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برخی از مهمترین عوامل موثر بر بقای کسب و کارها
محسن صاقی نیه

مولف و مشاور سازمانی

توسعه تجارت خارجی با کمک ارزهای دیجیتال
یلدا اصغرزاده

بــه منظــور دوام و باقــی مانــدن در دنیــای ابــر 
رقابتی امروز متدها، روش ها، مدل های زیادی 
در دنیا از سوی متخصصین حوزه های مختلف 
مدیریتــی و کیفیتــی ارائــه گشــته امــا آنچــه که 
مســلم اســت چنین اســت که مدیران کسب و 
کارها باید از ابزارهای نوین علمی و دانشی به 
منظــور مدیریت بهینه بنگاه اقتصــادی خود در 

راستای بقای کسب و کارها استفاده کنند.
دسترسی هرچه سریعتر به علم و دانش 

در حوزه هــای مختلــف اســت تــا از طریــق آن بتــوان اتالف های 
موجــود را بــه حداقــل رســاند و از ایــن طریــق بر تــوان اجرایی و 
تولیدی افزود. منابع کسب و کارها همواره با محدودیت هایی 
روبــه رو اســت کــه این موضــوع از دغدغه های اکثــر مدیران در 
عرصه های مختلف است. استقرار نظام های مدیریتی، اصالح 
ســاختارها و تشــکیالت، بهبود فرایندهای ســازمانی، اســتقرار 
نظام های کیفی، اســتقرار ایزوها و اســتانداردهای ملی و بین 
المللــی و... در ایــن راســتای همــواره کمک شــایانی بــه مدیران 

می کند.  
از دیگر مولفه های دوام کسب و کارها باید ذکر شود که 
مدیــران بایــد با توجه به منابع داخلی کســب و کار و همچنین 
بررسی عملکرد و تحلیل روندهای گذشته، کسب و کار خود را 
با محوریت »آینده پژوهی« در موقعیت های گوناگونی در آینده 
ترســیم کنند و ســناریوهای مختلفی برای آن در نظر بگیرند و 
در هر سناریو، آینده بنگاه خود را سنجیده و کسب و کار خود 
را بــرای شــرایط و موقعیت هــای گوناگــون از اکنــون آماده کنند 
تــا کمتریــن آســیب را از رویدادهــای احتمالــی آتی ببیننــد و در 

راستای افزایش توان داخلی و رقابتی تالش کنند.
از دیگــر مولفه هــای مــورد نیاز برای بقای کســب و کارها، 
رصــد کــردن رقبا خصوص رقبای هوشــمند اســت. زیــرا که رقبا 
بــه دو گــروه تقســیم می شــوند. گــروه اول هــم صنــف و هــم 
راســتای کســب و کار هســتند. همانند آژانس های مســافربری 
درون شــهری کــه رقیــب آن ها یــک آژانس دیگــر در خیابان های 
اطــراف اســت. امــا گــروه دوم رقبــا کــه مــی توانند اثــرات منفی 
بســیاری زیــادی بگذارنــد، رقبایــی هســتند که از جنس کســب 
و کار نیســتند. هماننــد شــرکت اســنپ کــه رقیــب آژانس هــای 

مسافربری درون شهری سنتی شدند و به دلیل 
چابکــی و ویژگی هــای منحصر به فرد خود توان 
رقابتی باالیی داشته و به سرعت رقبای خود را 
کنار می زنند تا سهم بازار خود را افزایش دهند.
توجــه داشــتن بــه مولفــه هــای فرعــی از 
دیگر موضوعات مهم اســت. پزشک، تکنیسین 
یــا حســابداری را تصور کنند کــه در حوزه کاری 
خود دارای مهارت و تخصص قابل توجهی است 
اما به دلیل نداشــتن مهارت هــای الزم در حوزه 
بنــگاه داری، کاال یــا خدمــات خود را در مــکان و زمان نامطلوبی 
ارائه می دهد که نتیجه آن عدم استقبال از آن است. بنابراین 
شاهد هستیم علیرغم دارا بودن مهارت های باال در حوزه خود، 
فعالیت وی آنچنان که باید و شاید موفقیت آمیز و راضی کننده 
نیســت. امــروزه مولفه هایــی نظیــر نحــوه ارائه محصــول، زمان 
و مــکان ارائــه محصــول و... از مولفه هــای اصلــی و هم ردیــف 
تخصص و تجربه محســوب می شــوند که باید توجه ویژه ای به 

آن ها شود. 
همچنیــن توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت که امــروزه 
صنعت، فعالیتی با قابلیت توسعه است، آن هم توسعه در تمام 
عرصه ها از جمله توســعه محصول )تنوع تولید(، توســعه بازار، 
توسعه ایجاد نیاز در کشورهای دیگر، توسعه کیفیت )کیفیت 
دارای ابعــاد مختلفــی اســت کــه قابلیــت توســعه را داراســت( 
توســعه منابع، توســعه زیرســاخت ها، توســعه زیرمجموعه ها، 
توســعه خوشــه های صنعتــی، توســعه دانــش، توســعه نیــروی 
انسانی متخصص )اشتغا ل زایی(، توسعه گزارش های تحقیقاتی 
و مطالعاتی، توسعه شناسایی استقرار واحدهای تولید، توسعه 
دسترســی به منابع، توســعه حمل و نقل، توسعه برون سپاری، 

توسعه اقتصاد، توسعه بهره وری و... . 
بنابرایــن کســب و کارهایی که به مولفه هــای نوین توجه 
دارنــد و خالقیــت و نــوآوری را با ایجــاد فضایی فیزیکی و ارتقاء 
فرهنگی ســازمانی مطلوب در پرســنل خود پرورش می دهند و 
بــا به کارگیــری حداکثــر منابع خود درصدد رســیدن به موفقیت 
هســتند، می تواننــد ســهم قابــل توجهــی از بــازار کشــورهای 
همســایه را تصاحب کنند و ضمن اشــتغال زایی ســبب ارزآوری 

به کشور نیز شوند.

واردات و صادرات کاال یکی از مهم ترین ارکان 
اقتصادی و تجاری هر کشــوری است. تجارت 
صادراتی و وارداتی در حوزه بین الملل، ارتباط 
تنگاتنگــی با نظــام بانکی کشــورهای مختلف 
دارد و بــه نوعــی نقل و انتقاالت مالی و پولی 

با کار بازرگانی و تجارت گره خورده است. 
بــا ایــن حــال موانــع سیاســی و تجــاری 
متعــددی مثــل تحریم های اقتصــادی می تواند 
روند مبادالت مالی و پرداخت های بین المللی 

را بــا چالــش و مشــکالت مختلفــی مواجــه کنــد و تاثیر منفی 
در صــادرات و واردات داشــته باشــد، تــا جایــی کــه مبــادالت 

بین المللی محدود یا به طور کل متوقف شوند.
یکــی از نتایــج بارز تحریم های اقتصــادی را می توانیم در 
ایــران هــم ببینیــم. در ســال های اخیر تحریم هــای مختلف به 
ویژه در حوزه اقتصادی شدت گرفته و در پی آن تمام مبادالت 
مالــی و بانکــی در حــوزه بین المللــی در کشــور محــدود شــده 

است.
 بــه دنبــال ایــن تحریم هــا، دولــت، تجــار و بازرگانــان به 
واســطه محــدود شــدن مبــادالت مالــی بــا مشــکالت فراوانــی 
مواجه شده اند. یک از نتایج آن تضعیف بودجه درآمدی دولت 
به دلیل عدم بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات؛ به 

ویژه صادرات نفت است.
 بــه عــالوه فضــای مناســبی بــرای نقــل و انتقــاالت ارزی 
و پولــی از طریــق بانک هــا و صرافی هــا وجــود نــدارد و همیــن 
موضوع باعث شده است که تاجران ایرانی با مشکالت زیادی 
در صادرات و واردات مواجه شــوند. مواردی مثل زمان نســبتا 
طوالنــی حواله هــا که ممکن اســت تــا چند روز طول بکشــد و 

کارمزدهای باال گوشه ای از این موانع و مشکالت هستند.
طبیعتا وجود چنین موانعی بر سر راه تجارت بین المللی 
باعــث می شــود گــردش مالی بســیار کمتری نســبت به ســایر 
دادوســتدهای  و  تجــاری  روابــط  و  باشــیم  داشــته  کشــورها 

بین المللی با سایر کشورها به سادگی برقرار نشود.

 دور زدن تحریم ها در بستر بالک چین
با ارزهای دیجیتال

اعمــال تحریم هــا معمــوال از طریــق شناســایی ســریع 
شرکت ها و افراد طرف معامله با ایران، از طریق مکانیزم های 
شناسایی و رصد تراکنش های مالی امکان پذیر است. استفاده 
از روش هــای جدیــد انتقــال پــول می توانــد مانــع شناســایی 
معامله گــران و بــه تبــع آن بی اثــر کــردن تحریم هــا باشــد.  از 
روش هایی که می تواند برای حل این مســائل راهگشــا باشــد 
اســتفاده از ارزهای دیجیتال یا رمزارزها در بازرگانی و تجارت 
اســت.  یکــی از کارکردهایی که ارزهــای دیجیتال و بالک چین 
بــا  اســت.  بین المللــی  پرداخت هــای  کــردن  راحت تــر  دارنــد 
ظهــور فنــاوری بالک چین امکان مبــادالت بین المللی از طریق 
رمزارزهــا یا همان ارزهای رمزنگاری شــده ایجاد شــده اســت. 
بالک چین یک تکنولوژی برای انتقال امن و سریع پول، دارایی، 
قراردادهــا، و اوراق هویــت و... از طریق اینترنت اســت، بدون 

اینکه شخص واسطه انتقال را تأیید یا بررسی کند.
در بالک چیــن عــالوه بــر اینکــه تراکنش ها بــا امنیت باال 
انجــام می شــود، هیچ اطالعاتی در مورد افــراد مبادله کننده و 

کاالی مبادله شده وجود ندارد.
همیــن ویژگــی ناشــناس مانــدن هویــت طرفیــن مبادله 
در رمزارزهــا، شناســایی آن هــا توســط یــک نهــاد ثالــث را غیر 
ممکن می کند و این طور اســت که بالک چین امکان دور زدن 
تحریم هــای مالــی و بانکــی که از طریق شناســایی تراکنش ها 

انجام می شود را فراهم کرده است.
این سیســتم همتا به همتا بدون اینکه به یک سیســتم 
مالی متمرکز یا موسسه مالی متصل شود و بدون نیاز به مرکز 

کنترلی و نظارتی فیزیکی که در سیســتم های 
مالــی ســنتی رایج اســت، به صورت مســتقیم 
بین فروشنده و خریدار امکان پرداخت آنالین 

را فراهم می کند.
پس استفاده از رمزارزها می تواند تحول 
عظیمــی در رونــد صــادرات و واردات و تجــارت 

بین المللی ایجاد کند. 
در یــک دســته بندی کلــی می تــوان گفت 
کــه دو نــوع ارز دیجیتــال وجــود دارد: ارزهایی 
بــا قیمــت ثابــت )اســتیبل کویــن( و ارزهایی با قیمــت متغیر. 
ارزهایی که معموال ارزش پایداری دارند و کمتر دچار نوســان 
می شــوند ارزهــای ثابــت هســتند. در مقابــل رمزارزهایی مثل 
بیت کوین یا اتریوم که قیمت آن ها مدام باال و پایین می روند 

ارزهای متغیر هستند.
طبیعی است که استیبل کوین ها به خاطر ثبات قیمت، 
برای انجام امور انتقال پول بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند.

از بین انواع مختلف ارزهای دیجیتال، تتر یکی از بهترین 
و ایمن ترین رمزارزها برای نقل و انتقاالت ارزی است. تتر یک 
ارز دیجیتال ثابت است که هر واحد آن تقریبا اندازه یک دالر 
آمریکا ارزش دارد. همین برابر بودن ارزش تتر با دالر آمریکا 

باعث محبوبیت این ارز در بین تجار و بازرگانان شده است.
 تتــر را می توانیــد بــا ســایر ارزهــای دیجیتال هــم مبادله 
کنید. استیبل کوین هایی مثل تتر به دلیل سرعت انتقال باال، 
قیمت ثابت و کارمزد پایینی که در مبادالت دارند و به ندرت 
دچار نوسان می شود، فراتر از دنیای تجارت، در پرداخت های 
بین المللی و جابه جایی و انتقال پول هم استفاده می شوند. 

مزیت استفاده از ارزهای دیجیتالی مثل تتر در مبادالت 
بین المللــی، ایــن اســت که شــما دیگر ریســک کاهــش ارزش 
پولــی خودتــان به خاطر افزایش قیمت ارز تا زمان مراجعه به 
بانــک و صرافــی را نخواهیــد داشــت و بــه دلیــل امنیــت باالی 
شبکه بالکچین، انتقال ارز با باالترین امنیت انجام می شود.

از آنجایی که در کشور ما هنوز قوانین صریحی در حوزه 
ارزهای دیجیتال وجود ندارد. ممکن است با تخلفاتی در این 
حوزه روبه رو شویم.  با رگوالتوری در زمینه ارزهای دیجیتال، 
وقتــی کــه کاربــران، رمــزارز را از صرافی هــا یــا ســایر مراکــز 
خدمات دهنــده ارز دیجیتال داخــل ایران جابه جا می کنند، به 
واســطه قوانیــن داخلــی که بایــد در آینده ایجاد شــوند، تأیید 
هویت شخصی را جزو قوانین اصلی قرار می دهند. با این کار 
کاربران و تراکنش های آن ها برای سیســتم های داخلی مانند 
دولت مشــخص و شــفاف می شود و می توانند وظیفه نظارتی 

خود را برای جلوگیری از تخلفات انجام دهند.
 در واقع دولت پس از ایجاد زیرساخت های سخت افزاری 
و نرم افــزاری، بــا ایجــاد قوانیــن احــراز هویت داخلــی می تواند 
ضمن انجام وظایف نظارتی خود، امکان دسترسی کشورهای 
تحریم کننده را به اطالعات کاربران ایرانی مسدود و به نوعی 

با تحریم ها مقابله کند.
بــه هر حال ترویج اســتفاده از رمزارزها برای پشــتیبانی 
مؤثــر از تراکنش هــای تجارتــی بیــن کشــورها ضــروری اســت. 
استفاده عمومی مردم از رمزارزها به عنوان وسیله معامله و 
پرداخــت، مزایایــی مانند کاهش هزینه و کاهش زمان انتقال 

به خصوص در پرداخت های بین المللی را هم دارد. 
با حمایت جدی دولت از تکنولوژی بالک چین و رمزارزها 
مشــکالتی کــه بــر ســر راه واردات و صادرات وجــود دارد، مثل 
بلوکه شدن پول های حاصل از صادرات، تا حد زیادی برطرف 
می شــود و عالوه بــر امــکان مقابله بــا تحریم ها در صــادرات و 
واردات، نقــل و انتقــاالت بــا ســرعت و امنیت بیشــتری انجام 
می شــود و فرصت هــای جدیــدی را در حــوزه کســب و کارهــای 
اینترنتــی، فین تــک و اســتفاده از انــواع نرم افزارهــای کاربردی 

توزیع شده ایجاد می شود.
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ممنوعیت استعمال سیگاربرقی » جول لَبز« در آمریکا
ترجمه: محمود نواب مطلق

اســتعمال ســیگار برقی »جول لَبز« از این پس 
در آمریــکا ممنــوع اعــالم شــد. مقامــات آمریکا 
قصد دارند با شیوع استفاده از دخانیات برقی 
در جوانــان مبــارزه کننــد. ســازمان غــذاوداروی 
آمریکا مســئول امرسالمت در این کشور تالش 
گسترده ای را برای مبارزه با دخانیات برقی آغاز 

کرده  است.
روز  در  ســازمان  ایــن  اعــالم  براســاس 

پنجشــنبه ۲۳ژوئــن)۲ تیــر( از این پس اســتعمال ســیگار برقی 
»جول لَبز« در آمریکا ممنوع است. این امر ضربه سنگینی بر 
این نشــان وارد کرده و قصد دارد در مورد این تصمیم تقاضای 

تجدید نظرکند.
این شرکت در اواخر سال ۲۰۱۰)۱۳۸۹( با ساخت سیگار 
برقــی به شــکل حافظه های ســیار رایانه ای )فلــش مموری( که 
نیکوتیــن در آن بــا طعــم انــواع میــوه قابــل اســتفاده اســت بــه 
موفقیــت چشــمگیری دســت یافــت؛ امــا ســازمان غــذاودارو در 
آمریــکا مدعیســت اســتفاده از ایــن نــوع ســیگار برای ســالمتی 
عمومــی مضر اســت. از اینرو شــرکت »جول لَبــز«  باید فروش 
ایــن ســیگار را متوقــف کنــد وموجــودی آن را از ســطح مغازه ها 

نیز جمع آوری کند.
سازمان غذاودارو قبال نیز در سال ۲۰۲۰)۱۳۹۹( استفاده 

از انــواع طعم هــای عطری به ویژه نعنا را در این 
نــوع ســیگارها ممنوع اعــالم کرده  بود. ســازمان 
آیــا  بــود بررســی کنــد  غــذاودارو موظــف شــده 
میزان توفیق این نوع ســیگار در ترک اســتعمال 
دخانیــات در بزرگســاالن به اندازه ای بوده اســت 
کــه خطــر ترویــج آن در میــان جوانــان را توجیــه 
کنــد. برهمیــن اســاس برخی شــرکتها به چالش 
کشــیده شــدند و برخــی دیگــر مجوزهایــی بــرای 

تولید این نوع سیگاردریافت کردند.
»روبرت کَلیف« رئیس ســازمان غذاوداروی آمریکا دراین 
خصــوص می گویــد: »ایــن اقــدام مــا نشانگرحساســیت مــا بــر 
دخانیــات برقــی نیکوتیــن دار تولیــدی شــرکتها و میــزان انطباق 
آنهــا بــا قوانینمــان به منظور حفظ ســالمت جامعه اســت.« به 
نظر این ســازمان محصوالت شــرکت »جــول« خطر فوری برای 
ســالمت جامعــه ایجــاد نکــرده امــا چون هنوز نتوانســته اســت 
دالیل کافی برای بی خطر بودن محصوالت خود عرضه کند این 

تصمیم در مورد آن اتخاذ شده است.
در مقابــل ایــن شــرکت مدعیســت دالیــل کافــی بــه ایــن 
منظــور عرضــه کــرده؛ از اینــرو تمام اقدامات الزم بــرای لغو این 
تصمیــم از جملــه تقاضــای تجدید نظر قانونی در آن را نیز برای 
خــود  محفــوظ می داند. این شــرکت به تبلیغات فراوان ســیگار 
برقــی خــود بــرای نوجوانان و به ویژه دانش آموزان دبیرســتانی 

متهم شده اســت. این شــرکت همچنین در ســال ۲۰۱۹)۱۳۹۸( 
تحــت فشــار مقامات مجبور شــده بود درراهبردهــای بازاریابی 
نیــز  جوانــان  بــرای  خــود  عطــری  برقــی  دخانیــات  محصــوالت 

تجدید نظر کند. 
ســهم شــرکت »جول لَبز« در بازار دخانیات برقی آمریکا 
اکنون با رقم ۵/۳ میلیارد دالر درســال  ۳۶ درصد اســت. البته 
ایــن رقــم از میــزان ۷۰درصــدی آن در ســال ۲۰۱۹)۱۳۹۸( کمتر 
اســت اما همچنان در صدر بازار اســت. این درحالیســت که با 
اجرایــی شــدن ایــن ممنوعیــت در آمریکا بازارهای آســیا و اروپا 

همچنان به روی محصوالت این شرکت باز هستند.
شــرکت دخانیــات » آلتریــا« کــه ۳۵ درصد ســهام »جول 
لَبز« را در اختیار دارد در ســال ۲۰۱۸)۱۳۹۷( با ســرمایه گذاری 
۱۲میلیــارد دالری در آن بــرای تولیــدات دخانیات برقی به ارزش 
۳۸ میلیارد دالر مشــارکت کرد تا بدینوســیله تجارتش ار متنوع 
کنــد. زیــرا اســتعمال دخانیــات ســنتی در آمریــکا رو به کاهش 

است. 
درپــی اقدامــات اخیــر ســازمان غــذاودارو و گــران بــودن 
پیگیریهای قضایی در این خصوص ارزش سهام شرکت »جول 
لَبز« کاهش یافت. شرکت »آلتریا« که در سرمایه گذاری جدید 
ولی ناموفق خود ۱۱میلیارددالر هزینه کرده است نگران کاهش 

شدید ارزش شرکت »جول لَبز« تا ۵میلیارد دالر است.
منبع: سایت خبری 20دقیقه
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زینب غنضفری 

نشســت خبری رضــا فاطمی امیــن، وزیر صمت، 
روزگذشــته همزمــان بــا دهــه تولیــد و تجــارت 
برگزار شد. او در این نشست در رابطه با وضع 
بازارهــای مختلف ازجملــه خودرو، فوالد، معدن 

و لوازم خانگی توضیحاتی ارائه داد.
فاطمی امیــن در پاســخ بــه عصــر اقتصاد در 
مورد مهمترین اقدام خود در طول ۱۰ ماه وزارتش 
تغییر ریل و تغییر نگاه حکمرانی را عنوان کرد و 

افزود: کارهایی مثل سامانه پایش و برگزاری قرعه کشی خودرو 
انجام شــده اســت که در گذشته اصال چنین اقداماتی در وزارت 

صمت صورت نگرفته است.
وزیر صمت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تاثیرات درج 
قیمت تولیدکننده بر کاهش گرانفروشــی گفت: در درج قیمت 
تولید و مبارزه با گرانفروشی دنبال این هستیم که مرز تولید و 
توزیع شــفاف شــود. در بســیاری از کاالها بخش توزیع و قدرت 
بــازاری وجــود نــدارد و تولیدکنندگان هزینه های خودشــان را به 
مصرف کننــده تحمیــل می کنند. امروز فروشــگاه ها بــا ۲۰ درصد 
تخفیف ویژه کاال را عرضه می کنند. بنابر این در کنترل قیمت ها 

موثر بوده است.
ایــن راســتا از ســال گذشــته ۸۰۰۰  او ادامــه داد: مــا در 
هــزار قلــم  کاال را بــا اســم کاال، برنــد و نشــان تجــاری، قیمــت 
مصرف کننــده، قیمــت اصــالح شــده و درصد کاهش یــا افزایش 
قیمــت منتشــر کردیــم کــه امروز ایــن اقالم بــه ۲۲۰۰۰ هزار کاال 

رسیده است.
وزیــر صمت درباره عملکــرد وزارت صمت اظهار کرد: وقتی 
قــرار اســت بخــش صنعــت و معدن مدیریت شــود، باید ســاز و 
کارها تغییر کند. مهم ترین مأموریت ما در دوره جدید رفتن به 
ســمت ســاز و کاری اســت کــه ظرفیت هــا و منابــع موجود بهینه 

شوند.
اما باید توجه داشت که اصالح ساختاری سخت است و در 
شــرایط ناپایدار کنونی ســخت تر. زمانی که قرار است ساز و کار 
جدید استقرار یابد عدم آشنایی بخشی از ماجراست؛ متأسفانه 

منافع عده ای در ساز و کار جدید به خطر می افتد.

 وضعیت بازار خودرو و لوازم خانگی
از نگاه وزیر صمت

بخش مهمی از انتقادات به عملکرد وزارت صمت در دوره 
جدید به شــرایط بازار خودرو بازمی گردد. فاطمی امین در رابطه 
با شرایط این بازار گفت: وضعیت کنونی بازار خودرو قابل قبول 

نیست. اما روند آن رو به رشد و قابل قبول است.

او گفت : ســال گذشــته ۱۴۳ هزار دســتگاه 
خــودرو ناقــص در پارکینــگ خودروســازها وجــود 
داشــت؛ امــا حــاال ایــن رقم بــه ۴۳ هزار دســتگاه 

رسیده است.
لــوازم  بــازار  وزیــر صمــت همچنیــن وضــع 
خانگی را هم قابل قبول و رو به رشد عنوان کرد.

کمبود 3000 مگاواتی ظرفیت 
نیروگاهی برق

او به شــرایط بازار فوالد هم اشــاره کرد و افزود: قیمت فوالد در 
ســال جدید نوســاناتی داشــت. گرچه برخی این شــرایط به بازار 
ارز ارتبــاط می دهنــد، امــا باید گفــت که قیمت فــوالد از نرخ ارز 

پیروی نمی کند.
فاطمــی امیــن نــرخ ارز را یکــی از مصادیــق ناتــرازی عنــوان 
و تأکیــد کــرد: بــا دســت خودمان قیمت ها را به نرخ ارز وابســته 
کردیــم. اثــر نخســت اثر واردات مواد اولیه، اثــر دوم اثر انتظاری 
تــورم اســت و اثــر ســوم نیــز برخــی از کاالها مثل پتروشــیمی ها 
طبق قوانین خودمان به نرخ ارز وابسته هستند؛ به عنوان نمونه 
بیــن اوکرایــن و روســیه جنگ می شــود. نرخ جهانی پتروشــیمی 
بــاال مــی رود؛ در ایــران نیــز بــه همان تناســب افزایــش قیمت را 

می بینیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت  با اشاره به شرایط خاموشی 
صنایع و شــبکه خانگی توضیح داد: متأســفانه ما در تابستان ها 
کمبــود بــرق داریــم. زیــرا بایــد ســاالنه بــه انــدازه ۳۰۰۰ مگاوات 

ظرفیت نیروگاهی ایجاد شود، اما این اتفاق نمی افتد.

نبود توازن در ایجاد اشتغال
ســید رضــا فاطمــی امیــن همچنیــن بــه نبــود تــوازن شــغلی هم 
اشــاره و تأکید کرد: نبود توازن شــغلی در همه مناطق به چشــم 
می خــورد. به عنــوان مثــال در شــهر اشــتهارد چنــد هــزار فرصــت 
شــغلی بــدون تصــدی داریم. اما در شــهرهای نزدیــک آن کمبود 
شــغل یــک معضــل اســت. به اعتقــاد وزیــر صمت در ســال های 
گذشــته برای اقتصاد ســرمایه و وقت گذاشته ایم، اما معماری و 

سازه را درست انجام نداده ایم.

 ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم
آیین نامه واردات خودرو ۱۰ بندی است که در دولت مطرح شده 
و بر سر یکی از بندهای آن بحث و بررسی وجود داشت که در 
حــال رفــع و رجــوع اســت. او پیش بینی کرد: از زمــان ابالغ آیین 
نامه خودرو، واردات نخســتین دســته از خودروها دســت کم دو 

ماه به طول بینجامد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: واردات خودرو به 
دو دلیل پر کردن شکاف عرضه و تقاضا و همچنین کامل کردن 

سبد محصوالت داخلی در دستور کار است.
 فاطمی امیــن بیــان کــرد: ســال گذشــته کمتــر از ۹۰۰ هزار 
دســتگاه خودرو در کشــور تولید شــد، اما تقاضا بین ۱.۵ تا ۱.۶ 
میلیــون دســتگاه بــود، همچنین عدم انجام واردات از ســال ۹۷ 
و وجــود چندیــن میلیون خودرو فرســوده در کشــور یک تقاضای 
انباشــته را بــرای آن ایجــاد کــرده اســت بــه تفــاوت قیمــت ۴۰ تا 
۱۰۰ درصــدی قیمــت کارخانــه ای و بــازاری در برخــی از خودروهــا 

انجامیده است.

طراحی نقشه راه صنعت خودرو
او از طراحــی نقشــه راهــی در صنعــت خــودرو خبــر داد و گفت: 
در نخستین گام به دنبال رسیدن به یک ثبات در تولید خودرو 
بودیــم کــه اکنــون ایــران خــودرو بــا تولیــد روزانــه ۲ هــزار و ۶۰۰ 
دســتگاه و ســایپا بــا روزانــه یک هــزار و ۸۰۰ دســتگاه تولید، این 

ثبات را حاصل کرده اند.
او بیــان کــرد: پلتفرم هــای خوبــی در صنعت خــودرو وجود 
ندارد و به همین دلیل موضوع تغییر پلتفرم ها در دســتور کار 
اســت، به طوری که امســال عالوه بر افزایش تولید ۵۰ درصدی 
نســبت بــه ســال گذشــته، پلتفرم هــا تغییــر کــرده و خودروهای 
همچون تارا و شاهین که شکایت های کمتری از آنها وجود دارد 

به تعداد چهار برابر سال گذشته تولید خواهند شد.  
وی تاکیــد کرد: فعال کردن سیســتم تماس اضطراری روی 
خودروها به طوری که در زمان تصادفات هر خودرو فعال شده 
و اطالعاتــی بــه اورژانــس و ســایر دســتگاه های خدمات رســان 
می دهد در محصوالت جدید عرضه خواهد شــد. وی اظهار کرد: 
وضــع صنعــت خــودرو قابل قبول نیســت امــا روند قابــل قبولی 
دارد، بــه عنــوان مثــال تعداد خودروهای ناقــص کف پارکینگ ها 
در پایــان بهــار پارســال ۱۴۳ هزار دســتگاه بود امــا با کاهش ۷۰ 

درصدی امروز به کمتر از سال ۴۲ هزار دستگاه رسیده است.

