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پافشاری بانک مرکزی ژاپن بر پایین نگهداشتن 
نرخ بهره 

ترجمه: محمود نواب مطلق

بحران زندگی گران در انگلیس

گرفــت  تصمیــم  دوبــاره  ژاپــن  بانک مرکــزی 
سیاســت های، تســهیالتی فوق العاده خود را 
بــا نرخ هــای بهــره بســیار پائین تــا منفی یک 
درصــد بــر ســپرده های  نــزد ایــن بانــک حفظ 
کنــد. هــدف از ایــن سیاســت تقویــت رشــد 
و  ســرمایه گذاری  امــر  تســهیل  و  اقتصــادی 
صــادرات عنــوان شــده اســت. در عــوض این 
شیوه منجر به افزایش هزینه های واردات و 

در نتیجه باال رفتن تورم می شود. 
بانــک مرکــزی ژاپــن بــر تــداوم ایــن سیاســت پولــی کــه 
ویژگــی مهــم آن در تســهیل امــر ســرمایه گذاری  در تولیــد و 
صــادرات اســت اصرار دارد. بنابرایــن تالش می کند نرخ بهره 
منفی یک درصد خود را حفظ کند و به خرید نامحدود اوراق 
قرضه ده ساله به منظور حفظ سقف بهره وری آنها تا ۰/۲۵ 

درصد ادامه می دهد.
در ماه آوریل) فروردین( نیز بانک مرکزی ژاپن به تعهد 
خــود در پائیــن نگــه داشــتن نــرخ بهره عمــل کرد. ایــن بانک 
همچنیــن امیدوار اســت در کوتاه مــدت و حتی دربلند مدت 
نیــز بتوانــد ایــن نرخ بهــره پائیــن را حفظ کند. این سیاســت 
پولی درست برعکس سیاست پولی اعمال شده در بانکهای 
مرکزی اروپا، آمریکا و ســوئیس اســت. آنها نرخ اصلی بهره 
خود را باال برده اند و بر ادامه این روند نیز اصرار دارند. هدف 
اصلی این سیاستها مبارزه با افزایش تورم است. تورمی که 

با نرخ نسبتا میانه ای اقتصاد ژاپن را نیز در برگرفته است.
قیمت هــا در ژاپــن رشــد شــتابان ۲/۱درصــدی بــه خــود 
گرفتند. این امر از سال ۲۰۱۵)۱۳۹۴( تاکنون سابقه نداشته 
اســت. گرچــه براســاس پیش بینی های بانک مرکــزی این رقم 
بــا هدفگذاری هــای ۲ درصــدی ایــن بانــک  در ایــن خصــوص 
چنــدان فاصلــه نــدارد. بــه ویــژه آنکه ژاپــن مــدت طوالنی در 
دوران تــورم منفــی بــه ســر بــرده  اســت. به جهت آنکــه تورم 
به وجود آمده در ژاپن ناشــی از افزایش قیمت مصرف کننده 
انرژی و سایر مواداولیه وارداتی است؛ بانک مرکزی ژاپن این 
تــورم را  ناشــی از فعالیــت پویــای اقتصــادی در جهــت رشــد 
نمی داند. درعین حال از نظر بانک مرکزی ژاپن همین میزان 
از نرخ نســبتا معقول و متناســب با پیش بینی هایش؛ طویل 
المــدت نخواهــد بــود و کاهــش خواهد یافــت. از طرف دیگر 
سقوط ارزش ین، پول ملی ژاپن؛ این نوع تفکر را زیر سئوال 

برده اســت. اســتدالل بانک مرکــزی ژاپــن برای 
جنبه هــای مثبــت ین ارزان اینســت که با این 
ارز می تــوان در بازارهای صادراتی بین المللی 
بــا قــدرت بیشــتری حضوریافــت و در نهایــت 
ایــن امــر بــرای اقتصاد ملــی و رشــد اقتصادی 
مثبت خواهد  بود. درست همانند توفیقی که 
نصیب غول خودروســازی تویوتــا در بازارهای 

بین المللی شده  است.
بدین طریق تبدیل ارزهای بدست آمده 
بــه یــن موجــب تقویــت اقتصــاد از مســیر ســودهای حاصلــه 
می شــود. بنابرایــن بانــک مرکزی نگران تضعیــف این اقتصاد 
فعــال بــا افزایش نرخ های بهره اســت. با اینحال به کارگیری 
ایــن راهبــرد اقتصــادی؛ هزینه های واردات ژاپــن را که عمدتا 
شــامل انرژیهای فســیلی و مواد اولیه می شــود بســیار گران 
کــرده  اســت. ایــن امــر منجــر بــه باالرفتــن تــورم و ایجــاد یک 
زندگی گران برای مردم ژاپن  به ویژه از آغاز جنگ روسیه و 

اوکراین تا کنون شده  است.
ارزش پــول ملــی ژاپــن اخیرا  به پائین حد خود در برابر 
دالر یعنــی۱۳۵/۱۹ یــن در ازای هــر دالر رســیده اســت. ایــن 
کاهش از سال۱۹۹۸)۱۳۷۷( تاکنون بی سابقه است. پس از 
اعــالم سیاســت بانک مرکزی ژاپــن در روز جمعه۱۷ژوئن)۲۷ 
خــرداد( و دادن چــراغ ســبزبرای ادامــه سیاســتهای قبلــی؛ 
ارزش پول ملــی ایــن کشــور همچنــان در همــان حــد پائیــن 
باقــی مانده اســت. یکــی دیگر از عوامل ســقوط ارزش ین در 
برابــر دالر، اختــالف شــدید سیاســت پولــی بانک مرکــزی این 
کشــور با سیاســت پولی بانکهای مرکزی اروپا و آمریکاســت. 
در ایــن کشــورها بــرای مقابلــه بــا تــورم چنــد برابر بیشــتر از 
تــورم موجــود در ژاپن نرخهای  اصلی بهره بانکی را به شــدت 
افزایــش داده انــد. درعیــن حال بانک مرکزی ژاپن نســبت به 
نوســانات بــی رویــه قیمــت ارز نیز هشــدار داده اســت. چند 
روز قبل »هاروهیکو هورودا« رئیس بانک مرکزی ژاپن ضمن 
ابــراز نگرانــی از این موضوع اعالم کرد: »باید ســخت مراقب 
نوسانات بازار ارز باشیم. چراکه نوسانات بی رویه بر اقتصاد 
تأثیر منفی می گذارد. این تأثیر منفی ناشــی  از بی اعتمادی 
فعاالن اقتصادی در پیش بینی های ضروری فعالیت هایشان 

است.«
منبع: روزنامه تریبیون

وضعیت اقتصادی همه کشورها در پی وقوع 
جنــگ میــان روســیه و اوکرایــن بــه وخامــت 
گرائیــده اســت. اما در انگلیــس این بحران با 
افزایش شــدید تورم و کاهش رشد اقتصادی 

بیشتر مشهود است.
افزایــش  از  اجتماعــی  نارضایتی هــای 
قیمــت زندگــی در انگلیــس روزبــه روز بیشــتر 
می شــود. متــرو لنــدن روز ۶ ژوئــن )۱۶ خرداد( 
به دلیل اعتصابات گسترده در اعتراض به این 

وضعیت به حالت فلج درآمد.
بــرای روز ۲۱ ژوئــن )۳۱ خــرداد( نیــز چنیــن اعتصاباتــی 
پیش بینــی شده اســت. ایــن قبیــل اعتصابــات بــرای قطارهای 
بین شــهری نیز در هفته های آینده پیش بینی شــده اســت. 
فعالیتهــا آنهــا بدیــن ترتیــب مختل خواهد شــد. تنهــا نیمی از 
ترددهای معمول اجرا می شود. اتحادیه های کارگری همچنین 
بــرای اعتــراض بــه »بحــران هزینــه ای زندگی« برای روزشــنبه 
۱۸ژوئــن )۲۸ خــرداد( در لنــدن فراخــوان برگــزاری تظاهــرات 

داده اند.
بــه عقیده »فرانــس اُگرِدی« دبیــرکل مهمترین اتحادیه 
از خانواده هــای  بســیاری  بــرای  انگلیــس: »زندگــی  کارگــری 
انگلیســی بسیارســخت شده اســت. پرکردن یک باک ماشــین 
از بنزیــن در حــال حاضــر ۱۰۰ پونــد )۱۱۶یورو( تمام می شــود و 
به همین دلیل اغلب جامعه کارگری با دســتمزدهای کمشان 
بایــد اســتفاده از خودروهــای خــود را بــه فراموشــی بســپارند. 
قیمت های برق و گاز ۲۳ برابر حقوق و دستمزد افزایش یافته 
اســت. بنابر پیش بینی  ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی 
ســال آینده رشــد اقتصادی انگلیس صفر خواهد بود. به جز 
روســیه ایــن بدتریــن موقعیت بــرای این کشــورعضو گروه ۲۰ 

محسوب می شود.« 
ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی در برای کشورهای 
منطقــه یورو درســال ۲۰۲۳)۱۴۰۲( رشــد اقتصــادی۱/۶ درصد 
و برای آمریکا رشــد اقتصادی۱/۲ درصد را پیش بینی می کند. 

اما رشداقتصادی انگلیس صفر خواهد بود. از 
اینــرو موقعیت اقتصادی انگلیس در مقایســه 
با ســایر کشــورها وخیم تر اســت. از یک طرف 
تــورم ۹ درصــدی در مــاه آوریل)فروردیــن( و 
از ســوی دیگــر کاهــش شــدید رشــد اقتصادی 
ایــن وضعیــت ناگــوار را تشــدید کــرده  اســت. 
بــه عقیــده کارشناســان اقتصــادی انگلســتان 
دچــار رکــود اقتصادی شــده اســت. نــرخ تولید 
ناخالــص داخلــی در مــاه مارس)اســفند۱۴۰۰( 
بــه منفــی ۰/۱ درصــد و در ماه آوریل)فروردیــن( به منفی۰/۳ 
درصد کاهش یافت. از این پس اداره آمار انگلیس نرخ تولید 

ناخالص داخلی را ماهانه اعالم می کند.
بانک مرکزی انگلیس برای سه ماه دوم سال کاهش۰/۳ 
درصــدی نــرخ تولید ناخالص داخلی را پیش بینی کرده اســت. 
همه اینها حکایت از ورود این کشور به یک دوره رکود تورمی 
یعنی رکود به همراه تورم ترکیبی می کند. برای مقابله با این 
وضعیــت بانک مرکــزی انگلیس چــاره را در باال بردن نرخ بهره 
خــود می دانــد. بنابرایــن پنجشــنبه ۱۶ژوئــن)۲۶ خــرداد( بــرای 
پنجمین باراز دسامبرگذشته)آذر۱۴۰۰( تاکنون نرخ بهره بانکی 
افزایــش یافــت و بــا افزایــش۰/۲۵ واحــدی بــه ۱/۲۵ درصــد 
رســید. این درحالیســت که ســه نفــر از اعضــای هیئت مدیره 
بانک مرکــزی انگلیس معتقد بودند باید ســرعت افزایش نرخ 

بهره بیشتر باشد و ۰/۵ واحد اضافه شود.
از اول آوریل)۱۲فروردیــن( کــه نرخهــای جدیــد افزایــش 
یافتــه گاز و بــرق به اجرا درآمد بحران زندگی گران برای مردم 
انگلیس آغاز شــد. این افزایش قیمت بی ســابقه بوده اســت. 
صورتحســاب ها تــا ۵۴ درصــد افزایــش یافتنــد. در انگلســتان 
»ســپر تعرفــه ای« وجــود نــدارد. افزایــش قیمــت در بازارهای 
عمــده بــر سراســر ایــن بــازار تأثیــر می گــذارد و دوبار در ســال 
در ماههــای آوریــل و اکتبر)آوریــل و مهــر(  محاســبه و تنظیم 

می شود.
منبع: لوموند
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علی رمضانیان

کارشناســان اقتصادی، پولی و مالی در کنار برخی 
از بانک هــا همــواره بــه موضوع تســهیالت تکلیفی 
انتقاد داشته و آن را به ضرر اقتصاد ملی و سیستم 

بانکی دانسته و آن را فسادآور قلمداد می کنند. 
در مقابــل بســیاری از کارشناســان بانکــی و 
اقتصــادی نزدیــک بــه دولــت معتقدنــد کــه بانک ها 
بــه دلیــل اینکــه بــه اعطــای تســهیالت با ســودهای 
بــاال عــادت کردنــد به تســهیالت تکلیفــی دولت که 

بعضــی حتــی بــا ســود ۴درصــد پرداخــت می شــود، ایــراد می گیرند. 
در حالی که این تســهیالت برای توســعه و افراد کم برخوردار مفید 
اســت. همچنیــن طرفــداران تســهیالت تکلیفی می گوینــد که غالب 
پرداختی این تسهیالت از سوی بانک های خصوصی از محل سپرده 
قرض الحســنه اســت که بانک ها بابت ان ســودی به ســپرده گذاران 
خــود نــداده و رایــگان به دســت آنها رســیده اســت، اما بــرای همین 
ســپرده رایــگان سودســازی می کننــد؛ لــذا بانکهــا به ســود بــادآورده 
از محــل تــورم عــادت دارنــد و این تســهیالت خواب آســوده بانک ها 
را آشــفته می کنــد. ایــن افراد می گویند که بر اســاس گــزارش بانک 
مرکزی در بهمن ۱۴۰۰ مشخص شده است که تنها ۵ درصد از کل 
تسهیالت پرداختی بانک های خصوصی به تسهیالت قرض الحسنه 

اختصاص داشته  است.
امــا ایــن اســتدالل طرفــداران تســهیالت تکلیفی چنــدان قابل 
دفــاع نیســت. چــرا کــه بر خالف ادعــای آنان در قانون بودجه ســال 
جاری همه تســهیالت تکلیفی از محل قرض الحســنه نبوده، بلکه 
بایــد درصــدی از انــواع دیگــر از ســپرده را نیــز به تســهیالت تکلیفی 
اختصــاص دهنــد؛ هرچند که از ســپرده قانونی کم شــده، اما بانک 
مرکــزی معتقد اســت که این مســاله فشــار زیــادی به بانک هــا وارد 
می کنــد. چــرا کــه دولت در الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۱ اعالم کرده که 
بانک ها عالوه بر تمامی سپرده قرض الحسنه باید از ۵۰ درصد دیگر 

سپرده ها نیز تسهیالت تکلیفی پرداخت کنند.

فریاد بانک مرکزی هم درآمد
بــه گــزارش عصــر اقتصــاد، در تبصــره ۱۶ الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ 
تکالیفی برای بانک ها مشــخص شــده که بعضی از تکالیف نســبت 
بــه ســال ۱۴۰۰ تــا دو برابــر افزایــش پیــدا کــرده اســت. بــا مصوبــات 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه در تبصره های ۴، ۱۶ و ۱۸، بانک ها 
امســال موظفنــد در مجمــوع ۱۳۹۲ هــزار و ۷۰۰ میلیــارد تومــان 
تســهیالت تکلیفــی به بخش هــای مختلف اختصاص دهنــد. حدود 
۴۴۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرض الحسنه 
و ۹۵۲ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان از آن نیــز مربــوط بــه تســهیالت 
غیرقرض الحســنه خواهــد بــود. مــواردی از قبیل افزایش تســهیالت 
مســکن و وام ازدواج، پرداخــت وام ۱۰۰ میلیونــی ودیعــه مســکن، 
دیه زندانیان، اشــتغال زندانیان، بیماری های خاص،  بیماران فقیر 
کــه تومــان مالــی درمــان ندارند، صندوق نــوآوری و شــکوفایی، افراد 
مشــمول کمیته امداد و بهزیســتی، اشتغال مشمولین کمیته امداد 
و بهزیستی، خرید جهیزیه و افزایش تسهیالت تولید که در راستای 
جبران کاهش توان خرید شهروندان و مشمولین این تبصره در نظر 

گرفته شده است. 
داد رییــس کل بانــک مرکــزی از ایــن الیحــه درآمــده و زمــان 
بررســی الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ به رهبری نامه ای نوشــته و به موضوع 

تسهیالت تکلیفی انتقاد کرده و خواست که تجدید 
نظــر شــود. در مقابل این اعتــراض رییس کل بانک 
مرکزی، رهبری به مجلس توصیه کردند که شرایط 

بانک ها نیز در نظر گرفته شود.
ســخنگوی رییــس مجلــس در ایــن خصــوص 
گفتــه بــود: »رهبر انقالب پیغامی به مجلس دادند 
و توصیه ای داشتند مبنی بر اینکه دولت و مجلس 
تکلیفــی کــه باالتــر از حــد و تــوان بانک هــا باشــد بر 
روی دوش نظام بانکی نگذارند. بنابراین تصمیم بر 
ایــن شــد تــا در بحــث پرداخــت تســهیالت تکلیفی از ســوی بانک ها 
کمیســیون تلفیق جلســه ای داشــته باشــد و اصالحات الزم در این 
رابطه را داشــته باشــند.« اما در عمل شــاهد تغییر چندانی در این 
خصوص نبودیم و موضوع با جابجایی سپرده قانونی به نوعی حل 

شد.

 وام مسکن؛ مهمترین چالش
تسهیالت تکلیفی 

یکی از مواردی که سبب انتقاد و اعتراض شدید بانک های خصوصی 
شــده پرداخت وام مســکن  از ســوی همه بانک هاســت. جمشیدی، 
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره  گفته 
بود: »یکی از ایرادات قانون گذاری های مجلس در زمینه تسهیالت 
تکلیفی مربوط به پرداخت تسهیالت "جهش مسکن" است که اگر 
بانک هــا آن را بــر اســاس لیســت وزارت راه و شهرســازی پرداخــت 
نکنند، باید ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند، وزارت راه و شهرسازی 
هم تا االن هیچ لیستی به بانک ها ارائه نکرده، اما بانک ها در حال 
پرداخت این میزان مالیات هستند.« او تصریح کرده بود: »اگر همه 
بانک  هــا بــا هــم حداکثر توان خود برای پرداخــت وام  های تکلیفی را 
بگذارنــد، بــاز هم نمی  توانند از عهــده پرداخت آن   بربیایند؛ زیرا این 
تسهیالت بیش از توان بانک  ها تعیین شده و حتی یک ریال منبع 
در ایــن زمینــه برای بانک  ها از ســوی دولــت یا مجلس درنظر گرفته 

نشده است«.
البتــه ناگفتــه نمانــد که بانک ها به دلیل بلندمــدت بودن وام 
مســکن عالقــه ای بــه پرداخت این تســهیالت ارزان نداشــته و از ان 
گریزان هســتند و اعتراض دبیر کانون بانکها  و موسســات اعتباری 
خصوصــی از جنــس نــق زدنهــای معمول صنعــت بانکداری اســت و 

چندان به خود مساله تسهیالت تکلیفی ارتباطی ندارد. 

تسهیالت تکلیفی حتی به یک هدف 
قانونگذار نزدیک هم نشد

یکــی از کارشناســان بانکــی در گفــت و گــو با »عصراقتصــاد« گفت: 
تســهیالت تکلیفی در ســال های گذشــته و حتی قبل از انقالب نیز 
در صنعت بانکداری ایرانی برای اهداف توسعه ای مطرح بوده و بعد 
از انقــالب و زمــان جنــگ نیز پرداخت  شــد. بانک های دولتی و بزرگ 
بــرای بخش هــای صنعتی، توســعه ای و کشــاورزی این تســهیالت را 
پرداخت می کردند. اوج پرداخت تسهیالت تکلیفی در دولت نهم و 
دهم به ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که به خاطر بنگاه های زود 
بازده و مسکن مهر مطرح شد.بخش عمده ای از تسهیالت بانکها با 
این مدل پرداخت شــد.آن زمان موضوع مهم این بود که منابع این 
تســهیالت را چــه مرجعــی تامین کند. دولــت از طریق بودجه تامین 

کنــد یــا بانک هــا از محل ســپرده پرداخت کنند، اما این مســاله حل 
نشد و تسهیالت تکلیفی چنان فشاری به بانک ها وارد کرده بود که 
بانک ها مجبور شدند از بانک مرکزی استقراض کنند و حساب آنها 
منفی شــد و حتی در مقطعی که انتشــار چاپ چک پول در اختیار 
بانکهــا بــود بانکهــا اقدام بــه چاپ پول مــی کردند. بعدهــا راهکاری 
ارائه شد. برای طرح های بزرگ دولتی، منبع از طرف بودجه تامین 
می شــد و اگر ارزی بود از طریق صندوق توســعه ملی اعطا می شــد. 
سال گذشته و امسال نیز با کاهش سپرده قانونی بانکها  می توانند 
از این محل تســهیالت ودیعه اجاره مســکن پرداخت کنند. با وجود 
این، تسهیالت تکلیفی تاکنون به هیچ یک از  اهداف خود نرسیده 
و در محلــی کــه شــارع قانــون در نظــر گرفتــه مصــرف نمی شــود. به 
دلیل اینکه وضعیت اقتصادی در سال های اخیر مناسب نبوده این 
تســهیالت با اهداف غیر توســعه ای مصرف شــده اســت. در حالی 
که هدف اصلی این تســهیالت، رشــد بخش های اســتراتژیک مانند 

کشاورزی بود.

 بخاطر اقتصاد دالل محور
این تسهیالت سم است

ایــن کارشــناس در خصــوص مضــرات ایــن تســهیالت اظهــار کــرد: 
مضــرات تســهیالت تکلیفــی بیــش از نفــع آن اســت. وقتــی در یک 
اقتصــاد معامــالت غیر رســمی اعم از داللــی و زیرزمینی زیاد بوده و 
این معامالت سود باالتری نسبت به کارهای تولیدی دارد، تسهیالت 
رانتی و این گونه بریز و بپاش ها ســر از جاهای مخرب در می آورد. 
بــه عنــوان مثــال زمانــی کــه در دولت نهــم و دهم تســهیالتی که به 
بنگاه های زود بازده و حتی مسکن مهر پرداخت شد سر از  فضای 
داللی بازار مستغالت دراورده و منجر به افزایش چندبرابری  قیمت 
زمین و مســکن شــد. در حالی که قبل از آن بسیاری از کارشناسان 
معتقد بودند که افزایش قیمت زمین و مســکن تابعی از نوســانات 
ارز در کشــور و کاهــش ارزش ریــال بــود. امــا در ایــن دوره به خاطر 
همیــن تســهیالت تکلیفــی در قالب مســکن مهر بیــش از ۱۲۰ هزار 
میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده شد که با توجه به ضریب 
فزاینده ان زمان یک فاجعه پولی و اقتصادی بود. بنابراین این مدل 

تامین مالی تبعات دارد. 

تسهیالت تکلیفی فسادآور است
او افــزود: یکــی دیگــر از موارد مهــم خالف عدالت توزیعی در جامعه 
بوده و فســادآمیز بودن این تســهیالت اســت. بسیاری از افرادی که 
رانــت ویــژه دارنــد و به دنبال پول مفت می گردند از این تســهیالت 
بهــره بــرده و در مقابــل ایــن منبــع مالــی عظیــم دریافت شــده را در 
جــای دیگــری هزینه می کنند و یکی از موارد مهم ســرمایه گذاری در 
مســتغالت و ملک اســت. اما مســاله مهمی که بانکها را از ان فراری 
می دهد مســاله معوقات این تســهیالت اســت. تا جایی که از ســال 
۱۳۸۸ تاکنون بر اســاس آن تســهیالت تکلیفی معوق در سیســتم 
بانکــی وجــود دارد و هنــوز اصــل پــول برگشــت داده نشــده اســت. 
در حالــی کــه اطــالع داریم که بســیاری  از پول آن تســهیالت، ملک 
خریدنــد و آن ملــک چندین برابر رشــد کــرده ولی همچنان به دلیل 
رانتی که دارند چندین هزار میلیارد تومان را صاحب شده اما اصل  

وام خود را همچنان بر نمی گرداند.

فقط رانت جوها طرفدار این طرحند
این کارشناس، علت تداوم تصویب چنین طرح هایی در هر دولتی 
گفت: این طرح در ایران یک طرح شکست خورده است. البته اینکه 
در برخــی از بخــش هــا ماننــد ازدواج و خریــد مســکن و غیره دولت 
خود را موظف می داند که اقدام حمایتی  از جامعه بکند کامال قابل 
درک اســت اما اینکه دامنه این گســتره را چنان وســیع می کنند که 
فساد آور می شود، قابل درک نیست. شاید علت مصوب شدن این 
طــرح پــر ایــراد در همــه دولت ها رانتی اســت که در این تســهیالت 
پنهان است. افراد ذی نفوذ برای تصویب چنین طرحی البی می کنند 

آنها از این سفره پربرکت سهم زیادی دارند.

گیم فای )GameFi( چیست؟ 
امیررضا مجاوری

گیــم فــای )GameFi( یکــی از پرتکرارتریــن عبارات 
بــازار ارزهــای دیجیتــال و صنعــت بالک چیــن در 
سال های قبل بوده است. رشد حوزه گیم فای در 
ســال های اخیــر به حــدی بوده که حتــی تنه به تنه 
ارزهــای دیجیتــال بزرگــی ماننــد بیــت کویــن نیــز 

می زند. 
امــا ســؤال اساســی ایــن اســت کــه گیــم فای 
)GameFi( چیســت و چــه نقشــی را در بــازار رمــز 

ارزها ایفا می کند؟ 
در این مطلب قصد داریم شما را به طور کامل با حال و هوای 
پروژه هــای بــازی که در صنعت بالک چین ســروصدای زیادی به راه 

انداخته اند، آشنا کنیم. تا پایان همراه باشید. 

گیم فای )GameFi( چیست؟ 
فناوری بالک چین به هر صنعتی که ورود می کند، تغییرات اساسی 
در آن ایجــاد بــه وجــود می آورد. صنعت گیمینــگ نیز از این قاعده 
مســتثنا نبــوده و با عرضــه بازی های بالک چینی، معــادالت در این 

حوزه دست خوش تغییرات جدی شده است. 

سالهاســت کــه عالقه مندان صنعت گیمینگ 
بــه دنبــال راه هایــی بــرای درآمدزایی از محــل بازی 
کــردن هســتند. بازی های بالک چین دسترســی به 

این خواسته را امکان پذیر کردند. 
بگذارید بحث را از معنای کلمه GameFi پی 
 Game بگیریم. این عبارت حاصل ترکیب دو کلمه
و Finance اســت که به ترتیب در زبان فارســی با 
نام بازی و امور مالی ترجمه می شوند. بنابراین در 
پاسخ به این سؤال که گیم فای چیست، باید این 
طور بیان کنیم که به بازی های بالک چین با قابلیت کسب درآمد 

اشاره دارد. 
انجــام  ازای  بــه  گیمرهــا  حــوزه،  ایــن  بازی هــای  قالــب  در 

مأموریت ها و موفقیت در مسابقات، پاداش دریافت می کنند. 
 NFT یــا توکن هــای پاداش هــا در قالــب ارزهــای دیجیتــال 
پرداخــت می شــود. در ادامــه افــراد می تواننــد پاداش هــای خــود را 
در مارکت هــای اختصاصــی بــه فــروش برســانند و بــه ایــن ترتیــب 

درآمدزایی کنند. 
ایــده کســب درآمــد از بازی هــای بالک چینــی مــورد اســتقبال 
قــرار گرفتــه اســت، بــه طــوری که هــر چند بازی هــای این حــوزه با 

جذابیت های بصری کنسول های بازی مشهور فاصله زیادی دارند؛ 
امــا روزبــه روز بــر تعداد گیمرهای فعال در اکوسیســتم گیم فای در 

حال افزایش است. 

روش های پرداخت پاداش در گیم فای 
همان طور که اشاره کردیم، گیمرها با پشت سرگذاشتن موفقیت 
دریافــت  پــاداش  بالک چینــی،  بــازی  درون  مأموریت هــای  آمیــز 
می کنند. در بازی های سنتی نیز ممکن است پاداش ها و امکاناتی 
در اختیار کاربران قرار بگیرند؛ اما نباید فراموش کرد که تمام این 
جوایز در همان بازی معنا پیدا می کند و امکان درآمدزایی از آن ها 

وجود ندارد.
 پرداخت پاداش در بازی های بالک چینی به دو شــکل انجام 

می پذیرد که عبارت اند از: 

 NFT 1. توکن های
توکن هــای NFT یــا غیــر قابــل تعویض، نــوع خاصــی از دارایی های 
دیجیتــال هســتند کــه برای اثبــات مالکیت معنوی افــراد در دنیای 
مجــازی ابــداع شــده اند. درون بازی هــای بالک چینــی المان هــای 
مختلفــی وجــود دارنــد که در قالــب توکن های غیــر قابل تعویض، 
تحت مالکیت افراد قرار می گیرند. به عنوان مثال قطعات مختلف 
زمین، سالح ها، آواتارها و ... در بازی ها با استفاده از این توکن ها 

در اختیار افراد قرار می گیرند. 

گیمرهــا می تواننــد امــوال تحــت مالکیــت خــود در بازی هــای 
بالک چیــن را در بازارهــای خریــد و فــروش توکن هــای NFT عرضــه 
کننــد. بســته بــه نــوع بازارها امکان خریــد و فروش با اســتفاده از 

ارزهای فیات یا رمز ارزها وجود دارد. 

2. پرداخت رمز ارز 
در مــواردی شــاهد هســتیم کــه پرداخــت پاداش هــای گیمرهــا بــه 
صــورت مســتقیم در قالــب ارزهــای دیجیتــال صورت می گیــرد. به 
عنــوان مثــال در پــروژه بازی بالک چینــی، توکن اختصاصی تعریف 
می شود. سپس کاربران در ازای کسب موفقیت در مراحل مختلف 

بازی، تعداد مشخصی از این توکن ها را پاداش می گیرند. 
امکان خرید و فروش این توکن ها در صرافی هایی که از آن ها 
پشتیبانی می کنند، وجود دارد. در کنار این موارد روش های دیگری 
ماننــد شــرط بندی و قــرض دادن نیــز برای کســب درآمــد در برخی 

بازی های بالک چینی تعریف شده اند. 

