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شهید بهشتی: هیچ نوع تبعیضی  بین انسان ها

با فهم قرآن از اسالم سازگار  نیست

ممنوعیت واردات طالی روسیه از سوی 
آمریکا،کانادا، انگلیس و ژاپن

بهشتی  شهیددکتر 
تبعیــض  نــوع  هــر 

ارزشــی  نظــام  در 
جامعه را با فهم ارایه 
شــده قــرآن از اســام 

ناسازگار می داند.
در  مومنــی  فرشــاد 
بزرگداشــت  مراســم 
شــهید دکتر بهشــتی در 
موسســه دین و اقتصاد 
ایــن  نــگاه  توضیــح  در 
گفــت:  بزرگــوار  شــهید 
روش  ارکان  از  یکــی 

شناختی آقای بهشتی 
این است که مخاطب 
فقــط  قــرآن  پیــام 
مسلمان ها نیستند 
مخاطــب پیام قرآن 
مطلق ناس است. 
یعنی همه انسان 
هــا در همــه زمان 
همــه  در  و  هــا 

مکان ها. 
گــزارش  بــه 

عصــر  روزنامــه 
فرشــاد  اقتصــاد 

کــه دربخــش  مومنــی 
دیگری از ســخنان خود 

تاکیــد  مراســم  ایــن  در 
کــرد: چــون مکــرر آیاتی در 

قرآن با این مضمون هست، 
از  مانــده  جــا  بــه  کارهــای  در 

بزرگتریــن اســام شناســانی مــی 
بینیم که همه در این مورد با شهید 

بهشــتی متفــق القــول هســتند، امــا رمز 
امتیــاز و مزیــت شــهید بهشــتی این اســت که 

بــه اینجــا متوقــف نمی شــود. مــی فرمایند اگرخطــاب قرآن 
اینگونــه اســت داللــت روش شــناختی آن چیســت؟ و بعــد 
این اســتنتاج را طرح می کنند که ما باید اســام و قرآن را 
به گونه ای بفهمیم و به شــکلی تبلیغ کنیم که هر انســان 

منصف غیرمسلمانی هم آنرا بپذیرد. 
وی در ادامــه افــزود: اگــر شــما اندیشــه 
های شهید بهشتی را به صورت یک منظومه 
تصــور کنیــد، آنوقــت میبیند که چطــور تمام 
اجــزا و ارکانــش بــا یکدیگــر ســازگارند. آقــای 
بهشتی استدالل هایی منحصر به فرد دارند. 
در کتــاب شــناخت اســام مــی فرماینــد کــه 
چــون مخاطــب پیــام قران مطلق ناس اســت 
پس حق را هم برای مطلق ناس در نظر می 

گیــرد و ایــن گــزاره را بــه ســرعت تبدیــل به بنــدی مفهومی 
می کند. 

رئیس موسســه دین و اقتصاد در ادامه گفت: شــهید 
بهشــتی در جایــی دیگــر مــی فرمایند اســام، نظام ارزشــی 
جامعــه  عادالنــه ای را تحســین مــی کنــد کــه در محیط آن 
بــرای فرصــت رشــد و تکامــل همه انســان ها فراهم اســت. 
یعنــی اگــر ما مثل قاعده فرعون، بیاییــم مردم را تیکه پاره 
کنیــم و بــرای بعضــی حــق قائــل بشــویم و بــرای بعضی هــا 
نباشــیم و این تبعیض را چه میان مســلمان ها قائل شویم 
و چــه میــان انســان هــا؛ بــا فهمی کــه قرآن از اســام به ما 
می دهد سازگار نیست. ما باید برای انسان به ماهو انسان 

حق قائل باشیم. 
دکتــر مومنــی افــزود: دکتــر بهشــتی از ایــن دریچــه 
توضیحــات بدیــع و منحصر به فردی را مطرح کردند، راجع 
به اینکه اگر بپذیریم این جامعه انسانی به همت و دانایی 
مســلمان ها بخواهــد بقــا و اعتاء پیدا کنــد؛ الزمه اش این 
اســت کــه ســاختار نهــادی و آنچــه کــه بــه نــام دیــن ترویج 
می شــود، به جای اینکه مشــوق ســتیز و حذف باشد، باید 

مشــوق همکاری باشد. وقتی شما از این 
دریچــه نــگاه می کنیــد، یــک زمــان بــه مثابــه 
پدیــده ای مــدرن اســت کــه از ســوی یــک اســام 
شــناس بــا ســطح باالی صاحیــت علمی بــا در حیطه 
اســام شــده اســت و از زاویــه ای دیگــر آگاهــی منحصر به 
فــردی اســت کــه به عنــوان عضــوی از جامعــه جهانی طرح 
می شــود.  وی در ادامــه گفــت: شــهید بهشــتی بــه شــکلی 
کم نظیر مســئله ســازمان یابی را به عنوان مهمترین ابزار 
برای بقا و برای بالندگی و توســعه توضیح میدهد. عبارت 
کــم نظیــر را به کار می بــرم، چون نمیخوام 
بــی احتیاطــی کــرده و بگویم بــی نظیر؛ زیرا 
در بیــن آنچــه کــه مــن خوندم چــه در علوم 
سیاســی بــه مناســبت بحثی کــه در ادبیات 
توســعه  و  بــه ســازماندهی  راجــع  توســعه 
وجــود دارد و چــه آنچــه کــه در بیــن اســام 
شــناس هــا مطــرح شــده و مطالعــه کــردم؛ 
حقیقتــا میخواهــم بگویــم کــه ایــن توصیف 

کم نظیر است. 
فرشــاد مومنــی در ادامــه گفــت: بعــد در همیــن جــا 
ایشــان عنوان می کند که حزب مبنای هنجاری میخواهد. 
االن می بینیم که خیلی از افراد در محاوره خطاب به هم 
عنوان می کنند که چرا یک حزب درست نمی کنید، یا چه 
بســاطی در ایران درســت شــده به نام حزب و چه کارهایی 
در لــوای آن انجــام می شــود. آقای بهشــتی این ایده تقدم 
ارزش ها در ســازمان را مطرح کردند. بعد در آنجا توضیح 
مــی دهنــد اگــر قــادر بــه ارایه یک فهــم روشــمند از عدالت 
نباشــید نمی توانید یک جامعه مبتنی بر همکاری ســازمان 

بدهید.
عضــو هیات علمی دانشــگاه عامــه طباطبایی افزود: 
واقعــاً شــگفت انگیز اســت بحث آقای بهشــتی در اســلوب 
روش شناختی شــان که یک رکن آن عدالت محوری است. 
در کتاب بانکداری ربا و مسائل مالی در اسام به صراحت 
مــی فرماینــد که اصا نیاز به اســتناد به نــص وجود ندارد، 
هــر چیــزی که به نابرابری یا بی عدالتی بیانجامد قهرا غیر 
اسامی یا ضد اسامی است. یعنی ایشان عدالت محوری 

را در مرتبه شناخت از اسام مطرح می کنند.

صادرات طای روسیه در سال ۲۰۲۱)۱4۰۰( 
حــدود ۱۵ میلیــارد یــورو بوده اســت؛ لندن، 
تحریمهــای  در  توکیــو  و  اوتــاوا  واشــنگتن، 
جدیــدی واردات طــا از روســیه را ممنــوع 

کردند.
وزیــر  نخســت  جانســون«  »بوریــس 
واردات  »تحریــم  اســت:  معتقــد  انگلیــس 
طــا از روســیه منابــع مالــی ایــن کشــور را 

می خشکاند.«
 او در اجــاس گــروه هفــت روز یکشــنبه۲۶ ژوئن )۵ 
تیــر( بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: »ایــن اقدامــات ضربــات 

مســتقیمی به ماشین جنگی پوتین وارد خواهد کرد«. 
اجــاس گــروه هفــت، ســه روز در آلمــان بــه طــول 

می انجامد. 
ایــن  در  نیــز  آمریــکا  رئیس جمهــوری  بایــدن«  »جــو 
هفــت  گــروه  کشــورهای  »مجموعــه  می گویــد:  خصــوص 
واردات طــا از روســیه را به عنــوان منبــع عظیــم صادراتــی  
این کشــورممنوع خواهندکرد و این امر منجر به از دســت 
دادن میلیاردهــا دالر درآمــد بــرای دولــت روســیه خواهــد 
بــود. پوتیــن در این جنگ وحشــیانه منابع مردم روســیه و 
اوکرایــن را بــه هــدر می دهد. او بــرای ماندن خود بر قدرت 
مردم این دو کشــور را تحت فشــار قرار داده اســت. ما باید 
منابع تغذیه مالی رژیم پوتین را بخشکانیم. ما این کار را 

با متحدین خود انجام خواهیم داد«. 

انگلیــس  مقامــات  بــرآورد  براســاس 
طــا یکــی از مهمترین منابع سرشــار درآمد 

روسیه محسوب می شود. 
ارزش صــادرات ایــن فلــز گرانبها برای 
 ۱۵ حــدود   )۱۴۰۰(۲۰۲۱ درســال  روســیه  
اســاس  برایــن  بوده اســت.  یــورو  میلیــارد 
مقامــات انگلیــس برایــن باورنــد بــا اعمــال 
این تحریم بر واردات طا از روسیه، ضربه 
مهمی به تأمین مالی جنگ بر روســیه وارد 

خواهند زد.
درعیــن حــال این تحریم فقط مربوط به طایی اســت 
که از این پس اســتخراج می شــود و طای اســتخراج شــده 

قبلی مشمول آن نیست. 
از آغــاز جنــگ اوکرایــن، انگلســتان در میــان ســایر 
تمامــی  در  را  تحریمهــا  ســخت ترین  غربــی  کشــورهای 
بخش هــای مالــی و نفتــی ضــد روســیه وضــع کرده اســت. 
ایــن تحریم هــا همچنیــن دربــر گیرنــده بســیاری از فعاالن 
شــخصیت  هــزار  از  اعــم  روس  ثروتمنــدان  و  اقتصــادی 

حقیقی و ۱۰۰ شخصیت حقوقی بوده است. 
کشــورهای عضو گــروه ۷ )آمریکا، انگلیس،فرانســه، 
آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا( پس از اجاس ناتو در مادرید  
از روز یکشــنبه ۲۶ ژوئن)۵تیــر( در جنــوب آلمــان بــرای 

برگزاری اجاس گروه ۷ گردهم آمده اند.
منبع: فیگارو
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علی رمضانیان 

پیمان های پولی چند سالی است که در تجارت 
بین الملل مطرح شــده و بیشــتر بین کشورهای 
مخالف دولت امریکا برای از بین بردن هژمونی 
دالر بــر اقتصــاد جهانــی و بیشــتر بــرای دور زدن 
تحریــم هــای امریــکا به آنهــا پرداخته می شــود. 
ایــران هــم کــه در ده ه هــای اخیــر بــا تحریم های 
مختلــف امریــکا طــرف بوده همــواره تاش کرده 
تــا از ایــن ابــزار بهــره ببــرد، امــا در عمــل توفیــق 

چندانــی نداشــته اســت. ایــن در حالــی اســت  کــه همیــن چند 
هفتــه پیــش روســیه اعام کــرد که طی پیمان پولی مناســب با 
چین توانســته تحریم امریکا را خنثی کرده و اثر این تحریم بر 

پول ملی روسیه یعنی روبل از بین ببرد.
علــی صالــح آبــادی، رئیــس کل بانــک مرکــزی پیشــتر، در 
خصوص عملیاتی شدن پیمان های پولی دو یا چندجانبه، گفته 
بود: »انعقاد پیمان های پولی و دو یا چندجانبه و اینکه بتوانیم 
با ارزهای ملی تسویه های خود را انجام دهیم از اهمیت بسیار 
باالیــی برخــوردار اســت و در ایــن زمینــه رایزنی هــای خوبــی بــا 
برخی از کشورها انجام شده و بزودی به یکی از کشورها سفر 

می کنم تا عملیاتی شدن این موضوع را پیگیری کنم.«
ایــن ســخنان بانــک مرکزی در حالی مطرحی می شــود که  
از ســال ۱389 این موضوع در وزارت اقتصاد و دارایی ، صمت 
و بانــک مرکــزی مطرح شــده و حتی قراردادهایــی در این زمینه 
منعقد شــده اســت. در سال ۱389  با راه اندازی مرکز مبادالت 
ارزی، بــه نوعــی بانــک مرکــزی اســتفاده از ارزهــای ملــی را در 
دســتور کار خــود قــرار داد. در دولــت حســن روحانی و از ســال 
۱39۲ بطــور جــدی این مســاله پیگیری شــده و مذاکراتی با ۲۰ 
کشــور جهــان در مورد پیمان های پولی صــورت گرفته که برخی 
از آنهــا بــه امضــای تفاهم نامه منجر شــده اســت و از میان این 
تفاهم نامه هــا ســرانجام دو قــرارداد بــا کشــورهای پاکســتان و 
ترکیــه به امضا رســید که یکی از دو قــرارداد در حوزه »ترتیبات 
بانکــی و پرداخــت« و قــرارداد دیگــر در زمینــه »ســوآپ ارزی« 
بــود. امــا در بلنــد مــدت، نتیجه خاصــی را در بر داشــته و حتی 
بــا کشــورهایی کــه قــرارداد امضــا شــد نیــز دالر همچنــان مورد 
مبادله قرار می گیرد. بهاء الدین هاشمی یکی از مدیران سابق 
بانکی چندی پیش اعام کرده بود که ایران تنها با افغانســتان 

و اقلیم کردستان در سال های 9۵ و 9۶  پیمان 
ارزی داشته و در راستای آن اقدام کرده بود که 

بعدها ان وضعیت نیز تغییر کرد.

پیمان های ارزی جهانی موفق
در حالــی ایــن پــروژه در ایران به نوعی شکســت 
خــورده کــه کشــور چیــن از ســال ۲۰۱۵ بــا 33 
کشــور پیمــان ارزی منعقــد کــرده و حــدود ۲۰ 
درصد از مبادالت تجاری چین با جهان از طریق 
پیــام ارزی دو جانبــه صــورت مــی گیــرد و چیــن توانســته با این 
رخــداد  تقریبــا تمامــی تحریــم هــای احتمالــی امریــکا را خنثــی 
کنــد. عــاوه بــر این 3۵ کشــور جهــان بصورت دو یــا جندجانبه 
پیمــان ارزی داشــته و در راســتای ایــن پیمــان بــا هــم مبــادالت 
تجــاری انجام می دهــد. به عنوان مثال در پیمان های منطقه ای 
مانند پیمان پولی »آسه آن«  کشورهای جنوب شرقی آسیا با 

پیمانهای ارزی مبادله تجاری انجام می دهند.
امــا مهمتریــن کشــوری کــه در هفتــه هــای اخیــر در حوزه 
پیمان ارزی مطرح شــده اســت، کشــور روسیه است که بعد از 
جنگ اوکراین مورد تحریم های مختلفی قرار گرفته است. این 
کشور پیمان ارزی با چین  و چند کشور دیگر منعقد کرده و تا 
این جای کار توانســته اســت عاوه بر خنثی  کردن اثر تحریم، 

ارزش روبل را نیز حفظ کند.

چرا با وجود تورم، کشوری ریال ایران 
را نگهدارد؟

از طــرف دیگــر برخــی از کارشناســان معتقدنــد کــه پیمان هــای 
ارزی ایران با هر کشــوری به ســود کشــور مقابل نیست . یکی 
از دالیــل اصلــی ان تورمــی اســت کــه ایران دچار ان اســت. در 
نــگاه اول ایــن موضــوع بــرای صــادرات مفیــد به نظر می رســد 
امــا کشــور مقابــل هرگــز متقاعــد نخواهــد شــد که ریــال ایران 
را بــرای بلنــد مــدت نــزد خــود نگهــدارد. وقتی با توجــه به تورم 
ســاالنه ۴۰ درصــدی ایــران، ارزش ریــال هــر ســال ۴۰ درصــد 
افــت مــی کنــد، چرا کشــوری بخواهد این ریســک را پذیرفته و  
ریــال ایــران را نــزد خود نگهداشــته و دارایی خود را ســاالنه ۴۰ 
درصــد کاهــش دهــد؟ موضوعی که مســئولین بانکــی ایران به 

ان توجهی ندارند.  

پیمان ارزی عامل واقعی دور زدن 
تحریم ها علیه ایران نیست

اینکــه چیــن و روســیه توانســتند بــا پیمــان ارزی تحریــم امریکا 
را کنــار بزننــد موضــوع قابــل انــکاری نیســت امــا اینکــه آیــا این 
پیمــان ارزی بــرای همــه کشــورها مفیــد خواهــد بود، پاســخش 
منفــی اســت. در خصــوص ایران نیز باید گفت کــه ایران با ۵۷ 
کشــور جهان تعامات تجاری دارد که همه این کشــورها حاضر 
نیستند که با ایران پیمان ارزی امضا کنند. از طرف دیگر ایران 
فروشــنده نفت اســت و دادوســتد در بازار نفت با دالر است و 
کشــورها، توانایــی زیــادی در کنــار گذاشــتن دالر در بــازار نفت 

ندارند؛ لذا ایران با شرایط سختی مواجه خواهد بود. 

منافع ملی کشورها، مهمتر از تنش است
در  ایرانــی  موفــق  کارآفریــن  و  صادرکننــده  جمالــی،  مســعود 
گفت وگــو بــا عصر اقتصاد اظهــار کرد: موضع پیمان ارزی در ده 
ســال گذشــته مطرح بوده اما توفیق چندانی را در پی نداشــته 
است. بین ایران و روسیه، ایران و چین، ایران و ترکیه و ایران 
و پاکســتان ایــن پیمــان ارزی منعقــد شــد، امــا در عمــل شــاهد 
بودیم که چندان کارساز نبوده و منتج به نتیجه ای مفید برای 
کشــور نشــده اســت. علت اصلی این مساله این است که بازار 
ایــران بــرای کشــوری مانند چین، روســیه و ترکیــه چندان بزرگ 
نیست که بتوانند ریسک تنبیه های تحریمی را به جان بخرند. 
جمالــی در ادامــه افــزود: کشــورها بــر اســاس منافــع ملی 
خــود رفتــار کــرده و کیک اقتصاد غرب بســیار بزرگتر و جذاب تر 
از ایــن اســت کــه خــود را دچار تنشــی بــا غرب کننــد. به همین 
دلیــل ممکن اســت کــه ایران در اینده نیز چنــدان در این حوزه 

موفق نباشد.

پیمان های منطقه، مهمترین راه حل است
همانطــور کــه پیشــتر نیــز گفتــه شــد یکــی از عوامــل موفــق در 
پیمانهای ارزی ، پیمان های منطقه اســت، لذا ایران بهتر اســت 
تــا تمــام تــاش خود را معطوف بــه حضــور در پیمانهای منطقه 
ای کند تا بتوان از ان فضا بهره ببر. پیمان های منطقه ای مانند 
بریکس و حتی شانگهای می تواند برای ایران کارساز بوده و در 

نهایت به توفیق در حوزه پیمان ارزی منجر شود.

بانک تسویه حسابهای بین المللی هشدار داد: ضرورت 
کاهش تورم به هر قیمت

غول های انرژی فرانسه دست به دامن مصرف کنندگان شدند

ترجمه: محمود نواب مطلق

در  کــه  بین المللــی  حســابهای  تســویه  بانــک 
حقیقــت به عنــوان بانکی برای بانک های مرکزی 
جهــان محســوب می شــود و بــه آنهــا خدمــات 
می دهــد؛ برایــن بــاور اســت کــه بایــد بــه هــر 
اســاس  برایــن  یابــد.  کاهــش  تــورم  قیمتــی 
ایــن  بــر  بایــد  جهــان همگــی  بانک های مرکــزی 
موضــوع متمرکز شــوند تــا قیمتها کاهــش یابد. 
حتــی اگــر بــه قیمت کاهــش حمایــت از اقتصاد 

تمام شود و درنتیجه رکود اقتصادی حاصل شود.
بانــک تســویه حســابهای بیــن المللــی نگــران مخاطــرات 
فزاینــده افزایــش دســتمزدها بــه منظــور مقابله با تورم اســت. 
امــری کــه مــی توانــد موجــب بــروز مارپیــچ تورمــی شــود. ایــن 
درحالیســت کــه هــم اکنــون نیــز وضعیــت اقتصــادی کشــورها 
بــه دلیــل بدهی هــای ناشــی از بحــران کرونــا بســیار شــکننده 
اســت. بانک تســویه حســابهای بین المللی طی گزارش ســاالنه 
کــرد:  اعــام  خــود  یکشــنبه۲۶ژوئن)۵تیر(  درروز  منتشرشــده 
»خطر بروز رکود تورمی بر اقتصاد جهان سایه انداخته است.« 
بنابرایــن بانکهــای مرکزی موظفند که اجازه ندهند تورم ریشــه 
بدواند و حتی به قیمت رکود اقتصادی، تورم باید کاهش یابد. 
برایــن اســاس بانکهــای مرکــزی جهــان بایــد تــورم را بــا حداقــل 
مخاطره برای رشد اقتصادی کاهش دهند و آنرا در همان نرخ 
پائیــن پایــدار کننــد. عملکــرد آنهــا باید بــدون تأخیــر و قاطعانه 

باشد«.
»اُگوســتَن کاریتِنــس« مدیــرکل بانــک تســویه حســابهای 
بین المللی و رئیس سابق بانک مرکزی مکزیک در این خصوص 

در کنفرانــس خبری خود می گوید: »طبیعتا این 
کاهــش نــرخ تورم باید بــه آرامی صــورت پذیرد. 
الویــت اول همه بانک های مرکــزی در جهان باید 
مبــارزه بــا افزایــش تــورم باشــد تــا از این مســیر 
اقتصــاد جهانــی در وضعیتی با تورم باال مســتقر 

نشود«.
بانک های مرکزی بازگشــت تورم را پس از 
بحــران کرونــا و آغاز مجــدد فعالیتهای اقتصادی 
درگیــری  شــروع  بــا  امــا  می پنداشــتند،  موقتــی 
روسیه و اوکراین افزایش قیمتها تشدید شد و آنها ناچار شدند 
نرخ اصلی بهره خود را افزایش دهند. گرچه بانک مرکزی اروپا 
بنــا دارد ایــن نــرخ را ابتــدا در مــاه جــوالی )اوایل تیر( و ســپس 
ســپتامبر)اوایل شــهریور( افزایش دهد، امــا بانک مرکزی آمریکا 
نــرخ اصلــی بهــره خود را هفته گذشــته به باالتریــن حد خود از 

سال ۱99۴)۱3۷3( تاکنون افزایش داد.
بانک مرکزی آمریــکا روزچهارشــنبه  رئیــس  پــاول«  »ژِروم 
۲۲ژوئــن)اول تیــر( دراین خصوص گفت: »بــا این افزایش نرخ 
احتمــال دارد اقتصــاد دچار رکود شــود گرچــه این امر مورد نظر 

ما نیست«.
بهرحــال بــروز تحــوالت عظیــم در بازارهــای مالــی دور از 
انتظار نیســت. بانک تســویه حســابهای بین المللی که معموال 
در گزارش های ســاالنه خود به بررســی سیاســتهای عمده پولی 
و مشــکات آنهــا می پــردازد در گــزارش امســال خــود بــه دوران 
رکــود تورمــی ســالهای ۱9۷3 )۱3۵۲( و ۱9۷9)۱3۵9( اشــاره 
کرده اســت. درایــن ســالها پس ازبروز ُشــک های نفتــی در اروپا 
تورم باال رفت. در سال ۱9۷3 )۱3۵۲( قیمت نفت ظرف یکماه 

بیــش از دوبرابــر شــد و بــه باالتریــن حــد خــود حتــی بیشــتر از 
قیمت های کنونی رسید. جایگاه نفت در اقتصاد جهانی در آن 

زمان بسیار مهم بود.
تفاوت آنزمان با وضعیت فعلی آنســت که در آن ســال ها 
قبــل از بــروز ُشــک نفتــی تــورم باال بود امــا در حــال حاضر این 
افزایــش تــورم پــس از یــک دوره طوالنــی تــورم پائیــن حاصــل 
شده اســت. بانک تســویه حسابهای بین المللی برنقاط حساس 
و آســیب زننــده دیگــری دروضعیــت کنونــی از جملــه میــزان 
بدهی هــای بخش هــای دولتــی هماننــد بخش هــای خصوصــی 

تأکید کرده است.
افزایــش تــورم ناشــی از جنگ اوکراین درحــال حاضر فقط 
مربوط به نفت نمی شود. بلکه دیگر منابع انرژی، مواداولیه در 
بخــش کشــاورزی، کــود و فلزات را نیــز در پدید آمدن آن نقش 
ایفا می کنند. بنابراین مشکل اصلی بانک های مرکزی در جهان 

پائین آوردن نرخ تورم است.
هــدف بانک مرکــزی اروپا و آمریکا رســیدن به نرخ ۲درصد 
اســت. اما از ســویی دیگر بانک تســویه حســابهای بین المللی 
هشدار داده است که وضعیت کنونی با افزایش اجتناب ناپذیر 
دســتمزدها منجــر بــه بــروز یــک مارپیــچ تورمــی شــود. افزایش 
دســتمزدها بــرای مقابلــه با تورم صــورت می پذیرد امــا خود نیز 
منجر به بروز تورم می شود. »اُگوستَن کاریتِنس« معتقد است: 
»اگــر تــورم باال برای مدت طوالنی ادامه یابد هزینه های کنترل 
آن بســیار بیشــتر خواهــد شــد. مزایــای برنامه هــای بلنــد مدت 
بــرای ثبــات خانوارها و بنگاه های اقتصادی به مراتب بیشــتر از 

هزینه های زیاد برنامه های کوتاه مدت خواهد بود.«
منبع: روزنامه تریبیون

ترجمه: سلیم حیدری

روز  فرانســه  انــرژی  بــزرگ  روســای شــرکت های 
یکشنبه از افراد و شرکت ها خواستند مصرف برق 
را فــوراً محــدود کنند تا برای یک بحــران انرژی در 

آینده آماده شوند.
 Engie )ENGIE.PA(، EDF ارشــد  مدیــران 
نامــه ای  در   )Total )TTEF.PA و   ))EDF.PA
سرگشاده در هفته نامه ژورنال دو دیمانش گفتند: 
"مــا باید بــه طور جمعی برای کاهــش مصرف خود 

کار کنیم تا بتوانیم توانایی مانور را دوباره به دست آوریم."
نامــه امضــا شــده توســط کاتریــن مــک گرگــور از Engie، ژان 
برنــارد لــوی از EDF و پاتریــک پویــان از TotalEnergies به کاهش 
شــدید محموله هــای گاز روســیه و همچنین تولید محــدود برق به 

دلیل مشکات تعمیر و نگهداری اشاره می کند.
الیزابــت بــورن، نخســت وزیــر فرانســه روز 
ذخیــره  تاسیســات  دارد  قصــد  گفــت  پنجشــنبه 
گاز خــود را تــا اوایــل پاییــز پــر کنــد. ســایت های 
ذخیره ســازی گاز کشــور در حــال حاضــر ۵9 درصد 
پر اســت. تهاجم روســیه بــه اوکراین توجــه اروپا را 
بــر اتــکای اروپــا به گاز روســیه معطوف کرده اســت 
و تــاش بــرای یافتــن منابــع انــرژی جایگزیــن را 

برانگیخته است.
رســانه های فرانســوی در ماه مارس )فروردین( گزارش دادند 
کــه پــس از اعــام آمادگــی ایاالت متحــده برای افزایــش تحویل به 
اروپــا، دولــت در حــال مذاکــره بــا TotalEnergies در مورد افزایش 

ظرفیت دریافت LNG است.

مدیــران شــرکت انرژی در نامه خود گفتنــد: »اقدام به موقع 
در ایــن تابســتان بــه ما این امــکان را می دهد که در آغاز زمســتان 
آینده، به ویژه برای حفظ ذخایر گاز خود، آمادگی بیشتری داشته 
باشــیم.« و افزودنــد کــه تــاش بــرای محــدود کــردن مصــرف بایــد 

»فوری جمعی و توده ای باشد.«
آنها به تاش های خود برای یافتن منابع جدید گاز و ساخت 
پایانه گاز طبیعی مایع )LNG( شناور در بندر شمالی له هاور اشاره 

کردند.
فرانسه اخیراً مکانیسم خود برای تنظیم قیمت گاز را تا پایان 
سال تمدید کرده است. این سیستم که در ابتدا تا پایان ژوئن )تیر( 
برنامه ریزی شده بود، به منظور محدود کردن اثرات افزایش قیمت 

انرژی بر قدرت خرید مشتریان است.
منبع: رویترز
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جهان در نقطه اوج 
قیمت های باالست

بانــکتســویهحســابهایبینالمللــی)BIS(هشــدار
دادهاســتکــهجهــاندرنقطــهاوجســقوطبــهدوره
تورمناپایداراستکهدرآنقیمتهایفزایندهتعبیه

شدهوکنترلآندشواراست.
حســاب های  تســویه  بانــک  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بین المللــی در گزارش اقتصادی ســاالنه خود اعالم کرد 
که اقتصادهای پیشرو با ورود به دنیایی مواجه شده اند 
کــه در آن قیمت هــای فزاینــده تعبیــه شــده و کنترل آن 
دشــوار اســت. این بانک از بانک های مرکزی خواست تا 
تالش هــا را بــرای مقابلــه با افزایــش قیمت ها و در عین 

حال محدود کردن تاثیر آن بر رشد افزایش دهند.
آگوســتین کارســتنز، مدیــر کل BIS، گفــت: کلیــد 
بانک هــای مرکــزی ایــن اســت کــه قبــل از اینکــه تــورم 
ریشــه دار شود، ســریع و قاطعانه عمل کنند. بانک های 
و  بریتانیــا  در  جملــه  از  جهــان،  سراســر  در  مرکــزی 
ایاالت متحده، ســال گذشــته امیــدوار بودند که افزایش 
تــورم گــذرا باشــد اما افزایش شــدید قیمت هــا همچنان 
ادامه دارد و سیاســت گذاران پولی را مجبور به افزایش 

سریع نرخ بهره کرده است.
بــر اســاس گــزارش بیــز، بانــک انگلســتان نســبت 
بــه خطــر مارپیــچ قیمــت دســتمزد هشــدار داده اســت 
زیــرا کارگــران برای تعقیــب تورم برای افزایش دســتمزد 
تــالش می کننــد و بــه نوبــه خــود بــر هزینه هــای پیــش 
روی مشــاغل می افزایــد امــا ایــن موسســه هشــدار داد 
که بانک های مرکزی باید مراقب باشــند که به اصطالح 
»فــرود نــرم« را هدف قــرار دهند که در آن اقتصاد کند 

شده و تورم بدون ایجاد رکود کنترل شود.