 تدوین ترازنامه ذخایر معدنی
برای نخستین بار

فاطمــی امیــن خاطرنشــان کــرد: امســال تدویــن ترازنامــه ذخایر 
معدنی برای نخستین بار در دستور کار است که مشخص کننده 
میــزان اکتشــافات، میــزان بهره بــرداری از منابــع معدنــی و در 

مجموع شفاف کننده ذخایر معدنی است.
وی همچنین از واگذاری بخشــی از معادن کشــور به عموم 
مــردم خبــر داد کــه برای نخســتین بار در معدن "جانجا" اســتان 

سیستان و بلوچستان در سال گذشته اجرایی شد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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 خرید تضمینی گندم
در کشور به ۳ میلیون و 

۶۶۳ هزار تن رسید
خریدتضمینیگندمدر31اســتانکشــوربا31درصد
رشدنسبتبهبهارسالگذشته،از3میلیونو663
هــزارتــنفراتــررفــت،ضمــناینکــهارزشگندمهــای
خریداریشــدهازگندمکاراننیزباافزایشحدودسه
برابــری،بــهبیــشاز38هــزارو778میلیــاردتومــان
رسیدکه72درصدازاینمقداربهحسابگندمکاران

کشورواریزشدهاست.
به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ بر اساس 
اعــام چنــد روز پیش ســخنگوی دولــت، خرید تضمینی 
گندم در کشــور در روز اول تیر، 3 میلیون و 500 هزار 
تــن بــود، درصورتــی که بــا خرید تضمینــی 163 هزار تن 
گندم در ســه روز گذشــته، این رقم تا صبح روزگذشــته 

به 3 میلیون و 663 هزار تن افزایش یافت.
گــزارش، میــزان تحویــل گنــدِم  ایــن  بــر اســاس   
کشــاورزان در ابتــدای تابســتان ســال جــاری نســبت به 
ابتدای تابستان سال گذشته که ۲ میلیون و ۸00 هزار 
تــن بــود، 31 درصــد افزایــش یافتــه اســت و گندم هــای 
خریــداری شــده توســط مراکز خرید تضمینــی گندم، در 
قالب 613 هزار محموله به کانون های جمعیتی و مراکز 

ذخیره سازی ارسال شده اند.
اســتان  در  امســال  اســت،  حاکــی  گــزارش  ایــن   
خوزســتان که پیشــتاز خرید تضمینی گندم کشور است 
و بیــش از 95 درصــد مطالبــات گندمــکاران این اســتان 
پرداخــت شــده، تحویــل محصــول کشــاورزان بــه یــک 
میلیــون و 355 هــزار تن رســیده که معــادل 37 درصد 

گندم خریداری شده در کل کشور است.
گفتنی است، استان گلستان که به تازگی وارد عملیات 
خرید تضمینی گندم شده است با 694 هزار تن خرید، 
در رتبــه دوم پــس از خوزســتان قــرار دارد و خریــد ایــن 
محصــول نســبت بــه ســال گذشــته بــا 64 درصــد رشــد 
همراه بوده و اســتان فارس نیز با 37۲ هزار تن تا این 
مقطع از فصل خرید، در رتبه  سوم کشوری قرار دارد.

استفاده از واگن های 
مسافری با عمر باالی ۴۸ 

سال ممنوع شد
قطارهــای ایمنــی حفــظ هــدف بــا راهآهــن شــرکت
مسافری،دستورتوقفسیرواگنهایباالی۴8سال

راصادرکرد.
بــه گــزارش شــرکت راه آهــن، مطابــق مــاده ۲ و 4 
قانــون دسترســی آزاد بــه شــبکه ریلــی کشــور، راه آهن 
جمهوری اســامی ایران اقدام به توقف ســیر واگن های 

بدون ایمنی داشته است.
 بر اساس این خبر، این تصمیم در راستای اجرای 
وظیفه قانونی حاکمیتی راه آهن و به جهت حفظ ایمنی 
ســیر قطارهای مســافری و پیشــگیری از بروز ســوانح و 

همچنین حفظ سامتی و رفاه حال مسافرین است.
تعــداد  توقــف ســیر  بــه  نســبت  اســاس  ایــن  بــر 
بخــش  شــرکت های  مســافری  واگن هــای  از  محــدودی 
خصوصــی ریلــی کــه عمــر آنهــا بیــش از 4۸ ســال بــوده 
و شــرکت ها اقــدام موثــری بــرای انجــام بازســازی آنهــا 

نکرده اند، اقدام شد.
همچنین به شــرکت های مالــک این واگن ها اعام 
شده است که صدور مجوز سیر واگن های یاد شده که 
4۸ ســال از عمــر آن هــا می گذرد، صرفاً منــوط به انجام 
تعمیرات اساسی مطابق با دستورالعمل های استاندارد 

مربوط خواهد بود.

اجرای طرح یکسان سازی 
پالک های ترانزیت و تعویض 

پالک های ملی افغانستان در ایران
کانــونجهانگــردیواتومبیلرانــیبــاهمــکاریدفتــر
ترانزیــتوحمــلونقــلبینالمللــیســازمانراهداری
وحمــلونقــلجــادهایطرحهــایویــژهیکسانســازی
پالکهایترانزیتوتعویضپالکهایملیافغانستان

رااجرامیکند.
بــه گــزارش اداره کل عمومــی و اطــاع رســانی، در 
جلســه ای کــه روز چهارشــنبه یکــم تیــر 1401 در دفتــر 
مرکــزی کانــون جهان گــردی و اتومبیل رانــی برگزار شــد، 
محمدحســین صوفی رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل، 
مــدارک  و  اســناد  صــدور  مدیــر  عســکری  حوریــوش 
بین المللــی و جمعــی از مدیــران کانــون جهان گــردی و 
اتومبیل رانــی بــه همــراه جــواد هدایتــی مدیــرکل دفتــر 
ترانزیــت و حمــل  و نقــل بین المللــی ســازمان راهــداری 
و حمــل  و نقــل جــاده ای حضــور داشــتند و بــر توســعه 
همکاری های مشــترک در حوزه حمل و نقل بین المللی 

تأکید کردند.
به منظــور  ترانزیــت  پاک هــای  تعویــض  طــرح 
یکسان ســازی پاک هــا بــرای تمامی خودروهــای حمل و 
نقل از مهم ترین محورهای این جلسه بود که بر اساس 
آن تمامی پاک های ترانزیت پیشــین شــامل ســری های 
E، D، B،A مشمول این طرح شده اند. بنابراین ضروری 
اســت دارنــدگان ایــن نــوع پاک ها با در دســت داشــتن 
مــدارک مــورد نیــاز و ارائــه پــاک  قبلــی به یکــی از دفاتر 
اتومبیل رانــی  و  جهان گــردی  کانــون  نمایندگی هــای  و 
کــه به عنــوان تنهــا مرجع رســمی صدور اســناد و مدارک 
بین المللــی رانندگــی و خــودرو و بــا مجــوز فدراســیون 
بین المللــی اتومبیلرانــی )fia( در ایران فعالیت می کند، 

نسبت به دریافت پاک جدید اقدام کنند.
طــرح تعویض پاک های ملی کشــور افغانســتان و 
تبدیــل آن بــه پاک های بین المللــی از دیگر رویکردهای 
مهم جلسه فوق بود. در این جلسه مقرر شد نشستی 
بازرگانــی،  اتــاق  و دســت اندرکاران  بــا حضــور مدیــران 
بــه  افغانســتان  کشــور  خارجــه  امــور  وزارت  و  پلیــس 
میزبانــی کانــون جهان گــردی و اتومبیل رانــی برگزار و در 

این خصوص مذاکره و هم اندیشی شود.

اخبـــــــــــــــــار

فروش لوازم خانگی دسته 
دوم به جای نو

بنابــراعــالممعــاونوزیــرصمــت،دریکــیازانبارهای
بزرگدرتهراندســتگاههایلوازمخانگیدســتدوم
راتجهیزونومیکردندکهتبدیلبهشــبکههمشــده

بودند؛درنهایتبااینشبکهبرخوردشد.
بــه گزارش مهر، محمدمهدی برادران با بیان اینکه 
مبــارزه بــا کاالهــای قاچــاق و تقلبــی در قطعــات یدکی، 
لوازم خانگی و محصوالت دخانی را از ابتدای سال کلید 
زدیــم، اظهــار کــرد: 10 میلیــارد دالر حجــم بــازار داخلــی 
قطعات یدکی خودرو اســت که 90 هزار شناســه صادر 
شــده و برای 39 میلیون قطعه کد رهگیری در قطعات 

یدکی به جمع بندی رسیدیم.
معــاون صنایع عمومی وزیــر صمت افزود: اخذ کد 
شناســه و رهگیــری بــرای کلیــه کاالهــای لــوازم خانگــی 
صــورت گرفــت در ســطح عرضــه نیــز اقدامــات مناســبی 
انجــام شــد، بــه عنــوان نمونه بــا یکی از انبارهــای بزرگ 
در تهــران برخــورد شــد. در این انبار دســتگاه های لوازم 
خانگــی دســت دوم را تجهیــز می کردنــد کــه تبدیــل بــه 
شــبکه هــم شــده بودنــد کــه در نهایــت بــا ایــن شــبکه 
حــوزه  در  پارســال  داد:  ادامــه  بــرادران  شــد.  برخــورد 
دخانیــات 11 میلیارد نخ ســیگار قاچــاق در بازار بوده که 
قطعاً در بخش خرده فروش با قاچاق مقابله نمی کنیم 
بلکــه بــا قاچــاق ســازمان یافته مثــاً قاچاق برنــد ماربلو 
مقابلــه خواهیــم کرد و براین اســاس 3041 کد شناســه 

در این حوزه صادر کردیم.
وی گفــت: 1۲ هــزار میلیــارد تومــان امســال حقوق 

دولتی از دخانیات دریافت خواهیم کرد.
بــرادران با بیان اینکه امســال 1۸ میلیون دســتگاه 
لوازم خانگی امسال تولید خواهیم کرد، افزود: در بهار 
امسال کاهش 15 درصدی ارزبری، افزایش 10 درصدی 

عمق داخل و افزایش 10 درصدی صادرات داشتیم.

 تولید دو خودروی جدید
با ارزش و قیمت مناسب

ادبیــات اینکــه بــه اشــاره بــا صمــت وزیــر معــاون
خودروســازیایــرانبــرای2۵ســالپیشاســتگفت:
امســالتولیــددومحصــولجدیــدبــاارزشوقیمــت

مناسبعرضهخواهندشد.
کــرد:  اظهــار  گــزارش مهــر، منوچهــر منطقــی  بــه 
ســاماندهی تولیــد و عرضــه، تحــول ســاختاری و حرکت 
به ســمت پیشران ها، نقشــه راه ما برای صنعت خودرو 

است.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت افزود: سال 
قبل ۲13 هزار خودرو تولید اما 43 هزار دستگاه عرضه 
شــد. اگــر میانگیــن قیمــت 170 هــزار خــودروی عرضــه 
نشــده را ۲00 میلیون تومان در نظر بگیریم، یعنی 34 
هــزار میلیــارد تومــان حبــس نقدینگــی در خودروســازی 

داشتیم.
وی بــا بیــان اینکه باید هر چه خودرو داریم عرضه 
کنیــم، گفت: االن عبور مســتقیم خــودرو تقریباً صد در 
صد شــده اســت که هم درآمد خودروســاز باال می رود و 
بــه نیــاز بــازار پاســخ داده می شــود و هم کیفیــت تولید 

ارتقا می یابد.
منطقــی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه تفــاوت قیمت 
کاهــش  نقدینگــی خودروســاز  فــروش،  و  تمــام شــده 
می یابــد بنابرایــن اصــاح رونــد قیمت گذاری بایــد اتفاق 
افتــد. همچنیــن هــم افزایــی هــم بایــد عملیاتــی شــود؛ 
هم افزایــی یعنــی اینکــه خودروســازان یــک کشــور یــک 

مجموعه تأمین دارند.
وی افــزود: اولیــن بحــث در هم افزایــی، هم افزایــی 
در پلــت فرم هاســت. در حال حاضــر خودروهای متعدد 
بــا تیــراژ کــم و خدمــات پــس از فــروش غیرقابــل قبــول 
داریــم. هــم اکنون ما 4 پلت فرم با ارزش داریم. ادبیات 
خودروســازی ایران برای ۲5 سال پیش است، در حالی 
که باید خودروی باارزش و قیمت مناســب عرضه شــود 
کــه در ایــن خصوص خودروســازان دو محصــول برقی و 
بنزینی عرضه خواهند کرد. منطقی ادامه داد: در جایی 
هــم کــه نتوانیم بــازار را با خودروی داخلــی تأمین کنیم 

واردات را انجام خواهیم داد.
وی بــا تاکید بــر دانش بنیان کردن صنعت خودرو، 
گفت: چهار رویکرد جریان ســاز در آینده صنعت خودرو 
شــامل برقی ســازی، خودروهــای خــودران، صورت هــای 

نوین حمل و نقل و اتصال پذیری خودرو است.

 قیمت هر کیلوگرم سبوس
۶ هزار تومان اعالم شد

ســازمانحمایتمصرفکننــدگانوتولیدکنندگاننرخ
جدیدسبوسراهرکیلوگرم6هزارتوماناعالمکرد.
به گزارش  تســنیم، ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان قیمــت جدیــد ســبوس را اعــام کــرد. در 
متن نامه رئیس سازمان حمایت به مدیر عامل شرکت 

بازرگانی دولتی ایران آمده است:
دربــاره تصمیمــات جلســه تاریــخ ۲۸ خــرداد 1401 
مبنی بر تعیین قیمت ســبوس و مابه التفاوت دســتمزد 
بــه  توجــه  بــا  کــه  می رســاند  اســتحضار  بــه  آســیابانی 
طــرح مردمی ســازی یارانه هــا و تغییــر نــرخ ارز ترجیحی 
حســب  و  تولیــدی  محصــوالت  و  دامــی  نهاده هــای 
تصمیمات متخذه در جلسات مربوطه مبنی بر ضرورت 
اصــاح قیمــت ســبوس، در برآوردهــای قیمت شــیرخام 
از ســوی این ســازمان نرخ هر کیلوگرم ســبوس معادل 

60000 ریال منظور شده است.
همچنیــن در خصــوص قیمــت آرد ســال 1400 نیــز 
اقدامــات الزم معمــول و قیمــت و درصــد تغییــرات آن 
برآورد و اعام شــده اســت که با احتســاب قیمت گندم 
بــه ازای هــر کیلوگــرم به ترتیب 6650 و 9000 ریال و با 
لحاظ قیمت سبوس به ازای هر کیلوگرم 14 هزار ریال، 
درصــد تعدیــل قیمــت انــواع آرد نســبت بــه قیمت هــای 
مصــوب قبلــی اباغی طی نامه شــماره ۲۲۲4۸5 تاریخ 
۲4 شهریور  139۸ دبیر کارگروه ساماندهی گندم، آرد 
و نــان، بــه ترتیــب ۲۸.7۸ و 13.4 درصــد بــرآورد و برای 

هر گونه اقدام الزم اعام می شود.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــسمرکــزملــیبهبــودفضایکســبوکار
وزارتاقتصــاداعــالمکــردکــهتــاآخــرتیــر
بــرای الزم اســتعالمهای و مجوزهــا همــه
کســبوکارهادردرگاهملــیبارگذاریشــده
حــذف طالیــی امضاهــای طریــق ایــن از و

میشود.
به گزارش مهر، ســیدامیر سیاح، رئیس 
مرکــز ملــی بهبــود فضــای کســب وکار وزارت 
اقتصــاد در ابتــدای ســخنان خــود گزارشــی از 
رونــد صــدور مجــوز کســب وکار و تســهیل آن 
ارائــه کــرد و گفت: قانــون می گوید هر ایرانی 
کــه بخواهــد کســب وکاری آغــاز کنــد نیــاز به 
مجــوز دارد و بایــد شــرایط، مــدارک و هزینــه 
صــدور آن مجوز شــفاف، ســهل و الکترونیک 
)غیرحضــوری( باشــد. بســته بــه نــوع مجــوز، 
رونــد صــدور برخی هــا طوالنی تر اســت، مثل 
هواپیمایــی،  شــرکت  بیمارســتان،  تأســیس 
گلخانه و … البته برخی دیگر ســاده تر اســت، 

مثل غذای خانگی، تعمیر قطعات و… .
فضــای  بهبــود  ملــی  مرکــز  رئیــس 
کســب وکار وزارت اقتصــاد اضافه کرد: قانون 
جدیــد بــه ما می گوید کــه اســتعام ها را باید 
دســتگاه حکومتــی بگیــرد. اســتعام، یعنــی 
حقیقــت،  در  حکومــت.  از  حکومــت  ســؤال 
فرد نباید نامه ای را به دســت گرفته و از این 
سازمان به آن سازمان برود. بر همین اساس 
تاکید می کنم هر دســتگاهی که نامه ای برای 
اســتعام حضــوری صــادر کنــد، تخلــف کرده 
اســت. در صــورت بــروز چنین تخلفــی، افراد 
می تواننــد بــه درگاه ملــی مجوزهــا مراجعــه 
کــرده و بــه صــورت مســتند شــکایت کنند که 

حتماً پیگیری می شود.
بــا اشــاره بــه تعــداد مجوزهــای  ســیاح 
ملــی  طــرح  کــه  روزی  از  گفــت:  صادرشــده 
صدور مجوزها، یعنی 6 فروردین، آغاز شــده 
اســت تــا بــه امــروز، حــدود 110 هــزار مجــوز 
درخواســت شــده و تقریبــاً ۲7 هــزار مجــوز 
بــه  نســبت »درخواســت  اســت.  صادرشــده 
صــدور مجــوز« حــدود ۲5 درصــد اســت کــه 
آمــار خوبــی نیســت؛ به ویژه آنکــه عمده آنان 
مشــاغل خانگی هستند که ساده ترین مجوز 

را دارند.
فضــای  بهبــود  ملــی  مرکــز  رئیــس 

کســب وکار وزارت اقتصــاد با اشــاره بــه اینکه 
شــاهد تحــول اساســی در نــگاه حکومــت بــه 
مجــوز دادن هــا هســتیم. تــا قبــل از ایــن، هر 
زمان که حکومت می خواسته مجوزی را صادر 
کنــد، فــرد را صــدا می زده تا بیایــد و مهارت او 
را ببینــد، تســت بیمــاری و اعتیــاد بگیــرد، در 
کاس هــا شــرکت کنــد و … بــه ایــن مجموعــه 
از اقدامــات عوامــل پیشــینی می گویند. تغییر 
اساســی بدین گونــه اســت کــه نظارت هــا باید 
پســینی شــود. دقت داشته باشــید که اکنون 
در سامانه ملی صدور مجوزها این گونه است 
که فرد می تواند مدارک و شرایط الزم را ببیند 
و از داخــل خانــه بدون آنکه به جایی مراجعه 
کنــد، ایــن مدارک را بارگذاری کــرده تا پس از 

گذشت چند روز، مجوزش صادر شود.
مــا  بــه  جدیــد  قانــون  کــرد:  تاکیــد  وی 
می گوید که همه مجوزها اعانی اســت، مگر 
آنکــه خافــش صــادر شــود. ایــن موضــوع در 
حالی اســت که قباً برعکس بود و می گفتند 
مجوزها اعانی نیســت و تأیید محور اســت. 
یعنی می گفتند که باید بیایید تا من شــما را 
تســت کنــم، مدارکــت را ببینــم و … اما قانون 
جدیــد می گویــد کــه اگــر یکســری از شــرایط 
را داریــد، کار را آغــاز کنیــد امــا بعــداً شــما را 

امتحان می کنم.
او در پاســخ به ســوالی درباره اینکه چرا 
برخــی از مجوزها صادر نشــده اســت، گفت: 
برخــی دســتگاه ها از اینکه نظارت ها پســینی 
شــود، تــرس دارنــد و دوســت دارنــد مــردم را 
بیاورنــد و تســت بگیرند. ایــن اتفاق در حالی 
اســت کــه از ســوی آقــای رئیس جمهــور ایــن 
قانون مصوب شــده، وزرا و معاون وزرا کاماً 
بدان پایبند هســتند، اما در یک الیه پایین تر 
مقاومت هایی وجود دارد. مشــکل اینجاســت 
صــادر  وزیــر  معــاون  یــا  وزیــر  را  مجــوز  کــه 
نمی کنــد بلکــه دقیقاً همــان فرد الیــه پایینی 

که با مردم رودرروست صادر می کند.
وی بــا ذکــر یــک مثــال از تخلــف برخــی 
داد:  ادامــه  را  خــود  ســخنان  دســتگاه ها 
از  مجوزهــا  صــدور  می دانیــد  کــه  همانطــور 
هفته گذشته وارد فاز نظارتی شد و سیستم 
شــکایت برایــش گذاشــتیم. در همیــن روزها 
یــک نفــر بــا مــا تمــاس گرفت و گفــت که من 

در ســامانه شــما مجوز کاس زبان خواستم، 
امــا از یکــی از ادارات کل آمــوزش و پــرورش 
بــه مــن زنــگ زدنــد کــه چــرا در آنجــا ثبت نام 
کرده ایــد؟ پیــش خودمان می آمدیــد! این کار 
تخلــف اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، هرگونــه به 
حضــور طلبیــدن تخلــف اســت، کاغــذ دادن 
برای اســتعام گرفتن تخلف اســت و هرگونه 

شرط اضافه خواستن تخلف است.
ســیاح از عــدم همــکاری ســازمان ثبــت 
تســهیل صــدور مجوزهــای  رونــد  در  احــوال 
کســب وکار گایــه کــرد و گفت: امــان از ثبت 
احوال؛ درگاه ملی نتوانســت سرویس خوبی 
خوشــبختانه  البتــه  بگیــرد.  احــوال  ثبــت  از 
امســال مجلــس قانونــی گذاشــته و طــی آن 
از ســوی  بایــد  همــه ســرویس های هویتــی، 
ســازمان فنــاوری اطاعــات در دســترس قرار 
گیــرد و بــه همیــن دلیل ســامانه ای بــا عنوان 
»درگاه ملی هوشــمند« طراحی شــده اســت 
و هر کس می خواهد خدمتی از دولت بگیرد 

باید در این سامانه احراز هویت شود.
فضــای  بهبــود  ملــی  مرکــز  رئیــس 
کســب وکار وزارت اقتصاد در پاســخ به سؤال 
دیگــری دربــاره اینکــه قبــاً مشــاغل خانگــی 
مجوز نمی خواسته است، گفت: مجوز گرفتن 
مشــاغل خانگــی اجباری نیســت و نمی گوییم 
بیاییــد بــه شــما مجــوز بدهیــم. مــا می گوییــم 
که بیایید رســمی شــوید و خــود را ثبت کنید. 
اولیــن منفعــت ثبــت شــدن ایــن اســت کــه 
می توانیــد از فوایــدی مثــل دارای برنــد بــودن 
بهره مند شوید و کار خود را گسترش بدهید. 
هــدف مــا در وزارت اقتصاد این اســت که اوالً 
تولد را آسان کنیم و ثانیاً رشد را آسان کنیم.

وی هم چنین در پاسخ به سؤال دیگری 
درباره اینکه آیا مجوزهای شــهرداری زیر نظر 
وزارت اقتصــاد می آیــد یا خیر، گفت: علیرغم 
اینکــه شــهرداری ها خیلــی زیــاد هســتند، اما 
خوشــبختانه شــهردار تهران به عنــوان نمونه 
انتخــاب شــد و ۲1 مجــوز آن بــه تأییــد هیئت 
رسید. اکنون از وزارت کشور خواهش کردیم 
که این نمونه به مراکز استان ها برود و همه 

شهرها با یک درگاه وصل شوند.
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  ســیاح 
خــود از دخالــت برخی اصناف در روند صدور 

مجوزهــا گایــه کــرد و گفت: اصنــاف دخالت 
دستشــان  بــه  زیــادی  اختیارهــای  و  دارنــد 
اســت؛ مثــاً می تواننــد تنظیم گــری کننــد کــه 
چــه کســی بیایــد و رقیــب شــود و چــه کســی 
نیایــد. خوشــبختانه اتاق اصنــاف طرفدار این 
موضــوع اســت کــه ایــن اختیــار اضافــه که به 
اتحادیه ها داده شده است، کم شود. این ها 
امضــای طایــی کثیف هســتند. جالب اســت 
بدانیــد کــه در یکی از شــهرها ســران اتحادیه 
کــه  کرده انــد  حســاب  خــودرو  فروشــندگان 
مغــازه همگی شــان بــاالی 900 متر اســت، بر 
همین اســاس قانونی نوشــته اند که هر کس 
زیــر 900 متــر مغــازه دارد، پروانــه نمی دهیم 
و حتــی پروانــه اش را تمدیــد نمی کنیــم. بــر 
همیــن اســاس، جلــوی مغــازه او نیوجرســی 
گذاشــته اند و کســب وکار آن فرد مختل شده 

است. این کار بسیار وقیحانه است.
وی اضافــه کــرد: در کل کشــور حــدود 
۲150 مجوز و استعام شناسایی شده است 
کــه حــدود 300 مجــوز آن مربوط به مشــاغل 
خانگی است. تاکنون 1490 مجوز در سامانه 
ملــی بارگــذاری شــده اســت امــا 650 تای آن 
مانــده اســت. تــا آخــر تیرمــاه همــه مجوزهــا 
پرونــده  و  می شــود  بارگــذاری  ســامانه  روی 
آن بســته می شــود. از آن تاریــخ بــه بعــد هر 
کــس بخواهــد مجــوزی را درخواســت بدهــد 
بایــد از طریــق درگاه ملی مجوزها اقدام کند. 
اینجاســت کــه دیگــر امضــا طایی هــا خنثــی 
می شود و همه چیز سیستمی می شود. حتی 
از داخل وزارتخانه نیز کســی نمی تواند کاری 
کند. افتخار درگاه ملی مجوزها این است که 
برایش فرقی ندارد که چه کســی درخواســت 
داده اســت؛ پســر بازاری پولدار یا یک نفر از 

منطقه محروم.
ســیاح در پایــان گفــت: ســایتی بــه نــام 
بانک اطاعات کسب وکارهای ایران داریم که 
هــر مجــوزی که از این به بعد صادر می شــود 
در آن قــرار داده می شــود. هــر اتفاقــی کــه 
بیفتد، مجوز صادرشده در آنجا قرار می گیرد 
و قابل راســتی آزمایی اســت. البته اکنون هم 
ایــن ســایت آمــاده اســت امــا به دلیــل برخی 
کارشــکنی ها از ســوی ثبت احوال نتوانستیم 

آن را باال بیاوریم.

ایــران هواپیمایــی شــرکتهای از تعــدادی
اعــالمکردندنــرخبلیتپروازدرمســیرهای
داخلــیبــرایاتبــاعغیرایرانــی،ازایــنپــس

ارزیمحاسبهمیشود.
بــه گــزارش ایســنا، انجمــن شــرکت های 
هواپیمایــی در آذر ســال 1400  در بحبوحــه 
گرانــی بلیــت پروازهــا در مســیرهای داخلــی، 
در دستورالعملی به ایرالین ها، نرخ بلیت در 
مســیرهای داخلــی را بــرای مســافر غیرایرانی 

متفاوت اعام کرد.
بــر ایــن اســاس، ســقف نــرخ پروازهــای 
داخلــی زیــر یــک ســاعت 100 دالر و از یــک 

ساعت بیشتر 150 دالر تعیین شده است.
مقصود اســعدی ســامانی، دبیــر انجمن 
صنفــی شــرکت های هواپیمایی نیز گفته بود: 
محاسبه قیمت فروش بلیت به این مسافران 

اســت.  »بیزینــس کاس«  قیمــت  معــادل 
ایــن مصوبه بــه شــرکت های هواپیمایی اباغ 
شــده و مســافرانی کــه بخواهنــد بــا گذرنامــه 
بلیت خریداری کنند، اتباع خارجی محســوب 

می شوند.
حــاال پس از گذشــت حــدود هفت ماه از 
اباغ آن دستورالعمل، تعدادی از شرکت های 
هواپیمایی به دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز 
فــروش بلیت اطاع دادنــد از ابتدای تیر1401 
نرخ بلیت هواپیما در مســیرهای داخلی برای 

اتباع غیرایرانی ارزی محاسبه می شود.
بــه  درحالــی  هواپیمایــی  شــرکت های 
عرضــه خدمات پــروازی در مســیرهای داخلی 
بــه نــرخ ارزی اقــدام کرده اند، کــه در روزهای 
اخیــر زمزمــه گرانی بلیــت هواپیما بلند شــده 
اســت و سازمان هواپیمایی نیز چندین مرتبه 

به این شرکت ها اخطار داده است.  
هتــل داران  نیــز،  گذشــته  هفتــه  در 
ایــران در نشســتی بــا وزیــر میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی، عرضه خدمات به 
مسافران غیرایرانی به نرخ ارزی را درخواست 
کردنــد. ایــن درحالی اســت که درحــال حاضر 
برخــی هتل هــا بدون مجوز خدمات خود را به 
مســافر غیرایرانــی بــا نــرخ متفــاوت و معــادل 

ارزی عرضه می کنند.
تعــدادی از تورگردان هــا و مدیــران دفاتر 
بخش هــای  اقــدام  بــه  مســافرتی،  خدمــات 
خدماتــی ســفر بــرای دو نرخی کــردن و عرضه 
محصول به نرخ ارزی و دالری، معترض شده 
و فــروش خدمــات بــا نرخــی متفــاوت و ارزی 
بــه مســافران غیرایرانــی را نــه تنهــا رفتــاری 
تبعیض آمیــز و تاییدنشــده به لحاظ اقتصادی 

و اجتماعــی دانســتند، کــه در عیــن حــال این 
احتمال را قوی دانســتند که ســفر ایران برای 
اتباع خارجی گران و از فهرســت مقاصد سفر 

خارج شود.
شــرکت های  از  تورگردان هــا  پرســش 
هواپیمایــی ایــن اســت کــه آیــا در کشــورهای 
دیگــر هنــگام فــروش بلیــت هواپیمــا و ســایر 
خدمات، از مسافر بابت این که ملیت دیگری 
دارد، پــول بیشــتری می گیرنــد؟ همچنین این 
ســوال مطــرح اســت، بــا توجه به حجم ســفر 
اتباع کشــورهای همســایه به ایــران، از جمله 
عراقی هــا و میــزان تبــادل مســافری کــه ایران 
بــا ایــن کشــور دارد، اگــر در اقدامــی متقابل، 
نــرخ بلیــت پرواز در این کشــورها بــرای اتباع 
ایرانــی متفاوت و گران تر محاســبه شــود، چه 

واکنشی نشان می دهیم؟

توزیعگوشــتگوســفندی1۰8هــزارتومانی
تنظیــمبــازاریازســویســامانهعاملتوزیع
آغــاز روســتایی تعــاون ســازمان هوشــمند

نشدهپایانیافت.
گوشــت  توزیــع  تســنیم،  گــزارش  بــه 
توزیــع  عامــل  در  بــازاری  تنظیــم  گوســفندی 
هوشــمند سازمان تعاون روســتایی آغاز شد؛ 
بر این اســاس قیمت هر بســته گوشــت ســر 
دست 5 کیلوگرمی 540 هزار تومان، گوشت 
راســته گوســفندی منجمــد 3کیلوگرمی 330 
هــزار تومــان و گوشــت گــردن گوســاله ســه 

کیلوگرمی به قیمت 315 تومان عرضه شد.