راه ورود به دنیای گیم فای چیست؟ 
تا اینجا بررسی کردیم که گیم فای چیست. اگر ایده کسب درآمد 
از بــازی کــردن )Play to Earn( بــرای شــما هــم جــذاب اســت، باید 
بدانید که کار چندان دشــواری برای قدم گذاشــتن در اکوسیســتم 
گیم فای ندارید. در حال حاضر هزاران بازی بالک چینی در ژانرها 
و موضوعات مختلف در دسترس شما هستند. به طور کلی برای 

ورود به هر کدام از این بازی ها باید ۳ مرحله را پشت سر بگذارید. 

1. انتخاب کیف پول رمزنگاری 
اولیــن قــدم برای ورود به اکوسیســتم گیم فای، در اختیار داشــتن 
یک کیف پول رمزنگاری سازگار با بازی های بالک چینی است. برای 
برخــورداری از جوایــز یــا خریــد و فــروش آیتم هــا و امکانــات درون 
بازی ها باید کیف پول رمزنگاری خود را به بالک چین بازی متصل 
کنید. انتخاب کیف پول باید متناسب با نوع بازی صورت بگیرد؛ اما 
در حالت کلی دو کیف پول متامسک )MetaMask( و تراست والت 
)Trust Wallet( بــا بخــش عمــده ای از بازی های بالک چین ســازگار 
هســتند. مرجــع اصلی بــرای انتخــاب بهترین کیف پول هــر بازی، 

سایت اختصاصی آن است. 

2. اتصال کیف پول رمزنگاری به بازی 
در زمــان اتصــال کیــف پــول رمزنــگاری بــه بــازی بایــد دقــت کنیــد 
کــه فریــب کالهبــرداران را نخوریــد. حتمــا از اصلــی بــودن نســخه 
وب ســایت بــازی اطمینــان حاصــل کنیــد. هــر یــک از بازی هــای 
بالک چینــی دســتورالعمل خاصی برای اتصال کیــف پول در اختیار 
گیمرهــا قــرار دهند. بــه نوعی می توان این طــور ادعا کرد که کیف 
پول رمزنگاری شما بعد از اتصال به بازی، نقش حساب کاربری تان 

را در محیط آن بازی ایفا می کند. 
ادامه در صفحه 5

در سایت روزنامه بخوانید:

در صفحه اینستاگرام پیگیری کنید

 برخی از وام های تصریح شده
در تبصره 16 قانون بودجه سال 1401

مبلغ وام سازمان
)میلیارد ریال(

60000بسیج سازندگی
20000ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد70درصد و بهزیستی30درصد

5000دیه زندانیان
20000دانشجویان بی باعت کمیته امداد و بهزیستی

5000اشتغال زندانیان
20000بیماری های خاص

20000بیماران فقیرو زندانیان  و غیره
25000وام قرض الحسنه برای بنیادشهید و ایثارگران

620000برای اشتغال استانها
50000صندوق نوآوری و شکوفایی و دانش بنیان

250000کمیته امداد اشتغالزایی
100000بهزیستی اشتغالزایی

1020000اشتغالزایی از طریق بانکهای عامل
30000جیهزیه با معرفی ستاد فرمان اجرایی امام

2ودیعه خرید مسکن20ساله برای 

مانده تسهیالت اعطایی بانک های خصوصی به تفکیک عقود اسالمی)میلیاردریال(
درصد تغییر به اسفند99سهم از ماندهبهمن 1400اسفند 1399شرح

3877.34788.710023.5جمع مانده تسهیالت بانک های تخصصی
200.7248.45.223.8قرض  الحسنه

8.710.80.224.1مضاربه
18.832.90.775سلف

582.9874.918.350.1مشارکت مدنی
313.3419.48.833.9جعاله

16811810.137.87.7فروش اقساطی
568.3762.515.934.2مرابحه

0000استصناع
120.3161.53.434.2اجاره به شرط تملیک

29.435.20.719.7مشارکت حقوقی
8.18.70.27.4سرمایه گذاری مستقیم

345.8424.38.922.7سایر

مصیبت تکالیف سنگین دولت 
برای نظــــام بانــکی
اوج پرداخت تسهیالت تکلیفی در دولت نهم و دهم به ریاست جمهوری 
احمدی نژاد بود که به خاطر بنگاه های زود بازده و مسکن مهر مطرح شد

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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جزئیات قیمت کاالهای اساسی 
در روزهای پایانی خرداد

بررســیوضعقیمتکاالهایاساســیواقالمضروری
خانواردرروزهایپایانیخرداد۱۴۰۱حاکیازافزایش
قیمــتمــرغ،برنــجایرانــیوتــداومکمبــودربگوجــه

فرنگیاست.
در ایــن راســتا یکــی از مغــازه داران بــه مهــر گفــت: 
شــرکت های تولیــدی منتظــر تعییــن قیمــت رب گوجــه 
فرنگــی از ســوی ســتاد تنظیــم بازار هســتند و به همین 

دلیل عرضه آن را کاهش داده اند.
بر اســاس این گزارش قیمت گوشــت گوساله نیز حدود 
۲۰ هــزار تومــان کاهــش پیــدا کــرده امــا نمــودار قیمــت 

گوشت گوسفندی روند صعودی را طی کرده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری 
مرغداران گوشتی: قیمت مرغ 

 زنده با ارز نیمایی کیلویی
۴۵ هزار تومان تمام می شود

مدیرعامــلاتحادیهسراســریمرغدارانگوشــتیایران
قیمــتتمامشــدهمــرغزنــدهرابــاارزنیمایــیکیلویــی
۴۵هــزارتومــانعنــوانکــردوگفــتکــهبــاتوجــهبــه
تامیننهادههایطیورباارزنیمایی،ازدوهفتهدیگر
مــرغزنــدهبایدبــانرخنیماییدربازارعرضهشــوددر
غیــراینصــورتباضررهنگفــتتولیدکنندگانروبرو

خواهیمشد.
حبیــب اســدهللا نژاد در گفت وگــو بــا ایرنــا، دربــاره 
وضعیــت تولیــد مــرغ زنــده و بــازار این محصــول افزود: 
جوجه ریــزی بعد از ۲۱ اردیبهشــت  بــا ارز نیمایی صورت 
گرفته اســت، بنابراین مرغ زنده و گوشــت مرغی که از 
یــک هفتــه دیگــر وارد بازار می شــود، بــا ارز نیمایی باید 

محاسبه شود.
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران گوشــتی 
اظهــار کــرد: اکنــون قیمــت مــرغ زنــده در بــازار به طــور 
متوســط حــدود ۳۰ هزار تومان خریداری می شــود، این 
بــدان معناســت کــه تولیدکنندگان مــا روی هر کیلوگرم 
مــرغ حداقــل ۱۵ هــزار تومــان ضــرر می دهنــد، درحالــی 
کــه قیمــت واقعی مرغ زنده بدون احتســاب ســود برای 
تولیدکنندگان ۴۵ هزار تومان و با احتساب سود اندکی 

۴۹ هزار تومان است.
وی تصریــح کــرد: بــا توجه به قیمت های دســتوری 
و مصــوب گوشــت مرغ برای مصرف کنندگان، شــاهدیم 
کــه بــا وجــود افــت قیمــت مرغ زنــده، نرخ گوشــت مرغ 
گرم در بازار کاهش نمی یابد؛ به طوری که هفته گذشته 
قیمت مرغ زنده کیلویی ۲۸ هزار تومان بود ولی قیمت 
گوشــت مرغ گرم در بازار بین ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان به 

فروش می رسید.
اســدهللا نژاد گفــت: ایــن موضــوع بــرای یــک واحد 
تولیدکننــده ۴۰ هزارتایــی نزدیــک ۱.۵ میلیــارد تومــان 
خســارت اســت کــه بیــش از یک دوره تســهیالتی اســت 
که دولت قصد دارد این روزها به تولیدکنندگان بدهد؛ 
یعنــی رقــم زیــان تولیــد از رقم تســهیالت بیشــتر اســت 
و ایــن تســهیالت تبدیــل بــه بدهــی غیرقابــل پرداخــت 
مرغــداران بــه بانک هــا خواهــد شــد و عمــالً کمکــی بــه 

مرغدار نیست.
این مقام صنفی با اشــاره به اینکه مرغ زنده را از 
تولیدکننــدگان ارزان می خرنــد و گوشــت مرغ در بازار با 
قیمت های نامتناســب به فروش می رســد، گفت: اینکه 
مــرغ زنــده را کیلویــی ۳۰ هزار تومــان از مرغدار بخرند، 
امــا در بــازار ۵۰ هــزار تومــان بفروشــند، یعنــی اینکــه  
نظارتی روی بازار صورت نمی گیرد؛ زیرا قیمت مرغ گرم 
در بازار باید تابعی از قیمت مرغ زنده باشــد که عموماً 

این گونه نیست.
وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر عرضــه و تقاضــا 
باعــث شــده گوشــت مــرغ گــرم در بــازار کمتــر از نــرخ 
مصوب باشد، ولی هنوز نرخ دقیق مصوب مرغ زنده از 

سوی دولت تعیین نشده است.
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران گوشــتی 
افــزود: در شــرایط فعلــی بازار گوشــت مــرغ تابع قیمت 
مــرغ زنــده نیســت، زیــرا دولــت در پــی اصــالح نظــام 
یارانــه ای قیمــت گوشــت مــرغ را بــرای عمده فروشــی و 
مصرف کننده اعالم کرده است، اما هنوز قیمت مصوب 
مــرغ زنــده بــرای تولیدکننــدگان تعیین و مصوب نشــده 
است. همین امر نگرانی هایی را برای بخش تولید ایجاد 

کرده است.
اســدهللا نژاد اظهــار کــرد: بــا توجه به اصــالح نظام 
از  حمایــت  بــرای  دولــت  می رســد  نظــر  بــه  یارانــه ای، 
تولیدکننــده و مصرف کننــده بایــد قیمــت مــرغ زنــده را 
واقعــی کنــد، زیــرا طبق آنچــه در قرارگاه امنیــت غذایی 
مطرح شــد بر اســاس آنالیزها قیمت هر کیلوگرم مرغ 
۴۹ هــزار تومــان تمام می شــود که این رقــم مورد توافق 

قرار گرفته است.
وی افــزود: انتظــار ما این اســت کــه دولت از محل  
اصــالح نظــام یارانه ای که مجلس معادل ریالی مبلغ  ۹ 
میلیــارد دالر ) معــادل ریالــی( را در اختیــار دولــت قــرار 
داده، از صنعــت حمایــت کنــد، به طوری که از این محل 
یــا مابه التفاوتــی  به صورت نقدی در اختیار بخش تولید 
قــرار دهــد یا اینکه مبلغــی را به تجار بدهد تا ۴٠ تا ۵٠ 
درصــد نهــاده با قیمــت قدیم عرضه شــود و جلوی زیان 

مرغدار گرفته شود.
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران گوشــتی 
اضافه کرد: واحدهای مرغداری که از ۲۱ اردیبهشــت  به 
بعــد جوجه ریزی داشــته اند با وجود پاییــن بودن قیمت 
مرغ زنده دچار خســارت خواهند شــد که باید برای آنها 
چاره ای اندیشــیده شــود و راه حل پیشنهادی هست که 

ارائه شده است.
اســدهللا نژاد تصریح کرد: برخی از تولیدکنندگانی 
کــه قبــل از اصــالح نظــام یارانــه ای جوجه ریزی داشــتند 
و اکنــون مرغشــان آمــاده عرضــه به بازار اســت با وجود 
اینکه مشــمول دریافت نهاده با ارز ترجیحی می شــدند، 
امــا هنــوز نهــاده خــود را دریافــت نکرده انــد؛ همچنیــن 
برخــی از تولیدکننــدگان نهاده هایشــان مربوط به بهمن 
و اســفندماه ســال ۱۴۰۰ اســت کــه هنــوز نهــاده خود را 

نگرفتند.
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 فروش تخم مرغ
به ۵۰ درصد زیر نرخ واقعی

رئیــسهیــاتمدیــرهاتحادیــهمرغــدارانمیهــنگفــت
کــهفرســتادنمرغهایمادرتخمگذاربهکشــتارگاهها
بســیار تخممــرغ تولیدکننــدگان وضــع و شــده آغــاز

نگرانکنندهاست.
حمیــد کاشــانی در گفت وگــو بــا ایلنــا بــا اشــاره به 
بالتکلیفــی صــادرات تخم مــرغ بــه افغانســتان، گفــت: 
بنــا بــر ایــن بــود کــه عــوارض گمرک تخــم مــرغ خوراکی 
ظرف ۳۵ روز گذشته از سوی وزارت کشاورزی و صمت 
بــه گمــرکات اعــالم شــود اما هنــوز ابالغیه ای به دســت 
گمرک از سوی دفتر معاونت اول رئیس جمهور نرسیده 
است و این احتمال وجود دارد محموله هایی که در مرز 

افغانستان هستند فاسد شوند.
ایــن فعــال اقتصــادی با بیــان اینکه حــذف عوارض 
صادراتــی باهــدف خــروج تخم مرغ مازاد از کشــور وضع 
شــده اســت، افزود: اگر روند صادرات تخم مرغ تسهیل 
نشــود زیان هــای جــدی متوجــه مرغــداران می شــود بــه 
نظر می رســد تولیدکنندگان تخم مرغ رها شــدند و باید 
امیدوارم باشیم شرایط تا ۲ ماه آینده بهبود پیدا کند.

وی بــا بیــان اینکــه تخم مــرغ ۵۰ درصــد زیــر نــرخ 
قیمــت واقعی بفروش می رســد، گفت: مرغداران مانده 
طلب هــای نهاده هــا از تاریــخ ۲۱ اردیبهشــت را دریافــت 
از  مرغــداران  نهــاده  طلــب  تکلیــف  هنــوز  و  نکرده انــد 

شرکت های وابسته به دولت مشخص نشده است.
رئیــس هیــات مدیره اتحادیه مرغــداران میهن اذعان کرد: 
فرماندهــی واحــدی در بخش مدیریت کشــور وجود ندارد 
از ایــن رو بودجــه در اختیــار وزارت کشــاورزی قــرار داده 
نمی شود که بتواند در این زمینه تصمیم گیری و اجرا کند.
کاشانی با بیان اینکه تخم مرغ مازاد تولیدکنندگان 
از ســوی شــرکت پشــتیبانی امور دام خریداری می شــود 
امــا دولــت در قبــال خریــد پولــی بــه مرغــداران پرداخت 
نکــرده اســت، گفــت: خریــد حمایتــی به خریــدی اطالق 
می شود که دولت محصول و کاال را با قیمت مصوب از 
تولیدکننــدگان خریــداری و در قبــال آن پولش را در یک 
بازه زمانی مشــخص پرداخت کند اما هنوز دولت پولی 

به مرغداران تحویل نداده است.

 محدودیت های سفر
به گرجستان لغو شد

گرجســتانمحدودیتهــایکرونــاهنــگامورودبــهاین
کشــورراکــهشــاملارائــهکارتواکســنویــاگواهــی

منفیآزامیشPCRبود،لغوکرد.
بــه گــزارش ایســنا، دولــت گرجســتان اعــالم کــرد: 
شــهروندان این کشــور و اتباع کشــورهای خارجی که از 
مســیرهای هوایی، زمینی و دریایی به گرجســتان ســفر 
می کنند، دیگر الزم نیست گواهی واکسیناسیون کووید 

یا نتیجه منفی آزمایش PCR را نشان دهند.
ایــن مقــررات از تاریخ ۱۵ ژوئــن ۲۰۲۲ برابر با ۲۵ 
خردادمــاه ۱۴۰۱ از ســوی دولــت گرجســتان برقرار شــده 
اســت. هرچند، ممکن اســت شرکت های هواپیمایی که 
در مسیر این کشور پرواز دارند، همچنان محدودیت ها 

و مقررات خود را حفظ کرده باشند.
گرجســتان از جملــه کشــورهایی بــود کــه بــا وجود 
همه گیــری کرونــا، پــس از یــک دوره قرنطینــه، مرزهای 
خــود را خیلــی زود بــه روی مســافران بین المللــی که دو 
دز کامــل واکســن کرونــا را تزریق کرده بودنــد، باز کرد؛ 
شــهروندان همــه کشــورها کــه از مرزهــای هوایــی وارد 
گرجســتان می شــدند، در صــورت ارائــه ســند کامــل )دو 
دوز( واکسیناســیون  کوویــد در ایســتگاه های بازرســی 
می توانســتند وارد این کشــور شــوند. گرجستان یکی از 
پرسفرترین مقاصد ایرانی ها به شمار می آید که از سال 

۲۰۱۶ با ایران لغو روادید کرده است.

مرز زمینی عراق بدون 
دریافت ویزا برای زائران 

عتبات باز شد
ویزایســفرزمینیبهعراقبهصورترســمیبرداشته
شــدوزائرانمیتواننددرقالبکاروانهایزیارتیاز

طریقمرززمینیبهاینسفرمعنویمشرفشوند.
بــه گــزارش فارس، پس از وعده وزیر کشــور عراق 
بــرای بازگشــایی مرزهــای زمینــی و برقــراری ســفرهای 
زمینی عتبات بدون ویزا، گزارش ها حاکی از لغو روادید 

سفر زمینی عراق است.
بر همین اســاس، از ســاعت ۱۰ صبح امروز برخی 
از نیروهــای امنیــت عــراق بــا حضور در مرزهــای زمینی، 
موقعیت را برای تشــرف زائران عتبات از طریق مرزهای 
زمینــی فراهــم کردند. البته با توجه به اینکه قرار اســت 
سفرهای زمینی به عتبات فقط در قالب کاروان زیارتی 
از ســوی ســازمان حج و زیارت باشد، هنوز سازمان حج 
و زیــارت به عنوان متولی اعزام ها ثبت نام از متقاضیان 

را آغاز نکرده است.
با این وجود، عراقی ها از روزگذشــته برای تشــرف 
زائــران ایرانــی بدون ویزا اعالم آمادگی کرده اند و رســماً 
مــرز زمینــی عراق پس از ۲۷ مــاه روی زائران عتبات باز 

شده است.
وزیــر کشــور عراق در ســفر بــه ایران حــدود ۱۰ روز قبل 
از برقراری ســفرهای زیارتی به عتبات از طریق مرزهای 
زمینــی خبــر داده بــود و قــرار بود که هفته گذشــته این 
ســفرها از ســرگرفته شــود. امــا ســیدصادق حســینی، 
رئیــس ســازمان حــج و زیارت گفته بود که ســفر عتبات 
از هفتــه جــاری آغاز  می شــود و روزانه بیــش از ۲ هزار 

و ۵۰۰ ایرانی از مرزهای زمینی عازم عراق می شوند.
ســفر زمینــی بــه عــراق از اســفند ۹۸ متوقــف شــده بود و 
افرادی در صورت داشتن ویزای عراق یا موافقتنامه، امکان 
عبــور از مرزهــا را داشــتند. امــا اکنــون بــا لغو ویــزای عراق 
بــرای ســفرهای زمینی، تشــرف زائــران به عتبات ســهولت 
می یابد. البته ویزای سفرهای هوایی به عراق نیز از اوایل 
آبان  لغو شــده بود و از آذر ســفرهای زیارتی به عتبات به 
صورت هوایی در ایام کرونا آغاز شد و هم اکنون نیز همه 

سفرهای زیارتی به صورت هوایی انجام می شود.
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بنابــراعــالمرئیسانجمــنصنایعشــوینده،
موضــوع ایــن در بهداشــتی، و آرایشــی
از حمایــت ســازمان نهایــی تصمیمگیرنــده
اســت مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان
کــهبراســاستصمیــمآنهــااقــالمشــویندهتا
۱۵درصــدافزایــشقیمــتراداشــتهکــهاز

روزپنجشنبهاعمالشدهاست.
در روزهالــی اخیــر شــاهد نابســامانی و 
اخبــار ضــد و نقیــض در مــورد نحــوه و میــزان 

افزایــش قیمت مواد شــوینده بودیــم بطوریکه 
رئیــس اتحادیــه عمده فروشــان موادشــوینده و 
پاک کننــدگان بــه ایلنا گفت کــه انجمن صنایع 
شــویندگان بــا توجــه بــه بــاال رفتــن هزینه های 
ســربار، نــرخ ارز و مشــکالت در تامیــن مــواد 
اولیــه تقاضــای افزایش ۳۰ تــا ۸۰ درصدی نرخ 
مــواد شــوینده را کردنــد اما ســازمان حمایت با 
ایــن تقاضا موافقت نکــرد. تقاضای این انجمن 
بــرای افزایــش نرخ مواد شــوینده به این شــرح 

اســت؛ افزایــش ۷۰ درصدی نرخ موادشــوینده 
دستی، افزایش ۶۵ درصدی نرخ مواد شوینده 
ماشــینی، افزایــش ۶۰ درصــدی نــرخ مایعــات 
دستشــویی و ظرفشــویی، افزایش ۵۰ درصدی 
شــوینده،  محصــوالت  ســایر  و  شــامپو  نــرخ 
افزایش ۸۰ درصدی نرخ صابون و خمیردندان.
از همیــن روی بختیــار علم بیگی، رئیس 
انجمن صنایع شــوینده، آرایشی و بهداشتی، 
در مــورد میزان افزایش قیمت اقالم شــوینده 

گفــت: در ایــن موضــوع تصمیم گیرنــده نهایی 
ســازمان حمایــت از تولیدکننــدگان و مصــرف 
کنندگان است که براساس تصمیم آنها اقالم 
شوینده تا ۱۵ درصد افزایش قیمت را داشته 

که از روزپنجشنبه اعمال شده است.
وی افــزود: البتــه قــرار شــد کــه بررســی 
نهایــی صورت بگیــرد و االن تولیدکنندگان در 
حــال مذاکره با دولت هســتند تــا قیمت مواد 

اولیه تعدیل شود.

بــهگفتــهرییــساتحادیهتاالرهــایپذیرایی،
بــهدلیــلورشکســتگیهــایعظیمــیکــهدر
ایــنبخــشطیدورانشــیوعکرونارخداد،
بعــدازواکسیناســیونعمومیاینســالنها
بــهآرامــیروندبازگشــتبهمــدارفعالیترا

طیمیکنند.
بــه گــزارش ایرنــا، از اســفند ســال ۹۸ 
بیمــاری نوظهــوری موجــب ایجــاد محدودیــت 
و ممنوعیــت در فعالیت هــای عــادی زندگــی 
روزانــه شــد کــه نــه تنهــا ایــران بلکه جهــان را 

تحت تاثیر خود قرار داد.
کوویــد ۱۹ با ســرعت شــیوع بــاال و مرگ 
و میــر ناشــی از آن زندگــی را مختــل و کســب 
و کارهــای مختلــف را دچــار مشــکالت فراوان 
کرد زیرا برای کنترل این بیماری تعطیلی های 
فراوانــی و طوالنــی مدتــی اجرا شــد که در پی 

آن درآمدها تحت تاثیر قرار گرفت.
کرونــا  بــه  شــدن  مبتــال  از  دوری  بــرای  مــردم 
بیشــتر  و  دادنــد  کاهــش  را  خــود  ترددهــای 
خریدهــا محــدود به فضــای اینترنتی و خریدها 
در فضای مجازی شد، به همین دلیل آرام آرام 

اقتصاد کشورها دچار مشکالت فراوان شد.
پــس از گذشــت یــک ســال و بحران های 
فــراوان در جهــان، واکســن این ویــروس برای 
ایمنی عمومی کشــف شــد و از اســفند ســال 
۹۹ نخستین محموله های واکسن کرونا برای 

واکسیناسیون کادر درمان وارد کشور شد اما 
این پایان ماجرا نبود.

بــا وجود ســرعت واکسیناســیون جهانی 
و ایمنــی مردم در مقابل آن،  واردات واکســن 
کرونــا بــه ایــران بــه آهســتگی انجام می شــد، 
بــه همین دلیل تنها قشــر اندکــی از مردم که 
شــامل کادر درمــان و گروه هــای پرخطــر در 
مقابــل ایــن بیماری بودند واکســن را دریافت 

کرده بودند.
مرداد سال ۱۴۰۰ آیت هللا سید ابراهیم 
رییســی بــه عنــوان رئیــس جمهــوری دولــت 
ســیزدهم سکان کشــور را به دست گرفت به 
ســرعت بــا دریافت رای اعتمــاد کابینه خود از 
مجلس شورای اسالمی کار خود را آغاز کرد.

رئیــس جمهوری واکسیناســیون عمومی 
را اولویــت کشــور قــرار داد و با دســتوراتی به 
وزرا و نهادهــای مربوطــه، خواســتار ســرعت 
بخشــیدن بــرای کنتــرل ایــن بیمــاری شــد تــا 
بــا ایجــاد ایمنــی برای مردم، کشــور به مســیر 

اصلی اقتصادی خود بازگردد.
بخشــی  ســرعت  و  واردات  افزایــش  بــا 
کوتاه تریــن  در  عمومــی،  واکسیناســیون  بــه 
مقابــل  در  جامعــه  قشــرهای  تمــام  زمــان 
چرخــه  و  شــدند  ایمــن   ۱۹ کوویــد  ویــروس 
شــیوع ایــن بیمــاری کاهــش یافــت، بــه ایــن 
ترتیــب بــا بازگشــتن زندگی عادی بــه جامعه، 

مشــاغل مختلف بار دیگر به چرخه اقتصادی 
بازگشتند.

کرونــا  دوران  در  کــه  اصنافــی  از  یکــی 
تاالرهــا  شــدند  متحمــل  را  بســیاری  آســیب 
و ســالن های پذیرایــی بودنــد کــه بــر اســاس 
و  کرونــا  دوران  در  شــده،  اعــالم  آمارهــای 
تعطیلــی تجمــع هــا بیــش از ۴۰ هــزار نفر در 

این بخش بیکار شدند.
همچنین بیش از ۵۰ درصد سالن ها به 
دلیل عدم توان در پرداخت اجاره بها و حقوق 
کارگــر ورشکســته شــده و مجبــور بــا تعطیلی 

تاالرها خود شدند.
در همیــن راســتا، خســرو ابراهیمی نیــا، 
رئیــس اتحادیه تاالرهای پذیرایی در گفت وگو 
از  نیمــی  از  بیــش  اینکــه  بیــان  بــا  ایرنــا  بــا 
ســالن داران تعطیــل شــده اند، تصریح کرد: با 
شــیوع ویروس کرونا در کشور، فضاهایی که 
تجمــع در آنهــا شــکل می گرفــت بــرای کنتــرل 

انتشار ویروس بسته شدند.
وی افزود: بسته شدن تاالرهای پذیرایی 
دســتورالعمل های  تمــام  رعایــت  وجــود  بــا 
بهداشــتی بــرای مراقبــت از حاضــران، موجب 
ورشکســتگی و بــه دنبــال آن تعطیلــی کامــل 

این مراکز شد.
ابراهیمی نیــا خاطرنشــان کــرد: بســیاری 
از ایــن واحدهــا اســتیجاری بودنــد و بــه دلیل 

طوالنی شــدن زمان ویروس کرونا تا دوســال 
پرداخت ها دچار تعویق شــد و بخشــی از این 

کسب و کار از بین رفت.
پذیرایــی  تاالرهــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مختلــف  شــغل های  از  مجموعــه ای  شــامل 
واکسیناســیون  از  بعــد  کــرد:  تصریــح  بــود، 
عمومــی روند بازگشــت به مــدار فعالیت آغاز 
شــده اســت اما به دلیــل طوالنی بــودن زمان 
مختلــف  بخش هــای  در  مشــاغل  گــردآوری 

سالن های پذیرایی سرعت آهسته ای دارد.
وی با بیان اینکه واکسیناســیون عمومی 
بــرای کرونــا بــر آغــاز بــه کار دوبــاره تاالرهــای 
پذیرایــی تاثیرگــذار بوده اســت، تاکیــد کرد: با 
رفــع و رجوع ســختی ها و مشــکالت ناشــی از 
محدودیت هــا و ممنوعیت هــا حدود ۱۰ درصد 
از ایــن مشــاغل بازیابــی شــده اند و امیــدوار 

هستیم که به زودی بهبودی حاصل شود.
دز  ســه  از  بیــش  تزریــق  بــه  توجــه  بــا 
واکســن و تجربــه صفــر شــدن میــزان مــرگ و 
میــر ناشــی از ابتــال بــه ایــن ویــروس در روز، 
انتظــار مــی رود به زودی آزاد شــدن اســتفاده 
از ماسک در اماکن عمومی نیز اجرایی شود.

بــه این ترتیب دولت ســیزدهم با برنامه 
دقیــق و اولویــت قــرار دادن ســالمت مــردم 
توانست بیماری جهانی را شکست دهد و در 

این زمینه موفق عمل کند.

بنابراعالمسخنگویوزارتصمت،منتخبان
رزروخــودروتــاششــمتیــربــرایواریــزوجه
فرصــتدارنــدوبــرایآنهــاخــودرودرنظــر

گرفتهشدهاست،بنابرایننگراننباشند.
مهــر  بــا  گفت وگــو  در  قالیبــاف  امیــد 
در مــورد مشــکل برخــی از منتخبــان ذخیــره 
)رزرو( بــرای انجــام فرآینــد ثبت نــام نهایی در 
ســامانه یکپارچــه قرعه کشــی خــودرو، اظهــار 
کــرد: در حــال حاضر ســامانه مربــوط به گروه 

خودروسازی سایپا دچار اشکال شده که این 
شــرکت قــول داده در اســرع وقــت مشــکل را 

حل کند.
ســخنگوی وزارت صمت گفت: منتخبان 
نگران نباشند تا ششم تیر برای انجام فرایند 
نهایــی ثبت نــام و واریــز وجــه بــرای دریافــت 

خودرو فرصت وجود دارد.
نفــر  هــزار   ۶۶ حــدود  افــزود:  قالیبــاف 
منتخــب رزرو هســتند کــه تاکنــون بــرای آنهــا 

ارســال  حــال  در  یــا  و  شــده  ارســال  پیامــک 
اســت کــه پــس از دریافــت پیامــک به ســایت 
و  مراجعــه  شــدند  برنــده  کــه  خودروســازی 

تکمیل وجه کنند.
وی در مــورد منتخبــان اصلی نیز تصریح 
کــرد: ۱۲۵ هــزار نفر به عنــوان منتخب اصلی 

ثبت نام شدند و واریز وجه انجام دادند.
بر اساس اطالعیه روز ۲۵ خرداد سامانه 
یکپارچه تخصیص خودرو وابسته به سازمان 

حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، با 
توجــه بــه اتمــام فرصــت واریز وجــه منتخبان 
اصلــی، تمامی منتخبین ذخیــره )رزرو( اولین 
مرحلــه قرعه کشــی از طریق ســامانه یکپارچه 
فــروش خــودرو کــه نــام آن ها در این ســامانه 
 ۲۸( شــنبه  روز  از  می تواننــد  شــده،  اعــالم 
خرداد ۱۴۰۱( با مراجعه به سایت های فروش 
شــرکت های خودروســاز، بــرای انجــام فرآینــد 

ثبت نام نهایی و واریز وجه اقدام کنند.