کاهش ۳۰ درصدی قیمت 
 اقالم میادین میوه و تره بار

با اجرای طرح خرید 
مستقیم از کشاورزان

مدیرعامــلســازمانمیادیــنمیــوهوترهبارشــهرداری
تهــرانجزئیــاتطــرححــذفواســطهوخریدمســتقیم
محصــوالتمیادیــنمیــوهوترهبــارازکانونهایتولید

راتشریحکرد.
بــه گــزارش ایلنــا، ایــوب فصاحــت دربــاره حــذف 
واسطه و خرید مستقیم اقالم مورد نیاز میادین میوه و 
تره بار از کشاورزان، بیان کرد: بیش از سه ماه می شود 
کــه ایــن ســازمان در کانون های تولید حضــور پیدا کرده 
تــا از طریــق خرید مســتقیم، واســطه به حداقل برســد. 
تأمیــن مســتقیم محصوالت از کانون هــای تولید، الگوی 
جدیــدی اســت کــه بــه کاهــش حضــور دالل هــا در ایــن 

صنف منجر خواهد شد. 
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری 
تهران ضمن اشــاره به مذاکره مســتقیم این ســازمان با 
شــرکت های تولیدی برای حذف دالل و واســطه، عنوان 
کــرد: ایــن مذاکرات آغاز شــده و درحال حاضر به الگوی 
خریــد مســتقیم محصــول از کشــاورزان رســیده ایم تــا 
شــرکت های تولیــدی بــه صــورت ۵۰-۵۰ورود  پیدا کنند 
و درنهایــت محصــوالت در میادیــن میوه و تره بار عرضه 

شوند.
براینکــه  مبنــی  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  فصاحــت 
چــه محصوالتــی بــه صــورت مســتقیم از تولیدکننــدگان 
خریداری خواهد شد، گفت: برای حذف واسطه حداقل 
۱۰ محصول نظیر گوشــت، صیفی جات پرمصرف، خیار، 
گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی، تخم مرغ، گوشت مرغ 
و ... بــه نتیجــه رســیده ایم و کار اجرایــی آن آغــاز شــده 
است. مرحله اجرایی این اقدام تا ۶ ماه نخست امسال 
بــه اتمــام می رســد و حــدود هفــت محصــول بــه صورت 

مستقیم خریداری خواهد شد.
وی در ادامــه اضافــه کــرد: محصــوالت در تمامــی 
میادین عرضه نمی شود، بلکه ابتدا به صورت آزمایشی 
در تعــدادی میادیــن کار اجــرا می شــود و ســپس بــه کل 
میادین ســطح شــهر تسری می یابد. حدود هفت میدان 
میوه و تره بار در جنوب و شــمال شــهر برای اجرای این 
اقــدام مدنظــر قرار داده شــده اســت. میادیــن از جنوب 
و شــمال شــهر انتخاب شــده اند تــا در مطالعــات آینده، 

اثرات اجتماعی و فرهنگی آن بررسی شود.
فصاحــت بــا طــرح پرسشــی مبنــی براینکــه خریــد 
مســتقیم محصوالت از کشــاورز و تولیدکننده چه میزان 
بر کاهش قیمت اقالم اثر دارد، توضیح داد: این موضوع 
بســتگی به نوع محصوالت دارد. ممکن اســت که قیمت 
یــک ســری از محصــوالت یــک ســوم یــا نصــف قیمــت در 
میادین توزیع شود. حداقل کاهشی که می توان از اجرای 
این طرح انتظار داشــت، ۲۰ تا ۳۰ درصد اســت. کاهش 
قیمت محصوالت از طریق حذف واسطه و خرید مستقیم 

بستگی به نوع محصوالت دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: اگر 
به صورت مســتقیم از کشــاورز و تولیدکننده محصولی 
خریــداری شــود، اثــر قابــل توجهــی بــر کاهــش قیمــت 
محصــوالت دارد. ایــن موضــوع نظیــر سیســتم تنظیــم 
کننــده بــازار در کل شــهر تهران و کشــور عمــل می کند. 
زمانی که اطالعات تولیدکنندگان و کشاورزان در اختیار 
سازمان قرار گیرد، می توان محصوالت متنوعی را با یک 

سوم قیمت خریداری  و عرضه کرد. 
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری 
تهــران بــا بیان اینکه تصور کنید اگــر میادین میوه و تره 
بــار وجــود نداشــته باشــند، هزینــه محصــوالت بــه چــه 
میــزان خواهــد بــود، گفــت: درحــال حاضــر محصــوالت 
موجــود در میادیــن ۴۰ درصــد پایین تر از ســطح شــهر، 
توزیع می شــوند اما در صورت نبود این میادین، قیمت 
فــروش بعضــی از محصــوالت دو برابر می شــد یعنی دو 

برابر قیمت فعلی، اقالم به دست مردم می رسید.
بنا بر اعالم سایت شهر، فصاحت در بخش پایانی 
ســخنان خود تأکید کرد: یک زمانی، ورود میادین میوه 
و تــره بــار بــرای عرضــه کاالها باعث نصف شــدن قیمت 
محصوالت می شد. اما تبانی در حوزه داللی باعث شده 
تــا قیمــت اجناس همراســتا با شــرایط تغییــر و افزایش 
 یابــد. امیدواریــم بــا اجــرای طرح مذکــور درنهایت قدرت 

خرید شهروندان بیشتر شود.

اخبـــــــــــــــــار

معاون وزیر کشور خبر داد: 
نوسازی ۱۰ هزار تاکسی 

فرسوده تا پایان سال 
معاونعمرانوتوســعهامورشــهریوروســتاییوزیر
کشــوربااشــارهبهپیشبینینوســازی۱۰هزارتاکسی
فرســودهتــاپایــانســالجــاریازقرارگیــری»ســمند
تاکســیهای نوســازی فراینــد در مــرداد از ســورن«

فرسودهخبرداد.
مهدی جمالی نژاد در گفت وگو با ایسنا، در تشریح 
رونــد نوســازی تاکســی های فرســوده در ســطح کشــور 
گفــت: دربــاره نوســازی تاکســی ها هدف گــذاری صورت 
گرفتــه و در ســال گذشــته نوســازی ۱۰ هــزار دســتگاه 
تاکســی فرســوده در دســتور کار بــود که ۹ هــزارو ۹۳۵ 

دستگاه تاکسی نوسازی شد.
وی افــزود: یکــی از ظرفیت هــای خــوب در افزایش 
ســطح کیفی ناوگان تاکســیرانی شــهری کشــور موضوع 
واردات خــودرو بــا اولویــت نــاوگان برقــی و هیبریــدی 
اســت و در تــالش هســتیم در چارچــوب مصوبــه دولت 
در خصوص واردات خودرو بتوانیم بخشــی از نیاز خود 

را از این محل تأمین کنیم.
معــاون وزیــر کشــور تاکیــد کــرد: از ابتــدای ســال 
تاکنون حدود ۱۵۰۰ دســتگاه تاکســی فرســوده نوسازی 
شــرکت  بهنــگام  اقــدام  بــا  امیدواریــم  اســت.  شــده 
خودروســاز در تحویل خودروهای جدید که مقرر شــده 
برای نوســازی تاکســی ها مورد استفاده قرار گیرد از ماه 
آینــده تــا پایــان ســال بتوانیم ۱۰ هزار دســتگاه تاکســی 

فرسوده را نوسازی کنیم.
صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  در  جمالی نــژاد 
خــود دربــاره بــه کارگیــری خودروهــای جدیــد در ناوگان 
تاکســیرانی نیــز گفــت: دو خــودروی مــورد اســتفاده در 
حوزه تاکسیرانی تاکنون پژو۴۰۵ و سمند پایه گاز سوز 
بوده است که با اعالم شرکت خودرو ساز و تایید دولت 
تولیــد ایــن دو خودرو از اردیبهشــت ســال جاری متوقف 
شده است. با توجه به پیگیری های صورت گرفته مقرر 
شــده اســت خودروی ســمند ســورن از مرداد در فرایند 

نوسازی تاکسی های فرسوده قرار گیرد.

ارسال بیش از دو میلیون 
 تن کاالهای اساسی

به ۱۳۰۰ مرکز ذخیره سازی
مجــوزحملونقــلدومیلیــونو۱57هــزارتــنانــواع
کاالهایاساسیواردشدهبهکشوردرسهماههبهار
۱۴۰۱،صــادروایــنکاالهــابه۱3۱6مرکزذخیرهســازی

سراسرکشورارسالشدهاند.
بــه گــزارش شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران؛ ایــن 
مقــدار کاالهــای اساســی شــامل گنــدم و انــواع برنــج 
وارد  و  ایــن شــرکت، خریــداری  از  کــه  اســت  وارداتــی 
کشــور شــده و بــر اســاس برنامــه مــدون حمل ونقــل به 
اماکن و تأسیســات نگهداری کاالهای اساسی، ارسال و 

ذخیره سازی شده اند.
 ایــن گــزارش می افزایــد، ایــن کاالها از مبــدأ بنادر 
هرمــزگان،  خوزســتان،  بوشــهر،  ســاحلی  اســتان های 
و  گیــالن  چابهــار(،  )منطقــه  بلوچســتان  و  سیســتان 
مازنــدران وارد کشــور شــده و پــس از تخلیــه، در قالــب 
حمل ونقل جاده ای و ریلی به مقصد مراکز ذخیره سازی 

بارگیری شده اند.
 گفتنــی اســت، در بیــن کاالهــای اساســی وارداتی 
می تــوان بــه یــک محمولــه گنــدم ورودی از شــمال ایران 
بــه وزن بیــش از ۱۰ هــزار تــن اشــاره کــرد کــه از طریــق 
حمل ونقل ریلی وارد استان خراسان رضوی شده است.

برقراری مجدد پروازهای 
مستقیم تهران - رم پس از 

وقفه چهار ساله
هواپیماییجمهوریاسالمیایران»هما«پسازچهار
ســالتوقف،پروازهایمســتقیمتهرانبهفرودگاهرم

راازاواخرتیرمجددابرقرارمیکند.
بــه گــزارش ایلنــا،  بــر اســاس توافــق جدیــد بیــن 
مقامــات هوانــوردی ایران و ایتالیــا، هواپیمایی جمهوری 
اســالمی ایــران »هما« پروازهای مســتقیم بین تهران و 
رم از ۲۳ تیــر ســال جــاری )۱۴ جــوالی ( مجــددا برقــرار 

می شود.
 در مالقــات محمــد محمدی بخش رئیس ســازمان 
هواپیمایی کشــوری با آلســیو کوارانتا، همتای ایتالیایی 

خود، راه اندازی مجدد این مسیر اتخاذ شده است.
همچنین در این مالقات، محمدی بخش و کوارانتا 
نســخه اصالح شــده توافقنامه همــکاری هوانوردی بین 

ایران و ایتالیا را امضا کردند .
بــرای  کشــور  دو  بیــن  پروازهــای  افزایــش  لــزوم   
کمــک بــه تقویت روابط گردشــگری و اقتصادی از جمله 

موضوعات موردبحث در این مالقات بود.
گفتنــی اســت هواپیمایــی جمهوری اســالمی ایران 
»همــا « پــس از چهــار ســال توقــف، مجــددا پروازهــای 

مستقیم تهران به فرودگاه رم را از سر می گیرد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــسســازمانهواپیمایــیکشــوریاعــالمکرد
گرچــهپروازهــایخارجــیمشــمولقیمتگذاری
و قیمــت بیرویــه افزایــش بــا امــا نیســتند
برخــورد عتبــات پروازهــای بلیــت گرانفروشــی

خواهیمکرد.
طی روزهای گذشته برخی رسانه ها و مردم 
در فضــای مجــازی نســبت بــه افزایــش بی رویه و 
عالیــات  عتبــات  پروازهــای  بلیــت  گرانفروشــی 
منتشــر شــد و انتقادهای بســیاری در این زمینه 

مطــرح شــد. چــرا کــه برخــی از ایرالین هــا بلیــت 
شــش  حــدود  از  را  تهران-نجف-تهــران  هواپیمــا 
میلیــون تومــان تــا بیــش از ۱۰ میلیــون تومان در 

سایت های مختلف به فروش رساندند.
ســازمان  رییــس  محمدی بخــش،  محمــد 
هواپیمایی کشــوری در گفت وگو با ایســنا درباره 
بلیــت  گرانفروشــی  کــرد:  اظهــار  موضــوع  ایــن 
تاییــد  خارجــی  مســیرهای  در  حتــی  را  هواپیمــا 
نمی کنیــم. امــا در رصدهایــی کــه انجــام دادیــم 

بعضی از نرخ هایی که اعالم شــده، یافت نشــد و 
اینطور که برخی رسانه ها گفتند، نبود.

وی افزود: البته شــاید این نرخ ها مربوط به 
تورهایی اســت که شــامل قیمت بلیت هواپیما و 

هزینه هتل یا امکانات دیگر باشد.
رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری ادامــه 
حــد  از  بیــش  قیمــت  افزایــش  بــا  مســلما  داد: 
قیمــت بلیــت هواپیمــا و گرانفروشــی آن برخورد 
می کنیم. همچنین برای پروازهای عتبات عالیات 

بــه ویــژه در ایــام اربعیــن برنامــه خاصــی داریم و 
نرخ هــای مشــخصی تعییــن خواهد شــد که آن را 

اطالع رسانی می کنیم.
البتــه پیــش از ایــن نیــز، حســن خوشــخو، 
ســازمان  بین الملــل  امــور  و  هوانــوردی  معــاون 
هواپیمایی کشــوری اظهار کرد: پروازهای خارجی 
بازیگــران  کــه  چــرا  نیســتند  قیمت گــذاری  تابــع 
دیگــری مانند شــرکت های هواپیمایــی خارجی در 
ایــن سیســتم وجــود دارنــد و طبــق نظــام حقــوق 

حمــل و نقــل هوایــی نمی توان بــرای آن ها تعیین 
تکلیف کرد. بنابراین معموال پروازهای خارجی با 
نــرخ آزاد تعییــن می شــوند و اگــر بخواهید نرخی 
تعیین کنید تنها به زیان ایرالین های داخلی بوده 
و در این میان شــرکت های خارجی ســود خواهند 
کــرد. وی اضافــه کرد: البته پروازهــای نجف برای 
ایرانی هــا و ســایر کشــورهای اســالمی خــارج از 
نظامات تعیین شده برنامه ریزی می شود چرا که 

دارای ابعاد اعتقادی و دینی است.

وزیــرکشــوربــااعــالماینکــهازروزهــایآینــده
ســامانهحــجوزیــارتبــرایثبتناممشــتاقان
زیــارتاربعیــنحســینی)ع(فعــالمیشــود،
گفــتکــههمــهعزیزانــیکــهدرایــنفعالیــت
مهــمفرهنگــیشــرکتمیکننــد،بایــددرایــن
ســامانهثبــتنــاموحتــیمــرزومــدتزمانــی
کــهمیخواهنــددرعتبــاتعالیــاتبماننــدرا

مشخصکنند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت 
نــود  در  روزگذشــته  وحیــدی  احمــد  کشــور، 
اربعیــن  مرکــزی  ســتاد  نشســت  یکمیــن  و 
اباعبــدهللا  مســیر  در  خدمــت  حســینی)ع(، 
الحســین)ع( را توفیــق الهــی دانســت که باید 

با تالش بیشتر، قدردان آن بود.
وی بــه فراهــم کــردن حداکثــر ظرفیــت 
بــرای پذیــرش زائــران اربعین حســینی، تاکید 
کرد و افزود: ایمنی، آسایش، ارزانی و راحتی 
عزیــز  زائــران  انتظــارت  و  ســفر، خواســته ها 

اربعین حسینی است.
وزیر کشور خواستار توجه جدی به ایمنی 
در تمام حوزه ها اعم از حمل و نقل و بهداشت 
و امنیــت زایــران شــد و اظهــار کــرد: نخســتین 
مســاله ســهولت در ســفر، حمل و نقل اســت و 
بایــد بــه طــور ویــژه بــه آن توجــه کنیــم. بایــد به 
دنبال آن باشیم تا حمل و نقل را تا استان های 
مــرزی ریلــی کنیم چرا که ایمنی، راحتی و حجم 

مسافران در حمل و نقل ریلی باال است.
وحیــدی بــر رایزنی مداوم با طرف عراقی 
تاکیــد کــرد و ادامــه داد: در نقــاط مــرزی و در 
داخــل عــراق و موقــع برگشــت، تــردد زائــران 
سامان دهی شود تا در این هوای گرم معطل 

نشوند.
وی هزینــه حمــل و نقــل هوایــی را برای 
ســفر بــه عتبــات عالیــات، گران دانســت و بر 

مدیریت کردن آن تاکید کرد.
وزیر کشور اضافه کرد: امکانات پشتیبانی 
همچــون آب و غــذا باید به خوبی ســاماندهی و 

ظرفیت های متنوع کشور به کار گرفته شود.
وحیدی برنامه ریزی برای اسکان زایران در 

داخــل عــراق را ضــروری دانســت و یادآور شــد: 
بایــد تحلیــل دقیقــی از حضــور مــردم و اینکه از 
کدام مرز می روند و چند روز در عراق می مانند، 
داشــته باشــیم. وی همچنیــن دربــاره مدیریــت 
حســینی)ع(،  اربعیــن  ایــام  در  کرونــا  بیمــاری 
اظهــار کــرد: تاکیــد ســتاد ملی مدیریــت بیماری 

کرونا بر تزریق دز یادآور اســت.
وزیر کشور با ذکر این نکته که دشمن بر 
اختــالف افکنی میان ایران و عراق تمرکز دارد و 
البتــه در اجــرای ایــن هــدف ناکام مانده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: زیــارت اربعین حســینی )ع(، 
دوســتی و اتحــاد ملــت ایــران و عــراق را تقویت 

می کند.

بــا میگویــد ایــران بازرگانــی اتــاق رئیــس
وجــودظرفیتهایتجاریگســتردهایکهدر
ســازماناقتصــادیدی8وجــوددارد،ســطح
روابــطاقتصــادیمیــاناینکشــورهابســیار

پاییناست.
به گزارش ایســنا، غالمحســین شــافعی 
در دیــدار بــا دبیــر کل ســازمان همکاری هــای 
اقتصــادی دی ۸ بــا انتقــاد از اجرایــی نشــدن 
تصمیمــات متعــدد اخذ شــده در ســازمان دی 
۸ گفــت: بــا اینکــه ظرفیت هــای بســیار قابــل 
توجه و متنوع برای همکاری میان کشــورهای 
عضــو دی ۸ وجــود دارد امــا ایــن ظرفیت هــا 

بالاستفاده باقی مانده اند.
فعــال شــدن  بــر ضــرورت  تأکیــد  بــا  او 
بازرگانــی  اتاق هــای  و  بخش هــای خصوصــی 
کشورهای دی ۸ گفت: در اتاق ایران با عالقه 
زیــاد آمــاده حمایــت و همکاری بــا بخش های 
خصوصــی ســایر کشــورهای دی ۸ هســتیم و 
امیــدوارم بــه ایــن ترتیب به نقطــه باالتری در 

همکاری های اقتصادی برسیم.
اســتقبال  بــا  نیــز  غالمحســین شــافعی 
از برگــزاری نمایشــگاه ســاالنه مشــترک میــان 
اعضــای ســازمان دی ۸ گفــت: در کنــار ایــن 
هیــات  مبادلــه  امــکان  امیــدوارم  موضــوع 
هــای اقتصــادی میــان بخش هــای خصوصــی 

کشورهای دی ۸ نیز فراهم شود.
اولیــن  برگــزاری  پیشــنهاد  طــرح  بــا  او 
اجــالس اتاق هــای بازرگانــی کشــورهای عضــو 
دی ۸ ادامــه داد: اگــر دبیرخانــه دی ۸ بــا این 
پیشــنهاد موافقت کند اتاق ایران آماده است 

میزبانی این اجالس را بپذیرد.

شــافعی بــا تأکیــد بــر اهمیــت برقــراری 
ویــزای مشــترک میــان کشــورهای دی ۸ ادامه 
داد: مــا آماده ایــم حمایت هــای الزم را در ایــن 
زمینــه انجــام داده و نــکات مــورد نیــاز در این 
زمینــه را بــا دولــت جمهــوری اســالمی ایــران 

مطرح کنیم.
گســترش  از  اســتقبال  بــا  شــافعی 
فعالیت هــای دی ۸ در حــوزه اســتارتاپ هــا 
گفــت: تکیــه بــر اقتصــاد دانش بنیــان اصلــی 
مهمــی در رشــد اقتصــادی اســت و مــا باید در 
ایــن زمینــه بــا ســایر کشــورهای توســعه یافته 
همراه شــویم. ما آماده هســتیم در این زمینه 
تجربیــات خــود را در اختیار کشــورهای دی ۸ 

قرار دهیم.
وی با اشاره به درخواست دبیرکل دی ۸ 
بــرای دریافــت تقویم کاری اتاق ایران و اطالع 
از برنامه های این اتاق در ســال ۲۰۲۳ گفت: 
بازرگانــی  اتاق هــای  همــه  می کنــم  پیشــنهاد 
کشــورهای عضــو دی ۸ تقویم های کاری خود 
را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک بگذارنــد. چــرا کــه 
اطــالع از ایــن برنامه هــا می توانــد بــرای همــه 

طرف ها مفید باشد.
بــر اســاس گــزارش ســایت اتــاق ایــران، 
ســازمان  دبیــرکل  امــام  عبدالقدیــر  ایزیــکا 
همکاری های اقتصادی هشت کشور مسلمان 
)دی ۸( نیــز بــا تأکیــد بــر اینکه میــزان تجارت 
دائمــی میــان کشــورهای دی ۸ رقــم پایینــی 
اســت و در ســال گذشــته حدود ۱۰۹ میلیارد 
دالر بوده اســت بیان کرد: برای ســازمانی که 
حــدود یــک میلیارد و ۱۰۰ میلیــون جمعیت را 
پوشــش می دهــد و ســابقه ای ۲۵ ســاله دارد 

حجــم مبــادالت ۱۰۹ میلیــارد دالری خجالــت 
آور است.

عبدالقدیــر امــام بــا بیــان اینکــه یکــی از 
اولویت هــای اصلــی او افزایش حجم مبادالت 
میان کشورهای دی ۸ است ادامه داد: اولین 
اســتراتژی مــن بــرای تحقــق ایــن امــر افزایش 
ارتبــاط میان بخش های خصوصی کشــورهای 
مشــارکت  میــان  افزایــش  و   ۸ دی  عضــو 
آن هاست. هدف اصلی من در این زمینه این 
اســت کــه بتوانم رابطه تنگاتنگــی با اتاق های 

بازرگانی کشورهای دی ۸ برقرار کنم.
دبیــرکل دی ۸ در ایــن راســتا پیشــنهاد 
تشــکیل نمایشــگاه تجــاری ســاالنه در میــان 
کشــورهای دی ۸ را مطــرح کــرد. او ادامه داد: 
اگر ایران و ســایر کشــورهای دی ۸ خودشــان 
نمایشــگاه ســاالنه دارند می توانند بخشــی از 
این نمایشــگاه را در دی ۸ ارائه دهند تا همه 
کشــورها از ظرفیت های یکدیگر مطلع شوند. 
اگر همه کشــورهای دی ۸ این اقدام را انجام 
دهند ما می توانیم نمایشــگاه تجاری مشترک 
ســاالنه داشــته باشیم. امیدوارم با همکاری و 
حمایت ایران این ایده از سال آینده عملیاتی 

شود.
عبدالقدیــر امــام ادامــه داد: اســتراتژی 
تجــارت  موافقت نامــه  برقــراری  مــن  دوم 
اســت.   ۸ دی  کشــورهای  میــان  ترجیحــی 
اگــر همــه کشــورهای عضــو آن را بــه تصویب 
برســانند می توان از ابتدای ســال آینده آن را 

به اجرا درآورد.
ابزارهــا  مهم تریــن  از  یکــی  گفــت:  او 
تجــاری  همکاری هــای  ســطح  ارتقــا  بــرای 

سرمایه گذاری های مشترک میان اعضا است. 
می توانــد  مشــترک  ســرمایه گذاری های  ایــن 
میان همه کشــورهای عضو یا میان دو یا ســه 
کشــور صورت گیرد. این مشارکت ها می تواند 
در زمینه های انرژی، حمل ونقل، کشــاورزی و 

یا تولید خودرو برای همه سودآور باشد.
عبدالقدیــر امــام ادامــه داد: یکــی دیگــر 
حــوزه  در   ۸ دی  کشــورهای  ظرفیت هــای  از 
بــا  کــه  اســت  بنگاه هــای کوچــک و متوســط 
اینکــه ایــن کشــورها در زمینــه ایــن بنگاه هــا 
قدرتمنــد هســتند اما همــکاری چندانی با هم 
ندارنــد. بایــد مشــوق های الزم برای گســترش 
متوســط  و  کوچــک  بنگاه هــای  همکاری هــای 
و انتقــال تکنولــوژی میــان کشــورهای دی ۸ 

تعریف کنیم.
توســعه  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  او 
همکاری های بخش های خصوصی کشــورهای 
عضــو دی ۸ بــا یکدیگــر گفــت: در ایــن زمینــه 
امیــدوارم موافقت نامــه ویــزای مشــترک میان 
اعضــای ایــن ســازمان عملیاتی شــود. البته از 
گذشــته چنیــن موافقت نامــه ای وجود داشــته 
امــا هیــچ گاه عملیاتی نشــده و در تالش برای 
اجرایــی شــدن آن هســتیم. چــرا کــه درســت 
نیســت فعــاالن اقتصــادی بــرای دریافــت ویزا 
پروســه طوالنــی طــی کننــد و ایــن امــر بایــد 

تسهیل شود.
گروه اقتصادی دی ۸، از هشــت کشــور 
مسلمان در حال توسعه تشکیل شده است. 
ایران، ترکیه، پاکســتان، بنگالدش، اندونزی، 
مالــزی، مصــر و نیجریــه اعضــای ایــن گــروه 

هستند.

بــهگفتــهرئیــساتحادیــهنانوایــانســنتی،
کاهــشکیفیــتنــانبــهدالیــلزیــادیچون
آرد،نوعنمک،افزودنیهامجازودرنهایت
نــدادننــرخجدیــدبســتگیداردوقتــینانــوا
نتوانــدهزینههــایجانبــیواحــدصنفیخود
راتامیــنکنــدرغبــتچندانیبــرایپختنان

باکیفیتندارد.
بیــژن نوروزمقــدم در گفت وگــو بــا ایلنــا، 
تجهیــز  متولــی  ســپه  بانــک  اینکــه  بیــان  بــا 
نانوایــان به دســتگاه های پز هوشــمند اســت، 
گفــت: طرح تجهیز نانوایان بــه کارتخوان های 
هوشــمند از ۳ روز پیــش آغــاز شــد. در حــال 
حاضــر  بانک ســپه آمــاری از تعداد واحدهایی 
که مجهز به این دســتگاه شــده اند به اتحادیه 

را ارائه نکرده است.
ایــن فعــال صنفــی ادامــه داد: ایــن بانک 
خــود دســتگاه ها درب نانوایی هــا نصــب و بــه 
آنها نحوه استفاده از آن را به نانوایان آموزش 
می دهــد. بایــد در ایــن زمینه فرهنگ ســازی و 
آموزش مردم به ســرعت انجام شود تا شاهد 

صف های طوالنی درب نانوایان نباشیم.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
نانوایــان از ایــن طرح اســتقبال کردند؟ گفت: 
اگــر ایــن طــرح بنــا بــه برنامــه پیش بــرود و با 

ســرعت وارد فازهــای بعــدی یعنــی آزادســازی 
نــرخ آرد شــویم بــدون تردیــد نانوایــان از آن 
اســتقبال خواهنــد کــرد؛ امــا اگــر ایــن حالــت 
ادامــه داده باشــد و همچنــان نانوایــان باید با 
نرخ سابق نان را عرضه کنند بدون تردید آنها 
ناراضــی خواهند شــد از این رو نانوایان منتظر 
نــرخ نامــه جدیــد هســتند؛ چراکه نــرخ کارگر، 
هزینه هــای جانبی، حامل هــای انرژی، بیمه و 
مالیــات گــران شــده این در حالیســت که نرخ 

فروش نان همچنان ثابت مانده است.
نوروزمقــدم با بیان اینکه نانوایان موافق 
آزادســازی نرخ آرد هســتند، خاطر نشان کرد: 
نانوایــان هــم اکنــون متضــرر می شــوند و ۱۵ 
درصــدی کــه قرار اســت برای فــروش برای آن 
پرداخــت شــود نمی توانــد هزینه هــای آنهــا را 

جبران کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بعد 
از اصالح نظام یارانه ای شاهد کاهش کیفیت 
نــان هســتیم؟ تاکیــد کــرد: کاهــش کیفیــت 
نــان بــه دالیــل زیــادی چــون آرد، نــوع نمــک، 
افزودنی ها مجاز و در نهایت ندادن نرخ جدید 
بســتگی دارد وقتــی نانــوا نتوانــد هزینه  هــای 
جانبــی واحــد صنفی خــود را تامین کند رغبت 

چندانــی برای پخت نان با کیفیت ندارد.
ایــن فعــال صنفی با بیان اینکــه نانوایان 
افــزود:  نکردنــد،  اعمــال  نرخ هــا  در  تغییــری 
رئیــس جمهــور اعالم کردند کــه نرخ نان، دارو 

و بنزین تغییر نمی کند.
نــرخ  ســنتی  نانوایــان  اتحادیــه  رئیــس   
نــان را واقعــی ندانســت و افزود: اگــر نرخ آرد 
آزاد شــود قیمــت آرد از کیلویــی ۸۰۰ تومــان 
بــه کیلویــی ۱۶ هــزار تومان می رســد نــان تنها 

کاالیــی اســت کــه از ســال ۹۰ تــا بــه امــروز ۴ 
مرتبــه تعدیــل قیمــت داشــته اســت ایــن در 
برابــر   ۱۰ تــا   ۸ اقــالم  ســایر  کــه  حالیســت 
شــده اند. می دانیم کاالی ما اســتراتژیک است 
و قــوت غالــب مــردم اســت امــا نانوایــان نباید 
همــواره در تنگنــا باشــند. وی تاثیــر قیمت آرد 
در نرخ نان را حدود ۸ درصد دانست و افزود: 
۲ ســال پیــش ایــن تاثیر حــدود ۲۵ درصد بود 
اما با افزایش هزینه های جانبی طبخ نان این 

تاثیر کاهش پیدا کرده است.
ایــن فعــال اقتصــادی در پایــان بــا بیــان 
اینکــه نانوایــان نقشــی در قاچــاق آرد ندارنــد، 
گفت: وزیر اقتصاد اعالم کرد نانوایان شریف 
هســتند و ممکــن اســت یــک درصــد از آرد از 
نانوایــان ممکــن اســت از ایــن واحدها خارج و 

قاچاق شود. 
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معاون وزیر کار: تنها 
۵۰درصد تعاونی ها در تولید 

مشغول فعالیت هستند
بــه گفتــه مهدی مســکنی، حمایت از حضــور تعاونی ها 
رئــوس  از  یکــی  و خارجــی  داخلــی  نمایشــگاه های  در 
برنامه هــا و رویکردهــای معاونــت امور تعاون در ســال 

۱۴۰۱ است.
بــه گــزارش ایلنا، معاون امور تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه در کشــور بیــش از 
یکصدهزار تعاونی فعال اســت، گفت: توســعه صادرات 
و گســترش بازارهــای جهانــی تعاونی هــا رویکــرد اصلــی 

دولت سیزدهم است.
مهــدی مســکنی، معــاون تعــاون وزیــر کار، تعــاون 
و رفــاه اجتماعــی در حاشــیه بازدیــد از پاویــون بخــش 
تعــاون کشــور در اولین نمایشــگاه بین المللی تخصصی 
بیــان  متوســط  و  کوچــک  شــرکت های  توانمندی هــای 
کــرد: ارتقــای صــادرات بخــش تعــاون و افزایــش تــوان 
رقابت پذیــری محصــوالت تولیــدی و خدماتــی، مســتلزم 

تقویت زیرساخت های تسهیل کننده صادرات است. 
در  تعاونی هــا  حضــور  از  حمایــت  افــزود:  وی 
نمایشــگاه های داخلی و خارجی یکی از رئوس برنامه ها 
و رویکردهای معاونت امور تعاون در سال ۱۴۰۱ است. 
ادامــه  بــه تحریــم ظالمانــه و  بــا اشــاره  مســکنی 
محدودیت هــای شــیوع ویــروس کرونــا، گفــت: توجه به 
گسترش صادرات غیرنفتی موجب تقویت بخش تعاون 

و در نهایت اقتصاد کشور خواهد شد. 
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد 
تعاونی هــای کشــور در بخــش تولیــد )عمدتاً در رســته و 
حوزه هــای تولیــد مــواد غذایــی، کشــاورزی، دام، طیــور، 

شیالت و...( مشغول فعالیت هستند. 
معــاون امــور تعــاون تأکیــد کــرد: تعاونی هــا نقش 

مؤثری در اشتغال زایی و حمایت از تولید ملی دارند. 
ویــژه  پاویــون  ایجــاد  کــرد:  خاطرنشــان  مســکنی 
فعاالن بخش تعاون در نمایشگاه های داخلی و خارجی 
فرصتــی بــرای آشــنایی عینی با بازارهــای هدف، تقویت 
بــازار تعاونی هــا، جلــب و کســب درآمدهــای بیشــتر و 

کشف بازارهای جدید است. 
تخصصــی  بین المللــی  نمایشــگاه  اولیــن 
توانمندی هــای شــرکت های کوچــک و متوســط با حضور 
پاویون ویژه تعاون کشور از استان های خراسان رضوی، 
اصفهان، بوشــهر، خراســان جنوبی، یزد، البــرز و اردبیل 
نمایشــگاه های  دائمــی  محــل  در  تیرمــاه   ۸ الــی   ۵ از 

بین المللی تهران در  حال برگزاری است.

