـون مذکـور، تصرفـات مالکانـه 
بالمعارض متقاضی عباس چوپانی جویباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
186/75 متـر مربـع، پـالک فرعـی از 10 اصلـی خریـداری شـده بـدو واسـطه عاطفـه بخشـی محـرز 
گردیده اسـت. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسـید اخـذ نماینـد. معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم 
دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نمایـد در غیـر اینصـورت اداره ثبت مبادرت به صدور 

سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/28   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/11

شناسه آگهی: 1334041   شناسه چاپ: 1476767  رئیس ثبت اسناد و امالک 
شهرستان جویبار - مرتضی قاسم پور

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای ابوالفضل ضرغام پور به اسـتناد 2 برگ استشـهاد محلی که به امضا شـهود 
و بـه گواهـی دفترخانـه شـماره یـک گرمسـار رسـیده مدعـی مـی باشـد کـه سـند 
مالکیت ششـدانگ پالک 9/1096 واقع در بخش گرمسـار مورد ثبت – جلد 440 
صفحـه 387 بعلـت جابجایـی مفقـود و مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت 
المثنـی را نمـوده اسـت لـذا مراتـب بـه اسـتناد مـاده 120  آئیـن نامـه قانـون ثبـت 
آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقوم یا 
وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف 
مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت به این اداره تسـلیم 
و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد و اال پـس از انقضـای مـدت 
مذکور و نرسـیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسـناد ارائه نشـود نسـبت 

بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد. 
شماره چاپی سند 408799 

 شناسه: 1335488 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار- حسین چلویی

مینا جورابلو، سمنان- گردشگری به عنوان 
اقتصــادی  فعالیت هــای  پویاتریــن  از  یکــی 
عصر کنونی، نقش مهمی در توسعه پایدار 

محلی ایفا می کند.
صنعــت  متولــی  نهادهــای  امــروزه   
امــور  بــه  دنیــا  سراســر  در  گردشــگری 
گردشــگری در طبیعــت و در ورای آن لــزوم 
حفاظــت محیــط زیســت بیــش از هــر زمان 
دیگری اذعان دارند. بر این اساس شناخت 
پتانســیل های طبیعــی مناطق و برنامه ریزی 
توســعه آن هــا بــرای جــذب توریســت و بــاال 
بــردن ســطح توســعه در مناطــق از اهمیــت 
ویژه ای برخوردار اســت. شهرستان گرمسار 
بــه دلیــل جاذبه هــای طبیعــی ای نظیــر  از 
جملــه معــادن و کوه هــای نمک و اســتخراج 
انــواع نمک هــای کمیــاب  در دنیــا شــناخته 
حوضچه هــای  همچنیــن  و   اســت  شــده 

طبیعــی که اغلــب در کنار کوه های نمک به 
وجــود آمده انــد و .... می توانــد نقش مهمی 

در جذب گردشگر داشته باشد. 
هــدف از بازدیــد صفرخانلــو، فرمانــدار 
شهرســتان گرمسار و عوض زاده، سرپرست 
میراث فرهنگی گرمســار بــه همراه اصحاب 
و  بررســی  گرمســار،   شهرســتان  رســانه 
ایــن  گردشــگری  بهبــود  و  کیفیــت  ارتقــای 
گــردی  طبیعــت  جاذبه هــای  و  شهرســتان 
شهرســتان گرمســار، برنامه ریزی و ارائه راه 
کارهــای مناســب بــرای توســعه گردشــگری 
به ویژه طبیعت گردی اســت. عدم شــناخت 
عــدم  در  منطقــه  طبیعــی  پتانســیل های 
اســت.  بــوده  مؤثــر  توســعه طبیعت گــردی 
همچنیــن برنامه ریــزی توان هــای توریســتی 
مؤثــر  آن  توســعه  در  می توانــد  شهرســتان 

باشد.