رئیسسازمانهواپیماییکشوریازتصویب
بــههواپیماهــای یارانــهســوخت اختصــاص
مســافریدردولــتخبــردادوگفــتکــهبــا
کدملــیمیشــودثابــتکــردبخــشاعظمــی
ازقشــریکهســوارهواپیمامیشــونددهک

باالیجامعهنیستند.
محمــد محمــدی بخــش در گفت وگــو بــا 
ایرنــا دربــاره موضــوع چرایی اختصــاص یارانه 
سوخت به هواپیماهای مسافری و اختصاص 
ســوخت لیتــری ۶۰۰ تومــان بــه هواپیماها که 
بــه ادعــای برخــی موجــب پرداخــت یارانــه ۲۰ 
بــه شــرکت های هواپیمایــی  هــزار میلیــاردی 
می شــود؟ گفــت: درصــد و عــدد و رقمــی کــه 
را  ایــن  و  نیســت  صحیــح  می شــود،  اعــالم 
می تــوان از تعداد هواپیماهــای فعال و میزان 
مصرف دقیق اعالم کرد تا مشــخص شود چه 
درصــدی از ســبد هزینــه دولــت را در برگرفته 

است.
بــه گفتــه وی در »ســامانه ســدف« بــر 

اســاس رجیســتری و تایــپ هواپیمــا می تــوان 
دقیق حســاب کرد که ادعــای یارانه پنهان ۲۰ 

هزار میلیاردی صحیح نیست.

پرداختیارانهسوختبه
هواپیماتصمیمکالننظاماست

رئیــس ســازمان هواپیمایــی توضیح داد: 
دالیل متعددی وجود دارد که در نهایت کالن 
نظــام بــه این نتیجه رســیده اســت کــه یارانه 

سوخت هواپیماها قطع نشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی 
از بخش های مهم حمل ونقل و تاثیرگذارترین 
بخش آن با وجود درصد کم از سهم جابجایی 
مســافر و بار، بخش هوایی است. این بخش 
در شــرایط خــاص هــر بــار تاثیرگــذاری مهمــی 
اشــاره  اســت.  داشــته  وضــع  کنتــرل  در  را 
و  ویــروس کرونــا  بــه دوران شــیوع  می کنــم 
نقــش حمل ونقــل هوایــی در ورود واکســن و 

ماسک به کشور؛ این موارد موضوعات مهمی 
اســت کــه کشــور با آن دســت بــه گریبان بود 
و نمی شــود اثرگــذاری بخش هوایی و صنعت 
حمل ونقــل هوایــی را در کنتــرل ایــن اوضــاع 

نادیده گرفت.
محمدی بخــش افزود: اثر بخش هوایی 
دارد.  کلیــدی  تاثیــر  کشــور  کل  اقتصــاد  در 
دولت هــا همــواره بــه ایــن موضــوع اثرگــذاری 
اقتصــادی  در ســبد  و همــواره  آگاه هســتند 
دولت بررسی شده است و به دالیل مختلف 
هواپیماهــای  تومانــی   ۶۰۰ ســوخت  مجــدداً 

مسافری تصویب شده است.
بــه گفتــه وی، اکنــون ســوخت بالگردها 
و هواپیماهــای کارگــو آزاد حســاب می شــود و 
فقط بخش مســافری اســت کــه دولت مجدد 

پرداخت یارانه به آن را مصوب کرده است.

بخشاعظمیازمسافران
هوایی،کارمندانهستند

رئیس ســازمان هواپیمایــی درباره اینکه 
گفته می شود فقط دهک های باالی جامعه از 
حمل ونقــل هوایی اســتفاده می کننــد، گفت: 
بــا کــد ملــی می توانیــم بگوییم که چه قشــری 
ســوار هواپیما می شوند. چراکه میزان مسافر 
در بخش دولتی و در بخش شخصی کامالً با 

کدملی مشخص است.
به گفته محمدی بخش با وجود ادعای 
اســتفاده ثروتمنــدان از بخش هوایی بخش 
هواپیمــا  بــا  کارمنــدان  و  دولــت  از  اعظمــی 
جابجــا می شــوند و ایــن یــک ذهنیــت غلــط 
اســت کــه کارکــرد بخــش هوایی بــرای طبقه 

مرفه جامعه است.
وی گفــت: کســانی که در حــال طراحی 
بایــد  ابتــدا  هســتند  این چنینــی  مؤلفه هــای 
پیامدهــای آن را در نظــر بگیرنــد؛ چراکــه بــا 
یــک جامعیتــی یارانه ســوخت در نظر گرفته 
آن  اقتصــادی  مؤلفه هــای  و  اســت  شــده 

مشخص است.

توضیحاترئیسسازمانهواپیماییدربارهیارانهسوختهواپیما

سخنگویوزارتصمت:منتخبانرزروخودروتا6تیربرایواریز
وجهفرصتدارند

موافقتباافزایش۱۵درصدیقیمتموادشوینده

بازگشتآرامتاالرهایپذیرایی
بهمدارفعالیت



تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی  . یکشنبه 29 خرداد 1401 .  سال هجدهم . شماره 4931 . 

در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد؛       

گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی
فوالد  جهان  مجتمع  شرکت  سهام  درصد   92 دارندگان 
مورخ  چهارشنبه   10 ساعت  عام(  )سهامی  سیرجان 
1401/3/25 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را جهت 
رسیدگی به صورتهای مالی و عملکرد شرکت برای سال 

مالی منتهی به 1400/12/29 را تشکیل دادند.
به گزارش خبرنگار میترا محمدپور آقای زیدآبادی بعنوان 
رئیس، آقایان حسنی و سارنگ به عنوان ناظرین و آقای 
عباسلو به عنوان دبیر 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 پینشهادی هیئت مدیره تصویب 

گردید.
2- برای هر سهم مبلغ 110 ریال سود تخصیص یافت.

فعالیت اصلی
عبارت  اساسنامه  ماده 2  طبق  شرکت  فعالیت  موضوع 

است از:
ایجاد کارخانجات آهن و فوالد سازی و واحدهای مربوطه در 
راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی، انجام 
عملیات فوالدسازی با روش ها مختلف عملیات ذوب و 
انواع مقاطع هندسی  تولید  و  نورد آهنی  ریخته گری و 
وابسته  صنایع  و  مربوطه  واحدهای  احداث  استاندارد، 
جنبی و پایین دستی در راستای توسعه هر چه بیشتر و 
بهینه صنعت فوالد، ایجاد مراکز به منظور انجام تحقیقات 
و آموزش های علمی و عملی صنعت فوالد، انجام کلیه 
فعالیت های مجاز بازرگانی اعم از خرید و فروش کاالهای 
تجاری فنی مدیریتی وارداتی و صادراتی قطعات تجهیزات 
صنایع  و  معدن  به  مربوط  مصالح  و  مواد  و  محصوالت 
معدنی و همچنین هر گونه عملیات مجازی که به نحوی 
با اهداف فوق مرتبط باشد. حق العملکاری سایر مبادالت 
سایر  در  گذاری  و سرمایه  مشارکت  قبیل  هر  از  تجاری 
شرکت ها، بانک ها و موسسات مرتبط از طریق خرید و 
با تعهد سهام، طراحی و تجهیز و اکتشافات و استخراج از 

معادن و سایر فعالیت های مرتبط پس از اخذ مجوزهای 
راهسازی  و  پیمانکاری ساختمانی  عملیات  قبیل  از  الزم 
احداث تاسیسات و راه اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری 
بر  مشتمل  پیمانکاری  عملیات  نوع  هر  انجام  معدنی، 
مشاوره پیمان مدیریت ارائه خدمات مهندسی در داخل و 
خارج از کشور که مرتبط به معادن و صنایع معدنی باشد. 
انجام کلیه امور معامالتی و مبادرات به سایر امور عملیاتی 
که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در چارچوب قوانین جاری 
کشور برای تحقق اهداف شرکت الزم و یا مفید بوده، یا 
در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورتی داشته 
باشد، انجام خدمات مرتبط در راستای تولید فوالد از جمله 

خدمات ایمنی، آتش نشانی و اورژانس. 
فعالیت شرکت در طی سال مالی مورد گزارش شامل تولید 
گازهای  و  میلگرد  انواع  فوالدی،  اسفنجی، شمش  آهن 

طبیعی می باشد.
تاریخچه

بهمن   11 تاریخ  در  فوالد سرجان  جهان  مجتمع  شرکت 
ماه 1388 بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده 
و طی شماره 3191 به شناسه ملی 10630161649 مورخ 
19 مرداد 1391 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی 

اول  تاریخ  از  متعاقباً  و  رسد  ثبت  به  در سیرجان  واقع 
در  است.  نموده  برداری  بهره  به  فروردین 1394 شروع 
سال مالی قبل به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
 80067/122 شماره  مجوز  و   1399/12/10 مورخ  العاده 
مورخ 1399/12/18 سازمان بورس و اوراق بهادار که در 
ثبت  به  های  ثبت شرکت  اداره  در  تاریخ 1399/12/26 
رسیده نوع شخصیت حقوقی شرکت به شرکت سهامی 
ایران  فرابورس  در  تاریخ 1399/08/19  در  و  تبدیل  عام 
پذیرش و در تاریخ 1400/02/01 با نماد فجهان در گروه 
فلزات اساسی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت 
رسیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در سیرجان کیلومتر 
50 جاده شیراز، جاده اختصاصی گل گهر می باشد. در 
حال حاضر شرکت جزء شرکت های فرعی شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر سیرجان )سهامی عام( می باشد.
روند فعالیت و هدف از تأسیس شرکت

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در سال 1388 توسط 
شرکت توسعه و آبادنی استان کرمان که از شرکت های 
صنایع  ملی  شرکت  بازنشستگی  صندوق  زیرمجموعه 
مس ایران است تشکیل شد. پس از تغییراتی در ترکیب 
و  معدنی  شرکت  حاضر  حال  در  شرکت،  سهامداران 
صنعتی گل گهر و صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس 

ایران سهامدار اصلی شرکت می باشند.

سرمایه ثبتی این شرکت ده میلیارد ریال بوده که پس از 
چند مرحله افزایش سرمایه به چهل هزار میلیارد ریال 
افزایش یافته است و فرآیند ثبت تا 65 هزار میلیارد ریال 

در جریان می باشد.
ماموریت شرکت

تولید انواع مقاطع فوالدی طویل ساختمانی با استفاده از 
تکنولوژی های نوین، سرمایه انسانی توانمند و با رعایت 
الزامات زیست محیطی در جهت خلق ارزش افزوده برای 

ذینفعان و توسعه اقتصادی و صنعتی منطقه و کشور.
چشم انداز افق 1405 

تبدیل شرکت به یکی از بزرگترین شرکت های فوالدی 
منطقه و تکمیل کننده زنجیره فوالد در منطقه گل گهر 
با تولید 3.6 میلیون تن آهن اسفنجی، 2.5 میلیون تن 
شمش فوالدی و 1.3 میلیون تن محصوالت نوردی، کالف 

و آلیاژی.
اهداف شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به شرح ذیل 

می باشد:
به  توجه  با  بومی  نیروهای  بکارگیری  و  اشتغال  ایجاد 

استفاده از ذخایر خام منطقه.
پیشرفت در پروژه های در دست تکمیل فعلی و افزایش 

تولید محصوالت شرکت
افزایش فروش و صادرات

افزایش سودآوری شرکت
افزایش سودآوری از شرکت های زیرمجموعه

راه اندازی واحد زیرمجموعه )سیم بکسل(.
پیام هیات مدیره

سهامداران محترم
ضمن عرض سال و خیرمقدم، هیات مدیره شرکت، حضور 
نماینده  ایشان،  نمایندگان  و  محترم  سهامداران  کلیه 
و  شرکت  قانونی  بازرس  و  مستقل  حسابرس  محترم 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  محترم  نماینده  همچنین 
را در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت مجتمع 

جهان فوالد سیرجان )سهامی عام( گرامی می دارد.
گردید  موفق  شرکت   1400 سال  در  شاکریم  را  خداوند 
با عزم سهامداران و تدابیر و تالش های مستمر هیات 
مدیره، مدیران و کارکنان خود کلیه اهداف و برنامه های 
این بنگاه تولیدی و اقتصادی را محقق نماید و در راستای 
توسعه سرمایه گذاری در صنایع معدنی ایران گام های 
جدیدی را برداشته و با مشارکت سهامداران ارزشمند و 
معتبر خود، مراحل ورود به بازار فرابورس ایران را عملی 
نموده و در تاریخ 1400/02/11 با نماد "فجهان" در فهرست 
نرخ های فرابورس ایران درج گردد و در نهایت در تاریخ 
1400/06/17 سهام این شرکت برای اولین بار به عموم 

عرضه شد.
در سالی که گذشت توانستیم شاهد افزایش 41.064.109 
میلیون ریال در درآمد و کسب 14.903.318 میلیون ریال 

سود در مجتمع جهان فوالد سیرجان باشیم.

مهمترین موفقیت ها و دستاوردهای شرکت مجتمع جهان 
فوالد سیرجان در سالی که گذشت به شرح ذیل می باشد:

• عرضه سهام شرکت در بازار اول فرابورس ایران.
• پیشرفت 51 درصدی در پروژه احیا شماره 2 به ظرفیت 

1.050.000 تن آهن اسفنجی در سال.
مستقیم  احیای  پروژه  در  درصدی   26.69 پیشرفت   •
مگامدول به ظرفیت تولد 1.760.000 تن آهن اسفنجی 

در سال.
ظرفیت  به  کالف  خط  پروژه  در  درصدی   21 پیشرفت   •

اسمی تولید 300 هزار تن تولید کالف میلگرد در سال.
• پیشرفت 7 درصدی در پروژه افزایش ظرفیت ذوب و 
ریخته گری شماره 2 به ظرفیت اسمی تولید 1.5 میلیون 

تن تولید اسلب در سال.
و  قدردانی  مراتب  شرکت  مدیره  هیات  بدینوسیله  لذا 
تشکر خود را از شما سهامداران محترم و دست اندرکاران 
عرصه صنعت و معدن و تمامی کارکنان شرکت مجتمع 

جهان فوالد سیرحان )سهامی عام( اعالم می دارد. 
اینک در اجرای تکالیف مندرج در ماده 232 الیحه قانونی 
اصالح قسمتی از قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347، 
سیرجان  فوالد  جهان  مجتمع  شرکت  عملکرد  گزارش 
مشتمل بر گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی 
عادی ساالنه صاحبان سهام همراه با گزارش حسابرس 
مالی  های  صورت  به  نسبت  قانونی  بازرس  و  مستقل 
شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400 

خدمت شما گرامیان تقدیم می گردد.

کارنامه درخشان مدیران  مجتمع جهان فوالد سیرجان برای سا ل1400

صورت سود و زیان
1400

میلیون ریال
1399

میلیون ریال
عملیات در حال تداوم:

108.482.69367.418.584درآمدهای عملیاتی
)44.491.735()89.540.069(بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

18.942.62422.926.849سود ناخالص
1.408.270)2.076.256(هزینه های فروش، اداری و عمومی

)9.170(--سایر هزینه ها
16.866.36821.509.409سود عملیاتی

)5.255.423()2.990.070(هزینه های مالی
1.027.020174.773سایر درآمدهای غیرعملیاتی

14.903.31816.428.759سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:

----سال جاری
)7.667(--سال های قبل

14.903.31816.421.092سود خالص عملیات در حال تداوم
14.903.31816.421.092سود خالص

سود )زیان( پایه هر سهم:
4221.138عملیاتی – ریال

)269()49(غیرعملیاتی – ریال
373869سود ناشی از عملیات در حال تداوم – ریال

373869سود پایه هر سهم - ریال

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران – 1400/12/29شرح
درصدتعداد سهام

18.362.735.46745.91شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
10.231.699.60825.58صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس

1.759.161.5374.40شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
1.339.773.6433.35شرکت ملی صنایع مس ایران

1.286.433.9683.22شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی مس 
39.999.0000.100شرکت گهر انرژی

2.021.3860.005شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
400.0000.001شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

6.977.775.39117.44سایر
40.000.000.000100جمع کل

صورت وضعیت مالی

1400/12/29
)تجدید ارائه شده(

1399/12/30
دارایی ها

دارایی های غیرجاری
60.725.06838.465.023دارایی های ثابت مشهود

3.186.3253.149.073دارایی های نامشهود
5.520.9063.232.478سرمایه گذاری های بلند مدت

2.036.9021.595.969سایر دارایی ها
71.449.20146.442.543جمع دارایی های غیرجاری

دارایی های جاری
4.240.4773.920.901پیش پرداخت ها

52.497.93118.144.821موجودی مواد و کاال
14.994.8305.057.467دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

--1.985.670سرمایه گذاری های کوتاه مدت
6.071.3234.686.819موجودی نقد

79.790.23131.810.008جمع دارایی های جاری
79.790.23178.252.551جمع دارایی ها

151.239.432حقوق مالکانه و بدهی ها
حقوق مالکانه

40.000.00040.000.000سرمایه
1.885.6331.140.467اندوخته قانونی

24.453.97517.695.823سود انباشته
66.339.60858.836.290جمع حقوق مالکانه

بدهی ها
بدهی های غیرجاری

346.0811.301.357تسهیالت مالی بلند مدت
319.462174.130ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

--481.407پرداختنی های بلند مدت
1.146.9501.475.487جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری
50.241.89613.174.950پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

----مالیات پرداختنی
24.942.8943.377.672تسهیالت مالی

8.568.0841.388.152پیش دریافت ها
83.752.87417.940.774جمع بدهی های جاری

84.899.82419.416.261جمع بدهی ها
151.239.43278.252.551جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

اعضای هیات مدیره
سمتنماینده اشخاص حقوقیاعضای هیات مدیره و مدیرعامل

رییس هیات مدیرهعطاء معروفخانیسرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
نایب رئیس هیات مدیرهسید محسن نبویشرکت صنعتی و معدنی گل گهر

عضو هیات مدیره و مدیرعاملعلی عباسلوشرکت گهر انرژی
عضو هیات مدیرهعلی پور معصومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

عضو هیات مدیرهعبدهللا شیرمحمد پورگرجانیموسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران

دودِ دوگانگی میان 
جهاد و صمت به چشم 

تولیدکنندگان رفت
شیرخشــک  تولیدکننــدگان  انجمــن  دبیــر  گفتــه  بــه 
و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  میــان  دوگانگــی  صنعتــی، 
وزارت صمت زیان های زیادی را به تولیدکنندگان وارد 

کرده است.
تولیدکننــدگان  انجمــن  دبیــر  ســلیمی،  ســیاوش 
شیرخشــک صنعتــی در گفت وگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه 
مشــکالت ایجاد شــده برای صادرات شیرخشــک گفت: 
دوگانگــی میــان وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت صمــت 

زیان های زیادی را به تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی اضافــه کــرد: وقتــی وزارت جهــاد کشــاورزی به 
ایــن نتیجه می رســد که بایــد تعرفه ها حذف شــوند چرا 
کــه صــادرات بــا ایــن روال توجیــه اقتصــادی نــدارد، این 
مســاله بــه وزارت صمــت منتقل می شــود اما آنجا تحت 
عناویــن مختلــف یا موضوع متوقف می شــود یا اینکه به 

تأخیر می افتد و یا اینکه به طور کلی منتفی می شود.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد که این شیوه 
قابــل قبــول نیســت و باید اصالح شــود. ســلیمی اضافه 
کرد: صادرات نیز با توجه به پرداخت تعرفه و نداشــتن 
توجیــه اقتصــادی صــادرات در بازار منطقــه، صادرات به 

کندی و به زیان صادرکنندگان در حال انجام است.
وی اضافه کرد: با این روال به جای اینکه از دپوی 
محصــول کاســته و بــه نقدینگــی صادرکننــدگان افزوده 

شود، نتیجه کامالً عکس خواهد بود.

بیش از ۲۶۵ هزار میلیارد 
ریال وجوه خرید تضمینی 

گندمکاران واریز شد
وزارت جهــاد کشــاورزی اعــام کــرد کــه تا نیمــه خرداد 
ســال جــاری، بیــش از ۲۶۵ هــزار میلیــارد ریــال بابــت 
خرید تضمینی گندم به حساب گندمکاران واریز شده 

است و عملیات پرداخت همچنان ادامه دارد.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، از آغــاز فصل 
خرید گندم تا ۲۳ خرداد سال جاری، ۱۸۷۳ مرکز خرید 
در کشــور، بالــغ بــر ۲ میلیــون و ۹۷۳ هــزار تــن گنــدم 
را در قالــب ۴۷۹ هــزار و ۷۸۰ محمولــه بــه ارزش ۳۱۶ 
هــزار میلیــارد ریال از کشــاورزان خریــداری کرده اند. بر 
اســاس این گزارش، گندم به عنوان غله اســتراتژیک در 
ایــران و جهــان، نقــش محــوری در تامیــن امنیت غذایی 
کشــور دارد و بانک کشــاورزی با هدف حمایت از تولید 
در بخــش کشــاورزی و کمــک بــه تامیــن امنیــت غذایــی 
کشــور، بــا تمام تــوان برای اجــرای هرچه بهتــر عاملیت 

خرید تضمینی گندم در سطح کشور تالش می کند.

ایران خودرو در جایگاه 
لوکوموتیو صنعت 

نسیم بغدادی

10 خــودرو ســاز برتــر، جهــان صنعــت را طــی یــک دهــه 
گذشته یک میلیون و ۲۵3هزار و 13 گام به جلو برده اند 
و بــه زودی ایــران خــودرو نیــز بــه جمــع ایــن پیشــرانهای 

صنعت خواهد پیوست.
یک بررسی آماری از سوی مجله فروشنده خودرو امروز 
نشــان می دهــد کــه طــی ســالهای ۲۰۱۱ تــا ۲۰۲۰ صنایع برتر 
خودروســاز جهــان بــا ثبت بیش از یک میلیــون و ۲5۳ هزار 
اختــراع در واقــع، جهــان صنعت را بــه همین میزان به پیش 
برده انــد. در خاطــرم هســت زمانــی کــه به عنوان دانشــجوی 
اقتصاد بر سر کالس می شنیدم صنایعی مانند خودروسازی 
را به لوکومتیوهای صنعتی تشبیه می کنند تصویر دقیقی از 
ایــن وضعیت و نســبت بین صنعت خودروســازی با شــاکله 
صنعت نداشــتم؛ ولی همین آمار به روشــنی نشان می دهد 
کــه صنعــت در ســطح جهانــی بــه چــه ســرعتی توســط ۱۰ 

خودروساز برتر دنیا به پیش رانده می شود.
خوشبختانه این اتفاق در ایران نیز در حال رخ دادن 
اســت، صنایع بزرگ خودرویی کشــور در ســال ۱۴۰۱ برای 
ایجاد پارک های علمی و فناوری پیشگام شده اند. اتفاقی 
که می تواند گامهای گروه بزرگ صنعتی ایران خودرو را در 
جهت پیشــبرد صنعت خودروســازی و فراتر از آن توسعه 

صنعتی ایران تسریع و تثیبت کند.
خطیبی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو چندی 
پیــش خبــرداد مدیریت توســعه محصول و فنــاوری گروه 
صنعتــی ایــران خــودرو در زنجیــره ارزش راه انــدازی شــده 
که مدیریت و تســهیل ارتباط ایران خودرو با شــرکت های 
دانش بنیان را برعهده دارد، ایران خودرو اهداف بلندی را 
ترســیم کــرده که با کمــک دانش بنیان ها و نخبگان به آن 

خواهد رسید.
در همیــن راســتا نیــز بــا همراهــی معاونــت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری گروه صنعتی ایران خودرو قرار 
است اولین پارک علمی فناوری زیر مجموعه وزارت صمت 
را راه انــدای کنــد، اتفاقی که برآینــد آن در ثبت اختراعات 
از ســوی این زنجیره خود را نشــان خواهد داد. البته رفع 
مشــکالت موجــود، بومی ســازی فناوری هــای مــورد نیــاز 
صنعــت خــودرو و دیگــر صنایــع کشــور در اولویــت چنین 

مراکزی خواهد بود.
می خواهم به آمار ابتدای همین مطلب دوباره اشاره 
کنم، صنعت خودرو در سال های گذشته در ایفای نقش 
خــود بــه عنوان لوکوموتیو صنعت کشــور پرداخته اســت 
ولی تبدیل این لوکوموتیو به موتور محرکی که محصوالت 
آن در زمــره اختراعــات قــرار میگیــرد مرحله تــازه ای از این 
ایفای نقش است و باید امیدوار بود که در سال های آتی 
فهرســت بلند باالیی از اختراعات صنعتی کشــور به مدد 
ایــن گــروه صنعتــی و از دل بزرگترین پارک علمی فناوری 

صنعتی کشور بیرون آمده و منتشر شود.

دیدگاه

ســازمان امــور مالیاتــی در اطاعیــه ای اعــام 
کــرد کــه اخــذ مالیــات از تراکنش هــای بانکی 
و کارتخوان هــای اصنــاف و کســبه بر اســاس 
ادعــای آنهــا بــوده و اصــل بــر صحــت ارقــام 

اظهار شده آنهاست.
اطالعیــه ای  در  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
اعــالم کــرد: در اجــرای دســتور اخیــر رئیــس 
جمهــوری در بــاب اعتمــاد مأمــوران مالیاتــی 
سراســر کشــور به اصناف و کســبه، بار دیگر 
موکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور می شــود 
در تعییــن مالیــات اصنــاف و کســبه محتــرم 
ضمــن اعتمــاد کامــل بــه آنهــا در رســیدگی به 
تراکنش هــای بانکی از جمله وجوه واریزی به 
حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر 
صحــت ادعای آنــان بگذارند و مالیات ایشــان 
بــا رعایت کامل مقــررات قانونی تعیین کنند، 
مگــر آنکــه طبق اســناد و مــدارک و شــواهد و 

قرائن مثبته خالف ادعای آنها ثابت شود.
کــه  مودیانــی  خصــوص  در  امــر  ایــن 
علی رغــم داشــتن درآمدهــای کالن اقــدام بــه 
فــرار مالیاتــی کــرده و مالیــات واقعــی خــود را 
نمی پردازنــد، مصــداق نداشــته و ادارات امــور 
مالیاتــی موظفنــد ضمن شناســایی ایــن گروه 
از مؤدیان نســبت به مطالبه و وصول مالیات 

متعلقه اقدام کنند.

مالیات اصناف تعدیل نشده؛ 
فقط فرآیند بازنگری تسهیل 

شده است
از سوی دیگر رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
از واگــذاری بررســی امکان بازنگــری یا تعدیل 
مالیات تعیین شــده برای اصناف و کســبه به 

ممیزان ادارات کل امور مالیاتی خبر داد.
مهــر  بــا  گفت وگــو  در  منظــور  داوود 
گفــت:  کســبه  و  اصنــاف  مالیــات  دربــاره 
مالیــات اصنــاف تعدیــل نشــده اســت بلکــه 
و  کرده ایــم  ایجــاد  را  تســهیل گری  تمهیــدات 
بــا توجــه بــه اینکــه مالیــات تبصــره مــاده ۱۰۰ 
قانون مالیات های مســتقیم عمالً یک مالیات 
مقطوعــی اســت کــه ســازمان امــور مالیاتــی 
کل مــان  ادارات  بــه  مــا  لــذا  می کنــد،  اعــالم 
اختیــار داده ایــم کــه اگر مالیــات مقطوعی که 
اعــالم شــده، مــورد رضایت مؤدیان نیســت و 
همچنین مؤدیان هم عالقه مند هستند حتماً 
از تبصــره مــاده قانــون مالیات هــای مســتقیم 
اســتفاده کنند چون مؤدیان کوچکی هســتند 
که نمی خواهند اظهارنامه بدهند و عالقه مند 

بــه اســتفاده از تســهیالت تبصــره مــاده ۱۰۰ 
قانون مالیات های مســتقیم هســتند، لذا این 
مالیات هایی که به صورت سیستمی محاسبه 
شــده، بتوانند با مستنداتی که دریافت کرده 
و صحت سنجی ای که انجام می شود، ادارات 
کل امــور مالیاتــی اســتان ها بتواننــد ارقام آن 

را تعدیل کنند.
وی افــزود: ایــن فرآینــد )امــکان بررســی 
بــرای  شــده  تعییــن  مالیات هــای  مجــدد 
مؤدیــان مالیاتــی( را تــا پیــش از در موضــوع 
از  کــه  کســانی  و  مالیاتــی  اظهارنامه هــای 
تبصــره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مســتقیم 
اســتفاده نمی کردند، داشــته ایم اما در بحث 
تبصــره مــاده ۱۰۰ ایــن قانــون چنیــن فرآیندی 
تعریف نشــده بود و برای اولین بار اســت که 
اجــرا می شــود و ایــن فرآینــد بــه پرونده هــای 
مالیاتــی ذیــل تبصــره ۱۰۰ قانــون مالیات های 

مستقیم افزوده شد.
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی ادامه 
بــه  نســبت  کــه  مؤدیانــی  امیدواریــم  داد: 
مالیات هــای مقطوع گالیه منــدی دارند اعم از 
اینکــه معتقدنــد مبالــغ واریــزی بــه کارتخوان 
آنهــا لزومــاً درآمــد نبــوده یــا اینکه نســبت به 
ضرایــب فعالیــت یکه مبنای محاســبه مالیات 

قــرار گرفتــه معتــرض هســتند یــا هــر گونــه 
اعتــراض دیگــری دارنــد، بــه ممیــزان مالیاتــی 
تــا  کــرده  مالیاتــی مراجعــه  امــور  ادارات کل 

رسیدگی شود.
منظــور تأکیــد کــرد: بــه ادارات کل امــور 
کــه  داده ایــم  دسترســی  اســتان ها  مالیاتــی 
ارقــام مالیاتــی ذیــل  تعدیل هــای الزم را روی 
تبصــره مــاده ۱۰۰ قانــون مالیات های مســتقیم 
برای جلب رضایت بیشتر مؤدیان، اعمال کنند

معــاون وزیــر اقتصاد در پاســخ به اینکه 
آیــا ســقف خاصــی بــرای ارقــام مــورد اعتراض 
کســبه در نظر گرفته شــده؟ اظهــار کرد: مبنا 
همانی اســت که ســامانه امور مالیاتی نشــان 
می دهــد؛ تعدیل ها و تغییرات به نظر خبرگی 
کــه در ادارات کل امــور مالیاتی در نظر گرفته 

می شود، برمی گردد.