کاهش ۶ درصدی 
جوجه ریزی در خرداد

مــرغ  پرورش دهنــدگان  انجمــن  رئیــس  گفتــه  بــه 
گوشــتی، خریدهــای شــرکت پشــتیبانی امــور دام اگر 
بــه منظــور جلوگیــری از ضــرر و زیــان تولیدکننــدگان 
باشــد ظــرف یــک هفتــه بایــد قیمت هــا واقعی شــوند 
امــا در عمــل خریدهای شــرکت تاثیر چندانی در بازار 

ایجاد نکرد.
محمــد یوســفی در گفت وگــو با ایلنا، با اشــاره به 
متعادل شدن روند تولید و عرضه مرغ در بازار، گفت: 
زیان مرغداران بعد از واقعی شدن قیمت مرغ گوشتی 
در بــازار کمتــر شــده اســت و بــازار بــه ســمت متعــادل 
شــدن در حرکت اســت؛ بــه عنوان مثــال قیمت جوجه 
یــک روزه از دانــه ای 2 هــزار و ۵۰۰ تومــان بــه ۵ هــزار 

تومان رسید.
وی بــا بیــان اینکــه تولیدکننــدگان مــرغ باهــدف 
دادنــد،  تقلیــل  را  جوجه ریــزی  میــزان  زیــان  کاهــش 
تصریح کرد: ماهیانه تولیدکنندگان حدود ۱2۰ میلیون 
جوجه ریــزی می کننــد کــه در ایــن مــاه حــدود 6 درصــد 
از ایــن حجــم کاهــش پیــدا کرده اســت. قیمــت مرغ از 
کیلویــی ۴۰ هــزار تومــان بــه کیلویــی 6۰ هــزار تومــان 
رسید و این امکان وجود دارد که نرخ آن از کیلویی 6۰ 

هزار تومان نیز باالتر برود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: خریدهای شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام اگــر بــه منظــور جلوگیــری از ضرر 
و زیــان تولیدکننــدگان باشــد ظــرف یــک هفتــه بایــد 
قیمت هــا واقعی شــوند اما در عمل خریدهای شــرکت 

تاثیر چندانی در بازار ایجاد نکرد.
رئیــس انجمــن پــرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی 
بــا بیــان اینکــه باید وزارت کشــاورزی سیاســت هایی را 
دنبــال کنــد که تولیدکنندگان انگیزه تولید را از دســت 
ندهند، افزود: دولت باید از سخت گیری هایی که برای 
کیفیــت خریدهایــش انجــام می دهد بکاهد تــا از زیان 
تولیدکنندگان به ســرعت جلوگیری کند. کاهش زیان 
تولیدکنندگان باید در اولویت قرار بگیرد که آنها رغبت 
تولیــد را از دســت ندهنــد. دخالــت شــرکت پشــتیبانی 
امور دام باید بازار را به تعادل برساند به این معنا که 
هم تولیدکنندگان ضرر نکنند و هم مصرف کنندگان از 

نرخ ها راضی باشند.
بــه گفتــه یوســفی؛ حداکثــر دوران پــرورش مــرغ 
گوشتی ۵۰ روز است؛ اگر در این مدت ترازنامه کسب 
و کار آنهــا منفــی باشــد بــدون تردیــد در جوجــه ریــزی 

بعدی تجدید نظر می کند.
ایــن فعــال اقتصــادی شــرایط تامیــن نهــاده بــرای 
و  ندانســت  مناســب  را  طیــور  و  دام  تولیدکننــدگان 
خاطر نشــان کرد: رئیس  جمهور برای بررســی و تامین 
نهاده ورود مســتقیم کرده اســت و دســتور داد که هر 
چــه ســریع تر بــه فســاد های ایجاد شــده در ایــن زمینه 
رسیدگی کنند. در حال حاضر از بحث تامین تا قیمت 
نهاده در کشور چالش داریم و به نظر می رسد سامانه 
بــازارگاه نمی توانــد در مدیریــت تامیــن و فــروش نهاده 

موفق عمل کند.
خریــد  قــدرت  کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مصرف کننــدگان، گفــت: تــوان خریــد مــرغ کیلویی 6۰ 
هــزار تومــان بــرای طیف وســیعی از مــردم از بین رفته 
اســت. اگــر روال مصــرف عادی بود شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام از بــازار خــارج می شــد ایــن در حالیســت کــه 
مــا شــاهد حضــور این شــرکت در بــازار هســتیم و گویا 
ایــن مهم اســت که بین تقاضــا و عرضه تعادل در بازار 

تعادل ایجاد نشده است.
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دولت با طرح تشکیل وزارت 
بازرگانی موافقت کرد

ســخنگوی دولــت از موافقــت هیــات دولــت با تشــکیل 
وزارت بازرگانی خبر داد.

به گزارش ایســنا، علی بهادری جهرمی در حســاب 
کاربری خود در توییتر نوشــت: » دولت با طرح تشــکیل 
وزارت بازرگانــی موافقــت کــرد. از جملــه دالیــل اعــالم 
موافقــت تقویــت و تجمیــع ابزارهــای نظارتــی دولــت بر 
بــازار، کنتــرل مؤثرتــر قیمت ها، تســهیل تجــارت و رونق 
تجارت خارجی، سیاســت گذاری واحد و چابکی در امور 

بازرگانی و حمایت جدی تر از مصرف کننده بود.«

معافیت مالی شرکت های 
بزرگ به شرط اختصاص 

بودجه ای به تحقیق و توسعه
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی اعــام کرد 
کــه شــرکت های بــزرگ صنعتــی در صورتی که بخشــی از 
ســرمایه خــود را صــرف تحقیــق و توســعه کنند، مشــمول 

معافیت مالی خواهند شد.
در  ملکی فــر   ســیاوش  دکتــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اســتقرار  در  دانش بنیــان  همکاری هــای  توســعه  رویــداد 
هوشمندســازی نظــام توزیــع گاز طبیعــی کــه روزگذشــته 
در محــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه صــورت آنالین 
برگــزار شــد، با اشــاره بــه برخی از تلقی هــا از صندوق های 
مالــی، افــزود: ایــن صنــدوق صرفا یک صنــدوق اعطاکننده 
تســهیالت مالــی نیســت، بلکــه ایــن صنــدوق ۷۰ خدمــت 
خــود را در چهــار دســته »تســهیالت«، »ضمانت نامــه«، 
بــه  »توانمندســازی«  و  مشــارکت«  و  »ســرمایه گذاری 

شرکت های دانش بنیان ارائه می دهد.
وی با بیان اینکه خدمات تســهیالتی این صندوق در 
۱2 نــوع بــه شــرکت ها اعطــا می شــود، اظهــار کــرد: از بین 
۱2 خدمــت در حــوزه تســهیالت در حــال حاضــر اعطای دو 
خدمــت بــه صــورت موقتی، متوقف شــده و از ســوی دیگر 
اعطــای ایــن تســهیالت ناظــر بــر توســعه بــازار داخلــی و 
خارجی محصوالت تولید شده در شرکت های دانش بنیان 

است.
معــاون توســعه صنــدوق نوآوری و شــکوفایی با بیان 
ایــن کــه تســهیالت نمونه ســازی ایــن صندوق در راســتای 
بهبــود تحقیق و توســعه شــرکت ها اســت، ادامــه داد: این 
تســهیالت بــا نــرخ ۱۱ درصــد بــه گســترش فضــای تولیــدی 

شرکت ها کمک خواهد کرد.
ملکی فــر، لیزینــگ و اســتصناع را از دیگــر خدمــات 
ارائه شــده از ســوی ایــن صنــدوق ذکــر کــرد و یــادآور شــد: 
عقــد  بــه  موفــق  فنــاوری،  رویدادهــای  برگــزاری  بــا  مــا 
تفاهم نامه هایــی بــا دســتگاه ها شــدیم و بــا انعقــاد ایــن 
تفاهــم نامه هــا ایــن اطمینان را ایجاد کردیــم که نقدینگی 
شــرکت های  بــا  دســتگاه ها  همــکاری  توقــف  موجــب 

دانش بنیان نشود.
ملکی فــر دربــاره ارائــه ضمانت نامــه بــه شــرکت های 
وام  از  درصــد   ۱۰ عــادی  حالــت  در  گفــت:  دانش بنیــان، 
شــرکت های دانش بنیــان بلوکــه می شــد؛ امــا اکنــون 2.۵ 
درصد از وام را بلوکه می کنیم و مابقی به چرخه نقدینگی 

شرکت های دانش بنیان باز می گردد.
وی با اشاره به اقدامات این صندوق در زمینه تأمین 
مالی و ارائه تســهیالت به شــرکت های دانش بنیان، خاطر 
نشان کرد: در این راستا درصدد بودیم تا به واسطه بخش 
خصوصی در صندوق های جسورانه بورسی از شرکت های 
دانش بنیــان حمایــت کنیــم؛ از آنجایــی کــه شــرکت های 
بــزرگ، نمی توانند دانش بنیان شــوند، ولی این شــرکت ها 
در صورتــی کــه بخشــی از درآمــد خــود را صــرف تحقیــق و 

توسعه کنند، مشمول معافیت های مالی می شوند.
در  جدیــد  تحــرک  باعــث  را  اقــدام  ایــن  ملکی فــر 
اکوسیستم فناوری و نوآوری می داند و یادآور شد: ما این 
موضــوع را قبــل از به تصویب رســیدن طــرح جهش تولید 
دانش بنیــان اجرایی کردیم و اکنون با تصویب این قانون، 

وضع بهتری در این زمینه خواهیم داشت.
معاون توســعه صندوق نوآوری و شــکوفایی با اشاره 
بــه اهمیــت حــوزه نفــت و گاز در کشــور و ضرورت رســوخ 
فنــاوری بــه ایــن حوزه هــا، گفــت: تاکنــون 2 هــزار میلیارد 
تومــان بیــن شــرکت های دانش بنیــان و شــرکت ملی نفت 
تفاهم نامه منعقد شده است و این پتانسیل برای شرکت 

گاز هم وجود دارد تا فناوری به این بخش رسوخ کند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه صندوق نــوآوری و شــکوفایی 
متعلــق بــه همــه شــرکت ها اســت و بــا وجــود اینکــه تنهــا 
2 هــزار و 6۰۰ میلیــارد تومــان از منابــع دولتــی در اختیــار 
صنــدوق قــرار گرفتــه، توانســته بــا نوآوری هــای مالــی، ۵ 
بــه شــرکت های  هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان تســهیالت 

دانش بنیان اعطا کند.
وی خاطرنشــان کــرد: قرار بــود عالوه بر اختصاص ۳ 
هــزار میلیــارد تومــان بــه ایــن صنــدوق، نیم درصــد بودجه 
عمومــی نیــز ســاالنه بــه ایــن صنــدوق اختصاص یابــد، اما 
این موضوع محقق نشــده و این در حالی اســت که تورم، 
نیازهــای شــرکت های دانش بنیــان را افزایــش داده، ضمن 

آنکه تعداد شرکت ها نیز در حال افزایش است.
ملکی فــر بــا اشــاره بــه تصویــب نهایــی قانــون جهش 
تولیــد بــا بیــان اینکه بر اســاس این قانــون منابعی به این 
صندوق اختصاص داده خواهد شــد، اظهار کرد: همچنین 
می توانیــم بــر اســاس بودجــه ۱۴۰۱ از طریــق بانک هــا بــه 

شرکت های دانش بنیان تسهیالت بیشتری اعطا کنیم.
وی با اشاره به اینکه در صندوق نوآوری و شکوفایی 
ســازوکارهای طرح هــای ملــی را تعریــف کردیــم، گفت: در 
ایــن روش بــه جــای اینکــه شــرکت ها را مورد بررســی قرار 
دهیم، به ســراغ ارگان های دولتی می رویم؛ در این ســاز و 
کار شرکت های دانش بنیان توانا را به این ارگان ها معرفی 
می کنیــم. معــاون نــوآوری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
تأکیــد کــرد: ما می توانیــم منتخبی از طرح هــا و پروژه های 
فناورانه حوزه گاز را به شرکت گاز معرفی کرده و نیازهای 

آنها را برطرف کنیم.
ملکی فــر بــا اشــاره بــه رویدادهــای نیازهــای فناورانه 
کــه از ســال ۹۸ در صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی برگــزار 
شــد، گفــت: ایــن رویــداد در حوزه هــای مختلفــی برگــزار 
شــده و منجــر به انعقاد قــرارداد ۷۰۰ میلیارد تومانی بین 
شرکت های دانش بنیان و صنایع شده است که امیدواریم 

این میزان افزایش یابد.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــر صمــت تاکیــد کــرد یــک مســاله بســیار 
جــدی که پیش روی ماســت این اســت که به 
ســمت تولید خودروهای اقتصادی با کیفیت 
مــردم  قــدرت خریــد  بــا  ســازگار  و  مناســب 

برویم.
بــه گزارش ایلنا، ســید رضــا فاطمی امین 
نخســتین  از  رونمایــی  مراســم  حاشــیه  در 
خــودرو کــراس اوور ملــی »ری را« در جمــع 
خبرنگاران گفت: اوایل اســفند سال گذشته، 
صنعــت  از  بازدیــد  ضمــن  رئیس جمهــوری 
خودروســازی ایــران، فرامینــی شــامل هشــت 
محور صادر کرد که پیگیری برای اجرای آن ها 

از همان روز در دستور کار قرار گرفت.
وی افــزود: اکنــون خوشــبختانه تمامــی 
دســتورات ایشــان در حال اجرا است و برخی 
از آن ها مانند افزایش گارانتی از 2 به ۳ سال 
در همــان زمــان ابــالغ قابل اجــرا بــود و برخی 
دیگر نیز در طول زمان قابل اجرا خواهد بود.

وزیــر صمــت ادامــه داد: دیگــر موضوعی 
کــه ایجــاد ابهام نیز کــرده بود این بود که چرا 
در صنعــت خودروســازی این همه خودرو کف 
وجود دارد به طوری که در آبان و دی ماه ســال 
گذشته ۱۷۰ هزار خودرو در کف کارخانه بود، 
امــا امــروز با پیگیری های انجام شــده این رقم 
در پایــان خــرداد امســال بــه ۴2 هــزار خودرو 
رســیده کــه حــد معمــول خودروهــای تولیــدی 
در بــازه زمانــی دو هفتــه ای بــوده کــه اکنــون 
شــده  کمتــر  نیــز  مقــدار  آن  از  خوشــبختانه 

است.
فاطمی امیــن عنــوان کــرد: در یــک مــاه 
گذشــته دو شــرکت بزرگ خودروســازی ایران 
یعنــی ایران خــودرو و ســایپا به طــور تقریبــی 
بــه عبور مســتقیم صد درصد رســیدند، یعنی 

حدود ۹۵ درصد تا ۱۰۰ درصد خودروها کامل 
از خط تولید بیرون می آیند که خیلی مناسب 

است.
وی تصریح کرد: برنامه هایی که امســال 
دســتورهای  از  یکــی  اســت  طراحی شــده 
ایــن بــود کــه تولیــد خــودرو  رئیس جمهــوری 
امســال ۵۰ درصد بیشــتر از ســال قبل باشــد 
که متناســب با این مقدار برنامه ریزی صورت 
گرفتــه و در بهــار امســال بــه ۹۸ درصد از این 

برنامه رسیده ایم.
و  معوقــات  دربــاره  صمــت  وزیــر 
خودروهــای تولیــد ناقــص نیــز توضیــح داد: 
مســئله تولیــد را در صنعت خــودرو می توان 
حل شــده فــرض کــرد؛ ایــن صنعــت مســائل 
متعددی دارد که یک باره قابل حل نیســت و 
بایــد گام بــه گام و مرحله به مرحله جلو رفت؛ 
بــرای مثــال موضــوع تولیــد و تــداوم در آن 
بــا تــالش شــرکت های خودروســازی و قطعه 

سازان، حل شده است.
دیگــر  از  کــرد:  تصریــح  امیــن  فاطمــی 
نــکات دســتورات رئیس جمهــوری جایگزینــی 
بــن  و  پلتفرم هــا  بــود،  قدیمــی  محصــوالت 
ســازه های قدیمــی زیــادی ماننــد ســمند و پژو 
۴۰۵ هنــوز در حــال اســتفاده اســت و بــرای 
حرکت ســمت کیفیت یکی از مهم ترین کارها 
ایــن اســت کــه از بــن ســازه ها و پلتفرم هــای 

جدید استفاده کنیم.
را«  »ری  خــودروی  امــروز  افــزود:  وی 
رونمایــی می شــود کــه همــان بــن ســازه تــارا 
ظرفیت هــای صنعــت  نشــان دهنده  و  اســت 
خودرو ایران است و امیدواریم همان گونه که 
مســئله تولیــد و خودروهــای ناقــص حل شــد 
و شــاهد ثبــات در صنعــت خودرو هســتیم با 

محصــوالت جدیــد و رونمایــی از آن هــا و چند 
محصول دیگر تا آخر امسال در مورد کیفیت 
نیز خبرهای خوبی برای مردم داشته باشیم.

وزیــر صمــت تأکید کــرد: کارهــای زیادی 
برای افزایش کیفیت در صنعت خودروسازی 
آغازشــده اســت که هنوز ملموس نیست، اما 

تا آخر سال قابل مشاهده خواهد بود.
فاطمــی امیــن دربــاره زمــان عرضــه ایــن 
بــازار گفــت: در مراحــل طراحــی  خــودرو در 
خــودرو ابتــدا یــک مــدل کامپیوتــری ســاخته 
و ســپس از همــان یــک مــدل کلــی ســاخته و 
آزمایش می شــود و بعــد یک مدل ارگونومیک 
و آخریــن مرحلــه یــک خــودرو قابــل حرکــت، 
کامــل و قابل اســتفاده ســاخته می شــود و از 
ایــن مرحلــه بــه بعد قالب های بدن ســاخته و 
آماده شــده و بــا قطعــه ســازان برای ســفارش 
قطعه ها قرارداد بســته می شــود؛ امسال پس 
خــودرو  جــاده ای  آزمون هــای  شــهریورماه  از 
آغازشــده و تــا پایــان ســال آزمایشــات کامــل 
می شود و از اول سال آینده شاهد تولید این 

خودرو خواهیم بود.
وی تأکید کرد: قرار ما حذف قرعه کشــی 
است و از موعد آن عبور نکرده ایم؛ بحث هایی 
مطــرح می شــود کــه قــرار بــود در ســال ۱۴۰۱ 
قرعه کشــی را به تدریج حذف کنیم، نخستین 
گام در این باره این است که تولید باال برود، 
امــا وقتــی بیــن عرضــه و تقاضا شــکاف وجود 
داشــته باشــد، این فاصله باعث بیشتر شدن 
ایــن  و  شــده  عرضه کننــدگان  از  متقاضیــان 

شکاف موجب قرعه کشی می شود.
بــه  تولیــد خــودرو  وزیــر صمــت گفــت: 
خوبــی پیــش مــی رود و امســال حداقــل یــک 
و نیــم برابــر ســال گذشــته خواهــد بــود و این 

هــدف وزارت صمــت اســت و بــر اســاس آن 
جلــو می رویم؛ از ســویی تولیــد افزایش یافته 
و خــودرو وارد بــازار می شــود و از ســوی دیگر 
واردات نیــز انجــام خواهــد شــد و بــا مجمــوع 
این دو جریان تا پایان ســال دیگر قرعه کشــی 

نخواهیم داشت.
نیــز  قیمت هــا  مــورد  در  امیــن  فاطمــی 
عنــوان کــرد: چهار تعبیــر از قیمت داریم؛ یک 
قیمــت بــازار که اکنــون با آن روبه رو هســتیم 
و باالتــر از قیمــت کارخانــه اســت، زیــرا بــازار 
خــودرو یــک بــازار ســوداگری شــده و عرضه و 
تقاضــا با هم متوازن نیســت، بنابراین قیمت 
خــودرو در بــازار تــا بیــش از ۷۰- ۸۰ درصــد 

باالتر از قیمت کارخانه است.
وی ادامــه داد: دیگــری قیمتی اســت که 
و عرضــه می کنــد  تولیــد  را  خــودرو  کارخانــه 
اســت،  شــده  تمــام  قیمــت  یــک  دیگــری  و 
امســال برنامه ریــزی کردیــم کــه شــرکت های 
را کاهــش  تمــام شــده  خودروســازی قیمــت 
دهنــد کــه ایــن می توانــد بــه کاهــش زیــان و 

بهبود فرآیند تولید منجر شود.
وزیــر صمــت بیــان کــرد: قیمــت چهــارم 
قدرت خرید مردم اســت، یعنی ممکن اســت 
یــک خودرویــی دارای قیمــت واقعــی و ســود 
معقــول باشــد، امــا در یــک بــازه قیمتــی برای 
بخشــی از مــردم قابــل خریــد نباشــد و ایــن 
بــه نفــع مردم نیســت، در ســالهای پیش این 
نقــص بــا پرایــد قابــل جبــران بــود کــه امــروز 
بــا تیبــا انجــام می شــود، امــا ایــن خودروهــا 
کیفی نیســتند پس یک مســاله بســیار جدی 
پیــش روی مــا ایــن اســت که به ســمت تولید 
خودروهــای اقتصــادی بــا کیفیــت مناســب و 

سازگار با قدرت خرید مردم برویم.

بــا توجه به خســارت ها و مشــکات زیادی که 
سال گذشته برای صنایع به وجود آمد، دولت 
اعام کرد که برای امســال قطعی برق صنایع 
با برنامه خواهد بود منتهی باید توجه شود که 

قطعی برق نباید عادی انگاری شود.
بــه گــزارش مهــر، یکــی از مشــکالتی که 
صنایــع کشــور ســاالنه بــا ورود به فصــل گرما 
بــا آن مواجــه می شــوند، موضــوع قطعی برق 
بدون برنامه و تعطیل شدن های گاه و بی گاه 
به دلیل خاموش شدن ماشین آالت و خطوط 
تولیــد اســت. مســأله ای کــه منجــر بــه ورود 
خســارات زیــادی بــه صنایــع بــه ویــژه صنایــع 
از جملــه آســیب دیدن دســتگاه های  کوچــک 
صنعتــی، اســتهالک دســتگاه های خــط تولید، 
از دســت رفتــن یــک روز کامــل کاری و آمــاده 
نشــدن سفارشــات در ســال های قبــل شــده 

است.
دولــت نیــز هــر ســال اعــالم می کنــد که 
خســارات وارده را جبــران می کنــد امــا تاکنون 
گزارشــی مبنــی بــر جبــران خســارات صنایــع 
منتشــر نشــده و پیگیری های مهر نیز از بابت 
بــوده  بی نتیجــه  خســارات  جبــران  وضعیــت 
اســت. البتــه باید اشــاره شــود کــه طبق گفته 

فعــاالن صنعتــی، نمی تــوان بــرآورد دقیــق از 
خســارت ناشــی از قطعــی بــرق در صنایــع و 
واحدهــای تولیــدی داشــت چــرا کــه عــالوه بر 
اســتهالک دستگاه ها، مواد اولیه نیز در حین 

قطعی برق طی روند تولید خراب می شوند.
بــه خســارات و  بــا توجــه  ایــن بیــن  در 
مشکالت زیادی که سال گذشته برای صنایع 
بــه وجــود آمــد، دولــت اعــالم کــرد کــه بــرای 
امســال قطعــی بــرق صنایــع با برنامــه خواهد 
بــود؛ یعنی بر خالف ســالهای قبــل که صنایع 
حیــن کار بــا قطعــی بــرق مواجــه می شــدند 
امســال قطعی هــا از قبــل اعــالم می شــود و 

نهایتاً یک روز به طول می کشد.
وضع قطعی برق شهرک های صنعتی

در ایــن رابطــه علی رســولیان مدیرعامل 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایــران با بیان اینکه امســال عمده قطعی های 
بــرق بــا برنامه خواهــد بود، گفت: بر اســاس 
تصمیمــات اتخــاذ شــده، امســال قطعــی برق 
حداکثــر یــک روز بیــن ســاعات ۱۱ صبح تا 2۳ 

شب خواهد بود.
معــاون وزیــر صمــت اضافــه کــرد: طبــق 
تفاهم نامه امضا شده با وزارت نیرو، تا میزان 

2۰۰ کیلووات برق تولیدی به صورت تضمینی 
خریداری خواهد شد.

وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه مشــکل 
شــود،  حــل  بایــد  صنایــع  در  بــرق  قطعــی 
بنگاه هــای   )DG( تأمیــن  خــود  نیروگاه هــای 
اقتصــادی بــرای زمــان اوج مصــرف و اســتقرار 
بــرای   )CHP( کوچــک  مقیــاس  نیروگاه هــای 
تأمیــن بــرق صنایع در کوتاه مدت در دســتور 
کار اســت؛ شــیوه کار نیز به این صورت است 
کــه بــا اســتفاده از ایــن دو روش، بنگاه هــای 
اقتصــادی مــازاد بــرق تولیدی شــان را ترانزیت 
کرده و به دیگر صنایع می فروشند. همچنین 
به ازای تولید هر مگاوات برق در شهرک های 
صنعتی، ۱۰۰ مترمربع زمین رایگان در اختیار 

سرمایه گذاران قرار داده خواهد شد.
رســولیان ادامه داد: همچنین به دستور 
وزیر صمت، مجوز خرید CHP و DGهای دست 
دوم تا پایان شهریور امسال اخذ شده است، 
که ســرمایه گذاران عالقه مند می توانند از این 
فرصت ویژه بهره ببرند. البته تاکنون افزایش 
ظرفیــت بــرق در حــوزه CHPهــا ۵۰۰ مگاوات 
 بــوده و ۴۰۰ مــگاوات نیــز از ســوی DGهــای

خود تأمین از ســوی واحدهای صنعتی اضافه 

شده است.
قطعی برق نباید عادی انگاری شود

بایــد توجــه داشــت کــه صنایــع کوچــک 
هــم ســرمایه کمتری نســبت بــه صنایع بزرگ 
دارنــد و هــم تــوان جبــران خســارات وارده به 
ماشــین آالت و دســتگاه های صنعتــی خــود را 
بــه صورت کامــل ندارند، بنابرایــن دولت باید 
همانطور که وعده داده قطعی برق این بخش 
را هم با برنامه پیش ببرد و هم حداکثر توان 
خود را برای قطع نشدن برق به کار گیرد زیرا 
صنعتگران مشــکالت عدیــده دیگری همچون 
محدودیت های مالی، کســادی بازار و مشــکل 
تأمیــن مــواد اولیــه را دارنــد و اگــر قرار باشــد 
قطعــی بــرق نیــز تبدیــل بــه یــک روال عــادی 
شــود، نمی تــوان انتظــار داشــت وضــع تولیــد 

روند بهبود را طی کند.
دولــت در نظــر داشــته باشــد کــه واحــد 
تولیــدی بــرای پرداخــت مالیــات، بازپرداخــت 
حقــوق  و  جــاری  هزینــه  تأمیــن  تســهیالت، 
نیــروی انســانی بایــد تولیــد و درآمــد داشــته 
باشــد و قطعــی برق مشــکالت زیــادی را برای 
می توانــد  و همچنیــن  کــرده  ایجــاد  واحدهــا 

منجر به کمبود و گرانی کاال نیز شود.