بازدید فرماندار از جاذبه های 
گردشگری گرمسار
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پدیده ای به نام بازی های 
دوستانه درون کشوری

راضیه حسینی

پیشــنهاد جــواد خیابانی: تیم ملــی فوتبال ایران با 
پرسپولیس و استقالل بازی دوستانه برگزار کند!

نظــر آقای خیابانی 
من را یاد پیشــنهاد یکی 
انداخــت.  مســئوالن  از 
ایشــان هــم گفتــه بــود 
بــه  بــه جــای مســافرت 
خارج از شــهر و کشــور، 
خانــه ای  درون  ســفر 
مثــالً  بدهیــد.  انجــام  
از آشــپزخانه برویــد بــه 

سالن. همین خودش می شود یک سفر.
حاال آقای خیابانی ورژن فوتبالی این پیشنهاد را مطرح 
کرده و گفته بیایید برای تیم ملی بازی دوســتانه درون 
کشوری برگزار کنیم. همان طور که رفتن از آشپزخانه به 
سالن هیچ هزینه ای ندارد، بازی تیم ملی با پرسپولیس 
و اســتقالل هــم مفــت تمــام می شــود. این طــوری تیــم، 
مفتی مفتی می رود جام جهانی و کلی خوش می گذرد. 
تــازه احتمــاالً بیشــتر از همــه تیم ها بازی های دوســتانه 
برگــزار کــرده . پکیــج کامل تیم هــای لیگ برتر بــه همراه 

اشانتیون دسته یک، دراختیارش بود. 
ممکن است بگویید باز هم آقای خیابانی به سوژه 
تبدیل شد و حرفی عجیب غریب زد. ولی اگر خوب فکر 
کنیم می بینیم  به نظر پیشنهاد بدی نیست. الاقل الزم 
نیســت کسی در فدراســیون فوتبال دست به قلم شود 
و قــرارداد بنویســد. همیــن خودش یــک موفقیت بزرگ 
اســت. نبــودن قــرارداد بیــن تیــم ایرانــی و خارجی یعنی 
نجات از انواع سوتی ها و اشتباهات. تن و بدن حیثیت 
فوتبــال ایــران هــم  به لــرزه نمی افتــد. دوبــاره تجربه ای 
جدیــد در نوشــتن بندهــای قــرارداد کســب نمی شــود و 

موجودی حساب فدراسیون منفی تر نخواهد شد. 
با بازی های دوستانه درون کشوری، فتیله توقعات 
مردم آن قدر پایین می آید که خاموش می شود. همه در 
زمــان برگزاری بازی هــای جام جهانی تخمه و پفک مان را 
می خوریــم و منتظــر می نشــینیم تا ببینیــم این بار حتی 
بیشــتر از دفعات قبل چیزی از ارزش های تیم ملی کم 
نشده. این دفعه احتماالً بعد از هر سه بازی می توانیم 

این جمله را بشنویم.  
البته اگر هم قرار باشد کم بشود، از ارزش های سرمربی 
و بازیکنــان اســت. در هــر صــورت مســئوالن فدراســیون 
همیشه ارزشمند، سرفراز، سربلند، چون کوه هستند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

محمد ارفع

بــا انتشــار گــزارش ســانحه قطــار مشــهد – یزد، 
علــل اصلــی ایــن حادثــه بیــش از پیــش جلوه گر 
شــد امــا نکتــه ای کــه در آن مغفول مانده اســت 
سهم شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران در 
بــروز و ظهــور چنیــن حوادثی اســت. ســهمی که 
در گزارش اولیه کمیســیون ســوانح وزارت راه و 
شهرســازی دولت ســیزدهم  به نظر می رسد که 

از عمد نادیده گرفته شده است.
بــه گــزارش خبرنــگار روزنامه عصــر اقتصاد، 
در گزارش کمیسیون عالی سوانح راه آهن درباره 
ســانحه قطار مســافری مشهد – یزد  آمده است 
کــه دو علــت مهم در وقوع این ســانحه، انســداد 
مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی 
)پــس از اتمام عملیات و اعالم آزادســازی مســیر 
تردد قطار از سوی سرپرست عملیات بهسازی( و 
همچنین تخطی از ســرعت مقرره و تعیین شــده 
مطابق حکم احتیاط از سوی لوکوموتیوران اعالم 