صبــح  از  احتمــاال  کــه  گوشــت  ایــن 
هوشــمند  فــروش  ســامانه  در  روزگذشــته 
براســاس   ( اســت  شــده  داده  قــرار  بــازرگام 
مشــاهدات انجــام شــده ایــن محصــوالت تــا 
عصر روز جمعه بارگزاری نشده بود( در مدت 

کوتاهی موجودی آنها پایان یافت.
پیگیری هــای بعــدی از مســئوالن دربــاره 
برنامــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای گوشــت 

قرمز تنظیم بازار انجام خواهد شد.
کاهش3۰هزارتومانیقیمتگوشتقرمز
در همیــن رابطه رئیس اتحادیه گوشــت 
گوســفندی از کاهش 30 هزار تومانی قیمت 

این نوع گوشت در یکماه اخیر خبر داد.
علــی اصغــر ملکــی از کاهــش 30 هــزار 
تومانــی قیمــت گوشــت گوســفندی در یکمــاه 
اخیر خبر داد و گفت: گوشت قرمز بیشتر از 
هر کاالی دیگری روند کاهش قیمت را تجربه 

کرده است.
وی اضافه کرد: دلیل این اتفاق، کاهش 
بــرای  قــدرت خریــد مــردم و کاهــش تقاضــا 
ایــن کاال اســت. ملکــی گفــت: قیمت گوشــت 
کاهشــی  رونــد  اخیــر  یکمــاه  در  گوســفندی 
داشــته و حــدود 30 هــزار تومان در این مدت 

کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم شقه 
بــره مــاده گوســفندی بیــن 140 تــا 150 هــزار 

تومان است.
ملکــی ادامــه داد: همچنیــن قیمــت هــر 
کیلوگرم شــقه بدون دنبه گوســفندی نر بین 

170 تا 175 هزار تومان است.
وی دربــاره اینکه پیش بینــی می کنید در 
روزهای آینده چه اتفاقاتی برای بازار گوشــت 
رخ دهــد؟، گفت: قابل پیش بینی نیســت که 
چه اتفاقی خواهد افتاد. با توجه به گرمایش 
هوا و شرایط حاکم بر بازار فعاً همه چیز در 

راستای کاهش قیمت هاست.

توزیعگوشتگوسفندی1۰8هزارتومانیتنظیمبازاریآغاز
نشدهپایانیافت

نرخبلیتهواپیمابرایمسافرانغیرایرانیدالریشد

خداحافظیبا
امضاهایطالیی

ازآخرتیر
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افزایش ۲۶ درصدی واردات چین از ایران در ۵ ماه اخیر
گمرک چین از رشــد ۱۸ درصدی تجارت این کشــور با ایران 
در ۵ ماهــه نخســت ســال جــاری میــادی و عبــور ارزش 

مبادالت دو کشور از ۶ میلیارد دالر خبر داد.
به گزارش ایرنا، جدیدترین آمار منتشــر شــده از سوی 
گمــرک چیــن نشــان می دهــد مبادالت تجــاری این کشــور با 
ایــران در ۵ ماهــه نخســت ســال جــاری میــادی با رشــد ۱۸ 
درصدی نســبت به مدت مشــابه سال قبل مواجه شده و به 

۶ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دالر رسیده است.
ارزش مبادالت دو کشور در ماه های ژانویه تا می سال 
قبل بالغ بر ۵ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دالر اعام شده بود.

واردات چین از ایران در ۵ ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد 
۲۶ درصدی نســبت به مدت مشــابه ســال قبل مواجه شــده 
و بــه ۳ میلیــارد و ۱۹۲ میلیــون دالر رســیده اســت. چین در 
مدت مشــابه ســال قبل ۲ میلیارد و ۵۳۵ میلیون دالر کاال 

از ایران وارد کرده بود.
صــادرات چیــن بــه ایــران در ماه هــای ژانویــه تــا آوریــل 

امســال نیز با رشــد ۱۱ درصدی مواجه شــده و به ۳ میلیارد 
و ۲۸۰ میلیــون دالر رســیده اســت. چیــن در ماه های ژانویه 
تا می ســال قبل چین ۲ میلیارد و ۹۴۶ میلیون دالر کاال به 

ایران صادر کرده بود.
بــر اســاس ایــن گــزارش چیــن در مــاه مــی ســال جاری 
۷۰۳ میلیون دالر کاال از ایران وارد و ۷۴۴ میلیون دالر کاال 
به ایران صادر کرده است. واردات چین از ایران در این ماه 
۲۷ درصد و صادرات این کشــور به ایران ۲۴ درصد نســبت 

به ماه می سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است.

سفر هیأت تجاری تاجیکستان به تهران
هیــأت تجــاری تاجیکســتان بــه ریاســت بختیــار شــریفی، 
معــاون اول وزارت صنعــت و فناوری هــای نــو ایــن کشــور 
برای دیدار با معاون وزیر صمت و رئیس ســازمان توســعه 

تجارت جمهوری اسامی ایران وارد تهران شد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی سازمان توسعه تجارت، 
هیأت تجاری دولت تاجیکستان به ریاست بختیار شریفی، 
معــاون اول وزارت صنعــت و فناوری هــای نــو ایــن کشــور و 
در راستای توافقات چهاردهمین اجاس کمیسیون مشترک 
همکاری هــای اقتصــادی علمــی و فنــی ایــران و تاجیکســتان 

وارد تهران شد.
بــه همیــن منظــور کمیتــه مشــترک صنعــت، معــدن و  
تجارت دو کشــور با حضور علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر 
صمت و رییس کل ســازمان توســعه تجارت ایران و شریفی 
معــاون اول وزارت صنعــت و فناوری های نو تاجیکســتان در 

محل سازمان توسعه تجارت بر گزار می شود.
همچنین به منظور توسعه بیش از پیش همکاری های 
دو کشــور در بخش هــای مذکــور عــاوه بــر تشــکیل کمیتــه 
دارویــی،  از شــرکت های صنایــع  نیــز  بازدیدهایــی  مذکــور، 
صنایــع غذایــی، پتروشــیمی و محصــوالت شــیمیایی ایــران 
در اســتان های البــرز، فــارس و خراســان رضــوی و  دیــدار بــا 
مســئوالن این اســتان ها در دســتور کار هیأت تاجیکســتانی 
قــرار دارد. ایــن هیــأت همچنیــن دیدارهایــی را بــا مقامــات 
وزارت نیرو، نفت، حمل و نقل و راه آهن جمهوری اســامی 

ایران خواهند داشت.
الزم  بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه تعامــات و ارتباطات 
خوب سیاســی مقامات دو کشــور، در دو ماه ابتدایی ســال 
۱۴۰۱ حجم مبادالت تجاری دو کشــور با رشــد بســیار خوبی 

مواجه بود و حدود ۳۰ میلیون دالر افزایش یافت.

تولید ۹.۳ میلیون میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری در سال جاری
مدیرکل دفتر میوه های گرمســیری و نیمه گرمسیری وزارت 
جهــاد کشــاورزی گفــت: پیش بینــی می شــود میــزان تولیــد 
میوه های گرمســیری و نیمه گرمســیری در ســال جاری به ۹ 

میلیون و ۳۰۰ هزار تن برسد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، زهرا جلیلی مقدم در 
گفت وگویی با اشــاره به افزایش تولید میوه های گرمســیری 
و  گرمســیری  میوه هــای  تولیــد  گفــت:  گذشــته،  ســال  در 
نیمه گرمســیری اعــم از خرمــا، مرکبات، انــار، انجیر، کیوی و 
ســایر میوه های گرمســیری و نیمه گرمســیری در ســال ۱۴۰۰ 
حــدود نــه میلیــون تن بوده اســت. به گفتــه وی، پیش بینی 
می شــود میزان تولید میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 

در سال جاری به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برسد.

جلیلی مقدم، بین میوه های نیمه گرمســیری بیشــترین 
تولید را مربوط به مرکبات و ســپس خرما دانســت و یادآور 

شد: بعد از آن انار و کیوی در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی بــا اشــاره بــه میــزان صــادرات میوه های گرمســیری 
و نیمه گرمســیری، گفــت: صــادرات این محصوالت در ســال 
بــوده کــه ارزش آن ۵۲۸  گذشــته بالغ بــر ۷۴۸ هــزار تــن 
میلیــون دالر بــوده اســت البتــه ایــن میزان نســبت به ســال 

گذشته به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.
وی در پایان افزود: اصاح و بازســازی باغات در بهبود 
کمــی و کیفــی محصــول مؤثــر خواهد بــود و تولیــد محصول 
باکیفیــت و مطابــق اســتانداردهای روز دنیــا موجب افزایش 

صادرات خواهد شد.

خبـــــــــــــــــر

رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایران از 
افزایــش ۴۰ درصــدی صــادرات غیرنفتــی در 
بهار امسال خبر داد و اعام کرد تراز تجاری 

۶۰۰ میلیون دالر مثبت شد.
بــه گــزارش مهــر، علیرضــا پیمــان پــاک 
بهــار  بــه  نســبت  امســال  بهــار  کــرد:  اظهــار 
پارســال صادرات غیرنفتی ۴۰ درصد افزایش 
یافت. همچنین تراز تجاری ۶۰۰ میلیون دالر 

مثبت بود.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران 
افــزود: مشــوق های صادراتــی امســال بهبــود 
می یابــد و بــا ســازمان برنامــع و یودجــه جلــو 
می رویم و با اولویت شــرکت های دانش بنیان 

پرداخت ها به موقع انجام می شود.
تجــارت  فرمــان  دســت  داد:  ادامــه  وی 
خارجــی از بانــک مرکــزی به ســازمان توســعه 

تجــارت منتقــل شــده اســت. ۴ ســال تکلیــف 
یک ســری از متعهدان ارزی تعیین نشده بود 

و بخش عمده ای تعیین تکلیف شده است.
پیمان پاک گفت: پارســال ۸۵ درصد ارز 
صادرکنندگان به کشور بازگشت که با بگیر و 

ببند نبود بلگه با تسهیل گری بود.
معــاون وزیــر صمــت افــزود: در زنجیــره 
مشــکل  تجــارت  بخــش  در  نیــز  کاال  تأمیــن 

درب  دالر  هــزار  تنــی  انجیــر  مثــاً  داریــم. 
کارخانــه می فروشــیم اگــر در زنجیــره ارزش و 
خرده فروشــی برویــم ارزش افــزوده بیشــتری 
ایجــاد می شــود و در کشــورهای هدف حضور 

پایدار خواهیم داشت.
وی گفت: این اقدام در حال انجام است 
تــا کاال بــه صورت مویرگی و خرده فروشــی در 

کشورهای دیگر توزیع شود.

ترجمه: محمود نواب مطلق
صنعــت  از  حمایــت  مــورد  در  کــه  ایتالیــا 
خودروســازی خــود بســیار دغدغه منــد اســت 
پیشنهاد کرده تقویم اتحادیه اروپا برای پایان 
عمر موتورهای گرمایشی به تعویق بیفتد. در 
ایــن مــورد روم می توانــد بــرروی حمایت های 
ســه کشور پرتغال، بلغارســتان و رومانی نیز 
حســاب کند. قدرت های اصلــی اتحادیه اروپا 
ماننــد فرانســه و آلمــان هــم مخالــف تصمیم 
بروکســل برای  ســال ۲۰۳۵)۱۴۱۴( در اجرای 
این امر هستند. اما کشورهای ایرلند، سوئد 

و هلند از بروکسل حمایت می کنند.
ایــن  در  اروپــا  اتحادیــه  عضــو  کشــور   ۲۷
منظــور  بــه  تنشــی  پــر  مذاکــرات  خصــوص 
رســیدن به یــک تصمیم مشــترک دارند. این 
تصمیم که به ســختی اتخاذ شــد خیلی زود 
بــه چالــش کشــیده شــده و از اینــرو پایــان 
تولید خودروهای با موتور گرمایشی در اروپا 
بــه تعویــق افتاده اســت و بیشــتر از زمانیکــه 
مــورد نظــر بــود بــه طــول خواهــد انجامیــد. 
درهمیــن خصــوص بحثهــای زیــادی از هــم 
اکنــون میــان ۲۷ کشــور عضو اتحادیــه اروپا 

آغاز شده است.
ایتالیــا ســال ۲۰۴۰)۱۴۱۹( را بــرای پایان 
تولید و عرضه خودروهای با موتور گرمایشــی 
پیشنهاد کرده و چهار کشور نیز ازآن حمایت 
می کننــد. درحالیکه پیشــنهاد بروکســل ســال 
۲۰۳۵)۱۴۱۴( اســت و بحثهای زیادی را میان 

اعضاء به وجود آورده است.
ســال  از  کــه  آنســت  اروپــا  اتحادیــه  هــدف 

گاز  انتشــار   )۱۴۱۴(  ۲۰۳۵
کربنیــک از خودروهای تولیدی 
کشــورهای عضــو ایــن اتحادیه 
به صفر برســد. ایــن به معنای 
توقــف کامــل تولیــد و فــروش 
دیزلــی  و  بنزینــی  خودورهــای 
بــا  آنهــا  کــردن  جایگزیــن  و 
موتورهای ۱۰۰درصد برقیست. 
مــاه  اوایــل  در  اروپــا  اتحادیــه 

را   )۱۴۱۴(  ۲۰۳۵ ســال  خــرداد(  ژوئن)نیمــه 
بــرای تحقــق ایــن هــدف بــه تصویــب  ابتدایی 
رســانید. از این پس کشــورهای عضو باید در 
ایــن خصــوص مذاکره کنند تا بــه تأئید نهایی 

برسد.
از اینــرو وزرای محیــط زیســت اروپــا  در 
مذاکرات روز ســه شنبه ۲۸ ژوئن)۷تیر( خود 
در لوکزامبــورگ در ایــن مــورد بــه گفت وگــو 
خواهنــد پرداخــت تــا به یک تصمیم مشــترک 
دســت یابنــد. این امــر به هیچ عنــوان قطعی 
در  اعتراضاتــی  چراکــه  نمی رســد  نظــر  بــه 
عضــو  کشــورهای  برخــی  از  اخیــر  روزهــای 
شــنیده شده اســت. ایتالیــا کــه مــورد حمایت 
چهــار کشــور پرتغــال، بلغارســتان و رومانی و 
اســلوواکی نیــز هســت خواســتار تعویــق پنج 

ساله این تقویم تا سال ۲۰۴۰)۱۴۱۹( است.
تــا  تصمیــم  ایــن  اجــرای  زیــرا 
نامتناســب  ســال۲۰۳۵)۱۴۱۴( »هزینه هــای 
و غیرضــروری هــم برای صنعت خودروســازی 
خواهــد  دربــر  بــرای مصرف کننــدگان  هــم  و 
داشــت.« براســاس پیشــنهاد ایتالیــا تا ســال 

درصــد   ۹۰  )۱۴۱۴(  ۲۰۳۵
خودورهــای نــو در طــرح حذف 
شــرکت  کربنیــک  گاز  انتشــار 
کننــد و تا ســال ۲۰۴۰ )۱۴۱۹(  
آنهــا،  شــدن  درصــد   ۱۰۰ بــا 
میــزان انتشــار گاز کربنیک به 

صفر برسد.
ایــن  بــرای  رم  دالیــل 
گرفتــن  مــورد  در  پیشــنهاد 
زمــان بیشــتر در تولیــد این نــوع خودروها به 
وابســتگان  و  خودروســازی  صنعــت  وســیله 
بسیار زیاد فرعی دیگر این صنعت در ایتالیا 
آنســت کــه: » بــرای رســیدن بــه نقطــه صفر 
انتشــار گاز کربنیــک بایــد از موانــع بســیاری 
عبورکرد. زیرســاخت های فراوانــی باید آماده 
کــرد. ســاخت انــواع باطــری را بایــد توســعه 
داد. فناوری هــای فعلــی بــه گونه ای ســودآور 
بایــد ارتقــا یابــد و از اقدامــات انگیزشــی برای 
مصرف کنندگان دراین خصوص باید استفاده 

کرد.«
و  ایتالیــا  در  خودروســازی  صنعــت 
کشــورهایی چــون رومانــی و اســلوواکی کــه 
از آن حمایــت کرده انــد صنعتــی بســیار مهــم 
بســیار  کارخانه هــای  و  می شــود  محســوب 
زیادی در این کشــورها در این زمینه مشغول 
فرانســه،  کشــورها  کنارایــن  در  کارنــد.  بــه 
اســپانیا و جمهــوری چــک نیــز امیدوارنــد ایــن 
تاریخ تا ســال ۲۰۴۰ )۱۴۱۹( به تعویق افتد و 
خوروهای نوی دوگانه ســوز برقی- گرمایشــی 

نیز از این ممنوعیت معاف شوند.

گــروه  ایــن  بــه  تدریــج  بــه  نیــز  آلمــان 
اضافــه شده اســت. ایــن قــدرت برتــر صنعــت 
خودروسازی اروپا خواستار برقراری آرامش در 
بازار تولید خودورهای باســوخت برقی منهای 
کربــن بــه منظــور دســتیابی بــه گاز کربنیــک 
صفر اســت. وزیــر اقتصاد آلمــان در مصاحبه 
بــا  خــود  تیــر(  چهارشــنبه۲۲ژوئن)اول  روز 
مجله فایناشنال تایمز اظهار کرد:»برلین این 
تصمیم بد را رد خواهد کرد.« درعوض برخی 
دیگــر از کشــورهای اروپایی کــه عمدتا صنایع 
خودروســازی گســترده ای ندارنــد از تصمیــم 
 )۱۴۱۴(۲۰۳۵ ســال  بــرای  اروپــا  کمیســیون 
تــردد  هلنــد  و  ایرلنــد  می کننــد.  حمایــت 
خودروهای با موتور گرمایشــی در خاکشان را 
از سال ۲۰۳۵)۱۴۱۴( ممنوع کرده اند. سوئد 
بــه رغــم وجود صنعت پر غــرور ملی خودروی 
خــود در تولیــد وُلوُ در کنــار اتحادیه اروپا قرار 
گرفته است. این موضوع عاوه بر کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا  خودروســازان را نیز دچار 
چند دستگی کرده است. »کارلوس تاوارِس« 
اِســتِانتیس«   « خودروســازی  مدیرگــروه 
ســال ۲۰۳۵)۱۴۱۴(  انتخــاب  بــه  مدتهاســت 
برای پایان عمرخودروهای با موتور گرمایشــی 
انتقاد دارد و آنرا برای صنعت خودروسازی و 
مصرف کنندگان آن  بســیار هزینه بر می داند. 
در حالیکه همتای او »رالف براند اِشتاتر« در 
فولکــس واگــن از ایــن امــر حمایــت می کند و 
برقی شدن خودروها را امری اجتناب ناپذیر و 

غیرقابل برگشت می داند.
منبع: روزنامه تریبیون

رئیس کل سازمان توسعه تجارت: تراز تجاری 
مثبت شد

درخواست ایتالیا برای تعویق در پایان عمر موتورهای بنزینی و گازوئیلی 
در سایت روزنامه بخوانید:

در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد؛       

گزارش خبرنگار عصر اقتصاد  از  مجمع عمومی 
عادی سالیانه پارس

افزایش  اعالم  با  پارس  پتروشیمی  مدیرعامل 
سود  درصدی   ۳۳ و  عملیاتی  درآمد  ۷۳درصدی 
عملیاتی این پتروشیمی خبر داد و گفت که پارس 
در سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان سود خالص 

کسب کرده است.
پارس،   پتروشیمی  روابط عمومی  گزارش  به 
پتروشیمی  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
درصدی   ۹۳.۴۲ حضور  با  امروز  صبح  پارس 
ریاست  به  و  مجمع  ارکان  حضور  با  سهامداران، 
سرمایه گذاری  و  مالی  معاون  پناهیان  حسین 
سالن  در  فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  گروه 
نفت  پژوهشگاه صنعت  بین المللی  همایش های 

برگزار شد.
در این مجمع، مدیرعامل پتروشیمی پارس به 
ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت در سال مالی 
منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۰ پرداخت و سخن خود 
را با تشکر از کارگران، تکنسین ها و مهندسان این 

مجتمع آغاز کرد.
مسعود حسنی، توسعه و سرمایه گذاری در 
زنجیره ارزش پایین دستی، بهبود و توسعه مدیریت 
سرمایه های انسانی با تمرکز بر نگهداشت مطلوب 
منابع انسانی، استفاده حداکثری از ظرفیت های 
اسمی موجود با تاکید بر رفع تنگناهای واحدهای 
با  سازمان  دارایی های  بهینه  مدیریت  تولیدی، 
تمرکز بر تامین مواد شیمیایی، قطعات و تجهیزات 
از داخل کشور، توسعه و تعالی سازمان از طریق 
مدیریت  تعمیق  و  توسعه  و  مدیریتی  نظام های 
شرکت  استراتژی های  از  را  سازمان  در  ریسک 

پتروشیمی پارس عنوان کرد.
وی با اعالم فروش سه میلیون و ۲۸۵ هزار و 
۷۰۳ تن محصول در سال ۱۴۰۰ به ارزش ۴۵ هزار 
و ۲۲۴ میلیارد و ۷۸۱ میلیون تومان، به تولید ۹۵ 

درصد ظرفیت این مجتمع اشاره و ابزار امیدواری 
کرد که در سال ۱۴۰۱ تولید صد در صدی ظرفیت 

محقق شود.
عملیاتی  سود  پارس،  پتروشیمی  مدیرعامل 
این شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ را ۱۳ هزار و ۸۵۲ 
میلیارد  هزار   ۱۶ را  خالص  و سود  تومان  میلیارد 
سهم  هر  پایه  سود  افزود:  و  کرد  عنوان  تومان  
و  داشته  رشد  درصد   ۳۱ به سال ۱۳۹۹،  نسبت 
درصد  عملیاتی ۳۳  مدت سود  این  در  همچنین 
درآمدهای  و  درصد   ۴۱ ناخالص  سود  افزایش، 

عملیاتی ۷۲ درصد رشد داشته است.
اتیل  اتان،  استحصال  تولید  تنگناهای  رفع   
و   LPG تزریق  پروژه  منومر،  استایرن  و  بنزن 
واحد  ظرفیت  افزایش  فیلتراسیون،  کیفیت  ارتقا 
از  اتیل بنزن و استایرن منومر، توجه به صیانت 
محیط زیست، ایمنی و بهداشت از طریق اجرای 
کاهش  و  سازی  ایمن  )پروژه  متعدد  های  پروژه 
)بومی  داخل  ساخت  توسعه   ،)... و  فلرینگ 
شیمیایی  مواد  و  مولکوالرسیو  کاتالیست،  سازی 
تجهیزات  ساخت  عملیاتی،  واحدهای  مصرفی 
تعریف  از طریق  ارزش  زنجیره  و..(، توسعه  دوار 
 PDH/PP  و اجرای پروژه های پایین دستی مانند
توسعه  از   حاصل  ارزی  صرفه جویی  همچنین  و 
ساخت داخل در سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۳۸ میلیون 
دالر از دستاوردهای پارس بود که حسنی به آنها 

اشاره کرد.
اجرای  برای  زمین  به تخصیص  اشاره  با  وی 
پروژه PDH/PP گفت: این طرح با سرمایه گذاری 
۵۳ هزار میلیارد ریالی،  سرمایه گذاری ارزی ۶۳۵ 
میلیون دالری و در کل معادل ۸۶۷ میلیون دالر، 
مدت ۴۸  در  درصدی   ۱۷.۱۸ داخلی  بازده  نرم  با 
ماه احداث می شود که البته ما به آقای دکتر علی 
عسکری قول دادیم این زمان را کوتاه تر کنیم، دوره 
و  احداث هشت  زمان  از  عادی  بازگشت سرمایه 

نیم سال است و درآمد کل سالیانه در بهره برداری 
خالص  سود  که  است  دالر  میلیون   ۵۶۷ کامل 
پتروشیمی  نصیب  دالری  میلیون   ۱۶۵ سالیانه 

پارس خواهد کرد.
در ادامه این مجمع گزارش حسابرس قرائت 
شد و به سؤاالت مختلف سهامداران پاسخ داده 

شد.
ادامه صورت های مالی پتروشیمی پارس  در 
مورد تصویب مجمع قرار گرفت، روزنامه اطالعات 
به عنوان روزنامه رسمی  این پتروشیمی انتخاب 
شد و بودجه ۳۰ میلیارد تومانی برای مسئولیت 

اجتماعی موافقت شد.
این مجمع همچنین با سود ۲۷ تومانی شامل 
سود  همچنین  و  شده  حاصل  سود  صد  در  صد 
انباشته به ازای هر سهم به سهامداران موافقت 

کرد.

ماموریت:
  استحصال اتان، پروپان و بوتان از گازهای غنی 
و تولید استایرن منومر با کیفیت مطلوب و عرضه 
افزایی  ارزش  با  خارجی  و  داخلی  بازارهای  در  آن 

حداکثری برای ذینفعان

چشم انداز:
  در افق ۱۴۰۴ شرکت پتروشیمی پارس

 سرآمد در پایداری تولید و تحویل محصول
 پیشرو در بازارهای داخلی و خارجی

ارزش های بنیادین:
 قانون مداری

 حفظ کرامت سرمایه های انسانی
 رعایت اخالق حرفه ای

 رعایت الزامات ایمنی، سالمت و محیط زیست
 مشارکت و کارتیمی

 خالقیت و نوآوری

اهداف کالن:
 افزایش سودآوری

 افزایش رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان
پیامدهای زیست   کاهش تولید کربن و سایر 

محیطی
منظور  به  شغلی  آسیبهای  و  حوادث  کاهش   

صیانت از سرمایه های شرکت

تعهدات:
 بهبود مداوم در نظام مدیریت کیفیت، ایمنی، 
سالمت، محیط زیست و انرژی در راستای بهبود 

عملکرد

و  ایمنی  ریسکهای  و کاهش   حذف مخاطرات 
شغلی

 صیانت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی
 هم اندیشی و مشارکت موثر کارکنان

 شناسایی و رعایت الزامات قانونی قابل کاربرد 
پذیرفته شده توسط سازمان در  الزامات  و سایر 
و  زیست  محیط  سالمت،  ایمنی،  کیفیت،  حوزه 

انرژی
 حصول اطمینان از در دسترس بودن اطالعات 

و منابع ضروری برای دستیابی به اهداف

صورت سود و زیان
دوره منتهی به 

1400/12/29
تجدید ارائه شده دوره 
منتهی به 1399/12/30

درصد 
تغییر

عملیات در حال تداوم:

۴۵۲,۲۴۷,۸۱۳۲۶۳,۶۹۰,۶۶۱۷۲درآمدهای عملیاتی

)۸۴()۱۸۸,۲۴۱,۵۰۷()۳۴۶,۰۲۰,۴۷۶(بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

۱۰۶,۲۲۷,۳۳۷۷۵,۴۴۹,۱۵۴۴۱سود )زيان( ناخالص

)۲۰()۲۷,۲۵۶,۸۷۱()۳۲,۶۱۸,۵۹۱(هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى

۰۰۰هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها )هزینه استثنایی(

۶۵,۶۱۲,۴۸۲۵۶,۲۳۶,۶۴۲۱۷ساير درآمدها

)۳۱۸()۲۲۹,۸۳۵()۹۶۱,۸۱۷(سایر هزینه ها

۱۳۸,۲۵۹,۴۱۱۱۰۴,۱۹۹,۰۹۰۳۳سود )زيان( عملياتي

۰۰۰هزينه هاى مالى

--۰۱۰,۹۱۹,۰۱۶سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

۱۸,۹۴۰,۱۷۵۷,۱۰۵,۲۶۹۱۶۷سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

۱۵۷,۱۹۹,۵۸۶۱۲۲,۲۲۳,۳۷۵۲۹سود )زيان( عمليات در حال تداوم قبل از ماليات

هزینه مالیات بر درآمد:

۰۰۰سال جاری

۳,۲۵۸,۴۱۸۰سال های قبل

۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴۱۲۲,۲۲۳,۳۷۵۳۱سود )زيان( خالص عمليات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

۰۰۰سود )زیان( خالص عملیات متوقف شده

۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴۱۲۲,۲۲۳,۳۷۵۳۱سود )زيان( خالص

سود )زيان( پايه هر سهم

۲۹۷۲۱۹۳۶عملیاتی )ریال(

۴۰۳۸۵غیرعملیاتی )ریال(

۳۳۷۲۵۷۳۱ناشی از عملیات در حال تداوم

۰۰۰ناشی از عملیات متوقف شده

۳۳۷۲۵۷۳۱سود )زيان( پايه هر سهم

۳۳۷۲۵۷31سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷سرمایه

اعضای هیات مدیره
حوزه فعالیتسمت در هیات مدیرهاسامی هیات مدیره

غیر موظفرئیس هیأت مدیرهسعید محبی فرد به نمایندگی از شرکت پتروشیمی هنگام

غیر موظفنایب رئیس هیات مدیرهحامد نائیجی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر

 موظفعضو هیأت مدیره و مدیرعاملمسعود حسنی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس

غیر موظفعضو هیأت مدیرهرامین خسرو خاور به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

غیر موظفعضو هیأت مدیرهملک عباس غالمزاده به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کارون

ترکیب سهامداران
درصد سهام در سال گزارشتعداد سهامنام صاحبان سهام

254.898.577.79753.54شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

89.305.335.55418.76شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان

88.413.707.29718.57شرکت سرمایه گذاری غدیر

43.431.218.0189.13سایر سهامداران

-79.342شرکت پتروشیمی هنگام

-79.342شرکت پتروشیمی کارون

-79.342شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس

476.049.076.692100جمع
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رشد ۵۰ درصدی منابع 
حاصل از فروش نفت خام و 

میعانات گازی
محاســبات و بودجــه برنامــه، کمیســیون عضــو یــک
مجلسشــورایاســامیبااشارهبهگزارشوزیرنفت
ازعملکــرد۳ماهــهنخســتایــنوزارتخانــهدرحــوزه
درآمــدیگفــت:درمقایســهتطبیقــیعملکــردوزارت
نفــتدرحــوزهدرآمــدی،منابعحاصــلازفروشنفت
خامومیعاناتگازیدر۳ماههنخستامسالنسبت

بهسالقبلحدود۵۰درصدرشدداشتهاست.
محمــد خدابخشــی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره 
به حضور وزیر نفت در جلسه هفته گذشته کمیسیون 
برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای اســامی 
اظهــار کــرد: در جلســه ای کــه بــا حضــور آقــای اوجــی 
وزیــر نفــت برگزار شــد، گزارشــی از فــروش نفت خام و 

میعانات گازی ارائه شد.
هــم  نفــت،  وزیــر  گــزارش  اســاس  بــر  افــزود:  او 
وضعیــت فــروش نفــت بهتر شــده و هم مبالغــی که در 
برخی کشــورها داشــتیم، آزاد شــده اســت؛ در مقایســه 
تطبیقــی عملکــرد وزارت نفــت در حوزه درآمــدی، منابع 
حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در ۳ ماهه 
نخســت امســال نســبت به ســال قبل حدود ۵۰ درصد 

رشد داشته است.