بــازار خــودرو طی ۳ هفته گذشــته روند آرام 
و باثباتــی را طــی کــرده و آنطــور کــه رئیــس 
اتحادیــه نمایشــگاه داران می گویــد بــه دلیــل 
پاسخگو نبودن به ۴۵ درصد از نیاز بازار، در 

صورت واردات خودرو قیمت ها می شکند.
بــازار خــودرو کــه ســال ۱۴۰۰ را بــا فــراز 
و نشــیب های بســیار طــی کــرد و در انتهــا نیز 
بنــا به شــرایطی همچــون تغییرات نــرخ ارز و 
انتشــار اخبار مثبت سیاســی، ســال را آرام و 
نزولی به پایان رساند، با شروع سال ۱۴۰۱ به 

یکباره دچار هیجانات قیمتی شد.
وضعیت در دو ماه نخســت ســال جدید 
در بــازار تــا جایــی پیــش رفــت کــه قیمت هــا 
نســبت بــه اســفند میانگیــن ۱۰ تــا ۱۵ درصــد 
افزایــش یافــت و فروشــندگان چــه در بخــش 
خودروهــای نــو و چــه در بخــش خودروهــای 
کارکــرده، خودرو را با قیمت های دلخواه خود 

می فروختند.
رونــد صعــودی قیمت هــا ادامــه داشــت 

واردات  بــا  حاکمیــت  شــد  اعــالم  اینکــه  تــا 
نخســت  نیمــه  در  و  اســت  موافــق  خــودرو 
ســال، خودروهای خارجی خاصــه خودروهای 
ایــران  بــازار  وارد  قیمــت،  ارزان  و  اقتصــادی 

خواهند شد.
همیــن خبــر ترمــز افزایــش قیمت هــا را 
کشــید و رونــد قیمتــی در بــازار نزولــی شــد. 
البتــه آنطــور که فعاالن بازار می گویند خودرو 
همچنــان بســیار گــران اســت امــا نســبت بــه 
هیجانات ابتدای ســال، روند آرام تری را طی 

می کند.

بازار آرام است
در  موتمنــی  ســعید  رابطــه  ایــن  در 
گفت وگــو بــا مهــر، اظهــار کــرد: طــی ۳ هفتــه 
گذشــته، بــازار خــودرو رونــد آرامــی را داشــته 
و بــا اینکه نوســانات ارزی داشــتیم اما قیمت 
خــودرو تقریبــاً باثبات مانــد و افزایش خاصی 

نداشتیم.

و  نمایشــگاه داران  اتحادیــه  رئیــس 
فروشــندگان خــودرو تهــران افــزود: در حــال 
حاضــر فقــط افرادی که نیاز به خــودرو دارند، 
در بــازار هســتند و خریــد و فــروش خاصــی 

نداریم و بازار به نوعی راکد است.
وی ادامــه داد: اثرگــذار نبــودن نــرخ ارز 
روی قیمــت خــودرو بــه دلیــل ایــن اســت کــه 
همــه در بازار منتظر انتشــار جزئیــات واردات 
شــود  انجــام  واردات  اگــر  هســتند؛  خــودرو 
قیمت ها به صورت محسوس ریزش می کند.
موتمنــی گفــت: وزیــر هم که اعــالم کرد 
تعرفــه خودروهــای وارداتی پاییــن خواهد بود 
همین مســاله منجر به شکســته شدن قیمت 

در بازار خودرو خواهد شد.

۴۵ درصد نیاز بازار بی پاسخ 
مانده است

وی در مــورد وضــع عرضــه خــودرو نیــز 
اظهــار کــرد: اگــر وضــع عرضــه بهتر شــده بود 

عرضــه  امــا  می آمــد  پاییــن  قیمت هــا  قطعــاً 
پاســخگوی تقاضــا نیســتم. اگــر در ســال های 
گذشــته عرضه بهتری صورت می گرفت امروز 
درصــد   ۱۰۰ بــازار  و  کارخانــه  قیمــت  فاصلــه 
نمی شــد و شــاید فاصلــه قیمتــی کمتــر از ۵ 

درصد می شد.
و  نمایشــگاه داران  اتحادیــه  رئیــس 
فروشــندگان خــودرو تهــران افزود: مشــکالت 
بــازار خودرو برای امروز و دیروز نیســت بلکه 
از ســال ۹۷ کــه عرضــه نزولــی شــد، فاصلــه 
قیمتــی بیــن کارخانــه و بــازار نجومــی شــد و 
تقریبــاً بــه نیــاز ۴۵ درصد بازار پاســخی داده 

نشد.
وی گفت: 2۰6 تیپ 2 بین ۳۰۳ تا ۳۰۵ 
میلیــون تومــان، پرایــد ۱۱۱ بیــن 2۰2 تــا 2۰۳ 
میلیــون تومــان، پرایــد ۱۳۱ بیــن ۱۸۰ تــا ۱۸۱ 
میلیــون تومان، کوییک دنــده ای 2۱۳ میلیون 
تومان، پژو پارس ۳۱۵ میلیون تومان و سمند 

۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارند.

معاون وزیر صمت: صنایع، توان جبران خسارت ها را ندارند 

فاطمی امین مطرح کرد: حذف قرعه کشی خودرو تا پایان ۱۴۰۱

 شکاف ۴۵ درصدی بین عرضه
و تقاضای خودرو
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تولید ۲۳۲ میلیارد 
مترمکعب گاز در سال ۱۴۰۰

مدیرعاملشرکتملیگازایرانازتولید۲۳۲میلیارد
مترمکعبگازدرکشوردرسالگذشتهخبرداد.

بــه گــزارش ایرنــا، مجیــد چگنــی دیــروز در اولیــن 
رویــداد توســعه همکاری هــای دانش بنیــان در اســتقرار 
هوشمندســازی نظــام توزیــع گاز بــا اشــاره بــه اینکه در 
ســال های گذشــته رهبــر معظــم انقــاب تاکیــد فراوانی 
برای حمایت از شرکت های دانش بنیان داشتند، افزود: 
امســال بــه نــام تولیــد دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن 

نام گذاری شده است.
او ادامــه داد: بایــد از این ظرفیــت عظیم خدادادی 
که به کشور داده شده، استفاده درست کنیم و قدرش 

را بدانیم.
حــوزه  ایــن  در  اگــر  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  چگنــی 
ســرمایه گذاری کنیــم، نیاز به واردات نخواهیم داشــت، 
گفــت: ایــن شــرکت ها تا ۹۹ درصد از نیازهای کشــور را 
با توجه به ظرفیت و توانمندی می توانند تامین کنند. 

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بیــان کــرد: این 
رویــداد می توانــد ارتبــاط صنعــت گاز را بــا شــرکت های 

دانش بنیان توسعه دهد. 
معــاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه صنعــت گاز در 
ارتباط به شــرکت های دانش بنیان پیشــتاز بوده اســت، 
ادامــه داد: بــا راه انــدازی انســتیتوها در دانشــگاه های 
کشــور، همــکاری با شــرکت های دانش بنیان آغاز شــده 

است. 
بــه گفتــه چگنــی، بیــش از ۲۶ میلیــون مشــترک 

صنعت گاز در کشور وجود دارد.
انــرژی  از  اینکــه بیــش از ۷۵ درصــد  بــا بیــان  او 
موردنیاز کشــور توســط شرکت ملی گاز تامین می شود، 
گفــت: در ســال گذشــته ۲۳۲ میلیــارد مترمکعــب گاز 

تولید کردیم.
معــاون وزیــر نفت با اشــاره بــه اینکه با مشــارکت 
و همــت شــرکت های دانش بنیــان گوشــه ای از نیازهــای 
خود را تامین کنیم، افزود: اسناد باالدستی کشور برای 
بهینه ســازی انــرژی زیــاد اســت و سیاســت های اباغــی 

رهبر انقاب در حوزه انرژی راهگشا است. 
چگنی ادامه داد: امســال باید ســامانه توزیع خود 

را به کنتورهای هوشمند مجهز کنیم. 
مشــتریان  بــرای  تســهیاتی  بایــد  کــرد:  تاکیــد  او 
خــود بــرای اجــرای ایــن طــرح در نظر بگیریــم البته مدل 

اقتصادی هنوز نهایی نشده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه 
در حوزه ســخت افزاری، ســاخت کنتورهای هوشمند در 
اولویت قرار دارد، ادامه داد: در حال حاضر در اروپا نیز 

بحث های هوشمندسازی پیگیری می شود. 
وی اضافــه کــرد: ایــن پروژه کان باید طی ۴ ســال 
عملیاتی شــود و بر اســاس برآورد اولیه، ۴ میلیارد دالر 

سرمایه گذاری نیاز است.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیــان اینکــه 
قیمــت گاز در ایــران بســیار ارزان اســت، گفــت: قیمــت 
گاز در اروپــا مترمکعبــی بــاالی ۲ دالر اســت و حتــی در 
زمان هایی به باالی ۴ دالر نیز رسید در حالی که قیمت 

گاز در ایران در بخش خانگی حدود ۷۰ تومان است. 
چگنــی افــزود: هــدف از اجــرای پــروژه کنتورهــای 
هوشمند این است که مدیریت مصرف انجام شود و از 

خدمات ارائه شده درست استفاده کنند.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه زیرساخت های 
بــورس فراهــم اســت، گفــت: اگــر مشــترکی گاز کمتری 
بازارهــا  ایــن  در  را  مــازاد  گاز  می توانــد  کنــد،  مصــرف 

بفروشد و منتفع شود. 
او تصریــح کــرد: پایــداری شــبکه و عرضــه پایــدار 
شبکه گاز برای مشترکین جزو چارچوب های مهم است 

که باید موردتوجه شرکت های دانش بنیان قرار گیرد. 
گفتنــی اســت؛ اولین رویداد توســعه همکاری های 
دانش بنیــان در اســتقرار هوشمندســازی نظــام توزیــع 
گاز طبیعــی، دوشــنبه ۶ تیرمــاه ۱۴۰۱ در تهــران صندوق 

نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.
این رویداد در ۴ محور موضوعی، کنتور هوشمند، 
زیرســاخت های انتقــال داده، پلتفرم های تحلیل داده و 

الزامات و مقررات و تنظیم گری برگزار شده است. 
نخستین رویداد توسعه همکاری های دانش بنیان 
در اســتقرار هوشمندســازی نظــام توزیــع گاز طبیعــی 
شــامل دو بخــش نمایشــگاهی و ارائــه محور اســت، در 
بخش نمایشــگاهی شــرکت های فعال در زنجیره ارزش 
توانمنــدی  هوشــمند،  اندازه گیــری  و  هوشمندســازی 
و محصــوالت خــود را بــه نمایــش می گذارنــد، بنابرایــن 
و  کنتــرل  پلتفــرم  بخــش  ایــن  در  مهم تریــن محصــول 
مدیریــت هوشــمند کنتورهــای گاز اســت که قرار اســت 
وارد مرحله اجرایی بشود. این محصول حاصل همکاری 
گروه های مختلف اســت، از دانشگاه خاتم، کنتورسازی 
اکباتان، ایرانســل تا شرکت فناپ زیرساخت که پلتفرم 
هوشمند این پروژه را مبتنی بر اینترنت اشیا طراحی و 

پیاده سازی کرده است.
بــر  افــزون  رویــداد،  ایــن  محــور  ارائــه  بخــش  در 
حضور مســئوالن ارشد شرکت ملی گاز ایران، ارائه ها و 
پنل های تخصصی با موضوعات تشــریح و بررسی ابعاد 
تقاضــای شــرکت ملــی گاز ایــران در زمینــه اندازه¬گیری 
هوشــمند، الزامــات، تنظیم¬گــری و زیرســاخت ها و... 
انجام شد. هدف از این ارائه ها و پنل ها آشنایی هرچه 
بیشــتر مخاطبان و شــرکت ها با نیازهای واقعی شــرکت 
ملــی گاز ایــران در زمینــه اندازه گیــری هوشــمند اســت. 
در بخــش پایانــی هــم شــرکت های دانش بنیــان حــوزه 

اندازه گیری هوشمند، توانمندی خود را ارائه می کنند.
الزم به ذکر است؛ شرکت ملی گاز ایران بر اساس 
الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱، بــرای اصاح الگــوی مصرف، 
موظــف اســت در راســتای هوشمندســازی توزیــع گاز و 
نصب کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکان پرمصرف 
اقــدام کنــد. این شــرکت قصــد دارد در انجــام این پروژه 
بــزرگ و مهــم از توانمنــدی شــرکت های دانش بنیــان و 
فناور استفاده کند و اولین رویداد توسعه همکاری های 
دانش بنیان در اســتقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز 
طبیعــی، بســتری برای ارائــه توانمندی های شــرکت های 
دانش بنیان در حوزه هوشمندســازی انرژی، شناســایی 
و تعامل مســتقیم و بی واســطه آنها با شــرکت ملی گاز 
ایران اســت که با همکاری صندوق نوآوری و شــکوفایی 
و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری در محــل 

صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.
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تهران و دوشنبه بر توسعه 
همکاری ها در حوزه انرژی 

تأکید کردند
معــاونامــوربینالمللوبازرگانــیوزیرنفتدرادامه
مســیراحیــایدیپلماســیانــرژیایــرانضمــندیــدارو
گفتوگوباهیاتیازتاجیکستانبهریاستقائممقام
وزیــرصنعــتوفناوریهــاینو،برتوســعههمکارهای

اقتصادیدوکشورتأکیدکرد.

بــه گــزارش ایســنا، متعاقــب ســفر مــاه گذشــته 
امامعلــی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکســتان به تهران 
و پیگیــری مســائل مربوط به تفاهم نامــه همکاری امضا 
شــده بیــن جــواد اوجی، وزیــر نفت و دلیــر جمعه، وزیر 
انــرژی و ذخایــر آب تاجیکســتان روز )یکشــنبه، پنجــم 
تیــر( احمد اســدزاده، معاون امــور بین الملل و بازرگانی 
وزیــر نفــت با هیئتی از تاجیکســتان به ریاســت بختیار 
شــریفی، قائــم مقــام وزیــر صنعــت و فناوری هــای نــو 
تاجیکســتان و همراهی شــریفه خدابخش، معاون وزیر 
انــرژی و ذخایــر آبی تاجیکســتان و شایســته مــرادزاده، 
مســئوالن  دیگــر  و  تاجیکســتان  نقلیــه  وزیــر  معــاون 

تاجیکستانی دیدار و گفت وگو کرد.
این هیات تاجیکســتانی به منظور پیگیری و اجرای 
مفــاد تفاهم نامــه یادشــده و توافق هــا بــه تهــران ســفر 
کردنــد و بــا معــاون امــور بین الملــل و بازرگانــی وزیــر 
نفــت به عنــوان رئیــس کارگــروه مشــترک انــرژی دربــاره 
همکاری هــای مختلــف حــوزه انــرژی از جملــه اکتشــاف 
و بهره بــرداری از میدان هــای نفــت و گاز آن کشــور و 
ارائه خدمات فنی و مهندســی و همکاری های آموزشــی 
نفــت،  وزارت  اعــام  کردنــد. طبــق  مذاکــره  و  ماقــات 
پیــرو ســفر خردادمــاه رئیس جمهــوری تاجیکســتان بــه 
تهــران،  تفاهم نامــه همکاری های انــرژی بین وزیر نفت 
و وزیــر انــرژی و ذخایــر آب تاجیکســتان امضا شــد، این 
تفاهم نامــه نخســتین ســند همکاری هــای دو کشــور در 
زمینه صنعت نفت به شــمار می آید که می تواند فصلی 

نو از همکاری های دو کشور در حوزه انرژی آغاز کند.
و  ایــران  ارشــد  مقام هــای  ایســنا،  گــزارش  بــه 
تاجیکســتان روز )دوشــنبه، نهــم خردادمــاه( در حضــور 
ســند   ۱۷ رحمــان،  امامعلــی  و  رئیســی  ســیدابراهیم 
تجــاری،  اقتصــادی،  حوزه هــای سیاســی،  در  همــکاری 
محیــط  نــو،  فناوری هــای  ســرمایه گذاری،  حمل ونقــل، 
زیست، ورزشی، انرژی، قضایی، آموزشی، تحقیقاتی و 
گردشــگری امضا کردند. این اسناد توسط وزیران نفت، 
امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، 
و  فرهنگــی  میــراث  دارایــی،  و  اقتصــادی  امــور  نیــرو، 
گردشگری، دادگستری، ورزش و جوانان، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و رؤسای سازمان بورس و اوراق بهادار و 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشــاورزی و همتایان 

تاجیک آنها امضا شد.
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رئیــسقوهقضاییهخاطرنشــانکــردکهوظیفه
خــودمیدانــمباتمامتوانبــهکمکقوهمجریه
بیایم.میدانماگردولتدربرنامههایشموفق
باشــدقــوایقضائیهومقننــههمموفقخواهند
بــود.مســئولیتقــوهمجریــهبــامســئولیتقوه

قضاییهقابلمقایسهنیست.
حجت االســام و المســلمین محسنی اژه ای 
رئیــس قــوه قضاییــه در همایــش سراســری قــوه 
قضاییــه بیــان کــرد: در حالــی کــه جهــان بیــن دو 
قدرت شرق و غرب مادی تقسیم شده بود کسی 
گمان نمی برد یک نهضت دینی بتواند بدون وام 

گرفتن و بدون اتکا به شرق و غرب پیروز شود.
او افــزود: برخــی افــراد در مخیلــه شــان هم 
خطــور نمــی کرد که چنین اتفاقی در عصر حاضر 
محقق شــود. خداوند عنایت کرد و به دســت یک 
بنــده صالــح خــودش و بــه دســت امت دیــن باور 
انقاب عظیمی را علیرغم دشــمنان و مستکبران 

به پیروزی رساند.
رئیــس دســتگاه قضــا بــا بیــان اینکــه مــردم 
یکپارچــه و یکــدل با پیــروی از مقتدای خودشــان 
از امــام دیــروز و امــام امــروز بر همه نقشــه های 
دشــمن پیــروز شــدند، بیــان کــرد: امــام و امــت 
توانســتند بــا پیونــد وســیع یــک الگــوی وســیع از 
حکمرانی به نام مردم ساالری دینی ارائه دهند.

امــروز وظیفــه خــود  اینکــه  بیــان  بــا  اژه ای 
می دانم با تمام توان با مجلس انقابی تشــریک 
مســاعی داشــته باشــیم تــا بــا کمــک هــم قوانین 
متناســب بــا زمــان، متناســب با خدمــت به مردم 
و متناسب با مقابله با نقشه های دشمن تدوین 
کنیــم، گفــت: وظیفــه خــود می دانــم بــا همکاری 
امنیتــی  و  انتظامــی  نظامــی،  نیروهــای  تمــام 
آرامــش، رفــاه و امنیت مردم را تامین کنیم. باور 
دارم تقویت قوه قضاییه از لحاظ نیروی انســانی 
و اداری بــه نفــع مجلــس و دولــت خواهــد بــود. 
تقویــت قــوه قضاییــه می توانــد بــه منویــات قــوه 
مجریــه کمک کنــد. تقویت قوه قضاییه می تواند 

موجب اجرای بهتر قوانین مجلس شود.
قــوه  مســئولیت  و  نقــش  بــر  او همچنیــن 
آرامــش  و  امنیــت  ارتقــای  و  حفــظ  در  قضائیــه 
مــردم و جامعــه در نتیجــه همــکاری و تعامــل بــا 
دستگاه ها و نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی 

اشاره کرد.
رئیــس قــوه قضاییه در ادامه بیان کرد: باور 

دارم چنانچــه قــوه قضاییه از لحــاظ عده و عُده و 
تجهیز نیروی انســانی و اداری و امکاناتی تقویت 
شــود، دولــت و مجلــس نیــز از ایــن امــر منتفــع 

می شوند.
قــوه قضاییــه  تقویــت  کــرد:  اژه ای تصریــح 
سبب می شود این قوه با توان بیشتری در جهت 
گســترش عدالــت و کمــک به دولــت گام بردارد و 
دستگاه قضایی با تقویت شدن می تواند حمایت 

بیشتری از ناحیه مردم برای نظام بدست آورد.
او در پایــان خاطرنشــان کــرد: قــوه قضاییــه 
در نتیجــه تقویــت شــدن می توانــد بــا اهتمــام و 
توان بیشتری در راستای نظارت بر حُسن اجرای 

قوانین مصوب مجلس گام بردارد.

تصمیمرئیسی
برایدوریازحاشیهها

رئیس جمهوری اعام کرد که قانونِ عادالنه 
به دســت مجریان عادل اجرا می شــود و در قوای 
سه گانه تصمیم گرفتیم گرفتار حاشیه ها نشویم.
ســیدابراهیم رئیســی، بــا حضور در مراســم 
در  گفــت:  قضاییــه  قــوه  هفتــه  گرامی داشــت 
ادوار گذشــته مســئوالن گرفتار حاشــیه ها شدند 
و برخــی از کارهــا عقــب مانــد. تصمیــم جــدی مــا 
این اســت که گرفتار حاشــیه ها نشویم و به متن 
بپردازیم. متن، خدمت خالصانه به مردم است.

اقتصــادی،  آینــده  بــه  بســیار  افــزود:  او 
اجتماعــی و فرهنگــی کشــور امیــدوارم. دردهــای 
مــردم امروز باید شــنیده شــود. نــه حق عقب گرد 

داریم و نه حق درجا زدن.
رئیس جمهــوری در تحلیــل حادثه هفتم تیر 
گفــت: جریــان نفــاق بــا پشــتیبانی نظــام ســلطه 
تصمیــم داشــت کــه چهره هــای برجســته و نمــاد 
انقــاب را تــرور کنــد. جریــان نفــاق با پشــتیبانی 
نظام سلطه سعی کرده شیطنت خود در ایران را 
ادامه دهد که تاکنون موفق نشــده و نمی شــوند. 
جریــان انقابــی  بایــد مســیر را با دقــت بنگرند تا 
جریــان نفــوذ نتوانــد اهــداف پلید خــود را در این 
کشــور دنبــال کند. بســیاری از دوســتان بی نام و 
مخلصانــه در کل کشــور تــاش می کننــد و بنــده 
بــه عنــوان طلبه خدمت گــزار به عنوان کســی که 
آشنا با کار همکارانم در دستگاه قضایی هستم، 

قدردان این تاش ها هستم.

رئیســی ادامه داد: از همکارانم و بخصوص 
از آقــای اژه ای کــه بیــش از ۴۰ ســال تحربــه کار 
قضایــی دارنــد و گفتمان حفظ ســرمایه اجتماعی 
ضمــن مبــارزه بــا فســاد و تــاش بــرای برقــراری 
عدالــت دارنــد، تشــکر می کنــم. ایشــان و ســایر 
بــا تــاش بســیاری  ایــن دســتگاه،  همــکاران در 
تحقــق ســند تحــول و نیــز ارتقــای آن را دنبــال 

می کنند.

قالیباف:اساسفعالیتهایمان،
خنثیسازیتحریمهاست

در  نیــز  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
همایــش سراســری قــوه قضاییــه گفــت: بــر ایــن 
باوریــم کــه بــا نــگاه خنثی ســازی تحریــم و رفــع 
تحریم در حال انجام وظایفمان هستیم و اساس 

فعالیت هایمان، خنثی سازی تحریم هاست.
محمدباقــر قالیبــاف گفــت: بــا تدبیــر مقــام 
معظــم رهبــری و دقــت نظر ایشــان در انتصابات 
اخیــر قــوه قضاییــه کــه از درون قــوه انجام شــد، 
رونــد تحــول در قــوه قضاییــه مشــهود اســت و 
انســان هــر روز نســبت بــه حرکــت قــوه قضاییــه 

امیدوارتر می شود.
او بــا تمجیــد از شــخصیت حجت االســام و 
المســلمین محســنی اژه ای، گفــت: رئیــس قــوه 
قضاییه از قضات برجسته و نمونه کشوری است 
و در سلسله مراتب قوه قضاییه تمام مسیرها را 
ســپری و با تار و پود قوه قضاییه آشــنایی دارد و 

با روحیه حق طلبانه فعالیت می کند.
رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
بیانیه گام دوم نقشــه و ســند راه اســت، تصریح 
کــرد: یکــی از ویژگی های شــهید بهشــتی این بود 
کــه بــه هــر آنچه کــه معتقد بــود، بیــان می کرد و 

خود را نیز ملزم به عمل آن کار می کرد.
قالیبــاف بــا بیــان اینکــه شــهید بهشــتی در 
حوزه دانش گســترده بود و تجربیات انباشــته ای 
داشــت، گفت: او در مســیر انقابیگری مبتنی بر 

عقانیت محور و عدالت محور حرکت می کرد.
او بــا بیــان اینکه شــهید بهشــتی هم مشــی 
مردمــی و هــم حداکثــر جــذب و حداقــل دفــع را 
داشت، اظهار کرد: زمانی که کام شهید بهشتی 
را گوش می کنیم به استدالل آوری و قدرت اقناع 

سازی این مرد پی می بریم.

بیــان  بــا  رئیــس مجلــس شــورای اســامی 
اینکه باید نظام اسامی را مقتدر و کارآمد کنیم، 
گفــت: کشــور نیازمند یک نظــام حکمرانی محکم 
و متعالــی و نیازمنــد یــک مشــروعیت اســتمراری 
اســت و آن منوط به کارنامه و عملمان در انجام 

کارهایمان است.
او افزود: امروز هر ســه قوه مصمم هستند 
تــا بــا هماهنگی، همدلی و هــم افزایی از فرصت 
بــه دســت آمــده اقــدام بــه اجــرای وظایــف خــود 
کنند؛ به ویژه انجام این اقدامات در حالی است 
کــه بــرای برنامه ریــزی برنامه هفتم نیز در تاش 

هستیم.
قالیبــاف افــزود: با رویکرد ظرفیــت و امکان 
مــادی که در کشــور وجــود دارد، مصمم هســتیم 
تــا بتوانیــم کارهــا را پیش ببریم و مردم ثمره این 
اقدامــات را در زندگــی و ســفره هایشــان لمــس 
کنند. امروز هر ۳ قوه مصمم هستیم با همدلی 
و هــم افزایــی از این فرصت در زمانی که در حال 
برنامه ریزی برای برنامه هفتم هســتیم استفاده 

کنیم.
او بــا اشــاره بــه اینکــه در بحث پایــه بودجه 
قــوه قضاییــه باید تجدید نظری کنیم تا براســاس 
رشــد ســالیانه مســیر خود را طی کند، گفت: در 
حــوزه اصــاح قوانیــن، بحــث اطالــه دادرســی از 
موضوعاتــی اســت کــه بایــد بــه صــورت الیحــه به 

مجلس بیاید تا براساس آن کار را پیش ببریم.
افــزود:  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
شــاید قــوه قضاییــه در حــوزه تجهیــزات، امکانات 
ســرمایه  امــا  باشــد،  داشــته  مشــکاتی   … و 
اصلــی قــوه قضاییــه قضــات هســتند، آن هــا باید 
احســاس منزلــت، قدرت، آرامش، آســایش برای 
برقــراری عدالــت و قضــاوت صحیح، حــق مدارانه 
و بــا آزادگــی، شــجاعت و افتخــار آفرینــی آن هم 

براساس عدالت پیش ببرند.
رئیــس مجلس شــورای اســامی اظهار کرد: 
از نظــر بنــده مهمترین شــاخص برای قــوه همان 
تاکیــد کــه امام خمینی )ره( فرمودند اســت؛ امام 
)ره( در ایــن رابطــه بیــان کردنــد کــه قــوه قضاییه 
بایــد پناهگاه و ملجاء مظلومان باشــد، یعنی هر 
کســی در هــر کجــا احســاس ناامنــی و ظلمــی به 
خود کرد باید بر این عقیده باشد که قوه قضاییه 

پشتیبان و پناهگاهش است.
همایــش سراســری قــوه قضاییــه دیــروز بــا 
حضور حجت االســام و المســلمین غامحســین 
حجــت  قضاییــه،  قــوه  رئیــس  اژه ای  محســنی 
االسام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اســامی و اعضــای شــورای عالــی قــوه قضاییــه، 
دادســتان ها و رؤســای دادگســتری های سراســر 

کشور در سالن اجاس سران برگزار شد.

وزیردادگســتریتاکیدکردکهقیمتکاالها
درتاریخ۳۱اردیبهشت؛مبنایقیمتگذاری
اســتوهمهقیمتهابایدبهقیمتهایآن

زمانبرگردد.
وزارت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــامگاه  رحیمــی،  امین حســین  دادگســتری 
یکشــنبه در برنامــه تهــران ۲۰ گفــت: پــس از 
آزادســازی قیمت هــا برای کاالهای اساســی با 
حذف ارز ترجیحی، برخی اقام دچار افزایش 
قیمت شــدند که البته قبآلً برای آن ها قیمت  
تعیین شــده بود و شامل قیمت های پیشینی 
می شوند و باید به قیمت های قبلی برگردند.

او افــزود: کاالها دو گروه هســتند؛ یکی 
کاالهایــی که بر اســاس ضوابــط قیمت گذاری 
می شــود و کاالهایــی ماننــد فــرش دســتباف 
در  دخالتــی  دولــت  کــه  دســتی  صنایــع  و 
قیمت گــذاری آنهــا نــدارد و بــر اســاس عرضــه 
و تقاضــا محاســبه می شــود و دیگــری گــروه 
دوم که گروه نظارت پســینی هســتند شــامل 

چندین هزار کاالست.
قیمــت  کــرد:  تأکیــد  دادگســتری  وزیــر 
کاالهــای گــروه دوم بایــد بــر اســاس قیمــت 
و  تولیدکننده هــا  و  باشــد  اردیبهشــت   ۳۱
دارنــد  فرصــت  تیرمــاه   ۱۰ تــا  واردکننــدگان 
 ۳۱ قیمــت  بــه  را  خــود  کاالهــای  قیمــت  تــا 
اردیبهشت آن کاال که خودشان اعام کردند، 

برسانند.
وی با تأکید بر اینکه قیمت ها باید به ۳۱ 
اردیبهشــت برگردد، ادامه داد: تولیدکننده ها 
در  را  کاالهــا  قیمــت   بایــد  واردکننــدگان  و 
ســامانه ۱۲۴ ثبــت کننــد و شناســه بگیرنــد. 

ممکن اســت کارخانه یک محصول را در چند 
نــوع تولیــد کنــد و به این دلیــل باید برای کاال 

در سامانه شناسه بگیرد.
اقدامــات  مبنــای  داد:  ادامــه  رحیمــی 
بعــدی ســازمان تعزیــرات حکومتــی قیمت ۳۱ 

اردیبهشــت کاالهاســت که در ســامانه وزارت 
صمــت، ســامانه ســازمان حمایــت و ســامانه 
بررســی   ۱۲۴ ســامانه  می شــود.  ثبــت   ۱۲۴
می کند که قیمت ها بر اســاس قیمت اعامی 

در ۳۱ اردیبهشت باشد.