شده است.
اگر هر دو عامل بروز حادثه را بررسی کنید، 
خواهیــد دیــد کــه عــالوه بــر اینکــه نظــارت عالیه 
برعهده شــرکت راه آهن بوده است، بلکه شرکت 
مهندســی خــط و ابنیــه فنــی راه آهــن )تــراورس( 
کــه بیــل مکانیکــی و عملیــات بهســازی مســیر را 
نیــز برعهــده داشــته اســت نیــز در تملک شــرکت 
راه آهــن اســت و مدتی اســت که با حکــم دادگاه 
واگــذاری آن غیــر قانونی اعالم شــده و دوباره به 

یکی از زیر مجموعه های این شرکت تبدیل شده 
اســت بــرای ایــن ادعا خوب اســت یــادآوری کنیم 
کــه ســید میعــاد صاحلــی، مدیــر عامــل راه آهــن 
براســاس آنچــه خود در بهمن بــه خبرگزاری صدا 
و ســیمای جمهــوری اســالمی گفتــه اســت»این 
شــرکت )تــراورس( در ســال اخیر با حکــم دادگاه 
به راه آهن واگذار شــد و متاســفانه طی ۱۰ ســال 
اتفاقاتی برای مدیریت و عملکرد این شــرکت رخ 

داده است که غیرقابل پذیرش است.«
این اظهارات یعنی اینکه مدتی است شرکت 
مذکــور بــا مدیریــت مســتقیم راه آهــن جمهــوری 
اســالمی ایــران اداره می شــود و حداقــل از بهمــن 
تــا خــرداد امســال 5 ماه شــرکت راه آهــن فرصت 
داشــته اســت تا با شناســایی عوامــل خطرآفرین 
برای بهبود عملکرد شــرکت تــراورس برنامه ریزی 
کند، اما ســوال اصلی این اســت که چرا راه آهن 
جمهوری اســالمی، کمیسیون سوانح و وزارت راه 
و شهرســازی از عمــد ایــن نکته را در گزارش خود 
نیاورده و مســئولیت خود را انکار می کنند، حتی 
بدتــر از آن بــه جــای پــوزش عملــی، اســتعفا و یا 

عزل دست به افترا و فرافکنی می زنند.
اســالمی  جمهــوری  راه آهــن  عامــل  مدیــر 
ایــران، ســید میعــاد صالحــی بــه جــای پــوزش و 
پذیــرش مســئولیت خــود بــه عنــوان مقــام ناظــر 
بــر عملکــرد شــرکت های زیرمجموعــه اش تــالش 
می کند تا این ماجرا را برعهده کســی بیاندازد که 
هفــت ســال پیش در بامداد ســوم خــرداد ۱۳۹۳ 
حکــم اعدامش اجرایی شــده اســت او در توئیتی 

می نویســد»آیا کســانی کــه از واگــذاری شــرکت 
تــراورس )بــازوی تخصصــی راه آهــن بــرای تعمیــر 
اقتصــادی  مفســد  بــه  خطــوط(  کل  نگهــداری  و 
و  کــرده  آریــا حمایــت  امیرمنصــور  اعــدام شــده 
امنیــت خطــوط را به مخاطــره می اندازنــد، اکنون 
پاســخگوی ســهم خودشــان از مشــکالت عدیــده 
کارگــران مظلــوم تــراورس و جان هــای پرکشــیده 

سانحه تلخ اخیر هستند؟«
مساله ای که با توجه به نکات پیش تر گفته 
شــده در باال یعنی اظهارات خود این مســئول در 
رابطــه بــا اینکــه مدیریــت ایــن شــرکت حداقل 5 
ماه اســت که به راه آهن ســپرده شده جای بسی 
تعجــب داشــته و نشــان می دهــد کــه ایــن مقــام 
مسئول که پیش از این یکی از مسئولیت هایش 
رئیس شبکه رادیویی قرآن است و در حوزه ریلی 
هیچ سررشته ای ندارد به جای پاسخگوئی تالش 
دارد تــا بــا فــرار رو بــه جلــو  قصــورات خــود را بــه 
گــردن مفســدان اقتصادی بیانــدازد که حداقل 7 