رد شائبه حذف نظام 
مهندسی در روند صدور 

پروانه ساخت و ساز
رئیــسکمیســیونشهرســازیشــورایشــهرتهــراندر
موردشائبهحذفارجاعطرحهایدستگاههایدولتی

وعمومیبهنظاممهندسیتوضیحاتیراارائهکرد.
مهــدی عباســی در گفت وگــو با ایســنا با اشــاره به 
انتشــار مطالبــی مبنــی بــر حذف نظــارت ســازمان نظام 
مهندسی برای صدور پروانه ساخت وساز، گفت: حذف 
سازمان نظام مهندسی در راستای کاهش صدور پروانه 
امــری محال اســت و توســط شــهرداری صــورت نخواهد 

پذیرفت. 
او بــا بیــان این کــه البتــه در قانون برنامــه و بودجه 
پیــش بینــی شــده اســت کــه دســتگاه های تابــع نظــام 
فنــی و اجرایــی کشــور از شــمول قانــون نظام مهندســی 
و کنتــرل ســاختمان خــارج هســتند و دفاتــر فنــی آنهــا 
مسئولیت طراحی و نظارت بر پروژه ها را برعهده دارند، 
اظهــار کــرد: بــا ایــن حــال شــهرداری موظــف بــه کنتــرل 
مضاعــف طراحی هــای صــورت پذیرفتــه و اجــرای صحیح 
پروژه هاســت و  در ســایر ســاختمان ها که مشــمول این 
قانون نیســتند، الزاما براســاس قانون نظام مهندسی و 

قوانین جاری شهرداری، با آن ها رفتار می شود.
رئیــس کمیســیون شهرســازی شــورای شــهر تهران 
تصریح کرد: در قانون آمده اســت که برخی دســتگاه ها 
و ســازمان ها همچون نیروهای مســلح یا وزارت مسکن 
و شهرســازی و ... کــه دفاتــر فنــی و مهندســی دارنــد، 
ایــن دفاتــر و مهندسان شــان  پروژه هایشــان زیــر نظــر 
باشــد؛ اما به غیر از این در همه ســاختمان ها طراحی و 
اجرا باید توســط مهندس ذیصاح باشــد و شــهرداری از 

این مساله کوتاه نمی آید. 
عباســی در پاســخ بــه این ســوال که آیــا نظارت بر 
اجــرای پــروژه  دســتگاه ها بــه وســیله دفاتــر فنــی همان 
دستگاه، مشکلی ایجاد نمی کند، اظهار کرد: دفاتر فنی 
به گونه ای طراحی شده است که ساختار خاص خود را 
دارد و دستگاه نظارت شان موازی با سایر بخش هاست 
و اینگونــه نیســت که بخواهنــد از اجرای صحیح قوانین 

کوتاه بیایند.
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عراق: تمام بدهی های معوقه 
گازی را به ایران پرداخت 

کردیم
ســخنگویوزارتبــرقعــراقاعــامکردکهاینکشــور
تمــامبدهیهــایگازیخــودرابهایــرانپرداختکرده

است.
بــه گزارش ایســنا از خبرگزاری رســمی عراق)واع(، 
احمــد موســی، ســخنگوی وزارت برق عــراق در اظهاراتی 
گفــت: میزان تولید انــرژی در عراق اکنون تقریبا روزانه 
2۰ هــزار مــگاوات اســت و این میزان همچنــان نیازهای 
عــراق را بــرآورده نمــی کند و ما همچنان منتظر افزایش 

واردات گاز برای افزایش تولید هستیم.
او تاکیــد کــرد: عــراق تمام مبلــغ بدهی های معوقه 
را بــه ایــران پرداخت کرد و به طــرف ایرانی اعام کردیم 
که ما روزانه به ۵۰ الی ۵۵ میلیون متر مکعب گاز نیاز 
داریــم امــا میــزان رســیده بــه ما اکنــون 4۰ میلیــون متر 
مکعــب اســت و بــه محض ایــن کــه واردات گاز افزایش 
یابــد وارد مــدار نیروگاه هــای تولیــد بــرق خواهــد شــد و 

تولید ما باال خواهد رفت.
ســخنگوی بــرق عــراق خاطرنشــان کــرد: اگــر ایران 
روزانه باالتر از ۵۰ میلیون متر مکعب گاز به ما بدهد، 
تولیــد مــا روزانه به 24 هزار مگاوات خواهد رســید و ما 
منتظر این امر هستیم، ما تماس های مداومی با وزارت 

انرژی ایران در این زمینه داریم.
احمــد موســی پیــش از ایــن نیــز اعــام کــرده بود: 
افزایــش  خصــوص  در  تماس هایــی  عــراق  بــرق  وزارت 
صــادرات گاز ایران به این کشــور بــه منظور فعال کردن 
نیروگاه هــای تولیــد انــرژی بــا طرف ایرانــی دارد و اکنون 
میــزان صــادرات افزایــش یافتــه اســت و بــه روزانــه 4۰ 
میلیون متر مکعب رســیده اســت. عــراق رایزنی هایی با 
طــرف ایرانــی در راســتای افزایش تدریجی صــادرات گاز 

دارد و طرف ایرانی نیاز عراق را درک می کند.
احمــد موســی گفــت: مــا اکنون بــه ۵۰ تــا ۵۵ متر 
مکعــب گاز ایرانــی نیــاز داریم و امیدواریــم که از طریق 

تماس و رایزنی با ایران به این میزان برسیم.
جهرمــی،  بهــادری  علــی  گــزارش،  ایــن  براســاس 
ســخنگوی دولــت اخیــرا در صفحــه شــخصی خــود در 
توئیتــر اعــام کرده بود: کل دریافتــی از صادرات گاز به 
عــراق و ترکیــه در ســال ۹۹ مجموعــا ۱میلیــارد دالر بــود 
کــه بــا کار جهــادی وزارت نفــت دولــت ســیزدهم نه تنها 
درآمد صادرات گاز به عراق به روز وصول می شود، بلکه 
فقــط در یــک فقره بدهی قدیمــی ۱.۶میلیارد دالری هم 

وصول شد.
علی بهادری جهرمی در ادامه نوشت که این اتفاق 
از بــرکات منتظــر تصمیــم دیگــران نماندن و دیپلماســی 

فعال انرژی است.

بهادری جهرمی: اجرای طرح 
اصالح اقتصادی، بخشی از 

تورم را کاهش می دهد
ســخنگویدولــتبــابیــاناینکــهقطعــابــااجــرایطرح
کاهــش ســاالنه تــورم از بخشــی اقتصــادی اصــاح
مییابــد،گفــتکهدولتطرحاصاحاقتصادیرابرای
کاهــشتــورماجــراکردتاامیدوارباشــیمدربلندمدت

بخشیازتورمکاهشیابد.
علــی بهــادری جهرمی در گفت وگو با ایســنا درباره 
افزایــش قیمــت کاالهای مختلف در بــازار اظهار کرد: ما 
دو مســاله داریــم یکــی تــورم ســاالنه و دیگــری افزایش 
قیمت هــا ناشــی از اجرای طرح اصــاح اقتصادی دولت. 
مردم سال هاســت که تورم ســالیانه موجود در کشور را 
درک و مشــاهده می کنند و این تورم گرانی های ســاالنه 
را به بار آورده است. یکی از اهداف اصاحات اقتصادی 
دولــت، از بیــن بــردن ریشــه همیــن تورمــی اســت کــه 

سال هاست با آن مواجه ایم.

او ادامــه داد: تــورم ســال گذشــته بــاالی 4۰ درصد 
بود و ما طرح اصاح اقتصادی را برای کاهش این تورم 
اجــرا کردیــم کــه امیــدوار باشــیم در بلندمــدت بخشــی 
از ایــن تــورم کاهــش یابــد ولــی بــه هــر حــال ایــن تــورم 
فعــا وجــود خارجــی دارد و بایــد در بلندمــدت بــا اجرای 

سیاست های اصاحی، آن را از بین برد.
ســخنگوی دولــت بــا بیــان اینکــه تــورم ســاالنه بــر 
قیمــت همــه کاالهــا تاثیر می گــذارد، تصریح کــرد: تورم 
یعنــی گران شــدن هر ســاله همه کاالهــا. این تورم یک 
بیماری مزمنی است که سال هاست در کشور ما وجود 
دارد و با وجود همین بیماری مزمن، دولت طرح اصاح 
اقتصادی دولت را شروع کرده است. مطابق آمار بانک 
مرکزی، تورم ۱2 ماهه منتهی به شهریور  ۱4۰۰، 2/۵۹ 
درصــد بــوده و اگــر جلو آن گرفته نمی شــد، معلوم نبود 

تورم 4۰ درصد ساالنه چقدر می شد؟
بهــادری جهرمــی در پایان با اشــاره بــه اجرای طرح 
اصــاح اقتصــادی دولت گفت: پیــش از این یارانه ای که 
بــه واردکننــده اختصــاص مــی یافــت مضراتــی از جملــه 
تــورم و بــی عدالتی داشــت پس قیمــت 4 کاالی پایه ای 
اصــاح شــد و در نتیجــه کاالهایــی کــه متاثــر از ایــن 4 
کاالی پایــه ای بودنــد مثــل لبنیــات یــا محصوالتــی که از 
روغــن ، مــرغ و تخــم مــرغ تهیه می شــدند هــم افزایش 
یافــت. قطعــا بــا اجــرای طــرح اصــاح اقتصادی بخشــی 
از تــورم ســاالنه کاهــش مــی یابد نــه اینکه صفر شــود. 
تــورم عوامــل متعــددی دارد کــه بخشــی از آن ناشــی از 
تخصیــص نامناســب یارانه هــا بــود کــه بــا اجــرای طــرح 

اصاح اقتصادی، آن بخش از تورم کاهش می یابد.
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دبیــرشــورایعالــیمناطــقآزاداعــامکــردکــه
مصوبــههیــاتوزیــرانبــرایممنوعیــتواردات
خودروبهمناطقآزادبهقوتخودباقیاست.

سعید محمد در گفت وگو با مهر اظهار کرد: 
فعــاً قانــون کاالی همــراه مســافر بــه قــوت خود 

باقی است و در حال اجراست.
از  اقــام  برخــی  واردات  اینکــه  بیــان  بــا  او 
قبیــل خــودرو کشــور ممنوع شــده و مناطــق آزاد 
هــم مشــمول آن شــده اند گفت: ایــن ممنوعیت، 
مصوبــه هیــات وزیــران اســت ولــی واردات برخی 
اقــام دیگــر آزاد اســت و اتفاقــاً اســتقبال خوبــی 
هم از آن می شود؛ میزان خریدهایی که مردم به 

مناطق آزاد انجام می دهند، بد نیست.

علتعدمراهاندازی
مناطقآزادجدید

خصــوص  در  رئیس جمهــوری  مشــاور 
راه انــدازی مناطــق آزاد جدید نیــز تصریح کرد: ما 
در الیحــه بودجــه ۱4۰۱ یــک میلیــارد دالر منابــع 
دیدیــم تــا زیرســاخت های مناطــق آزاد جدیــد راه 

اندازی شــود اما در هنگام بررســی این الیحه در 
مجلس، این بخش از الیحه حذف شد.

محمــد افــزود: بــه دنبــال ایجــاد منابــع برای 
راه اندازی ۷ منطقه آزاد جدید هســتیم؛ اما فعاً 
از مناطــق آزاد ۸ گانــه موجــود بــه عنــوان معیــن 
آزاد  مناطــق  ایــن  زیرســاخت های  احــداث  بــرای 
جدیــد اســتفاده می کنیــم ولــی بــه هــر حــال باید 
منابع ایجاد شود که پیگیر هستیم به هر نحوی 

که شده این اعتبارات را تأمین کنیم.
ســعید  نیــز  ایــن  از  پیــش  اســت،  گفتنــی 
محمــد این اتهــام که »مناطــق آزاد درگاه واردات 
یــا قاچــاق کاال شــده اند« رد کــرده و گفتــه بــود: 
تــراز تجــاری مناطــق ویژه و آزاد در ســال گذشــته 
مجموعــاً مثبــت ۱۱ میلیــارد دالر شــده کــه نشــان 
دهنــده افزایــش تولید و صــادرات در مناطق آزاد 

و ویژه است.
خاطرنشــان می شود: در دولت دوازدهم در 
22 فروردیــن ۱۳۹۷ واردات کاالهــای مصرفــی به 
اســتثنای مواد اولیه تولید یا ماشــین آالت تولید 
بــه مناطــق آزاد بــا مصوبــه هیئت وزیــران ممنوع 
شــد تــا یکــی از مــوارد اتهامــی کــه مناطــق آزاد را 

در رأس واردات قــرار می داد، حذف شــود. با این 
حــال دیــوان عدالــت اداری ایــن مصوبــه را در 2۱ 

اردیبهشت ۱4۰۰ ابطال کرد.
دولــت  وزیــران  هیــات  مصوبــه  همچنیــن 
دوازدهــم در خصــوص ممنوعیــت واردات خودرو 

در 2۹ خرداد ۱۳۹۸ شــامل مناطق آزاد هم شــد 
و از آن زمــان تــا کنــون، امــکان واردات خودرو در 

مناطق آزاد وجود ندارد.
اخیراً دبیر شــورای عالی مناطق آزاد از قول 
خــودروی  واردات  آزادی  بــرای  رئیس جمهــوری 

خارجــی بــه مناطــق آزاد کیــش و قشــم در ایــام 
نزدیــک بــه جــام جهانــی فوتبــال قطــر در صــورت 
انتقــال بخشــی از گردشــگران قطــر بــه ایــن دو 
جزیــره خبــر داده بــود کــه هنــوز ایــن موضوع در 

هیئت دولت مطرح و تصویب نشده است.

معاونــتبرنامهریــزیوزارتنفــتاعــامکــرد
ســال در کشــور خــام گاز تولیــد کــهظرفیــت
۱۴۰۰بــراینخســتینبــارازمــرزهــزارمیلیــون
مترمکعــبدرروزعبــورکــردوبرداشــتگازاز
میــدانمشــترکپــارسجنوبیهمدرمقایســه
بــاســالقبــلازآن)۱۳۹۹(بیــشاز۴درصــد

افزایشیافت.
معاونــت  نفــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
برنامه ریزی وزارت نفت در تبیین توسعه و تولید 

از میدان های گازی کشور با اولویت میدان گازی 
پــارس جنوبــی آورده اســت: وزارت نفــت دولــت 
ســیزدهم تمرکــز بــر توســعه میــدان گازی پارس 
جنوبی، اتخاذ تمهیدات الزم و استفاده از تمامی 
ظرفیت های موجود برای افزایش تولید گاز غنی 
از ایــن میــدان مشــترک گازی را دســتور کار قــرار 
داده است و همسو با این مهم، با بهره برداری از 
فازهــای میــدان گازی پارس جنوبی، میزان تولید 
گاز غنــی ایــران از کشــور قطــر با وجود ســهم دو 

برابــری این کشــور از این میدان گازی مشــترک، 
پیشی  گرفته  است.

توســعه  اینکــه  اعــام  بــا  گــزارش  ایــن  در 
فازهــای ۱۳ و 24-22 پــارس جنوبــی بــه اتمــام 
رســیده و پیشــرفت فیزیکــی فــاز ۱4 در انتهــای 
ســال ۱4۰۰ بیش از ۹۱ درصد بوده، اعام شــده 
اســت: توســعه فاز ۱۱ طرح توســعه میدان گازی 
پارس جنوبی در حال انجام اســت و تولید اولیه 
از ایــن فاز طبق پیش بینی در ســال ۱4۰۱ محقق 

می شود.
پیشرفت فیزیکی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبــی بــر اســاس ایــن گــزارش در انتهای ســال 

۱4۰۰ بیش از ۳4 درصد اعام شــده است.
وزارت  برنامه ریــزی  معاونــت  گــزارش  در 
نفت همچنین آمده اســت: به پشــتوانه افزایش 
جنوبــی،  پــارس  در  کشــور  گاز  تولیــد  جهشــی 
ظرفیت تولید گاز خام کشــور برای نخســتین بار 
از مرز ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب در روز عبور کرد.

از میــدان گازی  میانگیــن تولیــد گاز غنــی 
مشترک پارس جنوبی در سال های اخیر از روند 
افزایشی قابل توجهی برخوردار بوده و در دی ماه 
۱4۰۰ توانست به رکورد ۷۰۵ میلیون مترمکعب 
در روز برســد. این رقم در ســال ۱4۰۰ نســبت به 
پارســال )۱4۰۰( بیــش از 4 درصــد رشــد داشــته 
اســت، با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی، 
میــزان تأمیــن گاز کشــور از ایــن میدان در ســال 

۱4۰۰ به حدود ۷۰ درصد ارتقا یافته است.

توافــق از دارایــی و اقتصــادی امــور وزیــر
بــرای صــادرات بانــک بــا وزارتخانــه ایــن
پرداخــت۳۰۰۰میلیــاردتومانــیمجموعوام
قرضالحســنهوواممرابحهبهبازنشستگان

صندوقکشوریخبرداد.
اقتصــاد،  وزارت  از  ایســنا  گــزارش  بــه 
جلســه  حاشــیه  در  خانــدوزی  احســان 
بانــک  صــف  و  ســتاد  مدیــران  هم اندیشــی 
صــادرات در جمــع خبرنــگاران طــی ســخنانی 
تأکیــد کرد: یکی از سیاســت های جدی دولت 
در حوزه بانکی این است که بتوان دسترسی 
مــردم عــادی بــه تســهیات خــرد را از طریــق 
اعتبار سنجی و بدون نیاز به معرفی ضامن و 
گذاشتن وثیقه، در شبکه بانکی افزایش داد.
او افزود: اقدامات خوبی از طرف شــبکه 
بانکــی کشــور در ایــن ارتباط شــروع شــده که 
البته به هیچ وجه مطلوب و ایده آل نیســت 
و همچنان اقدامات نظارتی در زمینه پیشبرد 
بهتر و دسترسی سریع تر و ایجاد رضایتمندی 

گسترده تر مردم ادامه دارد.
وزیر اقتصاد در پاســخ به ســؤالی درباره 
تخلف های مدیران برخی شــعب از دستورات 
صــادره مبنــی بر تســهیل دسترســی مــردم به 
وام هــای خرد بــدون طلب ضامن، گفت: خود 
دوســتان شــبکه بانکــی، یعنی اعضــای هیات 
مدیــره بانک هــا اباغیــه ای را در ایــن ارتبــاط 
صــادر کردنــد و برخوردهایــی صــورت گرفتــه 
است و همچنان هم اگر تخلفی در این زمینه 
وجــود داشــته باشــد، از طــرف خــود مدیــران 
عامــل بانک هــا ایــن جدیــت وجــود دارد کــه 
بدون اغماض و چشــم پوشی به فعالیت های 

نظارتی خود ادامه دهند.
روز  جلســه  در  داد:  ادامــه  خانــدوزی 
هیــات  مدیــره،  هیــات  اعضــای  بــا  گذشــته 
صــادرات،  بانــک  اســتانی  مدیــران  و  عامــل 
نکاتــی در رابطــه بــا برنامــه ۱4۰۱ این بانک در 
راســتای اولویت هــای دولت مطــرح و در مورد 
جهــت گیری هایــی کــه الزم اســت در اصــاح 
عملکــردی  شــاخص های  اقتصــادی،  تدابیــر 
بانــک و برنامه هــای مدیریتــی پیگیــری شــود، 
گفت وگوی خوب و سازنده ای صورت گرفت.

او اعام کرد: هیات مدیره بانک صادرات 
موافقت کردند با توجه به نیاز بازنشســتگان 
کشور و به ویژه بازنشستگان صندوق کشوری 
که خدمت گیرندگان بزرگ بانک صادرات هم 
محسوب می شوند، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان 
برای پرداخت وام قرض الحسنه به آنها بدون 

دریافت هیچگونه ضامنی اختصاص دهد.
افــزود:  امــور اقتصــادی و دارایــی  وزیــر 
هچنیــن مبلغ 2 هزار ۳۰۰ میلیارد تومان وام 
»مرابحــه« ۶ درصــد نیــز بــرای بازنشســتگان 
صندوق کشــوری از طرف این بانک تخصیص 
پیــدا خواهــد کــرد کــه آن هــم بــدون دریافت 
هیچ ضامنی خواهد بود و جرئیات و ترتیبات 
آن را خود مدیران بانک اطاع رسانی خواهند 

کرد.
بستهشدنراههایاخذسود

مازادازوامگیرندگان
تایکماهدیگر

هــم  در  نشســت  خانــدوزی همچنیــن 

بانــک  صــف  و  ســتاد  »مدیــران  اندیشــی 
بانک هــا،  برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  صــادرات« 
مفــر و گریزگاه هایــی بــرای اخذ ســود مازاد بر 
مصوبــات شــورای پــول و اعتبــار از تســهیات 
بســته  و  شناســایی  از  یافته انــد،  گیرنــدگان 
شــدن ایــن روزنه هــا تا یک ماه آینده از ســوی 

این شورا خبر داد.
او اظهار کرد: در ماه های گذشته، دولت 
و بــه ویــژه وزارت اقتصــاد، چنــد محــور مــورد 
تأکیــد و دارای اولویــت را بــرای شــبکه بانکــی 
مطــرح کــرد که یکی از مهم ترین آن ها حرکت 
قراردادهــای  شــدن  الکترونیکــی  ســمت  بــه 
بانکــی بــود کــه هــم از طــرف دولــت مطــرح و 
هم از سوی مجلس شورای اسامی به عنوان 

یکی از الزامات تصویب شد.
 وزیــر اقتصــاد گفــت: ایــن امــر بســیار 
بــه تســهیل، شــفافیت و کوتــاه کــردن زمــان 
حقــوق  احقــاق  همچنیــن  و  قراردادهــا 

تسهیات گیرندگان کمک می کند.
خانــدوزی محور دیگــر مورد تأکید دولت 
و وزارت اقتصاد را شفافیت صورت های مالی 
بانــک و شــرکت های زیــر مجموعــه آن هــا بــه 
عنــوان گام دیگــری مــورد اشــاره قــرار داد کــه 
کمــک می کنــد در عملکــرد مدیریتــی بانک هــا 
بتوانیــم شــاهد افزایــش بهــره وری و کارآیی و 
بــاال بــردن میــزان پاســخگویی به مشــتریان و 

سپرده گذاران باشیم.
او افزود: در زمینه شرکت داری بانک ها 
تــا حــد خیلی زیــادی این غفلت موجب شــده 
بود، میزان و شاخص های مربوط به بهره وری 
در زیرمجموعه شــبکه شرکت ها بسیار پایین 
باشد و امیدواریم تداوم شفافیت صورت های 
مالــی، به ارتقــای عملکــرد و مدیریت بانک ها 
کمــک کنــد. خیلی هــا شــفافیت را یــک هدف 
ذاتــی در نظــر می گیرنــد در حالیکــه از منظــر 
و  »ابــزار«  اقتصــاد، شــفافیت  وزارت  در  مــا 
طریقــی اســت بــرای اینکــه بتوانیــم کیفیــت 
مدیریــت اقتصــادی کشــور را بــاال ببریــم و آن 
را پاســخگوتر و اســتفاده بهتــری از امــوال و 

سرمایه های موجود در اقتصاد ایران کنیم.
وزیــر اقتصاد تصریح کرد: اتفاقی که در 
مــورد شــفافیت صورت های مالــی بانک ها رخ 
داده و تــداوم نیــز پیــدا خواهــد کــرد، یکــی از 
آن حلقه هــای زنجیری اســت که باید خودش 

شــرکت های  عملکــرد  شــاخص  بهبــود  در  را 
زیرمجموعه بانک ها و اصوال تمام شرکت های 
دولتی کشور نشان دهد و خاتمه ای بر دوران 

پنهان کردن این ضعف ها باشد.

ارتقایسطحوامهای
قرضالحسنه

خانــدوزی گفــت: مســاله بعــد، افزایــش 
ســهم اعتبارات خردی اســت که بتواند مبتنی 
بر »اعتبار سنجی« به مردم و طبقه متوسط 
کــه  شــود  پرداخــت  جامعــه  پایین دســت  و 
تاکنون دسترســی کمتری به منابع داشته اند. 
ایــن موضــوع هم خوشــبختانه بــا اقبال خوب 
مدیران بانک ها آغاز شــده اســت، اما سرعت 
کار در مــورد تســهیات خــرد مبتنــی بر اعتبار 
نیازمنــد وثیقــه و ضامــن  کــه کمتــر  ســنجی 
باشــد، اصــا مطلــوب مــا نیســت و امیــدوارم 
دوستان در این مسیر هم کمک کنند، کار با 

سرعت بهتری جلو برود.
وزیر اقتصاد »بازگشــت مازاد ســود اخذ 
جملــه  از  را  تســهیات گیرندگان«  بــه  شــده 
مصوبــات  خــاف  کــه  کــرد  عنــوان  اتفاقاتــی 
شــورای پــول و اعتبــار از مــردم گرفته می شــد 
و حتــی یــک رای هیات عمومــی دیوان عدالت 
را هــم داشــت کــه چنــدان مــورد توجــه قــرار 
نمی گرفــت؛ امــا با تأکید ویــژه وزارت اقتصاد، 
جامه عمل پوشــانده شــد. در خصوص مفرها 
و گریزگاهایــی هم که شــبکه بانکی کشــور با 
استناد به آن ها مبادرت به اخذ سود مازاد بر 
مصوبه شــورای پول و اعتبار از مردم دریافت 
می کننــد نیــز، در جلســات اخیــر شــورای پول 
و اعتبــار چــاره ای اندیشــیده شــده و فکر کنم 
ظــرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد 

رسید.
دیگــر  ترتیــب  بدیــن  افــزود:  خانــدوزی 
از ابزارهایــی مثــل ضمانــت و غیــره نمی تــوان 
بــرای ایــن هــدف اســتفاده کــرد، چــون آن ها، 
ابزارهای درســتی برای اهداف دیگری هستند 
و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه 
بانکی مورد اســتفاده قــرار گیرند. امیدوارم با 
توجــه بــه جلســاتی که ما در حــوزه بانک ها با 
اعضــای هیــات مدیــره آن هــا، هــم در اســفند 
و هــم ابتــدای ۱4۰۱ داشــتیم، بتوانیــم بــرای 

تحقــق اهــداف از پیــش تعییــن شــده ای کــه 
مورد اتفاق ســپرده گذاران و ســرمایه گذاران و 
مدیریت بانک ها و نیز در راستای اولویت های 
اقتصادی کشــور اســت، عملکــرد قابل دفاعی 

را در پایان سال ارائه دهیم.
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود به 
بیــان نکاتــی بــه طور مشــخص در مــورد خود 
بانــک صــادرات پرداخــت و تأکیــد کــرد: بانــک 
صــادرات بایــد جایــگاه خــود را در تأمین مالی 
توســعه اقتصادی کشــور ارتقاء دهد. با توجه 
بــه اینکــه در تمــام دهه ۱۳۹۰ مــا نه به لحاظ 
رشــد اقتصادی و نه رشــد ســرمایه گــذاری در 
کشــور نــرخ و وضعیت مطلوبی نداشــته ایم و 
در جایگاهی پایین تر از تمام دهه های گذشته 
قرار گرفته ایم، نیازمند این هستیم که شبکه 
بانکی به ویژه بانک اثرگذار، بزرگ، خوشنام، 
پردامنه و با سابقه ای مثل صادرات بتواند در 
مســیر توســعه اقتصادی، نقــش آفرینی ویژه 
و بیشــتری در اجرای پروژه های پیشــران ملی 
داشــته باشــد و باری از سیاســت های توسعه 
اقتصــادی کشــور بــردارد؛ در عیــن حــال کــه 
همزمــان بایــد در عرصــه کســب و کار بانکــی 
خودش هم با شاخص عملکردی و سودآوری 

بیشتری کار را به جلو ببرد.

انتقادخاندوزیازمطالبات
ارزیبانکصادرات

»مــدل  را  دوم  نکتــه  اقتصــاد،  وزیــر 
کســب وکار خــود بانــک صادرات« عنــوان کرد 
بــه ایــن معنا که به لحاظ الگوی کســب وکاری 
کــه  هســتیم  ایــن  نیازمنــد  عملکــردی،  و 
وضعیت هایی که این بانک از گذشــته داشته 
اســت را در تاقــی بــا فرصت هــای اقتصــادی 
کشــور، بــه یــک الگــوی کســب و کاری ویــژه 

تبدیل کنیم.
خانــدوزی با اشــاره به ذینفعــان بزرگ و 
مهــم و ســوابق بانــک صــادرات، تصریــح کرد: 
اگــر بانــک صادرات بــا این مختصــات خودش 
بتوانــد الگــوی کســب و کار موثــر، بــا بازدهی 
از  یکــی  را تعریــف کنــد، می توانــد  مطلوبــی 
بانک هایــی باشــد کــه جمع کثیــری از مردم را 
ذینفــع عملکــرد خــوب اقتصــادی خــود کنــد و 

برایشان رضایت خاطر ایجاد خواهد کرد.