رئیــسمرکــزپژوهشهــایمجلــسدر
۱0 توســعه، هفتــم برنامــه تدویــن آســتانه
توصیــهبهدســتاندرکارانتهیــهاینبرنامه

ارائهکرد.
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهش های مجلس شــورای اســامی، بابک 
نگاهــداری رئیس مرکــز پژوهش های مجلس 

هفتــم  برنامــه  آســتانه  در  اســامی  شــورای 
توســعه و بــا توجــه به شــانزده جلســه برگزار 
شــده از ســوی دبیرخانه برنامه هفتم توسعه 
توصیــه   ۱۰ بــر  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
مهــم در خصــوص این برنامه بــه عنوان نکات 

راهبردی تاکید کرد.
مرکــز  رئیــس  توجــه  مــورد  نــکات 

پژوهش های مجلس به شرح زیر است؛
۱- در خصوص دوگانه های سیاستی-مدیریتی 

مزمن کشور تصمیم روشن گرفته شود.
۲- از آرمان گرایی هــای غیرواقع بینانــه کــه بــا 
زیرســاخت ها و ظرفیت هــای کشــور تناســبی 

ندارد، پرهیز شود.
۳- حاکمیت برای ۵ ســال پیش  رو به منظور 
تمرکــز بــر روی چنــد اولویت کامــا محدود به 
اجمــاع برســد و حداکثر منابــع و ظرفیت ها را 

برای تحقق اولویت ها متمرکز کند.
۴- موانع انواع ســرمایه گذاری های خصوصی، 
طــور  بــه  را  خارجــی  و  غیردولتــی  عمومــی 

حداکثری رفع شود.
۵- از فرصــت موقعیــت جغرافیایــی ایــران در 
مســیر کریدورهای ترانزیتی شــمال به جنوب 
در ارتباط با اوراسیا و روسیه و کمربند راه در 

رابطه با چین حداکثر استفاده به عمل آید.
۶- بــرای رفــع تــورم مزمــن بــر روی ۳ ناتــرازی 
صندوق هــای  و  بانکــی  شــبکه  بودجــه، 

بازنشستگی تمرکز شود.
۷- دیپلماســی اقتصادی و تجاری منطقه ای و 
فرامنطقه ای در ارتباط با کشــورهای همسایه 
و ژئواکونومیــک بــه ویژه چین، روســیه و هند 

جدی گرفته شود.
8- برای پیشبرد اهداف توسعه، توانمندسازی 
دولــت از طریــق تقویــت نهــاد راهبر توســعه، 
دولــت الکترونیکــی یکپارچــه و مردم ســپاری 
حداکثری خدمات عمومی در دســتور کار قرار 

گیرد.
۹- امیــد و اعتمــاد و مشــارکت مــردم الزمــه 
مــوارد  رفــع  اســت.  توســعه  برنامــه  تحقــق 
و  حکمرانــی  در  شــفافیت  منافــع،  تعــارض 
کاهــش فقــر بــرای تقویــت همراهــی جامعــه 

الزم و ضروری است.
۱۰- اهمیــت تبییــن و تنویــر افــکار عمومــی در 
خصــوص اقدامات تحولــی و اصاحی کمتر از 
خود اصاح نیست. حتما فکری به حال توان 

رسانه ای جبهه انقاب شود.

اژهای:وظیفهخودمیدانمباتمامتوانبهکمکقوهمجریهبیایم

توصیههای۱0گانهرئیسمرکزپژوهشهایمجلس
درآستانهتدوینبرنامههفتمتوسعه

اولتیماتوموزیردادگستری
برایبازگشتقیمتهابه۳۱اردیبهشت
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شفاف سازی بانک دی 
درباره شایعه اختالس

بانــک دی بــا صــدور اطالعیــه ای بــه رفــع ابهامــات بــه 
وجود آمده درباره انتشار برخی اخبار منتشر شده در 
شــبکه های خبــری و فضــای مجازی درباره شــرکت های 

زیرمجموعه بانک پرداخت.
دنبــال  بــه  بانــک دی؛  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

اخبــار  برخــی  انتشــار 
غیردقیق در شــبکه های 
خبــری و فضــای مجازی 
شــرکتهای  دربــاره 
و  بانــک  زیرمجموعــه 
همچنیــن پیــرو ابالغیــه 
شماره ۹۰۱۱۱۳ به تاریخ 
ســازمان   ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
بهــادار  اوراق  بــورس 

مبنــی بــر شفاف ســازی موضــوع مطرح شــده، بانک دی 
با صدور اطالعیه ای به ابهامات مطرح شده پاسخ داد.

در این اطالعیه آمده اســت:  در ســنوات گذشــته، 
برخــالف دســتورالعمل ها و مقررات بانــک مرکزی ج.ا.ا، 
بالــغ بــر ۵۵.۰۰۰ میلیــارد ریــال منابــع ســپرده گــذاران 
از محــل بدهــکاران موقــت و بصــورت علی الحســاب در 
اختیــار تعــداد محدودی از شــرکت های گروه قرار گرفته 
بــود کــه بــه دفعــات در گــزارش حســابرس مســتقل و 

بازرس قانونی بانک نیز به آن اشاره شد.
در ســال ۱۳۹۹ به اســتناد تکالیــف مجمع عمومی 
عــادی بطــور فــوق العــاده ایــن بانــک، تمامــی مطالبــات 
موصوف در چارچوب عقود اسالمی به تسهیالت تبدیل 
شــد و در ســال ۱۴۰۰ نیــز مطابــق دســتورالعمل صــادره 
بانــک مرکــزی ج.ا.ا بــا عنــوان طبقــه بنــدی تســهیالت و 
مطالبــات، مانــده طلــب از شــرکت های فرعــی بــه طبقه 
مطالبــات معــوق منتقــل و بــه میــزان ۱۰.۹۷۳ میلیــارد 
ریــال ذخیــره بــرای آن شناســایی شــد که در یادداشــت 
شماره ۸-۱۴ صورت های مالی تلفیقی بانک )حسابرسی 
نشده( منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ افشاء و انتشار 

عمومی شده است.
تاکنــون حــدود  همچنیــن خاطــر نشــان می شــود 
۲۰.۰۰۰ میلیــارد ریــال از ایــن مطالبــات تعییــن تکلیــف 
شــده و وصــول مابقــی مطالبــات از شــرکت های فرعــی 
بانــک بــه همــراه مطالبــات غیرجــاری ســایر اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی، بــه صــورت جــدی در حــال پیگیــری 
اســت که نتایج آن در گزارشــات میان دوره ای و ساالنه 

افشا خواهد شد.

دستورالعمل جامع بانک 
 ملی برای ارائه خدمات

به دانش بنیان ها
دستورالعمل جامع ارائه خدمات به شرکت های دانش 
بنیان« توسط بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور 

ابالغ شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایران،ایــن 

بانک در راســتای اجرای 
معظــم  مقــام  منویــات 
رهبــری دربــاره حمایــت 
دانــش  شــرکت های  از 
یــک  عنــوان  بــه  بنیــان 
بــرای  اصلــی  راهبــرد 
توســعه  و  پیشــرفت 
اقتصادی کشــور، اقدام 
»دســتور  تدویــن  بــه 

العمــل ارائــه خدمــات بــه شــرکت های دانش بنیــان« با 
هدف تســریع و تســهیل در فرایند ارائه خدمات مالی و 

اعتباری به این شرکت ها کرده است.
مراجعــه  کارهــای  و  ســاز  نامــه  شــیوه  ایــن  در 
شــرکت های دانــش بنیان به شــعب بانک ملــی ایران با 
معرفی نامه های صادره توسط معاونت علمی و فناوری 
یــا  نــوآوری و شــکوفایی  ریاســت جمهــوری و صنــدوق 
مراجعــه مســتقیم ایــن شــرکت ها بــه شــعب و فرایند و 

نحوه ارائه خدمت به آنها، تشریح شده است.
بر اســاس دســتور العمل ابالغی به شعب سراسر 
کشور، به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور مرتبط 
با شرکت های دانش بنیان، یک بسته اعتباری با شرایط 

و حدود و اختیارات ویژه نیز در نظر گرفته شد.
در این دســتور العمل همچنین ســاز و کار اجرایی 
دریافت درخواست از شرکت های دانش بنیان متقاضی 
و  ارزیابــی  نحــوه  و  و خدمــات  تســهیالت  از  اســتفاده 
ســنجش آنها تعیین شــده اســت. گفتنی اســت تدوین 
ســاز و کارهــای اجرایــی ارائــه خدمــات بــه شــرکت های 
دانش بنیان به دلیل دارایی آینده محور این شــرکت ها 
کــه نیــاز بــه ارزیابــی ویژه و متفاوت از ســایر شــرکت ها 
و متقاضیــان دارد، برای نخســتین بار در کشــور توســط 

بانک ملی ایران صورت گرفته است.

کوتاه از بانک و بیمه

دانش بنیان ها در اولویت 
 دریافت خدمات ارزی

بانک کارآفرین
مدیرعملیــات ارزی بانــک کارآفریــن گفــت: بــا توجه به 
نامگــذاری ســال جــاری بــه عنــوان "تولیــد دانش بنیــان 
جــذب  بــه  نســبت  تــا  صددیــم  در  اشــتغال آفرین"  و 
مشــتریان معتبــر فعــال در حــوزه تولیددانــش بنیــان، 
و  ارزی  خدمــات  ارائــه 
جلــب رضایتمنــدی آنها 
بویژه فعــاالن در زمینه 
کاالهــای  و  غــذا  دارو، 

اساسی اقدام کنیم.
بــه گــزارش روابــط 
عمومی بانک کارآفرین، 
حسنعلی حسینی مدیر 
بانــک  ارزی  عملیــات 
کارآفرین در گفت و گو با نشریه پیام کارآفرین با بیان 
ایــن مطلــب افــزود: در راســتای نیــل به اهــداف خطوط 
کســب و کار در ســال ۱۴۰۱ و بــه منظــور حفــظ و بهبــود 
جایــگاه بانــک کارآفرین به عنوان حامی بخش ســالمت 
و معین بخش غذا و کاالهای اساســی با هدف افزایش 
درآمدهای کارمزدی بانک، این مدیریت به دنبال جذب 
مشتریان ارزی فعال در زمینه های دارو، غذا و کاالهای 

اساسی هستیم.
وی تا کید کرد: علیرغم مشکالت و محدودیت های 
نیــاز  مــورد   ارزی  منابــع  تــا  کرده ایــم  ســعی  موجــود، 
مشتریانمان در حوزه غذا و دارو را که از اولویت خاصی 
پیگیری هــای  و  نزدیــک  تعامــل  بــا  برخــوردار هســتند، 
مســتمر از مراجــع مربوطــه انجــام دهیــم. کــه ایــن امــر 
موجــب افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان در حوزه هــای 

سالمت، غذا و کاالی اساسی شده است.

خدمات بیمه ای شرکت 
بیمه سامان در عراق 

گسترش می یابد
خدمات بیمه ای شــرکت بیمه ســامان درعراق گسترش 
می یابد نشست هم اندیشی مدیران فنی شرکت بیمه 
سامان با حضور اعضای 
اتــاق بازرگانــی ایــران و 
عراق، مدیــران صندوق 
صــادرات،  توســعه 
تجــاری  مرکــز  رئیــس 
ایــران و عــراق و رئیــس 
صادرکنندگان  اتحادیــه 
فرآورده های نفت و گاز 
و پتروشــیمی بــا هــدف 

ارائه خدمات جدید بیمه ای، برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت بیمه ســامان، دراین 
نشســت، نیازهــای بیمــه ای تجار و بازرگانــان ایرانی که 
کاالهــای خــود را بــه کشــور عراق صادر و یــا کاالهایی را 

از این کشور وارد می کنند، مورد بررسی قرار گرفت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، قــرار شــد شــرکت بیمــه 
ســامان نســبت بــه طراحــی بیمــه نامه هــای جدیــد و بــا 
هــدف ارایــه پوشــش ریســک های مــورد نیــاز بازرگانان، 
اقدامات الزم را انجام دهد و این بیمه نامه ها در اختیار 

فعاالن تجاری قرار گیرد.
همچنیــن در ایــن نشســت، از خدمــات بیمــه ای 
سامان در این کشور قدردانی به عمل آمد و تاکید شد 
کــه ایــن شــرکت بیمــه ای گام هــای مهمی را در راســتای 

ایجاد اطمینان خاطر برای بازرگانان برداشته است.

نقشه راه بیمه سرمد 
تشریح شد

مدیرعامل بیمه ســرمد گفت: برای تحقق نقشــه راه و 
چشم انداز سرمد، راهی جز سودآوری پایدار نداریم و 
این مهم با رشد درآمد و افزایش بهره وری قابل تحقق 

است.
بــه گــزارش روابــط 
ســرمد،  بیمــه  عمومــی 
در  رشــنوادی  یعقــوب 
مراســم پایانی نشســت 
و  مدیــران  سراســری 
ســرمد  شــعب  روســای 
در مشــهد مقــدس کــه 
با حضور روســای شعب 
سراســر کشــور و نمایندگان منتخب این شــرکت برگزار 
شــد، از تدوین ســند چشم انداز و نقشه راه این شرکت 
خبــر داد و گفــت: ســرمد بــرای انجــام ماموریــت خــود، 
راهــی جــز ســودآوری پایــدار نــدارد و ایــن مهــم بــا رشــد 

درآمد و افزایش بهره وری قابل تحقق است.
وی افــزود: رشــد درآمــد از طریــق گســترش دایــره 
بیمه گــذاران و خلــق منابــع جدیــد درآمــدی و بهــره وری 
از طریــق افزایش بازده ســرمایه گذاری و بهبود ســاختار 
هزینه محقق می شــود و در نهایت رضایتمندی مشــتری 

را به دنبال دارد. 
رشــنوادی بــا بیان اینکــه نظام پیشــنهادات به زوی 
به شــعب بیمه ســرمد در سراســر کشور ابالغ می شود، 
خاطــر نشــان کــرد: بــا اجــرای نقشــه راهبــردی ســرمد و 
تقویت ســه بخش ســرمایه سازمانی، سرمایه انسانی و 
سرمایه اطالعاتی، باید عقب افتادگی سال های گذشته 
را نیز جبران کنیم. مدیرعامل بیمه سرمد گفت: تقویت 
ســرمایه انســانی شــرکت در گــرو ارتقــای ســه مولفــه 

حرفه ای گری، برنامه محوری و نوآوری است.
راهبردهــای   ۱۴۰۱ ســال  در  ســرمد  افــزود:  وی 
از آنهــا اصــالح ســاختارهای  مشــخصی دارد کــه یکــی 
مالــی و ســاماندهی امــوال و دارایی هــا اســت و در ایــن 
راســتا بایــد بــا تمــام تــوان پرتفوی هــای موجــود حفــظ 
شــده و افزایــش یابنــد، شــبکه فــروش تقویــت شــود و 
خرده فروشــی افزایــش پیــدا کنــد تــا بنــای ایــن شــرکت 

مستحکم شود.

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:

انتظار رشــد در گروه هــای کامودیتی محور )مواد 
خــام(، بــه لطــف قیمــت جهانــی بــاال و قیمــت 
دالر زیــاد اســت؛ با این حال ســرمایه گذاران در 
تصمیمــات خود نبایــد از احتمال رکود تورمی در 

جهان غافل شوند.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی و معدنــی امیر با 
بیان اینکه بازارسرمایه در حالی به پیشواز فصل 
تابســتان رفــت کــه قیمت هــای جهانــی در ســطح 
مناســبی قرار دارد به خبرنــگار پایگاه خبری بازار 
ســرمایه )ســنا( گفــت: تــورم در ایــران و جهان به 
باالترین سطح ممکن طی سال های اخیر رسیده 
و بحــران اوکرایــن بــه ایــن موضوع دامــن می زند. 
بــرق،  بــا شــروع قطعــی   از ســوی دیگــر کشــور 
سیاســت های کنترلــی در قیمت هــای ارز و کاال و 

رشد قیمت دالر مواجه است.
ســید فرهنگ حسینی افزود: این مختصات 
برگشــت  مســکن،  بــازار  نســبی  رونــق  کنــار  در 

چیــن بــه فعالیت هــای عــادی اقتصــادی و تقابــل 
سیاســت های انقباضــی آمریکا و انبســاطی چین 
می توانــد شــرایط خاصــی را بــرای اقتصــاد ایران و 
جهان رقم بزند؛ در حالی که انتظار افزایش نرخ 
بهره ایاالت متحده به باالی ۳ درصد می رود، اما 
بازارهــا خــود را بــا این افزایش تعدیــل کرده اند و 
افزایــش اخیر بــه میزان ۰.۷۵ هــم تاثیر چندانی 

بر کاهش کامودیتی ها نداشت.
وی بیــان کــرد: بازارهــای جهانــی و رمزارزها 
ریزش خود را آغاز کرده اند و دالر درحال تقویت 
 P/ E TTM بــا  بازارســرمایه  همچنیــن  اســت؛ 
حدود ٧ و آینده نگر حدود ٦ وارد تابســتان شــده 
و بــه لحــاظ تاریخــی ایــن P/ E در ســطح پایین تر 
از متوســط اســت؛ در نتیجــه، در صــورت عــدم  
تغییــر خــاص در پارامترهای اقتصــادی، بازار کف 

پایین تری نسبت به روزهای فعلی ندارد.
امیــر  مدیرعامــل گــروه صنعتــی و معدنــی 

تصریــح کــرد: بــر اســاس چنــد ســناریو می تــوان 
صنایــع پیشــتاز احتمالی را تعیین کــرد؛ در حالی 
کــه سیاســت داخلی کنترل تــورم از طریق کنترل 
قیمت های تولیدکننده ادامه داشته باشد، انتظار 
می رود شرکت های تورم محور، در صنایعی مانند 
غذایی، زراعی، دام پروری، خوراکی، لبنی، قندی، 
دارویــی، شــوینده و الســتیکی نتواننــد بــا رشــد 

خاصی در سودآوری همراه شوند.
افــزود: در صنایــع صادراتــی  ادامــه  وی در 
بــه دلیــل رشــد قیمــت دالر و تــداوم رشــد بــاالی 
قیمت هــای جهانــی و P/ E پاییــن در گروه هــای 
بهبــود  انتظــار  می تــوان  اوره ای،  و  پاالیشــی 

سودآوری و رشد قیمت سهام را داشت.
ایــن کارشــناس بازارســرمایه اظهــار کرد: در 
ایــن گــروه، تداوم بحــران اوکرایــن و قیمت باالی 
نفــت می توانــد محــرک قــوی بــرای ایــن دو گــروه 
باشــد. همچنیــن گــروه پاالیشــی بــه لطــف رشــد 

قیمــت نفت، در کنار رشــد قیمــت دالر، می تواند 
تابســتان  فصــل  در  را  فوق العــاده ای  ســودهای 
محقق  سازد که به جهش سودآوری نمادها و به 
تبع آن، رشد قابل توجه قیمت ها منجر می شود. 
در عیــن حــال، در گــروه روانکارهــا نیــز موجودی 
رشــد  در  موثــر  عاملــی  صادراتــی  قیمت هــای  و 

سودآوری این گروه محسوب می شود.
حســینی بیــان کــرد: کاهــش تولید ســیمان 
به دلیل قطعی های برق و حفظ رونق نســبی در 
بــازار مســکن و سیاســت های دولــت بــرای تولیــد 
مســکن، بازار ســیمان را در فاز رونق نگه داشــته 
است. همچنین قطعی های برق به کاهش تولید 
منجــر شــده و حتــی در صــورت عدم  وقــوع موارد 
فــوق، بــه دلیــل کاهش ٢٠ تــا ٣٠درصــدی تولید 
نسبت به اوج تولید، انتظار بهبود قیمت سیمان 
غیرمنطقــی نیســت. بــا ایــن حال، نســبت قیمت 
فوالد به سیمان نیز همچنان ارزانی سیمان را در 

عوامل تولید مســکن نشــان می دهد؛ در نتیجه، 
بــه دلیــل P/ E مناســب و ســود تقســیمی بــاال، 
این گروه نیز مورد اســتقبال ســرمایه گذاران قرار 

گرفته است.
ایــن فعــال بازارســرمایه گفــت: گــروه بانکی 
کــه در فصــول اخیر مورد غضب بــازار قرار گرفته 
بود، در گزارش های عملکردی خود شــاهد بهبود 
عملکــرد بــوده اســت. همچنیــن رشــد کارمزدها، 
سیاســت های  ســپرده ها،  ســود  ماهانه شــدن 
کنترلی بانک مرکزی در عدم رقابت در این صنعت 
و یکپارچگــی ســامانه های اطالعــات اقتصادی در 
کشــور، ایــن فرصــت را فراهــم کــرده تــا بانک هــا 
بتواننــد بــه صــورت کارآتــر، مطالبــات معوق خود 
را وصول کنند و تســهیالتی با ریســک کمتر ارائه 
دهنــد؛ در نتیجــه، انتظــار بهبــود ســودآوری در 
شــرکت های ایــن گــروه و رشــد نمادهــای آن در 

بازار وجود دارد.

میثــم فدایــی، مدیرعامــل فرابــورس ایران به 
رشــد ۱۵۲ درصدی ارزش معامالت فرابورس 
مــدت  بــه  نســبت  امســال  بهــار  فصــل  در 
مشــابه ســال گذشــته در نشســت مشــترک 
بهــادار و  اوراق  و  بــورس  کانــون کارگــزاران 
فرابورس ایــران گفت: در حوزه صندوق های 
ســرمایه گذاری قابــل معاملــه نیــز طــی ایــن 
ارزش  در  درصــدی   ۱۰۸ افزایشــی  مــدت 
معامالت نســبت به ســه ماهه ابتدایی ســال 

گذشته داشتیم.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا( و بــه نقــل از فرابــورس ایــران، میثــم 
فدایــی مدیرعامل فرابورس ایران در نشســت 
مشترک کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
و فرابورس ایران موضوع افزایش یک درصدی 
دامنــه نوســان در ابتدای ســال جــاری را مورد 
دامنــه  افزایــش  بــا  گفــت:  و  قــرارداد  توجــه 
نوســان نقد شــوندگی در بازار بهتر شــده اما 
در حــال حاضر، شــرایط در بدنه بازار نســبت 
به ســه ماه گذشــته تغییر کرده، به این ترتیب 
کــه در اواخــر ســال گذشــته و ابتدای امســال 
فعــاالن بــازار تمایل به افزایش دامنه نوســان 
داشــتند اما در شــرایط امروز رایزنی ها نشــان 

می دهد همه خواستار این تغییر نیستند.
را  دیگــر  موردبررســی  موضــوع  وی 
صف نشــینی در بــازار پایــه دانســت و گفــت: 
صف های بازار پایه موضوع مهم دیگری است 
که باعث پروژه شدن سهم و ایجاد مشکالت 

می شود و باید بررسی شود.

طرح دغدغه های کارگزاران
محمدرضــا دهقانــی احمدآبــاد دبیــر کل 
کانــون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این 
نشست با تشریح مشکالت صنعت کارگزاری 
گفــت: افت حاشــیه ســود کارگزاری هــا باعث 
در  ســرمایه گذاری  کاهــش  شــاهد  تــا  شــده 

زیرساخت های کارگزاری ها باشیم.
به گفته دبیر کل کانون کارگزاران بورس 
و اوراق بهــادار، نیمــی از صنعــت کارگزاری در 

شرایط زیان دهی قرار دارند.
بــه گفتــه دهقانــی، بــا میانگیــن حجــم 
معامــالت خــرد ۳۷۰۰ میلیارد تومــان در روز، 

صنعــت کارگــزاری در شــرایط سربه ســر قــرار 
خــرد  معامــالت  حجــم  میانگیــن  اگــر  و  دارد 
روزانه کمتر باشد، در کل صنعت زیان ایجاد 

می شود.
وی بحــث نظارت هــای مــوازی را هــم از 
دیگر دغدغه کارگزاران با بورس ها دانســت و 
افــزود: در بحــث نظارت های موازی انرژی باال 
و بدون بازدهی مصرف می شود و امید است 
با تقســیم وظایف مــوازی کاری و دوباره کاری 

حذف شود.
دهقانــی در تشــریح ســایر دغدغه هــای 
کارگــزاران به موضوع ســرمایه گذاران حرفه ای 
بــا  کارگــزاران  کانــون  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
اصــل موضــوع موافق اســت اما احراز شــرایط 
اطالعاتــی  بــه  نیــاز  حرفــه ای  ســرمایه گذار 
دارد کــه مرجــع آن بخشــی در ســپرده گذاری 
مرکــزی و بخــش دیگــری در ســازمان بــورس 
اســت کــه بایــد امــکان دسترســی کارگــزاران 
بــه ایــن اطالعــات بــرای احــراز شــرایط و تائید 

سرمایه گذار حرفه ای فراهم شود.

جایگاه مهم سرمایه گذار 
حرفه ای در فرابورس

در ادامه این نشست، پنلی برای بررسی 

مشــکالت کارگــزاران بــا حضــور مدیرعامــل و 
معاونــان فرابــورس تشــکیل شــد که ســروش 
خواجــه حــق وردی، دربــاره موضــوع فعالیــت 
صندوق توسعه و صندوق تثبیت در نمادهای 
فرابورسی گفت: فرابورس تمایلی به فعالیت 
صنــدوق توســعه و صنــدوق تثبیــت در بــازار 
نــدارد تــا بازار در جریان عرضــه و تقاضا روند 

واقعی و طبیعی خودش را طی کند.
بــه گفتــه معاون نظارت بــازار فرابورس، 
از  فرابــورس  ســهم  امســال  ســه ماهه  در 
معامالت سهام بیش از ۲۹ درصد بوده و این 
در حالــی اســت کــه عــدد صندوق توســعه در 
نمادهای ناشــران فرابورســی کمتر از ۹ درصد 
اســت امــا بــه دلیــل چالش هایــی کــه ایجــاد 
می شــود ترجیــح می دهیــم صنــدوق توســعه 

وارد سهام بازارهای فرابورس نشود.
وی بــا تائیــد اینکــه کارگــزاران بایــد بــه 
اطالعات الزم برای احراز شــروط ســرمایه گذار 
گفــت:  باشــند،  داشــته  دسترســی  حرفــه ای 
بــر اســاس مصوبــه ای در ســال ۹۸، شــرکت 
بــه  اســت  موظــف  مرکــزی  ســپرده گذاری 

کارگزاران اطالعات موردنیاز را ارائه دهد.
خواجــه حــق وردی با تأکید بــر اینکه اگر 
ســرمایه گذار حرفــه ای در بــازار نباشــد قطعــا 
برخــی عرضه هــای اولیــه را نخواهیم داشــت، 

گفت: با توجه به مزیت های حضور این گروه 
در بازار الزم است که کارگزاران با ما همکاری 

کنند.
در  فرابــورس  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
حــال احیــای مجــدد بــازار Sme اســت، گفت: 
بــرای راه انــدازی ایــن بــازار نیــاز بــه پذیــرش 
ســرمایه گذار حرفه ای است که کارگزاران باید 

در این رابطه با ما همکاری کنند.

گلوگاه های تخلفاتی کارگزاران
مدیریــت  خلیلــی،  مرضیــه  ادامــه  در 
تخلفــات  عمده تریــن  تطبیــق  و  حقوقــی 
کارگزاری هــا را برشــمرد و گفــت: پرتکرارترین 
تخلفــات کارگزاری هــا خریــد اعتبــاری، عــدم 
رعایــت مفــاد اساســنامه، نقل وانتقــال وجــوه 
و کســری وجــوه، کفایــت ســرمایه، مقــررات 
بــازار  در  پول شــویی  بــا  مبــارزه  بــه  مربــوط 
ســرمایه، گــزارش دهی، کنترل هــای داخلی و 

عدم رعایت مفاد قانون است.
وی با اشاره به اینکه در بخش زیادی از 
این تخلفات عنصر عمد دخیل نیست، گفت: 
ایــن مــوارد بیشــترین گلوگاه هــای تخلفاتــی 
اســت کــه کانون کارگــزاران می تواند با تعامل 

بیشتر با فرابورس آن ها را برطرف کند.

بازنگری در دستورالعمل 
پذیرش

پذیــرش  معــاون  اســماعیل زاده  حجــت 
فرابورس نیز در پنل پرسش و پاسخ با اشاره 
پذیــرش  اجــازه  اینکــه کارگزاری هــا فعــال  بــه 
را ندارنــد، گفــت:  بــازار ســرمایه  بــه  و ورود 
دســتورالعمل  اصــول  در  بازنگــری  حــال  در 
اردیبهشــت ماه  اوایــل  و  هســتیم  پذیــرش 
کانــون  و  کارگــزاران  کانــون  بــه  نامــه ای 
ســرمایه گذاران نهــادی در ایــن رابطــه ارســال 
کردیم، به جمع بندی نظرات نزدیک شــدیم تا 

دستورالعمل به روز شود.
 Sme وی ضمــن اشــاره بــه احیــای بــازار
گفــت:  حرفــه ای،  ســرمایه گذاری  تعریــف  بــا 
همچنیــن راه انــدازی بــازار تعاملی در دســتور 
کار اســت و تــا پایــان تابســتان در ایــن حــوزه 

اتفاق های جدیدی رخ می دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تورم خردادماه 
را  تــورم پنهانــی دانســت کــه پــس از اصالح 
نظــام پرداخــت و حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی 

نمایان شد.
بــه گــزارش ایرنــا، »پیمــان قربانــی« در 
تــورم  نــرخ  رشــد  دربــاره  تلویزیونــی  برنامــه 
در خردادمــاه، اظهــار داشــت: افزایــش نــرخ 
تــورم دالیــل مختلفــی دارد، بخشــی مربــوط 
بــه شــوک های عرضــه مثــالً افزایش نــرخ ارز، 
مردمــی کــردن یارانه هــا، تورم وارداتی ناشــی 

از افزایــش قیمت کاالهای خوراکی در جهان، 
تغییر نرخ تسعیر ارز است.

امســال  خردادمــاه  در  کــرد:  بیــان  وی 
نــرخ تــورم ناشــی از تغییــر قیمــت برخــی از 
اســتفاده  ترجیحــی  ارز  از  کــه  کاالهاســت 
نظــام  اصــالح  بیشــتر  امــر  ایــن  و  می کردنــد 
پرداخت اســت و این تورمی نبوده که توســط 
دولت ایجاد شــده باشــد و از ســال ۹۷شروع 

شده است.
معــاون اقتصــادی بانــک مرکــزی دربــاره 

اصالح ارز ترجیحی گفت: این سیاســت قابل 
اســتمرار نبود، در ســال ۹۷ یارانــه به واردات 
تخصیــص می یافــت و قاچاق می شــد. االن به 
انتهــای زنجیــره انتقــال یافتــه و یارانــه ۳۰۰ و 
۴۰۰ هزارتومانــی بــه مــردم داده شــده و ایــن 
اصالح قیمتی به تورم خردادماه برخورد کرد.