سال از اعدام آنها می گذرد.
اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود در اقدامی 
هماهنــگ خبرگزاری های وابســته به جناح حاکم 
تــالش دارنــد تــا ایــن مســئول را تطهیــر کــرده و 
بــه جــای پاســخگو کــردن او، حادثــه جــان باختن 
ســاده  کلیشــه ای  جملــه  یــک  بــا  را  هموطنــان 
)خطــای انســانی( ســرهم آورده رویکــردی کــه بــا 
توجه به سوابق آنها در حوادث مشابه سال های 
قبــل همچــو حادثــه ریلــی هفــت خوان نشــان از 
قبلــی  دولتمــردان  بــا  خصومــت  و  جانــب داری 

می دهــد بــه عبارتــی دیگر آنها نه بــر لزوم رعایت 
حقوق عامه و پذیرش خطا بلکه براساس دوست 
ما و از ما خبرسازی می کنند نه روشن سازی فضا 

و پاسخگو کردن مسئوالن.
آخریــن  در  ایــن  از  پیــش  مثــال  طــور  بــه 
ســال دولــت یازدهــم بــه بهانــه برخــورد قطــار در 
محــور ســمنان–دامغان ) واقعــه هفــت خوان( تا 
عبــاس آخونــدی، وزیــر راه و شهرســازی وقــت را 
در آســتانه اســتیضاح قرار ندادند و باعث شــدند 
تــا یــک روز پــس از حادثــه یعنــی 6 آذر ۱۳۹5 
محســن پورســیدآقایی، مدیرعامل وقــت راه آهن 
جمهــوری اســالمی بــا حضور در گفت وگــوی زنده 
و  حادثه دیــدگان  از  عذرخواهــی  ضمــن  خبــری، 
خانواده آنها، اســتعفا دهد کوتاه نیامدند کســی 
کــه می تــوان او را تنهــا مدیــر عاملــی دانســت که 
تاکنــون تمــام ســوابقش در حــوزه ریلی بــود و از 
ســال ۱۳7۰ کــه مدیــرکل نیــروی کشــش راه آهن 
ایران تا سال ۹2 که معاون وزیر راه و شهرسازی 
شــد مدیرعاملی بخش حمل و نقل ریلی شرکت 
مپنــا را برعهــده داشــت امــا ایــن  خبرگــزاری بــا 
نادیده گرفتن قصورهای صورت گرفته انســانی و 
شــخصی، خطاهای انســانی که از ســوی متصدی 
مرکــز کنتــرل روی داده بــود را نپذیرفتــه و باعــث 

جمهــوری  راه آهــن  سیاســی  اهــداف  بــا  شــدند 
اسالمی از مدیریت فرد متخصصی مانند محسن 

پورسید آقایی محروم شود.
با این حال این بار اما با اینکه خبرگزاری های 
همسو با دولت می دانند که مسئولیت مستقیم 
برعهــده راه آهــن جمهــوری اســالمی اســت و  اگر 
در واقع مدیرعامل آگاهی و تخصص الزم را دارا 
بــود بایــد ایــن مســائل را پیش از ایــن پیش بینی 
می کرده و برطرف می کرد اما تالش دارند تا او را 