پرداختوام۳۰۰۰میلیاردیبهبازنشستگان
کشوری

سعیدمحمد:وارداتخودروبهمناطقآزادممنوعاست

افزایش۴درصدیبرداشتازپارسجنوبیدرسال۱۴۰۰
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لوح سپاس جشنواره ملی 
بهره  وری در دستان بیمه کوثر

شــرکت بیمــه کوثر لوح ســپاس دوازدهمین جشــنواره 
ارائــه طــرح »ســامانه جامــع  بــرای  را  بهــره  وری  ملــی 
 »QRCODE هوشمند ارائه خدمات بیمه  ای با استفاده از

دریافت کرد.
روابــط  گــزارش  بــه 
ایــن  در  عمومــی، 
جشــنواره کــه هر ســاله 
برگزار می شــود، صنایع، 
نهادهــای  و  ســازمان ها 
مختلــف سراســر کشــور 
و  طرح هــا  ارائــه  بــه 
تجربه هــای موفــق خــود 

و  از متخصصــان  تیمــی متشــکل  توســط  و  می پردازنــد 
اساتید برتر دانشگاهی مورد نقد و داوری قرار می گیرد. 
امســال نیــز ایــن جشــنواره در تاریــخ 30خــرداد 1401 در 
سالن اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و شرکت بیمه کوثر 
برای دومین ســال متوالی توانســت با رای هیئت داوران 

لوح سپاس این جشنواره را از آن خود کند.

گام دوم افزایش سرمایه بانک 
فرابورسی

ســرمایه  افزایــش  دوم  مرحلــه  آمــاده  ســامان  بانــک 
۴۱ درصــدی از دو محــل ســود انباشــته و آورده نقــدی 
ســهامداران شــد تا ۱.۴ هزار میلیارد تومان به ســرمایه 

اسمی بیفزاید.
بــه گــزارش روابــط 
عمومــی بانــک ســامان، 
هیــات  تصمیــم  بنابــر 
مدیره ایــن بانک مرحله 
دوم افزایش سرمایه به 
میــزان 41 درصــد انجــام 

می شود.
اســاس،  ایــن  بــر 

"ســامان" پیــرو تصمیمــات مجمــع فــوق العــاده 25 دی 
ســال 1400 مبنــی بــر تصویــب افزایش ســرمایه از 1.15 
بــه 4.82 هــزار میلیــارد تومــان در نظــر دارد نســبت به 
انجام مرحله دوم افزایش ســرمایه از 3.4 به 4.8 هزار 

میلیارد تومان اقدام کند.
تامیــن مالــی ایــن شــرکت حاضر در تابلــو زرد بازار 
پایــه در صــورت موافقــت ســازمان بــورس از دو محــل 
آورده نقدی سهامداران و سود انباشته اعمال می شود 

تا صرف بهبود ساختار مالی بانک شود.

امضاء تفاهم نامه همکاری 
بین بانک صادرات و آستان 

قدس رضوی 
الحاقیه  تفاهم نامه همکاری بین بانک صادرات ایران و 
ســازمان اقتصاد رضوی آســتان قدس، با حضور رئیس 
هیئت مدیــره بانــک صــادرات ایران و قائم مقام آســتان 

قدس رضوی، امضا شد.
به گزارش روابط عومی بانک صادرات، یاسر مرادی 

ــره  هیئت مدی رئیــس 
ایــن بانــک در دیــدار بــا 
مالــک رحمتی قائم مقام 
رضــوی،  قــدس  آســتان 
ضمــن امضــای الحاقیــه 
همــکاری  تفاهم نامــه 
ایــران  صــادرات  بانــک 
ســازمان  موسســه  بــا 
اقتصــاد رضــوی آســتان 

قدس برای توسعه همکاری و ارائه انواع خدمات بانکی 
به این مجموعه اعالم آمادگی کرد.

گشــایش  تفاهم نامــه،  ایــن  الحاقیــه  اســاس  بــر 
اعتبــارات اســنادی ارزی و ریالــی، صــدور ضمانت نامــه 
ارزی و ریالــی، پرداخــت تســهیالت خریــد دیــن بابــت 
تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی به سازمان و شرکت های 
وابســته با رعایت بسته سیاست های اعتباری و ضوابط 
ناظــر بــر تخصیــص اعتبــار بانــک و اعطــای تســهیالت و 
تعهــدات در چارچــوب ضوابــط و مقــررات از مهمتریــن 
تفاهم نامــه  انعقــاد  اســت.  الحاقیــه  ایــن  محور هــای 
پرداخــت ســود ســهام و جمــع آوری وجــوه و همچنیــن 
اعطــای تســهیالت به مشــتریان ســازمان در قالب طرح 

همیاران سپهر از دیگر توافقات این الحاقیه است.
همــکاری بانــک صــادرات ایــران بــا مجموعه آســتان قدس 
رضــوی نقــش مهمــی در توســعه همــکاری و ارائــه انــواع 
خدمــات بــه دوســتداران امــام رئــوف داشــته بــه نحوی که 
ارائه خدمات بدیع و نوآورانه ویژه نیز برای سهولت و رفاه 
حــال زائــران آن حضــرت از طریــق ایجــاد ســامانه نــذورات 
آستان قدس رضوی در دستور کار این بانک بوده است.

رشد ۱۷۰ درصدی 
سپرده های بانک ایران زمین

سپرده های بانک ایران زمین، طی ۵ سال اخیر رشدی 
۱۷۰ درصدی داشته است.

در  زمیــن،  ایــران  بانــک  الفباخبــر،  گــزارش  بــه 
ســال های اخیر تنوع در 
خدمات و پیشــرو بودن 
را  مــدرن  بانکــداری  در 
در دستور کار قرار داده 
رویکــرد  ایــن  نتیجــه  و 
اخیــر،  ســال های  طــی 
گروه هــای  اســتقبال 
مردمــی بــوده اســت. تــا 
ســپرده های  کــه  جایــی 

بانــک ایــران زمیــن در ســال 1400 در مقایســه بــا ســال 
13۹5 رشد 1۷0 درصدی را به خود دیده است.

کوتاه از بانک و بیمه

 شناسایی سود حاصل
از سهام در بیمه پارسیان

شــرکت بیمه پارســیان اعالم کرد: معــادل ۴.۰۰2.۱۷8 
میلیون ریال )33۴ ریال برای هر سهم ( درآمد حاصل 
از ســود سهام در دفاتر 
شــرکت بیمــه پارســیان 

شناسایی شد.
بــه گــزارش روابــط 
عمومــی، شــرکت بیمــه 
کــرد:  اعــالم  پارســیان 
پیــرو تصمیمــات مجمع  
شــرکت ســرمایه گذاری 
بــر  مبنــی  پارســیان، 
تقســیم مبلــغ 28.000.000 میلیــون ریــال )بــه ازای هر 
ســهم ۷.۹6۹ ریــال ( ســود بیــن ســهامداران و بــا توجه 
بــه اینکــه 14.2۹ درصــد ســهام شــرکت ســرمایه گذاری 
پارسیان )تعداد 502،221،321 سهم (متعلق به شرکت 
بیمه پارســیان اســت، معادل 4.002.1۷8 میلیون ریال 
)334 ریال برای هر سهم ( درآمد حاصل از سود سهام 

در دفاتر شرکت بیمه پارسیان شناسایی شد.

بیمه ورزشی بیمه سرمد 
آسوده خاطر ورزش کنید

شــرکت بیمه ســرمد برای مخاطبان خود، بیمه حوادث 
ورزشــی را طراحی کرده که می توانید با پرداخت مبلغ 
اندکــی از ایــن فرصــت 
اســتفاده و خــود را در 
برابر حوادث و اتفاقات 

ورزشی بیمه کنید.
به گزارش روابط عمومی 
بیمــه  ســرمد،  بیمــه 
ورزشــی ایــن اطمینــان را 
می دهــد  کســی  هــر  بــه 
آماتــور  صــورت  بــه  کــه 
و یــا حرفــه ای بــه فعالیت های ورزشــی می پــردازد بنابراین 
یکــی از فعالیت هــای مفیــدی کــه زندگــی انســان را بهتــر، 
ســالم تر و زیباتــر می کنــد، ورزش اســت. بــرای ایــن کار 
نیازی نیســت که شــما یک ورزشکار حرفه ای باشید، بلکه 
فقط باید کمی از زمان اســتراحت خود را به ورزش کردن 
اختصــاص دهیــد. اما این نکته مهــم را فراموش نکنید که 
قبل از فعالیت ورزشــی، چه در باشــگاه و چه در خارج از 
باشــگاه، از بیمه ورزشــی خود مطمئن شوید. حق بیمه ای 
که شــما بــه عنوان بیمه ورزشــی پرداخت می کنید بســیار 
ناچیــز اســت، اما در گرو آن حــوادث و اتفاقاتی که ممکن 
است برایتان هنگام ورزش کردن بیفتد، بسیار زیاد. پس 
بهتر است هر ورزشکاری بعد از خرید بیمه نامه ورزشی، 
فعالیت خود را در باشگاه و یا خارج از باشگاه آغاز کند.

تمدید تاریخ انقضاء کارت های 
 بانک سپه با مراجعه

به شعب از ابتدای تیرماه
با توجه به اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص 
عبــور کشــور از شــرایط بحرانی، مشــتریان بانک ســپه 
بــرای تمدیــد کارت های بانکی خــود می توانند به صورت 

حضوری به شعب مراجعه کنند.
بــه گزارش پایگاه اطالع 
ســپه،  بانــک  رســانی 
اداره  ابــالغ  براســاس 
پرداخــت  نظام هــای 
ج.ا.ا  مرکــزی  بانــک 
اعــالم ســتاد  بــر  مبنــی 
ملــی مبــارزه با کرونا در 
خصوص عبور کشــور از 
شــرایط بحرانــی از آغــاز 
تیرمــاه، تمدید تاریــخ انقضاء کارت های صادره از طریق 
مراجعه حضوری مشتریان به شعب مطابق روال سابق 
امکان پذیــر اســت. شــایان ذکر اســت، به منظــور تکریــم 
مشتریان بانک سپه و آگاهی رسانی مناسب به ایشان، 
پیامک اطالع رسانی به مشتریان مشمول جهت مراجعه 

به شعبه و دریافت کارت جدید ارسال می شود.

حمایت بانک تجارت از تامین 
مالی طرح جامع پاالیش تبریز

مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با مدیرعامل شــرکت 
پاالیش نفت تبریز بر لزوم حمایت از تامین مالی طرح 
مجموعــه  ایــن  جامــع 

تاکید کرد.
به گــزارش روابط عمومی 
بانک تجارت ، دکتر هادی 
در  آثــار،  فیــض  اخالقــی 
دیدار با باقری مدیرعامل 
نفــت  پاالیــش  شــرکت 
تبریز در مجموعه تاریخی 
در  واقــع  تجــارت  بانــک 
میــدان امــام خمینــی که با حضور حســین زاده مدیر شــعب 
آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد، بــا تاکید بر لــزوم حمایت از 
تامیــن مالــی طــرح جامع ایــن مجموعه گفت: بانــک تجارت 
از دیربــاز بــا حمایــت از بخش انرژی همــواره جزو بانک های 
اول ایــن صنعــت محســوب می شــده اســت و بــا در اختیــار 
داشــتن کارشناســان متخصــص مالی همســو بــا برنامه ها و 
پروژه های این شــرکت ها در مسیر سودآوری و تحق اهداف 
آن ها حرکت می کند. وی با اشــاره به همکاری دیرینه بانک 
تجــارت بــا حــوزه نفت و انــرژی گفت: نگاه بلنــد مدت بانک 
تجــارت و حمایــت از صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی در 
سال های اخیر با نگاه تخصصی به این حوزه ها همراه بوده 
و توانســته در قالب طرح های ویژه مانند گشــایش اعتبارات 
اسنادی داخلی، صدور ضمانت نامه، تنزیل LC داخلی این 

همکاری ها را تداوم بخشد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

مدیریــت نظــارت بــر نهادهای مالی ســازمان 
بورس و اوراق بهادار با انتشار اطالعیه ای به 
تمامی نهادهای مالی، اساســنامه و امیدنامه 
صندوق های سرمایه گذاری مختلط با تضمین 

اصل مبلغ سرمایه گذاری را ابالغ کرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، در هفتصــد و نــود و هفتمیــن جلســه 
هیئت مدیره سازمان در تاریخ 28 اردیبهشت 
نــوع  راه انــدازی  موضــوع  جــاری،  ســال  مــاه 
جدیــدی از صندوق هــای ســرمایه گذاری تحت 
عنــوان »صنــدوق ســرمایه گذاری مختلــط بــا 
تضمیــن اصــل مبلغ ســرمایه گذاری« مطرح و 

مورد موافقت قرار گرفت.
بــر  نظــارت  مدیریــت  نیــز  به تازگــی 
نهادهای مالی ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
نهادهــای  تمامــی  بــه  اطالعیــه ای  انتشــار  بــا 
صندوق هــای  امیدنامــه  و  اساســنامه  مالــی، 
ســرمایه گذاری مختلــط با تضمیــن اصل مبلغ 

سرمایه گذاری را ابالغ کرد.
ســرمایه گذاری در بــازار ســرمایه همواره 
با ریسک های خاص همراه بوده و از این روی 
مــازاد  ســرمایه  ســرمایه گذاران  اســت  الزم 
خــود را وارد ایــن بــازار کننــد. امــا بــا توجه به 
اینکــه تضمیــن اصل ســرمایه همــواره دغدغه 
بــوده و ورود ســرمایه گذاران  ســرمایه گذاران 
جدید به بازار سرمایه غالبا در اتمام روندهای 
صعــودی و پــس از رشــدهای تصاعدی شــدت 
زیــان  موجــب  بــازار  رونــد  تغییــر  و  گرفتــه 
از  ســرمایه گذاران  از  توجهــی  قابــل  تعــداد 
اصــل ســرمایه شــده اســت، ســازمان بــورس 
اطمینــان  ایجــاد  راســتای  در  بهــادار  اوراق  و 
خاطــر بــرای ســرمایه گذارانی که تمایــل دارند 
بــه صورت غیرمســتقیم از طریق صندوق های 
سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه شوند، اقدام 
بــه صــدور موافقــت اصولــی بــرای 2 صنــدوق 
ســرمایه گذاری مختلــط با تضمیــن اصل مبلغ 
ســرمایه گذاری در 2 قالب تضمین اصل مبلغ 
ســرمایه گذاری توســط رکــن ضامــن و تضمین 
اصــل مبلــغ ســرمایه گذاری توســط دارنــدگان 

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز کرده است.
بــر همیــن اســاس، در قالــب مشــخص 
ســرمایه گذاری  مبلــغ  اصــل  تضمیــن  شــده 
توســط رکــن ضامــن، شــخص ثالثــی خــارج از 
ســاختار ســرمایه گذاران صنــدوق، اصــل مبلغ 
کارمــزد  دریافــت  قبــال  در  را  ســرمایه گذاری 

ضمانت می کند.
مبلــغ  اصــل  تضمیــن  قالــب  در 
واحــد  نــوع  دو  شــامل  کــه  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری عــادی و ممتــاز )دارای 2 نــوع 
»نــوع اول: تحت مالکیــت مدیریت صندوق« 
و »نــوع دوم: دارای قابلیــت خریداری توســط 
ســرمایه گذاری  مبلــغ  اصــل  اشــخاص«(، 
واحدهــای عــادی توســط دارنــدگان واحدهای 
ســرمایه گــذاری ممتــاز کــه مشــابه آن را در 
صندوق هــای اهرمــی نیز مشــاهده می شــود، 
تضمیــن شــده و بــه صــورت پلکانــی در ســود 
ایجاد شده صندوق سهم بیشتری را دریافت 

خواهند کرد.
واحدهــای  گفــت:  می تــوان  بنابرایــن، 
ممتــاز، واحدهایی با ســود متغیر و واحدهای 
عــادی، دارای ویژگــی تضمیــن  اصــل ســرمایه 
بــه  مختــص  ممتــاز  واحدهــای  هســتند. 
ســرمایه گذارانی اســت که انتظار کسب سود 
و ریســک پذیری باالتــری داشــته و واحدهــای 
انتظــارات  دارای  اشــخاص  مناســب  عــادی 
بازدهــی و ریســک پذیــری پایین تــر اســت. در 
نتیجــه، افــراد بیشــتری از آحــاد جامعــه، بــه 

سوی این نوع صندوق ها هدایت می شوند.
شــایان ذکــر اســت، ســرمایه گذاران ایــن 
صندوق هــا باید دید بلندمدت داشــته باشــند 
و محدودیت  زمانی به پیشنهاد مدیر صندوق 
بــرای ابطال واحدهای ایــن صندوق ها در نظر 

گرفته می شود.
ضمانــت،  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
شــامل دو نــوع واحــد ســرمایه گذاری عــادی و 
ممتاز )دارای 2 نوع »نوع اول: تحت مالکیت 
دارای  دوم:  »نــوع  و  صنــدوق«  مدیریــت 
قابلیت خریداری توسط اشخاص«( می شود. 
واحدهــای ممتاز، واحدهایی با ســود متغیر و 
واحدهــای عــادی، دارای ویژگــی تضمین  اصل 

سرمایه هستند.
این واحدها، ویژه ســرمایه گذارانی است 
که انتظار کسب سود و ریسک پذیری باالتری 
داشــته و واحدهــای عادی مناســب اشــخاص 
پذیــری  ریســک  و  بازدهــی  انتظــارات  دارای 
پایین تــر اســت. در نتیجــه، افــراد بیشــتری از 
آحــاد جامعــه، بــه ســوی ایــن نــوع صندوق ها 

هدایت می شوند.
اهرمــی  صندوق هــای  عــادی  واحدهــای 
زیــان  و  ســود  در  ســقف  و  کــف  شــامل 
می شــود. بــه این معنی که حتــی اگر بازدهی 
صنــدوق ضمانــت اصل ســرمایه منفی باشــد، 
ســرمایه گذارانی کــه واحدهــای بدون ریســک 
عــادی را خریــداری کرده انــد، حداقل ســرمایه 
آن هــا تضمیــن شــده اســت. از ســوی دیگــر، 
اگــر بازدهــی صنــدوق ســرمایه گذاری ضمانت 
اصــل ســرمایه باالتــر از حداقــل ســود تعییــن 
شــده در سال جاری باشد به صورت تصاعدی 
ســود حاصــل شــده بــا نســبت تعییــن شــده 
و  ممتــاز  واحــد  دارای  ســرمایه گذاران  میــان 
تقســیم  عــادی  واحــد  دارای  ســرمایه گذاران 

خواهد شد.
مزایای صندوق های سرمایه گذاری ضمانت 

اصل سرمایه
اصــل  تضمیــن  همزمــان  بــودن  دارا   
ســرمایه، ثبات صندوق های ســرمایه گذاری با 
درآمد ثابت و جذابیت و ریســک صندوق های 

سهامی
 کاهــش ریســک شــناخت و ارزیابــی 
عملکــرد صنــدوق به دلیل وجود امــکان تغییر 
کــم  بــه  ریســک  پــر  ســرمایه گذاری  راهبــرد 

ریسک یا برعکس در یک صندوق
از  اعتبــار  دریافــت  امــکان  ایجــاد   
بــرای  غیرمســتقیم  صــورت  بــه  کارگزاری هــا 

سرمایه گذاران خرد
 امــکان اســتفاده از تســهیالت بانکــی 
به منظــور  باالتــر  منابــع  تجهیــز  منظــور  بــه 

سرمایه گذاری
»صنــدوق  موضــوع  ســنا،  گــزارش  بــه 
ســرمایه گذاری مختلــط با تضمیــن اصل مبلغ 
ســرمایه گذاری« در ســال گذشــته در کمیتــه 
فقهــی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار مطــرح 
و به تصویب رســید. در کمیته فقهی ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار ایــن نکته بررســی شــد 
کــه آیا از نظر فقهی ارائه اطمینان برای حفظ 
صحیــح  ســرمایه گذاران  آورده  ارزش  اصــل 
اســت؟ بــه بیانــی دیگــر، آیــا از نظــر فقهــی 
می تــوان بــه دارنــدگان واحدهــا ایــن اطمینان 
داده شود چنانچه در اثر سرمایه گذاری مدیر 
صنــدوق، ارزش واحدهای ســرمایه گذاری آنها 
نسبت به آورده اولیه آنها کاهش یافت، این 

مابه التفاوت جبران شود.
برایــن اســاس، کمیتــه فقهــی چنیــن بــه 
جمع بندی رســید که در ســاختار صندوق های 
ســرمایه گذاری، مدیــر صنــدوق در عیــن اینکه 
از طرف دارندگان واحدها اذن ســرمایه گذاری 
در حــوزه معینــی را دارد، از آنجــا کــه خــود 
نیــز آورده ای دارد، شــریک آنهــا نیز محســوب 
می شــود. در عقــد شــرکت، جبــران کاهــش 
ارزش دارایــی شــرکا در نتیجــه فعالیت هــای 
موضوع مشارکت توسط یک یا چند شریک به 
نفع سایر شرکا، بالمانع است. بر اساس نظر 
مشــهور فقهــا و مراجــع عظام تقلیــد معاصر، 
ایــن موضــوع در عقــد شــرکت جایــز اســت و 
کمیتــه فقهــی نیــز بــا اســتفاده از ایــن مطلب 
بــه ایــن جمع بندی رســید کــه در صندوق های 
ســرمایه گذاری، جبــران مابه التفــاوت کاهــش 
صنــدوق  گــذاری  ســرمایه  واحدهــای  ارزش 
نســبت بــه آورده اولیــه دارنــدگان واحدهــای 
سرمایه گذاری از نظر مالحظات فقهی بالمانع 

است )مشاهده خبر(.
بــر  نظــارت  نیــز، معــاون  پیــش  چنــدی 
نهادهای مالی ســازمان بورس در گفت وگو با 
»ســنا« با بیان اینکه اساســنامه این صندوق 
در دو ســاختار مجزا در هیات مدیره ســازمان 
بورس و اوراق بهادار نهایی شــده اســت و به 
زودی ابالغ خواهد شــد، عنوان کرده بود: در 
این نوع صندوق ها، اصل مبلغ سرمایه گذاری 
توســط ضامــن، رکــن ضامــن بــه ســایر ارکان 
را  ســرمایه  اصــل  و  شــده  اضافــه  صنــدوق 
تضمین خواهد کرد. علیرضا ناصرپور ساختار 
مبلــغ  اصــل  را تضمیــن  ایــن صنــدوق  دیگــر 
واحدهــای  دارنــدگان  توســط  ســرمایه گذاری 
ممتاز برشمرد و تصریح کرد: صندوق تضمین 
با الهام از مدل صندوق سرمایه گذاری اهرمی 
طراحــی شــده و بنابرایــن، از مکانیزم تضمین 
اصل ســرمایه درون صندوق برخوردار اســت. 
بــه بیانــی دیگــر دارنــدگان واحدهــای ممتــاز 
صنــدوق، اصــل ســرمایه دارنــدگان واحدهــای 
عــادی صنــدوق را تضمین می کنند )مشــاهده 

خبر(.

 ساختار »صندوق سرمایه گذاری مختلط
با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری«

ایــن نــوع صنــدوق در قالــب دو ســاختار 
اصــل  تضمیــن  بــا  ســرمایه گذاری  »صنــدوق 
مبلــغ ســرمایه گذاری توســط رکــن ضامــن« و 
»صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل مبلغ 
واحدهــای  دارنــدگان  توســط  ســرمایه گذاری 

سرمایه گذاری ممتاز« قابل راه اندازی است.
صنــدوق  ســرمایه  حداقــل  همچنیــن، 
مبلــغ  اصــل  تضمیــن  »بــا  ســرمایه گذاری 
واحدهــای  دارنــدگان  توســط  ســرمایه گذای 
ممتاز«، برای شروع فعالیت یک هزار و 500 

میلیارد ریال است.
واحدهــای  اطالعیــه،  ایــن  براســاس 
موضــوع  صندوق هــای  ممتــاز  ســرمایه گذاری 
بنــد )2( در دو نــوع واحدهــای ممتاز نوع اول 
و واحدهــای ممتــاز نوع دوم هســتند. حداقل 
تعــداد واحدهــای ســرمایه گذاری ممتــاز بــرای 
واحــد  میلیــون   150 فعالیــت  مجــوز  صــدور 
خواهد بود. واحدهای ممتاز نوع اول در قبال 
آورده مؤسسین قابل صدور است. واحدهای 
ممتاز نوع دوم پس از تاســیس صندوق برای 
عرضــه بــه عمــوم ســرمایه گذاران قابــل صدور 
اســت. واحدهای ســرمایه گذاری عادی پس از 
صدور مجوز فعالیت صندوق صادر می شود.

صنــدوق  مدیــر  شــده  ثبــت  ســرمایه 
مبلــغ  اصــل  تضمیــن  »بــا  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری توسط رکن ضامن« یا شخص 
حقوقــی که مدیر صندوق مذکور تحت کنترل 
وی است، باید حداقل یک هزار میلیارد ریال 

باشد.
»در  ســرمایه گذاری  نصــاب  همچنیــن، 
یــا  تهــران  بــورس  در  شــده  پذیرفتــه  ســهام 
بــازار اول و دوم فرابــورس ایران، ســهام قابل 
معاملــه در بــازار پایــه فرابــورس ایــران، حــق 
تقــدم ســهام، قــرارداد اختیــار معاملــه ســهام 
آنهــا و واحدهــای ســرمایه گذاری صندوق های 
ســرمایه گذاری پــروژه و زمیــن و ســاختمان« 
موضــوع  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  بــرای 
ایــن ابالغیه، حداقــل 30 درصد و حداکثر ۷0 
درصــد از کل دارایی هــای صنــدوق و نصــاب 
»ســرمایه گذاری در بهــادار بــا درآمــد ثابــت، 
گواهی ســپرده بانکی و ســپرده بانکی اوراق« 
بــرای صندوق هــای مزبور حداقــل 30 درصد و 
حداکثــر۷0 درصــد از کل دارایی هــای صندوق 
اســت، ســایر حد نصاب ها، مطابق حد نصاب 
ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری 

مختلط است.
اطالعیــه، صــدور مجــوز  ایــن  براســاس 
فعالیــت صنــدوق ســرمایه گذاری »باتضمیــن 
اصــل مبلــغ ســرمایه گذاری توســط دارنــدگان 
واحدهــای ممتــاز« منوط به ایجاد زیرســاخت 
نرم افــزاری الزم بــه منظــور محاســبه صحیــح 
در  صنــدوق  دارایی هــای  خالــص  روز  ارزش 
ســطح کل صنــدوق و نیــز هــر ســرمایه گذار 

عادی به ازای هر صدور است.

تعاونی هــای  سراســری  اتحادیــه  ســخنگوی 
میلیــون   3,۵ شناســایی  از  عدالــت  ســهام 
جامانده ســهام عدالت در نهادهای حمایتی 
کشــور بهزیســتی  و  امــداد  کمیتــه   مثــل 

خبر داد.
اکبــر حیــدری  ایبِنــا، علــی  گــزارش  بــه 
در  اینکــه  بــر  مبنــی  بــه ســئوالی  پاســخ  در 
حــال حاضراجــرای قانــون واگذاری ســهام به 
جامانــدگان ســهام عدالــت در چــه مرحله ای 
کــه  پیگیری هایــی  از  بعــد  گفــت:  اســت، 
باالخــره  داشــت  اســالمی  شــورای  مجلــس 
در قانــون بودجــه ســال جــاری تکلیفــی برای 
دولــت تعییــن شــد مبنی بر تخصیص ســهام 
عدالــت بــه دهک های پائیــن درآمدی جامعه 
و ســایر افــرادی کــه ایــن ســهام را دریافــت 

نکرده اند.
عملیــات  شــد  قــرار  اظهارداشــت:  وی 
اجرایی آن در ســال جاری شــروع شــود چون 
در قانون بودجه تصریح شده که امسال باید 

این تکلیف قانونی بطور کامل اجرا شود.
سخنگوی اتحادیه سراسری تعاونی های 
ســهام عدالــت گفــت: ترتیبــات اجرایــی تــا به 

اکنون در این زمینه بطور کامل نهایی نشــده 
ولی در کلیات چه دهک هایی باید در اولویت 

باشند جمع بندی شده است.
وی همچنین در پاســخ به ســوال دیگری 
مبنــی بــر اینکــه در حــال حاضــر چه تعــداد از 
جاماندگان ســهام عدالت شناسایی شده اند، 
افزود: قانون بودجه بطور مشخص اولویت را 
بــه مددجویــان نهادهــای حمایتــی مثل کمیته 
امــداد و بهزیســتی داده چــون نزدیک به 3,5 
میلیــون نفــر از جمعیت مشــمول طــرح افراد 
زیر پوشــش در این دو نهاد حمایتی هســتند 

که سهام عدالت دریافت نکرده اند.
حیــدری بیــان کــرد: البتــه تکلیــف اصلی 
قانــون دو دهــک پائین درآمدی جامعه اســت 
چــون امــکان دارد جمعیــت زیــادی در کشــور 
باشند که زیر پوشش هیچ نهادهای حمایتی 
نباشند اما در گام نخست 3,5 میلیون نفر از 
جاماندگان ســهام عدالت در کشور شناسایی 

شده اند.
در  می شــود  یــادآوری  داد:  ادامــه  وی 
هیچ مرحله ای از ســهام عدالت در دهک های 
پائین درآمدی جامعه حتی در گذشته فرآیند 

شناســایی اولیــه و ثبــت نــام وجــود نداشــته 
بــه دلیــل اینکــه دســتگاه مســئول مشــخص 
و شناســایی اولیــه بوســیله همــان دســتگاه 
انجــام می شــد پــس در شناســایی اولیــه ایــن 
مرحلــه نیــز هیچ نیازی به ثبت نام مقدماتی، 

پرداخت مبلغ و هزینه ای نیست.
سخنگوی اتحادیه سراسری تعاونی های 
افــرادی در  ســهام عدالــت گفــت: یــک عــده 
کشــور هســتند که در واقع آن هــا جاماندگان 

سهام عدالتند.
وی افــزود: ایــن افــراد کســانی هســتند 
کــه در ســال های گذشــته ضمــن شناســایی و 

دریافــت دعــوت نامه، تکالیــف قانونی خود را 
انجام داده اند ولی به دلیل اختالل سیستمی 

سهام دریافت نکرده اند.
حیــدری بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد ایــن 
افــراد نزدیــک به یک میلیــون و 800 هزار نفر 
اســت، یــادآور شــد: انتظــار مــی رود دبیرخانه 
مرکزی ســهام عدالت ســهام آن ها را با همان 
چــون  دهــد  تخصیــص  قبلــی  قراردادهــای 
اولویــت نخســت و بهانــه دهک هــای بعــدی 
کــه اکنــون مشــمول هســتند از جملــه همین 
نهادهــای حمایتــی همــان یک میلیــون و 800 

هزار نفر بودند.