تــورم در  ایــن  افــزود: در واقــع  قربانــی 
گذشــته بــوده و بــا اصــالح قیمت هــا آشــکار 
شد؛ بنابراین این اصالح قیمتی در هر زمانی 

انجام شود، تاثیر خود را می گذارد.

جلوگیری از افتتاح هرگونه حســاب و صدور 
کارت بانکــی جدیــد، متوقــف کــردن گــردش 
مالی و پولی در کلیه حســاب ها و کارت  های 
بانکــی بــه میزان کســری مبلغ چک و غیره از 
جملــه محرومیت هایــی اســت کــه بــرای چک 

برگشتی ها اعمال می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به 
تغییــرات صــورت گرفتــه در قوانیــن و ضوابــط 
مربوط به چک، شــرایط برای کســانی که چک 
برگشــتی دارنــد، بســیار ســخت شــده اســت. 
بانکــی  جدیــد  خدمــات  از  برگشــتی ها  چــک 
محروم می  شــوند و نمی  توانند از تســهیالت 
بانکــی هــم اســتفاده کننــد. برای همیــن رفع 

سوءاثر چک بسیار اهمیت دارد.
حســاب  هرگونــه  افتتــاح  از  جلوگیــری 
و صــدور کارت بانکــی جدیــد، متوقــف کــردن 
گــردش مالــی و پولــی در کلیــه حســاب ها و 
کارت  های بانکی به میزان کســری مبلغ چک، 
بانکــی  تســهیالت  نشــدن هرگونــه  پرداخــت 
ریالــی،  یــا  ارزی  ضمانتنامه  هــای  صــدور  یــا 
بــاز نکــردن اعتبــار اســنادی ارزی یــا ریالــی، 
ممنوعیت ارایه دســته  چک جدید در ســامانه 
صیاد از جمله محرومیت هایی است که برای 

چک برگشتی ها اعمال می  شود.
بــر اســاس قانــون صــدور چــک و قانــون 
ســال  مصــوب  چــک  صــدور  قانــون  اصــالح 
۱۳۹۷ و بخشــنامه های صــادره بانــک مرکــزی 
جمهوری اســالمی ایران، تمام امور مربوط به 
رفع ســوءاثر از چک های برگشتی اشخاص از 
طریــق شــعب و واحدهــای تابعه بانک ها و به 

صورت ذیل امکان پذیر است:
ـ واریــز کســری مبلــغ چــک بــه حســاب 
جــاری نــزد بانــک عهــده و ارائــه درخواســت 

مسدودی به مدت یک سال:
در صورتــی کــه حســاب جــاری مشــتری 
نــزد شــعبه مفتــوح و توســط مراجــع قضایــی 
بانــک مکلــف اســت  باشــد،  مســدوه نشــده 
ضمــن مســدود کــردن مبلــغ مذکــور تــا زمــان 
مــدت  بــه  حداکثــر  و  چــک  دارنــده  مراجعــه 
یک ســال، ظرف مدت ســه روز، واریز مبلغ را 
به شــیوه ای اطمینان بخش و قابل اســتناد به 

اطالع دارنده چک برساند.
توضیــح: هــر صــورت ارائــه یــا احــراز هر 
یــک از ســایر شــیوه های رفــع ســوءاثر چــک 
رفــع  بــه  موظــف  بانــک  ذیــل(،  )روش هــای 

مسدودی از وجوه مسدودشده است.

برگشــتی: مشــتری  چــک  ارائــه الشــه  ـ 
الشــه چــک برگشــتی را به بانــک ارائه و بانک 

در قبال آن به وی رسید تحویل می کند.
دارنــده  محضــری  رضایت نامــه  ارائــه  ـ 
)ذی نفــع( چــک بــه بانــک: در صــورت عــدم 
امکان ارائه الشــه چک برگشــتی به بانک بنا 
بــه دالیلــی نظیــر مفقــود شــدن، بــه ســرقت 
رفتن و ســوختن، ذی نفع چک )شــخصی که 
گواهی نامــه عــدم پرداخت وجــه چک به نام 
او صــادر شــده اســت( می تواند بــا حضور در 
دفترخانــه اســناد رســمی، ضمــن اذعــان بــه 
عــدم واگــذاری چــک بــه ثالث، رضایــت خود 
را نســبت بــه متشــری اعــالم کنــد. در ایــن 
صــورت، بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، 
نســبت بــه رفــع ســوء اثــر از چک مــورد نظر 

اقدام می کند.
تبصــره: چناچــه ذی نفــع چــک شــخص 
حقوقــی دولتــی و یــا نهــاد عمومــی غیردولتی 
باشــد، می تواند با ارائه نامه رســمی، رضایت 
دریافــت  بــا  بانــک  و  کــرده  اعــالم  را  خــود 
رضایت نامه مزبور، نســبت به رفع سوء اثر از 

چک مورد نظر اقدام می کند.
ـ ارائــه نامــه رســمی از مرجــع قضائــی یــا 

ثبتی ذی صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی 
در خصــوص چــک. ارائــه نامــه از مرجــع ثبتی 
ذی صالح موضوع ماده ۳۸۱ »آیین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی 
بــه شــکایت از عملیــات اجرایــی« مبنــی بــر 
اجرای چک )با ذکر مشــخصات اصلی چک( و 

لزوم رفع سوءاثر از آن.
ـ ارائــه حکــم قضایی مبنی بر برائت ذمه 

صاحب حساب در خصوص چک.
ـ ســپری شــدن مدت ســه ســال از تاریخ 
مشــروط  پرداخــت  عــدم  گواهینامــه  صــدور 
بــه عــدم طــرح دعــوای حقوقــی یــا کیفــری در 

خصوص چک توسط دارنده.
توضیــح ۱: بانــک موظف اســت اطالعات 
مربــوط بــه گواهینامــه عــدم پرداخــت صــادره 
را بالفاصلــه پس از برگشــت چک به ســامانه 

اطالعاتی بانک مرکزی ارسال کند.
توضیــح ۲: بانــک مکلــف اســت بنــا بــه 
درخواســت مشــتری و بــه منظــور آگاهــی وی 
از ســوابق چک های برگشــتی خود در ســامانه 
اطالعاتــی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت 
کامل تعداد و مشــخصات چک های برگشــتی 

وی با درج تاریخ برگشت چک کند.

امید به رشد دالری گروه های تولیدکننده موادخام در چشم انداز بازار سرمایه 

دارندگان چک های برگشتی از کدام خدمات بانکی محروم می شوند؟

معاون بانک مرکزی: 
تورم پنهان در خرداد 

با اصالح یارانه ها 
نمایان شد

سرمایه گذار حرفه ای؛ حلقه گمشده SMEها



 . سه شنبه 7 تیر 1401 .  سال هجدهم . شماره 4938 . شـــــــــــرکتها

مناقصه گزار : سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد
موضوع مناقصه: ساخت قبور 2 طبقه در قطعه اتباع

1( مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به میزان 1،450،000،000 ریال می باشد که میتواند به صورت واریز به حساب شماره 
2090410817 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و یا بصورت ضمانتنامه بانکی )با اعتبار سه ماه( در وجه حساب مذکور و یا اوراق مشارکت بی نام باشد. در 

ضمن به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
مدت قرارداد: تا پایان سال جاری

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک ) ستاد(، اسناد را دریافت و 
مطالعه نمایند.

قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ خرید اسناد 1،000،000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2022070889 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و 
مهلت فروش اسناد از تاریخ 1401/04/06 لغایت 1401/04/11 میباشد. متقاضیان می بایست فیش خرید اسناد را در پاکت )الف( قرار دهند.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/04/25 پاکت های پیشنهادی خود را در سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( بارگزاری نمایند.

زمان بازگشائی پاکتها: کلیه پاکتها در ساعت 09:00 روز یک شنبه مورخ 1401/04/26 در دفتر ریاست سازمان آرامستان شهرداری یزد مفتوح   می گردد.
محل انجام کار: یزد سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد   

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. شماره تماس 36258000-3- 035
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

انتشارنوبت اول: 1401/04/07    

ت اول(شناسه : 1343073 
 نوب

(

» آگهي مناقصه عمومي «
مبلغ برآورد مناقصه : 35/397/107/141 ریال
1- محل و مکان اجرای کار: مسیر خطوط لوله  

2- مدت اجرای کار: 4 ماه 
3- نام دستگاه نظارت: حفاظت از خوردگی فلزات     

4- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 1/769/855/357  ریال بصورت یک یا 
ترکیبی از ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران یا 
تضمین وجه نقد  میبایست به شماره شبا IR 040100004101046871202159 بانک مرکزی 

واریز گردد ضمنا"  تصویرضمانتنامه یا رسیدوجه آن در سامانه بارگزاری گردد . 
- درج کد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی)الزامی( در پیشنهاد قیمت مندرج 

در سامانه ستاد. 
- دارا بودن و بارگزاری  گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر در رشته نفت و گاز یا تاسیسات 
و تجهیزات با حداقل رتبه  5 صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی میباشد.

- دارا بودن و بارگزاری  گواهی تایید صالحیت ایمنی صادره  از وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی الزامی می باشد . 

شرکت کنندگان مهلت دارند  تا ساعت 13:00   : زمان ونحوه  خرید اسناد ارزیابی کیفی 
 مورخ 1401/04/15 و با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( به نشانی
درگاه  به  اتصال  از طریق  پرداخت هزینه  و  اسناد  به خرید  www.setadiran.ir نسبت 

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

پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند. 
 زمان و مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده : شرکت کنندگان می بایست تا ساعت 
13:00 مورخ 1401/04/25 نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگزاری در سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت) ستاد( در مهلت مذکور  اقدام  نمایند.
اعالم نتایج ارزیابی کیفی : پس از انجام ارزیابی کیفی ، دعوتنامه شرکت در مناقصه برای 
مناقصه گرانی که صالحیت ارزیابی کیفی را احراز نموده اند ارسال خواهد شد و در آن زمان 
می بایست تا مهلت مقرر مندرج در دعوتنامه نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگزاری 
در سامانه تدارکات الکترونیک دولت) ستاد(اقدام نمایند.ضمنا" اصل پاکت الف )ضمانتنامه 
شرکت در فرآیند ارجاع کار/اصل رسید واریز وجه نقد( الک و مهر شده را در مهلت مقرر  

به دفتر کمیسیون مناقصات تحویل و رسید دریافت نمایند.
زمان و محل گشایش پاکات : پیشنهادهای واصله در مهلت مقرر در دعوتنامه و اسناد 
مناقصه ، در محل کمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به 
خیابان سپند- پالک 188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد( 
بازگشایی و خوانده خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مناقصه  در محل کمیسیون 

مناقصات در روز بازگشایی پاکات الزامی می باشد.

روابط عمومی  انتشار نوبت اول : 1401/04/04                نوبت دوم : 1401/04/07 

شناسه : 1338622

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی )2001001105000060(
 دوم(

 نوبت
(

www.shana.ir                                                    www.setadiran.ir                                                    www.ioptc.ir
جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه های ذیل مراجعه و یا با شماره 32176463-061تماس حاصل فرمایید.

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه خوزستان 
موضوع مناقصه : تعویض پوشش 2 کیلومتر خط لوله 12 اینچ فرآورده آبادان / اهواز کیلومتر 69  تا 71

فراخوانمناقصاتعمومی1مرحلهای

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم

شناسه : 1342601
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید:

 آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/09
 آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 1401/04/20

 تاریخ بازگشایی پاکات: 1401/04/21
 نوع تضمین: تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا 
ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای الف، ب،پ، ج، چ، و ح ماده 
4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی )شماره 123402/ت50659ه مورخ 

94/09/22 می باشد.
فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 4067063707760765 – تمرکز وجوه 

سپرده نزد بانک ملی مرکزی می باشد.
پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  کلیه مراحل 
سامانه  طریق  از  آن  از  بعد  مراحل  و  پاکات  بازگشایی  و  گران  مناقصه 
انجام   www.setadiran.ir   آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل 
را جهت  الکترونیکی  امضای  نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  ثبت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
 محل تحویل پاکت الف:

ایالم – بلوار مدرس – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
ایالم – واحد دبیرخانه

 www.setadiran.ir   اینترنتی سایت  به  مناقصه  اطالعات  دریافت  جهت 
مراجعه نمایید.

تلفن تماس 08433362922 – 08433330195 – 08433338400 – 
اداره پیمان و رسیدگی فاکس 3341638

شماره 
مدت موضوع مناقصهمناقصه

رشته مورد نیازمبلغ تضمین – ریالبرآورد – ریالاجرا

راه و ترابری109.484.800.000474.240.000 ماهخرید رنگ رد ترافیکی )بدره – دره شهر – آبدانان( – تجدیدی نوبت دوم83/401/43

راه و ترابری333.072.000.0001.653.600.000 ماهخرید تجهیزات ایمنی – تجدیدی نوبت دوم83/401/44

نیرو یا تاسیسات تجهیزات320.283.770.0001.014.188.500 ماهخرید چراغ چشمک زن سه خانه سوالر و برقی 1401 – تجدیدی نوبت دوم83/401/45

راه و ترابری1012.540.450.000627.022.500 ماهخرید رنگ سرد ترافیکی )مهران – دهلران – زرین آباد( تجدیدی نوبت دوم83/401/46

راه و ترابری1011.562.200.000578.110.000 ماهخرید رنگ سرد ترافیکی )چرداول – سیروان – هلیالن( – تجدیدی نوبت دوم83/401/47

راه و ترابری1013.658.450.000682.922.500 ماهخرید رنگ سرد ترافیکی )ایالم – ایوان – چوار- ملکشاهی( – تجدیدی نوبت دوم83/401/48

راه و ترابری9133.639.622.0996.681.981.100 ماهایمن سازی و آسفالت تقاطع سه راهی ملکشاهی 83/401/62

راه و ترابری524.202.712.6621.210.135.633 ماه احداث راه روستایی مولی زرین آباد – تجدیدی نوبت سوم83/401/9

 جمهوری اسالمی ایران 
 وزارت راه و شهرسازی

 سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم

آگهی مناقصه عمومی
شرکت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقالم مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .

نوبت اول
 روز سه شنبه : 07/ 1401/04

روابط عمومی پتروشیمی مارون

تضمین شرکت در 
مناقصه نحوه دریافت اسناد

آخرین مهلت ارسال 
پیشنهادات توسط 

فروشندگان

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

شماره 
تقاضا

شماره 
مناقصه

نوع 
مناقصه موضوع

ف
دی

ر

ارائه ضمانت نامه 
بانکی شرکت در 

مناقصه به ارزش %2 
مبلغ پیشنهادی

 ارسال نامه اعالم
 آمادگی شرکت 

درمناقصه 
به آدرس ایمیل 

Vshakibfar@mpc.ir

5 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

5 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شرکت KA
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ارائه ضمانت نامه 
بانکی شرکت در 

مناقصه به ارزش %2 
مبلغ پیشنهادی

 ارسال نامه اعالم
 آمادگی شرکت در 

 مناقصه به آدرس ایمیل
bghazagh@mpc.ir 

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شرکت KA
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ABB رله های 2

ارائه ضمانت نامه 
بانکی شرکت در 

مناقصه به ارزش %2 
مبلغ پیشنهادی

 ارسال نامه اعالم
 آمادگی شرکت در 

 مناقصه
  به آدرس ایمیل

Braeesi@mpc.ir 

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شرکت KA
S-
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FISHER ROSEMONT ” MASS FLOW” 
TRANSMITTER /SENSOR ASSY. 

CMF400M453NTHZEZZZ 6” CL 600 
3

ارائه ضمانت نامه 
بانکی شرکت در 

مناقصه به ارزش %2 
مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم
 آمادگی شرکت در 

مناقصه به آدرس ایمیل
EKHajavi@mpc.ir 

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج 
آگهی  نوبت دوم  
در ازای ارائه معرفی 

نامه شرکت KA
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* ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
ضمناً متقاضیان می توانند متن آگهی فوق را در سایت WWW.MPC.IR مالحظه نمایند .

ستاری: صنعت خودروسازی از نوآوری 
دانش بنیان ها استقبال کند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بر این که 
حــوزه حمل ونقــل بــه ویــژه صنعت خــودرو  باید 
خــاق  و  دانش بنیــان  شــرکت های  نــوآوری  از 
استقبال کند تا این حوزه روزآمد و رقابتی شود.
 به گزارش ایسنا، سورنا ستاری در رونمایی 
و بازدیــد طــرح کالن ملــی فنــاوری انتقــال تــوان 
بی ســیم خــودروی برقــی در حــال حرکــت ادامــه 
داد: خوشــبختانه در سال های اخیر، فناوری های 
خوبــی بــه ویــژه در حوزه حمل و نقل، پیشــران و 
انتقــال قدرت به دســت شــرکت های دانش بنیان 
توســعه یافتــه اســت کــه امــروز شــاهد یکــی از 
همین دستاوردها هستیم. صنعتی سازی و ورود 
این فناوری ها به بازار، مســتلزم اســتقبال صنایع 
خودروســاز و ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای رســوخ 
این  فناوری ها به بدنه صنعت است.از طرح کالن 
ملــی فناوری انتقال توان بی ســیم خودروی برقی 

در حال حرکت رونمایی و بازدید کرد.
او بــا بیــان اینکــه بایــد صنعتی ســازی ایــن 
طــرح فناورانــه و مــرز دانش پیگیری شــود، ادامه 
داد: شــارژ ســریع خودروها و موتورســیکلت های 
برقی در حین حرکت با این طرح فناورانه محقق 
کاهــش  بــه  می توانــد  آن  توســعه  کــه  می شــود 
هزینه های استفاده از انواع خودروهای برقی در 

مسیرهای مشخص کمک کرد.

همگام با دنیا در توسعه فناوری 
شارژ خودرو بدون سیم

محمدصــادق واعــظ  زاده، اســتاد دانشــکده 
و  تهــران  دانشــگاه  کامپیوتــر  و  بــرق  مهندســی 
مجری طرح با بیان این که طرح کالن ملی انتقال 
تــوان بی ســیم خــودروی برقــی در حــال حرکــت، 
مشــکل شــارژ خودروها را برطــرف می کند، ادامه 
داد: باتــری، یکــی از چالش هــای اصلــی توســعه 
کــه  چــرا  مــی رود،  شــمار  بــه  برقــی  خودروهــای 
باتری گران، ســنگین و دارای مشــکالت بســیاری 
در بازیافــت اســت. شــارژ باتــری زمان بر اســت و 
پیمایش خودرو را محدود می کند. همین موضوع 
باعث شده است تا باتری کوچک شده و با نصب 
یک ســامانه الکتریکی در زیر ســطح معابر نصب 
شــود و انــرژی را بــه صــورت بی ســیم بــه گیرنــده 

انرژی در کف خودرو منتقل می کند.
او با اشــاره به همکاری و مشارکت معاونت 
علمــی و فناوری ریاســت جمهوری و فعاالن فناور 
و متخصص دانشــگاه تهران در پیاده ســازی نیمه 
صنعتــی ایــن طــرح کالن ملی فنــاوری گفت: هم 
برخــوردار  فنــاوری  ایــن  از  کــه  کشــورهایی  پــای 

هســتند، حرکت کردیم و اکنون موفق شــدیم به 
مرحلــه نیمــه صنعتــی برســیم. امیدواریــم مســیر 
صنعتی ســازی را که طوالنی تر اســت، با اطمینان 

بیشتر ادامه دهیم.
واعــظ زاده بــا اشــاره بــه فعالیــت ۶ کشــور 
پیشرفته جهان در مراحل نیمه صنعتی و صنعتی، 
گفــت: پیش بینــی ایــن اســت کــه این طــرح تا دو 
ســال آینــده تجــاری خواهد شــد، چراکــه ظرفیت 
بســیار باالیــی دارد و مــا نیــز ســعی می کنیــم این 
طــرح را بــه مرحلــه صنعتی و در ادامــه به مرحله 

تجاری و بازار برسانیم.

توسعه فناوری انتقال بی سیم 
انرژی

بــه نقل از معاونت علمی ریاســت جمهوری، 
طــول  بــه  ســال   2 حــدود  طــرح  ایــن  اجــرای 
انجامیــد و بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاست جمهوری به عنوان یک طرح کالن فناوری 
ملــی اجــرا شــده اســت، همچنیــن در ایــن طــرح 
یــک گــروه متشــکل از ۱۰ نفــر از دانشــجویان و 
دانشــگاه  تکمیلــی  تحصیــالت  فارغ التحصیــالن 

تهران همکاری داشته اند.
بــا حاد شــدن معضــل وابســتگی حمل ونقل 
بــه ســوخت های فســیلی و لزوم کاهــش آلودگی 
هــوا در کالنشــهرها، توجــه بســیاری بر اســتفاده 
از خودروهــای برقــی معطوف شــده اســت. با این 
حــال یکــی از چالش هــای اساســی در برابــر رواج 
سریع خودروهای برقی قیمت زیاد این خودروها 

به علت هزینه زیاد باتری است.
بی ســیم  شــارژ  سیســتم  از  بهره گیــری  بــا 
دینامیکــی در خودروهــای برقی، چالش های فوق 
مرتفــع شــده و بــه فراگیــر، ارزان و آســان شــدن 

استفاده از این خودروها کمک مؤثری می شود.
شــارژ بی ســیم دینامیکی خــودروی برقی، با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
حرکــت  سیســتم های  پژوهشــی  آزمایشــگاه  در 
پیشــرفته دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتــر 
اســت. صنــدوق  اجرایــی شــده  تهــران  دانشــگاه 
حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران کشــور از ایــن 

پروژه فناورانه حمایت کرده است. 
ایــن پــروژه در حــوزه فنــاوری انتقــال تــوان 
الکتریکــی بی ســیم شــامل قطارهــا، محرکه هــای 
الکتریکــی و خودروهــا کاربــرد دارد. در این پروژه 
انــرژی از هــوا عبــور کــرده و بــه خــودرو در حــال 
حرکت می رســد؛ بنابرایــن نیازی به توقف خودرو 

در ایستگاه شارژ نیست.

خبـــــــــــــــــر

محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی 
ســایپا، بــا تأکیــد بــر تقویــت همــکاری و تعامــل 
گــروه  آمادگــی  دانشــگاه،  و  صنعــت  دوســویه 
خودروســازی ســایپا را در اســتفاده اثربخــش از 
توانمندی های علمی دانشجویان بورسیه مقاطع 
تولیــد  تحقــق  راســتای  در  پســادکترا،  و  دکتــرا 

اقتصــادی و ارتقا کیفیت محصوالت اعام کرد.
 به گزارش سایپانیوز، همچنین محمدمهدی 
مســعودی، مدیــر کل بــورس و اعزام دانشــجویان 
وزارت علــوم نیــز، از  آمادگــی در راســتای تقویــت 
ارتبــاط مؤثــر بیــن صنعــت و دانشــگاه و معرفــی 
دانشــجویان نخبــه بــه گــروه خودروســازی ســایپا 

خبر داد.
بازدیــد از خطــوط تولید محصوالت شــرکت 
ایــران خــودرو در راســتای منویــات مقــام معظــم 
رهبــری در ارتبــاط بــا تحقــق تولیــد دانش بنیــان 
و بــرای اســـتفاده بهينــه و مؤثــر از ظرفيت هــاي 
کشــور،  نخبــه  دانشــجویان  دانــش  و  علمــی 

شــرکت ســایپا میزبــان مدیــرکل بــورس و اعــزام 
دانشــجویان وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و 

هیأت همراه بود.
در ادامــه بازدیــدی از خــط بدنــه خــودرو تیبــا 
انجام شد و تیم بازدید کننده با نیازهای دانشی و 

تحقیقاتی خطوط تولید آشنا شدند.

اعــام  اطاعیــه ای  در  دیــروز  خوزســتان  فــوالد 
کــرده اســت کــه »بــه دنبــال تهاجم هــای ســایبری 
علیــه شــرکت فــوالد خوزســتان و بنابــر ارزیابــی 
خوزســتان  فــوالد  شــرکت  ذی ربــط،  کارشناســان 
به دالیــل معضــات فنــی قــادر بــه ادامــه فعالیــت 
نبوده و تا اطاع ثانوی تعطیل خواهد بود؛ اما به 

دلیل قطع برق و متوقف بودن خط تولید، آسیبی 
متوجه خط تولید نشده است.«

به گزارش ایســنا، این در حالی اســت که هنوز 
از جزئیات اطالع دقیقی در دســت نیســت؛ اما امین 
ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان، در این 
رابطه اظهار کرده است: ساعت ۵ و ۱۵ دقیقه صبح 

روز گذشــته برخی از سیســتم ها و تجهیزات شــرکت 
فوالد خوزســتان مورد حمله سایبری قرار گرفتند که 
خوشبختانه علیرغم حمالت مذبوحانه صورت گرفته 
بــا اقدامات به موقع و هوشــیاری موجــود، این حمله 
نــاکام مانــد و هیچ خســارت و آســیبی بــه خط تولید 

شرکت فوالد خوزستان وارد نشد.
او افــزود: خــط تولیــد شــرکت فــوالد در حــال 
ســایت،  در  اختــالل  تنهــا  اســت.  فعــال  حاضــر 
کانال هــای اطالع رســانی  و ســامانه پیامکــی ایــن 
شــرکت وارد شــده که در حال برطرف شدن است. 
نخبگان و مسئوالن در حال بررسی جزئیات بیشتر 
این اتفاق و رفع مشــکالت هســتند و تا آخر  پایان 
امــروز وضعیــت بــه روال عــادی باز خواهد گشــت. 
همــه مجموعه هــای رســانه ای کشــور توجه داشــته 

باشــند کــه اخبــار منتشــر شــده در کانــال تلگرامی 
شــرکت فــوالد خوزســتان بــه دلیل هک شــدن این 
کانــال از ســوی دشــمنان، از تاریــخ امــروز تا اطالع 
ثانــوی معتبــر نبــوده و صحــت هیچ یــک از مطالب 

آن تایید نمی شود.
 فوالد هرمزگان

مورد حمله قرار نگرفته است
از ســوی دیگــر برخــی شــایعه ها دربــاره حمله 
ســایبری به فوالد هرمزگان نیز شــنیده می شــد که 

این موضوع از سوی این شرکت تکذیب شد.
 عطــاء هللا معروف خانــی، مدیرعامل شــرکت 
فــوالد هرمــزگان، با تاییــد این موضــوع اعالم کرده 
اســت: شــرکت فوالد هرمزگان مورد حمله سایبری 

قرار نگرفته و همچنان مشغول به تولید است.

قائــم مقــام توســعه و تولیــد گــروه صنعتــی ایــران 
خــودرو بــا بیان ایــن که »ری را« با کیفیت بســیار 
مطلــوب تولیــد و عرضــه خواهد شــد، خاطرنشــان 
کــرد که مشــتریان اســتقبال باالیــی از کراس اوور 

ملی ایران خودرو خواهند داشت.
بــه گــزارش ایکوپــرس، کیانــوش پورمجیــب، 
در حاشــیه مراســم معرفــی محصــول »ری را« کــه 
بــا حضــور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت صــورت 
گرفت، اظهار کرد: ایران خودرو برای نخســتین بار 
برای طراحی محصول کراس اوور اقدام کرده که با 
امکانــات متنوع و اســتانداردهای روز دنیا به تولید 

خواهد رسید. 

او افزود: تمامی استانداردهای روز در»ری را«  
اعمــال خواهــد شــد و ایــن خــودرو بــا قابلیت هــای 
باالی ایمنی بدنه، یکی از بهترین محصوالت ایران 

خودرو از منظر استحکام بدنه خواهد بود.
قائــم مقــام توســعه و تولیــد گــروه صنعتــی 
ایــران خــودرو گفــت: دقــت نظــر باالیــی در مراحل 
طراحــی»ری را« صــورت گرفتــه و مراحــل مختلــف 
صنعتی ســازی و تولیــد انبوه آن نیز تحت مراقبت 
بــاال صــورت خواهــد گرفت تــا محصول بــا باالترین 
کیفیــت وارد بــازار شــود.  پورمجیــب بــا بیــان ایــن 
کــه محصولــی مترقــی و در شــان مــردم عزیز تولید 
خواهیــم کــرد، گفــت: این قــول را می دهیم که هر 

چــه جلوتــر مــی رویــم به ســمت اســتانداردهای به 
روزتــر، محصــول مترقی تــر و بــا کیفیت تــر حرکــت 
کنیــم و ایــن میثــاق مــا در ایــران خــودرو اســت کــه 
مردم تبلور آن را در محصوالت جدید خواهند دید. 
پــروژه دیگــری در دســت طراحــی  افــزود:  او 
اســت کــه بــه زودی محصــول آن معرفــی خواهــد 
شــد که مانند »ری را« از بهترین امکانات، کیفیت 
و اســتانداردها بهــره می بــرد.  ایــن مســئول زمــان 
تولیــد انبــوه »ری را«  را ســال ۱۴۰2 اعــالم کــرد و 
گفت: در نیمه نخســت ســال آینده صنعتی سازی 
و تولیــد انبــوه آن انجــام خواهــد شــد و تــا پایــان 
امســال مراحــل آزمون هــای مختلــف بــرای دریافت 

استانداردهای الزم صورت خواهد گرفت. 
پورمجیب خاطرنشــان کرد: مراحل صنعتی سازی و 
تولید انبوه »ری را« به بهترین شــکل ممکن انجام 

خواهد شد.