ریلــی  ترانزیتــی  قطــار  بــار  اولیــن  بــرای 
ترکیــه   - ایــران   - ترکمنســتان   - قزاقســتان 
حامل محموله کانتینری گوگرد قزاقســتان از 
مرز اینچه برون وارد کشور شده و به زودی 

به تهران خواهد رسید.
در پــی اجــرای تصمیــم دولــت ســیزدهم 
مبنــی بــر تقویــت مناســبات بــا همســایگان و 
کشــورهای منطقــه و همچنیــن برنامــه وزارت 
راه و شهرســازی بــرای تقویت ترانزیت اعم از 
جاده ای و ریلی از خاک کشورمان و راه اندازی 
ترانزیتــی  قطــار  اولیــن  جدیــد،  کریدورهــای 
حامــل  قزاقستان-ترکمنســتان-ایران-ترکیه 
محمولــه ترانزیتی گوگرد صادراتی قزاقســتان 
بامــداد جمعــه ۲۷ خــرداد از مــرز ریلی اینچه 

برون وارد کشور شد.
قرار است این قطار سه شنبه ۳۱ خرداد 
این هفته و همزمان با ســفر قاســم جومارت 
توقایــف رئیس جمهوری قزاقســتان به ایران، 
وارد ایســتگاه راه آهــن تهــران شــود؛ در زمــان 
حضــور رئیــس جمهوری قزاقســتان در تهران، 
قــرار اســت مراســم نمادیــن افتتــاح کریــدور 
جدید ریلی قزاقستان به ترکیه از خاک ایران 

باشیم.
از  قزاقســتان  کاالهــای  ایــن  از  پیــش 
طریــق بنــدر اکتائوی این کشــور بــه بندر باکو 
و ســپس با قطار بکو-تفلیس-قارص به ترکیه 
می رفــت امــا در پــی افزایــش هزینــه حمــل و 
نقــل دریایــی، مســیر ریلــی ایــران جایگزیــن 

کریــدور دریایی-ریلــی ســابق از قزاقســتان به 
ترکیه شده است.

ســید محســن پورســیدآقایی مدیر عامل 
علــت  دربــاره  ایــن  از  پیــش  راه آهــن  اســبق 
اقتصادی نشدن راه آهن گرمسار-اینچه برون 
به مهر گفته بود: ایران با پول خودش راه آهن 
گرگان-اینچه برون را احداث کرد ولی روس ها 
بار به این خط نیاوردند؛ روس ها گفته بودند 
اگر ایران، ترکمنســتان و قزاقســتان خط آهن 
شــرق روســیه را بسازند، ما ۱۰ میلیون تن بار 
بــه این خــط آهــن می آوریم؛ راه آهــن احداث 

شد اما دریغ از ۱۰ هزار تن بار.
گفتنــی اســت دوم خــرداد امســال طــی 
ســفر ســید میعــاد صالحــی معــاون وزیــر راه 

و مدیرعامــل شــرکت راه آهــن بــه قزاقســتان، 
توافق نامه ای برای راه اندازی کریدور ترانزیتی 
ایــن کشــور بــه ترکیــه از ریلــی ایران بــه امضا 
رسید و قرار شد ظرف یک ماه این توافق نامه 

اجرایی شود.
همچنیــن در ایــن توافق نامــه مقرر شــد 
بخشی از بار چین-روسیه-اروپا که تا پیش از 
جنگ اوکراین از شــمال دریای خزر و از خاک 
روسیه به اروپا می رفت، از مسیر ریلی چین-
قزاقستان-ایران-ترکیه به اروپا ترانزیت شود.
گفتنــی اســت راه آهــن گرمســار اینچــه 
بــرون ۱۲ آذر ۱۳۹۳ با حضور رؤســای جمهور 
وقــت ایــران و ترکمنســتان در منطقــه مــرزی 

اینچه برون به بهره برداری رسید.

 مالیات از کارتخوان های اصناف
بر اساس خوداظهاری اخذ می شود

اولین قطار ترانزیتی قزاقستان-ترکیه وارد ایران شد
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شــرکتعمــرانشــهرجدیــدســهند،بــهعنــوانمجری
طرحنهضتملیمســکندرشهرســتانتبریز،وظیفه
ساختوتحویلمسکنهایطرحنهضتملیمسکن
رابــرعهــدهداردوازهمینرو،شــایدبتوانگفتکه
ایــنشــرکتاکنــون،پرکارترینوفعالترینشــرکتو
ســازماندرســطحکالنشــهرتبریزاســتکهبهشدت
درحــالفعالیــتبــرایعمــلبــهوعدههــایدولــتدر

حوزهمسکناست.
بــرای بررســی آخریــن وضعیت پروژه های مســکن 
ملــی، مشــکالت و چالش هــای ســاکنین شــهر جدیــد 
ســهند، با مهندس غالمرضا اقبالی، مدیرعامل شــرکت 
عمــران شــهر جدیــد ســهند مصاحبه اختصاصــی ترتیب 

داده ایم که در ادامه می خوانید: 
ســوال:اکنــوناولویتکارســازمانعمرانشــهر

جدیدسهندچیست؟
وظایــف  کنــار  در  مــا  اولویت هــای  مهم  تریــن 
اجتماعــی  مســائل  بــه  توجــه  اصلــی،  رســالت های  و 

وفرهنگی است.
متأســفانه در گذشــته فقــط بــه عنوان یــک کارگاه 
و  اســت  دیــده شــده  ایــن شــهر  بــه  ســاخت مســکن 
مــوارد،  اکثــر  در  اجتماعــی،  و  فرهنگــی  پیوســت های 
نادیده گرفته شده است به همین منظور اغلب مردم، 
برای ســکونت در این شــهر جدید، تردیدها و نگاه های 

منفی داشتند.
از روز اول که با تیم جدید در این شرکت مستقر 
شــدیم، بنا داشــتیم که دید شــهروندان به ســکونت در 
این شــهر جدید که انصافا، محلی خوب برای ســکونت 
است را عوض کنیم و در این مدت کوتاه، خوشبختانه 
با کمک فضای مجازی و رســانه های اســتان، تا حدودی 

توانسته ایم موفق باشیم.
تبدیــل شــهر جدیــد ســهند بــه نگیــن آذربایجــان، 
رو  تقویــت خدمــات  محــوری،  محلــه  و  ســازی  محلــه 
بنایــی و زیــر بنایــی، بــاال بــردن کیفیت مســکن ها و ... 
هم از دیگر اولویتهای کاری این شرکت خواهد بود که 
بــا تــالش همــکاران خــدوم، به ایــن اهداف دســت پیدا 

خواهیم کرد.
چالشهــای مهمتریــن کــه آنجایــی از ســوال:
مدیرانجدید،ســوءمدیریتوپروژههایغیراصولی
ونیمهتمامازمدیرانسابقاست،آیاازادوارقبلی،

پروژههایاطرحهاییبردوششماماندهاست؟
بلــه، طبیعتــا در هــر ســازمان و ارگانــی، مدیــران 
جدید با این پدیده روبه رو می شــوند که بنا به دالیلی، 
یک ســری از پروژه ها و طرح ها، بدون کارشناســی و از 
روی احساس، کلنگ زنی می شود که با تغییر مدیریت، 
مدیــر جدیــد علــی رغــم میــل باطنــی، مجبور بــه اجرا و 

پایان آن هاست.
پروژه هــای  از  مــورد  دو  ســهند،  جدیــد  شــهر  در 
مشــکل دار که از ادوار قبلی، الینحل رها شــده بود، در 

حال تعیین تکلیف و حل شدن است.

پــروژه 6 هــزار واحــدی ۱۷ گانــه غدیــر کــه بــه یک 
مشــکل بــزرگ تبدیــل شــده بــود و نزدیــک بــه 6 هــزار 
واحــد، دارای مشــکل بــود، بــا همــکاری شــرکت مــادر 
تخصصی عمران شــهرهای جدید کشور، مشکلشان در 
حال برطرف شــدن اســت و همچنین پروژه مشــکل دار 
دیگر مربوط به تعاونی مســکن خبرنگاران از طرح های 

مسکن مهر است.
در خصــوص ایــن پــروژه و اتفاقاتــی کــه در نحــوه 
ســاخت و واگــذاری آن به وجــود آمده بود هم اقدامات 
خوبی انجام شــده اســت که به زودی، نتایج مثبت این 

اقدامات، نمود پیدا خواهد کرد.
ســوال:نظــرشــمادرمــوردپــروژهنهضــتملــی
مســکنچیســتوآیــاایــنطرحبــهتنهایــیمیتواند،
مشکلمسکنخانوادههایفاقدمسکنراحلکندیا
معتقــدهســتیدکــهدرکناراینبایــدطرحهایمکمل

دیگریهماجراشود؟
طــرح نهضــت ملــی مســکن، یکــی از طالیی تریــن 
فرصت ها برای خانه دار شــدن افراد فاقد مســکن است 
که توصیه اکید داریم این فرصت و ظرفیت را از دست 

ندهند.
تا قبل از شــروع این طرح، بنا به دالیلی از جمله 
ضعف در آگاه ســازی و اطالع رســانی به شهروندان، در 
خــود مجموعــه مــا، روزانــه شــاهد انصراف تعــداد قابل 
توجهــی از ثبت نام کننــدگان بودیم، اما از زمان روی کار 
آمدن مجموعه جدید و ارتباط تنگاتنگی که با رسانه ها، 
به منظور آگاه ســازی مردم داشــتیم، خوشــبختانه ورق 
برگشــته و بعضــی از روزهــا چند صد مورد، برگشــت از 

انصراف داریم.
باید از این فرصت طالیی به نحو مطلوب استفاده 
کنیم و به شــایعات و فضاســازی های غیرواقعی، توجه 

نکنیم.
ســوال:درایــنطــرح،وظایفمحولهبرشــرکت
عمرانشهرجدیدچیستوساختچهتعدادمسکن

برعهدهشماگذاشتهشدهاست؟
وظیفــه ایــن شــرکت، بــه وضوح مشــخص اســت، 
بــه عنــوان مجری اصلــی اجرای سیاســت های دولت در 
حــوزه مســکن و عمل به تعهدات دولــت در این زمینه، 
در طرح نهضت ملی مسکن، ساخت ۴ میلیون و ٧۰۰ 
هزار واحد مســکونی، به شــهرهای جدید کشــور محول 

شده است که در ٧ گام، اجرا خواهد شد.
از ایــن تعــداد، حــدود ٩ هــزار و ٢۵۱ واحــد هم بر 
عهــده شــرکت عمــران شــهر جدیــد ســهند اســت که در 
قالب ٣۴ پروژه، انجام خواهد شد و اکنون، ٢٧ پروژه، 

فعال هستند.
ســوال:مهمتریــنچالشهــاوموانــعپیــشروی

شما،درچهحوزههاییاست؟
بحــث تأمیــن مصالــح و مــواد اولیه تا حــدودی کم 
رنگ شــده اســت و می توان گفت که مشــکل جدی در 
ایــن خصــوص نداریــم؛ امــا مهم  تریــن چالــش کنونــی، 
تأمین نقدینگی و ســهم آورده متقاضیان اســت که اگر 
همکاری و مشــارکت خوبی داشــته باشــند و به موقع، 
سهم آورده تعیین شده را تأمین کنند، این مشکل هم 

حل خواهد شد.
هــم  رســانه ها  از  بســیاری  در  کــه  دیگــر  مــورد 
بســیار پررنــگ شــده اســت، مشــکل کمبــود آب در این 
شــهر جدیــد اســت؛ امــا اطمینــان می دهم بــا طرح ها و 
ایده هایــی کــه وجــود دارد، در زمــان تحویــل واحدهــا، 

هیچ مشکلی در زمینه آب، وجود نداشته باشد.
ســوال:آیابهمردماطمینانمیدهیدکهتجربه
تلــخمســکنمهــردرزمینــهکیفیــتوهمچنیــنزمان
تحویــلمســکنهایطــرحنهضــتملیمســکن،تکرار

نشود؟
بارهــا اعــالم کرده ایــم کــه در مســکن های طــرح 
بــه شــدت در بحــث کیفیــت،  نهضــت ملــی مســکن، 
حساســیت و نظــارت داریــم و مطمئــن باشــید کــه ایــن 
مســکن ها در زمینــه کیفیــت، به مراتب از مســکن های 
مهــر بهتــر خواهنــد بــود، چراکــه از همان تجــارب تلخ، 

درس گرفته ایم و به کیفیت، بها خواهیم داد.
زمــان تحویــل واحدها هم چون به دالیل مختلفی 
بســتگی دارد، به شــکل کامال دقیق نمی توان قول داد؛ 
اما این قول را می دهیم که اگر متقاضیان، سهم آورده 
خــود را بــه موقــع پرداخــت کننــد، در کوتاه تریــن زمــان 

ممکن، می توانند واحدهای خود را تحویل بگیرند.
سوال:یکیازدغدغههاومشکالتساکنیناین
شــهر،بحثآزادراهســهند_تبریزهســتکهعالوهبر
دریافــت بحــث الزم، اســتانداردهای بــودن پاییــن
عوارضازســاکنیناینشــهرهمموردانتقاداســت،
درایــنخصــوصچــهنظــریداریدوآیــااقداماتیهم

برایحلاینموضوع،انجامدادهاید؟
در خصــوص آزادراه تــازه افتتــاح شــده ســهند _ 
تبریــز، متأســفانه از اول مشــکالت و مــواردی بــود کــه 
همــه شــهروندان هم بــه خوبی در جریان هســتند، اما 
اینک نیز بعد از افتتاح پروژه، موارد و نواقصاتی صورت 

گرفته که موجب نارضایتی مردم سهند شده است.
مشــکالتی از قبیل روشــنایی و نور نامناســب این 
آزاد راه و اخذ عوارض حتی از خود ســاکنان این شــهر 
جدیــد کــه در این زمینه هم رایزنی ها و جلســات خوبی 
با مســئوالن امر برگزار شــده اســت و بسیار خوش بین 

هســتیم کــه نتایــج خوبــی را در ماه هــای آتــی شــاهد 
باشیم.

ارگانهــا و بــاســازمانها تعامــلشــما ســوال:
و نکــردن همــکاری از مــواردی آیــا و اســت چگونــه
یــابوروکراســیهایبــیمــوردکــهباعــثکنــدشــدن

فعالیتهاشود،وجوددارد؟
نــه، خوشــبختانه هــم همــکاری خوبــی بــا همــه 
ســازمان های متولــی داریــم و هــم عــزم جــدی در بیــن 
مســئوالن اســتانی بــرای حــل مشــکالت حــوزه مســکن 

وجود دارد که قابل تحسین است.
بــا نماینــدگان مجلــس، امــام جمعــه شــهر جدیــد 
سهند، اعضاء شورای شهر و شهردار سهند هم تعامل 

خوبی داریم که شاید کم سابقه باشد.
ســرانه لحــاظ از ســهند، جدیــد شــهر  ســوال:
آموزشی،فضایسبز،سرانهورزشی،مراکزتفریحی
و...شــرایطوجایــگاهخوبینــدارد.آیادربرنامههای

خود،بهاینمسائلتوجهویژهخواهدشد؟
از لحاظ سرانه آموزشی، مشکل خاصی وجود ندارد 
و حتی مدرســه اســتثنائی این شــهر هم در ســال آینده، 
تکمیل خواهد شــد، اما در مورد ســرانه ورزشــی و فضای 

سبز، کمبودهایی هست که حتما باید جبران شود.
در این خصوص، حتی برای سرمایه گذاران بخش 
خصوصی هم تســهیالت خوبــی در نظر خواهیم گرفت 
تا از ظرفیت و پتانسیل آن ها، برای توسعه شهر جدید 

سهند، استفاده کنیم.
نــه تنهــا در ایــن زمینه ها بلکــه در حوزه های دیگر 
هــم برای ســرمایه گذاران بخش خصوصــی نیاز داریم و 

برایشان فرش قرمز پهن خواهیم کرد.
اکنــون، ۴ مجموعــه ورزشــی رو بــاز شــامل زمیــن 
چمــن فوتبــال، تنیــس و ... در شــهر جدیــد ســهند، در 
حــال احــداث اســت و طرح هــای دیگــر هــم بــه محــض 

تأمین اعتبار، شروع خواهد شد.
مشــکل دیگری که در خصوص ایجاد فضای ســبز  

وجود داشت، مشکل کمبود آب بود.
متأســفانه به دلیل ســوء مدیربت، روزانه بیش از 
۱۴ میلیــون لیتــر آب در ایــن منطقــه بــه هــدر می رفــت 
کــه بــا تالش همــکاران عزیز و لوله کشــی ٨ کیلومتری، 
جلــوی هدررفــت ایــن میــزان آب را گرفتیم تــا به چرخه 

استفاده در فضای سبز شهر جدید سهند، برگردد.

خبـــــــــــــــــر

سخنگویصنعتبرقاعالمکردکهشهرکهای
صنعتــیازســاعت11تــا23یــکروزدرهفتــه
بــرایتامیــنبــرقمحــدودمیشــوندکــهزمــان
فعالیــتخــودرابــهشــیفتشــبویــاجمعــه

منتقلمیکنند.
بــه گــزارش ایلنــا، مصطفی رجبی مشــهدی 
گفــت: بعــد از تابســتان ســال ۱۴۰۰ وزارت نیــرو 
تعمیــرات  و  احــداث  بــرای  را  مفصلــی  برنامــه 
نیروگاهــی تدویــن کــرد. بــر اســاس ایــن برنامــه 
تعمیــرات  و  نیروگاهــی  تعمیــرات  توانســتیم، 
شــبکه های بــرق کــه معمــوال بــه صــورت متعارف 
پایــان  بــه طــول می انجامــد را  پایــان خــرداد  تــا 
اردیبهشت به اتمام برسانیم و رکوردی را در این 

زمینه ثبت کنیم.
در  صنایــع  بــرق  تامیــن  خصــوص  در  او 
تابســتان ابــراز داشــت: امســال توافــق خوبــی با 

وزارت صمت داشــتیم که بر اســاس آن قرار شد 
صنایــع بــزرگ تعطیــالت خــود را بــه تابســتان و 
روزهای اوج مصرف موکول کنند تا از این طریق 
به ما در امر برق رسانی به سایر مشترکان یاری 

رسانند.
بــرق  شــبکه  مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل 
صنایــع  مصــرف  مدیریــت  طــرح  داد:  ادامــه 
شــامل 92 درصــد صنایــع نمی شــود و وضعیــت 

شــهرک های صنعتــی بســیار متفــاوت اســت بــه 
طــوری کــه محدودیــت شــرکت های صنعتــی تنها 
یک روز در هفته آن هم با اعالم قبلی از ساعت 
۱۱ تا 23 اســت، در صورتی که در ســال گذشــته 
محدودیــت شــرکت های صنعتــی روزانــه انجــام 
می شد. در واقع امسال برنامه هایی تدوین شده 
تــا واحدهــای صنعتــی بــا کمتریــن محدودیت به 

فعالیت خود ادامه دهند.
رجبــی مشــهدی اظهــار کــرد: از دیگــر اتفاق 
خــوب امســال در صنعــت برق، تدویــن طرح های 
تشــویقی بســیار خــوب در بخــش خانگی اســت. 
مــی تــوان گفت کــه  امســال طرح های تشــویقی 
۱۰ برابر ســال گذشــته است. بر اساس این طرح 
بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت کاهــش مصــرف 
۵۰۰ تومــان پــاداش تخصیــص داده شــود. اگــر 
شــهروندی در مناطق عادی کشــور مانند تهران و 

شــیراز که منطقه عادی محسوب می  شود، 3۰۰ 
کیلووات ســاعتی که میزان مصرف آن مشــخص 
شــده را بــه 2۵۰ کیلووات ســاعت کاهش دهد، 
قبــض آن هــا رایــگان می شــود و بــا بیــش از ایــن 
میــزان صرفــه جویی تــا ۵۰۰ هزار تومــان پاداش 

تعلق می گیرد.
او در پایــان گفت: این هفته روزهای گرمی 
را تجربه خواهیم کرد به طوری که دمای هوا در 
خوزســتان بــه بــاال ۵۰ درجــه خواهــد رســید. لذا 
الزم اســت هموطنان با ادامه همکاری خوبی که 
تــا کنــون با صنعت برق داشــته اند، با خاموشــی 
از  یــک چــراغ اضافــه و اســتفاده نکــردن  حتــی 
وســایل پــر مصــرف برقی در ســاعات اوج مصرف 
)۱3 تــا ۱۷( در تامیــن بــرق پایدار همه مشــترکان 
به خصوص مشترکان مناطق گرمسیر به ما یاری 

رسانند.

رئیسســازمانتوســعهتجارتباســفربهســن
پترزبــورگدردیــداربــاوزیــرمســکنروســیهو
وزرایاقتصادیاتحادیهاوراسیاعالوهبرانعقاد
تفاهمنامهها،راهکارهایتوسعهصادراتمیان

ایرانوروسیهرابررسیکرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان 
پــاک، معــاون  توســعه تجــارت، علیرضــا پیمــان 
وزیر صمت و رئیس ســازمان توســعه تجارت که 
چهارشــنبه بــرای شــرکت در بیســت و پنجمیــن 
مجمع بین المللی اقتصادی ســن پترزبورگ عازم 
این شــهر شــده بود، در طول 3 روز اقامت خود 
در ســن پترزبــورگ بــا مقامــات ارشــد روســی در 

حوزه اقتصاد و تجارت دیدار و گفتگو داشت.
روسیهآمادهساختراهآهن

درایراناست
در ایــن دیــدار اوورچــوک، معــاون نخســت وزیــر 
روســیه ضمــن خوش آمــد گویی به طــرف ایرانی، 
گفت: روسیه حاضر است ۱62 کیلومتر راه آهن 

آستارا-رشت را ساخته و تحویل ایران دهد.
در ادامــه ایــن نشســت در مــورد مباحــث پولــی و 
تشــکیل کارگــروه تولیــد مشــترک، تامیــن قطعات 
صنعتی کارخانه های روسیه به وسیله کارخانه های 
ایرانــی، ایجــاد مناطــق ازاد مشــترک در شــمال و 

جنوب ایران بحث و تبادل نظر شد.
همچنیــن پیمــان پــاک بــر نقش روســیه در 
نوســازی ناوگان حمل ونقل ریلی ایران، نوســازی 
نوســازی  و  خــزر  دریــای  در  کشــتیرانی  نــاوگان 

ناوگان جاده ای ایران تاکید کرد.
معــاون نخســت وزیــر روســیه نیــز بــا بیــان 
اینکــه روس هــا می داننــد تحریم ها لغــو نخواهد 
شــد از چشــم طمــع دشــمنان به منابــع عظیم 2 
کشــور ســخن گفت و بر لزوم طراحی شیوه های 

جدید تبادالت پولی و بانکی تاکید کرد.
او همچنیــن از عــزم روســیه بــرای پیگیــری 
عضویــت ایــران در بریکــس خبــر داد و پیشــنهاد 
کــرد ایــران بــه عنــوان عضــو ناظــر بــه اتحادیــه 

اوراسیا ملحق شود.
در ادامه رئیس ســازمان توســعه تجارت از تاکید 
رئیــس جمهــور جمهــوری اســالمی ایران بــر لزوم 
اجرایــی شــدن موافقــت نامه اوراســیا خبــر داد و 
گفــت: تاکیــد داریم که موافقت نامه تجارت آزاد 
اوراسیا قبل از اتمام سال 2۰22 به امضا برسد.
پیمــان پاک همچنین در نشســت تخصصی 

همکاری هــای تجــاری ایران و روســیه حاضر شــد 
و در ســخنانی بــا اشــاره بــه حجم کلــی مبادالت 
تجــاری ایــران و روســیه بــا دنیــا کــه حــدود ۷۰۰ 
میلیــارد دالر اســت، گفــت: از ایــن رقــم تنهــا ۴ 
میلیارد دالر به مبادالت 2 کشور ایران و روسیه 

اختصاص دارد که عدد بسیار ناچیزی است.
اوبــا اشــاره بــه روابــط سیاســی دو کشــور 
تاکید کرد: تبادالت تجاری ایران و روسیه باید به 
ســرعت افزایــش پیدا کند اما الزمــه این افزایش 
چنــد اقــدام مهــم اســت کــه بایــد بــه انجــام آنهــا 

سرعت دهیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه 
تجــارت را بایــد در زنجیــره تامین دیــد افزود: هم 
اکنون فقدان شناخت کافی تجار ایرانی و روس 
از یکدیگر موجب شــده تا حجم مبادالت کمی را 
شــاهد باشــیم که البته در چند ماه اخیر شــاهد 
اعــزام هیأت هــای تجاری 2 کشــور بــرای برگزاری 

جلسات رودررو بودیم.
پیمان پاک همچنین برگزاری نمایشگاه های 
تخصصــی مشــترک را از دیگــر اقداماتی دانســت 
که به توســعه روابط تجاری میان ایران و روسیه 
منتهی می شود و در ادامه بر موضوع رفع موانع 

تبادالت پولی، بانکی و ملی سخن گفت.
تحریم هــای  بــا  کشــور   2 هــر  گفــت:  او 
ظالمانه مواجه هستند که این تحریم ها در قدم 
اول نظــام پولــی و بانکــی را نشــانه رفتــه اســت. 
جمهوری اسالمی ایران به واسطه مبارزه طوالنی 

با تحریم های ظالمانه تجارب خوبی کسب کرده 
و راه هــای مختلفــی برای مبارزه بــا این تحریم ها 

طراحی کرده است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: نشســت های 
متعــددی میــان مدیــران بانکــی 2 کشــور برگــزار 
شده و تعریف راهکاری مشخص می تواند عالوه 
بــر اینکــه تجــارت میــان ایــران و روســیه را رونــق 
بخشد، موجبات استفاده کشورهای دیگر را نیز 

فراهم سازد.
پیمــان پــاک در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــه موضوع مشــکالت گمرکی و لجســتیکی 
در حوزه حمل ونقل اشاره کرد و افزود: با شرایط 
فعلــی کــه گمــرکات دو کشــور دارنــد، نمی توانــد 
و  داشــت  را  تجــاری  مبــادالت  افزایــش  انتظــار 

گمرکات باید سطح خود را افزایش دهند.
شــکل گیری  پیشــنهاد  زمینــه  ایــن  در  او 
شرکت های مشترک حمل ونقل و سرمایه گذاری 
مشــترک در خصــوص نوســازی و تجهیــز نــاوگان 
حمل ونقل جاده ای، ریلی و دریایی و نیز تسریع 
در تکمیــل مشــترک راه آهــن رشــت آســتارا را 
مطــرح کــرد که مورد اســتقبال طرف های روســی 

قرار گرفت.
رئیس ســازمان توســعه تجارت در پایان بر 
لزوم تولیدات مشترک صنعتی و دانش بنیان به 
وســیله2 کشور تاکید کرد و افزود: دانش مکمل 
ایرانــی و روس می توانــد بــه تولیــد محصوالتــی 
بینجامــد کــه عــالوه بــر رفــع نیــاز داخلــی هــر 2 

کشــور، بــه صــادرات و رهایــی از وابســتگی بــه 
کشورهای دیگر ختم شود.

دیدارباوزیرتجارتاتحادیه
اقتصادیاوراسیا

همچنیــن پیمــان پــاک در نشســتی کــه بــا 
آندره اســلپنیوف، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا داشــت اهتمام کلیه دستگاه های کشور 
در جهــت تســهیل زمینــه انعقــاد موافقــت نامــه 
تجارت آزاد با این اتحادیه تاکید و پیشــنهاد کرد 
تا عالوه بر همکاری مناطق آزاد صنعتی ایران با 
مناطق مشــابه در کشــورهای عضو این اتحادیه، 
در خصــوص تولید مشــترک کاالهای صنعتی نیز 

رایزنیها آغاز شود.
وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز از 
آمادگی این اتحادیه برای اعزام کارشناسان خود 
بــه ایــران به منظــور ادامه مذاکــرات در خصوص 
موافقتنامه تجارت آزاد خبر داد و از پیشنهادات 
پیمان پاک در راســتای توســعه همکاری ایران با 

کشورهای ۵ گانه استقبال کرد.
وزیــر  ایزولیــن  بــا  همچنیــن  پــاک  پیمــان 
مســکن روسیه و ماکسیم ســوکولوف مدیرعامل 
آوتابــاس و وزیــر ســابق حمــل و نقــل روســیه، 
کوبیاکــف، دســتیار رئیــس جمهور روســیه، رمان 
ســاراتوف  اســتاندار  گوســارکین،  ویکتورویــچ 

روسیه نیز جداگانه دیدار داشت.