در  مبادلــه  شــده  چک هــای  آمــار  مقایســه 
فروردیــن و اردیبهشــت ســال جــاری، نشــان 
می دهــد کــه در ایــن بــازه زمانــی یــک ماهه، 
میــزان اســتفاده از چــک در مبــادالت بیــن 
مــردم و کســبه بــا رشــد 2۱.۱ درصــدی همراه 

بوده است.
بــه گــزارش ایرنــا، آخریــن گــزارش بانک 
کــه  مبادله شــده  چک هــای  آمــار  از  مرکــزی 
اســت  امســال  مــاه  اردیبهشــت  بــه  مربــوط 
نشــان می دهــد کــه در ایــن مــاه، در مجمــوع 

 2۷4.2 ارزش  بــه  چــک  فقــره  میلیــون   6.3
هــزار میلیــارد تومــان چک مبادله شــده و تنها 
613 هــزار فقــره چــک بــه ارزش 34.1 هــزار 
میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین 
نســبت تعــداد و ارزش چک هــای برگشــتی به 
مبادله شده در این ماه به ترتیب برابر با ۹.۷ 

درصد و 12.4 درصد بوده است.
گــزارش مربوط بــه فروردین امســال نیز 
حاکــی از آن اســت که در ایــن ماه در مجموع 
5.2 میلیون فقره چک به ارزش 183.8 هزار 

میلیــارد تومــان مبادلــه شــده کــه از این میان 
4۷1 هــزار فقــره چــک بــه ارزش 20.۷ هــزار 

میلیارد تومان برگشت خورده بود.
بنابراین مقایســه اردیبهشت و فروردین 
اردیبهشــت  در  کــه  می دهــد  نشــان  امســال 
مــاه امســال نســبت تعــداد و ارزش چک های 
برگشــتی به مبادله شــده به ترتیب با رشــد ۷ 
درصــدی و 10 درصــدی همراه بــوده و از طرف 
دیگــر، میــزان اســتفاده از چــک بیــن مــردم و 
کســبه 21.1 درصد رشــد داشــته که نشــان از 

افزایــش معامــالت بــا چک در این بــازه زمانی 
یک ماهه ی ابتدای سال 1401 دارد.

هــم اکنون بانک مرکــزی در حال تکمیل 
اجــرای کامل قانون جدید چک توســط شــبکه 
بــا  انتظــار مــی رود  ایــن رو  از  بانکــی اســت. 
تکمیل اجرای قانون جدید چک و ارائه تمامی 
تکالیــف قانونــی توســط تمامی شــبکه بانکی، 
معامــالت بــا چــک رونــد رو بــه رشــد خــود را 
بپیمایــد و اعتبــار چــک و اعتماد مــردم به این 

ابزار پرداخت بیش از گذشته افزایش یابد.

شناسایی 3.۵ میلیون جامانده سهام عدالت 
در نهادهای حمایتی

رشد 2۱ درصدی معامالت با چک در اردیبهشت

اساسنامه »صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ 
سرمایه گذاری« ابالغ شد
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در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد؛       0

گزارش خبرنگار عصر اقتصاد میترا محمدپور از مجمع عمومی
پتروشیمی  شرکت  سهام  درصد   85/54 دارندگان 
تندگویان )سهامی عام( ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 
1401/3/29 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 ما، محمدحسن فامیلی به عنوان 
رئیس، مرتضی رحیمیان سرای و محمد صلح جو به عنوان 
ناظرین و  سیدرضا قاسمی شهری، مدیرعامل به عنوان 

دبیر، هیئت رئیسه مجمع عمومی را تشکیل دادند.
و  مدیره  هیئت  گزارش  استماع  از  پس  عمومی  مجمع 
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 1250 ریال سود تخصیص یافت.
پیام هیات مدیره

شرکت  مدیرعامل  شهری،  قاسمی  رضا  سید 
پتروشیمی شهید تندگویان در ابتدای این جلسه بابیان 
سال  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  گذشته  سال  اینکه 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« اعالم شد گفت: 
این شعار نشان از دغدغه تولید و رسیدن به استقالل 
کشور در رهبر انقالب بود و در همین راستا تالش کردیم 
تا با جلساتی که به طور مرتب و دو بار در هفته برگزار 

می کردیم مشکالت تولید را در شرکت مرتفع کنیم. 
وی پس از معرفی شرکت از لحاظ موقعیت جغرافیایی و 
محصوالت تولیدی به معرفی ترکیب سهامداران پرداخت 
و اظهار داشت: نسبت به سال 1399 تغییر عمده ای در 

ترکیب سهامداران به وجود نیامده است. 
تکریم  راستای  در  ادامه گفت:  در  قاسمی شهری 
طبقه بندی  طرح  ایشان  رضایتمندی  افزایش  و  کارکنان 
مشاغل، طرح بیمه تکمیلی درمان برای کلیه کارکنان و 
قرار  کار  دستور  در  ساختمان شرکت  بازآرایی  و  اصالح 

گرفت و اجرایی شد. 
تندگویان  شهید  پتروشیمی  شرکت  انتخاب  وی، 
در  ایران  کاالی  بورس  در  عرضه کننده  برترین  به عنوان 
مطلوب  عملکرد  درزمینه  برتر  رتبه  کسب   ،1400 سال 
پتروشیمی  ارزیابی شرکت ملی صنایع  تولید در  کنترل 
انتخاب شرکت  و  کشور  پتروشیمی  بین 54 شرکت  از 
توسط  برتر  ناشر  به عنوان  تندگویان  شهید  پتروشیمی 
سازمان بورس و اوراق بهادار در سال گذشته را برخی از 
افتخارات کسب شده شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 

در سال 1400 خواند. 
مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان ثبت رکورد 

تولید ساالنه کل مجتمع از ابتدای راه اندازی تاکنون برای 
و  یک میلیون  از  بیش  میزان  به  متوالی  سال  چهارمین 
یک صد و شصت ودو هزار تن در سال 1400 خواند و گفت: 
با ارائه خوب محصوالت بازار PET توانستیم از التهاب یا 

تغییر در بازار جلوگیری کنیم. 
وی ادامه داد: افزایش 5۷ درصدی سود خالص در 
سال 1400 نسبت به سال پیش از آن و ثبت رکورد جدید 
تولید در واحد پلیمری A و تحقق 102 درصدی برنامه تولید 
مصوب سال 1400 برخی دیگر از اقدامات و دستاورد ها در 

حوزه تولید در سال گذشته بوده است. 
و  اقدامات  از  برخی  برشمردن  با  شهری  قاسمی 
دستاورد ها در حوزه پشتیبانی تولید در سال گذشته اظهار 
داشت: حمایت از خودکفایی و ساخت داخل، بومی سازی 
کاتالیست پاالدیوم و رساندن عدد ریسک شرکت به 0.94 
بر اساس الزامات ممیزی ایرکا برخی از دستاورد های زیاد 

شرکت است. 
تفکیک  به   1400 سال  در  کل  تولید  عملکرد  وی 
محصوالت  تولید  رشد  به  رو  روند  و  بیان  را  محصول 
روبه پیشرفت  و  صعودی  را  اخیر  سال   10 طی  مرغوب 

دانست. 
مدیرعامل پتروشیمی تندگویان ادامه داد: مشکالت 
پارازایلین  واحد  آتش سوزی  از  پس  خوراک  تأمین 
پتروشیمی بوعلی سینا و هزینه های سنگین و تحمیل شده 
محدودیت های  و  دریایی  حمل  هزینه های  شامل 
ذخیره سازی و هزینه های مرتبط عمده ترین چالشی بود 

که شرکت با آن مواجه بود که امیدواریم مردادماه امسال 
این واحد در سرویس قرارگرفته و هزینه های تحمیل شده 

صفر شود. 
این مقام مسئول تحریم های ظالمانه شامل تحریم 
قطعات یدکی انحصاری که از آلمان و ژاپن وارد می شدند 
سازندگان  از  نیاز  مورد  کاتالیست های  تأمین  مشکل  و 
آن  با  شرکت  که  خواند  دیگری  چالش  خارجی  اصلی 

دست وپنجه نرم کرده است. 
قاسمی شهری عملکرد فروش شرکت طی سه سال 
اخیر به تفکیک فروش داخلی و صادرات اعالم و افزایش 
آتش سوزی  حادثه  از  ناشی  خوراک  تأمین  هزینه های 
پتروشیمی بوعلی سینا، چالش های لجستیکی و مشکالت 
این  بازرگانی  حوزه  چالش های  را  منطقه ای  اجتماعی 

شرکت پتروشیمی دانست. 
وی به بیان اقدامات شاخص صورت گرفته در جهت 
و  پرداخت  در سال 1400  تولید  موانع  رفع  و  پشتیبانی 
تعمیر   ،POY نساجی  واحد  راه اندازی خط هفتم  گفت: 
و  دوم  شیمیایی  واحد  هوا  تأمین  کمپرسور  اساسی 
به روزرسانی نرم افزار سیستم کنترل DCS واحد پلیمری 
برخی از اقدامات شاخص و پرتعداد صورت گرفته در این 

حوزه بودند. 
بیان  به  تندگویان  شهید  پتروشیمی  مدیرعامل 
مالی  مدیریت  حوزه  در  گرفته  صورت  مؤثر  اقدامات 
پرداخت و گفت: کسب رتبه 5۶ در جمع یک صد شرکت 
برتر کشور و افزایش 5۷ درصدی سود خالص در سال 

1400 نسبت به سال پیش از این و رسیدن سود خالص 
به 32 هزار و 844 میلیارد و 404 میلیون ریال، برخی از 

این اقدامات هستند. 
 وی روند سوددهی شرکت را روندی مثبت و رو به 
باال خواند و اظهار داشت: سود عملیاتی شرکت به میزان 
44 درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته و هر 
سهم شگویا نیز با 13۷4 ریال افزایش همراه بوده است. 
آتی  برنامه های  بیان  به  پایان  در  شهری  قاسمی 
به  توجه  با  گفت:  و  پرداخت  تندگویان  پتروشیمی 
نام گذاری سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری به نام 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« تالش بر آن است 
تا با راه اندازی خط هشتم واحد POY، واحد پنبه مصنوعی 
STAPLE و همچنین انبار اتوماتیک، شناسایی تنگنا های 
تولید  به  به منظور دستیابی  و مشکالت عملیاتی  تولید 

پایدار و برخی اقدامات دیگر در این راستا حرکت کنند.
تاریخچه

ملی  شناسه  به  تندگویان  شهید  پتروشیمی  شرکت 
108۶0۷2۶09۶ به صورت سهامی عام تاسیس شده و 
طی گواهی 139538 مورخ 13۷۷/02/0۶ در اداره ثبت 
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقباً 
تاریخ  در  و  منتقل  خمینی  امام  بندر  به  شرکت  مرکز 
138۶/09/10 تحت گواهی ۶418 در اداره ثبت شرکتهای 
ماهشهر نیز به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت 
پتروشیمی  صنایع  شرکت  فرعی  تجاری  واحدهای  جزء 
خلیج فارس )واحد تجاری نهایی گروه( فعالیت می نماید. 
امام خمینی – منطقه  نشانی مرکز اصلی شرکت بندر 
ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 است. شرکت در 
راستای مصوبه شورای اقتصاد در سال 13۷۷ و با هدف 
سهامدار  و  گردیده  تأسیس   PET / PTA طرح  ایجاد 
است.  بوده  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  آن  اصلی 
توسعه  چهارم  برنامه  قانون   ۷ ماده  "ج"  بند  اجرای  در 
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
و مصوبه ۶881۷/ت 3۷908 مورخ 138۶/05/01 هیئت 
محترم وزیران مبنی بر واگذاری سهام شرکت، براساس 
خصوصی  سازمان   1389 سال  مابین  فی  قراردادهای 
سازی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی 10 درصد سهام 
متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به 30 شرکت 
گردیده  منتقل  استانها  عدالت  سهام  گذاری  سرمایه 
است. همچنین در سال 1389 باقیمانده سهام شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی )معادل ۷5 درصد سهام شرکت( 
صنایع  شرکت  به  الذکر  فوق  اهداف  نهایی  فرآیند  در 
است.  شده  واگذار  )هلدینگ(  فارس  خلیج  پتروشیمی 
شرکت در تاریخ 1398/12/1۷ در فرابورس ایران پذیرفته 

شده است. 
فعالیت اصلی 

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارتست 
از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی، 
تحقیقات،  نگهداشت،  و  تعمیرات  نوسازی،  توسعه، 
آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره به منظور تولید، 
بازاریابی، فروش، صدور محصوالت پتروشیمی، ذخیره، 
پتروشیمیایی،  و  شیمیایی  مواد  کلیه  تبدیل  و  واردات 
فرآورده های فرعی، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع 
و  تولید  فعالیتهای  کلیه  انجام  و  غیره  و  دستی  پایین 
مستقیم  بطور  که  مهندسی  و  فنی  بازرگانی،  صنعتی، 
یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور است. فعالیت 
تولیدی شرکت از 1383 آغاز گردیده و براساس پروانه 
حال  در   1385/05/22 مورخ   0۶-103۷5 برداری  بهره 
 ۷1 ظرفیت  در   1400 سال  در  شرکت  می باشد.  تولید 
واقعی  تولید  تن  مقدار 1.1۶3  به  اسمی  درصد ظرفیت 
 دست یافته است و میزان فروش در سال جاری به مقدار 

594 هزار تن می باشد.

شگویا ۱۲۵۰ ریال به ازای هر سهم سود تقسیم کرد

صورت وضعیت مالی

1400/12/29
)تجدید ارائه شده(

1399/12/30
دارایی ها

دارایی های غیرجاری
33.458.1۷832.۷3۷.339دارایی های ثابت مشهود

20.4۶923.350دارایی های نامشهود
855.004۷۷2.88۶سرمایه گذاری های بلند مدت

842.۷321.024.429دریافتنی های بلند مدت
35.1۷۶.38334.558.004جمع دارایی های غیرجاری

دارایی های جاری
5.2۷۶.۶۷42.۶۷۷.309پیش پرداخت ها

19.۶02.8۶110.980.01۷موجودی مواد و کاال
8.440.5۶۶۶.410.584دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

1.000.0000سرمایه گذاری های کوتاه مدت
44.3۶2.83521.۷39.984موجودی نقد

۷8.۶82.93۶41.80۷.894جمع دارایی های جاری
113.859.319۷۶.3۶5.898جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها
حقوق مالکانه

23.95۷.۶۶۶23.59۷.۶۶۶سرمایه
2.395.۷۶۶1.993.020اندوخته قانونی

32.۷18.05918.۷۶9.۶95سود انباشته
)2.238.۷8۶()3.۷91.912(سهام خزانه

55.2۷9.5۷942.481.595جمع حقوق مالکانه
بدهی ها

بدهی های غیرجاری
1.842.4551.339.8۷۶ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1.842.4551.339.8۷۶جمع بدهی های غیرجاری
بدهی های جاری

3۶.238.25813.833.2۶9پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
12.454.490۷.300.444مالیات پرداختنی

129۶4۷5۶.199سود سهام پرداختنی
۷.914.89011.354.515پیش دریافت ها

5۶.۷3۷.28532.544.42۷جمع بدهی های جاری
58.5۷9.۷4033.884.303جمع بدهی ها

113.859.319۷۶.3۶5.898جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت سود و زیان

سال منتهی به 1400/12/29شرح
)میلیون ریال(

32.844.404سود )زیان( خالص
18.۷۶9.۶95سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

0تعدیالت سنواتی
18.۷۶9.۶95سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

)18.492.384(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(
0تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

2۷۷.311سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
)910(انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سهام

33.120.805سود قابل تخصیص
)402.۷4۶(انتقال به اندوخته قانونی

0انتقال به سایر اندوخته ها
32.۷18.059سود )زیان( انباشته پایان دوره

)29.94۷.083(سود سهام مصوب )مجمع سال جاری(
2.۷۷0.9۷۶سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات مجمع(

1.3۷1سود )زیان( خالص هر سهم – ریال
1.250سود نقدی هر سهم )ریال(

23.95۷.۶۶۶سرمایه

ترکیب سهامداران
درصد مالکیتتعداد سهاماسامی سهامداران

    0%1000شرکت پتروشیمی بندر امام
    0%1000شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

    0%1000شرکت فجر انرژی خلیج فارس
    0%1000شرکت توسعه نفت گاز صبا کارون

۷.29%189۶95۶521شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استانها
11.25%2۶9523۶425شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

  11.4%2۷321۶۶۶۶۷شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
52.8۶%12۶۶3089۷2۷شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

83.43%1998۷453340جمع

اعضای هیات مدیره
موظف / غیرموظفسمتنام نماینده عضو حقوقینام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

موظفنایب رئیس هیئت مدیرهسیدرضا قاسمی شهریصنایع پتروشیم خلیج فارس
غیرموظفرئیس هیئت مدیرهمحمدقلی یونسیمدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

موظفعضو هیئت مدیرهفریدون افشاریفجر انرژی خلیج فارس
غیرموظفعضو هیئت مدیرهسعید مسعودی زادهپتروشیمی بندر امام

غیرموظفعضو هیئت مدیرهسید علی اکرمیتوسعه نفت و گاز صبا کارون

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

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به واجدین شرایط واگذار نماید.
مورخ   شنبه  روز  از  مناقصه  اسناد  دریافت   : اسناد  دريافت   محل  و  مهلت 
1401/04/04  لغايت پنجشنبه مورخ  1401/04/11 از طريق درگاه سامانه تداركات 

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

نمایند. 
نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1401/04/04

نوبت 2 : روزنامه عصر اقتصاد 1401/04/05

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

 دوم(
 نوبت

(

 اداره کل فرودگاه های استان فارس

1- مناقصه گزار :  شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی 10101889201  و کد اقتصادی 
411331678477  به نشانی : استان خوزستان -شهرستان اهواز – حد فاصل سه راه تپه و پل 
برومی - روبروی شهرک صنعتی شماره 4 ) شهرک صنعتی  شهید سلیمانی (  _ تدارکات و عملیات 

کاال شرکت گاز استان خوزستان -  واحد تدارکات – اتاق 201   تلفن : 06134199958
2- موضوع فراخوان : مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ) فشرده (  خرید شیر اطمینان و جعبه 
فرمان دهنده مربوط به تقاضای شماره 3059800142-3059800143-3059800144 از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان   2001093377000068
3-  نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا  
IR 230100004001123304022404  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 
بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و 
سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین 
شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق 
مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد.   
4-  تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران :  حداکثر 14 روز بعد از تاریخ 

انتشار آگهی نوبت دوم     
5- تاریخ توزیع اسناد: پس از بررسی مدارک و اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده واصله از سوی 

مناقصه گران و انجام ارزیابی، اسناد مناقصه بین شرکتهای واجد شرایط توزیع خواهد شد. 
از تولید کنندگان موجود در  6- تامین کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران میبایست الزاماً 

وندورلیست شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت ، خرید کاالی ایرانی می باشد.
7-  نامه آخرین تغییرات آن شرکت بهمراه اعالم آمادگی وذکر شناسه ملی حقوقی وارائه 

کدپستی و تلفن تماس الزامی است . 
8- ارائه مدارک و فرم های استعالم ارزیابی تکمیل شده از سوی مناقصه گران هیچگونه حقی را 

جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
9- مناقصه گزار مختار است در مرحله اول با 2 پاکت "ج" و درمرحله دوم با تنها 1 پاکت "ج" 

نسبت به گشایش پاکات اقدام نماید .     
10- خرید اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500،000 ریال  
واریز  غیرقابل استرداد به شماره حساب شبا IR 230100004001123304022404 و شناسه 
351123357292690840000000002007 بنام خزانه  بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان 
قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق  سامانه ستاد درزمان 

مهلت اسناد به آدرس اینترنتی WWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.
11- فیش/رسید پرداخت مبلغ 500/000  ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ) ردیف 3 آگهی( 

به همراه پاکت الف  به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد.
آدرس به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  مناقصه  برگزاری  مراحل   -12 

  WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند.  
13- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

    اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021-41934 
    دفتر ثبت نام 88969737- 85193768 -021

انتشار نوبت اول : 1401/04/04          نوبت دوم : 1401/04/05   روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

شناسه : 1339566  ))  آگهی فراخوان مناقصه عمومی - فشرده  (( )تجدید مناقصه (
شرکت  ملی گاز ایران )) یک مرحله ای -  نوبت دوم  (( 

شرکت گاز استان خوزستان

معــاون مالــی و ســرمایه انســانی چادرملــو بــا اشــاره به 
فــوالد کشــور  ایــن شــرکت معدنــی و صنعتــی  نقــش 
خاطرنشــان کرد که  چادرملو در ســال های اخیر، با در 
اختیــار داشــتن زنجیــره کامــل فــوالد از معدن تــا تولید 
شــمش، عملکــردی مطلوب در این صنعت اســتراتژیک 
داشــته اســت. واحد فوالدســازی این شــرکت در ســال 
1400 توانســت بیــش از ظرفیــت اســمی و بــه میــزان 
یــک میلیــون و 54 هــزار تن فــوالد تولید کنــد. عالوه بر 
ایــن، در ســال گذشــته یــک میلیــون و 364 هــزار تــن 
آهــن اســفنجی، 3 میلیــون و 809 هزار تن گندله و 12 
میلیون و 186 هزار تن کنســانتره ســنگ آهن نیز تولید 

کرده است. 
و  معــدن  هفتــه  مناســبت  بــه  آذرین فــر  فرهــاد 
صنعــت در گفت وگویــی در خصوص پیامدهای ناشــی از 
چالش های تأمین انرژی تصریح کرد: اگرچه چادرملو در 
کنار خط لوله گاز سراســری کشــور قرار دارد و برق مورد 
نیــاز واحدهــای معدنــی و صنعتــی شــرکت نیــز از ســوی 
نیروگاه ها  اختصاصی شــرکت تامین می شود، اما  قطعی 
گاز در فصل زمســتان منجر به از دســت دادن 150 هزار 

تن فوالد در این واحد صنعتی شد . 
او افزود: طرح اصالح و آزادسازی نرخ انرژی که از 
اوخر سال گذشته برای صنایع کشور اعمال شده است، 
موجــب افزایــش هزینه هــا شــد و تبعاتــی بــرای شــرکت 
معدنــی و صنعتــی  چادرملــو به همراه داشــت. در ســال  
1399 ســهم هزینه هــای انــرژی از کل بهــای تمام شــده 
درآمدهــای عملیاتــی شــرکت معدنــی و صنعتی چادرملو 
برابــر بــا 3 و 6 دهــم درصــد بــوده اســت، امــا در ســال 

1400، با افزایش نرخ حامل های انرژی، سهم 
هزینه هــای انــرژی از کل هزینه های تولید به 
حــدود 10 درصــد افزایــش یافــت کــه تاثیــرات 
تمام شــده  بهــای  افزایــش هزینه هــا در  ایــن 
محصوالت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
کامالً مشــهود است، ضمن اینکه آزادسازی و 
اصــالح نرخ حامل های انرژی نیز، با اثرگذاری 
بــر بهــای تمام شــده کاالی ساخته شــده، توان 
در  را  فــوالدی  محصــوالت  رقابت پذیــری 
بازارهــای بین المللــی کاهــش داده اســت. در 
این سال، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 
چادرملو 180 هزار و 289 میلیارد ریال  بوده 
بــا ســال 1399 رشــدی 90  کــه در مقایســه 

درصدی داشته است. 
معاون مالی و ســرمایه انسانی چادرملو 
در خصــوص تدابیــر ایــن شــرکت بــرای گذر از 
بحران انرژی گفت: شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملــو، بــا توجــه بــه نقش اثرگــذار خود در 
صنعــت فــوالد، همواره به دنبال بهینه ســازی 
مصــرف انــرژی در صنعــت فوالد بوده اســت. 
بــه همیــن منظــور برنامه هایــی بــرای کاهــش 
مصــرف آب در واحدهــای تولیــد اجــرا شــد و 
هم اکنــون در واحــد فوالدســازی شــرکت، بــه 
ازای هــر تــن فــوالد، کمتــر از یک متــر مکعب 
آب مصرف می شــود. در واقع شــرکت معدنی 
و صنعتــی چادرملــو، بــا وجــود ســرمایه گذاری 

برای شیرین ســازی و انتقال آب خلیج فارس 
بــه مجتمع صنعتی خــود در اردکان یزد لیکن 
)روش  نویــن  فناوری هــای  از  بهره گیــری  بــا 
بــه  مصرفــی  آب  بازگردانــدن  (و  هات شــارژ 
چرخه تولید، توانســته اســت؛ آب مصرفی در 
صنعــت خــود را بــه حداقل برســاند. در زمینه 
رفع چالش های موجود در تامین برق نیز این 
شرکت، با احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی 
با ظرفیت 500 مگاوات و نیروگاه خورشــیدی 
بــا ظرفیــت ده مــگاوات در اردکان یزد، تالش 
کــرد عــالوه بــر تامین بــرق مورد نیــاز خود که 
را در  مــازاد آن  مــگاوات اســت؛  حــدود 180 
اختیــار شــبکه سراســری برق قــرار دهد، ولی 
متاسفانه همچنان مشمول برنامه زمان بندی 

قطع برق شده است.
توجــه  بــا   : افــزود  ادامــه  در  آذرین فــر 
اجــرای طرح هایــی مبتنی بــر افزایش ظرفیت 
تولید که در دستور کار چادرملو است ، برای 
ساخت 2  واحد نیروگاه 546 مگاواتی سیکل 
ترکیبی ، یک نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی 
و 2 نیــروگاه دیگــر 10 مگاواتــی  برنامه ریــزی 
کرده ایــم کــه مجمــوع تولید بــرق نیروگاه های 
ایــن شــرکت بــه هــزار و 712 مــگاوات خواهد 

رسید.
مجمــوع،  در  گفــت:  پایــان  در  او 
صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت  سیاســت گذاری 

تولید بیش از 18 میلیون و 400 هزار تن محصوالت فوالد در چادرملو
چادرملو همواره مبتنی بر خلق ارزش و رفع مشکالت 
و چالش هــای صنعــت، خصوصــا در حــوزه انرژی بوده 

اســت و چنانچــه برنامه ریزی هــا بــرای محدودیت های 
انــرژی صنایــع طبــق طرح از پیش  تعیین شــده باشــد، 

می توان بخشی از خسارت های ناشی از قطع ناگهانی 
آن ها را به حداقل رساند.
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آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنایع و معادن بصیر شرکت سهامی 
خاص به شـماره ثبت 475808 و شناسـه ملی 14005091908 به اسـتناد 
صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1400/10/26 تصمیمـات 
ذیـل اتخـاذ شـد : ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان شـرکت طـی دوره مالـی 
منتهـی بـه 1400/06/31 بـه تصویـب رسـید . مؤسسـه حسابرسـی هـادی 
حسـاب تهـران بـه شـماره ثبـت 15010 و شناسـه ملـی 10100556857 بـه 
عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین 
رسـیدگی به شـماره ثبت 19554 و شناسـه ملی 10103013428 به عنوان 
روزنامـه  گردیدنـد.  انتخـاب  مالـی  یـک سـال  مـدت  بـه  علی البـدل  بـازرس 
عصـر اقتصـاد بـه عنـوان روزنامـه کثیراالنتشـار جهت درج آگهی های رسـمی 

شـرکت انتخـاب گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1341355(

آگهی تغییرات شـرکت گروه مهندسـین مشـاور پژوهشـگران بصیر سـهامی 
بـه   14007882224 ملـی  شناسـه  و   532475 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص 
 1400/10/28 مـورخ  سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : - مؤسسـه حسابرسـی هـادی حسـاب تهـران 
مؤسسـه  و  اصلـی  بـازرس  عنـوان  بـه   10100556857 ملـی  شناسـه  بـه 
ملـی  شناسـه  بـه  رسـیدگی  نویـن  آرمـان  مدیریـت  خدمـات  و  حسابرسـی 
مالـی  سـال  یـک  مـدت  بـه  علی البـدل  بـازرس  عنـوان  بـه   10103013428
انتخـاب گردیدنـد. -ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان شـرکت بـرای دوره مالـی 
منتهـی بـه 1400/06/31 بـه تصویـب رسـید. - روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر 

اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن شـد .