»ری را« با کیفیت بسیار مطلوب وارد بازار خواهد شد

حمله سایبری به شرکت فوالد خوزستان 

اعام آمادگی سایپا در تقویت تعامل 
دو سویه صنعت و دانشگاه
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای بابک پشتاره )مالک(

مـورخ   7064 شـماره  طـی  شـده  مصـدق  محلـی  استشـهادیه  بـرگ  دو  تسـلیم  بـا 
98/11/29 توسـط دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 721 حـوزه ثبتـی تهـران و بـرگ 
تقاضـا بـه شـماره وارده 25030322 مـورخ 99/10/2 مدعـی فقـدان سـند مالکیـت 
 84/23 مسـاحت  بـه  چهـارم  طبقـه  در  واقـع  آپارتمـان  دسـتگاه  یـک  ششـدانگ 
مترمربـع قطعـه 5 تفکیکـی بـه پـاک 645 فرعـی از 6928 اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک 99 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 2 تهران بانضمام پارکینگ 
به مسـاحت 11/5 مترمربع قطعه 3 تفکیکی واقع در سـمت شـمال شـرقی محوطه 
زیرزمیـن در دفتـر الکترونیکـی شـماره 139620301025031252 بـه شـماره چاپـی 

703227 بـه نـام آقـای بابـک پشـتاره ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت.
بعلت سـهل انگاری مفقود گردیده و درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنی پاک 
موصـوف را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت 
فقـط در یـک نوبـت در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار )همیـن روزنامـه( آگهـی میشـود تـا 
چنانچـه کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجود اصلی سـند 
مالکیـت نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت 10 روز 
اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مورد 
رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رویـت و ماحظـه بـه 
ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد. لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت 
ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر 
قانونـی المثنـی سـند مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد 

گردید. 
غالمرضا غضنفری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران

م الف 11380 / شناسه آگهی 1342149

آگهی فقدان سند مالکیت
مـورخ   8230 شـماره  هـای  وکالتنامـه  بموجـب  وکالتـاً  و  وراثتـاً  رامـوز  امینـه  خانـم 
1394/08/18 و شـماره 8229 مـورخ 1394/08/18 دفتـر اسـناد رسـمی 1216 تهـران طـی 
درخواسـت شـماره 8797 – 1401 مـورخ 1401/03/23 ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه 
محلـی مصـدق بشـمارههای 14160 و 14180 مـورخ 1401/03/19 و 1401/03/23 یکتـا 
بشـمارههای 1401021524970000106 و 1401021524970000126 دفتر اسـناد رسـمی 
شـماره 777 تهـران مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان واقـع 
در طبقـه اول بمسـاحت 77/76 مترمربـع کـه مقـدار 10/80 مترمربـع آن پیشـرفتگی و 
2/60 مترمربـع آن بصـورت بالکـن اسـت قطعـه 13 تفکیکـی بپـاک 76532 فرعـی از 
4476 – اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 35393 فرعـی الـی 35400 فرعـی از 
اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 7 تهـران ذیـل شـماره 240842 صفحـه 69 دفتـر جلـد 
1446- اماک بشماره چاپی 119754 بنام آقای قدرت اله دهقان منشاوری ثبت وصادر 
گردیـده اسـت و سـپس ششـدانگ طبـق سـند قطعـی شـماره 78712 مـورخ 74/10/28 
دفترخانـه 264 تهـران بـه آقـای خالـق وردی آزادی منتقـل و سـپس برابـر سـند قطعـی 
شـماره 93329 مـورخ 82/06/10 دفترخانـه 328 تهـران بـه آقـای عبـاس رامـوز منتقـل و 
سپس ششدانگ طبق سند قطعی شماره 95392 مورخ 1383/10/21 دفترخانه 328 
تهران به خانم فریده کرمی منتقل و سپس ششدانگ طبق سند قطعی شماره 18400 
مـورخ 1385/8/07 دفترخانـه 579 تهـران بـه آقـای کاظـم فرقانـی انتقـال یافتـه اسـت.

سپس با توجه به سوابق پرونده ثبتی، برابر نامه شماره 101/92/141484 مورخ 1392/10/17 
اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان تهـران و نامـه شـماره 9210110231300722 مـورخ 
1392/10/16 و دادنامه شماره 9109970231300996 مورخ 1391/11/07 شعبه 148 دادگاه 
عمومـی )حقوقـی( مجتمـع شـهید محاتـی و نامـه شـماره 697 – 579 مـورخ 1394/05/18 
نامـه شـماره 140185652103000030 مـورخ  تهـران و  دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 579 
1401/03/24 دفترخانـه 328 تهـران، اسـناد قطعـی شـماره 95392 مـورخ 1383/10/21 
دفترخانـه 328 تهـران و شـماره 18400 مـورخ 1385/8/07 دفترخانـه 579 تهـران در اجـرای 
ماده 71 قانون دفاتر اسـناد رسـمی ابطال گردیده اسـت و مالکیت مجدداً در مالکیت آقای 
عباس راموز مستقر گردیده است. و نامبرده بموجب دادنامه حصروراثت )دادنامه( شماره 
1437 مـورخ 1383/12/11 شـعبه 152 دادگاه حقوقـی تهـران و گواهینامـه واریـز مالیـات بـر 
ارث شـماره 2007 مورخ 1396/01/21 اداره کل امور مالیاتی شـرق تهران اداره امور مالیاتی 
35/16 فوت شـده که وراث وی عبارتند از: 1- خانم فریده کرمی )همسـر متوفی( 2- محمد 

عطـا رامـوز )پسـر متوفـی( 3- عطیـه )دختـر متوفـی( 4- امینـه رامـوز )مادر متوفی( 
نظـر بـه اینکـه صفحـات سـیزدهم بـه بعـد سـند مالکیـت مفقـود گردیـده و درخواسـت 
صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت لـذا مراتـب باسـتناد تبصـره پنـج الحاقـی مـورخ 
1380/11/08 مـاده 120 – آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود ورقه سند 
مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن 
منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم 
و رسـید دریافـت نمائیـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و 
نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد% 

فـرج الـه علیـزاده – رئیـس واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران
م الف 11381 / شناسه آگهی 1342152

آگهی فقدان سند مالکیت
موضـوع پـاک ثبتـی 378 اصلـی واقع در بخش 7 تهران

نظـر بـه اینکـه آقـای محمـد مهـدی شـیخ االسـام بوکالـت از طـرف سـایر وراث 
متوفیـان بـا ارائـه 10 بـرگ استشـهادیه بـه شـماره هـای 000228 و 000225 و 
000230 و 000223 و 000229 و 000232 و 000231 و 000226 و 000230 
و 000229 مـورخ 1398/05/02 تائیدیـه دفتـر 252 تهـران و درخواسـت وارده 
بشـماره  بهارسـتان   109 کانتـری  نامـه  و   1398/05/16 مـورخ  شـماره 17687 
109 مورخ 1398/04/22 مدعی اسـت: که اسـناد مالکیت ششـدانگ یکبابخانه 
تهـران  در بخـش 7  واقـع  اسـت.(  اسـتادارد گردیـده  اصلـی  پـاک 378  تحـت 
ذیـل ثبـت 28292 و 28293 و 1257 صفحـات 501 و 503 و 505 و 507 و 
253 دفاتـر امـاک جلـد 225 و 10 بشـماره چاپیهـای 205371 و 205372 و 
205373 و 205374 و 205375 بـه نـام حسـین و حسـن و عبـاس همگـی 
بشـهرت امین لواسـانی هر یک نسـبت به 2 سـهم مشـاع از 8 سـهم ششـدانگ 
نـام بانـو زهـرا و دوشـیزه عـذرا هـر دو بشـهرت امیـن لواسـانی هـر یـک  بـه  و 
بمیزان 1 سـهم مشـاع از 8 سـهم ششـدانگ ثبت، صادر و تسـلیم گردید. سـپس 
تمامی مورد ثبت بموجب سند انتقال 31412 و 31409 مورخ 33/06/06 دفتر 
47 تهـران بـه محمـد علـی شـیخ االسـام منتقـل گردیـده اسـت. سـپس نامبـرده 
اخیرالذکـر بموجـب گواهـی حصـر وراثـت شـماره 3920 مـورخ 68/10/11 شـعبه 
69 دادگاه حقوقـی 2 تهـران فـوت نمـوده و وراث حیـن الفـوت ایشـان عبارتند از: 
منصـور و حسـین و روزا همگـی بشـهرت شـیخ االسـام )فرزنـدان( و بانـو زهـرا 
یوسـف زنجانـی فـرد )همسـر دائمـی( متوفـی میباشـند. سـپس بموجـب دادنامـه 
شـماره 9709970916601691 مـورخ 1397/12/15 شـعبه 617 مجتمـع شـماره 
13 شـورای حـل اختـاف شـهر تهـران بانـو زهـرا یوسـف زنجانـی فـرد فـوت نمـوده 
و وراث حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: روزا و حسـین و منصـور همگـی بشـهرت 
شـماره  دادنامـه  بموجـب  سـپس  میباشـند.  متوفـی  )فرزنـدان(  االسـام  شـیخ 
9909971010900162 مورخ 1399/03/11 شـعبه 59 مجتمع شـماره 2 شـورای 
حل اختاف شـهر تهران حسـین شـیخ االسـام فوت نموده و وراث حین الفوت 
وی عبارتنـد از: فاطمـه مطیـع الحـق )همسـر( و زهـرا و عطیـه و محمدعلـی و 
محمـد مهـدی و مهدیـه و مریـم همگـی بشـهرت شـیخ االسـام )فرزنـدان( متوفـی 
میباشـند. که به علت سـرقت، مفقود گردیده و درخواسـت صدور المثنی سـند 
مالکیـت نمـوده اسـت؛ لـذا مراتـب باسـتناد تبصـره یک اصاحـی مورخه 72/9/2 
مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فوق و یا وجود سـند 
مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظرف مـدت 10 روز 
بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا 
سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت نمائید تا مورد رسـیدگی قرار گیرد در غیر 
اینصـورت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و عـدم وصول اعتراض نسـبت به صدور 

المثنـی سـند مالکیـت طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد%
علیرضا محسنی – کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران
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آگهی احراز تصرفات، موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مصوب 90/9/20

نظـر بـه اینکـه بـه اسـتناد رای شـماره 140160301026000046 تاریخ صـدور 1401/03/18 
موضوع پرونده کالسـه شـماره 13941144010260001060 هیئت رسـیدگی کننده قانون 
صدرالذکر مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک قلهک تهران، تصرفات بالمنازع موقوفه 
حسینیه علی و زهرا به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شمیران به شناسنامه شماره 
ملـی 14000921720 از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بمسـاحت 
488/09 مترمربـع قسـمتی از باقیمانـده پـالک ثبتـی 369 فرعـی از 33 اصلـی واقـع در 
بخـش 11 تهـران حـوزه ثبتـی قلهـک بـه نشـانی تهـران خیابـان دولت بین دیباجـی و قنات 
کوچه حسـینیه – حسـینیه علی و زهرا انتقالی و واگذار شـده بالواسـطه مالک رسـمی 
)وراث رضـا افشـار بکشـلو )صدیقـه فـروغ الزمـان افشـار بکشـلو و زهـرا افشـار بکشـلو و 
محمـد افشـار بکشـلو و عبـاس مشـهور بـه هوشـنگ افشـار بکشـلو )فرزنـدان( و خانـم 
فاطمه افشـار بکشـلو )زوجه(( احراز شـده و جهت اجرا و صدور سـند مالکیت طی نامه 
شـماره 140160301026000096 تاریـخ 1401/03/22 بـه ایـن اداره اعـالم گردیـده اسـت 
و لـذا بـه اسـتناد مـاده 3 قانـون مذکـور مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی تـا 
چنانچه شـخص و یا اشـخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسـبت به موضوع صدور سـند 
بنام متقاضی مذکور هر گونه اعتراضی دارند ظرف مهلت دو ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهـی، بـه ایـن اداره مراجعـه و ضمـن اعـالم اعتـراض و اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه دادگاه عمومـی محـل وقـوع ملـک تقدیـم 
نمـوده و گواهـی مربوطـه را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تحویـل نماید، در غیر اینصورت 
پـس از سـپری شـدن مهلـت مقـرر، سـند مالکیـت وفـق مقررات صـادر خواهد گردیـد./**

نوبت اول : 1401/04/07      نوبت دوم : 1401/04/22
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران
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آگهی رای عدم قابلیت افراز
وارده  درخواسـت  طبـق  مشـاعی  مالیکـن  از  احـدی  آبسـتان  انگیـز  مهـر  چـون 
شـماره 166 مورخـه 1401/01/28 تقاضـای افـراز سـهمی مـوکل خـود را از پـاک 
ثبتی 8 فرعی از 1096 اصلی واقع در بخش 6 تهران نموده و اعام داشته اند 
که آدرسـی از دیگر مالک مشـاعی بنام، غامرضا مهردوسـتی و نعمت رمضانی 
مقـدم در دسـت نمـی باشـد، لـذا پـس از طـی تشـریفات قانونـی در اجـرای آئیـن 
نامـه قانـون افـراز و فـروش امـاک مشـاع و بـا توجـه بـه نظـر کارشناسـان ایـن 
منطقـه مبنـی بـر تعـدد مالکیـن وقلـت مسـاحت و بـا عنایـت بـه نامـه شـهرداری 
منطقـه 12 تهـران بشـماره 512/11/8621 مورخـه 1401/03/01 کـه پـاک فـوق 
غیر قابل افراز تشـخیص داده شـده لذا بدینوسـیله رای صادره با مالک مشـاع 
نامبـرده فـوق ابـاغ تـا چنانچـه اعتراضـی بـه رای مذکـور داشـته باشـند. برابـر 
مـاده دو قانـون افـراز فـروش امـاک مشـاع ظـرف مهلت قانونـی اعتراض خود را 

بـه دادگاه صالحـه تقدیـم نماینـد./
الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران
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پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمـد علـی وطـن طلـب بـه وکالـت از ورثـه مرحـوم آقاقلـی ایمانـی اورتاکنـد و خانـم 
حوریـه ایمانـی اورتاکنـد طـی وکالـت نامـه شـماره 18524 مـورخ 1400/11/14 دفترخانـه 60 
اسـام شـهر و وکالتنامـه شـماره 63354 مـورخ 1387/3/9 دفترخانـه 236 تهـران و بـا 
تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق ذیـل شـماره 7007 دفترخانـه مذکـور و شناسـه یکتـا 
140002152282000773 و رمز تصدیق 975754 اعام نموده سند مالکیت شش دانگ 
عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 88 مترمربع به شماره 14376 فرعی از 2426 
اصلی مفروز و مجزی شده از 3631 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران قطعه 
اول تفکیکـی ذیـل صفحـات 145 الـی 153 دفتـر 982 کـه ذیل ثبـت 3051 و 3052 صفحه 
373 الـی 379 دفتـر امـاک 23 بریانـک بـا شـماره چاپـی 475909 و 475910 و 475911 
منتقل شـده اسـت به ترتیب به نام خدیجه طائی مدرسـه شـعبانی به نسـبت دو دانگ 
و حبیب اله فریدی و عباس طائی مدرسـه شـعبانی هر یک به نسـبت 1/5 دانگ مشـاع 
از شـش دانـگ ثبـت و صـادر سـپس طبـق سـند قطعـی شـماره 5579- 46/11/2 دفترخانـه 
236 تهران به آقاقلی ایمانی اورتاکند انتقال و ذیل دفتر مذکور ثبت شده است. سپس 
نامبرده اخیر برابر گواهی حصر وراثت شماره 252195 مورخ 1387/1/26 دادرس شعبه 
195 دادگاه عمومـی حقوقـی تهـران فـوت نمـوده و وراث حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: ملـک 
سعیدزاده همسر متوفی و حوریه ایمانی اورتاکند دختر متوفی که حوریه ایمانی اورتاکند 
نیـز طبـق دادنامـه حصـر وراثـت شـماره 140091390013719796 مـورخ 1400/10/22 فـوت 
نمـوده و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: رضـا، روح الـه، محمـد، مجیـد، علـی، هاجـر، 
صدیقه، رقیه، فاطمه همگی وطن طلب فرزندان متوفات و محمدعلی وطن طلب همسر 
متوفـات و خانـم ملـک سـعیدزاده مـاد متوفـات بـه علت جابجایی مفقود گردیـده و نامبرده 
فـوق بـه وکالـت از بقیـه وراث بـه موجـب درخواسـت بـه وارده شـماره 1078002376 مـورخ 
1401/1/29 تقاضای صدور المثنی اسناد مالکیت پاک مذکور را نموده است لذا در اجرای 
مـاده 120 آئیـن نامـه اصاحـی قانـون ثبـت )مصـوب 80/11/8( مراتـب در یـک نوبـت آگهـی 
میشـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله یه این منطقه واقع در تهران خیابان 
دامپزشـکی بعـد از تقاطـع جیجـون اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه یافـت آبـاد تسـلیم و 
رسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و 
یا در صورت اعتراض و عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله طبق مقررات المثنی 

سـند مالکیت صادر و تسـلیم خواهد شـد%
خداد بشیری - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران
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آگهی فقدان سند مالکیت
 14362 شـماره  وکالتنامـه  موجـب  بـه  جاویـد  کاشـانی  مرتضـی  آقـای  باینکـه  نظـر 
مـورخ 1379/3/17 دفترخانـه 237 تهـران اصالتـا و وکالتـا از فرنـاز کاشـانی جاویـد 
و فریـدون کاشـانی جاویـد و فـرزاد کاشـانی جاویـد و فرهـاد کاشـانی جاویـد بـا اعـام 
گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء 
شـده ذیل شـماره شناسـه یکتا 14010215367600052 تصدیق 681403 به شـماره 
4758 و مـورخ 1401/02/25 دفترخانـه 1075 تهـران طـی درخواسـت وارده شـماره 
سـند  المثنـی  سـند  صـدور  تقاضـای   1401/03/09 مـورخ   140185601026006760
مالکیـت را نمـوده اسـت کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه 

شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد.
1- نام و نام خانوادگی مالک:

2- شماره پالک: 1411 فرعی 37 از اصلی واقع در بخش 11 تهران 
3- علت گم شدن: اسباب کشی

4- خالصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت اعیانـی ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه 
مسـاحت 600 متـر مربـع قطعـه 364 تفکیکـی بـه شـماره 1411 فرعـی از 37 اصلـی 
واقـع در قریـه دروس شـمیران بخـش یـازده تهـران کـه عرصـه آن جـزء پـاک هـای دو 
و سـه و هفـت فرعـی از اصلـی مذکـور بـوده کـه بـه نـام موقوفـه اوالدی و بـه تصـدی 
و تولیـت مرحـوم حـاج مهـدی قلـی هدایـت قبـا ثبـت و سـند مالکیـت صـادر شـده 
و بـه موجـب سـند شـماره 6324 مـورخ 27/07/14 و 8130 مـورخ 28/05/25 و 
99267 مـورخ 29/03/22 10694 مـورخ 3/02/30 دفتـر 3 شـمیران از طـرف آقـای 
هدایـت بـه آقایـان احمـد روسـتا و غامعلـی چیـت سـاز منتقـل شـده و نامبـردگان 
برابـر سـند 12943 مـورخ 1333/02/2 و بـا رعایـت شـروط منـدرج در اسـناد مذکـور 
بـه منظـور عمـران و اسـتنفاء منفعـت و بهـره بـرداری از تاریـخ 39/02/20 لغایـت 
نیمـه اول شـهریور 1426 خورشـیدی قطعـه 364 تفکیکـی را بـه دکتـر احمـد طوطـی 
واگـذار نمـوده اسـت ذیـل ثبـت 48235 صفحـه 151 دفتـر 163 امـاک بـه نـام دکتـر 
احمـد طوطـی ثبـت و بـه چاپـی 624197 صـادر شـده اسـت و بـه موجـب سـند انتقال 
جاویـد  کاشـانی  مرتضـی  بـه  تهـران   316 دفتـر  مـورخ 75/02/20  شـماره 83508 
)0/75 دانـگ( و فـرزاد کاشـانی جاویـد )1/5 دانـگ( و فرهـاد کاشـانی جاویـد )1/5 
دانـگ( و فریـدون کاشـانی جاویـد )1/5 دانـگ( و فرنـاز کاشـانی جاویـد )0/75 دانگ( 
منتقـل شـده اسـت و بـه موجـب سـند انتقـال شـماره 14462 79/03/24 دفترخانـه 
237 تهـران مقـدار 2/5 دانـگ سـهمی نامبـردگان بـه مریـم کامـل بنـاب و نـگار پـور 
خداقلـی و عطـاء محمـد طاهـری بخشـانی و معصومـه کال بنـاب و مینـا تمیمـی و 
مهسـا تمیمـی و هوشـنگ تمیمـی و مجیـد پـور خداقلـی )بالسـویه هـر کـدام نسـبت 
به یک سـهم مشـاع از 8 سـهم مورد معامله( منتقل شـده اسـت و به موجب سـند 
انتقـال شـماره 17550 مـورخ 79/12/20 دفتـر 237 تهـران بـه فرنـاز کاشـانی جاویـد 
و فریدون کاشـانی جاوید و فرزاد کاشـانی جاوید و فرهاد کاشـانی جاوید و مرتضی 
کاشـانی جاوید )بالسـویه( منتقل شـده اسـت. به ملک مورد آگهی معامله کرده که 
در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکـر نشـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود 
می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت 
مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالیکـت یـا سـند معاملـه 
ارائـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی 

تسـلیم خواهـد کـرد. 
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران
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آگهی فقدان سند مالکیت
بـا  آگهـی  مـورد  ملـک  مالکیـت  سـند  مفقـودی  اعـام  بـا  اصالتـاً  کیهانـی  ایـرج  آقـای 
 –  14010215223300085 شـماره  ذیـل  شـده  امضـاء  گواهـی  استشـهادیه  تسـلیم 
140102152233000084 – مـورخ 1401/03/17 دفترخانـه 1325 تهـران طـی درخواسـت 
وارده 6167 – 1401/03/17 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در 

اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد:
1- نام و نام خانوادگی: آقای ایرج کیهانی 2- شماره پاک: 8 فرعی از 5868 اصلی واقع در 

بخش 4 تهران 3- علت مفقودی: جابجایی 4- خاصه وضعیت مالکیت:
سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان بشماره 8 فرعی از 5868 اصلی قطعه 8 
تفکیکی مفروز از اصلی مذکور واقع در بخش 04 تهران به مسـاحت 61/12 مترمربع واقع 
در طبقه سوم سمت شرقی که مقدار 2/25 مترمربع آن بالکن است ذیل ثبت 920792 
صفحه 175 دفتر 270 بشـماره چاپی 164076 سـری ب 90 بنام ایرج کیهانی ثبت و صادر 
گردیـده اسـت. کـه بموجـب سـند رهنـی شـماره 1390/05/19 – 1050 دفتـر 325 تهـران 
نـزد بانـک مسـکن در رهـن میباشـد. پـاک فـوق بـا عنایـت بـه گواهـی دفتـر امـاک و دفتـر 
بازداشتی بازداشت نمی باشد. لذا با توجه به اعام فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعام تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن 
ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض 
نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره ثبـت 

المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهد کرد.
نشـانی ثبـت محـل: خیابـان شـیخ هـادی نرسـیده بـه خیابـان جمهـوری نبـش کوچـه رجـب 

بیگـی پـاک 366 اداره ثبـت اسـناد و امـاک مولـوی
الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 140160329012001437 – 1401/03/12 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای غالمرضـا قباخلـو بـه 
شماره شناسنامه 5 صادره از گرمسار با کد ملی 4609828294 فرزند جمشید در ششدانگ 
یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی  بـه مسـاحت 200 متـر مربـع پـالک شـماره 6286 
فرعی از 10 اصلی واقع در سـمنان حوزه ثبت ملک گرمسـار خریداری از مالک مشـاعی آقای 
فریبرز باقری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/19   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/04    

   شناسه : 1330126 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

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

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

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

آگهی طالق 
آقای عمادالدین رحمانی فرزند غالمعلی)مجهول المکان(

پیـرو اخطاریـه قبلـی بـه آقـای عمادالدیـن رحمانـی بدیـن وسـیله بـه شـما ابـاغ می گـردد چون 
در مهلـت مقـرر جهـت اجـرای حکـم قطعـی شـده دادگاه حضـور نیافتیـد و عـذری نیـز اعـام 
ننمودید لذا طاق شما با خانم فرزانه دژکام فرزند علی اصغر ذیل سند شماره 2751 مورخ 
1401/03/31 در این دفترخانه طاق به ثبت رسید و صیغه طاق جاری شد لذا علقه زوجیت 

فی ما بین شـما سـاقط گردید. 
سر دفتر ازدواج شماره 11 و طالق شماره 8 آرادان- ابوالفضل شوریابی 

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

دستیابی به اهداف توسعه ای 
کشور منوط به افزایش سهم 
بخش خصوصی در اقتصاد 

رئیس هیات مدیره کانون کارآفرینی اســتان تهران در 
اولیــن همایــش کانــون کارافرینــی  این اســتان گفت : 
دستیابی به اهداف توسعه ای کشور منوط به افزایش 

سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. 
بــه گــزارش واحــد اطالع رســانی کانــون کارآفرینــی 
اســتان تهــران، علــی نقیــب بــا اشــاره به اهمیــت نقش 
دیگــر  بــا  در مقایســه  دانشــگاهی  کارآفرینــان  بیشــتر 
کارآفرینــان اظهــار کرد: در راســتای کارآفرینــی ، نیاز به 
توســعه نســل جدیــدی از کارآفرینــان داریم کــه قادر به 
شــناخت و کســب مزیت از فرصت های کســب  و  کار در 

حوزه زیست بوم دانش بنیان ها هستند. 
او افــزود: مــا در کانــون ســعی داریــم در مرحلــه 
اول به شناســایی مســائل درباره کارآفرینــی بپردازیم و 

سپس بر اساس اولویت ها عمل کنیم. 
رئیس هیات مدیره کانون کارآفرینی اســتان تهران 
در ادامه به  چالش های پیش روی کارآفرینی اشاره کرد 
و گفــت: بــر ســر راه کارآفرینی در کشــور به طور عام، و 
در بخش خصوصی  به طور خاص موانعی قرار دارد، اما 
کارآفریــن گرفتــار مثلث ذهنــی نمی توانــم، نمی گذارند 
و نمی شــود نیســت و همواره در صدد پیدا کردن راهی 

برای رسیدن به اهداف خود است.
کانــون کارآفرینــی اســتان تهران  بــا هدف ترویج و 
گســترش کارآفرینــی  و بــه منظور ســاماندهی و فراهم 
از ســرمایه گذاری و  بهره بــرداری بیشــتر  امــکان  کــردن 
عملــی  و  علمــی  تجربیــات  انتقــال  و  اســتفاده  تولیــد، 
دســت انــدرکاران ، حمایــت از بهبــود فضای کســب وکار 
و پاســخگویی بــه مشــکالت و نارســایی های موجــود در 
چارچــوب قوانین کشــور و شبکه ســازی و ایجاد تشــکل 

در میان کارآفرینان دانشگاهی کشور تاسیس شد.

خبـــــــــــــــــر

مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امام از 
راه انــدازی 100 هــزار طــرح اشــتغال زایی اجتماع محور 
در مناطــق محــروم و روســتایی کشــور از ســوی ایــن  
بنیــاد خبــر داد  کــه باعــث ایجــاد 300 هــزار فرصــت  
شــغلی به شــکل مستقیم و غیرمستقیم برای مردمان 

این مناطق می شود.
محمد ترکمانه خاطرنشان کرد: در جلسه شورای 
عالــی اشــتغال کشــور بــا حضــور رئیس جمهــوری مقرر 
شــد بنیــاد برکت بــا توجه بــه زیرســاخت ها، توانایی ها 
و فعالیت هایــش در حــوزه توانمندســازی بــه خصــوص 
متمرکــز در مناطــق محــروم، ایجــاد 300 هزار شــغل از 
یک میلیون شــغل تعهد شــده توســط دولت را در سال 

1401 برعهده بگیرد. 
بــه گفته مدیرعامــل بنیاد برکت، این بنیاد اکنون 
درصــد   40 پوشــش  بــا  کشــور  روســتای  هــزار   12 در 
جمعیت روســتایی حضور دارد و تا به امروز 200 هزار 
طــرح اقتصــادی را در حوزه هــای اجتماعــی و راه انــدازی 
مشــاغل خــرد، کوچــک و خانگــی در ایــن مناطــق بــه 

بهره برداری رسانده است.
ترکمانه افزود: رسالت و تمرکز ستاد اجرایی فرمان 

امــام و بنیــاد برکــت پیشــرفت مناطق محروم بــا تمرکز 
بر روســتاها، حاشــیه شــهرهای بزرگ و شهرستان های 
کوچک اســت. اکنون تمرکز بنیاد بر اشــتغال های خرد 
و خانگــی و کوچــک در ایــن مناطــق اســت.  او دربــاره 
فعالیت هــای جدیــد در حوزه اشــتغال زایی توضیح داد: 
امسال بحث تکمیل کردن زنجیره های ارزش اقتصادی 
در این مناطق را نیز در دستور کار داریم. تسهیل گران 
بنیــاد از ابتــدای راه انــدازی یک شــغل تا مرحلــه تولید، 
کنــار  در  نهایــی  محصــول  صــادرات  حتــی  و  فــروش 

کارآفرین خواهند بود.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت ادامــه داد: بنیــاد برکــت 

فرآیند اشتغال زایی را به شبکه مجریان و تسهیل گران 
خــود و حلقه هــای میانــی که متشــکل از مردم هســتند 
سپرده است. کار اصلی بنیاد اکنون نظارت و کمک به 
فرآیند اشــتغال زایی اســت. شــبکه 1000 نفری مجریان 
و تســهیل گران بنیــاد برکــت کــه از خــود مردم هســتند 
در مناطــق محــروم و روســتایی سراســر کشــور خدمت  
می کننــد. ترکمانــه بــر نیــاز کشــور بــه جهــاد اقتصــادی 
تاکیــد کــرد و گفــت: جهــاد واژه مقدســی اســت و بایــد 
همــراه بــا هدف باشــد. جهاد یک روح اســت که باید با 
یک هدف متعالی گره بخورد. در ابتدای انقالب کشور 
نیازمنــد کارهــای ســازندگی و عمرانــی بــود کــه حضرت 
امام)ره( با توجه به همین نیاز دســتور تاســیس جهاد 
ســازندگی را دادنــد. اولویــت امروز کشــور امــا متفاوت 

شده و نیازمند جهاد اقتصادی است. 
او یــادآور شــد: کارهــای بزرگــی کــه در حوزه هــای 
توانمندســازی  و  اشــتغال زایی  جملــه  از  و  مختلــف 
اقتصــادی مناطــق محــروم صــورت گرفتــه حاصــل کار 
اگــر  اســت.  به کارگیــری گروه هــای جهــادی  و  جهــادی 
می خواهیــم کار جهــادی کنیــم بایــد از قواعــد و قوانین 

دست و پا گیر و بوروکراسی اداری خالص شویم.