براینخســتینبارمحمولــهترانزیتچندوجهی
طریــق از را خــود مســیر هنــد بــه روســیه از
کریدورشــمال-جنوبموســومبــهINSTCآغاز
کردواکنوندربندرعباسدوکانتینر۴۰فوتی
تحویلوباردرادامهازطریقآبهایایرانبه

سواحلغربهندارسالخواهدشد.
آزمایشــی عبــور  بــا  ایرنــا،  گــزارش   بــه 
دو محمولــه کانتینــر ۴۰ فوتی از کریدور شــمال -
جنــوب  بــه وســیله شــرکت کشــتیرانی جمهــوری 
ترانزیــت  محمولــه  نخســتین  ایــران  اســالمی 
چندوجهــی از مبــدأ روســیه بــه مقصــد هنــد از 
طریــق ایران ارســال و کریدور شــمال-جنوب بعد 

سال ها مذاکره و رایزنی فعال شد.
 ۴۰ کانتینــر   2 شــامل  ذکرشــده  محمولــه 
فوتــی محمولــه »لمینیــت چــوب« و تنــاژ ۴۱ تن، 
»ســن پترزبورگ«  مبــدأ  از  آزمایشــی  به صــورت 
واقع در روسیه به راه افتاده و پس از انتقال به 
بنــدر آســتاراخان از طریق دریای خــزر وارد ایران 

می شود.
بــه  اکنــون  کــه  تنــی  چنــد  محمولــه  ایــن 
بندرعبــاس رســیده، قــرار اســت در طــی مســیر 
بعــدی از طریــق خلیج فــارس بــه ســواحل غربــی 

هند برسد.
عملیات ترانزیتی ذکرشــده به وســیله دفتر 
منطقه ای نمایندگی کشتیرانی جمهوری اسالمی 
حمل ونقــل  )شــرکت  روســیه  کشــور  در  ایــران 
شــرکت های  همــکاری  بــا   )ITS بین المللــی 
لجستیکی زیرمجموعه کشتیرانی ایران، در حال 

انجام است.
امیرحسین ناظمی، نماینده دفتر نمایندگی 
کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران در روسیه در 
گفت وگــو بــا ایرنــا دربــاره نقــش ایــران در فعــال 
شدن کریدور شمال- جنوب، گفت: سابقه تالش 
برای فعال شــدن این کریدور به ســال های ۱99۰ 
بازمی گــردد. در ســال 2۰۰۰ بحــث مجــددی برای 
عبور بار از این مســیر با صدور بارنامه سراســری 
انجام شــد و آخرین بار در شــهریور ۱39۷ وزرای 
حمل ونقــل ســه کشــور ایــران، هند و روســیه در 
ســن پترزبــورگ توافقاتــی داشــتند، اما بــه دلیل 
کمبود زیرساخت های ریلی، جاده ای و بندری  و 
عدم هماهنگی بین دستگاه های مربوطه اجرایی 

شدن این کریدور انجام نشده بود.
او توضیــح داد: یکــی از اهــداف اصلــی در 
شــش ماه گذشــته فعال کردن این کریدور بود، 
چراکــه نقــش حیاتی برای کشــتیرانی ایران دارد. 
اولویت کاری دفتر نمایندگی کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایــران در روســیه نیز همیــن مهم بود تا 
بتوانیم از مناطق مختلف روســیه مثل مســکو از 
طریق دریای خزر کاالها را به چین و هند ارسال 
کنیــم. بحــث اصلی هم ارســال بار به هند بود تا 
بتوانیــم انتقــال بــار از ســواحل غربــی هنــد را به 
ســمت روســیه و آســیای مرکزی و اروپا از طریق 

آب های ایران در برنامه داشته باشیم.

آغازرونقترانزیتخارجی
درمسیرکریدورشمال-جنوب

بــه گفتــه ایــن فعال حوزه ترانزیــت با توجه 
بــه توافقــات انجام گرفتــه در مــورد حمــل حجــم 
زیــادی از محمــوالت از ســمت روســیه و بالروس 
بــه هنــد از طریق بنادر آســتاراخان، این محموله 
آغــاز رونــق ترانزیــت خارجــی در مســیر کریــدور 
آینــده  در  و  می شــود  تلقــی  جنــوب   - شــمال 
نزدیــک شــاهد شــکوفایی در حــوزه ترانزیت کاال 
و درآمدزایــی بــرای دولت هــای روســیه و ایران  و 

هند خواهیم بود.
او درباره زمان و مســیر حمل این بار ادامه 
داد: کشــتی بین بندر آســتاراخان و انزلی تقریباً 
ســفری ۴ روزه در دریــای خــزر انجــام می دهــد 
و ســپس یک زمــان هفــت روزه از خلیج فــارس تــا 
ســواحل غربــی هنــد در ســفر اســت و مجموعــاً 
حدود ۱2 روز آبی طول می کشد تا به هند برسد 
و سایر زمان ها مربوط به حمل در مسیر خشکی 

است.
کشــتیرانی  نمایندگــی  دفتــر  نماینــده   
جمهــوری اســالمی ایــران در روســیه اضافــه کرد: 
کشــتی از بندر آســتاراخان تا انزلی و از انزلی به 

سمت بندرعباس و بعد از رسیدن به بندرعباس 
با کامیون ۴۸ ســاعت در مســیر اســت و ســپس 
از بندرعباس تا هند سفر هفت روزه طی خواهد 

شد.
ترانزیــت  پــروژه  ایــن  ناظمــی،  گفتــه  بــه 
حمــل  دو  کــه  معنــا  بدیــن  اســت؛  چندوجهــی 
دریایــی، یکــی حمــل دریایی خــزر و دیگری حمل 
جنوب را شامل می شود و به وسیله یک بارنامه 
سراســری از طریــق ترکیب خشــکی و دریا انجام 
و کشــتی بــه مقصــد می رســد. ایــن بار طــی چند 
سال اخیر به صورت مرحله ای و نه با یک بارنامه 

سراسری ترانزیت می شده است.
کاهــش هزینه هــای حمــل شــامل هزینــه 
مانــدگاری  کاهــش مدت زمــان  گمــرک،  و  بنــادر 
کانتینرهــا، ســرعت در تحویــل کاال؛ حــذف خطر 
صاحبان کاال در حمل داخلی کانتینر پر و خالی، 
سند حمل معتبر جهت مسائل حقوقی و جبران 
خســارت احتمالــی، تســریع در عملیــات بانکی و 
افزایش اعتبار تجاری از مزایای بارنامه سراسری 

است.

آغازرونقترانزیت
خارجیدرمسیر

کریدورشمال-جنوب

آغاز ساخت بیش از 9 هزار واحد نهضت ملی 
مسکن در شهر جدید سهند 

انعقادتفاهمنامههاوتاکیدبرعضویتایراندراتحادیهاوراسیا

جزئیاتتامینبرقصنایعدرتابستانسالجاری
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بازدید مدیرعامل بانک مسکن 
از شعبه مرکزی اصفهان

محمــود شــایان، مدیرعامــل بانــک مســکن بــه همــراه 
ســید محســن فاضلیان و علی عســکری اعضــای هیات 

بخش هــای  از  مدیــره 
مختلــف شــعبه مرکــزی 
بانــک مســکن در شــهر 

اصفهان بازدید کرد.
بــه گــزارش پایــگاه 
مســکن،  بانــک  خبــری 
در این بازدید که حسن 
شــعب  مدیــر  نــوروزی 
معاونــان  و  اســتان 

مدیریت نیز حضور داشتند، مدیرعامل بانک مسکن از 
بخش های مختلف این شعبه از جمله وصول مطالبات، 
ارزی، امــور اعتبــاری، خدمــات بانکــی، صنــدوق امانــات 

بازدید و عملکرد این حوزه ها را مورد بررسی قرار داد.
شــایان در دیدار با کارکنان بخش ارزی این شعبه 
بــا بیــان ایــن مطلــب کــه انتظــارات بیشــتری نســبت به 
عملکــرد ایــن بخــش بــه ویــژه در شــعب مرکــزی وجــود 
دارد، تاکیــد کــرد: با توجه به ظرفیت های شــهر صنعتی 
اصفهــان، کارکنــان بــرای جــذب منابــع در ایــن اســتان 

بیشتر تالش کنند.

۵۰۰ هزارتایی شدن باشگاه 
مشتریان ایران زمین

معاونــت فنــاوری اطالعــات بانــک ایــران زمیــن گفــت: 
ایــران زمیــن در ســال ۹۵،  بانــک  باشــگاه مشــتریان 

پنــج هــزار مشــتری در 
باشــگاه داشــت، اما در 
حــال حاضــر ۵۰۰ هــزار 

مشتری فعال دارد .
بــه گــزارش روابــط 
ایــران  بانــک  عمومــی 
زمیــن، فرهــاد اینالوئــی 
با اعالم این خبر، تغییر 
بــه  وفــاداری  باشــگاه 

باشــگاه هواداری را اقدامی ارزشــمند دانســت و افزود: 
باشــگاه هــواداری یعنــی هــر مشــتری خــود را عضوی از 
بانــک بدانــد و ما بــه عنوان ارائه دهنــده خدمات بانکی 
با ایجاد ارتباط نزدیک با مشتریان، عالئق مختلف آنان 
را در فضــای مجــازی یــا ابزارهای مختلف بســنجیم و بر 

اساس آن سرویس دهی کنیم.
را  دیجیتــال  بانکــداری  اصلــی  ارکان  از  یکــی  او 
مشــتریان وفــادار بیان کــرد و گفت: در بانک دیجیتال 
مهــم  نکتــه  و  نــدارد  اهمیتــی  مشــتری  مالــی  منابــع 
وفــاداری مشــتری و ارائه ســرویس های مختص به آن 
اســت. هــدف گذاری بانــک ایران زمین بر اســاس این 
گونه بانکداری است و به مرور تک تک آن را عملیاتی 

خواهیم کرد.
زمیــن  ایــران  بانــک  اطالعــات  فنــاوری  معاونــت 
موفقیــت یــک بانک را در نظــام بانکی آینده، چابکی آن 
عنوان کرد و اظهارداشــت: چابکی بانک یعنی جایی که 
مشــتری مراجعه کند و ســرویس ها را با بهترین شرایط 

و کیفیت در سریع ترین زمان دریافت کند.

 دریافت"بلیت امنیتی"
با رمزساز اقتصادنوین

امــکان دریافــت »بلیــت امنیتــی« بــرای اســتفاده در 
سامانه اینترنت بانک از طریق برنامک »رمزساز بانک 

اقتصادنوین« فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، مشتریان 

ایــن بانــک از ایــن پــس 
می تواننــد هنــگام ورود 
به سامانه اینترنت بانک 
و یــا انتقال وجه از مبدا 
ســپرده، بلیــت امنیتــی 
شــماره  بــر  عــالوه  را 
ثبــت  همــراه  تلفــن 
شــده خــود در بانــک، از 
طریــق برنامــک رمزســاز 

بانــک اقتصادنویــن نیز دریافت کننــد. یکی از مهم ترین 
کارکردهای این خدمت جدید ایجاد دسترســی ســاده تر 
به بلیت امنیتی برای هم وطنان خارج از کشــور و یا در 

زمان اختالل شبکه های مخابراتی است.
برنامــک »رمزســاز اقتصادنویــن« قابــل نصــب بــر 
انواع سیســتم عامل تلفن همراه )اندروید یا IOS( بوده 
و این قابلیت را دارد تا به صورت آفالین و بدون نیاز به 
اتصــال بــه اینترنت، رمزهــای یک بارمصرف را تولید و در 
اختیــار کاربــران قــرار دهــد. این برنامک فقــط یک بار در 

مرحله فعال سازی نیاز به اینترنت دارد.

کوتاه از بانک و بیمه

رونمایی دو محصول متصل 
به سهام توسط بیمه دانا

 
مدیرعامــل بیمــه دانــا از رونمایــی دو محصــول جدیــد 

بیمه ای متصل به سهام در هفته های آتی خبر داد.
بــه گــزارش روابــط 
عمومــی، رضــا جعفــری 
ایــن  در جمــع کارکنــان 
شرکت در استان فارس 
بــا بیــان اینکــه امضــای 
تفاهم نامــه بیمه دانا با 
وزارت آموزش و پرورش 
در  گذشــته  هفتــه  در 
راســتای راهبرد توســعه 
بــازار، ایفــای مســوولیت اجتماعی و ارج گــذاری به مقام 
معلمــان صــورت گرفتــه اســت، بــر لــزوم همــکاری همه 
کارکنــان شــرکت بــرای ارائــه خدمــات مطلــوب بیمــه ای 
بــه ایــن قشــر فرهیختــه تاکیــد کــرد و افــزود: معلمــان 
ســرمایه های ارزشــمند جامعه هســتند و ضروری اســت 

بهترین نوع خدمات بیمه ای به آنها ارائه شود. 
وی در ایــن نشســت بــا اعــالم ایــن خبــر کــه دو 
قــرارداد بــزرگ دیگر در راه اســت، تصریح کــرد: تا پایان 
خــرداد، تولیــد حق بیمه این شــرکت در شــاخص فروش 
)بــه اســتثنای تفاهم نامــه وزارت آموزش و پــرورش(، از 
مرز۴هــزار میلیــارد تومان خواهد گذشــت و ما همچنان 

در رتبه دوم صنعت بیمه باقی خواهیم ماند. 
وی در ادامه از رونمایی دو محصول جدید صنعت 
بیمه، یعنی بیمه تکافل و بیمه زندگی متصل به سهام 

در پایان تیرماه خبر داد.

صندوق امانات بانک ها 
بیمه می شود

در نشســت دبیــر شــورای امنیــت کشــور و مســئوالن 
قضایــی و انتظامــی مقــرر شــد به منظــور بیمــه تمــام 
امانــات  صندوق هــای 
بانک هــا، بانــک مرکزی 
اقتصــاد  وزارت  و 
را  خــود  پیشــنهاد های 
ظــرف یــک هفتــه ارائــه 

دهند.
الفباخبــر،  گــزارش  بــه 
به منظور بررســی ابعاد 
فنی، قضایــی، حقوقی، 
ایمنــی و انتظامــی حفاظت از صنــدوق امانات بانک های 
سراســر کشــور و نگرانی های ایجاد شده پس از سرقت 
بخشی از صندوق امانات بانک ملی ایران، روز دوشنبه 
بــا حضــور مســئوالن دســتگاه قضایــی، فرماندهــی کل 
انتظامــی کشــور، بانــک مرکــزی، مدیر عامــل بانک ملی 
و ســایر مســئوالن مربوطه، نشســتی به ریاســت ســید 
مجیــد میراحمــدی معاون امنیتــیـ  انتظامی وزیر و دبیر 

شورای امنیت کشور برگزار شد.
در ایــن نشســت ضمــن بررســی وضعیــت امنیتــی 
و ایمنــی شــعبه بانــک ملی که مورد ســرقت قــرار گرفته 
است و تشریح وقایع مربوطه، دستور العمل ها، ضوابط 
و مقــررات موجــود، چگونگــی نظــارت بــر اجــرا و نحــوه 
برقــراری امنیــت و ایمنی صندوق هــای امانات بانک های 

سراسر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مربوطــه،  کارشناســان  شــد  مقــرر  همچنیــن 
بــرای  امــروز  جلســه  در  شــده  مطــرح  پیشــنهاد های 
ارتقــای ســطح ایمنــی را مــورد بررســی دقیق تــر قــرار 
دهنــد تا در نشســت هفتــه آینــده تصمیم گیری نهایی 

به عمل آید.
عــالوه بــر ایــن، مقــرر شــد بــه منظــور بیمــه تمــام 
صندوق هــای امانات و اصالح دســتورالعمل های موجود 
در مورد ضوابط بین مشــتریان و بانک ها، بانک مرکزی 
و وزارت اقتصاد و دارایی، پیشنهاد های اصالحی خود را 
ظرف یک هفته به دبیرخانه شــورای امنیت کشــور ارائه 

دهند تا در سیر مراحل تصویب قرار گیرد.

سرزمینی آبادان با حمایت 
بانک ملی ایران

پروژه هــای  بزرگتریــن  از  اردبیــل،   - میانــه  آهــن  راه 
زیربنایی کشور است که توسط بانک ملی ایران تامین 

مالی شده است.
بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
ایــران، عملیــات اجرایی 
 ۱۷۵ آهــن  راه  ایــن 
کیلومتــری کــه تــا کنون 
بیش از ۱۱ هزار میلیارد 
ریــال توســط بانک ملی 
ایــران بــرای ســاخت آن 
هزینه شــده اســت، از ســال ۱۳۹۷ آغاز شــد و در سال 

۱۳۹۹ به پایان رسید.
این پروژه در ۹ ایستگاه به نام های اردبیل و سبز 
)درجه یک(، ایســتگاه های مســافری اردبیل، فیروزآباد، 
ایســتگاه های  و  دو(  )درجــه  مهماندوســت  و  گنجــگاه 
آســتور، مشــکول و جعفرلــو )درجــه ۳ ســبقت و تالقی( 

به مسافران خدمات رسانی می کند.
راه آهــن میانــه - اردبیــل نــه تنهــا ارتبــاط اســتان 
اردبیل با شبکه ریلی کشور و خطوط ریلی بین المللی 
را فراهــم کــرده اســت، بلکــه موجــب افزایش مــراودات 
اقتصادی بین استان اردبیل و سایر استان های کشور و 

بازارهای جهانی نیز شده است.
ایجاد سیســتم حمل و نقل ریلی روان و گســترش 
شــبکه ریلــی کشــور بــا ایمنــی و ســرعت بــاال بــه منظور 
توسعه استان اردبیل در بخش های مختلف و نیز ایجاد 
سیستم حمل و نقل ارزان و مناسب برای حمل مسافر 
و کاالهــای تولیــدی در اســتان بــه ویژه حمل مــواد اولیه 
از بنــادر و گمــرکات بــه داخل اســتان از دیگر مزایای راه 

اندازی این خط ریلی است.

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:

سیاســت های جدید ترکیبی بانک مرکزی درباره 
بازار ارز توانست این بازار را که متاثر از برخی 
اخبــار و تحریم هــای جدیــد آمریکا دچــار تالطم 
نــزول  بــود از هفتــه گذشــته در مســیر  شــده 

قیمت ها و تعادل قرار دهد.
بــه گزارش خبرگزاری فــارس، بانک مرکزی 
طی روزهای اخیر با کسب مجوز خاص از جلسه 
ســران قــوا مجموعــه برنامه هایــی را بــرای تعادل 
بخشــی در بــازار ارز اتخــاذ کــرد، برنامــه ای کــه 
هدف نخست آن پاسخگویی به نیاز واقعی بازار 
و تأمیــن ارز مــورد نیاز وارد کننــدگان، باکمترین 
دخالــت مســتقیم بانــک مرکــزی در قالب حضور 

مستقیم همراه بود.
زمینــه  ایــن  در  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
شــرایط  در  مرکــزی  بانــک  سیاســت  می گویــد: 
کنونــی بــه هیــچ وجــه مداخله مســتقیم بــا نرخ 
پایین تــر از نــرخ بــازار غیــر رســمی نیســت بلکــه 
تســهیل گری برای عرضه ارز در اختیار صاحبان 
ارز و عمق بخشــی به بازار با نرخ توافقی اســت 
تــا از ایــن طریق بــا افزایش عرضــه نرخ های غیر 

رسمی به تعادل برسد.
باید تاکید کرد با وجود وضعیت مناسب 
ذخایر ارزی کشور، این نهاد سیاستگذار ارزی 

کشــور تاکنون برای تعادل بخشــیدن به بازار 
از منابــع بانــک مرکزی اســتفاده نکرده اســت 
بلکــه بــا تســهیل گــری در فراینــد عرضــه ارز 
را  از صــادرات صادرکننــدگان بســتر  حاصــل 
بــرای افزایــش عرضــه در بــازار با نــرخ توافقی 

در صرافی ها مهیا کرده است. 
هفتــه گذشــته مســئوالن بانــک مرکــزی 
بــرای ایجــاد تعــادل در بــازار آزاد ارز همزمــان 
بــا تشــدید مبــارزه با قاچــاق کاال و شناســایی 
و دســتگیری اخاللگــران ارزی توســط پلیــس 
امنیــت، نشســت ویــژه ای را بــا صرافی هــا و 
صادرکننــدگان برگزار کردند و پس از بررســی 
نظــرات کارشناســی بــه آنهــا مجــوز دادنــد تــا 
بخشــی از ارز اســکناس صادرات را به صورت 
توافقی خریداری و در صرافی ها عرضه کنند. 
بــا ایــن اقــدام نــرخ ارز تــا دیــروز جمعــه ۲۷ 
خــرداد نزدیــک ۲۵۰۰ تومــان نســبت بــه پنــج 

روز قبل کاهش قیمت را تجربه کرد. 
بــه  خانگــی  دالرهــای  شــرایط  ایــن  در 
ســمت بــازار ارز روانــه شــد. در ایــن شــرایط 
نیــز بانــک مرکزی با صــدور بخشــنامه جدید، 
ارز  عالوه بــر  تــا  داد  اجــازه  صرافی هــا  بــه 
صادرکننــدگان، نســبت بــه خریــد ارز از همــه 

اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــا نــرخ توافقــی 
برای فروش به متقاضیان اقدام کنند. 

در ایــن بــاره، مجیــد شــاکری، کارشــناس 
اقتصــادی، معتقــد اســت: سیاســت جدیــد ارزی 
بانــک مرکــزی بــه هیچ وجــه مثل گذشــته که در 
بــازار ارزپاشــی می کردند نیســت. بانــک مرکزی 
مــی توانــد با با نــرخ گذاری های هدفمند در بازار 

ارز تاثیرگذار باشد.
همچنین، المعــی، معاون اداره صادرات 
بانک مرکزی، در زمینه سیاســت بانک مرکزی 
در حــوزه ارز می گویــد: بانک مرکزی براســاس 
اطالعــات بدســت آمــده از رصد و پایــش بازار 
ارز و شناســایی مشــکالت ورود اســکناس ارز 
حاصــل از صــادرات از ســوی صــادر کننــدگان 
و همچنیــن بــه منظــور روان ســازی خریــد و 
صرافی هــای  رســمی  شــبکه  در  ارز  فــروش 
کشور، تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد که در همین 
راستا از ۲۲ خرداد صادرکنندگان این اجازه را 
پیــدا کردنــد کــه ارز حاصل از صــادرات خود را 
در شــبکه رسمی صرافی ها با ارائه اظهار نامه 

گمرکی با نرخ توافقی عرضه کنند.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی؛ 
در حــال حاضــر تمامــی افــراد می تواننــد در یــک 

فرایند قانونی که بانک مرکزی زیرساخت قانونی 
انــرا مهیا کرده اســت بــا مراجعه به صرافی ها به 
هــر میــزان ارز مــورد نیاز خود را خریــداری یا ارز 

در اختیار خود را با نرخ توافقی عرضه کنند.
در حال حاضر دارندگان عمده ارز از جمله 
صادرکنندگان پتروشیمی پای کار هستند و نیاز 
ممکــن  زمــان  ســریع ترین  در  واردکننــدگان  ارز 
تأمیــن می شــود همچنیــن نیازهــای خــرد مــردم 
همچون ارز مســافرتی و دانشــجویی با گشایش 
مجدد ســرفصل های ۲۴ گانه از ســوی صرافی ها 

تأمین می شود.
بهــزاد المعــی می گویــد: از روز چهارشــنبه 
بانــک مرکزی با انتشــار اطالعیه ابهامات موجود 
در این زمینه را برطرف کرد و براســاس مقررات 
بــاال دســتی کلیه افراد حقیقی بــا اظهار ارز خود 
در گمــرکات و مبــادی ورودی کشــور می تواننــد 
بدون هیچ ممانعتی اســکناس وارد کشور کنند، 
ضمــن اینکــه از معافیــت مالیاتــی نیــز برخــوردار 
شوند همچنین در مورد ارزهای خانگی درسطح 
خرد نیز دارندگان ارز می توانند تا سقف ۱۰ هزار 
یورو یا معادل ان به شکل دیگر ارزها با مراجعه 
به شبکه رسمی صرافی های کشور ارز خود را با 

نرخ های توافقی به فروش برسانند.

پــس از انتشــار گــزارش مرکــز پژوهش های 
مجلــس، بــا جمع بندی دیدگاه کارشناســان 
در یــک بــازه زمانــی 1۰ روزه اصــالح قانــون 

بازار سرمایه تعیین تکلیف می شود.
رئیــس  ســنا؛  پایــگاه  گــزارش  بــه 
کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد: لزوم 
اصــالح قانــون بــازار ســرمایه از مدت ها قبل 
کمیتــه تخصصــی کمیســیون  در دســتورکار 
اقتصــادی قــرار گرفته بــوده که خوشــبختانه 
گزارش نهایی آن روز گذشــته در کمیســیون 

اقتصادی مجلس قرائت شد.
محمدرضــا پور ابراهیمی داورانی درباره 
لــزوم اصــالح قانون بازار ســرمایه گفت: این 

موضوع یکی از محورهای جلسه روز گذشته 
کمیســیون اقتصــادی مجلس بــا حضور وزیر 

امور اقتصادی و دارایی بوده اســت.
نماینــده مــردم کرمان و راور در مجلس 
شــورای اســالمی افزود: مقرر شد گزارش در 
ســامانه مرکــز پژوهش هــای مجلس شــورای 
اســالمی بارگــذاری و ظــرف بــازه ای ۱۰ روزه 
متخصصــان و مجموعه های مختلف از جمله 
بانــک  بــورس،  ســازمان  خصوصــی،  بخــش 
مرکــزی و وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی نظــر 
خــود را بــه دبیرخانــه کمیتــه تخصصــی ارائه 
کنند تا ظرف یک ماه آینده کمیسیون بتواند 
اصــالح قانــون بــازار ســرمایه را کــه منجــر به 

دربــاره  مــردم  دغدغه هــای  از  بخشــی  رفــع 
وضعیت کنونی بازار سرمایه است، را شاهد 

باشیم.
پورابراهیمــی نماینده مــردم در مجلس 
یازدهم با اشاره به لزوم تسریع تصویب پایه 
جدیــد مالیاتــی در کشــور بــرای جلوگیــری از 
سوداگری، تصریح کرد: بررسی طرح مالیات 
بــر عایــدی ســرمایه در کمیســیون بــه اتمــام 
رســیده اســت و تــا ۱۰ روز آینــده در صحــن 
علنــی اعــالم وصول خواهد شــد. پیش بینی 
می شــود تابستان امســال موضوع مالیات بر 
عایدی ســرمایه تصویب و تا در بودجه ۱۴۰۲ 

عملیاتی شود.

مدیر سیســتم های تسویه و پرداخت شرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار از واریــز 
ســود ســنواتی ۳۷ شــرکت تــا پایــان هفتــه 
گذشــته به حســاب بانکی بیش از ۲ میلیون 

و ۷۰۰ هزار سهامدار خبرداد.
شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه 
وجوه )ســمات(، حســین قشمی با بیان اینکه 
پایــان هفتــه  تــا  ســود ســنواتی ۳۷ شــرکت 
گذشته به حساب بانکی بیش از ۲ میلیون و 
۷۰۰ هزار سهامدار از طریق اطالعات سامانه 
ســجام واریــز شــده اســت، اظهــار داشــت: از 
ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان هفته گذشــته، 
سود سنواتی ۲ میلیون و ۷۶۷ هزار سهامدار 
از طریق اطالعات ســامانه ســجام به حســاب 

بانکی سهامداران پرداخت شده است.
»گــروه  شــرکت های  کــرد:  تصریــح  وی 
دارویــی برکــت، شــرکت بهنوش ایــران، گروه 
دارویــی البــرز )گــروه ســرمایه گذاری البــرز(، 
بانــک دی، پاالیش نفــت تهران، فوالد مبارکه 
اصفهــان، پترو صنعت گامــرون، تولید نیروی 
ســرمایه گذاری  دارو،  شــفا  دماونــد،  بــرق 
ســاختمان نویــن، بانــک ســینا، گروه توســعه 
از ۱۰  ایــران و غلتک ســازان ســپاهان«  هنــر 
تــا ۲۸ خردادمــاه ســال جــاری ســود  خــرداد 
ســنواتی خــود را بــه حســاب سهامدارانشــان 

واریز کرده اند.
شــرکت های  کــرد:  اضافــه  قشــمی 
»ســرمایه گذاری پردیــس )ســهام و حق تقدم 
اســتفاده نشــده(، بیمــه حکمــت صبــا، بیمــه 

نویــن، ســرمایه گذاری صنــدوق بازنشســتگی 
)حــق تقــدم استفاده نشــده(، ســیمان درود، 
خوارزمــی،  ســرمایه گذاری  انــرژی،  بــورس 
اســتفاده  تقــدم  )حــق  فارابــی  داروســازی 
گوهــران  توســعه  ســرمایه گذاری  نشــده(، 
امیــد، فــوالد آلیاژی ایــران، کشــتیرانی دریای 
خــزر، بانک کارآفرین، ســرمایه گذاری بوعلی، 
پســت  آینــدگان،  مهــر  مالــی  توســعه  گــروه 
پتروشــیمی،  صنایــع  ســرمایه گذاری  بانــک، 
تقــدم  )حــق  ملــت  بانــک  ســرمایه  تامیــن 
استفاده نشده(، سرمایه گذاری توسعه ملی، 
ســرمایه گذاری صنعــت بیمه، جنــرال مکانیک 
و بانک ملت« نیز از ابتدای ســال جاری تا به 
امروز مطالبات ســنواتی صاحبان ســهام خود 

را از طریق سامانه سجام پرداخت کرده اند.

بــرای  زیرســاختی  ســامانه  یــک  ســجام 
شناســایی مشــتریان جهــت ورود بــه باشــگاه 
بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعاالن 
ایــن بازار اعم از ســرمایه گذاران، مشــتریان و 
مدیــران نهادهــا در ایــن ســامانه، فقط یک بار 
بــرای همیشــه اطالعــات خــود را در آن ثبــت 
خواهنــد کــرد و پس از احــراز هویت حضوری 
و غیرحضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی 

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

آن سهامدار را ندارد.