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1341356(

آگهـی تغییـرات شـرکت طـرح و تولیـد کریـچ ایـده بنیـان شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره 
ثبـت 572013 و شناسـه ملـی 14009755500 بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 
1401/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : آقای عباس قنبری به شـماره ملی 3801208095 
به سـمت رییس هیات مدیره آقای سـید شـاهین نوربخش به شـماره ملی 0067382835 
به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای کیانوش غریب پور به شماره ملی 3732306993 
بـه سـمت عضـو هیـات مدیـره آقـای محمدرضـا مـددی نـژاد بـه شـماره ملـی 0012344303 به 
سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال انتخـاب گردیدنـد. کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور 
شـرکت بـا امضـاء مدیرعامـل و یکـی از اعضـای هیـات مدیـره متفقـا همراه با مهر شـرکت و در 
صورت غیاب مدیرعامل توسط دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ، و 
اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا و یا یکی از اعضای هیات مدیره منفردا همراه 
با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مرکز اصلی شرکت به: استان مرکزی ، شهرستان زرندیه ، 
بخش مرکزی ، دهستان رودشور ، آبادی شهرصنعتی مامونیه ، محله شهر صنعتی مامونیه 
، بلوار صنعت ، خیابان بیسـت ویکم ، پالک 1519 ، قطعهF620 ، طبقه همکف کد پسـتی 

3941891519 انتقـال یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)1341359(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور ایرانیان

به شماره ثبت 564738 و شناسه ملی 14009416498
بدیـن وسـیله از کلیـه سـهامداران دعـوت مـی گـردد بـا توجـه بـه موعـد فـرا رسـیدن برگزاری مجمع سـالیانه 
شـرکت بـر اسـاس اساسـنامه ومفـاد قانـون جـاری، مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت در صبـح روز 
سه شـنبه سـاعت 10 مـورخ 1401/04/21درمحـل آدرس دفتـر شـرکت بـه نشـانی : تهـران خیابـان گانـدی 
نبـش خیابـان هشـتم سـاختمان مرواریـد پـاک 60 طبقـه سـوم واحـد 10 تشـکیل مـی گردد،حضـور بهـم 
رسـانند. دستورجلسـه : 1- ارائـه گـزارش هیئـت مدیـره و بـازرس 2- بررسـی و تصویـب صـورت هـای مالـی 
سال1400 3- انتخاب بازرس برای سال 1401 4- بررسی و تصویب بودجه سال 1401 5- تعیین خط مشی 
و رونـد فعالیـت شـرکت 6- پیشـنهاد ارائـه راه کار بـرای جـذب اعضـای جدیـد توضیحـات :  الف( درصورتیکه 
هریک از اعضا نتوانند در مجمع فوق حضور یابند می توانند جهت استفاده از حق خود و اعمال رای در 
مجمع به یک نماینده تام االختیار واگذار نمایند )حداکثر 10% سرمایه شرکت(. ب(زمان اخذ وکالتنامه ها 
و صـدور برگـه حضـور درمجمـع از اول وقـت اداری روز شـنبه 1401/04/18 تـا آخـر سـاعت اداری همـان روز 
خواهد بود و محل آن به آدرس تهران خیابان گاندی – نبش خیابان هشتم ساختمان مروارید پالک 60 
طبقـه سـوم واحـد 10 مـی باشـد ارائـه کارت ملـی درصـورت داشـتن وکالتنامـه و اصـل آن الزامـی می باشـد.

 ج(یادآوری می گردد این مجمع با حضور اکثریت اعضاء )نصف+1(رسمیت می یابد.تصمیماتی که درآن 
اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء نافذ و معتبر خواهد بود)اعم از حاضرو غائب یا مخالف(.

رئیس هیئت مدیره – برومند چهار آیین

آگهی مفقودی
سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودروی سـواری پـژو 206 بـه شـماره 
 NAAP03ED5CJ شاسـی  شـماره  و   14191005409 موتـور 
575134 و شماره انتظامی ۷۳5د56-ایران 96 مفقود گردیده از 

درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای یونس تکمه داشی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 3 
همدان برابر وارده شـماره 007921 مورخه 1401/03/29 مدعی اسـت که سـند مالکیت 
پالک 15082 فرعی تفکیک و مجزی شده از 19 اصلی واقع در حومه بخش دو همدان 
به شماره مسلسل 869285 و شماره دفتر الکترونیکی 139920326034009829 به 
علت نامعلوم مفقود گردیده و برابر سـند 162394 بیع شـرط می باشـد. لذا به اسـتناد 
تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بدیـن وسـیله آگهـی مـی شـود تـا هر 
کسـی مدعی انجام معامله و یا وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد از تاریخ انتشـار 
ایـن آگهـی طـی مـدت 10 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل 
سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه، اعتـراض خـود را کتبـاً تسـلیم نمایـد در صـورت انقضـاء 
مـدت واخواهـی و نرسـیدن اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض چنانچه اصل سـند مالکیت 
ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. مراتب بر 

اسـاس آخرین اطالعات سیسـتم جامع امالک تهیه و گزارش شـده اسـت.
م الف 549 شناسه 1341881

حمید سلگی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 شهرستان همدان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم مریـم قیاسـوند بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر دفترخانـه 8 
همدان برابر وارده شماره 10684/1401 مورخ 1401/3/23مدعی است که سند مالکیت 
از ششـدانگ پـاک 10/9462/60303 واقـع در حومـه بخـش یـک همـدان بـه شـماره 
مسلسـل 035478 سـری الف شـماره دفتر اماک الکترونیک 140020326001016940 
بنـام خانـم مریـم قیاسـوند )مالـک( بـه علـت جابجایـی منـزل مفقـود گردیده و برابر سـند 
رهنـی شـماره 113372 مـورخ  1400/10/26 تنظیمـی دفترخانـه 8 همـدان نـزد بانـک 
پارسـیان در رهن می باشـد، لذا به اسـتناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبـت بدیـن وسـیله آگهـی مـی شـود تـا هـر کسـی مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند 
مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 10 روز بـه اداره ثبـت 
اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه، اعتـراض 
خـود را کتبـاً تسـلیم نمایـد در صـورت انقضـاء مـدت واخواهی و نرسـیدن اعتـراض و یا در 
صـورت اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیـت ارائـه نگـردد سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام 
متقاضی صادر و تسـلیم خواهد شـد. مراتب بر اسـاس آخرین اطاعات سیسـتم جامع 
تهیـه و گـزارش شـده اسـت.                                    م الـف 550 شناسـه 1341941

ناحیه یک – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان از طرف فریدون رحمانی

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 1913 فرعی از 2 - اصلی
نظـر بـه اینکـه تحدیـد حـدود عمومـی ششـدانگ یـک قطعه زمین قسـمتی از نهر متروکه 
به شـماره پالک 1913 فرعی از 2- اصلی واقع در قلعه نو گرمسـار به مسـاحت 52/65 
متـر مربـع بـه نـام خانـم میتـرا صادقـی فرزنـد محمد به علت عدم حضـور متقاضی انجام 
نگردیـده و نامبـرده در اجـرا قسـمت اخیـر مـاده 15 قانـون ثبـت درخواسـت انتشـار آگهی 
تحدید حدود اختصاصی نموده است لذا تحدید حدود اختصاصی ملک موصوف در روز 
یکشـنبه مـورخ 1401/04/26 از سـاعت8/30 صبـح در محـل انجـام خواهـد شـد . بدیـن 
وسـیله از متقاضـی و کلیـه صاحبـان امـالک مجـاور طبـق مـاده 14 قانـون ثبـت دعوت می 
شـود کـه در وقـت مقـرر در محـل حضـور بهـم رسـانند . واخواهـی مجاوریـن نسـبت بـه 
حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسـه تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شـد. ضمنا معترض مکلف اسـت طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانـون تعییـن تکلیـف پرونـده هـای معتـرض ثبتـی مصـوب 73/2/25 و مـاده 86 آییـن 
نامـه اجرایـی ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت ، دادخواسـت 

خـود را بـه مرجـع قضایـی محـل تسـلیم دارد و اال حـق او سـاقط خواهـد شـد. 
1340270                      تاریخ انتشار: 1401/04/05
 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلوئی

آگهـی تغییـرات صنـدوق سـرمایه گـذاری گنجینـه داریـوش بـه شـماره ثبـت 48189 و شناسـه ملی 
14008624882 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه مورخ 1401/02/27 ومجوز 
شـماره 105391/122مورخ 1401/03/10 سـازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شـد:  
صورت هـای مالـی سـاالنه صنـدوق بـرای دوره مالـی منتهـی بـه 1400/12/29 بـه تصویـب رسـید.  
موسسـه حسابرسـی رازدار بـا شناسـه ملـی بـه عنـوان حسـابرس صنـدوق بـرای سـال مالـی منتهی 
بـه 1401/12/29 انتخـاب گردیـد . روزنامـه عصراقتصـاد بـه عنـوان روزنامـه کثیراالنتشـار صنـدوق 

انتخـاب گردید. 

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1341393(

مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم با ظرفیت 
۴۷ هزار مترمکعب با ۲۰ درصد پیشرفت با هدف باال 
بــردن ســطح بهداشــت عمومی، جلوگیــری از آلودگی 
آب هــای زیرزمینــی، بهبــود وضعیــت زیســت محیطی 
شــهر ایــالم و تامیــن بخشــی از نیازهــای کشــاورزی و 
صنعتــی در صــورت تامیــن اعتبار تا پایان ســال جاری 

تکمیل می شود و به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرنگار عصر اقتصاد، سیستم تصفیه 
فاضــاب، بخشــی از یــک واحــد صنعتــی اســت کــه در 
فرآینــد تولیــدی خــود فاضــاب ایجــاد می کنــد. وجــود 
سیســتم تصفیــه فاضــاب بــه منظــور رعایــت ایمنــی 
و همچنیــن مقــررات ضــروری اســت. عــاوه بــر ایــن، 
سیســتم تصفیــه فاضــاب امــکان اســتفاده مجــدد از 
فاضــاب را بــرای تاسیســات فراهــم مــی آورد و از ایــن 
طریق به حفظ ســامتی انســان و محیط زیست کمک 

می کند.
بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت و کمبود منابــع آب ، 
تصفیــه فاضــاب و اســتفاده مجــدد از آن مــی توانــد 
گامــی موثــر بــه منظــور کاهــش مصــرف آب و حفــظ 
منابع آبی باشــد، تامین شــرایط بهداشتی برای زندگی 
مــردم،  پــاک نگهداشــتن محیــط زیســت و بازیابــی و 
استفاده مجدد از فاضاب از مهم ترین اهداف تصفیه 

فاضاب هستند.
داشتن سیسستم فاضاب مناسب در ایام یکی 
از مطالبات اصلی، قدیمی و به حق مردم استان بوده، 
امــا بــه دالیــل گوناگــون تاکنون بــه طور کامــل اجرایی 

نشده است.
حتــی بــا وجــود توســعه و رشــد زیرســاخت های 
شــهری در بیشــتر مناطــق کشــور هنــوز شــهرهایی در 
استان ایام هستند که سیستم دفع فاضاب آن ها به 
شیوه سنتی و با استفاده از حفر چاه انجام می شود.

آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه 
فاضالب شهری در ایالم از سال ۹۷

فــاز دوم عملیــات اجرایــی توســعه فاضاب شــهر 
ایــام ســال ۹۷ و بــا حضــور مســئوالن وقــت بــا اعتبار 
۴۳۰ میلیارد ریال بر زمین زده شد و مقرر شد که در 

مدت زمان ۳۳ ماه ساخته می شود.
تکمیــل ایــن پــروژه، جمعیــت ۱۵۰ هــزار نفــر را 
تحــت پوشــش عمران شــهری قــرار می دهــد و ظرفیت 
آن ۲۳ هــزار متــر مکعــب در شــبانه روز اســت ، در 
مجمــوع پــس از تکمیــل فــاز دوم تصفیه خانــه ایام با 
احتســاب فاز اول ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را با ظرفیت 
۴۶ هزار مترمکعب در شبانه روز پوشش می دهد، این 
طرح بعد از بهره برداری فاضاب جمع آوری شــده را از 

الگون دهی به لجن فعال تبدیل می کند.
بــا ایــن اوصــاف طــرح تکمیــل و ارتقــا و افزایــش 
افزایــش  بــه  توجــه  ایام بــا  شــهر  ظرفیت فاضــاب 
جمعیت شهری و مشکات زیست محیطی و همچنین 
ظرفیــت کافــی نداشــتن تصفیه خانه فاضاب شــهر در 
دســتور کار شــرکت آب و فاضــاب اســتان ایــام قــرار 

گرفت.
در اجــرای ایــن طــرح سیســتم تصفیــه از هوادهی 
گسترده و زمان ماند در حوضچه های آرامش به سیستم 
از پیشــرفته ترین سیســتم های  لجــن فعــال کــه یکــی 

تصفیه خانه فاضاب است تغییر خواهد کرد.
در ایــن روش بــا احــداث تانک هــای هــوازی و بی 
هــوازی در الگون هــای هوادهی بخــش قابل توجهی از 
مواد آلی از جمله کربن، نیترات و فســفات موجود در 
فاضــاب حــذف و باعــث بــاال رفتن شــاخص های مورد 
نظر سازمان محیط زیست در خصوص پساب خروجی 

خواهد شد.
فرآینــد تصفیــه فاضــاب در مــدول دوم تصفیــه 
کامل بیولوژیکی به روش لجن فعال آ دو او با قابلیت 

حذف نیتروژن و فسفر اجرا شده است.

پیشرفت ۲۰ درصدی مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب ایالم

بنا به گفته مسئوالن ذی ربط، به دلیل تخصیص 
نیافتن اعتبار، پیشرفت فیزیکی این پروژه  ۲۰درصدی 
بــوده اســت که بــا پیگیریهای بعمل آمــده طرح مذکور 
جــزو طرح هــای اولویــت دار در کشــور مطــرح شــده و 
در جریــان ســفر ریاســت محتــرم جمهــوری بــه اســتان 
مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال )در ۳ سهم وزارت نیرو، بنیاد 
مســتضعفان و ســتاد اجرایــی فرمان امــام)ره(( به این 

پروژه اختصاص پیدا کرد.
تاکنــون و بــرای اجــرای ایــن پــروژه ۴۶۴ کیلومتــر 
شــبکه و بخش اعظم ســاختمان ارتقا شبکه اجرا شده 

است.
در مجمــوع ۶۳ کیلومتــر شــبکه ایــن پــروژه باقی 
مانــده اســت کــه تمــام  تاش شــرکت آبفای اســتان بر 
این اســت در صورت تامین اعتبارات الزم پروژه ارتقاء 
تصفیــه خانــه فاضاب شــهر ایام تا پایان ســال جاری 

به بهره برداری برسد.

استاندار: عملیات تصفیه خانه 
فاضالب شهر ایالم تسریع شود

استاندار ایام در دیدار اخیر خود با رئیس آب 
و فاضاب کشــور خواستار تسریع در اجرای عملیات 
تصفیه خانــه فاضــاب شــهر ایــام و تکمیــل این طرح 
شــد و گفــت: کــه ایــن پــروژه مهــم بایــد در کمتریــن 
زمــان ممکــن تکمیــل و بــه بهره بــرداری  برســد که در 
این دیدار رییس آب و فاضاب کشور هم دستورات 
الزم بــرای تکمیــل و به بهره برداری این طرح را صادر 

کردند.

پروژه ارتقای تصفیه خانه فاضالب 
شهر ایالم امسال به بهره برداری 

می رسد
و  آب  شــرکت  توســعه  و  بهره بــرداری  معــاون 
فاضــاب ایــام گفت: یکی از اولویت های مهم شــرکت 
آب و فاضــاب شــهری اســتان ایــام احــداث تصفیــه 
خانه و فراهم کردن شرایط بازگشت آب مصرفی برای 

بهره برداری مجدد است.
محمــد پیربــاوه بیان کرد: تکمیل شــبکه فاضاب 
بــرای پوشــش کامــل شــهر ایــام یــک مطالبــه جــدی و 
عمومــی اســت و شــرکت آبفــا اســتان ایــام نیــز بــرای 
اجــرای مطلــوب و درصــد باالیــی از ایــن طرح بــا تامین 
اعتبــارات مــورد نیاز، اهتمامی جدی و تاشــی مســتمر 

دارد.
او اضافــه کــرد: افزایش ظرفیت تصفیه خانه های 
اســتان ایام در راســتای بهره برداری مجدد از آب های 
مصرفــی بــه عنــوان یــک برنامــه اصلــی در دســتور کار 

شرکت آب وفاضاب شهری استان ایام قرار دارد.
و  آب  شــرکت  توســعه  و  بهره بــرداری  معــاون 
فاضــاب ایام یادآور شــد: این طــرح یکی از طرح های 
مهــم اســتان ایام اســت که بــا هدف باال بردن ســطح 
آب هــای  آلودگــی  از  جلوگیــری  عمومــی،  بهداشــت 
زیرزمینی، بهبود وضعیت زیســت محیطی شــهر ایام 
نیازهــای کشــاورزی و  از  تامیــن بخشــی  و همچنیــن 

صنعتی اجرا خواهد شد .
پیربــاوه افــزود: تمــام عملیات اجــرای این طرح از 
ســوی متخصصان و کارشناســان داخلی و بومی انجام 
خواهــد شــد و بــرگ زرینــی بــر افتخــارات کشــورمان  

خواهد افزود.
او یــادآور شــد: بــا توجــه بــه اینکــه نــوع فراینــد 
سیســتم ارتقــا از نــوع سیســتم »انوکســیک« بــوده، 
کــه یــک مرحلــه پیشــرفته تصفیــه فاضــاب اســت، بــا 
بهره برداری از این پروژه، مشــکات زیســت محیطی از 
جملــه بــو و آالینده هــای فســفر و نیتــرات از فاضــاب 

حذف خواهد شد.
این مســئول بیان کرد: درصددیم با ارتقاء ســطح 
کیفی پساب با استفاده مجدد در حوزه آبیاری فضای 
ســبز و حوزه آبیاری کشــاورزی بخشــی از نیازهای آبی 

منطقه را برطرف کنیم.

خبـــــــــــــــــر

رئیــس اتــاق بازرگانــی اهــواز با اشــاره بــه اینکه 
قالــب  در  عــراق  تجــاری  هیات هــای  پذیــرش 
شناسایی نیازمندی های منطقه ای کشور ضروری 
توانمندی هــای  صحیــح  معرفــی  گفــت:  اســت، 
تولیدی، صنعتی و اقتصادی استان های مختلف 
ایــران بــه تجــار و بازرگانــان عراقــی بــه افزایــش 

سهم ایران در بازار عراق منجر می شود.
بــه  خبرنــگاران  جمــع  در  عمــوری  شــها 
اتــاق بازرگانــی  نشســت هم اندیشــی بــا رئیــس 
نجــف بــه منظور توســعه تجارت خارجــی ایران و 
افزایــش میــزان صــادرات به عراق اشــاره و اظهار 
کــرد: اســتان خوزســتان بیشــترین طول مــرزی با 
کشــور عــراق را دارد و عــاوه بــر ایــن از ۲ مــرز 

تجاری با این کشور برخوردار است.
او ادامه  داد: حجم معامات تجاری با عراق 
در مقایســه بــا گذشــته روند کاهشــی پیــدا کرده 
بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت کــه توانمندی هــای 
بخش هــای مختلف اقتصادی ایران در زمینه های 
صنعتــی، کشــاورزی، حمــل و نقــل و ... بیــش از 
پیــش بــه فعــاالن اقتصادی کشــور عــراق معرفی 

شوند.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اهــواز بــا تاکیــد بــر 
اینکــه اتاق بازرگانی اهواز در تاش اســت تا این 
توانمندی هــا را بصــورت میدانــی و کاربردی تــر به 

جامعه بخش خصوصی کشور عراق معرفی کند، 
گفت: یکی از کاربردی ترین روش های ممکن در 
ایــن زمینــه را می توان پذیــرش هیات های تجاری 

دانست.
ابتــدا  زمینــه  ایــن  در  اضافه کــرد:  عمــوری 
بــا روســای اتاق هــای بازرگانــی اســتانهای عــراق 
نشســت های کارشناســی بــرای شناســایی نیازها 
انجــام می شــود و ســپس بــا همــکاری اتاق هــای 
بازرگانــی ایــران، برابــر بــا درخواســت های ارائــه 
شده به پذیرش هیات های تجاری از کشور عراق 

اقدام می شود.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــورهای عربســتان 
ســعودی و ترکیــه در حــال تــاش بــرای افزایــش 
ســهم خود در بازار عراق هســتند، گفت: به طور 
قطــع تامیــن کاالهــای مــورد نیاز عــراق از ایران با 
هزینه کمتری به مصرف کنندگان عرضه می شود 
و عــاوه بــر ایــن به رونــق تولید و رشــد اقتصادی 

کشورمان منجر شود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اهــواز یادآور شــد: با 
همــکاری مشــترکی کــه بیــن اتاق هــای بازرگانــی 
بازرگانــان  می گیــرد،  صــورت  عــراق(  و  )ایــران 
توانمند و دارای اهلیت تجاری به یکدیگر معرفی 
می شــوند کــه ایــن موضــوع، کاهــش اختافــات 

تجاری بین ۲ طرف را در پی دارد.

عمــوری با اشــاره به نتایــج مذاکرات صورت 
گرفتــه بــا رئیس اتاق بازرگانی نجف ادامه  داد: با 
توافق هــای صــورت گرفتــه، طی هفته هــای آینده 
هیــات تجــاری بلندپایــه ای از تجــار ایــن منطقــه 
عــراق وارد کشــورمان خواهنــد شــد تا بر اســاس 
ظرفیت های اقتصادی مناطق مختلف کشورمان، 

شاهد انعقاد توافق های تجاری خوبی باشیم.
برنامه ریزی هــای  بــا  برابــر  اضافه کــرد:  او 
صــورت گرفتــه، زمینــه حضــور روســای اتاق هــای 
بازرگانی استانهای کشور عراق همزمان با حضور 

هیات های تجاری در ایران فراهم خواهد شد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اهــواز همچنیــن بــا 

اشــاره به اینکه رایزن بازرگانی جمهوری اســامی 
در بغــداد نیــز در انجــام برنامه ریزی هــای مربــوط 
بــه پذیــرش ایــن هیات هــای تجــاری تخصصــی با 
اتــاق بازرگانــی اهــواز همــکاری دارد، گفــت: باید 
توجه داشــت کــه حضور هیات هــای تجاری عراق 
در ایــران بــه پشــتیبانی مطلــوب بــرای فعالیــت 
واحدهــای تولیــدی ایــران و همچنین رونق بخش 
تجاری در مرزهای خوزستان تبدیل خواهند شد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، کشــورهای عمــان 
اعــزام  بــرای  رســمی  صــورت  بــه  نیــز  ســوریه  و 
هیات هــای تجــاری بــه اســتان خوزســتان و دیگــر 

مناطق ایران اعام آمادگی کرده اند.

تور صنعتی نشســت اعضای خوشــه بسته بندی 
 )SPX(خرمای ســراوان و نظــام پیمانکاری فرعی
و  سیســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت 
بلوچســتان با رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند 

برگزار شد.
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
سیســتان و بلوچســتان در گفت وگــو بــا ایســنا 
گفــت: بــا هــدف هــم افزایــی و ارائــه راهکارهای 
الزم بــرای امــکان صادرات محصــوالت واحدهای 
تولیــدی مســتقر در شــهرک ها و نواحــی صنعتی 
کشــور  بــه  صنعتــی  تــور  قالــب  در  اســتان 
هندوســتان، نشســت اعضای خوشه بسته بندی 
 )SPX( خرمای ســراوان و نظام پیمانــکاری فرعی

سیســتان و بلوچســتان بــا رئیــس اتــاق بازرگانی 
ایــران و هنــد در دفتــر اتاق بازرگانی مشــترک دو 

کشور برگزار شد.
علیرضا راشــکی اظهار کرد: در این نشست 
بــا موافقــت رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و هنــد 
مقــرر شــد صنعتگــران و تولیدکننــدگان مســتقر 
و  سیســتان  صنعتــی  نواحــی  و  شــهرک ها  در 
پرســش های  و  نیازمندی هــا  کلیــه  بلوچســتان، 
بــازار  خــود را دربــاره شناســایی و ظرفیت هــای 
کشــور هند بــه دبیرخانه اتاق بازرگانی ارســال و 
در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ کارشناسی خود 

را دریافت کنند.
او خاطرنشــان کرد: در صورت فراهم شــدن 

نمایشــگاه های  برگــزاری  زمــان  در  الزم  شــرایط 
بین المللــی در کشــور هندوســتان ، تــور صنعتــی 
مدیــران   ، گــذاران  ســرمایه  حضــور  بــا  خارجــی 
واحدهای تولیدی و اعضای خوشه های کسب وکار 
مســتقر در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان 

سیستان و بلوچستان برگزار شود.
شــهرک های  شــرکت  هیات مدیــره  رئیــس 
شــد:  یــادآور  بلوچســتان  و  سیســتان  صنعتــی 
تــور صنعتــی بازدیــد  از دیگــر اهــداف برگــزاری 
ســراوان  خرمــای  بســته بندی  خوشــه  اعضــای 
در   )SPX( اســتان  فرعــی  پیمانــکاری  نظــام  و 
بیســت و نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنایــع 
کشــاورزی، مــواد غذایــی، ماشــین آالت و صنایــع 

وابسته، معرفی محصوالت و برندسازی کاالهای 
واحدهای تولیدی مســتقر در شهرک ها و نواحی 
صنعتــی اســتان و آشــنایی بــا بازارهــای هــدف 

صادراتی است.
راشــکی خاطرنشــان کرد: اســتان سیستان 
و بلوچســتان بــا دارا بــودن ۳۰شــهرک و ناحیــه 
صنعتــی و رنگین کمانی از محصوالت و کاالهای 
و  شــهرک ها  در  مســتقر  تولیــدی  واحد هــای 
نواحــی صنعتــی اســتان می توانــد بــا اســتفاده از 
ظرفیت هایی چون دسترســی به سواحل مکران، 
دریــای عمــان و دارا بــودن مرزهــای طوالنــی بــا 
کشــورهای افغانســتان و پاکســتان نقش موثری 

در اشتغال و توسعه شرق کشور ایفا کند.

رئیــس کل دادگســتری اســتان تهــران از احیــا ۴۵ 
واحــد تولیــدی و صنعتــی راکــد اســتان تهــران بــا 
حمایت این اداره در راســتای اجرای سیاســت های 

دستگاه قضا در سال گذشته خبر داد.
در  مهــر  القاضــی  علــی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ســخنرانی پیــش از خطبه هــای نمازجمعــه هفتــه 
ایــن  احیــای  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  شــهرری  گذشــته 
واحدهــای تولیــدی ۴ هــزار و ۴۷۹ نفر به محل کار 
خود بازگشتند، افزود: دستگاه قضا با تمام توان و 
ظرفیت از واحدهای تولیدی، صنعتی و شرکت های 
دانش بنیان که مهیای تولید و کار هســتند حمایت 

می کند.
او اظهــار کــرد: در دوره جدیــد ریاســت قــوه 
قضاییــه برنامــه تحولــی مهم و اساســی در دســتور 
کار قــرار گرفتــه اســت کــه مردمی ســازی  و حضور 
مســئوالن و دســت اندرکاران دســتگاه قضا در بین 
مــردم از مهم تریــن برنامه هــا بــرای رســیدگی و حل 

مشکات شهروندان است.
ایــن مســئول اضافــه کرد: رئیس قــوه قضاییه 

بــا حضــور در مجتمع هــای قضایــی پای حــرف مردم 
می نشــیند و مطالبــات آنــان را بررســی و دســتور 
رســیدگی صادر می کند، بنابراین امروز هیچ فردی 
برای دسترسی به مسئوالن و مدیران دستگاه قضا 

با مانع روبه رو نخواهد بود.
القاضی مهر اعام کرد: از آغاز دوره ریاســت 
از  نفــر  هــزار   ۵۶ از  بیــش  قضاییــه  قوقــه  جدیــد 
هموطنــان بــا مدیــران و مســئوالن دســتگاه قضــا 
ماقــات چهــره بــه چهره داشــتند که ســهم اســتان 
تهران از این ماقات ها سه هزار و ۲۴۳ نفر است.
او بــا اشــاره بــه کاهش ۱۲ درصــدی پرونده ها 
در دادگســتری اســتان تهــران طــی ســال گذشــته 
خاطرنشــان کــرد: کاهــش اطالــه دادرســی و کوتــاه 
کــردن زمــان رســیدگی در محاکــم قضایــی از دیگــر 
برنامه هــای تحولــی قوه قضاییه اســت که در ســال 
گذشــته ۲۱۵ هــزار پرونــده در دادگســتری اســتان 

تهران با صلح و سازش مختومه شد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان تهــران اضافــه 
کــرد: ســال گذشــته ۱۵۱ شــعبه صلــح و ســازش در 

نقــاط مختلف اســتان تهران ایجــاد کردیم و در این 
مــدت پرونده هــای منتهــی بــه صلــح و ســازش ۴۶ 

درصد رشد نشان می دهد.
القاضــی مهــر اظهــار داشــت: در دوره جدیــد 
مدیریــت قــوه قضاییه ۳ هــزار و ۳۱۶ زندانی دارای 
شــرایط با کمک مددکاران و شــوراهای حل اختاف 
بــه آغــوش خانــوده بازگشــتند و همچنیــن در ایــن 
مــدت ۵۱ پرونــده قصــاص حل و فصل شــد که این 

تعداد افراد از چوبه دار نجات یافتند.
او مبــارزه بــا فســاد و برخــورد قاطع با دســت 
انــدازان بــه بیت المــال از دیگر برنامه های دســتگاه 
قضــا برشــمرد و افــزود: در ایــن راســتا هــزار و ۲۰۰ 

پرونده با موضوع جرائم اقتصادی رسیدگی شد.
ایــن مســئول تاکیــد کــرد: بــا کمــک دولــت و 
مجلــس شــورای اســامی گلوگاه هــای فســاد ر ابــه 
حداقــل می رســانیم و در همیــن راســتا از ۳ هــزار 
انبــار مســتقل اســتان تهران بــا هــدف جلوگیری از 
احتکار کاال انجام و همچنین ۵ هزار و ۶۴۱ بازدید 
از زندانهای این اســتان از ســوی قاضی و مســئوالن 

دادگستری انجام شد.
القاضــی بــا اشــاره بــه هفتــه قــوه قضاییــه و 
گرامی داشــت شــهید بهشــتی یــادآور شــد: شــهید 
مظلوم بهشتی نقش مهمی در پایه ریزی و ساختار 
نظــام جمهــوری اســامی به ویــژه در تدویــن قانــون 
اساســی داشت و در نظام مندی قوه قضاییه نقش 
بــی بدیلــی ایفــا کــرد و ایــن هفته فرصت مناســبی 
اســت کــه عملکرد دســتگاه قضــا و اقدامــات انجام 

شده در کمک به مردم اعام کنیم.
به مناســبت هفته قوه قضاییه میز خدمت با 
حضور کارشناســان و قضات دادگستری شهرستان 
ری در مصــای ایــن شــهر )محــل اقامــه نمازجمعه( 
برپاشــد و مــردم بــا مراجعــه بــه ایــن کارشناســان 
مســائل و مشــکات خــود را مطــرح و راهــکار بــرای 

حل آنها از سوی قضات ارایه شد.
هفتم تیر مصادف با سالروز شهادت آیت هللا 
بهشــتی و ۷۲ تــن از یارانــش اســت و اول تا هفتم 
بــه همیــن مناســبت »هفتــه قــوه قضاییــه«  تیــر 

نامگذاری شده است.