مبرا از خطا نشان دهند.
در پایــان جــای تعجــب اســت کــه وزیــر راه 
کــه  قاســمی  رســتم  آقــای  جنــاب  شهرســازی  و 
کاردان،  فــردی  را  او  سیاســتمداران  و  دوســتان 
قاطــع و بــدور از سیاســت ورزی های معمــول یــک 
سیاســتمدار جناح گــرا می داننــد با ایــن اطالعاتی 
کــه در ایــن حــوزه دارد منتظــر مانــده اســت تــا 
کمیســیون عالی سوانح گزارش را تحویل دهد تا 
در مورد عزل یا اســتعفای معاون بدون تجربیات 
خــود تصمیم گیری کند؛ البته کمیســیون ســوانح 
فعــال گــزارش اولیه خود را منتشــر کــرده و قصور 
مجموعــه راه آهــن که اظهر من الشــمس اســت را 
تاییــد کــرده بایــد دید کــه او در مورد ســید میعاد 

صالحی چه تصمیمی خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرســازی از ارائه بســته جدید خروج 
بازار اجاره بها از بحران به رئیس جمهوری خبر داد 
و گفــت کــه بــا تأیید ســران قوا این بســته حرکتی 

اساسی به جای مُسکّن های زودگذر است.
به گزارش تسنیم، رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرســازی در توئیتر نوشــت: »تیغ تیز اجاره بها 

بر روی گردن قشــر آســیب پذیر است و برداشتن 
اقدامــی  و  بــزرگ  جهــادی،  حرکتــی  نیازمنــد  آن 

فراوزارتخانه ای است.
بــا  را  بحــران  ایــن  از  خــروج  بســته جدیــد 
همکاری صاحب نظــران به رئیس جمهوری تقدیم 
کردیــم که ان شــاءهللا با تأیید ســران قــوا حرکتی 

اساسی به جای مُسکّن های زودگذر است.«
تیغ تیز بی سروسامانی اجاره مسکن را از 

گلوی مردم برمی داریم
اواخر مردادماه ســال گذشته رستم قاسمی 
به عنوان وزیر پیشــنهادی راه و شهرســازی اولین 
اقدام خود در بخش مســکن را ســاماندهی بازار 
اجــاره اعــالم کــرده و گفتــه بــود: مســکن دغدغه 

دولت سیزدهم است.
مســکن  حــوزه  در  گام  اولیــن  افــزود:  وی 
برداشــتن تیغ تیز بی سروســامانی اجاره از گلوی 
نحیــف اقشــار آســیب پذیر اســت. وضــع موجــود 
باعــث شــده مســکن کــه بایــد جایــگاه ُســکنی و 

آســایش باشــد بــه بزرگ ترین دغدغــه و گرفتاری 
مردم تبدیل شده است.

وی تأکیــد کــرد: امــروز بعد از مشــکل کرونا 
مهم تریــن دغدغــه دولــت ســیزدهم معیشــت و 

مسکن مردم است.
ســال گذشــته بــا مصوبــه ســتاد ملــی کرونا 
عــالوه بــر تعییــن ســقف افزایــش اجاره بهــا )در 
و  درصــد   2۰ کالن شــهرها  درصــد،    25 تهــران 
قــرارداد مســتأجران  ســایر شــهرها ۱5 درصــد(، 
خودبه خــود تمدیــد شــد، بــه این ترتیــب موجران 
اجازه عدم تمدید قراردادهای اجاره با مستأجران 

را نداشتند.
وزیر راه  و شهرسازی اردیبهشت ماه امسال 
نیز در حمایت از اجاره نشین ها گفته بود: یکی از 
موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره بهای مسکن 
اســت. آنچه مشــخص شده حداکثر افزایش نرخ 

اجاره مسکن در تهران 25 درصد است.
کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  قاســمی 

مــالک ایــن 25 درصد چیســت، تصریــح کرد: کار 
گرفتــه  صــورت  بــازار  تنظیــم  ســتاد  کارشناســی 
اســت،  در گذشــته هم این را داشــتیم. امسال با 
توجــه بــه افزایش تورم، ســتاد تنظیم بازار با رقم 

25 درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست.
وی افــزود: بنابرایــن هر بنگاه امالکی این را 
انجام دهد ـ باالتر از ســقف تعیین شــده ـ تخلف 
محســوب می شــود و جــزو مصوبــات تنظیــم بازار 