پورابراهیمی خبر داد: فرصت 1۰ روزه مجلس 
برای تعیین تکلیف اصالح قانون بازار سرمایه

واریز سود سنواتی به حساب ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار 
سهامدار از طریق سجام

ادامه از صفحه 1

 ۳. بررسی شرایط
و الزامات بازی 

برخــی از بازی هــای بالک چینــی، هزینــه ای از 
کاربران برای ورود به بازی دریافت نمی کنند؛ 
امــا در عیــن حــال برای برخی دیگــر از بازی ها 
بایــد حتما هزینه پرداخت کنیــد. تقریبا تمام 
را  آپشــن هایی  نیــز  بالک چینــی  بازی هــای 
تعریــف می کننــد. کاربران برای ارتقای ســطح 
خــود در بازی می توانند آپشــن ها را خریداری 
کننــد. معمــوال بــرای خرید و فروش آپشــن ها 
نیز باید از توکن اختصاصی بازی ها اســتفاده 

کنید. 
قبــل از ورود به هــر بازی حتما راهنمای 
آن را به طــور کامــل مطالعــه کنیــد. ریســک 
برخــی از بازی هــا نســبتا باالســت. در عیــن 
حال برخی دیگر از بازی ها هستند که امکان 

درآمدزایی در آن به راحتی میسر است. 

پیش بینی آینده گیم فای 
در ادامــه بــد نیســت به بررســی ایــن موضوع 
بپردازیــم کــه نگاه هــا در خصــوص آینده گیم 
فــای چیســت. تــا قبــل از ســال ۲۰۱۷ تقریبــا 
مفهومــی بــه نــام گیــم فــای در بــازار ارزهــای 
دیجیتــال ناشــناخته بــود. اکســی اینفینیتــی 
اولیــن  از  یکــی  عنــوان  بــه   )Axie Infinity(
بازی هــای بالک چینــی که مــورد توجه کاربران 
بــازی  ایــن  مــی رود.  بــه شــمار  قــرار گرفــت، 

در حــال حاضــر نیــز جایــگاه قابــل قبولــی در 
نشــان  آمارهــا  دارد.  فــای  گیــم  اکوسیســتم 
می دهد که تا پایان سال ۲۰۱۸ ارزش مارکت 
گیــم فــای چیــزی در حــدود ۲.۲۱ میلیارد دالر 

بود. 
ایــن رونــد تــا به امــروز رو به رشــد بوده 
باعــث  کرونــا  ویــروس  شــیوع  حتــی  اســت. 
شــد رونــد پیشــرفت ایــن بازار تســریع شــود. 
پیش بینی کارشناسان بالک چین حاکی از آن 
اســت که ارزش بازار گیم فای تا ســال ۲۰۲۷ 
به رقمی بالغ بر ۳۷ میلیارد دالر برسد. رشد 
کمی بازی های بالک چینی نیز در این سال ها 
چشــمگیر بوده اســت. بــه گونه ای کــه تنها از 
مــاه مــارس ســال ۲۰۲۲ بــه ایــن طــرف بیش 
 DappRadar بالک چیــن  در  بــازی   ۱۴۰۰ از 

راه اندازی شده است. 
به نظر می رســد تا زمانی که ایده کسب 
درآمــد از بــازی کــردن بــرای کاربــران جــذاب 
باشــد، روند رو به رشــد اکوسیســتم گیم فای 

همچنان پرقدرت ادامه خواهد یافت. 
 برترین توکن های گیم فای

در سال ۲۰۲۲ 
اکنــون مــا بــه خوبــی می دانیــم کــه گیــم فــای 
چیســت و چــه اهدافــی را در فضــای فنــاوری 
بالک چین دنبال می کند. در این قسمت قصد 
داریم تا شما را با تعدادی از برترین بازی های 
بالک چینی در ســال ۲۰۲۲ آشنا کنیم. مبنای 
انتخــاب این بازی ها، ارزش مارکت توکن های 

اختصاصی آن هاست. 

 Lucky 1. بازی بالک چینی
 Block

Lucky Block در بســتر بالک چیــن اســمارت 
بایننــس چیــن راه انــدازی شــده اســت. توکن 
دارد.  نــام   LBLOCK بــازی  ایــن  اختصاصــی 
این توکن در ژانویه ســال ۲۰۲۲ معرفی شــد 
مختلــف  صرافی هــای  در  حاضــر  حــال  در  و 
قابــل خریــد و فــروش اســت. در زمــان عرضه 
ایــن توکــن ۱۵۰.۰۰۰ دالر قیمــت داشــت. اما 
ظــرف ۳۰ روز حــدود ۶۰۰۰ درصــد رشــد کــرد 
و بــه قیمــت ۹۰۰۰ دالر رســید. هــر چنــد کــه 
در حــال حاضــر از روزهــای اوج خــود فاصلــه 

گرفته است. 

۲. بازی اکسی اینفینیتی 
 )Axie Infinity(

اکسی اینفینینی را می توان در صدر فهرست 
محبوب تریــن بازی هــای بالک چینی قــرار داد. 
ایــن بــازی بــا الهــام از بــازی قدیمــی پوکمــون 
بــازی  ایــن  قالــب  در  اســت.  شــده  طراحــی 
گیمرها باید موجوداتی به نام اکسی را تجهیز 
کنند. سپس با آن ها به نبرد سایر موجودات 
درون بــازی بپردازنــد. مالکیــت اکســی ها در 
قالــب توکن هــای NFT در اختیار کاربران قرار 

می گیرد. 
دیجیتــال  ارز  عنــوان  بــه   AXS توکــن 
اختصاصی این بازی شــناخته می شود. جالب 
اســت بدانیــد کــه تنهــا در ســال ۲۰۲۰ ارزش 

ایــن توکن حدود ۲۰ هزار درصد افزایش پیدا 
کرد. این توکن برای خرید و فروش آیتم های 
اســتفاده می شــود.  اکســی ها  و  بــازی  درون 
بســیاری از صرافی هــا نیــز آن را در فهرســت 

معامالت شان قرار داده اند. 

۳. بازی سندباکس 
  )Sandbox(

ســندباکس در ردیــف قدیمی تریــن بازی هــای 
در  آن  اولیــه  نســخه  کــه  اســت  بالک چینــی 
ســال ۲۰۱۲ رونمایی شــد. در حال حاضر این 
بــازی نیــز در ردیــف محبوب تریــن بازی هــای 
بالک چینــی کســب درآمــد بــه شــمار مــی رود. 
 )Metaverse( ســندباکس در فضای متاورس
جریــان دارد. افــراد در ایــن بــازی می تواننــد 
زمین هــای مجــازی خریــد و فــروش کننــد و 

آن ها را توسعه دهند. 
توکــن  عنــوان  بــه   SAND ارز دیجیتــال 
اختصاصی اکوسیســتم ســندباکس به شــمار 
می  رود. برای خرید و فروش زمین و آیتم های 
اســتفاده  توکــن  ایــن  از  بایــد  بــازی  درون 
کنیــد. یکــی از ویژگی های جالب ســندباکس، 
شــرکت های  و  ســلبریتی ها  بــا  همــکاری 
ســرمایه گذاری مطرح اســت که شــهرت آن را 

دو چندان کرده است. 

4. بازی دیسنترالند 
 )Decentraland(

دیسنترالند یکی دیگر از بازی های بالک چینی 

گیم فای )GameFi( چیست؟

کاهش نرخ دالر با سیاست ترکیبی بانک مرکزی

اســت که در آن امکان خرید و فروش زمین های مجازی وجود 
دارد. از این حیث شــباهت زیادی به ســندباکس دارد. در این 
بازی توکن اختصاصی با نام MANA شناخته می شود. افراد با 
خرید قطعه زمین در این بازی ها می توانند آن را توسعه دهند 
و زمینه برای کسب درآمد فعال و غیرفعال را از محل تبلیغات 

برای خود فراهم کنند. 
توکــن مانــا نوســانات قیمتی زیــادی را از زمان عرضه تا به 
امروز تجربه کرده است. با وجود این در بازه زمانی بلند مدت 
از ســال ۲۰۱۸ تــا بــه امــروز چیزی در حدود ۵۵۰۰ درصد رشــد 

کرده است. 

کالم پایانی 
 GameFi در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که اکوسیستم 
علی رغــم رشــد قابــل توجهــی کــه در ایــن ســال ها تجربــه کرده 
اســت، هنــوز جــای پیشــرفت بســیار زیــادی دارد. ایــده کســب 
درآمــد از بــازی کــردن، بــرای بســیاری از مــردم در سراســر دنیا 
جــذاب اســت و به همیــن دلیل هر روز شــاهد معرفی تعدادی 

بازی بالک چینی جدید هستیم.
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در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد؛       

گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی
عام(  آبادان )سهامی  پتروشیمی  دارندگان 60% درصد سهام شرکت 
ساعت 14 چهارشنبه مورخ 1401/03/25 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 حسن شاهولدی بعنوان رئیس، آقایان 
علیرضا بنی اسدی و حسن عابدزاده شوکی به عنوان ناظرین و آقای 
امید بچاری پورمحمدی به عنوان دبیر سرپرست شرکت پتروشیمی 

آبادان، 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   ریال سود تخصیص یافت.
پیام هیئت مدیره

سهامداران ارجمند:
بسم هللا الرحمن الرحیم

کلُّ نَفسٍ بِما کََسبَت رَهینَۀ
هر کس در گرو اعمال خویش است )مدثر / 38(

پس از حمد و ستایش پروردگار متعال و درود و سالم به پیشگاه 
صاحب االمر و الزمان )عج( و تقدیم ادب و عرض احترام به تمامی 

سهامداران گرانقدر.
و با احترام به یاد و خاطره شهدای صنعت پتروشیمی بخصوص 
همکاران فداکار و جانباخته در حادثه سال 1397 پتروشیمی آبادان 
و عرض تسلیت به خانواده های داغدار جانباختگان حادثه دلخراش 
ساختمان متروپل آبادان، گزارش عملکرد شرکت مربوط به سال 

مالی  منتهی به 1400/12/29 را به استحضار می رساند. 
شرکت پتروشیمی آبادان با قدمتی بالغ بر نیم قرن سابقه در تولید 
محصوالت پلیمری اکنون مهمترین هدف تاریخی خود را که احیاء 
زنجیره ارزش و اصالح چرخه تولید از یک طرف و از طرف دیگر اتخاذ 
استراتژی های توسعه گر برای خروج از اقتصاد تک محصولی است 
میبیند. تا به لطف پروردگار و تکیه بر اراده نیروهای متخصص و 
خدوم شرکت با تحقق تولید پایدار نقش خود را بیش از پیش در 
بازار رقابت تثبیت و با بهره گیری از ظرفیتهای مجتمع و همجواری 
با شرکت پاالیش نفت آبادان می رود تا گامهای مصمم خود را در 
جهت ارتقاء زنجیره ارزش و پایان دادن به اقتصاد تک محصولی 
افتخار اجرای طرح های توسعه ای را به عنوان دستاوردهای همگانی 

نصیب آبادان کند.
مجتمع پتروشیمی آبادان با همتی همگانی و برشماری اقدامات 
ضروری در اجرای پروژه های حیاتی موسوم به الزامات تولید پایدار 
از طریق تصویب افزایش سرمایه امیدوار است در اسرع وقت و با 
درک مناسب از امر بازار رقابت و توسعه، چشم انداز روشنی را برای 
آتیه شرکت ترسیم نموده که می توان به اقدامات عملیاتی زیر در 

قالب نقشه راه تحقق استراتژی اشاره نمود.
- اجرای پروژه بسیار مهم و حیاتی احداث ایستگاه تقویت فشار 
گاز خوراک و نصب کمپرسورهای گازکوب در محل پاالیشگاه نفت 
آبادان و افزایش خوراک دریافتی از شرکت پاالیش نفت آبادان به 
میزان تقریبی 85 تن در روز، مقرر است که تا پایان مرداد ماه جاری 
به لطف پروردگار راه اندازی شود که از جمله افتخارات تاریخی 
شرکت پتروشیمی آبادان بحساب می آید. با این اقدام بنیادی در 
تامین حداکثری خوراک و به حداقل رساندن Down Time در طول 

سال شرکت از باالترین میزان ارزش افزوده بهره مند میشود. 
- پروژه تزریق کلر مایع به منظور تولید EDC و تامین حداکثر خوراک 
برای واحد 600 و بهره برداری از باالترین ظرفیت ممکن برای تولید 
VCM ، با انجام این پروژه می توان امکان تزریق روزانه 40 تن کلر 
مایع به منظور جبران کمبود کلر تولیدی واحد 300 را ایجاد نمود. و 
با تولید EDC درون مجتمع خرید خارجی و خروج ارز را به حداقل 

رساند. این پروژه در مرحله انعقاد قرارداد می باشد. 
-  اجرای طرح های نه گانه موسوم به پروژه های تثبیت و تداوم تولید 
که برخی در حال اجرا و برخی در حال ایجاد شرح کار و طی کردن 

تشریفات قانونی است.
- طرح جامع اصالحات زیست محیطی جهت تبدیل شدن به صنعت 
سبز از طریق حذف حداکثری آالینده ها با بهره گیری از فناوری های 
نوین زیست محیطی و تولید پاک که امری ضروری در پیوند با جهان 

برای صیانت از محیط زیست است. 
بدیهی است، شرایط حاکم بر تولید و ترسیم اهداف روشن و قابل 
دسترس که بر مبنای استراتژی کلی شرکت و درک صحیح و دقیق 
از عوامل و اجزاء منجر به رشد و نهایتاً ایجاد نقشه راه بر مبنای 
مقتضیات موجود، استعدادها و امکانات قابل دسترس سازمان در 
جهت استفاده بهینه از فرصت های موجود در مسیر برقراری تولید 
حداکثری در شرایط ایمن و کسب منافع اقتصادی سازمان می باشد. 
در این زمینه برخی از پروژه های در فاز مطالعات و امکان سنجی 

شامل موارد زیر میباشند:
و  آلکالی  کلر  واحد  تکنولوژی  تغییر  و  ظرفیت  افزایش  پروژه   -1

EDC افزایش ظرفیت واحد
از   FCCU گازهای  دریفات  اقتصادی  و  فنی  سنجی  امکان   -2
پاالیشگاه آبادان و ایجاد واحدهایی بر پایه خوراک های مرغوب از 

جمله پروپیلن
 VC 3- مطالعات تفصیلی برای ایجاد واحدهای میانی از جمله واحد

EDC در اثنای ایجاد پارک کلر و تامین
در ادامه از حمایت های بی شائبه شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز 
و پتروشیمی تامین و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در به 
ثمر نشستن اهداف تعیین شده شرکت پتروشیمی آبادان و احیاء 
زنجیره ارزش این مجتمع و دمیدن روح امید و پاسداری از سرمایه 
های تمامی سهامداران محترم در سال جهش تولید کمال تشکر و 

قدردانی را دارد.
و من هللا توفیق
هیئت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان

بیانیه ماموریت پتروشیمی آبادان:
پتروشیمی آبادان مولد سودآوری پایدار و جذاب از سرمایه های 
و  جانبی  محصوالت  کامپاندها،  پلیمرها،  ارائه  با  سهامداران 
پایین دستی پتروشیمی و کاربردهای خاص نوآورانه سازگار با 

محیط زیست و ارزش افزوده برای مشتریان می باشد.
چشم انداز شرکت پتروشیمی آبادان: 

شرکت پتروشیمی آبادان در افق 1404 شرکت چابک و نوآور 
و دارای کامل ترین زنجیره ارزش در تولید محصوالت متنوع 
پلیمری و پایین دستی در راستای سودآوری پایدار سهامدارن 

خواهد بود.
محورهای چشم انداز:

1- چابکی
2- سبد متنوع محصول

3- نوآوری
4- زنجیره ارزش

تاریخچه
ایران،  بودجه  و  برنامه  سازمان  اواخر سال 1342  در   – الف 
انستیتوی نفت فرانسه را برای مطاعه در راستای ایجاد صنایع 
پتروشیمی در ایران گماشت انستیتوی فوق پس از بررسی های 
)ماده   P.V.C تولید  برای  پتروشیمی  مجتمع  یک  احداث  الزم 
 NAOH ماده اولیه پاک کننده ها( و( D.D.B و )اولیه پالستیک
)سود سوزآور( را در شهر آبادان به لحاظ وجود امکانات زیر 

پیشنهاد نمود:
وجود پاالیشگاه آبادان

دسترسی به برق سراسری
دسترسی به معادن نمک خوزستان

دسترسی به دریا از طریق اروند رود و خلیج فارس
پتروشیمی  سهامی  شرکت   1344 سال  در  منظور  همین  به 
آبدان با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به میزان %74 
و شرکت آمریکایی »بی – اف – گودریج« به میزان 26% با 

هدف تولید محصوالت زیر تأسیس گردید. 
   )P.V.C( 1. تولید ماده اولیه پالستیک

به ظرفیت 20 هزار تن در سال
  )D.D.B(  2. تولید ماده اولیه پاک کننده

به ظرفیت 10 هزار تن در سال
  )NAOH( 3. تولید سود سوز آور

به ظرفیت 24 هزار تن در سال
در هیمن راستا زمینی به مساحت 27 هکتار در جوار پاالیشگاه 
آبادان انتخاب گردید. در تاریخ 1345/03/15 شرکت بصورت 
سهامی خاص و تحت شماره 10716 در اداره ثبت شرکت ها 
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. قرارداد اجرای 
پروژه پتروشیمی آبدان با شرکت الماس آمریکا منعقد و در 
سال 1348 مجتمع به بهره برداری رسد. در سال 1352 تصمیم 
به اجرای طرح توسعه واحد P.V.C به ظرفیت ساالنه 40 هزار 
تن گرفته شد و در سال 1354 بهره برداری از آن آغاز گردید 
ولی عمال بیش از 34 هزار تن در سال بازدهی نداشت. در 
سال 1358 سهام شریک خارجی خریداری و در همان تاریخ 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی مالیکت کلیه سهام شرکت را 

از آن خود نمود.

شرکت پتروشیمی آبادان توسعه عمران و برنامه ریزی برای تعالی روز افزون

صورت وضعیت مالی

1400/12/29
)تجدید ارائه شده(

1399/12/30
)تجدید ارائه شده(

1399/01/01
دارایی ها

دارایی های غیرجاری
16.609.42714.628.29713.232.839دارایی های ثابت مشهود

81.58884.99887.210دارایی های نامشهود
41.24841.24841.248سرمایه گذاری های بلند مدت

37.41957.44131.016دریافتنی های بلند مدت
102.109102.6311.328سایر دارایی ها

16.871.79114.914.61513.393.641جمع دارایی های غیرجاری
دارایی های جاری
2.606.7151.844.841352.899پیش پرداخت ها

2.511.5161.658.607972.624موجودی مواد و کاال
3.818.2603.746.7622.158.354دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

055.00027.458سرمایه گذاری های کوتاه مدت
350.598399.514788.873موجودی نقد

9.287.0897.704.7244.300.208جمع دارایی های جاری
26.158.88022.619.33917.693.849جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها
حقوق مالکانه

5.520.0005.520.0003.520.000.سرمایه
1.716.862--افزایش سرمایه در جریان

16.00016.00016.000اندوخته قانونی
390390390سایر اندوخته ها

5.869.5436.051.8436.234.143مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
)3.080.794()2.757.120()4.669.372(زیان انباشته
00)115.450(سهام خزانه

6.621.1118.831.1138.406.601جمع حقوق مالکانه

ترکیب سهامداران

نام سهامدارردیف
تاریخ تایید گزارش1400/12/29

درصدتعداد سهامدرصدتعداد سهام
%2.939.645.00753.25%2.939.645.00753.25شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین1
%355.482.3506.44%355.482.3506.44شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری2
%112.500.0002.04%112.500.0002.04حقیقی3
%77.300.0001.40%77.300.0001.40حقیقی4
%69.134.8741.25%69.134.8741.25حقیقی5
%1.965.937.76935.61%1.965.937.76935.61سایر 6

%5.520.000.000100%5.520.000.000100جمع

صورت سود و زیان

عملکردشرح
140013991398

13.422.2207.327.9401.675.339درآمدهای عملیاتی
)1.962.927()6.286.707()13.645.731(بهای تمام شده 

)287.590(1.041.233)223.511(سود )زیان( ناخالص
)75.019()183.202()254.362(هزینه های فروش، اداری و عمومی

19.270205.722482سایر درآمدها
)492.704()770.837()967.027(سایر هزینه ها

)854.831(292.916)1.425.630(سود )زیان( عملیاتی 
)82.812()428.571()668.505(هزینه های مالی

)42.509(297.748)417(سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
)980.151(162.093)2.094.552(سود )زیان( قبل از مالیات

-)20.719(-مالیات
)980.151(141.374)2.094.552(سود )زیان( خالص

)237(28)379(سود )زیان( هر سهم

اعضای هیات مدیره
سمتنام نماینده شخص حقوقینام شخص حقوقی

رئیس هیات مدیره )غیرموظف(سجاد زینلیشرکت ارزش آفرینان تجارت صبا )سهامی خاص(

محسن علویشرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین )سهامی عام(
نائب رئیس هیات مدیره )غیر موظف(عطاء آبادی

عضو هیات مدیره )موظف(محسن کمب عمیرشرکت پتروشیمی غدیر )سهامی عام(
عضو هیات مدیره )موظف(مسعود قاسم نژادشرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین )سهامی خاص(

-فاقد نمایندهشرکت پتروگام اطلس اروند )سهامی خاص(
سرپرست شرکتامید بچاری پورمحمدی-

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

))آگهی فراخوان عمومی مناقصه 401/1((

 دوم(
 نوبت

(

اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کردسـتان در نظـر دارد تعـدادی کامپیوتـر جهـت تجهیـز هنرسـتان هـای فنـی حرفـه 
ای و کار و دانـش خـود را از طریـق مناقصـه در سـال 1401 خریـداری نمایـد. لـذا از کلیـه شـرکتهای واجـد صالحیـت، 
دارای گریـد و مجـوز شـورای عالـی انفورماتیـک دعـوت بـه عمـل مـی آیـد از تاریـخ نشـر آگهـی بـه مـدت 10 روز جهـت 
 اطـالع از شـرایط مناقصـه بـرای دریافـت اسـناد مناقصـه بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت و یـا بـه آدرس سـایت

www.kurd.medu.ir و شماره 33177002 تماس حاصل نمایید.
-کامپیوتر طبق مشخصات فنی مندرج در شرایط مناقصه از 100 تا 105 دستگاه

 optoma-m845  ضمناً رایانه دسکتاپ برای مدارس ابتدایی طبق مشخصات فنی 10 تا 12 دستگاه ویدیو پروژکتور مدل *
10 تا 12 دسـتگاه پرداخت ما به ازای کاال و تجهیزات از محل اسـناد خزانه اسـالمی با نماد و کد : اخزا 007 و سررسـید 

1403/9/12 توسط بانک عامل صورت می پذیرد در سامانه خرید معامالت متوسط درج گردید.
ضمناً هزینه کارشناسی و چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 وزارت آموزش و پرورش 
شناسه : 1337001اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

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

 دوم(
 نوبت

( وزارت راه و شهرسازی 

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )خرید 80 قلم قطعات كمپرسور هوا( به شماره )2001092660000101( 
را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر 
مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/03/28 الی 
1401/03/30 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

حداقل امتیاز ارزیابی كیفی 55 امتیاز می باشد.
كاالی ساخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزی وزارت نفت  )AVL(در اولویت می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : تاریخ : 1401/04/15
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تاریخ : 1401/05/01

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس : گچساران - فلكه هللا - شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران -  تلفن : 32224411 – 31921595 - 074
مرکز تماس سامانه ستاد : 021-41934 

انتشار نوبت اول : 1401/03/25    نوبت دوم : 1401/03/29دفتر ثبت نام سامانه ستاد : 88969737 و 85193768

شناسه : 1333737

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 137/ج ع/1401
مربوط به خرید 80 قلم قطعات کمپرسور هوا - درخواست شماره 140000672

 دوم(
 نوبت

(

شركت ملی نفت ایران
شركت ملی مناطق نفتخیزجنوب

شركت بهره برداری نفت وگازگچساران »» سهامی خاص ««

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
نرخ هــای  خصــوص  در  گرفتــه  صــورت  اصــاح 
یوتیلیتــی را یــک ضــرورت خوانــد و خاطرنشــان 
کــرد کــه در اوضاعی که شــرکت های پتروشــیمی 
محصــوالت خــود را بــه نــرخ فــوب خلیــج فــارس 
ارزی  آن هــا  هزینه هــای  همــه  و  می فروختنــد 
بــه  یوتیلیتــی  نــرخ  محاســبه  حســاب می شــد، 
صــورت ریالــی و ناعادالنــه صحیــح نبــود و حــاال 
بــا اصــاح صــورت گرفتــه، از مبیــن انــرژی خلیج 

فارس، رفع ظلم شد.
صنایــع  گــروه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پتروشیمی خلیج فارس، علی عسکری تاکید کرد: 
چگونــه اســت کــه شــرکت های منطقــه طبــق نرخ 
فوب خلیج فارس محصوالت خود را می فروشــند 
و حتی سایر خدمات و نیازهای آنها ارزی محاسبه 
می شــود؛ امــا یوتیلیتــی که نقشــی مهــم در تولید 
محصــول دارد، بایــد ریالــی و بــا ایــن قیمــت نازل 
حســاب شــود؟ اگــر ایــن شــرکت ها حاضــر بودنــد 
محصــوالت خــود را زیــر نــرخ فــوب خلیــج فــارس 
بفروشــند مــا هــم برای ارائه خدمــات یوتیلیتی به 
قیمــت پایین تــر آماده بوده و هســتیم، اما در این 
معادالت منطق ارزی حاکم اســت و باید در همه 

شئون، این منطق رعایت شود.
او در بازدیــد از شــرکت مبیــن انــرژی خلیــج 
فــارس بــه ارائــه گزارشــی از عملکرد، دســتاوردها 

و برنامه هــای ایــن شــرکت پرداخــت و گفــت: ایــن 
دالری،  میلیــارد   2.1 ســرمایه گذاری  بــا  شــرکت 
امــروز قلب منطقه انرژی پارس اســت و با تامین 
پایــدار یوتیلیتی نقشــی نزدیک به 40 درصدی در 
تولیــد شــرکت های پتروشــیمی منطقــه و ارزآوری 
ایــن در حالــی اســت  و ســودآوری آ ن هــا دارد و 
کــه بــا کمبــود واحدهــای ارائــه دهنــده یوتیلیتــی 
در منطقــه، مبیــن انــرژی بــا تمــام ظرفیــت خــود 
مشــغول به ارائه خدمت است که همین موضوع 
مشکالتی را از نظر اورهال و بهبود خدمات پیش 

آورده است.
مدیرعامــل گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیــج 
فــارس بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری 2.1 میلیــارد 
دالری انجام شــده در شــرکت مبیــن انرژی خلیج 
فارس، تصریح کرد: سودآوری این شرکت با نرخ 
ناعادالنــه یوتیلتــی مرتــب در حــال کاهــش بــود، 
این نرخ ها در حال تبدیل شــدن به تهدیدی برای 
حیــات قلــب عســلویه شــده بــود که می توانســت 
تبعات گســترده امنیتی و اقتصادی را برای کشــور 

موجب شود.
مبیــن  کــه  اســت  افــزود: درســت  عســکری 
انرژی خلیج فارس هنوز سودآور است، اما واقعا 
ایــن ســودآوری با این حجم عظیم ســرمایه گذاری 
صــورت گرفتــه تناســبی دارد؟ ســرمایه ای کــه از 
منابع این کشور و از سرمایه های این مردم انجام 

شــده و می بایســت بــه ثمــر برســد، امــا ایــن نــرخ 
ناعادالنه حتی در خطر  توقف فعالیت بود.

او با اشاره به اهمیت نقش نیروی انسانی 
توانمنــد در مســیر فعالیــت مبیــن انــرژی خلیــج 
فــارس، از مدیرعامــل ایــن شــرکت و همــکاران 
شــرکت های  بــه  بی وقفــه  خدمــت  ارائــه  بــرای 
پتروشیمی منطقه و توجه ویژه به محیط زیست 
تقدیــر کــرد و گفــت: توجه به محیط زیســت یک 
تقــوای صنعتــی اســت و بر همه ما واجب اســت 
کــه بــه صــورت جــدی بــرای حفظ محیط زیســت 
در تمامــی شــرکت های گــروه صنایع پتروشــیمی 
خلیــج فــارس تــالش کنیم و این حقی اســت که 

بر گردن ماست.
علی عسکری همچنین از تالش های صورت 
و  شــرکت  ایــن  در  داخــل  ســاخت  بــرای  گرفتــه 
اهمیــت بــه شــرکت های دانــش بنیــان تقدیر کرد 
و گفــت: اینکــه از مرحلــه داخلی ســازی قطعــه به 
ســاب  یــا  توربیــن  کمپرســور،  یــک  داخلی ســازی 

سیستم رسیده ایم، فوق العاده مهم  است.
مدیرعامــل گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیــج 
فــارس همچنیــن جــذب نیروهــای جــوان، نخبــه، 
بــا  انقالبــی، مومــن، دارای روحیــه کار گروهــی، 
اســتعداد و دارای عالقــه بــه فراگیــری دانــش در 
شــرکت های گروه به منظور شــتاب بخشــیدن به 
فعالیت های تعریف شده را یک ضرورت دانست.

مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس: نرخ های 
سابق یوتیلیتی، مصداق ظلم به مبین بود
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آگهی فقدان سند مالکیت
سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان قطعـه 1 تفکیکـی واقـع در سـمت 
غرب طبقه همکف به پالک ثبتی 98725 فرعی از 2395 اصلی مفروز و مجزی 
شـده از 74251 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 10 تهـران بـه مسـاحت 
58/52 مترمربـع بانضمـام پارکینـگ شـماره 3 بـه مسـاحت 125/5 مترمربـع واقع 
در زیرزمیـن بـا قدرالسـهم از عرصـه و سـایر مشـاعات و مشـترکات طبـق قانـون 
تملـک آپارتمانهـا و آییـن نامـه اجرایـی آن بنـام نجیبـه باقـری ذیـل ثبـت 439273 
صفحـه 89 دفتـر 2360 بشـماره چاپـی 655509 ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده 
اسـت حـال خانـم لیـال کریـم خانـی وکیـل نامبـرده بـا وکالتنامـه شـماره 30901 
مـورخ 1401/03/08 تنظیمـی دفترخانـه 820 تهـران و بـا ارائه دو برگ استشـهادیه 
کـه بامضـاء شـهود رسـیده اسـت و ذیـل آن طـی شـماره 140102156069000204 
مـورخ 1401/03/08 دفترخانـه 820 تهـران گواهـی گردیـده اسـت مدعـی اسـت که 
سـند مذکـور بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت و تقاضـای صـدور المثنـی 
سـند مالکیـت ملـک مـورد نظـر را دارد لـذا مراتـب باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامـه 
قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله 
نسـبت بـه آن و یـا در اختیـار داشـتن سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف 
مدت 10 روز از انتشـار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پـس از تنظیم 
صـورت مجلـس اصـل سـند مالکیـت بـه ارائـه کننـده مسـترد خواهـد شـد و صـدور 
المثنـی سـند مالکیـت منـوط بـه ارائـه دادنامـه از مراجـع ذیصـالح قضایـی خواهـد 
بـود و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت 

بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت اقـدام خواهـد.
بهروز جشان – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای رضـا فکوراحـد از وراث مرحومیـن علـی اوسـط فکـور و زهـرا مهـری اصالتـا و 
وکالتـا برابـر وکالتنامـه شـماره 24934 مـورخ 1400/10/20 دفتـر 1208 تهران از 
طرف سایر وراث با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 
1400/10/21 توسـط دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره  907861 و 437679 – 
 1400/10/21 وارده 1078037388 –  بـه شـماره  تقاضـا  بـرگ  و  تهـران   1208
 78 مسـاحت  بـه  زمیـن  قطعـه  یـک  مالکیـت ششـدانگ  سـند  فقـدان  مدعـی 
مترمربـع بـه پـاک ثبتـی 9579 فرعـی از 2 اصلـی، مفـروز و مجزا شـده از 1263 
فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 12 تهـران کـه ذیـل ثبـت شـماره 63729 
صفحـه 548 دفتـر جلـد 367 امـاک بـه شـماره چاپـی 127181 بنـام محمدعلـی 
کلهری ثبت صادر و تسـلیم گردیده اسـت سـپس ششـدانگ مع الواسـطه برابر 
سـند قطعـی شـماره 9695 مـورخ دفتـر 362 تهـران بـه علـی اوسـط فکور و زهرا 
مهـری بالمناصفـه انتقـال یافتـه و مرحـوم علـی اوسـط فکـور برابـر دادنامه حصر 
وراثـت شـماره 140091390011725249 مـورخ شـورای حـل اختـاف منطقـه 18 
تهـران فـوت و وراث حیـن الفوتشـان رضـا و حمیـد )پسـران متوفـی( و مریـم 
و فاطمـه و کبـری و رقیـه و کبـری خاتـون و سـکینه )دختـران متوفـی( و زهـرا 
مهـری )همسـر متوفـی( و مرحـوم زهـرا مهـری برابـر دادنامه حصر وراثت شـماره 
140091390011725744 مـورخ شـورای حـل اختـاف منطقـه 18 تهـران فـوت و 
وراث حین الفوتشـان رضا و حمید )پسـران متوفی( و مریم و فاطمه و کبری و 
رقیـه و کبـری خاتـون و سـکینه )دختـران متوفـی( مـی باشـند. درخواسـت صـدور 
سـند مالکیـت المثنـی آنـرا نمـوده انـد لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئین نامه 
قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار )همیـن روزنامـه( 
آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور 
و یـا وجـود اسـناد مالکیـت آن نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن 
آگهـی ظـرف مهلـت 10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه 
ایـن اداره ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد اصـل سـند مالکیـت پـس از 
ماحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شـد و به اعتراض بدون ارائه اصل سـند 
مالکیـت ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف 
مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی سـند مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی 

تسـلیم خواهـد گردیـد. 
خداداد بشیری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

م الف 11187 / شناسه آگهی 1336282

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم صغرا عینعلی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 
531424 و 101607 مورخ 1400/8/3 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 1345 
مدعـی  مـورخ 1400/8/3  وارده 1078025407  شـماره  بـه  تقاضـا  بـرگ  و  تهـران 
فقـدان سـند مالکیـت دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه آپارتمـان بـه پـاک 
ثبتـی 35998 فرعـی از 2398 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 24637 فرعـی از 
اصلـی مذکـور، قطعـه 9 در سـمت شـمال طبقـه 4 واقـع در بخـش 10 تهـران بـه 
مسـاحت 82/07 مترمربـع کـه مقـدار 2/31 مترمربـع آن بالکـن و 7/30 مترمربـع 
آن پیشـرفتگی بفضـای گـذر اسـت بانضمـام انبـاری قطعـه 9 بـه مسـاحت 1/98 
بـه مسـاحت 11  پارکینـگ قطعـه 7  انبـاری 8 و  مترمربـع طبقـه زیرزمیـن شـمال 
مترمربع طبقه همکف شرق پارکینگ 6 بنام صغری عینعلی ثبت و سند مالکیت 
الکترونیکـی  دفتـر  بـا شـماره  چاپـی 741144 سـری ب سـال 96  بشـماره  اصلـی 
سـند  صـدور  تقاضـای  اسـت  گردیـده  تسـلیم  و  صـادر   139720301078001766
المثنـی سـند مالکیـت نمـوده اسـت. لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه 
قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار )همین روزنامه( آگهی 
میشـود تـا چنانچـه کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود 
اسـناد مالکیت آن نزد خود را داشـته باشـد از تاریخ انتشـار این آگهی ظرف مهلت 
10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد 
تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد اصـل سـند مالکیـت پـس از ماحظـه بـه ارائـه دهنـده 
اعـاده خواهـد شـد و بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده 
نخواهـد شـد در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی 

سـند مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد گردیـد. 
خداداد بشیری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

 م الف 11188 / شناسه آگهی 1336283

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای یاسـر احمـدی بـا اعالم مفقود شـدن سـند مالکیت ملـک مورد آگهی 
بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده 57642 مـورخ 1400/11/9 دفترخانـه 199 
تهـران و درخواسـت هـای وارده مـورخ 1401/2/20 تقاضـای صـدور سـند المثنـی سـند 
مالکیـت را نمـوده اسـت، مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانون ثبت به شـرح زیر 

آگهـی می گـردد:
نام و نام خانوادگی مالک: یاسر احمدی

شماره پالک فرعی: 6539 اصلی: 48 مفروز از 1890 فرعی و اصلی مذکور
علت گم شدن: جابجایی

خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت سـه دانـگ یـک قطعـه خانـه بـه پـالک ثبتـی 
6539 فرعـی از 48 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 1890 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 
1 تفکیکـی و واقـع در بخـش 11 تهـران حـوزه ثبـت ملـک لویـزان تهـران اسـتان تهـران بـه 

مسـاحت 99/59 مترمربـع 
مشخصات مالکیت: 

مالکیـت یاسـر / احمـدی فرزنـد محمـد مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه 
 1398/04/15 تاریـخ  قطعـی(  )انتقـال   9417 مالکیـت  مسـتند  شـماره  بـا  اعیـان  و 
سـند  موضـوع  تهـران،  اسـتان  تهـران  شـهر   1480 شـماره  رسـمی  اسـناد  دفترخانـه 
مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 737571 سـری ب سـال 97 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 
139820301151015408 ثبـت گردیـده اسـت. اینـک بـا توجـه بـه اعـالم مفقـودی سـند 
مالکیـت مـورد ثبـت فـوق الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی آن؛ مراتب اعالم تا هر کس 
نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی، معاملـه کـرده و ایـن معاملـه در ایـن آگهـی قیـد نگردیده یا 
مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از النتشـار آگهی به 
ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه 
تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات 

صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد. 
محدودیـت: دو مـورد بازداشـت دائـم بموجـب دسـتور شـماره 1399168015720538 
مـورخ 1399/12/04 صـادره از شـعبه 2 اجـرای احـکام مدنـی مجتمـع شـهید باهنر تهران 
در تاریخ 1399/12/05 به نفع – برای مالکیت آرمن اوهانجانیان. بازداشـت می باشـد 
بموجـب دسـتور شـماره 140068990001798495 مـورخ 1400/01/17 صـادره از شـعبه 
اول اجـرای احـکام مدنـی مجتمـع قضایـی شـهید محالتـی تهـران بـه نفـع – بـرای مالکیت 

آرمـن اوهانجانیـان، بازداشـت مـی باشـد /** 
علیرضا صالحی فشمی – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران

م الف 11189 / شناسه آگهی 1336287

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم مهین کتابی 

بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده طـی شـماره 10091 مـورخ 1401/3/1 
توسـط دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 911 حـوزه ثبتـی تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 
25006011 مـورخ 1401/3/3 مدعـی فقـدان سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان 
مسکونی نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 2660 فرعی از 6714 اصلی، مفروز و مجزا 
شـده از 2638 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 8 در طبقـه 4 و واقـع در بخـش 02 ناحیـه 00 

حـوزه ثبـت ملـک نارمـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 94/39 مترمربع 
متن ملک آپارتمان مسکونی قطعه هشتم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 2638 فرعی 
از 6714 اصلی، به مساحت )94/39( نود و چهار متر و سی و نه دسیمتر مربع، واقع در سمت 

شرقی طبقه چهارم که )4/26( چهار متر و بیست و شش دسیمتر مربع آن بالکن، است. 
مشخصات منضمات ملک:

پارکینگ قطعه 5 به مساحت 11/25 مترمربع
انباری قطعه 9 به مساحت 2/55 مترمربع

مشخصات مالکیت:
مالکیـت مهیـن / کتابـی فرزنـد عبدالـه شـماره شناسـنامه 8449 تاریـخ تولـد 1315/07/04 صادره 
از محـالت دارای شـماره ملـی 0569344549 بـا جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک شـش 
دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 19810 تاریخ 1400/06/28 دفترخانه اسناد رسمی 
شـماره 1318 شـهر تهـران اسـتان تهـران موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بـه شـماره چاپـی 752465 

سـری ه سـال 99 با شـماره دفتر الکترونیکی 140020301025025253 ثبت گردیده اسـت../.
بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی پالک موصوف 
را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت 
در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار )همیـن روزنامـه( آگهـی میشـود تا چنانچه کسـی ادعـای انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل سـند مالکیـت نـزد خـود را داشـته باشـد از 
تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت 10 روز اعتـراض خـود را به انضمام اصل سـند مالکیت 
به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسـیدگی قرار گیرد بدیهی اسـت اصل سـند مالکیت پس 
از رویـت و مالحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل 
سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود. در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر 

قانونـی المثنـی سـند مالکیـت پـالک مرقـوم صادر و به متقاضی تسـلیم خواهـد گردید.
رونوشت: به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع

پس از گواهی به شرح ذیل قابل صدور است.
بایگانی: مبنی بر گواهی عدم اوراق خارجی 

دفتر امالک مبنی بر مطابقت با دفتر امالک و سوابق مربوطه و عند اللزوم اصالح یا تکمیل آن
دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت یا قید مراتب بازداشت در متن

غالمرضا غضنفری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران
م الف 11190 / شناسه آگهی 1336289

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم مهین کتابی 

بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده طـی شـماره 10090 مـورخ 1401/3/1 
توسـط دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 911 حـوزه ثبتـی تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 
دسـتگاه  یـک  ششـدانگ  مالکیـت  سـند  فقـدان  مدعـی   1401/3/3 مـورخ   25006014
آپارتمان مسـکونی نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 2654 فرعی از 6714 اصلی، 
مفروز و مجزا شده از 2638 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 2 در طبقه 1 و واقع در بخش 
02 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک نارمـک تهـران اسـتان تهـران به مسـاحت 93/52 مترمربع
متن ملک آپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 2638 
فرعی از 6714 اصلی، به مساحت )93/52( نود و سه متر و پنجاه و دو دسیمتر مربع، 
واقع در سـمت شـرقی طبقه اول که )4/26( چهار متر و بیسـت و شـش دسـیمتر مربع 

آن بالکن ، است. 
مشخصات منضمات ملک: 

پارکینگ قطعه 7 به مساحت 10/65 واقع در طبقه -1 
انباری قطعه 2 به مساحت 2/79

مشخصات مالکیت: 
مالکیت مهین / کتابی فرزند عبداله شماره شناسنامه 8449 تاریخ تولد 1315/07/04 
صادره از محالت دارای شماره ملی 0569344549 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان 
مالک شـش دانگ عرصه و اعیان با شـماره مسـتند مالکیت 19810 تاریخ 1400/06/28 
سـند  موضـوع  تهـران،  اسـتان  تهـران  شـهر   1318 شـماره  رسـمی  اسـناد  دفترخانـه 
مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 752471 سـری ه سـال 99 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 

140020301025025259 ثبـت گردیـده اسـت.
بعلـت سـهل انـگاری مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی پـالک 
موصـوف را نمـوده اسـت. لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت فقط در 
یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشـار )همین روزنامه( آگهی میشـود تا چنانچه کسـی 
ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل سـند مالکیت نزد خـود را 
داشـته باشـد از تاریخ انتشـار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام 
اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تا مورد رسـیدگی قرار گیرد بدیهی اسـت 
اصـل سـند مالکیـت پـس از رویـت و مالحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن 
بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم 
وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی سـند مالکیـت پـالک مرقوم صـادر و 

بـه متقاضی تسـلیم خواهـد گردید.
رونوشت: به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع 

غالمرضا غضنفری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران
م الف 11191 / شناسه آگهی 1336292

آگهی فقدان سند مالکیت
شـماره  بـه  مثبوتـه  تقاضـا  تسـلیم  بـا  عبدالـه  فرزنـد  کتابـی   / مهیـن  خانـم 
140185601025006008 – 1401/3/3 منضـم بـه دو 2 بـرگ استشـهادیه جهـت 
دریافـت سـند مالکیـت المثنـی و مصـدق شـده طـی شـماره 10089 – 1401/3/1 
توسـط دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 911 حوزه ثبتی تهران مدعی گردیده سـند 
مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه آپارتمـان مسـکونی ن بـه پـاک ثبتـی 2658 فرعـی 
از 6714 اصلی، مفروز و مجزا شـده از 2638 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 6 در 
سـمت شـرقی طبقـه سـوم واقـع در بخـش 02 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک نارمـک 
تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت )94/39( نـود و چهـار متـر و سـی و نـه دسـیمتر 
مربـع، کـه )4/26( چهـار متـر و بیسـت و شـش دسـیمتر مربـع آن بالکـن، اسـت. 
بانضمـام پارکینـگ قطعـه 8 بـه مسـاحت 10/64 واقـع در طبقـه -1 و انبـاری قطعـه 
4 بـه مسـاحت 3/47 مترمربـع بـه مالکیـت مهیـن / کتابـی فرزنـد عبدالـه شـماره 
شـماره  دارای  محـات  از  صـادره   1315/07/04 تولـد  تاریـخ   8449 شناسـنامه 
ملـی 0569344549 بـا جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک شـش دانـگ 
عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 19810 تاریـخ 1400/06/28 دفترخانـه 
اسـناد رسـمی شـماره 1318 شـهر تهـران اسـتان تهـران، موضـوع سـند مالکیـت 
اصلـی بشـماره چاپـی 752467 سـری ه سـال 99 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 

اسـت.  گردیـده  ثبـت   140020301025025255
بموجب صورتمجلس حاصل از تفکیک به شماره 140020401025000138 تاریخ 
1400/03/22 – 11:56 ثبـت تقاضـای تفکیـک صـورت پذیرفتـه اسـت. بعلـت سـهل 
انـگاری مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنی پـاک موصوف را 
نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک 
نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار )همین روزنامه( آگهی میشود تا چنانچه کسی 
ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود 
را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت 10 روز اعتـراض خـود را بـه 
انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نماید تا مورد رسـیدگی قرار گیرد 
بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رویـت و ماحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده 
خواهـد شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصل سـند مالکیت ترتیب اثـر داده نمی 
شـود . در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی سـند 

مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهـد گردید.  
غالمرضا غضنفری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران

م الف 11192 / شناسه آگهی 1336313

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص فیـدار پـارس کیـان آژمـان درتاریـخ 1400/11/25 
ثبـت و امضـا ذیـل  بـه شناسـه ملـی 14010804953  ثبـت 591932  بـه شـماره 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضـوع فعالیـت :موضـوع فعالیـت شـخصیت حقوقـی مشـاوره، اجـرای طـرح هـا 
و انجـام امـور خدماتـی مربـوط بـه انـرژی اعـم از بـرق، نفـت، گاز و انـرژی هـای نـو 
مشاوره و اجرای پروژه های ساختمانی و امور خدماتی مربوط به آن و انجام کلیه 
فعالیـت هـای تحقیقاتـی، صنعتـی، تولیـدی، خدماتـی، فنـی و مهندسـی و بازرگانی 
از جملـه طراحـی و تامیـن کاال، سـاختمان، نصـب و راه انـدازی در حـوزه صنعتـی و 
فنـی و عمرانـی و کشـاورزی و انفورماتیـک و بهداشـتی و خدماتـی، انجـام مراحـل 
تولیـد تجـاری پـروژه هـا، عقـد قـرارداد بـا کلیه بخش های دولتـی و خصوصی، انجام 
و مشـاوره در زمینـه امـور مربـوط بـه جـذب سـرمایه گـذاری داخلـی و خارجـی، خریـد 
و فروش و و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسـهیالت 
ریالـی و ارزی و اعتبـارات بانکـی از کلیـه بانکهـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری دولتی 
و خصوصـی داخلـی و خارجـی، مشـاوره و یـا اسـتفاده از انـواع روش هـای تامیـن 
مالـی بـرای اجـرای سـرمایه گـذاری هـا، شـرکت در نمایشـگاههای داخلـی و خارجـی، 
طراحـی و تولیـد محصـوالت کشـاورزی، انجـام امـور مربـوط بـه تجـارت الکترونیـک، 
فعالیـت بازاریابـی غیـر هرمـی و غیـره شـبکه ای پـس از اخـذ مجـوزات الزم، احـداث 
و بهره برداری نیروگاه حرارتی و خورشیدی، ارائه کلیه خدمات مهندسی، مشاوره 
و پیمانـکاری طرح هـا و پروژه هـا در کلیـه مراحـل ازجملـه مطالعـات امـکان سـنجی، 
طـرح هـا و مطالعـات بنیـادی، کاربـردی و توسـعه ای مطالعـات موضوعـی، جامعـه 
بخشـی و میـان بخشـی، تهیـه و تنظیـم اسـناد ضوابـط و معیارهـای فنـی و اجرایـی 
طرحهـای مفهومـی پایـه و تفصیلـی، مطالعـات آمـاری، خدمات جانبی، بهـره برداری 
و نگهداری و توسعه، عضویت در کنفرانس ها و انجمن های داخلی و بین المللی 
مربوطـه، عقـد قـرارداد بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی، جـذب مشـارکت های 
بخش هـای دولتـی و خصوصـی و اشـخاص خارجـی بـرای انجـام پـروژه هـا و طـرح 
های صنعتی و فنی و عمرانی و کشاورزی و انفورماتیک بهداشتی و خدماتی پس 
از اخـذ مجوزهـای الزم، شـرکت در کلیـه مناقصـات و مزایـدات دولتـی و خصوصـی، 
سـرمایه گـذاری در طـرح هـای کسـب و کار در زمینـه طرحهـای صنعتـی و فنـی و 
عمرانـی و کشـاورزی و انفورماتیـک بهداشـتی و خدماتـی از طریـق سـرمایه گـذاری 
مسـتقیم یا با مشـارکت سـایر اشـخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی و خارجی 
پس از اخذ مجوزهای الزم، سـرمایه گذاری در سـهام و سهم الشـرکه سـایر شـرکت 
هـا و موسسـات اعـم از داخلـی و خارجـی در راسـتای فعالیـت اصلـی شـرکت و در 

قالـب قوانیـن تجـارت جمهـوری اسـالمی ایـران پـس از اخـذ مجوزهـای الزم، احـداث 
هرگونـه واحـد تولیـدی و صنعتـی پـس از اخـذ مجوزهـای الزم، مطالعـه، طراحـی و 
تهیـه اسـناد مناقصـه و انجـام مناقصـه، مدیریـت اجـرا، نظـارت بـر اجـرا در مـورد هـر 
یـک از زمینـه هـای موضـوع فعالیـت شـرکت، انجـام پـروژه هـا بـه روش هـای: طـرح 
و اجرا، طراحی و تدارکات، تدارکات و سـاخت، سـاخت و مدیریت طرح، مشـارکت 
در تهیه اسـتانداردهای تاسیسـات کلیه زمینه های موضوع فعالیت شـرکت، انجام 
مطالعـات، تهیـه طـرح هـا، اقدامـات اجرایـی و نظـارت الزم جهـت توسـعه، تکمیـل و 
بازنگری سیسـتم های موجود و در حال بهره برداری جهت بهینه سـازی و افزایش 
بهره وری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران 
، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه داوودیـه ، خیابـان اسـتاد سـید عبدالـه انـوار 
بلـوار میردامـاد ، پـالک 176 ، طبقـه دوم کدپسـتی 1548943414  )شـنگرف( ، 
نقـدی  ریـال  مبلـغ 2,000,000,000  از  اسـت  عبـارت  سـرمایه شـخصیت حقوقـی 
منقسـم بـه 2000000 سـهم 1000 ریالـی تعـداد 2000000 سـهم آن بـا نـام عـادی 
مبلـغ 700000000 ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی شـماره 1819 مـورخ 
1400/11/21  نـزد بانـک بانـک دی شـعبه یافـت آبـاد بـا کـد 0146 پرداخـت گردیـده 
اسـت والباقـی در تعهـد صاحبـان سـهام مـی باشـد اعضـا هیئـت مدیـره آقـای جـواد 
رفعتی به شماره ملی 0056566425 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
2 سـال آقای محمد کباری به شـماره ملی 0075430940 به سـمت رئیس هیئت 
مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال آقـای امیرحسـین 
بنی صدر به شـماره ملی 3875587707 به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت 
از قبیل چک، سـفته، بروات، قراردادها عقود اسـالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان آقـای 
محرم کلیائی به شـماره ملی 0046981713 به سـمت بازرس علی البدل به مدت 
1 سـال آقـای عمـار شـبان کاری بـه شـماره ملـی 0068268041 بـه سـمت بـازرس 
اصلـی بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصاد جهـت درج آگهی های 
شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخذ و صـدور پروانه 

فعالیـت نمی باشـد. 
سـازمان ثبـت اسـنادوامالک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری 

تهـران )1337525(

درتاریـخ  تـوس  آرتیـان  هـای  سـامانه  توسـعه  خـاص  سـهامی  شـرکت  تاسـیس 
1401/03/25 بـه شـماره ثبـت 82069 بـه شناسـه ملـی 14011248325 ثبـت و 
امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم 
آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :تولیـد، توسـعه، فـروش و بازرگانـی سیسـتم 
شـبکه.  افزارهـای  سـخت  بازرگانـی  و  فـروش  تولیـد،  افـزاری.  نـرم  و  اطاعاتـی 
کلیـه  بـه  ارائـه مشـاوره  و سـرور.  کامپیوتـر  بازرگانـی  و  فـروش  مونتـاژ،  تولیـد، 
اشـخاص حقیقی و حقوقی در خصوص انتخاب، توسـعه و پیاده سـازی راه حل 
هـای مرتبـط بـا حـوزه فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات اجرای پروژه های پیاده سـازی 
شـبکه هـای کامپیوتـری و ارتباطـی اجـرای کلیـه پروژه هـای مرتبط با حوزه فناوری 
اطاعـات و ارتباطـات درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط 
مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان خراسـان 
رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله فارغ التحصیان 
، خیابـان پژوهـش )وکیـل آبـاد 79( ، خیابـان پژوهـش 3 )فـارغ التحصیـان 4( 
، پـاک 19 ، طبقـه دوم کدپسـتی 9189835765 سـرمایه شـخصیت حقوقـی 
عبـارت اسـت از مبلـغ 100,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 100000 سـهم 1000 
ریالی تعداد 65000 سهم آن با نام عادی تعداد 35000 سهم آن ممتاز همواره 
حداقـل یکـی از صاحبـان امضـای شـرکت مشـترک توسـط دارنـدگان سـهام ممتـاز 
انتخاب خواهد شـد مبلغ 35000000 ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی 
شـماره 3601200 مـورخ 1401/03/11 نـزد بانـک بانـک قـرض الحسـنه مهـر ایـران 
تعهـد  در  والباقـی  اسـت  گردیـده  پرداخـت   3601 کـد  بـا  شـیرازی  شـعبه صیـاد 
صاحبـان سـهام مـی باشـد اعضـا هیئـت مدیـره آقـای علـی کامیـار بـه شـماره ملـی 
0920710700 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و به سـمت 
مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال آقـای محسـن کامیـار بـه شـماره ملـی 0702590071 
ملـی  شناسـه  بـه  سـماتوس  رایانـه  هـای  سـامانه  توسـعه   ، حقوقـی  نماینـده 
10380456603 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای حمیـد 
و  پژوهـش  صنـدوق   ، حقوقـی  نماینـده   0058211063 ملـی  شـماره  بـه  نـوری 
بـه شناسـه ملـی 10380491265  اسـتان خراسـان رضـوی  فنـاوری غیـر دولتـی 
بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : 
کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، 
قراردادها عقود اسـامی با امضاء مدیر عامل و نماینده حقوقی شـرکت توسـعه 
سـامانه هـای رایانـه ای سـماتوس در هیـات مدیـره و نماینـده حقوقـی صنـدوق 
پژوهـش و فنـاوری غیردولتـی اسـتان خراسـان رضـوی در هیـات مدیـره همـراه بـا 
مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان 
بـازرس  بـه سـمت  ملـی 0923612084  بـه شـماره  آقـای محمدحسـین خاتمـی 
اصلـی بـه مـدت 1 سـال آقـای هـادی بهروزفـر بـه شـماره ملـی 0945501625 بـه 
سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد 
جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه 

منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .
هـا  ثبـت شـرکت  اداره  اسـتان خراسـان رضـوی  امـاک  و  اسـناد  ثبـت  اداره کل    

و موسسات غیرتجاری مشهد )1337071(

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

برابر رای شماره 140160329126000430 هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک آرادان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عبدالحمیـد رهائـی فرزنـد علـی 
به شـماره شناسـنامه 4 صادره از گرمسـار در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـجر با حق 
اسـتفاده از مقـررات قانـون آب بـر طبـق نحـوه ملـی شـدن آن  بـه مسـاحت 1568/71 متـر 
مربـع پـالک 110 فرعـی از 86 اصلـی واقـع در علـی آبـاد بیـع نامـه عـادی و بـه صـورت مـع 
الواسـطه از سـید رضا احتشـامی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/29     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14   

شناسه : 1335318     رئیس ثبت اسناد و امالک آرادان- امیرحسین آذرنیان

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

اول/دوم  موضـوع  رای شـماره 140160329012001745 – 1401/03/25 هیـات  برابـر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل 
شـاه حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 386 صـادره از گرمسـار بـا کـد ملـی 4609029936  
فرزند حسـن در ششـدانگ یک قطعه زمین محصور ) دامداری(  به مسـاحت 1499/25 
متر مربع پالک شماره 31 فرعی از 26 اصلی واقع در محله باغ حوزه ثبت ملک گرمسار 
، خریـداری مـع الواسـطه از مالـک رسـمی خانـم جمیلـه خاکسـاری محـرز گردیـده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/29      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14     

  شناسه : 1336271          رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

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

برابر رای شماره 140160329012001780 مورخه 1401/03/26 هیات اول/دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهـدی ذوالفقاری فرزند 
مـراد حسـین  بـه شـماره شناسـنامه 73 کـد ملـی 4609426897  تاریـخ تولـد 1360/02/27 
صادره از گرمسـار ششـدانگ یک باب دامداری به مسـاحت 383/14 متر مربع پالک شـماره 
67 فرعـی از 24- اصلـی واقـع در شهرسـتان گرمسـار بـا حقـوق ارتفاقـی مبنـی بـر اینکـه مجـاور 
شـمالی از ایـن دامـداری حـق عبـور دارد ،  خریـداری از آقـای بیـژن مقتولـی و حسـن مقتولـی و 
طیبـه مقتولـی و طاهـره مقتولـی  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/29   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14     
شناسه : 1337713       رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از آبرسانی به ۲ هزار و ۷۰۰ 
نقطه روستایی خبر داد.