تصفیه خانه فاضالب ایالم در مسیر 
اجرایی شدن

احیای ۴۵ واحد تولیدی راکد تهران در سال گذشته 

معرفی محصوالت صنعتی سیستان و بلوچستان به بازرگانان هندوستان

افزایش سهم ایران در بازار عراق با معرفی صحیح 
صنایع داخلی 
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در شرایطی که تورم عمومی متاثر از تغییر 
قیمت کاالهای اساســی از ۵۲ درصد عبور کرد، 
میــزان رشــد ســالیانه قیمــت مســکن در شــهر 
تهــران ۲۶ درصــد بــود کــه دقیقــا نصــف میــزان 

افزایش تورم محسوب می شود.
از  پــس  بــازار مســکن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
یــک دوره رکود یک ســاله در اردیبهشــت امســال 
بــه تحــرک رســید. رشــد ۱۶۶ درصــدی  مقــداری 
معامــات شــهر تهــران نشــان دهنده تــاش برای 
حفــظ ســرمایه از طریق خرید ملــک بود. با توجه 
قیمــت  تغییــر  و  موجــود  اقتصــادی  شــرایط  بــه 
کاالهای اساســی، مســکن بــه عنوان یــک دارایی 
بــه  را  ســرگردان  ســرمایه های  از  بخشــی  امــن، 

سمت خود جذب کرد.
اردیبهشــت امســال ۱۰ هــزار و ۴۹۰ معامله 
مسکن در شهر تهران منعقد شد که در مقایسه 
بــا فروردیــن ســال جاری ۲۰۶ درصد و نســبت به 
افزایــش  اردیبهشــت ســال گذشــته ۱۶۶ درصــد 
یافــت. متوســط قیمــت هــم ۳۶ میلیــون و ۳۵۰ 
هــزار تومــان در هــر متــر مربــع شــد کــه افزایــش 
۲۶ درصــدی را نســبت بــه ســال گذشــته به ثبت 

رســاند. در مقایســه بــا فروردیــن امســال هم ۶.۱ 
درصــد رشــد کرد. ایــن افزایــش غافلگیرکننده در 
شــرایطی رخ داد کــه طی یک ســال اخیــر بازار به 
لحــاظ حجم معامات و قیمت در آرامش نســبی 

قرار گرفته بود.
از جمله عوامل رکود بازار مســکن در ســال 
گذشــته می تــوان بــه قــرار گرفتــن در مقطــع قبل 
و بعــد از انتخابــات، انتظــار بــرای احیــای برجام و 
افــت شــدید تــوان متقاضیــان خریــد ملک اشــاره 
کرد. طی بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مسکن حدود 
۶۰۰ درصــد رشــد قیمــت را تجربه کــرده بود و به 
همین لحاظ متقاضیان واقعی توان خرید خود را 
از دســت دادند. پس از آنکه در ســال ۱۴۰۰ بازار 
ملک به رکود رسید پیش بینی می شد که دستکم 

این رکود ۱۰ تا ۱۲ فصل باقی بماند.
اما تحرک نســبی بازار در اردیبهشــت سال 
جــاری از عوامــل متعــددی نشــأت گرفــت؛ اول 
اینکــه بــا تغییــر قیمــت کاالهای اساســی مواجه 
شــدیم کــه مقداری بــه انتظارات تورمی و تاش 
بــرای حفــظ ســرمایه از خریــد دارایی هــای ثابت 
دامن زد. مســاله دیگر اینکه معموال اردیبهشت 

مــاه بــه دلیل نزدیک شــدن بــه پیــک جابه جایی 
و عبــور از مــاه نیمــه تعطیــل فروردیــن، مقطــع 
پررونقــی در بــازار مســکن محســوب می شــود. 
در  کــه  بــود  قیمتــی  افزایــش  عامــل  ســومین 
رکــود  بــه  و  ایجــاد شــد  نهاده هــای ســاختمانی 

ســاخت و ساز دامن زد.
بــر اســاس گزارشــی که مرکــز آمارارایــه داد 
تورم نهاده های ســاختمانی شــهر تهران در ســال 
گذشــته ۵۵ درصد بوده است. نرخ تورم عمومی 
هم در اردیبهشــت امســال به رقم بی ســابقه ۵۲ 
درصــد رســید. مجموع این عوامــل باعث تحریک 
پیشــنهادی،  قیمتهــای  افزایــش  و  تقاضــا  طــرف 
بخصوص برای واحدهای نوســاز در بازار مســکن 

شد.
بــا همــه این تفاســیر قیمت واقعی مســکن 
کاهــش یافتــه اســت. نــرخ رشــد ســالیانه قیمت 
تــورم  کــه  حالــی  در  بــوده،  درصــد   ۲۶ مســکن 
عمومی ۵۲ درصد اعام شد. این نشان می دهد 
پیــدا  افزایــش  مســکن  اســمی  قیمــت  اگرچــه 
کــرده، نرخ رشــد ســالیانه قیمت بــه حدود نصف 
میــزان افزایــش تــورم رســیده و در واقــع قیمــت 

واقعی مســکن کاهش یافته اســت. کارشناســان 
پیش بینــی می کننــد که این وضع در ســال جاری 
ادامه پیدا کند. یعنی ممکن اســت قیمت اســمی 
مســکن با رشــد مواجه شود اما احتماال نرخ رشد 
آن در محــدوده کمتــر از نرخ تورم به حرکت خود 

ادامه خواهد داد.
طــرح  طریــق  از  شــود  موفــق  دولــت  اگــر 
نهضــت ملــی مســکن، عرضه مناســبی را در بازار 
ملــک ایجــاد کنــد، به ایجــاد آرامش در ایــن بازار 
کمــک خواهــد کــرد. البتــه در حــال حاضــر از یک 
میلیــون واحــد هدف گذاری شــده در ســال جاری 
بــه ۹۱ هــزار واحــد تســهیات تعلــق گرفتــه و در 
واقــع می تــوان گفــت: این تعــداد به مرحلــه ای از 
پیشــرفت رســیده که بانک با پرداخت وام به آن 

موافقت کرده است.

تقاضای سرمایه ای مسکن انگیزه 
پیدا کرد

کانــون  رییــس  ـ  مرتضــوی  محمــد  ســید 
بــازار  فعلــی  وضعیــت  تشــریح  در  انبوه ســازان 

پــول  ارزش  کاهــش  گفــت:  ایســنا  بــه  مســکن 
ملــی منجــر بــه ایجاد تــورم می شــود. از آن طرف 
تغییــر قیمــت کاالهــای اساســی را داشــتیم کــه 
روی نــرخ دیگــر کاالهــا اثــر گذاشــت. در کنار آن 
افزایــش دســتمزدها صــورت گرفت و باعث رشــد 
هزینه هــای ســاخت و افزایــش قیمت هــا در بازار 

مسکن شد.
در  گذشــته  ســال  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مجموع بازار مسکن کم رمق بود. علی رغم این که 
کمبود واحدهای مسکونی به صورت یک موضوع 
قطعی توســط مســئوالن و کارشناسان تایید شد 
ولــی بــا توجه به حرکت بازار مســکن در محدوده 
کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمی شد. 
در واقع تقاضای پنهانی را داشــتیم که به شــکل 
ایجــاد شــتاب در اســفند و اردیبهشــت خــود را 
نشان داد و مجددا خریداران مسکن انگیزه ورود 
پیــدا کردند. البته خریدهای ســرمایه ای پررنگ تر 

از مصرفی بود.

افزایش سقف وام، اثرات تورمی 
بر بازار مسکن دارد

مرتضوی اظهار کرد: در اسفند سال گذشته 
۶ درصد و در اردیبهشــت ماه نیز ۶ درصد قیمت 
ایــن  کــرد.  پیــدا  افزایــش  تهــران  شــهر  مســکن 
رشــدهای نگران کننــده در شــرایطی اتفــاق افتــاد 
کــه تــورم عمومی نســبت به ماه قبــل ۳.۵ درصد 
بــود. درواقــع رشــد ماهیانــه قیمــت مســکن بــه 
حدود دو برابر تورم عمومی رسید. همین مساله 
انگاره های مربوط به ثبات ســالیانه بازار مســکن 
را تا حدی زیر ســوال می برد. اگر این روند ادامه 
داشــته باشــد، احتماال دولت مجبور می شود در 
نیمــه دوم ســال بــه ســمت تقویت بخــش تقاضا 
از طریــق افزایــش تســهیات بانکــی بــرود که آن 
هم اثراتی در تشــدید تورم  بخش مســکن ایجاد 

می کند.
مهمتریــن  انبوه ســازان،  کانــون  رئیــس 
شــرایط  در  مســکن  بــازار  کنتــرل  بــرای  راهــکار 
و  دانســت  ســاز  و  ســاخت  افزایــش  را  فعلــی 
توســعه گران  و  انبوه ســازان  ســازندگان،  گفــت: 
بایــد حمایت شــوند تا بــا افزایش تولید مســکن، 
مقــداری تعــادل ایجــاد کنیــم. در کنــار آن طــرح 
نهضــت ملــی مســکن را داشــته باشــیم. تقویــت 
بخش های تولید و عرضه مســکن می تواند فشــار 

تورمی را از بازار مسکن بکاهد.

همینراهمنمیدانستید؟
راضیه حسینی

روزنامــه اعتمــاد: »وزیــر نیرو می گویــد کمبود برق 
داریــم؛ بــرق کشــاورزان و صنعتگــران هــم در بســیاری 
شهرها قطع می شود، اما سخنگوی دولت اعام می کند 

امسال دیگر خبری از جدول خاموشی ها نیست.«
دولــت  ســخنگوی 
از  خبــری  کــرد  اعــام 
خاموشــی ها  جــدول 
بــرق  نگفــت  نیســت. 
شــد.  نخواهــد  قطــع 
دقــت کنیــد. ایــن جمله 
دیگــری  طــور  می توانــد 
هــم معنی شــود. یعنی 
اســت  قــرار  امســال 
به صورت شــگفتانه خاموشــی داشــته باشــیم. از صبح 
خروس خــوان تــا آخــر شــب، منتظــر خاموشــی باشــیم. 
جــدول و اعــام بــرق رفتــن مدلــی از سوســول بازی بــود 
که امسال دیگر نخواهیم داشت. اگر از این جنبه نگاه 
کنیــم حرف هــای وزیــر نیرو با ســخنگوی دولت کاماً در 

یک جهت اند.
احتمــاالً مشــکل مــا این اســت که هنوز بــا ادبیات 
دولــت آشــنا نشــده ایم. مثــاً وقتی می گوینــد چهار قلم 
کاالی اساسی گران می شود منظور شان این نیست که 
باقــی ارزان می ماننــد. یعنــی »ایــن چهار قلــم به عنوان 
نمونــه اعــام شــد. باقــی را برویــد در بــازار ببینیــد. مگر 

خودتان چشم ندارید؟«
یــا وقتــی می گوینــد: »ســرعت اینترنــت نســبت به 

قبل بهتر شده«
 یعنی »سرعت اینترنت نسبت به زمانی که وصل 
شدن اینترنت صدای سوهان روح می داد و تنها وسیله 
ارتباط با دنیای مجازی یاهو مســنجر بود، بهتر شــده.« 

نه این که نسبت به چندماه و سال قبل بهتر شده. 
بــه نظــر می رســد دولتی هــا روی هوش مــان خیلی 
حســاب بــاز کرده انــد و فکر می کنند قســمت های حذف 
شــده از جمله های شــان اضافــی بــوده و خودمــان بایــد 

متوجه قضیه بشویم.
احتمــاالً بعــد از اعــام هــر خبر و واکنــش مردم به 
آن، می گوینــد: »یعنــی همیــن را هــم  نمی دانســتید؟ 

چقدر باید توضیح واضحات بدیم؟«
حــد  در  لطفــاً  می کنیــم  درخواســت  همین جــا  از 
ســواد و درک پاییــن مــا صحبــت کنید تا یــک وقت دچار 
ســوءتفاهم نشــویم. راســتش را بخواهید ما مثل شــما 
باســواد، باتجربــه و مســلط بــه حیطــه کاری نیســتیم. 
لطفــاً خیلی واضح و مشــخص اعام کنیــد. مثاً بگویید 
»مــردم، نــان اصــاً قــرار نیســت یک هــو ده برابــر گــران 
شــود. شــاید نهایتاً مختصری گران شود.« نگویید »نان 
بــه هیچ وجــه گــران نمی شــود.« مــا ســواد خوانــدن این 

مختصرنویسی ها را نداریم. 
خــوراک،  مســکن،  خبرهــای  دور  یــک  بی زحمــت 
پوشــاک و باقی را با شــیوه ســاده اعام کنید تا هم ما و 

هم شما کاماً متوجه شویم اوضاع از چه قرار است.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

عملکــرد  پایــش  و  بودجــه  مرکــز  مدیــرکل 
و  اقدامــات  تشــریح  ضمــن  بهداشــت  وزارت 
بررســی های انجــام شــده در زمینــه تغییــر نظام 
ارزی دارو،  تاکیــد کــرد: بایــد توجه کــرد که فعال 
نمی توان زمان خاصی را برای اجرای طرح تغییر 

نظام ارزی دارو تعیین کرد.
دکتــر ســید جــواد طبائیــان در گفت وگــو بــا 
ایســنا، دربــاره وضــع فعلــی ارز دارو و بحث تغییر 
نظام ارزی دارو، گفت: زمانیکه ارز ترجیحی وجود 
دارد، نــرخ داروهــا و مــواد اولیه ای کــه  با ارز دولتی 
۴۲۰۰ تومانــی از خــارج از کشــور وارد می شــود، 
ارزان تر از تمام کشورهای منطقه است و بر همین 
اســاس یارانه دولت باعث می شــود که این داروها 
با قیمت تمام شــده بســیار کم وارد کشــور شــوند. 
در این میان از ســوی برخی افراد ســودجو یا حتی 
مســتقیما برخــی شــرکت های دارویــی، بخشــی از 
دارویــی کــه وارد می شــود، بــه خــارج از کشــور بــه 
خصــوص کشــورهای عربی حاشــیه خلیــج فارس، 
عراق و ... قاچاق می شــود. حال گاهی این قاچاق 

کشف می شود و گاهی هم کشف نمی شود.
 چالش های ارز ترجیحی؛ از قاچاق معکوس

تا مشکالت ترخیص
وی افزود: در عین حال افرادی هم هستند 
که از کشــورهای همســایه به شــهرهای مرزی ما 

آمــده و دارو می خرنــد. بنابرایــن بجای اینکه دارو 
را از کشــور خودشــان تهیــه کننــد، آن را از ایــران 
تهیــه کــرده و درایــن مــوارد، یارانــه دارو بــه جــای 
اینکــه بــه مــردم ایــران برســد، بــه بیمــاران ســایر 

کشورها تعلق می گیرد.
طبائیان با بیان اینکه چالش دیگر در حوزه 
ارز ترجیحــی بحــث تخصیــص آن اســت،  گفــت: 
وقتــی ارز دولتــی داده می شــود، معمــوال گرایش 
بــه ایجــاد مفســده در آن وجــود دارد. بــر همیــن 
اســاس وقتی ارز چند نرخی باشد، افراد حقیقی 
و حقوقــی بــه هــر حربه ای تــاش می کنند که ارز 
دولتــی ارزان را دریافــت کننــد. بــا ایــن حــال  از 
اســتراتژیک  کاالهــای  جــزو  دارو  کــه  آنجایــی 
اســت،   وزارت بهداشــت مجبــور بــه تامیــن آن 
بــرای بیمــاران اســت. حــال وقتــی ارز دولتــی بــه 
شــرکت ها تخصیــص داده می شــود، امــکان بروز 
این مفســده وجود دارد که آیا تمام ارز را تبدیل 
بــه دارو کرده انــد و دارو را بــا کیفیــت و کمیــت 
خوبــی وارد کشــور کرده انــد یا خیــر. البته در این 
زمینه نظارت هایی انجام می شــود،   اما هنوز هم 

اشکاالتی در این حوزه وجود دارد.
طرح تغییر نظام ارزی دارو

وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس مطــرح شــد 
کــه یارانــه ای کــه به ارز داده می شــود، مســتقیما 

بــه مصرف کننده داده شــود که شــامل بیماران و 
افرادی هستند که از کاالهای اساسی ارزبر دارو 
و تجهیــزات پزشــکی اســتفاده می کننــد. بــر ایــن 
اســاس مطــرح شــد کــه ارز تک نرخی شــده و ارز 
۴۲۰۰ تومانی در دارو هم حذف شــود؛ به طوری 
کــه مابه التفــاوت ارز ۴۲۰۰ تومانــی تا ارز نیمایی 
به صورت ریالی به بیمه ها پرداخت شود و بیمه 
سطح پوشش دارو یا تجهیزات پزشکی را افزایش 
دهد تا جایی که پرداختی مردم تغییری نکند؛ به 
طوری که ســال گذشــته اگر بیماری دارویی را ۱۰ 
هــزار تومان می خرید، امســال هــم آن را ۱۰ هزار 
تومــان بخرد، اما مابه التفاوت این پول را بیمه ها 
بــه داروخانه یا شــرکت واردکننــده ای که آن دارو 

را با ارز آزاد وارد کرده،  پرداخت کند.
طبائیــان گفــت: در ایــن صــورت دیگــر نــرخ 
واقعــی دارو ۱۰ هــزار تومان نیســت، بلکه ممکن 
اســت ۵۰ یــا ۶۰ هــزار تومــان شــود و ایــن نرخ با 
نرخ تمام دنیا و کشورهای همسایه ما برابر شده 
و دیگــر حالــت قاچــاق معکــوس وجــود نخواهــد 
داشــت. در عیــن حال یکی دیگــر از مزایای تغییر 
و  داخلــی  تولیــد  از  حمایــت  دارو،  ارزی  نظــام 
توســعه صنعــت داروســازی کشــور اســت. وقتــی 
ارز ترجیحــی باشــد، شــرکت ها دائمــا در انتظــار 
بهداشــت  وزارت  تاییــد  و  تخصیــص  دریافــت، 

بــرای ارز ترجیحــی هســتند و در بانــک مرکــزی 
هــم مدت هــا بــرای تامیــن ارز منتظــر می ماننــد، 
در حالــی کــه اگــر ایــن ارز را خودشــان به صورت 
آزاد و نیمایــی تامیــن کننــد، واردات زودتــر انجام 
شــده و صنعــت داروســازی مــا زودتــر بــه نتیجــه 
می رســد و تولیــد داخلــی افزایــش می یابــد. ایــن 
موضــوع هم باعث می شــود که بــا افزایش تولید 
داخــل، فضــای رقابتی برای صادرات ایجاد شــود. 
همچنین شــفافیت در بخش مالی دارو و درمان 

بهتر می شود.
 چگونگی سهم پرداخت از جیب مردم

در صورت تغییر نظام ارزی دارو
طبائیــان درباره وضعیــت پرداختی مردم در 
صــورت اجــرای ایــن طرح، گفــت: در حــال حاضر 
فرانشیز در قسمت سرپایی بابت دارو و ملزومات 
پزشــکی ۳۰ درصــد اســت. یعنــی فردی کــه بیمار 
می شــود و می خواهــد نســخه ای را از داروخانــه 
بگیــرد، ۳۰ درصــد مبلــغ را خــودش می پــردازد و 
۷۰ درصد آن را بیمه پرداخت می کند. حال وقتی 
قیمت داروها چند برابر شــود، به همین نســبت 
۳۰ درصد پرداختی بیماران هم بیشــتر می شــود 
که البته برای این موضوع فکر شــده که پوشــش 
بیمــه ای داروهــا افزایــش یابــد. بــه عنــوان مثــال 
اگــر در حــوزه ســرپایی اکنــون بیمــه ۷۰ درصــد را 

پوشش می دهد، این ۷۰ درصد را باید بر اساس 
نرخ هــای اســتخراجی افزایش دهنــد و بین ۷۰ تا 
۹۰ درصد اضافه کنند تا رقم کلی پرداختی مردم 
افزایــش نیابــد. در بخــش بســتری هــم در حــال 
حاضر ۹۰ درصد را بیمه ها پوشش می دهند و ۱۰ 
درصــد هــم مردم فرانشــیز پرداخــت می کنند، در 
این قســمت هم ممکن اســت فرانشــیز پرداختی 
مــردم از ۱۰ درصــد هم کمتر شــود تا حجم ریالی 

مبلغ پرداختی بیماران باال نرود.
تشکیل کمیته »بررسی تغییر نظام ارزی 

دارو« از فروردین
وی گفــت: کمیته هــای بررســی اجــرای ایــن 
طــرح در فروردیــن مــاه ایجــاد شــد و گروه هــای 
بایــد  فرآیندهــا  ایــن  اینکــه  دربــاره  تخصصــی 
الکترونیکی باشــد، قیمت داروها بر اســاس نرخ 
قدیم و جدید باشــد، پرداختی بیماران بر اســاس 
نرخ قدیم و جدید اســتخراج شــود، تامین اعتبار 
بیمه ها انجام شود و... بررسی های الزم را انجام 
می دهند. همچنین افرادی هم که تحت پوشش 
بیمــه نبودنــد، شــاید قبا می توانســتند داروها را 
آزاد تهیــه کننــد، امــا اکنون از آنجایــی که نرخ ها 
چند برابر می شــود،   بســیاری از افرادی که تحت 
پوشــش بیمه نیســتند، به سمت بیمه می روند و 

باید این افراد هم تعیین تکلیف شوند..

رئیس ســازمان مــدارس و مراکز غیردولتی 
شــهریه  اعــالم  از  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
کــف  و  ســقف  و  داد  خبــر  غیردولتــی  مــدارس 
شــهریه دریافتــی مصــوب در ســه دوره ابتدایی، 

متوسطه اول و متوسطه دوم را اعالم کرد. 
ایســنا،  بــا  احمــد محمــودزاده در گفت وگــو 
در ایــن بــاره اظهــار کــرد: امســال در نظــر داشــتیم 
رویکردهای تربیتی را در تعیین شهریه مدنظر قرار 
دهیــم، بــه همیــن خاطــر در کنــار آیتم هایــی چون 
امکانات، تجهیزات و فضاهای آموزشی، حدود ۳۵ 
امتیــاز از ۱۰۰ امتیــاز را بــه فعالیت های پرورشــی و 

رویکردهای تربیتی مدارس اختصاص دادیم. 
وی افــزود: امســال »درصــد افزایــش« برای 
شهریه مدارس را اعام نکردیم، بلکه شهریه هر 
مدرسه متناسب با عملکردش افزایش پیدا کرده 
اســت. طبیعتــا اگــر عملکــرد مدرســه ای در ایجاد 
زمینه هــای ســخت افــزاری، امکانــات، تجهیزات و 
نیــروی انســانی مناســب باشــد مشــمول افزایش 
بیشــتری شــده اســت. بــا موسســان در تهــران و 
اســتان ها جلســه داشــتیم و در شــورای نظــارت 
بــه جمــع بنــدی رســیدیم و بــا ســازمان حمایــت 

از مصرف کننــدگان نیــز  طــرح موضــوع شــده و 
شهریه ها نهایی شدند. 

رئیــس ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتی 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه بــر ایــن 
چهــار  ثابــت  مصــوب  شــهریه  کمتریــن  اســاس 
میلیــون تومــان و بیشــترین شــهریه ۳۵ میلیــون 
تومان خواهد بود که در سامانه مشارکت ها برای 
هرمدرســه مشــخص شــده است. ســقف شهریه 
مصــوب بــرای دوره متوســطه دوم، ۳۴ میلیــون 
بــرای دوره متوســطه اول، ۳۳ میلیــون  تومــان، 
تومــان و بــرای دوره ابتدایــی ۲۶ میلیــون و ۸۰۰ 
هزار تومان اســت و شــهریه ای باالتر از رقم اعام 

شده نخواهیم داشت. 
تاکیــد  دیگــر  بــار  داد:  ادامــه  محمــودزاده 
می کنــم که شــهریه اعامی، شــهریه ثابت اســت 
ایــن  البتــه  شــود.  افــزوده  آن  بــه  می توانــد  کــه 
افزایش برای فوق برنامه ها باید از شورای نظارت 
منطقــه و اســتان تاییدیه گرفتــه و مصوبه انجمن 
اولیــاء و مربیــان مدرســه را نیــز داشــته باشــد. 
هزینه هایــی چــون ایاب و ذهــاب، تغذیه و لباس 

فرم جزو شهریه ثابت مدارس نیست.

عالــی  شــورای  در  کارفرمایــان  نماینــده 
کار بــا انتقــاد از تخصیــص نیافتــن بســته های 
حمایتــی وزارت صمــت و تحقــق نیافتــن وعده 
و  قول هــا  علیرغــم  کــرد  اعــالم  کار  وزارت 
وعده هایی که به ما داده شد، تا امروز بسته 
عملی و کارآمدی برای حمایت از بخش تولید 
نکــرده  پیــدا  اختصــاص  اقتصــادی  فعــاالن  و 

است.
اصغــر آهنی هــا در گفت وگــو بــا ایســنا، 
درباره تخصیص بســته حمایتی کارفرمایان که 
قرار بود از ابتدای امسال اختصاص یابد، اظهار 
کرد: بســته های حمایتــی از تولید و کارفرمایان 
کــه وزارت صمــت و وزارت کار قول داده بودند 
در اختیــار کارفرمایــان قــرار داده مــی شــود تــا 
امروز اختصاص نیافته اســت و متاســفانه این 
وزارتخانه ها بیشتر درگیر مشکات جاری خود 

هستند.
وی افــزود: علیرغــم پیگیری ها و مذاکرات 
بســیاری کــه داشــتیم تــا امــروز بســته عملی و 
کارآمــدی بــرای بخش تولید و فعاالن اقتصادی 
تخصیــص پیــدا نکــرده و قول هــا و وعده هایــی 

کــه بــه ما می دهند معموال در زمانی اســت که 
فشــار بــه بخش تولیــد بیاورند و بعــد از مدتی 

فراموش می کنند.

آهنی هــا بــا بیــان اینکــه بســته حمایتــی 
مذکــور شــامل معافیت هــای بیمــه ای، مالیاتــی 
و پیش بینی تســهیات ویژه اســت، اظهار کرد: 
تاکیــد مــا ایــن اســت کــه تولیــد قربانــی نشــود 
چــون ایــن کار منطقی نیســت و تولیدکنندگان 
با سرمایه های ملی کار می کنند ولی متاسفانه 

توجه زیادی به این مساله نمی شود.
رهبــری  معظــم  مقــام  کــرد:  تاکیــد  وی 
همــواره بــر مباحثــی تکیــه می کننــد کــه بــرای 
و محورهایــی  تاکیــدات  و  اســت  مهــم  کشــور 
کــه در خصــوص اهمیــت تولیــد و صنعت بیان 
می فرمایند بر همه مشــخص اســت ولی عدم 

اقدام عملی ما را دچار مشکل کرده است.
ایــن مقــام مســئول کارفرمایــی در پایــان 
اقدام عملی و حمایت واقعی از بخش صنعت 

و تولید کشور را خواستار شد.
بــود بســته حمایتــی  ایــن قــرار  از  پیــش 
کارفرمایان تا پایان اردیبهشــت ماه اباغ شــود 
که معاون اشــتغال وزیر کار اعام کرد: بســته 
تشــویقی کارفرمایان در مراحل پایانی تصویب 

در هیات دولت قرار دارد.

کاهششهرهایزردکرونایی
وافزایششهرهایآبی

آخریــن نقشــه کرونایــی کشــور حاکــی از کاهــش 
شهرهای زرد و افزایش شهرهای آبی است.

بر اساس آخرین بروزرسانی ها در نقشه کرونایی 
کشــور هیچ یک از شــهرهای کشــور در وضعیت قرمز و 
نارنجــی قــرار ندارند. تعداد شــهرهای بــا وضعیت زرد از 
۱۰۶ شــهر به ۹۱ شــهر کاهش پیدا کرد، همچنین تعداد 
شــهرهای بــا وضعیــت آبی از ۳۴۳ شــهر به ۳۵۷ شــهر 

افزایش پیدا کرده است.

واکسنیادآورکرونادرسال
۱۴۰۱تزریقمیشود

ســخنگوی ســتاد ملــی کرونا با تاکید بــر مصوبات 
یــادآور  از تزریــق دوز  ایــن ســتاد  جلســه روزگذشــته 

واکسن کرونا در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس شــیراوژن ســخنگوی ســتاد 
ملی کرونا  دررشــته تویتی مصوبات نشســت روزشــنبه 

چهارم فروردین  را تشریح کرد.
شیراوژن  نوشت، مصوبات جلسه روزشنبه ستاد 

ملی کرونا به شرح زیر بود:
۱- تقدیــر ویــژه و تشــکر صمیمانــه از پزشــکان و 
پرســتاران عزیز کشــورمان؛ ما مدیون زحمات پرســتاران 

و پزشکان هستیم.
۲- یک جلوه مهم این قدردانی، پرداخت مطالبات 
بیمارستان هاســت.  و  پزشــکان  پرســتاران،  و معوقــات 
ســازمان  و  ریاســت جمهــوری  دفتــر  بهداشــت،  وزارت 

برنامه و بودجه پیگیری کنند.
۳- توصیــه موکــد بــه اســتفاده از ماســک و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در اماکن مسقف شلوغ، پرتردد 
و پر ازدحام، وســایل نقلیه عمومی و بیمارســتان ها. در 
شــهرهای زرد و آبــی )فعــا همــه شــهرهای کشــور(، در 
سایر اماکن )بخصوص فضاهای باز( الزامی به استفاده 

از ماسک وجود ندارد.
۴- توصیه اکید بر تزریق یک نوبت واکســن یادآور 
ســال ۱۴۰۱ در کلیــه گــروه های ســنی باالتر از ۱۲ ســال 
کــه ۶ مــاه از آخریــن نوبت تزریق واکسن شــان گذشــته 
است. مانند واکسن های آنفلوآنزای هر ساله و اینکه تا 
اواســط تابســتان جاری هم تزریق شــود. در این صورت 
ســطح ایمنــی جامعــه در آســتانه ســال تحصیلی، ســفر  

اربعین و آغاز فصل پاییز به سطح خوبی می رسد.

»شهریه« مدارس غیردولتی 
اعالم شد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: بسته 
حمایتی کارفرمایان وعده ای بیش نبود

 بازار مسکن
نصف تورم رشد کرد

تشکیل کمیته »بررسی تغییر نظام ارزی دارو« 
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