است که با آن برخورد می شود.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس کد 
رهگیری کامالً مشخص است و می توانیم تشخیص 
بدهیم که اجاره بهای مسکن در  یک واحد چه میزانی 
بــوده و امســال چه میزانی افزایش می یابد. قاســمی 
در واکنــش بــه توافــق پشــت پرده موجــر و مســتأجر 
گفــت: ایــن یــک تخلــف بــزرگ محســوب می شــود، 
شــود  داده  گــزارش  و  نمی مانــد  پنهــان  گزارش هــا 
برخــورد جــدی صــورت می گیــرد و کســانی کــه با این 

شیوه عمل کنند حتماً پشیمان می شوند.

تعیین ســقف افزایش اجاره بها در کشــور از 
اوایــل دهــه ۹۰ و در دوره وزارت علــی نیکــزاد در 
وزارت راه و شهرســازی آغــاز شــد، برنامــه ای کــه 
همــواره با انتقاد کارشناســان مســکن به واســطه 
بــازار اجــاره مســکن  اثرگــذاری کــم در تحــوالت 
روبــه رو بــود، مســئله ای کــه وزیــر کنونــی راه و 
شهرســازی نیــز بــر آن تأکیــد داشــته و بــه همین 
از  خــروج  جدیــد  »بســته  تهیــه  دســتور  دلیــل 
بحــران بخــش اجاره مســکن« را صادر و آن را به 

رئیس جمهوری ارائه کرده است.
پایانــی  روزهــای  در  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
فصــل  و  داریــم  قــرار  دانش آمــوزان  امتحانــات 
نقل وانتقــال اجاره نشــین ها بــه اوج خــود نزدیک 
می شــود، بســته مورد نظر وزیر راه و شهرســازی 
می تواند بخشــی از فشــار ســال های اخیر بر این 
قشــر را کــه حاصل کم کاری مضاعــف دولت قبل 
اســت جبران کند، بســته ای که البته جزئیات آن 

هنوز مشخص نیست.

روایت یک پرده پوشی دسته جمعی
حادثه قطار مشهد- یزد غیر از مسافران، قربانی دیگری نداشت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

ای  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله 
رزیابی کیفی ) یکپارچه (  همزمان با ا

شماره ۳۴-۱۴۰۱/۳ ت )نوبت دوم(
راه  بهسازی  و  احداث   " دارد  نظر  در  ایران  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت 
دسترسی ) جاده شوسه درجه 2 به طول حدود 75 کیلومتر ( به معدن طالی 
کوه دم واقع در شهرستان اردستان استان اصفهان" را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2۰۰۱۰۰۱۰2۸۰۰۰۰23 و با جزئیات 
مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه ) فرآیند ارجاع کار (  به مبلغ 
۱6،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ) شانزده میلیارد و هشتصد میلیون ( ریال ) واریز نقدی یا 
ضمانتنامه بانکی (  برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح 
مورخ ۱۴۰۱/۰3/25 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ 
مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ 
۱۴۰۱/۰۴/2۰و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/2۱ برگزار 
می گردد . عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی باشماره های سامانه ستاد  ۱۴56 تماس حاصل نمایند و یا به 

آدرس اینترنتی  wwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

حـوزه  در  توزیـع  شـبکه  هـای  پـروژه  اجـرای  جهـت  پیمانـکار  انتخـاب  موضـوع: 
کارفرمـا توسـط  عمـده  تجهیـزات  تهیـه  بـا  گلسـتان  بـرق  امـور  جغرافیایـی 

دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق تبریز
مدت زمان اجرای پروژه ها: 12 ماه

برآورد اولیه: برای کل موضوع مناقصه مبلغ 10.001.245.504 ریال می باشد.
مهلت فروش اسـناد از طریق سـامانه سـتاد ایران: از تاریخ 1401/03/29 لغایت 