 محمد ترکمانه با بیان این مطلب افزود: بنیاد برکت متعهد به آبرسانی 
بــه ۲ هــزار و ۷۰۰ نقطــه روســتایی در اســتان های دارای تنــش آبــی اســت و 

تاکنون  هزار و ۹۸۰ از نعمت آب بهره مند شده اند.
او تاکیــد کــرد: اکنــون نیــز عملیات آبرســانی به ۷۴۰ نقطه روســتایی در 
حال انجام است و ساکنان این مناطق نیز به زودی از آب آشامیدنی بهره مند 
خواهند شد.  مدیرعامل بنیاد برکت درباره نقاط هدف آبرسانی بنیاد برکت 
گفــت: مناطــق روســتایی ۸ اســتان دارای تنــش آبی بــاال از جمله خوزســتان، 
هرمزگان، سیســتان و بلوچســتان، کرمان، خراســان جنوبی و یزد در اولویت 

پروژه های آبرسانی بنیاد برکت قرار دارند. 
ترکمانــه خاطرنشــان کــرد: بنیــاد برکت نســبت به تامین ۳ هــزار و ۴۰۰ 
میلیــارد ریــال اعتبار برای آبرســانی به ۲۷۰۰ نقطه روســتای هدف تعهد دارد 
کــه تاکنــون و ۲۳۰۰ میلیــارد ریــال آن را پرداخت کرده اســت. او یادآور شــد: 
بنیاد در ســال گذشــته و در قالب تفاهم نامه ای با آبفای خوزســتان اقدام به 
آبرســانی به ۷۰۲ روســتای واقع در مناطق دارای تنش آبی اســتان خوزســتان 
کــرد.  مدیرعامــل بنیــاد برکــت ادامــه داد: بــرای ایــن منظــور ۴۰۰ کیلومتــر 
لوله کشی انجام شد و هزار میلیارد ریال اعتبار از سوی بنیاد برکت تخصیص 
یافت. ترکمانه با تاکید بر نهضت آبرســانی بنیاد برکت در کشــور اظهار کرد: 
اکنــون نیــز عملیــات آبرســانی بــه ۷۴۰ نقطــه روســتایی در اســتان های دارای 

تنش آبی در حال انجام است.
بــه گفتــه او، ایــن بنیاد عالوه بر اشــتغال زایی و توانمندســازی اقتصادی 
و اجتماعــی بــه عنوان رســالت و مأموریت اصلی اش برنامه هــا و فعالیت های 
گســترده و متنوعــی را نیــز در حوزه هــای عمرانــی و زیربنایــی دارد. مدیرعامل 
بنیــاد برکــت در تشــریح جزییــات پروژه هــای عمرانــی و زیربنایی بنیــاد برکت 
در ســال جاری اظهار کرد: ســاخت و تکمیل ۱۰ هزار پروژه شــامل بیش از ۸ 
هزار واحد مســکونی محرومان، ۲۰۰ مدرســه، ۲۰۰ مســجد و مرکز فرهنگی و 

آبرسانی بنیاد برکت به ۲۷۰۰ نقطه روستایی
مذهبی، ۷۰۰ طرح آبرســانی، احیای ۶۰۰ رشــته قنات و ۳۰ مرکز بهداشــتی و درمانی 
در دســتور کار اســت. مدیرعامــل بنیــاد برکــت تاکیــد کــرد: این طرح ها در ۳۱ اســتان 
کشــور اجــرا می شــود و ۴۵۰۰ روســتا تحت پوشــش فعالیت های بنیــاد در حوزه های 

عمرانی و زیربنایی قرار دارند.
ترکمانه با اشــاره به فعالیت های کلی بنیاد برکت در حوزه عمرانی خاطرنشــان 
کــرد: بنیــاد بــه ســاخت و تکمیــل ۵۸ هــزار و ۷۰۰ پــروژه عمرانــی و زیربنایــی شــامل 
مدرســه، بیمارســتان، کتابخانــه، دارالقــرآن، آزمایشــگاه، مســجد، پایــگاه اورژانــس، 
مصلــی، خانــه بهداشــت، حــوزه علمیــه، خانــه عالــم، مرکز تجهیــزات پزشــکی، پایگاه 
ســالمت، مرکز بهداشــت، مرکز جامع ســالمت، احداث پل، راه ســازی و آبرســانی در 
مناطق محروم و روســتایی کشــور تعهد دارد که از این تعداد، ۴۸ هزار و ۸۰۰ طرح 

را تکمیل و به بهره برداری رسانده است.
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به زندگی دستور بدهید بخندد
راضیه حسینی

نماینده مجلس: »رئیسی دستور داد تا زمان سفر 
بعدی اش به اصفهان، ۸ هواپیمای مســافربری در هسا 

تولید شود.«
نمی کردیــم  فکــر  واقعــاً 
بــه همین راحتی بشــود 
هشت هواپیما ساخت! 
چرا این همــه وقت کلی 
مســافر بــا هواپیماهــای 
جابه جــا  خــارج  رده  از 
شــدند و کســی بــه فکر 
هواپیمــای  ســاخت 
داخلــی نیفتــاد؟ چقدر نقص فنــی باعث تأخیر در پرواز 
شــد. چقدر مســافران اســترس ســقوط را تجربه کردند. 
در صورتی که می شد خیلی زودتر از این ها جلوی چنین 
مشــکالتی را گرفت.عجیب اســت. واقعــاً این همه مدت 
معطل یک دستور بودید؟ کاش یک نفر زودتر به آقای 
نــاوگان  کــردن  نونــوار  رئیس جمهــور می گفــت دســتور 

هوایی کشور را بدهد. 
حاال که از نظر هوایی مشــکل برطرف شــد از آقای 
رئیســی تقاضــا می کنیم چندتا دســتور دیگر هم بدهند 

تا کالً مملکت گلستان شود.
دربــاره مســکن که دســت تان درد نکند دســتورات 
الزم را دادید و قرار اســت خانه، میلیونی ســاخته شود. 
بی زحمــت دســتور بدهیــد همه خانه ها با لــوازم خانگی 
باکیفیت داخلی پر شــوند. یک ماشــین هم در پارکینگ 
هرکــدام قــرار بگیــرد. البتــه قبلــش بی زحمــت ســری به 
کارخانه هــای خودروســازی بزنیــد و دســتور بدهیــد تــا 
بازدیــد بعــدی، عوض پرایــد، المبورگینی  و به جای پژو، 

آلفارومئو تولید کنند.
 اگر راه دارد به آسمان تهران و شهرهای آلوده هم 
دســتور بدهیــد خودشــان را تمیز کننــد. این چه وضعی 
اســت؟ مثــالً قــرار اســت چنــد وقــت دیگــر هواپیماهای 
شــیک و تازه داخلی، به آســمان بروند. حیف است هوا 

آن قدر آلوده باشد که دیده نشوند. 
بــه مــردم هــم دســتور بدهیــد خوشــبخت شــوند. 
ســال  هــر  نیســت  نباشــند. الزم  اجاره خانه هــا  نگــران 
خانه هــا را کوچک تــر کننــد. چــرا این قــدر از تهــران دور 
شــده اند و بــه اطــراف رفته انــد؟ دســتور بدهیــد همــه 
برگردند به خانه های بزرگ . دســتور بدهید ســه شیفت 
کار نکننــد. صبــح تا شــب دنبــال پول درآوردن نباشــند. 
به گرانی دستور بدهید یقه مردم را ول کند. به ارزانی 

دستور بدهید برگردد.
 به گاندوهای دریاچه های سیستان دستور بدهید دیگر 
دست و پای بچه ها را موقع برداشتن آب گاز نگیرند. به 
ساختمان های و مدارس ناایمن دستور بدهید نریزند و 

مقاومت کنند. به زندگی دستور بدهید بخندد. 
و بــه خودتــان هم دســتور بدهید »برای چند وقت 

استراحت کن و دستور نده.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه نماینــده مجلس، تفــاوت فاحش 
دانشــگاه های  دندانپزشــکی  دانشــجویان  آمــار 
علــوم پزشــکی و آمار دانشــجویان معرفی شــده 
از ســوی ســازمان ســنجش نشــان می دهــد هــم 
امــا گویــا  امکانــات داریــم هــم ظرفیــت داریــم 
عوامــل دیگــری تعیین می کند چه کســی بر روی 

صندلی بنشیند چه کسی ننشیند.
نماینــده  شــجاعی  حســن  حجت االســالم 
مــردم ابهــر در مجلــس شــورای اســالمی و رئیــس 
کمیســیون اصــل نــود در گفت وگــو بــا فــارس، بــا 
قدردانــی از اعضای شــورای عالــی انقالب فرهنگی  
مصوبــه اخیــر ایــن شــورا مبنی بــر افزایــش پلکانی 
ظرفیــت دندانپزشــکی را زمینه ســاز عادالنه ســازی 
دسترســی مــردم بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی 
دانست و گفت: بی شک افزایش ظرفیت پزشکی 

و دندانپزشــکی مهمتریــن عامــل بــرای تعییــن نرخ 
کــه مقایســه  اســت  ســرانه پزشــک در درازمــدت 
کشــورهای  اغلــب  بــا  ایــران  در  پذیــرش  ظرفیــت 
دنیــا نشــان می دهــد بــا وضــع مطلــوب فاصلــه ای 
بســیار داریــم. البتــه ایــن مصوبــه ضمانــت اجرایی 
می خواهــد که ضمانت آن وزارت بهداشــت اســت. 
ما در کمیسیون اصل نودم حتما پیگیر اجرا شدن 

این مصوبه تا حصول نتیجه خواهیم بود .
شجاعی در ادامه به بحث پذیرش دانشجوی 
دندانپزشــکی از مســیرهای بدون کنکور سراســری 
بــه دانشــگاه ها ابــراز نگرانــی کــرد و عنــوان کــرد:  
متاســفانه در جلســه ســتاد راهبری اجرای نقشــه 
جامــع علمــی کشــور تفــاوت حداقل 3 هــزار نفری 
در تعــداد دانشــجوی در حــال تحصیــل میــان آمــار 
ارائه شــده از ســوی وزارت بهداشــت و کارشناسان 

شورای عالی انقالب فرهنگی دیده می شود. 
آمــاری  بهداشــت  وزارت  داد:  ادامــه  وی 
ارائــه داده اســت کــه بیــش از ۱۶هــزار دانشــجوی 
دندانپزشــکی در مقطــع عمومــی در حــال تحصیل 
 ۲۷۵۰ ســاالنه  پذیــرش  معــادل  کــه  هســتند 
بــر  درحالی کــه  اســت  دندانپزشــکی  دانشــجوی 
اســاس اســتعالم رســمی از ســازمان ســنجش در 
ســال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵۰ دانشــجوی دندانپزشــکی 
در مجمــوع دانشــگاه های دولتــی و آزاد از طریــق 
بــر  از طرفــی  پذیرفتــه شــدند.  کنکــور سراســری 
اســاس آمــار اعالمــی وزارت بهداشــت بــه شــکل 
میانگیــن ســاالنه ۱۲۰ دانشــجوی دندانپزشــکی از 
خــارج کشــور وارد کشــور می شــوند. ایــن اختــالف 

هزارنفری با هیچ آماری قابل توجیه نیســت.
شــجاعی ادامه داد: وزارت بهداشــت باید به 

دو سؤال بزرگ پاسخ دهد، اول اینکه این اختالف 
از چــه مســیری وارد دانشــکده های  نفــری  هــزار 
دندانپزشــکی شــده اند و دوم اینکــه اگــر ظرفیتــی 
برای تربیت دانشــجو هســت چرا وزارت بهداشــت 
تا این حد در برابر اضافه شدن ظرفیت پذیرش از 

طریق کنکور سراسری مقاومت می کند؟
نماینده مردم ابهر تصریح کرد: پس از مصوبه 
شــورای عالی انقــالب فرهنگــی مبنــی بــر افزایــش 
ظرفیت پزشــکی فضاسازی ها و جنجال بر سر این 
مصوبه به گونه ای رقم خورد که بســیاری احســاس 
خطــر کردنــد. دســت به نامه شــدند و ادلــه آوردند 
که امکانات نداریم. اما آمار صندلی دانشــجوی در 
حال تحصیل در دانشکده های دندانپزشکی نشان 
می دهــد هم امکانــات داریم هم ظرفیت داریم اما 
گویا این ظرفیت برای داوطلبین کنکور نیست و از 

مسیر دیگری باید وارد شود. 
هنــگام  کــه  اســت  داد: چگونــه  ادامــه  وی 
افزایش ظرفیت ۱۰ درصدی پذیرش دانشــجو که 
در کنکــور سراســری ســال ۱۴۰۱ معــادل کمتــر از 
۲۰۰ نفــر اســت بهانه هایی مختلفــی از یونیت تا 
هیئت علمــی گرفتــه آورده می شــود امــا در کمــال 
تعجــب می بینیــم که ســاالنه حداقل هــزار نفر از 

مسیر  نامشخصی پذیرفته می شوند.
حجت االسالم شجاعی در پایان با اشاره به 
مصوبه ســتاد راهبری اجرای نقشــه جامع علمی 
کشــور گفــت: ایــن مصوبــه قطعــاً زمینــه افزایش 
دسترســی مردم به خدمات درمانی دندانپزشکی 
را فراهــم خواهــد کرد و از طرف دیگر زمینه ورود 
خیل دانش آموزان مستعد به این رشته را فراهم 

خواهد کرد.

بــه گفتــه رئیــس ســازمان ملــی تعلیــم 
دولتــی  »پیش دبســتانی  کــودک،  تربیــت  و 
دیگــر  ســوی  از  نــدارد«  وجــود  شــهرها  در 
خانواده ها از شهریه ۳ تا ۲۰ میلیونی و حتی 

بیشتر برای دوره پیش دبستانی می گویند.
بخشــی  کنــار  در  تســنیم؛  گــزارش  بــه 
از خانواده هــا کــه ایــن روزهــا درگیــر ثبت نــام 
پایــه اول دبســتان و دوره ابتدایــی هســتند، 
ثبت نــام  کــه  هســتند  هــم  خانواده هایــی 
فرزندشــان در دوره پیش دبستانی به دغدغه 
آنها تبدیل شــده اســت حتی در برخی مواقع 
شــهریه های درخواســتی از خانواده هــا عاملی 
می شــود بــرای انصــراف از ثبت نــام کــودک در 

دوره پیش دبستانی.
ثبت نــام در دوره پیش دبســتانی حداقل 
3 میلیــون تومان هزینــه برای خانواده ها رقم 
مــدارس غیردولتــی هزینــه  ۲۱  در  و  می زنــد 
و ۶.۵  میلیــون  میلیــون، ۱۶.۵  میلیــون، ۱۸ 

میلیون تومان هم دریافت می شود.
کمتریــن هزینه دوره پیش دبســتانی )3 
میلیون تومان( مربوط به پیش دبســتانی های 

ضمیمه مدارس دولتی است.
بــا توجــه بــه تــورم اقتصــادی شــدید و از 
ســوی دیگر شــهریه بــاال، برخــی خانواده ها از 
ثبت نــام فرزنــد خــود در دوره پیش دبســتانی 

منصرف می شوند.

 پیش دبستانی رایگان
در مناطق روستایی و دو زبانه

مجتبــی همتی فــر رئیــس ســازمان ملــی 
غیردولتــی  دربــاره  کــودک  تربیــت  و  تعلیــم 
بــودن دوره پیش دبســتانی گفــت: بر اســاس 
مصوبــه ســال 9۰ دوره پیش دبســتانی یــک تا 
دو ســاله بوده، اما الزامی نیست البته دولت 
موظــف اســت در مناطــق عشــایری، دو زبانــه 
و روســتایی خدمــات دوره پیش دبســتانی را 

رایگان ارائه دهد.
وی افــزود: بعــد از اجرای نظام آموزشــی 
۶.3.3، مــدارس بایــد پایــه ششــم ابتدایی را 
هــم پوشــش می دادنــد و اگــر فضــا داشــتند 
ارائــه  دولتــی  مدرســه  در  را  پیش دبســتانی 
می کردنــد کــه در بیشــتر مــوارد فضــای کافــی 
وجود نداشــت؛ بنابراین مراکز پیش دبستانی 

غیردولتی شد.

 پیش دبستانی دولتی
در شهرها وجود ندارد

بــزرگ  شــهرهای  در  گفــت:  همتی فــر 
اینکــه  مگــر  نداریــم  دولتــی  پیش دبســتانی 
تعدادشــان  کــه  ابتدایــی  مــدارس  برخــی 
باشــند  داشــته  مــازاد  فضــای  نیســت،  زیــاد 

به گفته وزیر بهداشــت، در مورد داروهای 
خارجــی تــا وقتــی کــه تولیــد بــا کیفیــت داخلــی 
مورد تایید وزارت بهداشــت وجود دارد، طبیعی 
اســت کــه برندهــای خارجــی مــورد پوشــش قرار 
نمی گیرنــد؛ مگــر برندهــای داروهایــی کــه تولید 
داخل نداشــته باشند. با این تمهیدات پرداختی 

بیماران کاهش می یابد.
 بــه گــزارش ایلنــا، بهــرام عین اللهــی، وزیــر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با اشــاره به 
و  درمــان  کادر  بهداشــت،  وزارت  موفقیت هــای 
پزشــکی در مقابلــه با ویروس کرونــا، اظهار کرد: 
کرونا هنوز به پایان نرسیده و با توجه به وضع و 
تغییراتی که ویروس پیدا کرده،  آماده باش خود 

را حفظ کرده ایم.
وی بــا بیــان اینکــه اخیــرا در پرتغال ویروس 
کرونــا بــه شــکل دلتــا تغییــر شــکل داده اســت، 
ادامــه داد:  بایــد آمــاده بــاش خــود را حفــظ و 
مراقبــت کنیم. در محیط های بســته این مراقبت 
شکل جدی تری به خود می گیرد و اکنون در همه 
جای دنیا ماسک زدن در هواپیماها اجباری است 
چرا که در محیط های بسته خطر انتشار ویروس 

بیشتر است.
وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد: بــا تغییــر فصل 
بایــد  زمســتان  و  پاییــز  فصل هــای  در  یعنــی 
مراقبت های کرونایی بیشــتر شــود؛ قبل از کرونا 
هــر ســاله در ماه هــای شــهریور و مهــر افرادی که 
تزریــق  بــه  بودنــد،  زمینــه  ای  بیماری هــای  دارای 
اکنــون  و  می کردیــم  تشــویق  آنفلوانــزا  واکســن 
معتقدیــم ایــن مســأله دربــاره ویــروس کرونا نیز 

صادق است.
عیــن اللهــی تاکیــد کــرد: افــرادی کــه بیماری های 
زمینــه  ای دارنــد حتمــا همــراه بــا تغییــرات فصــل 

باید واکسن دریافت کنند.
افــرادی  از  بــه آن دســته  کــرد:  وی اضافــه 
هــم که هنوز دز ســوم واکســن کرونــا را دریافت 
بــه  نســبت  حتمــا  می کنیــم  توصیــه  نکرده انــد، 
دریافــت دز ســوم اقــدام کــرده و افرادی که ســن 
بــاالی ۶۵ســال و یــا دارای بیماری هــای زمینــه ای 

هستند دز چهارم واکسن را دریافت کنند.
  متوسط تزریق واکسن کرونا

در کشور ما ۷۶درصد
وزیر بهداشــت در پاســخ به  پرسش مجری 
مبنــی بــر اینکــه گفتــه می شــود ۱۴ میلیــون نفــر 
هنــوز هیــچ دوزی از واکســن کرونــا را دریافــت 

نکرده انــد، گفــت:  9۵ درصــد دوز اول واکســن 
کرونــا، ۸۵ درصــد دوز دوم و ۵۵ درصــد از مردم 
را دریافــت کرده انــد.  دوز ســوم واکســن کرونــا 
بنابراین متوســط تزریق واکســن کرونا در کشــور 

ما ۷۶ درصد است.
وی گفــت: همیــن امــر توانســته بــا تزریــق 
واکســن های بــا کیفیــت، در کشــور ایمنــی ایجاد 

کند.
عین اللهــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیا 
می تــوان گفت این ویروس باز به بهانه ای جهش 
کنــد و ایــن آتش زیر خاکســتر باشــد، افزود: بله 
احتمــال دارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه هنــوز 

پایان کرونا اعالم نشده است.
وزیر بهداشت افزود: بنابراین وقتی فرهنگ 
پیشــگیری و مقابله با کرونا در کشــوری سســت 
شــود و یا از بین برود، برقراری مجدد آن بســیار 
دشــوار خواهد بود که این اتفاق در آمریکا افتاد 
و پاییــن بــودن کیفیت واکســن  ها و عدم حمایت 
مــردم در ایــن کشــور ســبب شــد تــا مــرگ و میــر 
روزانــه ناشــی از ویــروس کرونا در حــال حاضر از 

3۰۰ نفر هم باالتر برود. .

تابستان مشکلی نخواهیم داشت
عین اللهــی بــا بیــان ایــن کــه  مــا در حــوزه 
بهداشــت، آمادگــی خــود را در خصــوص ویروس 
کرونــا و هرگونــه جهشــی حفــظ کرده ایــم، افزود: 
پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه در ایــام تابســتان 
مشــکلی نخواهیم داشــت و البته این در صورتی 
خواهــد بــود کــه مــردم دوبــاره به واکسیناســیون 

اقبال نشان دهند.
وی بــا ذکــر ایــن نکته که ایمنی ایجاد شــده 
بــا واکســن، مادام العمــر نبــوده و موقــت اســت، 
تصریح کرد: یکی از دالیل موفقیت ما در کنترل 
و پیشــگیری ویــروس کرونــا ایــن بــود کــه حجــم 
بــا  مــدت کوتاهــی  واکسیناســیون در  از  زیــادی 
همــکاری مــردم صــورت گرفــت، چرا که مــردم در 

این مساله بسیار همراهی و همدلی کردند.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه اگر قرار بود ما 
با کادر موجود خود واکسیناسیون را پیش ببریم 
بیــش از یکســال بــه طــول می انجامیــد، افــزود: 
امــا کار جهــادی صــورت گرفت و حضــور مردم در 
صحنه باعث شد که میزان تزریق واکسن روزانه 

از یــک میلیــون و ۶۰۰ هــزار نفــر و در هفتــه از 
هشــت میلیــون نفــر باالتر رفت و ایــن یک رکورد 
بــی ســابقه بــود؛ چرا کــه مردمی بــودن جمهوری 

اسالمی ایران سبب ایجاد قدرت شده است.
عین اللهــی ضمــن تشــکر از ســازمان صــدا و 
ســیما در همراهــی و همــکاری بــا کادر درمــان در 
مبارزه با کرونا، خاطرنشان کرد: صدا و سیما در 
کرونا خیلی کمک کرد و نشان دادن آموزش های 
پیشــگیری خیلــی موثــر بــود و من از آقــای جبلی 

)رئیس سازمان صدا و سیما( تشکر می کنم.
 ساخت فیلم و مستند

برای حماسه مقابله با کرونا
وی بــا بیــان اینکــه مبارزه با کرونــا در تاریخ 
خواهد ماند و یک حماسه تاریخی بود، گفت: در 
حماســه تاریخــی مبارزه با کرونــا اتفاقات زیبایی  
از جملــه کمک هــای مومنانــه، رهنمودهــای رهبر 
معظــم انقــالب و اقدامــات تیــم پزشــکی، رخ داد 
و ایــن حماســه ها بایــد ثبــت شــود و مــا باید قدر 
مردمــی کــه در دنیــا بی نظیــر هســتند، را بدانیــم 
و ایــن حماســه بهتــر اســت بــا ســاخت فیلم هــا و 

مستندها برای آیندگان ساخته و اکران شود.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه ما 3۰۰ شــهید  
کادر درمــان از فوق تخصص، پرســتار و بهورز در 
مبارزه با کرونا، تقدیم ملت ایران کردیم، افزود: 
مــا بایــد ایــن حماســه ها را بــرای مردم بــه تصویر 

بکشیم.
پرداخت هزینه دارو از سوی 

بیمه ها
عین اللهــی درباره قیمــت دارو، توضیح داد: 
درباره دارو معتقدم  باید به سمتی حرکت کنیم 
کــه پرداخــت اغلــب هزینــه دارو از ســوی مــردم 
صــورت نگیــرد و بــا همیــن نگاه  بحــث بیمه ها را 

دنبال می کنیم.
وی بــا بیــان ایــن کــه در هیچ جــای دنیا این 
طــور نیســت کــه مــردم بــه داروخانه هــا برونــد و 
دارو تهیه کنند؛ افزود:  تجویز دارو باید از سوی 
پزشک صورت بگیرد و سیستمی  باشد که عمده 
هزینــه  دارو را بپــردازد و ایــن سیســتم همــان 

بیمه ها هستند.
گسترش دامنه داروهای تحت 

پوشش بیمه
وزیــر بهداشــت با تاکید بــر اینکه دنبال این 
هستیم که بیمه ها را تقویت کنیم، گفت: اکنون 
سه دهک پایین جامعه یعنی حدود پنچ میلیون 
و ۶۰۰ هزار نفر را بیمه  کرده ایم و با بودجه شش 
هزار میلیارد تومانی که مجلس در اختیار وزارت 
بهداشــت قــرار داده، ایــن ســه دهــک نیــازی بــه 
پرداخــت حــق بیمه ندارنــد و با درج کد ملی خود 
می توانند از خدمات بیمه سالمت استفاده کنند.
عین اللهــی بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال ایــن 
هســتیم کــه تســهیالتی در نظــر بگیریــم تــا همه 
افراد بیمه شــوند، گفت: همچنین تصمیم داریم 
تعداد داروهای تحت پوشش بیمه را نیز افزایش 
دهیــم اما مکمل هــا، تقویت کننده هــا و برند های 
قــرار  بیمــه  پوشــش  تحــت  نمی تواننــد  خارجــی 

بگیرند.
وی توضیــح داد: در مــورد داروهــای خارجی 
تــا وقتــی کــه تولید با کیفیــت داخلی مــورد تایید 
وزارت بهداشــت وجــود دارد، طبیعــی اســت کــه 
برندهــای خارجــی مورد پوشــش قــرار نمی گیرند؛ 
مگــر برندهای داروهایی که تولید داخل نداشــته 
باشــند. بــا ایــن تمهیدات مــا پرداختی بیمــاران را 

کاهش می دهیم.

ثبت نام در پیش دبستانی؛ از ۳ تا ۲۰ میلیون تومان

تمهید وزارت بهداشت برای کاهش پرداختی بیماران
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و از طریــق مزایــده ایــن فضــای مــازاد را در اختیــار 
مربیــان بخــش غیردولتی قــرار دهند یعنــی افرادی 
کــه پیش دبســتانی غیردولتــی تاســیس کرده انــد از 
مــکان مدرســه دولتی اســتفاده می کننــد، در چنین 
شــرایطی هزینــه مکان و هزینه تمام شــده کاهش 

می یابد و شهریه کمتری دریافت می کنند.
رئیــس ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت کــودک 

بیــان کــرد: ســازمان ملــی تعلیم و تربیــت کودک از 
ســال 99 شــکل گرفــت و وظیفــه اش ســازماندهی 
خدمات تعلیم و تربیت کودک از تولد تا ۶ ســالگی 
اســت. تاکید اساســنامه ســازمان این است، کودک 
ســه ســال نخســت زندگی در جمع خانواده تربیت 

شود.
همتی فــر گفــت: بــرای ســه ســال دوم،کــودک 

باید به تدریج برای ورود به دبستان آماده شود اما 
بــرای ایــن موضوع بودجه پیش بینی نشــده اســت. 
در حال حاضر ۴ میلیون کودک 3 تا ۶ ساله داریم 
تــا ۱.۵  بــرای هــر دوره پیش دبســتانی حــدود ۱  و 
میلیون نفر مشــمول هســتند؛ هم اکنون در کشــور 
پیش دبســتانی بــه لحــاظ تربیتــی مهــم اســت اما با 

مدیریت بخش غیردولتی.

۳ هزار دانشجوی دندانپزشکی گُم شدند شکایت کارگران به دیوان 
عدالت بابت حق مسکن

حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شــوراهای 
اسالمی کار از شکایت به دیوان عدالت خبر داد.

حســین حبیبــی، عضــو هیــات مدیــره کانــون عالی 
ایلنــا، از  بــا  شــوراهای اســالمی کار کشــور در تمــاس 
شــکایت به دیوان عدالت بابت حق مســکن ۵۵۰ هزار 

تومانی خبر داد.
این فعال کارگری گفت: کارگران و فعاالن کارگری 
با شــکایت به هیات عمومی دیوان، درخواست کرده اند 
تصویب نامــه  دولت که حق مســکن مصوب شــورایعالی 
کار را کاهــش داده و ۵۵۰ هــزار تومــان مقــرر کرده، در 
مرحلــه ی اول متوقــف و ســپس ابطــال شــود. بــه گفتــه  
حبیبــی، در روزهــای گذشــته، کارگــران بســیاری بــا در 
دســت داشــتن مــدارک الزم بــه دیــوان عدالــت مراجعه 

کرده اند.
او تاکید می کند: خواســته ی ما ورود ســریع دیوان 
عدالــت و ابالغ دســتور توقــف در همین هفته یا نهایت 
هفته آینده است؛ نباید اجازه دهند حق کارگران بیش 
از این ضایع شــود آنهم در این شــرایط اقتصادی. دولت 
نمی تواند حق مســکن را راســاً تعیین کند و حق مسکن 
۵۵۰ هزار تومانی غیرقانونی است. حق مسکن کارگران 
در ســال جــاری، ۶۵۰ هــزار تومان اســت و بایســتی این 

رقم هر ماه به کارگران پرداخت شود.

دستورالعمل  »حفظ و مراقبت 
از جنین سالم« ابالغ شد

وزیــر بهداشــت، دســتورالعمل اجــرای مــاده ۵۳ قانون 
حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیت را با هدف حفظ 
و مراقبت از جنین سالم به دانشگاه های علوم پزشکی 

سراسر کشور، سازمان ها و مرکز ذیربط ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، با اجرای 
ایــن دســتورالعمل بررســی ناهنجاری هــای کروموزومــی 
جنیــن در مــادران بــاردار  استانداردســازی شــده و  بــا 
رعایــت الگــوی فنــی از جنین هــای ســالم تا هنــگام تولد 
مراقبت می شــود.  در این ابالغیه  روســای دانشگاه های 
علوم پزشــکی سراســر کشــور و ســازمان ها و موسسات 
تابعه وزارت بهداشــت مســئول نظارت بر حســن اجرای 
این ماده قانونی معرفی شده  اند. طبق مطابق ماده ۵3 
قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت، بررســی 
ناهنجاری هــای کروموزومــی جنیــن در مــادران بــاردار، 
استانداردســازی و هدفمند می شــود تا زیر نظر پزشکان 
متخصــص زنــان و زایمان، از جنین های ســالم تا هنگام 

تولد بیش از گذشته مراقبت شود.