بهره برداری از نخستین خودرو آتش نشانی 
تمام پودری در منطقه نار و کنگان

مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری نفت و 
گاز زاگــرس جنوبــی اعــام کــرد کــه بــا 
هــدف آمادگــی و واکنــش در شــرایط 
اضطــراری، اولیــن خودرو آتش نشــانی 
 Dry Powder Truck پــودری  تمــام 
شــرکت نفــت مناطــق مرکزی ایــران در 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبــی و منطقــه عملیاتی نار و کنگان 

آغاز به کار کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، 
ســید ابوالحســن محمــدی گفــت: ایــن 
خودرو با ظرفیت اسمی یک هزارو 2۵0 
کیلوگــرم پودر با دو مخزن مجزای پودر 
اســتاندارهای بــا  مطابــق  آتش نشــانی 
NFPA1۹01 و IPS-G-SF-100 در کالس 
بــا  کمکــی  آتش نشــانی  خودروهــای 
اســتفاده از امکانات داخلی شــرکت در 

مدت شش ماه ساخته شد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه تجهیــز این 
خــودرو بــا محوریــت اداره HSE توســط 

عوامــل منطقــه عملیاتــی نــار و کنــگان 
انجــام پذیرفــت، افزود: خــودرو مذکور، 
بیست میلیارد ریال صرفه اقتصادی به 
دنبال داشته و قابلیت اطفاء گونه های 

مختلف حریق را دارا است.
ایــن مســئول ادامــه داد: تجهیزات 
و مخــازن تحــت فشــار ایــن خــودرو بــا 
اخــذ گواهینامه هــای اســتاندارد مرتبــط 
توســط مرکز ملی تاییــد صالحیت ایران 
و استاندارد ملی ایران در سرویس قرار 

گرفت.
اولیــن خــودرو آتش نشــانی تمــام 
مرکــزی  مناطــق  نفــت   D.P.T پــودری 
ایــران هفتــه گذشــته باحضــور مهــدی 
نفــت  شــرکت  مدیرعامــل  حیــدری، 
مناطــق مرکــزی، محمــدی، مدیرعامــل 
محترم شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگــرس جنوبــی و جمعــی از مدیــران، 
شــرکت  دو  ایــن  متخصصــان  و  رؤســا 
منطقــه  تحویــل  بهره بــرداری  بــرای 

عملیاتی نار و کنگان شــد.

ایجاد 300 هزار شغل برکت در سال جاری
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 ما بین دو موفقیت قرن
گیر کرده ایم

 راضیه حسینی

دســتگیری  در  پلیــس  »اقــدام  فراجــا:  ســخنگوی 
سارقان بانک ملی، یک موفقیت قرن بود

ســرقت از بانــک ملــی، 
معمولــی  ســرقت  یــک 
نبــود، ســارقان حرفه ای 
آن  را طراحــی و انجــام 
دادنــد. بایــد یــک گالیــه 
بکنیــم آنچنــان کــه بــه 
واقعــه ســرقت از بانــک 
ملــی پرداختــه شــد بــه 
پس از واقعه که کشف 
بــود پرداختــه نشــد. می خواســتند جامعــه را ناامــن و 

پلیس را ناکارآمد نشان بدهند.«
مشکل این است که سرقت صندوق امانات بانک، 
آن هــم بــه این راحتی، خودش یــک موفقیت قرن برای 
ســارقان بــود. مطمئنــم خودشــان هــم فکــر نمی کردنــد 
این قدر ساده بتوانند سرقت کنند. اگر گینس بخشی را 
به خاص ترین دزدی ها اختصاص می داد، حتماً نام شان 

به عنوان رکودداران ثبت می شد. 
در واقــع مــا بیــن دو موفقیــت قــرن گیــر کرده ایم. 
موفقیــت اولــی آن قــدر عجیب و غریب بــود که دومی را 
زیــر ســایه خــودش برد. شــما بگویید می شــود از ســارق 
حرفه ای و کارکشته ای که بعد از سرقت، بخشی از پول 
را به عمه اش کادو داده گذشــت؟ دزدی با این حجم از 
آی کیو توانســته صندوق امانــات بانکی را بزند، تازه روز 
بعد هم برگردد و وســایل جاگذاشــته را ببرد. هیچ کس 
هم متوجه نشــود. بعد انتظار دارید گرفتن شــان بشــود 
موفقیــت قــرن؟ یعنــی در یکصــد ســال هیــچ ســارقی 
نیفتــاده؟  قانــون  دام  در  بزرگــواران  ازایــن  حرفه ای تــر 

پلیس هیچ دزد باهوش تری را دستگیر نکرده؟ 
مثــالً افــرادی کــه میلیــاردی اختالس کرده انــد. تازه 
از پــول اختــالس هــم بــرای عمه شــان کادو نخریده انــد. 
همه را یک هویی برداشته و برده اند، تا به حال دستگیر 
نشــده اند؟  دزدهایــی وجــود دارنــد کــه اصــالً شــبیه دزد 
نیســتند. این همــه ریخــت و پاش نمی کنند. اصالً کســی 
نمی داند عمه دارند یا نه. اگر توانستید این ها را دستگیر 
کنیــد، مــا خودمان اســم عملیــات را می گذاریم موفقیت 

تاریخ از زمان پیدایش دایناسورها تا همین حاال.   
بــه نظــرم دســتگیری ایــن ســارقان کار مهمــی بود. 
از همیــن جــا خســته نباشــید ویــژه به پلیس هــای عزیز 
می گوییــم.  ولــی بهتــر نیســت در حــد موفقیــت ســال، 
آخــرش دهــه حســاب کنیــد؟ موفقیــت قــرن را بگذارید 

برای سارقان باهوش تر، گم تر و مرموزتر.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

مرکــزی  بانــک  و  شهرســازی  و  راه  وزارت 
یکدیگــر را بــا اهمــال در آغــاز اعطــای وام ودیعه 
مسکن متهم می کنند، اما آنکه بیش از همه در 
این میان متضرر می شود، مستأجرانی هستند 

که معطل دریافت این وامند.
به گزارش مهر، وام ودیعه در سال جاری با 
فراز و نشیب زیادی رو به رو بود و در چند نوبت 
این تسهیالت به تصویب مراجع مختلف رسید.

وام ودیعــه مســکن کــه ســابقه پرداخت دو 
را   ۱۴۰۰ و   ۱۳۹۹ کرونایــی  ســال های  در  ســاله 
دارد، مشــخص نبــود که آیا امســال هم پرداخت 
می شــود یــا خیــر کــه برای نخســتین بار در ســال 
جاری، معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی در ۱۷ اردیبهشــت امســال از تصویب 
اعطای تســهیالت ودیعه مســکن در شــورای پول 

و اعتبار خبر داد.
بر اســاس اعالم این وزارت خانه، ســقف وام 
ودیعــه مســکن تهرانی هــا، کالنشــهری ها و ســایر 
شهرها به ترتیب ۶۰، ۴۵ و ۳۰ میلیون تومان بود. 
این در حالی است که طی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
بیش از ۴۵۰ هزار خانوار شهری در سراسر کشور 

تسهیالت ودیعه مسکن دریافت کردند.
این در حالی اســت که در ســال های ۱۳۹۹ 
 ۷۰ تهرانی هــا  مســکن  ودیعــه  وام   ،۱۴۰۰ و 
کالنشــهری هــا ۴۰ و ســایر شــهرها ۲۵ میلیــون 
تومــان بــا نــرخ ســود ۱۳ درصــد بــود اما در ســال 
جــاری نــرخ ســود آن را بانک هــا و شــورای پــول و 

اعتبار ۱۸ درصد متقبل شدند.

وام ۱۰۰ میلیون تومانی با سود 

۱۸ درصد در ستاد تنظیم بازار 
)اول خرداد(

دومین بار اعطای تســهیالت ودیعه مســکن 
در ســتاد تنظیم بازار بررســی و مقرر شــد تا این 
تسهیالت به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد ولی 
برای ابالغ به بانک ها نیاز به مصوبه شورای پول 
و اعتبار داشــت. پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی 
در نشســت ۳ خــرداد امســال در شــورای پــول و 
اعتبار بار دیگر بررسی و اعالم شد که سقف وام 
ودیعه مسکن تهرانی ها، کالنشهری ها و ساکنان 
ســایر شــهرها بــه ترتیــب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیــون 
تومــان بــا نــرخ ســود ۱۸ درصــد و بازپرداخــت ۵ 

ساله به تصویب رسیده است.
همچنین مقرر شــد وزارت راه و شهرسازی لینک 
مســکن  جامــع  ســامانه  در  متقاضیــان  ثبت نــام 
حمایتی به آدرس https://saman.mrud.ir/  را 
فعــال کنــد. وزارت راه و شهرســازی ایــن ســامانه 
را فعــال کــرد ولی خبری از معرفــی متقاضیان به 
بانــک نبــود. معاونت مســکن و ســاختمان وزارت 
راه و شهرســازی در اطالعیــه ای از آغــاز ثبت نــام 
متقاضیان تســهیالت کمک ودیعه مســکن از روز 
پنج شنبه ۱۲ خرداد از طریق ثبت درخواست در 

سامانه طرح های حمایتی مسکن خبر داد.

 وام ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی
با سود ۱۳ درصد در شورای عالی 

سران قوا )۳۰ خرداد(

رستم قاسمی ۳۱ خرداد از تصویب اعطای تسهیالت 
کمــک ودیعــه مســکن تــا ســقف ۴۰ هــزار میلیــارد 
تومان با نرخ سود یارانه ای ۱۳ درصدی در نشست 
۳۰ خرداد شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 

قوا به ریاست رئیس جمهوری خبر داد.
رئیــس  آبــادی  صالــح  علــی  امســال  تیــر   ۱
کل بانــک مرکــزی و دبیــر شــورای پــول اعتبــار در 
حاشــیه نشســت هیات دولــت از تصویب اعطای 
تســهیالت کمک ودیعه مســکن با اعتبار ۴۰ هزار 
میلیارد تومانی در جلســه ۳۱ خرداد این شــورا با 
ســقف های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیــون تومانــی بــرای 
مستأجران به ترتیب تهرانی، کالنشهری و ساکن 

سایر شهرها خبر داد.

چرا بانک ها وام ودیعه 
نمی دهند

هنــوز  اســت  حاکــی  میدانــی  بررســی های 
بانک هــا اقــدام به اعطای تســهیالت کمک ودیعه 
مســکن نکرده و از اعطای این تســهیالت ســر باز 
می زننــد. ضمــن اینکــه بانک هــا می گوینــد هنــوز 
ابــالغ  دســتورالعمل وام ودیعــه مســکن بــه مــا 

نشده است.
ایــن در حالــی اســت کــه یــک پایــگاه خبــری 
وابســته بــه بانــک مرکزی روزگذشــته اعــالم کرد: 
بخشــنامه بانــک مرکــزی در تاریــخ ۱۰ خــرداد بــه 
۲۰ بانک ابالغ شــده اســت و بر این اســاس عدم 
پرداخت وام به دلیل نبود بخشنامه بانک مرکزی 

موجه نیست.
حســب  اســت:  آمــده  بخشــنامه  ایــن  در 
تصمیمــات اتخــاذ شــده در شــورای پــول و اعتبار 
در تاریــخ ســوم خــرداد، شــورای پــول و اعتبــار با 
اعطــای تســهیالت کمــک ودیعــه مســکن بــا نــرخ 
مصــوب شــورای پــول و اعتبــار، دوره بازپرداخــت 

حداکثــر پنــج ســال، در ســقف های فــردی ۱۰۰، 
۷۰ و ۴۰ میلیــون تومــان بــه ترتیــب در تهــران، 
مراکز اســتان ها و شــهرهای بــاالی ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیــت و ســایر شــهرها و از محــل منابع بانکی 

موافقت کرده است.
در ادامه بخشــنامه تاکید شده است: نحوه 
معرفــی متقاضیــان واجد شــرایط جهــت بهره مند 
از تســهیالت مزبــور توســط ســامانه وزارت راه و 

شهرسازی خواهد بود.
بــه نظــر می رســد بخشــنامه فــوق مربوط به 
بــر اســاس آن تســهیالت  مصوبــه ای اســت کــه 
ودیعــه مســکن قــرار بــود با نــرخ ســود ۱۸ درصد 
پرداخت شود؛ حال آنکه نرخ سود این تسهیالت 
بــار دیگــر تغییــر کــرد و بــر اســاس اعــالم رســتم 
قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، قرار است با نرخ 
ســود ۱۳ درصــد به مســتأجران متقاضی دریافت 

آن پرداخت شود.

وزیــر بهداشــت، از اعطــای بســته حمایتــی 
دولــت بــرای بیمــاران خاص و تاالســمی خبر داد 
و اعــام کرد دســتورالعمل اجرایــی تعرفه گذاری 
بســته های خدمــات و مراقبت هــای پرســتاری در 

شورای عالی بیمه تصویب شد.
بــه گزارش مهر، بهــرام عین اللهی، در پایان 
هشــتاد و هشــتمین جلســه شــورای عالــی بیمــه 
ســالمت اظهار کرد: با مصوبه شــورای عالی بیمه 
ســالمت دو داروی مهــم بیمــاران خــاص از جمله 
یک داروی بیماران تاالســمی تحت پوشــش بیمه 

قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در ارتباط با بیماران خاص 

و صعب العــالج تصمیمــات خوبی گرفته شــده که 
بعــد از تخصیــص بودجــه الزم، اجرایی می شــود، 
افــزود: ایــن مصوبــات بــه وزارت بهداشــت کمــک 
می کنــد تــا بتوانــد حمایت های مؤثــری از بیماران 

خاص انجام دهد.
وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه قانون 
از  کــه همــواره  تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری 
مطالبــات جامعــه پرســتاری بوده اســت، از ســال 
 ۱۵ ایــن  در  ولــی  رســیده،  تصویــب  بــه   ۱۳۸۶
ســال اجرایــی نشــده بــود، گفت: تعرفــه خدمات 
پرســتاری امســال در هیأت دولت مصوب شــد و 

برای اولین بار در کشور اجرا می شود.

و  ضوابــط  داد:  ادامــه  عین اللهــی 
تعرفه گــذاری  قانــون  اجرایــی  دســتورالعمل های 
خدمات پرســتاری در شــورای عالی بیمه ســالمت 
تصویب شــد و ســازمان های بیمه گر قبول کردند 

که اجرایی شود.
وی با اشــاره به اینکه جلســه شــورای عالی 
بیمه از جلســات بســیار مهم اســت که با حضور 
نماینــدگان تمــام ســازمان ها و شــرکت های بیمــه 
ایــن جلســه  برگــزار می شــود، تصریــح کــرد: در 
مصوبات بســیار خوبی داشــتیم و ضوابط اجرایی 
کــه در بیمــه الکترونیــک وجــود دارد، بــه تصویب 

رسید.

وزیر بهداشــت افزود: ما طبق قانون بودجه 
تمــام  کــه  اجــرا می کردیــم  را  ایــن ضوابــط  بایــد 
سازمان های بیمه متعهد شدند آن را اجرا کنند.

عین اللهــی ادامــه داد: در مصوبــه دیگر این 
مجــوز صــادر شــد کــه در صــورت قطعــی بــرق، 
قطعی ســامانه و موارد احتمالی که ممکن اســت 
نسخه نویسی الکترونیک با اختالل موقت مواجه 
شود، ۱۲ درصد موارد نسخه نویسی و ۲۰ درصد 
موارد نسخه پیچی، خارج از سامانه انجام گیرد.

وی تصریــح کــرد: نسخه نویســی الکترونیک 
در بیمه ســالمت باالی ۹۰ درصد اجرایی شــده و 
ســایر بیمه ها موظفند نسخه نویســی الکترونیک 

را به طور کامل انجام دهند.
وزیــر بهداشــت در خصــوص مصوبــه دیگــر 
شــورای عالــی بیمــه ســالمت، گفــت: ایــن شــورا 
همچنیــن در خصــوص پوشــش بیمــه ای خدمات 

توانبخشی مصوباتی داشت.
عین اللهــی با بیان اینکه شــورای عالی بیمه 
ســالمت تصویــب کــرد کــه ۷۰ درصــد هزینه های 
بخــش غیردولتــی در بخش توانبخشــی پوشــش 
داده شــود، افــزود: ایــن طرح در منطقه ســراوان 
بــه صــورت آزمایشــی شــروع شــده اســت و طبق 
این مصوبه بیماری هایی مثل تاالسمی و اوتیسم 

مشمول پوشش بیمه ای مناسبی خواهند شد.

متقاضیــان وام فرزنــدآوری پس از ثبت نام 
داشــتن  همــراه  بــا  بایــد  مربوطــه  ســامانه  در 
تمامــی صفحــات  کپــی  و  اصــل  چــون  مدارکــی 
شناســنامه پدر و فرزند، اصل و کپی کارت ملی 
پــدر، کدپســتی ۱۰ رقمــی و آدرس کامــل محــل 
ســکونت و کــد رهگیــری ۱۰ رقمــی دریافتــی از 
ســامانه پس از انجام ثبت نام با گذشــت ۱۲ روز 
کاری، بــه شــعبه مربوطــه مراجعــه و نســبت بــه 

تشکیل پرونده اقدام کنند.
بــه گــزارش ایســنا، پــدران فرزنــدان متولــد 
تاریــخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ بــه بعــد و حداکثــر تا ۲ ســال 
پــس از تاریــخ تولــد فرزنــد می تواننــد بــرای ثبــت 
نــام در ســامانه تســهیالت قرض الحســنه فرزنــد 
اقدام کنند که پرداخت تســهیالت قرض الحســنه 

فرزنــدآوری بــه پدر، یک بار برای هر فرزند متولد 
شده امکان پذیر است.

مبلــغ این تســهیالت بــه ازای فرزند اول ۲۰ 
میلیــون تومــان و بــه ازای فرزنــد دوم ۴۰ میلیون 
تومــان و بــه ازای فرزنــد ســوم ۶۰ میلیــون تومان 
و بــه ازای فرزنــد چهــارم ۸۰ میلیــون تومــان و بــه 
ازای فرزند پنج به بعد ۱۰۰ میلیون تومان است.

دوره بازپرداخــت هــر یــک از این تســهیالت 
ماهــه  و ۸۴  ترتیــب ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲  بــه  نیــز 
اســت و بــا توجــه بــه تنفــس ۶ ماهــه تســهیالت 
قرض الحســنه فرزندآوری، سررســید اولین قسط 

۶ ماه بعد از تاریخ عقد قرارداد است.
 اقساط وام فرزندآوری

۶ ماه تنفس دارد

فرزنــدآوری  تســهیالت  کارمــزد  همچنیــن، 
و   اســت  ســاالنه  صــورت  بــه  درصــد   ۴ حداکثــر 
پرداخــت آن مبتنــی بــر اعتبارســنجی متقاضیان، 
بــا اخــذ ســفته از متقاضی و یا یــک ضامن معتبر 
است. البته، متقاضیان این وام باید به این نکته 
توجــه کننــد کــه تســهیالت تولد فرزند بــه افرادی 
تعلــق می گیــرد که نرخ بــاروری شهرســتان محل 

زادگاه پدر یا فرزند، باالی ۲.۵ نباشد.
در ایــن زمینــه، نکاتــی دربــاره ثبت نــام در 
ســامانه وام فرزند اعالم می شــود که یکی از این 
نــکات این اســت که متقاضی می توانــد تا قبل از 
تعییــن شــعبه نســبت به ویرایــش اطالعات خود 
در ســامانه از طریــق گزینــه »ویرایــش ثبــت نــام 
قبلــی« و تــا قبــل از تعییــن شــعبه نیــز می توانــد 

نسبت به تغییر بانک عامل اقدام کند.
پــس از تعییــن شــعبه نیــز، متقاضیــان بــر 
اســاس اولویــت ثبت نــام و میزان ســهمیه ابالغی 
از ســوی بانــک مرکــزی، موضوع از طریــق پیامک 
به ایشان اعالم شده و متقاضی باید با در دست 
داشــتن مــدارک مــورد نیــاز )شــامل اصــل و کپــی 
تمامــی صفحات شناســنامه پــدر و فرزند، اصل و 
کپی کارت ملی پدر، کدپســتی ده رقمی و آدرس 
رقمــی  کــد رهگیــری ده  کامــل محــل ســکونت، 
دریافتی از ســامانه پس از انجام ثبت  نام( ظرف 
حداکثر ۱۲ روز کاری، به شــعبه مربوطه مراجعه 

و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کند.

 فرصت ۴۵ روزه
برای تکمیل مدارک

پس از تعیین شــعبه و مراجعه متقاضی به 
شــعبه تعییــن شــده، پذیــرش متقاضــی از ســوی 
شــعبه انجــام می شــود و متقاضــی ۴۵ روز کاری 
مهلــت دارد تــا نســبت بــه تکمیــل مــدارک و ارائه 

ضمانت مورد پذیرش بانک اقدام کند.
بانــک  اعــالم  آخریــن  گــزارش،  ایــن  طبــق 
مرکــزی در ایــن زمینــه حاکــی از آن اســت کــه از 
زمــان ابــالغ دســتورالعمل و شــروع ثبت نــام در 
سامانه یاد شده )۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱( تاکنون 
تعــداد ۹۰ هــزار فقره تســهیالت جمعاً بــه میزان 
۳۶۰۰ میلیــارد تومــان پرداخــت شــده اســت و در 
حال حاضر تعداد ۶۱۰ هزار نفر در صف دریافت 
ایــن تســهیالت و طــی مراحــل ثبــت نــام، تعییــن 
شعبه، تشکیل پرونده و تکمیل مدارک هستند.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره 
بــه توزیع ناعادالنه دارو در بین داروخانه ها گفت 
کــه  در یکســال اخیــر هــزار و ۴۰۰ داروخانــه به ۱۳ 
هزار داروخانه موجود کشــور افزوده شــده اســت. 
در حالی که متأسفانه داروخانه ها از نظر کمی در 
حــال افزایــش بوده، اغلب آن هــا از تأمین دارویی 

مناسبی برخوردار نیستند.
انجمــن  رئیــس  نایــب  فاطمــی،  علــی  ســید 
داروســازان ایــران در گفت وگــو بــا ایلنا با اشــاره به 
ابــالغ آن  تصویــب تعرفــه خدمــات داروخانــه ای و 
اظهــار کــرد: تعرفه خدمات داروخانه ای امســال هم 
بــر اســاس دســتورالعملی کــه ســال گذشــته وزارت 
بهداشــت ابالغ کرده بود، در ســال ۱۴۰۱ با افزایش 
۲۶ درصــدی ابــالغ شــد. ایــن افزایــش ۲۶ درصــدی 
اصــال متناســب بــا میــزان تــورم و افزایــش حقــوق 

پرسنل و کارکنان داروخانه ها نیست.
اقتصــاد  نامناســب  وضــع  بــه  اشــاره  بــا  وی 

داروخانه هــا اظهــار کــرد: بســیاری از داروهــا در حــال 
حاضر دچار کمبود شده اند و همین امر موجب شده 
است تا دارو به صورت عادالنه بین همه داروخانه ها 
توزیــع شــود و در واقــع دارو را در بیــن چنــد داروی 
مشــخص کــه از آن ها با عنــوان داروخانه منتخب یاد 
می شوند توزیع می کنند. بسیاری از این داروخانه ها، 
دولتی و آموزشــی هســتند. ضمن اینکه تراکنش های 
مالی هر یک از این داروخانه ها بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ برابر 

تراکنش های مالی سایر داروخانه ها است.
فاطمی ادامه داد: داروخانه هایی که در حاشــیه 
شــهرها یــا شــهرهای کوچــک دایــر هســتند و عمدتــا 
دسترســی چندانــی بــه مراکز پزشــکی ندارنــد در حال 

خروج از گردونه فعالیت هستند.
اظهــار  بیمه گــر  از ســازمان های  انتقــاد  بــا  وی 
کــرد: در حــال حاضــر بیمه هــا مطالبــات داروخانه ها 
داروخانــه  بــه  وقتــی  مــردم  نمی کننــد.  پرداخــت  را 
بــا نســخه مراجعــه می کننــد داروی خــود را دریافــت 

می کننــد امــا ســازمان های بیمــه هــر موقــع کــه خود 
چنانکــه  می کننــد  پرداخــت  را  مطالبــات  بخواهنــد 
بعضــا ۶ تــا ۷ مــاه این زمان به طــول می انجامد. این 
وضعیت امســال بدتر شــده چنانکه برخی از بیمه ها 
از مهر ســال گذشــته تا امروز هنوز هیچ پرداختی به 
داروخانه ها نداشته اند. در این شرایط تورمی، تأخیر 
چندماهه در پرداخت مطالبات عمال موجب تشــدید 

مشکالت داروخانه ها می شود.
نایــب رئیس انجمن داروســازان ایران در ادامه 
بــا بیان اینکه وزارت بهداشــت بــر تعداد داروخانه ها 
افــزوده اســت، گفــت: در یکســال اخیــر هــزار و ۴۰۰ 
داروخانه به ۱۳ هزار داروخانه موجود کشور افزوده 
شــده اســت. متأســفانه داروخانه ها از نظر کمی در 
حــال افزایــش بوده اما اغلب آن هــا از تأمین دارویی 

مناسبی برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: داروخانه دار در این شــرایط اقتصادی 
مجبــور اســت کــه حقــوق مســئوالن فنــی داروخانــه 

را کــه حداقــل ۲۰ میلیــون تومــان اســت و حداقل ۷ 
میلیون تومان حقوق ســایر پرســنل و تکنسین ها که 
همگی از افراد ماهر هســتند را پرداخت کند همین 
موضوع موجب شده تا داروخانه ها از تعداد پرسنل 
خــود بکاهنــد و عمــال تعــدادی از همــکاران در ایــن 

شرایط اقتصادی تعدیل شوند.
او تأکیــد کــرد:  داروخانه هــا بــرای رهایی از این 
وضعیــت هیــچ وام یا کمکی نمی خواهند اگر بیمه ها 
آن هــا  شــرایط  کننــد  پرداخــت  را  آن هــا  مطالبــات 
بهتــر می شــود. فاطمــی تصریــح کرد: در حــال حاضر 
بســیاری از شرکت های پخش نیز به دلیل مشکالت 
اقتصــادی دارو را بــه صــورت نقــدی بــه داروخانه هــا 
می فروشند این موضوع فشار زیادی به داروخانه ها 
وارد می کننــد. از ســوی دیگــر داروخانه هــا هــم بــه 
دلیل ضرایب مالیاتی جزئی از آن ۴ درصد مشاغلی 
هســتند که باالی ۲۰ میلیون تومان مالیات در ســال 
پرداخــت می کننــد. بیــش از ۶۰ درصــد داروخانه هــا 

بــاالی ۲۰ میلیــون تومان هم پرداخت می کنند و این 
بــه معنــی ســودی نیســت کــه آن هــا کســب کرده اند 

بلکه به دلیل تراکنش های آن ها است.
وی همچنیــن در مــورد کمبودهــای دارویــی نیــز 
اظهار کرد: متأسفانه وزارت بهداشت به جای اینکه از 
صنف داروسازان کمبودهای دارویی را استعالم کنند 
به سراغ سازمان غذا ودارو می رود، با توجه به اینکه 
این سازمان باید در مورد کمبودهای دارویی پاسخگو 

باشد هیچگاه کمبودها را دقیق اعالم نمی کنند.
نایب رئیس انجمن داروســازان ایران ادامه داد: 
از شــروع تشکیل دولت ســیزدهم بارها برای مالقات 
با وزیر بهداشت درخواست مالقات کرده ایم اما هنوز 
به ما وقت مالقات نداده اند و تنها یک بار توانسته ایم 
رئیس سازمان غذا و دارو را مالقات کنیم. آن ها باید 
اطالعــات دقیــق را از انجمــن داروســازان کــه صنــف 

هستند بگیرند.
وی بیان کرد: رئیس سازمان غذا و دارو اخیرا 

اعالم کرده اســت که ســال گذشته ۲۰۰ قلم کمبود 
دارو در کشــور وجــود داشــته اســت کــه امســال به 
۲۰ قلــم دارو رســیده اســت در حالــی کــه ایــن رقــم 

دقیق نیست.
این داروســاز همچنین در مورد اســتدالل وزارت 
بهداشــت بــرای  عــدم واردات داروی خارجــی که دارای 
مشــابه ایرانــی هســتند، گفــت: داروهــای ایرانــی از 
کیفیت باالیی برخوردار هستند اما باید این را هم در 
نظر گرفت که دارو ماشــین نیســت کــه مصرف کننده 
را مجبور کرد حتما از ایرانی آن استفاده کند. داروها 
تأثیرگــذاری متفاوتــی دارنــد و گاهــی تجویــز پزشــک 
و تجربــه بیمــاری بــر ایــن مبناســت کــه فــرد از داروی 
خارجــی اســتفاده کند و کما اینکــه این داروی خارجی 
را هــم در شــبکه های غیــر رســمی و زیرزمینــی کــه به 
صــورت قاچــاق به دســت می آوردند، بســیار خطرناک 
اســت، چرا که ممکن اســت این دارو تقلبی بوده و یا 

تاریخ مصرف آن گذشته باشد.

فرهنگیان بازنشسته در 
انتظار »پاداش پایان خدمت«

معلمانی که ســال قبل بازنشســت شــده اند، هنوز پاداش 
پایان خدمت خود را نگرفته اند.

فرهنگیــان بازنشســته در تمــاس بــا ایلنــا، از انتظــار 
برای دریافت پاداش پایان خدمت خبر دادند.

به گفته  این معلمان که سال قبل )۱۴۰۰( بازنشست 
شــده اند، علیرغم قول پرداخت تا پایان بهار، هنوز پاداش 

پایان خدمت واریز نشده است.
فرهنگیــان بازنشســته ابــراز امیــدواری کردنــد قبل از 
پایــان تیــر، معوقات خود را دریافت کنند. آن ها می گویند: 
بــا توجــه بــه تــورم حاکم، هــر مــاه از ارزش و قــدرت خرید 
معوقات ما کاســته می شــود؛ انتظار داریم ســازمان برنامه 
مســاله پــاداش پایــان خدمــت بازنشســتگان را در اولویــت 
قرار داده و برای آن اعتبار مناســب تخصیص دهد تا قبل 

پایان تیر بتوانیم مطالبات خود را دریافت کنیم.
مجلــس  نماینــده  یــک  انتقــاد  موجــب  تاخیــر،  ایــن 
شــده اســت؛ نماینــده مــردم شــهریار، مــالرد و قــدس در 
مجلــس بــا اشــاره به مشــکالت بازنشســتگان، مطرح کرد: 
بــه درخواســت ها و مطالبــات برحــق بازنشســتگان توجــه 
عملی بیشــتری شــود چرا کســورات حقوق بازنشستگان با 
فاصله زمانی بسیار طوالنی به حساب بیمه واریز می شود 
و بــرای بازنشســتگان ایجــاد مشــکل می کند؟ حســین حق 
وردی در ادامــه تاکیــد کرد: پاداش پایان خدمت فرهنگیان 
بازنشسته سال قبل هنوز پرداخت نشده است، همچنین 
در الیحه بودجه امسال دولت مکلف شده است تا اضافه 

کار معلمان را به صورت ماهانه پرداخت کند. 

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران: آمار سازمان غذا و دارو از کمبود دارو دقیق نیست

جزئیات دریافت وام فرزندآوری

پوشش بیمه ای تعرفه های پرستاری تصویب شد

سرگردانی متقاضیان وام 
اجاره بین سامانه وام 

ودیعه مسکن و بانک ها


	PAGE01
	PAGE02
	PAGE03
	PAGE04
	PAGE05
	PAGE06
	PAGE07
	PAGE08