1401/04/08 بـا واریـز وجـه بـه مبلغ پانصـد هزار ریال
مهلـت بارگـذاری پیشـنهادات در سـامانه سـتاد: پیشـنهاددهندگان مـی بایسـت 
ضمـن بارگـذاری کلیـه مـدارک )پـاکات الـف، ب و ج( و زونکـن ارزیابـی در سـامانه 
سـتاد تـا سـاعت 12:00 مورخـه 1401/04/28، نسـبت بـه ارسـال اصـل پاکـت الـف 
بـه صـورت الک و مهـر شـده ظـرف همـان مهلـت بـه دبیرخانـه ایـن شـرکت واقـع در 
تبریز کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، شرکت توزیع نیروی برق 

تبریـز – طبقـه اول اقـدام نماینـد
مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه: 825.063.000 ریال می باشد.

- شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی و مناقصه:
بودجه،  و  برنامه  سازمان  از  نیرو  رشته  در  پیمانکاری  صالحیت  گواهی  ارائه 
داشتن ظرفیت کار آزاد و گواهی صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی

ساعت، تاریخ و محل افتتاح اسناد ارزیابی کیفی:
ساعت 09:00 مورخه 1401/04/29 و محل قرائت به آدرس تبریز، کوی ولیعصر، 

خیابان نظامی، اول خیابان قطران، طبقه ششم
زمـان و محـل قرائـت پاکتهـای مناقصـه )الـف، ب و ج( بـه شـرط کسـب حداقـل 
امتیـاز الزم )حداقـل 65( از ارزیابـی کیفـی: سـاعت 09:00 مورخـه 1401/05/02 

طبقـه ششـم سـاختمان مرکـزی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق تبریـز
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران 
و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه فرمایید:

 http://Iets.mporg.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصه
 http://www.tavanir.org.ir و سایت توانیر

 http://www.toztab.ir و سایت توزیع برق تبریز

انتشار نوبت اول : 1401/03/26 نوبت دوم : 1401/03/28

شرکت توزیع نیروی برق تبریز)سهامی خاص(

 شناسه : 1335450

 دوم(مناقصهعمومیتکمرحلهایباارزیابیکیفی
 نوبت

(

شرکت توزیع نیروی برق تبریز)سهامی خاص(

بر اساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زیر بصورت مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار میگردد:

ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است. 

1- دستگاه مناقصه گزار: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به نشانی تهران - بزرگراه مدرس– خیابان وحید دستگردی – خیابان فرید افشار - نبش بلوار آرش

2- شرح پروژه:  مناقصه پروژه عملیات اجرایی تهیه مصالح،ساخت و نصب نیوجرسی مفصلی 6 متری به طول 120 کیلومتر واقع در استان مرکزی به مدت 36 ماه

3- سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه: صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس http://www.setadiran.ir و مهلت دریافت 
اسناد از سامانه مذکور حداکثر تا تاریخ 1401/04/01 ساعت 14 میسر خواهد بود. ضمناً مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام در 

سایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیبانی سامانه : 1456

4- محل تحویل پاکت شرکت در مناقصه )صرفا پاکت الف( اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی– شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و مهلت ارسال 
پاکت های پیشنهاد در سامانه حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/04/11 و تاریخ جلسه مناقصه ساعت 12:00روز یکشنبه مورخ 1401/04/12 می باشد. 

مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق می باشد و در صورت لزوم یکبار قابل تمدید می باشد.

5- برآورد : براساس فهرست بهای پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1401 به مبلغ 2/115/000/000/000ریال میباشد. 

6- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 48 میلیارد ریال تعیین میگردد. 

7- مهندسین مشاور طرح: ره پی طرح )تلفن : 021-88728917-8( 

انتشار نوبت اول : 1401/03/28 نوبت دوم : 1401/03/29

م الف : 1109
شناسه : 1335385 

آگهی مناقصه شماره 2001001004000093 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ت اول(
 نوب

( وزارت راه و شهرسازی 

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 
"فوق" به شماره مناقصه س-1401-09 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
ارسال  تا  ارزیابی کیفی  استعالم  اسناد  تا تحویل  دریافت  از  ارزیابی کیفی  فراخوان  برگزاری  مراحل 
 دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند . تاریخ انتشارفراخوان در سامانه ستاد تاریخ 
1401/03/28 می باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد جهت مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
1( مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد : ساعت 18 روز شنبه  1401/04/04

2( مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد : ساعت 18 روز  سه شنبه 
1401/04/21

3( اطالعات دستگاه مناقصه گزار : 
- آدرس : شیراز ، بزرگراه امام خمینی ، حدفاصل شهرک فرهنگیان و شهرک فرزانگان ، منطقه پنج 

عملیات انتقال گاز ، کدپستی 96315-71798  و شماره تماس   38403800-9 -071
4( شماره فراخوان درسامانه ستاد:   2001092036000017 

5( تاریخ درج آگهی :
- تاریخ آگهی نوبت اول : روز شنبه 1401/03/28

- تاریخ آگهی نوبت دوم : روز یکشنبه 1401/03/29
6( گواهی صالحیت مورد نیاز:

- گواهی صالحیت معتبر  پایه 3 در رشته "نفت و گاز" یا گواهی صالحیت معتبر پایه 3 در رشته "نیرو" 
از سازمان برنامه و بودجه یا تعمیرات اساسی ماشین های دوار ) SIEMENS SGT600 ( صادره از معاونت 

مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت   
- گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

تلفن  شماره  با  پیمانی  و  مناقصه  با  مرتبط  موارد  جهت  تکمیلی  توضیحات  به  نیاز  صورت  در   )7
07138132319 و 07138132310 و موارد مرتبط فنی و اجرایی با شماره تلفن 07138135640  تــماس 

حاصل نمایند.
8( خرید کاالی خارجی که مشابه تولید داخلی دارد توسط پیمانکار ممنوع است . قیمتها متناسب با کاالی 

ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه می گردد .
9( اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه 

- مرکزتماس : 021-1456
روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز- دفترثبت نام: 88969737 – 85193768  انتشار نوبت اول : 1401/03/28                     نوبت دوم : 1401/03/29                

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
ت اول(    مناقصه برون سپاری تأسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر 4

 نوب
(

شناسه : 1334947

شركت  انتقال گاز  ایران
منطقه پنج عملیات انتقال گاز

پیرو درج گزارش مجمع عمومی شرکت تجلی توسعه معادن و 
فلزات ) سهامی عام ( منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ، میزان سود 
 تقسیمی به ازاء هر سهم ۴ ریال صحیح می باشد که اشتباها ۴۰ ریال

 درج گردیده که بدینوسیله اصالح می گردد .

اصـــالحیــــه 

ســازمان حمایت اعالم کرد که افزایش نرخ بلیت 
پروازهای داخلی، بدون هماهنگی ســتاد تنظیم بازار و 

غیرقانونی است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، بــا توجــه بــه 
گزارش هــای رســیده مبنی بر افزایــش نرخ بلیط هواپیما 
شــرکت های  از  تعــدادی  ســوی  از  اخیــر  روز  چنــد  در 
هواپیمایــی در برخــی از مســیرهای پــروازی داخلی، طی 

بررســی های انجــام شــده مشــخص شــد تغییــرات ایجاد 
شــده در نرخ هــای بلیــط از ســوی دو شــرکت هواپیمایی 
و بــدون هماهنگــی بــا ســتاد تنظیم بــازار صــورت گرفته 
اســت.  بنابرایــن ضمــن جلــب توجــه کلیــه شــرکت های 
هواپیمایــی بــه رعایت ضوابط، تاکید می شــود با هرگونه 
افزایــش قیمــت کــه مراحــل قانونــی را طــی نکــرده و بــه 
تاییــد ســتاد تنظیــم بازار نرســیده باشــد، مطابق ضوابط 

برخورد خواهد شد.

سازمان حمایت: افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی غیرقانونی است

بسته ویژه دولت برای خروج بازار اجاره از بحران 


